


Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ Ռիսկերի
կառավարման քաղաքականություն և

ընթացակարգեր

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՀԿՀ կամ Հիմնադրամ) կողմից

իրականացվող բոլոր գործողությունները պարունակում են ռիսկի տարրեր։ Այդ

ռիսկերի ազդեցությունը կառավարվում է Ռիսկերի կառավարման որոշակի

գործողությունների միջոցով: Ռիսկի կառավարման ժամանակ Հիմնադրամի

պրակտիկան է՝ օգտվել եղած հնարավորություններից՝ միաժամանակ

կառավարելով հնարավոր բացասական հետևանքները:

Ռիսկի կառավարումը Հիմնադրամում բոլորի պարտականությունն է:

Այս քաղաքականությունը նախանշում է ՀԿՀ-ի ռիսկերի կառավարման

գործընթացը: Ռիսկերը նկարագրվել են իրադարձության հետևանքների և դրա

առաջացման հավանականության համակցության տեսանկյունից:

Ռիսկը որևէ նախատեսված կամ չնախատեսված բան պատահելու

հնարավորություն է, որը կարող է ազդել կազմակերպության նպատակների

իրագործման վրա։ Իսկ ռիսկերի կառավարումը կարելի է բնութագրել որպես

մշակույթ, գործընթացներ և մոտեցումներ, որոնք ուղղված են պոտենցիալ

հնարավորությունների իրացմանը՝ միաժամանակ կառավարելով բացասական

ազդեցությունը:

Ռիսկերի կառավարման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական

տարրերից.

Բացահայում. բացահայտել ռիսկը (սպառնալիքները կամ հնարավորությունները)

և փաստաթղթավորել ռիսկերի ռեգիստրի պատասխանատուի մոտ:
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Գնահատում. առաջնային նպատակն է փաստաթղթավորել բոլոր բացահայտված

սպառնալիքների և հնարավորությունների ազդեցությունը՝ գնահատելով.

● Սպառնալիքների և հնարավորությունների (ռիսկերի) հավանականությունը,

● Յուրաքանչյուր ռիսկի ազդեցությունը,

● Սպառնալիքների հեռավորությունը (մոտ, հեռու և այլն),

● Համեմատության հիման վրա առաջնահերթություների սահմանումը։

Պլանավորել. Կառավարող մարմինը պետք է պատրաստ լինի սպառնալիքները

մեղմելու և հնարավորություններն առավելագույնի հասցնելու համար:

Իրականացում. ռիսկերի արձագանքման տարբերակները գործի են դրվում:

Մոնիթորինգ և վերանայում. վերահսկել և վերանայել կազմակերպության

ընդհանուր աշխատանքը և, հնարավորության դեպքում, կանխել ռիսկերը՝ դրանք

կառավարելու փոխարեն:

Հաղորդակցվում. ՀԿՀ ղեկավարության կողմից թիմին պարբերաբար

հաշվետվություններ տրամադրել հնարավոր ճանաչելի ռիսկերի վերաբերյալ:

Ռիսկերը հիմնականում արդյունավետորեն կառավարվում են ՀԿՀ-ի կողմից

տարբեր տեսակի արդյունավետ վերահսկող գործողությունների իրականացման

միջոցով, որոնք ներառում են.

- Ինքնուրույն բացահայտված և ինքնուրույն լուծում գտած ռիսկի

կառավարում,

- Ռիսկերի կառավարում ՀԿՀ խորհրդի կողմից,

- Փաստաթղթավորված քաղաքականություն և ընթացակարգեր,

- Պարտավորությունների իրականացման շարունակական մոնիթորինգ։
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ՀԿՀ-ի յուրաքանչյուր աշխատակից պատասխանատու է ռիսկերի արդյունավետ

կառավարման համար՝ ներառյալ հնարավոր ռիսկերի բացահայտումը:

Ղեկավարությունը պատասխանատու է ռիսկերի նվազեցման պլանների մշակման

և ռիսկերի նվազեցման ռազմավարությունների իրականացման համար: Ռիսկերի

կառավարման գործընթացները պետք է ինտեգրվեն պլանավորման այլ

գործընթացների և կառավարման գործողությունների մեջ:

Կազմակերպության ղեկավարները հաշվետու են իրենց վերահսկողության տակ

գտնվող ոլորտներում ռազմավարական ռիսկերի կառավարման համար, ներառյալ

անձնակազմին ռիսկերի կառավարման գործընթացի մասին տեղեկացնելը և

գիտելիքի ու հմտության փոխանցումը։

Ռիսկերի կառավարման գործընթացի հիմնական տարրերը հետևյալն են.

