
 

 
عشر ثم أعقب ذلك اهتمام بما عرف بالتنمية  ثامنم بالنمو االقتصادي منذ القرن الظهر االهتما

عرف بأسم  بما وظهور رب العالمية الثانية نهاية الح منذ  Economic Development االقتصادية  

العالم الثالث، وبالرغم من التباين في المداخل ووجهات النظر حول التنمية االقتصادية فيمكن القول 

قابلة عية )الان كافة الجهود تركزت حول القطاع الصناعي وما يتضمن ذلك من استخدام للموارد الطبي

 التكنولوجيا الحديثة. ( واستخدام دوغير القابلة للنفا

يعني تحقيق  الذي Economic Growth  وتتجاوز التنمية االقتصادية مفهوم النمو االقتصادي 

نمو مطرد لمتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي بشكل مستمر وليس عارض، حيث تمتد 

 االهتمام بجودة السلعإلي أحداث تغيرات هيكلية في القطاعات االقتصادية و إعادة توزي    ع الدخول و 

 ما عرف بالتنمية البشرية.  يضاف لذلك والخدمات،

   وقد ركزت كل هذه الجهود على تحقيق نمو في متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الحقيقي  

 -األخذ في االعتبار بعدين هامين هما:  دونومؤشرات التنمية االقتصادية األخرى 

  

 مقدمة
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  اآلثار الجانبية السلبية لنموذج )أو نماذج( التنمية االقتصادية التقليدية 

)مصادر الطاقة(، التلوث البيئي، تجريف األرض،  د مخزون الموارد القابلة للنفا د مثل نفا

تدمير الغطاء النباتي والمصايد، تدهور نوعية المياه، التغيرات المناخية )مثل االحتباس 

 .iالحراري على سبيل المثال ال الحصر(

  استمرار القدرات اإلنتاجية لألجيال القادمة 

اجل أحداث نمو سري    ع وإشباع الحاجات القدرات اإلنتاجية من ركزت هذه النماذج على       

 .االقتصادية لألجيال الحالية دون األخذ في االعتبار حاجات األجيال القادمة

والتي يعتبرها  Sustainable Development ومن هنا نشأت فكرة التنمية المستدامة   

بين اإلنسان لة المتبادللنموذج التقليدي للتنمية االقتصادية يأخذ في االعتبار العالقة  حيحالبعض تص

 الطبيعي وبين المجتمع وتنميته.  هومحيط

 لألمم المتحدة وكذلك
ً

 The جنةلل وبالتالي يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا

Brundtland       بانها "التنمية التي تشبع حاجات األجيال الحالية دون التضحية باألجيال المقبلة

 .حاجاتها " ةعلى مواجه

وتستهدف هذه النشرة في البحث في دور التأمين في تحقيق التنمية المستدامة والتي يمكن 

 (.1( والجدول رقم )1الشكل التوضيحي رقم )بالتعريف بأهم عناصرها، على النحو الوارد 

ية المستدامة( عناصر التنم1شكل رقم )  
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 iiالمختلفة للتنمية المستدامة بعاد األ  :(1جدول رقم )

التنموي البعد   آلي      ات تحقي       ق 

 االقتصادي

 طبيعية. المعدل استهالك الفرد من الموارد  خفض 
 الموارد االقتصادية د أيقاف عمليات تبديد واستنفا 
  التلوث البيئي للمسؤولية عن تكاليفتحمل الدول المتقدمة 
  العدالة في توزي    ع الموارد والحد من تفاوت الدخل بين الدول النامية

 والدول المتقدمة

 البشرى

 خفض معدل النمو السكاني 
 خفض اآلثار البيئية السلبية للتحضر 
 االستخدام األمثل للعنصر البشرى 
 االهتمام بالصحة والتعليم 
 تفعيل دور المرأة 
 األسلوب الديمقراطي في الحكم 

