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 خبير 700العالمي بمشاركة  يمنتدى االقتصادالأطلقه 
هو أكبر المخاطر  ؤكد أن تزايد الفجوة في الثرواتيُ  2014تقرير المخاطر العالمية 

 في العام الجديد
 

على  الُمحتمل تسببها في التأثير أكثر المخاطر هوالتفاوت في الدخل  أن 2014تقرير المخاطر العالمية  كشف •
 التوازن العالمي خالل العقد القادم. 

 واألزمات المالية.، لبطالةتضم قائمة المخاطر المهمة األخرى المذكورة في التقرير التقلبات المناخية، وا •
وعدم التكامل الرقمي  ،لبطالة بين الشبابعّمقة لقضايا اويتضمن دراسة مُ  اً عالمي اً خطر  31يحلل التقرير  •

 والمخاطر الجوسياسية. 
 risks-http://reports.weforum.org/global-2014 يمكن قراءة النسخة الكاملة من التقرير عبر الرابط: •
   http://wef.ch/GRR2014videoحول التقرير عبر البرابط االلكتروني:التقديمي مشاهدة الفيديو يمكن  •

 
المنتدى الصادر اليوم عن  2014كشف تقرير المخاطر العالمية لعام : 2013يناير  16لندن، المملكة المتحدة، 

الخطر األكثر  واألكثر فقرًا هُنظرائهم األكثر ثراًء و المواطنين  دخل، أن الفجوة المستمرة بين االقتصادي العالمي
 700أكثر من  وآراءلمشاركات وفقًا وذلك العالمي خالل العقد القادم،  على النطاق إلحداث أضرار بالغةاحتماًال 

 التقرير العالمي.تابة ساهموا في ك عالمي خبير
 
ة العالمية في من المخاطر ذات السمخطرًا  31نظرة مستقبلية للسنوات العشر القادمة، خالل ُيقّيم التقرير من و 

ُيصّنف التقرير على إحداث تأثير سلبي بارز على امتداد جميع الدول والقطاعات حال حدوثها.  القادرةو طبيعتها 
تكنولوجية، وتقاس المجتمعية و الجيوسياسية و البيئية و القتصادية و اال المخاطر تضم،تصنيفات  خمسةلـ وفقاً  المخاطر

 من حيث احتمالية حدوثها وقدرتها على التأثير. 
 

والتي الظروف المناخية القاسية  هيبعد التفاوت في الدخل،  ،المخاطر األكثر احتمالية للحدوثويرى الخبراء أن 
والتغير  ،مخاطر البطالة ونقص العمالة ، يليهاعلى الصعيد العالمي صدمة منهجيةيحتمل أن تتسبب في حدوث 

 لكترونية. االهجمات الو  ،المناخي
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مالية األزمات الأما على صعيد المخاطر المؤثرة بشكل كبير، فُيصّنف التقرير 

حداث التأثير األكبر على إلأنها ذات قدرة على الخبراء  على أنها مخاطر يراها
هذا الخطر االقتصادي  ويلي ، السنوات العشرة المقبلةى امتداد األنظمة والدول عل

خطران بيئيان، هما التغير المناخي وأزمات المياه، ثم البطالة ونقص العمال، 
 . البنية التحتية ألنظمة المعلومات الذي ُيصّنف كخطر تكنولوجيوأخيرًا انهيار 

 
: االقتصادي العالميالمنتدى ، كبيرة الخبراء االقتصاديين في جنيفر بالنكقالت و 

العالمي،  على قدرة إلحداث الفشل على النطاق"ينطوي كل خطر ورد في التقرير 
السلبية  هاثار آ تجعلهي التي  الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر ومع ذلك، فإن

يجب ٕاذا ما أردنا التصدي لهذه المخاطر، فو  .مضاعفلها تأثير لو كان كما بارزة 
لمعالجة وجود مخاطر كارثية من حولنا، األطراف المعنية أن تتظافر كافة جهود 

 والتكّيف معها في عالم اليوم".
 
