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Հեղինակներ և օժանդակողներ 

Առաջատար երկրներև տարածաշրջանային քարտուղարություն 
 

Սլովակիա Ելենա Ֆատուլովա (հիմնական հեղինակ), Օլգա Մայերչակովա, Բեատա 
Հուշկովա 

Բուլղարիա                                Գալիա Բարդարսկա, Վեսելին Ալեքսանդրով 

  

  Չեխիայի                                    Պետրա Կուլիրովա 

հանրապետություն  

Հունգարիա Ջոզեֆ Գայեր, Պիտեր Մոլնար, Կարոլի Ֆիալա, Ջոն Թամաս, Գաբոր 

Կոլոսվարի, Էդիթ Կուհազի, Զիտա Բիհարի 

Լիտվա Գինտաուտաս Ստանկունավիչուս, Բերնարդաս Պաուկստիս 

Մոլդովա Դրումե Դումիտրու 

Լեհաստան Դորոտա Պուսլովսկա, Աննա Միտրաշևսկա 

Ռումինիա Լիվիու Ն. Պոպեսկու, Ելենա Մատեեսկու, Դանիել Ալեքսանդր 

Սլովենիա Մարտինա Զուպան, Անդրեյա Սուշնիկ, Գրեգոր Գրեգորիչ 

Ուկրաինա Աննա Ցվետկովա, Տատյանա Ադամենկո, Յուրի Կոլմազ 

ԳՋՀ ԿԱԵ                                    Սաբինա Բոկալ (Ծրագրի ղեկավար), Ռիչարդ Մյուլլեր 

քարտուղարություն  

 
 

Խմբագիրներ: 
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Յանուշ Քինդլեր, Վարշավայի տեխնոլոգիական համալսարան, Լեհաստան Հեննի Ա.Ջ. նրբանցքների, 
Եվրոպական երաշտի կենտրոն, Վագենինգենի համալսարան, Նիդեռլանդներ Ռոբերտ Ստեֆանսկի, 
Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն, Ժնև, Շվեյցարիա 

 
Շապիկի նկարը Եվգենի Դինև 

Խմբագրում, սրբագրումը Պոլ Չագոլի 

Ձևավորումը Իվո Անդրեև 

Համակարգումը Սաբինա Բոկալ, Գերգանա Մաժերսկովա 

Լուսանկարները ԳՋՀ ԿԱԵ / Մյուլլեր 

http://www.gwpcee.org/
http://www.droughtmanagement.info/
http://www.gwpcee.org/
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ԱԳԾ Ազգային գործողությունների ծրագիր 

ԱՋՀ Համաշխարհային ջրային համագործակցություն 

ԱՋՀ ԿԱԵ Կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի ԱՋՀ 

ԵԱԽ Երաշտի աշխատանքային խումբ 

ԵԿՊ Երաշտի կառավարման պլան 

ԵՄ Եվրամիություն 

ԵՀ Եվրոպական հանձնաժողով 

ԵՀԿՊ Երաշտի համապարփակ կառավարման պլաններ 

ԿԱԵ Կենտրոնական և արևելյան Եվրոպա 

ՀՕԿ Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն 

ՋՇԴ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվ 

ԵՀԿԾ Երաշտի համապարփակ կառավարման ծրագիր 

ԵՀԿԾ ԿԱԵ Երաշտի համապարփակ կառավարման ծրագիր ԿԱԵ-ում 

IKSE-MKOL Էլբա գետի պահպանության միջազգային հանձնաժողով 

ԿՓՄՊ Կլիմայի փոփոխության միջկառավարական պանել 

ԲՋՊՄ Բնական ջրի պահպանման միջոցառումներ 

ԳԿՊ Գետավազանային կառավարման պլաններ 

ՌԷԳ Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում 

ՋՍևԵ Ջրի սակավություն և երաշտ 

ԵԴՊԿ ՄԱ Երաշտի դեմ պայքարի կոնվենցիա 

  ԱՊՀ                        Ջրի շրջանակային հրահանգի իրականացման միասնական   
                                      ռազմավարություն 

  ԸԳՔ                          Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականություն 

  ՋՌԿՊ                       Ջրհեղեղների ռիսկի կառավարման պլաններ 

  ԴԳՊՄՀ                    Դանուբ գետի պաշտպանության միջազգային հանձնաժողով 

ԵՐԿՐՆԵՐ 
 

BG Բուլղարիա 

CZ Չեխիա 

HU Հունգարիա 

LT Լիտվիա 

MD Մոլդովա 

PL Լեհաստան 

RO Ռումինիա  

SK Սլովակիա 

SI Սլովենիա 

UA Ուկրաինա 
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1. Ներածություն 

 
1.1. Նախապատմություն 

 
Վերջին տասնամյակում ԵՄ-ում մեծացել են երաշտի և ջրի սակավության հետ կապված 
մտահոգությունները: 2007 թվականին Եվրահանձնաժողովը հրապարակեց Հանձնաժողովի 
հաղորդագրությունը Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին՝ անդրադառնալով ջրի սակավության և 
երաշտի մարտահրավերին Եվրոպական Միությունում (COM (2007) 414 եզրափակիչ): Այս փաստաթղթում 
երաշտի կառավարման պլանները (այսուհետ՝ ԵԿՊ) սահմանվել են որպես խնդրի դեմ պայքարի 
քաղաքականության հիմնական գործիքներից մեկը: 

2012 թվականին Հանձնաժողովն իրականացրել է 2007 թվականի հաղորդագրության մեջ ներկայացված ջրի 
սակավության և երաշտի քաղաքականության ընդհանուր գնահատումը: Գնահատումը կենտրոնացած էր 
ջրի սակավության և երաշտի խնդիրների ինտեգրման վրա Գետավազանային կառավարման առաջին 
պլաններում (2009 թ.)(ԳԿՊ) ԵՄ-ի երաշտի քաղաքականության մեջ բացթողումները բացահայտելու և դրա 
իրականացումը բարելավելու նպատակով (ԵՄ Ջրի շրջանակային հրահանգը (ՋՇԴ) պահանջում է ԳԿՊ-ներ, 
բայց ոչ ԵԿՊ -ներ): Արդյունքները ցույց տվեցին, որ ԵԿՊ-ների մշակումն ու ներդրումը և դրանց ներառումը 
ԳԱԿՊ-ներում, մնում է սահմանափակ, և, հետևաբար, երկրները պետք է փորձեն ինտեգրել DMP-ները 2015 
թվականի իրենց ԳԿՊ-ների երկրորդ տարբերակներում: Գնահատման արդյունքները ներառվել են 
Հանձնաժողովի փաստաթղթում՝ «Եվրոպայի ջրի պաշտպանության նախագիծ» (այսուհետ՝ «Ծրագիր»), որն 
ընդունվել է 2012 թվականին (COM (2012) 673 եզրափակիչ): 
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ) տարածաշրջանում ջրի սակավության և երաշտի վերաբերյալ 
ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիան (UNCCD, 1994) պարզել է, որ տարածաշրջանը 
տառապում է «հողի դեգրադացիայից և անապատացումից»: Չնայած երկու գործընթացները զգալիորեն 
տարբերվում են երկրից երկիր, տարածաշրջանի խոցելիությունն այս վտանգի նկատմամբ ակնհայտ է և 
գնահատվում է որպես աճող (UNCCD): 
2013 թվականին Ջրի համաշխարհային գործընկերությունը և Համաշխարհային օդերևութաբանական 
կազմակերպությունը  մեկնարկել են Երաշտի ինտեգրված կառավարման ծրագիր ՝ բարելավելու երաշտի 
մոնիտորինգը և կանխարգելումըՆույն թվականին Գլոբալ Ջրային Գործընկերությունը ԿԱԵ-ի համար 
մեկնարկեց ԵՀԿԾ-ը ԿԱԵ տարածաշրջանային մակարդակում (ԵՀԿԾ ԿԱԵ): ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի նպատակն է 
«աջակցել շահագրգիռ կողմերին բոլոր մակարդակներում՝ նրանց տրամադրելով քաղաքականության և 
կառավարման ուղեցույց՝ գլոբալ համակարգված գիտական տեղեկատվության ստեղծման և երաշտի 
ինտեգրված կառավարման լավագույն փորձի և գիտելիքների փոխանակման միջոցով»: ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի 1-ին 
փուլի ընթացքում վերլուծվել է երաշտի ընդհանուր իրավիճակը ԿԱԵ 10 երկրներում՝ Բուլղարիա, Չեխիա, 
Հունգարիա, Լիտվա, Մոլդովա, Լեհաստան, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա և Ուկրաինա: Արդյունքները 
հաստատեցին, որ երաշտի և ջրի սակավության խնդիրները լայնորեն ճանաչվել են որպես 
համապատասխան երևույթ ԿԱԵ տարածաշրջանում: (Տե՛ս ՀՕԿ/ԳՋՀ երաշտի ինտեգրված կառավարման 
ծրագրի ԳՋՀ ԿԱԵ մասի սկզբնական զեկույցը, Ջ. Քինդլեր, Դ. Թալմայներովա, 2012թ.)։ 
Այս առաջին փուլին հետևելով՝ ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի 1.2 գործողությունը գնահատեց երաշտի խնդիրների 
ինտեգրումը առաջին ԳԿՊ-ներում: Հարցաթերթիկի հարցման արդյունքները, որոնք լրացրել են վերը 
թվարկված տասը ԿԱԵ երկրները, և ամփոփվել է երաշտի կառավարման պլանների և միջոցառումների 
իրականացման ընթացիկ կարգավիճակի վերանայման վերաբերյալ զեկույցում (Ֆաթուլովա, 2014 թ.), 
ցույց տրվեց, որ տարածաշրջանում ԵԿՊ-ի զարգացման փաստացի իրավիճակը անբավարար է: ԵԿՊ՝ 
համաձայն ԵՄ ընդհանուր ուղեցույցների, որոնք ներկայացված են «Երաշտի կառավարման պլանի 
տեխնիկական հաշվետվության» մեջ, ներառյալ գյուղատնտեսական երաշտի ցուցանիշները և կլիմայի 
փոփոխության ասպեկտները (2007թ. զեկույց): Ավելին, զգալի թերություններ են հայտնաբերվել ԵԿՊ-
ների բոլոր հիմնական տարրերի, մասնավորապես՝ երաշտի տարբեր փուլերը սահմանող ցուցիչների և 
շեմերի, երաշտի յուրաքանչյուր փուլում ձեռնարկվելիք միջոցառումների և երաշտի կառավարման 
կազմակերպական շրջանակների իրականացման մեջ: (Նկատի ունեցեք, որ թեև ոչ Մոլդովան, ոչ 
Ուկրաինան ԵՄ-ի մաս չեն, երկուսն էլ ԵԿՊ ԿԱԵ տարածաշրջանի մաս են և ԵՄ անդամ երկրներ են, և 
երկուսն էլ իրենց ցանկությունն են հայտնել միանալ այս ծրագրին և պատրաստել ԵԿՊ-ներ՝ համաձայն 
ՋՇԴ-ի:) 
 
Ի պատասխան՝ երաշտի կառավարման պլանների պատրաստման սույն ուղեցույցը (այսուհետ՝ Ուղեցույց). 
ԿԱԵ-ի տարածաշրջանային պայմաններին հարմարեցված՝ ստեղծվել են ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի կողմից՝ նպաստելու 
ԿԱԵ ազգային ԵԿՊ-ների մշակման էական առաջընթացին: 
 

1.2. Ընդհանուր նպատակներ և շրջանակ 
ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի ընդհանուր նպատակն է մշակել գործնական ուղեցույցներ, որոնք կաջակցեն CEE ազգային DMP-
ների ժամանակին արտադրությանը RBMP-ների մշակման շրջանակներում: Ուղեցույցներն ուղղված են 
հիմնականում պետական մարմիններին և իրավասու մարմիններին, որոնք պատասխանատու են երաշտի 
ազգային պլանավորման համար: Շեշտը դրվել է պարզության վրա, որպեսզի հասկանալի լինի հանրության 
կողմից։ 

 
 

 
 
 
 
Ընդհանուր նպատակը լրացվել է հատուկ նպատակներով․ 

• Խրախուսել ավելի լայն պարտավորություններ ջրի ինտեգրված կառավարման համակարգերի 
նկատմամբ՝ համաձայն Ջրի շրջանակային հրահանգի (ՋՇԴ), ավելի լավ հասկանալու համար, թե 
ինչպես կարելի է երաշտը ներառել ԳԿՊ-ներում, 

• կիրառել փուլային մոտեցում՝ ԵԿՊ-ի մշակման համար՝ համաձայն առկա ընդհանուր ուղեցույցների, 

• տրամադրել տեղեկատվություն ՋՇԴ-ով ընդգրկված հարակից հարցերի վերաբերյալ (քանակական 
կարգավիճակ, «երկարատև երաշտ», կլիմայական փոփոխություն): 

Նշված նպատակներից ելնելով Ուղեցույցները բաղկացած են երեք հիմնական գլուխներից. 

Գծապատկեր 1. 

                                                                  Գծապատկեր 1. Ուղեցույցների բովանդակությունը 

 

Ուղեցույցները ներառում են նաև մի շարք երկրների փորձառություններ, որոնք ներգրավված էին ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի 
ավելի վաղ փուլերում (ներկայացված շագանակագույն դաշտերում): 

 

1.3. Մշակման գործընթաց 
Ուղեցույցի մշակումը հիմնված էր մասնակցային գործընթացի վրա՝ ներգրավելով ԿԱԵ տարածաշրջանի 
ներկայացուցիչներին: Ուղեցույցի մշակումը բաժանվեց երկու փուլի: 

 
Առաջին փուլ 

Առաջին փուլում իրականացվել է Սլովակիայի դեպքի ուսումնասիրությունը՝ նպատակ ունենալով 
գործնականում ներկայացնել, թե ինչպես մշակել ԵԿՊ-ի հիմնական բաղադրիչները: Ընդհանուր նպատակն 
էր ներառել երաշտի պլանավորման գործընթացը ջրի համապարփակ կառավարման համակարգում՝ ԳԿՊ-
ների մշակման շրջանակներում:  Ուսումնասիրության ընդհանուր նպատակն էր ապահովել երաշտի 
գնահատման մեթոդոլոգիաներ և առաջարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ազգային մակարդակով ԵԿՊ 
մշակման համար: Երաշտի գնահատման համար ընտրվել է մեկ պատմական երաշտի իրադարձություն 
(2011/2012)՝ օգտագործելով Սլովակիայի առկա մոնիտորինգի համակարգի առկա տվյալներըՏվյալների 
գնահատման արդյունքում ստեղծվել է ցուցիչ համակարգ, շեմեր և վաղ զգուշացման համակարգ: Գործի 
ուսումնասիրության ընթացքում ձեռք բերված մասնագիտական փորձն օգտագործվել է ԵԿՊ-ի 
ուղեցույցների նախագծի մշակման համար: Սլովակիայի դեպքի ուսումնասիրության ընթացքում ձեռք 
բերված փորձն ամփոփված է Սլովակիայի ուսումնասիրության վերջնական զեկույցում, որը հասանելի է 
ԵՀԿԾ ԿԱԵ ներքին կայքում։ 
 
Կազմակերպվել է Ազգային Խորհրդատվական Երկխոսությունների(ԱԽԵ) երկու փուլ որպես ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի մի 
մաս: Նրանց նպատակն էր քննարկում բացել յուրաքանչյուր երկրի առանցքային դերակատարների միջև, 
որոնք առնչվում են երաշտի խնդիրներին բազմաթիվ մակարդակներում, ներառյալ. քաղաքականություն 
(նախարարություններ, պետական մարմիններ); մասնագիտական (հիդրոօդերեւութաբանական 
ծառայություններ, բուհեր); և շահագրգիռ կողմերը (ֆերմերներ, տնային տնտեսություններ, էներգետիկ 
ընկերություններ, ձկնորսություն և այլն): ԱԽԵ-ների առաջին փուլը, որը կազմակերպվել էր ԿԱԵ 10 
երկրներում, ուղղված էր առանձին երկրներում երաշտի քաղաքականության ներկա վիճակի վերլուծությանը: 
Առաջին փուլի հիմնական արդյունքը երաշտի կառավարման պլանների ուղեցույցների նախագիծն էր, 
մշակված սլովակիայի ազգային փորձի հիման վրա և հաշվի առնելով առաջին ԱԽԵ-ների ժամանակ այլ 
երկրներից հավաքագրված տեղեկատվությունն ու առաջարկությունները:

Գլուխ 2: 

Ընդհանուր շրջանակ 

• Քաղաքականության շրջանակ 
• Երաշտի կառավարման հայեցակարգ 
• Օրենսդրական դաշտ 

Գլուխ 3: Երաշտի 
պլանավորման գործընթաց 

 

• Երաշտի կառավարման ազգային քաղաքականության 
մշակման և պլանավորման գործընթաց. քայլ առ քայլ 
մոտեցում, որը բաղկացած է 7 քայլից 

Գլուխ 4: Առնչվող հարցեր 

Փոխազդեցություն ՋՇԴ-ի 

հետ 

• Ստորերկրյա ջրերի քանակական ասպեկտներ 
• Երկարատև երաշտներ 
• Կլիմայի փոփոխության ասպեկտները 
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Երկրորդ փուլ 
2-րդ փուլի ընթացքում ԱԽԵ-ների երկրորդ փուլը, որը բաղկացած է ԿԱԵ ինը երկրներում 
երկխոսություններից, ուղղված. 
հավաքելու ազգային գործնական փորձը և երաշտի պլանավորման հետ կապված այլ համապատասխան 
տեղեկատվություն՝ մշակելով ԵԿՊ-ի ընտրված հիմնական տարրերի կարճ ամփոփագիրը (համաձայն 
հավելվածների ցանկի), 
մշակելու դիտողություններ, ուղղումներ, առաջարկություններ, լրացումներ Ուղեցույցների նախագծում՝ ըստ 
երկրների հատուկ պայմանների և երաշտի պլանավորման փորձի, 
նպաստելու Ուղեցույցի վերջնական տարբերակի մշակմանը, որոնք հարմարեցված են ԿԱԵ տարածաշրջանի 
պայմաններին։ 

2. Ընդհանուր շրջանակ 
 

    2․1 Քաղաքականության շրջանակը 
 
2000 թ․-ին ԵՄ երկրները որդեգրել են համատեղ ջրային քաղաքականություն, որը հիմնված է ջրերի համալիր 
կառավարման սկզբունքների վրա: Նման համապարփակ քաղաքականության իրականացման իրավական 
դաշտը ձևավորված է Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2000/60/ԵՀ հրահանգով, որը սահմանում է 
ջրային քաղաքականության ոլորտում Համայնքի գործողությունների շրջանակը (այսուհետ՝ ՋՇԴ): ՋՇԴ-ի 
նպատակն է ապահովել ընդհանուր շրջանակ բոլոր մակերևութային ջրերի (գետեր, լճեր, անցումային ջրեր և 
առափնյա ջրեր) և ստորերկրյա ջրերի պաշտպանության և բարելավման համար: ՋՇԴ-ը ԵՄ-ում ջրի 
պաշտպանության ամենակարևոր օրենսդրական գործիքն է, որը անդամ պետություններին 
պարտավորեցնում է իրականացնել ԵՄ ջրային նոր քաղաքականություն՝ հիմնված ջրի ինտեգրված 
կառավարման սկզբունքների վրա: Նրա հիմնական նպատակն է մինչև 2015 թվականը բոլոր ջրերի համար 
«լավ կարգավիճակի» հասնել: Այս նպատակը ենթադրում է «մակերևութային ջրերի լավ կարգավիճակ» 
պահպանելու պարտականությունը, որտեղ և՛ էկոլոգիական, և՛ քիմիական կարգավիճակը առնվազն «լավ» է, 
և «ստորերկրյա ջրերի լավ կարգավիճակ», որտեղ և՛ քանակական, և՛ քիմիական կարգավիճակը «լավ» է: 
ՋՇԴ-ի կարևոր հայեցակարգերից է գետավազանների մակարդակով ջրերի կառավարման կազմակերպումն 
ու կարգավորումը: Կենտրոնական վարչական գործիքները Գետավազանային կառավարման պլաններն են 
(ԳԿՊ), որոնք անդամ պետություններից պահանջվում է մշակել յուրաքանչյուր գետավազանային շրջանի 
համար՝ «ջրի լավ կարգավիճակ» ձեռք բերելու համար: ԳԿՊ-ները պետք է արտադրվեն ազգային 
մակարդակով և, միևնույն ժամանակ, գետավազանային մասշտաբով: Գետավազանային շրջանների 
պլանային փաստաթղթերի մշակումը գտնվում է գետավազանային հանձնաժողովների համակարգման 
ներքո (օրինակ՝ ICPDR, ILSE-EKOL, Sava հանձնաժողով): 

Իր բազմաթիվ նպատակների թվում ՋՇԴ-ն նաև նպաստում է երաշտի հետևանքների մեղմացմանը, թեև ԵԿՊ-
ի մշակումը չի պահանջվում ՋՇԴ-ով: 
Ինչ վերաբերում է ջրհեղեղներին, ապա ջրհեղեղների ռիսկի նվազեցումը ՋՇԴ-ի հիմնական նպատակը չէ: 
Ուստի, 2007 թվականին ընդունվել է 2007/60/EC հրահանգը հեղեղումների ռիսկերի գնահատման և 
կառավարման մասին (Ջրհեղեղների հրահանգ): Դրա նպատակն է նվազեցնել և կառավարել ռիսկերը, որ 
ջրհեղեղները վնասում են հասցնում մարդկանց առողջությանը, շրջակա միջավայրին, մշակութային 
ժառանգությանը և տնտեսական գործունեությանը: Ջրհեղեղների մասին հրահանգը պետք է իրականացվի 
ՋՇԴ-ի հետ համաձայնեցված: ՋՇԴ-ի ներքո ԳԿՊ-ների մշակումը և Ջրհեղեղների դիրեկտիվի ներքո 
ջրհեղեղների ռիսկի կառավարման պլանների (ՋՌԿՊ) մշակումը գետավազանային ինտեգրված 
կառավարման հիմնական տարրերն են: Առաջին ՋՌԿՊ -ները պետք է մշակվեն մինչև 2015 թվականը 
երկրորդ ԵՀԿԾ-ների հետ միասին և հետագայում կթարմացվեն վեց տարվա ցիկլերի ընթացքում: FRMP-
ները պետք է արտադրվեն ազգային և գետավազանային մակարդակում: Երաշտների և ջրհեղեղների 
առաջացման վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատումը պետք է ներառվի պլանային երկու 
փաստաթղթերում՝ ԳԿՊ-ներում և ՋՌԿՊ-ներում: Պլանավորման երկու գործընթացների միջև 
փոխկապակցվածությունը թույլ է տալիս ընդհանուր սիներգիաներ և առավելություններ (տես 
Գծապատկեր 3): 

 

Ջրային օրենսդրություն 

ՋՇԴ-ի շրջանակներում առաջին, երկրորդ և երրորդ վեցամյա պլանավորման ցիկլերի համար ԳԿՊ-ների 
մշակման վերջնաժամկետներն են՝ համապատասխանաբար 2009, 2015 և 2021 թվականների դեկտեմբերը 
(տես Գծապատկեր 2): 

ՋՇԴ պլանավորման ցիկլը 
                                                                      

 

                       
Երաշտի 
կառավարման 
պլան – 
իրավաբանորեն 
պարտադիր չէ 

 
 
 
Ջրհեղեղների ռիսկի կառավար- 
ման պլան Ազգային մակարդակ

 

 
 

     

    

 
 
  

                                       
 
 

         Գծապատկեր 3. Ջրի ինտեգրված կառավարում – պլանավորման գործընթաց Ջրի շրջանակային հրահանգի և 
ջրհեղեղների մասին հրահանգի համատեքստում 

  
 

                                   
 ՋՇԴ-ի և ջրհեղեղների մասին հրահանգի հաջողությունը հիմնականում կախված է սերտ համագործակցությունից  

                                   և համահունչ գործողություններից, որոնք տեղի են ունենում երեք մակարդակներում՝ Եվրոպական  
                                   համայնք, գետավազան և ազգային: 
                                   Տարբեր մակարդակների միջև փոխազդեցությունները ներկայացված են Նկար 4-ում

 

Գծապատկեր 2. Ջրի շրջանակային հրահանգի համաձայնեցման ցիկլերի հիմնական տարրերը և ժամկետները 
Աղբյուր. 

http://www.ecrr.org/Portals/27/Events/ERRC2014/Presentations/27%20october%202014/Plenary/Beate_Werner_ERRC20
14_WFD_RBD.pdf 

 

 Ջրի շրջանակային հրահանգ Ջրհեղեղի հրահանգ 

Կլիմայի փոփոխության 
քաղաքականություն 

                ԵՄ ռազմավարություն կլիմայի 
փոփոխությանը  հարմարվելու 

վերաբերյալ գործողությունների 
ծրագրեր 

   Գետավազանային 
կառավարման պլան 
Ազգային մակարդակ 

 
Ջրհեղեղների ռիսկի 

կառավարման պլան - 
Գետավազանի/ենթավազանի 

մակարդակը 

 
Գետավազանային 

կառավարման պլան 
Գետավազանի/ենթավազանի 

մակարդակը 

  2005 
 

Բնութագրություն 

Ձեռք բերված 
նպատակները 

2-րդ ցիկլ 
 

Իրականացնել 
միջոցառումների 
ծրագիր 

3-րդ ցիկլ 

Մոնիտորինգ, 
նպատակները 

Միջոցառումների 
ծրագիր 

1-ին ԳԿՊ 

Ձեռք բերված 
նպատակներ 

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 



         
            ԵՄ    
   Մակարդակ 
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Ավելին, UNCCD-ն պետք է հաշվի առնել, քանի որ ԵՄ երկրները, ներառյալ ԿԱԵ տարածաշրջանի երկրները, UNCCD-
ի Կողմեր են: UNCCD-ի 4-րդ, 5-րդ և 10-րդ գլուխները և Կողմերի 8-րդ համաժողովի կողմից ընդունված 10-ամյա 
UNCCD ռազմավարությունը (Մադրիդ, Իսպանիա, 2007 թ.) սահմանում են Կողմերի պարտավորությունները 
երաշտի հետևանքների մեղմացման վերաբերյալ: GWP CEE տարածաշրջանի հետևյալ երկրները ստորագրել 
են Կոնվենցիան և, արդյունքում, պահանջվում է պատրաստել Ազգային Գործողությունների Ծրագրեր.  

