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اإلقرار لالجئني :ليس ُي ْط َل ُب دامئاً
ِدريا أوز ُكل

يسجلوا أسامءهم يف مفوض َّية الالجئني ،وهم يعتقدون –
اختار بعض الالجئني السور ِّيني يف لبنان أن ال ِّ
َ
ووصول أرسهم إىل املعونة اإلنسانية.
لسبب قويّ يف كثري من األحيان– َّأن اإلقرار لالجئني يُع ِّوق حر َّيتَهم
َي ُ ُ
كثر أن تكـون الطريـق إىل تقريـر صفـة الالجـئ مملـوء ًة
بـات ،منهـا مقابلات متعـددة و ُمـ َد ُد انتظـا ٍر طويلة .وحني
َع َق ٍ
عـي ،يصبح
ُي َقـ ُّر لالجئين بالجئ َّيتهـم عىل أسـاس التقريـر َ
الج ْم ّ
األمـر سـه ًال ال صعوبـة فيـه نسـب ّياً ،وميكـن أن يكـون ذلـك
ويصـب يف مصلحـة األطـراف جميعـاً .ومع ذلك،
أكثر كفـاءة
َّ
عندمـا تكـون سـلطة اإلقـرار هـي مفوض َّيـة الالجئين ،فقـد أثر اإلقرار يف الوصول إىل املعونة اإلنسانية
يحـدث الخلاف بينهـا وبين الحكومـة يف هـذا اإلقـرار ،ومـن يف مواجهـة األعـداد املتزايـدة مـن الالجئين السـوريني الذيـن
ذلـك مـا يتعلـق بجامعـات مع َّينـة مـن الالجئين.
قدمـوا بعـد سـنة  ،2012أوردت مفوض َّية الالجئين «تقديرات
َ
مل َو ِاطـن الضعـف» ،ل ُت ِعينَ الالجئين باملـال بنـا ًء على معايير
فهـذه لبنـان ،ز ّودت مفوض َّيـة الالجئين هنـاك َّ
كل طالبـي محـددة ملواطـن الضعـف .فأخربنـا الالجئـون يف لبنـان َّأن
(سـ َوى الفلسـطين ِّيني مـن سـورية ومـن موظفـي مفوض َّيـة الالجئين امليدان ِّيني طرحوا عليهـم كثرياً من
اللجـوء مـن سـورية ِ
الح ْظـر) بشـهادة الالجـئ بعـد مقابلـة تحـ ٍّر األسـئلة حـول حصولهم عىل الغـذاء وأحوال عيشـهم وعملهم
يصـدق عليهـم َ
ّ
قصيرة .لكـن مـع زيـادة عـدد الالجئين السـوريني ،اشـت َّدت
وصحتهـم وغير ذلـك مـن األمـور ،وأنـه مل يتَّضح لهـم املعايري
ّ
التوتـرات بين الحكومـة اللبنانية ومفوض َّية الالجئني ،ويف سـنة التـي هـي يف األهم ّيـة أبـدى من غريها .ثـم إ ّنه نظـراً إىل عدم
 2015أمـرت الحكومـ ُة املفوضيـ َة ب َو ْقـف اإلقـرار للمواطنين نشر التفاصيل الدقيقة لكيفية حسـاب هـذه التقديرات ،كان
ووضـع استراتيجيات
السـور ِّيني جميعـ ًا .فـكان مـن ذلـك أ ّنـه َمـن مل يصـل منهـم على الالجئين إيـرا َد تفسيراتهم لذلـك
َ
يسـجل اسـمه فيهـا َ
قبـل كانـون تقصـد إىل َج ْعـل وصولهـم إىل املعونـة أكثر مـا يكـون .وقـد
إىل مفوض َّيـة الالجئين أو ّ
عط َي شـهاد َة لجـوء .فرشعت أخربنـا ممثلـو مفوض َّية الالجئني يف املقابلات َّأن تقدير مواطن
الثاين/ينايـر مـن سـنة  2015ما ُأ ِ
مفوض َّيـة الالجئين تصـدر
قسـائم مواعيـ ٍد ،و ِرمـازاً ُق ْضبان ّيـاً الضعـف يختلـف باختلاف آل َّيـة الحاميـة .على أ ّنه ملّـا كانت
َ
(شـيفرة) للسـوريني الذيـن قدمـوا إليهـا بعـد هـذا التاريـخ .املعلومـات الثابتـة غري موجـودة ،توصل كث ٌري مـن الالجئني إىل
وأتاحـت هـذه الشـيفرة الوصـول إىل املعونـة املاليـة وغريهـا
اسـتنتاجات مـن عنـد أنفسـهمَّ :أن مفوض َّيـة الالجئين أك ُرث ما
ٍ
مـن رضوب املعونـة التـي تقدمهـا مفوض َّيـة الالجئين لالجئني ق َّدمـت املعونـة املال ّية ُ
للأ َس التي تعولها اإلنـاث ،ولألرس التي
ا ُمل َق ُّـر لهـم بالجئ َّيتهـم ،ولكـن مل ُت ِتـح لهم شـهادة الالجئ التي ليـس فيهـا ٌ
رجل يف ِسـنّ العمـل ،ولألرس كثرية األطفـال أو التي
تصدرهـا املفوض َّيـة.
فيهـا أطفـال مع ّوقـون مـن ذوي االحتياج.

