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أظهر انضامم آالف الرشاكت مليثاق األمم املتحدة العاملي، ومبادئ االستمثار املسؤول إىل تنايم تأثري استدامة األمعال 
التجارية. فإطالق مبادئ التأمني املستدام خالل مؤمتر األمم املتحدة للتمنية املستدامة )ريو+ 20( يعد خطوة هامة 

لمليض قدمًا يف بناء اقتصاد أخرض. وتشلك هذه املبادئ اليت وضعهتا مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
إطار معل لقطاع التأمني العاملي لتناول خماطر وفرص القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة.

لطاملا تصدرت رشاكت التأمني طليعة الرشاكت العاملية اليت تنبه املجمتع مبخاطر تغري 
املناخ، ومؤخرًا أصبحت تنبه خبطر اإلخالل بالتنوع احليوي، والضغوطات املزتايدة عىل 
الغابات واملياه العذبة والنظم اإليكولوجية األساسية األخرى. إضافة إىل ذلك، زاد ويع 
رشاكت التأمني برضورة تطوير منتجات وخدمات معينة متكهنم من تلبية االحتياجات 

املزتايدة يف عامل تتغري معامله برسعة، ومن مضهنا التأمني الشامل الذي يليب احتياجات 
املجمتعات ذات الدخل املتدين، واألخشاص املصابون باإليدز/ نقص املناعة، وكبار السن.

وهيلع، معلت رشاكت التأمني مع برناجم األغذية العاملي لألمم املتحدة عىل وضع سياسات 
من شأهنا أن تغيط صغار املزارعني يف أفريقيا، فيف حال احنبست عهنم األمطار، 
سيعوضون عن األرضار اليت تكبدوها قبل أن تنفق مجيع ماشيهتم، أو تتلف مجيع 
حماصيلهم. فعمل برناجم األمم املتحدة للبيئة، بمتويل من مرفق البيئة العاملية، عىل 

تأسيس رشااكت مع رشاكت التأمني لتطوير مشتقات لطاقة الرياح يف املكسيك، تغيط 
مزرعة الرياح خالل الفرتات اليت تكون فهيا الرياح أقل نشاطًا. ويتوقف جناح املبادرات 

كربناجم األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات 
وتدهورها يف البلدان النامية، عىل ما إذا اكن بإماكن رشاكت التأمني تغطية التحدي 

عىل املدى الطويل بعدم املساس بالغابات وحتطيهبا.

وتقدم مبادئ التأمني املستدام خارطة طريق عاملية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة املخاطر 
وإجياد حلول تأمني مبتكرة الزمة لتعزيز استخدام الطاقة املتجددة، واملياه النظيفة، واألمن 

الغذايئ، واملدن املستدامة، واملجمتعات املرنة ازاء مواجهة الكوارث. وحبجم أقساط عاملية 
تتجاوز 4 تريليون دوالر، وبأصول عاملية حتت اإلدارة تتجاوز قميهتا 24 تريليون دوالر، 
تستطيع رشاكت التأمني اليت تدجم االستدامة يف أمعاهلا التجارية حتفزي التدفقات 

املالية واالستمثارية، واآلفاق ذات املدى الطويل الالزمة للتمنية املستدامة.

وتتطلع األمم املتحدة للعمل قدمًا مع قطاعات املجمتع اكفة ليتبىن العامل هذه املبادرة اجلديدة والالزمة لرنمس شلك 
املستقبل الذي نريده. 

بان كي مون

األمني العام لألمم املتحدة

I. رسالة من األمين العالم لألمم المتحدة
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أصبح العامل الذي يقطنه 7 مليار نمسة، أكرث خطورة للعيش والعمل فيه من ذي قبل ، ويعزى ذلك لتسارع وترية التغري 
البييئ، وتعقيد الرتابط ما بني املجمتعات، واالقتصادات وسالسل التوريد.

ويف هذه األثناء، يطالب املسهتلكون واملواطنون مبستويات أعىل من املساءلة والشفافية من قبل احلكومات والرشاكت، 
والسياسات، واملنتجات واخلدمات اليت تعكس التحديات والفرص اليت تواجه هذا القرن اجلديد.

لعل صلب معل قطاع التأمني يتجسد يف إدارة املخاطر. ويف غضون السنوات األخرية استجابت رشاكت التأمني لعدد 
أكرب من القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة )ESG( عىل مستويات ومقاييس خمتلفة.

