
 2022رير المخاطر العالمية لعام تق

 

دائماً على إطالع سوق التأمين المصرى على كافة المستجدات  االتحاد المصري للتأمين يحرص 

على عرض ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذى    2018العالمية، ولهذا دأب االتحاد منذ عام  

وذلك   السنوى..  العالمى  اإلقتصادى  المنتدى  العاملين بصناعة  يصدر عقب  للسادة  يتسنى  حتى 

التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التى طرأت على األخطار القائمة وكذلك  

التعرف على األخطار التى بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى خطورة الخاصة بكل خطر.  

ت العالمية مما سيساعد القائمين  وبالتالى يصبح سوق التأمين المصرى قادراً على مواكباً المستجدا

التأمين   تساهم فى وضع صناعة  التى  واآلليات  التأمين فى وضع االستراتيجيات  على صناعة 

 المصرية فى المكانة التى تستحقها فى المشهد اإلقتصادى العالمى.

 

لعام   العالمية  المخاطر  تقرير  لما وصل    2022بدأ  سريع  فى   إليهبإستعراض  العالمى  الوضع 

حيث  2021 األزمة    نتعاشاإل  ساهم ؛  من  المتباين  عن  االقتصادي  تعميق  بالوباء  الناجمة 

على وجه عاجل إلى التعاون    ىوقت تحتاج فيه المجتمعات والمجتمع الدول  ىاالنقسامات العالمية ف

بعض    نجحت  وقد  .ومعالجة المخاطر العالمية المتفاقمة  ثارهآوالتعافى من  ،  19-لمكافحة كوفيد  

وتحقيق خطوات واسعة فى مجال التحول  التطعيم     ى مجالسريع فتقدم  فى تحقيق  المجتمعات  

وما    2022أفضل لعام    آفاقوجود  مما يبشر بوالعودة إلى معدالت النمو السابقة للوباء    الرقمى

السعى  لسنوات بسبب  تظل بعض المجتمعات مثقلة الكاهل    إال أنه على الجانب اآلخر قدبعده.  

الفجوات الرقمية    والتغلب علىجرعات اللقاح األولية    حصول مواطنيها علىمن أجل    المستمر

 .وإيجاد مصادر جديدة لالقتصاد

 

برزت خالل هذا وتناول أهم المخاطر التى    ثم إنتقل التقرير بعد ذلك للحديث عن العام الحالى

والتى تم التوصل إليها من خالل الدراسة البحثية واإلستقصاء الذى تم من خالل الفريق القائم    العام

 .بإعداد التقرير

 

 وسياق عالمى مضطرب  لإلقتصادمتباين إنتعاش 

 كبيراً   اً واالجتماعية تشكل تهديدقتصادية  وعواقبه اال  19  – كوفيد   ، ال يزال2022مع بداية عام  

نتج عنه من عدم تكافؤ حاالت االنتعاش  اللقاحات وما    ى تناولالمساواة ف  وتشكل عدم  لعالم.  على ا

ال  تهديداً   اإلقتصادى والتوترات  االجتماعية  التصدعات   الدول  ىفف.  السياسية  -جغرافية  بتفاقم 

٪  20  اً لحوالىموطن  تعد  ودولة تقريبا    52والتى يبلغ عددها    –  األكثر فقراً على مستوى العالم
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  ى ف . ووقت كتابة هذا التقريرحتى  على اللقاح  ٪ فقط من السكان  6  حصولتم    -من سكان العالم  

ً االقتصادات النامية )باستثناء الصين(    تواجه، س2024عام   ٪ عن نمو الناتج  5.5بنسبة    إنخفاضا

حين أن االقتصادات المتقدمة ستكون قد تجاوزته    ى، فالوباء  إنتشار  المتوقع قبل  ىالمحلي اإلجمال

 .ىفجوة الدخل العالمسيساهم فى إتساع مما  -٪ 0.9بنسبة 

 

كان فقد  .  المتعلقة بها.التوقعات    مع ضعفال تزال التحديات االقتصادية الناجمة عن الوباء قائمة  و

٪ بحلول  2.3االقتصاد العالمي بنسبة    تضاءل حجمأن ي  ، حتى وقت كتابة هذا التقرير،  من المتوقع

أسعار السلع   رتفاعإ  وبالتالى، فقد أصبح.  وذلك خالفاً لما كان متوقع قبل ظهور الوباء  2024عام  

  فإن إرتفاع حاالت اإلصابة ، عالوة على ذلك و األساسية والتضخم والديون من المخاطر الناشئة. 

