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1

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հան րա յին մաս նակ ցութ յուն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը ( Հա Մա Տեղ) 
ծրագ րի շրջա նա կում 2017թ. սեպ տեմ բե րի 8-ից 12-ը Աղ վե րա նում, Եվ րա սիա հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ ադ րա մը կազ մա կեր պեց Կազմակերպագործունեական 
խաղ1 (ԿԳԽ), ո րի նպա տակն էր, ներգ րա վե լով շա հա ռու բո լոր խմբե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րին, հա մա կող մա նիո րեն քննար կել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
բա րե փո խում ե րի ըն թաց քը, ա պա կենտ րո նաց ման հետ կապ ված խնդիր նե րը, 
և մ շա կել արդ յու նա վետ հան րա յին մաս նակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յուն և գոր-
ծիք ներ: 

Սա Հա Մա Տեղ ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց ված երկ րորդ կազ մա կեր պա-
գոր ծու նեա կան խաղն էր: Նա խորդ խա ղը կազ մա կերպ վեց ծրագ րի ի րա կա-
նաց ման ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում և  ուղղ ված էր տե ղա կան ինք նա կա ռա-

վար մա նը հան րա յին մաս նակ ցութ յան 
ռազ մա վա րա կան ա ռա ջար կութ յուն նե-
րի մշակ մա նը։ Պ լա նա վոր ված է նաև 
եր րորդ խա ղը՝ հնգամ յա ծրագ րի վեր-
ջում: Այս մի ջո ցա ռում ե րը թույլ են տա-
լիս հաս կա նալ, մի կող մից, ինչ պի սին է 
շա հա ռու նե րի վե րա բեր մուն քը տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման խնդիր նե-
րի վե րա բեր յալ, մյուս կող մից՝ ինչ պես 
է զար գա նում Հա Մա Տեղ ծրա գիրն 
ընդ հա նուր առ մամբ, ինչ պես նաև ինչ 
փո փո խութ յուն ներ կամ լրա ցում եր է 
անհ րա ժեշտ ընդգր կել ծրագ րի մեջ: 

Երկ րորդ խա ղի սույն գործ նա կան ամ փո փում ա վե լի խո րութ յամբ մեկ նա բա-
նե լու հա մար կա րե լի է այն հա մե մա տել ա ռա ջին խա ղի ամփոփման2 հետ:

Խա ղը տե ղի էր ու նե նում ՏԻՄ բա րե փո խում ե րի կար ևոր պա հի հա մա տեքս-
տում. խո շո րա ցում ար դեն տե ղի էր ու նե ցել մի շարք հա մայնք նե րում, և դ րա 
դա սե րը և մա կա բե րած նոր խնդիր նե րը նույն պես ար տա հայտ վե ցին ա ռա-
ջարկ նե րում: Ընդգծ վել էր նաև ա պա կենտ րո նաց ման հա վել յալ կա րի քը խո շո-
րաց ման գոր ծըն թա ցին զու գա հե ռա բար: Խա ղի բո լոր արդ յունք նե րը միտ ված 
են խո շո րաց ման պայ ման նե րում «ա պա կենտ րո նաց ման» գա ղա փա րը հա վել-
յալ ի մաս տով լցնե լուն:

1 Կազմակերպագործունեական խաղ` http://epfarmenia.am/hy/thought-leadership/creative-game
2 «Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում քաղաքացիական ներգրավվածության 
մեխանիզմները եւ ռազմավարությունը» կազմակերպագործունեական սեմինարից ստացված 
նախնական եզրակացություններ ու առաջարկություններ, http://epfarmenia.am/hy/document/
CELoG-Concl-Rec-Mechanisms-Strategy-for-Civ-Engagement-in-LSG-OAS



Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե ցին ՏԻՄ-ե րի, հա մայն քա յին 
ՀԿ-նե րի, կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րի, դո նոր և 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ԶԼՄ-նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և 
հա րա կից ո լորտ նե րի փոր ձա գետ ներ: 

Ստորև ներ կա յաց վում են ԿԳԽ հաշ վետ վութ յու նից 
ԵՀՀ կող մից դուրս բեր ված նախ նա կան եզ րա կա-
ցութ յուն ներն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող 
են հատ կա պես կար ևոր և կի րա ռե լի լի նել Հա Մա Տեղ 
ծրագ րի հա մար: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

1. Ար ժե հա մա կար գի մաս նատ վա ծութ յան խնդիրն 
ա ռա ջաց նում է շա րու նա կա կան ո րո նում ե րի գոր ծըն-
թաց, ո րի նպա տակն ան ձին, կա ռույ ցին, մարդ կանց 
խմբին կամ այլ միա վո րին օգ նելն է՝ սե փա կան տե ղը, 
դե րը և կա պե րը գտնե լը ոչ միաս նա կան և մաս նատ-
ված խա ղի կա նոն նե րի պա րա գա յում։ Քա նի որ առ կա 
պայ ման նե րում հստա կութ յուն մտցնելն այս հար ցում 
գրե թե անհ նար է, այս փնտրտու քը կամ վե րած վում է 
ան վերջ գոր ծըն թա ցի, կամ վա նում է սուբ յեկ տին հա-
մա կար գից, և կամ կոտ րում է սուբ յեկ տի կամ քը, արդ-
յուն քում էա պես չազ դե լով միաս նա կան խա ղի կա նոն-
նե րի ձևա վոր ման վրա։

2. Ար ժե հա մա կար գի մաս նատ վա ծութ յու նը հան գեց-
նում է կո մու նի կա ցիոն խզում ե րի, ին չի արդ յուն քում 
կենտ րո նա կան ի շա նութ յու նը, ՏԻՄ-ե րը և բ նա կիչ նե րը 
չեն կա րո ղա նում արդ յու նա վետ կեր պով հա ղոր դակց-
վել միմ յանց հետ. սա հան գեց նում է փո խա դարձ դժգո-
հութ յան, քա նի որ տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կում 
ա նարդ յու նա վետ է տե ղի ու նե նում։

3. Հո րի զո նա կան հար թութ յու նում հա ղոր դակ ցության 
և միաս նա կան ո րո շում եր կա յաց նե լու պա կա սը 
նպաս տում է հա մա կար գի է՛լ ա վե լի հիե րա քի զաց մա նը 
և նե ղաց նում ինք նու րույն ո րո շում եր կա յաց նե լու դաշ-
տը հա մայնք նե րում։ Սա իր հեր թին դան դա ղեց նում և  
ա ղա վա ղում է հա մայն քա յին ինք նութ յան ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը։

