التنبؤ بالمخاطر:
عمليات المسح للكشف عن
المخاطر المحتملة في المستقبل

راينر إغلوف
مدير أول المخاطر ،ادارة المخاطر الناشئة
يمكــن لمجالــس إدارة الشــركات أن تتعلــم مــن الطريقــة التــي ُي َق ِّيــم بهــا اآلخــرون المخاطــر المحتملــة .وبالنســبة لشــركات التأميــن،
يعــد اإلدراك الســريع للمخاطــر أمــرا ً بالــغ األهميــة .و ـفـي هــذا المقــال ،يشــرح خبيــران مــن إحــدى شــركات إعــادة التأميــن الرائــدة ـفـي

العالــم كيــف تقــوم شــركة ســويس ري (السويســرية إلعــادة التأميــن) بعمليــة مســح للعالــم للكشــف عــن المخاطــر المحتملــة
الناشــئة وتقييــم بعــض النتائــج التــي توصــا إليهــا.

تقــود العولمــة عالمنــا الحديــث؛ لــذا فقــد أصبــح عالم ـا ً مترابط ـا ً

نقل معظمها إلى شــركات التأمين المباشــرُ .تعد شــركة ســويس
ري واحــدة مــن أ كبــر شــركات إعــادة التأميــن ـفـي جميــع أنحــاء
العالــم ،ولديهــا خبــرة تز يــد ع ـلـى  150عام ـا ً ـفـي هــذا المجــال؛ لــذا

تواجــه جميــع المنظمــات هــذا التحــدي ،فــإن معيــدي التأميــن
لهــم مصلحــة خاصــة ـفـي هــذه المســألة .وتجدهــم -بوصفهــم خبــراء

ممكــن بالمخاطــر المحتملــة الجديــدة .ومــن ثــم فــإن شــركاتها

ومتشــابكاً .وقــد أصبحــت المخاطــر المحتملــة النظاميــة أ كثــر
أهميــة مــن أي وقــت مضــى .ويعــد االكتشــاف المبكــر لهــذه
المخاطــر أمــرا ً جوهر ي ـا ً للتصــدي لهــا ع ـلـى نحــو مناســب .وبينمــا

ـفـي المخاطــر المحتملــة ال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر بالمخاطــر
العاليــة التأثيــر -يســتثمرون ـفـي اســتغالل تلــك المخاطــر وإتاحــة
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التبصــر ـفـي أقــرب وقــت
فمــن المنطقــي أن تحــرص الشــركة ع ـلـى
ُّ
تجســد مثــاال ً ألحــد الشــروط األساســية لحســن حوكمــة المخاطــر

النظاميــة ،أي الكشــف المبكــر عــن المخاطــر المحتملــة.
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إن اتجاهــات العولمــة وتفكيكهــا ،وسالســل القيمــة المجــزأة
المنتشــرة ـفـي جميــع أنحــاء العالــم ،والتكامــل المتزا يــد والتفاعــل

بيــن األنظمــة الرقميــة كلهــا عوامــل دافعــة لز يــادة التشــابك.
ولحمايــة عمالئهــا وأنفســها ـفـي حــاالت عــدم التيقــن غيــر المبــررة
بالمخاطــر ،يتعيــن ع ـلـى شــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن

مســتمر1.

مراقبــة المشــهد المتغيــر للمخاطــر المحتملــة بشــكل
لذلــك فإنهــا تحتــاج -بشــكل أساســي ـفـي أنشــتطها التنبؤيــة-
إ ـلـى استكشــاف المخاطــر المســتقبلية .ويســتلزم ذلــك تطبيــق
إطــار واســع النطــاق إلدارة المخاطــر المؤسســية ( ،)ERMوالــذي
يتضمــن الكشــف عــن المخاطــر المحتملــة الناشــئة والتفكيــر ـفـي
الســيناريوهات المتوقعــة وتقييمهــا.

المخاطر الناشئة
ُيع ـ ِّرف المجلــس الدو ـلـي لحوكمــة المخاطــر ( )IRGCالمخاطــر
الناشــئة بأنهــا «مخاطــر جديــدة أو مخاطــر مألوفــة تظهــر ـفـي
ظــروف جديــدة أو غيــر مألوفــة» 2.ويمكــن أن تكــون مصــادر تلــك
المخاطــر طبيعيــة أو بشــرية ،وكثيــرا ً مــا تشــمل األمر يــن مع ـاً.

