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 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2 جنيف، من  3024رب سبمت 5اإ

 
 

 بيان قابلية حتمل املخاطر

عدادمن  وثيقة مانة اإ  الأ

 مقدمة
دارة  أأنظمةتلزتم املنظمة مبواصةل تعزيز ما دلهيا من  .2 قق ابلفعل، يف هذا الإطار، عدد رقابة داخلية. وح   أأنظمةخماطر و اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية تنفيذًا فعاًل حبلول هناية  من الإجنازات الهامة، ولكن ل يزال يتعني القيام مبزيد من العمل لتنفيذ اإ
حتمل اخملاطر يف املنظمة. وطلبت . ويمتثل أأحد العنارص الأساس ية من هذا العمل يف حتديد مدى قابلية 3022/21الثنائية 

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من الويبو وضع بيان قابلية حتمل اخملاطر.

ىل حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية  بيامنومن املسمل به أأنه  .3 والنتاجئ جتهتد املنظمة لتقليل أأثر اخملاطر اليت تواهجها يف سعهيا اإ
مثة رضورة لتحمل قدر معني من اخملاطر عىل أأساس امللكية املشرتكة بني ادلول الأعضاء والأمانة. وحيدد هذا املتوقعة مهنا، 

دارة الويبو النشطة خملاطرها.  املس توى قابلية املنظمة لتحمل اخملاطر، وميثل مؤرش القياس اذلي س تقوم عليه اإ

 بيان قابلية حتمل اخملاطر

ن  .2 طار منظومة يف الويبو فريدمعل وذج مناإ ويتجىل ذكل وضع هنج خاص لإدارة اخملاطر. يتطلب عليه الأمم املتحدة، و  اإ
 ما متتلكه من هيالك حلشد املوارد والتشغيل.من خالل 

اخملاطر  "2" ؛اخملاطر املالية "3"اخملاطر التشغيلية؛  "2": ما ييل من حيث مدى قابلية حتملها للمخاطردد الويبو وحت .4
ىل ضافة اإ وي عرب عن هذه اخملاطر ابمس اخملاطر املتبقية أأي ما يتبقى بعد تنفيذ تدابري  .عىل السمعةالوقع  "4" الاسرتاتيجية؛ اإ

 :حتمل املنظمة للمخاطر بوجه عام قابلية ييل أأدانه تعريف، وبناء عىل ذكلأأو ضوابط للتخفيف من وطأأة اخملاطر. /و

 للغاية؛ ضئيلأأو  ضئيلمقبوةل حيامن يقمي احامتل وقوع احلدث ذي الصةل بأأنه متوسط أأو اخملاطر الطفيفة التأأثري  "2"
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 للغاية؛ ضئيلأأو ضئيل ل وقوع احلدث ذي الصةل بأأنه اخملاطر امللحوظة التأأثري مقبوةل حيامن يقمي احامت "3"

 للغاية. ضئيالً احامتل وقوع احلدث ذي الصةل  اخملاطر اجلس مية التأأثري مقبوةل فقط حيامن يكون "2"

. 1حدود اخملاطرة مراعاة، مع تتجاوز قابلية الويبو لتحمل اخملاطرأأي خماطر أأو جلنة الويبو /امج ومديرو الرب  ويتوىل .5
ل هذه اخملاطر  ت قبللن و  مع الإطار  متاش ياً وافقة رصحية عندما تكون مضن مس توايت تفويض السلطة، وذكل ناء عىل مب اإ

 مناس بة ومالمئة. اخملاطراملوضوعة لتبديد دابري التعد التأأكد من أأن كذكل بو  ،التنظميي للمنظمة

 اخملاطر التشغيلية

يرادات الويبو عىل اس مترار سالمة  .2 عىل حلول تكنولوجيا  نظمةالتسجيل العاملية ومنوها. وتقوم هذه الأ  أأنظمةتعمتد اإ
ىل املعلومات اليت وت  ، تزداد تعقيداً  معلومات ىل أأمهية النفاذ العاملي واملوثوق به ويف الوقت املناسب اإ نفذ من خاللها. ونظرًا اإ

