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 التأمين الصحي المحبذ للفقراء في االقتصاد غير الرسمي
 :رسالة ورؤية

 ية مع السوق لتخفيف حدة الفقرإيجاد حلول مستدامة ومتمش
 من خالل إعادة التأمين على التأمين الصحي الذي تموله المجتمعات المحلية

 
 المشكلة

يعيشون اليوم في   )   في المائة من سكان الفلبين     ٢٥أي حوالي   ( مليون فلبيني    ٢٠حوالي ثلث سكان العالم، بمن فيهم       
إضافة إلى ذلك، فإن حجم القطاع غير الرسمي كبير، ال           ).  أي على دخل يقل عن دوالرين في اليوم       (فقر  حالة  

الصحية في  والمراكز  .  في حالة الفلبين، يعيش حوالي نصف السكان اآلن في المناطق الحضرية          و  ؛سيما في المدن  
.  األنشطة المستندة إلى المجتمعات المحلية     ورأس المال البشري أكثر تكيفا مع     المناطق الريفية نائية جدا وبدائية،      

أكثر من  امة في المناطق الريفية متشابهة ب     وعواقب العيش في حالة فقر، أو العمل في القطاع غير الرسمي، أو اإلق            
ث جميعا من األمراض التي يمكن الوقاية منها، واحتمال حصولها على            فاألرجح أن تعاني الفئات الثال    :  طريقة

وهي أكثر تعرضا لآلثار المالية السلبية      .   رزقها نتيجة المرض    واألرجح أن تفقد مصدر    ،رعاية صحية كافية أقل   
والحمل  الطفولة   على سبيل المثال،  (بدورة الحياة الفردية    األحداث المرتبطة   :  ألربعة مصادر رئيسية للمخاطر   

األزمات االقتصادية  على سبيل المثال، البطالة وسوء المحاصيل و         (وبالنشاط االقتصادي ،  )والشيخوخة والموت 
الجفاف على سبيل المثال،    ( بالبيئة   وذات الصلة ،  )وانخفاض الدخل وانخفاض إمكانية الحصول على رأس المال       

على سبيل المثال، االستبعاد والفساد     (تماعية للمجتمع   الهياكل االج ، واألحداث الناشئة عن     )والفيضانات والزالزل 
 .١)والجريمة واالضطراب السياسي

 
ويسعى الفقراء أنفسهم، كأولوية أولى، لتعزيز فرص البقاء على قيد الحياة وتحسين الدخل، ويرتبط ذلك بحصولهم                

  يدفعوا مقابل ذلك قدر استعداد      نعلم، فإن الفقراء على استعداد ألن      وكما.  على الرعاية الصحية  )  وحصول أسرهم (
يدفعون من دخلهم قدر ما يدفع الناس في البلدان         ما  كثيرا  والواقع أن الفقراء    .  أصحاب مستويات الدخل المتوسط   

الغنية مقابل الرعاية الصحية، ولكنهم يحصلون على عائد أقل كثيرا من المال الذي ينفقونه ألنهم يعانون من نقص                  
رة على المساومة إزاء مقدمي الخدمات، وألنهم يشترون الخدمات الصحية وليس التأمين            المعلومات، وضعف القد  

 .الصحي
 

وكثيرا ما يحتج بانخفاض القدرة على الدفع كتفسير إلحجام الفقراء والقطاعين الريفي وغير الرسمي على                   
وتشمل .  القدر من الصحة  غير أن البحوث أظهرت أن هناك أسبابا أخرى لها نفس           .  االشتراك في التأمين الصحي   

هذه األسباب تصورهم أن السلطات العامة الوطنية بعيدة وفاقدة الصلة بواقعهم اليومي الشديد القسوة، ومن الواضح       
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للقطاعين الريفي وغير الرسمي مقارنة باألولويات التي تقدمها الخطط الوطنية، بما فيها             أن األولويات المختلفة    
إضافة إلى ذلك، هناك تفضيل ثقافي للحفاظ        .   التصور غذي هذا ، ت PhilHealthنية  خطة الرعاية الصحية الفلبي   