Հաղորդակցվել և խորհրդակցել. ռիսկերի կառավարման գործընթացի

յուրաքանչյուր փուլում և գործընթացին առնչվող անհրաժեշտության դեպքում

շփվել և խորհրդակցել ներքին և արտաքին շահագրգիռ կողմերի հետ:

Սահմանել համատեքստը․ սահմանել արտաքին և ներքին ռիսկերի կառավարման

համատեքստը, որում տեղի կունենա գործընթացի մնացած մասը։ Պետք է

սահմանվեն այն չափանիշները, որոնց հիման վրա կգնահատվի ռիսկը և

սահմանվի վերլուծության կառուցվածքը:

Բացահայտել ռիսկերը. պարզել, թե որտեղ, երբ, ինչու և ինչպես

իրադարձությունները կարող են կանխել, հետաձգել կամ խթանել WFA-ի

նպատակների իրագործումը:

Գրանցել ռիսկերը․ արձանագրեք հայտնաբերված ռիսկերը։

Վերլուծել ռիսկերը. բացահայտել և գնահատել առկա վերահսկողության ձևերը։

Նախանշել հետևանքները և հավանականությունը, հետևաբար՝ ռիսկի
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մակարդակը՝ վերլուծելով հնարավոր հետևանքների շրջանակը և ինչպես դրանք

կարող են առաջանալ:

Գնահատել ռիսկերը․ համեմատել ռիսկի՝ տվյալ պահին գնահատված

մակարդակները նախապես հաստատված չափանիշների հետ և հաշվի առնել

հնարավոր օգուտների և անբարենպաստ արդյունքների հավասարակշռությունը:

Սա հնարավորություն է տալիս որոշումներ կայացնել պահանջվող

վերականգնման ծավալի և բնույթի և առաջնահերթությունների վերաբերյալ:

Հաղթահարել կամ լուծել ռիսկերը. մշակել և իրականացնել հատուկ

ծախսարդյունավետ ռազմավարություններ և գործողությունների պլաններ՝

հնարավոր օգուտները մեծացնելու և հնարավոր ծախսերը նվազեցնելու համար:

Մոնիթորինգ և վերանայում․ անհրաժեշտ է վերահսկել ռիսկերի կառավարման

գործընթացի բոլոր քայլերի արդյունավետությունը: Սա կարևոր է շարունակական

բարելավման համար: Լուծման միջոցառումների ռիսկերն ու

արդյունավետությունը պետք է վերահսկվեն, որպեսզի փոփոխվող

հանգամանքները չազդեն առաջնահերթությունների վրա:

ՀԿՀ-ի ռիսկերը կարող են առաջանալ ցանկացած ներքին կամ արտաքին

իրադարձությունից, որը, տեղի ունենալու դեպքերում կարող է ազդել

կազմակերպության արդյունավետ գործառնման վրա.

