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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

  هعلى مستقبل اوآثارھ الطبيعة المزدوجة لبرنامج بولسا فاميليا

  
 ،فابيو فيراس سواريس، معھد البحوث ا�قتصادية التطبيقية

ومركز السياسة الدولي للنمو الشامل
 

 ةمزدوجال ةتطبيعب أن نعترف لمناقشة مستقبل برنامج بولسا فاميليامن الضروري 
   .بدل الطفلل لدخل ومستھدفلبرنامج مستھدف لحد أدنى أنه  يوھأ"  –

  

دفع لFسر الذي يُ ) لایر 70(ا@ساسي بالمبلغ الحد ا@دنى للدخل إستھداف ويتصل 
يرتبط بدل الطفل  1.تلك ا@سرة تركيبة، بغض النظر عن فقر مدقعالتي تعيش في 

على حد سواء الذين لديھم أطفال أقل من  الفقرشديدة الفقيرة ودفع لFسر متغير يُ بمبلغ 
لFسرة يمكن الذي يختلف المبلغ ا�جمالي و. أو نساء حوامل أو مرضعات/سنة و 18

. وفقا لعدد وعمر ا@طفال والمراھقين في ا@سرة ةمتغيرة العانيه من ا�الحصول عل

بما في ( 15-0أعمارھم بين لFطفال الذين تتراوح  إعاناتخمس حد أقصى لھناك و
واثنين من المراھقين الذين تتراوح أعمارھم ) ذلك أيضا النساء الحوامل والمرضعات

  .سنة 17-16بين 

 

ا@ساسية قد عانة القيمة الحقيقية ل[ أن)  2013(أوسوريو و سوزا وتوضح دراسة 
المتغيرة عانة ، في حين أن ا�2012و  2003بين عامي  في المئة 10بنحو  تنخفضإ

Fإعانة، و  في المئة 37بنسبة  تقد زادسنة  15- 0تتراوح أعمارھم بين الذين ل اطفل 

 3.4زيادة طفيفة بنسبة  تدازسنة قد  17- 16لمراھقين الذين تتراوح أعمارھم بين ا

جديدة تھدف إلى سد فجوة الفقر لFسر  إعانة، تم إنشاء 2012في مايو و. في المئة
 سنوات كجزء من برنامج 6-0أطفال تتراوح أعمارھم بين يھا التي لد الفقرشديدة 

الجديدة، عانة ھذه ا�ستحداث ن إكون ممالمزيج وقد أدى ال. حنون قلب البرازيل
ن م ينالمستفيد 15-0عدد ا@طفال الذين تتراوح أعمارھم بين لوزيادة الحد ا@قصى 

متغيرة لFطفال الذين عانات الأطفال، وزيادة القيمة الحقيقية ل[ة خمسإلى أطفال ة ثcث
في متوسط  في المئة 77 قدرھا زيادة حقيقية  إلى ةسن 15-0تتراوح أعمارھم بين 

في لایر  18.5القيمة الحقيقية من رتفع متوسط وإ. إلى ا@سرة المستفيدةالتحويل قيمة 
  .2012في عام  لایر 32، إلى 2003عام 

 

شير ھذه تلبرنامج؟ من ناحية، لمزدوجة الطبيعة بالنسبة للعني ھذه التغيرات تماذا 
طفال، وبخاصة ا@طفال الصغار، وذلك @ن لFالتغيرات إلى وجود أولوية واضحة 

تستفيد من الزيادة في قيمة  ةسن 15- 0ا@سر التي لديھا أطفال تتراوح أعمارھم بين 
�أطفال ي لديھا التالفقر شديدة من ناحية أخرى، يحق فقط لFسر و. ةمتغيرعانة الا

. دل فجوة الفقر المدقعتعا الحصول على إعانةسنوات  6-0تتراوح أعمارھم بين 

  .أطفال صغار التي لديھاوبالتالي فإن القضاء على الفقر المدقع مكفول فقط للعائcت 

 

جميع ا@سر تشمل ل حنون قلب البرازيل برنامجإعانة تم تمديد  2012في نوفمبر و
يعيشون في فقر مدقع، وفي وسنوات  15- 0التي لديھا أطفال تتراوح أعمارھم بين 

جميع ا@سر التي تعيش في فقر لتشمل برنامج إعانة التم تمديد  2013فبراير عام 
 ةإعانعانة بإسم ا� هثم تم إعادة تسمية ھذ. مدقع بغض النظر عن تكوين ا@سرة

بدون المكونات الرئيسية لخطة البرازيل ة من احدھي وو –لتغلب على الفقر المدقع ا
أي  -لFسرة كلية عتبار فجوة الفقر الأخذ في ا�ونظراً @ن ھذه ا�عانة ت. فقر مدقع

