
1"التفّوق" حول دراسة –التأمين األصغر   

   بقلم ميراي شاتيرجي

 مدخل

في الهند، خاض العديد من منظمات . شهد القرن المنصرم نمو التأمين األصغر في العديد من الدول المختلفة

لى المدى عبأنّها مستدامة هذه الجهود  أن تثبت وبانتظار. الشعب والمنظمات غير الحكومّية تجربة التأمين األصغر

  .أصبح ممكناً الفقراءعلى تأمين ال يبدو من الواضح أّنالبعيد، 

  

 ،صاً النساء، كان يتعّين على الفقراء، وخصوفي بداياتها حركة التمويل األصغر عندما كانتكما منذ ثالثين سنة، 

 اًخطر"اعتبارهم ولنظر عنهم أن ُيبرهنوا بأنّه ال ُيمكن صرف اوبتوا أنّهم أهل لالئتمان والتغطية المصرفّية، ثأن ي

  ".ئاًسي

  

على أكثر من والممتدة تأمين خدمات التأمين األصغر للنساء العامالت ب المتعلّقة )SEWA( “سيوا” بنكتجربة  إّن

والخدمات ) االئتمان والتعويضو، االدخار(إلى ضرورة دمج التأمين األصغر مع الخدمات المالّية  ، تشيرعقد

في التأمين األصغر مكّوناً  يكونأن  يجب. لتوفير الخدمات بشكلٍ فّعال) ة الصحّية بشكلٍ خاصالرعاي(االجتماعّية 

لمشاكل في نهاية المطاف والتي افهذه المقاربة الشمولّية والمتكاملة هي التي ستحّد من . خفض للفقرل أي برنامجٍ

  .المخاطر واألزمات زمنفي يرة األسر الفق هاتواجهوهي ظروف  ،تراجع الرسملة وتوقفاالستضعاف  ستلجم

  

الخدمات المالّية والحماية االجتماعّية فيدمج  بين حدودالالتأمين األصغر يقع عند  يتبّين لنا أّن ،التجربة انطالقاً من

وعلى غرار سائر خدمات التمويل األصغر، ال بّد من إدارته بطريقة مستدامٍة من الناحية . عناصر من االثنين

فالتعميم يعني وضع التأمين بتصّرف جميع . إلى التعميم الذي يرافق مقاربة الحماية االجتماعّية يفتقره المالية ولكنّ

أكبر قدرٍ ممكنٍ  ضمأو على األقل توسيع التغطية بحيث ت المواطنين بمعزلٍ عن الوضع االقتصادي االجتماعي،

" بمنطق عمل سليمٍ"أن يتحلّى عليه مساواة وحسب بل ُيحقق الأن  وبالتالي ال يسعه من المواطنين وال سّيما الفقراء،

المؤّمن عليهم وتشّعبوا كلّما عظم انتشار الخطر وبالتالي تنامت فرص  طيف فكلّما توّسع. وجهة نظر التأمين من

 .االستدامة
 

 المنتج

                                                 
سبتمبر /إلى جانب هيئات ممارسة أخرى ورشتي عمل إحداهما على المستوى الوطني في أيلول  Vimo SEWAفيمو سيوا عقد 1

استتبعت ورشتا العمل . فاعلينّدو السياسات والباحثون شركاء وكان مع. 2004سبتمبر /وثانيهما في البنك الدولي في أيلول 2003

في تشرين   (SEWA( “سيوا”بنك  نظّمه الذي Exposure-Dialogue Programme (EDP) " نفتاح على الحواراال"ببرنامج 

المؤّمن عليهم،  )SEWA( “سيوا”بنك  مع هيئات الممارسة ومعدي السياسات وجهات التأمين التي التقت بأعضاء 2004أكتوبر /األّول

جميع هذه التجارب والمالحظات والعمل  إّن. النساء العامالت في القطاع غير النظامي منظاروالخطر من  نقاط الضعفوحاولت أن تفهم 