فعىل مدار السنوات الست املاضية، معلت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
عىل استكشاف إماكنية وضع مبادئ لالستدامة يف قطاع التأمني العاملي، ليك حتفز 

التغيري التحويل وتعظم من شأنه. فهذه املبادئ ممصت لتتكيف مع احتياجات وتطلعات 
من يستفيدون من قطاع التأمني سواء أاكنوا رشاكت، أو معالء، أو مواطنني. وبالهناية 
أطلقت أربعة مبادئ شاملة للتأمني املستدام يف مقة )ريو + 20( يف يونيو عام 2012 
،أي بعد حنو عقدين من الزمن من انعقاد مقة األرض يف ريو عام 1992، اليت حددت 
مسار التمنية املستدامة املعارصة. فيف عام 1992، مل تلق املخاطر اليت اكنت هتدد 

الساكن وكوكب األرض جراء التدهور البييئ املتسارع والالمساواة االجمتاعية حقها من 
االهمتام، وإمنا عربوا علهيا عبور الكرام. أما اليوم، فأصبحت هذه املخاطر حقيقة جلية 

يعهيا لك رجل وامرأة وطفل يف أحناء املعمورة.

فانضمت رشاكت التأمني هلذه املبادرة العاملية حتت مبادئ التأمني املستدام، وتبنت 
التطلعات الرئيسية فهيا وتعهدت بتحويلها إىل إجراءات مملوسة. وترتاوح هذه اإلجراءات 

من ادماج القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف إدارة الرشكة ومحضها 
النووي التشغييل، إىل العمل مع العمالء واملوردين واحلكومات لرفع الويع خبصوص 

القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة، إىل جانب تطوير أنواع جديدة من 
املنتجات واخلدمات إلدارة املخاطر. إذ يتوقع أن يرتفع ساكن األرض من سبعة مليارات 

إىل تسعة مليارات نمسة حبلول عام 2050، وهؤالء لن يقفوا مكتويف األيدي بانتظار ما 
حيمله املستقبل هلم من مفاجائت. حنن حباجة رضورية إىل ختضري اقتصاداتنا، وبناء 
جممتعات تمتتع باملرونة، وتقدمي نتاجئ اجمتاعية ذات نطاق أوسع، وأيضًا احلفاظ عىل 

الغابات واملياه العذبة وغريها من مكونات النظام االيكولويج املهددة.

وهيلع، تعترب مبادئ التأمني املستدام األساس الذي يبين هيلع قطاع التأمني بشلك خاص واملجمتع بشلك عام عالقة 
صلبة ومتينة - تضع قضايا االستدامة يف مصمي إدارة املخاطر سعيًا مهنا للوصول إىل عامل يتطلع إىل األمام وُيدار 

عىل النحو األمثل.

أكيم شتاينر

وكيل األمني العام لألمم املتحدة
واملدير التنفيذي لربناجم األمم املتحدة للبيئة

رسالة من وكيل األمين العام لألمم المتحدة والمدير   .II
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
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من صلب أعمال قطاع التأمني فهم، وإدارة، وحتمل املخاطر

فنحن نعمتد عىل ثقة الناس اليت وضعوها يف قطاع التأمني للوفاء بالزتاماته جتاههم. ويتسىن ذلك من خالل 
الوقاية من املخاطر، واحلد مهنا، وتقامس أعباهئا عىل أكرث من جهة. إذ يسامه قطاع التأمني يف محاية املجمتعات، 

وتعزيز االبتاكر، ودمع التمنية االقتصادية باعتباره أحد راكئزها. وهذه اهسامات هامة والزمة ملجمتعات تتسم بالفعالية 
واالستدامة.

فقطاع التأمني مسؤول عن تقدمي منتجات وخدمات موثوقة وذات جودة عالية. ويمشل بند املسؤولية، العمل مع العمالء 
ورشاكء األمعال من أجل فهم وإدارة املخاطر اليت قد تكون جسمية أمام رشاكت التأمني.

 .)ESG( يواجه عاملنا حتديات مزتايدة يف القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة
إذ يؤدي هذا املهشد املتغري لملخاطر إىل تنوع املخاطر يف طبيعهتا، فضاًل عن ترابطها 

وتداخلها مع بعضها بعضًا، ويف الوقت نفسه تتيح فرصًا وإماكنات جديدة. وهيلع، 
فإننا نعتقد أنه من احلمكة أن جيري قطاع التأمني بعض التعديالت عىل مجموعة 

عوامل اخلطر اليت اكن قد حددها يف إدارة أمعاله. إذ تؤثر القضايا البيئية واالجمتاعية 
ومسائل احلومكة بصورة مزتايدة عىل عوامل اخلطر التقليدية، األمر الذي قد يؤثر سلبًا 

عىل بقاء هذا القطاع. لذلك، تعمتد مرونة قطاع التأمني عىل إدارة املخاطر بطريقة شاملة 
ذات بعد نظري لتمشل القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة.

