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Գլոբալ Ջրային Համագործակցությունը (ԳՋՀ), որպես միջազգային ցանց, հիմնադրվել է 1996թ.-ին և բաց
է ջրային ռեսուրսների կառավարմանը ներգրավված բոլոր կազմակերպությունների, զարգացած և զարգացող
երկրների կառավարական կառույցների, ՄԱԿ-ի գործակալությունների, երկկողմանի և բազմակողմանի զարգացման բանկերի, մասնագիտական միությունների, գիտահետազոտական կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի համար: ԳՋՀ-ն ստեղծվել է Ջրային Ռեսուրսների Համապարփակ Կառավարումը (ՋՌՀԿ) խթանելու համար. վերջինիս հիմնական նպատակը ջրային, հողային և հարակից ռեսուրսները
համակարգված զարգացնելը և կառավարելն է` ապահովելով տնտեսական և սոցիալական առավելագույն բարեկեցություն` չխախտելով էկոհամակարգերի կայունությունը:
ԳՋՀ-ն տարածում է ՋՌՀԿ-ի գաղափարը` գլոբալ, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում ստեղծելով համապատասխան ներկայացչություններ և նախատեսելով ՋՌՀԿ սկզբունքները գործնականորեն կիրառելու
աջակցություն շահագրգիռ կողմերին:
Համագործակցության ղեկավար մարմնում ընդգրկված է նաև Տեխնիկական խորհուրդը (ՏԽ), որը ռեսուրսների կառավարման տարբեր ոլորտներում մեծ փորձ և միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետների և գիտնականների խումբ է: Աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների ներկայացուցիչներից բաղկացած խորհուրդը
ապահովում է տեխնիկական աջակցություն և խորհրդատվություն` կառավարման մյուս օղակներին և ԳՋՀ-ին
ամբողջությամբ: ՏԽ-ին հանձնարարված է ջրային ոլորտի համար մշակել վերլուծական դաշտ և առաջարկել
ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարումը խթանող գործընթացներ: ՏԽ-ն բաց է ԳՋՀ-ի տարածաշրջանային
ջրային համագործակցությունների (ՏՋՀ) համար ամբողջ աշխարհում` ՋՌՀԿ-ի` տարածաշրջանային և ազգային
մակարդակներում ներդրումներ ապահովելու նպատակով: ՏՋՀ-ների նախագահները մասնակցում են ՏԽ-ի
աշխատանքներին:
Ամբողջ աշխարհում ՋՌՀԿ ներդրումը և կիրառումը պահանջում է, որ միջազգային հանրությունը փոխի
ջրային ռեսուրսներով պայմանավորված բիզնես իրականացնելու և հատկապես ներդրումներ կատարելու ձևը: Այս
բնույթի և ծավալի փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ են գործողությունների իրականացման
գլոբալ, տարածաշրջանային և հայեցակարգային տեսակետների և միջոցառումների պլանների մշակման նոր
եղանակներ:
Ստոկհոլմում գտնվող ԳՋՀ Քարտուղարության հրատարակած այս շարքը ստեղծվել է հայեցակարգային
գործողությունների եղանակներ մշակելու նպատակով: Փաստաթղթերն անդրադառնում են այնպիսի թեմաների և
ենթաթեմաների, ինչպիսիք են ՋՌՀԿ-ն, ջուրը սննդի անվտանգության համար, ջուրը որպես տնտեսական բարիք
սահմանելն ու ըմբռնելը, պետական և մասնավոր հատվածի համագործակցությունը:

Քա ղ ա ք ա յին ջ րա մա տ ա կա րա րմա ն և ջրա հեռա ցմա ն ծա ռա յ ու թ յ ու ններ.
Ջ Ռ ՀԿ մոտ եցու մներ

Գլոբալ Ջրային Համագործակցություն
Բոլոր հեղինակային իրավունքները պահպանված են:
Հրատարակվել է Elanders A.B, Շվեդիայի կողմից 2006թ.
Սույն հրատարակությունը չի կարող օգտագործվել վաճառքի կամ այլ առևտրային նպատակներով` առանց
ԳՋՀ-ի նախնական գրավոր համաձայնության:
Սույն տեքստից որոշ հատվածներ կարող են վերարտադրվել ԳՋՀ-ի թույլտվությամբ և համապատասխան
հղման առկայությամբ:
Սույն փաստաթղթում նշված փաստերը, մեկնաբանությունները և եզրակացությունները ամբողջությամբ
հեղինակային են և չպետք է վերագրվեն ԳՋՀ-ին կամ ընդունվեն որպես ԳՋՀ-ի տեխնիկական խորհրդի
պաշտոնական ձևակերպումներ:
Հրատարակության միջազգային ստանդարտի համարը` 1652-5396
Փաստաթղթի միջազգային չափորոշիչի համարը` 91-85321-64-8
Փաստաթղթի հայերեն օրինակը տպագրվել է Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ի կողմից ԿԱԿ-ի
տարածաշրջանային ջրային համագործակցության ֆինանսական աջակցությամբ:

Թարգմանիչներ`
Խմբագիր`
Տեխնիկական խմբագիր`
Համակարգչային ձևավորումը`

Հասմիկ Մխիթարյան
Լիլիթ Բաղդասարյան
Արևիկ Հովսեփյան
Գայանե Հովսեփյան
Անդրանիկ Մեսրոպյանի
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ԱՄՓՈՓ
Քաղաքների զարգացման և ընդլայնման արագ տեմպերը լուրջ մարտահրավեր են ջրային ռեսուրսների
կառավարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման հիմնական ծառայությունների մատուցման և շրջակա
միջավայրի պաշտպանության համար: Այդ մարտահրավերները դիմակայելու համար անհրաժեշտ է ընդունել
ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման (ՋՌՀԿ) մոտեցումը, որը դիտարկում է շրջակա միջավայրի ու
էկոհամակարգերի ներսում և դրանց միջև փոխկապված հարաբերությունների բարդ շարքերը: ՋՌՀԿ մոտեցման
անհրաժեշտություն է առաջանում նաև ջրային և հողային ռեսուրսների ոչ համաձայնեցված օգտագործման և
միմյանց շաղկապված հիմնական ծառայությունների ոչ համաձայնեցված մատուցման (սակավ ջրային և հողային
ռեսուրսների օգտագործման այլընտրանքի ծախսերը և ինքնարժեքի իջեցումը, որը հնարավոր է ծառայությունների
տրամադրման կամ կառավարման տարբերակների շրջանակները ընդլայնելու դեպքում) պատճառով ստացված
բացասական արդյունքների հետևանքով:
Քաղաքի մակարդակով ՋՌՀԿ մոտեցում կիրառելու դեպքում պետք է հաշվի առնել ոչ միայն կառուցապատված
տարածքի շրջանակներում առկա հարցերը, այլև ռեսուրսների (ֆիզիկական, սոցիալական և ֆինանսական) համար
միջբնագավառային մրցակցությունը, քաղաքի դերը ազգային զարգացման գերակայություններին հասնելու համար
և տնտեսության այլ ճյուղերում քաղաքային ծառայությունների մատուցման պրակտիկայի բացասական
ազդեցությունները: ՋՌՀԿ-ն չի ենթադրում ստեղծել ամեն ինչ համակարգել փորձող հսկայական բյուրոկրատական
ապարատ: Այն ավելի շուտ ենթադրում է ջրին առնչվող համապատասխան դերերը և գործառույթները տարածական
մասշտաբներով իրականացնելու համար այնպիսի ինստիտուցիոնալ շրջանակի ստեղծում, որը կօգնի որոշում
կայացնողներին ունենալ խթանիչներ` իրենց գործողություններում սոցիալական ծախսերը հաշվի առնելու համար:
Փաստերը թույլ են տալիս ենթադրել, որ որոշ երկրներում ապակենտրոնացված քաղաքային ջրամատակարարման ծառայություններն ունեն հետևյալ առավելությունները. թույլ են տալիս իրականացնել պահանջարկին
համապատասխան մատակարարում, ունեն ավելի մեծ պատասխանատվություն և տեխնիկական ճկունություն`
առանց արտադրության աճով պայմանավորված տնտեսումների կորստի: Սակայն նման ապակենտրոնացված
համակարգերը պետք է գործեն ուժեղ ռազմավարական և կարգավորող դաշտում: Ավելին, պետք է ստեղծվեն
հաստատություններ, որոնք կնպաստեն տարբեր բնագավառների դերակատարների համագործակցությանը և
ամբողջ օրենսդրական շրջանակների համակարգմանը: Ռազմավարության շրջանակը մշակելիս, երբ գործում են
տարբեր բնագավառների և տարածքների դերակատարներ, շատ կարևոր է դիտարկել կառավարական և կառավարման տարբեր մակարդակներում առկա քաղաքական գործիքները: Ավելին, պետք է մշակել այնպիսի գործիք (կամ
քաղաքականությունների խառնուրդ), որը կօգնի ոչ միայն հասնել տարբեր քաղաքական նպատակների, այլև
ապահովել, որ տեղական կամ բնագավառային դերակատարները չգործեն միայն իրենց նեղ շահերի շրջանակներում: Կան քաղաքային կառավարման համեմատաբար քիչ գործիքներ, որոնք ինքնաբերաբար համատեղելի են
ՋՌՀԿ արդյունավետության, սեփական կապիտալի և բնապահպանական կայունության նպատակների հետ: Եվ
դրանց կիրառման պրակտիկան շատ կարևոր է:
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1 . Ք ԱՂ ԱՔԱՅԻՆ ՋՐ ԱՄԱՏԱԿԱՐ ԱՐ ՄԱՆ ՄԱՐՏ ԱՀՐԱՎ ԵՐՆԵՐ
ենք ապրում ենք աճող քաղաքների աշխարհում: Այսօր աշխարհի երկրագնդի բնակչության մոտ
50%-ը բնակվում է քաղաքներում, այն դեպքում, երբ 35 տարի առաջ քաղաքային բնակչությունը
կազմում էր 37%: Աճի նման տեմպերը թույլ են տալիս ակնկալել, որ մինչև 2025թ.-ը քաղաքային
բնակչությունը կավելանա 2 մլրդ մարդով` հասցնելով քաղաքաբնակների թիվը մինչև 5 մլրդ, կամ
ընդհանուր բնակչության թվի ավելի քան 60%-ը (տես Գծապատկեր 1) (Meinzen-Dick and Appasamy, 2003թ.): Այս աճի 95%-ը, հավանաբար, տեղի կունենա զարգացող երկրներում, և զգալի մաս կկազմեն
քաղաքային հետնախորշերում ապրողները. Ըստ Թիփփինգի, Ադոմի և Թիբայջուկայի (2005թ.) հետնախորշերում
ապրող բնակչության թիվն այսօր մոտ 1 մլրդ. է և ակնկալվում է, որ այդ թիվը կաճի 2 մլրդ-ով մինչև 2030թ.-ը
և 3 մլրդ-ով` մինչև 2050թ.-ը: Այս «Աճը զարգացող երկրներում տեղի է ունենում առանց հաշվի առնելու շատ
քաղաքներում հասարակական հիմնական ծառայություններ մատուցելու շրջանականերն ընդլայնելու ունակությունը» (էջ 23). Հետևաբար «Մենք ականատես ենք այնպիսի քաղաքների աճին, ուր առկա են աղքատությունն
ու հիվանդությունները» (էջ 22):

Մ

Գծապատկեր 1. Քաղաքային բնակչության աճ

Քաղաքների աճի այս տեմպերը հստակ մարտահրավերներ են առաջադրում քաղաքաբնակների առողջության,
արժանապատվության և տնտեսական բարեկեցության, կենսական նշանակություն ունեցող ջրամատակարաման և
ջրահեռացման հիմնական ծառայությունների տրամադրման համար պատասխանատուներին: Ավելին, այս
տեմպերով քաղաքաբնակեցումը ունի նաև կարևոր ֆիզիկական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցություններ, որոնք
տարածվում են քաղաքի կառուցապատված տարածքների սահմաններից դուրս: Սա առաջացնում է, օրինակ, լուրջ
խնդիրներ քաղաքների և այլ ջրօգտագործողների միջև առկա ջրային ռեսուրսների համար աճող մրցակցության
կառավարման, ջրային ռեսուրսները կենցաղային թափոններով և արտադրական կեղտաջրերով աղտոտումից
պաշտպանելու, քաղաքների կենտրոնացվածության պատճառով շրջակա միջավայրին և առողջությանը հասցվող
վնասը կանխելու և գետային հոսքերի խախտված ռեժիմների պատճառով աճող ջրհեղեղների ռիսկերը մեղմացնելու
համար: Այլ կերպ ասած, քաղաքային ջրամատակարարման կառավարումը ներառում է այնպիսի պարտավորություններ և պատասխանատվություններ, որոնք դուրս են քաղաքի տարածքային կառավարման իրավական և
ջրամատակարարման ընկերությունների գործառույթների շրջանակից:
Ավելին, եթե հաշվի առնենք քաղաքային բնակչության հսկայական չափերը խոշոր քաղաքներում, նրանց
քաղաքական նշանակությունը և դերը` որպես ընդհանուր տնտեսության աճի շարժիչ, ապա քաղաքային ծառայությունների կառավարումը ծայրահեղ կարևոր խնդիրներ է առաջադրում քաղաքական բոլոր գործիչներին և
կառավարիչներին, ովքեր առնչվում են ազգային տնտեսության կայուն զարգացման և սակավ ֆիզիկական,
սոցիալական և ֆինանսական կապիտալի բաշխման հետ:
Արդեն իսկ հստակորեն ընդունվել է, որ կան շատ կարևոր փոխկախվածություններ ջրամատակարարման ու
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ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման և 2000թ. սեպտեմբերին Միավորված ազգերի կազմակերպության
Հազարամյակի գագաթաժողովում (UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, 2005թ.)
սահմանված Հազարամյակի զարգացման նպատակներին և թիրախներին հասնելու միջև: Նաև համոզմունք է
արտահայտվել, որ «մաքուր ջուրը և համապատասխան ջրահեռացումը մարդկության լավագույն ներդրումը կլինի
զարգացման և կայունության հասնելու համար» (Tipping, Adom and Tibaijuka, 2005թ., էջ 13): Ոչ լիովին
համապատսխանեցված ջրամատակարարման ծառայությունների հետ կապված առողջապահական, տնտեսական և
բնապահպանական հսկայական ծախսերի նվազեցումը հնարավորություն կտա ազատել արժեքավոր տնտեսական
և սոցիալական կապիտալ, որն անհրաժեշտ է կայուն զարգացում ապահովելու համար (Rijsberman, 2004թ.,
Hutton and Haller, 2004թ., UN Habitat, 2003թ.):
Ջրի, առողջության, բարեկեցության և տնտեսական աճի միջև փոխկախվածությունները վկայում են, որ
ջրամատակարարման բնագավառի քաղաքականությունը և գործընթացը պետք է դիտարկել ոչ թե իրարից զատ, այլ
որպես սոցիալական և տնտեսական զարգացման և կենսունակ, կայուն քաղաքների ստեղծման անբաժանելի մաս:
Սա կպահանջի պլանավորման ու կառավարման միջբնագավառային, համագործակցային մոտեցում նաև քաղաքատիպ բոլոր բնակավայրերում: Նման մոտեցումը անհրաժեշտ է նաև այն պատճառով, որ քաղաքային ջրամատակարարման խնդիրները ոչ թե ծառայությունների ինչ-որ յուրահատկությունների, այլ քաղաքային կառավարման,
մարդկային և տնտեսական կապիտալի մատչելիության և բնագավառների ու սոցիալական խմբերի միջև ռեսուրսի
հատկացումները կառավարող քաղաքականության արդյունք են: Այլ կերպ ասած, ջրի խնդիրը չեն կարող լուծել
միայն ոլորտի մասնագետները: Անհրաժեշտ է ներգրավել այն ուժերն ու իշխանություններին, ովքեր ղեկավարում
են քաղաքի զարգացումը, պատասխանատու են ազգային և տեղական մակարդակով գերակայությունները սահմանելու, ռեսուրսները բաշխելու, ինչպես նաև քաղաքների աճի անցանկալի հետևանքները մեղմելու համար:
Քաղաքների չափերը և քաղաքային բնակչության սոցիալ տնտեսական պայմանների բազմազանությունը
նույնպես սուր հարցեր են առաջադրում կառավարման տարածքների, համապատասխան ծառայություն մատուցողների և մատուցման գործընթացի վերաբերյալ: Արդյո՞ք քաղաքային բնակավայրերին հատուկ ֆիզիկական
փոխկախվածությունները և արդյունաբերական ծավալների աճով ու համատեղմամբ պայմանավորված պոտենցիալ
տնտեսումները պարտադրում են, որ քաղաքները կառավարվեն որպես միասնական միավորներ, թե՞ ապակենտրոնացված համակարգերը կարող են իրենց դերակատարությունն ունենալ քաղաքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման մեջ: Ապակենտրոնացված կառավարումը հնարավոր կդարձնի շուկայի բաժանումը, որի դեպքում
սպասարկման մակարդակները և մատուցման տեխնոլոգիաները հարմարեցված կլինեն քաղաքի տարբեր
սոցիալական խմբերի ֆինանսական և տեխնիկական հնարավորություններին: Սակայն, եթե գոյություն ունեն
ապակենտրոնացված համակարգեր (անկախ նրանից ստեղծված են նախագծով, թե քաղաքի ընդլայնմամբ` մի քանի
տեղական իշխանությունների իրավասությունները միավորելու համար), ապա պետք է լինեն նաև համապատասխան համագործակցային կամ կարգավորող մեխանիզմներ: Այս մեխանիզմները պետք է ապահովեն ծառայության համապատասխանության հիմնական ստանդարտները, հնարավություն տան խուսափելու քաղաքի այլ
համայնքներում ծախսեր իրականանցելուց (աղտոտման, առողջապահական կամ հեղեղների վնասի հատուցման
համար) և որտեղ հնարավոր է կատարել արդյունաբերական ծավալների աճով ու համատեղմամբ պայմանավորված
տնտեսում:
Ներքաղաքային ինտեգրումը, համագործակցությունը և կարգավորումը անհրաժեշտ, սակայն ոչ բավարար
պայմաններ են զարգացման ավելի կայուն մոտեցումները խթանելու համար: Ներկայումս լայնորեն ընդունված է,
որ ջրամատակարարումն ու ջրահեռացումը չեն կարող դիտարկվել ջրային ռեսուրսների կառավարումից և
պաշտպանությունից կամ ընդհանրապես շրջակա միջավայրի ծառայություններից անկախ: Ոչ էլ գյուղը կարող է
տարանջատվել քաղաքաշինությանից: Քաղաքային ծառայությունների կառավարումը պետք է հաշվի առնի սոցիալ
տնտեսական փոխկախվածությունները, որոնք ազդում են ինչպես ջրամատակարարման արդյունավետության,
այնպես էլ ռեսուրսի պահանջարկի վրա: Եթե կան ջրի կառավարման ավելի կայուն, սոցիալապես զգայուն և
տնտեսապես արդյունավետ գործընթացներ, ապա դրանք պահանջում են ջրի կառավարման ավելի համապարփակ
մոտեցում` խիստ փոխկապակցված ֆիզիկական և սոցիալական համակարգերի ներսում: Խոշոր քաղաքային
կենտրոնները նման համակարգերի կարևոր բաղադրիչներ են և կարող են գլխավոր դերակատարություն ունենալ
կառավարման ու գործընթացի փոփոխությունները խթանելու համար:
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2 . Ջ ՐԱՅԻ Ն ՌԵ Ս Ո Ւ Ր ՍՆԵՐ Ի Հ ԱՄԱՊԱՐՓ ԱԿ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒՄ
եծաքանակ գրականություն կա ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման ու կառավարման
գործընթացում կայուն մոտեցումները խթանելու դերակատարության վերաբերյալ: Ջրի կառավարման
ոչ համաձայնեցված, առանձին բնագավառների կողմից կառավարվող և մրցակցային մոտեցումներին
բնորոշ խնդիրներն ու անարդյունավետությունը հաղթահարելուն օգնելու ՋՌՀԿ ներուժը հստակորեն
ճանաչվել է 2002թ.-ի Կայուն Զարգացման Համաշխարհային Գագաթաժողովում (ԿԶՀԳ): Այնտեղ
բոլոր երկրներին կոչ արվեց մինչև 2005թ.-ը մշակել ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման և
արդյունավետ օգտագործման պլաններ, որոնք, այլոց թվում, պետք է`
• կիրառեն ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը բարելավող քաղաքականության գործիքների
ամբողջ տեսականին և նպաստեն մրցակցային օգտագործումների միջև ջրային ռեսուրսների տեղաբաշխմանը
այնպիսի եղանակներով, որոնք առաջնահերթությունը տալիս են մարդու հիմնարար կարիքներին և
հավասարակշռում են մարդկային զարգացման պահանջները էկոհամակարգերի և դրանց գործառույթների
պահպանման կամ վերականգնման անհրաժեշտության հետ:
• Ընդգրկեն գործողություններ բոլոր մակարդակներում և ընդունեն համապարփակ ջրավազանային մոտեցում:
• Աջակցեն ջրային ռեսուրսների զարգացման ու պահպանման ոչ ավանդական մոտեցումների համար կարողություններ ստեղծելուն ու տեխնոլոգիաներ տարածելուն:
• Նպաստեն համագործակցությունների հաստատմանը, բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանը և, միաժամանակ հարգելով տեղական պայմանները, ապահովեն կայուն և թափանցիկ կարգավորման հիմքեր, մոնիտորինգի համակարգեր և հանրային հաշվետվողականությունը բարելավող միջոցառումներ (Հոդված 26, ԿԶՀԳ
Իրականացման ծրագիր, սեպտեմբեր 2002թ.):

Մ

Ինչպես փաստում են Թիփփինգը, Ադոմը և Թիբայջուկան (2005թ.) «2005թ.-ին ՋՌՀԿ-ի նպատակն էր
առաջարկել ջրամատակարարման և ջրահեռացման թիրախների արդյունավետ իրագործումը ապահովելու ներուժ`
կառավարման և քաղաքականության շրջանակներում» (էջ 13):
ՄԱԿ-ի Հազարամյակի ծրագրի Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքային խումբը (2005թ.)
նույնպես ընդունում է այն դերը, որ ՋՌՀԿ-ն կարող է խաղալ «Հազարամյակի զարգացման բոլոր, և ոչ միայն
ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը վերաբերող նպատակներին հասնելու մեջ» (էջ 37):
Սակայն, հաշվի առնելով շատ երկրներում սոցիալական և տնտեսական զարգացման մեջ քաղաքային
բնակչության կարևորությունը, ՋՌՀԿ-ին վերաբերող գրականության մեջ, զարմանալիորեն քիչ են ներկայացված
այնպիսի նյութեր, որոնք ուղղակիորեն քննարկում են, թե ինչ մոտեցում պետք է ՋՌՀԿ-ն ընդգրկի քաղաքների
համար: Ավելին, շատ քիչ են այն քաղաքային կառավարիչները կամ գործիչները, ովքեր զբաղվում են ՋՌՀԿ-ով:
Լավագույն դեպքում վատ են հասկացված պոտենցիալ այն օգուտները, որոնք կարելի է ստանալ քաղաքի
մասշտաբով ՋՌՀԿ հայեցակարգ կիրառելիս: Որպես կանոն, ՋՌՀԿ-ն դիտվում է որպես մի գործընթաց, որը պետք
է իրականացվի գետավազաններում: Քաղաքներում այն սահմանափակ է իրականացվում, քանի դեռ քաղաքը
կարողանում է աճող պահանջարկը լրացնել ջրի լրացուցիչ աղբյուրների հաշվին: Ինչպես Մոլլը և Բերկոֆն են
մատնանշել (մեջբերված է Վան Ռուազեն և այլոք, 2005թ.) քաղաքները շատ արդյունավետ կերպով կարողացել
են գյուղատնտեսությունից ջուր խլել` օգտագործելով տարբեր պաշտոնական և ոչ պաշտոնական մեխանիզմներ:
Նման հաջողությունը նվազեցնում է ՋՌՀԿ գործընթացում քաղաքային վարչակազմերի կողմից առանցքային
դերակատարություն ունենալու ակնհայտ անհրաժեշտությունը:
ՋՌՀԿ-ն, իհարկե, վերաբերում է քաղաքային իրավիճակներին և այն բազմաթիվ գործիքներին, որոնք ունեն
պոտենցիալ արժեք, երբ ՋՌՀԿ մոտեցումները լուսաբանվում են քաղաքային համատեքստում: Օրինակ, ներկայումս
հարուստ նյութ կա քաղաքային ջրապահանջի կառավարման, աղտոտման մեղմացման, հոսակորուստների կառավարման, ջրի կրկնակի օգտագործման և վերաշրջանառության, կառավարման ապակենտրոնացման և հանրային
ու մասնավոր հատվածների գործընկերության վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, այս նյութերի մեծ մասը վերաբերում
է ՋՌՀԿ կոնկրետ գործիքի և չի ապահովում ՋՌՀԿ-ի ողջ ընդգրկվածությունը քաղաքային ջրամատակարարման
գործընթացին: Ավելին, այդ նյութերում քիչ է ուշադրության դարձվում այն կոնկրետ խնդիրներն, որոնք կարող
են առաջանալ ՋՌՀԿ մոտեցումը խոշոր քաղաքների կենտրոնական մասերում կիրառելիս, թեև որոշակի դասեր
կարելի է քաղել քաղաքային այլ խնդիրների լուծման համար մասնակցային և համագործակցային մոտեցումներ
կիրառելու ջանքերից: Հնարավոր արժեքավոր դասեր կարելի է քաղել կայուն քաղաքների և Օրակարգ 21ի`1992թ.-ի ՄԱԿ-ի «Շրջակա միջավայր և զարգացում» կոնֆերանսի առանցքային արդյունքի (ՄԱԿ 1992թ.)
իրականացման համար կատարված աշխատանքում: Օրակարգ 21-ը ընդունում է տեղական իշխանությունների
կենսական դերը զարգացող քաղաքների բնապահպանական բազմաթիվ խնդիրների լուծման մեջ, այդ թվում` ջրի
աղտոտում, ջրահեռացում և ջրի հետ կապված վտանգների նկատմամբ խոցելիություն:
9

