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Now more than ever before, financial institutions have a positive role 
to play in creating a sustainable world, a world fit for future genera-
tions. Sustainable finance is no longer just an option, but a necessity. 
Crucially, it is also now becoming a viable, profit-creating goal. 

THE UNEP FINANCE INITIATIVE

The UNEP Finance Initiative (UNEP FI) is a unique partnership 
between UNEP and a global network of  over 200 banks, insurers and 
investors from 51 countries. It was established on the basis of  a shared 
conviction that the financial sector has a key role to play in supporting 
sustainable development. 

INTEGR ATION OF SUSTAINABIL IT Y

UNEP FI aims at creating an enabling environment for financial insti-
tutions – investment companies, banks and insurance companies – to 
embed sustainable development policies into their operations, and its 
mission is to mainstream the integration of  sustainability across the 
finance sector. 

UNEP FI is not only one of  the oldest and most respected sustainable 
finance platforms, it is also distinguished by being embedded in both 
the UN system and the finance sector. This positioning provides a 
non-competitive space to convene stakeholders and acts as a platform 
at the intersection between finance, science and policy. 

“CHANGING F INANCE , F INANCING CHANGE”

With a highly impactful 20-year track-record, UNEP FI is in a unique 
position to catalyse new thinking and develop innovative concepts in 
sustainable finance. UNEP FI aims both to accelerate the transition 
towards more sustainable production and consumption and to align 
the financial sector with sustainable development by transitioning fi-
nance to sustainable finance. This is no small ambition, and requires 

revolutionary changes across the sector, and across all levels. To fi-
nance change, it is necessary to change finance - hence the Initiative’s 
tagline “Changing Finance, Financing Change”.
 

WHAT WE DO

UNEP FI’s work is to support the financial sector to play its role in 
creating the transition to an inclusive green economy and the fulfil-
ment of  sustainable development. The current barriers to this can be 
summarised as:

i. Lack of  business case due to misaligned incentives and reg-
ulations in the real economy, and unaddressed externalities (for 
instance, counter-productive fiscal policy, permissive corporate law, 
mispriced environmental resources including land, atmosphere, 
water);

ii. Permissive financial policy and regulatory frameworks - 
silence on or absence of  sustainability considerations - lack of  
consistency with sustainable development policy and regulatory 
frameworks (for instance, environmental);

iii. Lack of  sustainability knowledge, expertise and culture within 
financial institutions.

UNEP FI’s actions to overcome these barriers span three distinct 
levels:

1. Support for individual financial institutions - spanning bank-
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ing, insurance and investment - to raise awareness 
and capacity to adopt strategies and frameworks to 
manage environmental, social and governance (ESG) risks, 
with the objective of  minimising their unsustainable impacts and 
developing greater positive impacts by building capacity on green 
financing;

2. Work with the financial sector (i.e. the industries, their respective 
policymakers, regulators and supervisors) to catalyse sustainable 
finance at the sectoral level and develop a sustainable financial 
system (i.e. the policies, rules and structures that are in line with 
sustainable development goals);

3. Work with macro economy policy-makers to ensure the voice 
and expertise of  financial institutions are taken into account in 
green economy policy developments.

UNEP FI -  HIGHLIGHTS OF SUCCESS

A small selection of  examples from UNEP FI’s wide ranging work 
are introduced below: 

Revolutionising pension funds to 
address environmental issues 
In 2005, the need for pension funds to factor ESG issues into their 
portfolios was affirmed by the ground-breaking UNEP FI Freshfields 
Report. 

Principles for Responsible Investment (PRI) 
Together with the UN Global Compact, in 2006 UNEP FI success-
fully exploited the momentum around sustainable finance to form 
the world’s largest gathering of  institutional investors committed to 
sustainable action.

Creating capacity in the finance sector 
on sustainable finance
The Environmental and Social Risk Analysis (ESRA) and Climate 

Change training courses build capacity for 
UNEP FI Signatories – and other finan-

cial institutions - in sustainable finance. They 
also focus on other stakeholders in governments, NGOs 

and academia, especially in developing countries and emerging 
markets. The ESRA online course began in 2006 and has trained 
approximately 2,000 people to date in English, Spanish and French.

Factoring natural capital challenges into finance
The 2011 CEO Briefing Demystifying Materiality: Hardwiring biodi-
versity and ecosystem services into finance, showed that the banking 
world was now factoring environmental challenges – including loss of  
biodiversity and ecosystem degradation – into its workflows.

