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 بعض المواضيع المطروحة للنقاش: التجربة الدستورية البرازيلية الحديثة

 *كوتو وديوالك

، وذلك في الفترة ضاتوامفتخللته  ،إلي الديمقراطية سلطويالحكم الطويل من  رازيل بتحول ديمقراطيمرت الب
عملية انفتاح  إطالق جيزيل ورنستإ كريقرر الرئيس العس ،4791ففي عام  .4797إلي  4791عام بين

تصاعد  هو أسباب هذا القرار وكان أحد .عملية التحررما يطلق عليه  وأ "منةآتدريجية ووبطيئة "سياسي 
هذه  وضعت قدو .الصراعات السياسية الداخلية داخل المؤسسة العسكرية حول الهيمنة الداخلية للنظام

بجناح خاصة ما يسمى  في صراع بين بعضها البعض، لعسكريةا ةالصراعات قطاعات مختلفة من المؤسس
يس من أن تدمر تلك قد خشي الرئو. لها ينتميكان جيزيل  تيال "معتدلينال" مجموعة ضد" يندالمتشد"

  .1ةالمسلح القوات وحدة الصراعات

 تلك االنتخابات لكنو .بمثابة أداة لبدء عملية االنفتاح 4791 حرة نسبيا عام برلمانية نتخاباتتنظيم ا كانو
بستة عشر حزب المعارضة  وزف تمثلت في ،لدى المؤسسة العسكرية فيها غير مرغوب مفاجأة عن تتمخض

 وبعد هذا الفصل، .ارتفاع عدد مقاعده في مجلس النوابوعشرين بمجلس الشيوخ واثنين أصل مقعدا من 
في و. 2التحرر السياسي عملية قد من تعممما ح ات،الكثير من التراجعو ابسيط اتقدمعملية االنفتاح  شهدت

لكن و ،االنقالب العسكري وقوع قبل من بدأت حتى عملية تحديث هامةل تخضعكانت البرازيل  ، ضون ذلكغ
مر الذي صّعب األ ،عن هذا التحّول مجتمع مدني حيويتمخض قد و .نموية عمقت هذه العمليةة النظام التسياس

 . 3المجتمعيةولمعارضة الحزبية ل نشطة االحتجاجية المتزايدةاأل أن يتجنب السلطوي على النظام

                                           
1
 Stepan,1989 

2
 Lamounier,1989 

3
 Santos, 1985 

بريلإ /نيسان  

  2102   



2 

 

   )Claudio.couto@fgv.br (قسم اإلدارة العامة،مؤسسة جوتليو فارجاس،ساوباولو ،البرازيل *
 