مـن ارتبـاط اإلقـرار لالجئين بالوصـول إىل املعونـة اإلنسـانية،
والخـوف مـن مشـاركة املعطيـات ،والخـوف مـن العجـز عـن
توصلنـا إليه من هـذه النتائج
زيـارة سـورية .وإ ّنـا ُن ِقـ ُّر بأن ما َّ
تصـورات طالبـي اللجـوء والالجئين أنفسـهم.
ال يسـتند إال إىل ُّ

وقـد نظرنـا أيضـاً ،ونحـن يف مرشوعنـا البحثـي الـذي نجريـه
حـول الجوانـب القانونيـة والسياسـية ألنظمة اإلقـرار لالجئني،
لنرى كيـف يفهـم طالبـو اللجـوء والالجئـون اإلقـرا َر وكيـف
1
يتَّخذون قراراتهم يف شـأن تسـجيل أسمائهم عند السـلطات؟
ومـن املثير لالهتمام ،أ ّنـا وجدنـا أن بعـض السـوريني (وفيهم
َمـن كان السـبيل إىل اإلقـرار لـه بالجئ َّيتـه مفتوحـاً قبـل سـنة
 )2015اختـاروا أن ال يأتوا إىل مفوض َّية الالجئني2 .وتستكشـف
هـذه املقالة األسـباب الرئيسـة الثالثـة الختيارهم هـذا :القلق

فـكان لذلـك عاقبة غير مقصودة :إعـراض بعـض الالجئني عن
تسـجيل أسمائهم إعراضـاً مطلقـاً .ويف عملنـا امليـداين ،وجدنا
تسـجل أسماء
أن كثيراً مـن األرس الالجئـة قـد اختـارت أن ال ِّ
أفرادهـا الذكـور الذيـن يف ِسـنّ العمل عند مفوض َّيـة الالجئني؛
فقـد تصـ َّورت أنهـا بذلـك تقلل من فـرص وصولهـا إىل املعونة
املاليـة .مثـال ذلـكّ :أن زوجـان سـور ّيان أوضحا لنا أنهما ق َّررا
إخبـار املفوضيـة أنهما مط َّلقـان ،مـع أنهما مـا زاال يسـكنان
معاً .

39

40

40

ا ِإلقرا ُر َّللجئني

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees

وكثرياً ما ُتتَّخذ هذه القرارات بنا ًء عىل معلومات وردت عىل
الالجئني من ذوي قربتهم وأصدقائهم .وقالت أرسة سورية ،مل
تسجل أسامء أفرادها ألنهم بعد مشاورة أصدقائهم خلصوا إىل
ّ
أن أحق ّية التسجيل يف مفوض َّية الالجئني معتمدة عىل األهل ّية
للوصول إىل املعونة اإلنسانية ،قالت:
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(س َوى
فيها وعناوينهم وغري ذلك من املعلومات الشخصية ِ
أسباب مقدمهم إىل لبنان) تشارك يف ذلك وزار َة الشؤون
االجتامعية اللبنانية ،قائل ًة إن هذا يعني السلطات عىل
سياسات أحسن لالجئني .وتنص مفوض َّية
التخطيط وابتكار
ٍ
الالجئني عىل أن مشاركة املعطيات ال ميكن أن َتت َُّم إال مبوافقة
ٌ
بروتوكول ُيع ِل ُم طالبي اللجوء يف شأن
الالجئني ،إذ هناك
ُ
َ
مشاركة املعطيات وهناك استئامرة الق ُبول ،وال ب ّد لالجئني من
3
التوقيع فيهام جميعاً عند التسجيل.