وحكال مديري املخاطر وحاملهيا واملستمثرين، لقطاع التأمني مصلحة حيوية ودورًا هامًا 
يف تعزيز التمنية االقتصادية واالجمتاعية املستدامتني. ونعتقد أن إدارة القضايا البيئية 

واالجمتاعية ومسائل احلومكة بشلك أفضل سيعزز من مسامهة قطاع التأمني يف 
بناء جممتعات تمتتع باملرونة، تكون شاملة اجمتاعيًا ومستدامة. ومع ذلك، فالعديد من 

القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة كبرية جدًا ومعقدة يف ذات الوقت، يستلزم 
العمل فهيا أن يكون عىل نطاق واسع يف املجمتع باالستعانة طبعًا حبلول مبتكرة 

مصممة عىل املدى الطويل.

وهكذا، نتطلع إىل البناء عىل القاعدة اليت وضعها قطاع التأمني من خالل دمع 
املجمتعات املستدامة. فاملستقبل الذي نرنو إليه، هو ذلك الذي يكون أفراد جممتعاته 

حمفزون العمتاد املامرسات املستدامة. ولتحقيق ذلك اهلدف، وسوف نستخدم قدراتنا 
الفكرية والتشغيلية والبرشية/ و رأس املال لتطبيق مبادئ التأمني املستدام )"أو ما يعرف 

باملبادئ"( عرب جماالت تأثرينا، مع مراعاة القوانني املعمول هبا والقواعد واللواحئ والواجبات 
املستحقة ألحصاب العالقة وحاميل بوليصيات التأمني.

III. مبادئ التأمين المستدام لمبادرة التمويل-
برنامج األمم المتحدة للبيئة 

التأمني املستدام نهج استراتيجي، جترى 

جميع أنشطته ضمن سلسلة قيمة التأمني، 

مبا فيها التفاعل مع أصحاب العالقة، وتتم 

بطريقة مسؤولة تتطلع إلى األمام من 

خالل حتديد وتقييم وإدارة ومراقبة املخاطر 

والفرص املتاحة املرتبطة بالقضايا البيئية 

واالجتماعية ومسائل احلوكمة. ويهدف 

التأمني املستدام إلى احلد من املخاطر، 

وتطوير حلول مبتكرة، وحتسني أداء 

األعمال، واملساهمة في االستدامة البيئية 

واالجتماعية واالقتصادية.
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سندرجه عند صنع القرارات المتعلقة بالقضايا البيئة واالجتماعية  المبدأ األول:  
ومسائل الحوكمة ذات الصلة بأعمال التأمين

اإلجراءات اليت ميكن اختاذها:

بخصوص استراتيجية الشركات

وضع اسرتاتيجية للرشاكت عىل مستوى جملس إدارهتا، واإلدارة التنفيذية، من أجل حتديد املسائل القضايا البيئية ●●
واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف اإلجراءات التشغيلية، وتقيميها وإدارهتا ومراقبهتا.

التحاور مع ماليك الرشاكت حول أمهية القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف اسرتاتيجية رشاكهتم.●●
دجم القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف براجم التوظيف والتدريب والتفاعل مع املوظفني. ●●

للتعامل مع إدارة املخاطر والتأمني واالكتتاب

وضع إجراءات معينة لتحديد القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة الاكمنة يف احملفظة، ومراعة عواقهبا ●●
احملمتلة عىل تعامالت الرشكة ذات الصلة بالقضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة.

دجم القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف إدارة املخاطر، ومضان االكتتاب، وكفاية رأس املال الالزم ●●
لعمليات صنع القرار، اليت تمشل عىل إجراء األحباث والمناذج والتحليالت واألدوات واملقاييس.

للتعامل مع تطوير املنتجات واخلدمات

تطوير املنتجات واخلدمات اليت تقلل من التعرض لملخاطر، حبيث يكون هلا تأثري إجيايب عىل القضايا البيئية ●●
واالجمتاعية ومسائل احلومكة، واليت تسامه يف إدارة املخاطر بشلك أفضل.

تطوير أو دمع براجم التثقيف والتعريف بأمهية املخاطر، والتأمني، والقضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة. ●●
 

للتعامل مع إدارة املطالبات

االستجابة ملطالبات العمالء برسعة، وبعدل، وبرسية وشفافية تامة يف مجيع األوقات، مع مضان رشح ما تنطوي ●●
هيلع اجراءات املطالبات بوضوح. 

