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  ال ينفّك يتصاعد في ترتيبهاألعمال والمناخ  المخاطر بالنسبة لرؤساء تتصدر قائمةالبطالة 

 

أما األزمة المالية فتحتل المركز  ، مباشرة األوبئة واألمراض المعديةالتنفيذيين، تليها مدراء األعمال لقلق الرئيسي مصدر الالبطالة تشكّل  •
 اإلقليميةمخاطر األعمال  الثالث في سلّم  

 قائمةال في صدارةالكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام اإليكولوجي كمخاطر المناخ  •

اكتشف  ،دولة 127من قادة األعمال من  12000من  ملت أكثر شدراسة مسحية إلى  2020اإلقليمية األعمال مخاطر تقرير  تستند نتائج •
 هذا الرابطمن خالل التفاعلية الحية  الخرائط

أكتوبر( والتي تهدف إلى  23-20للمنتدى االقتصادي العالمي )بعة قمة إعادة ضبط الوظائف التاالنتائج قُبيل انطالق باكورة تم إصدار  •
 تشكيل اقتصادات ومجتمعات وأماكن عمل شاملة وعادلة ومستدامة 

 هذا الربطيمكن تسجيل الوسائل اإلعالمية من خالل  •

 
الصادر عن المنتدى االقتصادي    2020خلص تقرير مخاطر األعمال اإلقليمية    –  2020أكتوبر    8  ،سويسرا  ،جنيف

حول العالم، أما األزمة المالية، والتي تصدّرت والمدراء  العالمي إلى أن البطالة باتت الشغل الشاغل لكبار رجال األعمال  
األوبئة    وصعدت  هذا للتقرير.    المركز الثالث وفقًا للخريطة التفاعلية، فحلّت في  2019المخاطر في تقرير العام الماضي  

في المراكز العشر األولى في   حلّت، حيث  تهديدا  كثر األ ثاني  الخطر ال   درجة لتصبح   28  ترتيبهااألمراض المعدية في  و
 وشرق آسيا والمحيط الهادئ.   ، جنوب آسياإقليمي باستثناء  كافة أقاليم العالم  

 
أوراسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق  ينضوي التقرير على دراسة مسحية تشمل كّل من  

، بما في  اً خطر  30  التقرير  يصنفو  األوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
 ات. وانهيار الدولة واألزم المتطّرفةذلك الهجمات اإلرهابية والظواهر الجوية  

 
ومن ،  تشكل قلقاً متزايداً   ية باتتالمخاطر المناخ  إال أناالقتصاد،  بالمخاطر الرئيسية تتعلق  غالبية  أن  على الرغم من  

 ، والظواهر الجوية المتطرفة خمسمراتبعية سبع  الكوارث الطبيالمخاطر األكثر بروزاً في تقرير هذا العام: ارتفاع  
مرتبتين.   يةالمناخ   ات تغيرالالتكيف مع    في  ، والفشلمراتب  ، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي ثمانيمراتب

انخفاض ، ومراتب  الكوارث البيئية من صنع اإلنسان ستةومن االختالفات األخرى الواضحة في تقرير هذا العام، انخفاض  
 مراتب.  الهجمات اإلرهابية تسعةانخفاض ، و مراتب فشل التخطيط الحضري سبعة 

 
أن المخاطر الرئيسية في التقرير تغيّر من شكل ، المنتدى االقتصادي العالمي  لدى المدير اإلداري  وترى سعدية زهيدي  

رتفاع األتمتة،  مقرونة بالوباء،  التوظيف نتيجة لالتي طرأت على عالم  ضطرابات  اال إن  " سوق المال واألعمال حيث قالت:  
 ."  ، تعمل بشكل أساسي على تغيير أسواق العملللبيئة( اً )صديق  واالنتقال إلى اقتصادات أكثر اخضراراً 

 
  ، ودعم األجور المعيشية، وإعادةرائعة لخلق وظائف جديدة  اً لقادة فرصأمام امع خروجنا من األزمة، تتاح  وأضافت: "