  .المالحظةهذه  أثارتهامساهمةً في الشؤون التي ُيشكّل الذاتي على مدى أكثر من عقد من العمل على التأمين األصغر 



 مصطلحالتخدام الس - الدالئل الميدانّية أّن الفقراء يواجهون أخطار ال بل مخاطر جّمة خالل يتضح جلياً من

  :وتفيد تجربتنا أّن أبرز مخاطر التأمين الملتمسة هي. التأمينفي سياق  الصحيح

 المرض •

 الوفاة •

 الحوادث •

 .ال سّيما خسارة الحيوانات، المنزل، أدوات االستخدام والمحاصيل –فقدان الموجودات  •
 

وفي نهاية  اليوميت كبيرة وخسارة الدخل نفقا حيث تترتب عنهاتُشكّل التغطية في حال المرض األولوّية األساسّية 

  .المطاف بيع الموجودات للتغلّب على األزمة

  

أخرى على الحياة ومخاطر  –مخاطر ال مجموعة منعلى تأمين ال يجب ،)SEWA" (سيوا"بنك تجربة  بحسب

وال . الالزمةرتهم على تسديد األقساط دُيمكن أن تتطّور بحسب حاجات السكّان المحليين وق - غير الحياة على

ساعد أيضاً على ضمان استدامة التأمين األصغر كما سنرى ة حاجاتهم المباشرة وحسب وإنما تُتخدم هذه الرزم

  .أدناه

  

  نوع الخدمة ونوعّيتها

كلفة  لتحّمل يبدون استعداداً ،أّن الفقراء، خصوصاً النساء العامالت مّرات عّدة، رأينا )SEWA( “سيوا” بنكفي 

  .ويصّح هذا أيضاً في التأمين األصغر. كانت مناسبةً وذات جودة مالئمةالخدمات إذا 

  :من نواحي خدمة التأمين األصغر أهمّيةً بالغةً بالنسبة إلى األعضاء ةثالث جوانبفي تجربتنا، ترتدي 

 .النساء وبمتناوليجب أن تكون آنّية، تتبع إجراءات بسيطة : طلبال تلبية •

اإلمكان، على األقّل مّرتين قبل تجديد  راتصال بوتيرة متكررة قد مةإقا: المؤمن عليهاالتصال مع  •

على صلة بهيئة و، يتعّين على األعضاء أن يشعروا بأنّهم معنيين غياب األزماتالتأمين؛ حتّى في حال 

) الفرد، المنازل، أو في اجتماعات صغيرةعلى مستوى (شخصي التصال اال ُيتيح مثل هذا – التأمين

 .كما للتعليم بشأن التأمين والخطط ةالوقائي بشأن الصّحة للتعليم فرصةً جّيدةً

 .بالمستشفيات اتصال بفضلمن الدفع لتغطية المرض  خاليةأنظمة  •
 

 الترتيبات المؤسسية

  :لالتصال بالفقراء وإتاحة خدمات التأمين األصغر في الهند ةتُسّجل حالياً مناهج ثالث

المنظمة /لحال تتحّمل شركة التأمين المخاطر وتؤدي منظمة الشعبفي هذه ا  - الشريك – الوكيلنموذج  )1

  .شركة التأمين ال بل تعالج وتخدم الطلبفتحّصل األقساط، وتقيم الصلة مع  الوكيلغير الحكومّية دور 

خطّة تأمين  دارةتطوير وإمستشفى تُديره منظمة غير حكومّية  يتولّىفي هذه الحال  –نموذج الموّرد  )2

 .التأمين الصحيلغايات أصغر عادةً 



إدارة  العضويةمنظمة مبنّية على  تتولّىفي هذه الحال : مجتمع المحلّيلعلى االمبني  التأمين الصحي )3