 البيئي

 منع تجريف األرض والحد من تدمير الغطاء النباتي والمصايد 
  الموارد الطبيعيةحماية 
  ترشيد استهالك المياه ومنع تلوثها 
  حماية المناخ والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائية 

 التكنولوجي

 استعمال التكنولوجيا النظيفة 
 تقليل معدالت انبعاث الغازات 
 األخذ بالتكنولوجيا المحسنة 
  4 تطبيق قاعدة R االسترجاع( دوير / الت خدامليل/ إعادة االستق)الت /* 

Reduction, Reuse, Recycling & Recovery 

 

ض االخطار وتعويأو تهلكها  ها فتتل التيصول حالل األ إ (: )اإلحاللية التعويضيةالوظيفة  .1
 الخسائر الناجمه عنها . 

 
: يساهم التأمين فى تمويل التنمية االقتصادية من خالل أدخار األفراد الوظيفة االدخارية .2

 .ي مثل وثائق التقاعدالشق  االدخار والمؤسسات فى وثائق تأمين الحياة ذات  
 

حيث أنه ثمة فجوه زمنية بين تحصيل األقساط وسداد التعويضات ) قد  الوظيفة االستثمارية:  .3
تطول أو تقصر ( تسمح لشركات التأمين القيام بعملية استثمار ،  باالضافه الى النشاط االكتتابى 

 .Double businessدوجه طبيعة مز  القول معه ان التأمين هو عمل ذو  مما يمكن

وفى ضوء هذه الوظائف يمكن الحديث عن كيفية دعم قطاع العاملين للتنمية المستدامه بالتفصيل 

 الالحق. 

 

 الوظائف التنموية للتأمين 
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 لما هو موضح بالجدول رقم )و iiiمباشر ودور غير مباشر  في تحقيق التنمية المستدامة إلي دور يمكن تصنيف دور التأمين 

ً
 (2فقا

 غير مباشر مباشر مستوى مساهمة التأمين في جميع أهداف التنمية المستدامة(2الجدول رقم )

 
 X أشكال الفقر في جميع أنحاء العالمالقضاء على جميع 

 

 
  X تحقيق األمن الغذائي وتحسين جودة التغذية وتعزيز االستدامة الزراعية

 
  X ضمان الحياه الصحية وتحقيق الرفاه لجميع الفئات العمرية

 
 X  ضمان شمول وجودة التعليم ودعم فرص التعليم مدى الحياة للجميع

 
  X الجنسين وتمكين المرأة في جميع مراحلها العمريةتحقيق المساواة بين 

 
   ضمان توافر المياه واإلدراة المستدامة للمياه والصرف الصحي

 

 ضمان وصول طاقة نظيفة ومستدامة بأسعار معقولة وبشكل كاٍف للجميع
  

 

تعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص عمل مالئمة 

 للجميع
X  

 

وتعزيز النمو الصناعي الشامل  أكثر قدرة على الصمود  بنية تحتيةبناء 

 والمستدام
 X 

 

 داخل الدولة الواحدة وبين الدول الحد من أوجه عدم المساواة
 X 

 

  تخطيط المدن
ً
 وصمودا

ً
والمجتمعات البشرية بحيث تكون أكثر أمانا

 واستدامة
 X 

 
    استدامةضمان وجود نماذج انتاج واستهالك أكثر 

 

 اتخاذ القرارات السريعة نحو التصدي للتغيرات المناخية وتأثيراتها
X  

 

استخدام المحيطات والبحار والموارد المائية والحفاظ عليها بشكل أكثر 

 استدامة
  

 

والنظم  المناطق المحميةحماية ودعم االستخدام المستدام للغابات و  

 البيولوجي الحيوية ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع
  

 

   تعزيز مجتمعات تتمتع ببيئة عادلة ومسالمة على مستوى كافة مؤسساتها

 

  دعم سبل تحقيق الشراكة العالمية من أجل الوصول للتنمية المستدامة
X 

   اهداف التنمية المستدامة التي يدعمها التأمين 
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 القضاء على الفقر  الهدف األول:
  
