
 

 

 

WO/PBC/34/13 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 مايو  2: التاري    خ

انيةلجنة  ز نامج والمب   البر

 الدورة الرابعة والثالثون
 2022يوليو  1يونيو إىل  27جنيف، من 

 بيان قابلية تحمل المخاطر

 األمانة من إعداد 

 معلومات أساسية

ي سبتمير  .1
ز
مت المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو أو المنظمة( بيان قابلية تحمل المخاطر )البيان( إىل الدول األعضاء ف

َّ
قد

2014 (WO/PBC/22/17 .لبيان قابلية تحمل المخاطر بحسب فئة المخاطر )  ي مايو
ز
ثت تلك الوثيقة ف

ِّ
 2019وُحد

(WO/PBC/29/5لبيان ت ) ي مجال إدارة المخاطر والوعي بها فيما يتعلق بكل من العنارص السبعة إلطار
ز
بلور ممارسات المنظمة ف

ز بيانا عاَمي  . 1(WO/PBC/29/4الويبو بشأن المساءلة )
َّ
ي المنظمة.  2019و 2014ورك

ز
 عىل بيئة وعمليات اإلدارة والرقابة ف

ً
 أساسا

ي ا
ز
ي المطلوب اعتماده ف

 لمراحل المبكرة من إدارة المخاطر. وكان ذلك النهج المنطق 

ي  .2
ز
ز "راسخ" و"متقدم" ف اوح مستوى النضج فيها بي 

ي مجال إدارة المخاطر حيث يي 
ز
 ف
ً
وباتت الويبو اليوم منظمة أكير نضجا

 للنموذج المرجعي لنضج إدارة المخاطر الذي وضعته لجنة األمم المتحدة اإلدارية الرفيعة ا
ً
 . 2لمستوىمعظم جوانب إدارة المخاطر وفقا

ي المنظمة. 
ز
ي هذا السياق، تدرك اإلدارة أن هذا البيان غي  مفهوم عىل  وتسع الويبو اآلن إىل مواصلة تعزيز ثقافة إدارة المخاطر ف

ز
وف

 نطاق واسع. 

 ن .3
ً
 طويال

ً
 من شأنه أن يقطع شوطا

ً
ز عىل تحقيق نتائجنا المرتقبة وبيان يفهمه مديرونا وموظفونا جيدا

ِّ
حو إزكاء وإن وضع بيان يرك

ي المبادئ  الوعي بالمخاطر وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر. 
ز
اتيجيتها من الممارسات الفضىل المشار إليها ف وإن مواءمة بيان المنظمة مع اسي 

 . 3(COSOولجنة المنظمات الراعية للجنة تريدوي ) 2التوجيهية للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى بشأن بيانات قابلية تحمل المخاطر

                                                 
قيات؛ العنارص: التخطيط القائم عىل النتائج؛ واألداء وإدارة المخاطر؛ والرصد والمراقبة؛ وأنشطة المراقبة؛ والمعلومات واالتصاالت؛ واألخال 1

 المراقبة.  وبيئة
ي يونيو . https://unsceb.org/rmtf.متاح عىل  2

ز
ي من الوثيقة  2021 ويرد مستوى نضج الويبو ف

ي المرفق الثانز
ز
 . WO/PBC/33/7ف

اتيجية واألداءCOSOلجنة المنظمات الراعية للجنة تريدوي ) 3  (: تكامل اإلدارة المؤسسية للمخاطر مع االسي 

https://unsceb.org/rmtf
https://unsceb.org/rmtf
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 بالتأييد، وال
ً
ي هذا النهج أيضا

ي الويبو.  5وشعبة الرقابة الداخلية 4سيما تأييد اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وحظز
ز
وسيوفر البيان  ف

اتيجية  الضمانات الالزمة ي إطار كل من الركائز االسي 
ز
ي أثناء اضطالع المنظمة بعملها ف

ز
اتيجية المتوسطة األجل ف لتنفيذ الخطة االسي 

 واألساس. 

اتيجية األرب  ع واألساس.  .4  للركائز االسي 
ً
م هذا البيان وفقا سِّ

ُ
ي إطار تحقيق كل نتيجة  ولذلك، ق

ز
إذ يحدد قابلية تحمل المخاطر ف

ي الممارسة العملية. مرتقبة، مع تقديم أمث
ز
م قابلية تحمل المخاطر المتعلقة  لة عىل شواهد قابلية التحمل ف

َّ
قد
ُ
 إىل ذلك، ت

ً
وإضافة

 لعنارص إطار المساءلة. 
ً
 باألساس وفقا

ة  .5  للفي 
ً
اتيجية المتوسطة األجل جدول أعمال طموحا ، مع اإلقرار بأن الحد قدر 2026-2022فقد وضعت الخطة االسي 

 رض لجميع أنواع المخاطر عملية مكلفة و/أو قد تحول دون تحقيق األداء المنشود والنتائج المرتقبة عىل أفضل وجه. اإلمكان من التع
د هذا البيان المستوى العام لقابلية التحمل المؤسسي عند المستوى "متوسط"، مع اإلشارة إىل مجاالت معينة قد يكون مستوى 

َّ
وحد

" أو "
ً
". التحمل المناسب لها "منخفضا

ً
ي الويبو، بوصفها منظمة دولية،  مرتفعا

ز
ومع ذلك، سيظل مستوى قابلية تحمل المخاطر ف

ي 
ز
ي تخدم مصالحها ف

 أقل من الكيانات الت 
ً
؛ ويكون ذلك المستوى عادة

ً
 مع ما تراه الدول األعضاء فيها وهيئاتها الرئاسية مناسبا

ً
 متوافقا

 . ع تغطية خدمات الويبو العالمية لحماية الملكية الفكرية وزيادة استخدامها وتوسع وسيلزم إدارة هذا الفارق مع توس االقتصاد العالمي
 . هم من أصحاب المصلحة عىل الصعيد العالمي ز وغي  مة إىل المبتكرين والمبدعي 

َّ
 نطاق المنتجات والخدمات المقد

تنفيذ خطط االستجابة للمخاطر بما وتهدف الويبو إىل إدارة قابليتها لتحمل المخاطر بنشاط عن طريق تطبيق ضوابط فعالة و  .6
وب  هذه العملية، تحمي آليات الضمان المنظمة وتزيد من فعاليتها، وهو ما يعزز  يتماشى مع هذا البيان وإجراءات التصعيد المناسبة. 