ل احلد الأدىن  تقدهما الويبو، مبا يف ذكل ادلول الأعضاء فهيا وأأحصاب املصلحة فضاًل عن املاكتب اخلارجية، ل تقبل املنظمة اإ
دارة حممكة لس مترارية العمل.هذا النوع من اخملاطر وتبّدد ، نظمةمن اخملاطر املتعلقة بتوافر الأ   بفضل اإ

، يكتيس توفري يف املعاهدات اخلاصة هباويف حني يسرتشد توفري خدمات التسجيل يف املقام الأول ابلزتامات الويبو  .1
ا. وتلزتم خدمات أ منة وفعاةل من حيث التلكفة أأمهية قصوى ملواصةل الاحتفاظ بقاعدة مس تخديم هذه اخلدمات وتوس يعه

لهيا،  مطلقًا أأي خطر ميكن حتديده ومن شأأنه أأن هيدد سالمة تكل البياانت أأو تقبل ل والويبو حبامية البياانت املوكوةل اإ
 ادلاخلية غري احلرجة للمنظمة. نظمةرسيهتا. وي عترب احلد الأدىن من اخملاطر مقبوًل فامي يتعلق ابلأ 

دخال حلول مبتكرة لتعزيز خلدماهت تواصلتحسني امل ابل نظمة وتلزتم امل  .8 تقدميها وفعاليهتا من  كفاءةا ومعلياهتا، وششجع اإ
ذا اكنت متثل مس توى منخفض من اخملاطر ومت  حيث التلكفة. بصورة مناس بة من تبديدها وقد تقبل املنظمة هذه التغيريات اإ

ىل، بصورة مدروسةها ونش لها التخطيط ادلقيق خالل   .سرتاتيجية والنتاجئ املتوقعةهدا  الاالأ حتقيق  وذكل سعيًا اإ

يداع بديةل ابعتبارها أأكرث مرونة  أأنظمةبأأن مس تخديم وشسمل وتقر الويبو  .9 التسجيل اخلاصة هبا قد خيتاروا طرق اإ
يرادات املنظمة. ويس هتد   يفوقد يؤثر ذكل تأأثريًا ملحوظًا لحتياجاهتم الفردية.  واس تجابة اخملاطر  ا النوع منهذتبديد اإ
يف ومارست الأمانة وادلول الأعضاء مسؤوليهتا املشرتكة . املتنامية للمس تخدم ومواكبة التكنولوجيا الرسيعة التقدمالتوقعات 

ىل مس توى منخفضضامن أأن اس مترار تقدم املنظمة يف هذا اجملال حيد من هذه اخملاطر   .حبيث تصل اإ

 اخملاطر املالية

يرادات الويبو من ةابملائ 90 تودل أأكرث من .20 طار  خالل من اإ خاطر مبالويبو  وتقرالتسجيل.  أأنظمةاخلدمات املقدمة يف اإ
. ورص  العمةل املناخ الاقتصادي حراكتلتعر  لعوامل خارجية ملل ابوليد ادلخل فامي يتعلق هتدد قدرهتا عىل ترئيس ية 

مالية وقواعد  أأنظمةو اسات وس ي لتوقع ادلخل، حممكهذه اخملاطر، مبا يف ذكل منوذج لتبديد املنظمة تدابري خمتلفة  وضعتو 
دارة خماطر رص  العمةل من خالل الأدوات املالية املتاحة، مما س يق ىل اإ ىلاخملاطر املتبقية  لصحكمية، وتريم اإ  لتصل اإ

 مس توى منخفض.

ىلووفر  .22 ومركزها  املايلاملنظمة داء لأ وأأكرث شفافية  صورة حمس نة املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام الانتقال اإ
الإطار التنظميي التقليدي للأمم املتحدة،  فرضهاالضوء أأن الإدارة املالية احلكمية يف حدود القيود اليت هذه املعايري وتبنّي املايل. 