 دجم القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف خدمات التصليح واالستبدال وغريها ●●
من خدمات املطالبة باملستحقات. 

للتعامل مع املبيعات والتسويق

تثقيف موظيف املبيعات والتسويق يف القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة ذات الصلة باملنتجات ●●
واخلدمات اليت يقدموهنا، ودجم الرسائل التوعوية الرئيسية يف االسرتاتيجيات وامحلالت الدعائية.

 التأكد من توفري املنتجات واخلدمات للعمالء، والتأكد من فهمهم لملنافع اليت تناسب احتياجاهتم ●●
وما تنطوي هيلع من تاكليف.

للتعامل مع إدارة االستثمارات

دجم القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة عند اختاذ القرارات االستمثارية وإجراء ممارسات امللكية )عىل ●●
سبيل املثال، من خالل تنفيذ مبادئ االستمثار املسؤول(.
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سنعمل جنبًا إلى جنب مع عمالئنا وشركاء األعمال لرفع الوعي بالقضايا  المبدأ الثاني:  
البيئية واالجتماعية ومسائل الحوكمة وإدارة المخاطر وإيجاد الحلول

اإلجراءات اليت ميكن اختاذها:

للتعامل مع العمالء واملوردين

التحاور مع العمالء واملوردين حول فوائد إدارة القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة، والتوقعات ●●
وااللزتامات اليت ننتظرها من الرشكة ازاء تلك القضايا. 

توفري املعلومات واألدوات الالزمة للعمالء واملوردين يك تساعدمه يف إدارة القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل ●●
احلومكة.

دجم القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف العطاءات التجارية وآلية اختيار املوردين.●●
تجشيع العمالء واملوردين للكشف عن القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة بإتباع الطرق ذات الصلة سواًء ●●

يف االفصاح أو أطر إعداد التقارير.

للتعامل مع شركات التأمني، وشركات إعادة التأمني والوسطاء

الرتوجي العمتاد مبادئ التأمني املستدام.●●
دمع إدراج القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف مناجه التعلمي االحرتافية، ومضن املعايري األخالقية ●●

لقطاع التأمني.

سوف نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات والجهات المنظمة  المبدأ الثالث: 
وغيرهم من أصحاب العالقة لتعزيز العمل على نطاق واسع في 
المجتمعات حول القضايا البيئية واالجتماعية ومسائل الحوكمة

اإلجراءات اليت ميكن اختاذها:

للتعامل مع احلكومات واجلهات التنظيمية وغيرها من واضعي السياسات 

دمع السياسات التحوطية وأطر العمل التنظميية والقانونية اليت تسامه يف احلد من املخاطر وتعزز االبتاكر، وإدارة ●●
القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة عىل حنو أفضل.

التحاور مع احلكومات واجلهات التنظميية لوضع هنوج تاكملية إلدارة املخاطر، وتقدمي احللول لنقل املخاطر.●●

أصحاب العالقة اآلخرين 

التحاور مع املنمظات احلكومية الدولية واملنمظات غري احلكومية لدمع التمنية املستدامة من خالل توفري اخلربات يف ●●
جماالت إدارة ونقل املخاطر.

التحاور مع مجعيات رجال األمعال وامجلعيات الصناعية من أجل فهم القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة ●●
بشلك أفضل يف خمتلف القطاعات واملناطق اجلغرافية.

التحاور مع املؤسسات األاكدميية واملجمتع العيمل لتجشيع الرباجم البحثية والتعلميية اليت تناقش القضايا البيئية ●●
واالجمتاعية ومسائل احلومكة يف سياق التأمني.

التحاور مع وسائل اإلعالم لرفع الويع العام بالقضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة، وممارسات اإلدارة ●●
اجليدة لملخاطر.

سوف نظهر المساءلة والشفافية في اإلفصاح العلني  المبدأ الرابع: 
المنتظم لسير تقدم تنفيذ مبادئ التأمين المستدام

اإلجراءات اليت ميكن اختاذها: 

تقيمي وقياس ورصد التقدم الذي أحرزته الرشكة يف إدارة القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة، ●●
واإلفصاح العلين عن هذه املعلومات بشلك استبايق ومنتظم.