 األداء المؤسسي العام. 

اتيجية .7 ة المشمولة بالخطة االسي  ي أثناء الفي 
ز
المتوسطة األجل. ومع ذلك، قد  والغرض من هذا البيان هو توجيه المنظمة ف

ي ذلك. 
ة تقتضز ات كبي  ي حال حدوث تغي 

ز
ة ف ي أثناء تلك الفي 

ز
ح تنقيح البيان ف  ُيقي 

حة.  .8  وترد فيما يىلي فقرة القرار المقي 

 ببيان  .9
ً
انية علما ز نامج والمي  أحاطت لجنة الير

المتوافق مع النتائج  قابلية المنظمة لتحمل المخاطر،
اتيجية المتوسطة األ المتوقع ي الخطة االسي 

جل ة فز
ة  ي مرفق الوثيقة   ،2026-2022للفي 

ز فز كما هو مبي َّ
WO/PBC/34/13 . 

 ]يىلي ذلك المرفق[

 

                                                 
ي الفقرة  4

ز
 (WO/IAOC/62/2من تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ) 15انظر الملخص ف

5 02-IA 2020 
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 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 بيان قابلية تحمل المخاطر

 المقدمة

ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية الغرض من هذا البيان بشأن قابلية تحمل المخاطر  .1
ز
)البيان( هو تزويد الدول األعضاء ف

 إىل تقييم الفرص والمخاطر لتحقيق النتائج 
ً
اتيجية إدارة المخاطر، استنادا ي الويبو بإرشادات واسعة النطاق بشأن اسي 

)الويبو( وموظقز
ات ي الخطة االسي 

ز
اتيجية الواردة ف ي إطار الركائز االسي 

ز
 يجية المتوسطة األجل. المرتقبة ف

 إىل هذا البيان وسياسة إدارة المخاطر  .2
ً
ويوفر إطار إدارة المخاطر الضمانات الالزمة التخاذ قرارات قائمة عىل المخاطر استنادا
ي بإدارة المخاطر

ق اإلطار عىل مستوى الويب . 6ودليل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، ويخضع لمسؤولية الفريق المعتز  و: وُيطبَّ
 
ً
  -تنظيميا

ً
ي جميع القطاعات واإلدارات والشعب؛ وجغرافيا

ز
ي المقر والمكاتب الخارجية ومكتب التنسيق.  -ف

ز
 ف

 المبادئ التوجيهية

اف بأهمية المخاطرة المحسوبة والشفافية والتعلم من النجاحات  .3 نعمل عىل تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر، مع االعي 
 واإلخفاقات. 

ز الدول األعضاء واألمانة عن تحمل بعض المخاطر. ونسلم بالمسؤولية  .4 كة بي 
 المشي 

ي إطار سعينا إىل تحقيق النتائج المرتقبة.  .5
ز
ي االعتبار ف

ز
 ونأخذ المخاطر وقابلية تحمل المخاطر ف

 فهم قابلية تحمل المخاطر

ز تعريف بعض المفاهيم األساسية المرتبطة بالمخاطر.  .6 هو الحدود  الم المخاطر ع قبل مناقشة قابلية تحمل المخاطر، يتعي 
ر عالم المخاطر بالحدود الخارجية للنتائج المحتملة، كما  الخارجية المعقولة لنتائج األداء المحتملة، إذا ظهرت مخاطر أو فرص.  وُيصوَّ

ي الشكل 
ز
ح ف

َّ
 . 1هو موض

ي يمكن للمنظمة أن تتصدى لها مع بلوغ الحد األدنز من األداء  7المخاطر المتبقيةهي مقدار  القدرة عىل تحمل المخاطر  .7
الت 

 (. 1وتقع هذه القدرة ضمن حدود عالم المخاطر )الشكل  المتوقع بمرور الوقت. 

ي إطار تحقيق  قابلية تحمل المخاطر  .8
ز
هي مقدار المخاطر المتبقية، عىل مستوى واسع، الذي تسع المنظمة إىل تسجيله ف

اتيجية. نتائجها المرتقبة و  ورة ضمن حدود القدرة عىل تحمل المخاطر )الشكل  من ثم ركائزها االسي   (. 1وتقع هذه القابلية بالضز

ي حاالت معينة.  حدود تحمل المخاطر  .9
ز
ويجوز لرؤساء  هو الحد المقبول لتحمل المخاطر بما يتجاوز قابلية التحمل المحددة ف

 (. 3قدار مستوى واحد فوق مستوى التحمل المحدد )الشكل القطاعات الموافقة عىل رفع مستوى تحمل المخاطر بم

                                                 
ي  6

ز
اف عىل التعرض للمخاطر ف ي بإدارة المخاطر هو لجنة داخلية يرأسها المدير العام وتجتمع كل ثالثة أشهر عىل األقل لإلشى

جميع الفريق المعتز
 أنحاء المنظمة. 

ي االعتبار.  7
ز
ذة ف

َّ
ي تبق  بعد أخذ إجراءات التخفيف والضوابط المنف

لة الت   المخاطر المتبقية هي المخاطر المسجَّ
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 عالم المخاطر، والقدرة عىل تحمل المخاطر، وقابلية تحمل المخاطر - 1الشكل 

 

ز الشكل  .10 ز عالم المخاطر، والقدرة عىل تحمل المخاطر، وقابلية تحمل المخاطر 1ويبي ِّ ويوضح كيف يمكن  . 8العالقة بي 
، أو تؤدي  ز بشكل غي  مؤات، إىل  -للمخاطر والفرص المتخذة أن تؤدي إىل أداء أفضل من االتجاه الحاىلي إذا تحققت أوجه عدم اليقي 

ي األداء بمرور الوقت. 
ز
 تدهور مقارن ف

ي حدود القدرة عىل تحمل المخاطر تفاوت - 2الشكل 
ز
 قابلية التحمل وحدود التحمل، ف

 

ي الشكل  2ويظهر الشكل  .11
ز
، مع بيان الخيارات الثالثة "منخفض" و"متوسط" 1تفاصيل عنض "قابلية التحمل" الوارد ف

