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 ھي الصفحة ھذه في عنھا أعرب التي ا%راء

 برنامج آراء بالضرورة وليس الكتاب آراء

 .البرازيل حكومة أو ا8نمائي المتحدة ا6مم

 لعمل سرة لا6ُ عرض ولسا فاميليا وب
  

 ءو شاليني روي، المعھد الدولي لبحوث سياسات الغذا، جيليجان، جون ھودينوت. و، دانيال براوآ@ن دي 

 

ا ھقدمتالتي ھو أن التحوي/ت  بشأن برامج الحماية ا8جتماعية إن القلق السائد
تشجع يمكن أن خ/ل رفع الدخل،  منف. خلق مثبطات للعملت ھذه البرامج يمكن أن

مزيد من وقت الفراغ للحصول على تسعى ن AAسر االمدفوعات التحويلية 
حتى في اAسر ذلك عدد ساعات العمل، و تقليلمشاركتھا في قوة العمل أو  تقليلو

من دراسات تقييم برامج التحوي/ت النقدية المستمدة دلة اAشير وت. الفقيرة
جد أي آثار " تفمعظم الدراسات  ؛بالغ فيھاالمخاوف مُ  ذهأن ھ المشروطة إلى

بين شفي(تخفيضات متواضعة في عرض العمل تجد أو على اAكثر،  ةمثبط
ھتمام أقل بكثير لتأثير برامج الحماية تم إي/ء إومع ذلك، ). 2009وشادي، 

على وجه و. العملخصيص إعادة تاAخرى من شكال اAا�جتماعية على 
تحديد أھلية سبل المعيشة لختبار تستخدم إ التي فاستھدرامج ا�بالخصوص، 

تشجع اAسر  يمكن أنالدخل المكتسب في القطاع الرسمي ا�ستحقاق كدالة في 
العمل نحو القطاع غير الرسمي، خصيص إعادة ت علىعتبة اAھلية ة من بيالقر

له عواقب  ، يمكن أن تكونسلوكال اوجد ھذوعندما ي. أھليتھمإستمرار لضمان 
على المحتملة في المستقبل لھذه اAسر و على فرص الكسب غير مقصودة  ھامة

 .لنمو ا�قتصاديا

 

تقدير أثر برنامج التحوي/ت قوم ب، ن)2013وآخرون  براودي (في ورقة حديثة 
لعمل، بما ل ةسرعرض اAتتعلق بالنقدية بولسا فاميليا في البرازيل على عدة أبعاد 

وقت العمل وزيع كة في قوة العمل وعدد ساعات العمل وتفي ذلك المشار
ا�ستحقاق في ستند أھلية تو. لقطاع غير الرسميل لقطاع الرسمي وخصص لالم

في وقت تقديم الطلب  اً ذاتيالذي يتم ا�قرار عنه بولسا فاميليا على الدخل  برنامج 
في دخل انات القاعدة بيعلى أساس ھذه المعلومات من  تحقق الحكومةوت. للبرنامج

عرض تاAھلية يمكن أن ب من عتبة ياAسر ذات الدخل القرو. القطاع الرسمي
القطاع أن تعرضھا في ساعات عمل إضافية في القطاع غير الرسمي بد" من 

إستحقاقھم أھليتھم  ضعرِّ ضافي في القطاع الرسمي قد يُ ا�عمل Aن الالرسمي، 
 في المتوسط  اً أجوريأخذ الرسمي طاع في القن العمل وA. لبرنامج للخطرفي ا

ض العمل وعرباAسر ضّحي تُ يمكن أن غير الرسمي، في القطاع أعلى من العمل 
من الرسمي، في القطاع للعمل طلبات تقدم تُضّحي بالرسمي، أو حتى في القطاع 

فرق يكون اتنا، بيانوفقا لو .بولسا فاميليا في برنامج  الحفاظ على أھليتھا أجل
Aما في الرسمي وغير الرسمي أكبر في المناطق الريفية مالقطاعين  ور بينجا