واألهم من كل ذلك أنه ليست لدى الفقراء أي خيارات           .  على التعامل المتوازن بالمثل بين األفراد الموثوق بهم        
 .منافع جيدة/تقريبا لشراء تأمين صحي من شركات تأمين موثوق بها ولديها نسبة تكاليف

 
، المستبعدون من الحصول على     والعاملون في القطاعين الريفي وغير الرسمي      عن ذلك، يتجمع الفقراء       الدوب

ا من   تقدم لهم قدر   (MIUs)   الصغر على مستوى المجتمعات المحلية     بالغة في وحدات تأمين صحي      رعاية صحية، 
شجع سكان المناطق الريفية ومنخفضي     يمكن أن ت  )  ١:  (وتتوفر أدلة على أن مثل هذه الترتيبات        ٢.الحماية المالية 

يمكن أن تحّسن وبالفعل    )  ٢(الدخل على توفير موارد للرعاية الصحية أكثر مما كان ممكنا بغير هذه الترتيبات؛               
تحّسن إمكانية حصول الناس على األدوية والرعاية األولية بل والرعاية في المستشفيات حيثما ال توفر ذلك الخطة                 

 .٣ الموارد اإلضافية نحو الرعاية الصحيةوجيهتالوطنية عن طريق 
 

 الصغر على مستوى المجتمعات المحلية معرضة لمخاطر اإلعسار، نظرا          البالغةغير أن وحدات التأمين الصحي      
لصغر حجم المجموعات، ونقص التمويل، وانخفاض المهارات الفنية واإلدارية، وانعدام إمكانية الحصول على               

   .٤دارة المخاطرإلزمة البنية األساسية الال
 

 الحل المقترح
تستهدف خصيصا  إعادة التأمين االجتماعي،      مشروع  النشاط الرئيسي المزمع هو تنفيذ خطة إعادة تأمين، تسمى        

ع نطاق تقديم تأمين صحي سليم     ي توس بالتالي و ، الصغر البالغ  ةلوحدات التأمين الصحي  )  المالءة(توفير القدرة المالية    
ة الصغر  البالغولدى وحدات التأمين الصحي     .  االقتصاد غير الرسمي  العاملين في   تمرار للفقراء و  وقادر على االس  

 حيث يعيش ويعمل السكان      يقدمها غيرها، وألنها تعمل    إمكانات كبيرة لم تستغل للوصول، ألنها تقدم خدمة ال         
 المالية،  قدرتهاستمرار   ا تضمن، يجب عليها أن     لكي تجتذب هذه الوحدات العمالء    غير أنه   .  المحتاجون للخدمات 

ولكن بقدر عدم توفر إمكانية التأمين      .  إعادة التأمين )  شركات(وهو ما ال يمكنها أن تفعله إال إذا نقلت المخاطر إلى            
إذ لم تجد   .  ة الصغر إمكانية الحصول على إعادة التأمين      البالغللفقراء، بقدر ما ال تتوفر لوحدات التأمين الصحي         

سوق تتسم بانخفاض أقساط التأمين، ومخاطر سيئة التحديد،          لتأمين التجارية فرصة ربح في       شركات إعادة ا  
 ونتيجة لذلك، لم    ).ة الصغر البالغوحدات التأمين الصحي    (وقدرات إدارية شديدة التفاوت لدى المؤمنين الرئيسيين        

                                                 
2 Flavier, J., Soriano, E., Nicolay, A ،في استعراض للسياق، : ي االجتماعي في الفلبينحأمين الصالت, Dror, D and Preker, 

A ،)البنك )واشنطن(،  تمويل الرعاية الصحية في المجتمعات المحليةاستدامة نهج جديد إزاء: إعادة التأمين االجتماعي): المحرران ،
  .ع عشر، الفصل الساب)٢٠٠٢سيصدر في عام (الدولي ومنظمة العمل الدولية، 