ي حال طرأت ظروف استثنائية
ز
وتجدر اإلشارة إىل أن  . 9و"مرتفع" لقابلية التحمل وأن حدود التحمل هي تغي  مستوى قابلية التحمل ف

 سي
ً
. ارتفاع قابلية التحمل ليس خيارا ي مسار األداء الحاىلي

ز
ي قد يؤدي إىل تفاوت أعىل ف اتيجر ورة؛ وإنما هو خيار اسي   بالضز

ً
ي ذلك  ئا

ويعتز
ي 
ز
أنه عند اعتماد نهج قابلية التحمل المرتفعة، تكون فرصة األداء األعىل أعىل مما تكون عند اختيار نهج قابلية التحمل المنخفضة، ف

ز يزيد احتمال تحقيق الحد األدنز من األ  ي ذلك عجز ابتكار ما عن تحقيق النتائج المنشودة أو  داء. حي 
فعىل سبيل المثال، قد يعتز

ح خيار قابلية التحمل  تسجيل حملة عىل وسائل التواصل االجتماعي عير منصة جديدة مستويات جذب أقل من المنشود.   ما ُيرجَّ
ً
وغالبا

ي مجاالت العمل االستكشافية الحديثة. 
ز
حيث تكون فرصة  -بالنسبة لخيار قابلية التحمل المنخفضة  والعكس صحيح المرتفعة ف

 .  من التوجه الحاىلي
ً
ز ُيتوقع أن يكون األداء قريبا ي حي 

ز
، ف

ً
ح خيار قابلية التحمل المنخفضة  تجاوز النجاح المتوقع أقل نسبيا  ما ُيرجَّ

ً
وغالبا

 وخيمة. فيما يخص الخدمات الحيوية أو السالمة أو األخالقيات، حيث تكون العواقب 

وبتحديد قابلية التحمل فيما يخص كل نتيجة مرتقبة وباستخدام خريطة احتماالت حدوث المخاطر، تستطيع المنظمة أن  .12
ي كل أعمالها. 

ز
 قابلية التحمل المحددة ف

ً
د قابلية التحمل فيما يخص كل خطر بحسب النتيجة المرتقبة المرتبطة به.  تطبق عمليا

َّ
حد

ُ
 وت

ي 
د المخاطر الت  صعَّ

ُ
ي بإدارة وت

يخلص إىل أنها تتجاوز عتبة التحمل المسموح بها إىل رؤساء القطاعات للموافقة عليها وإىل الفريق المعتز
اتيجيات  ن المديرين من اعتماد اسي 

ِّ
ي جميع أنحاء المنظمة، وهو ما يمك

ز
المخاطر للعلم. ويؤدي هذا النهج إىل فهم قابلية التحمل ف

 التنفيذ ضمن الحدود المحددة. 

  

                                                 
" الصادر عن معهد إدارة المخاطر.  8 ز  إىل منشور "قابلية تحمل المخاطر وحدود تحمل المخاطر: إرشادات للممارسي 

ً
 استنادا

 تتطلب استثناءات حدود تحمل المخاطر هذه موافقة إضافية من رئيس القطاع.  9
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 وترد فيما يىلي مستويات قابلية التحمل المستخدمة:  .13

ي تتجنب فيها الويبو المخاطر، أو تعمل فيها عىل التقليل من أو القضاء عىل  - منخفض "1"
مجاالت النتائج المرتقبة الت 

اتيجية المتوسطة األجل، ألنها  ي الخطة االسي 
ز
ي إطار تحقيق النتائج المرتقبة المحددة ف

ز
تقرر احتمال حدوث المخاطر ف

 أنها ال تستطيع تحمل التكاليف واآلثار السلبية المحتملة. 

ز الفوائد المحتملة والتكاليف  - متوسط "2"  بي 
ً
ي يجب عىل الويبو أن تحقق فيها باستمرار توازنا

مجاالت النتائج المرتقبة الت 
 أو اآلثار السلبية المحتملة. 

ل فيها الويبو  - مرتفع "3"
ِّ
ي تفض

اتيجية  مجاالت النتائج المرتقبة الت  ي تحقيق نتائج الخطة االسي 
ز
المخاطرة المحسوبة ف

 المتوسطة األجل ألن الفوائد المحتملة تفوق التكاليف أو اآلثار السلبية المحتملة. 

 مقياس الويبو لمستويات المخاطر - 3الشكل 
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اتيجية المتوسطة  ي سياق الخطة االسبر
ز
 األجلقابلية تحمل المخاطر ف

 إطار نتائج الويبو مع مستويات قابلية التحمل - 4الشكل 

 

ه مستوى  وإن فهم المخاطر وقابلية تحملها أمر أساشي لقدرة المنظمة عىل تحقيق رؤيتها ورسالتها ونتائجها المرتقبة.  .14 ويوجِّ
 . اتيجيات التنفيذ وصنع القرار التنظيمي  التحمل اسي 

ي المنظمة  .15
ز
ي أثناء  . متوسطوالمستوى العام لقابلية التحمل ف

ز
ويمكن للمنظمة أن ترفع أو تخفض مستوى قابلية التحمل ف

ي هذه الحالة تكون الغلبة  العمل عىل تحقيق نتائج مرتقبة معينة. 
ز
ي بعض الحاالت، قد يخص ذلك أكير من نتيجة مرتقبة، وف

ز
وف

 .  القسم التاىلي  للمستوى األدنز
ز ي  ويبي ِّ

ز
مستوى قابلية التحمل الخاص بكل نتيجة مرتقبة، مع تقديم أمثلة عىل شواهد قابلية التحمل ف

 الممارسة العملية. 
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ة  ز ي كل مكان : 1الركب 
ز
ز حياة الجميع ف ي تحسي 

ز
ح إمكانيات الملكية الفكرية ف  الوصول إىل كل أرجاء العالم من أجل شر

ي كل  1.1
ز

أنحاء العالم بغرض إذكاء الوعي وزيادة المعارف بشأن إمكانيات الملكية التواصل واالنخراط بمزيد من الفعالية ف
ي كل مكان

ز
ز حياة الجميع ف ي تحسي 

ز
 الفكرية ف

 

 

