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خسارة  : ركود اقتصادي، 19-يحددون أبرز مخاوف ما بعد كوفيداختصاصيون خبراء و 

 أخرى، سياسة حماية اقتصادية جديدة   أوبئةوظائف،  ال

أخرى  ظهور أوبئةمعدالت البطالة، في ، ارتفاعاً طويل األمدركوداً اقتصادياً  19-تتصدر قائمة المخاوف المتوقع حدوثها بعد كوفيد •

- تضرب العالم، وسياسة حماية اقتصادية جديدة، وذلك وفقاً لما أورده تقرير المنتدى االقتصادي العالمي "مخاطر تفشي فيروس كوفيد

 اليوم صدر صباح ولية وتداعياتها"، الذي : التوقعات األ19

 يسلط التقرير الضوء على حقيقة أن العالم غير مستعد لآلثار السلبية للمخاطر البيئية واالجتماعية والتكنولوجية بعيدة المدى  •

ً الوصول إلى  و فرصة لتحقيق انتعاش بيئييرى التقرير إلى أن  • تلوح في األفق، وذلك   مجتمعات أكثر مرونة وتماسكاً وشمولية وتساويا

 إذا ما أخذ قادة العالم بزمام المبادرة اآلن الغتنام هذه الفرصة 

 هذا الموقع  عبر  19-وتقريراً ثانياً حول التحديات والفرص في حقبة ما بعد كوفيد الموقع هذايمكن استعراض التقرير كامالً عبر  •
 

 
: 19-عنوان "مخاطر تفشي فيروس كوفيدباليوم المنتدى االقتصادي العالمي تقرير عالمي نشره  خلص :2020مايو  19جنيف، سويسرا، 

لم تتحد جهود القادة وقطاع  شهراً القادمة ضائقة اقتصادية واستياًء اجتماعياً، ما 18التوقعات األولية وتداعياتها" أن العالم سيشهد خالل الـ

الها، تلوح في األفق فرصة حقيقية لتحقيق األعمال وصناع القرار إلدارة تداعيات جائحة فيروس كورونا. فمع استئناف اقتصادات العالم ألعم

 مستويات أفضل من المساواة االجتماعية واالستدامة، ما يفتح الباب أمام عصر جديد أكثر ازدهاراً. 

 

مجموعة "شركات مارش وماكلينان" و"مجموعة زيورخ للتأمين"،  معشراكة الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي بالويستند التقرير، 

المقبلة وتحديد أبرز المخاوف وفقاً الحتمالية   18ألشهر الـتوقعية لالمجال قاموا بدراسة  هذا  خبير في  ومختص    350  حواليوجهات نظر وآراء  

تهيمن على توقعات الشركات فيما   19-ية الفورية لجائحة كوفيدحدوثها وأثرها على العالم واقتصاداته. ويوضح التقرير أن التداعيات االقتصاد

وصوالً إلى ضعف المكانة المالية للعديد من االقتصادات  طويل المدىيتعلق بالمخاطر المستقبلية. ويتراوح ذلك بدءاً من ركود اقتصادي 

 يار ألسواق ناشئة رئيسية. األفراد عبر الحدود وانهحركة و سالسل االستيراد والتوريدالكبرى وقيود أشد على 

 
يرة بما ومع التدقيق في أوجه الترابط بين هذه المخاطر، يدعو التقرير قادة العالم التخاذ إجراءات من شأنها التصدي للتحديات المستقبلية الكث 

في ذلك أزمة المناخ واالضطرابات الجيوسياسية واالرتفاع في معدالت عدم المساواة والضغوطات على الصحة النفسية للمجتمع والفجوات 

 حوكمة استخدام التكنولوجيا والنظم الصحية القابعة تحت وطأة ضغط مستمر.  في

 
وسيكون لهذه المخاطر طويلة المدى آثار خطيرة على المجتمعات والبيئة ونظم حوكمة التكنولوجيا الحديثة، األمر الذي يؤكد على الدعوات 

 .  2020، والصادر في يناير التي أطلقها تقرير المخاطر العالمية 
 

 خمسة أكبر إلى أن المخاطر البيئية تعتبر بين الصادر في يناير من هذا العام تقرير في ال مجموعة من الجهات أصحاب المصلحةوأشارت 

 ، كما حذر التقرير من إثقال كاهل نظم الرعاية الصحية. القادم العقد خالل عالمال تهدد عالمية أخطار 

 

ة إلى عدد وقدمت آخر تحديثات التقرير تصوراً مبدئياً ضم عدداً من المخاطر المألوفة، والتي ربما يزداد تأثيرها نتيجة لألزمة الحالية، باإلضاف

ثا المشاركين إلى أن الركود العالمي طويل المدى يمثل أبرز مصادر القلق بالنسبة لمجتمع من المخاطر الجديدة التي ظهرت مؤخراً. وأشار ثل

األعمال، فيما قال نصف المشاركين أن حاالت اإلفالس، ودمج األعمال، وعدم قدرة بعض القطاعات على استعادة حيويتها، وتأثر سالسل 

 التوريد تتمثل مصادر قلق رئيسية بالنسبة لهم.