3 Preker AS, Carrrin G, Dror D, Jakab M, Hsiao W, Arhin-Tenkorang D : تمويل المجتمعات المحلية أدلة على فعالية
، منظمة الصحة العالمية، المجلد )جنيف(، نشرة منظمة الصحة العالميةفي توفير الحماية المالية ضد تكاليف المرض،  للرعاية الصحية

 .٢٠٠٢، فبراير ١٥٠-١٤٣، الصفحات ٢ رقم ٨٠
4 Dror D : منظمة الصحة العالمية، )جنيف(، نشرة منظمة الصحة العالمية  للقطاع غير الرسمي،الصحيإعادة التأمين على التأمين ،

  .٢٠٠١، يوليو ٦٧٨-٦٧٢، الصفحات ٧ رقم ٧٩المجلد 
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أول إعادة التأمين االجتماعي      عمشرو  عتبرولذلك ي .  أداة تأمينية لهذه السوق   أبدا  تصمم شركات إعادة التأمين     
ن  باعتبارها المؤمّ  ة الصغر، البالغمحاولة معروفة إلضفاء الحرفية المهنية على دور وحدات التأمين الصحي             

 .وتوفير خدمات إعادة التأمين لها المباشر،
 

   السمات الجديدة في هذا المشروع
ة مشكلة الحصول على الرعاية الصحية في القطاع        مفهوما جديدا لمعالج  إعادة التأمين االجتماعي      مشروع  مثلي

أوال، لم يحدث أبدا من قبل أن أثبت أن تجميع األخطار العشوائية يمثل مصدرا رئيسيا لتعرض                  .  غير الرسمي 
واآلن بعد أن ثبت أن بوسع هذه الوحدات تقديم التأمين           .  ة الصغر للمخاطر المالية   البالغوحدات التأمين الصحي    

ال سيما خالل السنوات الخمس األولى      (، ولكن يمكن أن يحدث اإلعسار بدرجة احتمالية عالية جدا،         الصحي للفقراء 
. ، يبدو أنه من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة)من عمل هذه الوحدات، حتى وإن حسب الدخل بطريقة صحيحة      

 حجم مجمع المخاطر،    والحل، الذي لم يوضع من قبل أي تصور نظري له ولم يجرب عمليا، يكمن في زيادة                 
ة الصغر  البالغدات التأمين الصحي    اطر والتكاليف المرتبطة بذلك، وتزويد وح     وتخفيض درجة تذبذب حدوث المخ    

 .إعادة التأمين) شركات(بخيار نقل المخاطر إلى 
 

ة البالغلصحي  تكمن السمة المبتكرة الثانية في النموذج الجديد إلعادة التأمين الذي يستهدف تمكين وحدات التأمين ا              
الصغر، التي تختلف إحداها عن األخرى في مجموعة المزايا التي تقدمها أو حجم الخصائص الديموغرافية، من                 

المرونة التي يحتاج إليها    إعادة التأمين االجتماعي      مشروع ل ويتيح هذا .  تقاسم المخاطر والموارد بالتساوي والعدل    
 للبرامج األخرى التي تستهدف الوصول إلى نفس السكان            محلية مختلفة، وأن يكون مكمال      أطرللعمل في   
كدالة لصورة مخاطر كل       االجتماعي إعادة التأمين   مشروعويستند الحل إلى حساب القسط الذي يدفع ل       .  المستهدفين

 .ة الصغرالبالغوحدة من وحدات التأمين الصحي 
 

إعادة التأمين    مشروعة الصغر المتعاملة مع     لغالباوعن طريق زيادة معدل القدرة المالية لوحدات التأمين الصحي          
 بدرجة كبيرة المنفعة التي يستمدها األعضاء من انضمامهم إلى وحدة تأمين صحي             مشروعيزيد هذا ال  االجتماعي،  