Ground-breaking principles in sustainable finance
UNEP FI launched the Principles for Sustainable Insurance (PSI) in 
2012. These ground-breaking principles won instant support from 
across the insurance and re-insurance industry and is today taken up 
by insurers representing approximately 15% of  world premium vol-
ume, and US$ 8 trillion in assets under management. 

The Natural Capital Declaration (NCD), was also launched in 
2012, at Rio+20, and recognised the growing momentum around the 
focus on natural capital and the need to protect what is most valuable. 
Financial institutions representing more than US$6 trillion in assets 
are now collaborating on this initiative. 

Also in 2012, UNEP FI launched the online Guide to Sustainable Bank-
ing which provides a living definition of  a sustainable bank by pro-
viding best practices on how to embed sustainability at all levels and 
in all departments within banks, and how these can each take action 
to make the banks more sustainable.

Mobilizing investors
In 2014, UNEP FI coordinated a group of  investors to form the 
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Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) with the aim of  mo-
bilizing investors by December 2015 committed to decarbonizing  
US $100 billion of  assets under management.  

Creating new bridges of  dialogue in policy & regulation
UNEP FI introduced the idea of  a possible role for private finance in 
dealing with climate change as early as 2002, with the publication of  
the CEO Briefing on Climate Change. The report resonated among 
the financial, policy and scientific communities, and opened the way 
for a new kind of  dialogue on climate change mitigation and adaption.

The UNEP FI report Stability and Sustainability in Banking Reform – Are 
environmental risks missing in Basel III? was launched in 2014. It began a 
series of  key discussions with financial regulators around the world 
on whether international and national banking regulations are at risk 
by not addressing the financial stability risks associated with systemic 
environmental risks. 

But crucially, UNEP FI also brings private sector inputs to policy 
making. In 2015 the Energy Efficiency Financial Institutions Group 
(EEFIG), a group of  over 120 participants co-convened with the 
European Commission, produced a report containing policy and mar-
ket-led recommendations on financing energy efficiency in buildings, 
industry and SMEs. The report will now be widely disseminated at the 
Commission level and in the 28 EU countries, to help policy makers 
boost finance in energy efficiency investments in buildings, industry 
and SMEs.



UNEP Finance Initiative

International Environment House, 
15 chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
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في  الخاص  القطاع  على جلب  مدخالت  تعمل  التمويل  مبادرة  فإن  ذلك  من  االهم  ولكن 
 صنع السياسات.  ففي هذا العام (2015) قامت مجموعة كفاءة الطاقة واملؤسسات املالية
(EEFIG)، والتي تضم  أكثر من 120 مشاركا بالتعاون مع املفوضية األوروبية، بنشر 
تقريرا حول السياسات والتوصيات التي يقودها السوق بشأن كفاءة استخدام الطاقة في 
املباني والتمويل والصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وسيتم نشر  التقرير  اآلن على 
نطاق واسع على مستوى املفوضية األوروبية وفي بلدان االتحاد األوروبي الثماني والعشرون 
بهدف مساعدة واضعي السياسات لتعزيز تمويل االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة في 

املباني والصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

٦  تغيير التمويل، تمويل التغيير
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السياسات . ٣ واضعي  مع  العمل 
األقتصادية الكلية لضمان اخد صوت و 

خبرة املؤسسات املالية بعني االعتبار في تطوير 
سياسات االقتصاد األخضر

لنجاح با فل  حا ريخ  تا للبيئة:  املتحدة  األمم  لبرنامج  لتمويل  ا درة  مبا

إلعطاء بعض األمثلة على عمل مبادرة األمم املتحدة التمويلية واسع النطاق:

 تحديث صناديق التقاعد للنظر في القضايا البيئية
في عام 2005 تم تأكيد الحاجة إلى صناديق تقاعدية شاملة للحوكمة البيئية واالجتماعية 
(ESG) والذي تم اقراره بتقرير فريشفيلدز الثوري الصادر عن مبادرة التمويل لبرنامج األمم 

 .(UNEP FI) املتحدة للبيئة

مبادئ االستثمار املسؤول
في عام 2006 وبالتوافق مع امليثاق العاملي لألمم املتحدة قامت مبادرة التمويل لبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة وبنجاح باستغالل الزخم الدائر حول التمويل املستدام ليشكل بذلك اكبر تجمع 

عاملي من املستثمرين امللتزمني بالعمل املستدام وهي مبادئ االستثمار املسؤول

بناء القدرات في القطاع املالي حول التمويل املستدام
البيئية  املخاطر  تحليل  حول  التمويل  مبادرة  طورتها  التي  التدريب  برامج  تعمل 
واالجتماعية وتلك حول تغير املناخ على بناء قدرات أعضاء مبادرة التمويل لبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة وغيرها من املؤسسات املالية في مجال التمويل املستدام. و كما 
انها تركز على ممثلني من القطاع الحكومي ومنظمات غير حكومية واألوساط األكاديمية 
وخاصة في أسواق البلدان النامية و الناشئة. بدأ برنامج التدريب املتخصص بتحليل 
املخاطر البيئية واالجتماعية املتوفر على االنترنت عام ٢٠٠٦ وقد درب من خالله نحو 