 . بشكل مستدام ىالتعاف تقييد حركة الدول نحو إلى أدى 2021قرب نهاية عام  19- كوفيدب

الصحية   ثاراآل  فقد كان لهذه األزمة أيضاً عدد من  19-وإضافةً لآلثار اإلقتصادية ألزمة كوفيد

وبالتالى  إلى عدم إعطاء األولوية لألمراض األخرى.    بشكل جزئى، ويرجع ذلك  واسعة النطاق

وقد أظهرت مليون حالة اكتئاب حاد أخرى على مستوى العالم.    53  حدوث  أدى الوباء إلىفقد  

أحد المخاطر  يعد  "  النفسية"تدهور الصحة    نتائج اإلستقصاء الذى جاء مصاحباً لهذا التقرير أن

تفاقمت حاالت اإلصابة   . كما19-أزمة كوفيد أكثر من غيرها خالل  التى تفاقمتاألولى    الخمس

 الدول  ىمعظمها ف  -  خالل العاممليون حالة وفاة      41فى وقوع  تسبب    مماباألمراض غير المعدية  

اإلضافة إلى ذلك، وب .العالج ى في جميع أنحاء العالم بسبب التأخر ف -متوسطة الدخل منخفضة و

وفاة ما يقرب   ىف 19-كوفيد لعالجالمستخدمة االستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية تسبب 

 . السللمالريا ومراض اخاصة بالنسبة أل2020عام  ىشخص ف ىمن مليون

 

 التداعيات الخاصة بإضطراب أحوال المناخ  

على المدى الطويل للعالم  التهديد األول    يعتبر"  ىالعمل المناخ  اإلخفاق فى"  التقرير أنأوضح  

وذكر التقرير  قد تنطوي على أشد التأثيرات خطورة خالل العقد القادم.    لمتعلقة بهالمخاطر اأن  و

المناخ  أن بدأ  تغير  نحو سريع  فى  بالفعل    قد  والحرائق   ىفالظهور على  الجفاف  شكل حاالت 

 خرى.األتأثيرات ال ير ذلك منوإلى غ  ات وندرة الموارد وفقدان األنواع،والفيضان

بصورة  حرارة  الدرجات  إرتفاع شديد فى  مدن حول العالم  العديد من ال، شهدت  2020عام    ىفف 

متفرقة حول العالم والتى منها على  مناطق    وذلك فى عدة منذ سنوات    لم يشهدها العالم من قبل

طاً  والمجتمعات ضغو  والمؤسساتتواجه الحكومات  ومن ثم    .الدائرة القطبية الشماليةسبيل المثال  

، فإن التحول المناخي غير  ذلك   على الرغم منو.  المتوقعة  إحباط أسوأ العواقبمحاولة  متزايدة ل
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  فى   يساهمقطاعات سعدة  الذي يتميز بمسارات متباينة في جميع أنحاء العالم وعبر  والمنضبط  

 بين هذه الدول وتلك المجتمعات.  حواجز أمام التعاونالمجتمعات مما يخلق تشعب و الدولتباعد 

 

ذلك، إلى  قادرة    وباإلضافة  الطبيعة  تعد  الحالى  لم  الوقت  ظل فى  فى  بإلتزاماتها  الوفاء  على 

وبالتالى أصبح من الصعب    ،ة التى يشهدها العالموالمجتمعي  ة واالقتصادي  ةالتكنولوجي  التعقيدات

  2050  عام  بحلول  من إنبعاثات الكربون سيتحقق  الصفرالوصول إلى مستوى    هدف الجزم بأن  

فى السابق  ىف  السير  تواصل  ى الزالتالتفإن الدول    وعلى الرغم من ذلك،  .  كما كان متوقعاً 

  ارتفاع   خالل  من  التنافسية  الميزة  بفقدان  تخاطر  الكربون  كثيفة  القطاعات  على  االعتماد  طريق

إال    .التجارية االتفاقات ىف  وضآلة نفوذها ىالتكنولوج  االبتكار مواكبة في والفشل الكربون تكلفة

ً   والتى يعمل بها  الكربون،  كثيفة  الصناعات  عن  االبتعاد  فإن  ،أنه من ناحية أخرى   ماليين   حاليا