إعادة التأمين    مشروعوعن طريق تقديم خطة رعاية صحية موثوق بها لألعضاء، يتيح              .  متناهية الصغر 
 وبالتالي زيادة فرص الوصول إلى السكان المستهدفين، وتحسين         مشروعاالجتماعي لل تحسين التسويق   االجتماعي  

القدرة على االحتفاظ باألعضاء، وتحقيق مزيد من الدخل من خالل زيادة االستعداد للدفع على مستوى وحدة                   
 .ة الصغر، وتشجيع تحسين مجموعات المزاياالبالغالتأمين الصحي 

 
فقد استندت  .  ة الصغر البالغشكال التقليدية األخرى لمساعدة وحدات التأمين الصحي        معظم األ   يتجاوز هذا النهج  و

أو )  على سبيل المثال، عن طريق تغطية االشتراكات      (الخطط السابقة لمساعدة هذه الوحدات إلى دعم جانب الطلب          
وحدات التأمين    وهذه الحلول تجعل  ).  ايا معينة على سبيل المثال، عن طريق تخفيض تكاليف مز       (جانب العرض   

التأمين   إعادة  مشروعويستهدف  .   المستمر على التمويل الخارجي  معتمدة بالضرورة   ة الصغر   البالغالصحي  
 تخفيض درجة التعرض للمخاطر المالية عن طريق زيادة مجمع المخاطر، وهو نشاط من المتوقع أن                 االجتماعي
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حدة تأمين صحي متناهية الصغر تتمتع       و ٣٠ و   ٢٠يصبح مستداما بعد الوصول إلى حجم حرج يتراوح بين           
ويقتصر التمويل الخارجي على االحتياطيات المبدئية التي يمكن أن تكون منخفضة جدا              .   عليها بإعادة التأمين 

حالما تصل إعادة التأمين إلى الحجم المثالي، وحسب مجموعة المزايا            (بحيث ال تزيد على دوالرين للفرد        
 ).المغطاة

 
 ليالءمالمساندة المالية بتنفيذ نهج كامل إلدارة المخاطر، يطوع          إعادة التأمين االجتماعي      شروعموأخيرا، يربط   

منذ وقت طويل أن مستوى المعرفة على         ومن المعروف .  ة الصغر البالغاحتياجات وواقع وحدات التأمين الصحي      
ومع ذلك، لم   .  جراءات التدخلية مستوى المجتمعات المحلية غير كاف لتطبيق إدارة المخاطر أو لقياس تأثير اإل            

ة الصغر، بما في ذلك استخدام إطار       البالغ إلدارة المخاطر لوحدات التأمين الصحي       اامجنيضع أحد حتى اآلن بر    
أول مشروع شامل   إعادة التأمين االجتماعي      مشروعويعتبر  ).  المتابعة(الرقابة  شامل للمحاسبة واإلحصاء و   

إعادة   مشروع بيانات   )نموذج  (استخدام جدول (بالمساندة الفنية   )  إعادة التأمين (ية  وهو يربط المساندة المال   .  معروف
وهذا التجميع لألنشطة ضروري ألنه ال يمكن تنفيذ إعادة التأمين دون توفر معلومات كافية               ).  التأمين االجتماعي 

ة المخاطر  ى نفسها في إدار   ة الصغر عل  البالغعن توزيع المخاطر والتكاليف، وألن اعتماد وحدات التأمين الصحي          
طلب تعلم  الخطر األدبي أو االختيار غير السليم سيت        وظائفها مثل    أداءاق األسواق في    وتقليل تأثير ظاهرة إخف   

 .المهارات الفنية
 

 أنشطة المشروع
 تم إنجازهالذي عمل ال. ألف 
وقد استكملت قاعدة   .  تمثلت المرحلة األولى التي ال غنى عنها في تطوير المفهوم          :  خلق قاعدة معارف   

