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أل�صل: ابالٕنلكزيیة 
خي: 18 مارس 2019  ال�ر 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2019 مايو 10اإىل  6جنيف، من 

 بيان قابلية حتمل املخاطر
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

 2014ىل ادلول الأعضاء يف سبمترب ععرضت املنظمة بياهنا الأول بشأأن قابلية حتمل اخملاطر  .1

(WO/PBC/22/17،) وشعبة الرقابة  لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال  التوصية اليت تقدمت هبا لك من وذكل بناء عىل

ي صيل، وتعكس تطور مس توى النضج اذلحتديث للبيان الأ  عد هذه الوثيقة مبثابةاملتبعة، ت   الفضىلامرسة مووفقا للادلاخلية. 

دارة اخملاطر والوعي هبا، فضال عن تطور نظاهما  ليه املنظمة يف ممارسات اإ ادلاخلية، عىل النحو املبني يف  للمراقبةوصلت اإ

طار   .(WO/PBC/29/4)انظر الوثيقة  الويبو يف ملساءةلااإ

الثنائيات ُأعد عىل مدى  اذليالإطار الشامل لإدارة اخملاطر،  عنارصأأحد هذا  بيان قابلية حتمل اخملاطر ويشّك  .2

طار املساءةل يف الويبو )أأحد عنارص  ميثّل بدوره واذلي، الأربع املاضية طار (WO/PBC/29/4اإ دارة املنظمة لإ . ويتضمن اإ

دارة اخملاطر،  دارة اخملاطر والضوابط ادلاخليةاخملاطر هذا البيان، وس ياسة اإ دارة اخملاطر حتت مسؤولية يقعو ، ودليل اإ .فريق اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية يف الويبو جزءىل الإطار املوثق، تشّك وابلإضافة اإ  .3  الس نويل يتجزأأ من معليات التخطيط  ا   اإ

دارة املعلوماتوتأأمني ، والأمن املادي، العملاس مترارية  لضامنالتأأمني ضد اخملاطر ، وتتضمن الس نوات الثنايئو  خماطر، واإ

 .الغري
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 خدماهتا حتسنيفرصة  الاس تفادة من ، مقابلتحمل اخملاطراملنظمة ل نسبية لقابلية اس مترارية ويقرتح هذا البيان  .4

 1.املرتقبة هانتائ أأهدافها الاسرتاتيجية و وحتقيق  فعاليهتاوزايدة 

من  جتهتداملنظمة ، ولو أأن أأن التخفيف من اخملاطر ذات الأثر الشديد ينطوي عىل تاكليف ابهظة به ومن املسلّ  .5

بني ادلول الأعضاء  مشرتك عىل أأساس معني من اخملاطر مقدارلقبول  مثة رضورةتكل اخملاطر. وابلتايل، أأجل تقليص 

تنفيذ ضوابط فعاةل وخطط اخملاطر اليت تواهجها، وذكل ب  سامتحتقيق وضع أأمثل من حيث اإىل وتريم الويبو والأمانة. 

 قابلية حتمل اخملاطر.بشأأن بيان ال هذا مع  تامتىشختفيف 

 قابلية حتمل اخملاطر

أأهدافها  يف سعهيا لتحقيق قبوهلل  اس تعداد يوجد دلى املنظمةاليت مقدار اخملاطر ، بصفة عامة، يه قابلية حتمل اخملاطر .6

 سرتاتيجية ونتائها املرتقبة.الا

دارة هنج  مما يتطلب تكييففريدا من نوعه مضن منظومة الأمم املتحدة،  يف الويبو وي عد منوذج الأعامل .7 اخلاص  اخملاطراإ

زاء يف هذا البيااخلاصة به  وسامت اخملاطر ،وترد موارده، وبنياته التشغيلية. به قبول ن، ويه بدورها توجه هنج املنظمة اإ

 عمليات، والابتاكر.، وكفاءة ال مقابل فعالية التاكليف احملمتةلاخملاطر املتبقية بعض 

 :مس توايت قابلية حتمل اخملاطر املس تخدمةوفامي ييل  .8

، أأو تعمل من أأجل تقليص ويه اجملالت اليت تتفادى فهيا املنظمة اخملاطر – لتحمل اخملاطر منخفضةقابلية   "1"

