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فدرالیة ومنطقة والیة ٢٦ من مكونة وھي فدرالیة، جمھوریة البرازیل  تعتبر
عام دستور بموجب الفدرالیة في أعضاء البلدیات أصبحت محلیة. حكومة و٥٥٦٤
غیر متسق موزعون بشكل وھم نسمة ملیون ١٨٤ البرازیل عدد سكان ١٩٨٨. یبلغ
الحضریة. المناطق في بالمائة)   ٨١) یعیش معظمھم البلد، حیث أنحاء جمیع في
الشرائیة)، القوة في (تعادل دوالر للفرد ٨٥٦١ اإلجمالي الناتج المحلي حجم یبلغ
في الالمساواة ترتفع فیھا درجة التي الدول أكثر على أنھا إحدى البرازیل وتصنف
عام ففي ھائل. إقلیمي اقتصادي توازن عدم من البرازیل تعاني كما الدخل. توزیع
الجنوبیة الشرقیة المنطقة في والیات أربع على الموزعین المواطنین عدد بلغ ٢٠٠٤
من بالمائة ٥٥ المنطقة ھذه تنتج حیث السكان، من بالمائة ٤٣ أو نسمة ملیون ٧٧



١٩ البرازیل

یعیش حیث البرازیل شرق شمال بالمقابل، أنتجت منطقة اإلجمالي. المحلي الناتج
دخل ویصل اإلجمالي، المحلي الناتج حجم من بالمائة ١٤ السكان من بالمائة ٢٨

األكثر ثراء. المنطقة في مثیلھ من بالمائة فقط ٣٩ إلى المنطقة ھذه في الفرد

لیس تختلف أنھا حیث الخواص، متنوعة الوالیات،  مثل البرازیلیة، البلدیات
والتقنیة المالیة قدراتھا في أیضًا بل واالجتماعیة االقتصادیة المؤشرات  في فقط
وعلى المواطنین. إلى البلدیة والخدمات  السلع وتقدیم  الضرائب جمع إدارة على
في الفروق أن إال أصغر ضریبیة قاعدة وجود یعني المتدني الدخل أن من الرغم
الضریبیة: اإلدارة في عیوب عن ناجمة أیضًا تكون قد المناطق بین الضرائب جمع
لتحسین من األولویة وإعطاء القلیل الضرائب في جمع من الجھود القلیل تخصیص

الضرائب. جمع على التقنیة القدرات

تقدیم في البلدیة الحكومات أھمیة ازدادت لقد
عندما أخذت الثمانینات منذ العامة السلع والخدمات
لتطبیق نتیجة ومتنوعة معقدة مسئولیات عاتقھا على
المستقر غیر الوضع من الرغم وعلى الالمركزیة.
التضخم بارتفاع یتمیز والذي االقتصادیة للبیئة 
التحویالت أن إال اإلجمالي وانخفاض الناتج المحلي
أتاح مما ازدادت البلدیات إلى الفدرالیة المالیة
التنمیة في ومبادرات بخطوات للقیام المجال لھا
منسق. غیر بشكل جاء ھذا أن من بالرغم الحضریة
كافیة غیر للبلدیات المتوفرة المالیة المصادر تعتبر
من الرغم على الحضریة التنمیة احتیاجات لتلبیة

السریع المدیني عن النمو المشاكل الناجمة كما أن ذلك الوقت. منذ اإلیرادات نمو
المدن في مناطق ٨٠ ملیون نسمة یقطن حوالي عام ٢٠٠٥، كان سوءًا. ففي تزداد
المستخدمة المؤشرات التظھر صارخ. بشكل المساواة إلى تفتقر في بیئة الكبرى
أن المدن الداخلیة ذلك مستویات العیش. في الفرق الشاسع في المدن الكبیرة حالیًا
سوءًا المناطق أكثر أنھا الدولة كما مناطق ھي أغنى الكبرى الحضریة المناطق في

المساواة. عدم حیث من

تواجھ التي المؤسساتیة المصاعب من التعاون آلیة وغیاب التنسیق عدم یعتبر
تمویل االستثمار في المستمرة الكفاءة عدم مصادر باعتبارھا الفدرالیة البرازیلیة
في الجدیدة القواعد الناجمة عن البینحكومیة التحویالت في الزیادة تكون قد العام.
كبیرًا، تخفیضًا العمودي تخفیض عدم التوازن إلى أدت التي ھي ١٩٨٨ دستور

الناجمة المشاكل أن كما
المدیني النمو  عن
سوءًا. تزداد السریع
كان ،٢٠٠٥ عام ففي
ملیون ٨٠ حوالي یقطن
المدن مناطق في نسمة
تفتقر بیئة  في الكبرى 
بشكل المساواة إلى

صارخ.
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اإلیرادات في المشاركة  آلیة فإن وبالتالي كبیرة. أفقیة فروقًا أیضًا ھنالك  أن إال
إلى للحاجة الجغرافي الموقع مع یتسق بشكل النفقات تمویل في كأداة تستخدم ال

الخدمات العامة.