املشاركة يف أطر العمل ذات الصلة باإلفصاح وإعداد التقارير.●●
التحاور مع العمالء، واجلهات التنظميية، وواكالت التصنيف وغريمه من أحصاب العالقة اآلخرين لضامن الوصول ●●

لتفامه متبادل لقمية اإلفصاح، من خالل تطبيق مبادئ التأمني املستدام.
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كيف وضعت هذه املبادئ؟  .1
بدأت اجلهود يف وضع وتطوير هذه املبادئ بعد أن قدمت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة سلسلة من 

الدراسات واألحباث بدأت منذ عام 2006 ولغاية عام 2009. وقد ركزت األحباث عىل املخاطر والفرص املتاحة لقطاع التأمني 
املتصلة بالقضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة.1

وأرشف أعضاء مبادرة المتويل من مؤسسات ومراقبني يف قطاع التأمني عىل وضع املبادئ وإدارهتا إىل جانب األمانة 
العامة ملبادرة المتويل2. مفنذ أوائل عام 2009 ولغاية أواخر عام 2011 أخذت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة 

عىل عاتقها إجراء معليات موسعة ومعمقة من املداوالت للخروج مبسودة مبادئ التأمني املستدام.

ويف عام 2011، عقدت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة اجمتاعات تشاورية يف لك من أفريقيا وآسيا وأوروبا 
وأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب والرشق األوسط ومشال أفريقيا وأمرياك المشالية وأوقيانوسيا من أجل 

احلصول عىل املالحظات العاملية حول مسودة مبادئ التأمني املستدام. وشارك يف االجمتاعات أكرث من 500 من كبار 
ممثيل قطاع التأمني واحلكومات واجلهات التنظميية واملنمظات احلكومية الدولية واملنمظات غري احلكومية، ومجعيات 

رجال األمعال ومجعيات الصناعة واألوساط األاكدميية واملجمتع العيمل.

وبعد تلك املشاورات، خرجت للنور مبادئ التأمني املستدام عىل يد مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة.

أين أُطلقت مبادئ المتويل املستدام؟  .2
اختارت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة أن تطلق مبادئ التأمني املستدام يف ريو دي جانريو يف يونيو /

حزيران من عام 2012، لتدمع أهداف مؤمتر األمم املتحدة للتمنية املستدامة )مؤمتر ريو + 20(. وقد شارك يف استضافة 
حدث اإلطالق، امجلعية الدولية للتأمني واحتاد التأمني الربازييل. وهشد احلفل عىل إطالق مبادئ التأمني املستدام ملبادرة 

المتويل )مبادئ التأمني املستدام PSI( بغرض الرتوجي العمتاد هذه املبادئ وتطبيقها عىل الصعيد الدويل.

هل مبادئ التأمني املستدام ملزمة من الناحية القانونية؟  .3
ال. ليست ملزمة ألهنا مبادئ تستند عىل أطر طوعية وتطلعية. ومل يكن القصد من وراء تصمميها أن تكون ملزمة 

قانونيًا و/ أو أن تشلك متثياًل لتنفذ قانونيًا، و/أو تعترب الزتامات جتاه أي من األطراف املوقعة صاحبة العالقة أو أي 
أطراف ثالثة. وبالتايل، ال يقصد من هذه املبادئ أن تكون مبثابة أساس لفرض عقوبات قانونية أو تنظميية أو أي شلك 
من أشاكل املطالبة باملستحقات من جانب األمم املتحدة، أو أي من املوقعني علهيا، أو أحصاب العالقة أو حىت األطراف 

الثالثة. وعالوة عىل ذلك، فاإلجراءات اليت اخذت األطراف املوقعة عىل عاتقها تنفيذ مبادئ التأمني املستدام خاضعة 
للقوانني واألنمظة والقواعد النافذة، فميا توىف الواجبات جتاه أحصاب العالقة ومحلة بوليصيات التأمني )انظر الفقرة 

"مطوحاتنا" يف القسم III من هذه الوثيقة(.

انظر التأمني من أجل االستدامة - ملاذا وكيف يقوم هبا القادة )2007، مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة( واحلالة العاملية للتأمني املستدام- فهم العنارص البيئية واالجمتاعية    1
وعوامل احلومكة وإدماجها يف التأمني، )2009، مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة(.

