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ُتسهم مبادرة الولوج للتأمين في إقامة أسواق تأمين فعالة ُتمّكن من تحقيق التحسن المنشود في الظروف المعيشية للشعوب وُتعّزز المجتمعات المحلية 
وُتحّقق النمو االقتصادي في مختلف أنحاء العالم. ونهدف من خالل هذه المبادرة إلى توسيع نطاق المستفيدين من خدمات التأمين وخاصة منهم الفئات 

األكثر ضعفًا والتي ُيمكن أن ُيوّفر لهم التأمين الفارق الحاسم بين االستقرار واالزدهار أو معاناة الفقر وانعدام األمن.

الحاجة للتنظيم التشريعي: النهاية الكارثية لـ”إيكواليف”

في العديد من الدول، شرع ُمشّغلو الهواتف الجوالة في تقديم خدمات 
التأمين لمشتركيهم.  وُيعتبر اتساع نطاق تغطية ُمشّغلي الهواتف 

الجوالة فرصة هامة في اتجاه تطوير الولوج لخدمات التأمين. 
وُتعتبر تجربة ”إيكواليف” بدولة الزيمبابوي، وهي شراكة بين 

ُمشّغل للهواتف الجوالة وشركة تأمين وشركة تقديم خدمات تقنية، 
أحد أبرز األمثلة في هذا المجال حيث تّم تسجيل اشتراك 1.2 مليون 
شخص في هذه الخدمة خالل السبع أشهر األوائل منذ إطالق التغطية 

التأمينية المعروضة، وهو ما ُيمّثل حوالي 20% من إجمالي سّكان 
الزمبابوي الراشدين.  

غير أن هذه التجربة ُتمّثل أيضا مثااًل لما ُيمكن أن تؤول إليه األمور 
في ظل  غياب إطار تشريعي وتنظيمي مناسب. إذ أنه على إثر ُنشوب 

خالف بين طرفين من هذه الشراكة )غير شركة التأمين(، تّم إيقاف 
العمل بهذه الخدمة بين عشية وضحاها، وهو ما أّثر سلبا على نظرة 

المشتركين لخدمات التأمين وثقتهم بها. وُتبرز بالتالي هذه التجربة 
أهّمية تعاون القطاع مع هياكل اإلشراف والرقابة لغرض وضع ُأطر 

تنظيمية وتشريعية ُتساهم في حماية الُمؤّمن لهم )المستهلكين(.

المصدر: ”سانفري” )2014(:  تنظيم توزيع التأمين عبر الهاتف 
الجوال في زيمبابوي: إدارة المخاطر في ظل دعم وتسهيل االبتكار.

أهمية التأمين
في عدة أجزاء من العالم، يعيش الناس وُتدار المشاريع التجارية دون توّفر 
تغطية تأمينية، في حين أن األضرار والخسائر ُيمكن أن تشمل الجميع وال 

ُتمّيز بين الغني والفقير منهم، والحال كذلك أنه عند حلول األزمات فإن 
سابق الجهود التنموية التي تّم بذلها من أجل تحسين الظروف المعيشية 

ُيمكن أن تنعكس سلبا مّما ُيؤّدي إلى وقوع الفئات القريبة من حافة الفقر 
)ُمجّددا( في براثن الفقر. وحتى أولئك الذين يتمّتعون بوضعية آمنة نسبيًا 

فإنه ُيمكن أن يتواجدوا في ضائقة مالية.
ُيقّدم التأمين تغطية ضد الخسائر غير المتوقعة والوهن المالي، ففي مجال 

الفالحة مثاًل، ُتوّفر بعض منتجات التأمين الُمبتكرة ُحلوال ناجعة ُتتيح 
التعامل مع اآلثار الناجمة عن التغّير المناخي والكوارث. كما ُيمكن أن 

ُتسهم التغطية التأمينية كذلك في تقليص أثر تذبذب توّفر الغذاء  واألزمات 
االقتصادية.

مزايا  التنظيم التشريعي للتأمين
ُيمّثل إحكام التنظيم التشريعي وأعمال الرقابة المفتاح الاّلزم لتعزيز 

إمكانية الوصول إلى أسواق التأمين وتوسيع نطاق شمولّيتها، وخاصة 
بالنسبة لذوي الدخل المحدود؛ فوجود إطار تشريعي ورقابي قوي ُيمّكن 

من تقديم حوافز للقطاع لدخول هذا المجال، كما ُيعّزز ثقة المستهلك 
من خالل تقديم حماية فعالة للمؤمن لهم.

ولكن غالبا، ال يرى مقّدمو خدمات التأمين فرصًا تجارية ُمقنعة 
تدفعهم لتقديم منتجات خاصة بذوي الّدخل المحدود، كما أن األفراد أو 
الشركات على حد السواء ال ُيدركون جيدا فوائد التأمين. ومن ثّم يلعب 

الُمشرفون ومراقبو التأمين دورًا فّعاال لتخطي هذه العقبات وتشجيع 
األطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام على العمل المشترك من 

أجل تمكين شرائح أكبر من المجتمع من الولوج إلى خدمات التأمين. 
غير أن ذلك، يستدعي مهارات خاصة قد ال تتوفر عليها نسبة كبيرة 

من الجهات الرقابية في البلدان النامية. 