4. Կա ռա վար ման հա մա կար գում նոր լու ծում եր 



գտնե լու մի տում ե րը խիստ սահ մա նա փակ են, քա-
նի որ կա ռա վար ման գոր ծըն թացն ուղղ ված է ե ղա-
ծի պահ պան մա նը կամ խմբագր մա նը։ Արդ յուն քում 
տեղա կան մա կար դա կում ինք նու րույն ո րո շում ե րի 
կայա ցու մը, նման ո րո շում եր գե նե րաց նե լու մի տու մը 
ևս սահ մանա փակ են։

5. Բո լոր մա կար դակ նե րում ի րա կա նաց վող գոր ծո-
ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան չափ ման և գ նա-
հատ ման ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գե րի և  ալ-
գո րիթմ ե րի անհ րա ժեշ տութ յուն կա։ Այս կա րի քը 
պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն կա ռա վար ման մար մին-
նե րի հան դեպ ծա ռա յութ յուն ներ ստա ցող նե րի շրջա-
նում վստա հութ յան պա կա սով, այլ նաև օբ յեկ տիվ 
պատ կերն ու նե նա լու ան հրա ժեշ տութ յամբ և  երկ րում, 
հա սա րա կութ յու նում, հա մայն քում սե փա կան տե ղը և  
ա նե լիք նե րը հստակ պատ կե րաց նե լու կա րի քով։

6. Հա մայնք նե րի զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
ռե սուրս նե րի առ կա յութ յու նը չի վի ճարկ վում, այ սինքն՝ 
ռե սուրս նե րի առ կա յութ յան/բա ցա կա յութ յան հար ցը 
դի տարկ վում է սկզբուն քո րեն այլ դի տանկ յու նից, որն 
ու նի ե րեք հիմ ա կան մո տե ցում.

• Ռե սուրս ներ կան, սա կայն արդ յու նա վետ և 
ն պա տա կա յին չեն օգ տա գործ վում,

• Ռե սուրս ներ հնա րա վոր է գտնել, բայց դրա 
հա մար անհ րա ժեշտ մի ջա վայր է պետք,

• Տարբեր տե սա կի ռե սուրս նե րի ա ռա վել 
արդյու նա վետ օգ տա գործ ման հա մար անհրա-
ժեշտ է ստեղ ծել դրանց միա վոր ման հա մար 
բա րեն պաստ պայ ման ներ։

 « Ռե սուրս» ա սե լով այս տեղ հաս կաց վում են բո լոր տե-
սա կի ռե սուրս նե րը, նախև ա ռաջ՝ հա մայն քի բնակ չի 
ստեղ ծա գոր ծու նեութ յան ու նա կութ յու նը, խնդիր ներ լու-
ծե լու, հնա րա վո րութ յուն ներ տես նե լու կա րո ղությու նը: 
Իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ է, որ հա մայն քի բնա կի չը 
լի նի «իշ խա նա վոր ված». ի րեն զգա հա մայն քի «տեր», 
և հա մայն քի մյուս ան դամ ե րին նույն պես վե րա բերվի 
որ պես տե րե րի կամ «փա յա տե րե րի»: Հա մայն քի ան-
դա մը պի տի լի նի նաև կրթված, որ պես զի տես նի 
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խնդիր նե րի լու ծում ե րի հնա րա վո րութ յուն ներ և դ րա նով ա վե լաց նի առ կա ռե-
սուր սը:

7. Այդ ա ռու մով «մաս նակ ցութ յուն» եզ րը հան րա յին ըն կալ ման մեջ ո րո շա կիո-
րեն ար ժեզրկ ված է երկու հիմ ա կան պատ ճա ռով. ա ռա ջին՝ մաս նակ ցութ յան 
ի րա կան արդ յուն քը չի հա մա պատաս խա նում սպաս վող արդ յուն քին, երկ րորդ՝ 
«մաս նակ ցութ յուն» հաս կա ցութ յան խե ղաթ յու րում է տե ղի ու նե ցել, այ սինքն՝ 
այն չի են թադ րում կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում քա ղա քա ցի նե րի այն պի սի 
ներգ րա վում, ո րը բա վա րար է, որ պես զի վեր ջին ներս ի րենց զգան գոր ծըն թա-
ցի շա հա ռու, և ս տաց վի լա վա գույն արդ յուն քը։ Այդ պատ ճա ռով է, որ խմբե րից 
մե կում ա ռաջ քաշ վեց «ա մե նակ ցութ յուն» եզ րը, ո րը հա կադր վում է «մասնակ-
ցութ յուն» եզ րի խե ղաթ յուր ված մեկ նա բա նութ յա նը և մաս նակ ցայ նութ յան 

գործա ռույ թի ձևա կան ի րա կա նաց մա նը։ Այս հաս կա ցութ յունն ա ռաջ քա շելն 
ըստ էութ յան պա հանջ է՝ վե րաի մաս տա վո րել և վե րարժ ևո րել մաս նակ ցա յին 
գոր ծըն թաց նե րը, դրանք դարձ նել մար դա կենտ րոն, և չ վե րա ծել այս գոր ծըն թա-
ցը իշ խա նութ յան կող մից քա ղա քա ցի նե րին ար վող «լա վութ յան»։ Մաս նակ ցա-
յին գոր ծըն թաց նե րի վե րաի մաս տա վոր ման հիմ քում պի տի դրվի մաս նակ ցութ-
յան նպա տա կադ րու մը։ Սա նշա նա կում է, որ քա ղա քա ցին պի տի ին քը ո րո շի, 
թե ին չի՛ն, ե՛րբ և  ի՛նչ ձևով է ցան կա նում մաս նակ ցել։ 

8. Ըստ խա ղի արդ յունք նե րի, միջ հա մայն քա յին է ֆեկ տիվ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ե րեք հիմ ա կան խնդիր ներն են վստա հութ յան, ընդ հա նուր շա հի 
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գի տակց ման և ռե սուրս նե րի պա կա սը։ Հաս կա նա լի է, որ այս խնդիր նե րը 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են ի րար հետ: Ե թե ընդ հա նուր շա հը գի տակց վի՝ 
կհայտն վի հա մա տեղ գոր ծո ղութ յան քննարկ մանն ուղղ ված հա ղոր դակ ցութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յուն, ին չի արդ յուն քում հա մայնք նե րը կու նե նան վստա հութ յան 
կա ռուց ման խթան։ Սա իր հեր թին կստեղ ծի ընդ հա նուր խնդրի լուծ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի գնա հատ ման և ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յուն։ Այս 
հա ղոր դակ ցութ յան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման ըն թաց քում հա մայնք նե րը 
նախ կկա րո ղա նան մշա կել հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմ ա կան սկզբունք նե րը, 
ին չից հե տո հնա րա վոր կլի նի դրանց կար գա վոր ման հա մար ստեղ ծել անհ րա-
ժեշտ հա մա կար գե րը։ 

