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اآلراء التي أعزب عنها في هذه الصفحح 

وليس تالضزورج آراء  هي آراء الكتاب

اإلنمائي أو حكىمح  تزنامج األمم المتحدج

 .الثزاسيل

 

  اضغط
 و علق

 
 

  في الثزاسيل يحتجتماعاخ اإلمساعدالسياسح  تىطيد 
، شيبىب لىسيانا جاكىد ، باتريشيا داريى المىر حجاب ، جىليانا روشيه

 معهدالبحىث اإلقتصادية التطبيقية

بعد سٌما ال ،دولٌا   تماما   معروفمسار مسار البرازٌل فً مجال تحوٌالت الدخل 
موضوع مجال هذا الفً البرازٌل خذت تجارب ت  حٌث إ، فامٌلٌابولسا برنامج  تنفٌذ

ستخدمت هذه التجارب بل ولقد إ .الدراسات والتحلٌالتو لمراجعلثابت تناول 
من ومع ذلك ،  .الجنوببٌن دول  كأساس لمجموعة واسعة من مبادرات التعاون

أن التحوٌالت النقدٌة المشروطة لٌست سوى جزء من  غٌر المعروف إلى حد كبٌر
على بتطرٌره البرازٌل  قامتشتراكات ٌة غٌر قابم على اإلجتماعنظام للحماٌة اإل

  .الماضٌة ةسنعشرٌن مدى ال
  

 فً البالد ٌةجتماعلحماٌة اإلا، أعٌد تنظٌم مخطط 1811بعد صدور دستور عام و
الحماٌة  ةلاكفلب طتتٌة التً جتماعاإلوضاع قابمة األوتم توسٌع نطاق  .شاملبشكل 

المسؤولٌة العامة فً مواجهة مختلف المشاكل توسٌع نطاق ، وكذلك لهاالقانونٌة 
برامج سٌاسة التأمٌن إشتراكات تقتصر على  هاستراتٌجٌات التخفٌف منإ تالتً كان

ومن بٌن التغٌٌرات الربٌسٌة  .التً ٌقودها القطاع الخاص ً والمبادراتجتماعاإل
ناول الجمٌع مجانا، فً مت احةخدمة عامة ومتوهو  إنشاء النظام الصحً الموحد،

لتقدٌم شتراكات إغٌر قابمة على سٌاسة عامة كٌة إجتماعفضال عن تعٌٌن مساعدة 
لٌها ، أو ٌن إجأو المحتاالذٌن ٌعٌشون فً فقر،  اإلعانات النقدٌة والخدمات للسكان

  .ًجتماعمن الضعف اإلالذٌن ٌعانون 
 

عتبار ذلك إوٌمكن  .ٌةجتماعاإل اتلمساعداتغٌٌرات كبٌرة على سٌاسة دخال تم إلقد 
سٌاسة المساعدات ت دار  .خالل الفترة السابقةتبع المخطوة إٌجابٌة نحو كسر المسار 

ٌة ، جتماعالالمركزٌة والمشاركة اإلو وفقا لمبادئ المساءلة العامة ،ٌة جتماعاإل
الضعٌفة بات فتوفر الخدمات للفقراء والأنها لدخل ول ضمان  أنها  باعتبارها تستحدمو

والتً تم ، الوطنٌةٌة جتماعاإل اتسٌاسة المساعدلوفقا و .على حد سواء من السكان
ولة عن بمس ٌةجتماعاإل اتالمساعدفإن ، 2004 صبح قانونا فً عامتل اتوقٌعه

إزاء بقاء اإلستقالل والالدخل ، والمأوى ،التعاٌش ، و :التالٌة توفٌر الضمانات 
، نسلط قابمة على إشتراكاتالنقدٌة غٌر المساعدات البوفٌما ٌتعلق  .مخاطر ظرفٌة
خدمات تشٌر و .فامٌلٌا وبرنامج بولسا ة،ستمرالم النقدٌةزاٌا المبرنامج  الضوء على

قدمها ٌإلى مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة التً اإلجتماعٌة  اتالمساعد
  .ٌةجتماعاإل اتلمساعدل الموحدنظام ال

 

 حولالقانون األساسً  أنشأها الدستور وٌنظمها ةستمرالمالنقدٌة زاٌا المإن 
 ، ودخل حٌز التنفٌذ منذ عام1883ٌة  الذي صدر فً عام جتماعاإل اتالمساعد
 زٌدلكبار السن الذٌن ت ا  مضمون أو شرط ، دخال   دون قٌدالبرنامج، وٌقدم  .1886

فً العمل  ألشخاص المعوقٌن الذٌن هم غٌر البقٌنول، عاما   65ن عأعمارهم 
المبالغ توٌد و .الذٌن ٌعٌشون فً فقر مدقعلألشخاص كذلك ورعاٌة أنفسهم ، و