توفير الرعاية  ىتولّت يتال ية هيالخطر ولكّن هيئات الرعاية الصح خطّة تأمين على الصّحة وتتحّمل

 .المنشودة
 

تُسّجل منظمات الشعب والمنظمات غير الحكومّية في القيود وتؤسس في دولٍ أخرى مثل سريالنكا والفيليبين، 

فتتحّمل المخاطر بنفسها ولكنّها تؤّمن على ذاتها دائماً لدى شركات . لشركة أو تعاونّية تأمين أصغر خاصة بها

ة ولكي تُنشئ منظمات الشعب والمنظمات غير الحكومّي. Munich Re و   Swiss Reكبرى إلعادة التأمين مثل 

  .إدخال التغييرات المناسبة على األنظمة كما سنرى الحقاً يتعّينشركاٍت خاصٍة بها، 

  

أنّه عندما ُيدير العّمال منظّمتهم بتجربتنا  تفيد. وسيئات حسناتلنماذج المختلفة الُمبّينة أعاله ل همن الواضح أنّ

، ُيديرون خدماتهم بطريقة مناسبة وقابلة فسهم المساهمين والمدراءهم نة ويتحكّمون بها، وعندما يكونون الخاص

خاصة بالعّمال وهي في طور ومنظمة مبنّية على العضوية  هو مثل عن )SEWA( “سيوا” بنكو. لالستمرار

  .النمو بصورة مستدامة

  

هذه تجربة منظمات تُدير شركات تأمين  –إقامة منظمة خاصة يحّد من احتمال االختالس واالختيار العشوائي  إّن

 يجبكما  ،إقامة استراتيجّيات إلدارة المخاطر مثل إعادة التأمين يجبوبالطبع . خاصة بها في دول أخرى رأصغ

  .الستدامةتأمين االضرورّية لاعتناق مبادئ التأمين األساسي 

  

 القدرة على تحّمل اإلنفاق واالستعداد للدفع

المبالغ حجم كون يأن  يجبفي الوقت نفسه، . ءتشكل القدرة على الدفع مشكلةً فعلّيةً لدى التأمين على الفقرا

 5000مبلغ  إّنعلى سبيل المثال، . الفقر والمديونّية دّوامة الوقوع فيبما يحول دون ) التغطية(المؤمن عليها 

 أّن مبلغفي حين . االستشفاء الحدنى الضروري في الحّد األ على أنّهالمبلغ الذي يورده األعضاء هو روبية 

أقساط ال ُيمكن تحّملها في الوقت الراهن تؤدي إلى ذه المبالغ ه ولكّن. التغطية المثالّيةهو روبية  10000

  .وأّن األعضاء يرغبون في تغطية على الحياة وعلى نواحٍ أخرى خصوصاً

  

قساط ولكن قد ال يرغب قد يتعذّر تسديد األ. االستعداد للدفع مراعاة يجبإلى جانب القدرة على تحّمل اإلنفاق، 

في ظرف يتنافس فيه الطلب على . العضو في تسديد المبلغ ألنّه غير مقتنع بأهمّية الخدمة وال يراها مجديةً

لم يحصل شيء " :الالزمة التاليةدوماً  ُيكررأو ُيمكن لمن يؤمَّن عليه أن . أولوّيات أخرى هناكالموارد النادرة، 

  ".مالي ذرريد أن ُأبلذا ال ُأ. لى التأمينمنذ أقدمت ع ةفي السنوات األخير

  



ولقد استوقفتنا حاالت عّدة ال تملك فيها امرأة المال . نين مهمََّيفي التأمين والثقة في المؤسسة عاملُيشكّل اإليمان 

الكافي لتسديد القسط فتلجأ إلى االقتراض من الجيران أو األصدقاء أو حتّى هيئة اإلقراض لتسديد القسط إذا كانت 

 .القسط في أوانه لتسديدرأينا نساء عديدات يرهّن جواهرهّن . لى التأمينمقتنعةً بحاجتها إ
 