٢٠٠٠ شخص حتى االن باللغات االنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

 شمل تحديات رأس املال الطبيعي في التمويل
وضح البيان املوجز للمدراء التنفيذيني في عام 2011 و املعنون ”فهم النسبيه: ربط 
التنوع الحيوي وخدمات النظام البيئي بالتمويل“ أن القطاع املصرفي أصبح يشمل 
التحديات البيئية بما فيها فقد التنوع الحيوي وتدهور النظام البيئي في مسار العمل. 

 

(Principles for Responsible Investment)

مبادئ خالقة في مجال التمويل املستدام
Prin-)   اطلقت مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة مبادئ التأمني املستدام
ciples for Sustainable Insurance) عام 2012 حيث أن هذِه املبادئ الرائدة حصلت 
على الدعم الفوري من شركات التأمني وإعادة التأمني. واآلن تتبناها مجموعة من شركات 
التأمني والتي تمثل حول %15 من التأمني العاملي والتي تعادل 8 تريليون دوالر في املمتلكات 

الخاضعة لإلدارة.

 إعالن رأس املال الطبيعي (Natural Capital Declaration) حيث تم اطالقها في عام 
2012 في قمة Rio +20 و ادركت الزخم املتنامي حول التركيز على رأس املال الطبيعي 
والحاجة لحماية كل ما هو نفيس. وفي ذات العام نشرت مبادرة التمويل  دليل املصرفية 
واالستدامة والذي يوجه املؤسسات املصرفية لكيفيه تطبيق مبادئ مبادرة التمويل لبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة في عملياتهم اليومية و أما املؤسسات املالية التي تتعاون بشأن هذه املبادرة 

تمثل ما قيمته أكثر من 6 تريليون دوالر في املمتلكات.

قامت مبادرة التمويل أيضًا عام 2012 بنشر دليل على اإلنترنت حول املصرفية املستدامة 
والذي يوفر تعريفًا حول معنى املصرف املستدام من خالل تقديم أفضل املمارسات بشأن كيفية 
دمج االستدامة على جميع املستويات وفي األقسام املختلفة في البنوك وكيف لهذه املمارسات 

دور في جعل البنوك أكثر استدامة.  

تحريك املستثمرين
في عام 2014 نسقت مبادرة التمويل مع مجموعة مستثمرين لتشكل ائتالف ذوي املصالح 
إلزالة الكربون والتي ستعمل على دفع املستثمرين بحلول شهر كانون االول من عام 2015 

على تخفيف االنبعاثات ملا قيمته 100 بليون دوالر من املمتلكات الخاضعة اإلدارة. 

إنشاء جسور جديدة للحوار في السياسة والتنظيم
قامت مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة بتقديم فكرة وجود دور للتمويل الخاص في 
التعامل مع تغير املناخ في وقت مبكر من عام 2002، مع نشر بيان موجز للمدراء التنفيذيني 
حول تغير املناخ .وكان للتقرير أصداء واسعة بني املجتمعات املالية والسياسات والعلمية، وفتح 

الطريق أمام نوع جديد من الحوار حول التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف.

وفي عام 2014 قامت مبادرة التمويل بنشر تقرير فائق األهمية بعنوان االستقرار و االستدامة 
في اإلصالح املصرفي: هل املخاطر البيئية غير مشمولة في في بازل 3؟ وقد ولد هذا التقرير 
سلسلة من املناقشات الرئيسية مع املنظمني املاليني في جميع أنحاء العالم حول ما إذا كانت 
األنظمة املصرفية الدولية والوطنية في خطر من خالل عدم التتطرق ملخاطر االستقرار املالي 

املرتبط مع املخاطر البيئية النظامية.

٤  تغيير التمويل، تمويل التغيير
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أصبحت الحاجة ملحة ليكون للمؤسسات املالية دورا ايجابيا في إيجاد عالم مستدام لكافه 
األجيال القادمة لهذا لم يعد التمويل املستدام خيارا بل ضرورة وباألهم أصبح هذا التمويل 

هدفا قائم بذاته بل ويحقق الربحية.

للبيئة  املتحدة  األمم  لبرنامج  لتمويل  ا درة  مبا
مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP FI) هي شراكة فريدة بني برنامج األمم 
املتحدة للبيئة (UNEP) وشبكة عاملية متألفة من 200 مصرف وشركات تأمني ومستثمرين 
من أكثر من 51 دولة وقد تأسست على اساس إجماع.مشترك بان القطاع املالي له دورا 

رئيسي ا في دعم التنمية املستدامة.

االستدامة دماج  إ

التمويلية  املؤسسات  دور  تفعيل  إلى  للبيئة  املتحدة  األمم  لبرنامج  التمويل  مبادرة  تهدف 
تتضمن  فاعلة  بيئة  خلق  من خالل  التأمني  وشركات  واملصارف  االستثمارية  والشركات 
سياسات التنمية املستدامة في جميع عملياتها بل وتجعل مهمتها إدماج تلك االستدامة في 

كامل قطاع التمويل.

ليست مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة هي األقدم واألكثر احتراما في مجال 
التمويل املستدام فحسب بل هي جزء ال يتجزأ من نظام األمم املتحدة والقطاع املالي. فهي  
توفر مساحه غير تنافسية لتجميع اصحاب املصالح وتكون منصة ملتقى بني السياسة والعلم 

والتمويل. 

لتغيير ا تمويل  و  لتمويل  ا تغيير 

 بسجلها الحافل املؤثر على مدار عشرون عاما، مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
 لها موقع فريد في تحفيز طرق جديدة للتفكير وتطوير مفاهيم خالقة في التمويل املستدام 
بهدف تسريع االنتقال نحو انتاج واستهالك مستدام ملحاذاة القطاع املالي مع التنمية املستدامة 

من خالل االنتقال من التمويل الى التمويل املستدام.
و يتطلب طموح بهذا الشكل الى تغييرات جذرية بكامل القطاع بجميع مستوياته، لتمويل 

التغيير علينا تغيير التمويل لهذا اعتمدت املبادرة الشعار »تغيير التمويل و تمويل التغيير«.

نعمل  ذا  ما

مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة للبيئة تعمل من اجل دعم القطاع املالي ليلعب دوره في 
خلق التحول الى اقتصاد اخضر شامل وتحقيق التنمية املستدامة. ولكن هنالك بعض العوائق 

التي تحول دون هذا ويمكن تلخيصها بما يلي:
 
i . عدم توافر دراسة جدوى يعود لعدم توافق الحوافز والتشريعات في االقتصاد األخضر

على ارض الواقع. اضافة إلى ان بعض العوامل الخارجية غير املعالجة (كالسياسات 
الضريبية املعيقة لإلنتاجية، تساهل القانون املؤسسي وخطأ بتسعير املوارد البيئية بما 

فيها االرض والغالف الجوي و املياه(؛
ii . وجود ُأطر سياسية مالية و نظامية متساهلة، كغياب اعتبارات االستدامة وعدم

االتساق مع سياسة التنمية املستدامة واألطر التنظيمية كتلك البيئية؛
iii . .نقص في معرفة مفهوم االستدامة واستيعاب ثقافتها في املؤسسات املالية

من اجل التغلب على هذه العوائق، تقوم مبادرة التمويل لبرنامج األمم املتحدة وعلى ثالثة 
مستويات بما يلي:

دعم املؤسسات املالية الفردية كاملصارف و مؤسسات التأمني واالستثمار برفع مستوى . ١
الوعي والقدرة على تبني استراتيجيات و ُأطر إلدارة املخاطر البيئية واالجتماعية، و ذلك 
بهدف التقليل من آثارها الغير مستدامة و تطوير اثار إيجابية اكبر من خالل بناء القدرات 

في مجال التمويل األخضر. 
العمل مع القطاع املالي (من صانعي السياسات املالية و املنظمني واملشرفني) من . ٢

اجل تحفيز التمويل املستدام على املستوى القطاعي و تطوير نظام مالي مستدام (اي 
السياسات والقواعد والهيكلة التي تتماشى مع أهداف التنمية املستدامة).

بحث وتوعية

وضع املعايري 

أدوات وتدريب 

حوارات ومشاركة 

تغيير التمويل 
دمج 

إقتصاد أخرض 
تمويل التغيير 

٢



مبادرة التمويل-
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

تغيري المتويل و متويل التغيري

يل  لتمو ا ل  حو طني  لو ا ى  ملستو ا على  ة  ير ملستد ا لة  و لطا ا ع  جتما إ
ة  ملتحد ا بية  لعر ا ت  ا ر ما إل ا  - بي  د ، ألخضر  ا د  إلقتصا ا في  ر  إلستثما ا و

25 ايار 2015 