ة  ز ي العالمي 2الركب  اكات مع أصحاب المصلحة من أجل رسم مستقبل النظام اإليكولوجر ز الناس وإقامة شر : الجمع بي 

 للملكية الفكرية

ي مجال الملكية الفكريةوضع أطر معيارية دولية  1.2
ز

 متوازنة وفعالة ف

 

 

  

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
جة بالنسبة للنتيمتوسط
.1.1المرتقبة 

ي الوصول إىل جميع أنحاء العالم التعرف عىل جماهي  مختلفة ووسائل اتصال جديدة
، ومن ثم سيعتز

وسنسع إىل قدر محسوب من المخاطر .سيتطلب اتخاذ مخاطر متوازنة لتحقيق هذه النتيجة المرتقبة
ة كات الصغي  ي ذلك الجمهور العام والشى

ز
والمتوسطة عند التفاعل مع الجماهي  غي  المتخصصة، بما ف

اف بأنه يمكن للحملة أال تعود بالفائدة المتوقعة منها بل أن تتسب ي مشاعر والشباب، مع االعي 
ز
ب ف

.سلبية

اتيجية رئيسية ز موظفينا أولوية اسي   تمكي 
ّ
ي ومن ثم، سنتحمل مستوى متوسط. ُيعد

ز
 من المخاطر ف

ً
ا
ز عىل التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة لدينا توجيه وسنقوم ب. تشجيع المزيد من الموظفي 

ي للتعلم من التجارب السابقة
 
ز بشكل استباف ي استخدا. وتدريب الموظفي 

ز
م قنوات اتصال وسننظر ف

ي التواصل مع الشباب، مع ضمان توفر إرشادات واضحة إلدارة أي ردود أو انتقادات سل
ز
.بيةجديدة ف

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
يجة بالنسبة للنتمتوسط
.1.2المرتقبة 

ز المخاطر باعتماد نهج أكير دينامية وإ  منا بدورنا كمحفل جامع محايد، سنوازن بي 
ً
افا  لدعم اعي 

ً
بداعا

ماعات ويمكن استخدام الدروس المستفادة من الجائحة، مثل تعديل شكل االجت. عمليات التفاوض
ي النهوج المستقبلية بغية تيسي  المناقشات الحكومية الدولي

ز
.ة المالئمة للغرضوطرائقها، للتأثي  ف

ك لفوائد النظام الدوىلي للملكية الفكرية أمر أساشي لتحقيق هدف تطور م
توازن لوضع الفهم المشي 

.القواعد والمعايي  الدولية بشأن الملكية الفكرية



WO/PBC/34/13 
Annex 
6 
 

 

ي  2.2
ز

ي عىل معالجة القضايا الناشئة والتحديات المطروحة ف
ر

ز أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف تجمع الويبو بي 
 مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع

 

 

ام للملكية الفكرية الحوار والتعاون عىل 3.2  الصعيد الدوىلي بشأن إذكاء االحبر

 

 

4.2  
ً
اكات عىل نحو فعال مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غب  الحكومية دعما التفاعل وإقامة شر

ي تسهم فيها الملكية الفكرية
 لألهداف العالمية التر

 

 

  

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
جة بالنسبة للنتيمرتفع

.2.2المرتقبة 

 للتحديات، سنبحث كل السبل الممكنة عند االضطالع بالدور المنوط بنا بصفتن
ً
ا جهة حاِشدة إدراكا

ز أصحاب المصلحة من أجل مواجهة التحديات الناشئة عالمية ومحايدة وذات مصداقية للجمع بي 
.المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع

ي الوصول إىل الجمهور األوس
ز
 ف
ً
ع واالستماع إىل عندما ننظر إىل مستقبل الملكية الفكرية، لن ندخر وسعا

ا تحٍد وقد ينظر إىل هذه المحادثات عىل أنه. االحتياجات الملحة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
ي من بعض أصحاب المصلحة؛ ولكن عدم التغ ي للوضع الراهن، وهو ما قد يؤدي إىل رد فعل سلتر

ي  يعتز
.فسهالتخلف عن الركب وقد يدفع النقاش فقط إىل محافل ال تحظز فيها الويبو بالتأثي  ن

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
يجة بالنسبة للنتمتوسط
.3.2المرتقبة 

ام الملكية الفكرية، س ز بشأن أهمية احي  نحقق ذلك عندما نسع إىل تشجيع الحوار والتعاون الدوليي 
حاب بتيسي  الحوار المفتوح والتبادل الواسع النطاق لألفكار والممارسات مع الدول األعضاء وأص
ي 
ز
ام للملكية الفكرية ف ي إذكاء االحي 

ز
 صفوف المصلحة من القطاع الخاص من أجل المساهمة بفعالية ف

كات واألفراد، بمن فيهم الشباب .المجتمعات المحلية والشى

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
يجة بالنسبة للنتمتوسط
.4.2المرتقبة 

كة للتصدي للتحديات العالمية، فإنن اكات لتحقيق أهداف مشي  ا نقبل بأن تتخىل عندما نسع إىل إقامة شى
ت
ُ
ي هذه المجاالت، ومع ذلك، فإن تلك المخاطرة ت

ز
ي ظل المنظمة عن بعض السيطرة عىل عملها ف

ز
خذ ف

ك. الفرص المتاحة  بتضفات الشى
ً
 أو إيجابا

ً
 أن تتأثر سمعة الويبو سلبا

ً
.اء الخارجة عن سيطرتناويمكن أيضا

ي ظل سياق عالمي 
ز
ايد فيه نرى فرصة إلثبات قيمة الحوار وصنع القرار عىل أساس متعدد األطراف ف ز تي 

، سنعمل وبالتفاعل والتعاون والتواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة المعني. جداول األعمال الوطنية ز ي 
سيان للتصدي عىل إزكاء الوعي بقيمة حماية الملكية الفكرية بالنسبة لالبتكار واإلبداع، وهما أمران أسا

.للتحديات العالمية
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ة  ز ي كل توفب  خدمات ومعارف وبيانات  : 3الركب 
ز
ز ف ي مجال الملكية الفكرية تجلب قيمة للمستخدمي 

ز
عالية الجودة ف

 أنحاء العالم

 استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل أوسع وفعالية أكبر  1.3

 