 التسويق

ألّن الغاية واحدة وهي بيع لتسويق في مجال التأمين األصغر أوجه شبه مع التأمين في سياق صناعة التأمين ل

من سواه هو بيع البرامج أكثر  ينجحوما . سياسات التأمين األصغر للفقراء كما لشرائح أخرى من الدخلأي  المنتج

ضاً األكثر كلفةً باعتبارها المنازل ولكن يتضّح أّن هذه الوسيلة هي أي وفي زيارات إلىوجهاً لوجه في مقابالت 

  .العملّيات ةزيد كلفت

  

  :أّما سائر سبل تسويق التأمين األصغر التي لجأنا إليها فهي

 بصورة متكررة أن تُعقدجب التي يو) sammelans(صغير وكبير على نطاق االجتماعات  •

• gram sabhas  أو اجتماعات على مستوى القرية 

لحصول على ا طرقمن  اواالئتمان وغيره االدخارة، يمعيشحياة المجموعات العناية بال التعاقد مع •

 .من جهة ولخفض تكاليف العملّيات من جهٍة أخرى" مجموعة من المؤّمن عليهم"

لتسديد األقساط السنوّية، وهو قسط مقطوع ُيسدد  الشهري االدخار –تطوير خطط خاصة لتسديد األقساط  •

القروض ألجل التأمين و، )وتستخدم الفائدة المتراكمة لتسديد القسط السنوي(مّرة ويودع في وديعة ثابتة 

 المتصل بوديعة ثابتة

 )SEWA( “سيوا”في بنك  ينضترقم التعاقد مع •

ة وقطع األقساط مباشرةً من حسابات التوفير بموافق )SEWA( “سيوا”مودعين أفراد في بنك  معالتعاقد  •

 هؤالء

 منظمات غير حكومّية في دول أخرى التعاقد مع •

 .تعاونّيةفي مثل أفراد  –مجموعات محددة من العّمال  التعاقد مع •

  

 االستدامة

برامج تأمين أصغر  حولعلى المستوى العالمي  لة قليلةهناك أمث ولكن. ُيمكن للتأمين األصغر أن يكون مستداماً

وحيث يميل معظم برامج التأمين األصغر إلى التركيز على التأمين . التأمين الصحيمستدامة خصوصاً في مجال 

تُعزا استدامة  ،التأمين الصحييكون أسرع من اإلدارة وُيمكن أن  على مستوىوهو أكثر سهولةً  ،على الحياة

فتأمين الصّحة المتصل . خطر أخالقي واحتيالوقوع إلى طبيعة المنتج وإلى وجود احتمال أقّل ل صحيالتأمين ال

  .بالعديد من المتغّيرات وباالستشفاء بشكل خاص، هو أكثر تقلّباً وعرضةً لالحتيال وغيرها من الحاالت

  :بت معالجة الشؤون التاليةانطالقاً من تجربتنا، في حال ُأريد للتأمين األصغر أن يكون مستداماً، توّج

 ؛االنتشارتوسيع  •



 التحكّم بتكاليف المعامالت؛ •

 ؛%75تجديد المؤّمن عليهم بوتيرة تقارب  •

 احتواء تكاليف الرعاية الصحّية؛ •

 .خفض االختيار العشوائي •

  

ن كما سبق ولك. خصوصاً إذا ُأريد الوصول إلى األكثر فقراً في النواحي النائية اًباهظ ثمناًالمعامالت  تُكلّف

 مقدار وافر من"تحقيق وإقامة التوازن عبر  االنتشاروُأشير، ُيمكن التغلّب على هذه المشاكل من خالل توسيع 

  .أخرى مناطقمجموعات في من " تأمينال

  

مع التعاقد وُيمكن أن يتّم هذا من خالل . التأمين الصحيلضمان استدامة  مهّماحتواء تكاليف الرعاية الصحّية  إّن

