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  عام وطني بنك دعمهي سجل :الموحدة البيانات قاعدة
 (IPEA) وباحث في معهد البحوث االقتصادية التطبيقية (MDS) ومكافحة الجوع يةجتماعفي وزارة التنمية اإلالموحدة  بياناتال قاعدة ، مدير قسمجوانا مصطفى

 (UFMG)  تحاديةاإل ساالسياسية، جامعة ميناس جير، أستاذ في قسم العلوم ساتيرو. د .جا ناتالي

السجل الرئيسي للبرامج والسياسات التي تستهدف السكان  يه وحدةالم بياناتال قاعدة

، من خالل 1002في عام  رسميا   اتم إنشاؤهوقد . ذوي الدخل المنخفض في البرازيل

هذه سجالت  توحيدهدف ، وذلك بدمج عدد من برامج التحويالت النقدية المختلفة

، وبالتالي تقليل جهود جمع البيانات لكل برنامج في قاعدة بيانات واحدةالفردية  البرامج

ئة ب فظتحي  أن  قاعدة البيانات الموّحدة سجالتذلك، كانت قبل و. هعلى حد جزَّ حتى ها  م 

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من قواعد البيانات  تكانو. ئةيهداخل نفس الوزارة أو ال

. تصاالت بينهماإلفي ندرة تها، وجودعلى بة اقر دونضم أساسا نفس البيانات، تي تال

األمر الذي لم ، كل قاعدة بيانات صغيرة نسبيا   ت، كانهدعلى ح  منها  وبالنظر إلى كل  

 هميوبالنظر إل. خال والتنظيمدفي اإلجهود  بذل تحديثها بشكل فردي، أول ا  ر  ر  ب  وفر م  ي

على  حصلتسر بعض األ  كانت نتيجة لذلك، و. منسقة السياسات، لم تكن مجتمعين

لم تتلق أي ودرج في قواعد البيانات، مماثلة لم ت  أسر متعددة، في حين أن  مساعدات

دعم يي ذل الموحد السجالهو  قاعدة البيانات الموّحدةاليوم، . أو خدمات نقديةتحويالت 

( على األقلوزارة  10)الحكومة المركزية في لعدة وزارات جميع البرامج الرئيسية 

 .مركزيدون ال ىمستوالوعلى 

 عمليا  ؤدي ت امصدر وطني مرجعي، كما أنه يه قاعدة البيانات الموّحدة وبالتالي، فإن

أولئك الذين يعيشون وهم ) البرازيلفي تعداد للسكان ذوي الدخل المنخفض كها دور

في  دوالرا   270يوم أو في الدوالر أمريكي  6البالغ ألجور على نصف الحد األدنى ل

بيانات وسرة األللفرد و أساسيةهوية على بيانات  يحتوي السجلو(. للفرد الواحد الشهر

، شخصية للفردهوية : مة إلى ست مجموعات أساسية من البياناتقسَّ م   عن الخصائص

. والدخل، العملعن المعلومات األسرة، وخصائص األسرة، والتعليم، وكذلك  هويةو

المشاركة في البرنامج، وأخرى، مثل نفقات األسرة، تكميلية بيانات يتم جمع و

في عمالة  ةشاركالمبدون مأوى، و)وخصائص المجتمعات التقليدية، وأوضاع الضعف 

 (.األطفال وما إلى ذلك

 مجموعيبلغ منخفض مليون أسرة ذات دخل  12بيانات عن أكثر من السجل تضمن يو

أن  1020لى بيانات تعداد عام إ ةستندالموتشير التقديرات . مليون نسمة 77 أفرادها

 23أو ( مليون نسمة 67أي )منخفض في البرازيل مليون أسرة ذات دخل  10هناك 

أكبر و. في المئة 224.3 تغطيةال ةنسبوبالتالي، . في المئة من مجموع سكان البرازيل

بولسا ”نامج برذي ي طلق عليه اللتحويالت النقدية المشروطة مج ابرناامجها هو بر

 22.1لى إعلى بطاقة ممغنطة  شهريا   تحويلهيتم هي مبغ ، و(منحة األسرةأو ) “فاميليا

مليون أسرة في جميع أنحاء البالد، مما يجعله أكبر برنامج تحويالت نقدية مشروطة 

بالنظر إلى أن  عملية هائلة يه ههذو. في العالم من حيث عدد الدفعات الشهرية

كم نيومل 7.3تبلغ مساحتها )برازيل هي خامس أكبر بلد في العالم ال
1
) 

