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مستقبل برنامج إعادة التوطني الربازييل
ثايس سيلفيا مينيزيس وستايليانوس كوستاس

رغم اإلشادة بربامج إعادة التوطني يف الربازيل ملا تثبته من التزام البالد بحامية الالجئني، ما زالت أعداد 
الذين ُأعيد توطينهم قليلة مقارنًة بالحاجة الدولية. لذلك ينبغي للربازيل أن تتصدى ملسألة متويل هذه 

الربامج إذا ُأريَد لها ضامن الدميومة والنمّو. 

إلعادة  إقليمي  برنامج  اقــرتاح  الربازيل  قدمت   ،2014 عام  يف 
التوطني احتفاالً بالذكرى العرشين إلعالن قرطاجنة . ومثَّل إعالن 
قرطاجنة لعام 1984 دوراً مهاًم يف تشجيع بلدان أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي عىل تقديم قدر أكرب من الحامية لالجئني؛ 
التعاون  عىل   2004 لعام  املكسيك  عمل  وخطة  إعالن  واستند 
اإلقليمي القائم من خالل البدء بربنامج إعادة التوطني التضامني 
الذي سريكز عىل إعادة توطني الالجئني من املنطقة وباألخص منهم 
القادمني من كولومبيا واملثلث الشاميل ألمريكا الوسطى. 1 كام وّسع 
اإلعالن النطاق ملشاركة كل بلدان أمريكا الالتينية ولشمل مزيد من 

الالجئني مستقباًل.2

عدد  ناحية  من  املنطقة  يف  آخر  بد  أي  عىل  الربازيل  تتفوق 
برنامج  تعرض  أن  يحصل  مل  إذ  توطينهم،  أعادت  الذين  الالجئني 
إعادة التوطني يف الربازيل ألي تعليق أو تأخري ألسباب سياسية أو 
اقتصادية كام حصل يف بالد أخرى كاألرجنتني وتشييل وباراغواي. 
فمنذ بدء تنفيذ الربنامج يف عام 2002 وحتى يوليو/متوز عام 2017 
أعادت الربازيل توطني 715 الجئاً. كام ُأشيَد بربنامج إعادة التوطني 
الدولية  الحامية  بتقديم  البالد  التزام  من  يثبته  ملا  الربازيل  يف 
لالجئني، ولكن ما الذي يجعل الربازيل غري قادرة عىل إعادة توطني 

عدد أكرب من الالجئني؟ قد تكمن إحدى اإلجابات عىل هذا السؤال 
واحدة  لجهة  التمويل  مهمة  خاللها  من  توكل  التي  الطريقة  يف 
لألمم  السامية  املفوضية  الربنامج وهي:  املصلحة يف  من أصحاب 

املتحدة لشؤون الالجئني.

الربازيل  التوطني يف  إعادة  برنامج  التي ميتلكها  املزايا  ومن أعظم 
إىل  للربنامج  العمل  إطار  ينقسم  إذ  نها.  يكوِّ الذي  الثاليث  الهيكل 
ثالثة أقسام تشتمل عىل اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني )كونار( 
القانوين  الدعم  تقدم  الوزارات  بني  مشرتكة  تنفيذية  لجنة  وهي 
والبريوقراطي الذي يحتاج إليه الالجئون حال وصولهم واملفوضية 
تحديد  عىل  القادرة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
إىل  تدعو  والتي  األول  اللجوء  بلد  يف  للخطر  املعرضني  األشخاص 
واإلدماج  الحامية  إمكانية  فيها  تتوافر  بلدان  يف  توطينهم  إعادة 
تاريخ طويل يف دعم  لها  التي  املدين  املجتمع  املحيل ومؤسسات 
الالجئني يف الربازيل ومتّكنهم من توقع احتياجات القادمني الُجُدد 
السامية  املفوضية  إدماجهم. وتتحّمل  وتستعد الستقبالهم ورصد 
الربنامج ومتويله.  تنفيذ  الالجئني مسؤولية  املتحدة لشؤون  لألمم 
ويعّد هذا الهيكل الثاليث شائع بني برامج إعادة التوطني يف بلدان 
ميكن  األوىل  الناحية  من  أّنه  وصحيح  الالتينية.  أمريكا  منطقة 
األموال  الالجئني جمع  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية 
التي ال متتلكها معظم الدول من املجتمع الدويل إال أّن الدول التي 
تخصص لها املفوضية األموال ميكنها مجتمعًة أن تجمع أمواالً أكرث 
مام تجمعه املفوضية لوحدها وبالتايل تسهل إعادة توطني أعداد 
لألمم  السامية  املفوضية  أن  ومبا  عامة.  بصفة  الالجئني  من  أكرب 
املتحدة لشؤون الالجئني يف كثري من الحاالت هي املمول الوحيد 
لتكلفة اختيار الالجئني ونقلهم إىل الربازيل، فإّن أهمية املفوضية 
بل  التوطني فحسب  إعادة  برامج  تنفيذ  إنجاحها يف  تكمن يف  ال 
مهمة  قضية حرص  وتسببت  أيضاً.  واستمراريتها  لوجودها  مهمة 
التمويل باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بإثارة 
مخاوف كبرية حول مستقبل الربنامج وذلك لعدم وجود ضامن بأّن 

املفوضية ستكون قادرة عىل االستمرار يف متويل الربنامج. 

يعتمد  برنامج  عىل  وتحافظ  تطور  أن  للربازيل  ميكن  إذاً  فكيف 
اعتامداً كلياً عىل الدعم الخارجي؟ فالتنافس يف الطلب عىل املوارد 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تقدمها  التي  املحدودة  .7
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الالجئني مبا يشمل أزمات اللجوء الحادة يف مناطق أخرى كالرشق 
األوسط قد يعني االضطرار التخاذ قرارات صعبة بشأن األولويات 
كاملخاطرة بفقدان الخربة التي بنتها املفوضية حول أداة الحامية 

هذه يف الربازيل. 