 فى القضاء على الفقر من خالل حماية األفراد  

ً
 هاما

ً
مما ال شك فيه ان صناعه التأمين تلعب دورا

واألسر من الوقوع فى الفقر مره أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها األخطار المؤمنه منها. وبالتالى 
لتأمينى ا يأتى دور الشمول ايحمى التأمين جهود التنمية االقتصاديه االخرى حتى ال ترتد إلى الوراء. وهن

 ال يتجزأ من الشمول المالى  –
ً

وما له من ادوات أهمها التأمين متناهى الصغر للوصول   -باعتباره جزءا
 .الفقرلى ( ادوات صناعة التأمين في القضاء ع2ويوضح شكل رقم ) الى الطبقات محدودة الدخل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفقرلى ادوات صناعة التأمين في القضاء ع (2شكل رقم )    

 ( اهداف التنمية المستدامة التى يدعمها التأمين بشكل مباشر1
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 التام على الجوع القضاء :الهدف الثاني

 محوريا يمكن 
ً

 -: اآلتي فيتلخيصه فى إطار القضاء على الجوع يلعب التأمين دورا
  توفير الحماية للمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن والمزارع السمكية والمناحل من

خالل المساهمة فى احالل ما تلف منها ،  وارجاع المزارعين ومربى الماشيه والدواجن 
ومستزرعى االسماك الى الحالة المالية التى كانوا  عليها قبل تحقق الكوارث طبيعية او 

 تحقق القدره على إعادة االنتاج مره أخرى . األخطار ،  ومن ثم 
  وجود حماية تأمين على عناصر الحياه الريفيه يعنى انه المزارعين يكتسبوا قدرة االقتراض

وتوفير السيوله النقديه الالزمه لالستثمار ومن ثم يطلق التأمين مزيد من السيوله 
م المزارعين والفالحين الستثمارها فى القضاء على الجوع حيث ان البديل هو ان يقو 

 لمواجه األخطار والكوارث .   -إن تبقى شئ بعد استهالكهم   -بتجنيب جزء من أرباحهم 
 

 

 الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهيه 
ان تحقق هذا الهدف يستلزم رفع مستوى الرعاية الصحية ومكافحة االمراض وتحسين صحة 
 ،  لتحقيق هذا الهدف وبشكل مباشر وهذا من 

ً
 هاما

ً
االمهات ،  وما ال شك فيه ان التأمين يلعب دورا

تناهى م من خالل تغطيات التأمين التقليدى والتأمين  -حتى ولو االساسى  -خالل توفير التأمين الطبى 
 .وعالج االمراض الحرجة In Patient بالمشافيبالعالج  الخاصةالصغر ال سيما التغطيات 

 

 الهدف الخامس: المساواه بين الجنسين 
 -يمكن للتأمين لعب دور هام فى المساواه بين الجنسين هذا من خالل ما يلى: 

  النوع، كما بالجنس او  عالقةيقدم التأمين الحماية للمرأه فى حالة حدوث اى امراض ذات 
 . من خالل وثائق التأمين الطبي م الحماية الماليه فى حاالت الحمل والوالدةدانه يق

  األسرة، فىيقدم التأمين حماية اقتصادية عند انقطاع دخل المرأه بسبب فقد عائل 
اد دتعتمد المرأه فيها على العائل الذكر مما يساعدها على االستمرار فى س التيالمجتمعات 

الخ ( فضال عن استمرارية العمل العائلى  فى كثير  .......اوالد  )سكن، تعليم الحياةتكاليف 
 .من االحيان
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 الهدف الثامن: العمل الالئق ودعم االقتصاد 

    -هذا الهدف يستلزم تنشيط فرص العمل وتحسين شروطه ودعم نمو الناتج االجمالى: 

  ويلعب التأمين فى هذا الصدد دوره التقليدى فى حماية االصول وزيادة فرص االقتراض

 والتمويل بسبب هذه الحمايه. 