• Սլովենիան և Հունգարիան որպես Հյուսիսային Միջերկրական տարածաշրջանի մաս (Հավելված 4) 
• Բուլղարիա, Մոլդովա, Ռումինիա, Սլովակիա և Ուկրաինա՝ որպես ԿԱԵ տարածաշրջանի մաս (Հավելված 5) 

                       
2.2. Երաշտի կառավարման հայեցակարգ

Գծապատկեր 4. Երաշտի ռազմավարություն – փոխազդեցություններ ԵՄ, գետավազանային և ազգային մակարդակների 
միջև 

ՋՇԴ-ի հաջողությունը հիմնականում կախված է սերտ համագործակցությունից և Համայնքի մակարդակով 
համահունչ գործողություններից: Այդ նպատակով 2001 թվականին ստեղծվել է ՋՇԴ իրականացման 
միասնական ռազմավարություն (ԻՄՌ): Գործընթացը համակարգում է ռազմավարական համակարգող խումբը 
(ՌՀԽ)՝ Հանձնաժողովի վերահսկողությամբ: ՋՇԴ ԻՄՌ գործընթացի շրջանակներում մշակվել են մի շարք 
տեխնիկական ուղեցույց փաստաթղթեր և հաստատվել ջրային տնտեսության տնօրենների (անդամ 
պետությունների պաշտոնական ներկայացուցիչների) կողմից: Թեև այդ փաստաթղթերը իրավաբանորեն 
պարտադիր չեն, ԵՄ բոլոր երկրների իրավասու մարմինների համաձայնության արդյունքում դրանք դառնում են 
«քվազի» պարտադիր փաստաթղթեր: Չնայած ԱՊՀ գործընթացն առաջին հերթին կենտրոնացած է ԳԿՊ-ների 
պատրաստման վրա, ԵՄ մակարդակով բազմաթիվ գործողություններ հանգեցրել են ԵՄ երաշտի 
քաղաքականության մշակմանը: ԱՊՀ գործընթացի շրջանակներում մշակվել և Համայնքի մակարդակով անդամ 
պետությունների համար տրվել են երաշտի հետ կապված մի շարք քաղաքական և տեխնիկական 
փաստաթղթեր: Հետևյալ փաստաթղթերը, ներառյալ ԵԿՊ-ի ընդհանուր ուղեցույցները (օգտագործվում են այս 
ԵՀԿԾ ԿԱԵ ուղեցույցները մշակելու համար), ներկայացնում են ԵՄ երաշտի քաղաքականության հիմքը. 

• «Երաշտի կառավարման պլանի հաշվետվություն, ներառյալ գյուղատնտեսական երաշտի ցուցանիշները և 

կլիմայի փոփոխությունը» (Զեկույց 2007 թ.) – ընդհանուր ուղեցույց՝ երաշտի կառավարման պլանի 

մշակման համար՝ համաձայն ԳԿՊ-ների, 

• Հանձնաժողովի հաղորդագրությունը Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին «Անդրադարձելով ջրի 

սակավության և երաշտի մարտահրավերին Եվրոպական Միությունում (COM (հուլիս, 2007)» – երաշտի 

ռազմավարությունը տրամադրում է քաղաքականության տարբերակներ և հիմնական գործողություններ 

երաշտի և ջրի սակավության խնդիրները լուծելու համար, 

• Եվրոպայի ջրային ռեսուրսների պաշտպանության նախագիծ (նոյեմբեր, 2012 թ.) – քաղաքականության 

փաստաթուղթը նպատակ ունի լուծել ջրային ռեսուրսների պաշտպանությանն ուղղված 

գործողությունների խոչընդոտները: Փաստաթղթի մի մասը նվիրված է խոցելիության խնդիրներին և 

լուծումներին, ներառյալ երաշտի խնդիրները: 

2007թ. Հաղորդագրության համաձայն՝ Հանձնաժողովը մեկնարկեց Երաշտի եվրոպական դիտարանի (EDO) 
մշակումը, որը կբարձրացնի երաշտի խնդիրների մասին գիտելիքները և կգործի որպես Եվրոպայի համար վաղ 
նախազգուշացման համակարգ՝ անդամ պետությունների պատրաստվածությունը բարձրացնելու համարԱյս 
համակարգը կմիավորի համապատասխան տվյալներ և հետազոտությունների արդյունքներ, երաշտի 
մոնիտորինգ, հայտնաբերում և կանխատեսում տարբեր տարածական մասշտաբներով՝ տեղական և 
տարածաշրջանային գործունեությունից մինչև ԵՄ մակարդակով ակնարկ: Այն նաև հնարավորություն կտա 
գնահատել երաշտի ապագա իրադարձությունները։ Հանձնաժողովը կշարունակի իրականացնել 
ընթացակարգեր գործառնական EDO-ի (Blueprint) համար: Այս գործիքի միջոցով Հանձնաժողովը կխրախուսի 
անդամ պետություններին ավելի լավ ինտեգրել երաշտի ռիսկի կառավարման և կլիմայի փոփոխության 
ասպեկտները իրենց ապագա ԳԿՊ-ներում: Անդամ պետությունները պետք է ներդաշնակեցնեն իրենց ազգային 
երաշտի քաղաքականությունը ԵՄ ընդհանուր երաշտի քաղաքականության հետ՝ համաձայն ԱՊՀ գործընթացի 
շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից մշակված և ընդունված քաղաքականության և 
տեխնիկական փաստաթղթերի: Ներդաշնակեցման գործընթաց է անհրաժեշտ նաև գետավազանային 
մասշտաբով ԵԿՊ-ի մշակման համար՝ որպես ԳԿՊ-ի մաս՝ գետավազանային հանձնաժողովների հետ 
համագործակցությամբ: ԱՊՀ գործընթացը շարունակում է զարգացնել երաշտի հետ կապված նոր 
բաղադրիչներ, ինչպիսիք են հստակությունը, երաշտի ցուցանիշները, ջրի հաշիվները և էկոլոգիական հոսքերը: 
Երաշտի կառավարման պլանավորումը նույնպես շարունակում է ընթացքի մեջ լինել ԵՄ-ի բոլոր 
մակարդակներում (այսինքն՝  ԵՀ, գետավազանային, ենթաավազանային և ազգային): Ավելին, նոր 
տեխնոլոգիաների և մեթոդների զարգացմանը զուգընթաց, երաշտի կառավարման պլանները պետք է 
վերանայվեն վեց տարվա ցիկլերի ընթացքում՝ որպես Գետավազանային կառավարման նորացված պլանների 
մաս (ազգային, ենթաավազանային և գետավազանային մակարդակով), ինչպես նաև ՋՌԿՊ -ներ։ 

 

Երաշտի կառավարման պլանների ուղեցույցներ մշակելիս անհրաժեշտ է սկսել հստակ և համաձայնեցված 
երաշտի քաղաքականության և սահմանումների հայեցակարգից։ 
Ամենատարածված մոտեցումները հիմնված են երկու հիմնական հասկացությունների վրա. 
Ճգնաժամային կառավարման վրա հիմնված ռեակտիվ մոտեցում - ներառում է միջոցառումներ և 
գործողություններ երաշտի իրադարձությունները սկսվելուց և ընկալվելուց հետո: Այս մոտեցումն ընդունվում է 
արտակարգ իրավիճակներում և հաճախ հանգեցնում է անարդյունավետ տեխնիկական և տնտեսական 
լուծումների, քանի որ գործողություններն իրականացվում են քիչ ժամանակով` օպտիմալ գործողությունները 
գնահատելու համար, իսկ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը շատ սահմանափակ է: 
Նախաձեռնողական մոտեցում՝ հիմնված երաշտի ռիսկի կառավարման վրա - ներառում է նախապես 
մշակված բոլոր միջոցառումները՝ համապատասխան պլանավորման գործիքներով և շահագրգիռ կողմերի 
մասնակցությամբ: Նախաձեռնողական մոտեցումը հիմնված է և՛ կարճաժամկետ, և՛ երկարաժամկետ 
միջոցառումների վրա և ներառում է երաշտի պայմանների ժամանակին նախազգուշացման մոնիտորինգի 
համակարգեր: Նախաձեռնողական մոտեցումը բաղկացած է նախապես երաշտի ազդեցությունները կանխելու 
կամ նվազագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումների պլանավորումից: 
 
ԵՄ երկրների մեծ մասը իրականացնում է ճգնաժամային կառավարումից դեպի ռիսկերի վրա հիմնված 
կառավարման անցնելու գործընթաց: Երաշտի կառավարման պլանի մշակման ուղեցույցները կարող են 
նպաստել այս գործընթացին: Մշակվել են մի քանի ուղեցույցներ, որոնք հիմնված են երաշտի ռիսկի 
կառավարման սկզբունքների վրա: Դրանք սովորաբար հարմարեցված են հատուկ տեղական կամ 
տարածաշրջանային պայմաններին (օրենսդրություն, վարչարարություն, բնության պայմաններ)` հարգելով 
հիմնական սկզբունքները: Հետևյալ ուղեցույցները հիմք են հանդիսացել ԵԿՊ-ի հիմնական բաղադրիչները և 
նախապատրաստական պլանը (ԵԿՊ) մշակելու անհրաժեշտ քայլերը սահմանելու համար: 
• Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն (ՀՕԿ) և Գլոբալ ջրային համագործակցություն 

(ԳՋՀ) (2014) Երաշտի կառավարման ազգային քաղաքականության ուղեցույցներ. գործողությունների 
ձևանմուշ (D.A. Wilhite): Երաշտի համապարփակ կառավարման ծրագրի (ԵՀԿԾ) գործիքների և 
ուղեցույցների շարք 1. ՀՕԿ, Ժնև, Շվեյցարիա և ԳՋՀ, Ստոկհոլմ, Շվեդիա (այսուհետ՝ ՀՕԿ/ԳՋՀ ուղեցույցներ)։ 
Սրանք ընդհանուր մոտեցում են տրամադրում երաշտի դեմ ազգային քաղաքականության մշակմանը: Քայլ 
առ քայլ մոտեցումը վերցվել է այս փաստաթղթից և հարմարեցվել Կենտրոնական և Եվրոպայի 
տարածաշրջանային և ազգային առանձնահատկություններին:The suggested 10 քայլերը միավորվեցին յոթ 
քայլերի, որոնք առաջարկվում են երաշտի քաղաքականության մշակման և պլանավորման գործընթացի 
համար (Գլուխ 3): 

• Երաշտի կառավարման պլանի հաշվետվություն, ներառյալ գյուղատնտեսական երաշտի ցուցանիշները և 
կլիմայի փոփոխության ասպեկտները (ջրի սակավության և երաշտների փորձագիտական ցանց), 
Եվրոպական հանձնաժողով, տեխնիկական հաշվետվություն 2008-023, 2007 թ. նոյեմբեր (այսուհետ` Զեկույց 
2007 կամ ԵՄ ուղեցույցներ)։ ԵՄ այս ուղեցույցները հիմք են հանդիսացել վերը նշված EMA/GWP IDMP 
ուղեցույցներում նկարագրված ընդհանուր քայլերը հարմարեցնելու համար Եվրամիության հատուկ 
պայմաններին` համաձայն ԵՄ ջրային քաղաքականության: Որոշ հիմնական տարրեր վերցվել են այս 
փաստաթղթից (օրինակ՝ նպատակները, DMP բովանդակությունը և երաշտի փուլերի հիմնական տարրերը): 

• Երաշտի կառավարման ուղեցույցներ (Եվրահանձնաժողով - EuropeAid համագործակցության գրսենյակ 

Եվրոպական-միջերկրածովյան տարածաշրջանային ծրագիր ջրերի տեղական կառավարման համար 

(ԵՄՏԾ Ջուր) Միջերկրական երաշտի պատրաստվածության և մեղմացման պլանավորում (ՄԵՊՄ 

պլանավորում) (այսուհետ՝ Medroplan ուղեցույցներ): Մեդրոպլանի ուղեցույցները գործնական 

առաջարկություններ են տրամադրել պլանավորման գործընթացի և որոշ մեթոդաբանական 

բաղադրիչների համար (օրինակ՝ սահմանումներ, ազդեցության գնահատում): 
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 գետավազանի 
մակարդակ         

                     
 գետավազանի մակարդակը                         

 

Երաշտի կառավարման պլան – 
գետավազանային կառավարման պլանի մի 
մաս – ազգային մակարդակ 
 

Ռազմավարություն, օրենսդրություն 
(WFD), ուղեցույցներ, ցուցիչներ, վաղ 
նախազգուշացման համակարգ (EDO) 

Երաշտի կառավարման պլան – 
գետավազանային կառավարման պլանի 
մի մաս – գետավազանային մակարդակ 
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2․3․ Օրենսդրական դաշտ 
 

ԵՄ ջրային քաղաքականության իրավական հիմքը Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2000/60/ԵՀ 
հրահանգն է, որը սահմանում է ջրային քաղաքականության ոլորտում Համայնքի գործողությունների 
շրջանակը (այսուհետ՝ Ջրի շրջանակային հրահանգ կամ ՋՇԴ): 

 ՋՇԴ-ն պարունակում է մի քանի դրույթներ, որոնք վերաբերում են քանակական ասպեկտներին, որոնք 
կապված են ջրի սակավության հետ: Այնուամենայնիվ, օրինականորեն պարտադիր պահանջները, որոնք 
ուղղված են հատկապես երաշտի խնդիրների լուծմանը, ներառված չեն:  Չնայած այս հանգամանքին, ՋՇԴ-ն 
բավականին ճկուն գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս ինտեգրել երաշտի խնդիրները ջրի համալիր 
կառավարման համատեքստում:  Համաձայն ՋՇԴ-ի 4-րդ հոդվածի՝ երաշտի ազդեցությունները նվազեցնելու 
համար անհրաժեշտ կանխարգելիչ և մեղմացնող միջոցառումները կարող են կամ պետք է լինեն  ներառված 
ԳԿՊ-ներում և դառնալ բնապահպանական նպատակներին հասնելու միջոցառումների ծրագրի մաս: Ավելին, 
ՋՇԴ-ի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետը սահմանում է․ «Ջրի կառավարման որոշակի ասպեկտների հետ կապված` 
Գետավազանային կառավարման պլանների մշակմամբ կարող են համալրվել ենթաավազանի, ջրային 
մարմնի, առկա խնդրի կամ ջրի տեսակի համար ավելի մանրամասն ծրագրեր և կառավարման պլաններ»: 

Համաձայն այս հոդվածի, եթե անդամ պետությունը երաշտը համարում է համապատասխան խնդիր, ապա 
պետք է մշակի երաշտի ասպեկտների հետ կապված կառավարման լրացուցիչ պլան (երաշտի կառավարման 
պլան): Որոշումը, արդյո՞ք երաշտը արդիական խնդիր է, թե ոչ, թողնված է կոնկրետ երկրների վրա։ ԵԿՊ-ը 
թեև պարտդիր չէ անդամ պետությունների համար, բայց կարող է հզոր գործիք լինել երաշտի 
ազդեցությունները մեղմելու համար: Եթե ԵԿՊ-ի մշակումն անխուսափելի է (երաշտի առնչությամբ), ապա 
խորհուրդ է տրվում այն դարձնել ՋԿՊ-ի մաս (COM (2007) 414 վերջնական և COM (2012) 673 վերջնական): 
ԵԿՊ-ում ներառված առաջարկվող միջոցառումները պետք է փոխկապակցված լինեն և լրացնեն 
բնապահպանական նպատակներին համապատասխանող միջոցառումների ծրագրը: Դա նշանակում է, որ 
երկու պլանային փաստաթղթերը (ԵԿՊ և ՋԿՊ) պետք է համակարգվեն 6 տարվա պլանավորման ցիկլերում՝ 
2015, 2021 թվականների վերջնաժամկետներով: 

Այն դեպքում, երբ ՋՇԴ-ն հատուկ չի ընդգրկում երաշտի խնդիրները, ՋՇԴ-ն ներառում է երաշտի հետ կապված 
բազմաթիվ քանակական տարրեր, այդ թվում՝ 13(5) հոդվածի հետ միասին. 

ՋՇԴ Հոդված 4 (1բ) (ii) RSV – պահանջում է հավասարակշռություն ապահովել ստորերկրյա ջրերի ջրառի և 
վերականգնման միջև՝ նպատակ ունենալով հասնել ստորերկրյա ջրերի լավ կարգավիճակի մինչև 2015 
թվականը: Այն դեպքում, երբ գնահատվում է վատ քանակական կարգավիճակը, անհրաժեշտ միջոցները 
(օրինակ՝ ջրառի կարգավորումը) պետք է ներառվեն միջոցառումների ծրագրում և հետագայում 
իրականացվեն։ Ստորերկրյա ջրերի ընթացիկ ջրառների (առանց ռեգիստրի) և ստորերկրյա ջրերի առկա 
ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալները անհրաժեշտ են ստորերկրյա ջրերի կարգավիճակի գնահատման համար: 
Այս տվյալների բազան պետք է օգտագործվի որպես հիմք երաշտի և ջրի սակավության գնահատման և ԵԿՊ-ի 
մշակման համար: 

ՋՇԴ Հոդված 4 (6)՝ սահմանել է բացառություն բնապահպանական նպատակից՝ «մակերևութային ջրային 
բոլոր մարմինների կարգավիճակի վատթարացումը կանխելու համար»: Բացառությունը կարող է կիրառվել, 
եթե բացառիկ հանգամանքները հանգեցրել են երկարատև երաշտի։ Ջրի կարգավիճակի նման 
ժամանակավոր վատթարացումը չի համարվում ՋՇԴ պահանջների խախտում: Երկարատև երաշտի 
ընդհանուր ազդեցությունը, օրինակ` ձկների մահացության մակարդակի աճն է: Այս բացառման կետի 
կիրառումը կապված է ձեռնարկվելիք անհրաժեշտ միջոցառումների հետ. 

• ձեռնարկվել են բոլոր գործնական քայլերը՝ կանխելու ջրային մարմնի կարգավիճակի հետագա 

վատթարացումը, 

• ընդունել համապատասխան ցուցանիշներ (ՋԿՊ-ում), որոնք որոշում են այն պայմանները, որոնց դեպքում 

նախատեսվում են բացառիկ հանգամանքներ, 

• ձեռնարկել միջոցառումներ (միջոցառումների ծրագիր ՋԿՊ-ում), որոնք պետք է ձեռնարկվեն նման բացառիկ 

հանգամանքներում, 

• տարեկան վերանայվել են բացառիկ հանգամանքների ազդեցությունը և ձեռնարկվել բոլոր հնարավոր 

միջոցները՝ նպատակ ունենալով վերականգնել ջրային մարմնի նախնական կարգավիճակը (մինչև երաշտի 

դեպքը): 

ՋՇԴ Հոդված 5-ը պահանջում է, ի թիվս այլոց, ապահովել. 

• ջրառի ազդեցության գնահատում ջրի վիճակի վրա, 

• ջրօգտագործման տնտեսական վերլուծություն։ 

Համաձայն ՋՇԴ II և III հավելվածների տեխնիկական բնութագրերի՝ անդամ երկրները, ի թիվս այլոց, 
պարտավոր են ապահովել հետևյալ տվյալները. 

• քաղաքային, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և այլ օգտագործման համար մակերևութային ջրերից 

նշանակալի ջրառի գնահատում և բացահայտում, ներառյալ սեզոնային տատանումները և բաշխման 

համակարգերում ջրի կորուստը (Հավելված II, կետ 1.4). 
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• ստորերկրյա ջրերից ջրառների վերաբերյալ տվյալները (Հավելված II, կետ 2.1); 

• բավարար տվյալներ ընդհանուր վերալիցքավորման երկարաժամկետ միջին արագությունը 

հաշվարկելու համար (Հավելված II, կետ 2.2 ՋՇԴ): 

 
<<Տնտեսական վերլուծությունը>>, ի թիվս այլոց, պահանջում է. 

• գնահատել ջրի մատակարարման, ջրի պահանջարկի և ներդրումների միտումները. 

• իրականացնել ջրի օգտագործման տնտեսական վերլուծություն յուրաքանչյուր գետավազանում: 

Տնտեսական վերլուծությունը հիմնարար փաստաթուղթ է, որն անհրաժեշտ է խրախուսական 

գնային քաղաքականություն իրականացնելու համար՝ համաձայն ՋՇԴ 9-րդ հոդվածի։ 

 
Տնտեսական վերլուծությունը հիմնարար փաստաթուղթ է, որն անհրաժեշտ է խթանող գնային 
քաղաքականության իրականացման համար: Գնային քաղաքականությունը տնտեսական գործիք է, որը 
տրամադրում է համապատասխան և համարժեք ֆինանսական խթաններ օգտագործողներին՝ նվազեցնելու 
իրենց ջրի օգտագործումը և աղտոտումը, ինչպես պահանջվում է ՋՇԴ-ի 9-րդ հոդվածում (ԱՊՀ ուղեցույց թիվ 
1. Տնտեսագիտություն և շրջակա միջավայր): 
 
ՋՇԴ-ի 9-րդ հոդվածը պահանջում է ջրի արդյունավետ օգտագործումը խթանող գնային քաղաքականության 
սահմանում: Այն հզոր տնտեսական գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս հակադարձել ջրի սակավության 
միտումները և նվազեցնել խոցելիությունը երաշտների նկատմամբ: 
Ներկայացված ակնարկում բացատրվել են միայն ջրի սակավության և երաշտի հետ կապված հիմնական 
հոդվածները: Հարկ է ընդգծել, որ ՋՇԴ-ի նշված պահանջները իրավաբանորեն պարտադիր են (ի 
տարբերություն ԵԿՊ-ի): Այս պարտավորությունների կատարումը կարող է նպաստել ջրի սակավության և 
երաշտի խնդիրների ավելի լավ ինտեգրմանը ջրի կառավարման համակարգում: 

 
Կապեր ՋՇԴ-ի և Բնության դիրեկտիվների միջև 

 
Բնության վերաբերյալ հրահանգները (Թռչունների մասին հրահանգ 79/409/ԵՏՀ և Բնակավայրերի մասին 
դիրեկտիվ 92/43/ԵՏՀ) կազմում են ԵՄ կենսաբազմազանության քաղաքականության ողնաշարը, որը 
պաշտպանում է արժեքավոր տեսակներն ու բնակավայրերը: Այս հրահանգներով նախատեսված 
պահպանվող տարածքները կազմում են Natura 2000 ցանցը: ՋՇԴ-ն ներկայացնում է ինչպես ՋՇԴ-ի, այնպես 
էլ բնության դիրեկտիվների համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման համատեղ շրջանակի 
հայեցակարգըՋՇԴ-ի հիմնական նպատակներից մեկը բոլոր մակերևութային ջրերի լավ էկոլոգիական 
վիճակի հասնելն է: Սա ներառում է ջրային մարմիններ, որոնք կազմում են Թռչունների դիրեկտիվի 
համաձայն Հատուկ պահպանվող տարածք կամ Բնակավայրերի մասին դիրեկտիվի համաձայն 
Համայնքային նշանակության տեղամաս (Natura 2000 վայրեր): 
ՋՇԴ-ն սահմանում է Համայնքի օրենսդրությամբ սահմանված առանձին պահպանվող տարածքների 
համար հատաստված չափանիշներին և նպատակներին համապատասխանության հասնելու 
պարտավորությունը: Ստորերկրյա ջրային մարմինների համար հիմնական նպատակը լավ քանակական 
կարգավիճակի ձեռքբերումն է: Լավ քանակական կարգավիճակի սահմանումը ներառում է նաև հարակից 
մակերևութային ջրերի և ցամաքային էկոհամակարգերի (օրինակ՝ խոնավ տարածքների) 
պաշտպանությունը: Հետևաբար, ԳԿՊ-ն իր միջոցառումների ծրագրում պետք է ներառի նաև ցանկացած 
միջոց, որն անհրաժեշտ է Natura 2000-ի օբյեկտների նպատակներին համապատասխանության հասնելու 
համար: Սա նշանակում է, որ ՋՇԴ-ը նաև իրավական հիմք է տալիս կենսաբազմազանության պահպանման 
հետ կապված երաշտի խնդիրների լուծման համար: 
Վերոնշյալ բոլոր դրույթները ԵՄ ջրային օրենսդրության մի մասն են, որը իրավաբանորեն պարտադիր է 
անդամ պետությունների համար: Որպես այդպիսին, դրանք պետք է փոխադրվեն ազգային իրավական 
համակարգերում և հետագայում կիրառվեն: Քանի որ երաշտի հարցերն ուղղակիորեն չեն կարգավորվում 
ԵՄ ջրային օրենսդրությամբ, ազգային մակարդակում պետք է հատուկ երաշտի համար լրացուցիչ 
կանոնակարգեր ընդունվենԴրանք պետք է կազմեն պարտականություններ երաշտի կառավարման 
ոլորտում, ինչպես նաև երաշտի դրվագների ժամանակ որոշումներ կայացնող մարմինների կողմից 
ձեռնարկվող սահմանափակման միջոցներ: 

 

2․4․ ՈՒղղորդող սկզբունքներ 

Ուղեցույցների համար սկզբունքները ստեղծվել են ԵԱԿԾ ԿԱԵ-ի սկզբում` հետևելով ԿԱԵ երկրների 
առաջարկություններին` հարգելու ԵՄ օրենսդրության, ջրային քաղաքականության և երաշտի 
քաղաքականության սկզբունքները: Դրանք հիմնված են ջրերի ինտեգրված կառավարման սկզբունքների 
վրա՝ ՋՇԴ-ի և Ջրհեղեղների մասին հրահանգի համատեքստում: 
Սկզբունք 1։ 
Երաշտի քաղաքականությունը հիմնված է ակտիվ մոտեցման վրա, շեշտը դնելով երաշտի ռիսկային 
կառավարմանը, կապված նախապես մշակված պատրաստվածության պլանի հետ` երաշտի 
ազդեցությունները կանխելու կամ նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 
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   Սկզբունք 2։ 
   Երաշտի կառավարման պլանը վարչական գործիք է կանխարգելիչ և մեղմացնող միջոցառումների     
   իրականացման համար՝ սոցիալական վիճակի, շրջակա միջավայրի և տնտեսության վրա երաշտի    
   ազդեցության նվազեցման նպատակով: 