فقــد تشــمل المخاطــر الناشــئة تكنولوجيــات جديــدة -ع ـلـى ســبيل

المثــال ،الــذكاء االصطناعــي ( ،)AIوتكنولوجيــا النانــو أو الهندســة
الوراثيــة -باإلضافــة إ ـلـى التغييــر االقتصــادي أو االجتماعــي أو

البيئــي أو التنظيمــي أو السياســي .و ـفـي الوقــت الــذي تتطــور
فيــه بعــض االتجاهــات الناشــئة بوتيــرة بطيئــة (مثــل التغيــرات

الديموغرافيــة أو التفضيــات المجتمعيــة أو األبحــاث المتعلقــة
بمــرض الســرطان) ،فــإن غيرهــا يتطــور بصــورة ســريعة وبإمكانات

ثور يــة (مثــل تط ـ ُّور الهواتــف الذكيــة ع ـلـى مــدى العقــد الماضــي،
أو العمــات االلكترونيــة ـفـي الوقــت الحا ـلـي أو الــذكاء االصطناعــي
ـفـي المســتقبل) .وقــد تكتســب أيضـا ً االتجاهــات الناشــئة البطيئــة
الحركــة زخم ـا ً ســريعا ً (ع ـلـى ســبيل المثــال ،االكتشــافات الطبيــة
الهائلــة).

غالب ـا ً مــا تتعلــق المخاطــر الناشــئة بظــروف إطــار األعمــال
غيــر الواضحــة أو المتغيــرة ،مثــل التطــورات التنظيميــة أو
االتجاهــات القانونيــة .وهكــذا ،ـفـي حيــن أننــا قــد نفكــر ـفـي

المخاطــر الناشــئة ع ـلـى أنهــا جديــدة بالكليــة بشــكل أساســي

(كمــا هــو الحــال مــع التكنولوجيــا الجديــدة ،مثــل البلــوك تشــين

 Blockchainأو طريقــة تحر يــر الجينــات بتقنيــة «كريســبر»
 3،)CRISPRفــإن بعــض المخاطــر معروفــة ومألوفــة ،ولكنهــا

أصبحــت جديــدة أو عــادت للســاحة مــرة أخــرى ،حيــث تتغيــر

ظروفهــا الســياقية .إن مجــاال ً مثــل تكنولوجيــا النانــو ُيعــد مــن
المخاطــر الناشــئة ،ألن بعــض مخاطــره كانــت معروفــة لفتــرة مــن

الزمــن ،لكنهــا لــم تتحقــق بالكامــل بعــد ،ولذلــك نعدهــا خطــرا ً
مســتترا ً وكامن ـاًُ .تغ ِّيــر بعــض المخاطــر مــن خصائصهــا بشــكل
ديناميكــي ،ومــن ثــم فهــي ال تــزال مدرجــة تحــت بنــد المخاطــر
الناشــئة ،والمركــب الدائــم التطــور مــن المخاطــر اإللكترونيــة يبيــن
لنــا المثــال ع ـلـى ذلــك.

عــاد ًة مــا تكــون المخاطــر الناشــئة غيــر محــددة كمــا هــو الحــال
اآلن ،وذلــك ع ـلـى الرغــم مــن أنهــا قــد يكــون لهــا تأثيــر كبيــر ع ـلـى

شــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن والمجتمــع .و ُيعــد
االفتقــار إ ـلـى البيانــات الشــاملة أحــد جوانــب الطبيعــة العامــة

للمخاطــر الناشــئة ،وهــو مــا يعنــي أن معظمهــا لــم يتــم فهمــه
أو عمــل أبحــاث عنــه بشــكل كامــل ،وهــو مــا قــد يــؤدي إ ـلـى وقــوع

المفاجــآت أو الصدمــات .ومــن ثــم ،فــإن االكتشــاف المبكــر
للتغييــرات المحتملــة ع ـلـى بيئــة المخاطــر أمــر مهــم .و ـفـي هــذا
السياقُ ،يعد تخطيط «سيناريو المخاطر» أداة مفيدة لمناقشة
النتائــج المســتقبلية المعقولــة بوصفهــا أساس ـا ً للحــوار حــول
المخاطــر ،وتدابيــر الحــد منهــا وفــرص االســتفادة منهــا ـفـي األعمــال