 فيجيردووأ واتحت حكم الرئيس ج ،4891في عام 

البالد  جميع أرجاء، ظهرت في الذي خلف جيزيل

انتخابات رئاسية  ىإل تدعوشعبية كبيرة  حركة

حيث  هذه الحركة أخفقت في النهاية، ولكن .مباشرة

نتخابات رئاسية ال يؤسسالذي  دستوريالتعديل الأن 

تم لم ي( الحراك وراء القضية األساسية) مباشرة

أثمرت  ، وبالرغم من ذلك .في الكونجرس إقراره

األول هو : هامينعن إنجازين سياسيين  هذه الحركة

 ، مرشح رئاسي قوي للقوى المعارضة ظهور

الذي كان يتقلد وقتها منصب حاكم  ،نيفيس تانكردو

وكان عضًوا بحزب الحركة  والية ميناس جيرياس

الثاني فيتمثل في  اإلنجازما أ. ةالديمقراطية البرازيلي

مما هيأ  ،فقدان النظام العسكري شرعيته بشكل كبير

تبدل ف .األجواء النقسام داخلي بين مؤيديه المدنيين

وقاموا بتأييد بعد المؤيدين للنظام العسكري  موقف

باشرة في نيفيس في االنتخابات الرئاسية غير الم

 .والتي شهدت فوز نيفيس ،4891يناير 

 تانكردول االنتخابية األساسية أحد الوعود انوك

قوم بصياغة ت جمعية تأسيسية تأسيس هو نيفيس

، ليكون أصبح ديمقراطًيا دستور جديد يليق ببلد

ولكن  .عادة بناء الدولةالدستور الجديد أداة إل

ووافته  تسلم السلطةَمرَض نيفيس قبل أن ي ،لألسف

يه سارني زوجه وتولى نائب .شهرب ذلك المنية بعد

من  هو الذي كانو ،منصب رئيس الجمهورية بعده

وأحد المنشقين  سلطويالمؤيدين السابقين للنظام ال

سارني بوعد  وأوفى .مرشح المعارضة واأيد نالذي

ولكن بدال من تشكيل  .جمعية تأسيسية وشكل نيفيس

 به تنادي كانت و ماوه – ةمستقلجمعية تأسيسية 

قرر  ،-األكثر تقدمية الكثير من قوى المعارضة

أي أن من سيتم  ".ادستوري برلمانا"شئ الرئيس أن ين

  4الشيوخ انتخابهم لمجلس النواب ومجلس

 .سيصبحون هم أنفسهم أعضاء الجمعية التأسيسية

على  -ذات الغرفة الواحدة  الجمعية التأسيسية قومتو

باألغلبية المطلقة  اتهاقرار داربإص -برلمانعكس ال

 .(Martinez-Lara 1996)(  واحد+ % 15)

                                           
4
بالنسبة لمجلس الشيوخ،  فقد كان قد تم انتخاب ثلث أعضائه قبلها  

 . ،  أي تحت حكم النظام العسكري 0892بأربعة أعوام، عام 

كان البرلمان والجمعية التأسيسية يعمالن في  وقد

رئيس مجلس النواب هو نفسه  وكان. نقس الوقت

 رئيس الجمعية التأسيسية في نفس الوقت، وهو

النائب الفيدرالي البارز بحزب ، يوليسيز جيمارياس

 وفي البداية،  .اطية البرازيلية ورئيسهالحركة الديمقر

جنة خاصة من  ل ليشكسارني بت سالرئيقام 

لي وأدستور  مشروع عدادالشخصيات البارزة إل

ولكن  .فيما بعد كمسودة ه الجمعية التأسيسيةستخدملت

، ذلكبو .سارني قرر أن يتجاهل هذه المسودة تماما

وكان  .من الصفر ت الجمعية التأسيسية عملهابدأ

كوفاس من الشخصيات األساسية التي  النائب ماريو

وكان ، قامت باالجراءات األساسية لالجتماعات

 بحزب الحركة الديمقراطية وعضوا يساريا معتدال

 إحدى وكانت من .من أكثر أعضائه فاعلية

اللجان مختلف مثلين عن حزبه بصالحياته تعيين م

حزب  وبما أن. للجمعية التأسيسية متخصصةال

كة الديمقراطية البرازيلية كان حزب األغلبية الحر

 كان بمقدورف، من المقاعد% 11لديه ما يقرب من و

وقرر كوفاس الكثير من اللجان، والتحكم ب الحزب

 خصوصا بحزبه الجناح اليساري تعيين أعضاء

 .5رؤساء للجان األساسية وأ كمقرريين

 إنتاج للجان المنحاز إلي حد ما شكيلالتونتج عن هذا 

 واضحلى ذات توجه يساري وأمسودة 

(anteprojeto). لمسودة برد فعلوقوبلت ا 

تضم  برلمانية كتلة محافظ، ما مهد الطريق لظهور

أن هذه  المفارقةو .نواب يمينيين من أحزاب مختلفة

 وأ ،"Centrão" الكتلة اليمينة أطلقت على نفسها

ن وا كذلك من المؤيديوكان، 6"الوسط الكبير"

 برما يق غلونشوي في البرلمان، للرئيس األساسيين

وكان . مجلسال مقاعد الجمعية التأسيسية نصف من

وتمكنوا من  ،فعاال جدا "Centrão"ـما قام به ال

لة التقدميين لكتابة دستور ذي توجه واالتصدي لمح
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  Couto and Arantes, 2008 

6
كبر بكثير أثناء السنوات وهو الحال حتى اآلن، ولكن األمر كان أ 

األولى بعد انتهاء الحكم العسكري، يتحاشى السياسيون تعريف أنفسهم 

وذلك الرتباط اليمين بالنظام ". محافظون"،  أو حتى "يمينيون"بأنهم 

ومنذ ذلك الوقت،  . السلطوي والعزلة االجتماعية للنظام العسكري

والسياسيين على كل كتلة حزبية من المحافظين Centrão يطلق  

المستعدين للمساومات،  ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا 

 .على مستوى مجالس الواليات والبلديات
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 ،حقوق العمال يخص خاصة فيما ،يساري