الحرص على  أي جودةتوفير خدمات ذات الحرص على و) مستشفيات عامة، خيرّية وخاصة(ت التوريد جها

  .وفق بروتوكوالت متفق عليها عالمياً بشأن أمراض مختلفة منطقيطب ممارسة 

  

من وفي الوقت المناسب جّيدة  لمؤمن عليهم رعايةًا من أجل منحمع المستشفيات  التعاقد حول ةتجربتنا األخير إّن

بطريقة تكون فّعالة ومجدية  التأمين الصحيكيفّية تنظيم  ، تمنح بعض التوجيهات حولنقداً الكلفة ثمن تسديد دون

وبموجب النظام الذي نحن بصدد اختباره، يتوّجه األعضاء في حال االستشفاء إلى منشآت . لألفراد المؤّمن عليهم

بزيارة المريض ) )SEWA( “سيوا”فيمو ( )SEWA( “سيوا”ن ثم تقوم هيئة التنظيم في تأمي .نحن متعاقدين معها

أّما ما . على الفور%) 80(في المستشفى والتأكيد على التكاليف المرتقبة بمساعدة األطباء وتسديد جزء من الكلفة 

  .تبقّى من التكاليف فُيسدد في ساعة الخروج ُمرفقاً بجميع المستندات ذات الصلة
 

جميع أفراد العائلة بمجّرد التوقيع لى التي أثبتت جدواها، بيع رزمة عائلّية تُتيح التأمين ومن االستراتيجّيات األخر

 االنتشار توّسعفتحصل بالتالي جميع العائلة على حماية من المخاطر وتُخفّض التكاليف بسبب . على عقٍد واحٍد

 “سيوا”فيمو سنة عدد الرزم العائلّية في وارتفع هذه ال. نتيجة التأمين على العديد من األشخاص في األسرة الواحدة

)SEWA( هذا دليل على شعبّية البرنامجو 6000إلى  2000ثالثة أضعاف من نسبة ب.  
 

 قاعدة بيانات التأمين األصغر

وهذا ضروري لتطوير منتجات مناسبة . بهدف تطوير منتجات تأمين أصغر، ال ّبد من توفّر قاعدة بيانات مناسبة

  .عليهم وللحرص على حسن تسعير هذه المنتجاتلألعضاء المؤّمن 

تعقّب كّل شخص والحرص على  علىمعلوماتّية البيانات العلى مستوى برنامج التأمين األصغر، تُساعد قواعد 

  .طلب التأمينتقّدمه بتجديد البوليصة وفهم خصائص التأمين الخاصة به وحالته وتاريخ 

. ويصّح هذا بالطبع في الهند. عدة بيانات مماثلة في غالبّية الدولقا هو غيابتطوير التأمين األصغر  ما يعيق

تحاول شركات التأمين بناء قواعد بيانات خاصة بها بحيث تشكّل الحسابات األكتوارّية المناسبة قاعدة تسعير السلع 

  .وتنمية مشروع التأمين



نة أعاله وحسب بل تُساعد أيضاً على تعزيز هي ال تخدم الغايات الُمبّيواستغرق بناء قاعدة البيانات أربع سنوات 

 نمأليف بجمع البيانات المستوى الشعبييعملن على نساء  تقوم .)SEWA( “سيوا”فيمو إدارة الخدمات في 

الدقة في  نحرص على ألنناطور التقّدم ذا العمل في وه. موّمن عليها وأفراد عائلتهاالمتوفّرة للمرأة ال اإليصاالت

  .نستطيع أن نخدم مصالح األعضاء المؤّمن عليهم بشكلٍ أفضل حتىنات البياوتسجيل جمع 

كما أننا نضع قاعدة البيانات بحسب المقاطعة فتفقد بالتالي مركزّيتها ويكون بالتالي لكّل منطقة قاعدة بيانات خاصة 