التجار يــة .ولضمــان اإللمــام األكثــر شــموال ً بثقافــة التعامــل مــع
المخاطــر عــن طر يــق الكشــف عــن المخاطــر الناشــئة وتقييمهــا،
غالبـا ً مــا يكــون مــن الضــروري إجــراء حــوار واســع يضــم مختلــف
أصحــاب المصالــح .ونظــرا ً لتفــاوت إدراك المخاطــر عبــر المناطــق

الجغرافيــة والثقافــات والمجتمعــات والخلفيــات التعليميــة ،فــإن
مــن المنطقــي إشــراك مجموعــة متنوعــة مــن األفــراد ـفـي عمليــة
التعر يــف بالمخاطــر الناشــئة.

 1رافلوب ،وباتريك« .ا كتشاف الموظفين للمخاطر ”.Risk Detection by Employees“ ».شركة فونتوبيل بورتريه .2016
 2إرشادات المجلس الدولي لحوكمة المخاطر (« )IRGCحوكمة المخاطر الناشئة».2015 .
 3يرمز  CRISPRإلى التكرارات العنقودية المتناوبة المنتظمة التباعد .وقد تم ا كتشاف تقنية «كريسبر» وتطويرها بوصفها مقص جينات .وهذا الجزيء قادر على استهداف
وفعالة .ومن المتوقع أن يكون لهذه التكنولوجيا تأثير كبير على علوم الحياة.
المادة الجينية وقطعها في أي كائن حي بطريقة دقيقة
َّ
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مارتن ويمان راينر إغلوف
رئيس االستدامة والمخاطر السياسية والناشئة السويسرية إلعادة التأمين
نهج سونار سويس ري Swiss Re’s SONAR

المفهــوم جيــداً.

بوصفهــا شــركة ذات خبــرة جيــدة بالمخاطــر وتضــم العديــد مــن
المتخصصيــن ـفـي هــذا المجــال ،تضــع شــركة ســويس ري الحــوار

كجــزء مــن مجموعــة إدارة المخاطــر ،تتمتــع شــركة ســويس ري

بوجــود فر يــق مخصــص إلدارة المخاطــر الناشــئة معنــيّ بعمليــة

وتقييمهــا .ويتمتــع أ كثــر مــن  10،000موظــف لديهــا بإمكانيــة
الوصــول إ ـلـى منصــة حــوار داخ ـلـي (إنترانــت) مخصصــة لهــم،

مفاهيــم المخاطــر ومقارنتهــا ومراجعتهــا؛ ولــذا يعمــل الفر يــق
بوصفــه محفــزا ً لتحديــد المخاطــر الناشــئة وتقييمهــا .وبالتنســيق

مــع الخبيــر الداخ ـلـي ـفـي مركــز عمليــة كشــف المخاطــر الجديــدة

حيــث يمكنهــم نشــر ومناقشــة المخاطــر الناشــئة والمحتملــة.
فمــن خــال نشــر مــا يســمى ب ـ «مفهــوم المخاطــرة» ،يناقــش
الموظفــون مالحظــة معينــة أو يصيغــون مخاوفهــم ـفـي جمــل أو

يطرحــون أســئلتهم ويكــون بمقــدور زمالئهــم اآلخر يــن التفاعــل

معهــم .وتعــد متابعــة وتحليــل إشــارات «التواصــل الجماعــي»

بيــن الموظفيــن ذوي الخبــرة والمعرفــة أداة قويــة .عــاوة ع ـلـى
ذلــك ،فبمقــدور التحليــل اآل ـلـي الــذي تقــوم بــه الشــبكة أن يكمــل
هــذه العمليــة .ومــع ذلــك ،فــإن الطريقــة األخيــرة هــي األنســب

لرصــد وتحليــل اتجاهــات المخاطــر المعروفــة بالفعــل أو ســياقها

ســونار 4 .SONARتســتلزم هــذه المهمــة إدارة مناقشــات حــول

مــع شــبكة واســعة مــن الخبــراء ،تقــوم المجموعــة بتجميــع
منشــورات ســونار ومناقشــات الزمــاء ،وتمدهــم بالمز يــد مــن

األبحــاث ،ثــم يجــري تطويــر مواضيــع واتجاهــات شــاملة حــول
المخاطــر الناشــئة .ثــم ُيطـ َوى هــذا كلــه في مدخالت من الجامعات
وبيــوت الخبــرة والمنظمــات األخــرى ذات الصلــة .وكانــت إحــدى
النتائج هي النشــرة الســنوية ل ــسويس ري ســونار :رؤى المخاطر

الناشــئة الجديــدة  .New emerging risk insightsيمثــل هــذا
التقر يــر مجموعــة مــن المخاطــر الناشــئة ذات الصلــة بصناعــة
التأميــن وإعادتــه.