  ..7الخ وحقوق الملكية ،صالح الزراعيواإل

احتواء الدستور بالرغم من و ،المطافوفي نهاية 

 من التي اقترحهانقاط ال العديد من البرازيلي على

جعلت يوليسيز جيماراس  وهي جوانب  - نوالتقدمي

فقد تم ، "دستور المواطن" ى الدستوريطلق عل

 .مشروع الدستور من" لتجاوزاتا"بعض بعادستا

 ةوكان الناتج النهائي دستوًرا يعكس الدفع

من ناحية  ،البرازيل وقتذاك تي عاشتهاال ةيالديمقراط

يخص مؤسسات التمثيل  المطالب االجرائية فيما

وكذلك من  ، وصنع القرار والمشاركة الديمقراطية،

فيما يخص الحقوق  تحقيق تقدم معتبر ناحية

 . االجتماعية

 ، انتقد الكثير من اليساريين بشدة ،وبالرغم من ذلك

، رص النهائي للدستوالن ، ومن ضمنهم حزب العمال

كانت  "Centrão"لـلفعل المحافظ الرد معتبرين أن 

ومن  .الجمعية التأسيسية له الغلبة غالل عمل

بدأ هذا الدستور  نه بعد عدة سنوات عندماأالمفارقات 

ب طال نفسه في الخضوع لتعديالت دستورية،

من شأنها التي  حوالتاليساريون بحمايته من الت

 .ميه طابعه التقديتشو

 8جوانب رسمية هامة في الدستور البرازيلي

وترجع  .غريبا دستورا يعد الدستور البرازيلي

حكام التي ال األ العديد من غرابته إلي احتوائه على

بل هي باألحرى  ،دستوريةأنها أحكام ب وصفها يمكن

ال تمت  التي العديد من األحكام فهناك .سياسات عامة

الدساتير  هودة فيالمع الدستورية للمسائل بصلة

التعريفات المتعلقة  (4)مثل  الكالسيكية الليبرالية

الحقوق  ( 2) ،ةوشروط المواطن األمة-بالدولة

قواعد  ( 3) ،(الحقوق المدنية) الفردية والحريات

 الدولة، مؤسسات أساسيات عملاللعبة السياسية و

التي أدخلت على  الحقوق االجتماعية والمادية (1)
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 (Martinez-Lara,1996; Freitas, Moura & 

Medeiros,2009; Silveira & Silva,2009). 

8
  :يستند هذا الفصل على األعمال التالية 

Couto,1997,Couto,1998,Couto 2001,Couto & 

Arantes,2003,Couto,2005;Couto&Arantes,2008; 

Arantes&Couto,2009, Arantes & 

Couto,2010,Arantes & Couto, (forthcoming) 

