Ջրի և Ջրահեռացման մշտադիտարկումը
Կայուն Զարգացման 2030թ.-ի գործունեության օրակարգում
Ներածական ուղեցույց

Ջրի և Ջրահեռացման մշտադիտարկումը կայուն զարգացման 2030թ.-ի
գործողության օրակարգում
Ջուրն ու ջրահեռացումը կայուն
զարգացման հիմքում
Ջուրն ու ջրահեռացումը գտնվում են կայուն զարգացման
կիզակետում: Անվտանգ խմելու ջուրն ու համապատասխան ջրահեռացումը, ինչպես նաև հիգիենան մարդու
առողջության և բարեկեցության հիմնաքարերն են: Կենցաղային նպատակով գործածվելուց բացի՝ ջուր պահանջվում է մթերքի, էներգիայի արտադրության և արդյունաբերության համար: Սրանք, մեծապես փոխկապակցված և
պոտենցիալ կոնֆլիկտային գործածություններ են: Այս
ջրօգտագործումների արդյունքում առաջանում են կեղտաջրեր, ինչը, համապատասխան կերպով չկառավարվելու դեպքում, կարող է աղտոտման հանգեցնել: Ջուրը
պահանջվում է նաև առողջ էկոհամակարգեր ունենալու
համար, որոնք իրենց հերթին կարող են բարելավել
խմելու ջրի քանակն ու որակը, ինչպես նաև, համընդհանուր ճկունություն են ապահովում մարդածին ու բնական
փոփոխությունների հանդեպ: Կլիմայի համակարգը
բնության և սոցիալական- տնտեսական համակարգի հետ
կապված է ջրով և կլիմայական փոփոխությունների
արդյունքում, հաճախ, ջրի հասանելիության մեջ շեղումներ են ի հայտ գալիս՝ որոշ շրջաններում ջրի սակավությունը ավելի խստացնելով, իսկ մյուսներում ՝ հեղեղելով:
Հետևաբար, ջուրը կանանց, համաճարակների, միգրացիայի, անհավասարությունների, քաղաքական անկայու-

նության և բնական աղետների հետ կապված ռիսկերի
կառավարման հիմնական գործոնն է:
Ոլորտների և տարածաշրջանների հետ առնչվելիս ՝ ջուրը
գործածական է համապարփակ լուծումների հարցում,
այնուամենայնիվ, իր մեծապես փոխկապակցված բնույթը
ջրի ոլորտը մասնատում է՝ պահանջելով ավելի ընդլայնված
համակարգում: Ջրային ռեսուրսների համապարփակ
կառավարումը անփոխարինելի է ինչպես սիներգիան
ամրապնդելու, այնպես էլ հնարավոր առևտրատնտեսական
հարաբերությունները կառավարելու համար, ինչը հնարավոր կդարձնի, որպեսզի բոլորը ապահովված լինեն ջրի ու
սանիտարական պայմաններով:

Նոր համաշխարհային օրակարգ բնակչության,
երկրագնդի և բարգավաճման համար
2015թ.-ի սեպտեմբերին ամբողջ աշխարհի երկրների
ղեկավարները հավաքվել էին Նյու Յորքում, որպեսզի
ընդունեն Կայուն զարգացման 2030թ.-ի գործունեության
օրակարգը. մի հավակնոտ “բնակչության, երկրագնդի և
բարգավաճման գործունեության պլան”՝ բաղկացած Կայուն
զարգացման 17նպատակներից (ԿԶՆ) և 169 թիրախներից,
որոնք ոչ ավել, ոչ պակաս՝ նպատակ ունեն “վերակերպել
մեր աշխարհը”:

Հիմվելով ՄԱԿ-ի Հազարամյակի Հռչակագրի և Հազարամյակի զարգացման ութ նպատակների (ՀԶՆ) վրա
(2000- 2015թթ) 2030թ.-ի Գործունեության օրակարգը
ավելի է ծավալում ՀԶՆ-ի չքավորության նվազեցման
ուղղությամբ կենտրոնացվածությունը, որն այժմ անդրադառնում է աշխարհի բոլոր երկրներում կայուն զարգացման բոլոր ուղղություններին՝ հետևում չթողնելով և ոչ
ոքի: ԿԶՆ-ի ընդունման պաշտոնական գործընթացի
ավարտից հետո՝ ՄԱԿ-ի համակարգը կշարունակի
աջակցություն ցուցաբերել անդամ երկրներին՝, որպես
վերջիններիս դեպի իրականացմանը տանող օրակարգի
մի մաս:
Ջրի և ջրահեռացման նվիրյալ նպատակը
2030թ.-ի գործունեության օրակարգը ջրի և ջրահեռացման վերաբերյալ նվիրյալ նպատակ է պարունակում
(ԿԶՆ 6), որը ձգտում է “Ապահովել բոլորի համար ջրի ու
սանիտարական պայմանների հասանելիություն և կայուն կառավարում”: ԿԶ 6-րդ նպատակը հետևում է ՀԶՆ
ուղղվածությանը դեպի խմելու ջուրը և ջրահեռացումը,
որպեսզի կարողանա ջրի ամբողջական շրջանակը
ծածկել, ներառյալ ջրի, կեղտաջրերի և էկոհամակարգերի ռեսուրսների կառավարումը։ Ջուրը, դնելով կայուն
զարգացման հիմքում, 6-րդ նպատակը ոչ միայն հզոր
կապեր է ստեղծում մնացած բոլոր ԿԶՆ-ների հետ, այլ
այն նաև հիմնավորում է դրանք։ ԿԶՆ 6-ը իրականացնել,
նշանակում է մինչև 2030թ.-ը գործողությունների
օրակարգի իրականացման հարցում երկար ճանապարհ
անցնել։