Ճիշտ այնպես, ինչպես ՋՌՀԿ գրականությունը հակված է անուշադրության մատնելու քաղաքային
ջրամատակարարումը, քաղաքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ապահովման վերաբերյալ ծավալուն
գրականությունն էլ հիմնականում լռում է ՋՌՀԿ դերի մասին: Իհարկե, կան նաև բացառություններ, օրինակ,
Հարավային Աֆրիկայում և Սինգապուրում ՋՌՀԿ սկզբունքները ներառված են քաղաքային ջրամատակարարման
ծառայությունների ռազմավարական պլանավորման ու կառավարման մեջ (DWAF, 2004, www.pub.gov. SG):
Քաղաքային ջրամատակարարման ծառայությունների վերաբերյալ գրականությունը հղումներ չի անում կառավարման կոնկրետ գործիքների, ինչպիսիք են պահանջարկի կառավարումը, շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը
և համայնքային գործողությունները, որոնք համատեղելի են ՋՌՀԿ մոտեցման հետ, բայց որպես կանոն հաշվի չեն
առնում միջճյուղային գործողություններն ու հատկացումները, որոնք պետք է ներգրավված լինեն ՋՌՀԿ գործընթացի իրականացման մեջ: Օրինակ, «Աշխարհի քաղաքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման վերաբերյալ»
ՄԱԿ-ի «Հաբիթաթ»-ի զեկույցում, որը քաղաքային ծառայությունների բարելավումը դիտարկում է որպես ՋՌՀԿի մաս, քննարկումը կենտրոնանում է գրեթե բացառապես պահանջարկի կառավարման կոնկրետ գործիքների վրա.
«Այնուամենայնիվ, քաղաքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման կառավարման հետ անմիջական կապ
ունեցող ՋՌՀԿ մոտեցումը պահանջարկի կառավարում է» (ՄԱԿ Հաբիթաթ, 2003, էջ 193): Թեև պահանջարկի
կառավարման մեթոդներն, անկասկած, կարևոր են, և զեկույցը շատ օգտակար կերպով լուսաբանում է այն դասերը
և պոտենցիալ լարվածությունները, որոնք բխում են իրականացման փորձերից, սակայն պահանջարկի կառավարման վրա կենտրոնանալը միայն մասնակի կերպով է դիտարկում քաղաքային ջրի կառավարման մեջ ՋՌՀԿ-ի դերը:
Այն անտեսում է թե′ ջրամատակարարման և քաղաքային այլ ծառայությունների միջև փոխհարաբերությունները,
թե′ քաղաքի դերը սակավ բնական ու մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն զարգացման մեջ:

3 . ՓԱՍ Տ ԱԹ Ղ ԹԻ Ի Ր ԱՎԱՍ Ո Ւ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑ Վ ԱԾ Ք Ը
յս փաստաթղթում կփորձենք ավելի լայնորեն դիտարկել ՋՌՀԿ մոտեցումները քաղաքային ջրի
կառավարման գործընթացում: Մինչ կքննարկենք կառավարման համապատասխան գործիքները,
ուշադրության կենտրոնում կլինեն կազմակերպչական պլանավորումը, որոշումներ կայացնելու
շրջանակները, կառավարումը և իրականացման գործընթացի կարևորագույն հարցը: Այդ իսկ պատճառով այս փաստաթղթի իրավասությունը դուրս է գալիս քաղաքի տարածքի ֆիզիկական սահմաններից, որպեսզի հնարավոր լինի բացահայտել թե′ քաղաքների կողմից ջրօգտագործող այլ բնագավառներից
«խլած» ջրաքանակը, թե′ այդ ռեսուրսի համար միջբնագավառային մրցակցությունը, ինչպես նաև բացասական
արտաքին ազդակների կամ ծախսերի երկկողմանի հոսքը քաղաքային ջրամատակարարման ծառայությունների և
տնտեսության այլ ճյուղերի, հասարակության, շրջակա միջավայրի միջև: Ընդունված է, որ «քաղաքային» բառն
ընդգրկում է պայմանների հսկայական բազմազանություն: Թեև միևնույն ՋՌՀԿ սկզբունքները, հավանաբար,
տեղին են բոլոր կենտրոնական քաղաքների համար, սակայն դրանց իրականացման բարդությունն ու դժվարությունները զգալիորեն տարբեր են` կախված, օրինակ, քաղաքի մասշտաբից, եկամուտների մակարդակից և մարդկային
կապիտալի ներդրումներից:
ՋՌՀԿ մոտեցումը բազմաթիվ միջոցառումների ամբողջություն չէ, որոնք կարող են իրականացվել բոլոր
սոցիալ-տնտեսական պայմաններում և կառավարման բոլոր մակարդակներում: Համապատասխան ինստիտուտներն
ու գործիքները լուրջ փոփոխություններ են կրում` կախված վերլուծության մակարդակից, և այս փաստաթղթում
փորձ կարվի քննարկել նման փոփոխությունները տնային տնտեսության/համայնքի մակարդակից մինչև ազգային
կառավարության մակարդակ: Այն միանշանակ չի դիտարկի անդրսահմանային մակարդակը, չնայած քաղաքային
աճի ազդեցությունը անդրսահմանային ջրերի և համատեղ օգտագործվող էկոհամակարգերի վրա պահանջում է
միջպետական հաստատությունների ներգրավում և գործողությունների իրականացում: Ավելին, ընդունված է, որ
գոյություն ունեն ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը համաշխարհային հանրային բարիք համարելու փաստարկներ (միգուցե առավել ակնհայտ է ջրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների փոխանցումը մի երկրից
մյուսը), որի համար միջազգային օպերատիվ համագործակցության կարիք կա (Սմիթ և այլոք, 2003, Թիփինգ,
Ադոմ և Թիբայջուկա, 2005թ.):
Նախ պետք է ուշադրություն դարձվի ՋՌՀԿ մոտեցման անհրաժեշտությանն ու կարևորությանը: Անհրաժեշտությունը պետք է դիտարկել ոչ միայն քաղաքներում ջրի աճող պահանջարկի, ջրահեռացման և դրենաժային
ծառայությունների առումով, այլ պետք է ընդունել նաև այն դերը, որ քաղաքային բնակչությունն ունի ազգային
տնտեսության զարգացման, աղքատության նվազեցման, առողջապահական և բնապահպանական քաղաքականության նպատակներին հասնելու մեջ: Այնուհետև կդիտարկվեն որոշումների ընդունման շրջանակերը` հաշվի
առնելով հեռանկարային լարվածությունը, տարբեր քաղաքական նպատակներին` գործունեության արդյունավետու-

Ա
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թյուն, ռեսուրսների արդյունավետ բաշխում, մարդկանց կարիքների վրա կենտրոնացող գործառույթ, հաճախորդների և շրջակա միջավայրի պահպանություն, լավագույնս հասնելու համար: Կքննարկվեն թե′ օպերատիվ
կառավարման գործառույթների առանձնացման առավելությունները, թե′ հստակ ռազմավարական և կարգավորիչ
դաշտում նման առանձնացված համակարգերի անհրաժեշտությունը: Այնուհետև կդիտարկվեն այն ինստիտուտները, որոնք կարող են ընդգրկվել ՋՌՀԿ գործընթացում` նպաստելու քաղաքային ծառայությունների մատուցման
վրա ինչ-որ ձևով ազդեցություն ունեցող բազմազան դերակատարների միջև համագործակցությանն ու համակարգմանը: Ուշադրություն կդարձվի կառավարման տարբեր մակարդակներում առկա քաղաքական գործիքներին`
դիտարկելով գործիքների տարբեր հավաքածուները և իրականացման գործընթացները, որոնք անհրաժեշտ են
պետական քաղաքականության տարբեր նպատակներին, ինչպես նաև ՋՌՀԿ նպատակներին հասնելու համար:

4 . Ջ Ռ Հ Կ Ա ՆՀ Ր ԱԺԵՇՏՈ Ւ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՄԱՍՇՏ ԱԲՆԵՐԸ
ՌՀԿ-ն ինքնանպատակ չէ, այլ միջոց է մեծացնելու ոչ միայն սակավ ջրային ռեսուրսից, այլ նաև այդ
ռեսուրսը օգտակար ապրանք և ծառայություն դարձնելու համար պահանջվող սակավ ֆինանսական
ու մարդկային ռեսուրսներից ստացված օգուտները: Ինչպես սահմանված է Գլոբալ ջրային համագործակցության կողմից, ՋՌՀԿ-ն գործընթաց է, որը «Խթանում է ջրային, հողային և առնչվող
ռեսուրսների համակարգված զարգացումն ու կառավարումը, նպատակ ունենալով արդարացի ճանապարհով, առանց վտանգի ենթարկելու կենսական կարևոր էկոհամակարգերի կայունությունը, առավելագույնի
հասցնել արդյունքում ստացվող տնտեսական և սոցիալական բարեկեցությունը» (ԳՋՀ ՏՀ, 2000թ.): ՋՌՀԿ-ն
ակնթարթային հրազենի կախարդական գնդակ չէ, ոչ էլ ընդհանուր դեղամիջոց` բոլոր ջրային խնդիրների համար:
Այն խնդիրները լուծելու մոտեցում է, որը միանշանակ ընդունում է ջրային հիմնախնդիրների բարդությունն ու
բազմակողմանիությունը, շահագրիռ կողմերի բազմազանությունն ու բնագավառների տարբեր հեռանկարները և
սոցիալական ու ֆիզիկական համակարգերի փոխադարձ կախվածությունները (Լենտոն, 2006թ.):

Ջ

Ներկայումս գոյություն ունի ՋՌՀԿ մոտեցումները անհրաժեշտ դարձնող չորս պատճառ`
• Բացասական հետևանքները, որոնք բխում են ֆիզիկապես միմյանցից կախում ունեցող ջրային և հողային
ռեսուրսների չհամակարգված օգտագործումից:
• Թաքնված ծախսերը, որոնք ի հայտ են գալիս արտադրության գործոնները (այդ թվում ջուրը, հողը և
կապիտալը) ցածրարժեք արդյունք կամ քիչ օգուտ ստանալու նպատակներով օգտագործելու հետևանքով:
• Բացասական հետևանքները և թաքնված ծախսերը, որոնք առաջանում են փոխկապակցված հիմնական
ծառայությունների` առողջապահություն, կրթություն և ջրահեռացում, չհամակարգված մատուցումից:
• Ծախսերի խնայողությունները, ինչը հնարավոր է ծառայության մատուցման տիրույթի կամ կառավարման
շրջանակների ընդլայնման միջոցով:
Այս պատճառներից և ոչ մեկը բացառություն չի քաղաքային ջրամատակարարման համար և ոչ էլ դրանք
կարող են կիրառվել քաղաքաշինության, տնտեսության, հասարակության և շրջակա միջավայրի միջև փոխհարաբերություններում: Համապարփակ կառավարումը քաղաքաշինության տեսանկյունից քննարկելիս բարձրացվում
են ինստիտուցիոնալ և կառավարման առանձնահատուկ հարցեր, որոնք անտեսվելու միտում ունեն, եթե ուշադրությունը կենտրոնացվում է ջրային ռեսուրսների վրա` ավազանային մակարդակով: Չնայած որ ՋՌՀԿ մոտեցման
անհրաժեշտությունը փաստելիս տնտեսական տերմիններ են օգտագործվում, հարկ է հստակորեն ընդունել, որ
ծախսերն ու եկամուտները պետք է գնահատել տարբեր երկրների սոցիալական, բնապահպանական, քաղաքական
և տնտեսական նպատակների տեսանկյունից:

(ա) Ֆիզիկական փոխկախվածությունները և բացասական հետևանքները
Որոշում կայացնողներն ու կառավարիչները ստիպված են ընդունել այն փաստը, որ հիդրոլոգիական
տեսանկյունից ջուրը փոխկապակցված ռեսուրս է: Գետավազանի սահմաններում մարդկային բոլոր գործունեությունները ազդեցություն են ունենում ջրային համակարգերի վրա` այլ տեղերում`
• Անտառահատումը և քաղաքների ընդլայնումը փոխում են հոսքերի ռեժիմները, ազդելով թե′ օգտագործելի
ջրահոսքերի, թե′ հեղեղների ռիսկի կամ սողանքների առաջացման վտանգի վրա:
• Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրառի քանակը, ժամկետները և տեղադրությունը
միանշանակ ազդում են հոսքով ներքև ջրօգտագործողների վրա:
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• Հողօգտագործման փոփոխությունները փոխում են գոլորշիացման և նստվածքների առաջացման արագությունները, վերադարձվող ջրերի հոսքերը և ջրառի ժամանակը, որոնք բոլորը ազդում են ջրի մատչելիության և ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցման ծախսերի վրա:
• Գյուղատնտեսությունից, արդյունաբերությունից և կենցաղային օգտագործումից աղտոտող նյութերը
բացասաբար են ազդում ներքին հոսանքի և ստորերկրյա ջրի որակի վրա, պարտադրելով ուղղակի (ջրի
ավելի խորը մաքրում կամ ցածր բերքատվություն) և անուղղակի ծախսեր, սահմանափակելով տնտեսական,
բնապահպանական և ռեկրեացիոն օգտագործումները:
Քանի դեռ մարդկային գործունեությունը ավազանում զարգացած չէ, իսկ առաջարկը մեծ է պահանջարկից,
նման ազդեցությունները կարող են աննշան լինել և դրանք կառավարելու ծախսերը կարող են գերազանցել
արդյունքում ստացվող օգուտները: Չնայած դրան, աշխարհում նման բարենպաստ պայմաններ ունեցող շատ քիչ
վայրեր կան, և, իհարկե, դրանք այն վայրերը չեն, որտեղ գետավազանների սահմաններում տեղի է ունեցել
քաղաքաշինութան լայնամասշտաբ զարգացում:
Լավ հայտնի են և այս փաստաթղթում էլ լայնորեն ներկայացված են քաղաքների կողմից մեծածավալ
ջրօգտագործման և աղտոտված ջրի հետադարձ հոսքերի բացասական ազդեցությունները ներքին հոսանքի բոլոր
ջրօգտագործողների և ափամերձ ջրերի վրա (Ագարվալ, Նարեյն և Սեն, 1999թ., Շաուերս, 2002թ., ՄԱԿ
Հաբիթաթ, 2003թ., Գլուխ 4): Հստակ բացահայտված է նաև քաղաքների ասֆալտապատման և անձրևաջրերի
դրենաժային համակարգերի ազդեցությունները ներքին հոսանքներում հեղեղումների ուժգնության ու հաճախության և ստորերկրյա ջրային հորիզոնների վերականգնման արագությունների վրա: Բացասական հետևանքներ
է ունենում նաև քաղաքների ներխուժումը գյուղական տարածքներ, քանի որ վերանում են բերքատու գյուղատնտեսական հողատարածքները, իսկ քաղաքային աղտոտումը կամ կառուցապատվող տարածքի մաքրման
պատճառով նստվածքի առաջացումը բացասաբար են ազդում ոռոգման և դրենաժային ջրանցքների վրա: Օրինակ,
բերքատու հողերով չափազանց աղքատ Եգիպտոսում գնահատվել է, որ 1950թ.-ից հետո երեք տասնամյակի
ընթացքում ամենաբերքատու հողի 10%-ը կորել է քաղաքների չկառավարվող աճի հետևանքով (Հարդոյ, Միթլին
և Սաթերթուեյթ, 1999թ.): Կարող են լինել նաև զգալի անուղղակի արտաքին ծախսեր` արտահայտված քաղաքի
հսկա ոտնահետքի միջոցով, քանի որ զարգացումը տեղի է ունենում սննդի, անտառային արդյունաբերության,
էներգիայի և մի շարք այլ հումքերի պահանջարկը բավարարելու համար:
Հիդրոլագիական փոխկախվածության և հող-ջուր կապերի անտեսման հետ կապված արտաքին ծախսերը ոչ
թե պարզապես փոխանցվում են քաղաքային տարածքից դուրս գտնվող այլ ոլորտներին, այլ պարտադրվում են հենց
իրենց` քաղաքաներին: Քաղաքային ջրամատակարարողները կարող են կարճ ժամանակում սահմանափակել
ծախսերը, մեծ քանակությամբ ջուր վերցնելով տեղական ջրապարունակ հորիզոններից, սակայն եթե սրա
արդյունքում տեղի ունենա ստորերկրյա ջրի սպառում և աղերի ներթափանցում կամ աղտոտիչների ներծծում,
ապա այս ծախսերը փոխանցվում են քաղաքային ջրօգտագործողներին, քանի որ հարկ է լինում մատակարարումն
իրականացնել մեծ հեռավորության վրա գտնվող և մեծ ծախսեր պահանջող աղբյուրներից: Այսպես եղավ
Դակարում (Սենեգալ), որտեղ այժմ քաղաքի կարիքները բավարարելու համար ջրի մի զգալի քանակություն
ստիպված տեղափոխում են 200կմ հեռավորության վրա գտնվող Լակ դե Գիրսից` տեղական ջրապարունակ
շերտերի գերշահագործման հետևանքով աղերի ներթափանցման ու աղտոտող նյութերի ներծծման պատճառով
(ՄԱԿ Հաբիթաթ, 2003թ., էջ 135): Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գերշահագործումը կարող է ծախսեր
պարտադրել նաև քաղաքային այլ բնագավառներին: Եթե տեղի ունենա գրունտների նստում, կվնասվեն շենքերն
ու ենթակառուցվածքները և կսրվեն հեղեղումների խնդիրները: Մեխիկոն կարող է նման իրավիճակի լավ օրինակ
ծառայել: Վերջին 100 տարվա ընթացքում քաղաքի կենտրոնական մասը 7.5մ նստել է, թուլացնելով շենքերն ու
ենթակառուցվածքները, զգալիորեն մեծացնելով հեղեղների կառավարման ու դրենաժային ծախսերը: Այստեղ
անձրևաջրերի հոսքը սահմանափակելու համար ստիպված են եղել կառուցել պատվարներ և իրականացնել
պոմպով աշխատող դրենաժային համակարգեր (ՄԱԿ Հաբիթաթ, 2003թ., էջ 141):
Արդյունավետ հողօգտագործման պլանավորման և կառուցապատման հսկողության բացակայությունը կամ
զարգացման գործընթացում հող-ջուր կապերը ընդունելու անկարողությունը նույնպես կարող է զգալի ծախսեր
պարտադրել: Քաղաքների անկառավարելի աճը ուղղակիորեն է ազդում ջրամատակարարում և ջրահեռացում
ապահովելու ծախսերի վրա, եթե զարգացող տարածքները գտնվում են մեծ հեռավորությունների վրա կամ դժվար
է դրանք միացնել գոյություն ունեցող ցանցերին (օրինակ, ունեն բարձր տեղադիրք): Շատ դեպքերում քաղաքներն
իրենք են աղտոտում սեփական տարածքները, չկարողանալով պահպանել ջրային ռեսուրսները քաղաքային
աղտոտման բոլոր տեսակներից` արդյունաբերությունից ու բնակարանաշինությունից, երբ ջրահեռացման համակարգերը չեն համապատասխանում պահանջներին կամ ընդհանրապես գոյություն չունեն, և կոշտ աղբից: Օրինակ,
Յամունա գետի ափերի երկայնքով բնակելի տարածքների անվերահսկելի աճի հետևանքով Նյու Դելիի (Հնդկաս12