عشرين شهرا الماضية على أيدي فريق من الخبراء من منظمة العمل            الالمعارف هذه خالل األربعة و    
 وأثناء مرحلة التصور    .٥)CNRSمعهد تحليل األنظمة الصحية،       (١الدولية والبنك الدولي وجامعة ليون    
كل وحدة  قسط إعادة التأمين الذي تدفعه        تم إعداد نموذج لحساب   )  ١:  (النظري، تم تحقيق األهداف التالية    

وقد .  جموعات المزايا مجموعات وعدم تجانس    م متناهية الصغر، وأخذ في االعتبار صغر حجم ال        مؤّمنة
تم إعداد جدول   )  ٢.  (النموذج ميدانيا لكي يستخدمها   ")  مجموعة أدوات ("كمبيوتر  )  امجبرن(أعد تطبيق   

 تجمع كل المعلومات اإلحصائية والمحاسبية        المؤّمنة لصغرة ا البالغبيانات للتأكد من أن الوحدات       
ويرتبط جدول البيانات بمجموعة األدوات، للسماح بالمتابعة على شبكة اإلنترنت للتغيرات في            .  المطلوبة

استكمل مسح لست وستين خطة رعاية صحية تمولها        )  ٣.  (االستخدام واألنماط الديموغرافية االجتماعية   
تم إعداد تصنيف منهاجي    )  ٤.  (للسوق المحتملة هناك   في الفلبين، وأتاح تقييما جيدا       المجتمعات المحلية 

                                                 
التفاصيل منشورة على الموقع التالي علي اإلنترنت . ولي الذي نظمه البنك الد٢٠٠٠فاز هذا المشروع بأعلى جائزة في سوق التنمية  5

html.118report/html/org.DevelopmentMarketplace.www .قدمت منظمة العمل الدولية تمويال إضافيا.  
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وسينشر البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية تقريرا عن        .  لتحديد المزايا الصحية المالئمة إلعادة التأمين     
 .٢٠٠٢٦نتائج هذا العمل في عام 

 وهي تؤكد أن بإمكان المشروع بلوغ نقطة التعادل         .٧إضافة إلى ذلك، تم إعداد خطة عمل        :خطة العمل  
وتغطي حسابات نقطة التعادل    .  ، عندما تمتد التغطية إلى عدد أكبر من السكان          سنوات ٦-٥بعد فترة   

ويستند هذا إلى تصور    .  العمليات التشغيلية، ولكنها ال تشمل التمويل المبدئي أو تكاليف المساعدات الفنية          
أي (لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد        دوالرا أمريكيا في السنة      ٢٤دره  مين ق تأإعادة  يفترض دفع قسط    

نقطة التعادل  إعادة التأمين االجتماعي      مشروعويمكن أن يبلغ    ).   دوالر أمريكي في الشهر لكل فرد      ٠,٥
من السنوات الخمس المبينة في التصور األساسي إذا تمكن من بسط مظلة التغطية              كثيرا  بمعدل أسرع   

 .ل سكانا ذوي قدرة أكبر على الدفعلتشم
 

 عمل قيد التنفيذال. باء 
حد، هو  اختبار التصور، مبدئيا في بلد وا      -المرحلة التالية هي تجربة   :  عملية التجريب ل   التحضير بدء 

 : ات لعملية التجريب استكمال أنشطة البدء، التي تشمل خمس مهام رئيسيةوتتطلب التحضير. الفلبين
   وحدة تأمين صحي   ١٥حديد  سيتم ت   :ة الصغر البالغوحدات التأمين الصحي      اختيار وضم   ) ١ 

سيتم إدخال خمس وحدات في      :  الصغر مرشحة إلشراكها في المشروع التجريبي      متناهية   
 . معايير االختيارIويتضمن الملحق . في غضون سنتينأخرى وحدات  ١٠غضون سنة، و  

 
تنفيذ إعادة التأمين   "  قبل وبعد "متابعة وتقييم الوضع    تتطلب    :إعداد صور األوضاع األساسية    )٢   