 بالشكل المناسب." سواق العمل المستقبلية أل  لمواجهة التحديات  ةتصور شبكات األمان االجتماعي
 

تُلهينا  انتباهنا، و  19-كوفيد، فقال: " تشتت جائحة  مجموعة زيورخ للتأمينلدى  إدارة المخاطر  قسم  رئيس  أما بيتر جيجر،  
  للجائحة  إال أنالحالية.  الجائحة  ة طويلة من حل أزمة  بعد فترحتى  موجودة    ستبقى عن بعض المخاطر طويلة األجل التي  

 ." يتمثل في دفع الكثيرين إلى إعادة تقييم األولويات  أيضاً   تأثير إيجابي
 

المخاطر، وأن يؤدي إلى   في التعامل مع ستراتيجياتها المتعلقة بالمرونة  ال الشركات    تطوير "آمل أن يضمن ذلك  وأضاف:  
 ."مثل تغير المناخ األساسيةمكافحة المخاطر ذات نتائج مضمونة في اتخاذ إجراءات حاسمة و
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التنفيذي لشركة مارش  ومن جانبه علّق   الضوء على   19-لقد سلطت أزمة كوفيدقائالً: " جون دويل، الرئيس والمدير 
 ترتيبات المخاطر مرونتها و  مطابقة   تعمل علىإلى المستقبل، فإنها    الشركات  فيه  تتطلع  ففي الوقت الذيالمرونة التنظيمية.  

 " على السواء. بتحوالت سلوكية كبيرة للعمالء والقوى العاملةغني مع مشهد التهديدات الالخاصة بها 
 

االعتماد على  زيادة  إال أن مخاوف االقتصادية والمناخية من الشركات إعادة تركيز خطط األعمال، الوأضاف: " تتطلب  
التحتية الرقمية   التعافي،  مستويات  لتحسين  وعليه،  التعرض للمخاطر اإللكترونية.  كبيرة في إمكانية  عني زيادة  يالبنى 

تكون أكثر مرونة في مواجهة االضطرابات ل مالها  قدر أكبر من االستعداد في نماذج أع  تبني  ستحتاج المؤسسات إلى 
 " .المستقبلية

 
ال تسببت الجائحة بأضرار كبرى لقد " : لدى مجموعة إس كي رئيس لجنة القيمة االجتماعيةوبدوره قال لي هيونغ هي، 

 ،هذا األمر  اأدركوقد  قادة األعمال في آسيا  ويتوّضح من نتائج الدراسة المسحية بأن  توصف القتصاداتنا ومجتمعاتنا.  
لمبادرة،  هذه ا كشركاء جدد لمجموعة إس كي، واألوبئة المعدية في المرتبة األولى في سلّم مخاطرهم. إننا في    حيث حلّت

األمر بشكل أفضل.    ةب المصلحة المتعددمجتمع أصحابين  و  مخاطر لل  نعمل على فهم الترابط بين تصورات قادة األعمال
المتداخلة ببعضها البعض هو   وتغير المناخ   ،والمخاطر المالية  الجائحة، معالجة مخاطر الذي نحن على يقين منه هو أن  

 ." المستقبل المنشود الوصول إلى أساس  
 
 

مارش  تفاعلية وتم تطويره بالشراكة مع شركات   شكل خريطة  على   2020تقرير مخاطر األعمال اإلقليمية    تصميم تم  
للتأمينو،  وماكلين زيورخ  من  مجموعة  جزء  وهو  كي،  إس  ومجموعة  العالمية،  المخاطر  للمنتدى  التابعة    مبادرة 

  بها   األوسعوالجمهور  المصلحة  تعريف أصحاب  المخاطر العالمية الحرجة والتي تعمل على تحليل  ، واالقتصادي العالمي

 .الرقمية واإلعالمية وسائل اإلعالممن خالل 
 
 
 
 
 
 

 اإلقليم  1الخطر # 2الخطر # 3الخطر # 4الخطر # 5الخطر #

 األزمات المالية الهجمات اإللكترونية  انعدام االستقرار االجتماعي 
انتشار األوبئة 

 واألمراض المعدية 
 عالميا   البطالة 

 الفقاعة االقتصادية الكوارث الطبيعية النزاعات الدولية الهجمات اإللكترونية 
انتشار األوبئة واألمراض 

