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التَّهجري الفنزوييلَ :تح ٍّد يواجه الربازيل

هيليسان ماهليك وليليان ياماموتو

ينبغي للربازيل تعزيز سبل استقبال الفارين من فنزويال ودمجهم.
أثارت األزمات السياسية واالجتامعية واالقتصادية باإلضافة إىل توفري الخدمات العامة يف الربازيل إذ يعاين ٌ
كل من املهاجرين
ارتفاع معدالت الجرمية يف فنزويال حركة واسعة النطاق من واملجتمعات املضيفة من قلة الدعم وعدم كفايته.
تنقالت مواطنيها إىل والية روراميا يف شامل الربازيل ويف أماكن
أخرى .وعىل الرغم من متتع املواطنني الفنزويليني (مبوجب قرار أما عن الربازيل ،فبوصفها دولة طرف يف اتفاقية الالجئني لعام
صدر مؤخراً عن أعضاء السوق املشرتكة الجنوبية (مريكوسور)  1951وبروتوكولها الصادر يف  1967نجدها ُمطال َب ٌة بتوفري هيكل
بحق اإلقامة املؤقتة يف الربازيل ملدة ال تزيد عن عامني ،ال يعرف فعال الستقبال الالجئني ودمجهم ولكنَّ ذلك مل يتحقق بعد عىل
معظمهم شيئاً عن هذا الحق أو رمبا أحجموا عن االستفادة منه أرض الواقع .ويعد عدم امتالك الربازيل لسياسة هجرة وهيكل
الرتباطه بتكلفة مالية .وكخيا ٍر بديل لهذا الحق ،يتقدم املواطنون فعال خياراً سياسياً؛ إذ تختار الحكومة بدالً من ذلك تطبيق الحلول
الفنزويليون بطلب اللجوء ،سواء أكانوا مؤهلني لذلك أم ال ،إذ ال املؤقتة عىل أساس كل حالة عىل حدة .وهذا ما يتناقض مع قانون
ُيس َم ُح لهم بالوصول إىل الخدمات العامة والحصول عىل ترصيح اتفاقية  1951وروحها ،وال مفر من تعزيز الربازيل لسبل استقبال
العمل مبجرد التقدم بطلب اللجوء.
الالجئني واملهاجرين الفنزويليني ودمجهم عىل ح ٍد سواء .وسيؤدي
اتباع مقاربة استباقية وطويلة األجل إىل توفري حامية أكرث رسعة
هجرين قرساً ،وتكتيس هذه املقاربة أهمية خاصة
للم َّ
واستقبلت والية روراميا ،يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين ويونيو /وفعالية ُ
حزيران  ،2017ما جملته  5787طلباً للجوء (مبا فيها طلبات عندما ال ُيبدي التَّهجري يف فنزويال أي مؤرش للرتاجع.
الفنزويليني) ،وهو ما يزيد بنسبة  3500طلب عن عام 2016
بأكمله ،وقدمت السلطات يف والية روراميا تقريراً يفيد بعبور أكرث هيليسان ماهليك mahlke.helisane@gmail.com
من  30ألف شخص للحدود يف األشهر الثالثة التالية .ومع ازدياد باحثة مستقلة
األزمة عمقاً ،لن يؤدي ذلك سوى إىل ازدياد عدد األشخاص الفارين
ليليان ياماموتو liukami2014@gmail.com
من فنزويال.
باحثة ،شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيني ()RESAMA
ويتبع قانون الهجرة الجديد يف الربازيل (قانون رقم  )13445لسنة www.resama.net
 2017مقاربة ترتكز إىل الحقوق ،واألمل كبري عىل هذا القانون يف
توفري قنوات هجرة رشعية أفضل لألشخاص الذين ليس لهم الحق
يف التقدم بطلب اللجوء يف الربازيل ما يخفف الضغط عىل نظام
اللجوء يف الربازيل .ومع ذلك ،تعتزم الربازيل االستجابة ملوجات
الهجرة بدالً من استباقها ولكنَّها تفتقر إىل سياسة هجرة لالستجابة
واف للمهاجرين والالجئني الذين وصلوا بالفعل .ومام
عىل نحو ٍ
ُي ّ
ؤخ ُذ عىل الحكومة الربازيلية بطؤها يف سن الترشيعات والقرارات
املعيارية الالزمة لتوفري تأشريات الدخول اإلنسانية للهاييتيني يف
أعقاب زلزال ( 2010القرار رقم  97لسنة  ،)2012وهي بطيئة
أيضاً يف توفري إقامة مؤقتة للفنزويليني (مبوجب القرار رقم 126
لسنة  ،)2017ومل يصدر القرار األخري إال بعد ضغطٍ من املجتمع
املدين والهيئات العامة .ورغم ما قدمته الحكومة الفيدرالية من
أموال لواليتي روراميا وأمازوناس من أجل توفري الدعم االجتامعي
والرعاية الصحية للفنزويليني ،ما زالت هذه التدابري غري كافية
باملرة ،وما زالت هناك أوجه قصور يف هذين املجالني بشأن
أفراد من مجتمع واراو األصيل ممن فروا من فنزويال نامئون عىل األرجوحات
خارج مأوى يف يبوا فيستا ،روراميا ،الربازيل.