 األحكام حتىو .دساتير المعاصرةالكثير من ال

فإنها غالبا ما  ،ر األربعةواببعض هذه المح المتصلة

، بمعنى سياسيال جدللل مثيرة وأدة جدا محد تكون

فقد لجأت بعض . الجدل الحزبي أو االنتخابي

األحزاب السياسية واإلدارات إلى تعديل الكثير من 

ة المواد الدستورية من أجل تنفيذ برامجها المتعلق

 .  بالسياسات

 في النص األصلي مما جاء %3501 من ما يقربف

يمكن اعتباره مختصا  في البرازيل 4899دستور ل

انت النتيجة العملية وك. وليس بنظام الحكم اتبالسياس

تعديل الدستور ل لمتتاليةا داراتاإللذلك هو اضطرار 

منذ عام و .برامجها ، حتى تستطيع تحقيقاألصلي

 تعديال دستوريا 41عن ما ال يقل تم إجراء  ،4899

تعديال  302البرازيلي بمتوسط  لبرلمانامن قبل 

بدال  ،وإذا ما أخذنا في االعتبار .دستوريا في السنة

األحكام الدستورية  كل ،من أن نحصي التعديالت

من الدستور  حذفها وأضافتها إ وأالتي تم تغييرها 

 حكًما بالنص 4224سيصل العدد إلي  ، 9األصلي

 ،الجزء األخير أي من دون ) للدستور األساسي

يؤسس ألحكام الدستورية المؤقت الذي ا وإعالن

 4515ما ال يقل عن وتأثر  .(لقواعد انتقالية فقط

، األمر الذي 4899 عام منذ حكًما بالنص األساسي

 .التحّول الدستوري منذئذ يعكس مدى

 يدستور معن ما بين الحالة البرازيلية فتجمع

إجراء  حكمتنسبيا  ةمرن اعدةوق ،اساتبالسي

تمرير التعديل  يقتضي ) ةالدستوري التعديالت

النواب وأعضاء  موافقة ثالثة أخماس الدستوري

، ونظام (مجلس الشيوخ في جلستي اقتراع بكل غرفة

 هذا الوضع نتج عنه .رقابة دستورية قوي ونشيط

 ألن برنامج ، إماةالدستوري تالتعديال عددارتفاع في 

حكام استجابة أل وأ، دسترةم" الحكومة مسألة

والمفارقة أن التوسع في دسترة السياسات  .القضاء

 التأثير المتوقعلم تؤد إلى  4899دستور العامة في 

 مصالحالوالتفضيالت  إطارفي تجميد المتمثل 

أن اإلطار كانت نتيجة ذلك هو  بل .وقتها السائدة

بل من ق   ةمتكرر اتلتغيير عرضةح بالدستوري أص

 .ات المتعاقبةالحكوم
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 .الوحدة األساسية بالنص الدستوري هنا " أحكام"ونعني بـ 
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، الدستور على سياسات عامة كثيرة وىاحتفكلما 

 ، الدستور وكلما طال َنص .كلما زاد حجم الدستور

أصبحت الحكومات مضطرة إلى اللجوء  كلما

لإلجراء تعديالت دستورية للتمكن من الحكم؛ وكلما 

زادت التعديالت المدخلة على الدستور، كلما زاد 

نفس الدورة  تور، وهو ما يؤدي إلى إطالقحجم الدس

حدث مع الدستور وذلك يصف حقيقة ما  .مجددا

لى لدستور والنسخة األف .4899البرازيلي منذ 

حتوي على شروط تلم و، كانت طويلة 4899

كما  الدستورية، التعديالت إجراء صارمة تحكم

، األمر من السياسات كبير على عدد الدستور احتوى

.ال الحكومةأعم قيد الذي

 :10سية األخيرةاالرئ اتستور البرازيلي خالل الفترالرسم البياني التالي كم األحكام التي تم تغييرها بالد يظهر

 

 

Source: Arantes & Couto, forthcoming. 
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قد استمرت ادارتي كولور وايتمار حوالي سنتين ونصف؛ فالمراجعة ف. وجب التنويه على أن كل من هذه الفترات السياسية تقابلها حقبة زمنية مختلفة

أما كاردوسو و لوال دي سيلفا، فقد تولى كل منهم الرئاسة لفترتين . الدستورية الخاصة، التي قررها الدستور األصلي نفسه، تمت خالل حكم ايتمار

 .متتاليتين، أي ثمانية أعوام لكل منهم
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 العالقات االقتصادية وتنظيمهماو الحقوق المادية

 البرازيلفي  دستوريا

عديد من ال 4899، يتضمن دستورآنفا كما ذكرنا

 والكثير منها يتعلق .االعتيادية السياسات العامة

 ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية اإلنتاجبعالقات 

لنص األصلي للدستور البرازيلي ا فقط ليس ينظمهاو

أقرها  دستورية التيولكن أيضا للتعديالت ال ،وحسب

 .فيما بعد البرلمان

 عالقات االنتاج

فصل ، يحتوي الاإلنتاجات األمور المتعلقة بعالقفي 

على الجزء " يبشأن النظام االقتصادي والمال" السابع

فمن . الدستورية المعنية بها نظيماتاألكبر من الت

بعض األحكام العامة على  ية، يحتوي الدستورناح

 :البرنامجية مثل 

القائم على تقدير قيمة العمل -النظام االقتصادي"

ف إلي أن يكفل يهد -الحرة مبادرةاالنساني وال

ما تمليه اة كريمة لكل فرد بما يتوافق مع حي

 11"العدالة االجتماعية

 على تعريفات الدستور يحتوي ،أخرىومن ناحية 

مور محددة جدا كالتمييز بين الشركات الوطنية أل

عام جري أي الذي رالتعديل الدستو ألغىو .واألجنبية

، البرازيلية الشركات المادة الخاصة بتعريف 4881

انريكي  خالل العام األول من تولي وذلك

خالله الكثير من  تمت كاردوسوالحكم والذي

 االتي تطلب جزء كبير منه ،صالحات االقتصاديةاإل

على  444وتنص المادة . تعديالت دستورية إجراء

 :ما يلي 

 :تعتبر .444المادة 
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 0899لدستور البرازيلي لعام الكثير من االقتباسات من ا 