: ويحتاج هذا النشاط إلى التركيز على ثالثة مكونات       .  إجراء تحليل معقد نسبيا للوضع األساسي      
 التصديق على صحة مستوى االشتراك الذي يجب أن يدفعه األعضاء لوحدة التأمين              )  ١( 
التأمين إعادة  ، وكذلك قسط    )زايا التي تقدمها  والمرتبط بمجموعة الم  (ة الصغر   البالغالصحي   
 تقييم القدرات المؤسسية وتخطيط بناء      )٢.  ( إعادة التأمين االجتماعي   مشروعالذي يجب دفعه ل    
 اإلستراتيجيةكجزء من األهداف     )  بما في ذلك تنمية الموارد البشرية      (القدرات المؤسسية    
 . وطريقة قياس االستجابة لهذه االحتياجاتتحديد احتياجات العمالء) ٣. (روع التجريبيللمش 

 
يجب أن    :ة الصغر البالغوضع المعايير القياسية الفنية على مستوى وحدة التأمين الصحي             )٣ 

 المشتركة في المشروع بمعيار فني، يعرف     ة الصغر   البالغتتقيد جميع وحدات التأمين الصحي       
 كمبيوتر، يسمى )  برنامج( في شكل تطبيق     وقد أعد هذا اإلطار   .   للمحاسبة واإلحصاء  بأنه إطار  

                                                 
6 Dror, DM & Preker, AS ،)استدامة تمويل الرعاية الصحية في المجتمعات  نهج جديد إزاء: إعادة التأمين االجتماعي ):المحرران

 . ٢٠٠٢، البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، سيصدر في عام )واشنطن(، المحلية
تصديق على أعدت خطة العمل بمساعدة خبراء في هذا النشاط، وصدقت على صحتها شركة إعادة تأمين أوروبية كبرى وأعاد ال 7

 .صحتها شركة استشارية أكتوارية كبرى تعمل في مجال الرعاية الصحية في الواليات المتحدة األمريكية
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ويتطلب إدخال جدول البيانات تدريبا مبدئيا      .   إعادة التأمين االجتماعي   مشروعجدول بيانات    
 .وإقامة مرافق المساندة 

البيانات التي    :وضع المعايير القياسية الفنية على مستوى مشروع إعادة التأمين االجتماعي            )٤ 
جدول البيانات  ة الصغر من خالل تطبيق       البالغالتأمين الصحي   تجمع على مستوى وحدات      
 كمبيوتر ثان )  برنامج(يجب نقلها إلى مركز حساب إعادة التأمين، وهو عبارة عن تطبيق               
ومخرجات مجموعة األدوات عبارة    .  التأمين االجتماعي  مجموعة أدوات مشروع إعادة يسمى  
قدير قسط إعادة التأمين المطلوب عند مختلف        عن مجموعة من نماذج المحاكاة التي تتيح ت         
ة الصغر ومشروع إعادة التأمين         البالغالصحي    مستويات القدرة المالية لوحدة التأمين  
التقديرية التي يتوقع أن تحتفظ بها وحدات           كما تتيح تقدير مستوى الموازنات . االجتماعي 
 .ة الصغرالبالغالتأمين الصحي  

 
 مشروعة الصغر و  البالغرسمية على العالقة بين وحدة التأمين الصحي          إضفاء الصبغة ال    )٥ 

") اتفاق إعادة التأمين  ("ن  يجب أن يحدد العقد الذي يوقعه الطرفا         :إعادة التأمين االجتماعي   
مستوى المصروفات التي يجب    (عتبة إعادة التأمين    )  ١:  (ثالثة معالم ال غنى عنها على األقل       
ة الصغر مسؤولة عن تحملها من مواردها الخاصة قبل          البالغالصحي  أن تكون وحدة التأمين      
قسط إعادة التأمين، الذي يفترض أن      )  ٢(؛  )أن تبدأ شركة إعادة التأمين في تحمل المصروفات        
حجم )  ٣(يكون مرتبطا باحتمال ومدى تغير التكاليف التي تتجاوز عتبة إعادة التأمين؛                 
ة الصغر حين تكون التكاليف     البالغفع لوحدة التأمين الصحي     الموازنات التقديرية الواجبة الد    
ولن يكون هذا البند منطبقا إال إذا حّصلت شركة إعادة التأمين            .  أدنى من عتبة إعادة التأمين     
 .ة الصغر ودفعت كافة التكاليفالبالغكامل مبلغ التزام وحدة التأمين الصحي  

