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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

 -التقليديةات شتراكا8 نظممن خ?ل  إمكانيات وقيود توسيع الحماية ا8جتماعية
 الضمان ا�جتماعيين في لفقراء العاملاسكان الم2حظات حول إدراج 

  

  ،العام يجتماعا�ضمان ال نظام إدارة، مدير كوستانزي امينجروجيريو ن ا�جتماعي؛يمارايش، أمين سياسات الضمان روليم ج خوسيه  ليوناردو

 ةيدارة الحكوما�السياسة العامة وخبير في ، جرازي2 أنسيليرو
 

. الماضيةعشر السنوات الخ2ل  ھانظام الحماية ا�جتماعية في في اً كبير اً البرازيل تقدم زتحرأ

ات، مثل شتراكا�ركيزة من خ2ل  ةممكنصبحت لتحسينات التي ألجة ينتقدم الت اھذوجاء 
                   ذلك من خ2ل تنسيق كات، وشتراكمن خ2ل ركائز غير قائمة على ا�والضمان ا�جتماعي، 

�ھناك  تفيما يتعلق بالضمان ا�جتماعي، كان وتحديداً . اتشتراكات وغير ا�شتراكسياسات ا
 ).الشكلأنظر (زيادة كبيرة في تغطية الضمان ا�جتماعي للسكان 

 

مستويات مختلفة من الكثافة  بلغكما يبدو ه أن حيث، اً كن متجانسيلم قدم الت اھذأن م من الرغوب
د من تحسين فرص يستفتفي قطاعات مختلفة، فإنه يمكن القول أن جميع فئات العمال تقريبا 

في مؤشرات  المشاھدةالتحسينات وقد نتجت . الحصول على حقوق العمل والضمان ا�جتماعي
عدد العاملين في القطاع الرسمي إلى جانب مجمل اعي من مزيج من زيادة في ا�جتمضمان ال

 تستھدف فئات ذات مستويات منخفضة تقليدياً والتي الضمان ا�جتماعي في ا�دماج إجراءات 

مبسطة الخطة الضمان ا�جتماعي "من التغطية، وبخاصة العاملين لحسابھم الخاص مث2، 
 .الصغيرة الفرديةالمشروعات و

 

 الذكور وا�ناث، الحضر –جميع الفئاتعلى وقد أثر التحسن في حماية السكان العاملين 

مختلفة من النشاط ا�قتصادي، بما في أفرع في  –رئيسيةوغير الرئيسية المناطق ، والفوالري
 اً الحماية تاريخيتوافر  وعدم ةظروف عمل ھشبتميز تالتي عادة ما  ذلك اeنشطة الزراعية

في التغطية حسب نوع الجنس، والمنطقة ونوع النشاط فروق خفضت الوقد إن. ستمراروبإ
الديناميكيات ا�قتصادية الجيدة التي  تعكس ھذه النتائج ا�يجابيةو). زراعي وغير زراعي(

بطالة، ال ضانخفإ: واeداء الجيد لسوق العمل –على اeقل معظم العقد الماضي – الب2دشھدتھا 
وتحسن توزيع الدخل من ، الدخلو وق العمل الرسمي، وزيادة اeجور الحقيقيةتوسع في سالو
 .قليميا�منظور ال

 

 قد تغطية الضمان ا�جتماعيأن بيانات السج2ت ا�دارية أيضا مصداقية لتشخيص عطي تو

سددوا إشتراكاً زداد عدد اeفراد الذين إوزارة الضمان ا�جتماعي،  وفقا لبياناتو. تتوسع
 2003في  نسمة مليون 39.85واحدة على اeقل إلى نظام الضمان ا�جتماعي العام من  سنوياً 

في  68.5أو ( نسمة مليون 27.3، أي بزيادة قدرھا 2012في عام  نسمة مليون 67.1 إلى
اeرقام ب و – في المئة سنوياً  6حوالي ته ذروكانت النمو السنوي، من حيث متوسط و). المئة