مشاكل لحل عامة سیاسات تطویر في كبیرًا عائقًا المؤسساتیة البیئة وتشكل
في المدن مناطق أوجدت التي ھي الدكتاتوریة المركزیة الحكومة كانت المدن.
وجود األزمة ومع سنة ١٩٦٧. لدستور وفقًا ١٩٧٥ و بین ١٩٧٤ ما الفترة الواقعة
النشاطات دینامیكیة على یشرف كان الذي العسكري الحكم نظام في السیاسیة
المناطق الحضریة موارد التخطیط وأصبحت التركیز على فقدان تم الحضریة، فقد
الوالیات التي أقیمت في والھیاكل المناطق تلك الواقع، لقد عاشت، في شحیحة.
الفدرالي الدستور ١٩٨٨حاول عام وفي .١٩٧٩ عام منذ أزمة حالة في إلدارتھا
الشدید. المدیني الطابع ذات المناطق مع للتعامل المؤسساتیة األسس تحدید الجدید
إقامة صالحیة الوالیات، لدساتیر مكملة تشریعات بواسطة الوالیات، منحت ثم
وتنفیذھا وتخطیطھا  العامة  المھمات تنظیم بدمج تقوم لكي  كبرى مدن  مناطق
عانت المبادرة ھذه أن إال المعنیة. وللبلدیات للوالیة المشتركة المصلحة ضمن 
مع المكانة السیاسیة الناحیة من متسقة تكن لم ألنھا وإداریة قانونیة مصاعب من
وجود إلى تعتبر الحاجة أعضاء الفدرالیة. عضوًا من أصبحت للبلدیات التي الجدیدة
األسباب من المناطق ضمن ھذه العامة الخدمات بنود وتكامل  منسقة استثمارات
الجھود تقود أن الوالیات  حكومات تستطیع لن المدن. مناطق لمأسسة الرئیسیة
لفرض فعالة  أسالیب استخدام دون ومتداخلة متضاربة سیاسات حدوث لتجنب 
یتخذ قد التنسیق على تشجع وجود ظروف إن عدم المعنیة. الجھات على التنسیق
تقع التي الوالیة لحاكم یكون عندما المثال، سبیل فعلى سوءًا؛ أكثر أحیانًا شكًال
فإنھما سیاسیة مختلفة انتماءات المدینة تلك بلدیة ورئیس المدن الرئیسیة أحد فیھا

المنطقة بأكملھا. في أكبر نفوذ على الحصول أجل سیتنافسان من

عام الفدرالیة الحكومة أوجدتھا التي األولى التسع المناطق إلى باإلضافة
التطویر منطقة أضفنا وإذا جدیدة. منطقة عشرین الوالیات أضافت ١٩٧٤-١٩٧٥
التي المعاییر تعاني بلدیة. ٤٦٣ لدینا سیكون فإنھ الفدرالیة للمحافظة المتكاملة
أسس على قامت أنھا التوحید كما المناطق من عدم لتعریف ھذه الوالیات أقرتھا
اآلن، المناطق معظم بین شاسعًا اختالفًا ھناك النتیجة أن وكانت سیاسیة. ودوافع
ذات وبلدیات التكامل من جدًا ضئیل مستوى ذات بلدیات على تشتمل أنھا كما
ھیاكل تنمیة طریق في عوائق األمر إلى إیجاد ھذا أدى لقد مدینیة حقیقیة. دینامیكیة

المناطق. تلك مشاكل لحل جماعي بعمل تقوم أن بإمكانھا كان التي الحكم
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التي والشراكة. فالبرازیل بالتعاون االلتزام أساس على الناجحة تقوم الفدرالیات
تستطع لم اإلداریة والالمركزیة والحریة الواضحة من المركزیة عبر مراحل مرت

أیضًا. البعض بعضھا على وتعتمد ذاتیًا مستقلة مراكز توجد أن

الفدرالیة أن أیضًا  نجد المناطق بین الھائل المساواة عدم إلى  وباإلضافة
الحصول فرد في حق كل یضمن الذي المواطن حقوق مبدأ تقم على البرازیلیة لم
الخدمات بعض لتنفیذ الالزمة األموال توفیر من وبالرغم األساسیة. الخدمات على
تطویر یتطلب الحضریة. التنمیة  على عمومًا ینطبق ال ھذا أن إال االجتماعیة 
األموال الوفیرة توفر والنظافة واإلسكان المواصالت مجاالت مثل في المشاریع
المشاكل إحدى  وھذه ھي والتعاون، للتنسیق القویة والھیاكل المناسب  الوقت  في

البلد. ھذا في البینحكومیة العالقات الرئیسیة في