 Bradesco براديسكو سوغوروس ،Argo Group مجموعة آرغو ،Allianz AEGON اجيون االيزن ، Achmea أعضاء مبادرة المتويل من مؤسسات ومراقبني يف قطاع التأمني: امكيا   2
Seguros، احتاد التأمني الربازييل CNseg، تشارتيس Chartis، سيغنا ويس أم يس للتأمني عىل احلياة CIGNA & CMC، فولكسام Folksam، اتش اس بيس ي للتأمني 

 Interamerican Hellenic Insurance مجموعة انرتأمريياكن هيلينيك للتأمني ،Insurance Australia Group مجموعة اسرتاليا للتأمني ،ING أي إن يج ،HSBC Insurance
 La Banque بنك بوستال ،Itaú Seguros ايتاو سيغورو ،International Cooperative & Mutual Insurance Federation احتاد التأمني الدويل املشرتك والتعاوين ،Group

 RSA ائتالف رويال وصن للتأمني ،Munich Re ميوخن أر أي ،Mitsui Sumitomo Insurance ميتسوي سوميتومو للتأمني ،MAPFRE مابفري ،Lloyd’s لويدز ،Postale
Insurance Group، سانتام سومبو للتأمني يف اليابان Santam, Sompo Japan Insurance، مجعية التأمني األفريقية African Insurance Association، السيادية للتأمني 

The Co- مجموعة املتعاونون ،Swiss Re سويس آر اي ،Sun Life Financial رشكة صن اليف املالية ،SulAmérica سول أمرياك ،Storebrand ستوربراند ،Sovereign
.XL Group ومجموعة اكس ال ،Willis Grou مجموعة ويلز ،Tokio Marine & Nichido Fire Insurance طوكيو مارين ونيكيدو للتأمني ضد احلرائق ،,operators Group

IV. أسئلة تتعلق بمبادئ التأمين المستدام



7

ما الفوائد اليت ستجنهيا عندما تصبح أحد املوقعني عىل مبادئ التأمني املستدام؟  .4
تمشل فوائد التوقيع عىل مبادئ التأمني املستدام ما ييل:

اظهار بشلك علين عن اعمتاد مؤسستك ألهداف التأمني املستدام وما تتضمنه من مساءلة وشفافية أمام العامة يف ●●
إدارة القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة.

االنتفاع من خربات وموارد منظومة األمم املتحدة وبرناجم األمم املتحدة للبيئة خبصوص القضايا البيئية ●●
واالجمتاعية ومسائل احلومكة، ووضع السياسات والعلوم.

حضور فعاليات األمم املتحدة للتحاور مع احلكومات وأحصاب العالقة اآلخرين يف القضايا البيئية واالجمتاعية ●●
ومسائل احلومكة، وإدارة املخاطر والتأمني.

االنتفاع من أحباث مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة وشباكهتا، وفعالياهتا وخدمات بناء القدرات اليت ●●
تغيط القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة، وخدمات التأمني واالستمثار واخلدمات املرصفية.

حضور االجمتاع السنوي ألعضاء مبادرة المتويل مع بقية املوقعني عىل مبادئ التأمني املستدام.●●

كيف ميكننا أن ننضم لبقية املوقعني على مبادئ التأمني املستدام، وعلى ماذا ينطوي هذا االنضمام؟  .5
ليك تصبحوا من املوقعني عىل مبادئ التأمني املستدام، وأعضاء يف مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة عىل 
مؤسستمك تقدمي كتاب انضامم رمسي وتعبئة اسمتارة انضامم املوقعني عىل مبادئ التأمني املستدام املوجودة عىل 

موقع مبادرة المتويل.

ويتوجب أن يوقع الرئيس التنفيذي ملؤسستمك عىل كتاب االنضامم، أو توقيع رئيس جملس اإلدارة، أو توقيع أي من 
املناصب املامثلة. مكا جيب أن حتتوي عىل بيان يؤكد موافقة مؤسستمك عىل مبادئ التأمني املستدام، وموافقهتا عىل 

متطلبات التوقيع التالية: 

املشاركة يف اجراءات االفصاح العام السنوية●●

دفع الرسوم السنوية●●

ماذا سيحدث إذا وقعنا على املبادئ ولكن وجدنا صعوبة في االلتزام؟  .6
لملوقعني حرية اختيار أي من اإلجراءات اليت يروهنا مناسبة للتنفيذ. فاإلجراءات اليت جاء ذكرها حتت لك مبدأ من 
املبادئ ليست إال أمثلة، وبالتايل فهي غري ملزمة. وهكذا، ميكن لملوقعني تطبيق إجراءات أخرى يروهنا أكرث مالمئة 

لمنوذج أمعاهلم، مع األخذ بعني اإلعتبار إختالف الظروف اجلغرافية ملنطقهتم وغريها من العنارص اليت يتفردون فهيا. 
واجلدير بالذكر أنه قد يكون هناك خماطر تؤثر عىل مسعة املؤسسة جراء التوقيع عىل مبادئ التأمني املستدام وعدم 

االيفاء هبا. غري أن تنفيذ هذه املبادئ معومًا معل مسمتر، واجتاه حنو امليض قدمًا، وال ينظر إليه كقامئة حتقق إلزامية 
ينهتي العمل هبا بتحقيق ما جاء فهيا من بنود.