مما   البطالةمشكلة    قيعموالمساهمة فى ت  قتصاديةاإل  تقلباتال  حدوث بعض  إلى  ىسيؤد  العمال،

أ.  السياسية-غرافيةوالج  المجتمعية  التوترات  من  يزيد التقرير    سياسات   ىتبن  نوبالتالى، يوضح 

  ى ف  يأخذ  ال  ىالذ  التحول  سيؤديو  الطبيعة  على  مقصودة  غير  عواقب  له  سيكون  متسرعة  بيئية

  االحتكاكات   زيادة  إلى  يؤدي  مما  بينها،  وفيما  الدول  داخل  المساواة  عدم  تفاقم  إلى الحسبان

 .السياسية -غرافية الج

 

 اإللكترونية  المخاطر زيادة يؤدى إلى  ةالرقمي التكنولوجياعلى  االعتماد تزايد

فى تزايد إستخدامها بشكل  19-كوفيد تسبب والذى  – الرقمية األنظمة على المتزايد االعتماد أدى

 الماضية،  شهراً   عشر  الثمانية  مدار  علىف.  المجتمعاتات ملحوظة داخل  تغييرحدوث    إلى  -مكثف 

  بعد   عن  العمل  إلى  الموظفين  تحولو  السريع،  الرقمي  لتحولإلى ا  الصناعات  العديد من  خضعت

. التغيير  هذا  تساهم فى حدوث   التي  واألجهزةاإللكترونية    المنصات  وانتشرت  ،أمكن ذلك   كلما

  هجمات  زادت ،2020 عام ىفف ،اإللكترونى األمنب المتعلقة تهديداتال تزايدت ،ذاته الوقت ىفو

  قدرة   على  تفوقتالتوالى حتى أنها    على٪  435  و٪  358  بنسبة  الفدية  وبرامج  الضارة   البرامج

 األنظمة  علىاإللكترونية    الهجمات  ىتؤدويتوقع التقرير أن  .  اعليه  الرد  أو  هامنع  على  المجتمعات

إجراءات   أن   حين  فى   المجتمعات،  كبيرة داخل  مادية  عواقب  إلى  واالستراتيجية   الكبيرةاإلقتصادية  

  -   الملموسة  غير  المخاطر   ستؤثر  كما.  أعلى  تكاليف   حتما  اعليه  ستترتب  من تلك الهجمات  الوقاية

  األنظمة   في  الجمهور  ثقة  على  -  الرقمية  السالمة  إلى   واالفتقار  واالحتيال  المضللة  المعلومات  مثل

  الدول   بين  التعاون  إعاقة  إلى  الكبيرة  اإللكترونية  التهديدات  ىتؤد وإضافة لما سبق، س.  الرقمية

   بينها. التعاونتعميق  من بدالً 
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 إحتماالت التصادميزيد من  أن يمكن الفضاءمجال  في تزايد النشاط

ً  قد شهدت  األخيرة  السنوات إال أن    عقود،منذ عدة    الفضاء  بدأ إستكشاف  سعياً من    ،متزايداً   نشاطا

  . حيث .الناشئة  المخاطر  منوقد نتج عن ذلك ظهور مجموعة جديدة    جديدة  فرص  لخلق  الجميع

  للشركات   ىالتقليد  التأثير  عرقلة  على  التجارى  الصناعية  األقمار  سوق  إلى  الجدد  الوافدون  يعمل

حيث أن تلك الشركات هى المسيطرة   على مستوى العالم النشاط الفضائى  على المسيطرة القائمة

  أن   يمكن وبالتالى  .  باإلنترنت  المتعلقة  االتصاالتوخاصة    الصناعية  األقمار  خدمات  تقديم   على

بين األقمار التى يتم إرسالها    صدامات  حدوث  إلىزيادة عدد الجهات العاملة فى هذا المجال    ىيؤد

 . مسؤول بشكل واستغالله الفضاء استكشاف  إدارة تتم لم إذا

  تؤدي   أن  يمكن  ىالت  االصطدامات  مخاطر  ارتفاع  ىف  المتسارع  ىالفضائ  النشاط  نتائج  إحدى  تتمثل

 ألنظمة  التحتية  البنية  تستضيف   ىالت  المدارات  على  والتأثير  ىالفضائ  الحطام  انتشار  إلى

ضافة  . باإلدولية  توترات  إثارة  أو  قيمة  فضائية  معدات  إتالف   أو  األرض  على  الرئيسيةاإلتصاالت  