Սկզբունք 3: 
   Ջրի շրջանակային դիրեկտիվը օրենսդրական դաշտ է ապահովում երաշտի կառավարման պլանի  
   մշակման համար, որը կենտրոնացած է տուժած տարածքներում երաշտի ազդեցության նվազեցման և  
   երաշտի դեմ դիմակայունության բարձրացման վրա: 

Սկզբունք 4: 

Երաշտի կառավարման պլանը գետավազանային կառավարման պլանը լրացնող պլանային փաստաթուղթ է, 
որը մշակվում է որպես պլանավորման փուլերի մաս՝ համաձայն ՋՇԴ-ի 13.5-րդ հոդվածի: Համաձայն UNCCD-ի 
10-րդ գլխի, երաշտի կառավարման պլանի համապատասխան գլուխները ներառված են անապատացման դեմ 
պայքարի Ազգային գործողությունների ծրագրում: 

Սկզբունք 5: 

Երաշտի քաղաքականության և երաշտի կառավարման պլանի մշակումը համահունչ են Հանձնաժողովի 
կողմից մշակված քաղաքականությանը և այլ տեխնիկական և մեթոդական փաստաթղթերին, որոնք 
մշակվել և ընդունվել են ՋՇԴ-ի իրականացման միասնական ռազմավարության գործընթացում: Երաշտի 
կառավարման պլանի և ազգային/տեղական զարգացման պլանների/ծրագրերի/ռազմավարությունների 
միջև կապը պետք է ապահովվի: 

Սկզբունք 6: 

Պետք է օգտագործվեն այլ մարզերի մասնագիտական փորձը և գիտելիքները: 

Սկզբունք 7: 

Երաշտի արդյունավետ կառավարման համար կարևոր է երեք հիմնական տարր՝ երաշտի ցուցանիշները, 
երաշտի դասակարգման շեմերը և երաշտի վաղ նախազգուշացման համակարգը, երաշտի յուրաքանչյուր 
փուլում հատուկ նպատակներին հասնելու համար մեղմացնող միջոցառումներ, երաշտի դեմ պայքարի 
կազմակերպչական շրջանակ: 

Սկզբունք 8: 

Երաշտի արդյունավետ և համապարփակ կառավարման առանցքային գործոնն է հիմնական ոլորտներում 
որոշում կայացնողների և մասնագետների, շահագրգիռ կողմերի/ազդակիր հատվածների 
ներգրավվածության ապահովումը և երաշտի կառավարման պլանի մշակման և դրա իրականացման 
գործընթացում հանրության մասնակցությունը: 

 
2.5. Սահմանումներ 

Ուղեցույցում օգտագործված սահմանումները աշխատանքային սահմանումներ են, որոնք մշակվել և 
համաձայնեցվել են ԵՀԿԾ ԿԱԵ-ի փորձագետների կողմից«Երաշտ» և «ջրի սակավություն» տերմինների 
սահմանումները մշակվել են ԱՊՀ գործընթացի շրջանակներում՝ ԵՄ մակարդակով: Ե՛վ երաշտը, և՛ ջրի 
սակավությունը պետք է բացահայտվեն և տարբերակվեն ԳԿՊ-ներում՝ ըստ դրանց պատճառների և 
հստակորեն լուծվեն միջոցառումների ծրագրում: 

Գյուղատնտեսական երաշտ 

Արտահայտվում է որոշակի ժամանակաշրջանում որոշակի մշակաբույսի համար պահանջվող հողի 
խոնավությամբ: 

Ստորերկրյա ջրերի մատչելի ռեսուրս 

Ստորերկրյա ջրային մարմնի ընդհանուր վերալիցքավորման երկարաժամկետ տարեկան միջին 
արագությունը՝ հանած հոսքի երկարաժամկետ տարեկան արագությունը, որն անհրաժեշտ է հարակից 
մակերևութային ջրերի (մակերևութային ջրեր, որոնք լիցքավորվում են ստորերկրյա ջրերով) էկոլոգիական 
որակի նպատակներին հասնելու համար, ինչպես նշված է ՋՇԴ-ի 4-րդ հոդվածումՆպատակները կոչված են 
խուսափելու նման ջրերի էկոլոգիական կարգավիճակի ցանկացած էական նվազումից և հարակից 
ցամաքային էկոհամակարգերին հասցված զգալի վնասներից (ՋՇԴ-ի հոդված 2(27)): 

Իրավասու մարմին 

Իրավասու մարմին նշանակում է ՋՇԴ-ի 3(2) կամ 3(3) հոդվածով սահմանված մարմին կամ մարմիններ: 

Ճգնաժամային կառավարում 

Ճգնաժամային կառավարումը չպլանավորված ռեակտիվ մոտեցումն է, որը ենթադրում է աղետի սկսվելուց 
հետո խնդիրները լուծելու համար իրականացվող մարտավարական միջոցառումներ: 

Երաշտ 

Երաշտը բնական երևույթ է։ Այն ժամանակավոր, բացասական և խիստ շեղում է  միջին տեղումների 
արժեքներից զգալի ժամանակաշրջանի և մեծ տարածաշրջանի համար (անձրևների դեֆիցիտ), որը կարող է 

հանգեցնել օդերևութաբանական, գյուղատնտեսական, հիդրոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական երաշտի՝ 
կախված դրա ուժգնությունից և տևողությունից: 
Երաշտի ազդեցությունը 

Երաշտի ազդեցությունը հատուկ ազդեցություն է տնտեսության, սոցիալական կյանքի կամ շրջակա միջավայրի 
վրա, որը խոցելիության ախտանիշ է: 

Երաշտի ազդեցության գնահատում 

Սա երաշտի հետևանքների մեծության և բաշխման գնահատման գործընթացն է: 

Երաշտի ցուցիչ 

Օդերեւութաբանական, հիդրոլոգիական, գյուղատնտեսական կամ սոցիալ-տնտեսական փոփոխականի 
ցուցիչ, որն ապահովում է երաշտի հետ կապված հնարավոր սթրեսի կամ անբավարարության ցուցանիշ: 

 

Երաշտի կանխարգելում  

Կանխարգելիչ միջոցառումների միջոցով ռիսկի և երաշտի բացասական հետևանքների նվազեցում. 
Կանխարգելում նշանակում է միջոցներ ձեռնարկել նախքան երաշտի առաջացումը: 

 

Վաղ նախազգուշացում 

Վաղ նախազգուշացումը բացահայտված հաստատությունների միջոցով ժամանակին և արդյունավետ 
տեղեկատվության տրամադրումն է, որը թույլ է տալիս աղետի վտանգի տակ գտնվող անհատներին միջոցներ 
ձեռնարկել՝ խուսափելու կամ նվազեցնելու իրենց ռիսկը և պատրաստվելու արդյունավետ արձագանքման: 

 

Էկոլոգիական հոսք 

Հիդրոլոգիական ռեժիմ, որը համապատասխանում է ՋՇԴ-ի բնապահպանական նպատակներին բնական 
մակերևութային ջրային մարմիններում, ինչպես նշված է 4(1) հոդվածում: 

 

Կանխատեսում 

Կանխատեսումը վիճակագրական գնահատական է կամ ապագա իրադարձության առաջացման որոշակի 
հայտարարություն: 

 

Վտանգ 

Հատուկ ինտենսիվությամբ երաշտի իրադարձության առաջացման հավանականությունը. 

 

Հիդրոլոգիական երաշտ 

Ստորերկրյա և մակերևութային ջրային մարմիններում ջրային պաշարների պակասը. 

 

Օդեևութաբանական երաշտ 

Որոշ ժամանակահատվածում տեղումների շեղում նորմալ վիճակից: 

 

Մեղմացում 

Մեղմացումը կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային միջոցառումների ամբողջությունն է, որը ձեռնարկվում է 
վտանգների բացասական ազդեցությունը սահմանափակելու համար: 

Նախաձեռնող կառավարում 

Նախաձեռնող կառավարումը նախապես պլանավորված գործողություն և ռազմավարական միջոցառում է, 
որը ներառում է ենթակառուցվածքների, գործող օրենքների և ինստիտուցիոնալ համաձայնագրերի 
փոփոխություն: 

 

Քանակական կարգավիճակ 

Քանակական կարգավիճակը ստորերկրյա ջրային մարմնի վրա ուղղակի և անուղղակի ջրառների 
ազդեցության աստիճանի արտահայտությունն է:  

Ռիսկ 

Ռիսկ նշանակում է առաջացման հավանականության (վտանգի) և անցանկալի հետևանքների մեծության 
համակցություն (խոցելիություն)։ 

Սոցիալ-տնտեսական երաշտ 

Կապված է ջրի պահանջարկի և ջրամատակարարման անհավասարակշռության հետ, ազդեցություն 
ունենալով հասարակության և տնտեսության վրա: 
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Հողի կնքումը 

Հողամասի և դրա հողի մշտական ծածկույթը անթափանց արհեստական նյութերով (օրինակ՝ ասֆալտ և 
բետոն), օրինակ՝ շենքերից և ճանապարհներից։ 

Շահագրգիռ կողմեր 

Շահագրգիռ կողմերն այն դերակատարներն են, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 
որևէ խնդրի վրա և ովքեր կարող են ազդել այդ հարցի վերաբերյալ որոշումների արդյունքի վրա կամ 
ազդված են տվյալ որոշումից: 

Շեմ 

Ցուցանիշի տեսակարար արժեքը, որն օգտագործվում է երաշտի կատեգորիաների դասակարգման համար՝ 
ըստ ծանրության մակարդակի: 
 

Խոցելիություն 

Խոցելիությունը նշանակում է երաշտի հնարավոր ազդեցությունը մարդկանց, շրջակա միջավայրի և 
տնտեսական գործունեության վրա: 

Ջրի հաշիվ 

Ջրի հաշվառման արդյունք՝ համակարգված գործընթաց, որը միավորում է ջրի սպառման և օգտագործման հետ 
կապված ֆիզիկական (հիդրոլոգիական) և տնտեսական տեղեկատվությունը, հասնել ջրի արդար և թափանցիկ 
կառավարման բոլոր ջրօգտագործողների համար և կայուն ջրային հավասարակշռություն ջրի առկայության, 
պահանջարկի և առաջարկի միջև: 

Ջրի սպառում 

Ջրի սպառումը արտահոսքի այն մասն է (մատակարարված ջուրը), որն օգտագործելուց հետո չի վերադարձվում 
շրջակա միջավայր, այն կամ սպառվում է գործունեության արդյունքում, կամ թափվում է ծով կամ 
գոլորշիանում: 

Ջրի պահանջարկ 

Տարբեր նպատակների համար որոշակի որակի ջրի պահանջը: 

Ջրի սակավություն 

Ջրի սակավությունը տեխնածին երևույթ է։ Այն ջրային ռեսուրսների գերօգտագործման հետևանքով 
առաջացող կրկնվող անհավասարակշռություն է, որի պատճառով սպառումը զգալիորեն ավելի բարձր է, քան 
բնական վերականգնվող աղբյուրների հասանելիությունը: Ջրի սակավությունը կարող է սրվել 
աղտոտվածությամբ (նվազեցնելով ջրի տարբեր նպատակներով օգտագործման պիտանելիությունը) և 
երաշտի դրվագների ժամանակ: 

 
Ջրամատակարարում 

Ջրամատակարարումը վերաբերում է ընդհանուր առմամբ հասանելի ջրի քանակին և ոչ միայն որոշակի 
օգտագործման համար նախատեսված ջրամատակարարմանը (օրինակ՝ քաղաքային ջրամատակարարումը): 
Ջրի օգտագործումը 

Իր աղբյուրից հանված ջրի ընդհանուր քանակությունը, որը կօգտագործվի: 

 

3. Երաշտի կառավարման ազգային 
քաղաքականություն և պլանավորման գործընթաց 
 
 
Հետևյալ գլուխը կազմում է փաստաթղթի առանցքային մասը, որը ներկայացնում է երաշտի կառավարման 
քաղաքականության մշակման և իրականացման ուղեցույցը՝ հիմնված երաշտի առաջացման հետ կապված 
ռիսկերի նվազեցման հայեցակարգի վրա:  Երաշտի ռիսկի վրա հիմնված կառավարման ռազմավարություն 
նախագծելու գործընթացը պետք է կապված լինի պատրաստվածության, մեղմացման պլանի մշակման և 
իրականացման հետ (ԵԿՊ): ԵԿՊ-ն ծառայելու է որպես վարչարարական գործիք, որի միջոցով իրականացվում է 
երաշտի ազգային քաղաքականությունը: 
 
Երաշտի քաղաքականության և երաշտի կառավարման պլանի մշակման համար խորհուրդ է տարվում հետևել 
«WMO/GWP ուղեցույցներում» մշակված քայլերին (նկարագրված է 2.2 գլխում): Առաջարկվող 10 քայլերը 
միավորվում են ստորև թվարկված 7 քայլերի մեջ (ըստ ՋՇԴ-ի)։ 

ՔԱՅԼ 1 

      ՔԱՅԼ 2 

ՔԱՅԼ 3 

ՔԱՅԼ 4 

ՔԱՅԼ 5 

ՔԱՅԼ 6 

ՔԱՅԼ 7 

Կարևոր է հիշել, որ երաշտի կառավարումը և ԵԿՊ-ն-ի մշակումը դինամիկ և կրկնվող գործընթաց է, որը պետք 
է պարբերաբար վերանայվի և թարմացվի: Պարբերական հետերաշտային գնահատման գործընթացը և 2-7-րդ 
քայլերի վերանայման հիման վրա ԵԿՊ-ի թարմացումը պետք է կապված լինի ՋԿՊ-ների պլանավորման 
գործընթացի 6-ամյա ցիկլի հետ: Հետերաշտային գնահատումները հիմք են ստեղծում երաշտի 
քաղաքականության վերանայման և ԵԿՊ-ի թարմացման համար, դրանք պետք է ներառեն կլիմայական, 
սոցիալական և բնապահպանական ասպեկտների վերլուծություն, երաշտի քաղաքականության 
արդյունավետության և թույլ կողմերի գնահատում և իրականացվեն մեղմացնող միջոցառումներ: 

Քայլ 1: Երաշտի քաղաքականության մշակում և երաշտի հանձնաժողովի ստեղծում 

Երաշտի կառավարման ազգային քաղաքականության մշակման գործընթացը պետք է սկսվի քաղաքական 
գործողություններով, որոնք ուղղված են երաշտի քաղաքականության մշակման և իրականացման համար 
պատասխանատու ազգային հանձնաժողովի ստեղծմանը: Այս քայլի հիմնական նպատակն է ապահովել, որ 
գործընթացը համակարգված լինի կառավարական մակարդակով, և բոլոր հիմնական ազգային մարմինները, 
երաշտի փորձագետները և երաշտի հետ կապված կամ դրա ազդեցության տակ գտնվող շահագրգիռ կողմերը 
ներառվեն կոմիտեի կազմում: Առաջին քայլը պահանջում է քաղաքականության գործողություններ, որոնք 
ուղղված են` 

1. երաշտի ռիսկի կառավարման իրավասու մարմնի նույնականացում/հաստատում, 

2. իրավասու մարմնի պաշտոնական հայտարարությունն այն մասին, որ երաշտը կարևոր խնդիր է երկրում 
(օրինակ՝ օրենքներում կամ այլ օրինական պարտադիր պլանային փաստաթղթում), 

3. ռիսկերի վրա հիմնված երաշտի կառավարման ազգային քաղաքականության մշակում, 

4. կառավարության որոշում կամ այլ քաղաքական ակտ (օրինակ՝ իրավական կարգավորման ընդունում), 

5. Կառավարական մանդատով երաշտի ազգային հանձնաժողովի ստեղծում։ 

 
Ենթակետ 1.1 Իրավասու մարմին 

Համաձայն ՋՇԴ-ի 3-րդ հոդվածի` անդամ պետությունները պետք է ընտրեն համապատասխան իրավասու 
մարմին, որը պատասխանատու կլինի սույն Հրահանգի կանոնների կիրառման համար: Քանի որ երաշտը ջրի 
կառավարման կարևոր խնդիրներից է, այն պետք է լուծվի ՋՇԴ-ի համատեքստում: Քանի որ երաշտը ջրի 
կառավարման կարևոր խնդիրներից է, այն պետք է լուծվի ՋՇԴ-ի համատեքստում: Հետևաբար, գոյություն 
ունեցող իրավասու մարմինը պետք է հաստատվի, կամ եթե այդպիսիք չկա, նոր իրավասու մարմին պետք է 
ստեղծվի միայն երաշտի համար: 

 

Ենթակետ 1.2 Ճանաչել երաշտը որպես ջրի կառավարման համապատասխան խնդիր 

Երաշտը որպես համապատասխան խնդիր ճանաչելու մասին պաշտոնական հայտարարությունը, երաշտի 
իրավիճակի գնահատման հիման վրա, պետք է լինի ընթացիկ պլանավորման գործընթացի մաս՝ համաձայն 
ՋՇԴ-ի: Համաձայն ԵՄ ջրային օրենսդրության՝ երաշտի քաղաքականության մշակումը և ԵԿՊ-ի մշակումը 
իրավաբանորեն պարտադիր պահանջ չեն: Դա կախված է երաշտի հարցով զբաղվելու անդամ 
պետությունների կամքից:

Մշակել կրթական ծրագիր 

Մշակել հետազոտական և գիտական ծրագիր 

Հանրայնացնել ԵԿՊ-ն՝ հանրության մեկնաբանությունների և ակտիվ ներգրավման համար 

Մշակել/թարմացնել ԵԿՊ-ն 

Կատարել երաշտի կառավարման պլանի մշակման համար տվյալների գույքագրում 

Սահմանել երաշտի ռիսկի վրա հիմնված կառավարման քաղաքականության նպատակները 

Մշակել երաշտի քաղաքականություն և ստեղծել Երաշտի կառավարման կոմիտե 
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Առանձին անդամ պետությունների ներկայացուցիչներ համաձայնել են, որ ՋԿՊ-ները պետք է պարունակեն 
գլուխ, որը նկարագրում է գետավազաններում ջրի սակավության և երաշտի իրավիճակը: Եթե երաշտի 
վտանգը գնահատվում է որպես «ջրի կառավարման ոչ համապատասխան խնդիր», ապա լրացուցիչ պլանային 
փաստաթուղթ (ԵԿՊ) կազմելու պարտավորություն չկա: Եթե հակառակը լինի,ԵԿՊ-ի մշակումը դառնում է 
անդամ պետության պարտավորությունը: 
 

Sub-step 1.3 Մշակել երաշտի ազգային քաղաքականություն և իրականացման ռազմավարություն 
Եթե իրավասու մարմնի կողմից երաշտը դիտարկվում է որպես համապատասխան խնդիր, պետք է մշակվի 
ռիսկերի վրա հիմնված երաշտի կառավարման ազգային քաղաքականություն Իրավասու մարմինը պետք է 
մշակի քաղաքականության/ռազմավարության փաստաթուղթ, որը նախատեսված է որպես ընդհանուր 
ճանապարհային քարտեզ երաշտի մեղմացման համար: Երաշտի ազգային քաղաքականությունը պետք է 
ներառի ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման հիմնական սկզբունքները և բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որոնք 
անհրաժեշտ են երաշտի քաղաքականության իրականացման համար՝ հաշվի առնելով բոլոր ասպեկտները՝ 
վարչական, կազմակերպչական, ինստիտուցիոնալ, ֆինանսական և այլն: Փաստաթուղթը նախատեսված է 
կառավարության հաստատման համար։ 

 
Sub-step 1.4 Ընդունել կառավարության որոշում կամ համապատասխան օրենսդրություն 

Երաշտի պլանավորման գործընթացի իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակը ներդնող կառավարության 
որոշումն անհրաժեշտ է այն երկրներում, որոնք չունեն երաշտի կառավարման համապատասխան 
օրենսդրություն: Բանաձևը պետք է նշանակի պատասխանատու մարմիններ (օրինակ՝ նախարարություններ, 
քաղաքապետարաններ, կառավարական մարմիններ) և որոշի նրանց պարտականությունները երաշտի 
կառավարման համակարգում։ 
 

Sub step 1.5 Երաշտի հանձնաժողովի ստեղծում 
Երաշտի հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի որպես մշտական գործող հանձնաժողով՝ Կառավարության ուժեղ 
մանդատով։ Երաշտի հանձնաժողովի ստեղծումը և նրա գործողությունների համակարգումը ազգային 
իրավասու մարմնի դերն է: Հանձնաժողովի հիմնական խնդիրներն են. 

• վերահսկել և համակարգել երաշտի ազգային քաղաքականության մշակման գործընթացը (նախնական 
փուլում) 

• պատասխանատու լինել երաշտի քաղաքականության իրականացման համար բոլոր մակարդակներում 
(կառավարական, տարածաշրջանային, տեղական), ներառյալ. 
o ԵԿՊ մշակում և թարմացում, 

o երաշտի մոնիտորինգի գործառնական ծրագրի մշակում և կազմում, 

o երաշտի վաղ նախազգուշացման համակարգի նախագծում և ստեղծում, 

o երաշտի ազդեցությունների ժամանակին և ճշգրիտ գնահատման մեխանիզմի ապահովում, 

o հանրությանը ճշգրիտ և ժամանակին տեղեկատվություն տրամադրում, 

o երաշտի առաջացման ժամանակ մեղմացնող գործողությունների (միջոցառումների) ակտիվացում՝ 

ըստ երաշտի ուժգնության, նախազգուշացում, ահազանգ, արտակարգ իրավիճակ՝ հաշվի առնելով 

առաջնահերթ կարիքները, 

o ընթացիկ և երաշտից հետո գնահատում։ 

o  երաշտի մեղմացման ծրագրի մշակում և իրականացում երաշտի նորմալ փուլում 

o  պատասխանատու լինել անդրազգային (գետավազանային) մակարդակում երաշտի հարցերով 

համագործակցության համար.  

o մշակել գիտահետազոտական, գիտական և կրթական ծրագրեր 

Կառավարության հաստատումից հետո իրավասու մարմնի կողմից տրված Երաշտի հանձնաժողովի մանդատը 
պետք է պարունակի. 

 

• Երաշտի հանձնաժողովի կազմը և նրա կազմակերպչական կառուցվածքը, 

• Երաշտի հանձնաժողովի համակարգմամբ հատուկ աշխատանքային խմբերի ստեղծում, 

• Երաշտի հանձնաժողովի պարտականությունների և իրավասությունների որոշում, 

• Հանձնաժողովի առանձին անդամների իրավասությունների և պարտականությունների սահմանում, 

• Երաշտի հանձնաժողովի և իրավասու մարմնի (նախարար, պետական կառավարման բոլոր 

մակարդակների) միջև հաղորդակցության ռազմավարություն, 

• համակարգման և հաղորդակցման միջոցառումներ, որոնք ապահովում են հստակ հարաբերություններ 

տարբեր խմբերի գործընկերների (որոշումներ կայացնողներ, ոլորտներ, փորձագետներ, ազդակիր 

շահագրգիռ կողմեր) և կառավարական տարբեր մակարդակների (կենտրոնական և տեղական 

մակարդակ) միջև, 

• Հանձնաժողովի առաջադրանքները, որոնք նախատեսված են երաշտի բոլոր՝ նորմալ, նախազգուշական, 

զգոն, արտակարգ փուլերի համար, 

• Հանձնաժողովի պարտականությունների սահմանում` կապված միջազգային պարտավորությունների 

հետ: 

Երաշտի կառավարման հանձնաժողովը պետք է իրավունք ունենա ձևավորելու և ստեղծելու 
փորձագիտական աշխատանքային խմբեր, որոնց վստահված են հատուկ առաջադրանքներ՝ 
կենտրոնացած լինելով ԵԿՊ-ից բխող հիմնական փաստաթղթերի մշակման վրա (օրինակ՝ պատմական 
երաշտների գնահատում, ազդեցության գնահատում և այլն): 

 
Երաշտի հանձնաժողովի կազմը 
Երաշտի կառավարման հանձնաժողովի կազմը պետք է արտացոլի երաշտի միջգերատեսչական և 
բազմամասնագիտական բնույթը և պետք է ներառի բոլոր հիմնական ներկայացուցիչներին՝ 

• Կենտրոնական մակարդակով պետական կառավարումը երաշտի ազդեցության տակ գտնվող 

առանցքային ոլորտներից է, որոնք ունեն քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավասություն. 