 المستخدمة في هذه الورقة تم نقلها من النسخة االنجليزية المتاحة على

-http://www.v: 

brazil.com/government/laws/constitution.html 

عديالت األخيرة ونص الدستور اما دون ذلك ، خاصة ما يخص الت

، فقد تمت ترجمة األحكام من اللغة ( دون تعديالت)األصلي 

البرتغالية إلي اإلنجليزية بواسطة الكاتب،  من الباب الخاص 

بالتشريعات الوطنية على الموقع االلكتروني لرئاسة البرازيل، الذي 

 :يتيح االطالع على النص األصلي والُمعدل 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/C

onstituicao.htm 

 تنظم التي تلك الشركة البرازيلية هي-أ

ة وتكون فروعها بموجب القوانين البرازيلي

 الرئيسية بالبلد؛

رازيلية القائمة على رأس مال الشركة الب -ب

للسيطرة الفعلية التي تخضع  وطني هل تلك

 باشرةالمغير  وأ مباشرةال لملكيةالدائمة ل

يان ينتمي كلملكية  ألشخاص مقيمين بالبلد أو

، وتعني السيطرة الفعلية للقانون العام الداخلي

الذي  رأس المال أغلبية امتالك على الشركة

، الحقيقية ممارسةالو حق التصويت، له

 إلدارة سلطة صنع القراروالقانونية، ل

 .أنشطتها

ใ 4- الشركات البرازيلية ذات  فيما يخص

 :وطني، للقانون أن يقوم بـرأس المال ال

ي لك ومزايا خاصة توفير الحماية المؤقتة -أ

من لأل إستراتيجية أعماال تقوم بأعمال تعد

 لبالد؛تنمية الأساسية  القومي أو

 اعتبار نشاط صناعي ما لةفي حا وضع، -ب

التكنولوجي  تطورال من أجل ال غنى عنه أنه

 :أخرىشروط ومتطلبات ضمن ، الوطني

في  إليهاالسيطرة المشار اشتراط أن تمتد  -4

 نشطةلتشمل األ المقدمة القسم الثاني من

الحقيقية ، أي الممارسة التكنولوجية للشركة

 أو طويرصنع القرار لت والقانونية لسلطة

 ؛استيعاب التكنولوجيا

فراد ألنسبة مشاركة في رأس مال ل -2

كيان ُيدار بموجب قانون ل المقيمين بالبلد أو

 0عام

ใ2- السلع والخدمات، ما يخص توريدفي 

تعطي الحكومة معاملة تفضيلية، كما ينظمها 

رأس المال  البرازيلية ذاتللشركات  القانون،

 .الوطني

لغاء هذه األحكام الثمانية في ضوء إويمكن تفسير 

فبينما اعتبر . أجندات الحكومة في تلك األعوام

تجاه  وطنيةأن السياسة الحمائية وال جمعية التأسيسيةال

التوجهات  جعلت أمرا ضرورًيا، الوطني رأس المال

 تلك األحكاممن المنحازة للسوق في التسعينيات 

http://www.v-brazil.com/government/laws/constitution.html
http://www.v-brazil.com/government/laws/constitution.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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 كاردوسو إدارةفقد كانت  .تجاوزتها المرحلة أحكاما

األجنبي إلي البرازيل جذب رأس المال  حريصة على

ومثل هذه  ،صالحات الهيكليةها لإلمجناكجزء من بر

تتعارض مع  كانت لسياسات الحمائية الدستوريةا

 حكاماأللغاء هذه إولذلك، لم يتم  .ةاراإلدأهداف 

 وجه مماثلذات ت خرىأتم تعديل مواد  ، بلفحسب

المستثمرين  أمام البلد فتحول دالتحرير االقتص

 .12األجانب

ومن المالحظ انه عندما اصبح القائد اليساري 

رئيسا ،  لم يحاول أن  ( دي سيلفا) المعارض لوال 

النيو "الرئيس  يلغي التعديالت الدستورية التي قام بها

 .13الذي سبقه" ليبرالي

الكثير  حد فقط منواهو مثال المثال السالف ذكره و

التي يمكن اعتبارها  األخرىحكام الدستورية األ من

 عادية والتي تم تعديلها بموجب تعديالت سياسة عامة

ومن  .ولوال جريت أثناء حكم كاردوسوأدستورية 

 ةالتالي ةالدستوري تالممكن كذلك ان نذكر التعديال

 :تي تقابلهام الدستورية األصلية الواألحكا

  سمح للدولة  4881لسنة  1 تعديل رقم

 الغازخطوط خدمات  إعطاء حق انتفاعب

 األصليالدستوري  النص) للشركات الخاصة 

أن مثل هذه الخدمات البد ان تقوم بها  حدد

 ؛(ةحكومال مملوكة من قبل شركات

   والذي سمح  4881لسنة  9تعديل رقم

في  األجنبية والسفن بمساهمة الشركات

نص الدستور ) الساحلية خدمات المالحة

فقط  لوطنيةألصلي على السماح للمراكب اا

  ؛(بتقديم مثل هذه الخدمات

   والذي سمح  4881لسنة  9تعديل رقم

 للشركات الخاصة بتقديم خدمات االتصاالت 

الشركات المملوكة من قبل الحكومة كانت )