Նույն խնդի րը, ո րի ցու ցիչն է վստա հութ յան հա մա տա րած պա կա սը, տի պա-
կան է նաև Հա յաս տա նի այլ հան րա յին աս պա րեզ նե րի և նույ նիսկ մի ջանձ-
նա կան սո ցիա լա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան դեպ քե րի հա մար: Մարդ կանց՝ 
միմ յանց հետ պայ մա նա վոր վե լու կա րո ղութ յունն ընդ հա նուր օ գու տի հա մար, 
ա ռանց «վե րից» ա ռաջ նորդ ման, այն դեպ քում, ե թե ընդ հա նուր օ գուտն ա վե-
լի մեծ կլի նի, քան ա մեն մե կի ա ռան ձին ստա ցա ծը, հիմ ա կան ցու ցիչ նե րից է 
ա ռողջ հա սա րա կութ յան, և  առ հա վատչ յան լայն ի մաս տով «հա մայն քի» (com-
munity) ներ կա յութ յան: Սա գի տութ յան մեջ լայ նո րեն հե տա զոտ վող խնդիր 
է, և  ո րոշ հե տա զո տութ յուն ներ ցույց են տա լիս, որ այն հատ կա պես առ կա է 
հետ խորհր դա յին հա սա րա կութ յուն նե րում: Հե տա զո տող նե րը դա եր բեմ կա-
պում են խորհր դա յին հա սա րա կար գի ազ դե ցութ յան հետ. ամ բող ջա տի րա կան 
հա սա րա կութ յու նում մարդ կանց կա պե րը միմ յանց հետ կտրվում էին կամ աղ-
ճատ վում, քա նի որ ա մեն անձ պի տի ան մի ջա կա նո րեն կապ վեր միայն «վե-
րի», «գա գա թի» հրա ման նե րին: Այդ պի սով կար «հա սա րա կութ յուն», սա կայն 



գրե թե չկար «հա մայնք»: Յո հան Գալ տունգն այդ պրո-
ցեսն ան վա նում է “atomie, anomie and anemie”, այ սինքն՝ 
«ա տո մա նա լու» պատ ճա ռով «ան վան» և «կա նո նի», 
նոր մի, պայ մա նա վոր վա ծութ յան մշակ ման ան կա րո-
ղութ յուն, ին չի պատ ճա ռով էլ՝ գոր ծու նա կութ յան բա-
ցա կա յութ յուն: Սա ար տա հայտ վում է այն ար ժե քում, 
որ, իբր, հա մա գոր ծակ ցութ յան գինն ա վե լին է, քան 
սե փա կան մի ջոց նե րով սե փա կան «գլխի» ճա րը տես-
նե լը, և հա մա գոր ծակ ցութ յու նից սպաս վող օ գուտն 
ա վե լի ա նի րա կան, հե ռու ու փոքր է, քան այն ռե սուր սը, 
ո րը կխնայ վի, ե թե հա մա գոր ծակ ցութ յան փորձ չար-
վի: Ժո ղովր դի մեջ դա ան վա նում են «նաղ դի» հո գե-
բա նութ յուն, գիտ նա կան նե րը՝ ա պա գա յի նկատ մամբ 
վստա հութ յան պա կաս և հետ ևա բար նորն ու ան հայ-
տը պլա նա վո րե լուց զերծ մա լու մար տա վա րութ յուն: 
Սա կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից է, որ խան գա րում է 
մար դու, ինչ պես և հա մայն քի ստեղ ծա գոր ծա կան մո-
տե ցում ե րի զար գաց մանն ու ար տա հայտ մա նը, և պի-
տի հա կաս վի բո լոր նրանց կող մից, ով քեր ան կեղ ծո րեն 
ու զում են ի րադ րութ յու նը փո խել:

9. Տեղական ինքնակառավարման (ՏԻ) ո լոր տում 
ներգ րավ ված տար բեր կա ռույց նե րի և  են թա կա ռույց-
նե րի, օ րի նակ՝ վեր հա մայն քա յին միա վոր նե րի, ՏԻՄ-
ե րի, հա մայնք նե րի, հա մայն քա յին կա ռույց նե րի միջև 
առ կա հա կա սութ յուն նե րը շա հե րի բախ ման հա մա-
տեքս տում դի տար կե լու դեպ քում հնա րա վոր է դառ նում 
հաս կա նալ և պատ կե րաց նել այն հնա րա վոր խնդիր նե-
րը և հ նա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա-
նալ, օ րի նակ, հա մայն քի և վեր հա մայն քա յին միա վո րի 
միջև։ Հա մայն քա յին ռե սուրս նե րի ա դեկ վատ գնա հատ-
ման պա րա գա յում, հա մայն քը կա րող է հան դես գալ ոչ 
թե որ պես իր սե փա կա նութ յան՝ ա վե լի ու ժեղ սուբ յեկ-
տի կող մից «զավթ ման» հետ ևանք նե րի դեմ պայ քա-
րող, այլ ար տա հա մայն քա յին հա ղոր դակ ցութ յու նը նա-
խա ձեռ նող, և կամ, ներ հա մայն քա յին ռե սուր սը գոր ծի 
դնե լով, բա ցա ռի ա վե լի ու ժեղ վեր հա մայն քա յին սուբ-
յեկ տի կող մից սե փա կան ռե սուրս նե րի հան դեպ որ ևէ 
ոտնձգութ յուն։ Հա մայն քի ռե սուր սի հի ման վրա հա-
մայն քի ներ սում փո խօգ տա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
նա խա ձեռ նու մը մի կող մից կամ րապն դի հա մայն քա-
յին ինք նութ յու նը, մյուս կող մից՝ հա մայն քում ռե սուր-
սի շուրջ հա մախմբ ված ջան քի շնոր հիվ, կձևա կեր պի 



համայն քը որ պես ռե սուր սի տեր և տ նօ րի նող, ին չը էա-
պես կբար դաց նի ար տա քին ու ժե րի կող մից հա մայն-
քա յին ռե սուր սի ինք նա կամ և  ա ռանց հա մայն քի հետ 
հաշ վի նստե լու «զավ թու մը»։

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՌԱՆՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐ (ԸՆՏՐԱՆԻ)

1. ՏԻՄ հնգամ յա Զար գաց ման ծրագ րե րում պար տա-
դիր բա ժին դարձ նել միջ հա մայն քա յին հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը, որ տեղ պի տի ար տա ցոլ վի հա մայն քի 
հար ևան հա մայնք նե րի հետ հա ղոր դակ ցութ յան և հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յու նը։ Սա կա րող 
է ու նե նալ նա խագ ծա յին/ծրագ րա յին տեսք, որն իր 
մեջ կընդգր կի հա մա գոր ծակ ցութ յան նպա տակ նե րի, 
խնդիր նե րի, գոր ծո ղութ յուն նե րի և ս պաս վող արդ յունք-
նե րի նկա րագ րութ յու նը։

2. Հա մայն քի զար գաց ման պլա նա վոր ման նոր «ա մե
նակ ցա յին» մե թո դա բա նութ յու նը են թադ րում է հա-
մայն քի զար գաց ման հե ռան կար նե րի պլա նա վո րում 
եր կու հիմ ա կան ե ղա նակ նե րով.