 

ع أتمتة قطاعات االقتصاد التي فرضها انتشار الوباء، تبرز الهجمات السيبرانية واالحتيال اإللكتروني كمصادر تهديد رئيسية، وذلك ومع تسار 

وفقاً لنصف المشاركين؛ فيما يشكل انهيار الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات بواعث قلق رئيسية أخرى، تضاف إلى االضطرابات الجيوسياسية 

 ادة القيود على حركة األفراد والسلع. واحتمال زي

 

" على الرؤى والتحليالت التي قدمها صناع القرار والعلماء والباحثون 19-وركز تقرير ثان بعنوان "التحديات والفرص في عالم ما بعد كوفيد

 بهدف تحديد الفرص التي يمكن البناء عليها لتشكيل عالم أكثر ازدهاراً وعدالً واستدامة. 
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المديرة العامة للمنتدى االقتصادي العالمي: "تسببت األزمة الحالية رئيسة قسم المجتمع واالقتصاد، و دي،ياً على ذلك، قالت سعدية زهوتعليق

، جودةبآثار مدمرة على حياة ومعيشة الكثيرين، ونشأت بسببها أزمة اقتصادية لها آثار بعيدة المدى، كما كشفت عن الكثير من أوجه القصور المو

ة بالتالي فإن مهمة القادة في جميع القطاعات أن يواجهوا اآلثار المباشرة للوباء، وأن يمدوا جسور التعاون ويحرصوا على التمتع بالمرونو

 فبسبب هذه األزمة لدينا اآلن فرصة فريدة ألن، الالزمة إليقاف المخاطر التي أظهرها الوباء واالستعداد لمواجهة المخاطر التي لم تظهر بعد

 نقوم باألشياء بشكل مختلف وأن نبني اقتصادات أفضل وأكثر استدامة ومرونة وشموالً." 
 

الضرورة القصوى   19-المخاطر لدى مجموعة زيورخ للتأمين: "لقد أثبت انتشار فيروس كوفيد ومن جانبه، قال بيتر جيجر كبير مسئولي قسم

العمل، للتركيز على المخاطر وفي مقدمتها قضايا التغيير المناخي. وفي سعينا إلى إعادة بناء وتمتين اقتصاداتنا، أتاحت التغيرات في منهجيات  

تهالك الفرصة لخلق أدوات وأساليب جديدة لتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق مستقبل اكثر والتوجهات العامة لقضايا السفر والتنقل واالس 

 أماناً."  

والتحديات "ستحدث هذه الجائحة آثاراً بعيدة المدى، مع ارتفاع مستوى البطالة وتأثيره على مستوى ثقة المستهلكين، وانعدام المساواة والرفاهية،  

ماعية، فضالً عن الضغوطات الكبيرة على عمليات التوظيف وقطاع التعليم، والتي أسفرت عن خسارة أكثر التي تواجهها نظم الحماية االجت

 مليار طالب لتعليمهم، لنواجه خطر ضياع جيل آخر. وستؤدي القرارات المتخذة اآلن في كيفية توجيه المخاطر أو الفرص."  1.6من 

 

مجموعة من المخاطر  19-مارش: "واجهت المؤسسات قبيل انتشار فيروس كوفيد وقال جون دويل، الرئيسي والرئيسي التنفيذي لشركة

على قطاعات األعمال  fالكبيرة والمعقدة عالمياً، فمن المخاطر السيبرانية إلى سالسل التوريد، إلى جانب رفاه وصحة الموظفين، مما يستوج

وبهدف تهيئة الظروف والشروط لتحقيق انتعاش أسرع ومستقبل اكثر مرونة،  إعادة دراسة الهيكليات والنهج التي كانوا يعتمدون عليها سابقاً.

ً بشكل أكثر فعالية، وإلى جانب االستثمارات الكبرى الرامية إلى تحسين النظم  يتوجب على كل من الحكومات والقطاع الخاص العمل معا

ه األزمة، أن تصبح المجتمعات أكثر مرونة وقدرة على تحمل الصحية والبنية التحتية والتكنولوجيا، فيجب أن تكون إحدى أهم مفرزات هذ

 األوبئة المستقبلية والصدمات الكبرى األخرى." 

 

، حيث تم تطوير هذا التقرير 19-: يوفر رؤية شاملة للتحديات والفرص لمرحلة ما بعد فيروس كوفيد19-تقرير "مخاطر تفشي فيروس كوفيد

ستشاري للمخاطر العالمية" التابع لـ"المنتدى االقتصادي العالمي"، وبدعم من شركاء استراتيجيين هم العالمي بدعم كبير من قبل "المجلس اال

 مجموعة "شركات مارش وماكلينان" و "مجموعة زيورخ للتأمين".  

 - انتهى  -
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 مالحظات للمحررين

 
   مبادرة المخاطر العالمية التابعة للمنتدى اقرأ المزيد عن

 المنتدى   صور  استعرض

 الماندراين  | اليابانية|  اإلسبانية|  الفرنسيةباللغة المنتدى، متوفر أيضاً  جدول أعمالاقرأ 

 فيسبوك انضم إلى متابعي المنتدى على 

 الخاصة بالمنتدى   قاطع الفيديوم شاهد

  البودكاست|  بووي|  تيك توك|  لينكد إن|  إنستجراموعلى  davos@وعبر    wef@على تويتر عبر تابع على المنتدى 

 المنتدى  أثر تعرف على المزيد عن 

بالمنتدى  الخاص البودكاستالبث الصوتي/ و  األخبار الصحفيةاشترك للحصول على 

 
 يلتزم المنتدى االقتصادي العالمي بتحسين الوضع العالمي، وهو منظمة عالمية للتعاون بين القطاعين العام والخاص. 

 www.weforum.org.(عمال وغيرهم من قادة المجتمع لصياغة جداول عمل عالمية وإقليمية وصناعية. )يجذب المنتدى أهم القادة السياسيين وقادة األ
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