ԿԶՆ 6-ի թիրախներն ու ցուցանիշները
ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ժան Էլիասոնի
խոսքերով տվյալները “որոշումների կայացման կենարար
աղբյուրն են և հումք` հաշվետվողականության համար»։
ՀԶՆ-ից ստացված ամենապարզ դասն ասում է, որ մենք
չենք կարող կառավարել այն, ինչը չենք չափում, և այն ինչ
չափվում է, ավելի հավանական է, որ կիրականացվի։
Օրինակ, ՀԶՆ-ի ջրի և տարրական սանիտարական պայմանների վերաբերյալ թիրախը ներկայացված է երկու
ցուցանիշով և գլոբալ մշտադիտարկման շրջանակով, ինչը
աշխարհի շատ երկրներում հիանալի առաջընթաց է ապահովել։
ԿԶՆ-ի շրջանակի հաջողության համար մշտադիտարկման
մեջ գրանցված առաջընթացը կենսական կլինի։ Հետևաբար,
հարկավոր է որոշել և կիրառել հատուկ, չափելի և գործողությունների տանող ցուցանիշներ։ Անդամ երկրի կողմից
ղեկավարվող Կայուն Զարգացման Նպատակի ցուցանիշները մշակող միջգերատեսչական և փորձագիտական
խումբը (ՄԳՓԽ-ԿԶՆ) պատասխանատու է գլոբալ մակարդակով ԿԶՆ մշտադիտարկման և վերջինիս իրականացման
աջակցման ցուցանիշների շրջանակ մշակելու համար։
ՄԱԿ-Ջրի հետ առնչվող խումբը, ԿԶՆ գործընթացներում
մեծապես ընդգրկված է եղել ԿԶ 6-րդ նպատակի
ձևավորմանը և ՄԱԿ-ի համակարգի կողմից աջակցում է
ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ին։
ԿԶ 6-րդ նպատակը ներառում է ութ թիրախ՝ վեցը՝ ջրի և
ջրահեռացմանը վերաբերող արդյունքներին, երկուսը՝
վերջնական արդյունքին հասնելու համար թիրախների
իրականացման միջոցներին։ Ելնելով ընդարձակ խորհրդատվական գործընթացից, որը ներառում է ջրի և ջրահե
ռացման, ակադեմիական, բիզնես, քաղաքացիական հասա

րակության գլոբալ մշտադիտարկման մեջ ներառված
ՄԱԿ-ի բոլոր գործակալությունները և անդամ երկրները, ՄԱԿ-Ջուրը ԿԶ 6-րդ նպատակի ազգային և գլոբալ
մշտադիտարկման համար մի շարք հիմնական ցուցանիշներ առաջարկեց: Ստորև ներկայացված են 2015թ.-ի
դեկտեմբերին ՄԳՓԽ-ԿԶՆ-ի կողմից ներկայացված
թիրախները և կապակցված ցուցանիշները: Հավելյալ
տեղեկությունների համար, կարող եք անցնել հետևյալ
հղումով՝ http://www.unwater.org/sdgs/en/ :

Ակնարկ ԿԶ 6-րդ նպատակի գլոբալ առաջընթացի մշտադիտարկման համար առաջարկված թիրախների և ցուցանիշների մասին
Կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշների վերաբերյալ գերատեսչական և փորձագիտական խմբի
(ՄԳՓԽ-ԿԶՆ) կողմից 2016թ.-ի մարտին Վիճակագրական հանձնաժողովի 47-րդ հանդիպման ժամանակ
քննարկման համար առաջադրվել են հետևյալ ցուցանիշները:
Թիրախ 6.1 մինչև 2030թ.-ը բոլորի համար ապահովել
անվտանգ ու մատչելի խմելու ջրի հասանելիություն`
հավասար ու համընդհանուր հիմունքներով:
ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ի կողմից սահմանված ցուցանիշը
 Անվտանգ կերպով կառավարվող խմելու ջրի
ծառայությունից օգտվող բնակչության տոկոսը:
Թիրախ 6.2 մինչև 2030թ.-ը բոլորի համար հասանելի
դարձնել սանիտարական և հիգիենիկ ծառայությունները, վերացնել բացօդյա զուգարանները` հստակ ուշադրություն դարձնելով կանանց ու աղջիկների, ինչպես
նաև խոցելի վիճակում գտնվող այլոց կարիքներին:
ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ի կողմից սահմանված ցուցանիշը
 Անվտանգ կառավարվող ջրահեռացման ծառայություններից, ներառյալ ձեռքերը լվալու (օճառով
և ջրով) համար նախատեսված միջոցներից,
օգտվող բնակչության տոկոսը:
Թիրախ 6.3 մինչև 2030թ.-ը բարելավել ջրի որակը, կրճատելով
աղտոտումը,
բացառելով
արտահոսքերը,
նվազագույնի հասցնելով քիմիկատների ու վտանգավոր
նյութերի օգտագործումը, կիսով չափ կրճատելով
չմաքրված կեղտաջրերի քանակը, մեծացնելով վերաշրջանառության և վերաօգտագործման չափաբաժինը:
ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ի կողմից սահմանված ցուցանիշները


Անվտանգ մաքրվող կեղտաջրերի տոկոսը,
 Բարձրորակ
ջուր
ունեցող
ջրային
մարմինների տոկոսը:

Թիրախ 6.4 մինչև 2030թ.-ը հաստատուն կերպով
մեծացնել ջրօգտագործման արդյունավետությունը
բոլոր բնագավառներում և ապահովել քաղցրահամ ջրի
կայուն ջրառ ու մատակարարում` նվազեցնելով ջրի
անբավարարությունից տուժող մարդկանց քանակը:

ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ի կողմից սահմանված ցուցանիշները

 Ժամանակի ընթացքում արդյունավետ ջրօգտագործման տոկոսի մեջ գրանցված փոփոխություն:
Ջրօգտագործման մակարդակ. խմելու ջրի հասանելի ռեսուրսներից վերցված ջրի քանակը՝ տոկոսներով արտահայտված:
Թիրախ 6.5 մինչև 2030թ.-ը իրականացնել ջրային
ռեսուրսների համապարփակ կառավարում` ներառելով անդրսահմանային համագործակցությունը:
ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ի կողմից սահմանված ցուցանիշը
 Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման (ՋՌՀԿ) իրականացման աստիճանը (0-100)
Թիրախ 6.6 մինչև 2030թ.-ը պահպանել և վերականգնել
ջրային և ջրի հետ կապված էկոհամակարգերը, ներառյալ գետերը, լճերը, ջրատար հորիզոնները, սարերը,
անտառներն ու ջրաճահճային տարածքները:
ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ի կողմից սահմանված ցուցանիշը
 Ժամանակի ընթացքում ջրային էկոհամակարգերի չափերի փոփոխությունը՝ արտահայտված
տոկոսներով:
Թիրախ 6.ա մինչև 2030թ.-ը զարգացող երկրներում
ջրին և սանիտարիային առնչվող ծրագրերում ու գործողություններում ընդլայնել միջազգային համագործակցությունը և կարողությունների զարգացման աջակցությունը` ներառյալ անձրևաջրերի հավաքման, աղազերծման,
ջրի արդյունավետության բարձրացման,
կեղտաջրերի մաքրման, վերաշրջանառության և վերաօգտագործման տեխնոլոգիաները:
ՄԳՓԽ-ԿԶՆ –ի կողմից սահմանված ցուցանիշը
 Ջրին և ջրահեռացմանը վերաբերող կառավարության կողմից համակարգվող ընթացքիկ պլանի
մաս կազմող պաշտոնական զարգացման օժանդակության չափը:
Թիրախ 6.բ աջակցել և ուժեղացնել տեղական համայնքների մասնակցությունը բարելավված ջրի և ջրահեռացման կառավարմանը:
 Տեղական համայնքներում ջրի և ջրահեռացման
կառավարման գործառույթային քաղաքականության
և գործընթացներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցության տոկոսը:

ԿԶՆ 6-ի մշտադիտարկում

ԿԶՆ 6-ի մշտադիտարկման կարևորությունը
Ջրի ոլորտի մասին ճշգրիտ տվյալները հիմք կհանդիսանան
աջակցության
համար,
կխթանեն
քաղաքական
ներգրավվածությունը և հասարակական ու մասնավոր
ներդրումները,
կիրազեկեն
բոլոր
մակարդակներում
որոշումներ կայացնողներին , ինչպես նաև մեծ ներդրումներ
կուղղեն
առողջապահության,
բնապահպանության
և
տնտեսական
շահերի
օպտիմալացման
ուղղությամբ:
Այսպիսով, տվյալները և հանրային, և մասնավոր ոլորտներում
բազմաթիվ սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական
օգուտ են ապահովում: Օրինակ, ջրի հասանելիության,
ջրօգտագործման և սպառման մշտադիտարկումը օգնում է
մեխանիզմներ կիրառել, որպեսզի ջրից օգտվողների և ջրի
շահագործման միջև ջրի տեղաբաշխումը ավելի լավ
իրականացվի, ինչպես նաև խթան է հանդիսանում ջրի
խնայողության և արդյունավետ գործածության համար: Նույն
կերպ, խմելու ջրի որակի և ջրահեռացման կարգավիճակի
(ներառյալ
կեղտաջրերի
տեղափոխումը)
մասին
տեղեկությունը
խթան
է
հանդիսանում
հանրային
առողջության մեջ միջամտության և ջրային մարմինների
պահպանման համար:
Ժամանակի ընթացքում մշտադիտարկումը կարող է նաև
խթանել լավագույն փորձի մասին տեղեկացվածությունը և
աջակցել ԿԶՆ-ի շրջանակում ոլորտների և թիրախների
արդյունավետ
ընդգրկվածությանը:
Եվ,
վերաջապես,
մշտադիտարման արժեքը, հաճախ, ավելի սահմանափակ է,
եթե համեմատենք ջրի ոլորտին հատուկ հսկայական
ներդրումների հետ, ինչպես նաև ներդրումների վերաբերյալ
տեղեկացված
որոշումները
հնարավորություն
կտան
ֆինանսական, մարդկային և բնական ռեսուրսները ավելի
արդյունավետ օգտագործել:
Տեխնոլոգիաները
հեղափոխության
և
ծախսարդյունաբերության համար
Նոր տեխնոլոգիաներն արագընթաց կերպով բարելավում են
մեր տվյալները հավաքագրելու, պահպանելու, վերլուծելու և
տարածելու հմտությունները: Միևնույն ժամանակ, կրճատում
են այդ բոլոր գործընթացներն իրականացնելու հետ կապված