  كذلك يشجع المشروعات متناهيه الصغر واستثمارات محدودى الدخل على االستمرار

 بسبب الحماية التأمين التى يوفرها لهم التأمين متناهى الصغر . 

 تصادية التى يوفرها التأمين فى حالة وفاه عائل االسره تدعم تفادى كما ان الحماية االق

 عمل االطفال والدفع بالقصر إلى سوق العمل.  قليلاو ت

 

 الهدف الثالث عشر: العمل المناخى

الحرارى واالحترار العالمى واالحتباس غازات ال وانبعاثاتتعد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ 

م االجل الطويل. وال يعد في والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائيةمن المخاطر التى تهدد 

 
ً

 فى تحقيق هذا الهدف ،  بالرعم إنه التغيرات المناخيه طويله االجل غير مغطاه تأمينيا
ً

التأمين دورا

 فى العمل المناخى من خالل ما يل   ى : 
ً

  -فإن التأمين يلعب دور هاما

 . العيوب المناخيه بشكل عملى وفعالوهو امر يعالج   تغطية الكوارث الطبيعية -1

مد علي وهو تأمين يعت :Parametric Insuranceالمرتبط بالمؤشرات التأمين المعيارى أو  -2

مثال ذلك التأمين المعياري للمزارع و ، ل تأمين المزارع ......الخانحرافات مؤشرات الطقس مث

الذي يدفع بعد تقديم مزارعي األسماك للمطالبة عن  السمكية وهو علي عكس التأمين التقليدي

طريق تحديد الخسائر التي تكبدوها من األمطار الغزيرة والفيضانات )ويقع عليهم عبء األثبات مما 

يجعل عملية تسوية المطالبات معقدة جدا لهذا النوع من التأمين(، فإن مدفوعات التأمين المعياري 

مع   Swiss Reية معينة ، فعلي سبيل المثال طورت شركة تستند إلى وقوع حدث معين بكيف

Taiwan Fire & Marine Insurance    يغطي الهالك والتلف عندما تتجاوز كمية األمطار 
ً

تأمينا

كثر من  ملم لمدة يومين متتاليين( ، وهذا يعني أن مزارعي  084كثافة معينة ) هطول األمطار أ

األسماك يمكنهم تلقي مدفوعاتهم بشكل أسرع ، مما يقلل الوقت المطلوب في معالجة المطالبات 

 وتسويتها. 
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 الهدف الرابع : التعليم الجيد  

يساعد التأمين على توفير التعليم الجيد ولكن بشكل غير مباشر من خالل خطط التعليم وأنواع  
يها ف التأمين األخرى التى تكفل تدفق الدخل لألسره ومن ثم المساعده فى التعليم خاصة ما يقابل

  احتياجات محدودى الدخل والفقراء. 
 

 الهدف التاسع: الصناعة واالبتكار والهياكل االساسيه
يساعد التأمين فى حماية االستثمار من خالل حماية االصول وكذلك تسهيل الحصول  على 

 تسهيالت مصرفيه وائتمانيه. 
 

 الهدف العاشر: الحد من عدم المساواه
 

يقوم التأمين بدور تكميلى لبرامج الحماية االجتماعية الحكومية.. وذلك بمساندة الحكومات 

ن م االجتماعية من خالل توفير الحماية االجتماعية للفقراء والمعدمين التفاوتفى محاولتها الحد من 

يمكن أن يساعد التأمين في التخفيف من وطأة اختالفات التنمية  ؛ومن ثم خالل التأمين متناهي الصغر. 