من خطرًا  31 خطورةقياس إلى جانب  2014يتضمن تقرير المخاطر العالمية و 

 حولخاصة التحقيقات مجموعة من الالمخاطر العالمية واحتمالية وقدرة تأثيرها، 
والتعقيد المتزايد  ،الشبكة العنكبوتية العالميةعلى  اإللكترونيةللهجمات  متزايدالخطر ال تشمل، ثالث حاالت محددة

أخيرًا لسلطة والنفوذ، و لاألقطاب  ةتوزيع متعددحالة  في الوقت الذي يشهد تحرك العالم نحوللمخاطر الجيوسياسية 
 . العمالةنقص بطالة الشباب و 

 
في العقد  المزدوجة التي تواجه البالغين ممن هم في سن العملعلى وجه الخصوص، التحديات  ويرصد التقرير

تأثير ذلك على االستقرار  يرصد أيضاً كما ، فرص العمل وارتفاع تكاليف التعليم تناقص والمتمثلة في ،الحالي
 في بعض األسواقحاليًا من الشباب  بالمائة 50أكثر من  بحث معو التنمية االقتصادية. و  ،السياسي واالجتماعي
من شباب العالم، يقدم  بالمائة 90النامية حيث يعيش  في الدولوارتفاع العمالة غير الرسمية  ،المتقدمة عن العمل

نشر التدابير التكنولوجية من خالل  وطأة بعض هذه المخاطر ية امكانية التخفيف منكيف حول رةتبصّ مُ التقرير نظرة 
 من التدابير.وغيرها 

 
: "نتيجة لألزمة المالية والعولمة، يكافح قائالً  مديري المخاطر لشركة "سويس ري" للتأمين، كبير ديفيد كول وأوضح

السكان  حاجة مجتمعية لدعمومع ل متضاءسوق عمل  ضمنالشباب في األسواق المتقدمة األصغر عمرًا من جيل ال
المهارات المطلوبة على الوقت الذي ما تزال فيه في  ،فرص العمل تتنامىالناشئة وفي األسوق  .شيخوخةفي سن ال

، لمناقشة اآلن إشراك الجيل الجديدويجب علينا  .المرجو ال تلبي الطلب ،عاملة متنوعةمن أجل قوة نطاق واسع 
، وتبادل المهارات ذات فعاليةأسواق عمل و ، خلق نظم تعليمية مناسبة، مع القدرة على لشروطهم حلول عملية وفقاً 

 ". جميعاً نعتمد عليه مستقبل مستدام وتشكيل  ،كفاءةذات ال
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ألجهزة الكبير في عدد اع والتوسّ  ،ساسيةاألمهام العلى شبكة اإلنترنت لتنفيذ  المتزايد االعتمادإن وبحسب التقرير ف

 ، من أي وقت مضى 2014أكبر حجمًا في عام  جعل خطر الفشل المنهجيالمتصلة بالشبكة، من شأنه أن ي
 التجسس الحكومي حول مؤخراً  التقارير التي انكشفتولعل  .المجتمعات وتفكيككسر األنظمة أو من  نهُيمكّ بشكل و 

 يتسببتأثير يمكن أن فال ف،عالجة هذا الضعلم ةكمو بناء نماذج حقلصت استعداد المجتمع الدولي للتعاون من أجل 
 وٕاشاعة، الكبيرتفوق فيها قراصنة االنترنت بال تمتعالتي يس ـ "حرب العالم االفتراضي"، أو ما يسمى ب" االنترنتبتجزئة"

 . على نطاق واسعضطراب اال
 
الثقة في  نشهد تراجع: "" للتأمينزوريخ إنشورانس"المخاطر في مجموعة  مدير، آكسل بي ليمانمن جانبه، قال و 

وسيلة  تفتيت اإلنترنت في حد ذاته، وُيعد ات والقرصنة وخرق الخصوصيةاالنترنت نتيجة سوء استخدام البيانشبكة 
حدائق المن بناء  بدالً و  .اإلنترنت لنا جميعاً التي يوفرها  فوائدالدمر تأن  امن شأنهإذ  ،القضيةخاطئة لحل هذه 

 ."معايير األمن واستعادة الثقة بناءلنبدأ العمل لسورة، فقد حان الوقت مُ ال
 

على االستقرار العالمي ، يمكن أن يؤثر كل منها اليوم متعدد األقطابويقدم التقرير أربعة تهديدات رئيسية في عالم 
عدم اليقين في األسواق الناشئة، حيث أصبحت األسواق حالة  أوالً تشمل،  في السنوات الخمسة إلى العشرة القادمة

الخالفات التجارية ، ثانياً  الناشئة الرئيسية في العالم غير مستقرة نتيجة ضغوط اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.
والسياسية بين الدول، حيث تصبح التجارة واالستثمار مستخدمتين بشكل متزايد كبديل للقوة الجيوسياسية، مع زيادة 

انتشار الصراع ذي المستوى المنخفض، والناجم عن التغير التكنولوجي وٕاحجام القوى ، ثالثاً  بؤر التوتر نتيجة لذلك.
إحراز تقدم بطيء فيما ، رابعًا وأخيراً . نه أن يتسع بسهولة إلى حرب واسعة النطاقالكبرى عن التدخل، ما من شأ

