
 
 

 2022تغيرات المناخ واألزمات االجتماعية تتصدران قائمة المخاطر العالمية لعام 

أزمة مناخ عالمية، وتضخم االنقسامات االجتماعية، وازدياد الهجمات   مع استمرار الجائحة، تشكل  •
 أبرز المخاطر العالميةاإللكترونية، وتفاوت في حاالت االنتعاش االقتصادي عالميًا، 

العالم،    تعافيبتسارع    يعتقدون فقط    10  كلمن    1حول المستقبل القريب، و  متفائلون   أفراد   6  كل  من  1 •
 فيها نخبة من الخبراء بحسب دراسة شارك 

القطاعات   مختلف  من  المصالح  أصحاب مع  تبني وسائل استجابة بالتنسيق    قادة العالميتوجب على   •
 لحل هذه المشكالت المنهجية، رغم ضعف طرق التعاون المنشودة

المزيد حول مبادرة المخاطر العالمية    ومعرفة  هنا  2022تقرير المخاطر العالمية    االطالع على  يمكنكم •
 risks22# 22. كما يمكنكم المشاركة في التعليقات عبر الهاشتاغ #المخاطر_ هنا

تصدرت ،  19-د بينما ندخل في العام الثالث لتفشي جائحة كوفي  –  2022  يناير   11جنيف، سويسرا،  
أنها وعلى    . وكشف التقرير2022 العالمية  المخاطربحسب تقرير    مخاطر المناخ أبرز المخاوف العالمية

أبرز المخاطر على المدى الطويل كانت حول تغيرات المناخ، إال أن أهم المخاوف العالمية  الرغم من أن  
كما    تراجع الصحة النفسية لدى الناس.، و كسب الرزق   وصعوبةاآلنية تضمنت االنقسامات المجتمعية،  

الخبراء االقتصاديون    توقع خالل    متفاوتة وغير مستقرةالعالمي    االقتصاد   تعافي  حركة  ن بأن تكو معظم 
 السنوات الثالث المقبلة.

، ووضع سياسات حكيمة  على المدى البعيد ويشجع التقرير في نسخته السابعة عشر، القادة على التفكير  
للمخاطر   أبحاثه حول أربعة مجاالت  القادمة. كما يركز  للسنوات  المخاطر، وإعداد جدول أعمال  إلدارة 

هيالناشئة والتنافس  ،  اإللكتروني،  األمن  اكتشاف:  مجال  المضطربة،   في  المناخ  وتغيرات  الفضاء، 
الهجرة، حيث يتطلب حل كل قضية من هذه القضايا تضافر الجهود العالمية للسيطرة عليها  مشكالت  و 

 . بنجاح

االضطرابات  "تؤدي  العالمي:  االقتصادي  للمنتدى  العام  المدير  قالت سعدية زهيدي،  السياق،  هذا  وفي 
تفاقم االنقسا إلى  الذي    امما يخلق مناخً   ، مات االجتماعيةالصحية واالقتصادية  الوقت  التوترات في  من 

الضرورة   فيه  المجتمعات  اتقتضي  بين  بشكل  و لتعاون  العالمي  باالقتصاد  للنهوض  الدولي  المجتمع  مع 
وسريع.   العالم  و متكافئ  قادة  على  الجهود يجب  أصحاب    مضافرة  مع  بالتنسيق  المناسب  النهج  وتبني 

 عات لمواجهة التحديات العالمية الجدّية، وبناء مقدرات التصدي لألزمة القادمة".المصلحة من مختلف القطا
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من جانبها، قالت كارولينا كلينت، مسؤول إدارة المخاطر في أوروبا، لدى شركة مارش: "تعمل الشركات 
تأثيرات بجد   من  كوفيد   للتعافي  التغييرات   تعزيزو   19-وباء  مع  التكيف  على  سياسات   قدرتها  وتحسين 

ومع التزايد السريع للتهديدات اإللكترونية الذي يسبق جهودنا في التخلص    .لديها  الحوكمة البيئية واالجتماعية
وضع خطط  ، وبأننا بحاجة لال يكفيانمنها بشكل نهائي، بات من الواضح أن المرونة والحوكمة وحدهما  

، تحتاج المؤسسات للبدء بدراسة مخاطر شؤون الفضاء  وبالمثل.  إلدارة المخاطر اإللكترونية  موثوقة ومتطورة
لديها، ال سيما تلك التي تتعرض لها األقمار الصناعية التي تزداد حاجتنا لها مع ازدياد طموحاتنا العملية،  

 إضافة إلى التوترات الجيوسياسية". 