բնապահպանության, ջրի, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, զբոսաշրջության, արդյունաբերության 

և այլ պետական մարմինների համար պատասխանատու նախարարություններ, 

• տեղական մակարդակում որոշումներ կայացնող մարմիններ, որոնք օպերատիվ որոշումներ կայացնելու 

իրավասություն ունեն, 

• երաշտի հարցերով զբաղվող հիմնական մասնագիտական հաստատություններ՝ բնապահպանական 

գործակալություններ, հիդրոօդերեւութաբանական ծառայություն, գյուղատնտեսական 

գիտահետազոտական հաստատություններ, երաշտի փորձագետներ համալսարաններից և 

փորձագիտական ծառայություններ մատուցող այլ հաստատություններից (մոնիթորինգ, երաշտի և 

ազդեցության գնահատում), 

• ազդակիր խմբերը ներկայացնող շահագրգիռ կողմեր՝ քաղաքապետարաններ, ֆերմերներ, ջրային 

ընկերություններ, ՀԿ-ներ, որոնք տրամադրում են փաստացի տեղեկատվություն երաշտի ժամանակ 

ազդեցությունների վերաբերյալ: 

Երաշտի կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքը (Նկար 5) արտացոլում է երաշտի կոմիտեի 
օպտիմալ կազմը և տարբեր մակարդակներում հիմնական խաղացողների միջև սկզբունքային 
փոխգործակցությունըՍա ապահովում է մասնակցային մոտեցման և հասարակության պատասխանատու 
արձագանքների կիրառումը: Կառուցվածքը մշակվել է որպես ունիվերսալ մոդել՝ հիմնված ընդհանուր 
ուղեցույցներից (հիմնականում 2007թ. զեկույցից և WMO/GWP IDMP ուղեցույցներից) վերցված 
առաջարկությունների վրա: 

 

Քաղաքականության գործողությունները կարևոր նախադրյալներ են երաշտի ռիսկի վրա հիմնված 
ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու համար, որոնք արտացոլում են խնդիրը լուծելու քաղաքական 
կամքը: Երաշտի կոմիտեի կազմակերպչական կազմակերպումը առանցքային գործոն է երաշտի արդյունավետ 
և ինտեգրված կառավարման համակարգի ստեղծման համար: Երաշտի քաղաքականության հաջողությունը 
կախված է բոլոր մակարդակներում պատասխանատու հատվածների սերտ համագործակցությունից, ինչպես 
նաև երաշտի կառավարման համակարգում ազդակիր խմբերի ներգրավվածությունից: 



 
ԿԱԵ երկրներից շատերը նշել են գործող մարմինների պատրաստակամությունը՝ վերահսկելու և 
համակարգելու երաշտի դեմ քաղաքականության մշակման ազգային գործընթացը: Ազգային 
խորհրդատվական երկխոսությունների ժամանակ արտահայտված ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ երաշտի 
կառավարման նոր մարմիններ ստեղծելու կարիք չկա, և  գոյություն ունեցող ջրային կառավարման 
միավորները պետք է օգտագործվեն: Նման կազմակերպչական կառուցվածքի օրինակ Հունգարիայից 
տրված է ստորև՝ Նկար 6-ում: 

   ԱԽ 1 
  

 
 

Կառավար- 
ման մակարդակ՝ 

նախարարություններ, 
պետական կառավարում    ԱԽ N 
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                                Երաշտի հանձնաժողով 

Աշխատանքային խմբեր 
(օրինակ՝ մոնիտորինգ, ռիսկերի 

գնահատում) 

DMP-ի հիմնական նպատակն է նվազագույնի հասցնել երաշտի անբարենպաստ ազդեցությունները 
տնտեսության, հասարակության և շրջակա միջավայրի վրա: Այն նաև նպատակ ունի ընդլայնել ՋՇԴ-ի 
նպատակները: Այս հիմնական նպատակին կարելի է հասնել մի շարք հատուկ նպատակների միջոցով, որոնք 
պետք է ներառեն (ինչպես նշված է 2007թ. զեկույցում) հետևյալը. 

• երաշխավորել ջրի հասանելիությունը բավարար քանակությամբ՝ բավարարելու մարդու հիմնական 
կարիքները և ապահովելու մարդու առողջությունն ու անվտանգությունը երաշտի բոլոր փուլերում 

• խուսափել կամ նվազագույնի հասցնել երաշտի բացասական ազդեցությունները ջրային մարմինների 
վիճակի վրա, հատկապես էկոլոգիական հոսքերի և ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակի վրա, 
հատկապես երկարատև երաշտի միջոցով, ինչպես նշված է ՋՇԴ-ի 4.6-րդ հոդվածում  

• նվազագույնի հասցնել տնտեսական գործունեության վրա բացասական ազդեցությունները, ըստ 
գետավազանային կառավարման պլաններում ջրօգտագործման առաջնահերթության՝ կապված այլ 
պլանների և ռազմավարությունների հետ (օրինակ՝ հողօգտագործման պլանավորում)  

                                            Հետագա առաջարկությունն է ստեղծել նպատակներ DMP-ի մշակման համար.

 

 

 

  • սահմանել երաշտների հայտնաբերման և կանխատեսման մեխանիզմներ և մեթոդաբանություն 

• սահմանել շեմեր երաշտի տարբեր փուլերի համար, քանի որ այն ուժեղանում է և նահանջում 

• սահմանել միջոցառումներ երաշտի յուրաքանչյուր փուլում կոնկրետ նպատակներին հասնելու համար 

• ապահովել թափանցիկություն և հանրության մասնակցություն երաշտի պլանների մշակմանը 
Երաշտի պլանավորման գործընթացում երաշտի կոմիտեի կողմից պետք է սահմանվի կառավարման կոնկրետ 
նպատակների ցանկ՝ որպես ՊԿՊ-ում միջոցառումների ծրագրի մշակման հիմք:

Գծապատկեր 5. Երաշտի ինտեգրված կառավարման կազմակերպական կառույցներ 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Կառավարման 
մակարդակ                      

Մասնագիտա-
կան 
մակարդակ                                         

Շահառուներ  

  

 
 

 
 

 
 

 

ՔԱՅԼ 3: Տվյալների գույքագրում ԵԿՊ-ի մշակման համար 
Երաշտի կառավարումը կախված է այն տվյալներից, որոնք հնարավորություն են տալիս բնութագրել երաշտի 
պայմանները և երաշտի ինտենսիվությունը: Հետևաբար, ԵԿՊ-ի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալների 
գույքագրումը երաշտի հանձնաժողովի առաջին քայլն է նախապատրաստական փուլում: Այս քայլը պետք է ներառի. 

• ԵԿՊ զարգացման համար տվյալների կարիքների որոշում, 

• երաշտի ռիսկի և ազդեցության գնահատման և տվյալների առկայության համար օգտագործվող տվյալների 

հավաքագրման առկա համակարգի վերլուծություն, 

• տվյալների բացերի բացահայտում և ընթացիկ տվյալների ու տեղեկատվության տրամադրման 

համակարգերի փոփոխում:    

 
 

 
Գծապատկեր 6. Հունգարիայում առաջարկվող երաշտի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի սխեման

 
 

ՔԱՅԼ 2: Ռիսկիների վրա հիմնված կառավարման քաղաքականության 
նպատակները  
 
Երաշտի կառավարման հանձնաժողովի ձևավորումից հետո նրա առաջին պաշտոնական գործողությունը պետք 
է լինի երաշտի ռազմավարության փոփոխության վերաբերյալ հայտարարությունը (ճգնաժամի կառավարումից 
դեպի երաշտի ռիսկի նվազեցման մոտեցման անցնելու)  և այս քաղաքականության համար կոնկրետ և հասանելի 
նպատակների սահմանումը: Ռիսկի նվազեցման սկզբունքների վրա հիմնված երաշտի ազգային 
քաղաքականության համապատասխան նպատակները պետք է հստակեցվեն և ընդունվեն վաղ փուլում: 
Ընդհանուր նպատակների հիմք են հանդիսանում մի շարք հիմնական գործողություններ, որոնք մշակում են 
մեղմացնող գործողություններ և միջոցառումներ ԵԿՊ մշակման և իրականացման ընթացքում: Ընդհանուր 
նպատակները պետք է հաստատվեն իրավասու մարմնի կողմից՝ որպես ԵԿՊ մշակման մեկնարկային կետ: 

 
DMP-ի նպատակները և կիրառումը պետք է համապատասխանեն նաև ՋՇԴ բնապահպանական 
նպատակներին: 

ԱԽ 2 

Երաշտի իրավասու 
մարմին 

Տվյալները, երաշտի պարամետրերը/ցուցանիշները էական տարրեր են երաշտի տարբեր տեսակների 
նույնականացման և գնահատման համար – օդերևութաբանական, ջրաբանական, գյուղատնտեսական և 
սոցիալ-տնտեսական: ԵԿՊ-ի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալները կարելի է խմբավորել հետևյալ 
կատեգորիաների. 
• օդերևութաբանական տվյալներ (ջերմաստիճան, տեղումներ, ձյան պաշար) – թույլ են տալիս  կլիմայական 
պայմանների քանակական անոմալիաների գնահատում նորմալ արժեքների նկատմամբ՝ ինտենսիվության, 
տարածական չափի և հաճախականության առումով (օդերևութաբանական երաշտ), 
• ջրաբանական տվյալներ (հոսք, ջրամբարի ծավալ, ջրամբարի արտահոսք, աղբյուրի ելք, ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակ) - թույլ են տալիս քանակապես գնահատել հայտնաբերված օդերևութաբանական երաշտի 
ազդեցությունները ստորերկրյա և մակերևութային ջրային պաշարների, ջրային մարմինների և ջրի որակի 
(օրինակ՝ էկոլոգիական կարգավիճակը) վրա, 
• գյուղատնտեսական տվյալներ (հողի խոնավության դեֆիցիտ) – թույլ է տալիս գնահատել 
օդերևութաբանական երաշտի ուղղակի հետևանքը հողի ջրի պահեստավորուման վրա, 
• տվյալներ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների վերաբերյալ – ձկնատեսակների մահացությունը, 
ազդեցությունը խոնավ տարածքների վրա (Natura 2000 վայրեր, կենսաբազմազանության կորուստ, անտառային 
հրդեհների վտանգ և այլ հնարավոր ազդեցություններ), 
 

Պրոֆեսիոնալ մակարդակ – 
հիդրոմետ ծառայություններ,  

ոլորտային հաստատություններ 

Շահագրգիռ կողմեր՝ ֆերմերներ, բնապահպաններ, 
ջրային ընկերություններ, արդյունաբերություն, ձկնորսներ 

պետական ղեկավարներ, տարբեր 
ոլորտների ներկայացուցիչներ  

 

մասնագիտական   

գիտական կազմակերպություններ 
 
քաղաքացիական հասարակու-
թյուն, ջրօգտագործողներ 
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•  սոցիալ-տնտեսական տվյալներ - արտացոլում են երաշտի ազդեցությունը տնային տնտեսությունների,  
արդյունաբերության, էներգիայի արտադրության, տրանսպորտի, հանգստի, զբոսաշրջության և ջրօգտագործման  
այլ ոլորտների վրա. 

• խմելու ջրի մատակարարման տվյալներ – ջրի պահանջարկ, ջրի առկայություն, առկա ջրի ենթակառուցվածք, 
 ջրի պակաս: 

 
Սովորաբար երաշտի մասին տեղեկատվական համակարգի հիմնական տարրերը վերահսկվում են բազմաթիվ 
ցանցերում, որոնք շահագործվում են տարբեր ոլորտների և օպերատորների կողմից (պետական 
հիդրոօդերևութաբանական ծառայություններ, գյուղատնտեսական հիմնարկներ, բնապահպանական 
ծառայություններ, տեղական մակարդակում գործող շահագրգիռ կողմեր): Հաճախ տվյալները ցրված են 
բազմաթիվ առկա տվյալների բազաներում, որոնք փոխկապակցված չեն և սովորաբար անհասանելի են 
որոշում կայացնողների, օգտագործողների և հանրության համար: Գործընթացի հենց սկզբում անհրաժեշտ է 
բացահայտել տվյալների հասանելիության թերություններն ու խոչընդոտները: Բաց տեղեկատվական 
ուղիների ստեղծում՝ բոլոր ոլորտների միջև տեղեկատվության հոսքն ապահովելու համար, բոլոր 
մակարդակներում որոշում կայացնողները, մասնագետները և շահագրգիռ կողմերը կարևոր են հետագա 
գործողությունների համար: 
Անհրաժեշտ է նաև համակարգել և ներդաշնակեցնել ազգային տվյալների գույքագրման ստեղծումը 
համապատասխան գետավազանային տարածքը կիսող երկրների հետ՝ հեշտացնելու համար միջազգային 
ԵԿՊ-ի մշակումը նրա ողջ տարածքի համար: 
Տվյալների գույքագրման գործընթացի անբաժանելի մաս պետք է լինի նաև տվյալների վերլուծությունը, որը 
կենտրոնացած է տվյալների համար սահմանափակումների բացահայտման վրա եվրոպական տարածքում, և 
որը կարող է խոչընդոտել Եվրոպական Երաշտի Աստղադիտարանի զարգացմանը (Հանձնաժողովի 
նախաձեռնություն) և երաշտի մասին տեղեկատվության փոխանակման հարթակին (ԵՀԿՊ-ի գործողություն 
1.3):  Շատ մայրցամաքային և գլոբալ մոնիտորինգի հարթակների նման, EDO-ն ինտենսիվորեն օգտագործում է 
մոդելավորման համակարգեր երաշտի կարգավիճակը գնահատելու համար: Այնուամենայնիվ, շատ 
օդերևութաբանական փոփոխականներ (հատկապես տեղումների քանակը) դժվար է ճշգրիտ կերպով 
նմանակել՝ օգտագործելով միայն սովորական և հեռահար զոնդավորման չափումները, որոնք հասանելի են 
տվյալների գլոբալ փոխանակման միջոցով: Հետևաբար, տեղական երաշտի արտադրանքը, որը 
պատրաստված է տեղական չափումներից, կարևոր է երաշտի կարգավիճակը գնահատելու համար։ Ավելին, 
առկա ազգային տվյալների ինտեգրումը EDO-ին (որն իրականացվել է ԵՀԾԿ ԿԱԵ «Երաշտի տվյալների 
փոխանակման հարթակ» գործունեության շրջանակներում)  մեծացնում է տվյալների տեսանելիությունը և 
հնարավորություն է տալիս երկրներին հիմնավորել խոշոր բնական աղետների դեպքում օգնության 
խնդրանքները: Անհրաժեշտ է բացել տվյալների հոսքային ուղիներ՝ երաշտի միջազգային վաղ 
նախազգուշացման համակարգի զարգացումը թույլ տալու համար: 

 

 
 

STEP 4: Երաշտի կառավարման պլանի մշակում/արդիականացում 
Երաշտի կառավարման պլանը (DMP) վարչական գործիք է երաշտի քաղաքականության կիրառման համար, 
որը հիմնված է ռիսկերի նվազեցման մոտեցման վրա: DMP-ի մշակումը կարևոր քայլ է երաշտի կառավարման 
գործընթացում: Դրա հիմնական բաղադրիչները ներկայացված են Նկար 7-ում:

 

Երաշտի 
կառավար-
ման պլան 

 
 
 
 

            Գծապատկեր 7. Երաշտի կառավարման պլանի տարրեր 
 

ԵԿՊ նպատակներին հասնելուն համար պետք է մշակվեն ԵԿՊ-ի 3 հիմնական տարրերը. 

• երաշտի ցուցիչներ և շեմեր՝ երաշտի դասակարգման և երաշտի վաղ նախազգուշացման համակարգի 
համար, 

• երաշտի յուրաքանչյուր փուլում հատուկ նպատակներին հասնելու միջոցառումներ, 

• երաշտի դեմ պայքարի կազմակերպչական շրջանակ: 

 
DMP-ի մշակման պլանավորման ամբողջ գործընթացը (Քայլ 4) բաժանված է յոթ ենթակետերի. 

4.1 : Սահմանել ԵԿՊ-ի բովանդակությունը 

4.2 : Բնութագրել և գնահատել երաշտի որոշ պատմական 

իրադարձություններ 

4.3 ։ Սահմանել երաշտի դասակարգման ցուցանիշներ և շեմեր 

4.4 ։ Ստեղծել երաշտի վաղ նախազգուշացման համակարգ 

4.5 : Մշակել միջոցառումների ծրագիրը 

4.6 : Ստեղծել կազմակերպչական շրջանակ DMP-ի 

արտադրության, իրականացման և թարմացման համար 

4.7 : Բացահայտել բացերը և անորոշությունները 

4.8 : Սահմանել երաշտի դասակարգման ցուցանիշներ և շեմեր 

4.9 : Ստեղծել երաշտի վաղ նախազգուշացման համակարգ 

4.10 ։ Մշակել միջոցառումների ծրագիր 

4.11 : Ստեղծել կազմակերպչական շրջանակ DMP-ի 

արտադրության, իրականացման և թարմացման համար 

4.12 : Բացահայտեք բացերը և անորոշությունները

 
ԵԿՊ-ի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալների գույքագրումը պետք է կապված լինի երաշտի 
յուրաքանչյուր տեսակի համար երաշտի ցուցիչների ազգային համակարգ ստեղծելու հետ՝ նկարագրելու և 
գնահատելու համար օդերևութաբանական, հիդրոլոգիական, գյուղատնտեսական և սոցիալ-տնտեսական 
երաշտները: Ազգային մակարդակով տվյալների գույքագրման ստեղծումը պետք է ներդաշնակեցվի 
գետավազանային շրջաններում՝ գետավազանային հանձնաժողովների համակարգման ներքո՝ նպատակ 
ունենալով մշակել երաշտի կառավարման համատեղ միջազգային պլաններ ավազանային մակարդակով: 

Վաղ նախազգու-
շացման 
համակարգ 

Ռիսկերի 
գնահատում 

Միջոցառում-

ների ծրագիր 

Պատմական 
երաշտի իրա-
դարձություններ 

Կազմակերպչա-

կան 

կառուցվածքը 

Գետավազանի 

բնութագրերը 

Ցուցանիշներ 
և շեմեր 
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 Ենթակետ 4.1 Սահմանել երաշտի կառավարման պլանի բովանդակությունը 

ԵԿՊ-ի հնարավոր բովանդակությունը պետք է/կարող է ներառել (վերցված է 2007թ. զեկույցից). 

• գետավազանի ընդհանուր բնութագիր (ազգային մաս՝ ՋԿՊ-ներից) - հիմնական տարրերը, որոնք 

վերաբերում են երաշտի առաջացմանը, օրինակ՝ կլիմայական պայմանները, ջրային մարմինների 

քանակական և որակական կարգավիճակը, ջրի պահանջարկը, ջրի  առկայությունը (ներկա գործող և 

միտումների սցենարներ), ջրային ենթակառուցվածքների բնութագրում, ոռոգման համակարգ, 

պահպանվող տարածքներ (օրինակ՝ խոնավ տարածքներ) հողօգտագործում և այլն, 

• երաշտի բնութագրում` հիմնված երաշտի պատմական իրադարձությունների վրա (փորձագիտական 

ուսումնասիրությունների ամփոփում), 

• երաշտի փուլերի դասակարգման ցուցանիշներն ու շեմերը 

• երաշտի վաղ նախազգուշացման համակարգի ներդրում 

• երաշտի կանխարգելման և մեղմացման միջոցառումների ծրագիր 

• DMP-ի կազմակերպական կառուցվածքը՝ իրավասու մարմնի, կոմիտեի կամ աշխատանքային խմբի 
բացահայտում, որը կբացահայտի երաշտի ազդեցությունները և կառաջարկի կառավարման 
միջոցառումներ. 

• ԵԿՊ -ի թարմացում և հետևում, 

• ջրամատակարարման հատուկ պլաններ (հիմնական տեղեկատվություն առկա ջրամատակարարման 
ենթակառուցվածքների մասին և առկա ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են 
երաշտի ազդեցությունները մեղմելու համար),  

• երկարատև երաշտի հայտնաբերում և կառավարում ՋՇԴ-ի 4.6-րդ հոդվածին համապատասխան 

(այսինքն՝ ջրային մարմնի կարգավիճակի ժամանակավոր վատթարացում) 

Ենթակետ 4.2 Բնութագրել և գնահատել երաշտի պատմական իրադարձությունները 
Երաշտի պատմական իրադարձությունների բնութագրման ընդհանուր նպատակն է վերլուծել և գնահատել 
երաշտի ռիսկը հիմնված մի շարք օդերևութաբանական, հիդրոլոգիական տվյալների և այլ պատմական 
գրառումների վրա, որոնք կապված են տարբեր ոլորտներում (գյուղատնտեսություն, ջրամատակարարում, 
բնապահպանություն, արդյունաբերություն, անտառ և այլն) դրա հետևանքների հետ։  
Երաշտի ռիսկը հասկացվում է որպես երաշտի հավանականության (վտանգի) և երաշտի հետ կապված 
մարդկանց, շրջակա միջավայրի և տնտեսական գործունեության վրա հնարավոր անբարենպաստ 
ազդեցության (խոցելիություն) համակցություն: 

 

 
Այս տեսակետից՝ վտանգը դիտվում է որպես տվյալ տարածքում, տվյալ ինտենսիվության երաշտի 
առաջացման հավանականություն: Վտանգը կախված է բնության պայմաններից (տեղումներ, 
ջերմաստիճան, մորֆոլոգիա, երկրաբանություն և այլն) և նրանց փոխադարձ փոխազդեցություններից: Այս 
հավանականությունը կարելի է նկարագրել հետևյալ կերպ. 

• Հաճախականություն - կրկնությունների քանակ, որոնք կարող  են տեղի ունենալ տվյալների շարքում,  

• տևողություն – շաբաթների/ամիսների/տարիների թիվը, որ տևում է իրադարձությունը, 

• ուժգնություն – իրադարձության ինտենսիվություն՝ ըստ երաշտի փուլերի: 

Ազդեցություն = (բացահայտում) x (խոցելիություն) մարդկանց (ջրամատակարարման), շրջակա միջավայրի 
և տնտեսական գործունեության (գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, էներգիայի արտադրություն, 
անտառային տնտեսություն, զբոսաշրջություն և այլն) վրա երաշտի հնարավոր ազդեցությունն է: Այս 
ազդեցությունների ինտենսիվությունը ավելի շատ կախված կլինի երաշտից տուժած տարածքի 
առանձնահատկություններից (օրինակ՝ բնակչության խտությունը, տնտեսական Գործնականում խորհուրդ է 
տրվում պատմական երաշտի իրադարձությունները բնութագրել երկու փոխկապակցված 
գործողությունների շրջանակներում, որոնք ուղղված են ուսումնասիրությունների մշակմանը՝ պատմական 
օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական մոնիտորինգի տվյալների գնահատում, երաշտի ազդեցության 
գնահատում։  
 

 

Պատմական օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական մոնիթորինգի տվյալների գնահատում 
 
Առաջին ուսումնասիրության արդյունքը օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական երաշտի 
ժամանակաշրջանների բնութագրումն է պատմական գրառումներում առկա տվյալների շարքերի հիման վրա: 
Պատմական երաշտի իրադարձությունների բնութագրման համար նախընտրելի է օգտագործել 
օդերևութաբանական տվյալներ (տեղումներ, օդի ջերմաստիճան) և հիդրոլոգիական տվյալներ (ջրի արտահոսք, 
գետի հոսք, ջրամբարի ծավալ, ջրամբարից արտահոսք, աղբյուրի ջրատվություն, ստորերկրյա ջրերի մակարդակ) 
և այդ նպատակով ընտրված այլ համապատասխան ցուցանիշներ: Կարևոր է հիշել, որ ԿԱԵ երկրներն ունեն 
սեզոնային կլիմա, որը պահանջում է վերլուծություն սեզոնային կամ ամսական կտրվածքով: Տարեկան տվյալները 
կարող են թաքցնել ավելի կարճ չափազանց չոր ժամանակահատվածները: Այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնել 
պատմաօդերևութաբանական և հիդրոլոգիական մոնիտորինգի տվյալների գնահատման մեջ: 

 

Պատմական երաշտի իրադարձությունների գնահատման համար առաջարկվում է հետևյալ 
ընթացակարգը. 

A) Առաջին քայլը կենտրոնացած է տվյալների շարքերի գնահատման վրա՝ ըստ տարեկան բնութագրերի կամ 
ցուցանիշների (օրինակ՝ տարեկան արտահոսք, տարեկան տեղումներ և այլն), որոնք թույլ են տալիս 
յուրաքանչյուր տարի բնութագրել երաշտի պայմանները։ Առաջին քայլի արդյունքները պետք է լինեն. 

• «չոր տարիների» նույնականացում, 

• «չոր տարիների» ինտենսիվության բնութագրում (օգտագործելով ցածր, միջին, ծայրահեղ 

տերմիններ), 

• երաշտի առաջացման միտումների գնահատում, 

• զգալի «չոր տարիների» ընտրություն՝ անցյալ երաշտի իրադարձությունների մանրամասն 

գնահատման համար: 
 

B) Երկրորդ քայլը կենտրոնացած է ընտրված նշանակալի «չոր տարիների» ավելի մանրամասն 
գնահատման վրա: Երաշտի յուրաքանչյուր իրադարձության բնութագրումը պետք է ներառի 
հետևյալի գնահատումը. 

• երաշտի ժամանակային և տարածական բաշխումը գետավազանում (ազգային մաս), 

• երաշտի տևողությունը և էվոլյուցիան երաշտի իրադարձության ժամանակ (օրինակ՝ երաշտի 

ամսական գնահատման հիման վրա ցուցանիշներ), 

• երաշտի ինտենսիվության և սահմանային արժեքների հիման վրա որոշված երաշտի փուլերի 

հարաբերությունը, 

• գետավազանների կամ ենթաավազանների ազգային մակարդակով օդերևութաբանական և 

հիդրոլոգիական երաշտի առաջացման հավանականությունը բնութագրող երաշտավտանգ 

տարածքների բացահայտում: 

C) Երրորդ քայլը կենտրոնացած է երաշտի առաջացման և երաշտի ազդեցության ուժգնության վրա կլիմայի 

փոփոխության և դրա հետևանքների գնահատման վրա: Կլիմայի փոփոխության գնահատման 

նպատակները հետևյալն են. 