هذه قبل ذلك هي وحدها التي يحق لها توفير 

  ؛(الخدمات

   والذي سمح   4881لسنة  8تعديل رقم

 خاصة بالبحث والتنقيب عن النفط الشركات لل

                                           
12

 (Cauto & Abrucio,2003) 
13

  Arantes & Couto,2008;2009; forthcoming 

كانت هذه األنشطة تخضع الحتكار الدولة )

  ؛(قبل ذلك

   والذي قام  2553 لسنة 15تعديل رقم

ة المرتبطة بالنظام الدستوري تنظيماتبتبسيط ال

 بالنص على أن التفاصيل) وطنيالمالي ال

 اءوبإلغ (دستوريةالغير  للتشريعات متروكة

يحدد سعر الفائدة الحقيقي بمعدل النص الذي 

 .في السنة% 42قصاه أ

ن ، رجحت الكثير مالجمعية التأسيسية خالل عملو

 : مثل االعتيادية العامة العوامل دسترة السياسات

، جمعيةالسياسي والطبيعة الالمركزية لل فتتالت( 4)

، ثير من االقتراحاتالكأدى إلى قبولها  وهو ما

 قاعدة (2) ؛ضيقة ها يعبر عن مصالحالكثير من

 شجعت والتي ،تافي صنع القرار لمطلقةاألغلبية ا

تبادل المنافع بين مجموعات ذات المناورات و

العظمى،  األغلبية قاعدة من بدال ) مصالح مختلفة

أو األحكام غير التوافقية  والتي كانت كفيلة باستبعاد

ساد في المناخ السياسي الذي ( 3) ؛(المثيرة للجدل

 قدرة والذي عزز من ،أواخر التحول الديمقراطي

ضغط الجماعات المجتمعية المتنوعة التي تسعى إلي 

 .14ضم مطالبها إلي نص دستوري

مجموعات  من عدد كبير بالرغم من اعتبارو

 ،ضم هذه المطالب نصًرا سياسًيا كبيًرا المصالح

 الالزمة إلجراء الدستورية المتطلبات حيث أن

ن الكثير أال إت ستحمي سياساتهم المفضلة ، ديالللتع

 .لغاؤها في األعوام الالحقةإمن هذه السياسات تم 

 عتبة المنخفضة نسبياال( 4) :هذا يرجع إلى سببينو

% 25) للتعديالت الدستورية في البرازيلالالزمة 

  ؛(من األعضاء، في كل من غرفتي البرلمان

، التصلب المبكر للكثير من األحكام مما جعلها( 2) 

 أو الجديد غير مالئمة للمشهد االقتصادي الدولي إما

 .غير قابلة للتطبيق

 

 

 

                                           
14 Couto & Arantes,2008 
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 الحقوق االجتماعية والعمالية

حدثت ظاهرة مختلفة قليال في مجال الحقوق 

أي حكم  إلغاءلم يتم ف .15االجتماعية والعمالية

تعديل دستوري بموجب  الحقوق هدستوري متعلق بهذ

 دروان بعض األحكام التي حددت حجم الم، ولك

 ربطهاالسياسيات االجتماعية تم  الالزمة لتطبيق 

وهذا  .بإدارة الضرائب والموازنةتغيرات المتعلقة بال

 الدستوري نصما حدث، على سبيل المثال، مع ال

على االقل % 49ن أالذي نص على  ( 242مادة )

من % 21و) لضرائبمن ا وطنيةال عوائدمن ال

يجب أن  ( من الضرائب اتوالبلدي الواليات عوائد

 .تنفق على التعليم

لكن بموجب سبعة  أبدا، لم يتم الغاء هذه الشروط

، 2553، 2554، 2544في ) تعديالت دستورية

تم تخفيض  ( 4881 ،4882، 4884، 2555

التي تؤخذ في  الضرائبمجموع % 25بنسبة 

الحكومة  نفقاتكل  االعتبار حينما يتم حساب

 البينية والتحويالت الحكومية اإللزامية الفيدرالية

م وتحويل العوائد ما حدث بخصوص نفقات التعليمثل)