 

 ماتها ومعارفها وبياناتهامستوى محّسن إلنتاجية وجودة أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخد 2.3

 

 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية  3.3
ز

أنشطة ميّّسة ف
 بغرض التصدي للتحديات العالمية

 

 

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
يجة بالنسبة للنتمتوسط
.1.3المرتقبة 

لفرص ندرك أهمية الحفاظ عىل جدوى المنظمة، وسنواصل االستجابة الحتياجات أصحاب المصلحة وا
ي مجال الملكية الفكرية

ز
ة ف ز عىل اكتساب قدرات جدي. العالمية المتغي  ي مجال وسنظل منفتحي 

ز
دة ف

 
ً
.الملكية الفكرية حيث يمكننا إضافة قيمة، ومن ثم سنعتمد مستوى قابلية متوسطا

اع بديلة ُيرى ندرك ونقبل أن مستخدمي خدماتنا العالمية لحماية الملكية الفكرية قد يختارون طرائق إيد
ي األمانة و . أنها أكير مرونة أو استجابة أو أكير مالءمة الحتياجاتهم وظروفهم الفردية

الدول األعضاء وستقز
ز نوعية الخدما ي تحسي 

ز
كة عن كفالة أن تواصل المنظمة االستثمار ف ت المقدمة بمسؤوليتها المشي 

ي هذا المجال، بغية الحد من هذا الخطر عند مست
ز
، إىل جانب إجراءات التخفيف ف ز وى للمستخدمي 

.متوسط

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
يجة بالنسبة للنتمنخفض
.2.3المرتقبة 

 من المخاطر أو نتخذ تدابي  لتقليل المخاطر إىل أدنز حد ممكن،
ً
فيما يخص سنقبل مستوى منخفضا

ي مجال الملكية الفكرية
ز
ز ونقر بوجود أوج. توفي  خدمات ومنتجات مأمونة ومتوفرة ومتاحة ف ه عدم يقي 

ماية الملكية وتتوقع الدول األعضاء ومستخدمو خدماتنا العالمية لح. تتطلب ضوابط وإجراءات تخفيف
قبل سوى مستوى الفكرية إمكانية النفاذ واألمن والموثوقية فيما يتعلق بخدمات الويبو، ومن ثم، فإننا ال ن

ي هذا المجال
ز
ومن األمثلة عىل هذا الخطر عدم توفر الخدمات العالمية لحماية.منخفض من المخاطر ف

ة طويلة، وُيخفض احتمال التعرض لهذا الخطر عن طريق التخطي ط المناسب الملكية الفكرية لفي 
.الستمرارية األعمال وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 
ً
م خدمات لمستخدمي الخدمات العالمية لحماية الملكية الفكرية الذين يسددون رسوما

ِّ
والدول نقد

كاء وموظفينا ز اآلخرين والشى ز والداخليي  د مستويات الخدمة .األعضاء وأصحاب المصلحة الخارجيي 
َّ
حد

ُ
ت

راقب عن كثب لضمان الحد من مخاطر ت
ُ
ات صارمة تتعلق بالوقت والجودة وت قديم عىل أساس مؤشى
.الخدمات دون المستوى المطلوب إىل أدنز حد ممكن

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
جة بالنسبة للنتيمرتفع

.3.3المرتقبة 

ي جميع ا
ز
لخيارات عند دراسة نهوج جديدة لمواجهة التحديات العالمية، سنفكر بشكل مبتكر للنظر ف

كاء، في. المتاحة ام المتوقع من األعضاء أو الشى ز ؤدي ذلك إىل ويمكن أال تحشد منصات التعاون الجديدة االلي 
ي مصداقية المنصات

ز
ي بعض الحاالت، نقبل أننا قد نحتاج إىل إيقاف المنصات ال. تراجع ف

ز
ي ال تستجيب وف

ت 
.للتوقعات، والتعلم من التجربة
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ة  ز كات والمجتمعات المحلية واألفراد الستخدام الملكية4الركب  الفكرية كأداة للنمو والتنمية  : دعم الحكومات والّسر
 المستدامة

ي المناطق والمناطق  1.4
ز

ي كل الدول األعضاء وف
ز

ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف
ز

ضمان فعالية أكبر ف
ي ذلك من خالل تعميم توصيات أجندة التنمية

ز
 الفرعية لكل منها، بما ف

 

 

ي الدول األعضاءتطوير أنظمة إيكولوجية  2.4
ز

 متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف

 

 

ي جميع الدول األعضاء 3.4
ز

 مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف

 

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
يجة بالنسبة للنتمنخفض
.1.4المرتقبة 

ي تحقيق أهداف أجندة التنمية
ز
 من المخاطر ف

ً
ي هذا .سنقبل مستوى منخفضا

ز
ونقر بأن نجاح العمل ف

ز  كة وااللي   عن اإلقبال والمسؤولية المشي 
ً
ام الطويل المجال يعتمد عىل مستوى عال من التعاون فضال

كائنا ي صفوف شى
ز
.األجل ف

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
يجة بالنسبة للنتمتوسط
.2.4المرتقبة 

ي تطوير سياسات الملك
ز
ي من مساهماتنا ف نا عىل ضمان تحقيق أثر إيجانر

ز ونقر بأن . ية الفكريةسينصب تركي 
ي البلدان، أو العوامل الخارجية غي  المتوقعة، قد تعو 

ز
ات االقتصادية أو السياسية ف ق أو تبظئ أنشطة التغي 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ي ذلك وضع وتنفيذ االسي 
ز
ات .التعاون، بما ف وتسهم االستجابة للتغي 

ي تحقيق مستوى مت
ز
ي الوقت المناسب، والتخطيط للطوارئ، وبناء العالقات، ف

ز
وازن من تحمل القطرية ف
.المخاطر

طر المنافسة ونقبل مخا. وسنواصل تقديم الدعم الالزم لوضع واستخدام آليات بديلة لتسوية المنازعات
ي أنه يمكن للزبائن اختيار أنظمة خارجية عىل خدمات الويبو للتحكيم والوسا