 4تشير  SONARإلى الرصد المنتظم للمفاهيم المرتبطة بالمخاطر .تُس ِّهل عملية سونار تحديد مفاهيم المخاطر الناشئة وتقييمها من أجل تفادي المفاجآت ،وتمكين إجراءات
الحد من المخاطر ،واغتنام الفرص وتعزيز الوعي بالمخاطر.
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تقرير سونار - 2017توقعات وتحليل
ما المخاطر الناشئة التي يراها تقرير سونار تلوح في األفق هذا العام؟ انظر الشكل .1

الشكل  :1أنواع المخاطر الناشئة من خالل التأثير المحتمل وإطارات الوقت
 ٣-٠ﺳﻨﻮات
ﻋﻮدة اﻟﺘﻀﺨﻢ  -ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق  -ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻘﺮ دارك
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ  -ﺗﺮا ﻛﻢ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻤﻄﺮة
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ  -اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺮاض ﻣﻌﺪﻳﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل ﺑﺸﺮﻳﺔ  -اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ
ﺷﺒﺔ اﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﻧﻮع
آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي  -اﻹﺟﻬﺎد واﻟﺘﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال  -اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻘﺴﺮي

اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮات ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ  -إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﺸﺠﻊ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ
إﻧﺤﺴﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ  -ﺗﺤﺪي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ﺳﻨﻮات
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻮق اﻟﻤﺴﻴﺮة  -اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
اﻟﺠﻔﺎف اﻟﻜﺒﻴﺮ  -اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ

اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  -اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺮﻃﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺑﻮت اﻟﺨﺎص ﺑﻚ  -ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﺠﻴﺪ  -اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺎدات
اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺰارع اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺸﻜﻞ
اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ  ٣-٠ﺳﻨﻮات
أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻋﺎل
ٍ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺨﻄﺮة  -ﺧﻄﺮ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻨﻘﺪي  -اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻮرﻗﻴﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة  -ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﻄﺒﻲ

ﺛﻮرة ﻋﻼج اﻟﺴﺮﻃﺎن؟  -ﺧﺰﻋﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ
ﺗﺤﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ  -اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ

المصــدر :ســويس ري ســونار :رؤى جديــدة للمخاطــر الناشــئة ،يونيــو  .2017هــذه ليســت قائمــة شــاملة للمخاطــر الناشــئة ،ولكنهــا
توضــح المخاطــر الناشــئة ذات الصلــة بصناعــة التأميــن والتــي نوقشــت ـفـي ســويس ري خــال العــام الماضــي.
تجمــع المخاطــر المرتبطــة بمنــاخ األعمــال بيــن كل مــن التأثيــرات

الشــديدة والجــداول الزمنيــة القصيــرة .وتشــمل هــذه المخاطــر

مخاطــر األســواق الماليــة ،والقيــود المفروضــة ع ـلـى دخــول
األســواق ،والتجزئــة التنظيميــة والبنــى التحتيــة الرقميــة.

العاصفة المثالية  -ترا كم السحب الممطرة
تأ ـتـي الثغــرات الفنيــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر:
الهجمــات الســيبرانية والفشــل التقنــي واالنقطاعــات المطولــة
وعــدم إمكانيــة الوصــول إ ـلـى البيانــات ومخاطــر الترا كــم الكبيــرة
(بســبب العــدد القليــل لمقدمــي الخدمــة) .قــد يؤثــر هــذا

ع ـلـى عمليــات شــركات التأميــن ،ولكــن األهــم مــن ذلــك تأثيــره
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ع ـلـى أعمــال الجهــات المؤمــن عليهــا .ونظــرا ً ألحجــام البيانــات

المعنيــة ،فــإن انقطــاع الخدمــة يشــكل مخاطــر محتملــة كبيــرة
ووخيمــة .ومــع تأثيــر كبيــر ،ولكــن ـفـي إطــار زمنــي ألكثــر مــن ثــاث

ســنوات ،يحــدد تقر يــر ســونار انتشــار األمــراض المعديــة الفقــر
الما ـئـي المتزا يــد بوصفهــا مخاطــر ناشــئة كبيــرة .وقــد زادت هــذه
المخاطــر مــن حيــث التعقيــد وأصبحــت أ كثــر ديناميكيــة ،حيــث

تشــابكت األبعــاد البيئيــة واالجتماعيــة مــع العوامــل التكنولوجيــة
واالقتصاديــة.