وبين عامي ، هكذاو .(والبلديات والياتالضريبية لل

 متعاقبون ، اضطر أربعة رؤساء2554و 4881

ينتمون إلي ثالثة أحزاب مختلفة إلي تعديل الدستور 

، بطريقة تعاكس قوية للدولة مالية عوضاأمان لض

 .لخطوط العريضة للدستور األصليا

 عوائد لصالحاقتطاع ال ت مسألةأصبح المقابل،وفي 

نصار أليها إ يدعو مماثلة مطالبالتعليم مرجعا ل

خاصة السياسات الالزمة لضمان  ،خرىأسياسات 

هكذا، في و .تحقيق الحقوق االجتماعية مثل الصحة

 28بوضع التعديل رقم برلمانالقام  ،2555عام 

الذي حدد حد أدنى لنفقات الدولة اإللزامية الخاصة 

 .16لوطنيبالنظام الصحي ا

 ربابوق العمالية، والعالقات بين أالحق وفيما يخص

، عكس العمال اتالعمل والموظفين وتنظيم اتحاد

                                           
15

الحقوق تتمثل " :يلي علىبالدستور البراز 6تنص المادة  "

التعليم، الصحة، الغذاء، العمل، اإلسكان، الراحة، : االجتماعية في

 "حماية األمومة والطفل،ومساعدة من ليس لهم سكن األمان، الرفاه،
16

 2100لكن تحديد نسبة العوائد التي يجب اقتطاعها تم فقط عام  

 عندما تم تمرير قانون مكمل

 تقليدبوضوح ال 4899البرازيلي لعام  الدستور

متوارث من النظام الرسمي الُمتبع في تنظيم العمل ال

وقد  .فارجاس في الثالثينيات الذي شكله جتوليو

ما في قيادات بارزة مشاركة رغمحدث ذلك 

في الجمعية  ، مثل لوال،17النقابية الجديدة"يسمى

للطابع كثيرا ما أعلنوا معارضتهم  والذين ،التأسيسية

 نسبة إلي جتوليو) "الفارجسي"لتشريع ي لالتدخل

الوجود رث في تأثير هذا اإل ضحويت .(فارجاس

في  "لماع"و" عمل" إلي لفظي الكبير إلشارات

ويرجع ذلك إلي   ؛الدستور البرازيلي مختلف أجزاء

 11-4835) حكومات فارجاس أنه منذ عهد

 األخالقيالمقابل  هو" عامل" أصبح، (11-4815و

وضعت سياسات ، حكمه نتهاءوبعد ا ."مواطن"ـل

  .18المسجلين فقط اجتماعية كثيرة للعمال

قد قطع الدستور البرازيلي الجديد بشكل واضح مع و

 حيث أبطل  هذا التقليد فيما يتعلق بملمح واحد،

على ها رقصي ذيلحقوق االجتماعية الل القديم مفهومال

ذلك، جاء الدستور الجديد ليؤسس  ؛ فبدال منفئة قليلة

ن أللحقوق االجتماعية ولذلك قرر  شامل مفهومل

 .شاملس اسأن ُتقدم على أت االجتماعية يجب الخدما

 تعميمعملية ل تأثيراتذلك المفهوم  نتج عنو

شاملة من تعليم ومساندة الخدمات االجتماعية ال

 تنظيموبالرغم من ذلك، احتفظ  .وصحة اجتماعية

التي  المقيدة واألبوية العمل بالكثير من السمات

 .  اتُرسخت في الثالثين

 :بالدستور على أن 9تنص المادة  ،فعلى سبيل المثال

 مهنية عمالية أو نقابات إنشاءحرية  .9المادة 

 :مع مراعاة ما يلي

 واليةال إذن ال يجوز للقانون أن يشترط -4

من  تسجيلال إذن إال في حالة نقابة، نشاءإل

، ويحظر على الحكومة المختصة الهيئة

 نقابة؛ون الؤالتدخل في ش

ى أي عل ،نقابة من أكثر تأسيسيحظر  -2

في اقتصادية،  فئة مهنية أو لتمثيل، مستوى

                                           
17

 Keck,1989 

18
 Santos,1979 
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 وأيحددها العمال  نفس المنطقة، والتي

 تغطي على أال ،المعنيون أرباب العمل

 بلديةمساحة من  مساحة أقل المنطقة

 ة؛واحد

 عن حماية الحقوق ةولؤمس نقابةال -3

بما  ،لفئةل الفردية عية أواالجم والمصالح

 ؛يةداراإل النزاعات القانونية أو ذلك في

اشتراكا يتم يحق للجمعية العامة أن تفرض  -1
من ، مهنيةفئة ب خصمه، إذا ما تعلق األمر

 ي للتمثيلراتب لمساندة النظام الكونفيدرالال
 ، بغض النظر عنةالمعني النقابة تبعهتالذي 

 .القانون يحدده االشتراك الذي
أحد على االنضمام  يجوز إجبارال  -1
 ا؛به كعضو راالستمرا ما أو نقابةل