وترتبط ھذه . 2012و  2003بين عامي في السنة إضافي شترك م2يين م 3المطلقة، نحو 
الرسمية خ2ل ھذه في القطاعات خلق فرص عمل لكبيرة اللمستويات با ةضحاوالالزيادة 

  .من بين العاملين لحسابھم الخاصشتركين الفترة، فض2 عن زيادة عدد الم

 

بقى ما يقرب من يالرغم من ھذا التقدم في عملية توسيع نطاق تغطية الضمان ا�جتماعي، وب
م ي يتلتاخرى اeنقطة وال. تغطية الضمان ا�جتماعيبدون في المئة من السكان العاملين  30

عد البحث عن ھؤ"ء وھكذا، يمستوى حماية السكان العاملين، تميل ى ما نمكلالنظر فيھا ھي أنه 
أكثر ن تصبح ألى إالخطوات ال2حقة  عملالفي سوق نتشرون م الذين ھم غالباً  –طنون الموا
ضعف في للأكثر عرضة  يكونونفي اeخير م إدراجھيـأتي أولئك الذين ف: من سابقاتھا تعقيداً 

 .متجانسة ھشة بالفعل وغير بيئة
  

في الواقع، و .تحدياً  –غير الرسمي العمل والضمان ا�جتماعيبوجود قطاع من تميز يزال ي" 
 "ً ودخ وننسبة كبيرة من السكان يكسبتوجد حيث  –في بلدان مثل بلدان أمريكا ال2تينية

بالضرورة أن يشمل "بد –سداد ا�شتراكات قدرة محدودة على  ملديھبالتالي ، وةمنخفض
 ئمة علىالقاوشبه القائمة على إشتراك، السياسات بين تنسيق الالحماية ا�جتماعية بنھوض ال

ستقرار سوق إللحد من عدم  اءاترإتخاذ إجإشتراك، فض2 عن أي وغير القائمة على إشتراك 
  .العمل

  

  الضمان ا8جتماعيين بسكان العاملال حمايةتطور 

  2012-1992سنة، البرازيل ) 59-16(في الفئة العمرية 

  
  2012-1992وا8حصاء  للجغرافيا البرازيلي المعھد/ بالعينةالمعيشية بيانات المسح الوطني لJسر : المصدر

 

الضمان ا�جتماعي التي في دراج ا�فھم المبرر الرئيسي لنطاق مبادرات كثيراً وھذا يسھل 
�ن منطق نظام عختلف ذي يالعقد اeخير، وال خ2لتحادية، وبخاصة تقوم بھا الحكومة ا

طبيعة شبه و. أضعف بكثيرمزايا والشتراكات بين ا�رتباط ا� eنالضمان ا�جتماعي العام، 
�ا�جتماعي وا�قتصادي السائد الوضع من م2مح  ةستمدملمبادرات لمثل ھذه اشتراك ا

اeفراد الذين ليس وھؤ"ء غالباً ھم  –حماية الذين " يتمتعون بلين اسكان العاملللالمرصودة 
فة إلى دفع ثمن لقمة عيش لديھم المال لدفع إشتراكات الضمان ا�جتماعي التقليدي با�ضا

  .أسرھم

 

من خ2ل  ا�جتماعيةبالحماية ستراتيجية توسيع نطاق التغطية على إقيود ثمة ومع ذلك، 
�فقر مزمن، حالة تألف إلى حد كبير من البالغين في ي ، eن جزء من السكان العاملينشتراكاتا

واجه نظام الضمان ي، و)على الرغم من ا�عانات( شتراكاتا�سداد على  ينقادرغير 
إن . كتواريةا�الحسابات ضمن س2مة كي يفي توسيع نطاق التغطية ل ا�جتماعي العام قيوداً 

 القائمة على ا�شتراكشمل تحسين التنسيق بين الحماية ا�جتماعية يأن  "بدالطريق إلى اeمام 

ولئك الذين " ا�جتماعية، وذلك للوصول إلى أ اتوسياسات المساعد) أو شبه ا�شتراك(
  .سرھمeمفردھم أو لالعيش لقمة تمويل ُسبل  –اً أو دائم اً ؤقتمُ – ونلكتمي
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