• բացահայտել բնական գործոնների (տեղումների, ջերմաստիճանի) զարգացման ներկա և ապագա 

միտումները, 

• բացահայտել երաշտի հաճախականության և ազդեցության ուժգնության վրա հնարավոր 

ազդեցությունները, 

• մշակել հարմարվողականության միջոցառումներ՝ կապված երաշտի վրա կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության հետ։ 

 
Ռիսկ = Վտանգ և խոցելիություն 
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Կլիմայի փոփոխության գնահատման վերաբերյալ առաջարկություններն ամփոփված են Ուղեցույցի 4.3 
բաժնում: 
Երաշտը ազգային երևույթ է, որը կարելի է բնութագրել իր սրությամբ, տևողությամբ և աշխարհագրական 
տարածությամբ։ Երաշտի բնութագրումը պետք է լինի բարդ և կարող է օգտագործվել օդերևութաբանական 
և հիդրոլոգիական ցուցանիշների լայն շրջանակ։ Այն պահանջում է երաշտի նույնականացման մեթոդների և 
երաշտի ցուցիչների ճշգրիտ ընտրություն, որոնք հարմար են երաշտի պայմանների և դրա էվոլյուցիայի 
հստակ նկարագրության համար տարածության և ժամանակի մեջ: Ցուցանիշների և մեթոդաբանության 
համապատասխան փաթեթը պետք է ընտրվի ըստ երաշտի տեսակի (օդերևութաբանական, հիդրոլոգիական) 
և վերլուծության նպատակի (երկարաժամկետ տվյալների շարքերի գնահատում, պատմական երաշտի 
իրադարձությունների մանրամասն բնութագրում): 

Կենտրոնական Եվրոպայի առանձին երկրներում կիրառվող ազգային մեթոդոլոգիաների ակնարկը 
ներկայացված է ստորև բերված ներդիրում: Այն ցույց է տալիս, որ երաշտի գնահատման համար 

օգտագործվում է անհամապատասխան մոտեցումներ և պարամետրեր: Բացի այդ, CEE տարածաշրջանում 
առկա է բնական պայմանների բազմազանությունԱրդյունքում, տարածաշրջանում երաշտի ռիսկի 

գնահատման ցուցիչ համակարգի և մեթոդաբանության ներդաշնակեցումը ներկայումս շատ դժվար է թվում: 
Տարածաշրջանային մակարդակով (կամ գետավազանային մակարդակով) համատեղ մոտեցման 

զարգացմանն աջակցությունը ապագայի տեսլական է: 

Աղբյուր: www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning 

Երաշտի ազդեցության գնահատում 

Ազդեցության գնահատումը ուսումնասիրում է տվյալ երաշտի հետևանքները: Երաշտը սովորաբար կապված է 
մի շարք ազդեցությունների հետ, որոնք առաջանում են երաշտի ժամանակ ջրի հասանելիության նվազման 
հետևանքով: Երաշտը կարող է ազդել տարբեր ոլորտների ջրօգտագործողների լայն շրջանակի վրա: 
Անհրաժեշտ է գնահատել հնարավոր ազդեցությունը յուրաքանչյուր օգտագործողի համար (կամ օգտվողների 
խմբի) և հետագայում կատարել ազդեցության համապարփակ գնահատում ողջ տարածքի համար: Տեղին է 
դասակարգել ազդեցությունների տեսակները, որոնք կարելի է բաժանել երեք կատեգորիաների՝ տնտեսական, 
բնապահպանական և սոցիալական: Ազդեցությունների մանրամասն ստուգաթերթը տրված է Աղյուսակ 1-ում 
(աղբյուրը՝ Երաշտի կառավարման ուղեցույցներ, Եվրոպական հանձնաժողով, MEDA Water, MEDROPLAN): 

 
 

Աղյուսակ 1. Երաշտի հիմնական ազդեցությունների ակնարկ 
 

Երաշտի ազդեցության   
կատեգորիա 

Երաշտի ազդեցությունը  

 
 
 
 
 
 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնաբուծության, 
հիդրոէլեկտրակայանի, զբոսաշրջության, արդյունաբերության 
արտադրանքի կրճատում, այս ոլորտներից կախված ֆինանսական 
գործունեության նվազում 

Արտադրության նվազման պատճառով գործազրկության աճ 

    Տնտեսական վնաս՝ նավարկելիության խոչընդոտմամբ 

Զբոսաշրջության ոլորտին հասցված վնաս՝ ջրամատակարարման և/կամ 
ջրային մարմիններում ջրի հասանելիության նվազման պատճառով 

Ճնշումներ ֆինանսական հաստատությունների վրա (վարկավորման 
ավելի շատ ռիսկեր, կապիտալի նվազում և այլն) 

Ջրամատակարարման կրճատման պատճառով ջրամատակարարման 
ձեռնարկությունների եկամուտների կրճատում 

Ռեսուրսների բարելավման և պահանջարկի նվազեցմանն ուղղված 
արտակարգ միջոցառումների ծախսեր (ջրի տեղափոխման և հեռացման 
հավելյալ ծախսեր, գովազդի ծախսեր՝ ջրօգտագործումը նվազեցնելու 
համարև այլն) 

 
 
 
 
 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ 

Ջրամատակարարման նվազում, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի 
որակի վատթարացում 

Էկոհամակարգերի և խոնավ տարածքների, կենսաբազմազանության 
վնասում և հիվանդություններ (հողի էրոզիա, փոշի, նվազեցված 
բուսականությունը և այլն) 

Հողերի դեգրադացիա և անապատացում 

Հրդեհների ավելացում 

Սննդի և  խմելու ջրի բացակայություն 

Աղի կոնցենտրացիայի բարձրացում (առվակներում, ստորգետնյա 
շերտերում, ոռոգելի տարածքներում) 

Կորուստ բնական և արհեստական լճերում (ձուկ, լանդշաֆտ և այլն) 

Գետերի և խոնավ տարածքների կյանքին (ֆլորա, կենդանական աշխարհ) 
վնասներ. 

Օդի որակի վատթարացում (օրինակ՝ աղտոտող փոշի) 

 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

Հասարակության առողջությանը և անվտանգությանը հասցված վնաս՝ 
օդի և ջրի որակի վրա ազդելու կամ հրդեհի ավելացման պատճառով 

Սոցիալական անհավասարության աճ՝ ազդելով տարբեր սոցիալ-
տնտեսական խմբերի վրա 

   Անցյալ երաշտի իրադարձությունների գնահատման ազգային մեթոդոլոգիաների օրինակներ 

Հունգարիայում Փալֆեյ ինդեքսը (հիմնված օրական արժեքների վրա) և Երաշտի Փալֆեյ ինդեքսը 
(հիմնված ամսական արժեքների վրա) օգտագործվում են օդերևութաբանական տվյալների 
երկարաժամկետ շարքերը գնահատելու համար: Երկու ցուցանիշներն էլ հաշվարկվում են՝ օգտագործելով 
տեղումների և օդի ջերմաստիճանի վիճակագրական արժեքները՝ հաշվի առնելով սեզոնային կլիմայական 
պայմանները: Երաշտի վեց կատեգորիաները ներկայացնում են երաշտի ինտենսիվության չափանիշները: 

Բուլղարիայում մեթոդաբանությունը հիմնված է երկարաժամկետ արժեքների համեմատությամբ (1961-
1990 թթ.) միջին տարեկան տեղումների և ջերմաստիճանի արժեքների երկարաժամկետ շարքի 
վիճակագրական վերլուծության վրա: Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս բացահայտել դրական և 
բացասական (երաշտի) անոմալիաները: Նմանատիպ մեթոդաբանություն կիրառվում է Սլովակիայում։ 

Սլովենիայում տեղումների բաշխումը տվյալ տարածաշրջանում երաշտի առաջացման հիմնական 
նույնացուցիչներից մեկն է: Բույսերի վրա երաշտի ազդեցությունները գնահատելու համար օգտագործվում 
է հիդրոլոգիական ջրային հաշվեկշիռը Ավելին, երաշտի սթրեսի տասնամյա ցուցանիշը (ԵՍՏՑ) մշակվել է 
հատուկ՝ հիմնական մշակաբույսերի համար երաշտի հետևանքով առաջացած գյուղատնտեսական սթրեսը 
վերահսկելու համար:  

Լիտվայում երաշտի ծանրության նույնականացման հիմնական ախտորոշիչ գործիքը Սելյանինովի 
հիդրոթերմային գործակիցն է (ՀԹԳ): Աջակցող ինդեքս է համարվում առանց տեղումների 
ժամանակաշրջանի կայունությունը: 

Մոլդովայում միտումների վերլուծությունն օգտագործվում է օդերևութաբանական տվյալների վրա 
հիմնված միտումները գնահատելու համար: 

Չեխիայի Հանրապետությունում մեթոդաբանությունը կենտրոնանում է օդերևութաբանական երաշտի 
բնութագրման վրա՝ հիմնված ամսական տեղումներ, ջերմաստիճանի ծայրահեղության և դրանց 
համակցության գնահատման վրա: Երաշտի ինտենսիվությունը գնահատվում է երաշտի վեց 
կատեգորիաներից կազմված չափանիշների համաձայն (ջերմաստիճանի և տեղումների համար): 

Լեհաստանը մշակել է ազգային մեթոդաբանություն՝ հիմնված օդերևութաբանական երաշտի 
դասակարգման վրա՝ օգտագործելով 1966-2005 թվականներին ընտրված ավազաններում չոր ամիսների 
թվի վերլուծությունը: Մեկ այլ մեթոդաբանություն, նույն ժամանակահատվածի համար, կենտրոնանում է 
հիդրոլոգիական երաշտի գնահատման վրա, որը բնութագրվում է առավելագույն ցածր ջրային 
ժամանակաշրջաններով, հաշվի առնելով ջրի դեֆիցիտը, ինչպես նաև առավելագույն սակավաջուր 
շրջանի տևողությունը։ Երաշտի դասակարգման համակարգը ներառում է երաշտի հինգ կատեգորիա. 

Ռումինիայում օգտագործվում է այլ մեթոդաբանություն, որը հիմնված է հողի խոնավության ցուցիչի 
(հաշվարկված ըստ հողի ջրի հաշվեկշռի մոդելի) և ջրային ռեսուրսների գնահատման վրա ` օգտագործելով 
հիդրոլոգիական, հիդրոերկրաբանական և օդերևութաբանական տվյալները: 

Ուկրաինայում երաշտի վերլուծության համար օգտագործվում է շատ բարդ մեթոդաբանություն՝ ինը 
ցուցանիշներով (ընտրված 35-ից)՝ հիմնված, օրինակ, տեղումների, ջերմաստիճանի, օդում ջրի 
գոլորշիների առաձգականության և հողում արտադրողական խոնավության պարունակության վրա: 

http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning
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Երաշտի ռիսկի գնահատում 

 
Պատմական երաշտի իրադարձությունների գնահատման արդյունքները (ներառյալ երաշտի ազդեցության 
գնահատումը) պետք է օգտագործվեն ռիսկերի գնահատման գործընթացումՀամաձայն ԵՄ ուղեցույցների 
(Ռիսկերի գնահատման և աղետների կառավարման ուղեցույցների քարտեզագրման) ընդհանուր 
առաջարկությունների, ռիսկի գնահատման գործընթացը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ 
գործընթացներից. 

• ռիսկերի նույնականացում – ռիսկերի հայտնաբերում, ճանաչում և նկարագրություն 

• ռիսկի վերլուծություն – ռիսկի մակարդակի որոշում (այսինքն՝ երաշտի հնարավոր ազդեցությունների 
առաջացման հավանականության և ծանրության քանակական գնահատում) 

• ռիսկի գնահատում – գնահատում է երաշտի ռիսկի նշանակությունը 

 

 
Հայտնաբերված ջրօգտագործողներից յուրաքանչյուրի (խմբերի, ոլորտների) համար երաշտի հնարավոր 
ազդեցությունը պետք է քանակականացվի՝ օգտագործելով համապատասխան ցուցանիշների մի շարք:  
Տնտեսական ոլորտների համար (այսինքն՝ արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, էլեկտրաէներգիայի 
արտադրություն, անտառտնտեսություն), սովորաբար օգտագործվում են տնտեսական չափանիշներ։ 
Օրինակ, գյուղատնտեսության վրա ազդեցությունը կարող է քանակական գնահատվել արտադրության 
կորուստների առումով: Քաղաքային ջրամատակարարման մեջ նպատակահարմար է հաշվարկել ջրի 
պակասը ջրի ընդհանուր պահանջարկը բավարարելու համար (օրինակ՝ խմելու ջուր, ոռոգում և այլն): ): 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ոլորտում հրդեհների և ձկների մահացության թիվը օգտագործվում է 
որպես ընդհանուր ազդեցության ցուցանիշ:  
Հարկ է ընդգծել, որ ազդեցության ցուցանիշների բացահայտումն ու քանակականացումը դժվար է, և զգալի 
ջանքեր են պահանջվում ազդեցության ցուցիչների և ֆիզիկական (կլիմայական, հիդրոլոգիական) ցուցիչների 
միջև հարաբերություններ գտնելու համար: Առաջարկվում է գնահատել յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրանց 
փոխկապակցվածությունը երաշտի յուրաքանչյուր դեպքից հետո և անհրաժեշտության դեպքում վերանայել 
դրանքՑուցանիշների և շեմերի թարմացումը պետք է լինի երաշտի ռիսկի կառավարման «կրկնվող» 
գործընթացի մաս:  
Երաշտի ազդեցությունը կապում է բազմաթիվ ոլորտներ: Նրանցից որոշները երաշտի ազդեցության 
տվյալները մշտադիտարկելու և գրանցելու հնարավորություն և պարտականություն չունեն։ Ի տարբերություն 
օդերևութաբանական գրառումների, որոնք սովորաբար պահվում են մեկ պետական հաստատությունում, 
երաշտի ազդեցության տվյալների արխիվացված տվյալների բազաները, եթե կան, ցրված են շատ 
հաստատություններում, որոնց հասանելիությունը այլ օգտվողների համար սահմանափակ է: 
Երաշտի հանձնաժողովի խնդիրն է հաղթահարել այս խնդիրը և նպաստել երաշտի ազդեցության 
գնահատման մշակմանը` օգտագործելով երաշտի ազդեցության պատմական տվյալները:  
 
Երաշտի ազդեցության գնահատումը հիմք է գյուղատնտեսական և սոցիալ-տնտեսական երաշտի 
բնութագրման համար: Այն նաև տրամադրում է հիմնական տեղեկատվություն ապագա հնարավոր երաշտի 
չափի և ծանրության մասին (ռիսկի գնահատման միջոցով): Ազդեցության գնահատման արդյունքը պետք է 
ներառի. 

• ազդեցության ենթարկված խմբերի, ոլորտների նույնա- 

կանացում, 

• երաշտի ուղղակի ազդեցությունների տեսակների նույնա- 

կանացում, 

• երաշտի հետևանքով ակնկալվող վնասների գնահատում, 

• ազդեցությունների դասակարգում – առաջնահերթ 

ազդեցությունների բացահայտում երաշտի ազդե- 

ցության պոտենցիալ ռիսկ ունեցող տարածքների  

բացահայտում: 

 

 

 

Մանրամասները կարելի է գտնել վերը նշված ԵՄ ուղեցույցներում, որոնք նախատեսված են բազմապատիկ 
ռիսկերի գնահատման համար: Այնուամենայնիվ, քայլ առ քայլ մոտեցումը կարող է օգտագործվել նաև 
երաշտի մեկ ռիսկի գնահատման համար: 

 

 
 Ենթակետ 4.3 Երաշտի փուլերի դասակարգման ցուցիչներ և շեմեր 

Այս ենթակետը սերտորեն կապված է պատմական երաշտի իրադարձությունների գնահատման հետ։ 
Հետևաբար, որոշ ցուցանիշներ պետք է մշակվեն 4.2 ենթակետի ընթացքում: Գործընթացը ներառում է երկու 
փոխկապակցված քայլեր. 

• երաշտի ազգային ցուցիչների համակարգի ստեղծում, 

• երաշտի տարբեր փուլերի համար շեմերի սահմանում: 
 

Ստեղծել երաշտի ցուցիչների ազգային համակարգը 
 

Երաշտի ցուցիչների համակարգը ԵԿՊ-ի առանցքային տարրերից է: Երաշտի ցուցիչների համապատասխան 
փաթեթի ստեղծումը երաշտի կառավարման անխուսափելի քայլ է, որը թույլ է տալիս բացահայտել և 
գնահատել երաշտի պայմանները և քանակականացնել երաշտի ազդեցությունները: Ելնելով երաշտի 
փոփոխականության բարդությունից՝ ըստ կլիմայական և աշխարհագրական պայմանների, 
նպատակահարմար է աշխատել տարբեր պարամետրերի վրա, որոնք պետք է ներառվեն ազգային ցուցիչների 
համակարգում: 

Ազգային ցուցիչի համակարգը պետք է լինի բարդ՝ բաղկացած համապատասխան պարամետրերից և 
ցուցիչներից, որոնք անհրաժեշտ են երաշտի յուրաքանչյուր տեսակի բնութագրման և գնահատման համար, 
ինչպես նաև պետք է պարունակի երաշտի տարբեր փուլերի գնահատման համար անհրաժեշտ ցուցանիշներ 
(օրինակ՝ պատմական երաշտի իրադարձություն, շարունակվող երաշտի դրվագ): Դրանից ելնելով՝ երաշտի 
ցուցիչի ամբողջական համակարգը պետք է/կարող է բաղկացած լինել ցուցիչների տարբեր խմբերից, որոնք 
կարող են խմբավորվել ըստ հետևյալ ենթահամակարգերի. 

Ենթահամակարգ 1. համապատասխան ցուցանիշներ երաշտի տարբեր տեսակների գնահատման համար. 

₀ օդերևութաբանական երաշտ (հիմնվելով կլիմայական պարամետրերի վրա՝ տեղումներ, ջերմաստիճան, 
գոլորշիացում), 

₀ հիդրոլոգիական երաշտ (հիդրոլոգիական պարամետրերի հիման վրա՝ գետի հոսք, ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակ), 

₀ գյուղատնտեսական երաշտ (հողում ջրի պակասը բնութագրող պարամետրերի հիման վրա՝ հողի 
խոնավության ինդեքսները), 

₀ սոցիալ-տնտեսական երաշտ (հիմնված ազդեցության գնահատման վրա): 

Ենթահամակարգ 2. ցուցիչների հավաքածուներ, որոնք համապատասխանում են. 

₀ պատմական կամ անցյալ երաշտի իրադարձությունների գնահատում 

₀ երաշտի վաղ նախազգուշացման ազգային համակարգ

Երաշտի ազդեցության   
կատեգորիա 

Երաշտի ազդեցությունը  

 
 
 
 

 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

Լարվածություն պետական կառավարման մարմինների և տուժած խմբերի 
միջև 

Քաղաքական հեռանկարների փոփոխություններ 

Ջրի կրճատման պատճառով առաջացած անհարմարություններ 

Ազդեցությունները կենսակերպի վրա (գործազրկություն, 
խնայողության կրճատում, անձնական խնամքի դժվարություն, ջրի 
կրկնակի օգտագործում տանը, փողոցների և մեքենաների լվացման 
արգելք, ապագայի նկատմամբ կասկած, տոնակատարությունների և 
զվարճությունների նվազում, ունեցվածքի կորուստ) 

Երաշտի ազդեցության և մեղմացման միջոցառումների բաշխման 
անհավասարությունը 

Գործունեության դադարեցում և արտագաղթ (ծայրահեղ դեպքերում) 

Պատմական երաշտի իրադարձությունների և ռիսկերի գնահատման արդյունքները Պատմական 

երաշտի իրադարձությունների և ռիսկերի գնահատման արդյունքներն անհրաժեշտ են, որպեսզի 

որոշում կայացնողները սահմանեն կոնկրետ թիրախներ (նպատակներ) մեղմացման 

միջոցառումների ծրագրի մշակման համար: 
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• «Երկարատև երաշտի» բացահայտման և մակերևութային ջրերի որակի ժամանակավոր 
վատթարացման հետ կապված ազդեցությունների գնահատման համար անհրաժեշտ են ցուցիչների 
լրացուցիչ խմբեր(այսինքն, որտեղ ջրային մարմինների «լավ էկոլոգիական կարգավիճակը», ինչպես 
պահանջվում է ԵՄ ՋՇԴ-ով, չի պահպանվում): 

 

ԵՀ մակարդակով մտադրություններն ու գործողությունները նախատեսված են լուծելու երաշտի խնդիրները 
գետավազանային մակարդակում՝ ՋՇԴ-ի իրականացման համատեքստումԱյդ նպատակով ՋՇԴ 
շրջանակներում ստեղծվել է ԵՄ ընդհանուր երաշտի ցուցիչների մի շարք:  ԵՄ յուրաքանչյուր ցուցանիշը 
նկարագրող մանրամասն տեղեկատվությունը (օրինակ՝ սահմանումը, երաշտի հետ ցուցանիշի 
համապատասխանությունը, տեխնիկական տեղեկատվությունը, ներառյալ հաշվարկման 
մեթոդաբանությունը) ներառված է ԱՊՀ գործընթացի շրջանակներում մշակված Ջրի սակավության և 
երաշտի ցուցանիշների փաստաթղթում (TYPSA, դեկտեմբեր 2013): Մինչ օրս յոթ ցուցանիշ (տես Աղյուսակ 2) 
մշակվել և հաստատվել է ԵՄ երկրների կողմից առաջադրված պաշտոնական ներկայացուցիչների ՝  Ջրային 
տնտեսության տնօրենների կողմից: 

Աղյուսակ 2. ԵՄ երաշտի ցուցիչշները 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ակնկալվում է, որ այս ցուցանիշները հիմք կստեղծեն եվրոպական ցուցիչ համակարգի համար, որը 
հնարավորություն կտա զարգացնել Երաշտի եվրոպական աստղադիտարանը (EDO), որը կգործի որպես վաղ 
նախազգուշացման համակարգ Եվրոպայի համար: Անդամ պետությունները կխրախուսվեն ազգային 
մակարդակով իրականացնել երաշտի գնահատումներ՝ ԱՊՀ գործընթացի շրջանակներում հաստատված 
ցուցանիշների համաձայն: Հետևաբար, եվրոպական ցուցիչ համակարգը պետք է դառնա յուրաքանչյուր 
անդամ պետության երաշտի ցուցիչի ազգային համակարգի հիմքը: Սա կօգնի ԵԿՊ-ների մշակմանը ամբողջ 
գետավազանային շրջանների համար (օրինակ՝ Դանուբ):  
Հետևաբար, խստորեն խորհուրդ է տրվում ներառել ԵՄ երաշտի ցուցիչները երաշտի ցուցիչների ազգային 
համակարգում՝ որպես գետավազանային մակարդակի ներդաշնակեցված մոտեցման հիմք: ԵՄ ցուցնիչները 
պետք է առանց մեկնաբանությունների դառնան ազգային ցուցիչների համակարգի հիմք, որը կարող 
է/պետք է լրացվի երկրի հատուկ ցուցիչներով՝ հաշվի առնելով կլիմայական և աշխարհագրական 
պայմանների փոփոխականությունը։ Կարևոր է հիշել, որ եվրոպական ցուցիչների համակարգի մշակումը 
դեռ ավարտված չէ։ Դա շարունակական գործընթաց է, որը բերում է նոր խթաններ և փոփոխություններ։  
 

Աղբյուր: http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning 

(Նշում. ԵՀԿԾ ԿԱԵ Գործողություն 1.3 Երաշտի տվյալների փոխանակման պլատֆորմի շրջանակներում 
վերը նշված որոշ ցուցանիշներ (կանոնավոր հիմունքներով հաշվարկված) ներառվել են Երաշտի 
եվրոպական աստղադիտարանում.http: //vap-xjedo.jrc.it/Search/Search.html) 

CEE երկրներում կիրառվող ազգային ցուցիչ համակարգերի վերանայումը բացահայտում է երկու խնդիր. 