ىل الاولس امي ابلنس بة  ولكن، يف  .خمصصة ومامتيزةتدابري واسرتاتيجيات استارار  لوضعمناس بة  نصةستارارات، قد ل توفر م اإ
ىل ااجة تزداد احلالوقت ذاته،   ويتطلب ذكل القصري والطويل.يف الأجلني امية قمية الأصول املالية عرتا  املنظمة برضورة حاإ

                                                 
1

 نظميي.داخل الهرم الت حمددة  حتملحد اخملاطرة هو مس توى التفاوت اذلي ترغب املنظمة يف حتمهل فامي خيص أأهدا  حمددة وضعت لها مس توايت  
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ماكنية  دارةأأن تنظر الويبو يف اإ ن س ياسة اخملاطرة استاراراهتا،  حتمل مس توى متوسط من اخملاطر فامي خيص س ياسة اإ ذ اإ اإ
  لتقليل قمية الأصول املالية للمنظمة.املنعدمة املطبقة حاليًا تنطوي عىل احامتل كبري

لموظفني، اليت متثل عنرص لوعىل غرار املنظامت اخلدمية الأخرى، تتعلق غالبية نفقات الويبو للثنائية بتاكليف اثبتة  .23
ىل القيو  د املفروضة تلكفة اثبت وكبري عىل املدى الطويل، الأمر اذلي ل يامتىش متامًا مع احتياجات منوذج معل الويبو. ونظرًا اإ

هنا تقبل رضورة حتمل مس توى متوسط من اخملاطرة، من  عىل املنظمة بصفهتا عضوًا يف املنظومة املوحدة للأمم املتحدة، فاإ
خالل الاس تخدام احلكمي للمصادر اخلارجية وغريها من احللول الفعاةل من حيث التلكفة حلشد املوارد، وذكل بغية حتقيق بنية 

 املس تقبل. تلكفة أأكرث اس تدامة يف

ل ت عترب عالية اخملاطر من حيث التعر  خملاطر ممارسات الاحتيال أأو الفساد أأو  يبوالتشغيلية للو ورمغ أأن البيئة  .22
 التواطؤ، فاإن هذه اخملاطر ل تزال قامئة يف مجيع املنظامت، وانهتجت الويبو س ياسة عدم التسامح املطلق معها.

 اخملاطر الاسرتاتيجية

م مشرتك لفوائد نظام امللكية الفكرية ادلويل أأمهية أأساس ية لتطوره بصورة متوازنة. وتقر املنظمة يكتيس حتقيق فه .24
برضورة حتديد فرص معينة توفر منربًا ملواصةل تطوير الإطار ادلويل. وتبذل ادلول الأعضاء، بتيسري من الأمانة، قصارى 

 هجدها للتقليل من اخملاطر املتعلقة بتحقيق هذا الهد .

 عىل السمعة قعالو 

جيب أأن تمتسك الويبو، بوصفها منظمة قطاع عام وواكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، بأأعىل معايري الشفافية  .25
هنا ختضع للتدقيق املس متر من معالهئا وأأحصاب املصلحة، واملوظفني، فضاًل عن امجلهور العام. وقد ينجم  واملساءةل. وذلكل فاإ

ىل مصداقية معل املنظمة، وهو أأمر ل تتيح هل  عىل السمعة عن حدوث أأي الوقع من اخملاطر املذكورة أ نفًا وقد ييسء بشدة اإ
ىل أأمهيته. وبناء عىل ذكل، تمتثل التدابري الرئيس ية املوضوعة للتخفيف من وطأأة  ل مس توى قليل من التسامح نظرًا اإ الويبو اإ

 عية الإعالمية، والانفتاح يف الرد عىل الاس تفسارات.اخملاطر يف الإفصاح العام، واستباق توفري املعلومات، والتو 

 .قرارالفقرة نص املقرتح لل اوفامي ييل  .22

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم بوضع  .21
الويبو بيان قابلية حتمل اخملاطر، وفقًا لتوصيات 

عىل النحو املبني يف وذكل تدقيق والرقابة، هيئيت ال 
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