طر لدى مجموعة زيورخ للتأمين: "تبقى أزمة تغير المناخ  وأضاف بيتر جيجر، كبير مسؤولي قسم المخا
اتخاذ   يؤدي عدم  فقد  الطويل.  المدى  البشرية على  يواجه  الذي  األبرز  التهديد  المناسبة هي    اإلجراءات 

لمواجهة هذه األزمة إلى تقليص الناتج المحلي العالمي اإلجمالي بمقدار السدس، وال تزال االلتزامات التي  
ظاهرة االحتباس  في اإلبقاء على  الهدف  ، غير كافية لتحقيق  ‘ 26كوب  ’ ا في مؤتمر المناخ  تم التعهد به
لم يفت األوان بعد على الحكومات والشركات للتصرف حيال    ،ومع ذلكدرجة مئوية.    1,5  الحراري عند 

 المخاطر التي تواجهها، وتبّني عملية تحول مبتكرة وحازمة وشاملة تحمي االقتصادات واألفراد". 

جديدة حول   أفكاًرا  تقدم  التي  و  19-كوفيد جائحة  تفشي    عامين على  من  مستمدةويقدم التقرير معلومات  
خبراء المخاطر من المنتدى االقتصادي  مجتمعات    آراء ويستند هذا القسم إلى  المرونة على المستوى الوطني.  

نصائح  ، لتقديم  المستقبل العالمي للمخاطر الحدوديةوهما مجتمع كبار مسؤولي المخاطر ومجلس  العالمي،  
 والتكيف. عملية لتعزيز قدرة المؤسسات على االستجابة 

العالمية   المخاطر  تقرير  إعداد  التابع    2022تم  العالمية  للمخاطر  االستشاري  المجلس  بدعم سخي من 
للمنتدى االقتصادي العالمي. باإلضافة إلى التعاون المتواصل مع الشركاء االستراتيجيين، مارش ماكلينان، 

جامعة  بأكسفورد مارتن    كليةيين في  ومجموعة إس كيه، ومجموعة زيورخ للتأمين، والمستشارين األكاديم 
أكسفورد، وجامعة سنغافورة الوطنية، ومركز وارتون لعمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات التابع لجامعة  

 بنسلفانيا. 



 
 Top short-term global risks أهم األخطار العالمية على المدى القصير 

 Over the next 0-2 years سنوات القادمة 2- 0خالل فترة 
 Extreme weather المناخ القاسي 

  Livelihood crises األزمات المعيشية 
 Climate action failure فشل إجراءات المناخ

  Social cohesion erosion االجتماعية  تالشي التماسك
 Infectious disease األمراض السارية 

 Mental health deterioration اضطرابات الصحة النفسية 
 Cyber security failure فشل األمن اإللكتروني 

 Debt crises أزمات الديون 
 Digital inequality التفاوت في المجال الرقمي

 Asset bubble burst األصول فقاعات 
 Economic الشؤون االقتصادية 

  Environmental الشؤون البيئية 
 Geopolitical الجيوسياسية الشؤون 
 Social االجتماعية الشؤون 
 Technological التقنية الشؤون 

التابع    2022المصدر: تقرير المخاطر العالمية  
 للمنتدى االقتصادي العالمي 

Source: world economic forum 
global risks report 2022 

 



 
 Top medium-term global risks متوسطأهم األخطار العالمية على المدى ال

 Over the next 2-5 years سنوات القادمة 5- 2خالل فترة 
 Extreme weather تغيرات المناخ 

  Livehood crises األزمات المعيشية 
 Climate action failure فشل إجراءات المناخ
  Social cohesion erosion األزمات االجتماعية 