 . بها وموضوعة بتصّرف األعضاء بمجّرد كبسة زّر
 

 تمكين البيئةسياسة 

  .تمكينّية لدعم التأمين األصغر قيام ئةي التشديد على أهمّية بيال ُيمكن المبالغة ف

هيئات  الذي طلب إلى IRDAوكالة تطوير التأمين وتنظيمه  الصادر عن السياسي توجيهلل يإيجاب تأثير هناك

ل في القطاعات الريفّية اعماأل/المشاريعالفقراء عبر تخصيص نسبة من  الوصول إلىالتأمين الخاصة 

أّدى هذا التوجيه إلى عقد شراء مع مؤسسات التمويل األصغر والمنظمات غير الحكومّية بهدف و ،ّيةواالجتماع

  .الوصول إلى الفقراء

  

نمّو هذه الخدمة وتتحكّم  تسّهلتنظيمات للتأمين األصغر  إقامة IRDAتطوير التأمين وتنظيمه تحاول وكالة 

تحدي بالحرص على نمو التأمين األصغر نمّواً سليماً ويقضي ال. بدخول عناصر استغاللّية ومعدومة الضمير

  .حالياً قيد المناقشة الموضوعو .لح الزبائنمصا يضمن

  

 لخفض موجب رأس المال المفروض على IRDAمناقشات مع حكومة الهند ووكالة  )SEWA( “سيوا”وعقد 

يستحيل وبالتالي . مليون دوالر 20موجب رأس المال لشركات التأمين بحوالى ُيقّدر . األصغرمؤسسات التمويل 

 IRDA وكالة تنظرال . خاصة بها أصغرمنظمة تأمين  تُنشئتلك التي تخدمهم أن على منظمات الفقراء أو  على

  .قابلة لالستمرار في الوقت الحالي أصغرتأمين  ةفي احتمال خفض رأس المال ألنّها ال ترى أي منظم

  

ها أنّه في حال انخفض موجب رأس المال، أمكن استحداث منظمات أّما منظمات التأمين األصغر فترى من جهت

مراجعة (فرضت موجبات رأسمال مختلفة  حيث هذه التجربة العديد من الدول األخرى خاض. مستدامة مع الوقت

  ).الملحق
 

تّم هذا . سبةمناالتغطية اللقسط الذي ُيسدده الفقراء بحيث ُيمكن توفير ا بمقابلةالحكومة  قيام التباحث بشأن يتم

 “سيوا”ويرى . من قوى العمل الهندّية في الوقت الحالي% 8بالكاد يشكّلون  نلسنوات لعّمال القطاع النظامي الذي

)SEWA( ٍوفي ما . مشابٍه على الحكومات مقابلة مساهمات األقساط لعّمال القطاع غير النظامي أنّه يتعّين بشكل

  :يلي بعض االقتراحات في هذا المجال

  



) SHGاالتحادات، التعاونيات، اتحادات (منظمات الشعب إلى ح قسط المقابلة على شكل مبلغ مقطوع من •

وسيتعّين بالطبع تطوير األنظمة . الفقراءإلى فعالً  تصلوالمنظمات غير الحكومّية للحرص على أن 

 .مساءلة مناسبةالتدقيق والعملّية  أن تكونللحرص على 

وشركات  ّيةهيئات حكوم عن طريققساط األدعم  ظمات آنفة الذكر بدليق تشمل المنتطوير آلّية تطب •

 .محدود الفقراء وتخدمهم بشكلٍإلى  تصلتأمين 

  

تجارب  ومن ةمن ممارسة التأمين األصغر اليومي المستقاة" التفّوق"تحاول هذه الدراسة أن تعرض أبرز خصائص 

، وخصوصاً النساء ،ة في فهم كيفّية دعم الفقراءالمساهم كما تأمل. في داخل الهند وخارجها مختلفةهيئات 

  .الستضعاف والخطر والفقرل ومساعدتهم على التصدي