الحلول التي ُنقّدمها
مبادرة الولوج للتأمين هي عبارة عن شراكة عالمية فريدة من نوعها 

تعمل على إلهام ودعم هياكل اإلشراف على التأمين لغرض تشجيع تقديم 
خدمات تأمين شاملة ومسؤولة واإلسهام في الحد من نسبة التعرض 

للمخاطر. لذا، فإننا نعمل على تعزيز ُقدرات صانعي القرار والهياكل 
التنظيمية والرقابية التي تسعى إلى إقامة أسواق تأمين شاملة، وخاصة 
بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وذلك من خالل تركيز ضوابط تنظيمية 

ورقابية سليمة وفعالة وُمتكافئة تكون مبنّية على أساس المعايير الدولية 
للتأمين. 

تشمل ميادين تدّخل المبادرة األساسية  توليد المعارف ونشرها وإقامة  
حلقات للحوار والتكوين وتقديم مقترحات  لتطوير المعايير والتوجيهات 
الدولية ودعم الجهود القطرية الرامية إلى تحقيق اإلصالحات التنظيمية 
والرقابية وكذلك دعم الجهود المبذولة على المستوى اإلقليمي والرامية 

إلى تطوير قدرات مراقبي التأمين. 



”مبادرة الولوج للتأمين هي شريك أساسي للجمعية الدولية لمراقبي 
التأمين )IAIS(. ُيمثل تطبيق المعايير أحد محاور عملنا حيث تعمل 

المبادرة بصفة وثيقة معنا في هذا المجال”.
 يوشيهيرو كاواي، األمين العام للجمعية الدولية لمراقبي التأمين 

ماهية عمل مبادرة الولوج للتأمين: الشراكات
ُنمّثل، فيما يخّص الولوج للتأمين، الشريك الرئيسي للجمعية الدولية لمراقبي 

التأمين في مجال تنفيذ المعايير التي ُتصدرها. والجمعية الدولية لمراقبي 
التأمين هي الهيكل الُمهتم بوضع المعايير الدولية الخاصة باإلشراف والرقابة 

على أعمال التأمين والذي ُيحّدد المعايير والُسبل التنظيمية الكفيلة بتدعيم قطاع 
التأمين. حيث نعمل على اإلصغاء إلى مراقبي التأمين وتقديم اإلرشادات لهم 

والمساعدة المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه المعايير.
إّن تقارب مبادرة الولوج للتأمين مع كل من مراقبي التأمين والجمعية الدولية 

لمراقبي التأمين ُيمكّننا من تحديد المجاالت التي تستدعي الّدعم والتدّخل وكذلك 
من إفادة آليات وضع المعايير الخاصة بالجمعية من خالل نقل استنتاجات 

أعمالنا الميدانية. حيث نسعى من خالل تعاوننا الوثيق مع شركاءنا إلى 
استغالل نقاط ُقوتنا على الوجه األفضل.   

 
إنجازاتنا

منذ تأسيسها سنة 2009، استطاعت مبادرة الولوج للتأمين الوقوف على 
تحقيق مجموعة من النتائج اإليجابية:

برعاية :
Fondo Multilateral de Inversiones

Miembro del Grupo BID

مبادرة بالتعاون بين :

قّدمنا الدعم التنفيذي في 10 بلدان، وساعدنا في تطوير السياسات 
والتشاريع الُمعتمدة بما يدعم شمولّية أسواق التأمين. 

ساهمنا في أعمال مجموعة الدول العشرين الُمتعلقة بالشمولية المالية 
وفي تعزيز الوعي بضرورة إدراج التأمين ضمن االستراتيجيات المالية 

الوطنية وذلك في نطاق ُعضويتنا للشراكة العالمية من أجل الشمولية 
المالية.

خالل سنة 2015 وحدها:

كما عّبر أكثر من 80% من المشاركين عن رضاهم )التام( عن 
هذه الحلقات.*

دولة مختلفة

نّضمنا 6 ”حلقات نقاش” افتراضية والتي مّثلت فضاء ُيمّكن 
مراقبي التأمين من النهل من معارف الخبراء وتبادل الخبرات مع 

نظرائهم، وقد شارك فيها 350 مراقب تأمين من 60 دولة 

 
 أّكد 90% من المراقبين على إسهام الدعم الذي ُتوّفره 

مبادرة الولوج للتأمين في توضيح موضوع شمولية 
أسواق التأمين.* 

تواصلنا مع أكثر من 200 مراقب تأمين وخبير مختّص وذلك 
من خالل تنظيم 5 فعاليات إقليمية وعالمية.

 350
  مشرفًا من

ساهمنا في إعداد 7 ورقات عمل ودراسات أصدرتها الجمعية الدولية 
لمراقبي التأمين والتي ُتوّفر لُمراقبي التأمين، للمّرة األولى، توجيهات 
حول كيفية وضع مناهج إشرافية ورقابية شاملة، وذلك باالعتماد على 

تجاربنا الميدانية في مجال العمل مع مراقبي التأمين. 

أجرينا 20 عملية تقييم على المستوى الوطني شملت عدة بلدان حول 
العالم، ومن بينها كولومبيا وأثيوبيا والفليبين، والتي أفضت إلى إدخال 

تعديالت تنظيمية في 15 بلدًا. 

200  5

”تبعا لتعاوننا مع مبادرة الولوج للتأمين، تمّكنا من وضع خارطة 
طريق التي ُأرّجح  أن ُتمّكننا مستقباًل من توفير خدمات تأمينية 

ُموّجهة لشرائح المجتمع األكثر احتياجا لها.” 
ناتاليا اسكوبار ميخيا، هيئة الرقابة المالية بكولومبيا 
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*المصدر: االستبيان الخاص باألطراف المعنية بمبادرة الولوج للتأمين، فبراير/شباط 2016.