 Infectious disease األمراض السارية 
 Mental health deterioration اضطرابات الصحة النفسية 

 Cyber security failure فشل األمن اإللكتروني 
 Debt crises أزمات الديون 

 Digital inequality التفاوت في المجال الرقمي
 Asset bubble burst فقاعات األصول

 Economic ية االقتصاد الشؤون 
  Environmental الشؤون البيئية 

 Geopolitical الجيوسياسية الشؤون 
 Social االجتماعية الشؤون 
 Technological التقنية الشؤون 
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 للمنتدى االقتصادي العالمي 

Source: world economic forum 
global risks report 2022 

 



 
 Top medium-term global risks األخطار العالمية على المدى البعيد أهم 

 Over the next 2-5 years سنوات القادمة 10- 5خالل فترة 
 Extreme weather المناخ القاسي 

  Livelihood crises األزمات المعيشية 
 Climate action failure فشل إجراءات المناخ

  Social cohesion erosion االجتماعي تالشي التماسك 
 Infectious disease األمراض السارية 

 Mental health deterioration اضطرابات الصحة النفسية 
 Cyber security failure فشل األمن اإللكتروني 

 Debt crises أزمات الديون 
 Digital inequality التفاوت في المجال الرقمي

 Asset bubble burst األصول ت فقاعا
 Economic االقتصاد الشؤون 

  Environmental الشؤون البيئية 
 Geopolitical الجيوسياسية الشؤون 
 Social االجتماعية الشؤون 
 Technological التقنية الشؤون 

التابع    2022المصدر: تقرير المخاطر العالمية  
 للمنتدى االقتصادي العالمي 

Source: world economic forum 
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  Top 10 global risks by severity بحسب الشدة أخطار عالمية  10أهم  

 Over the next 10 years خالل فترة العشرة أعوام القادمة
 Climate action failure فشل إجراءات المناخ

 Extreme weather المناخ القاسي 
 Biodiversity loss فقدان التنوع البيولوجي 

  Social cohesion erosion االجتماعي  تالشي التماسك
 Livehood crises األزمات المعيشية 
 Infectious disease األمراض السارية 

 Human environmental damage الضرر البيئي االجتماعي 
 Natural resource crises أزمات الموارد الطبيعية 

 Debt crises أزمات الديون 
 Geopolitical الجيوسياسية الشؤون 
 Economic ية االقتصاد الشؤون 

  Environmental الشؤون البيئية 
 Geopolitical الجيوسياسية الشؤون 
 Social االجتماعية الشؤون 
 Technological التقنية الشؤون 



التابع    2022المخاطر العالمية  المصدر: تقرير  
 للمنتدى االقتصادي العالمي 

Source: world economic forum 
global risks report 2022 

 

 مالحظات للمحررين 

 عناوين التواصل مع الشركات الشريكة التالية:

(  0)  020  7357  1455، المدير العالمي للعالقات اإلعالمية في مجموعة مارش، المملكة المتحدة، هاتف:  جيسون جروفز •
 jason.groves@marsh.com+، بريد إلكتروني: 44

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا حول إدارة    ، مدير العالقات العالمية لدى مجموعة زيورخ للتأمين منطقة في بافيل أوسيبيانتس •
سويسرا.  واالستثمار،   المخاطر 

 Pavel.osipyants@zurich.com+، بريد إلكتروني: 41( 0)  787242188هاتف: 
وانج • الجنوب سام  كوريا  كيه،  إس  مجموعة  في  اإلعالمية  العالقات  فريق  مدير   ية، ، 

 samik.whang@sk.com+، بريد إلكتروني:  82-2- 2121- 1636هاتف: 

 2022حول أجندة دافوس سلسلة الجلسات االفتراضية عن حالة العالم 

رؤساء الدول والحكومات وقادة األعمال  ذي يجمع  ال  ،"دافوس  أجندة"أعمال  ملتقى  قاد  قبيل انع  2022يتم إصدار تقرير المخاطر العالمية  
ويوفر الملتقى لتبادل وجهات النظر واآلراء والخطط ذات الصلة بأكثر القضايا العالمية إلحاًحا.  والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني  