مخاطر تعوق المسيرة — االستهانة باألمراض المعدية
إن عوامــل المخاطــر الناتجــة عــن األمــراض المعديــة -التــي
تحــدث ع ـلـى ســبيل المثــال بســبب التغيــرات ـفـي اســتخدام
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األراضــي ،والتغيــرات ـفـي التركيبــة الســكانية البشــرية ،والســفر

هنــاك أيضــا العديــد مــن الموضوعــات ذات الصلــة بالمخاطــر

المعديــة وانتشــارها .وبالنســبة لشــركات التأميــن ،يصبــح تســعير
التأميــن ع ـلـى الحيــاة والصحــة أ كثــر تحدي ـاً .كمــا يمكــن أن تؤثــر

سنســلط الضــوء ع ـلـى اثنيــن مــن المخاطــر الناشــئة اإلضافيــة ـفـي

والتجــارة الدوليــة ،وضعــف صحــة الســكان ،تتغيــر وتتفاعــل مــع
بعضهــا بعضـا ً بوتيــرة أســرعُ .يسـ ّهل هــذا التطــور تفشــي األمــراض

األوبئــة أو األمــراض المســتوطنة ع ـلـى شــركات تأميــن األســواق
الماليــة والممتلــكات والتأميــن ضــد الحــوادث.
الجفاف الكبير — الفقر المائي المتزايد
تــؤدي الزراعــة واالســتخدام الصناعــي واالســتهالك المنز ـلـي إ ـلـى
تفاقــم نقــص الميــاه ـفـي عــدد متزا يــد مــن المناطــق .كمــا أن
نقــص الميــاه الشــديد لــه تأثيــر ســلبي ع ـلـى إنتــاج الغــذاء ويمكــن
أن يقــوض إنتــاج النفــط والغــاز جــراء التكســير الهيدروليكــي.

يمكــن أن تتــراوح عواقــب التأميــن مــن ز يــادة عــبء الخســارة
ـفـي قطاعــي الزراعــة والطاقــة إ ـلـى ز يــادة الخســائر ـفـي الممتلــكات
والخســائر الناجمــة عــن الحرائــق الهائلــة .و ـفـي الحــاالت القصــوى،
يمكــن لنقــص الميــاه أن يزعــزع اســتقرار النســيج السياســي
واالجتماعــي ،ممــا يــؤدي إ ـلـى المز يــد مــن االضطرابــات المدنيــة
والحــروب والهجــرة.
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المذكــورة فيمــا بيــن المخاطــر ذات التأثيــر المتوســط والمنخفض
والتــي قــد يكــون لهــا تطــورات أ كثــر أهمي ـ ًة ـفـي المســتقبل.
هــذا المقــال.

اإلكثــار مــن الشــيء الجيــد  -اإلفــراط ـفـي اســتخدام مضــادات
الميكروبــات ـفـي المــزارع الحيوانيــة
ُســلط الضــوء ع ـلـى هــذا األمــر بالفعــل ـفـي الســنوات الماضيــة
بوصفــه خطــرا ً ناشــئا ً عــن اإلفــراط ـفـي اســتخدام المضــادات

الحيويــة ،وعليــه ،فــإن مقاومــة المضــادات الحيويــة ُتعــد مشــكلة
عالميــة ومعروفــة ع ـلـى نطــاق واســع ،وهــو مــا يؤثــر ـفـي صحــة

اإلنســان والحيــوان .يعــد االنتشــار الواســع لمضــادات الميكروبــات
ـفـي إنتــاج الثــروة الحيوانيــة وتربيــة األحيــاء المائيــة عامــا ً رئيســيا ً
ـفـي انتشــار مقاومــة مضــادات الميكروبــات ( ،)AMRوالتــي
مــن الممكــن أن يــؤدي اســتخدامها  AMRـفـي تربيــة الحيوانــات
واألحيــاء المائيــة إ ـلـى خســائر أع ـلـى مــن المتوقــع مــن األمــراض