Ներքին ռիսկեր – այն ռիսկերն են, որոնք մասնավորապես վերաբերում են ՀԿՀ-ի

գործունեությանը և, որպես այդպիսին վերջինիս վերահսկողության ներքո են:

Դրանք ներառում են այնպիսի ռիսկեր, ինչպիսիք են աշխատակիցների հետ

կապված ռիսկերը, ներառյալ վարքագծի հետ կապված ռիսկերը, աշխատակազմի

կրճատումները, ռազմավարական ռիսկերը, ֆինանսական ռիսկերը և այլն:

Արտաքին ռիսկեր - այն ռիսկերն են, որոնք դուրս են ՀԿՀ-ի վերահսկողությունից:

Դրանք ներառում են արտաքին դոնորների հետ կապված ռիսկերը, նրանց
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պայմաններն ու նպատակները, թվային և կիբերանվտանգությունը, քաղաքական

կայունությունը, օրենսդրական փոփոխությունները, հարձակումները

ֆեմինիստական շարժման վրա և այլն:

Ռիսկերը արդյունավետորեն կառավարվում են հետևյալ միջոցներով․

● ՀԿՀ թիմի,

● ՀԿՀ Խորհրդի,

● Ռիսկերի և վերահսկողության կանոնավոր վերանայման(մասնավորապես,

երբ փոխվում են ներքին և արտաքին գործընթացները),

● Արտաքին փորձագետների, որոնք հրավիրվել են հատուկ ռիսկերի

կառավարման նպատակով:

Ռիսկերի կառավարումը կարող է կիրառվել կազմակերպությունում տարբեր

մակարդակներում: Այն կարող է կիրառվել ռազմավարական և գործառնական

մակարդակում: Այն կարող է կիրառվել կոնկրետ նախագծերի, կոնկրետ

որոշումներ կայացնելու կամ հատուկ ճանաչված ռիսկային ոլորտների

կառավարման համար:

Ռիսկի կառավարման մեթոդաբանություն

ՀԿՀ-ի կողմից իր ռիսկերի կառավարման և լուծման մեթոդաբանությունը

պարունակում է հետևյալ քայլերը․

1. Ամրագրել կամ փաստաթղթավորել ռիսկերի կառավարման կառուցվածքը։

2. Մատնանշել Հիմնադրամի այն ընդհանուր գործողությունները, որոնք

կապված են հավանական և անհավանական ռիսկերի առաջացման հետ։

3. Մատնանշել Հիմնադրամի այն հատուկ գործողությունները, որոնք կապված

են հավանական և անհավանական ռիսկերի առաջացման հետ։
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Նախորդ երկու կետերի համար կարելի է պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

ա) Ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ։

բ) Ինչպե՞ս և ինչու՞  կարող է տեղի ունենալ։

4. Գնահատեք գործունեության ոչ պատշաճ կատարման

հավանականությունը` գրեթե որոշակի, հավանական, հնարավոր, քիչ
հավանական և հազվադեպ սանդղակով:

5. Գնահատեք գործունեության ոչ պատշաճ կատարման հետևանքները՝

աղետալի, խոշոր, սուր, լուրջ և աննշան սանդղակով:

6. Գնահատեք ռիսկի վարկանիշը՝ կրիտիկական, բարձր, նշանակալի,
միջին և ցածր սանդղակով։

7. Որոշել, թե արդյոք անհրաժեշտ է վերահսկողություն (օրինակ՝

քաղաքականության ընթացակարգի փոփոխություն կամ վերանայում,

ստուգաթերթի կիրառում, հաշվետվողականության ձևերի փոփոխություն և

այլն)՝ հաշվի առնելով ռիսկի մակարդակը՝ հիմնված հավանականության և

հետևանքների վրա։ Եթե այո, ապա նշել վերահսկողության ձևերը:

8. Գնահատել, թե արդյոք առկա վերահսկողության միջոցները համարժեք են։

Սա կմիավորի ռիսկերի կառավարումը և համապատասխանությունը

ամենօրյա գործունեությանը՝ այդպիսով իսկ հեշտացնելով գործառնական

ռիսկի համապատասխան վերահսկողությունը:

9. Ամբողջ կազմակերպությունում բարձրացնել իրազեկվածությունը ռիսկերի

կառավարման մասին՝ աշխատակազմին ծանոթացնելով առկա

քաղաքականություններին և ռիսկերի կանխարգելման հնարավոր

տարբերակներին։

10.Պարբերաբար վերահսկել և վերանայել ընթացիկ ռիսկերը՝ դրանք

հնարավորին չափ արդյունավետ կառավարելու համար:
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