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التأشريات اإلنسانية: البناء عىل التجربة الربازيلية 
ليليانا لريا جوبيلوت وكاميال سومربا موينيوس دي أندرادي وأندري دي ليام مادوريرا

إذ تقدم مسارات  التكميلية  الحامية  يف  أداة مهمة جداً  الربازيل  التي متنحها  اإلنسانية  التأشريات  متثل 
قانونية للمهجرين لتمكينهم من الوصول إىل بلد أكرث أماناً. لكن هذه التأشريات ال تخلو من عيوب ال بد 
من معالجتها ليك تحقق الهدف بصفتها منوذج ألداة معززة لحامية املهاجرين اإلنسانيني يف أماكن أخرى 

يف العامل. 
بـدأت الربازيل مبنح التأشـريات اإلنسـانية لبالدهـا يف عام ٢٠١٢ 
وذلـك مـن أجـل الهايتيـني الذين ُهّجروا بسـبب الزلـزال املدمر 
الـذي رضب بالدهـم عـام ٢٠١٠ ثـم ُمـّددت هـذه التأشـريات 
يف عـام ٢٠١3 مـن أجـل إفـادة األشـخاص الذيـن تأثـروا بالنزاع 
يف سـوريا. ويعـود تاريـخ الترشيـع الوطنـي العام حـول الهجرة 
إىل فـرتة الديكتاتوريـة )بـني عـام ١964 ومنتصـف الثامنينيات) 
تقـدم  الوطنـي،  باألمـن  يتعلـق  مـا  حـول  منطقهـا  وبحكـم 
التأشـريات  عـىل  للحصـول  جـداً  محـدودة  إمكانـات  الربازيـل 
والوضـع القانـوين داخل البالد بالنسـبة للمهاجريـن. وتغري هذا 
الوضـع قليـاًل يف أواخـر التسـعينيات بتأسـيس قانـون مخصـص 
اإلنسـانية  األسـس  قبـول  نحـو  خطـوة  يعـد  فيـام  لالجئـني 
للمكـوث يف البـالد. ومنـذ ذلـك الوقـت والجـدل قائـم حـول 
تغيـري نظـام الهجـرة مبا يسـمح بأنـواع إنسـانية أخـرى للدخول 
ـَذ  واإلقامـة يف البـالد. لكـنَّ اإلنجـاز الحقيقـي الوحيـد الـذي ُنفِّ
كان إدخـال تأشـريات إنسـانية مخصصـة للمهجريـن ومـع ذلك 

لقيـت الربازيـل الثنـاء عـىل مـا فعلتـه.

الهاييتيون
يف أعقـاب زلـزال ٢٠١٠ الـذي رضب هايتـي، واجـه الهاييتيـون 
كان  فـأوالً،  اثنـني:  تحديـني  الربازيـل  إىل  الهجـرة  الراغبـون يف 
املطلـوب حصولهـم عـىل تأشـرية سـياحية نظاميـة وهـذا مـا ال 
ميتلكـه كثـري مـن الهايتيـني، وثانيـاً، كانـت الطـرق املؤديـة إىل 
الربازيـل محفوفـة باملخاطـر وذلـك عـىل سـبيل املثـال بسـبب 
الحكومـة  قـررت   ٢٠١٢ عـام  ويف  البـرش.  مهـريب  نشـاطات 
الربازيليـة إنشـاء مسـار قانـوين أكـرث يـرساً للهاييتيـني القادمـني 
إىل الربازيـل فمّكنـت مـن تقديم التأشـريات اإلنسـانية للحصول 
عليهـا يف السـفارة الربازيليـة يف مدينة بـورت أو برنس العاصمة 
الهاييتيـة قائلـًة إن دواعي هذه التأشـرية جاءت بسـبب تدهور 
األوضـاع املعيشـية للسـكان الهايتيني نتيجة الزلـزال الذي رضب 

البـالد يف ١٢يناير/كانـون الثـاين ٢٠١٠.

وبـدأ الربنامـج مبنـح حصـة مبدئيـة ال تزيـد عـىل ١٢٠٠ تأشـرية 
يف العـام، أمـا بالنسـبة للقيود املفروضة بشـأن إصدار تأشـريات 
عـىل السـفارة اإلنسـانية يف بـورت أو برنـس فقد ُألغيـت الحقاً. 

وبعدهـا باإلمـكان الحصـول عـىل أي عـدد من هذه التأشـريات 
يف أي قنصليـة برازيليـة حتـى ولو كان ذلك خـارج هايتي. ومن 
املهـم أن نالحـظ أن رشوط الحصـول عىل التأشـريات اإلنسـانية 
أقـل رصامـة من الـرشوط املطلوبة للتأشـرية السـياحة النظامية 
إذ ال تتطلـب أكـرث مـن جـواز سـفر سـاري املفعـول، وإثبـات 

إقامـة يف هايتـي، وإثبات حسـن السـرية والسـلوك.