وبعد مرور عرشين عاماً عىل توقيع أول اتفاقية بشأن إعادة توطني 
الالجئني يف املنطقة، يبدو أن الوقت قد حان للربازيل لتعزز الدعم 
الالزم لبدء برنامجها الوطني إلعادة التوطني. فصحيح أّن الربازيل 
لألشخاص  اإلنسانية  كالتأشرية  أخرى  حامية  أدوات  طّورت  قد 
املتأثرين النِّزاع السوري )التي تتسع لتشمل الالجئني الفلسطينيني 
الذين كانوا يعيشون يف سوريا(. 3بيد أّنه ينبغي للحكومة الربازيلية 
أن متارس دوراً قيادياً يف برنامجها الوطني إلعادة التوطني يف حني يف 
الوقت نفسه تعمل عن كثب مع املفوضية السامية لألمم املتحدة 
أن  أجل  من  وذلك  الدويل  املجتمع  ومؤسسات  الالجئني  لشؤون 
أجل  ومن  لالجئني.  الدولية  الحامية  بتوفري  أكرب  نحو  عىل  تسهم 
تحقيق ذلك، يجب عىل الربازيل أن تقدم التمويل األسايس لربنامج 
واالحتياجات  لاللتزامات  وفقاً  وذلك  بها  الخاص  التوطني  إعادة 
إعادة  برنامج  منه  يتكون  الذي  الثاليث  الهيكل  أّن  ومع  الوطنية. 
حرص  عن  االبتعاد  أن  إال  ميلكه  ما  أعظم  هو  الربازييل  التوطني 
التمويل باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ميكن 

من  أكرب  لعدد  الحامية  وتقديم  الربنامج  تعزيز  يف  يساعد  أن 
الالجئني. كام ميكن أن يقود ذلك إىل بناء إمكانات جديدة لتصميم 
برنامج وطني إلعادة التوطني يتميز بالدميومة والفعالية ويعكس 
درجة أكرب من التزام الربازيل بالتضامن الدويل وتقاسم املسؤولية 

لحامية الالجئني.

silvamenezesthais@gmail.com ثايس سيلفيا مينيزيس 
 https://irel.unb.br جامعة برازيليا

stylianoskostas@yahoo.gr ستايليانوس كوستاس 
 باحث ومستشار، اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني )كونار( 
www.justica.gov.br/central-de-atendimento/

 estrangeiros/refugio-1/refugio

1. يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
2. انظر أيضاً باريتو ل ب ت ف و اليو ر ز ر )2010( ’الربازيل وروح كارتاخينا‘، نرشة 
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3. مُيَنح األفراد فور إعالنهم لرغبتهم بالتقدم بطلب للجوء إىل الربازيل تأشرية سياحية 
معفاة من الرشوط االعتيادية التي تتضمن إثبات وجود حسابات مرصفية ورسائل دعوة 
وإثبات العمل يف وظيفة و/أو املشاركة يف نشاط اقتصادي وتأمني تذكرة ذهاب وعودة. 

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 2010، ومل ترتفـع أرقـام طالبـي اللجـوء منهـم 
للربازيـل إال ابتـداًء بعـام 2012 فصاعـداً. وقـد دفعـت هـذه 
الزيـادة اللجنـة الوطنية لالجئـني يف الربازيـل )CONARE( إىل 
املوافقـة عـىل القـرار 2013،1/17 الذي ينص عىل إصدار تأشـرية 
إنسـانية خاصـة مُتَنح للسـوريني املتأثرين بالنِّزاع. وسـمح القرار 
إنسـانية  تأشـريات  بإصـدار  الربازيليـة  الدبلوماسـية  للبعثـات 
للسـوريني قبـل دخولهـم الربازيـل،2 وبعـد ذلـك، ُسـِمَح لهـؤالء 
املتقدمـني بطلـب اللجـوء عـن طريـق إجـراء ’املسـار الرسيـع‘. 
ويف عـام 2015، جـددت اللجنـة الوطنيـة للالجئـني يف الربازيـل 
أيضـاً  ووقعـت  آخريـن،  عامـني  ملـدة  القـرار   )CONARE(
اتفاقيـة تعـاون مـع املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون 
الالجئـني، للسـامح لها بدعم وتسـهيل إجـراءات تحديـد الهوية 

والتأشـريات التـي تقـوم بهـا السـفارات الربازيليـة يف البلـدان 
سـبتمرب/أيلول  يف  القـرار  أمـد  د  ُجـدِّ ثـم  لسـوريا.3  املجـاورة 
2017 لسـنتني أخرتـني ومـن املبـادرات املهمـة األخـرى اتفـاق 
اللجنـة الوطنيـة للالجئـني يف الربازيـل )CONARE( يف فربايـر/
شـباط 2017 إلعـادة توطـني مـا يصـل إىل عرشيـن طفاًل سـورياً 
غـري مصحوبـني بذويهـم، وهـو إجـراء وافقـت عليـه املفوضيـة 

السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أيضـاً. 

هنـاك اآلن أكـرث مـن ألفـي الجـئ سـوري يعيشـون يف الربازيل، 
ويف عـام 2016 كان السـوريون أكـرب مجموعـة وطنيـة واحـدة 
تحصـل عـىل اللجـوء مـن اللجنـة الوطنيـة للالجئـني يف الربازيل 
املتعلـق مبنـح  اإلجـراء  أَدِرَج اآلن هـذا  )CONARE(،.4ولقـد 
التأشـريات اإلنسـانية يف قانـون الهجـرة الجديـد للربازيـل لعـام 
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