ծախսերը: Որոշ օրինակներ ցույց են տալիս, թե ինչպես է
շարժական
կապի
և
տվյալների
հավաքագրման
երկրատարածաչափական
գործիքների
ոլորտում,
որտեղ
գործածման տարբեր նպատակների համար բջջային սարքից
համացանց տեղափոխելու միջոցով իրական ժամանակով
տվյալները հասանելի են դարձնում:
Պարզեցված և հասանելի տեխնոլոգիան հնարավորություն կտա
ավելի ծավալել քաղաքացիական գիտությունները, ինչը, իր
հերթին, կարող է օգնել մշտադիտարկման միջոցով վերհանել
ռեսուրսներին խոչընդոտող հանգամանքները կամ հեռահար
կարգավորումներ տալ և բարելավել տվյալների մեծածավալ
հավաքագրման
գործընթացը:
Նույն
կերպ,
երկրագնդի
ուսումնասիրությունները
կարող են
գործածվել,
որպես
էկոհամակարգերի չափերի և որակի, հողօգտագործման և
հիդրոլոգիայի մատչելի մշտադիտարկման միջոց:
Ազգային մշտադիտարկումը
մշտադիտարկման սկիզբ

որպես

շրջանային

և

գլոբալ

ԿԶՆ-ների մշտադիտարկման տվյալները և զեկույցները կդառնան
Անդամ Երկրների (որոնք, միևնույն ժամանակ, ավելի որակյալ
տվյալների շահառուներն են) սեփականությունը: Հետևաբար,
մշտադիտարկման ցանկացած նախաձեռնություն պետք է
ազգային կարիքները հաշվի առնի: Այս մակարդակում
մշտադիտարկման
համակարգերի
և
գործընթացների
կայունությունը ապահովելու համար, հարկավոր է ավելի շատ
կենտրոնանալ միջոցների ձեռքբերման վրա:
Շրջանային և գլոբալ մշտադիտարկումը պետք է կառուցվի,
ինչպես
նաև
խթանի
ազգային
մշտադիտարկման
գործընթացները: Երկրների միջև տվյալների համեմատության և,
ժամանակի ընթացքում, շրջանային և գլոբալ մակարդակներում
առաջնընթացը
գնահատելու
համար,
հարկավոր
է
մշտադիտարկման ներդաշնակեցված մոտեցումներ խթանել և
երկրների միջև նույնատիպ չափանիշներ և բնութագրիչներ
գործածել:

ԿԶՆ 6-ի գլոբալ մշտադիտարկման համապատասխան շրջանակ

Աստիճանակարգային մոտեցում դեպի մշտադիտարկում
Աջակցել որպեսզի Անդամ Երկրները իրենց ազգային
կարողություններին
և
հասանելի
ռեսուրսներին
համապատասխան
մշտադիտարկման
գործառույթներ
ձեռնարկեն, ինչի համար հարկավոր կլինի մշտադիտարկման
աստիճանակարգային մոտեցման պես ճկուն մեթոդոլոգիաներ
ներդնել:
Աստիճանակարգային մոտեցմամբ երկրները կարող են ավելի
հեշտ
մեթոդոլոգիաներից սկսել.
օգտվել
տվյալների
այլընտրանքային
աղբյուրներից
կամ
մշտադիտարկել
որոշակի
վայրերում
սահմանափակ
քանակությամբ
չափանիշներ: Կարողությունների և ռեսուրսների մեծացման
հետ միաժամանակ, նրանք կարող են “աստիճանով
բարձրանալ”՝ հետզհետե գործածելով ավելի առաջադեմ և
ավելի ընդգրկուն մեթոդոլոգիաներ:
Բարեբախտաբար,
տարբեր
մեթոդներ
և
տվյալների
աղբյուրներ (նեառյալ անմիջական չափումներ, հարցումներ,
հեռահար և անմիջական գնահատականներ և գրականության
ուսումնասիրություն)
համադրելու
նշանակալի
հնարավորություններ կան: Կարճ ժամանակահատվածում,
հավանաբար, որոշ գնահատականներ և մոդելավորումներ
հարկավոր կլինեն տվյալների առկա պակասը լրացնելու
համար:
Ավելի
երկար
ժամանակահատվածում, երբ
մշտադիտարկման
կարողությունները
և
ռեսուրսները
բարելավվեն,
ազգայի
մշտադիտարկումը
գլոբալ
մշտադիտարկման անմիջական մասը կկազմի:

Հենվելով ազգային մշտադիտարկման ուղղությամբ կատարվող
աշխատանքների վրա՝ ՄԱԿ-Ջուր ընտանիքը պատրաստ է Անդամ
Երկրներին աջակցել ԿԶՆ 6 –ի գլոբալ մշտադիտարկման հարցում:
ՀԶՆ մշտադիտարկման 15 –ամյա փորձից ելնելով՝ խմելու ջրի,
ջրահեռացման և հօգիենայի համար (ԿԶՆ 6.1 և 6.2 թիրախներ)
ՀԱԿ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի
ջրամատակարարման
և
ջրահեռացման
համատեղ մշտադիտարկման ծրագիրը (ՀՄԾ) դրված է լավ հիմքերի
վրա:
Կեղտաջրերի մաքրմանը և ջրի որակին, ջրօգտագործմանը և
արդյունավետ գործածմանը, ջրային ռեսուրսների համապարփակ
կառավարմանը և ջրային էկոհամակարգերին առնչվող նոր
թիրախների համար (ԿԶՆ 6.3 և 6.6 թիրախներ)՝ ներկայումս
հիմնվելով առկա մշտադիտարկման նախաձեռնությունների վրա,
նոր գլոբալ մշտադիտարկման նախաձեռնություն և ԿԶՆ
թիրախներին համահունչ ջրի և ջրահեռացման համապարփակ
մշտադիտարկման գործընթաց է մշակվում: Եվ, վերջապես,
իրականացման միջոցների մշտադիտարկումը (ԿԶՆ 6.ա և 6.բ
թիրախներ) կարող է հիմնվել ՄԱԿ- Ջուր Գլոբալ վերլուծության և
ջրահեռացման և Խմելու ջրի գնահատման (ԳԼԱԱՍ) և ԳԵՄԻ
զեկույցների վրա, որն համահունչ է ջրային ռեսուրսների
համապարփակ կառավարմանն առնչվող 6.5 թիրախին, ինչն իր
հերթին հիմնված է ՄԱԿ- Ջուր ՋՌՀԿ-ի տվյալների վրա: ՀՄԾ-ն,
ԳԵՄԻ-ն և ԳԼԱԱՍ-ն աստիճանաբար միմյանց կմիավորվեն,
որպեսզի ԿԶՆ 6-ի մշտադիտարկման համապատասխան շրջանակ
ստեղծեն:
Միասին
նրանք
կկարողանան
ԿԶՆ
6-ի
ամբողջականությանը տանող գործընթացը մշտադիտարկել ՝
միաժամանակ գործածելով համապարփակ ցուցանիշներ՝ աջակցել
շատ այլ ԿԶՆ-ների և թիրախների մշտադիտարկմանը:

ԹԻՐԱԽՆԵՐ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.ա
6.6.բ

ԿԶՆ 6 ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ
ՀՄԾ
ԳԵՄԻ

ԳԼԱԱՍ (ՋՌՀԿ 6.5 –ի հետ
համատեղ)

ԿԶՆ 6-ի գլոբալ մշտադիտարկումը
ազգային մակարդակում

Ազգային մակարդակում ԿԶՆ 6-ի գլոբալ մշտադիտարկման
աշխատանքը
(ներառյալ,
մշտադիտարկման
մեթոդոլոգիաների մշակումը և տվյալների հավաքագրման,
վերլուծության և զեկուցման առումով աջակից երկրները)
կազմակերպվում է ԿԶՆ 6 թիրախների շուրջ, որոնք հանդես
են գալիս 6.1 և 6.2 (ՀՄԾ), և 6.3-ից, 6.6 (ԳԵՄԻ) և 6.ա և 6.բ
(ԳԼԱԱՍ)-ի համատեղ: Այս խմբերից յուրաքանչյուրըՄԱԿ-ի
գրասենյակում համապատասխան ղեկավար, ինչպես նաև
ՄԱԿ-ի գրասենյակը և այլ միջազգային մշտադիտարկման
գործընկերներին
ներկայացնող
համապատասխան
պաշտոնյա ունի :
Մշտադիտարկման մեթոդոլոգիաները իրենց բնույթով և
շրջանակով տարբեր կարող են լինել, և տվյալների
հավաքագրումը
կարող է տարբեր շահառուներ և
կառավարման մարմիններ ներառել:
Ազգային
մակարդակում
իրականացվող
աշխատանքի
նպատակը ոչ այլ ինչ է, քան յուրաքանչյուր խմբից
ներկայացուցիչներ հավաքել ԿԶՆ 6 Մշտադիտարկման թիմի
մեջ՝ սիներգիան ավելացնելու և համընկնությունները
նվազեցնելու համար:
ՄԱԿ-ի համակարգից համակարգող անձ կնշանակվի,
որպեսզի խթանի այս թիմի և ազգային կառույցների և
գործունեության միջև փոխհարաբերությունները:

Անդամ երկրները պետք է հարմար կառուցվածք մշակեն ազգային
մակարդակով իրականացնելու համար: Տարբերակներից մեկը
կարող է մեկ ազգային համակարգող անձի և ազգային
միջոլորտային մշտադիտարկման թիմի ներգրավումը լինել։
Մշտադիտարկման
թիմը
կազմված
կլինի
ԿԶՆ
6-ի
մշտադիտարկման պահանջներին համապատասխան բոլոր
շահառուներից,
ներառյալ
վիճակագրական
կազմակերպություններ,
ազգային
գործակալություններ/
նախարարություններ և այլ ոլորտային ներկայացուցիչներ։
Այդուհանդերձ, միջոլորտային թիմը կարող է ստանձնել ազգային
տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և տարածման, ինչպես
նաև զեկուցման պատասխանատվությունը։
Տվյալների հաստատման դյուրին և թափանցիկ տարածման
մեխանիզմները չափազանց կարևոր են ազգային և գլոբալ
մակարդակով իրականացվող մշտադիտարկումների միջև ուժեղ
կապ ստեղծելու համար։
ԿԶՆ 6 մշտադիտարկման և հաշվետվության նպատակով գլոբալ
տվյալների պահոց կստեղծվի։ Հարկավոր է տվյալների
պատկանելիության հետ կապված համաձայնության գալ և
տվյալներն օգտագործել տվյալների փոխանցման տեխնիկական
բնութագրիչներին համաձայն։