فتاة الجئة سورية )١٢ عاماً) تلعب مع صديقاتها الربازيليات الجدد يف ساو باولو، الربازيل. 
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وهكـذا كانـت التأشـريات طريقـاً ميـرساً لوصـول الهاييتيـني يف 
الربازيـل بـل كانـت إجـراًء مبدعـاً لتيسـري وصولهـم إىل بلد أكرث 
أمانـاً. لكـن الهايتيـني فـور وصولهم إىل البـالد مل يكن مبقدورهم 
ضـامن الحصـول عـىل صفـة الهجـرة. وعـىل ضـوء ذلـك، سـعى 
الهايتيـني إىل الحصـول عـىل صفـة الالجـئ ويف هـذه  معظـم 
اللحظـة ُمنحـوا وثائـق مؤقتـة وأذون للعمـل. لكـنَّ الحكومـة 
الربازيليـة كانـت تنظـر لألزمـات البيئيـة عىل أنها ليسـت سـبباً 
كافيـاً لالعـرتاف باملهاجريـن عـىل أنهـم الجئـون. فـكان الحـل 
املتبـع هـم إحالـة طلبـات لجـوء الهايتيـني إىل مجلـس الهجـرة 
الوطنـي ذي الصالحيـة يف النظـر والحكـم لهـذه القضايـا التـي 
ُينَظـر إليهـا عـىل« خاصـة أو غـري منظمـة«. وكان هـذا املجلس 
مينح اإلقامة الدامئة ألسـباب إنسـانية للهاييتيني خاصة بالنسـبة 
للهاييتيـني الـذي كانـوا حائزيـن عـىل تأشـرية إنسـانية ألنَّ ذلك 
سـّهل يف حـل وضـع هجرتهـم بطريقـة أرسع. وُيَقـَدُر أن هناك 

مـا يزيـد عـىل 85 ألفـاً هايتـي دخـل الربازيـل منـذ الزلزال.

السوريون
اتخـذت الحكومـة الربازيليـة موقفـاً أن من املهم منـح الالجئني 
حـق الوصـول إىل اإلجـراءات مـن أجـل التقـدم بطلـب للجـوء 
فهـي تعـرتف بالعـبء غـري املتناسـب الـذي قـد ُيفـرَض عـىل 
البلـدان املجـاورة لبلـد النـزاع وتعـرف أن املجتمـع الـدويل ال 
بـد لـه مـن اتخـاذ إجـراء ألن هـذه املسـائل هي مسـائل تخص 

القانـون الـدويل.١

عـام  يف  لالجئـني  الوطنيـة  اللجنـة  أقـرت  ذلـك،  ضـوء  وعـىل 
بالنـزاع  املتأثريـن  لألشـخاص  التأشـريات  مبنـح  السـامح   ٢٠١3
السـوري مـع فـرض عـدد أقـل مـن الـرشوط املطلوبة للتأشـرية 
النظامية.٢ومبدئيـاً صـدرت التأشـرية لتكـون صالحة لسـنتني ثم 
ُجـّددت يف عـام ٢٠١5 لسـنتني ثانيتـني.3 ويقـر هـذا القـرار بأن 
األشـخاص الذيـن يهربـون مـن الحـرب و/أو االضطهـاد عادة ما 
يكونـوا غـري قادريـن عـىل الوفاء باملتطلبـات الرسـمية للحصول 
عـىل التأشـرية الربازيليـة نظاميـة مثـل إثبـات حسـابات بنكيـة، 
أو رسـائل وخطابـات الدعـوة، وتذاكـر الطائـرة ذهابـاً وإيابـاً. 
ويف هـذه الحالـة ُمنَحـت السـفارات الربازيليـة اسـتثناًء يخولهـا 
مبنـح التأشـريات حتـى لـو كانـت وثيقـة السـفر ملقـدم الطلـب 
عـىل وشـك أن تنتهـي صالحياتهـا خـالل فـرتة تقـل عـن سـتة 
أشـهر وسـمحت لهـم مبنـح هـذا الطالـب وثيقة سـفر بالنسـبة 
إذا مل يكـن لديـه جـواز سـفر صالـح للمـرور. لكـنَّ أفـراد األرس 
سـورية الجنسـية املقيمـني يف الربازيـل مل يتمكنوا مـن الحصول 
عىل التأشـريات اإلنسـانية ألنفسـهم. ففي البعثات الدبلوماسية 
الربازيليـة ُطِلـب إليهـم أن يتقدمـوا بطلـب إلعـادة مل الشـمل 
األرسي بـدالً مـن التأشـرية اإلنسـانية، ومـع ذلـك مـا زال بعـض 
السـوريني املقيمـني يف الربازيـل طالبـي لجـوء وليـس الجئـني. 
ولهـذا السـبب، نتـج عـن الطلـب عـىل التأشـرية اإلنسـانية عىل 
أرض الواقـع بعـدم إمكانيـة دخـول أفـراد األرسة إىل الربازيـل. 4