قابلية حتمل اخملاطر يف مجمل ويامتىش هذا املس توى من قابلية حتمل اخملاطر مع . احدوهثا أأو الآاثر املرتتبة عهناحامتل 

 .1لهيا ابخلط الأخرض يف الشك ، وي شار اإ املنظمة

الفوائد  بني توازانابس مترار ويه اجملالت اليت جيب أأن تقمي فهيا املنظمة  – لتحمل اخملاطر متوسطةقابلية   "2"

 .1الشك  يف الربتقايلابخلط  املس توى اإىل هذاوي شار قرار معني.  عن اليت قد تنجم والآاثر السلبية امللكّفة احملمتةل

ار اختاذ مقدار حمسوب من اخملاطر، ميكن للمنظمة أأن ختتيف جمالت حمّددة،  – لتحمل اخملاطر مرتفعةقابلية   "3"

ىل . احامتل عدم جناعة الاستامثراتالفوائد احامتل حتقيق فوق مع توقع أأن ي  الأمحرابخلط  هذه العتبةوي شار اإ

 .1الشك  يف

، وبناء عىل ذكل. ضوابط و/أأو التخفيف  عن اخملاطر مكخاطر متبقية، أأي اخملاطر القامئة بعد تطبيق تدابريعرّب وي   .9

تحمل املنخفضة ل قابلية ال عينوت (.1، )يوحض ذكل ابلصور يف الشك املنظمةيف  امنخفضقابلية حتمل اخملاطر  مجملظل ي

 اخملاطر ما ييل:

  ذا ق مي احامتل حدوهثا عىل أأنه معتدل أأو منخفض أأو ضئيل 2الأثرالطفيفة اخملاطر ت قبل  ؛اإ

                                         
 ىل النتاجئ للربانمج واملزيانية.عىل النحو احملدد يف الإطار القامئ ع 1

 .دارة اخملاطر والضوابط ادلاخليةدليل اإ هذا الأثر يف التفاصيل العملية من رشح يرد  2
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  ذا ق مي احامتل حدوهثا عىل أأنه منخفض أأو ضئيل الأثرة لحوظاملت قبل اخملاطر و  ؛اإ

  ذا ق مي احامتل حدوهثفقط  الأثرالشديدة ت قبل اخملاطر و  ؛عىل أأنه ضئيل ااإ

يف املنظمة عىل النحو املبني أأعاله مبوافقة لية حتمل اخملاطر قاب مجمل وي مكن أأن ت قبل اخملاطر املتبقية اليت تتجاوز  .10

دارة اخملاطرو  املعين الربانمج مدير رصحية من ذا ما ، فريق اإ ، من خالل تدابري التخفيف املناس بةاكنت ت دار بنشاط، اإ

ذا اكنت قابلية حتمل اخملاطرمجمل توجهيها حنو ل  عىل مرتفعة متوسطة/ حتملها قابليةمندرجة مضن جمالت اخملاطر اليت ت عد ، أأو اإ

دارة اخملاطربلّ وي  . النحو الوارد يف هذا البيان ق مّي مس توى اليت املتبقية جبميع حالت اخملاطر  ،مهنجي عىل حنو ،غ فريق اإ

 متوسط أأو مرتفع. عىل أأنه التعّرض لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطر يوحض مس توايت قابلية حتمل اخملاطراخملقياس ل  البياين لويبوارمس : 1لشك ا

طارها اخلاص ابعن قابلية حتمل اخمل ي عرّب  .11  التالية:الس بعة الواسعة اجملالت  مضنملساءةل، اطر يف املنظمة، متاش يا مع اإ

 ؛التخطيط القامئ عىل النتاجئ "1"

دارة اخملاطرو   "2"  ؛الأداء واإ

 ؛والاس تجابة ىالشاكو أ ليات الرصد والرقابة و و   "3"

 وأأنشطة املراقبة؛ "4"

 ؛توالتصال واملعلومات "5"

 واملعايري الأخالقية والزناهة؛ "6"

 بيئة املراقبة.و  "7"