الحيوانيــة.
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العامــل البشــري  -اإلجهــاد والتعــب ـفـي الوظائــف المتعلقــة
بالســامة

أبــرزت الحــوادث الجســيمة الماضيــة مثــل حــادث تســرب الغــاز
ـفـي منصــة «ديــب ووتــر هور يــزون» Deepwater Horizonدور
العامــل البشــري ـفـي مواجهــة النظــم ذات المخاطــر العاليــة .فقــد
يرجــع اإلخفــاق البشــري ـفـي مواجهــة المخاطــر إ ـلـى بيئــة العمــل
غيــر المالئمــة .وتشــمل الجوانــب ذات األهميــة الخاصــة ـفـي

هــذا الصــدد المعــدات التــي ال يتــم صيانتهــا أو ُيســاء تشــغيلها،
وإجــراءات العمــل المعيبــة ،وتد ـن ِّـي تدر يــب الموظفيــن ،وســاعات

أيضـا ً أصبحــت جــزءا ً ال يتجــزأ مــن قــدرات إدارة مخاطــر الشــركات.

راينــر إغلــوف هــو كبيــر مديــري العمليــات ـفـي إدارة المخاطــر
الناشــئة ـفـي شــركة ســويس ري.
مارتــن ويمــان رئيــس عمليــات االســتدامة والمخاطــر الناشــئة
والسياســية لــدى شــركة ســويس ري.

العمــل المفرطــة .وتشــمل الصناعــات التــي تظهــر فيهــا مشــكلة
الفشــل البشــري بشــكل واضــح الطيــران والمستشــفيات.
وتشــمل عناصــر العامــل البشــري المهمــة ـفـي بيئــات العمــل

المعرضــة للفشــل :عــدم التواصــل ،وعوامــل اإللهــاء ،ونقــص
المــوارد ،واإلجهــاد ،وعــدم الرضــا عــن الــذات ،وغيــاب العمــل
الجماعــي ،وضغــط العمــل ،واالفتقــار إ ـلـى الوعــي ،ونقــص

المعرفــة ،واإلرهــاق ،وعــدم الثقــة ،وغيــاب القواعــد والحاجــة إ ـلـى

إعــادة التنظيــم ع ـلـى نطــاق واســع.

مــن البديهــي ـفـي حالــة المخاطــر الناشــئة أال تتحقــق كل تلــك
حــددت .ومــن خــال مراجعــة العمــل الســابق حــول
األمــور التــي ُ

المخاطــر الناشــئة ،يمكــن للمــرء أن يتتبــع كيــف أصبحــت بعــض
المخاطــر متصلــة ببعضهــا بمــرور الوقــت .وبالنظــر إ ـلـى الماضــي،

فــإن المخاطــر الســيبرانية أو أزمــات الديــون الســيادية قــد تــم
رصدهــا كمخاطــر ناشــئة قبــل عقــد مــن الزمــن تقريب ـاً .وال تــزال
هــذه المخاطــر تتطــور بطــرق عديــدة .ويمكــن أن يكــون مثــل هــذا
«االختبــار بالرجــوع باألحــداث للــوراء» مفيــدا ً ـفـي تحســين أســاليب
المؤسســة ـفـي تحديــد المخاطــر الناشــئة وتقييمــا ورصدهــا والحــد

مــن تأثيرهــا.

تستخدم شركات التأمين وإعادة التأمين رؤى المخاطر الناشئة
إلســتراتيجيات الحــد مــن المخاطــر ـفـي أقســام إدارة المخاطــر
واالكتتــاب وإدارة األصــول ،وأيض ـا ً بوصفهــا أساس ـا ً الستكشــاف
مجمعــات المخاطــر وحلــول العمــاء ـفـي المســتقبل .وع ـلـى الرغــم

من أن معظم هذا التحليل ال يزال يتم على أساس نوعي ،إال أن
تأثيــر بعــض ســيناريوهات المخاطــر الناشــئة يمكــن تقديــره كميـاً.

و ـفـي العديــد مــن الشــركات ،أصبحــت عمليــات إدارة المخاطــر
الناشــئة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن ثقافــة إدارة المخاطــر االســتباقية ،بــل
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