  إرتفاع  أو معروفة غير  بيئية تأثيرات  حدوث  إلى ىالفضائ النشاط زيادة  تؤدي  أن يمكن إلى ذلك،

 .المناخ تغير مراقبة أو الطقس مراقبة مثل العامة الخدمات تكاليف 

 

 رؤى حول القدرة على الصمود تقدم السنة الثانية من الوباء

عام   نشرت  2021في  العامة    الدول،  الصحة  ألزمة  لالستجابة  جديدة  اتسمت آليات    والتى 

كان  وقد . فى التعامل مع الوباء والفشل حاالت النجاح، مما أدى إلى كل من المتغيرة هاخصائصب

 إلدارة الفعالة للوباء:فى ا متالزمانهناك عامالن 

لمدى    ؛أوال  الحكومات  باستعداد  وفق تعديل  لقيام  االستجابة  ً استراتيجيات  المتغيرة؛    ا للظروف 

ً ثانيو  .قدرتهم على الحفاظ على الثقة المجتمعية من خالل القرارات المبدئية والتواصل الفعال ؛ا

والتى تخص    والمجتمعات  والمؤسساتالتى وضعتها الحكومات    هداف األ  اإلطالع علىسيساعد  و

التعامل مع األزمة   توافق األجندات فالمرونة فى  لمجتمع  ل  منهج متكاملتحقيق    ىعلى ضمان 

 . هالمعالجة المخاطر الحرجة من أي نوعبأكمله 

للحكوماتو فإنبالنسبة  الخاصة  ،  ترتيبات  ب  العوامل  وتعديل  المرونة  وتنظيم  التكاليف  موازنة 

البيانات لضمان إدارة األزمات بشكل أكثر   الرئيسى لتحقيق المفتاح    تعتبر هى  تحديداً مشاركة 

التي تدرك أن االستعداد    - يمكن للشركات  وبالتالى  بين القطاعين العام والخاص.    التنسيق والتكامل

بال أمر  الوطني  المستوى  على  استراتيجياتها األفضل  وتنفيذ  واالستثمار  للتخطيط  األهمية    غ 

وقواعد   اإلمداداالستفادة من الفرص في مجاالت مثل سالسل    -  القوى العاملةمع  مرونة  ب  والتعامل

   .تمارس نشاطها بهاالصناعة التى السلوك داخل 
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 الرؤية المستقبلية 

تفضى   األحيان  بعض  النتائجوإلى    متوقعةسارات غير  مإلى  األزمات  فى  الغير   مجموعة من 

إلى  كل من يقرأه   فإن هذا التقرير يدعووبالتالى  احتماالت وتأثيرات متفاوتة.  مع وجود    متوقعة

إحتمالية تحقق الخطر   حيث مدى    من  التى تم ذكرها فى هذا التقرير  النظر في عواقب المخاطر 

 .السيطرة عليهوإمكانية وكذلك مدى حدته أو عدم تحققه 

االجتماعيو االهتمام  مجاالت  أبرز  بين  هى   ةواالقتصادي  ةمن  مستقبالً  بها  اإلهتمام  يجب    التى 

على   وما لها من تأثيروتزايد عدم المساواة     ديةوالصعوبات االقتصا  المتباين  اإلقتصادى  االنتعاش

األيديولوجي و العالم  شعوراالستقطاب  سكان  من  كبيرة  من حقو  قطاعات  ومن  .  همقبالحرمان 

خاصة فى ظل   19-كوفيد   وباءالحتواء  أن تواصل جهودها  الحكومات  ناحية اخرى سيتعين على  

التعاون العالمي بشأن العالمية المستقبلية وضع   االفتقار إلى    رؤية واقعية آلفاق إدارة المخاطر 

األوبئة او  مثل  باألعمال    فيماأما  .  لمتطرف الطقس  أنوالصناعة  التجارية  يتعلق  المتوقع   فمن 

  للوفاء بااللتزامات البيئية واالجتماعية والحوكمة تضطر الشركات والمؤسسات فى بعض األحيان  

بها  اإلمدادمرونة سالسل    تعزيزب  القيام التغيير االجتماعي والتكنولوجي    الخاصة  والتكيف مع 

 .لتهديدات مثل الهجمات اإللكترونية ومحاوالت التصدى

 

  2022خالل    المخاطر العالميةوقد أوضح اإلستقصاء الذى تم إجرائه ألغراض هذا التقرير أبرز  