• « Նախ»՝ ըստ ո լորտ նե րի 

• « Հե տո»՝ ըստ են թա կա ռույց նե րի

Այս ձևով ի րա կա նաց վում է մաս նակ ցա յին պլա նա վո-
րում, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ներգ րա վել հա-
մայն քի յու րա քանչ յուր բնակ չի, կախ ված վեր ջի նիս 
ցան կութ յու նից։ 

Նախ ի րա կա նաց վում է ըստ ա ռան ձին ո լորտ նե րի 
պլա նա վո րում հան րա յին քննար կում ե րի տես քով։ 
Քն նարկ վում են ա ռան ձին-ա ռան ձին են թա կա ռուց-
վածք ներ, բնա պահ պա նութ յուն, կրթութ յուն, մշա կույթ, 
և կամ ա վե լի ման րա մասն ված՝ ար տադպ րո ցա կան 
կրթութ յան, աղ բա հա նութ յան, ճա նա պար հա շի նութ յան 
և  այլ հար ցե րը, ընդգր կե լով հա մա պա տաս խան կա-
ռույց նե րի, փոր ձա գետ նե րի և բ նա կիչ նե րի հնա րա վո-
րինս լայն շրջա նակ։ Ձեռք են բեր վում տես լա կան ներ:

« Հա ջորդ» փու լը՝ ըստ են թա կա ռույց նե րի պլա նա վո-
րում ի րե նից ներ կա յաց նում է հա մայն քա յին ինս տի-
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տուտ նե րի կող մից կազ մա կերպ վող ռազ մա վա րա կան քննար կում եր, ո րոն-
ցում ներգ րավ ված են թե՛ բուն կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, թե՛ հիմ ա կան 
շա հա ռու նե րը։ Օ րի նակ՝ ման կա պար տե զի պլա նա վո րում ի րա կա նաց վում է 
ման կա պար տե զի, հա մայնքա պետա րա նի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան-
ման, հա մայն քում առ կա փոր ձա գի տա կան գի տե լի քի կրող նե րի և ծ նող նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ։ Նույն կերպ ի րա կա նաց վում է նաև այլ են թա կա ռույց նե րի 
պլա նա վո րու մը։ Քն նար կում ե րի ըն թաց քում յու րա քանչ յուր են թա կա ռույց փոր-
ձում է ձևա կեր պել իր որ պես ա վտո նոմ միա վո րի տես լա կա նը, տես լա կա նին 
հաս նե լուն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը, անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րը, դրանց 
հնա րա վոր արդ յունք նե րը և  այլն։ Կար ևոր է, որ են թա կա ռույ ցի տես լա կա նի և 
ռազ մա վա րա կան զար գաց ման քննար կում ե րի ժա մա նակ մաս նա կից ներն ար-
դեն ու նեն ո լոր տա յին զար գաց ման 
ռազ մա վա րութ յուն նե րի մա սին 
պատ կե րա ցում և  ըստ այդմ ար դեն 
պլա նա վո րում են ի րենց են թա կա-
ռույց նե րի զար գա ցու մը հա մադ րե-
լով այն ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ-
յուն նե րի հետ։

Այս նա խա գիծն ըստ էութ յան 
մշտա գոր ծուն հա ղոր դակ ցա կան 
մե խա նիզմ է, ո րը կոչ ված է մի կող-
մից լրաց նել բնա կիչ նե րի և  ո րո շում 
կա յաց նող նե րի միջև ե ղած տե ղե-
կատ վա կան բա ցե րը և հ նա րա վո-
րինս վե րաց նել խզում ե րը, մյուս 
կող մից՝ ձևա վո րել և ձ ևա կեր պել 
հնա րա վո րինս ման րա մասն ընդ-
հա նուր տես լա կան և մաս նա վոր 
տես լա կան ներ։ Գոր ծըն թա ցի ըն-
թա ցիկ արդ յունք է հան դի սա նա լու 
հա մայն քա յին ոչ ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի գնա հա տու մը և բ նա կիչ նե րի՝ որ-
պես հա մայն քա յին զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ան մի ջա կան մաս-
նա կից ներգ րա վու մը։

Մենք «նախ»-ը և «հե տո»-ն դ նում ենք չա կերտ նե րի մեջ, քա նի որ այս գոր ծըն-
թա ցը սկսելն ի րա կա նութ յան մեջ կպա հան ջի եր բեմ շարժ վել զու գա հե ռա-
բար: Չէ որ մինչ ո լոր տա յին քննար կում երն ի րա կա նա նան, հա մայն քի կյան քը 
կանգ չի առ նում, և կ լի նեն են թա կա ռուց վածք նե րը քննար կե լու բա զում կա րիք-
ներ: Սա կայն մե թո դա բա նա պես ճիշտ մո տե ցում է՝ լայն ու մեծ տես լա կան-
նե րից դե պի կոնկ րե տը, և նույ նիսկ ե թե կոնկ րետն ա ռաջ է ընկ նում, լայ նի ու 
մե ծի ար դեն հստակ ված լի նե լը կամ չլի նե լը պի տի ա ռաջ նոր դեն ո րո շում ըն-
դու նող նե րին: Ե թե, օ րի նակ, ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յու նը դեռ չի մշակ ված, 
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ենթակա ռուցված քա յին խնդի րը պի տի ստա նա ա վե լի «ճկուն» լու ծում, որ պես-
զի ո լոր տա յի նի հստակ ման դեպ քում նրա հետ հա կա սութ յան մեջ չմտնի:

Պ լա նա վոր ման այս մե թո դա բա նութ յան կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն կտա 
նաև բա ցա հայ տել այլ հա մայնք նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան եր կա րա ժամ-
կետ հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Օ րի նակ, ե թե հա մայն քի ե րաժշ տա կան դպրո-
ցի տես լա կանն իր մեջ նե րա ռում է շրջա կա հա մայնք նե րին ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցե լը, ա պա իր հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րը պլա նա վո րե լիս դպրոցն 
իր նպա տակ նե րի ցան կում նշում է հար ևան հա մայն քից ե րե խա նե րի տե ղա-
փո խում ա պա հո վե լը և պայ մա նա վոր վում է հար ևան հա մայն քի ՏԻՄ-ի հետ 
այդ ծա ռա յութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ տրա մադ րե լու մա սին։ Սա 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս է ֆեկ տիվ կեր պով պլա նա վո րել միջ հա մայն քա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և հս տա կեց նել հար ևան հա մայնք նե րի հետ ի րա կա-
նաց վող հա ղոր դակ ցութ յու նը։ 

