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الالجئني مبا يشمل أزمات اللجوء الحادة يف مناطق أخرى كالرشق أن يساعد يف تعزيز الربنامج وتقديم الحامية لعدد أكرب من
األوسط قد يعني االضطرار التخاذ قرارات صعبة بشأن األولويات الالجئني .كام ميكن أن يقود ذلك إىل بناء إمكانات جديدة لتصميم
كاملخاطرة بفقدان الخربة التي بنتها املفوضية حول أداة الحامية برنامج وطني إلعادة التوطني يتميز بالدميومة والفعالية ويعكس
هذه يف الربازيل.
درجة أكرب من التزام الربازيل بالتضامن الدويل وتقاسم املسؤولية
لحامية الالجئني.
وبعد مرور عرشين عاماً عىل توقيع أول اتفاقية بشأن إعادة توطني
الالجئني يف املنطقة ،يبدو أن الوقت قد حان للربازيل لتعزز الدعم ثايس سيلفيا مينيزيس silvamenezesthais@gmail.com
الالزم لبدء برنامجها الوطني إلعادة التوطني .فصحيح ّ
أن الربازيل جامعة برازيليا https://irel.unb.br
قد ط ّورت أدوات حامية أخرى كالتأشرية اإلنسانية لألشخاص
املتأثرين ال ِّنزاع السوري (التي تتسع لتشمل الالجئني الفلسطينيني ستايليانوس كوستاس stylianoskostas@yahoo.gr
الذين كانوا يعيشون يف سوريا)3 .بيد أ ّنه ينبغي للحكومة الربازيلية باحث ومستشار ،اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كونار)
أن متارس دوراً قيادياً يف برنامجها الوطني إلعادة التوطني يف حني يف www.justica.gov.br/central-de-atendimento/
الوقت نفسه تعمل عن كثب مع املفوضية السامية لألمم املتحدة estrangeiros/refugio-1/refugio
لشؤون الالجئني ومؤسسات املجتمع الدويل وذلك من أجل أن
 .1يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
تسهم عىل نحو أكرب بتوفري الحامية الدولية لالجئني .ومن أجل  .2انظر أيضاً باريتو ل ب ت ف و اليو ر ز ر (’ )2010الربازيل وروح كارتاخينا‘ ،نرشة
تحقيق ذلك ،يجب عىل الربازيل أن تقدم التمويل األسايس لربنامج الهجرة القرسية ،العدد http://www.fmreview.org/ar/disability.html 35
إعادة التوطني الخاص بها وذلك وفقاً لاللتزامات واالحتياجات http://bit.ly/Barreto-Leao-Cartagena-2010
ُ .3ينَح األفراد فور إعالنهم لرغبتهم بالتقدم بطلب للجوء إىل الربازيل تأشرية سياحية
الوطنية .ومع ّ
أن الهيكل الثاليث الذي يتكون منه برنامج إعادة معفاة من الرشوط االعتيادية التي تتضمن إثبات وجود حسابات مرصفية ورسائل دعوة
التوطني الربازييل هو أعظم ما ميلكه إال أن االبتعاد عن حرص وإثبات العمل يف وظيفة و/أو املشاركة يف نشاط اقتصادي وتأمني تذكرة ذهاب وعودة.
التمويل باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ميكن انظر أيضاً مقالة غيلبريتو م أ روديغوز وخوسيه بالنيز ساال وديبورا ك دي سيكويريا
وديبورا ك دي سيكويريا يف هذا العدد.

تساؤالت حول التأشريات واملؤهالت :الالجئون السوريون يف الربازيل
غيلبريتو م أ رودريغوز وخوسيه بالنيز ساال وديبورا كوريا دي سيكويريا

ميكن لربنامج التأشريات اإلنسانية لالجئني السوريني والجهود التي تبذلها لالعرتاف مبؤهالتهم أن يقدم
دروساً لحامية الالجئني وإدماجهم يف املنطقة.
بـدأ السـوريون الهاربـون مـن النِّـزاع يف بالدهـم بالوصـول إىل
الربازيـل يف عـام  ،2010ومل ترتفـع أرقـام طالبـي اللجـوء منهـم
للربازيـل إال ابتـدا ًء بعـام  2012فصاعـداً .وقـد دفعـت هـذه
الزيـادة اللجنـة الوطنية لالجئين يف الربازيـل ( )CONAREإىل
املوافقـة على القـرار  2013،1/17الذي ينص عىل إصدار تأشيرة
إنسـانية خاصـة ُتنَح للسـوريني املتأثرين بال ِّنزاع .وسـمح القرار
للبعثـات الدبلوماسـية الربازيليـة بإصـدار تأشيرات إنسـانية
للسـوريني قبـل دخولهـم الربازيـل 2،وبعـد ذلـكُ ،سـ ِم َح لهـؤالء
املتقدمين بطلـب اللجـوء عـن طريـق إجـراء ’املسـار الرسيـع‘.
ويف عـام  ،2015جـددت اللجنـة الوطنيـة للالجئين يف الربازيـل
( )CONAREالقـرار ملـدة عامين آخريـن ،ووقعـت أيضـاً
اتفاقيـة تعـاون مـع املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون
الالجئين ،للسماح لها بدعم وتسـهيل إجـراءات تحديـد الهوية