 ستهدافسجالت اإلمعظم  ني تميزها ع، التقاعدة البيانات الموّحدة ات أهم سمومن 

تأسست وقد . األسر نفسهاقبل  منيتم الدخل اإلقرار ب أن يفي جميع أنحاء العالم، ه

تعتمد على صحة على عالقة ثقة و الموّحدةقاعدة البيانات  البرامج التي تستخدم

،  “بولسا فاميليا” برنامجو. تقديم نتائج جيدةأثبت و، تي يتم اإلقرار بهاالمعلومات ال

ال يقل  جيدستهداف إأداء حقق يالسكان الذين يعيشون في فقر، فة كا اليومغطي الذي ي

برامج مماثلة في جميع أنحاء العالم التي تستخدم أنواع أخرى من الأداء ن عمستواه في 

 .بل المعيشة البديلةسختبارإ

الحكومات من  3370 قاعدة البيانات الموّحدةها في لاخإدجمع البيانات وبع ضطلوي

بنك  لبيانات من قبللإدخال وقد تم تطوير برنامج . في البرازيل البلدياتأي ، المحلية

تم إطالق وقد (. البرازيلفي  ةك العاموالبنمن حد وهو وا) كايشه، تحادياإل دخاراإل

بيانات جديد إستمارة ، جنبا إلى جنب مع 1020البرنامج في عام من أحدث نسخة 

في شكل وذلك د على حد سواء، فروال ةمزيد من المعلومات حول األسرجمع ل مصممة

 رسميال وطنيالالتعداد  جمعهايالبيانات التي  نموذج أقرب ما يكون إلىنموذج 

 .سرةاأل مسوحو

قاعدة  مافظ نظحول عن ئالبنوك العامة المسهو أحد ، كايشه، تحادياإل دخاراإلبنك و

الوقت في . الماليهو النشاط  األساسي لهعمنشاط ، على الرغم من البيانات الموّحدة

بنك  بعد، (من حيث حجم الودائع)ثاني أكبر بنك في البالد  وه كايشه، راهنال

 قدمهاين من الخدمات التي امجموعتأساسا وتوجد . بنك عام، وهو األخر برازيلال

، قاعدة البيانات الموّحدة بشأن جتماعية ومكافحة الجوعلوزارة التنمية اإلكايشه 

 :“بولسا فاميليا” برنامجو

  على مج إدخال البيانات نابر: األسرة والفردتسجيل بمرتبطة خدمات

، عاييرمال مستويات متعددةل البياناتمطابقة  تساق البيانات وإو، االنترنت

 أخرى؛  خدماتقاعدة البيانات، ضمن لوأمن المعلومات 

  نظام كشوف المرتبات، : مساعداتالالرواتب ومدفوعات بمرتبطة خدمات

شهرية من خالل  الالمساعدات وإصدار وتسليم البطاقات الممغنطة، ودفع 

 .من الخدمات أربع قنوات مختلفة، وغيرها

قاعدة البيانات  في تحويل محوريا   دورا   ،كايشه ،بنك اإلدخار اإلتحادي عبللقد 

رتابة تعقيد والالعن إنفصاله من  أهميتههذا ستمد يو. هي عليه اليومما  إلى الموّحدة

لتعامل مع التحديات التي في اثبتة الفنية الم   وقدراته، الجغرافي نطاق عملهو، الحكومية

من  اتقدرال ههذمثل و. ةالكبير ركيةوالحبمثل هذا الحجم بيانات تدفق تفرضها 

 جتماعيةوزارة التنمية اإل  طوير في وزارة حكومية مثلتتأن توجد أو الصعب 

ال فلخدمات الدفع، أما بالنسبة . 1002 عام في إال تأسسلم ت، التي ومكافحة الجوع

 22.1م قدحيث أنه ي، ذلك نم أكثر  موضع ترحيبكايشه بنك مساهمة  كونتيمكن أن 

حقيقة أن المدفوعات المقدمة قل أهمية تال و. أي تأخيردون شهرية الدفعات من المليون 

ية على جزء كبير من المحسوبي قضتمباشرة إلى المستفيدين من خالل بنك موثوق 

من الحقوق وليس كحق  “بولسا فاميليا”برنامج  النظرة إلىبقوة فرض مما يالمحلية، 

 .(2013،  ساتيرو مصطفى و) خيريعمل أو معروف من 
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