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تىطيد سياسح المساعداخ اإلتجتماعيح في الثزاسيل
لىسيانا جاكىد  ،باتريشيا داريى المىر حجاب  ،جىليانا روشيه شيبىب،
معهدالبحىث اإلقتصادية التطبيقية
مسار البرازٌل فً مجال تحوٌالت الدخل مسار معروف تماما دولٌا ،السٌما بعد
تنفٌذ برنامج بولسا فامٌلٌا ،حٌث إتخذت تجارب البرازٌل فً هذا المجال موضوع
تناول ثابت للمراجع والدراسات والتحلٌالت .بل ولقد إستخدمت هذه التجارب
كأساس لمجموعة واسعة من مبادرات التعاون بٌن دول الجنوب .ومع ذلك  ،من
غٌر المعروف إلى حد كبٌر أن التحوٌالت النقدٌة المشروطة لٌست سوى جزء من
نظام للحماٌة اإلجتماعٌة غٌر قابم على اإلشتراكات قامت البرازٌل بتطرٌره على
مدى العشرٌن سنة الماضٌة.
وبعد صدور دستور عام  ،1811أعٌد تنظٌم مخطط الحماٌة اإلجتماعٌة فً البالد
بشكل شامل .وتم توسٌع نطاق قابمة األوضاع اإلجتماعٌة التً تتطلب كفالة الحماٌة
القانونٌة لها ،وكذلك توسٌع نطاق المسؤولٌة العامة فً مواجهة مختلف المشاكل
التً كانت إستراتٌجٌات التخفٌف منها تقتصر على إشتراكات برامج سٌاسة التأمٌن
اإلجتماعً والمبادرات التً ٌقودها القطاع الخاص .ومن بٌن التغٌٌرات الربٌسٌة
إنشاء النظام الصحً الموحد ،وهو خدمة عامة ومتاحة فً متناول الجمٌع مجانا،
فضال عن تعٌٌن مساعدة إجتماعٌة كسٌاسة عامة غٌر قابمة على إشتراكات لتقدٌم
اإلعانات النقدٌة والخدمات للسكان الذٌن ٌعٌشون فً فقر ،أو المحتاجٌن إلٌها  ،أو
الذٌن ٌعانون من الضعف اإلجتماعً.
لقد تم إدخال تغٌٌرات كبٌرة على سٌاسة المساعدات اإلجتماعٌة .وٌمكن إعتبار ذلك
خطوة إٌجابٌة نحو كسر المسار المتبع خالل الفترة السابقة .تدار سٌاسة المساعدات
اإلجتماعٌة وفقا لمبادئ المساءلة العامة  ،والالمركزٌة والمشاركة اإلجتماعٌة ،
وتستحدم باعتبارها أنها ضمان للدخل وأنها توفر الخدمات للفقراء والفبات الضعٌفة
من السكان على حد سواء .ووفقا لسٌاسة المساعدات اإلجتماعٌة الوطنٌة ،والتً تم
توقٌعها لتصبح قانونا فً عام  ،2004فإن المساعدات اإلجتماعٌة مسبولة عن
توفٌر الضمانات التالٌة  :الدخل  ،والمأوى ،التعاٌش  ،واإلستقالل والبقاء إزاء
مخاطر ظرفٌة .وفٌما ٌتعلق بالمساعدات النقدٌة غٌر القابمة على إشتراكات ،نسلط
الضوء على برنامج المزاٌا النقدٌة المستمرة ،وبرنامج بولسا فامٌلٌا .وتشٌر خدمات
المساعدات اإلجتماعٌة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة التً ٌقدمها
النظام الموحد للمساعدات اإلجتماعٌة.
إن المزاٌا النقدٌة المستمرة أنشأها الدستور وٌنظمها القانون األساسً حول
المساعدات اإلجتماعٌة الذي صدر فً عام  ،1883ودخل حٌز التنفٌذ منذ عام
 .1886وٌقدم البرنامج ،دون قٌد أو شرط  ،دخال مضمونا لكبار السن الذٌن تزٌد
أعمارهم عن  65عاما ،ولألشخاص المعوقٌن الذٌن هم غٌر البقٌن فً العمل
ورعاٌة أنفسهم  ،وكذلك لألشخاص الذٌن ٌعٌشون فً فقر مدقع .وتوٌد المبالغ
المنصرفة لٌرنامج المزاٌا النقدٌة المستمرة كثٌرا عن تلك المنصرفة لبرنامج بولسا
فامٌلٌا ،وهً توفر دخال بدٌال للسكان الذٌن ٌعانون من ظروف الضعف الحاد
بسبب كونهم معاقٌن إعاقات شدٌدة /مسنٌن للغاٌة أو فً فقر مدقع ،أو اإلثنٌن معا،
ألن الحالتٌن قد تتداخالن ،وبالتالً تزٌد خطر ودرجة اإلستبعاد .وكان هذا أول حد
أدنى إجتماعً غٌر قابم على اإلشتراكات ٌجري تنفٌذه فً البرازٌل  ،وٌغطً حالٌا
حوالً  3.5ملٌونا من المستفٌدٌن الذٌن كانوا فً غٌابه مستبعدٌن من أي آلٌة عامة
لضمان الدخل.