 
 العمل المستقبلي. جيم 
ويصبح باإلمكان ضمان توفر الموارد الالزمة       )  ٢٠٠٢في عام   (ة بدء النشاط    حالما تستكمل مرحل   

 .ويرد شرح للتفاصيل في خطة العمل. للفائض القانوني، يمكن تنفيذ مشروع تجريبي كامل لتسهيل إعادة التأمين
 

 التقدم/مؤشرات تقييم النجاح
وسيعكس هذا  .   المشروع التجريبي  مرشحة لالشتراك في  الة الصغر   البالغصحي  التأمين  الجذب وحدات    .١

الناجح لفكرة أن التأمين وإعادة التأمين أداتان فعالتان لتخفيف تعرض وحدات التأمين الصحي             "  التسويق" 
 .ة الصغر للمخاطرالبالغ 

 
) استنادا إلى االستخدام الناجح لجدول البيانات     (توفر بيانات عن الدخل واإلنفاق والعضوية واالستخدام          .٢

 .مشروعوحدة تأمين صحي متناهية الصغر يبحث ضمها لللكل  
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والتحقق من  (لمجموعة األدوات   من خالل االستخدام السلس       القدرة على حساب أقساط إعادة التأمين       .٣
 ).مستويات االشتراك على مستوى كل وحدة تأمين صحي متناهية الصغر 

 
 .ة الصغرالبالغتأمين الصحي النجاح في بناء القدرات المؤسسية على مستوى وحدات ال .٤
 
 ). عن تأثير التغييراترضاء العمالء(االستجابة الحتياجات العمالء  .٥
 

 :وتشمل المعايير األطول أمدا لنجاح المشروع التجريبي الذي يستغرق ثالث سنوات

ليها لدى  ة الصغر التي يعاد التأمين ع      البالغزيادة عدد األعضاء الذين تغطيهم وحدة التأمين الصحي           )١(
 ١١٠،٠٠٠ فرد في السنة األولى، و       ٤٠،٠٠٠تقدر التغطية بحوالي    .  إعادة التأمين االجتماعي    مشروع 
 . فرد في السنة الثالثة٢٢٥،٠٠٠في السنة الثانية، و فرد  

 .ة الصغرالبالغ التأمين الصحي ل للقياس في القدرة المالية لوحداتالتحسن القاب )٢(

 .لمزاياالتحسن في مجموعات ا )٣(

 .انخفاض معدل انسحاب األعضاء )٤(

 .قدرة شركة إعادة التأمين على مواصلة االحتفاظ بقدرتها المالية )٥(
 

بحلول نهاية المشروع التجريبي الذي يستغرق ثالث سنوات، سيكون قد دلل على أن تسهيل إعادة التأمين سيكون                 
 وزيادة  ة الصغر المعاد التأمين عليها    البالغن الصحي   مع توفير معدل بقاء أطول لوحدات التأمي       /  مستقرا ماليا 

 إدارتها، ال سيما من خالل االستخدام المستمر لجدول البيانات             وتحسين قدرتها التمويلية وزيادة عدد أعضائها    
ولن يكون باإلمكان الوصول إلى نقطة التعادل إال بعد فترة أطول، وبتغطية أعداد أكبر من                .  ومجموعة األدوات 