عن  تهتم بالتعويض والتيبين مجموعة من الدول كما هو الحال في خطط التأمين متعددة الجنسيات 

 .ارث الطبيعيةو األضرار الناتجة عن الك

 الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
كثر قدرة على المجتمعات البشرية يجعل التأمين   نيةالتغطيات التأميتساعد حيث  ،الصمود أ

 لممتلكات في االحتفاظ باستثمارات األفراد والشركات والحكومات المحلية والوطنية. ل

  

 ( اهداف التنمية المستدامة التي يدعمها التأمين بشكل غير مباشر  2
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 الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق األهداف
 على جانب كبير من األهمية.. 

ً
ذلك من و يعد وضع التأمين ضمن البرنامج العالمى للتنمية شيئا

مة ساهالم التى يمكن أصحاب المصلحة وتحديد أفضل الممارسات  شراكة معدمج التأمين في خالل 

 في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.  بها 

 

الي  ٠٢٠٢هيئة الرقابة المالية استراتيجية الدولة في مجال االستدامة ورؤية الدولة المصرية  ةترجم

 :مايلي مجموعة إسهامات أهمها 

تركيز استراتيجية الهيئة على كيفية تحويل النمو االقتصادي وزيادة االستثمارات إلى تنمية مستدامة  -١

تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة االجتماعية في توزي    ع الدخول وخفض معدالت الفقر 

ات االستدامة قيلذلك تركز الهيئة من خالل هذه االستراتيجية على توطيد تطب والمساواة بين الجنسين. 

بشكل مكثف، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهميتها وأثرها اإليجابي داخل قطاع التأمين 

 على النمو االقتصادي. 

 بمنتدي التأمين المستدام في مارس -٠
ً

، وهو منتدى 2412:اصبحت الهيئة العامة للرقابة المالية عضوا

ات الرقابية في العالم وتأتي الهيئة المصرية كثاني هيئة عربية رفيع المستوي يضم العديد من الهيئ

هو تعزيز فهم مشرفي التأمين والجهات  SIFوالهدف من  وثالث هيئة افريقية مشاركة في المنتدي. 

بما  -الرقابية واالستجابة لتحديات وفرص االستدامة في أعمال التأمين، مع التركيز على األبعاد البيئية 

 المناخ.  في ذلك تغير 

قامت الهيئة بإنشاء "المركز اإلقليمي للتمويل المستدام"  وهو أول مركز إقليمي معني بدراسات  - ٠

كد من التزام الجهات الحاصلة  التمويل المستدام ؛ و المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأ

عرض نب إنشاء منصة إلكترونية لعلى تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجا

 االتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به. 

 من إيمان االتحاد المصرى للتأمين بأهمية دور المؤسسات المالية فى دعم وتطوير البيئة 
ً

إنطالقا

فقد قام االتحاد بعدة ، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع

  ال: خطوات من أجل دعم فكرة التأمين المستدام ومنها على سبيل المث

  ،قام االتحاد المصرى للتامين  بإنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعالقتها بالتأمين

وب  هذا يعد االتحاد المصرى هو أول إتحاد فى المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة فى التأمين 

 المستدام. وتهدف هذه اللجنة إلى: 

المستدام لنشر الوعي بالمبادئ  للتأميندليل عام  إعداد يقوم االتحاد المصرى للتأمين ب •

 العامة للتأمين المستدام. 

 دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال االستدامة

 دور االتحاد المصري للتأمين
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الفنية باالتحاد المصري للتأمين إلدراج مبادئ التأمين المستدام على   اللجانالتعاون مع  •

 كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين. 

تحديات االستدامة مع اللجان الفنية باالتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول  دراسة •

 –الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري )كيفية إدارة المخاطر الطبيعية 

 الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين(.  –تغير المناخ 

طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في  وضع خارطةمع لجنة  التعاون •

دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية 

 مصر العربية. 