տան) խմելու ջրի որակի վերաբերյալ առաջացած հիմնախնդիրները ներկայումս քննվում են Գերագույն դատարանում: Չնայած դատարանի որոշումներին, վերջին տասնամյակում բնակավայրերի կողմից նոր տարածքների
զավթումը չի կասեցվել քաղաքային իշխանությունների կողմից, և ջրի որակը գնալով վատանում է: Գերագույն
դատարանի որոշման համաձայն, անհրաժեշտ կլինի գետի ափամերձ տարածքներում վերացնել տարածքի
բնակեցման մոտ 50,000 խախտումներ, որպեսզի հնարավոր լինի Հնդկաստանի մայրաքաղաքը ապահովել խմելու
ջրի որակի ստանդարտին համապատասխան ջրով: Ջրի որակի այս խնդիրը լուծելու ծախսերը պետք է ուղղվեն կա′մ
ափերի երկայնքով բնակեցված բնակչությանը այլ վայրեր տեղափոխելուն, կա′մ կեղտաջրի մաքրման կայաններ
կառուցելուն բոլոր այն տեղերում, որտեղից կեղտաջրերը թափվում են գետ: Բացի այդ, հետագայում գետի ջրի
որակը հսկելու համար պետք է սահմանվի բնակելի տարածքների հետագա ընդլայնման խիստ հսկողություն
(Վենկատեսան, 2006թ.):
Արդյունավետ պլանավորման և կառուցապատման հսկողության բացակայության պատճառով առաջանում են
հետագա ծախսեր. երբ արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերի խառնվելու արդյունքում ոչ միայն
մեծանում է ջրով փոխանցվող հիվանդություններով պայմանավորված առողջական ռիսկերը, այլև նվազում է
կեղտաջրերի անվտանգ վերօգտագործման հնարավորությունը: Նման ծախսեր առաջանում են, երբ շենքերը
(հաճախ ապօրինի կերպով տարածք զբաղեցրած բնակավայրերը) հայտնվում են հեղեղավտանգ տարածքներում,
անկայուն լանջերի վրա և տեղական ավազանների սահմաններում գտնվող ջրբաժանների վրա: Ինչպես ցույց է
տալիս Կուալա Լամպուրի դեպքի ուսումնասիրությունը (Արկղ 1), գետավազանում գտնվող բնակավայրերի զարգացման վերահսկման բացակայության և համապատասխան ներդրումներ չկատարելու` այդ բնակավայրերում
աղտոտված և մակերևութային ջրերի դրենաժը ապահովելու համար, արդյունքում քաղաքի առևտրային կենտրոնում
մեծապես սրվել է հեղեղների վտանգի հիմնախնդիրը: Նման խնդիրները շտկելու համար պահանջվող կապիտալ
ծախսերը կարող են հսկայական լինել և անցյալում եղած հնարավորությունները չօգտագործելու պատճառով
որոշակիորեն հանգեցնել կորուստների` ամբողջ տնտեսությունում: Քաղաքի կենտրոններում ծախսերն ավելանում
են ի հաշիվ վերին հոսքում գտնվող ջրօգտագործողների կողմից պարտադրված արտաքին ծախսերի: Օրինակ,
Պեկինում ջրի անբավարարությունը մասնակիորեն առաջացել էր Հեբեյ շրջանում հողօգտագործման առկա մոդելի
և արդյունաբերական աղտոտման պատճառով (ՄԱԿ Հաբիթաթ, 2003թ.): Որոշ քաղաքներ ստիպված են լինում
լրացուցիչ ծախսեր կատարել հեղեղներից պաշտպանվելու, կամ հոսքերի փոխված ռեժիմների հետևանքով
հեղեղների հասցրած վնասները վերացնելու ու փոխհատուցելու համար, մյուսները լրացուցիչ մաքրման ծախսեր
են կատարում ջուրը գյուղատնտեսական աղտոտումներից մաքրելու համար: Քաղաքների աճն ինքնին միտված է
մեծացնելու այս ծախսերը, քանի որ սննդի և բամբակի պահանջարկը խրախուսում է գյուղատնտեսության
զարգացումը և հողօգտագործման փոփոխությունը:
Արկղ 1: Կուալա Լամպուրի փոթորիկների կառավարման և ճանապարհային թունելի ծրագիր («ՍՄԱՐԹ»)
Մալազիայի մայրաքաղաք Կուալա Լամպուրը խոցելի է հեղեղների նկատմամբ, որոնք առաջանում են տեղային,
ինտենսիվ անձրևների ժամանակ: Այստեղ տարեկան մի քանի անգամ կարող են տեղի ունենալ փոքր մասշտաբով
հեղեղներ: Սակայն ժամանակի ընթացքում նշանակալիորեն ավելացել է լուրջ հեղեղների ուժգնությունն ու
հաճախականությունը: Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում` 2000թ.-ի ապրիլից մինչև 2003թ.-ի հունիս,
քաղաքի կենտրոնը հեղեղվել է հինգ անգամ` պատճառելով խոշոր տնտեսական վնաս և լրջորեն խախտել
առևտրային գործունեությունը: Նման միջադեպերը ուղղակիորեն կապված են քաղաքների ոչ պատշաճ կերպով
պլանավորման և անվերահսկելի աճի հետ:
Ջրվազաններում քաղաքային տարածքների ընդլայնման արդյունքում նշանակալիորեն ավելացրել է հոսքի
արագությունները. ջրի կուտակման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքներում կատարված ներդրումները
բավարար չեն քաղաքների զարգացման հետ համաքայլ գնալու համար, կառուցապատման նպատակով
հողատարածքների անխնա մաքրումը հանգեցրել է առկա դրենաժային ջրանցքներում և կուտակիչ
ավազաններում նստվածքագոյացմանը, բնակարանաշինության, ենթակառուցվածքների և արտադրության
զարգացումները «գրավել» են գետահովիտների, բնական դրենաժային ջրանցքների և ջրհեղեղների կուտակման
տարածքները:
Ներկայումս նախագծվում է ջրհեղեղների ռիսկերի մեղման մի խոշոր ծրագիր: Այն նախատեսում է կառուցել
մոտ 9.7 կմ երկարությամբ (և RM2 մլրդ-ը գերազանցող արժողությամբ) կեղտաջրի հեռացման դերիվացիոն
թունել` քաղաքի կենտրոն լցվող հեղեղաջրերը հեռացնելու համար, ինչպես նաև մի քանի կուտակիչ
ջրավազաններ ու կառավարման կառուցվածքներ, որոնք հեղեղումներից կպաշտպանեն հոսանքն ի վար գտնվող
բնակավայրերը: Ծրագրի նորարարությունը, որը լիովին արդարացնում է նրա «ՍՄԱՐԹ» (խելացի)
հապավումը, այն է, որ դերիվացիոն թունելի մի մասը կօգտագործվի նաև երթևեկության գերբեռնվածությունը
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թեթևացնելու նպատակով: Թունելում, փոքր հեղեղները կառավարող դրենաժային ջրանցքի վերևում կկառուցվի
երկհարկ ավտոճանապարհ: Առավել մեծ հեղեղների ժամանակ մայրուղիները կփակվեն, իսկ թունելը կօգտագործվի բացառապես որպես դերիվացիոն ջրագիծ: Նման երկակի օգտագործումը` ծախսերի տեսանկյունից,
ծրագիրն ավելի արդյունավետ է դարձնում, սակայն դրա արժեքը և տեխնիկական բարդությունը դեռևս
զգալիորեն մեծ են:

Ջրային ռեսուրսների զարգացումն ու օգտագործումը պլանավորելիս պետք է գնահատել բացասական արտաքին հոսքերը: Այս գնահատումը միտում չունի դադարեցնել բոլոր այն ազդեցությունները, որոնք պարտադրում են
բնական ու սոցիալական համակարգերից զատ ծախսեր կատարել նաև այլ ոլորտներում: Նման միտումը չի կարող
արդյունավետ լինել և կարող է խոչընդոտել տնտեսական և սոցիալական զարգացումը: Ավելի շուտ անհրաժեշտ
է հավասարակշռել ջրով պայմանավորված գործունեության բոլոր հասարակական ծախսերը (այսինքն, սեփական
ծախսերը, գումարած բացասական արտաքին ազդեցությունների պարտադրած ծախսերը) և այդ գործունեությունից
ստացված օգուտները: ՋՌՀԿ մոտեցումը փորձում է երաշխավորել, որ անհատական որոշում կայացնողները,
լինեն նրանք ֆերմերներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաներ, կոմունալ ծառայությունների
կառավարիչներ, թե ոլորտի նախարարներ, ներդրում կատարելիս և ջրօգտագործման առաջնահերթությունը
որոշելիս կհիմնվեն սոցիալական ծախս-եկամուտ գնահատականների, և ոչ թե մասնավորի կամ ոլորտի շահերի
վրա: Ավելին, նման գնահատումները պետք է կատարել հասարակության կամ շրջակա միջավայրի տեսանկյունից
համապատասխան ժամանակահատվածներում, երաշխավորելու, որ զարգացումները կայուն են և խթանիչների
առկա մեխանիզմները պետք է բավական ճկուն լինեն, որպեսզի կարողանան հաղթահարել փոփոխվող սոցիալտնտեսական և բնապահպանական իրավիճակները:

(բ) Սոցիալական համակարգի փոխկախվածությունները, միջոլորտային մրցակցությունը և այլընտրանքային
ծախսերը
ՋՌՀԿ-ն ոմանց կողմից վեր է ածվել գետաավազանի կամ ջրհավաք ավազանի կառավարման, ուր
ուշադրությունը կենտրոնացված է ֆիզիկական ռեսուրսի կառավարման վրա: Այս տեսանկյունից քաղաքային ջրի
կառավարման համար ՋՌՀԿ-ի հիմնական նպատակը սակավ ջրային ռեսուրսների և կեղտաջրի կլանման հատկությունների տեղաբաշխումն է քաղաքային և մրցակցային ջրօգտագործողների (այդ թվում` շրջակա միջավայրի)
միջև: Այս հարցը, հատկապես, տեղին է այն վայրերում, որտեղ գետավազանները «փակ» են, և հասանելի ամբողջ
ջուրը բաշխված է, ուստի ցանկացած նոր զարգացումներ պահանջում են մատակարարման վերաբաշխում` բոլոր
բնագավառներում:
Եթե հիմնական խնդիրն այն է, թե ինչպես բարելավել ջրային ռեսուրսների կառավարումը մեկ ջրավազանի
ներսում` բավարարելու համար քաղաքի ապագա կարիքները, ապա գաղափարի և տնտեսական տեսանկյունից լուծումը շատ պարզ կարող է լինել. ջրի վերաբաշխում գյուղատնտեսական ոլորտից դեպի քաղաքային ջրօգտագործում (Ռոջերս, 1997թ., Ռոջերս, Բոհիա և Մալբերմաթթեն, 2000թ.): Նման վերաբաշխման հիմնական
փաստարկն այն է, որ ոռոգման ջրի սահմանային արժեքը շատ ցածր է համեմատած կենցաղային, արդյունաբերական և առևտրային նպատակներով օգտագործվող ջրի նույն արժեքի հետ: Եվ, երբ ոռոգման ջուրը մատակարարվում է զրոյական կամ սուբսիդավորված գներով, ինչը սովորաբար տեղի է ունենում, ապա ֆերմերները
շահագրգռված չեն ոռոգում իրականացնել ջրի արդյունավետ տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կամ սահմանափակել շատ ջուր պահանջող ցածրարժեք մշակաբույսերի արտադրությունը: Ոռոգման ջրի վերաբաշխումը կօգնի
արդյունավետ դարձնել ջրային ռեսուրսների օգտագործումն ամբողջությամբ, և դրան կարելի է հասնել, օգտագործելով շուկայական գործիքներ (գնահաշվարկ կամ շուկայական իրավունքներ), կամ որոշումների և կանոնների
միջոցով:
Պնդում են նաև, որ ջրային ռեսուրսների նման վերաբաշխումները նվազագույն ազդեցություն ունեն գյուղատնտեսական արտադրանքի վրա: Քաղաքային պլանավորված կարիքները համեմատաբար փոքր են (զարգացող
երկրներում գյուղատնտեսական ընթացիկ սպառման ընդամենը 4,4%-ը բավարար կլիներ բավարարելու քաղաքային բոլոր կարիքները մինչև 2020թ.-ը (Ռոջերս, 1997), և գյուղատնտեսական ջրօգտագործման արդյունավետությունը բարելավելու հսկայական հնարավորություն կա: Բացի այդ, ինչպես նշում են Վան Ռուազեն և
այլոք (2005թ.) քաղաքները գյուղերի համար կարող են հանդես գալ որպես ջրամատակարարներ: Նախ, քանի որ
քաղաքային ջրօգտագործման արդյունքում փոքր քանակության ջուր է սպառվում և կեղտաջրերը կարող են
օգտագործվել, և երկրորդ, կարելի է օգտագործել անձրևաջրերի հոսքը, որն առաջանում է քաղաքների ասֆալտապատման հետևանքով հողի ջրանթափանց մակերևույթի ստեղծման արդյունքում: Ջրի նման լրացուցիչ աղբյուր14

ները կարող են լրջորեն օգտակար լինել: Բհարին (2000թ.), օրինակ, մեջբերում է Թունիսի դեպքը, որտեղ
ակնկալվում է, որ մաքրված կեղտաջրերը կարող են ավելացնել ջրային ռեսուրսները առկա ստորերկրյա ջրային
պաշարների 10%-ի չափով: Սակայն, երբ կեղտաջրի և անձրևաջրերի հոսքերն օգտագործվում են առանց
մաքրման, ինչպես ընդունված է զարգացող շատ երկրներում, հարցեր են առաջանում շրջակա միջավայրի և
առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունների վերաբերյալ (Սքոթին և այլոք, 2004թ., IWMI, 2006թ.):
Ջրի վերաբաշխման համար թելադրող կարող է լինել տնտեսական արդյունավետությունը, սակայն
գործնականում առկա են զգալի քաղաքական, սոցիալական և ինստիտուցիոնալ խնդիրներ (Մայնզեն-Դիք և
Ապասամի, 2003թ.): ՋՌՀԿ մոտեցումը պետք է ընդունի այս խնդիրները և կատարի ներդրումների գնահատում,
որոնք անհրաժեշտ են իրականացնել գյուղատնտեսության արտադրողականությունը բարելավելու, կենսական
նշանակություն ունեցող սննդի արտադրությունը պահպանելու և վերաբաշխման պատճառով գյուղական
բնակավայրերում առաջացած սոցիալական հետևանքները մեղմելու համար:
Ավելին, պետք է նշել, որ վերաբաշխումն ինքնին չի նշանակում, որ ցանկալի հանրային քաղաքականության
նպատակներն իրականացվում են: Ինչպես մատնանշված է ՄԱԿ-ի Հաբիթաթ ծրագրում (2003թ.), ոչ մի երաշխիք
չկա, որ գյուղատնտեսությունից դուրս բերված ջուրն ինքնին կհանգեցնի «ներկայումս ջրամատակարարումից և
ջրահեռացումից զուրկ բնակիչների շրջանում նշված ծառայությունների մատչելիությանը, կամ առողջապահական
ինչ-որ բարելավումների, որոնք հնարավոր կդառնան բարելավված ջրամատակարարման և ջրահեռացման
ծառայությունների շնորհիվ» (էջ 193):
Ջրամատակարարման վերաբաշխումն ակնհայտորեն կարևոր խնդիր է ՋՌՀԿ համար, սակայն սոցիալական
համակարգերի փոխկախվածությունները բարձրացնում են այլ կարևոր հարցեր ևս: Նման փոխկախվածությունները
թույլ են տալիս ուղղակի և կողմնակի ծախսերը (բաց թողնված հնարավորությունների պատճառով կորուստները)
փոխանցել տնտեսության ֆունկցիոնալ, տարածական կամ սոցիալական մի հատվածից մեկ ուրիշի: Քաղաքային
ջրամատակարարման վերաբերյալ որոշումները կարող են ծախսերը կամ կորուստները հստակորեն փոխանցել
առողջապահական, ձկնաբուծության, արդյունաբերական կամ այլ ոլորտներ: Քաղաքների պլանավորման վերաբերյալ որոշումները կամ դրանց բացակայությունը կարող են ձախողել ջրային ռեսուրսների պահպանությունը գերշահագործումից կամ աղտոտումից` այս կերպ ծախսերը փոխանցելով այլ ոլորտներ կամ զրկելով ջրօգտագործողներին մաքուր ջրից (DWAF, 2004թ.): Սննդի կամ էներգետիկ անվտանգության, արտահանմամբ պայմանավորված արդյունաբերական աճի, հողօգտագործման գոտիավորման կամ զբոսաշրջության զարգացման
վերաբերյալ որոշումները ևս չափազանց մեծ ազդեցություն ունեն ջրային ռեսուրսների պահանջարկի և ջրամատակարարների վրա:
Այս ծախսերի որոշ փոխանցումներ կարող են ցանկալի լինել, եթե դրանք թույլ տան բավարարել ազգային,
տարածաշրջանային կամ տեղական գերակայությունները, սակայն շատ դեպքերում դրանք վատ տեղեկացվածության, սխալ կամ սեփական շահով կողմնորոշման, կամ նույնիսկ կոռուպցիայի արդյունքում կայացված որոշումների հետևանք են: Արդյունքում, սուղ ռեսուրսները (ֆիզիկական, տնտեսական և սոցիալական) շռայլվում են և
խանգարում սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Ռոբինսը և Կումարը (1999թ.), Ապասամին (2000թ.) տեղական
մասշտաբով մի օրինակ են բերում Տիրուպպար քաղաքից` Հարավային Հնդկաստան, որը 1990-ականներին կտրուկ
ընդլայնվել է` գուլպեղենի արդյունաբերության զուգահեռ աճով, հետագայում նվաճելով նաև արտահանման
շուկաներ: Չմաքրված կեղտաջրի հոսքերից գետերի և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը տեղական
ֆերմերներին, ձկնարդյունաբերությունը, ինչպես նաև քաղաքային համայնքը, կանգնեցրել է խոշոր կորուստների
առաջ, քանի որ նրանք ստիպված են օգտագործել ավելի հեռավոր և թանկարժեք աղբյուրներ: Այլ կերպ ասած,
արդյունաբերությունը իր ծախսերի մի մասը փոխանցել է այլ ոլորտների: Սակայն, երկարաժամկետ հեռանկարում
այն նաև շռայլել է իր սեփական ներդրումային որոշ միջոցներ, քանի որ 1998թ.-ի մայիսին Գերագույն դատարանը կարգադրել էր փակել 460 ֆաբրիկա, որոնք չէին հետևել աղտոտման հսկողության կանոններին: Այլ ֆաբրիկաներ ստիպված էին կառուցել լրացուցիչ մաքրման կառուցվածքներ: Ժամանակակից մաքրման համակարգերը
անխուսափելիորեն ավելի թանկ են, քան եթե դրանք ներդրված լինեին գործարանի կառուցման ժամանակ: Սակայն
որոշ ֆաբրիկաներ, նույնիսկ նորացրած կառուցվածքներով, չեն կարողանում պահպանել որակի պահանջվող
չափանիշները:
Սոցիալական համակարգերի փոխկախվածությունը չի ենթադրում, որ ՋՌՀԿ-ն պահանջում է համընդհանուր
պլանավորում իրականացնող ուռճացած բյուրոկրատական ապարատ, որն ամեն ինչ համակարգելու անխուսափելիորեն դատապարտված փորձեր է անում: Սա նշանակում է, որ անհրաժեշտ են մեխանիզմներ և հաստատություններ, որոնք, նախ և առաջ. կարող են բացահայտել ծախս/վնաս փոխանցումները, երկրորդ` ապահովել, որպեսզի բոլոր փոխանցումները լինեն նախատեսված և համահունչ տնտեսական կամ սոցիալական քաղաքականության նպատակներին, և երրորդ` ապահովել քննարկումներ, ուր կարող են վնասի փոխհատուցման որոշումներ
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կայացվել (փոխհատուցումները կարող են լինել ուղղակի վճարումներ, ոլորտի բյուջեի ճշգրտումներ կամ
ներդրումներ` ավելի հարմար այլ կենսամիջոցներից):
ՋՌՀԿ-ի իրականացման խոչընդոտներից մեկն էլ, որը ծագում է մարդկային փոխկախվածություններից և
միջբնագավառային մրցակցությունից, վերաբերում է թե' ֆինանսական, և թե' մարդկային կապիտալի սղությանը:
Շատ երկրներում ոչ թե ջուրը, այլ ֆինանսական կապիտալն է ծայրահեղ սակավ ռեսուրս և դա բնորոշ է նաև
քաղաքներին` պայմանավորված նրանով, որ օգտագործված ջրի մեծ քանակ կարող է վերաշրջանառվել, նույնիսկ
եթե որոշակի ծախսեր պահանջվեն: Անխուսափելիորեն աճելու է կապիտալի համար մրցակցությունը, քանի որ
ժամանակի ընթացքում նկատելի աճել է առաջարկի երկարաժամկետ ապահովման ինքնարժեքը (Համաշխարհային
զարգացման զեկույց, 1992թ.) և քաղաքների աճին զուգընթաց շարունակելու է աճել, ուստի կարիք կլինի
շահագործել անգամ ավելի հեռավոր աղբյուրները և/կամ կիրառել ավելի թանկ մաքրման տեխնոլոգիաներ`
օգտագործելու համար աղի կամ աղտոտված ջրաղբյուրներ:
Կապիտալի համար մրցակցությունն ակնհայտորեն առկա է ինչպես ջրային տնտեսության ներսում, այնպես
էլ տնտեսության այլ բնագավառների միջև: Տրանսպորտի, էներգետիկայի, հեռահաղորդակցության կամ զենքի
արտադրության ոլորտների հետ համեմատած ազգային կառավարությունները, ավանդաբար, շատ ավելի ցածր
առաջնահերթություն են տալիս ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտների ներդրումներին, (Սերագելդին,
1994թ.) և հաճախ ջրամատակարարման ծառայության ֆինանսավորումը դիտարկում են որպես տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին հանձնված գործառույթ: Միջազգային գործակալությունները, պատմականորեն,
իրենց բյուջեի միայն մի փոքր մասն են հատկացրել քաղաքային ջրամատակարմանը և ջրահեռացմանը (Հարդոյ,
Միթլին և Սաթերթուայթ, 2001թ.): Ջրային ենթակառուցվածքների մասնավոր ֆինանսավորումը նույնպես փոքր
է եղել` 1990-2002թթ.-ին կազմել է մասնավոր ենթակառուցվածքային ներդրումների ընդհանուր արժեքի մոտ
5.4% (ԵԱՀԿ, 2004թ.): 1997թ.-ից ֆինանսական այս հոսքը նվազել և հասել է աննշան չափերի: Տեղական
ինքնակառավարման մարմինները, որոնք շատ երկրներում պատասխանատվություն են կրում ջրամատակարարման
և ջրահեռացման ապահովման համար, շատ դեպքերում չունեն սակագնային բազա կամ վարկունակություն`
երաշխավորելու ներդրումների համընթացությունը քաղաքների աճին, կամ օպերատորները, որոնք ծախսածածկման
համար բավարար եկամուտ են ստանում և դառնում վարկունակ` (Գուրրիա, 2006թ.) իրենց ներդրումային առաջնահերթությունների շարքում չեն գերադասում ջրամատակարարման ծառայությունները:
Մինչ ջրային տնտեսության ոլորտն, ընդհանուր առմամբ, տուժում է կապիտալ ներդրումների սակավությունից, ջրահեռացման ոլորտի ֆինանսավորումը հատկապես խնդրահարույց է: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համատեղ մոնիթորինգի ծրագրի տվյալների համաձայն (ԱՀԿ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2000թ. և 2004թ.)
1999-2000թթ.-ին զարգացող երկրներում ՋևՋ բնագավառի ներդրումների միայն մեկ հինգերորդն էր ուղղված
ջրահեռացմանը, իսկ Ասիայում` նույնիսկ մեկ վեցերորդը: Զարմանալի չէ, որ աշխարհը դեռևս չի կարողանում
շարժվել դեպի ՀԶՆ թիրախը` «մինչև 2015թ.-ը կիսով կրճատել բարելավված ջրահեռացման ծառայության
համար մուտք չունեցող մարդկանց թիվը»: Հաշվարկված է, որ այդ թիրախին հասնելու համար լրացուցիչ 1 մլրդ
քաղաքային բնակիչ պետք է ապահովվի ջրահեռացման ծառայություններով, սակայն հաշվի առնելով քաղաքային
աճը` ևս 1 մլրդ մարդ կմնա առանց ծառայությունների:
ՋՌՀԿ մոտեցումը պետք է առաջնահերթությունը հասցեագրի քաղաքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներդրումներին` ընդունելով, իհարկե, որ կառավարությունների համար տնտեսապես արդյունավետ կլինի
ցածր առաջնահերթություն տալ այդ ներդրումներին, եթե դրանց իրական սոցիալական շահութաբերությունը ցածր
է տնտեսության մեջ առկա այլ ներդրումների շահութաբերությունից: Քաղաքային ջրամատակարարման ծրագրերի
ցածր շահութաբերությունը սովորական երևույթ է: Նման ցածր շահութաբերությունը մասամբ արտացոլում է կոմունալ ծառայությունների վատ աշխատանքը և անկարողությունը սահմանել շահագործման և սպասարկման
ծախսածածկում ապահովող սակագին: Ցածր շահութաբերությունը հետևանք է նաև փոքր դրամական միջոցներով
իրականացված նեղ ուղղվածություն ունեցող ծրագրերի: Գնահատականներ տալիս սովորաբար կենտրոնանում
են կոմունալ ծառայության շահութաբերության վրա և անտեսում են այն փաստը, որ մեծ շահույթ ետ չի վերադառնա դեպի ջրային տնտեսության ոլորտ, սակայն կբարելավվի առողջապահության, սոցիալական կամ արտադրության ոլոտրտները, կապահովվի ժամանակի խնայողություն և կրթություն (Հյութթոն և Հալեր, 2004թ.): Եթե
կառավարությունների ներդրումային առաջնահերթությունները պետք է փոխվեն, ապա շատ կարևոր է, որպեսզի
սոցիալական և տնտեսական զարգացման ներդրումների գնահատման մեջ ներառված լինի ջրի դերը: ԱՀԿ-ի
համար Հյութթոնը և Հալերը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում կատարված ներդրումներից
ստացված միջբնագավառային օգուտները գնահատելիս պարզել են, որ ակնհայտ են դրական օգուտներ.
սովորաբար ներդրված 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց 5-11 ԱՄՆ դոլար: Հետագայում ազգային, քաղաքային և համայնքային մակարդակներում նման ուսումնասիրությունները կարող են կարևոր դեր խաղալ գերակայությունների
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փոփոխման համար: Սակայն, ո′չ տնտեսական գնահատումները, ո′չ էլ առաջնահերթությունների մասնակցային
սահմանումը որևէ ազդեցություն չի ունենա որոշումների կայացման վրա, քանի դեռ գոյություն չունեն այնպիսի
հաստատություններ, որոնք թույլ են տալիս կատարել միջբնագավառային ընտրություններ: Նման հաստատություններն անհրաժեշտ են` արտացոլելու մարդկային կառավարման համակարգերի սահմանները, որոնք քիչ
հավանական է, որ ներառեն ջրբաժանների փոխադարձ բոլոր կապերը:
ՋՌՀԿ ռազմավարությունները քաղաքային ջրամատակարարման համար պետք է հաշվի առնեն ինչպես տվյալ
բնագավառում բոլոր աղբյուրներից ֆինանսական հոսքերի աճի արգելքները, այնպես էլ քաղաքային ջրապահանջները կայուն ապահովելու նոր և առկա ակտիվների արդյունավետությունը բարձրացնելու մեխանիզմները:
Շահագործման անհրաժեշտության անտեսումը, մատակարարման ծախսերի ցածր սակագների սահմանումը, հավաքագրման ցածր մակարդակը, տեղական սոցիալ տնտեսական պայմաններին չհամապատասխանող տեխնոլոգիաները անհաջող կառավարման հայտնի օրինակներ են, որոնց պետք է անդրադառնալ ՋՌՀԿ-ի և պլանի
արդյունավետ իրականացման գործընթացում: Ջրահեռացման դեպքում ևս, ՋՌՀԿ ռազմավարությունները պետք է
դիտարկեն տեղական սոցիալ տնտեսական և շրջակա միջավայրի պայմաններին համապատասխան էժան տեխնոլոգիաներ, և այն վայրերում, որտեղ հանրային ջրահեռացման ծառայություններ են մատուցվում` անպայման լուծել ծախսածածկման հարցը: Ըստ Ռայթի (2005թ.), Ջակարտան կարող է լինել Արևելյան Ասիայի և Խաղաղ
օվկիանոսյան տարածաշրջանի չորս քաղաքներից մեկը, որտեղ սակագինը գերազանցում է շահագործման և
պահպանման ծախսերը` ներդրում ապահովելով (թեև փոքր) կապիտալ ծախսերում: Ինդոնեզիայում, չնայած կոյուղու ծախսերը մինչև երեք անգամ գերազանցում են ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների ծախսերը,
սակագները արտահայտվում են ջրամատակարարման գների մի համեստ հավելավճարի տեսքով: Ինդոնեզիայի
օրինակը տիպիկ է զարգացող այլ երկրների համար, և հստակ կարելի է ասել, որ նման սակագները կարելի է
համարել քաղաքային սակավ ռեսուրսներից մի փոքր (սովորաբար առավել հարուստ) ոլորտին վճարվող մեծ
սուբսիդիա:
Մեկ այլ կարևոր հանգամանք է մարդկային ներուժի պակասը, և ՋՌՀԿ մոտեցումը պետք է գնահատի. արդյո՞ք
կառավարման, համագործակցային և կարգավորող կարողությունների բարելավման համար կատարվող ներդրումներն են ավելի շահութաբեր, թե՞ բուն ջրային ռեսուրսների զարգացման ոլորտում արվող ներդրումները: Ավելին,
այն պետք է անդրադառնա քաղաքային ծառայությունների բարելավման համար նախատեսվող քաղաքական միջոցառումների վրա մարդկային կարողությունների սղությամբ պարտադրված սահմանափակումների ազդեցությանը:
Օրինակ, ապակենտրոնացումը և համայնքների մասնակցությունը չի կարող մեծ եկամտաբերություն ապահովել`
առանց հմտությունների ու տեղեկատվության փոխանցման ոլորտում ներդրումներ կատարելու:

(գ) Փոխկապակցված հիմնական ծառայությունների մատուցում
Քաղաքային հիմնական ծառայությունները անհամաձայնեցված ձևով մատուցելու պատճառով առաջացող
կորուստները և այլընտրանքային ծախսերը նախորդ բաժիններում արդեն քննարկված ֆիզիկական և սոցիալական
համակարգերի փոխկախվածությունների վերաբերյալ հիմնական հարցերից սկզբունքորեն տարբերվող նոր հարցեր
չեն առաջացնում: Սակայն, քաղաքային ծառայությունների պլանավորման, ղեկավարման և կառավարման տեսանկյունից կարևոր է բացահայտել դրանց միջև առկա փոխադարձ կապերը: Նման կապերը կարող են ունենալ չորս
հիմնական հետևանք.
1. Համատեղելիությամբ պայմանավորված տնտեսման կարելի է հասնել ծառայությունների կամ այդ ծառայությունների բաղադրիչների համատեղ մատուցման (ծախսերի խնայողություն` ջրի, կոյուղու և էլեկտրականության դիմաց համատեղ վճարումների միջոցով), կամ արդյունաբերության ծավալների աճով պայմանավորված
տնտեսման արդյունքում` եթե մի շարք համայնքային խմբեր կամ տեղական իշխանություններ համագործակցում
են` մատուցելով մասնագիտացված ծառայություններ, ինչպիսիք են սանիտարական և առողջապահական կրթությունը դպրոցներում, կամ միավորման համաձայնագրեր են կնքում` ֆոնդերի գումարները դեպի ընդհանուր
ծրագրեր ուղղելու համար (Գուրրիա, 2006թ.):
2. Որևէ ծրագրից կամ ծառայությունից ստացված կայուն օգուտները կարող են սահմանափակվել մեկ այլ
ծառայության անհաջողության պատճառով (օրինակ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերից օգուտներն
ավելի մեծ կլինեն, եթե խթանվեն հիգիենայի զարգացումը/կրթությունը [Ռայթ, 2005թ.]):
3. Որևէ ծառայություն մատուցելու ծախսերը կարող են մեծանալ մեկ այլ առնչվող ծառայություն մատուցել
չկարողանալու պատճառով (օրինակ, առողջապահական ծառայությունների ծախսերը նշանակալիորեն ավելանում
են ջրամատակարարման և ջրահեռացման պատշաճ ծառայություններ չմատուցելու պատճառով):
4. Որևէ մի ծառայության համար համապատասխան համարվող տեխնոլոգիաներն ու ծառայության որակի
ստանդարտները կարող են մեծացնել այլ ծառայություն մատուցողների ծախսերը և կրճատել նրանց համար
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մատչելի տեխնոլոգիական և ռեսուրսները վերականգնելու տարբերակները (օրինակ, ջրամատակարարման տևողության ավելացումը կարող է փոխել կեղտաջրի հեռացման հնարավոր տարբերակները, իսկ անձրևաջրի և
կեղտաջրի հեռացման համակցված համակարգերի շինարարությունը կարող է բարձրացնել կեղտաջրերի մաքրման
կայանների ծախսերը):
Հիմնական ծառայությունների միջև փոխկախվածությունները բարդ վարչական հարցեր են առաջացնում,
հատկապես, մասնատված լիազորություններ ունեցող քաղաքային խոշոր կենտրոնների համար: Անհրաժեշտ են
ինտեգրման որոշ մեխանիզմներ, ինչպես այդ լիազորությունների շրջանակներում, այնպես էլ յուրաքանչյուր
առանձին ծառայության (օրինակ, ջրամատակարարման, կոյուղու, առողջապահության, կրթության, հողի մշակման,
շրջակա միջավայրի պահպանության և դրենաժային) ղեկավար մարմինների հետ աշխատելու համար: Միակ բանը,
որ կարևոր է սակավ բնական և մարդկային ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործելու համար այն է, որ բացի
պահպանումից, յուրաքանչյուր ծառայություն պետք է արտացոլի ծառայությունների միջև փոխադարձ կապերը և
հստակ պատկերացում ունենա կայացված որոշումների ծախս-եկամուտ հաշվարկների վերաբերյալ: Պետք է ընդունել, որ ինտեգրումը, համագործակցությունը և համակարգումը ևս ենթադրում են գործարքների ծախսեր, որոնք
նույնպես պետք է հաշվի առնվեն:

(դ) Մատուցման կամ կառավարման տարբերակների շրջանակների ընդլայնում
Ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ ավելի քան 60 տարվա գրականությունը ցույց է տալիս, որ ղեկավարները` որևէ կոնկրետ խնդիր լուծելու համար, հազվադեպ են գնահատում բոլոր հնարավոր տարբերակները:
Փոխարենը, նրանք դիտարկում են շատ ավելի նեղ «հասկացված» շրջանակը, որը սահմանված է հիմնարկությունների իրավասության սահմաններում (տարածական և ֆունկցիոնալ), նրանց մասնագիտական վերապատրաստման և մասնագիտական փորձի «նորմերով» և անցյալում ընդունված լուծելի տարբերակներով: Քաղաքային
ջրամատակարարման ծառայությունների համար ՋՌՀԿ մոտեցումը պետք է ապահովի գործող խորհրդատվական
և համակարգման այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք տեղում պետք է բացահայտեն մատուցման կամ կառավարման
տարբերակների լայն ընտրանի և ընտրեն խնդրի լուծման կամ խնդրից խուսափելու ծախսերի տեսակետից առավել
արդյունավետ, կամ բարեկեցության տեսանկյունից առավել օգտակար եղանակ: Տարբերակները դիտարկելիս,
կարևոր է հաշվի առնել խնդրի առաջացման ուղին: Օրինակ, եթե խնդիրը դիտարկվում է որպես քաղաքաշինական
աճող պահանջները բավարարելու համար ջրամատակարարման անբավարար կարողություն, ապա դրա լուծման
տեխնիկական այլընտարնքների շրջանակն ավելի նեղ է, քան որևէ այլ խնդրի լուծման շրջանակը, որը
կենտրոնանում է բազմաշերտ և աճող քաղաքային բնակչության համար ծառայության համապատասխան մակարդակներ ապահովելու վրա:
Ակնհայտ է, որ ընտրության շրջանակները տարբեր կոնկրետ խնդիրների լուծման համար տարբեր են և կարող են ներառել տարբեր տարածական մասշտաբներ. ազգային, ավազանային և տեղական: Որոշ դեպքում, երբ
խնդրի լուծումը ընդգրկում է մեկից ավելի տարածական մասշտաբ, տարբեր ինստիտուտների միջև առաջանում
է համագործակցության անհրաժեշտություն: Օրինակ, քաղաքային ջրհեղեղները մեղմելու խնդիրը լուծելու
դեպքում, որտեղ կառավարման տարբերակների շրջանակը արդեն իսկ լավ ուսումնասիրված է (Ուայթ, 1942թ.,
Մեյ և այլոք, 1996թ.), անհրաժեշտ են կապեր քաղաքի կառավարման բոլոր օղակների միջև, գնահատելու`
ուղղորդող պատվարի կամ թողարկ ջրանցքի շինարարությունը, հողօգտագործման և ողողահուների օգտագործման
վերահսկողությունը, շինարարական կանոնակարգերը, նախազգուշացման համակարգերը կամ հեղեղից հետո
հետևանքների մեղմացման միջոցառումները: Սակայն, անհրաժեշտ կլինեն նաև ավելի լայնածավալ մեխանիզմներ
հոսանքն ի վեր կառուցվածքային (հնարավոր է բազմանպատակ պատվարի շինարարության միջոցով) և ոչ
կառուցվածքային լուծումներ գտնելու համար` հողօգտագործման վերահսկում, հեղեղների հեռացման տարածքների
ստեղծում (որտեղ ջրհեղեղից կորուստները չնչին կլինեն` քաղաքին պարտադրված ծախսերի համեմատությամբ)
կամ հոսքը և նստվածքագոյացումը դանդաղեցնելու նպատակով անտառվերականգնման ծրագրեր (տե´ս օրինակ
ԳՋՀ, ՋՌՀԿ Գործիքների արկղ, դեպք 100):
Նույն ձևով, եթե խնդիրը վերաբերում է քաղաքային ջրամատակարարման անբավարարությանը, ապա լուծման
տարբերակների շրջանակը կարող է զգալիորեն ընդլայնվել, եթե կոմունալ ծառայությունը էժան միջոցներ ունի
ազդելու վերին հոսանքներում ընթացող գործընթացների վրա: Օրինակ, Էկվադորում (ՄԱԿ Հաբիթաթ, 2003թ.,
էջ 252) և Կոստա Ռիկայում (ԳՋՀ, ՋՌՀԿ Գործիքների արկղ, դեպք 1) գետավազանի/անտառշինության կառավարումը, որը մասնակիորեն ֆինանսավորվում է քաղաքային ջրամատակարարման վարձավճարներից, դիտարկվել
է որպես ֆիքսված լուծումներ ապահովելու մասնակի այլընտրանք, սակայն նման օրինակները շատ քիչ են: Հետագայում կարող են ի հայտ գալ մատակարարման այլ տարբերակներ, եթե քաղաքների ընդլայնման շնորհիվ առաջացած կեղտաջուրը դիտարկվի որպես ջրային շրջապտույտի առանձին միավոր: Կեղտաջուրը` աղտոտման
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հիմնախնդրից կարող է վերածվել ջրամատակարարման միջոցի, ինչը շատ կարևոր է տեղումների մեծ տատանումներ ունեցող երկրներում, քանի որ կեղտաջուրը համեմատաբար հաստատուն ջրամատակարարում կարող է
ապահովել ամբողջ տարվա ընթացքում: Նմանապես, քաղաքային մակերեսներից անձրևաջրերը կարելի է հավաքել
ու օգտագործել թե° քաղաքի նպատակների համար, ինչպես Սինգապուրում, թե° հարակից գյուղատնտեսական
տարածքների ոռոգման համար: Ակնհայտ է, որ պետք է պլանավորել ջրի վերաշրջանառությունը և մակերևութային
հոսքի օգտագործումը, կատարել ներդրումներ, իրականացնել առողջապահական միջոցառումներ և լուծել
ջրօգտագործմանն առնչվող ցանկացած հասարակական մտահոգությունները: Ամեն դեպքում, գնալով ավելի
լայնորեն է ընդունվում ջրի վերօգտագործման հնարավորությունը (Արկղ 2):
Քաղաքի մակարդակով քաղաքաշինության կառավարման եղանակը, օրինակ պլանավորման, խտության, շենքերի նախագծման և գոտիավորման տեսանկյունից, կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ ջրային ծառայությունների մատուցման և դրա հետ կապված ծախսերի վրա: Պահանջարկը կառավարելու, գոյություն ունեցող
ջրաղբյուրները պաշտպանելու կամ վերօգտագործման հնարավորությունները օգտագործելու տարբերակները
կարող են սահմանափակվել, եթե ծառայություն մատուցողները ազդեցություն չունեն հողի պլանավորման,
շինարարության կամ սարքավորումների կարգավորման, դպրոցական ծրագրերի, արդյունաբերական զարգացման,
աղտոտման նվազեցման և ստորերկրյա ջրերի օգտագործման վրա: Պետք է նշել, որ այլընտրանքային լուծումները
կարող են նվազել նաև այլ բնագավառներում, եթե կառավարիչները չեն տեսնում ջրային բնագավառի ունեցած
դերը: Սա ամենաակնհայտ ձևով վերաբերում է առողջապահությանը, որտեղ ջրամատակարարման և ջրահեռացման
համապատասխան ծառայությունների ապահովումը կարող է ավելի էժան լինել, քան առողջապահական լրացուցիչ
ծախսերը:
Արկղ 2. Ջրի մաքրման և վերօգտագործման այլընտրանքներ
Ավանդաբար, ջուրը մեկ անգամ օգտագործվել է և արտանետվել: Չնայած պլանավորված վերօգտագործումը սկսվել
է 20-րդ դարի սկզբներից, միայն վերջին 30 տարիներին է, որ այն լայն ճանաչում է ստացել: Սակայն
չպլանավորված վերօգտագործումը դարեր շարունակ անխուսափելի ճշմարտություն է եղել: Պլանավորված
վերօգտագործումը կարող է իրականացվել տարբեր մակարդակներով` անհատական ընտանիքից մինչև ամբողջ
գետավազան:

Անհատական մակարդակ
Ընտանիքի մակարդակով լոգարանի ջուրը հավաքելու և այնուհետև զուգարանի կամ այգին ջրելու համար
օգտագործելու նպատակով կարող են օգտագործվել կուտակման բաքեր: Խնայողության նման միջոցները կարող են
պահանջվել զարգացման համաձայնագրերին կցված կանոնակարգերով կամ խթանվել ջրամատակարարման և
ջրահեռացման ծառայության բարձր վարձավճարներով: Կոյուղացված տարածքներում վերօգտագործման
մակարդակը պետք է համապատասխանի կեղտաջրի հեռացման ծառայության անհրաժեշտ հոսքերին: Տան ներսում
վերաշրջանառությունը շատ լավ կարելի է համատեղել ջրահեռացման ոչ խողովակային եղանակների հետ:
Գործարանի ներսում արդտադրական ջրի վերաշրջանառությունը և վերօգտագործումը ներկայումս լայնորեն
օգտագործվում է զարգացած երկրներում թե′ ջրամատակարարման ծախսերը նվազեցնելու, թե′ վերջերս անընդհատ
խստացող արտանետման պահանջները բավարարելու և ջրահեռացման աճող վարձավճարները սանձելու համար:
Վերաշրջանառության փակ համակարգերը (ջուրը վերօգտագործվում է նույն գործընթացի համար) կամ
հաջորդական օգտագործման սխեմաները (ջուրն օգտագործվում է գնալով ավելի ցածր որակ պահանջող
նպատակներով) միանշանակ ներդրումներ են պահանջում: Շատ ավելի քիչ ներդրումներ կպահանջվեն, եթե նման
համակարգերը կառուցվեն գործարանի կառուցման կամ վերակառուցման ժամանակ: Արդյունաբերությունը նման
ներդրումներ կանի միայն այն դեպքում, եթե կառավարությունները տեղերում ունենան արդյունավետ խթանիչ
կառույցներ և կարգավորող համակարգեր:
Քաղաքային մակարդակ
Պլանավորված վերօգտագործման ամենաընդունված ձևն, անշուշտ, նվազագույն մաքրում անցած (մարդկանց
առողջությանը վնաս չհասցնելու համար բավար մաքրում) ջրի օգտագործումն է այլ նպատակներով (բացի խմելու).
արդյունաբերական գործընթացներում, զուգարանները լվանալու, փողոցները մաքրելու և քաղաքային այգիները,
լանդշաֆտային ու հանգստի տարածքները (ինչպես ֆուտբոլի և գոլֆի դաշտերը) և այգիները ջրելու համար: Սա
ոչ միայն խնայում է ջուրը, այլ կարող է նվազեցնել կեղտաջրի մաքրման ծախսերը` սահմանափակելով որպես
խմելու ջուր դրա օգտագործումը և այն օգտագործելով խորը մաքրում չպահանջող նպատակներով: Ակնհայտ է, որ
վերաշրջանառության առանձին համակարգի մշակաման և արդյունաբերական աղտոտիչների նկատմամբ
արդյունավետ հսկողության համար կատարվող ծախսերը անհամեմատելի են վերօգտագործման հետ: Դրանք կարող
են զգալիորեն կրճատվել, եթե վերօգտագործման ներուժը դառնա քաղաքային նախագծման, հողօգտագործման
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գոտիավորման, քաղաքաշինության, զարգացման հսկողության և կառուցապատման կարգավորման բաղադրիչ:
Սա իրականացնելու համար պետք է ստեղծել համագործակցային փոխհարաբերություններ ջրամատակարարման
ծառայություն մատուցողների, տեղական պլանավորման ու կառուցապատման հսկողություն իրականացնող
մարմինների և առանցքային այլ շահառուների միջև:
Որոշ քաղաքներում մաքրված ջուրը օգտագործվում է ջրապարունակ շերտերի վերականգնման համար:
Այնտեղ, որտեղ ջրապարունակ շերտը խմելու ջրի աղբյուր չի հանդիսանում, վերականգնված ջուրը կարող է
արժեքավոր լրացուցիչ ռեսուրս լինել արդյունաբերության, առողջության համար ցածր ռիսկ ներկայացնող
մշակաբույսերը ոռոգելու և հանգստի ու ժամանցի տարածքները ջրելու համար: Կարևոր է, որ այն կարող է
նվազեցնել նաև նստվածքների և աղի ջրի ներթափանցումը:
Ջրապարունակ շերտերի վերականգնումը կարող է օգնել նաև խմելու նպատակով ջրամատակարարմանը, սակայն,
ակնհայտորեն, անհրաժեշտ կլինեն առողջության պահպանման միջոցառումներ:
Խմելու նպատակներով պլանավորված վերօգտագործումը դեռևս հազվադեպ երևույթ է, սակայն բարձր
տեխնոլոգիաները կարող են հնարավորություն տալ այս տարբերակը ավելի լայնորեն կիրառել ջրասակավ
տարածքներում` բնակչության կողմից այն ընդունելություն գտնելու դեպքում: Նամիբիայի մայրաքաղաք
Ուինդհուկը առաջին (1968թ.) և դեռևս միակ քաղաքն է, որը կիրառում է ուղղակի կամ խողովակից խողովակ
վերօգտագործումը: Մաքրված կեղտաջուրը խառնվում է քաղցրահամ ջրին 25/75% հարաբերակցությամբ և
այնուհետև ետ մղվում ջրամատակարարման բաշխիչ ցանց: Այլ վայրերում կան մաքրված կեղտաջրի անուղղակի
պլանավորված վերօգտագործումներ, երբ կեղտաջուրը մաքրվում է և մինչև խմելու ջրամատակարարման
համակարգ ուղարկվելը, լցվում ջրամբարներ կամ այլ ջրային մարմիններ: 1978թ.-ին, օրինակ, Հյուսիսային
Վիրջինիայի Վերին Օկոկուանի ջրահեռացման մարմնի կողմից գործարկվեց մի սխեմա, որով կեղտաջուրը
մաքրվում և վերադրաձվում էր խմելու ջրի ջրամբար:
Բոլորովին վերջերս, Սինգապուրի ջրի ՆՈՐ սխեմայով, մաքրված կեղտաջուրը, որը սկզբնապես օգտագործվում
էր միայն արդյունաբերական և օդափոխության նպատակներով, օգտագործվում է նաև որպես խմելու ջուր:
Մաքրված ջուրը մղվում է մատակարարման ջրամբարներ և խառնվում չմաքրված խմելու ջրի հետ, այնուհետև
կրկին ենթարկվում է մաքրման` մինչև խմելու ջրի որակի ստանդարտներին համապատասխանելը:

Ավազանային/ենթաավազանային մակարդակ
Այս մակարդակով վերօգտագործումը լայնորեն ընդունված է: Անխուսափելիորեն, գետի ներքևի հոսքում գտնվող
ջրօգտագործողները վերին հոսքում տեղադրված աղբյուրներից ստանում են կեղտաջուր պարունակող ջուր: Նման
վերօգտագործման մեծ մասը կարելի է դասակարգել որպես չպլանավորված, սակայն զարգացած երկրներում սա
սովորաբար տեղի է ունենում կարգավորվող համակարգի ներսում, որը վերահսկում է վերին հոսքում գետ
արտանետված կեղտաջրի մաքրման ստանդարտների պահպանումը: Կան դեպքեր, երբ գետի ջրի որակը
բարելավվում է խորը մաքրում անցած կեղտաջուրը գետի մեջ արտանետելուց հետո, և այս իրավիճակը,
հավանաբար, գնալով ավելի հաճախ կլինի, քանի որ կեղտաջրի մաքրման կայանների աշխատանքի վերահսկումը
և մաքրմանը ներկայացվող պահանջներն ու ստանդարտները շարունակաբար խստանում են: Կարգավորվող
վերօգատգործումը կարելի է դիտարկել որպես ՋՌՀԿ-ի կենսական մի տարր, որն ապահովում է առկա ռեսուրների
արդյունավետ և բնապահպանական նպատակներով օգտագործումն ու վերօգտագործումը` ընդունելի մակարդակի
վրա պահելով առողջապահական և բնապահպանական ռիսկերը: Հասարակության կողմից վերօգտագործման
ընդունումը տվյալ երկրի համար բնորոշ գաղափար է, և երկրները պետք է ամրագրեն վերօգտագործման այնպիսի
ուղեցույցներ, որոնք արտացոլում են իրենց տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական իրավիճակները:
Աղբյուր. Asano, 2006; IWMI, 2006; Law, 2003; www.pub.gov.sg
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5. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐ` ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
երը քննարկված փոխկապակցված հարաբերությունները հաշվի առնելով, ՋՌՀԿ մոտեցումը քաղաքային ջրամատակարարման ծառայությունների համար, անխուսափելիորեն, պետք է ընդգրկի տարածական տարբեր շրջանակներ. մակրոտնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունների և
ռեսուրսների բաշխման վերաբերյալ ազգային կամ տարածաշրջանային որոշումներ, քաղաք-գյուղ
սահմանների կարգավորում` ռեսուրսները տեղաբաշխելու և անցանկալի ավելորդություններից
ազատվելու համար, ներքաղաքային կարգավորում` համակարգված, արդյունավետ և կայուն ծառայությունների
մատուցումը խթանելու համար: Այս բաժնում հիմնական ուշադրությունը կկենտրոնացվի ներքոհիշյալ երեք
հիմնական նպատակները (որոնց բոլորի մասն է կազմում ՋՌՀԿ մոտեցումը) իրականացնելու համար որոշումների
կայացման հիերարխիայում առկա հեռանկարային հակասություններին:
1. Շահագործման արդյունավետության բարձրացում և քաղաքային ծառայությունների մատուցման տնտեսական շրջանակաների ընդլայնում.
2. Անկախ (կամ ընդունելի), թափանցիկ մոնիթորինգի և կանոնակարգման իրականացում.
3. Կարևոր շահառուների և հասարակության նպատակային մասնակցություն, երաշխավորելու, որ տարբեր
սոցիալական/եկամուտ ունեցող խմբեր ստանում են համապատասխան մակարդակի ծառայություններ:

Վ

ՋՌՀԿ մոտեցման հիմնական սկզբունքներից մեկն այն է, որ ջրի վերաբերյալ որոշումները պետք է կայացվեն
համապատասխան ամենացածր մակարդակներում: Տարաձայնություններ կան այն հարցի շուրջ, թե ինչ կարող է
սա նշանակել` ելնելով նախկինում քննարկված բարդ փոխկախվածությունից և ծախս/եկամուտ հոսքերից: Այս
տարաձայնությունների պատճառը տարբեր դերերի, որոնք ունեն ջրային ռեսուրսների կառավարման մարմինները
և տարբեր գործառույթների, որոնք գործակալությունները կարող են իրականացնել ջրամատակարարման
շղթաներում (ռեսուրսի կառավարումից մինչև մեծածախ մատակարարում, տեղափոխում, մաքրում, բաշխում,
կեղտաջրի/հավելյալ ջրի հեռացում): Հիմնականում գոյություն ունի կառավարման վեց դեր`
- Քաղաքական ուղղություն և վերջնական պատասխանատվություն.
- Օպերատիվ ղեկավարման գործառույթներ իրականացնելու իրավասություններ.
- Կանոնակարգում և մոնիթորինգ.
- Ռեսուրսների բաշխում.
- Համակարգում և խորհրդատվություն.
- Վեճերի լուծում և արբիտրաժ:
Կառավարումը դերերի և գործառույթների «մասնատելը» օգնում է հասկանալ դերակատարների (տարբեր
մակարդակների կառավարություններ, մասնավոր կազմակերպություններ, ՀԿ-ներ և համայնքային կազմակերպություններ) միջև աշխատանքի համապատասխան բաժանումը: Որպես կանոն ընդունված է, որ քաղաքական ուղղության ընտրությունը, կանոնակարգումը, ռեսուրսների բաշխումը և համակարգումը պետք է տեղի ունենա
կառուցվածքային ավելի բարձր մակարդակում, քան դրանց ֆունկցիոնալ գործառույթների իրականացումը: Այլ
կերպ ասած. կարելի է իրականացնել համապարփակ ծառայություն` յուրաքանչյուր ծառայության համար սահմանելով համապատասխան սակագին և ներգրավելով կառավարման և տարածքային տարբեր մակարդակներում հատուկ առաջադրանքներ իրականացնող տարբեր դերակատարներ:
Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է դերերի և գործնական գործառույթների (որոնք կարող են գոյություն
ունենալ կառավարման և ղեկավարման տարբեր աստիճաններում) բաշխվածության ընդհանրական պատկերը:
Այնուամենայնիվ, որոշ երկրներում դասակարգման ստույգ բաշխվածության վերաբերյալ ամրագրված կանոններ
չկան: Այն կախված է երկրի չափերից, ֆիզիկական աշխարհագրությունից, կլիմայական պայմաններից, բնակչության բաշխվածությունից, ազգային տնտեսության մեջ (ներառյալ խոշոր քաղաքային համայնքների գերակայությունը) որոշ ոլորտների գերիշխումից, սահմանադրական կարգավորումներից, մարդկային և ֆինանսական
ներդրումներից և շատ այլ գործոններից:
Քաղաքային ջրամատակարաման ծառայություններ մատուցողները հաճախ կարծում են, որ տնտեսության
առկա ծավալների և պահանջարկի շրջանակներում իրենք ի զորու են ավանդական ծառայություններ մատուցել
քաղաքների ողջ տարածքով և համատեղել ջրաղբյուրների զարգացումը, ջրի տեղափոխումը, մաքրումը, բաշխումը,
կեղտաջրերի հավաքումն ու մաքրումը: Նմանատիպ կարծիք պաշտպանող սահմանափակ հաստատումներ կան
(Շոու, Սթրոնգ և Վեբսթեր խորհրդատուներ, 2004թ.):
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Պետական կառավարում և
մասնագիտացված պետական
գերատեսչություններ

Կրթական, առողջապահական, հողօգտագործման
և բնապահպանական քաղաքականություն
Մակրոտնտեսական քաղաքականություն
Կարգավորման շրջանակի զարգացում
Ռեսուրսների և բյուջեի հատկացում

Մարզային կառավարում
Գետավազանային բնապահպանական
գործակալություններ
Մեծածավալ մատակարար մարմիններ

Ռեսուրսների հատկացում
Ավազանի կառավարում
Բնապահպանական և տնտեսական կարգավորում
Մեծածավալ ծառայություններ մատուցելու
կառուցվածքների ստեղծում
Միջնորդություն / կոնֆլիկտի լուծում

Քաղաքային կառավարում
Քաղաքային կոմունալ
ծառայություններ

Պլանավորման և կառավարման ծառայությունների մատուցում
Հողօգտագործման պլանավորման և զարգացման
կառավարում
Առողջապահական և կրթական ծառայություններ
Աղտոտման և ծառայության ստանդարտների
կարգավորում

Տեղական
կառավարում

Համայնքային / Հարևան ՀԿ-ներ
Փոքրածավալ ծառայություն
մատուցողներ

Տեղական ծառայությունների մատուցում և
շահագործում
Ուսուցում և հզորությունների ստեղծում
Մոնիտորինգի ծառայությունների
իրականացում

Գծապատկեր 2. Դերերի ու գործնական գործառույթների տարածական բաշխումը:

Ուսումնասիրությունների մեծ մասը չի հավաստում, որ ջրամատակարարման ու ջրահեռացման ծառայությունների համատեղումը մեծացնում է խնայողությունների շրջանակները: Ավելին, որոշ ուսումնասիրություններ ցույց
են տվել, որ ծառայությունների համատեղ մատուցումը կապված է տնտեսական կորուստների հետ: Չնայած
ջրամատակարարման ոլորտում արդեն իսկ հայտնի են արտադրության շրջանակաների ընդլայնման արդյուքնում
խնայողության ծավալները, թվում է` դա չի գործում ավելի ցածր` ծառայություն ստացող բնակչության կամ մի
քանի միացումների մակարդակում: Տարբեր քաղաքներում տնտեսական կորուստների մակարդակը տարբեր է, և
փորձը ցույց է տալիս, որ այն կազմում է մոտ 1 միլիոն սպասարկվող բնակչություն: Իհարկե, Անգլիայում և Ուելսում, որտեղ յուրաքանչյուր կազմակերպության կողմից ջրամատակարարմամբ ապահովվում է 2.4 միլիոն և ջրահեռացմամբ` 5.3 միլիոն մարդ, ակնհայտ է ենթադրել տնտեսական վնասներ` պայմանավորված ծավալների
մեծացմամբ (ՕֆՈւաթ, 2006թ.): Տնտեսման նշանակալից չափեր են նկատվում անմշակ ջրի արտադրության
ոլորտում, սակայն այս դեպքում մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում մաքրման և քաղաքում բաշխելու
համար: Քանի որ Մեծ Բրիտանիայի ջրային ընկերություններից շատերը, իրոք, ունեն մատակարարման գործառույթներ, կարելի է ենթադրել, որ բաշխման հետ կապված կորուստները անմիջականորեն վերաբերում են մոտ 2
միլիոնի հասնող բնակչությանը:
Եթե նման փաստերը վերցված են առաջադեմ երկրներից, ինչը կարող է մեծապես վերագրվել նաև զարգացող
երկրներին, ապա այստեղ մեծ թվով քաղաքային ծառայություններ ստիպված կլինեն ավելի մեծացնել իրենց
շահագործման արդյունավետությունը և կլինեն հիմնավորված որոշ տնտեսական օգուտներ` առկա մենաշնորհի
իրավասությունը ընդլայնվող ամբողջ տարածքում պահպանելու համար:
Չնայած դրան, հաղորդակցման մեծ ուղիներ ունենալը կարող է շահավետ լինել ֆինանսական տեսակետից,
եթե հնարավոր է ներդրումային ֆոնդերից գումար վերցնել ավելի ցածր տոկոսադրույքով:
Տվյալ ոլորտի արդյունավետության վերաբերյալ ակնառու փաստերը քաղաքային ծառայությունների համար
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կարող են կարևոր լինել երկու հիմնական պատճառով: Առաջին` որոշում կայացնողները ճկուն են կոմունալ
ծառայությունների վերակազմավորում իրականացնելիս` առանց շահագործման արդյունավետության կորուստների: Օրինակ, ավելի իրատեսական է քաղաքը բաժանել երկու առանձին կազմակերպությունների միջև, ինչպես դա
տեղի է ունեցել Մանիլայում և Փարիզում` խթանելու համար մրցակցությունը, ծախսերի թափանցիկությունը և
հաշվետվողականությունը: Պետք է շեշտել, որ նման առանձին ընկերություններն ուղղակիորեն չեն մրցակցում
(բացառությամբ իրենց կողմից սպասարկվող պոտենցյալ սահմանների), բաժանումը ավելի շատ հնարավորություն
է տալիս նրանց իրականացնել արդյունավետության համեմատական վերլուծություն: Ծառայությունների համատեղման արդյունքում շահութաբերության բացակայությունը նաև թույլ է տալիս տարանջատել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունները` ղեկավարվելով ջրահեռացման առաջնահերթությամբ (Համաշխարհային
զարգացման զեկույց, 2004թ.), թույլ տալով պահանջվող զգայուն տեխնոլոգիաների զարգացում և մեծացնելով
հնարավորությունները` ավելի հստակ հասկանալու տարբերությունները սեփական օգուտների (որոնք առաջանում
են վարձավճարներից) ապահովման և հասարակական բարօրության գործառույթների միջև: Իհարկե, ցանկացած
վերակազմավորման փորձի ժամանակ պետք է գնահատվեն գործարքի ծախսերը:
Երկրորդ` արդյունավետության անկում չի գրանցվի, եթե կան այլընտրանքային մատակարարներ (ներառյալ
փոքրամասշտաբ մասնավոր ցանցերը, ՀԿ-ները կամ համայնքային խմբերը), և նրանք իրոք խթանվում են ծառայություն չմատուցվող տարածքներում կամ քաղաքի ընդլայնվող սահմաններում գործելու համար: Այլ կերպ
ասած` հնարավորություններ է ստեղծվում ծառայությունների մատուցման սակագների տարածական տարանջատման համար (հորիզոնական տարանջատում): Սա կարող է ավելի դյուրին դարձնել շուկայի բաժանումը և այն ծառայությունների պահպանումը, որոնք զգայուն են տարատիպ քաղաքային բնակչության տարբեր կարիքների և
վճարունակության հանդեպ: Այն կարող է օգնել նաև ուղղորդված սուբսիդավորմանը` չքավորության նվազեցման
կամ կայուն կենսակերպի օրակարգի պահանջները բավարարելու համար, այդպիսով իսկ խուսափելով ծառայության և բաժանորդների ընդհանուր սուբսիդավորումից:
Կարևոր է նշել, որ հորիզոնական տարանջատումը նաև օգնում է հաղթահարել ներդրումների հետ կապված
կարևորագույն խնդիրները, որոնք, հատկապես, առաջ են գալիս, երբ փորձեր են արվում խթանել քաղաքային
ծառայությունները` մեծածավալ կենտրոնացված սխեմաների միջոցով:
Ֆինանսապես անհասանելի գլխավոր հատակագծերը մնում են գրադարակներում, իսկ իրավիճակը
շարունակում է վատթարանալ, քանի որ քաղաքային բնակչությունը աճում է: Ռայթը (2005թ.) բերում է
Թայլանդում գտնվող Բանկոկի օրինակը, որտեղ 1968թ.-ին մշակվել է կեղտաջրերի մաքրման տեխնիկապես
իրականանալի, բայց անթույլատրելիորեն թանկարժեք մի նախագիծ: Այն չիրականացվեց և կառուցվեցին համայնքային կեղտաջրերի չհամակարգված համակարգեր: Սա բարելավեց տեղական պայմանները, սակայն առաջացրեց
բնապահպանական խնդիրներ և առողջական ռիսկեր քաղաքի բոլոր բնակիչների համար, քանի որ կեղտաջրերը
հեռացվում էին քաղաքի միջով անցնող ջրանցքներով (Խոնգներ): 1984թ.-ին գլխավոր հատակագիծը վերանայվեց
և կոյուղու համակարգի համար քաղաքը բաժանվեց 10 թաղամասերի` յուրաքանչյուրն առանձին հավաքման և
մաքրման համակարգով: Արդյունքը ֆինանսապես ավելի մատչելի էր և 1993թ.-ին սկսվեց փուլային ներդրման
ծրագրի իրականացումը:
Ռայթը (2005թ.) կողմնակից էր ըստ թաղամասերի և պահանջարկով առանջնորդվող ջրահեռացման մոտեցմանը` փաստելով, որ «Հենց տարանջատված սակագներով և ապակենտրոնացված մոտեցումներն են, որ ֆինանսապես և տեխնիկապես իրականանալի են և կառավարելի» (էջ 34): Չափազանց կարևոր է նշել, որ այսքանով
հանդերձ, ըստ թաղամասերի մոտեցումը չի նշանակում չհամակարգված, չպլանավորված և ազատ բոլորի համար:
Ավելի շուտ այն ներառում է ամբողջ քաղաքային տարածքի համար ջրահեռացման ռազմավարական պլանի մշակում, ինչպես նաև քաղաքի բաժանում ըստ ջրահեռացման համակարգերի, որոնք բավականին մեծ են ջրահեռացման մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ պահելու համար, բայց բավականին փոքր են ֆինանսապես հասանելի,
կառավարելի ներդրումային ծրագիր զարգացնելու համար: Ըստ այս ռազմավարության թաղամասերը հետագայում
մշակում են տեղական ծառայությունների մատուցման պլաններ, որոնք հոգում են տեղական կարիքները, ապահովում ֆինանսական միջոցները և շրջակա միջավայրի պայմանները: Թաղամասերում ներդրման, գործունեության
և պահպանման հետ կապված բոլոր ծախսերը մասնավոր կերպով հոգում են բնակիչները, բայց եթե մի թաղամասի
կեղտաջրերը հոսում են ավելի ներքև գտնվող թաղամասի կեղտաջրի մաքրման համարկարգ, այդ դեպքում տվյալ
թաղամասի բնակիչները դառնում են հասարակական ծառայություններ մատուցող կազմակերպության բաժանորդները: Իհարկե, բնակիչները տեխնիկական աջակցության կարիք կունենան պլանավորման, կազմակերպչական
աշխատանքների, բյուջեի կառավարման, վարձավճարների հավաքման, միջոցները կենտրոնացնելու և համակարգի
շահագործման ու պահպանման համար: Հաջողության դեպքում ապակենտրոնացման մոտեցումը ունի մի շարք
առավելություններ.
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Զգայուն է տեղական պայմաններին հարմարեցված ծառայությունների նկատմամբ:
Հնարավորություն է տալիս օգտագործել տեխնիկական տարբերակների ավելի լայն շրջանակներ:
Նվազեցնում է անհատների խնդիրները:
Թույլ է տալիս փուլային ներդրումներ:
Հստակ տարբերակում է ջրահեռացման ծառայությունների մասնավոր և հասարակական հատվածների
օգուտների բաժինները և տարբեր աշխարհագրական մակարդակներում կիսում է ֆինանսական դժվարությունները:

Ըստ թաղամասերի ջրահեռացման օրինակից պարզ դարձավ, որ ապակենտրոնացված համակարգեր ասել չի
նշանակում, որ քաղաքի կառավարման մարմինները և այլ լիազորություններ ունեցող բարձրագույն օրգանները
ոչ մի դերակատարություն չունեն: Այս առումով տարածքային բաժանումը իր մեջ ներառում է նաև գործառույթների կիսում կառավարության հետ, ու կառավարությունը ձերբազատվում է իր որոշ գործառնական գործառույթներից, որպեսզի կարողանա`
• Ապահովել ռազմավարական շրջանակներ` փոքրամասշտաբ գործառույթների համար:
• Կառուցվածքային խոչընդոտները փոխանցել ոչ կոմունալ կամ ոչ համայնքային ծառայություններին
(Ասիական զարգացման բանկ, 2004թ., էջ 30):
• Ապահովել, որ համայնքային կառույցի և փոքրամասշտաբ ծառայություն մատուցողների միջև ջրամատակարարման վերաբերյալ յուրաքանչյուր պայմանավորվածություն լինի տեխնիկապես արդյունավետ,
արդար և քիչ ծախսատար (Քոնան, 2004թ.):
• Ապահովել կանոնակարգման որոշ մեխանիզմներ մոնիթորինգ իրականացնելու, բաժանորդների և բնության պահպանման համար:
• Փոքրամասշտաբ մատակարարներին (համայնքային խմբեր) ապահովել պահանջվող ռեսուրսներով, ցուցաբերել մասնագիտական ունակությունների զարգացման և կառավարման աջակցություն:
Տարանջատված ծառայությունների համակարգերը, հիմնականում, բերում են «նպատակային» համագործակցությունների ստեղծման` կառավարությունների, կոմունալ ծառայություններ մատուցողների, ՀԿ-ների, համայնքային խմբերի և հնարավոր փոքր մասնավոր մատակարարների միջև:
Ապակենտրոնացված ջրահեռացման համակարգերի երկու հաջողված օրինակները` Օրանժիի փորձնական
նախագիծը Կարաչիում` Պակիստան և Բրազիալիայում ներդրված համայնքային մոդելը, ներկայացված են Արկղ
3 և 4-ում:
Արկղ 3: Օրանժիի փորձնական ծրագիրը

Կարաչիի 13 մլն բնակչության մոտ 60%-ն ապրում է քաղաքի սահմաններից դուրս անօրինական բնակեցված
տարածքներում` Կարաչի Արադիս կոչվող թաղամասում: Օրանժիի թաղամասը Կարաչի Արադիս թաղամասի նման
տարածք է, որը 1960-ական թվականներին կառուցվեց որպես ինքնակամ, անկանոն կառուցված շինություններով
արվարձան: Այսօր այն զգալիորեն բարեկարգվել է, հողակտորները սեփականաշնորհվել են և դարձել է 1.2 մլն
մարդու բնակավայր: Ինչպես բնորոշ է նման բնակավայրերին, տնային տնտեսությունները իրենք են հոգում
իրենց ջրահեռացման կարիքները` դրանից բխող աղտոտման ու առողջական խնդիրներով: Այնուամենայնիվ, երբ
Օրանժիում տեղական կառավարական մարմինները փորձեցին ջրահեռացման ավանդական համակարգեր
տեղադրել, անմիջապես ծագեց ծախսերի փոխհատուցման խնդիրը: Բնակիչները հավատացած էին, որ գները
անթույլատրելի բարձր կլինեն և գտնում էին, որ կառավարության կողմից մատուցվող հասարակական ծառայությունը պետք է անվճար լինի: Նրանք համոզված էին, որ կառավարությունը պետք է ապահովի նաև ներդրումներ`
իրենց սեփական խնդիրները լուծելու համար:
«Օրանժիի փորձնական ծրագիր» (ՕՓԾ) հասարակական կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1980 թվականին, նպատակ ուներ կառավարությանը ցույց տալ, որ համայնքի ներգրավմամբ ավելի էժան և ավելի որակյալ
տեղական ջրահեռացման համակարգեր կարող են տեղադրվել, որը կպահպանվեր և կվճարվեր տեղի բնակիչների
կողմից: ՕՓԾ-ն հանդիպումներ կազմակերպեց 20-25 տներից բաղկացած նրբանցքներում և առաջարկեց տեխնիկական օժանդակություն նրանց, ովքեր ցանկություն կհայտնեին ներդրումներ կատարել սեփական ենթակառուցվածքում և ստեղծել կառավարման կառուցածք` ֆինանսական միջոցներ հավաքելու և համակարգը շահագործելու
համար: ՕՓԾ-ի հետազոտությունը ուղղված էր սանիտարական զուգարանների և կեղտաջրերի հավաքման խողովակների նախագիծը պարզեցնելուն` ծախսերը մինչև թույլատրելի սահմաններ (16-30 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր տնտեսությունից) նվազեցնելու համար: Վեց ամիս պահանջվեց միչև մի նրբանցքի բնակիչներ համա24

ձայնեցին ստանձնել սեփական ջրահեռացման համակարգի համար պատասխանատվությունը և դիմեցին ՕՓԾ-ին`
տեխնիկական օժանդակության համար: Երբ այս խմբի շահույթները ակնհայտ դարձան և պարզվեց, որ համակարգերը ֆիանանսապես և կառավարման առումով կենսունակ են, աստիճանաբար մյուս նրբանցքներում նույնպես
կազմավորվեցին կառավարման խմբեր: Սկզբում տեղական կառավարությունը քիչ էր հետաքրքրվում փորձնական
ծրագրով, բայց աստիճանաբար քաղաքական դիրքորոշումները փոփոխվեցին և տեղ գտան գործընկերային
հարաբերությունները` օգտագործելով բնակչության և կառավարության համար ընդհանուր գաղափարները:
Օրանժիի փորձի վրա հիմնվելով, ՕՓԾ-ն զարգացրեց և բարելավեց ջրահեռացման իր ցածրարժեք մոդելը և այժմ
ծրագիրը կրկնվում է ինչպես Կարաչիի այլ թաղամասերում, այնպես էլ Պակիստանի այլ քաղաքներում: ՕՓԾ-ի
մոդելի հիմնական բնութագրիչներից մեկը համայնքի և պետության միջև ծառայությունների մատուցման
ֆինանսական և կառավարման դժվարությունների կիսումն է: Տեղի բնակիչները ֆինանսավորում, կառավարում
և պահպանում են նրբանցքների զուգարաններն ու կոյուղագծերը և փոքր, երկրորդային կամ թաղամասային
կոյուղագծերը (այսպես կոչված ներքին զարգացման մակարդակը), մինչդեռ կառավարությունը պատասխանատվություն է ստանձնում «արտաքին զարգացման» համար (մեծ երկրորդային կոյուղագծեր, կոյուղատարներ և մաքրման
կայաններ): Այս «գործնական բաժանման» մեջ, հնարավոր է, ինչ-որ հեգնանք կա, քանի որ ջրահեռացման այս
մոդելը, որը նվազեցնում է կառավարության պատասխանատվությունը, իրականում ստիպում է կառավարությանը
անել ավելին, քան նախկինում արվում էր չքավոր համայնքների համար:

Աղբյուր` Հասան, 1997թ. ՄԱ Հաբիթաթ, 2003թ. Ռայթ, 2005թ.:

Արկղ 4: Բրազիլիայի համատիրությունների մոդելը

Մինչդեռ ՕՓԾ-ի մոդելը սկիզբ է առել ամենացածր մակարդակում և աստիճանաբար սկսել է համագործակցել
կառավարման մարմինների հետ, համատիրությունների համակարգը մշակվել է 1980-ական թվականներին` ցածր
եկամուտ ունեցող համայնքներին ծառայություն մատուցելու նպատակով, որը հետագայում վերածվեց
կառավարման մարմինների կողմից ֆինանսավորվող քաղաքային ջրահեռացում ապահովող տիպային համակարգի:
Համատիրությունների մոդելը ժամանակի ընթացքում զարգացվեց և Բրազիլիայի (մայրաքաղաքի) Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ընկերությունը վերջին 8 տարիներն աշխատում է այս տարբերակով:
Համատիրությունների համակարգերում անհատական տները միացված են քաղաքային կոլեկտորին, ինչը սահմանափակում է ջրահեռացման մասնավոր բաղադրիչը մինչև սեփականության սահմանները: Համատիրությունների
(քաղաքային թաղամաս, հրապարակ և այլն) մոդելը մասնավոր ենթակառուցվածքը ընդլայնում է մինչև բնակելի
թաղամասի սահման, որտեղ համատիրության կոլեկտորի ճյուղը միանում է ընդհանուր ցանցին: Համատիրության
ներսում ենթակառուցվածքի հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում են բնակիչները, իսկ ընդհանուր ցանցի համար
ներդրումներ կատարելը հասարակական ծառայություններ մատուցողի պարտականությունն է: Ծախսերը փոխհատուցվում են ջրահեռացման համար կատարված վճարումներից: Համայնքի մասնակցությունը համատիրության
մոդելի ուժեղ կողմն է, որտեղ բնակիչները կարող են որոշել թաղամասի սահմանները, հնարավորություն ունեն
ընտրություն կատարել ծառայությունների միջև և պատասխանատվություն են ստանձնում վերահսկել ընդհանուր
ռեսուրսները (օրինակ, համայնքային կեղտաջրերը):
Ջրահեռացման նման համակարգը ոչ միայն ավելի էժան է, քան ավանդական տնային միացումները, այլ նաև
ներդրվող ծախսերի բաժանումը ավելացնում է կառավարության հնարավորությունը` ընդլայնելու իր գործունեության շրջանակները: Համակարգի փուլային զարգացումը օժանդակվում է նաև հասարակական ցանցը մի քանի
զուգահեռ միկրոհամակարգերի բաժանելու փորձով (հիմնված փոքր բնական դրենաժային ավազանների վրա),
որտեղ լցվում են համատիրությունների կեղտաջրերը: Այս միկրո համակարգերը կարող են գործել անկախ`
մաքրելով կեղտաջրերը դրենաժային ավազանի ներսում, բայց անհրաժեշտության և ֆինանսական միջոցների
առկայության դեպքում դրանք հնարավոր է միացնել քաղաքային համակարգին:
Այսպիսով, համատիրությունների մոդելը ապակենտրոնացված մի համակարգ է, որը աշխատում է հստակ պլանավորված սահմանների շրջանակում: Այն ունի պահանջարկին արձագանքելու առավելություն, բայց վերահսկում է
առանձին համայնքների կարողությունը. նվազեցնել սանիտարիայի սեփական ծախսերը` տեղափոխելով կեղտաջուրը դեպի քաղաքային այլ տարածքներ և հոսանքն ի վար այլ թաղամասեր:

Աղբյուր` Ռայթ, 2005թ.
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Ապակենտրոնացված համակարգերի անհերքելի առավելություններից մեկն այն է, որ այն թույլ է տալիս
մասնակցություն և մարդկանց կենտրոնացում ծառայության մատուցման գործընթացի վրա, ինչը, ինչպես Օրանժիի
և Բրազիլիայի օրինակներ են ցույց տալիս, կարող է էականորեն բարելավել կենցաղային պայմանները:
Այսպիսով, ջրի կառավարման ցանկացած փաստաթղթի մեջ կարելի է հանդիպել հասարկության մասնակցության
գաղափարին, սակայն, ինչպես ցույց է տվել հողօգտագործման և բնապահպանական պլանավորման ավելի քան
40 տարվա փորձը, դրա խնդիրներն ու սահմանափակումները իրականում անտեսված են (տե´ս օրինակը, Լոու,
1977թ.): Շահառուները ռեսուրսներից, գիտելիքներից և հզորություններից օգտվելու տարբեր հնարավորություններ ունեն: Եթե մասնակցությունը զգուշորեն չկառավարվի, այս տարբերությունները կարող են խորանալ`
հետագայում մեկուսացնելով աղքատ և արդեն իսկ մեկուսացված սոցիալական խմբերին, և ընդունվեն կանխակալ
որոշումներ`ի վնաս նրանց շահերի, ովքեր չունեն կազմավորված խումբ/մասնագետ` այդ մասին բարձրաձայնելու
համար:
Մասնակցությունը լավագույն ձևով է դրսևորվում, երբ համայնքները սոցիալ - տնտեսական առումներով
համեմատաբար միատարր են, բայց, նույնիսկ նման դեպքերում համայնքային կամ մասնակցային կառույցները
կարող են «գրավվել» տեղական բարձր խավի կողմից (Քլիվեր, 2004թ.): Ի դեպ, մասնակցային մեխանիզմների
ծախսերը կարող են տատանվել: Պետք է ստեղծել շահառուների համայնքային կառույցներ, տալ գիտելիքներ,
ժամանակի ընթացքում օժանդակել դրանց: Սակայն պետք է նաև ընդունել, որ մասնակցությունը կարող է ավելի
խորացնել, ոչ թե լուծել տարաձայնությունները` առաջացնելով ծախսատար, երկարատև, միմյանց հակադրվող
բախումներ` խափանելով նախագծի կամ ծրագրի իրականացումը: Կա նաև մասնակցությունից հոգնելու խնդիրը:
Քաղաքի աղքատ բնակիչների համար խորհրդատվական գործունեության մեջ ընդգրկվելու ծախսերը կարող են
նշանակալից լինել, քանի որ նրանք պայքարում են լուծելու իրենց տարական կենսական կարիքները: Ինչպես
Սիմսոնը հարցրել է (2004թ.) «Երբ հարուստները կարող են ուղղակի բացել ծորակը, ինչո՞ւ ենք մենք կարծում,
որ աղքատները ջուր ստանալու համար պետք է ներգրավվեն վարքագծի ձևավորման գործընթացին»: Շատ
քաղաքներում ուղղակի մասնակցությունը կարող է անիրականանալի և անցանկալի լինել, այնուամենայնիվ,
տեղերում ներկայացուցչություն ապահովելու համար անհրաժեշտ են թափանցիկ, հաշվետու և վստահելի մեխանիզմներ:

6 . ՌԱԶ ՄԱՎԱՐ Ո Ւ ԹՅԱՆ և ԿԱՐ ԳԱՎ ՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ
պակենտրոնացումը, իհարկե, ջրային ոլորտի խնդիրների համար ընդհանուր լուծում չէ: Ինչպես
նշել է Մոդին (Համաշխարհային բանկ, 2004թ.), ապակենտրոնացումը, ինքնին, չի լուծում զարգացող երկրներում անարդյունավետության և անհավասարության հետ կապված խնդիրները: Ջրի կառավարման բոլոր գործառույթների (ռեսուրսների կառավարում, ջրամատակարարման ապահովում,
ծառայություններ, մոնիթորինգ և տնտեսական/ բնապահպանական կարգավորում) ամբողջական
ապակենտրոնացումը մարտահրավեր է կառուցվածքային պլանավորման հիմնական կանոններին, քանի որ այն
թույլ չի տալիս մրցակցություն և փոխադարձ զսպվածություն` կառուցվածքային կառույցների ներսում: Ավելին,
հետզհետե մեծանում է այն դեպքերի թիվը, երբ կենտրոնացված, մասնագիտացված կառույցները որոշ գործառույթներ ավելի լավ են իրականացնում` առավելագույնս օգտագործելով տեխնիկական կամ կարգավորման սակավ
հմտությունները` որոշ չափով հեռու մնալով տեղական քաղաքական ճնշումներից:
1980-ական թվականներից սկսած զարգացող երկրներում տեղական կառավարման մարմինները դառնում են
քաղաքային ջրամատակարարում ապահովող հիմնական դերակատարներ, քանի որ ազգային կառավարությունները որոշ պարտականություններ փոխանցել են նրանց: Այնուամենայնիվ, պարզ է, որ նրանք չեն կարող և պետք
չէ միայնակ գործեն: Հաճախ նրանք չեն կարող, որովհետև չունեն ֆինանսական միջոցներ և կառավարման ունակություններ, և պետք չէ, քանի որ կան արդեն իսկ ընդունված ֆիզիկական և մարդկային փոխկապակցված համակարգեր: Կարճաժամկետ տեղական ինքնանպատակ ու քաղաքական առաջնայնությունները չեն կարող համեմատվել
սոցիալական բարեկեցության և կայուն զարգացման ազգային նպատակների հետ: Տեղական կառավարությունները
պետք է գործեն շրջանային և ազգային կառավարությունների կողմից հաստատված ռազմավարական, կարգավորման և ունակությունների զարգացման շրջանակներում (չնայած կան երկրներ, որտեղ որևէ նշանակալից գործառութային առումով չկան այդպիսի շրջանակներ): Ինչպես պնդում են Բարթլեթթն ու այլոք (1999թ.).
«Քաղաքային կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու ազգային դիրքորոշման հիմնական կողմերից
մեկը հարուստ և աղքատ տեղական կառավարությունների միջև անհավասարությունները նվազեցնելու համար
կազմակերպչական հնարավորությունների ստեղծումն է: Առանց դրա, ապակենտրանացումը կարող է ուղղակիորեն
ամրապնդել կամ խորացնել անհավասարությունն ու աղքատությունը» (էջ 240):
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Կարելի է անդրադառնալ Բրիտանիայի փորձին, որտեղ տեղական կառավարությունները ջուրը և ջրահեռացումը ավանդաբար կապում էին հասարակական առողջության հետ: 1945թ.-ին սկսվեց կառուցվածքային վերափոխումների մի գործընթաց` տեղական ինքնավարությունը սահմանափակելու ուղղությամբ: Այս գործընթացը
սկսվեց ի պատասխան ջրաղբյուրների անարդյունավետ օգտագործման, ստորգետնյա ջրերի սպառման, ստորգետնյա ջրերի, գետերի և առափնյա ջրերի աղտոտման, ինչպես նաև ծառայություններ մատուցելու գործընթացը
համակարգելու գործում համայնքային տարբեր լիազորությունների ձախողման, տարբեր ֆինանսական միջոցներ
չունենալու պատճառով ծառայությունների անկանոն մատուցման և այդ ծառայությունների մակարդակի անկման,
կեղտաջրերի մաքրման և ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի անպատշաճ և ինքնանպատակ
ծախսերի անտեսման: Այլ կերպ ասած. այսօր բացահայտված են զարգացող աշխարհի քաղաքային տարածքների
բոլոր տեսակի խնդիրները:
Բրիտանիայից և ցանկացած այլ զարգացած երկրից դասեր են քաղվել, որ տեղական իշխանությունները չեն
կարող ապահովել արդյունավետ, հավասար և շրջակա միջավայրի տեսակետից կայուն զարգացում և բնական
ռեսուրսների բաշխում, եթե նրանք չաշխատեն ավելի հզոր ռազմավարական պլանավորման և կանոնակարգման
շրջանակներում և չունենան արդյունավետ իրականացման հզորություններ ու թույլտվություններ: Նրանք չեն
կարող անմիջականորեն օգտագործել ֆինանսական միջոցներն այն ճանապարհով, որը առավելագույնի է
հասցնում երկարաժամկետ փոխհատուցումները, քանի դեռ դրանք չեն ստացել տնտեսական կանոնակարգման
ինչ-որ մի ձև, կամ էլ նրանք միշտ պետք է հոգան քաղաքի բոլոր բնակիչների օրինական կարիքները, մինչև
չհաստատվեն մատակարարման նվազագույն չափաքանակները, մոնիթորիգի, հաշվետվողականության և իրականացման թույտվությունները:
Ապակենտրոնացումը, առանց բարձրակարգ մոնիթորինգի և կանոնակարգման ունակությունների, կարող է
կործանարար հետևանքներ ունենալ քաղաքային ծառայությունների համար, եթե քաղաքաները/մատակարարները
ֆինանսապես խոցելի են, կառավաման քիչ միջոցներ ունեն, քայքայված են, առաջնորդվում են իրենց սեփական
քաղաքական կամ ֆինանսական հետաքրքրություններով (ՄքԻնթոշ, 2003թ.): Լայնորեն ընդունված է, որ մասնավոր օպերատորները կպահանջեն որոշակի կարգավորումներ, իսկ տեղական իշխանությունները կամ համայնքային
կառույցները ինքնաբերաբար կաշխատեն ելնելով հասարակության շահերից, քանի որ պատկանում են հասարակությանը: Ցավոք, երկու ենթադրություններն էլ ճիշտ չեն: Ենթադրվում է նաև, որ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ծախսերը զգալիորեն կկրճատվեն, եթե ապակենտրոնացված իշխանություններին
թույլ տրվի մրցութային կարգով զարգացնել կամ փոխարինել ջրաղբյուրները, ջրահեռացման ծախսերը փոխանցել
ներքին հոսքի իրավասու մարմիններին և որոշումներ կայացնել` հիմնվելով կարճաժամկետ քաղաքական առաջընթացի, այլ ոչ երկարաժամկետ կայունության չափանիշների վրա: Ապակենտրոնացված համակարգերը կարիք
ունեն կանոնակարգման հստակ և թափանցիկ մեխանիզմների` ազգային իրավական շրջանակների, որոնք
աջակցվում են անկախ պետական կարգավորող ու իրավապահ մարմինների կամ տարատեսակ տեղեկատվության
վրա հիմնված համակարգերի կողմից: Սրանք հիմնականում աշխատում են ամոթալի սկզբունքով. մասնավորապես
զարգացող երկրներում գործում է տարբեր մեխանիզմների մի ամբողջ շարք (ՕֆՈւաթ, 2006թ.):
Համակարգումը շատ կարևոր խնդիր է, բայց մինչև այժմ աններելիորեն այնքան անտեսված, որ անհրաժեշտ
է շեշտել նրա արժեքը` շատ համառոտ կանգ առնելով քաղաքային աղտոտման աղբյուրների (կենցաղային աղբ,
չմաքրված կեղտաջրեր և արդյունաբերական ձեռնարկություններ) վերահսկողության վրա: Վատ վերահսկողության
կամ ընդհանրապես դրա բացակայության արդյունքում առաջացող արտաքին ծախսերից մի քանիսը կփոխանցվեն
քաղաքի բնակիչներին և համայնքային ծառայություններ (ներառյալ ջրամատակարարման և առողջապահական)
մատուցողներին: Տեսականորեն, սա կարող էր գնահատվել և վերահսկվել համայնքային իշխանությունների
կողմից` օգտագործելով մոնիթորինգի, գնահաշվարկի և թիմային ղեկավարման գործիքները: Մոնիթորինգը և
համակարգումը անվճար «բարիքներ» չեն, և համայնքները պետք է մեծ չափով ֆինանսական և մարդկային
ռեսուրսներ ներդնեն, բառացիորեն հազարավոր աղտոտման աղբյուրների մոնիթորինգ իրականացնելու համար:
Ոչ ավանդական միջոցներ կիրառելու դեպքում, տեղական քաղաքական գործիչների վրա կարող են ազդել և
աշխատանք, զարգացում և, նույնիսկ, կուսակցության ֆինանսական աջակցություն խոստացող հզոր արտադրական
«ձայները» և ընտրական դժվարությունների հանդեպ վախը: Ավելին, եթե քաղաքապետարաններն իրենք են
պատասխանատու կեղտաջրերի հետ կապված ծառայությունների համար, ապա անհավանական է, որ սեփական
աշխատանքի մոնիթորինգն ու համակարգումը արդյունավետ կլինի:
Այսպիսով, եթե անգամ աղտոտման արտաքին ծախսերը մնան որպես քաղաքի ներքին ծախսեր, այնուամենայնիվ, կան կառուցվածքային ավելի բարձր մակարդակներ ներգրավելու հաստակ դրդապատճառներ. արտահոսքերի
և աղբի հեռացման չափանիշների սահմանում, աղտոտման համար հարկադիր տուգանքներ, մասնագետներին մոնիթորինգի հատուկ հմտություններով ապահովում և այդ չափանիշները չպահպանելու համար պատժամիջոցների
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սահմանում այն վայրերում, ուր գտնվում են ամենամեծ և ամենավնասակար աղտոտման աղբյուրները: Այս
դրդապատճառներն ավելի տեսանելի են, երբ աղտոտողները համայնքին պատկանող կառույցներն են (ներառյալ
կոյուղին և կեղտաջրի մաքրումը), կամ, երբ համայնքային ձախողումները աղտոտման խնդիրների հիմնական
պատճառն են հանդիսանում, ինչպես Նյու Դելիում (Վենկատեսան, 2006թ.): Այն հստակորեն կիրառելի է, հիմնականում, երբ աղտոտման ծախսերը փոխանցվում են ներքին հոսքը կամ առափնյա ջրերը շահագործողներին: Ոչ
մի քաղաքապետարան ինքնակամ իր ռեսուրսները չի ծախսի այլ շրջանների ընտրազանգվածի շահի համար: Պարզ
է, որ աղտոտումը վերահսկելու գործառույթների ուղղակի փոխանցումը մեկ այլ կառավարման մարմնի, գետավազանի կամ այլ գործակալության, ինքնաբերաբար խնդիրներ չի լուծում: Ցանկացած համակարգող մարմին ոչ
միայն կարիք կունենա հստակ հզորությունների և խթանման միջոցների, պատշաճ ֆինանսավորման և անձնակազմով համալրման, այլև նրան հարկավոր կլինի հստակ քաղաքական (և բարոյական) լիազորություն` կարճաժամկետ ոլորտային շահերի ճնշմանը դիմակայելու համար:

7 . Հ ԱՄԱԳ Ո Ր ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ Ե Վ Հ ԱՄԱԿԱՐԳ ՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅ Ց ՆԵՐ
ախորդ բաժնում արդեն որոշակիորեն քննարկվել են համագործակցության և համակարգման
կառույցներն այն տեսակետից, որ ռազմավարական շրջանակները և տնտեսական կարգավորումն ու
շրջակա միջավայրի պահպանությունը կարող են խթանել համակարգումը: Այնուամենայնիվ ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացված է առանձին ծառայությունների մատուցման վրա: Այս
ձևաչափի բարելավումը ՋՌՀԿ գործընթացի կարևոր բաղադրիչն է, քանի որ ՋՌՀԿ-ն միայն ամբողջականացման գործընթաց չէ. այն ուղղված է արդյունավետության, հավասարության և կայունության բարձրացմանը: Ավելի ցածր մակարդակներում գտնվող ոչ լիարժեք գործող կազմակերպությունների գործունեությունը
ամբողջականացնելով հնարավոր է արժևորել ՋՌՀԿ նպատակների իրականացումը: Իհարկե, ՋՌՀԿ–ն ունի
կարևոր այլ մոտեցումներ, որոնց կարելի է անդրադառնալ միայն այն կառույցների միջոցով, որոնք հստակորեն
բաց են ոլորտային դերակատարների միջև` իրավասության սահմաններում համագործակցության և համակարգման
համար:
Կարիք չկա նորից նշել համակարգման այն բոլոր կառույցները, որոնք ընդհանրապես առնչվում են ջրային
ռեսուրսների հետ: Նախ, պետք է ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես են բնական և մարդկային համակարգերի
փոխկապակցված հարաբերությունները քաղաքային ծառայությունների կառավարման համար ստեղծում համակարգման տարբեր իրավիճակներ: Երկրորդ, պետք է ընտրել կառույցներ, որոնք ունակ են զարգացնելու համագործակցություն և համակարգում` քաղաքներում և դրանց հարակից գյուղերում ծառայության բնագավառների և
քաղաքական իրավասությունների միջև:
Հաճախ ենթադրվում է, որ ՋՌՀԿ-ի համար ամենակարևորը ջրային և համապատասխանաբար հողային
ռեսուրսների փոխկապակցվածությունն է: Այս դեպքում քաղաքային ջրամատակարարումը կհանձնարարվի բարձրագույն գետավազանային կազմակերպություններին (ԳԱԿ) կամ ջրհավաք ավազանների իշխանություններին,
որոնք էլ կբավարարեն քաղաքի պահանջները` ելնելով ռեսուրսների քանակից և մրցակցող ջրօգտագործումներից:
Պարզ է, որ ԳԱԿ-ները կարող են կենսական դեր ունենալ, բայց նրանք ոչ բոլոր երկրների համար են կիրառելի
և ոչ էլ բավարար են քաղաքային ջրի կառավարման մի շարք համակարգերի փոխկապակցվածությանը անդրադառնալու համար: Երկրներում, որտեղ չկան ԳԱԿ-ներ, դրանք ստեղծելու գործընթացային ծախսերը կարող են
հեռանկարային շահույթի արժեքն ունենալ: Կարևորը այն է, որ կան սակավ ռեսուրսները մրցակիցների միջև
տեղաբաշխելու և արտաքին գործոնները վերահսկելու կառուցվածքային մեխանիզմներ, և ոչ թե այն, որ այս մեխանիզմները ղեկավարվում են որևէ հատուկ կազմակերպության կողմից: Այս մեխանիզմները կարող են գործարկվել ազգային կամ շրջանային մասշտաբով գործող քաղաքականապես ընտրված գործընթացների կամ
շուկաների միջոցով, որտեղ քաղաքականապես ընդունելի է` օգտագործելով վաճառքի թույտվություններ կամ
գնային քաղաքականություն:
ԳԱԿ-երը բավարար չեն, նախ. քանի որ կան այլ բնական համակարգեր, որոնց օղակները կարող են հավասարապես կարևոր լինել ջրային շրջապտույտում, և երկրորդ, քանի որ քաղաքները կենսական անհրաժեշտություն են մարդկային այն համակարգում, որոք առաջնորդվում են ազգային, սոցիալական և տնտեսական
զարգացմամբ:
Կան երկրներ, օրինակ Միացյալ թագավորությունները, որտեղ քաղաքները գործում են աղտոտման համապարփակ վերահսկողության (ԱՀՎ) կամ բնապահպանական կառավարման համապարփակ համակարգի ենթատեքստում: ԱՀՎ-ի փաստարկը հիմնված է թերմոդինամիկայի օրենքի վրա, որը պնդում է, թե նյութը չի ստեղծվում և
չի անհետանում: Աղբը, որը առաջանում է քաղաքի համար եկամուտներ ապահովող ոլորտների կողմից, պետք է
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կամ վերօգտագործվի, կամ տեղադրվի աղտոտում կրող չորս միջավայրերից որևէ մեկում (մակերեսային կամ
ստորգետնյա ջրեր, օդ, հող կամ ծով): Այլ կերպ ասած` ջրի աղտոտումը որպես ավելի ընդարձակ համակարգի մի
մաս, դիտվում է որպես կարիք, ինչը պետք է վերահսկվի` համոզված լինելու համար, որ գործում են վտանգված
բնության կառավարման այլընտրանքներ: Այս այլընտրանքները պետք է ներառեն աղբի առաջացման կրճատում,
աղբի վերօգտագործման խթանում և կենցաղային աղբի տեղադրում` նվազագույնի հասցնելով բնապահպանական,
տնտեսական և առողջապահական ծախսերը: Հաշվի առնելով, որ տնտեսության մեջ հսկայական ծավալով աղբի
առաջացման համար հիմնականում պատասխանատու են քաղաքները, ԱՀՎ համակարգը կարող է առավելություն
ունենալ ԳԱԿ-երի նկատմամբ, որոնք բնապահպանական լայնածավալ վնասները նվազեցնելու փոխարեն ձգտում
են կենտրոնանալ ջրի աղտոտման վերահսկողության վրա:
Արդեն ասվել է, որ մեծ քաղաքները ազգային տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչներն են, հետևաբար, նրանց զարգացումը պետք է համակարգվի մակրո տնտեսական քաղաքականությունների և սոցիալական
բարեկեցության առաջնահերթությունների միջոցով: Հետևաբար, լրիվ անտեղի կլինի, որ ջրային ռեսուրսների
մասնագետները կամ որևէ յուրահատուկ ջրհավաք ավազանի շահառուները կարողանան արգելք դնել ջրի բաշխման
կամ հողօգտագործման վերաբերյալ որոշումների վրա, քանի որ դրանք չափազանց կարևոր են ազգային զարգացման ռազմավարություններն իրականացնելու համար: Ավելին, հաջող գործառույթներ իրականացնող քաղաքները
իրենց ներդրումային տարածքներում նույնպես կախված են ջրօգտագործման վերաբերյալ որոշումներից, որոնք
կարող են ընդգրկել մինչև մի քանի գետավազաններ: Մեկ անգամ ևս. քիչ հավանական է, որ պետական կամ
շրջանային կառավարությունները հնարավորություն ունենան ընդունել այնպիսի որոշումներ, որոնք բացասաբար
կազդեն քաղաքների զարգացման հեռանկարների վրա:
Այս ամենը նշանակում է, որ WSSD-ի առաջարկը (ՋՌՀԿ պլանները ներառում են ջրավազանային համապարփակ մոտեցում) ընդունելի չի մեծ քաղաքների համար: Ինչպես Ջոնչ Քլոզենը պարզաբանում է (2004թ.)
ջրավազանային (կամ գետավազանային) համապարփակ կառավարումը և ՋՌՀԿ-ն տարբեր հասկացություններ են
և «քաղաքական շատ որոշումներ, որոնք բացասաբար են ազդում ջրի կառավարման վրա, կարող են ընդգրկել
միայն ազգային, և ոչ ավազանային մակարդակ»:
Վերադառնալով քաղաքներին և նրանց հարակից գյուղական տարածքներին, անհերքելի է, որ անհրաժեշտ են
համագործակցության և համակարգման մեխանիզմներ` դիմակայելու քաղաքային ջրամատակարարման կառավարման նկատմամբ շահագրգիռ, դրա վրա ազդեցություն ունեցող, մեծաքանակ դերակատարների ճնշմանը: Սովորաբար, քաղաքային մեծ տարածքները ընդլայնվել են իրենց սկզբնական սահմաններից դուրս և բնութագրվում են
մասնատված իրավասություններով: Սակայն դրանց մեծ մասը պահպանել են ջրամատակարարման որոշ իրավասություններ: Որոշ քաղաքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործառույթները կարող են փոխանցվել
ավելի մեծ կառույցների, սակայն էկոլոգիական սանիտարիայի տեսակետից դա քիչ ընդունելի է: Այն լայնորեն
ընդունելի է դրենաժային համակարգերի և պլանավորման ու վերահսկողության հիմնական տարածքների համար:
Տեղական կառավարման յուրաքանչյուր տարածքում ջրին առնչվող քաղաքային ծառայությունները կմատուցվեն
մի քանի գործակալությունների/բաժինների կողմից, որոնցից մի մասը, հնարավոր է, հաշվետու են ավելի բարձր
կառավարական մարմինների: Դեռևս շատ կառավարական դերակատարներ են ընդգրկված գյուղ-քաղաք սահմանագծում, հետևաբար կան տարածքային, սոցիալական և տնտեսական շահ հետապնդող խմբեր, որոնք մրցակցում
են համայնքային ռեսուրսների և զարգացման հնարավորությունների համար, ինչպես նաև պաշտպանություն են
փնտրում իրացման ծախսերից: Նման իրավիճակներում ոչ ոք չի կարող ձևացնել, թե հեշտ է հասնել նշանակալից
համակարգման (ամբողջական համակարգումն անհնար է) կամ գտնել համագործակցային վարքագիծ ունեցող
դերակատարներ: Ավելին, պարզ է, որ դերակատարների տարբեր խմբեր պետք է համագործակցեն` միավորելու
իրենց ունակություններն ու գաղափարները: Գյուղական տեղական կառավարման մարմինները կամ համայնքային
կազմակերպությունները կարող են, օրինակ, սակավ միջոցներ կամ հզորություն ունենալ, որպեսզի կարողանան
իրենցից ավելի հզոր քաղաքային հարևաններին «ստիպեն» համագործակցել` նվազեցնելով քաղաքի ընդլայման
ազդեցությունները գյուղատնտեսական տարածքների վրա: Տե′ս Չենայի դեպքը Արկղ 6-ում (էջ 35):
Երբեմն քննարկվում է, արդյոք ՋՌՀԿ մոտեցումները կտան հաղթող-հաղթող լուծումներ` բոլորին շահագրգռելով համագործակցության: Այս քննարկումը կարող է շատ երկար տևել, եթե ՋՌՀԿ-ի գործողությունների
արդյունքում ակնհայտ չեն ռեսուրսների ավելի կայուն օգտագործում և սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում, ինչպես նաև կարճաժամկետ հաղթող-հաղթող հասանելի ձեռքբերումներ: Օրինակ, քաղաքային կեղտաջրերի պլանավորված վերօգտագործումը քաղաքամերձ տարածքների ոռոգման համար` իրականացնելով
տեղանքին բնորոշ և առողջական ռիսկերի կայուն նվազեցման միջոցառումներ, կարող է շահութաբեր լինել և´
քաղաքի, և´ գյուղական համայնքների համար: Նախ ունենում ենք մանրէներից զերծ և առողջության համար ավելի
անվտանգ ու ավելի քիչ ծախսատար բանջարեղեն, երկրորդ` այդ բանջարեղենը պարարտացվում է սնուցիչներով
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հարուստ և վստահելի ջրամատակարարումից, որը մեծացնում է բերքատվությունը և եկամտի մակարդակը
(IWMI, 2006թ.): Այնուամենայնիվ, ռեսուրսների մեծ մասը վերաբաշխելու կամ գործողությունների
ազատությունը սահմանափակելու արդյունքում ամիջապես կհայտնվեն հաղթողներ և պարտվողներ, ինչն էլ,
ելնելով ներկայիս քաղաքական կարճ մտահորիզոնից, ավելի քիչ հավանական է դարձնում բնականոն
համագործակցությունը` առանց նախադրյալների, խթանող կանոնավորումների կամ ճգնաժամային պայմանների:
Ներկայումս կարծես սահմանափակ են քաղաքային ջրամատակարարման այն հիմքերը, որոնց վրա հենվելով
կազմակերպչական կառույցները հետագայում հեշտությամբ կկարողանան զարգացնել ՋՌՀԿ-ի համակարգման
ձգտումները: Իսկապես, ըստ երևույթին չկա քաղաքային ոչ մի մոդել, որը լայն կիրառություն ունի: Որոշ էական
փորձ, այնուամենայնիվ, կարելի է գտնել հանրային կառավարման և քաղաքային պլանավորման վերաբերյալ
գրականությունում: Վերջին 40 տարիներին քննարկվում է, արդյո՞ք քաղաքային կոմունալ համակարգված ծառայություններ մատուցելու համար անհրաժեշտ է վերաձևավորել տեղական կառավարումը և ստեղծել ամբողջ կառուցապատված տարածքը ներառող վարչական կառավարում` պլանավորման, ենթակառուցվածքի, աղբի տեղափոխման, կրթության, առողջապահության և այլ պատասխանատվություններով: Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) զեկույցներից ստացված տեղեկությունները պնդում են, որ
լավ ղեկավարվող համատեղ կառավարումը` հստակ ռազմավարություններով, ազդում է քաղաքների սոցիալական
և տնտեսական զարգացման վրա և ըստ էության բարձրացնում է տեղական կառավարության գումարներ ներգրավելու հնարավորությունը (Դեյվիս, 2004թ.):
Այնուամենայնիվ, տեղական կառավարման վերաձևավորումը կարող է քաղաքականապես անիրականանալի
լինել: Որոշ մարդիկ իրականում կարող են ասել, որ իրենք չեն ցանկանում համաձայնել ծախսատար հիմնավորումների հետ, օրինակ, Բարդաչը (1998թ.) ասում է. «Եթե կա մի առաջարկ, որի հիման վրա պետական կառավարման ուսանողների միջև կհաստատվի սերտ համագործակցություն և լայնորեն կտարածվի, ապա վերակազմավորումը, որպես կանոն, փոքր արդյունք է տալիս ի պատասխան բարձրարժեք ժամանակի, էներգիայի և անհատական անհարմարության» (էջ 16): Մյուսները, նույնպես դեմ են վերակազմավորմանը, բայց հիմնվում են
հասարակության ընտրության և տեղական ժողովրդավարության վրա: Ավելին, հայտնի է, որ տարբեր մասնագիտական կամ քաղաքական խմբերը մեկ կառույցի մեջ ուղղակի հավաքելը չի կարող երաշխավորել, որ նրանք կարող
են համագործակցել: Կազմակերպության ներսում ուժային հարաբերությունները կարող են հակվել դեպի փորձն
ու ֆինանսավորումը և առաջնությունների վերաբերյալ բանակցություններում որոշումների կայացումը կարող
է դառնալ ոչ թափանցիկ, իսկ համապատասխան գործընթացները կթաքցվեն հանրությունից: Որպես հավելում,
միասնական մոտեցումը չի անդրադառնա գյուղ-քաղաք սահմանազատման խնդրին և քաղաքի արագ աճը հաշվի առնելով` մշտական վերափոխումների կարիք կլինի:
Այս վերջին տեսակետների դեմ պայքարելու համար առաջարկվում է համայնքային մակարդակով ստեղծել
ռազմավարական պլանավորման կառույց: Սա կարող է ստանալ իրավական կարգավիճակ` ձևավորվելով որպես
խորհուրդ/հանձնաժողով, որի անդամները քաղաքային կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներն են: Այն
կարող է լինել արհեստավարժ ղեկավարվող մասնագետների զարգացման գործակալություն` ռազմավարական
պլանավորման և համակարգման գործառույթներով (Դեյվիս, 2004թ.): Կամ կարող է լինել հասարակական, մասնավոր, համայնքային և կամավորության ոլորտները միավորող ոչ կառավարական կառույց: Ազգային կառավարությունների կողմից հիմնադրված այդպիսի կառույցի օրինակ է Միացյալ թագավորությունների Տեղական
ռազմավարական համագործակցությունը, որը մեծ քաղաքներում հասարակական ծառայությունների որակը
բարելավելու և ետ մնացող քաղաքային շրջանները զարգացնելու մի փորձ էր (ODPM, 2005թ.): Մյուս դեպքերում նման համագործակցությունները ստեղծվում են ինքնաբերաբար` սովորաբար պատասխան արձագանք
ճգնաժամերին:
Համակարգման կառույցները կարող են դիմադրության հանդիպել քաղաքական գործիչների և նման
մասնագետների կողմից (այն ժամանակատար է և նվազեցնում է ազատ գործելու հնարավորությունը) մինչև որ
համագործակցության բացակայության արդյունքում առաջացած խնդիրները կհասնեն ճգնաժամի աստիճանի:
Միրանդան և Հորդիյկը (1998թ.) մեջբերում են Պերուի Հյուսիսային Անդերներում գտնվող Սան Մարկոս Կախամարկայի նմանատիպ օրինակը: Այս շրջանը 1993թ.-ին մեծապես տուժել էր խոլերիայի համաճարակից,
ինչը ստիպեց տեղական կառավարությանը և շրջանի յոթ քաղաքապետարաններին միավորել իրենց ուժերը այլ
մասնավոր և հասարակական կազմակերպությունների հետ` ջրահեռացման ենթակառուցվածքը բերլավելու համար: Ֆոնդեր հայթայթելու, ներդրումները համակարգելու և այլ գործառույթներ (ինչպես առողջապահական,
կրթական և իրազեկության բարձրացում) իրականացնելու նրանց ջանքերը այնքան հաջողվեցին, որ խումբը
(CINDESAM) շարունակեց աշխատել ավելի մեծ ծրագրի վրա, որը ընդգրկում էր հողի և կոշտ կենցաղային
աղբի կառավարումը: Խմբի հաջողությունից ստացված հիմնական դասերից էր, որ այն կենտրոնացած էր այնպիսի
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գործունեությունների վրա, որտեղ խնդիրների վերաբերյալ համաձայնության հասնելը արագ էր ստացվում` չթողնելով, որ կոնֆլիկտային կարծիքները և շահերը դանդաղեցնեն համակարգման գործընթացը:
Այնուամենայնիվ, ինչ կազմակերպչական միջոցառումներ էլ որ լինեն, գործակալությունների/քաղաքական
մարմինների շրջանում և նրանց միջև հարկ եղած դեպքում անհրաժեշտ է խթանել համագործակցային վարքի
ձևավորումը (կամ առնվազն որոշման ազդեցությունների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ առաջնորդվող վարքը):
Սա իրականացնելու համար կան մի քանի ոչ կառուցվածքային մեխանիզմներ, որոնք ուղղված են նաև`
- Օրենսդրությամբ ամրագրելու համագործակցային գործունեությունը (պահանջել նախագծողներից և
տեղական մարմինններից, խորհրդակցել և աշխատել ջրային/բնապահպանական ոլորտների հետ` քիչ ներդրումներով բնապահպանական կայուն իրավիճակներ ստեղծելու համար):
- Պահանջելու, որ բոլոր հասարակական կամ մասնավոր ներդրումները, որոնք բացասաբար են ազդում ջրի
շրջանառության վրա, դառնան ծախս-օգուտ վերլուծության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
առարկա:
- Անհապաղ ձեռք բերելու ընդլայնման կամ բնապահպանական համաձայնություններ` նախքան հողի կատեգորիայի փոփոխություն կամ ջրային բնագավառում զգալի ներդրումներ կատարելը:
- Հիպոթեկային համակարգի ներդրմանը կամ պետական և մասնավոր ձեռնարկությունների համար աղտոտման դիմաց վճարումների սահմանմանը` ենթակառուցվածքը ֆինանսավորելու, ռիսկերը նվազեցնելու կամ նրանց
հասցրած վնասները փոխհատուցելու համար:
- Համագործակցության ուղղակի խրախուսմանը և «պարգևատրումներին» (Դեյվիս, 2004թ.):
- Տարբեր գործակալություններից խմբերի ստեղծմանը և միմյանց փոխլրացնելու ու աշխատելու նոր ճանապարհներ գտնելու խրախուսմանը (Բարդաչ, 1998թ.):
- Միջգերատեսչական տվյալների բազայի կամ այլ մեխանիզմների ստեղծմանը` տեղեկավության հոսքը
կատարելագործելու համար:
Հայտնի է, որ կան իրավասությունների շրջանակներ, որտեղ ցանկացած նման միջոց պարզապես կանտեսվի
կամ կշրջանցվի, կամ ուղղակի մարդկային ներուժ չի լինի նման գործիքները իրականում գործածելու համար:
Չնայած կան դեպքեր, երբ համագործակցային գործընթացը տեղի է ունենում առանց ռազմավարական
պլանավորման գործընթացի որևէ ձևի մշակման (Սան Մարկոս - Կախամարկայի օրինակը դրանցից մեկն է),
սակայն կան պատճառներ հավատալու, որ համագործակցային աշխատանքը խթանելու փորձերը հաջողվում են,
երբ նրանք գործում են ռազմավարական ենթատեքստում` նպատակների և խնդիրների հստակ գիտակցումով:
Նման ռազմավարական պլանավորման գործընթացը չի ձգտի ստեղծել քաղաքների անփոփոխ գլխավոր հատակագծեր (դրանցից շատ կան դրված գրադարակներում, որոնք չափազանց ետ են մնացել զարգացումից), այլ կլինի
կարիքների, տեխնոլոգիաների և ունակությունների փոփոխությունները ներառող շարունական և կրկնվող գործընթաց: Շատ երկրներում պլանավորման գործընթացը պետք է լինի մասնակցային և թափանցիկ` նպատակների
հանդեպ անկանխակալություն և դեպի հաջողություն տանող առաջընթացի նկատամամբ պատասխանատվություն
ստեղծելու համար: Ակնհայտ է, որ հաճախ դա շատ դժվար գործընթաց է, հատկապես, երբ քաղաքներն ունեն
տարբեր սոցիալական խմբեր և ունակություններով, հնարավորություններով ու հիմնական եկամուտներով իրարից
խիստ տարբերվող բազմաթիվ համայնքային ղեկավարություններ:

8. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՐՁ
յս բաժնում ուշադրության կենտրոնում կլինի երկու խնդիր` ՋՌՀԿ գործիքների խառը օգտագործումը
(հաճախ կոչվում է խառը քաղաքականություն), որն անհարժեշտ է պետական նպատակներին հասնելու
համար, և իրականացման փորձի կարևորությունը, համոզվելու, արդյո՞ք նման գործիքների կիրառումը
թույլ է տալիս հասնել պետական քաղաքականության նպատակներին, և արդյո՞ք դրանք համատեղելի
են ՋՌՀԿ-ի հետ: Այստեղ մտադիր չենք մանրամասնել առանձին քաղաքական գործիքներ, ինչը արդեն
կա գրականության մեջ և ԳՋՀ-ի Գործիքների արկղում:
Կառավարման կամ ղեկավարման տարբեր մակարդակներում հասանելի գործիքները կամ քաղաքական միջոցները տարբեր են, իսկ գործիքների և կառուցվածքային շրջանակների միջև հարաբերություները դյուրին ու հարթ
չեն, քանի որ ջուրը միայն մեկ արտադրանք կամ ծառայություն չի, որի ապահովման համար գործի դրվեն այդ
գործիքները, ոչ էլ մեկ նպատակ, որին կարելի է հասնել նրանց գործածությամբ: Ավելին, հասանելի գործիքները
տարբեր երկրներում տարբեր են` կախված, օրինակ, հիդրոլոգիական պայմաններից, սահմանադրական կարգավո-

Ա

31

րումից, մշակութային նորմերից և մարդկանց ներդրումներից: Ի հավելումն, տեսականորեն հասանելի գործիքները
գործնականում կարող են չաշխատել կամ ունենալ սահմանափակ արդյունավություն, եթե չաջակցվեն համակարգի
մեկ այլ վայրում ընդունված որոշումներով ու իրականացման փորձով:
Նույնիսկ, եթե վերցնենք մեկ ծառայություն` քաղաքային ջրամատակարարումը, և կառավարման նպատակների
չափազանց պարզեցված տեսակետ, ի հայտ է գալիս պոտենցիալ գործիքների մի ամբողջ շարք, չնայած, որ այդ
ցուցակը դեռևս ամբողջական չէ (Աղյուսակ 1):
Մակարդակ

Նպատակ

Տնային տնտե- Խնայողաբար
սություն/
մատակարարում
Համայնք

Տարրական կարիքների
ապահովում
Համայնքային/
քաղաքային
կառույց

Պահպանել և/կամ
վերաբաշխել
մատակարարումները

Առողջության բարելավում և հիմնական
կարիքներ

Ներդրումների
մեծացում

Ավազան

Աղբյուրի պաշտպանություն կամ մատակարարման որակի
պահպանում
Մատակարարման
խթանում
Մատակարարման խթանում կամ մատակարարման որակի պահպանում
Մատակարարումների
վերաբաշխում

Ենթաազգային/ Քաղաքապետարանների
Շրջանային
/ կոմունալ ծառայուկառավարում
թյունների աշխատանքի
բարելավում
Պետական
կառավարում

Նպատակների առաջնահերթությունների
սահմանում

Գործիքներ
Գործարանում/տնային տնտեսությունում վերօգտագործում
Անձևաջրերի հավաքում
Ջրի երկարաժամկետ, արդյունավետ մատակարարում
Փոքրամասշտաբ համայնքային ցանցեր
Լիազորված մասնավոր վաճառողներ
Արտահոսքի վերահսկողություն և ցանցի պահպանում
Քաղաքի մասշտաբով պլանավորված վերօգտագործում
Կրկնակի մատակարարում
Ծախս-օգուտ հաշվարկի վրա հիմնված սակագներ և չափագրում
Ջրօգտագործման սարքավորումների թարմացում
Ուղղորդված սուբսիդիաներ
Ջրային հիգիենայի վերաբերյալ կրթություն
Համայնքային մակարդակով պահպանման խթանում
Հողի սեփականատիրության վերաբերյալ սահմանափակումների վերացում
Ջրի մեջ կեղտաջրերի ներհոսքի կանխում
Ծախս-օգուտ հաշվարկի վրա հիմնված սակագներ
Վարձավճարների հավաքագրման բարելավում
Գործունեության արդյունավետության բարձրացում
Անօրինական միացումների վերացում
Ստորգետնյա ջրերի շահագործման վերահսկողություն
Հոսակորուստների վերահսկողություն, ներթափանցման կասեցում
Հողերի գոտիավորում
Արդյունաբերական / Կենցաղային աղտոտման վերահսկողություն
Վերին հոսքում կեղտաջրերի կամ աղբի տեղադրման իրավունքների գնում
Կապտաժի պահպանման իրավունքի ձեռք բերում
Ջրի ամբարման սխեմաների հաստատում (ամբարտակներ, ծավալների ավելացում )
Աղտոտման համար տուգանքների կիրառում
Ցրվածության կարգավորում
Գնի ընդհանրացված հաշվարկի հաստատում
Ջրի վաճառքի իրականացում
Խորհրդատվության իրականացում, կոնֆլիկտների լուծում
Մոնիթորինգ, արդյունավետության համեմատություն և ժողովրդականություն
Հմտությունների/մարդկային կարողությունների բարելավման խթանում
Հասարակությանը վարկեր տրամադրող կառույցների ստեղծում
Խորհրդատվութուն,կոնֆլիկտների լուծում, հողօգտագործման առաջնայնությունների որոշում
Հողի և ջրի բաշխման ռազմավարական չափանիշների սահմանում
Կարգավորման շրջանակների սահմանում
Համայնքային/ավազանային մակարդակի գործակալությունների վերահսկողություն

Աղյուսակ 1: Քաղաքային ջրամատակարարում` կառուցվածքային մակարդակ, նպատակներ և գործիքներ
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Ինչպես ՄԱԿ-ի Հաբիթաթի (2003թ.) ՋՌՀԿ մոտեցման մաս հանդիսացող DSM-ի վերաբերյալ քննարկման
մեջ նշվում է. «Պահանջող կողմի ռազմավարությունները պետք է կարողանան ներառել մի քանի նպատակ, և
այն, ինչպես ՋՌՀԿ-ի այլ տեսակետներ, պետք է դասակարգվեն ըստ կարևորության» (էջ 198): Ե´վ DSM-ը,
և´ ՋՌՀԿ-ն պետք է իրականում կարողանան ծառայել մի քանի նպատակի: Բայց պլանավորել մի քանի նպատակների զարգացումը միաժամանակ, բարդ ձեռնարկում է: Չափազանց շատ, անհամապատասխան նպատակները
կարող են ուղղակի կասեցնել ցանկացած իրական գործունեություն, և առաջընթացի համար անհրաժեշտ կլինի
տարբեր ժամանակահատվածներում նախատեսված նպատակները պարզեցնել և դասակարգել ըստ առաջնահերթությունների: Ավելին, տարբեր նպատակների հարմարվելու համար հարկավոր է ստեղծել գործիքների փաթեթ, որը
պետք է ներառի տարբեր կառուցվածքային մակարդակների համաձայնեցված գործողություններ և մի քանի ոչ
ջրային ոլորտի դերակատարներ:
Միայն շատ պարզ, երկու նպատակ հետապնդող օրինակ վերցնելով, կառավարությունները կարող են
անդրադառնալ քաղաքային կոմունալ ծառայությունների կառույցներին` նրանց գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու և սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող քաղաքային շատ աղքատ բնակչության կարիքները
բավարարելու համար: Հաճախ ենթադրվել է, որ ծախսերն արտահայտող բարձր սակագները և կառույցների բարձր
արտադրողականությունը կավելացնեն ֆինանսների հոսքը և հասանելի ջրամատակարարումը, ինչը կբերի ծառայությունների ընդլայնման: Այս կարծիքը կարող է ճիշտ լինել, սակայն իրականում կան այլ սցենարներ`
• Քաղաքապետարանները հավելյալ եկամուտները կարող են ուղղակի ներդնել ավելի մեծ նշանակություն
ունեցող ֆոնդերի, քաղաքական տեսակետից ավելի օգտակար այն ծրագրերի մեջ, որոնք կապ չունեն աղքատների կարիքների հետ:
• Ազգային կառավարույթունները կարող են կառույցի ֆինանսական բարեկարգված վիճակը դիտարկել որպես
ներդրումների համար իր գրանտները նվազեցնելու հնարավորություն:
• Կառույցները (պետական և մասնավոր) իրենց ցանցերը ընդլայնելու ոչ մի խթան չեն ունենա, քանի դեռ
ծախսերը գերազանցում են այն գինը, որը ցանկանում և կարող են վճարել աղքատները:
• Օրենքը կարող է մատակարարներին արգելել իրենց ծառայությունները ծավալել չլիազորված ինքնաշեն
համայնքներում:
Եթե կառավարույթունները առաջնահերթություն տան քաղաքի աղքատ խավին ծառայություններ մատակարարելուն, ապա նրանք պետք է իրականացնեն նաև այլ գործառույթներ. քաղաքային ընդհանուր ֆոնդերից
ջրամատակարարման համար գումար հատկացնել, ծառայությունը սուբսիդավորել, որպեսզի կառույցը կարողանա
ծառայություն մատուցել աղքատ հաճախորդներին, ինչպես դա արվել է Չիլիում` տես Արկղ 5 (Պենա և ուրիշներ,
2004թ.), սոցիալական վճարումներ ապահովել, ինչը թույլ կտա աղքատներին վճարել ծառայությունների մատուցման համար (Համաշխարհային բանկ, 2005թ.), պայմանագիր կնքած կամ կանոնավորման վերահսկողության
տակ գտնվող կառույցներից պահանջել ընդլայնել իրենց գործունեությունը և խաչաձև սուբսիդավորվող ծառայություններ մատուցել աղքատներին, ինչպես նաև փոխել չլիազորված թաղամասերի իրավական կարգավիճակը:
Արկղ 5: Ամբողջ արժեքի հաշվարկը և նպատակային սուբսիդիաները – Չիլիի դեպքը
Չիլիի քաղաքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ունեցած փորձը շատ առումներով հետաքրքիր է: Առաջինը, չհետևեց քաղաքապետարանները ապակենտրոնացնելու ուղուն, երկրորդ, ստեղծեց ազգային տնտեսական և
բնապահպանական կանոնակարգման գործունյա համակարգ, երրորդ, հետզհետե ընդգրկեց մասնավոր ոլորտը և,
չորրորդ, հիմք դրեց ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման քաղաքականությանը` իր նպատակային սուբսիդիաներով: Այն նաև պարզ ցուցադրում է ջրի հետ ակնհայտորեն կապ չունեցող մակրոտնտեսական քաղաքականությունների կարևորությունը, ազդելու կառուցվածքային կարգավորման, կառավարման գործիքների և բնագավառի
գործունեության վրա:
Ազգային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունը (ԱՋՋԾ) ստեղծվել է 1977թ.-ին` ստանձնելով քաղաքային ջրամատակարարման համակարգի շահագործման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող պետական գործող
ընկերությունները համակարգելու պարտականությունը: ԱՋՋԾ-ը աստիճանաբար բարեփոխեց սակագնային քաղաքականությունը, հասնելու համար շահագործման և ներդրումների առումով ինքնաֆինանսավորման և շահագործողների խմբերի և շրջանների միջև խաչաձև սուբսիդավորման բացառման: Բարեփոխման գործընթացի ավարտին`
1989թ.-ին, առաջին անգամ ներկայացվեցին թիրախային սուբսիդիաները: 1990թ.-ին ԱՋՋԾ-ին փոխարինեց
ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարձրագույն լիազոր մարմինը (ՋՋԲԼՄ) և շահագործման գործառույթները
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առանձնացան մոնիթորինգից և կանոնակարգումից: ՋՋԲԼՄ-ն պատասխանատու էր կանոնավորման համար, մինչդեռ ծառայություն մատուցողները մեծ բաժնետիրական ընկերություններն էին: Կանոնակարգումը ընկերությունների համար օգտագործել է նրանց գործունեությունը խթանելու մրցակցային ձևը: Հիմնական բարեփոխումները
իրականացվել են ծառայությունների մատուցման շրջանականերում, բայց կեղտաջրերի մաքրումը իրակա նացվել
է մասամբ` առաջացնելով առողջական և բնապահպանական խնդիրներ: Կեղտաջրի լայնածավալ մաքրում իրականացնելու ռազմավարական որոշումը նշանակալիորեն մեծացրեց այդ ոլորտի ֆինանսական կարիքները (2 մլն-ի
չափով), որն էլ դարձավ 1998թ.-ին պետական ընկերությունները սեփականաշնորհելու հիմնական պատճառը
(այժմ քաղաքային տարածքների ավելի քան 77%-ը սպասարկվում է մասնավոր ընկերությունների կողմից): Բոլոր
դեպքերում, սեփականաշնորհումը տեղի ունեցավ լավ կազմակերպված կանոնակարգման համակարգի շրջանակներում և համալրվեց հաճախորդների իրավունքներն ամրագրող օրենսդրությամբ:
Չնայած հասարակության կողմից ամբողջական արժեքի հաշվարկի ընդունումը պայմանավորված էր մի քանի գործոններով, ներառյալ ազգային տնտեսության ճկուն տեղաշարժերը, գոյություն ունեցող նպատակային սուբսիդավորման ծրագիրն, անկասկած, իր դերը կատարեց: Ցածր եկամուտ ունեցող մարդկանց խմբերի համար տարրական
ծա- ռայությունների դիմաց վճարումները կազմում են տնային տնտեսությունների ծախսերի զգալի մասը և ծախսերի
վրա հիմնված գնահաշվարկը ներառում է իրական եկամտի հակադարձ վերաբաշխում, քանի դեռ ամենաաղքատ
խավը օժանդակություն չի ստացել: Պետությունից ստացված սուբսիդիաները մտնում են քաղաքապետարաններ,
որտեղ էլ որոշում են նվազագույն եկամուտներ ունեցող խմբերին և մասնակիորեն վճարում նրանց ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարձերը: Մասնակի վճարումը օգնում է կանխել անխնա շահագործելու սովորությունը:
Բարեկեցության նպատակներին հասնելու համար, կառավարության ներդրումների մակարդակը անխուսափելիորեն
պետք է համապատասխանի ծախսերի վրա հիմնված գնաճին, քանի որ և’ սուբսիդավորվող մարդկանց թիվը, և’
յուրաքանչյուր վճարման միջին արժեքը ժամանակի ընթացքում զգալիորեն աճում է: Ցանկացած թիրախային սխեմայի հիմնական խնդիրն է սուբսիդիաները գործնականորեն հասցնել ամենաաղքատ խմբերին: Սա ակնհայտորեն
նման է 1998թ.-ի դեպքին, երբ ընդհանուր գումարի 60%-ը տրվում էր երկու ամենացածր եկամուտ ունեցող
խմբի:

Աղբյուր` Պենա, Լուրաշի և Վենեսուելա, 2004-2005թթ.

Եթե անդրադառնանք քաղաքային ջրահեռացմանը, ապա այստեղ ևս անհարժեշտ կլինի օգտագործել տարբեր
գործիքներ` օժանդակելու Հազարամյակի զարգացման նպատակներին հասնելը և ներգրավել դերակատարներ`
կառավարման բոլոր մակարդակներից: 2005թ.-ին ջրամատակարարման և ջրահեռացման խորհուրդը (Աղյուսակ
4.6) առաջարկում է ռազմավարական և պլանավորման հինգ հնարավոր տարբերակներ. հողի սեփականության
բարեփոխումներ, սոցիալական մարքեթինգ և կրթություն, քաղաքացիական կազմակերպությունների համագործակցություն, կանոնակարգման բարեփոխում (հիմնականում խստագույն տեխնիկական ստանդարտները մեղմացնելու
համար) և նորարական տեխնոլոգիաներ: Նշվածներից միայն համագործակցությունն է տեղական ինքնակառավարման հստակ գործառույթ` աշխատել ՀԿ-ների կամ համայնքային խմբերի հետ կողք կողքի: Սոցիալական մարքեթինգի և կրթական քարոզարշավների կազմակերպումը` ուղղված պահանջարկի ձևավորման ու ազդեցությունների
վերաբերյալ տնային տնտեսությունների կամ համայնքի մակարդակով որոշումներ կայացնելուն, կարող է լավագույնս համակարգվել ավելի բարձր մակարդակի կառույցների կողմից: Հողային և կարգավորման բարեփոխումները պետք է իրականցվեն պետական կամ շրջանային կառավարությունների կողմից, մինչդեռ նորարական
տեխնոլոգիաների հետազոտությունների հովանավորումը և տեխնոլոգիաների ներդրումը, հավանական է,
նույնպես կիրականացվի պետական մակարդակով` համագործակցելով միջազգային կազմակերպությունների հետ:
Տեսակետն այն է, որ ռազմավարական նպատակների իրականացումը հնարավոր է, եթե կա ռազմավարական
հստակ մոտեցում` մշակված քաղաքական փաթեթով և համատեղ իրականացում:
Ցանկացած քաղաքական փաթեթի կարևորագույն բաղադրիչը պետք է լինի ֆինանսների առկայությանը`
ներառյալ համապատասխան ֆինանսական գործիքների և ծախսերի բաշխմանը վերաբերող հարցերին անդրադառնալը: Չնայած ՕՓԾ-ում (Արկղ 3) ջրահեռացման համար կիրառված ներքին (մասնավոր)- արտաքին (պետական)
մոդելը տալիս է քաղաքում ֆինանսական դժվարությունները կիսելու մեկ լուծում, սակայն այն չի լուծում
կոյուղացված տարածքից դուրս աղտոտումը վերահսկելու ֆինանսական խնդիրները: Կարաչիի դեպքը ավելի պարզ
է, որտեղ Օրանժիի համակարգին զուգահեռ ջրահեռացման այլ ցանցեր ևս տեղափոխում են չմաքրված կեղտաջրերը դեպի քաղաքի բնական դրենաժային համակարգեր, այնուհետև ծով` դրան ուղեկցող առողջական և տնտեսական կորուստներով (Չաննա և Մուրա, 2004թ.): Այժմ զարգացած երկրների մեծ մասում ջրամատակարարումը,
կեղտաջրերի հավաքումը և մաքրումը դիտվում է որպես հասարակական բարիք, որը մեծապես սուբսիդավորվում
է ընդհանուր հարկերից: Միայն համեմատաբար վերջերս է սկսվել տնային տնտեսություններից գանձված
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գումարների ներառումը ծախսերի ամբողջական կամ նշանակալից մասի փոխհատուցման համար: Այլ կերպ ասած`
ծառայությունների համար անհատների վճարելու պատրաստակամության և վճարունակության փոփոխության
արդյունքում ժամանակի ընթացքում մասամբ փոխվել է կիրառված ֆինանսական գործիքները և ծախսերի
բաշխումը: Զարգացող երկրների համար նման փուլային մոտեցումը այսօր կարող է կարևոր լինել, ինչպես դա
նկատվել է Չիլիի դեպքի ուսումնասիրության ժամանակ:
Գիտակցելով պետական կառավարման մարմիններին առնչվող ֆինանսական կոշտ սահմանափակումները,
զարգացող շատ երկրներում ՀԶՆ-ներին հասնելու համար պետական ֆինանսավորումը կենսական կարևորություն
է: Պետական ներդրումները գաղափարապես պետք է ուղղված լինեն աղքատներին և/կամ ջրամատակարարման
որոշ ծառայությունների, որոնք ունեն հանրային բարեկեցության հստակ բաղադրիչներ, ինչպես աղտոտման
վերահսկողությունը, առողջապահական կրթությունը կամ ջրհավաքների կառավարումը:
Այժմ անդրառնալով գործնական իրականացմանն ու ՋՌՀԿ-ի նպատակներին, պարզ է, որ քաղաքային
ջրամատակարարման կառավարման համեմատաբար ավելի քիչ գործիքներ կան, որոնք ինքնաբերաբար համատեղելի են ՋՌՀԿ-ի նպատակների հետ: Իրականում այս նպատակները (արդյունավետություն, հավասարություն
և շրջակա միջավայրի կայունություն) համատեղելի են: Այն փաստը, որ ծառայություն մատուցողը գործածում է
Գործիքների արկղում կամ մեթոլոգիական ձեռնարկում նշված գործիքը, չի նշանակում, որ նրանք որդեգրում են
ՋՌՀԿ գործընթացը: Մեկ օրինակ արդեն նշվել է անհրաժեշտ գործիքների այն փաթեթի քննարկման ժամանակ, որը
պահանջվում էր համատեղելի դարձնելու համար շահագործման ու բաշխման գործընթացի արդյունավետությունը
հավասարության ու աղքատներին ծառայություն մատուցելու հետ: Այն ցույց է տալիս, որ պահանջարկի
կառավարման գործիքները, որոնք կարևոր դեր են խաղում ՋՌՀԿ մոտեցումների իրականացման համար, պետք է
կիրառվեն այնպես, որ համապատասխանեն ՋՌՀԿ համընդհանուր նպատակներին: Շուկայական հարաբերություններում կառավարման սխալ գործիքներ օգտագործելը (ինչպես Չիլիի դեպքում) կարող է հանգեցնել և´ սոցիական
հավասարության, և´ շրջակա միջավայրի կայունության անտեսման, քանի դեռ միջոցառումներ չեն ձեռնարկվել`
կարգավորելու նմանատիպ բացթողումը: ՋՌՀԿ-ն հավասարակշռում է նպատակները, ինչին չի կարելի հասնել
միայն մեկ նպատակի համար նախատեսված գործիքների միջոցով:
Անկասկած, շատ ավելի դժվար է գործիքների փաթեթ կիրառել մի տեղ, ուր պահանջվում է մի քանի տարբեր
դերակատարների համակարգված գործունեություն, քան գործածել մեկ գործիք` համայնքը կամ կառույցը
վերահսկելու համար: Նույն կերպ, նպատակների հավասարակշռումը և առաջնահերթության սահանումը դժվար
առաջադրանքներ են նույնիսկ մեկ կազմակերպության ներսում, բայց այն շատ ավելի դժվարանում է, երբ որևէ
նպատակի ձախողման պատասխանատվությունը ընկնում է մեկ կողմի վրա` այդ նպատակի իրականացումը
դարձնելով առաջնային «առաքելություն», իսկ մնացածը` երկրորդական: Նպատակների հավասարակշռումը
դառնում է շատ ավելի խնդրահարույց, երբ այդ գործընթացին մասնակցում են գործող կառույցի հաճախորդները
կամ տեղական ընտրազանգվածները, որոնք ստիպված են ներդրումներ անել` հետագայում այլ ոլորտներում կամ
ժամանակահատվածներում ծախսերից խուսափելու համար: Նմանատիպ դժվարություններից մեկը ցուցադրված է
Չենաիի (Հնդկաստան) դեպքի ուսումնասիրության ժամանակ. Արկղ 6: Այն նաև բավականին հստակ ցույց է
տալիս, որ մի գործիքը, որը ճիշտ իրավիճակներում կարող է խթանել ՋՌՀԿ գործընթացը, կարող է այնպես
կիառվել, որ անհամատեղելի լինի կայունության հիմնական չափանիշների հետ:
Արկղ 6: Չենաի - Ջրի փոխադրումներ գյուղից քաղաք
Ջրի կամ ջրօգտագործման իրավունքը կարող է ռեսուրսի արդյունավետության բարձրացման ՋՌՀԿ կարևոր գործիք
լինել, ինչը հնարավորություն կտա վերաբաշխել հասանելի ռեսուրսները` ավելի բարձրարժեք նպատակների
հասնելու համար: Այնուամենայնիվ, ջրի առքուվաճառքից հիմնականում կարող է շահել երրորդ կողմը: Եթե այս
հանգամանքն անտեսենք, կնշանակի, որ սոցիալական ծախսերը գերազանցում են մասնավոր շահույթը, ինչն էլ,
ընդհանուր առմամբ, չի կարող ապահովել տնտեսության արդյունավետությունը: Չենաիում առևտուրը հսկայական
սոցիալական և բնապահպանական հետևանքներ ունի, որոնք հաշվի չեն առնվել որոշումների կայացման ժամանակ:
Չենաին` Թամիլ Նադուի կենտրոնը և Հնդկաստանի 4-րդ ամենամեծ քաղաքը, ջրի հետ կապված խնդիրներ ունի,
որոնք առաջացել են ջրի ֆիզիկական ռեժիմի և կառավարման նախկին գործընթացի հետևանքով: Տարածքը
կախվածություն ունի անկանխատեսելի Հյուսիս - Արևելյան սեզոնային տեղումներից (մուսոն): Գետային միակ
հիմնական համակարգը` Քովերին, ներպետական գետն է, որը սնվում է Կամատակայի աղբյուրներից և այժմ
հանդիսանում է ջրի բաշխման խիստ քննարկումների առարկա` Հնդկաստանի գերագույն դատարանում:
Քաղաքաշինությունը սեփականաշնորհեց մեծ քանակությամբ արհեստական լճերի (հին ջրամբարների) տարածքներ,
որտեղ ավանդաբար կուտակվում էին մուսոնների անձրևաջրերը, ինչի արդյունքում ստորգետնյա ջրերի պաշարները
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պարզապես սպառվեցին, աղակալվեցին և աղտոտվեցին: Ջրատար հորիզոնների գերշահագործումը (և'
համայնքային ջրամատակարի` Մետրոուաթերի, և' մասնավոր ջրօգտագործողների կողմից) շարունակվում է`
անկախ Մետրոուաթեր ձեռնարկության կողմից իրականացվող ջրօգտագործման ձևական վերահսկողությունից:
Ջրամատակարարման ստեղծված իրավիճակը լուծելու համար Մետրոուաթերը գնեց ջրօգտագործման իրավունք և
քաղաքից շատ ավելի հեռու տարածքներում աղբյուրներ ձեռք բերեց: Ավելի ուշ քաղաքապետարանը և
Մետրոուաթերը սահմանեցին կարիքների կառավարման մի շարք միջոցառումներ`
• Ցանցի հոսակորուստները հայտնաբերելու ծրագիրը սկսված էր, բայց ցանցի չվերականգնված մասերում
կորուստները դեռևս բարձր էին:
• Կեղտաջրերի վերօգտագործման կարելի էր հանդիպել մեծ արտադրություններում, որտեղ գնում, մաքրում
և օգտագործում են կեղտաջրերը` որպես սառեցման և տեխնիկական ջուր:
• Համայնքային կրթական ծրագրերը խթանում են ջրի պահպանումը:
• Բոլոր շենքերին պարտադրվել է հավաքել անձրևաջրերը` խթանելու ստորերկրյա ջրային շերտերի
վերաբեռնումը:
Մետրոութերը արդեն երկար ժամանակ զարգացնում է իր սեփական ջրհորներից ստորգետնյա ջրերի դուրս մղման
գործընթացը, չնայած որոշ ջրհորներ չեն կարող երկար ժամանակ շահագործվել` 8կմ շառավղով աղերի ներծծման
պատճառով: Այնուամենայնիվ, ներդրումային ծախսեր իրականացնելու և մատակարարման կարիքները շուտափույթ
բավարարելու համար կազմակերպությունը կնքում է պայմանագիր` մասնավոր ջրհորների սեփականատերերի հետ
(մեծ մասամբ ֆերմերների հետ): Պահանջվող մակարդակի ջրամատակարարում ապահովելու համար
կազմակերպությունը այժմ մրցույթի է հրավիրել մասնավոր ջրհորների սեփականատերերին` սահմանված գնով
ջրամատակարարում իրականացնելու համար: Ի պատասխան այս մրցույթի, մասնավոր ջրօգտագործողները ոչ
միայն վաճա- ռեցին իրենց տարեկան ջրօգտագործման իրավունքը, այլ ջուրը վաճառելու համար նոր գլանաձև
հատուկ ջրհորներ փորեցին: Ի հավելումն քաղաքային ջրօգտագործողների, վաճառքից շահեց նաև երկու այլ
խումբ. ջուր տեղափոխող մեքենաների սեփականատերերը և սեփական հողը վաճառող ֆերմերները: Կային նաև
վնաս կրողներ` հող չունեցող գյուղացիները, որոնք գործազուրկ դարձան, բոլոր ֆերմերները, ովքեր
չնախընտրեցին իրենց հողը վաճառել և տնային տնտեսության կամ կոմերցիոն նպատակով ստորերկրյա բոլոր
նախկին ջրօգտագործողները: Վերջին երկուսը վնաս են կրում, որովհետև անխուսափելիորեն իջնում է
ստորգետնյա ջրերի մակարդակը` մրցակցային գերշահագործման և մղման ծախսերի աճի պատճառով: Վերջին
20 տարիների ընթացքում ստորգետնյա ջրերի մակարդակը իջել է 18-24մ-ով, և բոլոր տարածքները այժմ
կանգնած են աղակալման մշտական խնդրի առջև: Մետրոուաթերը այլընտրանք ունի շարունակելու իր գործունեությունը, երբ ջրի երկարատև մղումը այլևս հնարավոր չի լինի, սակայն կմնա թանկարժեք հանրային ռեսուրսի
աղակալման խնդիրը: Ջրի վաճառքը չի վերահսկվում և ոչ էլ վաճառքից տուժած երրորդ կողմին փոխհատուցելու
մեխանիզմներ կան, չկա արդյունավետության անհրաժեշտություն, և բնականաբար, հավասարություն և
կայունություն:

Աղբյուր` Ապպասամի, 2005թ., Ռայու, 2004թ.:

Արժե նշել, որ նույնիսկ ՋՌՀԿ-ի համար պատասխանատու կազմակերպությունների ստեղծումը կարող է
բավարար չլինել, որպեսզի նրանք գործեն ՋՌՀԿ-ի սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական նպատակներին
համապատասխան: Շատ բան կարող է կախված լինել ստեղծվող կազմակերպության տեսակից, անձնակազմի
մասնագիտական հմտություններից և շահառուների ու կազմակերպության փոխազդեցության (եթե իմաստ կա)
ձևից: Օրինակ. եթե գետավազանային կազմակերպությունը (ԳԱԿ) հիմնվել է, հիմնականում, որպես ռեսուրսի
զարգացման գործակալություն, անձնակազմը բաղկացած է ինժեներներից, ապա արդյունքները կարող են
չբավարարել ՋՌՀԿ-ի արդարացի բաշխման և բնապահպանական կայունության նպատակներին: Մյուս կողմից,
եթե կազմակերպությունը հիմնադրված է որպես բնապահպանական կազմակերպություն և անձնակազմը բաղկացած
է բնապահպաններից ու աղտոտման վերահսկիչներից, ապա հնարավոր է որ անտեսվեն ՋՌՀԿ-ի սոցիալական
հավասարության և զարգացման նպատակները: Այլ դեպքում, եթե ԳԱԿ-ն ստեղծվել է որպես շահառուների հետ
երկխոսության ֆորում, ապա հնարավոր է, որ իրական իրավունքների համար հետագա ճանապարհ ստեղծելուց
բացի ոչինչ չարվի: Ինչպես նշում է ԳՋՀ Տեխնիկական հանձնաժողովը. «Կան գետավազանային կազմակերպությունների շատ օրինակներ, որոնք չեն դիտարկվել: Օրինակ. «Չինաստանը ստեղծել է Ավազանի կառավարման
խորհուրդներ …, (որոնք) զբաղվում են միայն ոռոգմամբ»:
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9.Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր
աստ է, որ անհրաժեշտ է ՋՌՀԿ մոտեցումը տեղափոխել քաղաքաշինական պլանավորման դաշտ`
բնագավառային կառավարման համակարգերից առաջացող արտաքին և թաքնված ծախսերը նվազեցնելու, ինչպես նաև համոզվելու համար, որ ծառայությունների ապահովումը դրված է կայուն հիմքերի վրա: Որոշումների կայացման ՋՌՀԿ շրջանակը չի ենթադրում, որ կարիք կա ամբողջ վարչակազմի վերակազմավորում և մեգա ծառայություններ մատուցող գործակալությունների ստեղծում`
տեսականորեն ունակ հարմարվելու բոլոր արտառոց դեպքերին և առավելագույնի հասցնելու խնայողությունները:
Այն չի ներառում նաև վերից վար որոշումների կայացման համակարգերի ստեղծումը, որը, հավանաբար, սակավ
զգայուն կլինի քաղաքում տիրող սոցիալական և տնտեսական ծայրահեղ անկայուն իրավիճակների նկատմամբ:
Ռայթը (2005թ.) քաղաքային ջրահեռացման ապահովման վերաբերյալ փաստում է. «Քաղաքային ծառայությունների միասնական մատուցումը լավագույնս դիտվում է որպես մտորելու առարկա, իսկ մատակարարումը, քաղաքային ծառայությունները… դիտվում են որպես մոտեցում` ապահովելու, որ քաղաքային յուրաքանչյուր ծառայություն մատուցելու ժամանակ քայլեր ձեռնարկվեն, համոզվելու, որ նոր զարգացումը համահունչ է նախատեսվող կամ արդեն իրականացվող մյուս ծառայությունների հետ»:
Չնայած ՋՌՀԿ-ն իրոք մտածելու առիթ է ոչ միայն քաղաքային մակարդակով, այլ ջրի կառավարման ամբողջ
հիերարխիայում, մտքերը պետք է վերածվեն գործողության, ինչն էլ ջրային ծառայությունների մատուցման
համակարգերը և քաղաքային կառավարումը աստիճանաբար կդարձնեն ավելի արդյունավետ, հավասար և կայուն:
ՋՌՀԿ-ն արագ իրականացվող գործընթաց չէ: Քաղաքային ջրամատակարարման մարտահրավերների պարզ
լուծումներ չկան. անկայուն, անարդյունավետ և անհավասար գործընթացներն արդեն արմատացել են և քաղաքական, մշակութային ու մասնագիտական մոտեցումներն ու վարքը փոխելու համար, անկասկած, ժամանակ
կպահանջվի:
Եթե այժմ քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունները հիմնականում դիտվում են որպես
տեղական խնդիր, ապա ՋՌՀԿ մոտեցումը հստակորեն ցույց է տալիս, որ ելնելով մարդկային և ֆիզիկական
համակարգերի փոխկապակցվածությունից, ինչին էլ պետք է ուղղված լինի ծառայությունը, դրանք չեն կարող
միայն տեղական խնդիր լինել: Եթե տեղական գործառույթների ապահովումը հնարավորություն տար համապատասխանաբար բավարարել հիմնական պահանջները, ապահովեր մեծ թափանցիկություն և հաշվետվողականություն,
ապա բարձրաստիճան կառավարիչները չէին կարող հրաժարվել պատասխանատվությունից: Կան կառավարման և
ղեկավարման դերեր, որոնք չեն կարող, կամ չպետք է ձեռնարկվեն տեղական մակարդակով: Ռազմավարական
ուղղության, ռազմավարական շրջանակների ստեղծման, ֆինանսական և ջրային ռեսուրսների բաշխման,
տնտեսական և էկոլոգիական կարգավորման համար կառավարման ամենացածր մակարդակը հազվադեպ կարող է
լինել տեղական կամ նույնիսկ քաղաքային մասշտաբով: Ոչ ոք չի ձևացնում, որ ՋՌՀԿ մոտեցումները դյուրին են,
սակայն կյանքը շարունակվում է և երկար ընտրություն անելու ժամանակ չկա:
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