يتعلق بالتحديات العالمية، حيث يؤدي استمرار الجمود في مؤسسات الحكم العالمية إلى الفشل في معالجة التحديات 
 ي. البيئية والتنموية على نحو كاٍف، وهي التحديات ذات الطبيعة العالمية بشكل حقيق

 
ُتهدد البيئة : ""مارش آند ماكلينان"رئيس مركز المخاطر العالمية في شركات  جون درزيكوفي هذا السياق، أشار 

لتنمية العالمية، مثل الخدمات المالية األهمية بالنسبة لبالغة بقلب التقدم في القطاعات الجيوسياسية األكثر تشرذمًا 
تأجج بطئ  حدوث لمنع، تنسيقاتسامًا بالأكثر  في حاجة لممارسات حوكمة. وبات العالم الطاقةوالرعاية الصحية و 

 ".ملةإلى أزمات كاوتحولها من البلدان النامية  النمطيةمخاطر لل
 

مارش "خبراء من شركات  بمشاركة، 2014قام بإعداد تقرير المخاطر العالمية  المنتدى االقتصادي العالمييذكر أن 
التابعة ، أكسفورد مارتن وكليةللتأمين، إنشورانس" وريخ ز  "ومجموعةشركة إعادة التأمين السويسرية، و  ن،ناآند ماكلي

جامعة التابع ل القرار اتخاذ وعمليات المخاطر إلدارة وارتون مركزو  ،جامعة أكسفورد، والجامعة الوطنية في سنغافورةل
  . بنسلفانيا

 
 -انتهى  -



 
 للمحررين مالحظات

 :أسماؤهم التالية باألشخاص االتصال يرجى 2014 العالمية المخاطر تقرير حول المعلومات من للمزيد
 سويسرا.  التأمين، إلعادة السويسرية الشركة في اإلعالمية العالقات مدير ،تانر رولف •

 Rolf_Tanner@swissre.com  اإللكتروني، أو البريد  792344642(0) 41 +هاتف 
 

 .المتحدة المملكة وماكلينان، مارش مارش، مجموعة في اإلعالمية للعالقات العالمي المدير غروفز، جيسون •
 jason.groves@marsh.com، أو البريد اإللكتروني 2073571455(0)44+هاتف 

 
 .سويسرا جروب، إنشورانس زوريخ في اإلعالمية العالقات مدير موريتو، ريكاردو •

 riccardo.moretto@zurich.com، أو البريد اإللكتروني 446252100(0)41+هاتف  
 

 : 2014لمزيد من المعلومات حول تقرير المخاطر العالمية 

 اإللكتروني: العالمية على الموقع  المخاطر لتقرير الصحفي للمؤتمر الحي البث شاهد •

http://livestream.com/worldeconomicforum 

 http://wef.ch/GRR2014videoعلى الموقع  2014 لتقرير المخاطر العالمية الفيديو التقديميشاهد  •

 http://wef.ch/blog المنتدى على مدونة اقرأ •

 الوسم(استخدم  http://wef.ch/livetweetو  http://wef.ch/twitter  تويترموقع   على أخبار المنتدى تابع •

#globalrisk  .(لمشاركتك 

 http://wef.ch/newsللمنتدى  االخبارية النشرات في اشترك •

 http://wef.ch/scribd "سكريبد "على المنتدى تقارير اقرأ •

عبر:  2014 العالمي االقتصادي للمنتدى السنوي االجتماع حول المعلومات جميع على احصل •

http://wef.ch/Davos2014 

 http://wef.ch/facebook تابع صفحة المنتدى في موقع "فيسبوك"  •

 Google http://wef.ch/gplus+ تابع المنتدى على •

 :المنتدى االقتصادي العالمينبذة عن 

منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة،  المنتدى االقتصادي العالمييعد 
والقطاع األكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير 

ة جينيف السويسرية. وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية ، ويقع مقره الرئيس في مدين1971ربحية في عام 
 محددة.

 www.weforum.org، الرجاء زيارة: المنتدى االقتصادي العالميللمزيد من المعلومات حول 
 

 ، الرجاء التواصل مع:اإلعالمية للمزيد من المعلومات
 المنتدى االقتصادي العالميعالمي، اإل المدير، يم الحبيبري

 11 31 531 79 41+، الهاتف المتحرك:  Rim.Elhabibi@weforum.org: يالبريد اإللكترون
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