والتأشيرات التـي تقـوم بهـا السـفارات الربازيليـة يف البلـدان
املجـاورة لسـوريا 3.ثـم ُجـدِّد أمـد القـرار يف سـبتمرب/أيلول
 2017لسـنتني أخرتين ومـن املبـادرات املهمـة األخـرى اتفـاق
اللجنـة الوطنيـة للالجئين يف الربازيـل ( )CONAREيف فربايـر/
شـباط  2017إلعـادة توطين مـا يصـل إىل عرشيـن طف ًال سـورياً
غير مصحوبين بذويهـم ،وهـو إجـراء وافقـت عليـه املفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أيضـاً.
هنـاك اآلن أكثر مـن ألفـي الجـئ سـوري يعيشـون يف الربازيل،
ويف عـام  2016كان السـوريون أكبر مجموعـة وطنيـة واحـدة
تحصـل على اللجـوء مـن اللجنـة الوطنيـة للالجئين يف الربازيل
(4.،)CONAREولقـد أَد ِر َج اآلن هـذا اإلجـراء املتعلـق مبنـح
التأشيرات اإلنسـانية يف قانـون الهجـرة الجديـد للربازيـل لعـام
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( 2017قانـون رقـم  ،)13،445ومـن املأمـول أن ُيـد َر َج هـذا
النـوع مـن التأشيرات يف سياسـات الالجئين األخـرى يف بلـدان
ً5
أمريـكا الالتينيـة أيضـا.
وبالرغـم من قـدرة الالجئني السـوريني عىل الوصـول إىل برنامج
بولسـا فاميليـا ،وهـو الربنامـج االتحـادي لتحويـل الدخـل يف
الربازيـل ،تشير األبحـاث األوليـة التـي ُأج ِر َيـت مـع الالجئين
السـوريني يف سـاو باولو إىل أن املسـاعدة الرئيسية التي يتلقونها
يف بعـض األحيـان كانـت تنحصر يف الحصـول على الوثائـق،
وقالـوا إنهـم بحاجـة إىل مسـاعدة أكبر يف مجـاالت العمـل
واللغـة واإلسـكان واالعتراف باملؤهلات6 .ومعظـم الالجئين
السـوريني البالغين الذيـن وصلـوا مؤخـراً إىل الربازيـل حاصلون
على تعليـم عـالٍ وذلـك بفضل نظـام التعليـم القوي يف سـوريا
سـابقاً .وبالرغـم مـن أن بعض السـوريني يعملـون بنجاح كتجار
يف مرشوعـات صغيرة ،خاصـة يف قطاع الغـذاء ،فأحد التحديات
التـي يواجههـا الالجئون هـو االعرتاف مبؤهالتهـم وقدرتهم عىل
مامرسـة مهنتهـم .أمـا بالنسـبة لالجئين الذين لديهـم مؤهالت
غير معترف بهـا ،فالحـل يف كثير مـن الحـاالت هـو العمـل
بوظائـف تتطلـب مهـارات أقـل ،وتكـون أقـل أجـراً مـن أولئك
املؤهلني.
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وترتبـط مبـادرة الربازيـل يف الرتحيـب بالالجئين السـوريني ارتباطاً
تاريخيـاً وثقافيـاً مـع سـوريا ولبنان ،وجزئيـاً بالدور اإلنسـاين الذي
مثلتـه الربازيـل يف أمريـكا الالتينيـة منـذ صـدور قانـون الالجئين
َبر إدخـال البلاد للتأشيرات اإلنسـانية وعملهـا
لعـام  .1997و ُيعت َ ُ
بشـأن التحقـق مـن مؤهلات الالجئين تطـورات إيجابيـة بوجـه
عـام؛ إال أنـه ال يـزال يتعين أن نـرى كيـف ستسـتمر الربازيـل يف
تطويـر سياسـاتها مـع وصول املزيـد من الالجئني ،وكيـف ميكن أن
تـؤدي أعاملهـا إىل النهوض بالسياسـة املتعلقـة بالالجئني يف أماكن
أخـرى مـن املنطقة.
غيلبريتو م أ رودريغوز