• ԿԱԵ տարածաշրջանում ազգային ցուցիչ համակարգերի միատարրության բացակայությունը 
անհնարին է դարձնում երկրների միջև երաշտի իրավիճակի համեմատությունը և գետավազանային 
մասշտաբով միասնական ԵԿՊ-ի ստեղծումը: 

• Չկան սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների օրինակներ, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել 
երաշտի ազդեցությունը հասարակության և տնտեսական գործունեության վրա: Ավելի մեծ 
ուշադրություն պետք է դարձնել սոցիալ-տնտեսական երաշտի գնահատմանը: 

Երաշտի տարբեր փուլերի շեմերը 
Երաշտը պետք է բնութագրվի ըստ երաշտի ինտենսիվության մակարդակների և դրա ազդեցությունների 
ուժգնության: Առաջարկվում է հետևել, 2007թ. զեկույցում տրված երաշտի դասակարգմանը, որն առաջարկում 
է երաշտի 4 մակարդակների (փուլերի) սահմանումներ:  

• Նորմալ կարգավիճակ – միջին արժեքների նկատմամբ էական շեղումներ չեն նկատվում: 

• Նախնական տագնապի կարգավիճակ – հայտարարվում է, երբ մոնիտորինգը ցույց է տալիս երաշտի 
զարգացման սկզբնական փուլը: 

• Տագնապի կարգավիճակ – հայտարարվում է, երբ մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ երաշտ է տեղի 
ունենում և, հավանաբար, ազդեցություն կունենա ապագայում, եթե անհապաղ միջոցներ չձեռնարկվեն:  

• Արտակարգ դրություն – հայտարարվում է, երբ երաշտի ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ տեղի են 
ունեցել ազդեցություններ և ջրամատակարարումը երաշխավորված չէ: 

 

 

Երաշտի փուլերի ավելի մանրամասն բնութագրումը, ինչպես նշված է 2007թ. զեկույցում, հետևյալն է. 
 Նորմալ կարգավիճակ. այս փուլը պետք է դիտարկվի որպես հիդրոլոգիական պլանավորման փուլ, որտեղ 
կիրառվում են ռազմավարական և երկարաժամկետ միջոցառումներ: Այս միջոցառումները վերաբերում են ջրի 
պահանջարկի կառավարմանը (ջրի արդյունավետության միջոցառումներ) և կարող է ներառել հիդրավլիկ 
ենթակառուցվածքներ՝ գետավազանի պահեստավորման և կարգավորման կարողությունները բարելավելու 
համար, ենթակառուցվածքներ, որոնք նպաստում են ոչ ավանդական ռեսուրսների (օրինակ՝ մաքրման և 
վերաօգտագործման օբյեկտների) օգտագործմանը և ցանկացած այլ միջոցի, որի իրականացման համար 
կարող են պահանջվել երկարաձգված ժամկետներ։ 

 

Review of additional national indicators used in CEE countries 

Լեհաստան 
Ստանդարտացված տեղումների ինդեքս (SPI), կլիմայական ջրային հաշվեկշիռ (CWB), 
շեմային մակարդակի մեթոդ (ThLM) և երաշտի ռիսկի ինդեքս (KN) 

Ռումինիա Պալմերի երաշտի ծանրության ինդեքս (PDSI), տեղումների ստանդարտացված 
գոլորշիացման ինդեքս (SPEI), տեղումների ստանդարտացված ինդեքս (SPI), հողի 
խոնավության պաշար, տեղումներ և օդի ջերմաստիճանը (վիճակագրական մեթոդներ՝ 
հիմնված ամսական և տարեկան արժեքների վրա), առուների հոսքերը (վիճակագրական 
ցուցանիշներ), և ստորերկրյա ջրերի մակարդակը 

Սլովակիա 
Պալմերի երաշտի ծանրության ինդեքս, ոռոգման Թոմլայնի կլիմայական ցուցիչ, 
ոռոգման Կոնչեկի ինդեքս և անտառային հրդեհների ռիսկի կանխատեսում 

Սլովենիա Տասնօրյա ընդհանուր գումարներ և համեմատություն երկարաժամկետ միջինի հետ 
(ջերմաստիճան, տեղումներ և արևային ճառագայթում, ջրային հաշվեկշիռ, 
գոլորշիացում), բույսերի ջրի հասանելիություն, եղանակի ֆենոլոգիական զարգացում 
և ազդեցություն բույսերի վրա (երաշտ), կանխատեսում հինգ օրվա համար, Հողի ջրի 
հաշվեկշիռ , Տեղումների տոկոսներ, Ստանդարտացված տեղումների ինդեքս (SPI) 

Ուկրաինա Ստանդարտացված տեղումների ինդեքս (SPI), Սելյանինովայի հիդրոթերմալ ցուցիչ (HTI), 
Շաշկո (Md) խոնավացման ցուցիչ, Պրոցերովայի խոնավության պարունակության 
ցուցիչ, հարաբերական խոնավությամբ օրերի թիվը ≤ 30% (Ոչ), առավելագույն 
ջերմաստիճանով օրերի քանակը > 30: °C (NT), ձմեռային, վաղ գարնանային և ուշ բուռն 
մշակաբույսերով հողերի 0-20, 0-50, 0-100 սմ հողաշերտում արտադրողական 
խոնավության պարունակությունը/պաշարը (W0-20, W0-50, W0-): 100) 

 

Երաշտի ցուցիչ Երաշտի տիպի բնութագիրը 

ԿՖԱՃՄ/ FAPAR (կլանված ֆոտոսինթետիկ ակտիվ 
ճառագայթման մասնաբաժին) 

Օդերևութաբանական երաշտ 

Հ/H (ստորերկրյա ջրերի մակարդակ) Հիդրոլոգիական երաշտ 

ՍՁՓԻ/SSPI (ստանդարտացված ձյան փաթեթի 
ինդեքս) 

Օդերևութաբանական երաշտ 

Հողի խոնավություն Գյուղատնտեսական երաշտ 

ՍՏԻ/SPI (ստանդարտացված տեղումների ինդեքս) Օդերևութաբանական երաշտ 

ՍԱԻ/SRI (ստանդարտացված արտահոսքի ինդեքս) Հիդրոլոգիական երաշտ 

ՋՇԻ +/WEI + (ջրի շահագործման ինդեքս) Ջրի սակավության ցուցանիշ 

 

ԿԱԵ երկրներում օգտագործվող լրացուցիչ ազգային ցուցանիշների վերանայում 

Բուլղարիա Չորության ինդեքս (Դե Մարտոն), Պալֆայի ինդեքս (PAI), Պալֆայի երաշտի ինդեքս 
(PaDI) ստանդարտացված հոսքի ինդեքս (SFI), ստորերկրյա ջրերի ստանդարտացված 
ինդեքս (SGI) և կանադական հրդեհային եղանակի ինդեքս (FWI) 

Հունգարիա Չորության ինդեքս (Դե Մարտոն), Պալֆայի ինդեքս (PAI) և Պալֆայի երաշտի ինդեքս 
(PaDI) 

Չեխիայի 
Հանրապետո

ւթյուն 

Կավային հողերում օգտագործելի ջրի քանակը, խոտհարքների հիմնական ջրային 
հաշվեկշիռը, խոտհարքների պոտենցիալ գոլորշիացում, տեղումների շաբաթական 
քանակություն և հրդեհների վտանգի ինդեքս (DFI) 

Լիտվա 
Նորմայի տոկոս, (PN) դեցիլներ (PD), Արդյունավետ երաշտի ինդեքս (EDI), հոսքի հոսքի 
երաշտի ինդեքս (SDI) և Սելիանինովի հիդրոթերմային գործակից (HTC) 

Մոլդովա Մ. Նեդելկովի անվան չոր ժամանակաշրջանների ինդեքս (IZU) և կլիմայական 
ռեսուրսներ 

 

http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning
http://vap-xjedo.jrc.it/Search/Search.html)


Նախնական տագնապի կարգավիճակ. նպատակն է կանխել ջրային մարմինների վատթարացումը՝ 
միաժամանակ ապահովելով երաշտի կառավարման հատուկ միջոցառումների ակտիվացումը և ջրի 
պահանջարկի բավարարումը: Դրանք հիմնականում տեղեկատվական և վերահսկման, ինչպես նաև 
ջրի խնայողության կամավոր միջոցառումներ են։ 

Տագնապի կարգավիճակ. դա նախազգուշացման կարգավիճակի ուժեղացում է, քանի որ երաշտը 
զարգանում է, ինչպես նաև միջոցառումների կիրառումը: Առաջնահերթություն է շարունակել կանխել 
ջրային մարմնի վիճակի վատթարացումը։ Այս տեսակի միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն ջրի 
խնայողությանը: Ազդակիր շահագրգիռ կողմերի համաձայնությամբ կարող են կիրառվել 
պահանջարկի սահմանափակումներ՝ կախված սոցիալ-տնտեսական ազդեցություններից: Բարձր 
էկոլոգիական արժեք ունեցող տարածքները պետք է ավելի ինտենսիվ վերահսկվեն՝ դրանց 
վատթարացումը կանխելու համար: 

Արտակարգ դրություն. երբ կիրառվել են բոլոր նախկին կանխարգելիչ միջոցառումները, բայց երաշտի 
իրավիճակը գերակշռում է մինչև կրիտիկական, երբ ջրային ռեսուրսները բավարար չեն հիմնական 
պահանջների համար (նույնիսկ ազդելով և սահմանափակելով հանրային ջրամատակարարումը), 
լրացուցիչ միջոցներ կարող են օգտագործվել ջրային մարմինների և էկոլոգիական ազդեցությունները 
նվազագույնի հասցնելու համար: 
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                                                                                                                                                                                                                                                                 Sub-step 4.4 Երաշտի վաղ նախազգուշացման համակարգ 
ԵԿՊ-ի հիմնական նպատակներից է վաղ նախազգուշացման հուսալի համակարգի ստեղծումը՝ հիմնված 
համապատասխան ցուցիչների և շեմերի վրա, որոնք դասակարգում են երաշտի փուլերը՝ ըստ երաշտի 
ինտենսիվության և դրա ազդեցությունների խստության: 
Վաղ նախազգուշացման համակարգի հիմնական նպատակն է ապահովել. 

• ժամանակին տեղեկատվություն (նախազգուշացումներ) երաշտի փաստացի կարգավիճակի մասին 
իրական ժամանակում որոշում կայացնողների համար (երաշտի հանձնաժողովում խմբավորված)՝ 
համապատասխան գործառնական միջոցառումների ակտիվացման համար, 

երաշտի ուժգնության վերաբերյալ ժամանակին նախազգուշացումներ շահագրգիռ կողմերի համար 
(օրինակ՝ ֆերմերները), որոնք կարող են ազդեցություն կրել երաշտի հետևանքով իրական ժամանակում 
կամ մոտ ապագայում, ինչը հնարավորություն կտա ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ (օրինակ՝ 
ոռոգման համակարգերի ակտիվացում):  

 
 
 
  

Երաշտի փուլերը բնութագրող շեմային արժեքները պետք է վերագնահատվեն և հաճախակի թարմացվեն (առնվազն  
երաշտի յուրաքանչյուր դեպքից հետո): Հետերաշտային գնահատումը պետք է ներառի ընտրված երաշտի ցուցիչների  
սահմանային արժեքների միջկալիբրացիա, օրինակ. օդերևութաբանական, հիդրոլոգիական, ազդեցության ցուցիչներ) 

  ազդեցության ցուցիչների և ֆիզիկական ցուցանիշների միջև կապը գտնելու համար: Հերթական վերանայումը պետք է  
բացահայտի դասակարգման համակարգի թույլ կողմերը և վերացնի անցյալ երաշտի իրադարձության ժամանակ  
հայտնաբերված անհամապատասխանությունները, երբ երաշտի ցուցանիշները ընկան երաշտի տարբեր փուլերում: 

                                      Անբյուր: http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning 

Դասակարգման համակարգը պետք է հիմնված լինի երաշտի ընտրված ցուցանիշների համար որոշված 
սահմանային արժեքների վրա: Շեմերը սովորաբար նախատեսված են օդերևութաբանական և հիդրոլոգիական 
ցուցանիշների համար: Առանձին երկրներում օգտագործվող շեմերը (ներքևում գտնվող սյունակը) բազմազան 
են, ինչը ներկայումս անհնարին է դարձնում երաշտի միասնական դասակարգման ընդունումը: NCD-ների 
ժամանակ հավաքված տեղեկատվությունը պետք է ենթարկվի հետագա գնահատման՝ կենտրոնացած ազգային 

մոտեցումների ներդաշնակեցման վրա: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Աղյուսակ 3. Վաղ նախազգուշացման համակարգ Սլովենիայում. գյուղատնտեսական երաշտի մոնիտորինգի 

եռաստիճան հայեցակարգ 
 

Մակարդակ Գործունեություն  Նկարագրություն  Ցուցիչներ 

Մակարդակ 1 
Երաշտի վաղ 
նախազգուշացում 

Տեղումների 
դեֆիցիտ 
(օդերեւութաբանա
կան երաշտ) 

SPI3 < –1, 

Վեգետացիոն շրջանում կուտակային տեղումների 

տեսակարար կշիռը (երկարաժամկետ միջինի տոկոս) 

Մակարդակ 2  
 
Գյուղատնտեսական 
երաշտի առաջին 
նշանները 

Օդերեւութաբանա
կան ջրային 
հաշվեկշիռ 
(տեղեկատու բերք) 

Օդերեւութաբանական ջրային հաշվեկշիռը 
վիճակագրական շեմից ցածր (տոկոսային 
վերլուծություն). 

- 75-րդ տոկոսը՝ չոր 

- 90-րդ տոկոսը՝  շատ չոր 
- 98-րդ տոկոսը՝ չափազանց չոր 

Մակարդակ 3  
 
 
Գյուղատնտեսական 
երաշտ 

Գյուղատնտեսակա
ն մշակաբույսերի 
երաշտի սթրեսը 
(ջրի հաշվեկշիռը 
կոնկրետ 
մշակաբույսերի 
համար) 

DISSk ընտրված բերքի 

համար. 

- 75-րդ տոկոսը՝ չոր 

- 90-րդ տոկոսը՝ շատ չոր 

-98-րդ տոկոսը՝ չափազանց չոր 

Երաշտի կատեգորիաները սահմանող շեմերի օրինակներ 

 
Լիտվա 

Դասակարգման համակարգի կիրառում, որը հիմնված է երկու ինդեքսների վրա՝ հիդրոթերմալ 
գործակից (HTC) և չորացման կայունություն (PDS): HTC-ի համար նախատեսված շեմերը 
վերաբերում են երեք երաշտի պայմաններին՝ չոր, երաշտ և ուժեղ երաշտ: 

 
Մոլդովա 

Չոր ժամանակաշրջանի ինդեքսի (IZU) շեմերը սահմանում են երաշտի հինգ կատեգորիաներ – 
նորմալ շրջան, չափավոր չոր շրջան, զգալի չոր ժամանակաշրջան, վտանգավոր չոր շրջան և 
բացառիկ չոր շրջան։ 

 
Լեհաստան 

Շեմերը վերաբերում են ստորգետնյա երաշտի ռիսկի ինդեքսին (KN ինդեքս), որը բաժանված է երեք 
կատեգորիայի՝ առանց ռիսկի, ցածր ջրային շրջանի վտանգ և ցածր ջրային շրջան՝ 
նախազգուշացումներն ու միջոցառումները հիմնավորելու համար: 

 
 
Ռումինիա 

Հողի խոնավության պահուստի շեմեր՝ ագրոօդերեւութաբանական ցուցանիշ, որն 
արտահայտում է գյուղատնտեսական բույսերի ջրի պահանջարկի հողային ֆունկցիայի 
ջրամատակարարման աստիճանը տարվա տարբեր ժամանակներում և խորություններում 
(այսինքն՝ 0-20 սմ, 0-50 սմ և 0-։ 100 սմ): Շեմային արժեքները երաշտը դասակարգում են երաշտի 
խոնավության վեց դասերի՝ ծայրահեղ պեդոլոգիական (այսինքն՝ հողի հետ կապված) երաշտ, 
սաստիկ երաշտ, չափավոր պանդոլոգիական երաշտ, բավարար մատակարարում, օպտիմալ 
մատակարարում և խոնավության նորմալ արժեքներից բարձր: 

 
Սլովակիա 

Շեմային արժեքների առաջարկություն չորս տեսակի ցուցանիշների համար՝ տեղումներ, գետերի 
հոսք, ստորերկրյա ջրերի մակարդակ և հողի խոնավության դեֆիցիտ: Շեմերը ներկայացնում են 
երաշտի չորս փուլերի սահմանային արժեքները՝ նորմալ, նախնական տագնապ, տագնապ և 
արտակարգ դրություն: 

 
Սլովենիա 

Գյուղատնտեսական երաշտի գնահատման եռաստիճան հայեցակարգ՝ տեղումների դեֆիցիտ, 
օդերևութաբանական ջրային հաշվեկշիռ և գյուղատնտեսական երաշտի մշակաբույսերի սթրես: 
Երաշտի երեք փուլերի շեմեր են սահմանվել 2-րդ և 3-րդ մակարդակների համար: 

 
Ուկրաինա 

Դասակարգման համակարգ հինգ դասերով՝ ըստ երաշտի ինտենսիվության՝ շատ ուժեղ, ուժեղ, 
միջին, թույլ և երաշտի բացակայություն: Սահմանային արժեքները սահմանվել են ութ 
ցուցանիշների համար՝ HTI, Md, V, Nо, NТ, W0–20, W0–50 և W0–100: 

Վաղ նախազգուշացումները պետք է տեղեկատվություն տրամադրեն շահագրգիռ կողմերի կարիքների հիման 
վրա սահմանված տարբեր ժամանակաշրջաններում, որպես. 

• կարճաժամկետ նախազգուշացումներ (1-7 օր), 

• միջնաժամկետ նախազգուշացումներ (10-15 օր), 

• սեզոնային կանխատեսում (3 - 6 ամիս): 
 

Երաշտի փաստացի իրավիճակի վերաբերյալ ժամանակին տեղեկատվություն և բավարար քանակությամբ 
տարածական տվյալներ ստանալու համար անհրաժեշտ է վերլուծել առկա մոնիտորինգի ցանցը՝ երաշտի 
ընտրված ցուցիչների համար, որոնք ներառված են վաղ նախազգուշացման համակարգում:Վերլուծությունը 
պետք է ուղղված լինի մոնիտորինգի կայանների խտության և չափումների հաճախականության 
ուսումնասիրությանը: Արդյունավետ նախազգուշացման համակարգը պետք է տրամադրի փաստացի 
տեղեկատվություն, որը թարմացվում է առնվազն շաբաթական պարբերականությամբ: Սովորաբար 
անհրաժեշտ է ընթացիկ մոնիտորինգի համակարգի արդիականացում՝ պահանջելով ընտրված ցուցիչների 
չափման հաճախականության ավելացում: Անհրաժեշտ է նաև ներկայացուցչական մոնիտորինգի կայանների 
ռացիոնալ ընտրություն, որպեսզի ամբողջ տարածքը ծածկվի վաղ նախազգուշացման կետերով: 
Գյուղատնտեսական երաշտի մոնիտորինգի առաջարկվող մեթոդներից մեկը (փորձարկվել է IDMP CEE 
Գործողություն 5.5-ում) օգտագործում է հեռահար զոնդավորման տվյալները՝ նախքան մշակաբույսերի 
բերքատվության անդառնալի կորուստը և/կամ որակի դեգրադացիան, երաշտի համապատասխան վաղ 
նախազգուշացման համար: (Տես նկարագրությունը՝ www.gwp.org/GWP-CEE/IDMPCEE/) 
Լայն հանրությանը վաղ նախազգուշացումներ հաղորդելու նպատակով խորհուրդ է տրվում օգտագործել առկա 
տեխնիկական միջոցները, որոնք կիրառվում են այլ տեսակի նախազգուշացումների համար (օրինակ՝ 
ջրհեղեղներ): Սովորաբար հնարավոր է հանրությանը տեղեկացնել կայքերի և/կամ էլեկտրոնային 
հաղորդակցության կամ լրատվամիջոցների միջոցով (ռադիո կամ հեռուստատեսային հեռարձակում): 
Վաղ նախազգուշացման համակարգի նկարագրությունը պետք է ներառվի ԵԿՊ-ում: 

http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning


 
Ռումինիայում վաղ նախազգուշացման համակարգի օրինակ 
Ռումինիայի գործող համակարգը վաղ նախազգուշացումներ է տալիս լայն հանրությանը հետևյալի 
միջոցով. 
1. Ստանդարտ ագրոօդերևութաբանական տեղեկագիր. տարածվում է Նախագահությանը, 
կառավարությանը, շրջակա միջավայրի և անտառների նախարարությանը և գյուղատնտեսության և 
գյուղի զարգացման նախարարությանը՝ տեղեկատվական և որոշումներ կայացնելու նպատակով: 
2. Մասնագիտացված ագրոօդերևութաբանական տեղեկագիր և կանխատեսումներ. զանգվածային 
լրատվության միջոցներով տարածվում է ֆերմերներին: Պարբերական հեռարձակումները (այսինքն՝ 
«Գյուղական կյանք») իրականացվում են հանրային ռադիոյի և հեռուստատեսության միջոցով՝ ազգային և 
տարածաշրջանային լուսաբանմամբ՝ ուղղված գյուղական լսարանին: 
3. Ագրոօդերևութաբանական կանխատեսումներ մի քանի մասնագիտացված հրատարակությունների և 
ամսագրերի համար. տարածվում են շաբաթական կամ ամսական էլեկտրոնային ձևաչափով 
(www.gazetafermierului.ro; www.profitulagricol.ro; www.revista-ferma.ro) և թղթային ձևաչափով (Village 
World): 
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ԵՀԿԾ ԿԱԵ  ցուցադրական ծրագրի շրջանակներում (Գործողություն 5.3) պատրաստվել են ԲՋՊՄ -ի 
վերաբերյալ ուղեցույցներ (տես www.gwp.org/GWP-CEE/IDMPCEE/): Սրանք լրացվում են ԿԱԵ երկրներում 
կիրառվող լավ փորձի մի քանի օրինակներով: Նմանատիպ ԲՋՊՄ ուղեցույցներ, որոնք ներկայացնում են 
այլընտրանքային կանաչ ենթակառուցվածքը դասական մոխրագույն ենթակառուցվածքներին (օրինակ՝ 
ժայռեր, ջրամբարներ, լճակներ և ջրանցքներ), մշակվել են ԱՊՀ գործընթացի միջոցով Հանձնաժողովի, անդամ 
պետությունների և շահագրգիռ կողմերի կողմից 2014 թվականին (Տեխնիկական հաշվետվություն – 2014 – 
082): 

Մեկ այլ միջոց, որը կարող է նվազեցնել երաշտի ռիսկերը, հողից գոլորշիացման նվազեցումն է և հողում ջուր 
պահելու կարողության ավելացումը – սա նաև ագրո-բնապահպանական միջոցառման լավ օրինակ է, որն 
աջակցում է ԵՄ Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությանըշ։Մեթոդաբանությունը, որն 
ուղեկցվում է կոնկրետ պրակտիկաների ցուցադրմամբ, նկարագրված է ԿԱԵ ԵՀԿԾ գործունեության 
վերջնական արդյունք 5.1-ում: Գյուղատնտեսության մեջ հող-ջուր պահելու կարողությունների մեծացում (տես 
http://www.gwp.org/GWP-CEE/IDMPCEE/). 

Մատակարարման մեկ այլ տարբերակ է ջրի կրկնակի օգտագործումը ոռոգման կամ արդյունաբերական 
նպատակներով: Թեև ակնկալվում է, որ Հանձնաժողովի կողմից կառաջարկվի ընդհանուր ստանդարտներ 
(օրինակ՝ առողջապահական, բնապահպանական) սահմանող կանոնակարգ, որը շուտով կավարտվի, 
հնարավոր է 2015 թվականին, այս գործիքի ներկայիս օգտագործումը սահմանափակ է:  ԵԿՊ-ում ներառված 
կանխարգելիչ և մեղմացնող միջոցառումների ծրագիրը պետք է նաև դառնա միջոլորտային և բազմավտանգ 
ռիսկերի կառավարման պլանի մաս (ներառյալ ջրհեղեղների ռիսկը և կլիմայի փոփոխությունը), որը հիմնված 
է աղետների կառավարման ինտեգրված մոտեցման վրա;

Ենթաքայլ 4.5 Մշակել միջոցառումների ծրագիր 
Միջոցառումների ծրագիրը ԵԿՊ-ի կարևոր տարրն է: Հիմնական նպատակն է նվազագույնի հասցնել երաշտի 
ազդեցությունը տնտեսության, սոցիալական կյանքի և շրջակա միջավայրի վրա: Միջոցառումների ծրագիրը 
պետք է սահմանվի երաշտի յուրաքանչյուր փուլի համար (նորմալ, նախազգուշացում, զգոնություն, 
արտակարգ իրավիճակ): Միջոցառումները կարելի է դասակարգել ըստ իրենց նպատակի և խմբավորվել 
հետևյալ կերպ (ինչպես նշված է 2007թ. զեկույցում). 

• կանխարգելիչ կամ ռազմավարական միջոցառումներ, 

• գործառնական միջոցառումներ, 

• կազմակերպչական միջոցառումներ, 

• հետագա միջոցառումներ, 

• վերականգնման միջոցառումներ։ 

 
Կանխարգելիչ կամ ռազմավարական միջոցառումները մշակվում և օգտագործվում են նորմալ 
կարգավիճակի պայմաններում: Նպատակը երաշտի նկատմամբ դիմադրողականության բարձրացումն է և 
հասարակության, տնտեսության և շրջակա միջավայրի վրա երաշտի պոտենցիալ ռիսկերի և 
ազդեցությունների մեղմացումը: Կանխարգելիչ միջոցառումների ծրագիրը պետք է փոխկապակցված լինի 
ՋՇԴ-ի պահանջներին համապատասխան մշակված ՋԿՊ-ներում ներառված միջոցառումների ծրագրի հետ: 
ԵԿՊ-ում ընդգրկված երաշտի հիմնախնդիրների և ՋԿՊ-ներում ընդգրկված ջրային ռեսուրսների 
համապարփակ կառավարման միջև ուղղակի կապը վերաբերում է ստորերկրյա ջրերի քանակական 
կարգավիճակի և մակերևութային ջրային մարմինների էկոլոգիական կարգավիճակի գնահատմանը (ավելի 
մանրամասն սույն ուղեցույցի 4-րդ գլխում): 

 

 
 
Ջրային էկոհամակարգի ճկունությունը բարելավելու նպատակով, անհրաժեշտ է դիտարկել ջրի 
արդյունավետության տարբերակները և առաջարկությունները, որոնք ներկայացված են հանձնաժողովի 2012 
թվականի «Եվրոպայի ջրային ռեսուրսների պաշտպանության նախագիծ» հաղորդագրության մեջ: Կանաչ 
ենթակառուցվածքները, մասնավորապես բնական ջրի պահպանման միջոցառումները (ԲՋՊՄ), այն 
միջոցառումներից են, որոնք մեծապես նպաստում են երաշտի բացասական հետևանքների 
սահմանափակմանը: Սա ներառում է ջրհեղեղների և խոնավ տարածքների վերականգնում, որոնք կարող են 
ջուր պահել առատ տեղումների ժամանակ:  ԲՋՊՄ -ը կարող է բազմաթիվ օգուտներ տալ տարբեր ոլորտների 
և քաղաքականության համար և պետք է ներառվի գործողությունների ծրագրերում (օրինակ՝ 
գետավազանային կառավարման պլաններ, հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլաններ, գյուղական 
զարգացման ծրագրեր, հարմարվողականության ռազմավարություններ, Natura 2000 կառավարման և 
տեղական զարգացման պլաններ): 

 

   Ծախսերի արդյունավետ հարմարվողականության միջոցառումների բացահայտումը, ընտրությունը և     

   առաջնահերթությունը պետք է հիմնված լինեն բազմաչափ վերլուծության վրա, որն արտացոլում է առնվազն    

   ժամանակի արդյունավետությունը, ծախսերը, օգուտները և ընդհանուր ընդունելիությունը: 

 

Գործառնական միջոցառումներն այն միջոցներն են, որոնք սովորաբար կիրառվում են երաշտների ժամանակ 
(նախազգուշացման և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ): Գործառնական միջոցառումները պետք է 
հիմնված լինեն երաշտի յուրաքանչյուր փուլի համար սահմանված կառավարման նպատակների վրա: 

 

(1) Նախնական ահազանգ 

Նախնական ահազանգի կարգավիճակում կառավարման նպատակը երաշտի ազդեցության 
հնարավորության նախապատրաստումն է: Նպատակն է օգտատերերին պատրաստել ապագա 
գործողություններին: Հիմնական գործողությունները պետք է ուղղված լինեն երաշտի հանձնաժողովի 
ակտիվացմանը, մոնիտորինգի ուժեղացմանը, երաշտի վաղ ահազանգման համակարգի գործարկմանը՝ 
նպատակ ունենալով բարձրացնել հանրային իրազեկվածությունը և ապագա սցենարների գնահատումը: 
Նախատագնապային իրավիճակում միջոցառումները հիմնականում կրում են անուղղակի բնույթ, որոնք 
իրականացվում են կամավոր շահագրգիռ կողմերի կողմից (օրինակ՝ ոռոգում): 