 احلدوث لاحامت

 مرتفعة
  :الاحامتل

80-100% 
 

4 

 متوسطة
 :الاحامتل
50-80% 3 

  منخفضة
 :لالاحامت
20-50% 
 

2 

 ضئيةل
 : الاحامتل
 1 %20أأقل من 

1 2 3 4 
 الأثر ريثاك ديدش لحوظم فيفط 

 قابلية
 منخفضة لتحمل 
 اخملاطر بشك عام

  قابلية
  متوسطة

 لتحمل اخملاطر

 قابلية
  مرتفعة

 لتحمل اخملاطر
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 : قابلية حتمل اخملاطر يف الويبو2الشك 
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 التخطيط القامئ عىل النتاجئ - 1 لعنرصا

ابلكيفية اليت ميكن هبا للمنظمة أأن حتقق  أأساساهذا اجملال  مضنتتعلق اخملاطر  .12

 بأأكرب قدر من الفعالية من خالل نتائها املرتقبة.دافها الاسرتاتيجية أأه

 

  

 

 فامي خيص: قابلية منخفضة لتحمل اخملاطرودلى املنظمة  .13

أأنظمة من  املتأأيت فامي يتعلق بتوقعات ادلخل الاحنرافات السلبية عن افرتاضات التخطيط الرئيس ية، خاصة "1"

عداد هذه التو  اخلرباء كبري ويقوملهاي. ومعاهدة الرباءات ومدريد   قعات عىل أأساس منوذجالاقتصاديني ابإ

وكذكل توقعات الناجت احمليل الإجاميل.  لإيداع الطلبات التوهجات التارخيية مع مراعاة، حصايئالإ تنبؤ لل  صارم

 الأرقام من أأدىنمس توى متحفظ  يف أأساس الربانمج واملزيانية ت التخطيط اليت تشّك افرتاضا وتوضع

دارة اخملاطرالأساس ية.   .التشغييل لأغراض الرصدالتوقعات ابنتظام  واس تعراض تحديثب  ويقوم فريق اإ

 

 

 فامي خيص: قابلية متوسطة لتحمل اخملاطراملنظمة وتبدي  .14

تدير املنظمة . التشغيلية احتياجاهتا لتلبية املناس بةواملهارات  املوارد مجموعة فرابقدرهتا عىل ضامن تو  عدم اليقني "2"

اتحة أأشاكل  ،تقدمي حوافز التوظيف، مثل املتاحة لهااخملاطر املتعلقة ابملوارد من خالل الأدوات عىل حنو دينامييك  واإ

ي عىل املنظمة ابعتبارها عضوا ي يس لالإطار اذل اونظر ، وختطيط تعاقب املوظفني والقوى العامةل. العقودمن  ةخمتلف

يف أأشاكل معينة من العقود،  تمكنخماطر متوسطة املس توى  مواهجةرضورة بتقبل  فهيي، املوحدلأمم املتحدة نظام ايف 

 .فعال للقوى العامةلمنوذج  حتقيق ودوران املوظفني مقابلدان املعارف املؤسس ية قمثل ف

املزتايدة ، والاس تجابة ملتطلبات امللكية الفكرية ق بتلبية احتياجات أأحصاب املصلحةفامي يتعل الوجاهةفقدان  "3"

من عدم اليقني يف هذا  مرتفعس توى مب ميكن للمنظمة أأن تقبل وابلتايل ، ببطء تمنو هذه اخملاطرة. عىل الصعيد العاملي

ىل قدرهتا عىل الاس تجابة للحالت الصدد ماكنية  وتقبلالويبو  تقرّ و . املتطورة، ابلنظر اإ  هتاأأنظم ومس تخدم أأن خيتارابإ

متارس الأمانة وادلول و أأكرث مرونة واس تجابة لحتياجاهتم الفردية.  اهنيرو قديداع لالإ بديةل  طرقاللتسجيل  العاملية

تحسني جودة اخلدمات ل  ابس مترار املنظمة توظفهاات اليت ستامثر الا تسهمأأن ضامن لالأعضاء مسؤوليهتا املشرتكة 

بقاء هذه اخملاطرة ،يف هذا اجملال اليت تطبقها تدابري التخفيف، اإىل جانب ملس تخدمهيا  مس توى متوسط. يف يف اإ
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 فامي خيص: لتحمل اخملاطر مرتفعةقابلية املنظمة بدي وت  .15