. العمل ھناكخصيص خلق حوافز أكبر �عادة تاAمر الذي يالمناطق الحضرية، 

كان ثر على التوزيع القطاعي للعمل حسب ماAتقديرات نُقسِّم وبالتالي، فإننا 
 .حضر وريفا�قامة 

 

لتقييم أثر  2009و  2005ية، تم جمعھا في عامي غنعينة تتبعية نستخدم بيانات و
وتشمل العينة أسر من  .عمل من أفراد اAسرةعرض البولسا فاميليا على برنامج 

حديد ما إذا تبسمح لنا تالمسح أسئلة على مستوى الفرد ضمن وي .الحضر والريف
  .في القطاع الرسمي أو غير الرسميكان العمل 

  

في البرنامج، نستخدم المشاركة lسر الفقيرة لائي عشوالغير خد التحديد Aو
ج ممن برنادرجة الميل لبناء مجموعة مقارنة إحصائية للمستفيدين بالترجيح 

  ).2003ريدر، و إمبنسھيرانو، و(بولسا فاميليا 

 

بولسا فاميليا على مشاركة الفرد برنامج من معنوية جمل، " نجد تأثيرات مفي الو
في المناطق الريفية، نجد أن أما . سرةساعات عمل اAفي قوة العمل أو عدد 

في نسبة النساء عنوي نخفاض صغير ولكنه مإبولسا فاميليا يتسبب في برنامج 
لنساء نسبة الوھذه ھي نسبة مناظرة ، ) نقطة مئوية 13حوالي ( العام/ت حالياً 

طفيفة زيادة زيد الرجال في الريف يوفي الوقت نفسه، . من قوة العمل اتتسربمال
ساعات اAسر الريفية دون بحيث تبقى  من ساعات العمل اAسبوعية للتعويض

سرة اAساعات عمل فى للغاية  وھاماً  كبيراً  نجد أيضا تحو"ً كما . بشكل عام تغير
ساعات في اAسبوع لكل  8نخفاض قدره نحو إأي ب(عن القطاع الرسمي  بعيداً 

 8 نحوأي بزيادة قدرھا (غير الرسمي القطاع وإلى ) فرد من أفراد اAسرة

ھو التحول الذي يدفع إلى ھذا و). ساعات في اAسبوع لكل فرد من أفراد اAسرة
من التحول من ضّحى بھا المُ مكاسب التقل اAسر في المناطق الحضرية، حيث 

في المناطق عما قطاع غير الرسمي ال فى العمل إلىقطاع الرسمي في الالعمل 
  .مماث/ً  اً قطاعي / نجد تحو"ً ففي المناطق الريفية، أما . الريفية

 

التي سلبية العواقب ال علىبينما نجد قليل من اAدلة ف. ھذه النتائج آثار مقنعةول
عتماد ا� وھي - في كثير من اAحيان في سياق برامج التحوي/ت النقدية ناقشت

 محتمل عتمادإل أشكاھنا نجد  - إجما"ً  خفيض العملتعلى البرنامج من خ/ل 

على  الحضرفي البرنامج يشجع اAسر كان إذا ف. غير ظاھرة بوضوحمختلفة و
عندئذ غير الرسمي،  العمل في القطاعالرسمي إلى في القطاع لتحول من العمل ا

، للعمل حماية أفضلصحوب بم اراً ستقرأكثر إعمل ضحي بھذه اAسر تفإن 
  .خ/ل مدة العملوعائد أعلى ، مزايا أفضلو

  

، عروضالحضر إجمالي العمل المة في والنتيجة ھي بينما " تقلل اAسر المستفيد
المساعدات من تتوقف عن تلقي عندما كعمال للمخاطر أكثر عرضة صبح فإنھا ت

لى التسرب عوفي الوقت نفسه، إذا كان البرنامج يشجع المرأة الريفية . البرنامج
 ماقحتى لو و. على الذات عتماداً إ من قوة العمل، قد تصبح المرأة الريفية أقل

 تأثرت" بحيث عن طريق زيادة ساعات عملھم النقص تعويض بالرجال في الريف 

Aإ" أن ، سرة إجما"ً ساعات عمل ا�تأثر يمكن أن يستق/ل الذاتي للمرأة الريفية ا
  .سلباً 
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