استطالعات الرأي التي يتم نشرها على  و   للعامة متابعة الحوارات والمشاركة في جلسات البث الحي   حيث يمكنللتواصل،    مهمة  منصة
 . االفتراضيةمنصات التواصل االجتماعي وقنوات التواصل 

 22، كما يمكنكم المشاركة في التعليقات عبر الهاشتاق #المخاطر_2022 العالمية المخاطر تقريرتعرفوا على المزيد حول 

   التقرير إلطالق الصحفي المؤتمر على الطالعل

 " دافوس أجندة"  حول المزيد اكتشف

 . واليابانية ،الماندرين  ةالصيني و ،واإلسبانية ،الفرنسية باللغات المنتدى جندةأ على لالطالع

 المنتدى تأثيرعلى  الطالعل

 خرائط التحول الخاصة للمنتدى االقتصادي العالمي و  االستراتيجية منصة المعلومات يمكنكم االطالع على

 .وبودكاستس،  وويبو، وتيك توك ، ولينكدإن، رامجإنست و  wef@davos@ صفحة المنتدى على تويتر عبر بعةيمكنكم متا

 فيسبوككما يمكنكم متابعة صفحة المنتدى على 

 اهن  مقاطع الفيديو حول المنتدى كما يمكنكم

 البودكاست للمنتدى و  النشرات اإلخباريةفي  لالشتراك

mailto:jason.groves@marsh.com
mailto:Pavel.osipyants@zurich.com
mailto:samik.whang@sk.com
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/global-risks-report-2022-press-conference
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_agenda&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=FTI5DaxPh9wgywk_D1ChgbVeaJpBqYR7X7i8jADPHX0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_agenda&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=FTI5DaxPh9wgywk_D1ChgbVeaJpBqYR7X7i8jADPHX0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_agenda&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=FTI5DaxPh9wgywk_D1ChgbVeaJpBqYR7X7i8jADPHX0&e=
https://fr.weforum.org/agenda
https://es.weforum.org/agenda
https://cn.weforum.org/agenda
https://jp.weforum.org/agenda
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_impact&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=71H6I0bUQHa5kBB2i3p9bFdblS3ZHOcIsi5hb9-mH1w&e=
https://www.weforum.org/strategic-intelligence
https://intelligence.weforum.org/
https://interpublic-my.sharepoint.com/personal/raswad_webershandwick_com/Documents/Documents/Marsh/How%20the%20pandemic%20is%20affecting%20business%20and%20individual%20insurance%20premiums%20v1-AR.docx
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_instagram&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=YMkH0YoOeDK_4laNTwTv2ijVvIOiG9istlkMkRpOGiY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_linkedin&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=F7wu2fNwDr3RynF_k1IZHNy_sS8lOza-VGCehWnVP_k&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tiktok.com_-40worldeconomicforum-3Flang-3Den&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=NazA-BTdY_FOR6Hin-T81MFyc6WGxDeFeG9sOjdke4s&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_weibo&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=UyXfKcSRN39AW14xuvZnpdPp4jJWKsgWrjjJpAfD1TY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_ximalaya&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=HAHcq5tivqO5CL04nsu6FemBLfc6Oer8pyDeAkdJ2aY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_facebook&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=tKrJByREboU2fJMgUDvlREkIHAB0vnF5MR1-lJ8Wn9E&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_video&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=xTeRcY8PclE4fnvhgvk4LZ3L8AcLSKT1ruBNy52S52I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__wef.ch_video&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=ckttTGXi_B7fxoiN2TJjnIa7ICBQ2ptGrEgP4zF8P-Q&m=agDuIY96UIvpKXtnmO85pyUbCzW39AfgZ2R_Eybqhvc&s=xTeRcY8PclE4fnvhgvk4LZ3L8AcLSKT1ruBNy52S52I&e=
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ويشارك  .العالم بين القطاعين العام والخاص، وملتزمة بتحسين حالة مختصة بالتعاون  المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولية يعد
والصناعية.   المنتدى في واإلقليمية  العالمية  األعمال  جداول  تشكيل  أجل  المجتمع من  قادة  األعمال وغيرهم من  الساسة ورجال  أهم 
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