 سالمةيتطلب اس مترار . هتايف معليا والابتاكر نيقدرا كبريا من التحسالاستامثر يف اجملالت اليت ميكن أأن توفر  "4"

ويه حلول تستند ، تكنولوجيا املعلوماتمس متدة من أأكرث تعقيدا  حلولاس تحداث  ومنوهاأأنظمة التسجيل العاملية 

قد تشمل الأمثةل الأخرى و . مرتفعةخماطر تنطوي بطبيعهتا عىل  الاستامثر والتطويرمس توايت عالية من  اإىل

جمالت ل اليت متثّ  لرتمجة العصبية(اكالاصطناعي )، مثل مبادرات اذلاكء عمليات الويبول  متطورةأأدوات  اس تحداث

 .عىل الاستامثر بصورة اكمةلالعائد  حتقيق تعيققد متأأصةل  عىل خماطر متلأأن تش   ميكن جديدة لالبتاكر

دارة اخملاطر – 2 لعنرصا  الأداء واإ

عىل تنفيذ خطط العمل الس نوية  اأأساسز حالت عدم اليقني يف هذا اجملال تركّ  .16

 .للثنائية املنظمة وبرانمج ومزيانية

 

 

 

 فامي خيص: قابلية منخفضة لتحمل اخملاطرودلى املنظمة  .17

الفهم املشرتك لفوائد نظام امللكية الفكرية  ي عد، الصدد. يف هذا املعايري واإدارة املعاهدات بوضعاخملاطر املتعلقة  "1"

تبذل ادلول و كية الفكرية. لإطار املعياري ادلويل للمل يف االتطور املتوازن لتحقيق هدف  اأأساس ي اادلويل أأمر 

  .اطر اليت هتدد حتقيق هذا الهدف، لك هجد ممكن للحد من اخملالأمانة العامة مبساعدة من، الأعضاء

تتوقع ادلول  .قابةل للنفاذالو تاحة امل منة و الآ امللكية الفكرية عدم اليقني املتعلقة بتوفري خدمات ومنتجات  حالت "2"

، وابلتايل ل وموثوق مهنا أأن تكون خدمات الويبو قابةل للنفاذالأعضاء ومس تخدمو أأنظمة تسجيل الويبو 

ل تقبل ال ماكنية هذه اخملاطرثال عىل مثل ومك يف هذا اجملال.  س توى منخفض من اخملاطرمب ويبو اإ عدم توفر  اإ

ختفيفها من خالل التخطيط  ويه خماطر جيري، طويةل اتلفرت تسجيل امللكية الفكرية ل ادلولية دمات اخل

 وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات. التجارية املناسب لس مترارية الأعامل

يس تلزم منوذج أأعامل  .قد يؤثر عىل أأنشطهتا مما، ملوردين أأو الرشاكءت الويبو مع اعدم اليقني يف عالقا حالت "3"

 ،واملوردين ،واملؤسسات التعلميية ،والرشاكء ،مع مقديم اخلدمات اخلارجيني عىل حنو وثيقالويبو العمل عن 

بشك روتيين  الرشاكء الإسرتاتيجيني املرتتبة عن مخاطرللتقياميت  وجترىواملاحنني والأطراف الثالثة الأخرى. 

ىلاخملاطر  هذه من أأجل ضامن التخفيف من ، بعينه، وليس هناك اعامتد مفرط عىل رشيك منخفض مس توى   اإ

دارة اخملاطر.  بلغيف حني ي   ردين الرئيس يني فشل املو  هذه اخملاطرثال عىل ومك عن أأي احنرافات وفق ا لس ياسة اإ



WO/PBC/29/5 
7 

 

 وذلكل جيري، مة لعمالء الويبواخلدمة املقد قةلعر ، وهو ما ميكن أأن يؤدي بدوره اإىل يف تقدمي اخلدمات

دارة العقود والأداء. بفعالية اختفيفه  من خالل اإ

 

 فامي خيص:  قابلية متوسطة لتحمل اخملاطر املنظمة بديوت  .18

، حتدد ادلول الأعضاء وضعتهالنحو اذلي  عىل. فامي يتعلق بتنفيذ س ياسة الويبو الاستامثرية املتكبدةاخلسائر  "4"