ليـس  التأشـريات  منـح  القـرار  لهـذا  العامـة  األحـكام  وتتيـح 
بالنـزاع  املتأثريـن  لألشـخاص  أيضـاً  بـل  فحسـب  للسـوريني 
السـوري لتمكني األقليـات والجاليات من الفلسـطينيني واألكراد 
لالسـتفادة مـن برنامـج التأشـريات اإلنسـانية الربازيليـة. وقـد 
وصـل مجمـوع التأشـريات اإلنسـانية املمنوحـة 85٠٠ 5 لتصبـح 
نسـبة السـوريني الالجئني يف الربازيل ٢6% مـن مجموع الالجئني 
إذ يبلـغ عددهـم ٢٢98 مشـكلني أكـرب جالية لالجئـني يف البالد.6

مـن  السـوريون  يسـتفيد  للهاييتيـني،  بالنسـبة  الحـال  وكـام 
إىل  سـفرهم  تسـهيل  يف  لهـم  املمنوحـة  اإلنسـانية  التأشـريات 
الربازيـل. وفـور وصولهـم إليهـا يجـب عليهـم تعبئـة طلبـات 

املهاجـر.  وضعهـم  تنظيـم  إعـادة 

س
الي

ور
 م

بو
جا

ني/ 
جئ

لال
ن ا

ؤو
ش

ة ل
مي

سا
 ال

دة
تح

امل
م 

ألم
ة ا

ضي
فو

م

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


مقاالت عامة ٧8 نرشة الهجرة القرسية 7853

www.fmreview.org/ar/community-protection2016 أكتوبر/ ترشين أول

جيد لكن إىل أي درجة؟

عـىل  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  أثنـت  لقـد 
النـزاع  سـياق  يف  اإلنسـانية  التأشـريات  السـتخدامها  الربازيـل 
السـوري وحثـت بقيـة الدول عـىل اتخـاذ خطوات مشـابهة من 
أجـل تيسـري قنـوات الهجـرة النظاميـة للمتأثريـن بذلـك النـزاع. 

ومـع ذلـك، رغم أن التأشـريات اإلنسـانية متثل تطـوراً إيجابياً يف 
نظـام الهجـرة الربازيـيل مـا زالت تعاين مـن بعض العيـوب أولها 
أنَّ التأشـريات اإلنسـانية الربازيليـة تأسسـت مـن خـالل قـرارات 
ويعنـي  للدولـة.  التنفيـذي  للـذراع  اإلداريـة  للهيئـات  تقنينيـة 
ذلـك أنهـا قـد يكـون لهـا فـرتة نفـاد وتنتهـي مدتهـا أو ُتعـّدل 
أو ُتلَغـى حسـب اإلرادة السياسـية للحكومـة. ففـي أواخـر عام 
٢٠١5، مـع اقـرتاب موعـد نفـاد قـرار منح التأشـريات اإلنسـانية 
لألشـخاص املتأثريـن بالنـزاع السـوري، ظهر هناك خطـر حقيقي 
بـأن تلـك التأشـريات لن ُتَجـدد. صحيح أنهـا يف النهايـة ُجّددت، 
لكـنَّ الواقـع املشـهود وانعـدام األمـن القانـوين صفتـان تالزمان 

كال النوعـني من التأشـريات. 

تأسسـت  اإلنسـانية  التأشـريات  أن  هـي  األخـرى  والقضيـة 
م إليهـا يف أوضـاع مخصصة حسـب السـياقات الخاصة أو  وُيَقـدَّ
املتعلقـة بالجنسـيات كـام الحـال بالنسـبة لبعـض املجموعـات 
مـن النـاس. وبذلـك يبـدو أن هنـاك مخالفـة ملبـادئ املسـاواة 
ونبـذ التمييـز. والسـؤال الـذي ال بـد مـن طرحـه هـو ملـاذا ال 
ميكـن للمهاجريـن مـن أوضـاع مامثلـة أن يسـتفيدوا مـن هـذا 

النـوع مـن الحاميـة.