ز
 منا بأننا المتمثلة ف

ً
طة، إيمانا

.نقدم أفضل قيمة

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
جة بالنسبة للنتيمرتفع

.3.4المرتقبة 

ي جميع البدائل من أجل الوصول إىل المجتمعات ال
ز
ايدة، سننظر ف ز  للطلبات المي 

ً
محلية وأصحاب استجابة
ز إىل. المصلحة ي المشاركة حيث تحول العديد من المتعلمي 

ز
 دورات التعلم وشهدت أكاديمية الويبو طفرة ف

ي 
ونز  عن نمو . اإللكي 

ً
ذج االمتياز وهذه فرصة يمكن االستفادة منها، وسنواصل تعزيز المحتوى، فضال

اكات مع معاهد  ي مجال الملكية الفكرية، عن طريق الشى
ز
الملكية الفكرية الناجح للغاية للتعليم والتدريب ف
.الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية

ي تطوير ال
ز
اكات سنسع جاهدين إىل توسيع نطاق برامجنا التعليمية وزيادتها، واالستمرار ف اكات وإقامة شى شى

ي و . جديدة للوصول إىل جمهور أوسع
 
ز بشكل استباف طموح لنكون وسنتواصل مع المبتكرين والمبدعي 

ي مجال الملكية الفكرية، وال
ز
ي رحلتهم التعليمية ف

ز
 ف
ً
 نشطا

ً
يكا ي الدول األعشى

ز
ضاء من البلدان األقل سيما ف

ايد ز ي تتطلب اهتمامنا المي 
 الت 
ً
ي ذلك عن طريق وسنستخدم أنشطة دعم بناء المهارات المبتكرة، ب. نموا

ز
ما ف

اءنهج اإلرشاد، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والهيئات الحكومية والمنظمات غي  الحكومية .والخير
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ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث والمجتمعات 4.4 كات الصغب  ز والّسر المحلية  عدد أكبر من المبتكرين والمبدعي 
 ممن يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح

 

 

 بنية تحتية محّسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية 5.4

 

 

ي وابتكاري من خالل تزويدهم بالموارد والتدريبات والبيئة 
ز موظفينا من العمل بشكل فعال وتعاونز األساس: تمكي 

 المناسبة

د إطار الويبو  ي توفر ضمانات للدول األعضاء وأصحاب المصلحة. WO/PBC/29/4بشأن المساءلة )يوحِّ
وإن قابلية  ( العنارص الت 

ي المنظمة بأكملها وتستند إىل كل من النتائج المرتقبة وعنارص إطار المساءلة. 
 تحمل المخاطر الخاصة باألساس تعتز

نة من خالل ثقافة مؤسسية نشطة ومزّودة بالمو  1.5
َّ
ي وابتكاريأمانة ممك

 ارد والتدريبات المناسبة للعمل بشكل فعال وتعاونز

ام والتوافق   األخالقيات، ومكان عمل يسوده االحبر

 

 

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
جة بالنسبة للنتيمرتفع

.4.4المرتقبة 

بحاجة إىل نحن. سنواجه التحدي بزيادة عدد وتوسيع قاعدة المستفيدين بنجاح من الملكية الفكرية
كاء اال  ز إفساح المجال لتجربة نهوج مبتكرة لتوسيع نطاق عملنا، وتعزيز تعاوننا مع الشى اتيجيي 

سي 
 عن الوصول إىل قاعدة أصحاب المصلحة الموسعة مثل الشباب والنساء

ً
، فضال ز وندرك أن .الرئيسيي 

ي بالتوقعات، ولكن الدروس المستفادة من هذه التجارب ستس
ي بعض هذه النهوج قد ال يقز

ز
هم بدورها ف

.زيادة االبتكار

ز و   للطلب، نهدف إىل تقديم برامج متنوعة ومعززة وعالية الجودة لدعم المبدعي 
ً
كات استجابة الشى

ة والمتوسطة ومؤسسات البحث والجامعات والمجتمعات المحلية واألشخاص العاجزين عن الصغي 
سنقبل هذا . كريةقراءة المطبوعات لتشجيع المحادثات بشأن تقييم الملكية الفكرية وتمويل الملكية الف
.دين بشعة أكير المستوى األعىل من المخاطر ألنه ينطوي عىل احتمال تحقيق النتائج الخاصة بالمستفي

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
جة بالنسبة للنتيمتوسط
.5.4المرتقبة 

مجيات وصيانتها، إىل جانب أن ي وضع إجراءات رسمية لدعم الير
ز
 ف
ً
 متوازنا

ً
شطة الويبو سنعتمد نهجا

إىل مكاتب وعندما نقدم حلول الويبو . للتدريب ونقل المعارف، مع توفي  آليات تشغيل ذاتية الدعم
.الملكية الفكرية، نحتاج إىل معالجة مسألة االستدامة عىل المدى المتوسط

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
د فيما يخص الحيامنخفض

عن األخالقيات وهدف إقامة 
ام  مكان عمل يسوده االحي 

.والتوافق

ز وا ز والبائعي  ي صفوف الموظفي 
ز
اهة والمعايي  األخالقية العالية ف ز

كاء فيما يتعلق ننهض بثقافة اليز لشى
.بجميع عمليات الويبو

ي مكان العم
ز
ام والتوافق ف ي تستهدف االحي 

 مع االضطرابات الت 
ً
ي ذلك نحن ال نتسامح مطلقا

ز
ل، بما ف
امج واألن  عن الير

ً
ز والمضايقة، ونحد منها عن طريق سياسات وإجراءات محددة فضال شطة التميي 

.المخصصة لمنع حدوثها
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 الثقافة

 

 

 بيئة وأنشطة الرقابة

 

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
.افةبالنسبة للثقمتوسط

ز  ، وسوف نفضل المساءلة والتمكي 
ً
واالستعراض ثقافة المخاطر لدينا مرآة لثقافة المنظمة األوسع نطاقا

ي أثناء الخدمة
ز
ة جي. بأثر رجعي عىل الضوابط المفرطة ف ي ظل البيئة الخارجية المتغي 

ز
 وف

ً
وسياسيا

 
ً
ز تحديد األهداف مسبقا ، نهدف إىل تحقيق التوازن الصحيح بي 

ً
 واجتماعيا

ً
 والتكيف مع وتكنولوجيا

.المخاطر والفرص الناشئة

 من المخاطر لتغيي  الثقافة من تجنب المخاطرة إىل معرفة مت  
ً
لم تف المخاطر سنقبل مستوى متوسطا