(2) Զգուշացում 

Տագնապային իրավիճակում կառավարման նպատակը երաշտի հաղթահարումն է՝ արտակարգ իրավիճակից 
խուսափելու նպատակով: Առաջնահերթ խնդիրն է մեղմացնել երաշտի ազդեցությունը որոշակի 
ջրօգտագործող խմբերի վրա և կանխել ջրային մարմնի վիճակի վատթարացումը: Այս տեսակի 
միջոցառումները պետք է կենտրոնացված լինեն ջրի խնայողության վրա: Պահանջարկի կառավարման 
միջոցառումները, ներառյալ ջրի օգտագործման մասնակի սահմանափակումները՝ ազդակիր շահագրգիռ 
կողմերի համաձայնությամբ, կարող են կիրառվել, կախված սոցիալ-տնտեսական ազդեցություններից: Բարձր 
էկոլոգիական արժեք ունեցող տարածքները պետք է ավելի ինտենսիվ մշտադիտարկվեն՝ կանխելու դրանց 
վատթարացումը: 

(3) Արտակարգ իրավիճակ 

Կառավարման նպատակն է մեղմացնել ազդեցությունները և նվազագույնի հասցնել վնասները: 
Առաջնահերթությունը խմելու ջրի նվազագույն պահանջների բավարարումն է։ Այլ ջրօգտագործումները 
երկրորդային են: Երաշտի վթարային պայմաններում ընդունված միջոցառումները կարող են լինել ոչ 
կառուցվածքային, ինչպիսիք են ջրի սահմանափակումները բոլոր օգտագործողների համար (ներառյալ 
քաղաքային պահանջարկը), սուբսիդիաներ և ցածր տոկոսադրույքով վարկեր, կամ կառուցվածքային, ինչպես, 
օրինակ, նոր ենթակառուցվածքի, ստորերկրյա ջրառի նոր կետերի և ջրի տեղափոխման թույլտվություն: 
Գործառնական միջոցառումների կիրառումը կարող է կապված լինել կոնկրետ խորհրդատվական 
ծառայությունների հետ: Օրինակ, որոշ երկրներում ստեղծվել է ոռոգման խորհրդատվական ծառայություն, որը 
տեղեկատվություն է տրամադրում ագարակատերերին երաշտի տվյալ փուլում առաջարկվող ոռոգման 
չափաբաժնի մասին: 
Կազմակերպչական միջոցառումները  ստեղծում են համապատասխան կազմակերպություն՝ ապահովելու 
ԵԿՊ-ի մշակումն ու իրականացումը և միջոցառումների ծրագրի կատարումը. ստեղծել համակարգման 
արձանագրություններ վարչակազմերի և խնդրի հետ անմիջականորեն առնչվող պետական և մասնավոր 
սուբյեկտների, մասնավորապես՝ հանրային մատակարարման համար պատասխանատու սուբյեկտների 
միջև։ Կազմակերպչական միջոցառումները պետք է հստակեցվեն երաշտի բոլոր փուլերի համար: 

 
ԵԿՊ-ում ներառված կանխարգելիչ կամ ռազմավարական միջոցառումները միայն լրացնում են ՋԿՊ-
ներում ընդգրկվածներին՝ կապված ստորերկրյա ջրերի քանակական վիճակի և մակերևութային ջրերի 
էկոլոգիական վիճակի հետ՝ նպատակ ունենալով հասնել լավ ջրային մարմինների կարգավիճակի: Որպես 
կողմնակի ազդեցություն, դրանք կարող են նաև նպաստել երաշտի ռիսկի նվազեցմանը: Պետք է հստակ 
կապեր ապահովվեն ՋԿՊ-ում և ԵԿՊ-ում ներառված միջոցառումների միջև: 
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Հետագա միջոցառումները ծառայում են ԵԿՊ-ի և դրա հետևանքների համապատասխանությանը և 

կիրառմանը հետևելու գործընթացին: 
 
Երաշտի վերականգնման կամ երաշտից դուրս գալու միջոցառումները ներառում են ընդունված 
միջոցառումների ապաակտիվացում և ջրային ռեսուրսների և ջրային էկոհամակարգի վրա ազդեցության 
վերականգնման միջոցառումների ակտիվացում: 
 
Ենթաքայլ 4.6 Երաշտի կառավարման պլանի մշակման, իրականացման և թարմացման 
կազմակերպչական շրջանակ 
Կարևոր է հիշել, որ ռիսկի նվազեցման վրա հիմնված երաշտի կառավարումն ունի երեք փուլ. 

● ԵԿՊ-ի նախագծում, 
● ԵԿՊ-ի իրականացում, 
● ԵԿՊ-ի վերանայում/թարմացում: 

   Երաշտի հանձնաժողովը պետք է ապահովի և երաշխավորի բոլոր փուլերի կատարումը։ ԵԿՊ-ում    
   յուրաքանչյուր փուլի համար պետք է ներառվեն անհրաժեշտ հատուկ առաջադրանքներ:  

Երաշտի հանձնաժողովը պետք է ապահովի և երաշխավորի բոլոր փուլերի կատարումը։ ԵԿՊ-ում 
յուրաքանչյուր փուլի համար պետք է ներառվեն անհրաժեշտ հատուկ առաջադրանքներ: Այս գլուխը պետք է 
պարունակի հիմնական տեղեկատվություն երաշտի կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքի 
ստեղծման վերաբերյալ, որն անհրաժեշտ է ԵԿՊ -ի մշակման, իրականացման և թարմացման համար: 
Կազմակերպչական կառուցվածքը երաշտի արդյունավետ կառավարման հիմնական տարրն է: 
Կազմակերպչական կառուցվածքի ստեղծումը ԵՄ օրենսդրությամբ չի կարգավորվում։ Հետևաբար, կարող են 
գոյություն ունենալ տարբեր կազմակերպչական պայմանավորվածություններ և կառավարման համակարգի 
դիագրամներ: Բայց ցանկացած դեպքում պետք է ապահովվի ջրի համապարփակ կառավարման վրա հիմնված 
հիմնական սկզբունքները (երաշտի կառավարման ինտեգրում ջրի կառավարման մեջ՝ համաձայն ՋՇԴ) և 
մասնակցային մոտեցումը (ազդակիր բոլոր դերակատարների ներգրավվածությունը): 
 
 
Հետևյալ տարրերը պետք է ներառվեն DMP-ում. 

• տեղեկատվություն քաղաքական գործողությունների արդյունքների մասին՝ իրավասու մարմնի որոշում, 
երաշտի հանձնաժողովի և աշխատանքային խմբերի ստեղծում,  

• ներգրավված ոլորտների, հաստատությունների և շահագրգիռ կողմերի ցանկ, 

• կազմակերպչական պայմանավորվածություններ և հանձնաժողովի առանձին անդամների դերերի և 
պարտականությունների բաշխում, 

• իրավասու մարմինների, կազմակերպությունների և շահագրգիռ կողմերի միջև համակարգում, 

• ԵԿՊ-ի մշակման պլանավորման գործընթացի նկարագրությունը: Երկու հնարավորություն կա: Առաջին 
տարբերակն է մշակել ԵԿՊ որպես ՋԿՊ-ների մաս՝ պահպանելով թարմացման համար նախատեսված 
պլանավորման նույն ցիկլերը (6 տարի) և ՋՇԴ-ում պլանային փաստաթղթերի պատրաստման համար 
սահմանված ժամկետները, ներառյալ հանրային մասնակցության գործընթացը: Երկրորդ տարբերակն է 
մշակել ԵԿՊ՝ ՋՇԴ պլանավորման գործընթացի շրջանակներից դուրս, 

•  ԵԿՊ իրականացման մանրամասներ (ինչպես է իրականացվելու միջոցառումների ծրագիրը, 
միջոցառումների իրականացման մոնիտորինգ, իրականացվող միջոցառումների արդյունավետության 
գնահատում), 

• մանրամասներ վաղ ահազանգման համակարգի ակտիվացման վերաբերյալ 

• երաշտի առաջացման ժամանակ անհրաժեշտ գործառնական միջոցառումներ՝ ազդեցությունները 
մեղմելու համար (օրինակ՝ կարգավորման միջոցառումներ), 

• երաշտի հետևանքների գնահատում և հետագա և վերականգնման միջոցառումների ընդունման 
գործընթաց 

• DMP-ի գնահատում և թարմացում 

• կոնտակտային անձեր և ընթացակարգեր՝ երաշտի շարունակվող դրվագի ընթացքում հավաքված 
փաստացի մոնիտորինգի տվյալների նախնական փաստաթղթերի և տեղեկատվության ստացման 
համար, 

• հանրության մասնակցությունը խրախուսելու նպատակով ձեռնարկված հանրային տեղեկատվության և 
խորհրդատվական միջոցառումների ամփոփում, 

• տուրքեր միջազգային/գետավազանային մակարդակի վրա: 

 Ենթաքայլ 4.7 Բացեր և անորոշություն 
Նախքան առաջին ՊԿՊ-ի մշակումը, առաջարկվում է երաշտի ընթացիկ կառավարման համապարփակ 
վերլուծություն՝ համաձայն Աղյուսակ 4-ում ամփոփված չափանիշների: 
 

 
 

Աղյուսակ 4. Առաջարկվող հիմնական տարրերն ու չափանիշները բացերի և անորոշությունների բացահայտման համար 

Տարրեր Չափանիշներ 

Օրենսդրություն 
Գործող օրենսդրությունը՝ ՋՇԴ-ին համապատասխան 

Ազգային կանոնակարգեր տեղում երաշտի կառավարման համար 

 

 

 

Վարչական 
Պայմանավորվածու-

թյուններ 

Երաշտի կառավարման համար նշանակված իրավասու մարմին 

Թվարկված պետական կառավարչական մարմինները (օրինակ՝ 
նախարարությունները, տեղական պետական մարմինները): 

Բացահայտվել են երաշտի հետ կապված մասնագիտական 
հաստատություններ 

Երաշտի ազդեցության տակ գտնվող շահագրգիռ կողմերը բացահայտված 
և թվարկված են 

Ստեղծվել է երաշտի հանձնաժողով 

Երաշտի հանձնաժողովի մանդատը տրված է 

Ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր 

Սահմանված են երաշտի կառավարման նպատակները 

Երաշտի ռիսկի 
նվազեցման 

քաղաքականություն 

Մշակվել է երաշտի քաղաքականություն՝ հիմնված ռիսկերի նվազեցման 
սկզբունքների վրա 

Կառավարության կողմից հաստատված երաշտի ռիսկի նվազեցման 
քաղաքականություն/ռազմավարություն 

 
 

Տվյալների 
գույքագրում 

Վերլուծվել է տեղումների և ջերմաստիճանի տվյալների գույքագրում 

Վերլուծվել է օդերևութաբանական երաշտի գնահատման տվյալների 
գույքագրումը 

Վերլուծվել և լրացվել է գյուղատնտեսական երաշտի գնահատման 
տվյալների գույքագրումը 

Ավարտված է սոցիալ-տնտեսական երաշտի գնահատման տվյալների 
գույքագրումը 

Ապահովված է տվյալների հասանելիությունը DMP-ի մշակման համար 

 
 
 
 

Երաշտի կառավարման 
պլան 

Ստեղծվել է երաշտի ցուցիչի համալիր համակարգ 

Որոշվել են երաշտի փուլերի շեմերը 

Երաշտի դասակարգման համակարգը ավարտված է 

Ավարտված է պատմական երաշտի իրադարձությունների գնահատումը 

Երաշտի ռիսկի գնահատումն ավարտված է 

Երաշտի վտանգի և ռիսկի քարտեզներն ավարտված են 

Վաղ նախազգուշացման համակարգը գործում է 

Մշակված միջոցառումների ծրագիր (կանխարգելիչ, գործառնական 
կազմակերպչական, հետևողական և վերականգնողական) 

Երաշտի կառավարման պլանը հասանելի է հանրությանը 

 
Հղումներ ԵԿՊ-ների, 
ԳԿՊ-ների, ՋՌԿ-ների 

միջև 

Ապահովված է կապը DMP-ներում երաշտի գնահատման և ԵԿՊ-ներում 
ստորերկրյա ջրերի քանակական կարգավիճակի գնահատման միջև 

Հստակորեն տարբերվում են երաշտի և ջրի սակավության խնդիրները 

Ապահովված է կապը ԵԿՊ-ներում երաշտի գնահատման և ԳԿՊ-ներում 
էկոլոգիական կարգավիճակի գնահատման միջև 

Ապահովված է պլանային փաստաթղթերի (ԵԿՊ-ների, ԳԿՊ-ների, ՋՌԿ-
ների) միջև միջոցառումների ծրագրի միջև փոխգործակցությունը. 

 Կլիմայի փոփոխություն 
Կատարվել է կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում երաշտի 
առաջացման հաճախականության և ծանրության վրա 
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Առաջին ԵԿՊ սովորաբար մշակվում է մոնիտորինգի առկա տվյալների հիման վրա, որոնք պարտադիր չէ, որ 
լինեն բարդ և բավարար: Ենթադրվում է, որ այն կարող է որոշակիորեն անբավարար լինել որակի և/կամ 
տվյալների բացակայության պատճառով: ԵԿՊ մշակման համար օգտագործվող տվյալների որակի 
գնահատումը երաշտի պլանավորման գործընթացում տեղին քայլ է: Առաջարկվում է տվյալների որակի 
գնահատում կատարել՝ ուղղված տեղեկատվական համակարգի հիմնական թույլ կողմերի բացահայտմանը 
(տվյալների պակաս, ոչ շատ ճշգրիտ տվյալներ), որոնք ավելի մեծ ուշադրություն են պահանջում հաջորդ 
փուլերում: Ակնկալվում է, որ սոցիալ-տնտեսական երաշտը բնութագրող տվյալներ (օրինակ՝ 
ազդեցությունները հասարակության և տնտեսական գործունեության վրա և այլն) կարող են բացակայել 
առաջին ԵԿՊ-ում: Բացերի և անորոշության բացահայտումը պետք է լրացվի տվյալների հավաքման և 
գնահատման բարելավմանն ուղղված հատուկ միջոցառումների մշակմամբ: 

 

ՔԱՅԼ 5. Հանրայինացնել երաշտի կառավարման պլանը հանրության ներգրավման 
համար 

ԵԿՊ հրապարակման նպատակն է խրախուսել հանրության մասնակցությունը և շահագրգիռ կողմերի ակտիվ 
ներգրավվածությունը ԵԿՊ մշակման, իրականացման և թարմացման գործում: Հանրության 
մասնակցությունը երաշտի կառավարման համակարգի էական տարր է, որը ներկայացնում է սոցիալական, 
տնտեսական և բնապահպանական ասպեկտները, հաշվի առնելով փոխզիջումների հասնելու 
հնարավորությունը։ Հասարակության մասնակցության գործընթացը ներառում է. 

• ԵԿՊ հրապարակում (ներառյալ ժամանակավոր պլանավորման փաստաթղթերը), 

• ԵԿՊ հասանելիություն մեկնաբանությունների համար, 

• խորհրդակցություն՝ ուղղված շահագրգիռ կողմերի ակտիվ ներգրավմանը։ 
 

Հրապարակում՝ մեկնաբանությունների համար 

Եթե ԵԿՊ մշակվում է ՋՇԴ-ի համատեքստում որպես լրացուցիչ պլանավորման փաստաթուղթ (հոդված 13.5), 
ապա դրա հրապարակումն ապահովվում է ամբողջությամբ ԳԿՊ-ների հետ՝ ՋՇԴ կանոններին 
համապատասխան: Հանրային տեղեկատվության և մասնակցության կարգը սահմանված է ՋՇԴ-ի 14-րդ 
հոդվածում: Անդամ պետություններից պահանջվում է ապահովել ԳԿՊ-ների (ներառյալ ԵԿՊ) հրապարակումը 
և մեկնաբանությունների համար հանրությանը հասանելի դարձնել հետևյալ ժամանակավոր պլանավորման 
փաստաթղթերը.  

• պլանի պատրաստման ժամանակացույցը և աշխատանքային ծրագիրը 

• գետավազանում հայտնաբերված ջրերի կառավարման էական խնդրի միջանկյալ ակնարկ՝ պլանին 
վերաբերվող ժամանակաշրջանի սկզբից առնվազն երկու տարի առաջ, 

• ԳԿՊ-ի օրինակների նախագիծը, առնվազն մեկ տարի առաջ այն ժամանակաշրջանի սկզբից, որին 
վերաբերում է պլանը: 

Ե՛վ ԳԿՊ-ն, և՛ ԵԿՊ-ն պետք է պարունակեն առնվազն հիմնական տեղեկատվություն երաշտի խնդիրների 
արդիականության վերաբերյալ՝ հիմնված համապատասխան ապացույցներով: Հանրությունն իրավունք ունի 
վեցամսյա ժամկետում մեկնաբանել փաստաթղթերը։ 

Հանրությունը պետք է ապահովված լինի բոլոր հիմնական փաստաթղթերի հասանելիությամբ, որոնք 
օգտագործվում են ԳԿՊ-ների և ԵԿՊ-ների մշակման համար: Եթե ԵԿՊ մշակվում է ՋԿՊ-ի մշակման 
շրջանակից դուրս (պլանավորման ցիկլերի կեսին), ապա պետք է կիրառվեն ԵԿՊ հրապարակման 
նմանատիպ ընթացակարգեր՝ դարձնելով նախագիծը մեկնաբանությունների համար հանրությանը 
հասանելի։ Այս դեպքում երաշտի հանձնաժողովը պետք է ապահովի ԵԿՊ-ի հրապարակումը: Հանրության 
մասնակցության գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են ԱՊՀ 
ուղեցույց թիվ 8-ում Հանրային մասնակցություն, ինչպես պահանջվում է Ջրի շրջանակային հրահանգով: 

Հասարակության մասնակցությունը ԵԿՊ-ի զարգացմանը նույնպես պարտադիր է, քանի որ ԵԿՊ-ները 
մտնում են Շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատման (ՌԲԳ) հրահանգի շրջանակում, որը 
պահանջում է ակտիվ մասնակցություն՝ հիմնված Օրհուսի կոնվենցիայի սկզբունքների վրա: 

Խորհրդակցություն 

Մեկնաբանություններ ստանալուց հետո պետք է սկսվի խորհրդակցական գործընթաց։ Երաշտի Կոմիտեն 
պետք է նախապես մշակի խորհրդատվական ռազմավարություն և հաղորդակցման պլան: Հիմնականում 
խորհրդատվությունների երկու ձև կա. 

•  գրավոր 

•  բանավոր կամ ակտիվ խորհրդատվություններ, որոնք կարող են կազմակերպվել տարբեր ձևերով (օրինակ՝ 
երկկողմանի հանդիպումներ, աշխատաժողովներ, կոնֆերանսներ) 

 
Խորհրդակցություններն ավարտվելուց և ԵԿՊ-ում համապատասխան փոփոխությունները կատարվելուց հետո 
պետք է պատրաստվի խորհրդակցության գործընթացի և հարակից փոփոխությունների ամփոփագիր և կիսվի 
շահագրգիռ կողմերի հետ, ովքեր ներգրավված են եղել խորհրդակցություններին: 
 

ՔԱՅԼ 6. Մշակել հետազոտական և գիտական ծրագիր 

Երաշտի կոմիտեն պետք է բացահայտի ազգային գիտական և հետազոտական ծրագրի կարիքները, որը 
կարող է նպաստել երաշտի, դրա ազդեցությունների և մեղմացման այլընտրանքների ավելի լավ ըմբռնմանը: 
Ծրագրի մշակումը պետք է կապված լինի ԵԿՊ մշակման ընթացքում բացերի և անորոշությունների 
բացահայտման հետ, հաշվի առնելով համապատասխան հարակից խնդիրները (օրինակ՝ կլիմայական 
փոփոխությունների և ջրային ռեսուրսների վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ առկա գիտելիքները, 
հեռահար զոնդավորման վրա հիմնված մոնիտորինգի նոր արդյունավետ մեթոդներ և այլն): 

 

Աղբյուր: http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning 

 

ՔԱՅԼ 7. Մշակել կրթական ծրագիր 

Լայն կրթական ծրագրերը պետք է մշակվեն Երաշտի հանձնաժողովի կողմից։ Այս գործունեության նպատակն 
է բարձրացնել իրազեկվածությունը նոր ռազմավարության վերաբերյալ՝ տրամադրելով տեղեկատվություն 
ԵԿՊ և միջոցառումների ծրագրի մասին՝ կապված երաշտի հետևանքով տուժած հատուկ խմբերի կարիքների 
հետ: Կրթական ծրագրերը նախընտրելիորեն պետք է ուղղված լինեն տեղական մակարդակի շահագրգիռ 
խմբերին (օրինակ՝ որոշում կայացնողներ, ֆերմերներ, քաղաքապետարաններ և այլն): 
 
Կրթական ծրագրերի մշակումը ներառում է. 

• վերապատրաստման աշխատանքների ապահովման համար պատասխանատու աշխատանքային խմբի 
ստեղծում, 

• երաշտի ազդեցության տակ գտնվող խոցելի խմբերի և արդյունքների վրա ազդելու ներուժ ունեցող խմբերի 
(օրինակ՝ որոշում կայացնողների) բացահայտում, 

• կրթական ծրագրերի մշակում՝ շրջանակ, ժամկետ, ձև (օրինակ՝ սեմինարներ, կրթական դասընթացներ), 

• ուսումնական նյութերի մշակում: 

   Հիմնական ընթացիկ հետազոտական թեմաները ԵՀԾԿ ԿԱԵ-ի համար 

Ելնելով երաշտին ուղղված գիտահետազոտական նախագծերի ցանկից, կարող է նախաձեռնվել համատեղ 
տարածաշրջանային ծրագիր՝ ապագա գործունեության համար 

տվյալների հավաքագրման և մոնիտորինգի ներդաշնակեցում (Հունգարիա, Ռումինիա, Չեխիա և 
անտառների մոնիտորինգ Ուկրաինայում) 

պլանավորման գործընթացների բարելավում, օրինակ. երաշտի ցուցանիշներ, պատմական գնահատում և 
երաշտի կանխատեսում (Լեհաստան, Մոլդովա, Հունգարիա); ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն, 
ներառյալ վտանգի և ռիսկերի քարտեզների մշակումը (Ռումինիա, Լիտվա, Սլովակիա) 

գյուղատնտեսական երաշտի կառավարման բարելավում (Սլովենիա) 

միջոցառումների իրականացմանն աջակցություն - օր. ջրամատակարարման համակարգի արտահոսքի 
սահմանափակում, ջրամբարների ծավալի ավելացում, փոքր ջրամբարների կառուցում, մաքրված ջրերի 
օգտագործում ոռոգման համար (Բուլղարիա, Սլովակիա, Հունգարիա); հողի ջրի պահպանման 
հզորության բարձրացում (Սլովակիա, Լեհաստան, Չեխիա, Հունգարիա); էլեկտրոնային հոսքերի 
որոշում (Լիտվա, Սլովակիա) 

կլիմայի փոփոխության մոդելավորում (Չեխիա, Լիտվա, Սլովակիա) 

http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/IDMPCEE/National-Planning
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4. Առնչվող խնդիրներ 

 
Այս գլուխն ամփոփում է ՋՇԴ-ի շրջանակում երաշտի հետ անմիջականորեն առնչվող հարցերի 
վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը: Ի տարբերություն երաշտի հիմնախնդիրներին 
(նկարագրված նախորդ գլխում)՝ հիմնված ոչ իրավական պարտադիր առաջարկությունների վրա, 
քանակական կարգավիճակը, երաշտի երկարատև գնահատումը և, մասամբ, կլիմայի փոփոխության 
ասպեկտները ենթակա են ՋՇԴ-ի պարտադիր կանոնակարգերին: Այս տարրերը պետք է լինեն ՋԿՊ-ների 
մշակման անբաժանելի մասը: Ստորերկրյա ջրերի վիճակի քանակական գնահատման, կլիմայի 
փոփոխության գնահատման և երաշտի ռիսկի գնահատման միջև ուղղակի կապը անհրաժեշտ պայման 
է արդյունավետ DMP-ի մշակման համար: 
 

4.1. Ստորերկրյա ջրերի քանակական ասպեկտներ 

ՋՇԴ-ով ընդգրկված ստորերկրյա ջրերի քանակական ասպեկտները կապված են ստորերկրյա ջրերի 
համար սահմանված բնապահպանական նպատակների հետ: Ընդհանուր նպատակը մինչև 2015 
թվականը լավ քանակական կարգավիճակի հասնելու պահանջն է։ Քանակական կարգավիճակը 
արտահայտում է ջրային մարմնի ազդեցության աստիճանը, որն առաջանում է ուղղակի և անուղղակի 
ջրառներից: Հիմնական պայմանն է ապահովել, որ առկա ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրառը 
չգերազանցի երկարաժամկետ տարեկան միջին ցուցանիշոը և ստորերկրյա ջրերի մակարդակը 
չենթարկվի մարդածին փոփոխությունների, որոնք հանգեցնում են հարակից մակերևութային ջրերի և 
ցամաքային էկոհամակարգերի (օրինակ՝ խոնավ տարածքների) վնասմանը: Կարգավիճակի 
քանակական գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալները պետք է ստացվեն ստորերկրյա ջրերի 
մակարդակի չափումների համապարփակ մոնիտորինգի ցանցից: Մոնիտորինգի ծրագիրը պետք է 
ապահովի բավարար տվյալներ վիճակի հուսալի քանակական գնահատման համար, ներառյալ 
ստորերկրյա ջրերի առկա ռեսուրսների գնահատումը: 

Ստորերկրյա ջրերի քանակական կարգավիճակի գնահատման արդյունքը լավ քանակական 
կարգավիճակ չունեցող ստորերկրյա ջրային մարմինների և մակերևութային ջրերի և հարակից 
էկոհամակարգերի և մարդկային զարգացման վրա հնարավոր ազդեցությունների (օրինակ՝ 
ջրամատակարարումը) բացահայտումն է: Դա նշանակում է, որ բացահայտված են ջրի սակավության 
ազդեցության տակ գտնվող տարածքները: Ստորերկրյա ջրային մարմինների քանակական լավ վիճակի 
հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները պետք է մշակվեն և ներառվեն ՋԿՊ միջոցառումների 
ծրագրում, ներառյալ ջրի սակավության հետ կապված միջոցառումները: 

Ջրի սակավության խնդրի աճի դեպքում ՋԿՊ-ներում պետք է ձեռնարկվեն ջրի արդյունավետության 
համապատասխան միջոցառումներ: Նախագիծը մի քանի տարբերակ է տրամադրում ջրի քանակական 
կառավարման և ջրի արդյունավետության բարելավման համար: Դրանք ներառում են. 
● ՋՇԴ-ի 9-րդ հոդվածի համաձայն գնային քաղաքականության իրականացում, որը խթանում է ջրի 

առավել արդյունավետ օգտագործումը հիմնական ջրօգտագործման ոլորտներում: Հարկ է ընդգծել, 
որ այս միջոցառումը պարտադիր է և պետք է ներառվի ՋԿՊ-ներում՝ որպես իրավաբանորեն 
պարտադիր պահանջ: Խրախուսական գնային քաղաքականության նախապայմանը ջրի 
հաշվառման բարելավումն է։ 

● Ջրային հաշիվների մշակում՝ գետավազանի և ենթաավազանի մակարդակում ջրային հաշվեկշռի 
հաշվարկի բարելավում: Ջրային հաշիվները սերտորեն կապված են էկոլոգիական հոսքի 
նույնականացման հետ՝ ապահովելով, որ բնության կարիքները պահպանվեն, և որ ջրի հաշվեկշիռը 
մնա կայուն սահմաններում: ՋՇԴ գործընթացի շրջանակներում մշակվում են ջրային հաշիվների և 
էկոլոգիական հոսքի ուղեցույցները (վերջնաժամկետը՝ 2014 թ.), 

● Ջրի բաշխիչ ցանցերից արտահոսքերը դադարեցնելու լավ փորձի արագացում՝ ապագայի 
ռազմավարական տեսլական՝ ուղղված ջրային ենթակառուցվածքների տեխնիկական պայմանների 
բարելավմանը, 

● CAP բարեփոխում ոռոգման արդյունավետության և ջրի պահպանման կարողությունների 
բարելավման նպատակով՝ հիմնված ջրօգտագործման կրճատման փիլիսոփայության վրա՝ որպես 
Գյուղական զարգացման շրջանակներում ոռոգման ծրագրերի նախապայման, 

● Արդյունավետ ջրային սարքեր շենքերում՝ հիմնված ԵՄ էկոպիտակի և Կանաչ պետական գնումների 
կամավոր չափանիշների վրա՝ ջրի հետ կապված հիմնական արտադրանքի համար, 

● Ջրի կառավարման բարելավում`ՋՇԴ-ի իրականացման ընդհանուր բարելավում: 

ՋՇԴ պլանավորման գործընթացում հավաքված քանակական տվյալները պետք է/կարող են օգտագործվել որպես 
ԵԿՊ մշակման հիմք: Պլանավորման երկու փաստաթղթերին առնչվող տվյալները և տեղեկատվությունը (ՋԿՊ և 
ԵԿՊ) կարող են խմբավորվել հետևյալ կատեգորիաների մեջ. 