3. Հե տա զո տել հա յաս տան յան հա ջող ված «ինքնաբավ»3 հա մայնք նե րի
օ րի նակ նե րը, դուրս բե րել հա ջո ղութ յան հիմ ա կան պատ ճառ նե րը և վեր լու-
ծել դուրս բեր ված մո դել նե րի կի րա ռե լիութ յունն այլ հա մայնք նե րի հա մար։ Հե-
տա զո տութ յան արդ յունք նե րը կի րա ռե լի կլի նեն բո լոր այն հա մայնք նե րի հա-
մար, ո րոնք ներ կա յաց ված մո դել նե րում կամ հե տա զոտ ված հա մայնք նե րի հետ 
կգտնեն ընդ հան րութ յուն ներ։ Օ րի նակ նույն դե մոգ րա ֆիկ, բնա կան և/ կամ են-
թա կա ռուց ված քա յին պայ ման ներ ու նե ցող հա մայնք նե րից ա ռա ջի նում ՏԻՄ-ը  
հա ջո ղութ յամբ կա րո ղա նում է ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցել բնա կիչ նե րին, իսկ 
երկ րոր դում՝ ոչ։ Տար բե րութ յան պատ ճա ռը կա րող է լի նել պո տեն ցիալ դո նոր-
նե րի հա ղոր դակ ցա կան օգ տա գոր ծում ա ռա ջի նի դեպ քում և  ան տե սու մը երկ-
րոր դի։ Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րին ծա նո թա նա լով, երկ րորդ հա մայն քը, 
քա ղե լով ա ռա ջի նի դա սե րը, կա րող է կապ վել վեր ջի նիս հետ փոր ձի փո խա-
նակ ման նպա տա կով, կամ լա վաց նել հա ղոր դակ ցութ յու նը դո նոր նե րի հետ, և  
այլն։

 4. Դի վեր սի ֆի կաց ման քննար կում եր. այս գոր ծըն թա ցը են թադ րում է 
կարծ րա ցած մեկ լու ծում կամ մեկ ռե սուր սից տևա կան կա խում ու նե ցող ո լորտ-
նե րի, ուղ ղութ յուն նե րի և  գոր ծըն թաց նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րի քննար կում եր։  Գոր ծըն թացն իր մեջ պի տի նե րա ռի ոչ միայն ՏԻՄ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, այլ նաև տե ղա կան ՀԿ-նե րին, ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րին, 
ո լոր տա յին գի տե լիք ու նե ցող հա մայն քի ան դամ ե րին, ինչ պես նաև հա մայն քից 
դուրս գտնվող ներգ րա վե լի փոր ձա գի տա կան ռե սուր սը։ 

Այս գոր ծըն թա ցը նույ նիսկ ե թե չհան գեց նի քննարկ վող ո լոր տի կամ գոր ծըն թա-
ցի դի վեր սի ֆի կաց մա նը, առն վազն կակ տո ւա լաց նի նման հնա րա վո րութ յուն-

3 «Ինքնաբավ» համայնք ասելով այստեղ նկատի ունենք համայնք, որում ՏԻՄ-ը կարողանում 
է բնակիչներին անհրաժեշտ ծառայությունները պատշաճ մատուցել և զարգացման ծրագրեր 
իրականացնել սեփական ռեսուրսներով։



նե րը և  եր կա րա ժամ ետ հե ռան կա րում հա մայն քա յին 
մտա ծո ղութ յան մեջ կփո փո խի այն կարծ րա տի պա յին 
մո տե ցու մը, թե հա մայնքն ու նի տա րի ներ շա րու նակ 
խո րա ցող կախ վա ծութ յուն մի աղբ յու րից, ռե սուր սից 
կամ գոր ծող ան ձից։

5. « Տես լա կո մետր»։  Հա մայնքն ի րա կա նաց նում է 
պե տութ յան, տա րա ծաշր ջա նի, խո շոր բիզ նես միա-
վոր նե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
 Հա յաս տա նի պայ մա նագ րե րից ու մի ջազ գա յին կա-
ռույց նե րին (օ րի նակ ԵԱՏՄ, ԵՄ և  այլն) ան դա մակ-
ցութ յու նից ել նող ծրագ րե րի հետ նախ՝ խոր քա յին 
ծա նո թա ցում, հե տո՝ հա մայն քա յին խնդիր նե րի հետ 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն:  Հա յաս տա նի ո՞ր 
գոր ծա ռույթ ներն ու պար տա վո րութ յուն ներն են, որ 
ռել ևանտ են (հա մա պա տաս խան են) հա մայն քի կա-
րիք նե րին:  Բա ցա հայտ վում են հա մընկ նում ե րը, ընդ-
հա նուր կե տե րը:  Դուրս են բեր վում հա մա գոր ծակ ցութ-
յան կամ մաս նակ ցայ նութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 
 Հա մընկ նում ե րից բա ցի կա րող են բա ցա հայտ վել նաև 
պո տեն ցիալ բա խում ե րը, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
կտան հա մայն քին նա խօ րոք մշա կել բա խու մից խու սա-
փե լու կամ օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը։  Սա մաս-
նա վո րա պես ար դիա կան է այն հա մայնք նե րի հա մար, 
ո րոնք ու նեն ռե սուրս ներ, ո րոն ցով հե տաքրքր ված են 
ար տա հա մայն քա յին գոր ծող ան ձինք, ինչ պես, օ րի նակ, 
օգ տա կար հա նա ծո ներ, ջրա յին ռե սուրս ներ, պատ մամ-
շա կու թա յին հու շար ձան ներ և  այլն։ Այս գոր ծըն թացն 
ուղղ ված է հա մայն քի զար գաց ման հե տագ ծի վրա հնա-
րա վոր ազ դե ցութ յուն նե րի հաշ վարկ մա նը և դ րանց օգ-
տա գործ ման հնա րա վո րութ յուն նե րի օգ տա գործ մա նը։ 
Օ րի նակ, պե տութ յան կող մից ա ջակց վող հան քարդ-
յու նա բե րա կան կազ մա կեր պութ յու նը պլա նա վո րում 
է շա հա գոր ծել հա մայն քին պատ կա նող տա րած քում 
գտնվող հան քը, իսկ մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա-
կան հան րութ յունն իր ա ջակ ցութ յունն է ցու ցա բե րում 
վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա յին կամ կա նաչ գյու-
ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը, և  Հա յաս տա նը, որ-
պես դեպ ՄԱԿ-ի  Կա յուն զար գաց ման նպա տակ ներն 
ի րա գոր ծե լու իր պար տա վո րութ յուն նե րի մաս, հանձն 
է ա ռել ո րո շա կի խնդիր ներ լու ծել բնա պահ պա նութ-
յան և  այ լընտ րան քա յին է ներ գե տի կա յի աս պա րեզ-
նե րում:   Հա մայնքն իր ռազ մա վա րութ յան մեջ կա րող 