ة  مرونة واستجابة للظروف المتغي 
ع المسؤ . المتخذة بالتوقعات، كي نكون أكير ولون اإلداريون عىل وُيشجَّ

ونحن . رالمخاطرة بما يتماشى مع هذا البيان، وإخطار أفرقتهم بنهج اتخاذ القرارات عىل أساس المخاط
الوفاء من أجل-بحيث ال نخسى المخاطرة المحسوبة -نسع جاهدين إىل زرع ثقافة الوعي بالمخاطر 

.بواليتنا بكفاءة

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
بالنسبة لحاالت منخفض

الحياد عن بيئة الرقابة 
.ليةوأنشطة الضبط التشغي

 
ً
 إطار الرقابة الداخلية لدينا أساس بيئتنا التشغيلية، ونقبل مستوى منخفضا

ّ
من المخاطر فيما يخص ُيعد

الن وينفذان. عدم االمتثال ز الواجبات، ُيسجَّ  عن طريق ونضمن أن السلطة المفوضة، والفصل بي 
ً
منهجيا
.رنظام محكم من الضوابط الداخلية يضمن التخفيف من احتمال التعرض لهذا النوع من المخاط

ز وجميع األشخاص الموجودين د اخل نقبل الحد األدنز من المخاطر فيما يخص سالمة وأمن الموظفي 
اتيجية أمنية عالمية شاملة، وخدمة مكرسة لل. مبانينا سالمة واألمن، ونتصدى لهذا الخطر عن طريق اسي 

ي تنفيذ مسؤولياتنا الواسعة عن توفي  
ز
ي جميع للموظ" الرعاية الواجبة"واالستثمار الكبي  ف

ز
ز ف ز والعاملي  في 

ي البيئات الشديدة الخطورة إذا اقتضت االحتياجات التش
ز
ي ذلك ف

ز
.غيلية ذلكعمليات الويبو، بما ف

ي استمرارية عملياتنا
ز
 من المخاطر فيما يخص االضطرابات ف

ً
اقب هذه ونر . نقبل مستوى منخفضا

وىل المخاطر ونحد من احتماالت حدوثها بنشاط، باستخدام مجموعة واسعة من موارد المعلومات، ونت
ي ظل إطار المرونة التنظيمية القوية

ز
.إدارة استمرارية األعمال ف

ي جميع عمليات الويبو
ز
مون بضمان خلو جمي. ال نقبل بحاالت الغش واالحتيال ف ز ع األنشطة وإننا ملي 

ها من األعمال المحظورة، والعمل عىل اكتشافها ومنع حدوثها عن طريق والعمليات من االحتيال وغي 
.تدابي  الرقابة الداخلية المناسبة ودعم كيانات الرقابة
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 مزي    ج الموارد والمهارات المناسب ألغراض االحتياجات التشغيلية

 

 

 بيئة عمل وخدمات رقمية وآمنة ومستدامة 2.5

 المعلومات واالتصاالت 

 

 

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
ق بالنسبة لتحقمتوسط

مزي    ج الموارد والمهارات 
المناسب ألغراض 

.االحتياجات التشغيلية

 بأول مخاطر وجود مزي    ج غي  مناسب من الموارد عن طريق نهوج فعالة، مثل إدارة المع
ً
رفة، ندير أوال

اتيج ز عىل التنمية والحراك لتنفيذ الخطة االسي  كي 
ية المتوسطة األجل وأساليب العقود المرنة، وزيادة الي 

ة  امات الطويلة األجل . 2026-2022للفي  ز ز مخاطر االلي  وبحسب طول مدة الحاجة، فإننا نوازن بي 
ز وخطر فقدان المعرفة المؤسسية ي قبول الموظفي 

ز
ة من ولالستجابة لالحتياجات. المتمثلة ف المتغي 

ز موظفينا من التط ي حاالت محددة لتمكي 
ز
 من المخاطر ف

ً
 عن المهارات، سنقبل مستوى متوسطا

ً
ور عوضا

ز  ز خارجيي   إىل االستعانة بموظفي 
ً
.اللجوء منهجيا

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
بالنسبة لحاالت منخفض

الحياد المتعلقة بحماية 
.المعلومات واالتصاالت 

انية بالعمل عىل حماية المنظمة من األحداث أو ال ظروف نتوخز الحذر الشديد من التهديدات السيير
ي قد تهدد شية وأمن وسالمة وتوفر أصول المع

لومات الناتجة عن اإلهمال أو اإلجراءات الخبيثة الت 
ي ُيعهد بها إىل المنظمة و

اءات غي  المنشورة الت  ي ذلك معلومات الير
ز
وقد .رها المنظمةأو تدي/المهمة، بما ف

ة لبناء قدراتها وتنفيذ ضوابط توجيهية ووقائية وكشف ية لحماية جميع أصول استثمرت الويبو موارد كبي 
ي عهدتها

ز
.المعلومات الموجودة ف

ي 
 تتعرض نأخذ خصوصية المعلومات الشخصية لموظفينا وزبائننا عىل محمل الجد وندرك المخاطر الت 

 بشأن خصوصية البيانات لحماية هذه المعلومات. لها
ً
 رسميا

ً
.ومن ثم، فإننا ننفذ برنامجا

م بأعىل معايي  الشفافية والمساءلة، ومن ثم نخضع للتمحيص المستمر من جانب زب ز
ائننا وأصحاب نلي 

ز والجمهور ر ألن ذل. المصلحة والموظفي  ك قد ونتخذ خطوات واضحة لحماية سمعة المنظمة من الضز
ي عمليات الويبو التجارية وقدرتها عىل تقديم قيمة ألصحاب المصلحة

ز
 ف
ً
.يؤثر سلبا

ي تقارير األداء والشؤون المالية وغي  
ز
ها من التقارير ال نقبل األخطاء الجوهرية واالفتقار إىل الشفافية ف

ي أنظمة ت. التشغيلية
ز
خطيط الموارد ونقلل من احتمال التعرض لهذا الخطر باالستثمار الواسع النطاق ف

ي تضمن جودة البيانات، وتقديم اإلدارة تقارير شاملة إىل الدول األعضاء عن ج
ميع أنشطة المؤسسية الت 