  تشكيل االتحاد للجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة و المتوسطة  والتي

مبسطة لمحدودي الدخل ودراسة نماذج التوزي    ع والعمليات  تستهدف ابتكار منتجات تأمينية

للتأمين متناهي الصغر وأساليب الوصول للعمالة "غير الرسمية" ودمجها في استراتيجية الدولة 

 .الشمول المالي

  قام االتحاد بتوقيع بروتوكالن للتعاون بين االتحاد المصري للتأمين ومؤسسة أهل مصر للتوعية

 بمخاطر الحروق: 

وقع االتحاد المصري للتأمين مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكوالن تعاون بهدف التوعية 

ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل 

 بمناطق تجمع الورش الحرفية عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.  األضرار الناجمة عنها 

 اد المصري للتأمين بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصري لتوجيه استراتيجية توقيع االتح

االتحادين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة و مستهدفات خطة الدولة المصرية في 

٠٢٠٢. 

  توقيع االتحاد المصري بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتطوير وتوزي    ع منتجات التأمين متناهي

 .في تحقيق الشمول الماليالصغر والمساهمة 

  كبر لدور المسئولية مساهمة قطاع التأمين المصري في عالج العاملين بالقطاع وتفعيل أ

 اإلجتماعية لقطاع التأمين المصري وخلق بيئة عمل مستدامة للجميع. 

 ( لمناقشة الشمول المالي وتنمية  ٠٢٢تنظيم االتحاد المصري للتأمين ندوة )حضور فعلي

المستدام وكانت أهم مخرجاتها مناقشة تحديات الشمول المالي وآليات التأمين التأمين 

 .المستدام في الوطن العربي والسوق المصري على وجه الخصوص

 كثر  2421مارس  11ورشة عمل افتراضية وذلك يوم الثالثاء الموافق بعقد  قام االتحاد بحضور أ

 :تحت عنوان.. من سبعة دول  من مائة مشارك

منظور صناعة التأمين"من "المسؤولية االجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة:   

 وخالل فعاليات الورشة تم مناقشة الموضوعات التالية: 

 تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعالقة ذلك بمؤسسات وشركات األعمال.  •

 المجتمعية.  ما هى المحفزات التى تدفع الشركات إلى المساهمة فى المسؤولية •

 األهداف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وآلية تنفيذها.  •
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دور شركات األعمال فى المجتمع مع إعطاء أمثلة من الشركات العاملة فى صناعة التأمين  •

 بالمملكة المتحدة. 

عرض تجربة منطقة الخليج فى كيفية قيام الشركات والمؤسسات المصرفية بتطبيق  •

 مستدامة فى نماذج األعمال الخاصة بها. أهداف التنمية ال

 وقد إختتمت فعاليات ورشة العمل بإلقاء الضوء على التوصيات التالية: 

  محاولة تغيير ثقافة القائمين على الشركات والمؤسسات المالية للقيام بتبنى األعمال التى تحقق

عرف ك الشركات للتأهداف التنمية المستدامة وكذلك إعطاء التدريب الالزم للموظفين فى تل

 على اآللية التى يمكن من خاللها تبنى نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. 

  .تشجيع الشركات على إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة 

  إستمرار التعاون بين االتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية من أجل رفع الوعى لدى سوق التأمين

بمفهوم التأمين المستدام وكيفية تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع هذا المفهوم  المصرى

 بشكل خاص ومع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i ( الفصل 2448كليه التجارة، جامعه اإلسكندرية،   –إبراهيم مصطفى وآخرون، قضايا معاصره )اإلسكندرية: قسم االقتصاد  ةالسيد
 الرابع. 

ii  دكتورة/ سمر عبد الرؤوف سليم، الدكتورة/ عبير شعبان عبده، قضايا معاصره في مجال التنمية االقتصادية )التخلف االقتصادي– 

 (.2421تمويل التنمية(، )اإلسكندرية دار التعليم الجامعي،  –البطالة  –التنمية  –الفقر 

iii Inclusive Insurance and the Sustainable Development Goals – GIZ 
https://microinsurancenetwork.org/sites/default/files/Inclusive%20Insurance%20and%20the%20Sustainable%20D
evelopment%20Goals%20.pdf 

                                                           


