
 
 
 
 

Բաց կառավարություն և խելացի համայնքներ. Գրանցվե՛ք 
միջազգային միջոցառմանը: 

 

Բաց կառավարումը լայն հասկացություն է, որը ներառում է բազմաթիվ 
հարթություններ, և այն հեշտությամբ մերժվում է տարբեր սահմանումների մեջ: ՏՀԶԿ-
ն այն սահմանում է որպես «կառավարման մշակույթ՝ հիմնված նորարարական և 
կայուն հանրային քաղաքականության և պրակտիկայի վրա՝ ոգեշնչված 
թափանցիկության, հաշվետվողականության և մասնակցության սկզբունքներով, 
որոնք խթանում են ժողովրդավարությունը և ներառական աճը»: 
 
  Ընդհանուր առմամբ, նոր տեխնոլոգիաները և թվային փոխակերպումը հիմնական 
ասպեկտներն են, որոնք տանում են դեպի բաց կառավարություն՝ խթանելով 
տվյալների և տեղեկատվության հասանելիությունը՝ միաժամանակ զարգացնելով 
համատեղ որոշումների կայացման նոր ուղիներ: Այս ամենի ներքո, AVATAR ծրագիրը՝ 
համագործակցություն 12 միջին և փոքր քաղաքների միջև, որոնք նվիրված են բաց 
կառավարմանը, ստեղծվել է խթանելու բաց տվյալների մշակույթը և թվային 
հանրային ծառայությունների օգտագործումը քաղաքացիների շրջանում տարածելու 
համար: Հաղթահարելով ավանդական վարչական սահմանները՝ 24-ամսյա ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվել է ինտենսիվ համագործակցություն յուրաքանչյուր 
քաղաքապետարանի միջև, որը հանդես է գալիս որպես «խելացի համայնք», որի 
նպատակն է խթանել թվային մշակույթը քաղաքացիների, ընկերությունների և 
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար: 

 
 
Գրանցվեք միջազգային միջոցառմանը մայիսի 24-27-ը Սկիո (Իտալիա) 

 
 
 ALDA-ն իր օպերատիվ մասնաճյուղի միջոցով՝ ALDA+ մասնակցել է AVATAR-ին՝ 
կազմակերպելով ավելի քան 100 միջոցառում թիրախ տարածքում և համակարգելով 
ծրագիրը՝ համագործակցել տեղական իշխանությունների, քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպությունների և տարբեր ոլորտներից տարբեր 
շահագրգիռ կողմերի հետ՝ դպրոց և կրթություն, ՏՀՏ ընկերություններ և 
քաղաքացիների ոչ ֆորմալ խումբ։ 
 

  Այժմ ժամանակն է AVATAR-ը մեկ այլ մակարդակ փոխանցել․ միացեք մայիսի 24-27-

ը Սկիոյում (Իտալիա) միջազգային միջոցառմանը, սովորելու, կիսվելու փորձով 
և պրակտիկայով, որը կհանգեցնի գործողությունների և պրակտիկայի ավելի մեծ 
համակարգման և ներդաշնակեցման՝շահելով ոչ միայն ծրագրի իրականացումից, 
այլև փոքր և միջին քաղաքների քաղաքացիների ներգրավվածությունը։ 
 



 Այսպիսով, գործընկերները կարծում են, որ AVATAR-ը մեծ արժեք կստանա ԵՄ-ի 
դերակատարների ներդրմամբ և հանձնառությամբ, որոնք հավատում են 
թվայնացման հզոր հնարավորությանը որպես միջոց՝ 
• բարելավել, ուժեղացնել և ընդլայնել մասնակցությունը տեղական 
ինքնակառավարմանը. 
• նպաստել քաղաքացիների, քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների, տեղական շահագրգիռ կողմերի և պետական կառավարման 
մարմինների միջև հետևողական, թափանցիկ և արդյունավետ 
հարաբերություններին՝ համաձայն Եվրոպայի խորհրդի «Լավ կառավարման» 12 
սկզբունքների: 
 
Նայեք օրակարգին այստեղ 
Գրանցվեք միջոցառմանը այստեղ 
 

 