دارة استامثراهتالس ياسة مس توى اخملاطر اليت قد تتعر  ابنتظام اللجنة الاستشارية  ترصدهااليت  اض لها الويبو يف اإ

ماكنية و لالستامثرات.  دارة امبس توى معتدل  ركوب خماطرتقر الس ياسة برضورة النظر يف اإ ستامثرات فامي يتعلق ابإ

ماكنية تراجع، هناك عىل سبيل املثالف. الطويةل الأجلاملنظمة  عىل  قمية بعض أأو لك الاستامثرات خماطر تهتدد اإ

صايف  تراجع قد ينجم عنه، مما املعمتدة من ادلول الأعضاء يةس ياسة الاستامثر ل وفق ا ل  جرتاليت و  املدى املتوسط

 أأصول املنظمة )الاحتياطيات(.

 من أأجل موازنة التعرض للمخاطر.3الرئيس ية اخملاطر اليت واهجهتا يف تنفيذ املشاريع يف اإطار اخلطة الرأأساملية "5"

ىل مقابل تاكليف التخفيف وفق ا خلطط  قليال   اخملاطر قابلية حتمل مس توى رفع، قد تسعى التعهدات اجلديدة اإ

وت رفع  ،مهنا اإىل جانب خطط التخفيف ،تطورهاو  اخملاطر عىل ادلول الأعضاء ت عرضو املرشوع املعمتدة. 

لهيا بشأأهنا تقرير  وعند تقدمي، حسب الاقتضاء مشموةل ابلتقرير، ويف لك فرتة وقت اقرتاح املرشوع تقارير اإ

 أأداء الويبو.

 والاس تجابة ىالشاكو أ ليات الرصد والرقابة و  – 3 لعنرصا

  .مبس توى رضا أأحصاب املصلحة أأساساتتعلق اخملاطر يف هذا اجملال   .19

 

 

 

  فامي خيص: قابلية منخفضة لتحمل اخملاطرودلى املنظمة  .20

أأو  أأحصاب املصلحة اخلارجيني توقعاتاحامتل عدم القدرة عىل تلبية  "1"

أأو الرشاكء أأو مس تخديم خدمات  املوردينالعمالء أأو ادلول الأعضاء أأو  انتظارات، مبا يف ذكل جتاوزها

 واس تحدثت، وضعت الويبو أ ليات خمتلفة لتوجيه التعليقات من أأجل التخفيف من هذه اخملاطرو الويبو. 

اتحة متابعة منصة لرصد ىلأأو التعليقات اليت تشري  الشواغل واإ  .اخملاطر ههذ بنحو فعال اإ

اتحة لإذاكء الوعي نشطة العامةالأ ختفيفها من خالل  ويه خماطر جيري، الزناعات املتعلقة مباكن العمل "2" أ ليات  واإ

 .الزناعاتحل من أأجل والعاملني للموظفني وخدمات رمسية وغري رمسية 

                                         
 ادلول الأعضاء وتوافق علهيا وت بلغ عهنا. امرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يه احتياطيات متوله 3
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تدريب وتوعية املوظفني  ناول من خاللت  ويه خماطر ت  ، أأي شك من أأشاكل التجاوزات أأو سوء السلوك "3"

يف حاةل حدوث الالزمة الإجراءات  تخذوست  . هناوالإبالغ ع وقوع مثل هذه الأفعال وتفادهياحول كيفية منع 

 .التدابري املناس بةتطبيق أأو سوء سلوك من خالل  جتاوزأأي 

طار للمنظمة ادلاخلية احلومكةيف أ ليات  امللحوظةفجوات ال مجيع "4" دارة  مبا يف ذكل اإ اخملاطر والضوابط ادلاخلية اإ

طار ماكحفة  توفر هيئات الرقابة يف الويبو ضامانت لدلول الأعضاء والإدارة بشأأن فعالية وكفاءة و . الاحتيالواإ

 ادلاخلية وختفيف اخملاطر. احلومكةأ ليات 

 أأنشطة املراقبة – 4 العنرص

ة مالية أأو تشغيلية غري مرصح أأنشط بوقوع أأساساتتعلق اخملاطر يف هذا اجملال  .21

  .املقدمةاخلدمة  التدين احملمتل يف جودة عن ، فضال  الاحتيالأأعامل و ، هبا

 