• ջրառների տվյալների բազա՝ ըստ օգտագործողների, 

• առկա ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների տվյալների բազա՝ հաշվարկված բոլոր ստորերկրյա ջրային 
մարմինների համար, 

• ջրի պահանջարկի տվյալներ (ներկա և ապագա միտումների սցենարներ), 

• ջրամատակարարման տվյալներ (ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ, օպերատորներ, 
ջրամատակարարման համակարգի հզորություն, ջրի բաշխիչ ցանցերից արտահոսքեր, ջրի 
սպառման միտում), 

• ջրի սակավության հետևանքով ազդված տարածքների (ստորերկրյա ջրային մարմիններ, 
մակերևութային ջրային մարմիններ, ցամաքային էկոհամակարգեր) ցանկ՝ լրացված 
քարտեզագրմամբ, 

•  ջրի սակավության գնահատում WEI+ ցուցիչի միջոցով (հաստատված է ԱՊՀ գործընթացում) 

• քանակական կառավարման հայտնաբերված թերություններ (օրինակ՝ «սև աբստրակցիաների» 
քանակի գնահատում (առանց թույլտվության): 

 
 

4.2. Երկարատև երաշտներ 
 
«Երկարատև երաշտ» տերմինը ներմուծվել է ՋՇԴ-ում` կապված 4.6-րդ հոդվածում նշված բնապահպանական 
նպատակներից բացառությունների հետ, որը թույլ է տալիս ջրի կարգավիճակի ժամանակավոր վատթարացում: 
Այս տերմինի իրավական սահմանումը ներառված չէ ՋՇԴ-ում: «Երկարատև երաշտը» կարելի է հասկանալ որպես 
երաշտի հատուկ տեսակ, որը հանգեցնում է ջրային մարմնի կարգավիճակի ժամանակավոր վատթարացման: 
«Երկարատև երաշտ» տերմինը ավելի լավ հասկանալու համար բացառությունների կիրառման համար կարող են 
օգտագործվել 4.6-րդ հոդվածում սահմանված հետևյալ պայմանները. 
● դա բնական ուժի հետևանք է (մաժորներ, որոնք բացառիկ են կամ որոնք ողջամտորեն հնարավոր չէր 
կանխատեսել) և որոնք պարբերաբար վերանայվում են (օրինակ՝ ԳԿՊ-ների միջոցառումների ծրագրին և/կամ 
երաշտի կառավարման պլանին հետամուտ լինելու միջոցով), 
● ձեռնարկվում են բոլոր հնարավոր քայլերը՝ հետագա վատթարացումից խուսափելու համար,  
● Երկարատև երաշտի ընթացքում ձեռնարկված միջոցառումները չեն վտանգում երկարատև երաշտից 
հետո ջրային մարմնի վերականգնումը և ներառված են միջոցառումների ծրագրում, 
● Ջրային մարմնի վերականգնման միջոցառումները ձեռնարկվում են որքան հնարավոր է շուտ և 
ներառված են ԳԿՊ-ների հաջորդ թարմացումներում, 
● Երկարատև երաշտի հետևանքների ամփոփագիրը ներառված է ԳԿՊ-ում: 
 
«Երկարատև երաշտի» առաջացումը պարզելու և երաշտի հետևանքներից խուսափելու համար երաշտի հետ 
կապված կարելի է առանձնացնել երեք տեսակի ցուցիչներ. 

● տեղումների վրա հիմնված բնական ցուցիչները՝ որպես հիմնական ցուցանիշ (որտեղ անհրաժեշտ է նաև 
գոլորշիացման ու վիճակագրական շարքերը) ցույց են տալիս, որ դա «բնական պատճառ կամ ֆորսմաժոր է», 
և որ հանգամանքները բացառիկ են կամ ողջամտորեն չէին կարող կանխատեսվել, 

● ցուցիչներ, որոնք ապացուցում են, որ երկարատև երաշտը հանգեցրել է մեկ (կամ մի քանի) ջրային 
մարմինների ժամանակավոր վատթարացմանը՝ որպես 8-րդ հոդվածի և ՋՇԴ V Հավելվածի համաձայն 
սահմանված մոնիտորինգի ծրագրերի անբաժանելի մաս (դրանք շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հետ 
կապված ցուցիչներ են), 

 
Ստորերկրյա ջրերի լավ քանակական կարգավիճակի հասնելու միջոցառումների ծրագրի մշակումը ՋԿՊ-
ների մշակման շրջանակներում և ԵԿՊ-ում ամփոփված լրացուցիչ մեղմացնող միջոցառումների մշակումը 
ենթակա են առանձին պրակտիկայի: Երաշտի ռիսկի վրա հիմնված արդյունավետ կառավարման ներդրման 
համար էական է երկու գործընթացների միջև ուղիղ կապը: Ջրի սակավության և երաշտի հիմնախնդիրների 
տարբերակումը տարրական պահանջ է։ 



 

«Երկարատև երաշտը» համարվում է երաշտի հատուկ տեսակ, , երբ գետավազանային մարմինը 
հայտարարում է «ժամանակավոր շեղում» ջրի լավ կարգավիճակից: «Երկարատև երաշտի» 
բացահայտումը ու բնութագրումը և անհրաժեշտ միջոցառումների մշակումը անհրաժեշտ է/պետք է 
Համաձայն ՋՇԴ-ում սահմանված պարտադիր կանոնների և ԵԿՊ -ի մշակման ոչ մրցութային 
ուղեցույցների: Արդյունքները պետք է ներառվեն երկու փաստաթղթերում՝ ԳԿՊ-ներում և ԵԿՊ-
ներում: 

Ջրի սակավության, երաշտի, կլիմայի փոփոխության և ՋՇԴ-ի ինտեգրման առաջնորդող սկզբունքները 

Ընդհանուր առաջնորդող սկզբունք 

Օգտագործեք Ջրի շրջանակային դիրեկտիվը որպես հիմնական մեթոդաբանական շրջանակ՝ 
ջրասակավ տարածքներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հասնելու և երաշտի 
ազդեցությունները նվազեցնելու համար: 

Ուղղորդող սկզբունքներ 

• Լիովին օգտագործել Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի բնապահպանական նպատակները, օրինակ՝ 

ստորերկրյա ջրերի լավ քանակական կարգավիճակի հասնելու պահանջ, ապահովելու ամուր 

ջրային համակարգ, որն ավելի դիմացկուն է կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին:  

• Հզոր գիտական ապացույցների և յուրաքանչյուր դեպքի ուսումնասիրության հիման վրա որոշեք, 

թե արդյոք երկարատև երաշտը թույլ է տալիս կիրառել ՋՇԴ-ի 4.6-րդ հոդվածը, և հաշվի առեք 

կլիմայի փոփոխության կանխատեսումները այս դեպքի համար: 

• Հատուկ ուշադրություն դարձրեք ՋՇԴ-ի 4.7-րդ հոդվածի պահանջներին՝ փոփոխվող կլիմայի 

պայմաններում ջրի սակավության դեմ պայքարի միջոցառումներ մշակելիս, որոնք կարող են 

հանգեցնել ջրի վիճակի վատթարացման 

Աղբյուր: թիվ 24 ուղեցույց փաստաթուղթ Գետավազանային կառավարում փոփոխվող կլիմայի 

պայմաններում 

   Ուղեցույց թիվ 24. Ուղղորդող սկզբունքներ և առաջարկվող գործողություններ 
   Ուղղորդող սկզբունքներ 

• Ախտորոշել այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են ջրի սակավության անցյալում և/կամ որոնք կարող են 
հանգեցնել դրան ապագայում: 

• Ուշադիր վերահսկել ջրի պահանջարկը և կանխատեսել այն՝ հիմնվելով պահանջների և միտումների 
մասին բարելավված գիտելիքների վրա: 

• Հավաքեք որքան հնարավոր է շատ բարձրորակ տեղեկատվություն՝ կանխատեսելու  
ջրամատակարարման հուսալիության փոփոխությունները, որոնք կարող են լինել կլիմայի 
փոփոխությամբ պայմանավորված՝ ջրի սակավությունը վաղ հայտնաբերելու   նպատակով: 

• Տարբերակեք կլիմայի փոփոխության ազդանշանները բնական փոփոխականությունից և մարդու այլ 
ազդեցություններից բավականաչափ երկար մոնիտորինգի ժամանակային շարքերով: 

Առաջարկվող գործողություններ 

• Հարմարեցնել հիդրոմետրիկ ցանցերը՝ հետևելու կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը ջրային 
ռեսուրսների վրա, ապահովելով բավականաչափ ավելորդություն՝ դիտումից բնականացված հոսքերի 
շարքի ճշգրիտ գնահատում ստանալու համար՝ փակելով ջրի հաշվեկշիռը յուրաքանչյուր 
ենթաավազանում: 

• Ստեղծել ջրօգտագործման և պահանջարկի մոնիտորինգի համակարգ: 

• Մշակել համապատասխան ժամանակային և տարածական մասշտաբներով ցուցիչների համապարփակ 
փաթեթ, որը կարող է կապել երևույթները՝ կանխատեսելու երաշտի և ջրի սակավության 
ազդեցությունները: 

• Ախտորոշել ջրի սակավությունը՝ հիմնվելով ջրի նախկին պահանջների վրա և բարելավել գիտելիքները ջրի 
անցյալ և ներկա պահանջների և ապագա միտումների մասին՝ ներառելով կլիմայի փոփոխության 
կանխատեսումները:  

• Վերլուծեք, թե միջին տարեկան արտահոսքի կանխատեսված փոփոխություններն ինչպես կփոխեն 
մատակարարման հուսալիությունը և ինչպես այդ փոփոխությունները կազդեն ջրային ռեսուրսների 
համակարգի հիմքում ընկած սոցիալ-տնտեսական համակարգի վրա 

 
ԱՋՀ ԿԱԵ չորս երկրներ (Բուլղարիա, Սլովենիա, Լիտվա և Ուկրաինա) աշխատել են անտառների վրա երաշտի 
ազդեցության գնահատման վրա: Անտառների խոցելիության գոտիները (ըստ Դե Մարտոնի չորության 
ինդեքսի) որոշվել են ներկայիս կլիմայի (1950-2000թթ.) և ապագայի (2050թ. և 2070թ.) համար՝ ըստ IPCC AR5-
ի: Այնուհետև կատարվել է անտառային տարածքների և ծառատեսակների բաշխում յուրաքանչյուր խոցելի 
գոտու համար: Այս ցուցադրական ծրագրի հիմնական արդյունքներն են եղել յուրաքանչյուր խոցելի գոտու 
համար ադապտացման և բացասական ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները: Մանրամասները՝ 
ԵՀԾԿ ԿԱԵ կայքում։ 
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● երկարատև երաշտների (խմելու ջրի մատակարարում, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն և 
այլն) սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները ցույց տալու ցուցանիշներ։ 

Ցուցիչների առաջին և երկրորդ տեսակները պետք է օգտագործվեն «երկարատև երաշտի» և դրա հետ կապված 
ջրային մարմինների ժամանակավոր վատթարացման փաստն ապացուցելու համար: Երկրորդ և երրորդ 
տեսակի ցուցիրները պետք է օգտագործվեն. 

● Ձեռնարկելու համար համապատասխան միջոցներ՝ երկարատև երաշտների ազդեցությունները 
մեղմելու և ջրային մարմինների որակը վերականգնելու համար՝ համաձայն 4.6 (գ) և (դ) ենթակետերի, 

● Իրականացնելու երկարատև երաշտի հետևանքների տարեկան վերանայում (4.6(դ)), 
● կազմելու հետևանքների ամփոփագիրը (4.6(ե)): 

Երկարատև երաշտի դեպքում անհրաժեշտ է ձեռնարկել բացառիկ միջոցներ։ Այս միջոցառումները պետք է 
ներառվեն միջոցառումների ծրագրերում և/կամ Երաշտի կառավարման պլանում: Առավել մանրամասն 
առաջարկություններն ամփոփված են թիվ 20 ուղեցույցային փաստաթղթում (Բնապահպանական 
նպատակներից ազատումների վերաբերյալ ուղեցույց): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Կլիմայի փոփոխության հետևանքները հայտնաբերելու համար հավանաբար անհրաժեշտ կլինի հարմարեցնել 
առկա մոնիտորինգի համակարգերը: Այս քայլի կատարման վերաբերյալ առաջարկություններն արտահայտված 
են թիվ 24 ՈՒղեցույցի սկզբունքներով և առաջարկվող գործողություններով: Դրանք ներկայացված են ստորև: 
 

 
 
 
 
 

4.3. Կլիմայի փոփոխության ասպեկտները 
  Ջրի սակավությունը և երաշտը լայնորեն փաստագրվել են որպես երևույթներ, որոնց վրա, հավանաբար, կազդի 

կլիմայի փոփոխությունը: Ակնկալվում է, որ կլիմայի փոփոխությունը կխորացնի ինչպես ջրի սակավությունը, այնպես 
էլ երաշտի խնդիրները՝ հանգեցնելով ջրի մատչելիության հետագա կրճատմանը: Ուստի հատուկ ուշադրություն 
պետք է դարձնել կլիմայի փոփոխության ասպեկտներին՝ նպատակ ունենալով դրանք ինտեգրել ջրի կառավարման 
պլանավորման մեջ: Առաջին քայլը պետք է ուղղված լինի կլիմայի փոփոխության ներկա և ապագա հետևանքների 
հայտնաբերմանը, որին հաջորդում է հարմարվողականության ռազմավարության մշակումը, ներառյալ 
հարմարվողականության միջոցառումների ծրագիրը: 
2013-ին Հանձնաժողովը հրապարակեց «Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականությանն ուղղված ԵՄ 
ռազմավարություն» հաղորդագրությունը (COM(2013) 216 եզրափակիչ), որն ուղեկցվում է հարմարվողականության 
ռազմավարությունների մշակման ուղեցույցով (SWD(2013) 134 եզրափակիչ): Ուղեցույց փաստաթուղթը մշակվել է 
օգնելու անդամ պետություններին հարմարվողականության ազգային ռազմավարություն մշակելիս: 
 
Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործընթացում էական է մշակել և օգտագործել վիճակագրական 
մեթոդներ, հատուկ ցուցիչներ և մոդելավորման տեխնիկա, որոնք թույլ են տալիս հուսալի տարբերակել կլիմայի 
փոփոխության հետևանքները մարդածին գործունեության հետևանքով առաջացած փոփոխություններից: 
Անհրաժեշտ է նաև տարբերակել «երաշտը» և «սակավաջրությունը»՝ երկու երևույթների պատճառները 
պարզորոշելու համար։ 
ՋՇԴ-ն առաջարկում է երաշտի հետևանքները և ջրի սակավության խնդիրները լուծելու ներուժ: Կան բազմաթիվ 
կապեր ջրի սակավության և երաշտի հետ կապված կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
միջոցառումների և ՋՇԴ բնապահպանական նպատակների միջև, ինչպիսիք են ստորերկրյա ջրերի լավ քանակական 
կարգավիճակը, որը հավասարակշռություն է ապահովում ջրառների և ստորերկրյա ջրերի վերալիցքավորման միջև: 
Նաև մակերևութային ջրերի լավ էկոլոգիական կարգավիճակի հասնելու պահանջ՝ կապված ջրային կյանքի համար 
նվազագույն հոսքի կարիքների սահմանման հետ: Այս նպատակներին հասնելու միջոցառումները պետք է նեկայացվեն 
ԳԿՊ-ներում: Գետավազանային կառավարման պլանը ջրի սակավության և երաշտի խնդիրները լուծելու հիմնական 
գործիքն է, որը գնահատվում է կլիմայի փոփոխության սցենարների հետ կապված և դրանց ազդեցության տակ: 
Մանրամասները, թե ինչպես կարելի է ինտեգրել կլիմայի փոփոխության ասպեկտները պլանավորման 
գործընթացում՝ համաձայն ՋՇԴ-ի, նկարագրված են թիվ 24 «Գետավազանային կառավարումը փոփոխվող կլիմայի 
պայմաններում» ուղեցույցում: Ուղեցույցը մշակվել է ՋՇԴ շրջանակներում և հաստատվել ջրային տնտեսության 
տնօրենների կողմից: 

 
 
 
 
Կլիմայի փոփոխությունը խաչաձև խնդիր է, որն անդրսահմանային մասշտաբով ազդեցություն է թողնում 
տարբեր ոլորտների վրա: 2013 թվականին Դանուբ գետի պաշտպանության միջազգային հանձնաժողովը (ICPDR) 
մշակել է Դանուբի տարածաշրջանի ռազմավարական փաստաթուղթ՝ «Կլիմայի փոփոխությանը 
հարմարվողականության ռազմավարություն» վերնագրով: Փաստաթուղթը աջակցություն է տրամադրում 
գետավազանային կառավարման մեջ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հարցերը ինտեգրելու 
համար, ներառյալ ջրհեղեղների և երաշտի ռիսկերի կառավարումը: Ազգային մակարդակով անհրաժեշտ քայլերը 
պետք է իրականացվեն՝ սերտ համագործակցելով ICPDR-ի գործունեության և աշխատանքային խմբերի հետ:
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5. Եզրակացություններ և առաջարկություններ                           6. Մեջբերումներ  

հետագա աշխատանքների համար                                                     
 

 
Սույն Ուղեցույցում նկարագրված երաշտի կառավարման համակարգի մշակման վերաբերյալ 
առաջարկությունները ապահովում են հիմնական քայլերի մի շարք, որոնք ԵՄ-ն և/կամ անդամակցող 
երկրները կարող են օգտագործել երաշտի ազգային քաղաքականություն մշակելու համար՝ ուղղված 
ռիսկերի նվազեցմանը: Ուղեցույցը նախատեսված է այն երկրների համար, որոնք փորձում են 
ճգնաժամային կառավարման համակարգից անցնել երաշտի ռիսկի նվազեցման քաղաքականության:  Քայլ 
առ քայլ պլանավորման գործընթացը հիմնված է Երաշտի կառավարման ազգային քաղաքականության 
ուղեցույցների վրա (WMO, GWP 2014) և ներդաշնակեցվել է ԵՄ-ի և/կամ միացող երկրների համար՝ ջրի 
ինտեգրված կառավարման հիմնական սկզբունքներին համապատասխան և Ջրի շրջանակային հրահանգի 
համատեքստում: Երաշտի կառավարման պլանների և գետավազանային կառավարման պլանների 
մշակման միջև կապերը կարող են սիներգետիկ ազդեցություն ունենալ բնապահպանական նպատակներին 
հասնելու համար: Այստեղ ներկայացված առաջարկությունները կապված են ԵՄ ջրերի պաշտպանության 
երկարաժամկետ ռազմավարության հետ (Blueprint) ՝ օգտագործելով ԱՊՀ ընթացիկ գործընթացի և 
գետավազանային մակարդակում գետավազանային հանձնաժողովների կողմից ձեռք բերված 
արդյունքները (օրինակ՝ ուղեցույցներ, տեխնիկական հաշվետվություններ): ԵՄ ջրային 
քաղաքականության հետ անմիջական կապը կարող է նպաստել երաշտի ազգային քաղաքականության 
մշակմանը, որը հիմնված է ռիսկերի նվազեցման սկզբունքների և Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի 
կատարելագործման վրա: 

Խորհուրդ է տրվում հետևել այս ուղեցույցներին և ձեռնարկել անհրաժեշտ գործողություններ. 

• ազգային մակարդակում՝ վերլուծելով երաշտի կառավարման ընթացիկ քաղաքականությունը, 
բացահայտելով հիմնական բացերն ու անորոշությունները և մշակելով գործողությունների ծրագիր 
երաշտի կառավարման ազգային քաղաքականության անխուսափելի փոփոխությունների համար: 

• տարածաշրջանային մակարդակում՝ նախաձեռնություններ սկսելով, որոնք ներդաշնակեցնում են 
երաշտի կառավարման պլանների հիմնական տարրերի մշակման մեթոդները (օրինակ՝ ցուցիչ 
համակարգը, երաշտի փուլերի դասակարգումը, շեմերը, վաղ նախազգուշացումները) և 
տարածաշրջանային հետազոտական ծրագրերի մշակումը (օրինակ՝ քանակական խնդիրներ, կլիմայի 
փոփոխություն): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 թվականի հոկտեմբերի 2000/60/ԵՀ հրահանգը, որը սահմանում 
է ջրային քաղաքականության ոլորտում Համայնքի գործողությունների շրջանակը: 
 
Եվրոպական հանձնաժողով – Եվրոպայի օգնության համագործակցության գրասենյակ Եվրոպական-
միջերկրածովյան տարածաշրջանային ծրագիր ջրերի տեղական կառավարման համար (MEDA Water) 
Միջերկրական երաշտին պատրաստվածության և մեղմացման պլանավորում (MEDROPLAN): Երաշտի 
կառավարման ուղեցույցներ 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2007թ., Հանձնաժողովի հաղորդագրություն Եվրոպական պառլամենտին և 
Խորհրդին Անդրադառնալով ջրի սակավության և երաշտի մարտահրավերին Եվրոպական Միությունում 
COM(2007) 414 վերջնական 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2007թ., Հանձնաժողովի հաղորդագրություն Եվրոպական պառլամենտին և 
Խորհրդին Անդրադառնալով ջրի սակավության և երաշտի մարտահրավերին Եվրոպական Միությունում 
COM(2007) 414 վերջնական 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2009թ., թիվ 20 ուղեցույց փաստաթուղթ Բնապահպանական նպատակներից 
ազատումների վերաբերյալ (ԵՀ, Տեխնիկական հաշվետվություն – 2009 – 027) 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2009, ուղեցույց թիվ 24 Գետավազանային կառավարում փոփոխվող կլիմայի 
պայմաններում (ԵՀ, Տեխնիկական հաշվետվություն – 2009 – 040) 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2010. Աղետների կառավարման ռիսկերի գնահատման և քարտեզագրման 
ուղեցույցներ, հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատանքային փաստաթուղթ (SEC(2010) 1626 վերջնական) 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2012թ., Հաղորդակցության զեկույց ԵՄ-ում ջրի սակավության և երաշտի 
քաղաքականության վերանայման վերաբերյալ, ուղեկցող փաստաթուղթ {COM (2012) 672 վերջնական, 
Հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատանքային փաստաթուղթ 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2012. Հանձնաժողովի հաղորդագրությունը Եվրոպական խորհրդարանին, 
Խորհրդին, Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեին և Տարածաշրջանների կոմիտեին, Եվրոպայի 
ջրային ռեսուրսների պաշտպանության նախագիծ, COM(2012) 673 եզրափակիչ 
 
Եվրոպական հանձնաժողով, 2013թ. Հանձնաժողովի հաղորդագրություն Եվրոպական պառլամենտին, 
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