 وذلك على النحو التالى:  والتى جاءت محور إهتمام األشخاص المشاركين فى اإلستقصاء

 19-كوفيد  عواقب

ثالثة من خمسة    ىه  "النفسية"األزمات المعيشية" و "تدهور الصحة  تآكل التماسك االجتماعي" و"

ً وفقو،  األزمة   مخاطر تدهورت أكثر من غيرها على مستوى العالم من خالل فإن هذه   لإلستقصاء  ا

يمكن النظر  (  " بوجه عاماألمراض المعدية") نفسه    19-كوفيد  وباءباإلضافة إلى  المخاطر الثالثة  

 لعالم.  ل على أنها من بين التهديدات الوشيكة إليها

 تلوح في األفق ديون ال اتأزم

إلىتم الديون"    ت اإلشارة  المقبلينتهديد وش  بإعتبارها"أزمات  العامين  للعالم خالل  بينما  ،  يك 

نتائج اإلستقصاء   خمس الثالث إلى  ال  السنوات  النقطة األكثر خطورة خالللتوضح أنها  جاءت 

ً حيوي  اً الحكومي أمر  النشاط كان  وقد  .  المقبلة لحماية الدخل والحفاظ على الوظائف    فى هذا الصدد  ا

   والمؤسسات حتى تتمكن من مواصلة نشاطها. الشركات ودعم
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 الصمودالكوكب هل يستطيع 

 يواجهها العالم  "فشل العمل المناخي" من بين أكبر خمسة مخاطريعتبر "الطقس المتطرف" و

القصير المدى  جميعها  على  هي  الطويل  المدى  على  خطورة  األكثر  الخمسة  التهديدات  لكن   ،

تصنيف بيئية.  مخاطر   تم  و  وقد  المناخي"  العمل  المتطرف"  "فشل  التنوع  "الطقس  "فقدان  و 

ً البيولوجي" أيض   ويكشف االستبيان عن أكثر ثالث مخاطر محتملة خالل العقد القادم.  بإعتبارها  ا

ة العالم قدر  ىافتقار المشاركين إلى الثقة فوفشل اإلجراءات المناخية    بشأن  تزايد القلق لدى البعض

 . على احتواء تغير المناخ

 غموض المخاطر التكنولوجية 

فى ظل  على أنها تهديد وشيك للعالم  من المخاطر التى ينظر إليها  "عدم المساواة الرقمية"    تعد

العديد من    وعلى الرغم من ذلك إستطاعتاإلنترنت.    ال تصل لهم خدمةشخص    مليار  3  وجود

ع األشكال الجديدة  والتكيف بسالسة م  أن تصبح جزًء من المنظومة الرقمية  والصناعات    الدول

البشر بعد.    ىللتفاعل  أن  والعمل عن  الرقمية  ويتوقع اإلستقصاء  ستستمر فى مواجهة األنظمة 

غضون ثالث إلى    ىف  وستتناقص حدته،  العامين المقبلينخالل  "  اإللكترونى"فشل األمن  خطر  

العقد   ىمخاطر المحتملة فتكنولوجية من بين أشد الالمخاطر  ال  وبوجه عام لم تكنخمس سنوات. 

مقارنة بالمخاوف  منهالضرر المحتمل نظراً للغموض الذى يحيط بطبيعة تلك األخطار وا المقبل

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

 لتنافستزايد ا

اإلستقصاء   الجأوضح  "المواجهات  ستظهر  اال-غرافيةأن  المخاطر قتصادية"  اكثر  من  كواحدة 

البشرية   ، وذلك فى ظل مواجهةخطورة خالل العقد المقبلوالتى تتسم بدرجة عالية من    المحتملة  

الذي يتطلب استجابة  ، األمر  والبيئية وغيرهااالقتصادية فى شتى المجاالت  لتهديدات المشتركة  ل

 عالمية منسقة. 

 

 رأى االتحاد

خالل النشرات التثقيفية التى يصدرها بإطالع سوق التأمين على االتجاهات  يحرص االتحاد من  

النواحى المتعلقة بصناعة التأمين   بها وذلك حتى  العالمية الحديثة فى كافة  والمخاطر المرتبطة 

الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر ووضع اآلليات الفنية الالزمة  يتسنى للسادة العاملين بتلك  

لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم اإلقتصاد  

 الوطنى.