 

 

 فامي خيص: قابلية منخفضة لتحمل اخملاطرودلى املنظمة  .22

الويبو . تضمن املعمول هبا واملوازينيف الضوابط  متةلاحمل ضعف ال ومجيع نقاط، املمتثةلتشغيلية غري ال الية و امل البيئة "1"

صارم  وتنفيذها عىل حنو، الفصل بني الواجباتمسأأةل  فضال عنالسلطة، تفويض  مسأأةل جيري تسجيلأأن 

هذا اجملال.  اليت تواجهاخملاطر يضمن بدوره التخفيف من  وهو ما ، لضوابط ادلاخليةل متنيمن خالل نظام 

دارة بأأن ا يفهيئات الرقابة  وتقدم دارة اخملاطر املعمول  التوافقلويبو ضامانت لالإ والضوابط ادلاخلية وأ ليات اإ

 .هذا اجملال تتسم ابلفعالية والكفاءة اخملاطر اليت تواجه هبا للتخفيف من

حتيال والأفعال بضامن خلو مجيع أأنشطهتا ومعلياهتا من الا تلزتم الويبو. معليات الويبو مجيع أأعامل الاحتيال يف "2"

تنفيذ من خالل  وعىل كشفهاأأنشطهتا أأو معلياهتا  التسب اإىلوتعمل عىل منعها من  4،ىاحملظورة الأخر 

 .ودمع هيئات الرقابة التابعة لها تدابري الرقابة ادلاخلية املناس بة

 أأنظمةتقدم املنظمة خدمات اإىل مس تخدمهيا اذلين يدفعون رسوم . معلياهتا يف لك ة املقدمةاخلدمجودة  تدين "3"

 ،وموظفهيا ورشاكهئا، ،، وكذكل أأحصاب املصلحة اخلارجيني وادلاخلينيوادلول الأعضاء فهيا ،التسجيل

قق. والعاملني فهيا ، مع ، حسب الاقتضاءمجموعة متنوعة من الأدواتتطبيق جودة اخلدمة من خالل  وحت 

تدين جودة املتعلقة ب  اطرتقليص اخمللوقت واجلودة لضامن للمؤرشات املتعلقة بدقة ا نيوثيقال والتتبع رصدال

 .اخلدمة املقدمة

 

                                         
 احملظورة الأخرى الفساد والتواطؤ والإكراه وغسل الأموال ومتويل الإرهاب. الأفعالتشمل  4
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 املعلومات والتصالت – 5 لعنرصا

يس هتدف أأصول  همملأأو  خبيثيركز هذا اجملال عىل التعرض لنشاط  .23

الإبالغ عن  وخماطر، ملنظمةامسعة  السليب عىل ثرالأ ، واخملاطر ذات معلومات الويبو

  .تتعلق بعمليات الويبو بياانت مغلوطة جوهرية

 

 

 

 فامي خيص: قابلية منخفضة لتحمل اخملاطرودلى املنظمة  .24

 هتاأأصول املعلومات وسالم الأحداث أأو الظروف الناجتة عن الإهامل أأو الأعامل اخلبيثة واليت قد هتدد رسية "1"

. تديرهاأأو /ونظمة امل  تتولهااليت  غري املنشورةرباءات ال، معلومات ، مبا يف ذكل، يف مجةل أأموراتحهتاواإ 

محلاية مجيع أأصول ية والتحري وتنفيذ ضوابط التوجيه والوقا لتكوين كفاءهتااستمثرت الويبو موارد كبرية و 

 .املعلومات اخلاضعة لوصايهتا

، وابلتايل فهيي ختضع معايري الشفافية واملساءةلبأأعىل تلزتم الويبو . هتاطر اليت ميكن أأن تلحق الرضر بسمعاخملا "2"

ميكن أأن يؤثر الرضر و وكذكل عامة امجلهور.  اوموظفهي فهيا للتدقيق املس متر من معالهئا وأأحصاب املصلحة

 .فهيا قمية لأحصاب املصاحل حتقيقاذلي يلحق ابلسمعة سلب ا عىل معليات الويبو التجارية وقدرهتا عىل 