حيتفظ جملس إدارة مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة )أو ما يعرف باملجلس( )انظر البند 8 أدناه(، يف حقه 
بكونه اجلهة املخولة -من مبادرة ومبادئ التأمني املستدام - بشطب أمساء املؤسسات لعدم ايفاءها بأي من متطلبات 

املوقعني املذكورة يف البند 5 أعاله، واملوحضة يف البندين 7 و9 أدناه.

إذا مل تستويف مؤسستمك أي من رشوط التوقيع عىل مبادئ التأمني املستدام، سيبلغها املجلس بذلك، ومن مث سيناقش 
معمك احليثيات. وبعد ذلك، إذا فشلت املؤسسة جمددًا بتحقيق أي من الرشوط، عندها سيشطب امس املؤسسة من 

قامئة املوقعني.

يتسىن ملؤسستمك االنحساب طوعيًا من قامئة املوقعني طاملا تقدم كتابًا موقع من أحد املوقعني املخولني، رشيطة ذكر 
أسباب االنحساب. 
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ما أهمية االفصاح عن التقدم احملرز؟  .7
الشفافية يه إحدى أشاكل املساءلة اهلامة، السميا يف األطر الطوعية التطلعية. لذا فاإلفصاح العلين عن االجراءات أمر 

جوهري يدمع مصداقية املؤسسة اليت اعمتدت مبادئ التأمني املستدام وتنوي تطبيقها.

وهذا بدوره، ميكن أن يكون ذا أمهية ملصادقيه املبادئ بشلك لكي، إذ من خالل االفصاح العلين عن سري تقدم املؤسسة 
سيمتكن امجلهور من فهم كيف يدير املوقعون القضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة بشلك أفضل مضن 

ممارسة أمعاهلم وجكزء من تطبيقهم ملبادئ التأمني املستدام. وعالوة عىل ذلك، فالشفافية حمفز رضوري وهام، يدفع 
املؤسسة حنو التحسني املسمتر.

لاللزتام باملبدأ الرابع، عىل مؤسستمك أن ختتار اإلجابة عىل األسئلة الداللية املويص هبا لتفسري كيفية تطبيق املبدأ 
األول، والثاين، والثالث:

ما يه التطلعات واألهداف هلذا املبدأ؟●●
كيف تنوون حتقيقها ؟●●
لغاية هذه اللحظة، ما يه اإلجراءات الرئيسية اليت اختذمتوها لتحقيق هذه املبادئ )أي كيف تظهرون سري ●●

تقدممك(؟ ملؤسستمك أيضا إماكنية اختيار أساليب إعداد تقارير االفصاح )مثاًل، باإلشارة إىل التقرير السنوي 
وتقرير االستدامة، وغريها من أطر إعداد التقارير أو االفصاح ذات الصلة(

ملؤسستمك حرية اختيار حمتوى االفصاح الذي تريده. بغض النظر عن احملتوى املختار، ويفرتض عىل مؤسستمك أن 
جتري التايل:

اإلفصاح سنويًا، ومن تارخي انضامم املؤسسة إىل قامئة املوقعني عىل مبادئ التأمني املستدام، عىل أن يمشل ●●
االفصاح عىل سري التقدم فميا خيص تنفيذ املبادئ، ولمك حرية اختيار أي وقت ترونه مناسبًا لتقدمي اإلفصاح عن 

مؤسستمك يف لك عام. 

أن تعمتد االفصاح العلين، وتعرضه عىل امجلهور من خالل موقع مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة.●●

من هي اجلهة التي حتكم مبادئ التأمني املستدام ومبادرتها؟  .8
أنشأت مبادرة مبادئ التأمني املستدام لتعزيز اعمتاد املبادئ وتطبيقها حول العامل. وتدير مبادرة المتويل لربناجم األمم 

املتحدة للبيئة مبادرة مبادئ التأمني املستدام من خالل إطار حمكها اللكي. ويه مبادرة عاملية يشارك فهيا برناجم األمم 
املتحدة للبيئة مع املؤسسات املالية )كرشاكت التأمني، والرشاكت االستمثارية، واملصارف(.

وختضع مبادرة مبادئ التأمني املستدام بشلك مبارش حلمك جملس يضم ممثلني عن املؤسسات املوقعة من قطاع 
التأمني وبرناجم األمم املتحدة للبيئة. حيث سيمت انتخاب أعضاء املجلس من قطاع التأمني بواسطة املؤسسات املوقعة 
عىل املبادئ. وسيسىع املجلس أن يضم أعضاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب 

والرشق األوسط ومشال أفريقيا وأمرياك المشالية وأوقيانوسيا.

وسوف يقوم املجلس برتأس االجمتاع السنوي للجهات املوقعة، حيث ستناقش القضايا الرئيسية املتعلقة مببادرة التأمني 
املستدام )اكلتغريات اجلوهرية اليت تطرأ عىل الرشوط املطلوبة من املوقعني( ومن مث البت فهيا من قبل املوقعني.

يف السنة األوىل إلطالق مبادئ ومبادرة التأمني املستدام، سيحمكها جملس انتقايل يتألف من ممثلني عن قطاع التأمني 
وعن برناجم األمم املتحدة للبيئة.
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ملاذا هناك رسوم اشتراك سنوية؟  .9
تطلب التوقيع عىل املبادئ دفعات سنوية لدمع معل مبادرة مبادئ التأمني املستدام، وأمانهتا العامة حتت مبادرة المتويل 
-برناجم األمم املتحدة للبيئة. إذ ستستخدم املبالغ املتحصلة لتقدمي الدمع واخلدمات الالزمة لملوقعني، من خالل تيارات 

معل خمتلفة هتدف إىل تعزيز اعمتاد هذه املمبادئ باديء وتطبيقها عىل املستوى العاملي.

يمت حتديد الرسوم السنوية للك جهة موقعة وفقًا ملعايري قطاع التأمني )كأقساط التأمني، واإليرادات(، وتوازي هذه الرسوم 
مستوى الرسوم السنوية النضامم املؤسسات املالية إىل مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة غري أن أمعاهلا 

األساسية ال تتعلق بالتأمني )اكملصارف، ورشاكت االستمثار(. وتتوفر هذه املعلومات يف اسمتارة طلب االنضامم إىل 
املوقعني عىل مبادئ التأمني املستدام، ومن عىل املوقع االلكرتوين ملبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة.

كيف ترتبط مبادئ التأمني املستدام مببادئ االستثمار املسؤول   .10
)PRI( ومبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة؟

مبادئ التأمني املستدام، ومبادئ االستمثار املسؤول، ومبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة لكها مبنية عىل أطر طوعية 
وتطلعية، تدمعها األمم املتحدة وتركز عىل املخاطر والفرص املرتبطة بالقضايا البيئية واالجمتاعية ومسائل احلومكة.

وبشلك مفصل، تعد مبادئ التأمني املستدام، إطار معل لقطاع التأمني ونطاقها ال يمشل فقط إدارة االستمثارات. أما 
بالنسبة إلطار معل مبادئ االستمثار املسؤول، فهي تنصب عىل مؤسسات االستمثار اليت تغيط مؤسسات التأمني 

وغريها )كرشاكت التأمني، وصناديق التقاعد، والصناديق االحتياطية احلكومية، واملؤسسات واألوقاف، ومؤسسات اإليداع 
ورشاكت إدارة االستمثارات(. وهيلع، يمشل نطاقها عىل إدارة االستمثارات فقط، اليت تتناوهلا بشلك أمشل.

مفبادئ التأمني املستدام، ومبادئ االستمثار املسؤول عبارة عن أطر معل عاملية مضن القطاع املايل. تمتاىش وتتاكمل 
مع أهداف مبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة، اليت تروج العمتاد املامرسات التجارية املستدامة يف قطاعات الصناعة 

املختلفة. وتسمتد مبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة من مبادئ مقبولة عامليًا يف جماالت حقوق اإلنسان، والعمل، 
والبيئة وماكحفة الفساد.

وليس هناك ما ُيلزم املوقعني عىل مبادئ التأمني املستدام من التوقيع عىل مبادئ االستمثار املسؤول أو مبادئ امليثاق 
العاملي لألمم املتحدة، والعكس بالعكس.

كيف ميكننا أن نعرف أكثر عن مبادئ التأمني املستدام؟   .11
يرىج زيارة www.unepfi.org/psi أو االتصال ب:

 Butch Bacani بوتش بااكين
قائد الربناجم، مبادرة مبادئ التأمني املستدام التابعة ملبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة

مبادرة المتويل -برناجم األمم املتحدة للبيئة
جنيف، سويرسا

هاتف:
psi@unepfi.org

+41 22 917 8777
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