ومبـا أن هذيـن العيبـني ميكـن أن ُينَظَر إليهام عـىل أنهام يعززان 
املرونـة يف تطبيـق برامـج التأشـريات اإلنسـانية فيبـدو أن هـذا 
النمـوذج سـائغاً للـدول التـي قـد ترغـب بتنفيـذ هـذا الربنامـج 
حسـب  اإلنسـانية  التأشـريات  تفصيـل  مـن  تتمكـن  سـوف  إذ 
الجامعـات واألوضـاع التـي ترغـب بهـا. لكنهـا يف الوقت نفسـه 
تضيـف بعـد املجهـول القانـوين وتعـزز مـن الطبيعـة اإلنسـانية 

التدبري اإلنسـاين. لهـذا 

وثالثـاً هنـاك حقيقـة مفادهـا أنَّ فـور وصـول طالـب اللجـوء 
إىل البـالد يجـب عليـه تعبئـة منـاذج أخـرى للحاميـة. ويف حالـة 
الربازيـل تـؤدي جميـع منـاذج الحامية اإلنسـانية يف واقـع الحال 
إىل طلـب لالعـرتاف بصفـة اللجـوء مـا يسـبب تضخـاًم هائـاًل يف 
الضغـوط املامرسـة عـىل منظومـة التعامـل مـع الالجئـني. ومـع 
أنـه ال يوجـد هنـاك أي خطـة طـوارئ لتطبيقهـا  ذلـك، يبـدو 
يف حالـة مل ُيعـرَتف مبقدمـي طلبـات الحصـول عـىل التأشـريات 

اإلنسـانية كالجئـني أو منحهـم صفـة أخـرى يف الربازيـل.

وأخـرياً، لقـد كان طالبـوا اللجـوء القادمـني مـن النـزاع السـوري 
ممـن ُمنحوا التأشـريات اإلنسـانية، يف معظم فـرتة وجود برنامج 
التأشـريات، معرتف بهـم كمجموعة من الناحيـة الظاهرية دون 
داع لخوضهـم يف مرحلـة تقريـر صفـة اللجـوء الفـردي. وميكـن 
باملضطهديـن  محتمـل  اعـرتاف  إىل  املامرسـة  هـذه  تقـود  أن 
كالجئـني. ومـع ذلـك أُعيـد إدخـال املقابـالت الفرديـة مؤخـراً 

كتصحيـح بسـيط لهذه املشـكلة. 

عـىل مـا يبـدو هنـاك حلـول واضحـة مشـابهة لذلـك إزاء كل 
ـه إىل تأشـريات الربازيـل اإلنسـانية. وإذا  االنتقـادات التـي ُتوجَّ
مـا أريـد للتأشـريات اإلنسـانية أن تصبـح خطـوة أكـرث انتشـاراً 
وتقدمـاً يف تعزيـز الحاميـة للمهاجريـن اإلنسـانيني فيمكـن أن 

نجـد يف املامرسـة الربازيليـة نقطـة انطـالق موفقـة.

 lljubilut@gmail.com ليليانا لريا جوبيلوت 
بروفيسورة، الجامعة الكاثوليكية يف سانتوس 

 www.unisantos.br

كاميال سومربا موينيوس دي أندرادي 
 camilamuinos@gmail.com 

 www.usp.br مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة ساو باولو

alimadureira@gmail.com أندري دي ليام مادوريرا 
 طالبة ماجستري يف حقوق اإلنسان، كلية لندن لالقتصاد 
www.lse.ac.uk  وعضو يف مجموعة البحوث ’حقوق 

اإلنسان وأوجه االستضعاف‘ يف الجامعة الكاثوليكية يف سانتوس 
www.unisantos.br

جميع كاتبات هذه املقالة أعضاء يف معهد أوسلو لدراسات 
 السالم / منظمة بريو )نهوض الربازيل للساحة العاملية) 

)PRIO/BraGS)  مرشوع العمل اإلنساين 
وحفظ السالم والسعي وراء القوة العظمى. 

 www.prio.org/Projects/Project/?x=1645

١. السفري الربازييل يف االجتامع رفيع املستوى حول تشاطر املسؤوليات العاملية من خالل 
مسارات قبول الالجئني السوريني. جنيف، آذار/مارس 1999.

 www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258708 .٢
www.legisweb.com.br/legislacao/?id=303612 .3

4. مقابلة مع الريسا اليتي، منسقة الحامية يف مركز الالجئني يف أبرشية الكاريتاس يف 
ساو باولو  

5. السفري الربازييل، كام يف الحاشية الختامية 1
 http://dados.mj.gov.br/dataset/comite-nacional-para-os-refugiados .6

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:lljubilut@gmail.com
http://www.unisantos.br/
mailto:camilamuinos@gmail.com
http://www.usp.br/
mailto:alimadureira@gmail.com
http://www.lse.ac.uk
http://www.unisantos.br/
http://www.prio.org/Projects/Project/?x=1645
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258708
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=303612
http://dados.mj.gov.br/dataset/comite-nacional-para-os-refugiados