جيري . الأداء والتقارير التشغيلية الأخرىتقارير وانعدام الشفافية يف التقارير املالية و  املغلوطة اجلوهريةالبياانت  "3"

اليت تضمن بياانت  يةموارد املؤسس  للتخطيط ال من خالل الاستامثر املكثف يف أأنظمة  اخملاطر ههذ ختفيف

ىل ادلول الأعضاء عرب مجيع أأنشطة الويبو الإدا ترفعها، ومن خالل التقارير الشامةل اليت جودة عاليةذات  رة اإ

 التشغيلية واملالية.

 املعايري الأخالقية والزناهة – 6 لعنرصا

يف  وعرقةل التوافقاخملاطر املرتبطة ابلسلوك غري الأخاليق  أأساسايعاجل هذا اجملال  .25

  .ماكن العمل

 

 

 فامي خيص: قابلية منخفضة لتحمل اخملاطرودلى املنظمة  .26

وختفف ، يتعلق بأأي جزء من معليات الويبو موظفهيا وموردهيا ورشاكهئا فامي الصادر منالسلوك غري الأخاليق  "1"

، والس ياسات ، ومدونة قواعد سلوك املوردينالأخالقيات، ومدونة من خالل نظام املوظفني ولحئته من هذا

 والإجراءات ذات الصةل.
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تتسامح الويبو بشأأهنا ، واليت ل مبا يف ذكل المتيزي أأو املضايقة، ماكن العملعرقةل س يادة الاحرتام والتوافق يف  "2"

جراءات حمددةتطبيق ب  وجيري التخفيف من هذه اخملاطر، بتاات برامج تنفيذ ، وكذكل من خالل س ياسات واإ

 وأأنشطة خمصصة ملنع حدوهثا.

 بيئة املراقبة – 7 العنرص

 والعاملني فهيااخملاطر اليت هتدد بيئة املراقبة الشامةل للويبو  أأساسايعاجل هذا اجملال  .27

 .والأمن املادي لعملياهتا

 

 

 فامي خيص: قابلية منخفضة لتحمل اخملاطرودلى املنظمة  .28

كام حددهتا ادلول  لويبول نتاجئ املرتقبةال هداف الاسرتاتيجية و الأ الاحنرافات عن الأنشطة املوهجة حنو حتقيق  "1"

الضوابط عىل مس توى  واسعة من ويتضح ذكل من مجموعة. الأعضاء واملعاهدات اليت تديرها املنظمة

 ش يا  مع قرارات ادلول الأعضاء.ا، واليت ت ظهر الزتام الويبو بتنفيذ أأنشطهتا متالكياانت

تتصدى الويبو . مبانهياالأفراد يف  ومجيع االعاملني فهيغريمه من و  موظفهيا سالمة وأأمن مجيع اخملاطر اليت هتدد "2"

لسالمة اب املتعلقة اخملصصة دمةاخل، و عىل املس توى العامليمن خالل اسرتاتيجية أأمنية شامةل  ه اخملاطرلهذ

 االعاملني فهيو  جتاه موظفهياسؤوليات الرعاية واجباهتا الواسعة فامي يتعلق مب  ، والاستامثر الكبري يف تنفيذوالأمن

ذا اكنت الاحتياجات  مرتفعةبيئات يف  اش تغاهلم، مبا يف ذكل معليات الويبو يش تغلون يف خمتلفاذلين  اخملاطراإ

 متيل ذكل. التشغيلية

هذه  بفعالية الويبو ترصد. اس مترارية معلياهتا نتيجة للكوارث الطبيعية أأو غريها من خماطر الأمن املادي عرقةل "3"

دارة اس مترارية مجموعة واسعة من موارد املعلوماتتخدام ابس   بشك مهنجي مهنا اخملاطر وختفف ، وتتوىل اإ

طار املرونة التنظميية  التجارية الأعامل  .املتينةيف اإ

 التالية:  فقرةالوارد يف الي قرتح القرار و  .29

ببيان  ت جلنة الربانمج واملزيانية علامأأحاط .30

، عىل النحو رقابلية حتمل اخملاطبشأأن املنظمة 
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