في الذاتي كما ورد في ا�قرار الدخل الشھري لFسرة نصيب الفرد من الفرق بين 
د  أن جب ي ا@سر شديدة الفقرل ك) للفردلایر  70(خط الفقر المدقع بين والسجل الموحَّ

. الفرد تلك الفجوة على أساس�جتياز كاف، من حيث المبدأ، تحويل حصل على ت

 لدخل " يوجد أدناه أي مواطن برازيليل ىأدن وبالتالي ، وضعت الحكومة حداً 

 .حدلمواكان ُمسجcً في السجل طالما ته وأسرأ

 من بولسا فاميليا كانت مستوحاة إلى حد كبير إعانةالتغييرات ا@خيرة في ھيكل إن 

القضاء على الفقر "بعنوان معھد البحوث ا�قتصادية التطبيقية نشرھا ورقة مناقشة 

في ھذه ). 2013أوسوريو سواريس و سوزا (" ھدف في متناول البرازيل: المدقع
يساوي ل فرد كلبتحويل ا@ساسية إحcل ا�عانة ينبغي أنه إلى ا المؤلفان الورقة ، دع

 70  يساوي تحويلحصل على تالفقر شديدة وبالتالي، فإن ا@سر . قيمة خط الفقر

لتلك  عدد أفراد ا@سرة، بغض النظر عن فجوة الفقر المحددةمضروب في  ريا"ً 
في وقت "حق وزارة التنمية بنته تالذي  النھجن عھذا ھو النھج الراديكالي . ا@سر

برنامج بولسا "ن مؤلفان أكما قال الو. و المذكور أعcه ومكافحة الجوعا"جتماعية 
شديدي لسكان اكامل بالغطي يضمان حد أدنى من الدخل برنامج فاميليا سيصبح 

في المئة من  0.45تكلف أن  بولسا فاميليالبرنامج  ةتوسعھذه الومن شأن ." الفقر
، بما في ذلك تكلفة المؤلفانتي أجراھا المحاكاة العملية الناتج المحلي ا�جمالي وفقا ل

  ."البحث النشط "ستبعاد من خcل ا� خطأمن الحد 

 

بولسا فاميليا، وخاصة بالنسبة لFسر الفقيرة برنامج  فيماذا عن عنصر بدل الطفل 
في  ةمتغيرالا�عانات دمج كل من ) 2012(سواريس و سوزا يقترح والضعيفة؟ 

ال ذوي ا@جور المتدنية في القطاع الرسمي بولسا فاميليا، وبدل ا@سرة للعمبرنامج 
) ا@سرةراتب (

2
. طفلشامل للفي بدل المعالين معاً وخصم ضريبة الدخل لFطفال  

واي وا@رجنتين نتيجة لتطور برامج جتخذت إصcحات مماثلة في أوروإوقد 
على جدول أنھا بدو يالتحويcت النقدية المشروطة، ولكن لFسف ھذه المناقشة " 

إلى واضحة في التحويcت من الدولة عدم العدالة لصور ھناك . عمال في البرازيلا@
  .لطفلشامل لبدل الالعالجھا أن يالبرازيل يمكن في @طفال ا

 

برنامج  عانة الطبيعة المزدوجة � في المستقبل، أن يبدو ةمن وجھة نظر مؤسسي
لحد استھدف أ مشروطغير برنامج ، ينمختلف ينامجنإلى برتفضي بولسا فاميليا س

في اrونة ا@خيرة إستوعب تجاه الذي ھو ا�وھذا لدخل لمعالجة الفقر المدقع، لا@دنى 
 ةمتغيرال ا�عانةيمكن دمج و. لطفلشامل لموارد البرنامج، وبدل انب ا@كبر من جال

قترح سواريس وسوزا إ ل ، كمااطفكز ا@خرى على ا@تمع التحويcت التي تر
وھذا . ، وترشيد التحويcت من الدولة لFسر التي لديھا أطفالتعميم، بھدف )2012(

�. المتقدمة دولجتماعية في العديد من الا@خير ھو أحد المكونات الرئيسية للحماية ا

من يتكون  تم التحويcت لFطفال في البرازيل من خcل نظام غير عادلتومع ذلك ، 
في منتصف  ھمأسرتقع أولئك ا@طفال الذين أساساً يترك ھذا النظام و. قاتثcث طب

ا@سر ا@سر الفقيرة و  -توزيع ال يفي طرفالتي تقع لصالح ا@سر وذلك توزيع الدخل 
 .الغنية
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