ԿԶՆ Թիրախների- ԳԵՄԻ շրջանակում ջրի և ջրահեռացման համապարփակ
մշտադիտարկում
Նախապատմությունն ու նպատակները
Կայուն Զարգացման մինչև 2030թ. Գործունեության օրակարգի
համատեքստում սահմանված ամենամեծ նպատակը ջրին և
ջրահեռացմանն է վերաբերում: Համարվում է, որ ոլորտը, մեծ
հաշվով, պետք է մշտադիտարկման համապատասխան
շրջանակ ունենա՝ բարելավված տվյալների համակարգմամբ և
վերլուծությամբ:
ՀՄԾ-ն ու ԳԼԱԱՍ-ն արդեն հետևում են խմելու ջրի,
ջրահեռացման
և
հիգիենայի
ոլորտում
գրանցված
առաջընթացին (ԿԶՆ թիրախներ 6.1 և 6.2, 6.ա և 6.բ), սակայն
ջրի, կեղտաջրերի և էկոհամակարգերի ռեսուրսների
կառավարման տարբեր բաղադրիչները մշտադիտարկող շատ
նախաձեռնություններ համապատասխան գլոբալ մեխանիզմ
չեն ունեցել:
Այս պահանջը բավարարելու համար 2014թ.-ին հիմնվել է
Համապարփակ Մշտադիտարկման նախաձեռնությունը ՝
ԳԵՄԻ-ն, որպես ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի
(ՄԱԿԲԾ), ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի ծրագրի
(ՄԱԿՄԲԾ)(ՄԱԿ- Հաբիթաթ), և ՄԱԿ-ի մանկական
հիմնադրամի
(ՅՈՒՆԻՍԵՖ),
ՄԱԿ-ի
Սննդի
և
Գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՄԱԿ ՍԳԿ), և
ՄԱԿ-ի
կրթության,
գիտության
և
մշակույթի
կազմակերպության
(ՄԱԿԿԳՄԿ)
(ՅՈՒՆԵՍԿՕ)-ի,
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության
(ԱՀԿ)
և
Օդերևութաբանության
համաշխարհային
կազմակերպության (ՕՀԿ) համադրություն և գործում են ՄԱԿՋրի ներքո՝ լրացնելով ՀՄԾ-ին և ԳԼԱԱՍ-ին:
Այս նախաձեռնությունը ձգտում է կենտրոնացնել և
ընդարձակել մշտադիտարկման առկա գործողությունները
կեղտաջրերի մաքրման և ջրի որակի, ջրօգտագործման և
արդյունավետ
շահագործման,
ջրային
ռեսուրսների
համապարփակ կառավարման և ջրային էկոհամակարգերի
ուղղությամբ (ԿԶՆ թիրախներ 6.3-ից 6.6, և 6.ա ու 6.բ):
Երկարաժամկետ նպատակն է (i) ջրի և ջրահեռացման համար
մինչև 2030թ. Ստեղծել և կառավարել մշտադտարկման
համապատասխան շրջանակ՝ 2015թ. –ից հետո տվյալների
հավաքագրրեկու
նպատակով,
(ii)
խթանել
երկրի
առաջընթացը
ջրի
ոլորտում,
ներդաշնակեցված,
համապատասխան, ժամանակին ներկայացված և ճշգրիտ
տեղեկության վրա հիմնված իրազեկ որոշումների կայացման
միջոցով:
Հատուկ նպատակներն են ՝
 Ներգրավել և ընդարձակել մշտադիտարկման առկա
գործողությունները՝ ջրի ողջ ցիկլի ներդաշնակեցված
մշտադիտարկման համար:
 Անդամ երկրներին տրամադրել ԿԶՆ 6.3-ից 6.6
թիրախների վերաբերյալ մշտադիտարկման
ուղեցույց,
 Անդամ երկրներին ներգրավել և հզորացնել նրանց
կարողությունները ջրի ոլորտի մշտադիտարկման
համար,
 Գրանցել ԿԶՆ 6.3-ից 6.6 թիրախների ուղղությամբ
առկա գլոբալ առաջընթացը:

ԳԵՄԻ շրջանակը Անդամ երկրներին հնարավորություն է տալիս
Ազգային մշտադիտարկման հետաքրքրությունները ավելի մեծ
ճկունությամբ
իրականացնել
(համապատասխան
վերևում
նկարագրված
աստիճանային
մոտեցման)
և
գլոբալ
մշտադիտարկման գործողություններին համապատասխան՝ զբաղվել
ազգային և շրջանային խնդիրներով: Այս մեթոդոլոգիաները իրենց
մեջ կներառեն նաև տվյալների հավաքագրման ավանդական և
նորարական մեթոդներ:
Գոյություն ունեցող մշտադիտարկման նախաձեռնությունների որոշ
օրինակներ, որոնք, նույնպես, պետք է ընդգրկվեն, ներառում են
ՄԱԿ-ի ՍԳԿ-ի ԱԿՎԱՍՏԱՏ, որը գործարկվում է 1994թ.-ից սկսված և
համաշխարհային
մասշտաբով
ջրային
ռեսուրսների
և
ջրօգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ և ազգագրական
տվյալներ է հավաքագրում սկսած 1961թ.-ից, և ՄԱԿ-ի ԲԾ-ի
ԳԵՄՍՏԱՏ-ը, որը իր ամբողջ աշխարհում տեղակայված ավելի քան
4000 նմուշառման կայանների միջոցով ջրի որակի մասին տվյալներ է
հավաքագրում՝ սկսած 1965թ.-ից:
ԳԵՄԻ-ն որպես ԿԶՆ6-ի մշտադիտարկման բաղկացուցիչ մաս
ԳԵՄԻ-ն ԿԶՆ 6-ի մշտադիտարկման բաղկացուցիչ մասն է, և իր
իրականացումը կներդաշնակեցվի ՀՄԾ-ի և ԳԼԱԱՍ-ի հետ, որպես
ԿԶՆ 6-ի մշտադիտարկման վերոհիշյալ ռազմավարության մի մաս:
ԳԵՄԻ-ն նոր մշակված գործողությունների շրջանակ է, որը հավելյալ
աջակցության կարիք կունենա իր սկզբնական շրջանում, մինչդեռ
ՀՄԾ-ն և ԳԼԱԱՍ-ը արդեն տարիների փորձառնություն ունեն:
ԳԵՄԻ-ի իրականացման առաջին փուլը (2015-2018թթ.) ուղղված
կլինի մշտադիտարկման մեթոդոլոգիաների մշակմանը, որոնք
կընդգրկվեն մշտադիտարկման ուղեցույցի մեջ, որպեսզի երկրից
երկիր գործածվեն: Ինչպես նաև այդ մեթոդոլոգիաները կգործածվեն
համաշխարհային ելակետային հիմք ստեղծելու համար:
Մեթոդոլոգիաները մինչև համաշխարհային կերպով գործարկվելը
կփորձարկվեն որոշ երկրներում և, հարկ եղած դեպքում,
կվերամշակվեն ՝ քաղված դասերի հիման վրա:

2017թ.-ին,
այս
մեթոդոլոգիաները
համաշխարհային
մակարդակով կգործարկվեն, որպեսզի խթանեն 2018թ.-ի
համաշխարհային ելակետային տվյալների ստեղծմանը:
Պիլոտային թեստավորման և համաշխարհային գործարկման
համար, առաջին քայլով պետք է երկրներին հորդորել ջրի
ոլորտի մշտադիտարկման ոլորտի հանդեպ ազգային
հետաքրքրվածություն
ցուցաբերել:
Համաշխարհային
գործարկմանը նախապատրաստվելու համար 2016թ.-ի
վերջին պետք է մի շարք շրջանային աշխատանքային
հանդիպումներ իրականացնել, որպեսզի Անդամ Երկրներին և
միջազգային մշտադիտարկող գործընկերներին

ԳԵ ՄԻ 1 փո ւ լ ի
ժ ամ ան ակ աց ո ւ յ ց

2015
Q3 Q4

Q1

մեկտեղել՝ նպատակ ունենալով խթանել գիտելիքներով և
փորձառնությամբ
կիսվելուն
համաժամանակ
համագործակցությանը:
Այսպիսի
դեմ
առ
դեմ
փոխհարաբերությունները,
սահմանաակ
ռեսուրսների
պարագայում, կարողությունների զարգացման համար կարևոր
բաղադրիչ են: Այնուհետև, մշտադիտարկման գործառույթները
կշարունակվեն և կընթանան ԿԶՆ ողջ ընթացքին համընթաց (20152030թթ.), իսկ առաջին փուլի ավարտին՝ նախատեսվում է, որ
ԳԵՄԻ-ն, ՀՄԾ-ն և ԳԼԱԱՍ- ը ամբողջովին կգործարկվեն :

2016
Q2 Q3

Q4

Q1

2017
Q2 Q3

Q4

2018
Q1 Q4

Մշտադիտարկման մեթոդոլոգիաների
մշակում/ վերամշակում
Երկների և տարածաշրջանների
ներգրավում
Մեթոդոլոգիաների պիլոտային
թեստավորում (6 երկիր)
Համաշխարհային տվյալների պահոցի
ստեղծում
Համաշխարհային մշտադիտարկման
մեկնարկ (50 երկիր))
Գլոբալ ելակետային տվյալների
մշակում

Ինչպե՞ս ներգրավվել ԿԶՆ6-ի մշտադիտարկման մեջ
Եթե
ցանկանում
եք
ավելին
իմանալ
ԿԶՆ6-ի
մշտադիտարկման մասին և հետևել Համապարփակ
մշտադիտարկման նախաձեռնության ԳԵՄԻ-առաջընթացին,
ապա առաջին քայլով պետք է գրանցվել ՄԱԿ- ՋՈՒՐ
տեղեկագրին, որը թարմ տեղեկություններ է տրամադրում
շարունակական աշխատանքի և գալիք միջոցառումների
վերաբերյալ: Երկրորդ քայլը ներգրավվելն է ՝ միանալով մեր
միջազգային ֆորումներին, օրինակ՝ Ստոկհոլմում անցկացվող
Ջրի Համաշխարհային Շաբաթվան: 2016թ.-ի վերջին
իրականացվող
աշխատանքային
հանդիպումներին
մասնակցությունը
Անդամ
երկրներին
ԳԵՄԻ-ի
մեջ
ընդգրկիվելու մեծ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի
պատրաստվեն
ազգային
մակարդակով
ԿԶՆ6-ի
մշտադիտարկման
իրականացմանը:
Իսկ
միջազգային
մշտադիտարկման գործընկերներին օգնում է հասկանալ, թե
ինչպես կարող են Անդամ երկրներին աջակցել այդ
աշխատանքը իրականացնելու հարցում:
2015-2016թ.-ին
աշխատանքները
կենտրոնացված
են
մշտադիտարկման մեթոդոլոգիաներ մշակելու և դրանք մի
քանի երկրներում պիլոտային թեստավորման ուղղությամբ:
Մշտադիտարկման մեթոդոլոգիաները մշակվում են ԿԶՆ 6.3ից 6.6 ցուցանիշների հիման վրա, և աշխատանքը
իրականացվում է չորս թիրախային թիմերում: Եթե
ցանկանում եք Ձեր ներդրումն ունենալ այս աշխատանքում,
ապա հորդորում ենք Ձեզ կապվել մեզ հետ այս թիրախային
թիմերում
Ձեր
մասնակցության
հնարավորության
դիտարկման համար:
Այս մեթոդոլագիաների պիլոտային թեստավորումը մեծապես
կհետևի վերևում նկարագրված ԿԶՆ 6-ի մշտադիտարկման
իրականացման ռազմավարությունը և կարտահայտվի
ազգային աշխատանքային գործունեության պլանի ընդունման
տեսքով:

Հիմնվելով գոյություն ունեցող կարիքների և հասանելի
ռեսուրսների
վրա՝
պիլոտային
երկրները
տվյալների
հավաքագրման, վավերացման, վերլուծության և զեկուցման
հարցում տարբեր աստիճանի տեխնիկական աջակցություն
կստանան: ԳԵՄԻ պիլոտային երկերները ընտրվում են՝ հիմնվելով
ջրի ոլորտի մշտադիտարկմամբ հետաքրքրվածության վրա,
ինճպես նաև նրանց աշխարհագրական շրջանումդրսևորած
ներկայացուցչականության,
զարգացման
մակարդակի,
բնակչության/ֆիզիկական տարածքի չափի վրա: Պիլոտային
երկրների քանակը կախված է հասանելի ռեսուրսներից:
Այնուամենայնիվ, այն երկրները, որոնք ցանկանում են դառնալ
պիլոտային, հորդորվում են կապ հաստատել մեզ հետ՝ հնարավոր
ընդգրկվածության տարբերակները քննարկելու համար:
Ցանկացած տեսակի հետադարձ կապը մեծապես ողջունելի է:

Ջրի և Ջրահեռացման մշտադիտարկումը համառոտ
Ջուրը և ջրահեռացումը, որպես բնակչության, Երկրագնդի և բարգավաճման բացարձակ կարիք,
կայուն զարգացման հիմքում են: Ջրին և Ջրահեռացմանը ուղղված նպատակների Կայուն զարգացման
մինչև 2030թ. Գործունեության օրակարգ մշակելիս՝ վստահելի տվյալներ են հարկավոր ոլորտային
աջակցության հիմնավորման, քաղաքական հանձնառության խթանման, որոշումների կայացմանը
տեղեկացնելու

և

կայուն

ներդրումները

դեպի

առողջապահության,

բնապահպանության

և

տնտեսական օպտիմալ շահը ուղղելու համար:
Ներկայումս մի քանի գլոբալ նախաձեռնություններ կան, որոնք մշտադիտարկում են ջրի ոլորտի
տարբեր կողմերը, բայց չկա գործողությունների համապատասխան շրջանակ: Այս կարիքը
համալրելու

համար

ԿԶՆ թիրախների

շրջանակում

ջրի

և ջրահեռացման

համապարփակ

մշտադիտարկումը այժմ մշակման փուլում է: Վերջինս ընդգրկում և ընդլայնում է առկա
աշխատանքները, որպեսզի ողջ ջրի ցիկլի ներդաշնակեցված մշտադիտարկում իրականացնի: Ջրի,
կեղտաջրերի և էկոհամակարգի ռեսուրսների ոլորտի վրա կենտրոնանալով ՝ ԳԵՄԻ-ն լրացնում է
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ուղղությամբ իրականացվող ԱՀԿ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համատեղ
մշտադիտարկման ծրագրին և խմելու ջրին ու ջրահեռացմանը ուղղված ՄԱԿ-ՋՈՒՐ Գլոբալ
Վերուծության և գնահատման շրջանակում իրականացվող աշխատանքներին (ԳԼԱԱՍ):
ՀՄԾ-ն, ԳԵՄԻ-ն և ԳԼԱԱՍ-ը միասին կկարողանան մշտադիտարկել ԿԶՆ6-ի ամբողջականությանն
ուղղված համաշխարհային առաջընթացը:

Կոնտակտայի տեղեկություն
Ջրի և ջրահեռացմանն առնչվող ԿԶՆ թիրակների համապարփակ մշտադիտարկումը՝ ԳԵՄԻ-ն միջգերատեսչական նախաձեռնություն է,
որը ներառում է ՄԱԿ-ՋՈՒՐ հովանու տակ գործող ՄԱԿ-ի ԲԾ-ն, ՄԱԿ- Հաբիթաթը, ՅՈՒՆԻՍԵՖԸ, ՍԳԿ-ն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ԱՀԿ-ն և ՕՀԿ-ն :
Հավելյալ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք, դիմել մեր տեղական ներկայացուցիչներից որևէ մեկին :

Ծրագրի կառավարում
ՄԱԿ-ՋՈՒՐ՝ Մարիա Շադե
maria.schade@unwater.org

Կազմակերպությունների տեղական ներկայացուցչություններ
ՄԱԿ-ի ԲԾ՝ Քեյթ Ալվերսոն,
keith.alverson@unep.org

ՄԱԿ- Հաբիթաթ՝ Գրահամ Ալբասթեր
Alabaster.unhabitat@unog.ch

ՅՈՒՆԻՍԵՖ՝ Թոմ Սլայմեյքեր,
tslaymaker@unicef.org

ՍԳԿ՝ Քերեն Ֆրենկեն
Karen.Frenken@fao.org

ՅՈՒՆԵՍԿՕ՝ Ջուզեպպե Արդինո,
g.arduino@unesco.org

ԱՀԿ՝ Քեյթ Մեդլիքոթթ
medlicottk@who.int

ՕՀԿ՝ Թոմմասո Աբրատե
tabrate@wmo.int

Իմացեք ավելին
Կայուն Զարգացման մինչև 2030թ. Գործունեության օրակարգ ջրի և ջրահեռացման վերաբերյալ ՝ www.unwater.org/sdgs/en/
ԳԵՄԻ մշտադիտարկման նախաձեռնության մասին՝ www.unwater.org/gemi/en/