է օգտագոր ծել այս եր կու մի տում ե րի բա խում իր 
տնտե սութ յու նը զար գաց նե լու հա մար։

6. « Տես լա կո մետր» նա խա գի ծը կա րող է այլ կի րա ռում 
գտնել նաև միջ հա մայն քա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
կազ մա կերպ ման տե սանկ յու նից։ Այս գոր ծըն թա ցը,      
ի տար բե րութ յուն նա խոր դի, հա մադ րում է ոչ թե տար-
բեր ռազ մա վա րութ յուն նե րը մեկ հա մայն քի տես լա կա-
նի մշակ ման հա մար, այլ տար բեր հա մայնք նե րի տես-
լա կան ներն ընդ հա նուր ռազ մա վա րութ յան մշակ ման 
հա մար։ Այս գոր ծըն թա ցը նույն պես հա ղոր դակ ցա կան 
լուրջ բա ղադ րիչ ու նի, քա նի որ հա մայնք նե րի միջև հա-
ղոր դակ ցութ յու նը պի տի ծա ռա յի ընդ հան րութ յուն նե րի 
և  հա կադ րութ յուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, ընդ հա նուր 
շա հե րի ի դեն տի ֆի կաց մա նը և  միջ հա մայն քա յին հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յան մշակ մա նը։ Այս 
մո տե ցու մը ո րո շա կիո րեն հա կադր վում է առ կա միջ հա-
մայն քա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան մո տեց մա նը, ո րում 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ձևա վոր վում է եր բեմ ըն դա մե-
նը մի գոր ծա ռույ թի, օ րի նակ՝ աղ բա հա նութ յան հա մա-
տեղ ի րա կա նաց ման հա մար միջ հա մայն քա յին միա վո-
րում ստեղ ծե լու նպա տա կով։ Ա ռա ջակ վող մո տեց ման 
հա մա ձայն հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պի տի ձևա վոր վի 
տես լա կան նե րի հա մադր ման արդ յուն քում բա ցա-
հայտ ված ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն նե րի հի ման 
վրա, և  ա պա մաս նա վո րեց վի որ պես գոր ծառ նա կան 
կամ բազ մա գոր ծառ նա կան նա խագ ծե րի ամ բող ջութ-
յուն։ Այ սինքն՝ միջ հա մայն քա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ռազ մա վա րա կան ձևա կեր պում պի տի լի նի հա մայնք-
նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րի, կամ շրջա-
նա կա յին հա մա ձայ նագ րի տես քով, ո րից դուրս բեր վեն 
կոնկ րետ նա խագ ծեր հա մա գոր ծակ ցութ յան տար բեր 
ուղ ղութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման նպա տա կով։

7. «Իրավադարան». «Ի րա վա դա րանն» ի րե նից ներ-
կա յաց նում է տե ղա կան մա կար դա կում ըն դուն ված 
նոր մե րի հա վա քագ րում և  վեր լու ծութ յուն, դրա նից 
բխող կա ռա վար ման մե խա նիզմ ե րի մշա կում, նաև 
ներդր ման գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի կազ մում այն 
դեպ քե րի հա մար, ե թե նոր մը կա և  ի րա կան ու դրա կան 
է, սա կայն չի ներդր ված։ « Նորմ» այս պա րա գա յում 
ՏԻՄ կող մից հա մայն քի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ 
մշակ ված և  ըն դուն ված կար գը, ո րո շու մը կամ ըն թա ցա-
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կարգն է, ո րը սահ մա նում է խնդրի լուծ ման տե ղա կան ձևե րը, օ րի նակ, սո ցիա-
լա կան ա ջակ ցութ յան ցու ցա բեր ման կա նոն նե րը, ել նե լով հա մայն քի ռե սուրս-
նե րից, հնա րա վո րութ յուն նե րից, հար ցի շուրջ հա մայն քում առ կա կոն սեն սու սից 
և  այլն։  Գործ նա կան ա ռու մով, այս բա ղադ րի չը ոչ միայն ՏԻՄ ո րո շում ե րի 
վեր լու ծութ յան և  դա սա կարգ ման, այլ նաև այդ ո րո շում ե րի տի պա բա նութ յու-
նից բխող կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թաց է։ Այս դա սա կարգ ման 
ըն թաց քում ա ռանձ նաց վում են հա մայն քում գե նե րաց ված «ի րա կան» ո րո շում-
նե րը և  դուրս է բեր վում դրանց տի պա բա նութ յու նը, վեր հա մայն քա յին մա կար-
դա կից ե կած նոր մե րը նույն պես վեր լուծ վում են դրանց «ի րա կան» և «փսևդո» 
լի նե լու տե սանկ յու նից։  Սա, ըստ էութ յան, կհան դի սա նա ո րո շում ե րի ըն դուն-
ման մա սին մե թո դա բա նութ յան մշակ ման հիմք, ո րը կբխի ո րո շում ե րի տի պա-
բա նութ յու նից։

«Ի րա կան» և «փսևդո» ո րո շում երն ի րա րից տար բե րե լու մե թո դա բա նութ յու նը 
հիմ ված է մի շարք գոր ծոն նե րի վրա, և  չի սահ մա նա փակ վում հա մայն քի ան-
դամ ե րի՝ ո րո շում ե րը «հա վա նե լով» կամ ոչ: Այս տար բե րակ ման ճիշտ ե րաշ-
խիքն է, կրկին, հա մայն քի ան դամ ե րի և ՏԻՄ-ե րի կրթվա ծութ յան մա կար դա-
կը: Ա վե լի ման րա մասն այս տար բե րա կու մը հաս կա նա լու հա մար, դի մեք ԵՀՀ 
թի մին, ո րը ո րո շա կի մե թո դա բա նութ յուն ներ ու նի մշա կած քննադատական 
մտածողություն ու սու ցա նե լու աս պա րե զում:

8. «Ինք նա կա ռա վար ման տուն». «Ինք նա կա ռա վար ման տունն» ըստ էութ-
յան բա րե փոխ ված ՏԻՄ-ն  է, ո րի բա րե փոխ ման հիմ քում ըն կած են նախևա ռաջ 
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ի րա վա դա րա նում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը և դ րան ցից բխող արդ յունք-
նե րը։ Այս բա ղադ րի չին գու մա րե լով հա մայն քի տես լա կա նի կերտ ման ըն թաց-
քում մշակ ված  հար ևան հա մայնք նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան նա խագ ծե րը 
և  վեր հա մայն քա յին միա վոր նե րի ծրագ րե րը հա մայն քի շա հե րին ծա ռա յեց նե լը՝ 
հնա րա վոր կդառ նա տրա մա բա նա կան կապ ա պա հո վել հա մայն քա յին մա կար-
դա կում մշակ ված նոր մե րի և  հա մայն քի զար գաց մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ-
յուն նե րի միջև, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի հա մայն քի զար գաց ման 
ռազ մա վա րութ յու նը և  հա մայն քի կող մից ըն դուն վող և/ կամ ա դապ տաց վող 
նոր մե րը փոխ կա պակ ցել, ել նե լով հա մայն քի ի րա կան պա հանջ նե րից։ 

Այս գոր ծըն թա ցը կա րե լի է պատ կե րաց նել հետև յալ կերպ. ե թե հա մայն քա յին 
ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի բա րե լավ ման նպա տա կով տե ղի է ու նե նում հարևան 
հա մայն քի հետ ռե սուրս նե րի և  ջան քե րի հա մադ րում, դա ար տա ցոլ վում է 
համա պա տաս խան նոր մի՝ կար գի, հա մա ձայ նագ րի, ո րոշ ման տես քով: Ե թե 
սա ա ռա ջին ան գամ է տե ղի ու նե նում, ա պա դառ նում է օ րի նակ, ո րից դուրս է 
բեր վում նաև առ հա սա րակ միջ հա մայն քա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան սկզբուն-
քը, ո րը սկսում է կի րառ վել ա վե լի լայ նո րեն։  Նույն կերպ, ե թե խոս քը գնում է  
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն հան դի սա ցող կա-
նաչ է ներ գե տի կա յի մա սին, հա մայնքն իր զար գաց ման ծրագ րում և  ա պա իր 
կարգա վո րիչ նե րի մա կար դա կում ամ րագ րում է կա նաչ է ներ գե տի կա յի զար գա-
ցու մը հա մայն քում և  հե տո աշ խա տում, որ դա դառ նա «ի րա կան», այլ ոչ թե 
«փսևդո» ո րո շում, ին չը պա հան ջում է շատ հստակ գոր ծո ղութ յուն ներ ո րո շում-
նե րի դաշ տի լայն աս պա րե զում, օ րի նակ՝ աշ խա տա տե ղե րի առ կա յութ յուն ոչ 
միայն հան քարդ յու նա բե րութ յու նում։ 

9. Ե ռա շերտ կար գա վոր ման մո դել. Այս մո դե լը կա րե լի է ըն կա լել որ պես 
ա ռա ջարկ վող մո տե ցում հա մայն քի կա ռա վար ման ըն թաց քի կար գա վոր ման 
հա մար։  Մո դե լում ա ռա ջարկվ ում է ե րեք շերտ. «ավ տո մատ», «խմբագ րա կան» 
և «ստեղ ծա գոր ծա կան»: Ս րանք կար գա վոր ման այն ֆիլտ րերն են, ո րոնց մի ջո-
ցով հա մայն քի բնա կիչ նե րը կամ ՏԻՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են գնա հա-
տել ըն թա ցա կար գե րի, ծրագ րե րի և  են թա կա ռույց նե րի է ֆեկ տի վութ յու նը։ 

Այս պրո ցե սի ի մաստն ա ռա ջա ցած խնդիր նե րի լուծ ման ալ գո րիթ մի օգ տա գոր-
ծում է։ Ե թե հա մայն քում կի րա ռա կան մա կար դա կում ինչ-որ ըն թա ցա կարգ չի 
ա պա հո վում սպաս վող արդ յուն քը, ա ռա ջա ցած խնդրի լու ծու մը դի տարկ վում է 
«ավ տո մատ-խմբագ րա կան-ստեղ ծա գոր ծա կան» մա կար դակ նե րում, և, կախ-
ված նրա նից, թե ո՛ր մա կար դա կում է բա ցա հայտ վել խնդի րը, ար վում են համա-
պա տաս խան շտկում եր։ Են թադ րենք, ե թե պարզ վում է, որ սկզբուն քը ճիշտ 
է, բայց այն սխալ է ձևա կերպ ված նոր մի մա կար դա կում, ա պա խմբագր վում է 
նոր մը, ե թե նոր մի մա կար դա կում ա մեն ինչ աշ խա տում է՝ դի տարկ վում է կի րա-
ռա կան մա կար դա կը, ե թե խնդի րը հա մա կար գա յին է՝ վե րա նայ վում է սկզբուն-
քը։



Այս մո դե լը նման է «սինեֆին» շրջա նա կին4, որն ա ռա-
ջարկ վել էր ժա մա նա կին IBM կոր պո րա ցիա յի կող մից: 
 Մեր խա ղի դեպ քում այն տե ղայ նաց ված տար բե րա կով 
է հան դես գա լիս: Մ յուս կող մից, այս մո դե լից վերց նե լը 
և «քաո տիկ» տար բե րա կը նույն պես հաշ վի առ նե լը որ-
պես մո դե լի չոր րորդ մաս, այ սինքն այն ի րադ րութ յու-
նը, երբ ան հայտ է, ինչ պես ո րո շում կա յաց նել, նույն պես 
կա րող է ար ժե քա վոր լի նել:

Նշ ված ե րեք շեր տե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է նաև ՏԻՄ 
հա մա կար գի գնա հա տու մը: Այս մո դե լը հնա րա վո րութ-
յուն է տա լիս հաս կա նա լու, նախևա ռաջ, որ քա նով է 
ճշգրիտ և  հա մայն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խան ձևա կերպ ված ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի 
այս կամ այն ուղ ղութ յու նը։  Սա տե ղի է ու նե նում ստեղ-
ծա գոր ծա կան մա կար դա կում, այ սինքն գնա հատ վում 
է սկզբուն քը, կամ ռազ մա վա րա կան մո տե ցու մը: Այ-
նու հետև ստուգ վում է, թե որ քա նով է այն ճիշտ ձևա-
կերպ ված որ պես նորմ, սա տե ղի է ու նե նում երկ րորդ՝ 
«խմբագ րա կան» մա կար դա կում և  ո րո շա կիո րեն ար-
տա ցո լում է «ի րա վա դա րան» նա խագ ծում ար տա ցոլ-
ված գոր ծըն թաց նե րը։ Ե թե նոր մը պի տի խմբագր վի՝ 
այն խմբագր վում է: Եր րորդ փու լում դի տարկ վում է, 
թե որ քա նով են գոր ծող տեխ նո լո գիա նե րը և  ըն թա-
ցա կար գա յին հա մա կար գե րը հար մա րեց ված (ա դապ-
տաց ված) նոր մե րի և դ րան ցում ար տա հայտ ված 
սկզբունք նե րի ի րա կա նաց մա նը։  Սա տե ղի է ու նե նում 
«ավ տո մատ» մա կար դա կում, դի տարկ վում են կի րա-
ռա կան-ըն թա ցա կար գա յին գոր ծըն թաց նե րը։