.الويبو التشغيلية والمالية
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 البيئة التشغيلية المستدامة

 

 إدارة مالية سليمة وحذرة وحوكمة ورقابة فعاليتان عىل الصعيد المؤسسي  3.5

 إدارة االستثمارات

 

 

مرتفعمتوسطمنخفض

مرتفعمتوسطمنخفض

حدد المنظمة المستوى
بالنسبة إلدارةمتوسط

.االستثمارات

منظمة الطويلة وتشي  سياسة االستثمار إىل تحمل مستوى معتدل من المخاطر فيما يتعلق بإدارة استثمارات ال
جريت فعىل سبيل المثال، يوجد خطر أن تنخفض عىل األجل المتوسط قيمة كل أو بعض االستثم. األجل

ُ
ي أ
ارات الت 

ي اعتمدتها الدول األعضاء، عىل الرغم من الرصد الدؤوب الذي تقوم
 لسياسة االستثمارات الت 

ً
به اللجنة وفقا

ي أصول المنظمة 
ز
ي صاف

ز
(.هااحتياطيات)االستشارية المعنية باالستثمارات، بما يؤدي إىل انخفاض ف

حددت المنظمة المستوى 
ت بالنسبة لحاال منخفض

الحياد عن السعي إىل 
الحفاظ عىل البيئة 

.التشغيلية المستدامة

مع االحتياجات نضمن بقاء مبانينا مناسبة للغرض وتجديدها وتحويلها الستخدامات جديدة بما يتماشى 
ز   وأصحاب واألهداف المتطورة للمنظمة، وتوفي  بيئة تتناسب مع توقعات القوى العاملة والمندوبي 

.المصلحة اآلخرين
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 إدارة األداء والمخاطر

 

 

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة من حيث 
منخفضالمبدأ المستوى 

بالنسبة لحاالت الحياد 
المتعلقة بإدارة األداء 

.والمخاطر

 من المخاطر فيما يخص حاالت الحياد عن األنشطة الرامية إىل تحقي
ً
ق النتائج نقبل مستوى منخفضا

ي تديرها المنظمة
ي إطار المعاهدات الت 

ز
اتيجية، وف ي إطار الركائز االسي 

ز
ىل انخفاض ذلك ويتج. المرتقبة ف

ي التخطيط الدؤوب للثنائية وتخطيط العمل السنوي المتوافق مع الخطة االس 
ز
اتيجية المستوى ف ي 

 عن رصد التنفيذ وإعداد التقارير بشأن األداء
ً
ز . المتوسطة األجل، فضال انية المعتمدة وال يمكن تجاوز المي 

انية والنفقات وعمليات اإلبالغ المنتظمة ز .بسبب الرقابة القوية عىل المي 

كاء والمؤسسات الت ز والشى عليمية يستلزم نموذج أعمالنا العمل عن كثب مع مقدمي الخدمات الخارجيي 
ي عالق

ز
ز ف ز وأطراف أخرى، ونتخذ خطوات للتخفيف من أوجه عدم اليقي  ز والمانحي  ات المنظمة والبائعي 

ي األنشطة
ز
ي قد تؤثر ف

كاء الت  جرى بانتظام تقييمات للمخاطر الم. مع الموردين أو الشى
ُ
كاء ت تصلة بالشى

ز من أجل ضمان خفض مستوى المخاطر إىل المستوى منخفض، وعدم وجود اعتم اتيجيي 
اد مفرط االسي 

 لسياسة إدارة المخاطر
ً
، واإلبالغ عن أي حاالت حياد وفقا ز يك معي  .عىل شى

اض ات التخطيط نسع جاهدين إىل التقليل إىل أدنز حد ممكن من أثر أي حاالت سلبية من الحياد عن افي 
اضات التخطي. سيما فيما يتعلق بتوقعات إيرادات المنظمةالرئيسية، وال د افي 

َّ
ي تشكل أساس وتحد

ط الت 
انية عىل أساس متحفظ دون الوضع األساشي  ز ي بإد. برنامج العمل والمي 

ارة المخاطر ويقوم الفريق المعتز
.بتحديث التوقعات ومراجعتها بانتظام ألغراض الرصد التشغيىلي 
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 آليات الرصد والرقابة والشكاوى واالستجابة

 

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

مرتفعمتوسطمنخفض

حددت المنظمة المستوى 
بالنسبة لحاالت منخفض

الحياد المتعلقة بآليات
الرصد والرقابة والشكاوى

.واالستجابة

 لإلدارة بأن آليات االمتثال والضوابط الداخلية وإدار 
ً
ة المخاطر المعمول توفر كيانات الويبو الرقابية ضمانا

.بها للتخفيف من حدة هذا النوع من المخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة

، بم
ً
ز أو تجاوزها دائما ي ذلك نتخذ إجراءات عملية لالستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة الخارجيي 

ز
ا ف

كاء أو مستخدمي خدمات الويبو
ز أو الشى .توقعات الزبائن أو الدول األعضاء أو البائعي 

مة وتوفي  آليات نعمل عىل تجنب أو تقليل الخالفات المتعلقة بمكان العمل عن طريق أنشطة التوعية العا
ز  ز والعاملي  ز الموظفي   مع وال نتس. وخدمات رسمية وغي  رسمية لتسوية الخالفات الناشئة بي 

ً
امح مطلقا
ز أي شكل من أشكال المخالفات أو سوء السلوك، ونتعامل مع تلك الحاالت عن طريق تدريب المو  ظفي 

ورةوتوعيتهم بأساليب الوقاية والتجنب واإلبالغ، واتخاذ تدابي  تأديبية أو إدارية بحسب ا .لضز

ي آليات الحوكمة الداخ
ز
 من المخاطر فيما يخص أي ثغرات متصورة ف

ً
ي نقبل مستوى منخفضا

لية لدينا، ونقز
ي ذلك األعمال المنجزة عن طريق الشى 

ز
كاء ومقدمي بمسؤولينا المالية عن جميع جوانب عمل الويبو، بما ف

مانات للدول ويوفر هيكل الويبو الشامل للرقابة والمتابعة االستباقية لتوصيات الرقابة ض. الخدمات
.األعضاء