 .نالسكا
 

 موقع اإلنترنت

HTTP://www.ilo.org/socialre 
 

 االتصال
إخصائي أول في التأمين الصحي، منظمة       إعادة التأمين االجتماعي،  ، مدير مشروع    David M. Drorالدكتور  

؛ بريد  6789 799 22 41+ ,6789 790 78 41+  :؛ تليفون CH-1211 Geneva 22, (Switzerland)العمل الدولية،   
 .org.ilo@socialre و org.ilo@Dror: إلكتروني

 
 بيانات مختصرة عن سيرة حياة مدير المشروع

 
David Mark Dror 

 :التعليم. ١

  فرنسا، في االقتصاد واإلدارة ،١، جامعة ليون )بامتياز (دكتوراه
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، جامعة سانت جورج، لندن واليابان، في الخدمات الصحية          )بامتياز مع مرتبة الشرف   (دبلوم في إدارة األعمال     
 الدولية

 ماجستير، الجامعة العبرية في القدس، إسرائيل، في إدارة األعمال

 ات المتحدة األمريكيةبكالوريوس، جامعة نيويورك الحكومية، بافالو، نيويورك، الوالي
 
  اإلنجازات المهنية الرئيسية.٢

 إعادة التأمين االجتماعيصاحب فكرة 
 ، قطاع الحماية االجتماعية في منظمة العمل الدوليةأول في التأمين الصحيإخصائي 

الت السلكية  اصاالتحاد الدولي لالت   -عمل الدولية سكرتير، صندوق التأمين الصحي على موظفي منظمة ال          
 السلكيةوال

 رئيس، نقابة موظفي منظمة العمل الدولية

 عضو، لجنة إدارة التأمين الصحي في منظمة العمل الدولية

 عضو، لجنة المعاشات في منظمة العمل الدولية

 رئيس وعضو، لجنة االستثمار والتمويل، معهد التأمين الوطني اإلسرائيلي

 الد في إسرائيلتفاوض على اتفاق معاشات مهنية يغطي كافة أنحاء الب

 األجور بتكاليف المعيشة في إسرائيل) جدولة(أعد اتفاقا جماعيا يغطي كافة أنحاء البالد بشان ربط 
 
 :المطبوعات ذات الصلة المحددة بهذه الخطة تشمل. ٣
• Dror DM, Preker AS   ،)تمويل الرعاية   استدامة  نهج جديد إزاء  :  إعادة التأمين االجتماعي  ):  المحرران 

 )٢٠٠٢سيصدر في عام (، البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، )واشنطن(، في المجتمعات المحليةالصحية 
 
• Preker AS, G Carrrin, D Dror, M Jakab, W Hiao, and D Arhin-Tenkorang:    تمويل فعالية

، )نيفج(،  نشرة منظمة الصحة العالمية    تكاليف المرض،    في تغطية   حيةالمجتمعات المحلية للرعاية الص   
 ٢٠٠٢، فبراير ١٥٠-١٤٣، الصفحات ٢ رقم ٨٠منظمة الصحة العالمية، المجلد 

2002/80-E-2-bul/2002/pdf/bulletin/int.who.www://http )١٥٠-١٤٣) ٢ .pdf    
 
• Dror D  :     جنيف(،  نشرة منظمة الصحة العالمية      للقطاع غير الرسمي،   لصحياإعادة التأمين على التأمين( ،

  .٦٧٨-٦٧٢الصفحات ، ٢٠٠١يوليو ، ٧ رقم ٧٩منظمة الصحة العالمية، المجلد 
 
• Dror, D, Jacquier Ch:    ضمان لاستعراض ا مد التأمين الصحي إلى المستبعدين،       :   الصغر البالغالتأمين

مارس -، يناير ١ رقم   ٥٢، المجلد   (ISSA)  دولية للضمان االجتماعي   الرابطة ال  ،)جنيف(  االجتماعي الدولي 
 .٩٧-٧١، الصفحات ١٩٩٩

 
 ٢٠٠٢ مارس ١٤ هذه البيانات في يثحدتم ت
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