مزكش السياسح الدوليح للنمى الشامل ()IPC – IG
مكتة السياسح اإلنمائيح ،تزنامج االمم المتحدج االنمائي.
Esplanada dos Ministérios, Bloco O, 7º andar
000-20007Brasilia, DF - Brazil

وعلى عكس المستفٌدٌن من برنامج المزاٌا النقدٌة المستمرة ،ال ٌجب على
المستفٌدٌن من برنامج بولسا فامٌلٌا أن ٌكونوا من محدودي القدرة على المشاركة
فً سوق العمل ،بل ٌحتاجون فقط إلى أن ٌفتقروا إلى الحد األدنى من الدخل.
مشروطٌة برنامج بولسا فامٌلٌا فً التعلٌم ،والصحة ،وعدم وجود عمالة أطفال،
كانت فً صالح توسٌع وصول أفقر فبات المجتمع البرازٌلً إلى الحقوق
اإلجتماعٌة األساسٌة .وكان البرنامج حافزا للتنمٌة اإلقتصادٌة فً عدد الٌحصى من
البلدٌات فً جمٌع أنحاء البالد ،ولتعزٌز األسواق ،ولتشجٌع اإلنتاج المحلً .كما
سمح أٌضا بالتوسع فً عملٌة تحدٌد األسر الضعٌفة ،وفً تعزٌز الجودة الشاملة
لتقدٌم خدمات المساعدات اإلجتماعٌة.
وفٌما ٌتعلق بالنموذج الجدٌد لتقدٌم خدمات المساعدات ،كان التقدم أبطأ مما كان
علٌه فً حالة المزاٌا النقدٌة .وفً حٌن تقع معظم إستحقاقات المساعدات (برنامج
المزاٌا النقدٌة المستمرة ،وبرنامج بولسا فامٌلٌا) تحت إدارة الحكومة اإلتحادٌة ،فإن
المسبولٌة عن خدمات المساعدات اإلجتماعٌة هً مسؤولٌة مشتركة بٌن المستوٌات
الثالثة للحكومة :المستوى االتحادي ،والمستوى الوالبً ،والمستوى المحلً.
وٌتطلب توسٌع الوصول إلى هذه الخدمات اإلجتماعٌة تحقٌق التكامل بٌنها وبٌن
الخدمات اإلجتماعٌة التً تقدمها الجمعٌات الخٌرٌة ،وكذلك تحقٌق مجموعة موحدة
من معاٌٌر الجودة .والخدمات التالٌة هً جزء من سٌاسة المساعدات اإلجتماعٌة:
برنامج الرعاٌة المتكاملة لألسر ؛ برنامج القضاء على عمالة األطفال؛ خدمة
مكافحة إساءة معاملة وإستغالل األطفال جنسٌا؛ الخدمات المحددة ألولبك الذٌن
ٌواجه العنف واإلهمال،وغٌرهما من حاالت إنتهاكات حقوق اإلنسان؛ والخدمات
المحددة أل ولبك الذٌن ٌحتاجون إلى الرعاٌة والمأوى ،والتً تقدمها مؤسسات مثل
بٌوت الشباب ،والمالجا ،والمنازل المؤقتة والمؤسسات طوٌلة األجل.
وبسبب النطاق الشامل لسٌاسة المساعدات اإلجتماعٌة فً البرازٌل ،فإنها تواجه
أٌضا مجموعة واسعة من التحدٌات ،بما فً ذلك :تأمٌن حزمة متعمقة أكثر على
المستوى االتحادي؛ وزٌادة ة التموٌل المشترك المتاح؛ وتكامل خدمات المساعدات
اإلجتماعٌة والمزاٌا اإلجتماعٌة .وقد شهدت هذه السٌاسة تغٌٌرات كبٌرة فً
السنوات العشرٌن األخٌرة ،وهً التغٌٌرات التً ال تزال قابنة حتى ٌومنا هذا .وفً
مختلفة حاالت الضعف ،وظروف الفقر والعوز المتنوعة ،تتطلب اإلجراءات
والمبادرات بناء قدرات مستمر فً القطاع العام ،والتحسٌنات المستمرة لإلدارة .كما
تتطلب أٌضا إعادة تأكٌد مستمرة على وجود اإللتزام اإلجتماعً لدعم هذه األهداف.
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