 المعدية 
شرق آسيا والمحيط 

 الهادئ

 النزاعات الدولية االجتماعي انعدام االستقرار  األزمات المالية أزمات الدول أو انهيارها 
انتشار األوبئة واألمراض 

 المعدية 
 أوراسيا

 الهجمات اإللكترونية  البطالة أو نقص العمالة  األزمات المالية الفقاعة االقتصادية
انتشار األوبئة واألمراض 

 المعدية 
 أوروبا

انتشار األوبئة واألمراض 
 المعدية 

 فشل الحوكمة الوطنية  البطالة أو نقص العمالة  االستقرار االجتماعي انعدام  األزمات المالية
أميركا الالتينية  
ومنطقة البحر  

 الكاريبي 

 الهجمات اإللكترونية 
تضخم مالي خارج  

 عن السيطرة 
انتشار األوبئة واألمراض 

 المعدية 
 صدمات أسعار الطاقة  األزمات المالية

الشرق األوسط  
 وشمال أفريقيا 

 االحتيال أو سرقة البيانات الكوارث الطبيعية الفقاعة االقتصادية
انتشار األوبئة 

 واألمراض المعدية 
 أميركا الشمالية  الهجمات اإللكترونية 

 فشل الحوكمة الوطنية 
انعدام االستقرار  

 االجتماعي
 صدمات أسعار الطاقة 

سوء استخدام  
 التكنولوجيا 

 آسياجنوب  البطالة أو نقص العمالة 

 صدمات أسعار الطاقة 
انتشار األوبئة 

 واألمراض المعدية 
 البطالة أو نقص العمالة  فشل الحوكمة الوطنية  فشل البنية التحتية الحيوية 

أفريقيا جنوب 
 الصحراء الكبرى

https://www.weforum.org/global-risks/home


 المنهجية:
دولة.    127تنفيذيين في    لمدراء  استطالع رأي  12012إلى    2020  تستند نتائج تقرير المخاطر اإلقليمية لممارسة األعمال

أنها    يعتقدون"المخاطر العالمية الخمس التي  وطُلب منهم تحديد  اً،  عالمي  خطراً   30المشاركين بقائمة أساسية من  تم تزويد  

استطالع الرأي  وقد ضم هذا السؤال إلى  خالل السنوات العشر القادمة".    بلدهم األكثر أهمية بالنسبة لممارسة األعمال في  
تقرير وسيتم إصدار    . لمنتدى االقتصادي العالميالصادر عن انفيذي السنوي، وهو جزء من تقرير التنافسية العالمية  الت

 المقبل. نوفمبر   18في  2020 التنافسية العالمية 
 

 مالحظات للمحررين 

   هذا الرابط عبرإعادة ضبط الوظائف قّمة تابع 
   منصة تشكيل االقتصاد والجديد والمجتمعثر على كتعّرف أ 

 إعادة الضبط الشامل اطلع على 
 هذا الرابط شاهد وحّمل صور عالية الجودة للمنتدى عبر 

 اليابانية |  الماندرين|   اإلسبانية|  الفرنسيةالمنتدى باللغة  جندة أاقرأ 
 فيسبوك ى متابعي المنتدى على  انضم إل

 الخاصة بالمنتدى   قاطع الفيديوم شاهد
  البودكاست|  بووي|  تيك توك|  لينكد إن|  إنستجراموعلى  davos@وعبر    wef@تابع على المنتدى على تويتر عبر

 المنتدى   أثرتعرف على المزيد عن 
 الخاص بالمنتدى البث الصوتي/ البودكاستو  األخبار الصحفيةاشترك للحصول على  

 

 
 

 
سسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، ومن خالل إشراك المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤ

والصناعية.  واالقليمية  العالمية  األجندات  لصياغة  المجتمعيين  القادة  من  وغيرهم  والسياسة  األعمال،  وقطاع  الفكر،  قادة 
rum.orghttp://www.wefo 
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