 ՎԵՐՋԱԲԱՆ

 Սույն փաս տաթղ թում ար տա հայտ ված գա ղա փար նե րը 
միայն մի մասն են այն ամ բող ջի, ին չին անդ րա դար-
ձավ ու ին չը մշա կեց խա ղը:  Սույն փաս տաթղ թի նպա-
տակն է՝ ոչ-խա ղա յին հա սա նե լի լեզ վով ար տա հայ տել 
այն գա ղա փար նե րը, ո րոնք սրա կազ մող նե րի կող մից 
թվում են ա մե նա կի րա ռե լի, ա մե նա կար ևոր և  ա մե նաի-
րա գոր ծե լի: Մ նա ցած գա ղա փար նե րը և  խա ղի նյու թը 
կա րե լի է ստա նալ, դի տար կե լով խա ղի հաշ վետ վութ-
յու նը և մ շակ ված սխե մա նե րը:
4 En.wikipedia.org, Cynefin framework, https://en.wikipedia.org/
wiki/Cynefin_framework
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 Սույն փաս տա թուղ թը բազ ման պա տակ է: Նախ, այն կօգ տա գործ վի  Հա Մա Տեղ 
ծրագ րի մեջ, և  ո րոշ գա ղա փար ներ կի րա գործ վեն, թե կուզ պի լո տա յին մա կար-
դա կով: Երկ րորդ, այն կտրա մադր վի բո լոր մակար դակ նե րի ո րո շում եր ըն դու-
նող նե րին: Եր րորդ, այն նաև կտրա մադր վի ծրագ րի շա հա ռու նե րի լայն շրջա-
նակ նե րին, նե րառ յալ հա մայնք նե րի շար քա յին ան դամերին, քա նի որ այս տեղ 
ներ կա յաց ված ծրագ րա յին գա ղա փար նե րը կա րող են, ինչ պես տե սանք, ի րա-
գործ վել ինչ պես «վե րից», այն պես էլ «վա րից» կամ միմ յանց նկատ մամբ հա մա-
տեղ ըն թաց քի շնոր հիվ (ինչն էլ հենց  Հա մա տեղ ծրագ րի գա ղա փա րա խո սութ-
յունն է). նրանք փոխ կա պակց ված են, և  միաս նա բար, ե թե ի րա գործ վեն, թույլ 
կտան հա մայնք նե րի գոր ծու նեութ յու նը դուրս բե րել նոր մա կար դա կի, լու ծել, 
ո րոշ ա ռու մով, ռե սուրս նե րի խնդի րը և  դարձ նել կա ռա վա րում ա վե լի ի րա կան 
«մաս նակ ցա յին»:

Դ րա հա ջո ղութ յան նա խա պայ մա նը հա մայն քի ան դամ ե րի «կրթում» է: Այս 
ա ռու մով հա տուկ ու շադ րութ յան են ար ժա նի այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք 
կկազ մա կեր պեն հա մայն քի ան դամ ե րի հա մար, ինչ պես նաև ՏԻՄ-ե րի, հնա-
րա վո րութ յուն ներ ծա նո թա նալ այն մեծ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կին, 
ո րում  Հա յաս տա նը գոր ծում է (մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն ներ, հնա րա-
վո րութ յուն ներ և  այլն, նե րառ յալ ՄԱԿ ԿԶՆ, ԵՄ- Հա յաս տան հա մա ձայ նա գիր, 
ԵԱՏՄ և  այլն), որ պես ա մե նաա ռաջ նա յին խնդիր: Երկ րորդ խնդի րը, որ ար-
տա ցոլ վել էր նաև ա ռա ջին խա ղի ամ փո փագ րում, դա ՏԻՄ-ի ան դամ ե րին, 
ՀԿ-նե րին, ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րին հա ղոր դակ ցա կան պրո ցես ներ վա րե լու, 
խմբա յին քննար կում եր կազ մա կեր պե լու (այն, ինչ կոչ վում է «ֆա սի լի տա ցիոն 
ու նա կութ յուն ներ»), ռազ մա վա րութ յուն ներ մշա կե լու ու նա կութ յուն նե րի տրա-
մադ րում է, ո րը կբե րի հա մայն քի ընդ հա նուր առ մամբ «իշ խա նա վոր ման», 
թույլ տա լով ինք նու րույն ձեռ նար կել սույն փաս տաթղ թում ա ռա ջարկ ված ծրագ-
րե րը:

Այս տեղ նաև հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վում հա մադ րել ինչ պես ԱՄՆ ՄԶԳ այլ 
ծրագ րե րի ( Դե Պո, ՄՔՏՄ և  այլն), այն պես էլ ԵՄ և  այլ դո նոր նե րի ծրագ րե րի 
տրա մադ րած հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ այդ ու նա կութ յուն նե րը հա մայնք նե րի ան-
դամ ե րի և ՏԻՄ-ե րի մոտ զար գաց նե լու հա մար:

 Սույն նա խագ ծե րի ի րա գործ ման կար ևոր նա խադր յալ նե րից մեկն այն է, որ այս 
գա ղա փար նե րը, հա ճախ պատ կա նե լով կա ռա վար ման և  մե նեջ մեն թի մաս նա-
գի տա կան բարձր մա կար դա կին, ար տադր ված լի նե լով «մաս նակ ցա յին» շատ 
ակ տիվ պրո ցե սի ըն թաց քում, կա մուրջ ստեղ ծե ցին ինչ պես ՏԻՄ-ե րի աշ խա տա-
կից նե րի, նե րառ յալ ղե կա վար նե րի, այն պես էլ շար քա յին շա հա ռու նե րի միջև, 
դարձ նե լով խա ղի բո լոր մաս նա կից նե րին, այս կամ այն չա փով, այս գա ղա-
փար նե րի կրող ներ և  խա ղից դուրս, ի րա կան աշ խար հում սրանք ի րա գոր ծե լու 
պատ րաստ ռազ մա վա րա կան սուբ յեկտ ներ:








