
 مركز                

 السياسة              
 الشامل للنمو الدولي                      

 

 رسالة قصيرة
 :رقم العدد

296 

 
 السياسة مكتب من ممّول الشامل للنمو الدولي السياسة مركز

 .البرازيل حكومة و االنمائي المتحدة االمم برنامج اإلنمائية،
    9118-2318: ردمد 

 

 2015 يولوي
       

 

 (IPC – IG) الدولي للنمو الشاملمركز السياسة  

 .مكتب السياسة اإلنمائية، برنامج االمم المتحدة االنمائي

SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, 13º andar 

70076-900 Brasilia, DF - Brazil 

 .ipc@ipc-undp: إلكتروني بريد

 www.ipc-undp.org:   العالمية الشبكة على الموقع

 5000 2105 61 55+:   ت
 

 هي الصفحة هذه في عنها أعرب التي اآلراء

 برنامج آراء بالضرورة وليس الكتاب آراء

 .البرازيل حكومة أو اإلنمائي المتحدة األمم

10 
 سنوات

 

 

 

 إضغط وعلق

جمهورية الالتنمية السياسية واإلجتماعية في تميزت  ،القرن العشرين خالل القرن

األسس  وضع، الذي (0390-0391) بدكتاتورية رافاييل تروخيو يةالدومينيك

لحكومات المتعاقبة ل، وللسياسات اإلجتماعية الدومينيكيةالمؤسسية والقانونية 

 (.0339-0319و  ،0391-0399و  ،0391-0391)برئاسة خواكين باالغير 

مرة أخرى في تنفيذ السياسات الحكومة الدومينيكية خالل التسعينيات، وبدأت و

النهوض صندوق مبادرات  لىاإلجتماعية، ومن بينها يمكننا تسليط الضوء ع

وعقد . هو أول برنامج للحد من الفقر في البالد، و(بروكومونيداد)لمجتمعي ا

جتماعية، ملل ننشاء اإلصالحات بعض اإلأجريت األول من األلفية الجديدة، 

، الذي وضع نموذجا معاشاتالونصالح نظام  مجلس الوزراء اإلجتماعي

ية التي أثرت على الجمهورية قتاادوأخيرا، وبعد األزمة اإل .للرسملة الفردية

الحد من سوء التغذية  نلى برامج تهدفبدأ تنفيذ  ،1119في عام  الدومينيكية

 (.ريداداسوليد) والفقر( كومير إس بريميرو)

 

زيادة  نحو الدستور الجديد، كان هناك تحول  على موافقة مع ال، 1101في عام و

الشامل الوصول : الحماية اإلجتماعية من خالل ندراج الحقوق اإلجتماعية ملل

والحاول  ؛الئق  الضمان اإلجتماعي؛ والحاول على عمل وبأجر نلى للجميع

ساسية األرحلتين الم ة ونلزامي، فيذات جودوللجميع، على تعليم مجاني وشامل 

 .للجميع ؛ والحاول على الرعاية الاحية الشاملةعلى حٍد سواء واللانوية

 

يزال  رغم أنه الو، 1110وقد أنشئ نظام الضمان اإلجتماعي الحالي في عام 

جنب مع  نلى الرسملة الفردية جنبانظام فيها حيث يتواجد نتقال، نفترة ل قائما

ومع ذلك، وضعت حوافز ضريبية للترويج . القديمالنظام الموازنة السنوية 

المخططات ات، شتراكاإل)الجديد النظام  نلى القديممعاشات الللتحول من نظام 

المهنيين والتقنيين العاملين أصحاب المهن الحرة من تغطي التي  المدعومة

، (تساوي أو تزيد عن الحد األدنى لألجور نقديةدفعات لحسابهم الخاص، وتقدم 

 .في المائة من السكان 12.2 حقق تغطيةمما 

 

يتم تنظيمها من فات، شتراكوفيما يتعلق بالحماية اإلجتماعية غير القائمة على اإل

التحويالت برامج : ثالث ركائز نلى انستنادجتماعية، شبكة الحماية اإل خالل

اإلدماج برامج النقدية المشروطة، وبرامج التنمية اإلجتماعية والبشرية، و

التابع لرئاسة  تنسيق السياسات اإلجتماعيةمجلس  ويدير هذه الشبكة. اإلجتماعي

ستخدم في التحويالت التي تبطاقات مغناطيسية يقوم بتسليم التي  الجمهورية،

والمخطط الرئيسي غير القائم على  .يةندارة اإلعانات اإلجتماعتمنحها 

دمج حاليا مع البرامج م  ، ال(ريداداسوليد) برنامج التضامنات هو شتراكاإل

 .(بروغريساندو كون سوليداريداد) التضامنوالتقدم برنامج   سمناألخرى تحت 

الحاول على الغذاء، وأنشأت شبكة من الخدمات فرص هذا البرنامج  نحس  وقد 

. عن طريق ننشاء مستودعات في مجاالت الفقر ذات األولوية اإلجتماعية

حوافز المساعدة و، أوالالغذاء : البرنامج هيالتي قدمها  التحويالتو
حافز التعليم ، وةءاضاإلمكافأة ، ومكافأة الغاز، وكبار السن دعم،والمدرسية

 .برنامج الحوافز ألعضاء البحريةو ،لشرطة الوقائيةالحوافز ل نامجبرو ،العالي

 

واجه تحديات يندارية، ونقليمية ونن نظام الرعاية الاحية يمر بعملية المركزية 

ن التغطية عالية، تتركز أرغم و. والوصولالعدالة  شروطكبيرة من حيث 

 األكلر ضعفافي المناطق الحضرية، في حين يواجه السكان الخدمات الاحية 

تأمين أية شملهم صعوبات فيما يتعلق بالحاول على الخدمات األساسية، وال ت

ونلزامي؛ ومع شامل والضمان اإلجتماعي في مجال الرعاية الاحية . يصح

 .في المائة فقط من السكان 79سوى غطي ي لم ، 1101في عام  ذلك،

 

ليس لديها  مينيكيةوعلى الرغم من أن العمل حق دستوري، فإن الجمهورية الدو

فرص خلق لياسات تنفيذ ستم  ،ومع ذلك. حقال اهذنعمال قدرات كافية لضمان 

ومن األمللة البارزة على ذلك . وزارة العملمن قبل  العمل وتنظيم األسواق

 وحجم( العام أو الخاص)حسب القطاع مختلف وجود الحد األدنى لألجور 

 090.2بلغ  لمختلفلألجورا األدنىالحد  الشركات، على الرغم من أن متوسط 

لتعزيز . ي المنطقةمعدالت فمن أدنى ال و، وه1101في عام  ر أمريكيدوال

التنمية  نستراتيجيةمن طلقت عدة برامج كجزء أ  الفئات الضعيفة،  العمل فيما بين

. الشباب ي، التي توجه في معظمها نحوقتاادالقائمة على اإلدماج اإلنجتماعية 

نمكانيات الشباب والعمالة، لتحسين : من بينها، يمكننا تسليط الضوء على ملالين

البالغين  ، بهدف تعزيز العمالة بينتعملسانتياغو لتوظيف، في االشباب الفقراء 

 .في سن العمل

 

إلنفاذ هذا الحق  الذي يسعى نليه 39-99وينظم التعليم قانون التعليم العام 

وضع حد أدنى  نلى على مبادئ المساواة وعدم التمييز، باإلضافةالدستوري القائم 

في المائة  09في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، أو  7 يعادل لتعليملتمويل ا

واإلدارة العامة للتعليم المدرسي ال مركزية من . من نجمالي اإلنفاق اإلجتماعي

. انع القرارل ةفياكسلطة مع ذلك ال تمتلك  التيالبلدية اإلقليمية وخالل المجالس 

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن وزارة الدولة للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا 

 لتحاقمعدل اإلقد زاد و. بتشغيل المؤسسات التعليمية ترخيصمسؤولة عن ال

 بتدائيفي التعليم اإل 1101و  0333ة بين عامي  الاافي بالمدارس زيادة كبير

في  93.7من )التعليم اللانوي في و( في المائة 31.1 نلى في المائة 11.2من )

 ( .في المائة 91.9 نلى المائة

 

تعزيز النمو : تحقيق ثالثة أهداف نلى يسعى نظام الحماية اإلجتماعيةفي الختام، و

وتحقيقا لهذه الغاية، نفذت . الشامل، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل منتجة

ة ملاتكمالحكومات الدومينيكية األخيرة سياسات نجتماعية تقوم على ثالث ركائز 

الرعاية الاحية ذات التغطية المعاشات وشبكة الحماية اإلجتماعية؛ وأنظمة : هي

، التي تقدم خدماتها من خالل نظام الضمان اإلجتماعي؛ وخدمات للجميع الشاملة

 (.التعليم والتدريب)اإلجتماعي  نهوضال
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