 بولسا برنامجالمنصرفة لتلك  نع ا  كثٌر ةستمرالمالنقدٌة زاٌا الممنصرفة لٌرنامج ال
ظروف الضعف الحاد ن ٌعانون من الذٌتوفر دخال بدٌال للسكان  هًو  فامٌلٌا،
ثنٌن معا، أو فً فقر مدقع، أو اإلاٌة غللمسنٌن / ةٌدشد معاقٌن إعاقات كونهمبسبب 

حد وكان هذا أول  .ستبعادزٌد خطر ودرجة اإلت، وبالتالً نتداخالت ألن الحالتٌن قد
تنفٌذه فً البرازٌل ، وٌغطً حالٌا  ٌجريشتراكات اإل غٌر قابم علىأدنى إجتماعً 

ة عامأي آلٌة  منٌن ستبعدٌابه مغكانوا فً المستفٌدٌن الذٌن  منملٌونا   3.5 حوالً
  .الدخل ضمانل

على ، ال ٌجب ةستمرالمالنقدٌة زاٌا المن برنامج وعلى عكس المستفٌدٌن م
على المشاركة  ةقدرال يمحدودمن  واكونٌأن  فامٌلٌا المستفٌدٌن من برنامج بولسا

 .دنى من الدخلاألحد إلى أن ٌفتقروا إلى الفقط  وناجتحٌ فً سوق العمل، بل
وعدم وجود عمالة أطفال، ، والصحة، التعلٌم فً فامٌلٌا برنامج بولسامشروطٌة 

لى الحقوق إ توسٌع وصول أفقر فبات المجتمع البرازٌلًكانت فً صالح 
ٌ حصى من ٌة فً اإلقتصادوكان البرنامج حافزا للتنمٌة  .ٌة األساسٌةجتماعاإل عدد ال
كما  .تشجٌع اإلنتاج المحلًلو، تعزٌز األسواقلالبالد، و بلدٌات فً جمٌع أنحاءال

 الجودة الشاملةتعزٌز فً ، والضعٌفةاألسر  توسع فً عملٌة تحدٌدبالأٌضا  سمح
  .اإلجتماعٌة اتلمساعدا تقدٌم خدماتل

 

 كانكان التقدم أبطأ مما  ،اتالمساعدخدمات تقدٌم لالنموذج الجدٌد بوفٌما ٌتعلق 
برنامج ) اتستحقاقات المساعدإ فً حٌن تقع معظمو .النقدٌة مزاٌاعلٌه فً حالة ال

، فإن تحادٌةالحكومة اإل إدارة تحت (فامٌلٌا وبرنامج بولسا ة،ستمرالمالنقدٌة زاٌا الم
مسؤولٌة مشتركة بٌن المستوٌات هً اإلجتماعٌة  اتالمساعدخدمات عن  ولٌةبمسال

 .المحلً المستوىو، الوالبً المستوىو، االتحاديالمستوى  :الثالثة للحكومة
بٌنها وبٌن التكامل تحقٌق الخدمات اإلجتماعٌة إلى هذه صول توسٌع الووٌتطلب 

مجموعة موحدة تحقٌق ٌة التً تقدمها الجمعٌات الخٌرٌة، وكذلك جتماعالخدمات اإل
: المساعدات اإلجتماعٌةالخدمات التالٌة هً جزء من سٌاسة و .جودةالمعاٌٌر من 

 ؛ خدمةاألطفال ةلالقضاء على عما؛ برنامج  ألسرل ةمتكاملاللرعاٌة ابرنامج 
ذٌن ك الولبألمحددة ال؛ الخدمات ٌا  جنسألطفال استغالل إساءة معاملة وإمكافحة 

 نتهاكات حقوق اإلنسان؛ والخدماتإحاالت  ا منمغٌرهوواجه العنف واإلهمال،ٌ
مؤسسات مثل  هاولبك الذٌن ٌحتاجون إلى الرعاٌة والمأوى، والتً تقدممحددة ألال

  .ة األجلوالمؤسسات طوٌل والمنازل المؤقتة، بٌوت الشباب، والمالجا
 

تواجه فإنها ، سٌاسة المساعدات اإلجتماعٌة فً البرازٌللشامل ال نطاقوبسبب ال
على أكثر  ةمتعمق حزمة تأمٌن: أٌضا مجموعة واسعة من التحدٌات، بما فً ذلك

ات المساعدمتاح؛ وتكامل خدمات الالتموٌل المشترك زٌادة ة و؛ االتحاديالمستوى 
 شهدت هذه السٌاسة تغٌٌرات كبٌرة فًوقد  .اإلجتماعٌةمزاٌا ٌة والجتماعاإل

وفً  .حتى ٌومنا هذاقابنة ال تزال التً التغٌٌرات  ً، وهةرٌخالسنوات العشرٌن األ
اإلجراءات ، تتطلب المتنوعةظروف الفقر والعوز والضعف،  حاالتمختلفة 

كما  .فً القطاع العام، والتحسٌنات المستمرة لإلدارةمستمر  اتقدربناء مبادرات وال
 .هذه األهدافً لدعم جتماعلتزام اإلإلة على وجود اأٌضا إعادة تأكٌد مستمرتتطلب 
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