 فاوضات العمالية الجماعيةيجب أن تتم الم -2

 بمشاركة النقابات؛ 

تقاعدين الحق في التصويت الم لألعضاء -4

 ترشح في النقابات؛ وال

 ذمن نقابةيحظر فصل أي عامل ينتمي ل -9

 وأداري إلحظة تسجيل ترشحه لمنصب 

ئبا نا ولو ،تم انتخابه وإذا، لنقابةتمثيلي با

ارتكب  إذاال إء مدته، ولمدة عام بعد انتها

 .كبيرا كما يحدده القانون خطأ

م هذه المادة على تنطبق أحكا -فقرة منفردة

الصيادين،  مع  اتواتحادالريفية  نقاباتتنظيم ال

  التي يحددها الوضع في االعتبار الشروط

 .القانون

 البند األول والثاني،  يوجد توتر من واضح  كما هو

والقيود  تأسيس النقابات بين حرية( ربما تناقض أو)

ة لكل واحد نقابةكثر من قامة أإالتي تحد من 

 ضروري بالنظر لما تنص عليه دا التقييهذ ."منطقة"

كممثل عن  نقابةالتالية، مثل، الدور الرسمي لل بنودال

ى من ال ينتمون وحت -األعضاء الذين ينتمون للفئة

ي االشتراك الذ"للنقابة، لكن عليهم دفع  بشكل رسمي

 .كما جاء بالبند الرابع، "يحدده القانون

بالبرازيل دورا مؤسسيا " الرسمية نقاباتال"تلعب 

 إجراءولة عن ؤوهي مس ،حكومية شبه كهيئات

 أرباب العمل،فاوضات الرسمية مع ممثلي جميع الم

باتحادات  أعضاءً  ا بدورهمالذين عادة ما يكونو

كبير  على جزء اإلبقاءتم  ،هكذاو .رسمية بالعاصمة

 دستورال في ةالتقليدي "الكوربوراتية"من الدولة 

ال يعني  واالعتراف بذلك .4899 الديمقراطي عام

بعض التقدم الهام مثل الحق في حراز إنكار إ

ضراب مع بعض القيود الثانوية على الخدمات اإل

ويعد هذا  .األساسية والنشاطات والفئات مثل الشرطة

بالجمعية  "بيين الجددللنقا" التقدم بمثابة نصر جلي

 .لتأسيسيةا

  اعتبارات أخيرة

مثل خطوة هامة  4899مما ال شك فيه أن دستور 

فقد أقام نظاما  .ة في البرازيلفي عملية الدمقرط

مكن  فيدرالي تنظيمو ؛رئاسيا فعاال إلي حد معقول

دور االتحاد مع الحفاظ على  الواليات والبلديات،

في  الوطنية العامةالسياسات  وضع الهام فيما يخص

مثل التعليم والصحة والمساعدة ) سياسية مختلفة مناح

دوات مؤسسية أكما أنه أسس  .(االجتماعية

للديمقراطية التشاركية وأسند دورا قضائيا هاما 

ي أصبحت والت ،(ن العامينالمدعي) للوزارة العامة

 ظروفا مالئمةوكفل  ؛بمثابة فرع رابع للحكومة

 .دنية واالجتماعيةلحماية الحقوق الم

وفي الوقت ذاته، يحتوي الدستور البرازيلي على 

العديد من السياسات العامة التي تحتاج إلي تعديالت 

مما يتطلب من  ،دستورية بشكل مستمر لتحديثه

. برامجهمفات نيابية موسعة لتنفيذ الرؤساء بناء ائتال

تزيد من تكاليف التعامالت السياسية  الضرورةهذه 

لطة كبيرة لألحزاب الزبائنية التي ال غنى وتعطي س

ال يجب ذا يوضح أن وه. عنها في االئتالف الرئاسي

دسترة جميع السياسات الجيدة حيث انها  بالضرورة

 .ذلك كبيرة إلي تغيير في المستقبل وتكاليف قد تحتاج

لو كان هناك على األقل درس واحد يمكن لذلك، 

جربة ت لصانعي الدستور الجديد استخالصه من

دخال الكثير من إأن  هوالدستور البرازيلي، ف

جعل تعديل  الدستور يتطلب منهم في التفاصيل

الدستور عملية ليست في غاية الصعوبة أو ذات كلفة 

ن ألمن يخلفهم، ألنه من الوارد جدا مرتفعة جدا 

وقد يحدث  -تحتاج األجيال القادمة أن تحّدث النص

 .ذلك سريًعا
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