gilberto.rodrigues@ufabc.edu.br

عضو

خوسيه بالنيز ساال blanes@ufabc.edu.br

عضو

ديبورا كوريا دي سيكويريا

dheborah.siqueira@gmail.com

مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ومساعدة متطوعة

وينـص قانـون الالجئين يف الربازيـل لعـام  1997عىل أنـه ينبغي الكريس األكادميي لسريجيو فيريا دي ميلو ،جامعة إيه يب يس
للجامعـات وغريهـا مـن املؤسسـات التعليميـة تيسير االعرتاف االتحادية
مبؤهلات الالجئين ،وتحاول بعـض الجامعات مثل التي تشـارك http://ufabc.edu.br/en/refugee-services
يف مبـادرة املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني،
National Legislative Bodies / National Authorities, Brazil (2013) .1
الكريس األكادميي لسيرجيو فيريا دي ميلو تنفيذ هذه السياسـةNormative Resolution No 17 of 20 September 2013 .
وحتـى يف هـذه املؤسسـات ،ميكن أن تكون هنـاك معارضة ،ألن (املجالس الترشيعية الوطنية/السلطات الوطنية ،الربازيل ( )2013القرار املعياري 17
الجامعـات الربازيليـة غري معتادة عىل الطلاب األجانب ،وتعود بتاريخ  20سبتمرب/أيلول )2013
http://bit.ly/Brazil-Syria-visas-2013
بعـض أسـباب ذلك إىل سـيطرة العقليـة النخبويـة ،إذ ال ُي َ
عتَف  .2كانت البعثة الربازيلية يف عدة دول قد أصدرت التأشريات اإلنسانية ،لكن أغلبية
للمهجرين
األكرب
األعداد
تضيف
التي
البلدان
يف
البعثات
منحتها
اإلنسانية
ات
ري
التأش
إال باملؤهلات التـي ُح ِّص َلـت مـن جامعات النخبـة .ويف حني أن
َّ
التقـدم بطـيء ،بـدأ االعتراف مبؤهلات السـوريني وغريهم من السوريني :وهي تحديداً األردن ولبنان وتركيا.
UNHCR (2016) The 10-Point Plan in Action, 2016 Update. .3
الالجئين ،بالرغـم مـن أنـه ال يـزال مـن الصعـب الحصـول عىل (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2016خطة النقاط العرش يف العمل،
إذن ملامرسـة املهـن ،وال سـيام يف مياديـن مثل القانـون والطب .تحديث www.refworld.org/docid/583714a44.html )2016
وقـد بذلـت الجامعات واملنظمات غري الحكومية جهـودا ً لدعم Ministério da Justiça e Segurança Pública (2016) Refúgio em Números. .4
(وزارة العدل واألمن العام ( )2016اللجوء باألرقام)
الالجئين السـوريني يف حصولهـم على الفـرص املناسـبة ،مبـا http://bit.ly/Brazil-Refuge-2016
يف ذلـك تقديـم دورات تعليـم اللغـة الربتغاليـة املجانيـة ،ألن  .5انظر أيضاً جوبيلوت ل ل ،وسومربا موينيوس دي أندرادي ك ودي ليام مادوريرا أ
الفهـم غير الـكايف للغـة يشـكل عقبة كبيرة أمـام الحصول عىل (’ )2016التأشريات اإلنسانية :البناء عىل التجربة الربازيلية‘ ،نرشة الهجرة القرسية العدد
53
وظائـف أفضـل .واتخـذت الحكومـة الربازيليـة خطـوات نحـو www.fmreview.org/ar/community-protection/jubilut-andrade-madureira
ص َلـت خـارج Calegari M and Justino L (2016) ‘Refugiados Sírios em São Paulo: o .6
التحقـق مـن مؤهلات التعليـم العـايل التـي ُح ِّ
الربازيـل ،وقبـول وثائـق و/أو نتائج جزئية مـن االمتحانات التي ’direito à integração
(كاليغاري م وجاستينو ل (’ )2016الالجئون السوريون يف ساو باولو :الحق يف االندماج‘)
أجرتهـا الجامعـات الربازيليـة لالعتراف مبسـتوى التعليم كدليل www.nepo.unicamp.br/publicacoes/anais/arquivos/9_MC.pdf
عىل الدراسـات.
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