سجلنا أسامءنا حتّى سنة
«جئنا إىل لبنان يف سنة  2012وما ّ
تسجل أسامءنا
 .2014ظنَّ نا أنها [أي
مفوضية الالجئني] لن ّ
َّ
ألنا ليس بنا حاجة .وأول ما جئنا ،التقيت كثري ًا من الناس
ينص عىل
فقالوا يل إنه ال ُت ْق َب ُل األرس التي فيها طفل أو طفالن ،فظنَّ نا ومع أن اتفاق الحكومة اللبنانية ومفوض َّية الالجئني ّ
أ ّنا لن نقدر عىل دخول ح ّيز األهل ّية».
اف أخرى املعطيات الشخصية ،ومن هذه
عدم مشاركة أطر ٍ
االطراف سورية ،كان بعض الالجئني يف ع ِّينتنا قلقني من إمكان
وروى الجئٌ سوري آخر يف بر الياس قال:
بأسباب مالية أو بأسباب أخرى.
مشاركة معلوماتهم الشخصية
ٍ
متسج ًال يف مفوض َّية الالجئني« :مهام
نتسجل أنا إذ قال سوريٌّ آخر مل يكن
متسجالن يف مفوض َّية الالجئني .ولكن مل
«والداي
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
سجلنا أسامءنا فستعلق مفوض َّية يكن من األمر فإين أرى أن الدولة اللبنانية ما تزال جزءا من
وأخويت إذ قيل لنا إننا إذا ّ
ٌ
محتمل عواقب وخيمة» .وملثل هذه
الالجئني [معونة] والداي .وكان بوالِدَاي إذ ذاك حاجة ماسة الحكومة السورية .فاألمر
املخاوف من أمن املعطيات ما ُيس ِّوغها بسبب ما اشتهر يف
إىل املعونة ،فام أردنا أن نع ّرضهام للخطر».
لبنان من َت َس ُّفل درجة ُح ْكم القانون.
وبالحقّ  ،فعندما حاول شقيقُ ا ُمل َقا َبل أن يسجل اسم ُه فرداً
إضافياً يف األرسة بعد مثانية شهور (ألنه كان يأمل أن يستطيع الخوف من العجز عن زيارة سورية
يتسجلوا ،أو أن ال
هو وزوجته الوصول إىل يسنح من فرص إعادة التوطني) ،ورد ذكر عددٌ م ّمن قابلناهم أنهم اختاروا أن ال ّ
عىل وال ِده ٌ
رسالة يف اليوم الثاين تقول إ ّنه عُ ِّلق حصول األرسة
يسجلوا إال أسام َء بعض أفراد أرسهم ،ألنهم سمعوا أنهم إذا
ّ
عىل املعونة الغذائية .ال ميكن إثبات االرتباط املبارش بني هذين
تسجلوا يف مفوض َّية الالجئني فلن ميكنهم أن يزوروا سورية
ّ
الح َد َثني ،ولكن الظاهر أن القلق من كيفية تأثر الوصول إىل بعدُ  .ولكن ال يف القانون تسقط صفة الالجئ وال يف ما هو جا ٍر
َ
املعونة اإلنسانية باإلقرار لالجئني َ
ساق بعض الالجئني إىل عمل ّياً إذا زار الجئٌ بلدَه األصيل.
اإلعراض عن التسجيل إطالقاً.
ولقد يكون سبب االرتباك هو ُسنّة عملٍ مع ّينة تعمل بها
ٌ
مخاوف من مشاركة املعطيات
مفوض َّية الالجئني وهي «إلغاء تسجيل» الالجئني يف لبنان.
يتسجلوا ألنهم ظ ّناً أن مفوض َّية مثال ذلكّ :أن مفوض َّية الالجئني ،منذ أيام التهجري األوىل يف
اختار بعض من قابلناهم أن ال ّ
الالجئني أو السلطات اللبنانية قد تشارك سورية يف معطياتهم .سنة  ،2011عمدت يف شام ّيل لبنان إىل إلغاء تسجيل الالجئني
ني م ّمن َّ
تبي لها أنهم عادوا إىل
فقال أحدهم:
ني إىل ح ٍ
السور ِّيني من ح ٍ
معطيات يف خروج
سورية 4.واستعملت مفوض َّية الالجئني
ٍ
سجلنا أسامءنا َ
فمفوضية الالجئني [بحسب الالجئني من لبنان حصلت عليها من األمن العام (وهو السلطة
ساعة قدمنا
«ما َّ
َّ
ي
فال
أسامءنا،
السوري
النظام
تشارك
سمعنا]
ما
سمح لنا املسؤولة عن مراقبة دخول األجانب إىل لبنان وخروجهم
ُ
َ
ْ
ً
بالعودة إىل سورية  ...وسريى النظام السوري من تلقاء نفسه و َمكثهم وإقامتهم) .وقد قابلنا أفـرادا من هؤالء الالجئني
يف ِّ
كل الج ٍئ معارض ًا له».
ملعرفة األسباب يف سفرهم إىل سورية .فقد ألغي تسجيل الذين
ُح ِك َم عليهم بسبب عودتهم زائرين أنهم ليس بهم حاجة
فوفقاً لالتفاقية املربمة بني مفوض َّية الالجئني والحكومة إىل حامي ٍة أو معونة دولية ،وفيهم الذين «مل يحافظوا عىل
اللبنانية ،تشارك مفوض َّية الالجئني أسام َء الالجئني املتسجلني اتصالهم بالهيئة» 5.عىل أ ّنه ما ُو ِّض َح عد ُد االجتامعات التي
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بغياب املرء عنها ُيلغى تسجيله ،وكذلك األمر يف عدد السفرات إال بالعمل يف البالد عىل أساس أنها تعمل عىل إعادة توطني
إىل سورية (أو ُم َددَها) .ولذلك ُيحت َمل أن ُتتَّخذ القرارات َو ْفق الالجئني يف بلدانٍ أخرى (من غري نظر إىل كرث عدد الالجئني
وق ّلة عدد ما هو متاح من أمكنة إعادة التوطني).
مختص الحاالت اإلفرادية.
تقدي ٍر ّ
هذا ،وقد اضطرت كثري من األرس التي قابلناها إىل الذهاب
إىل سورية من حني إىل حني لرت ّتب أوراقها الرسمية ،أو
لتواصل تجارتها بني لبنان وسورية ،أو لرتعى من بقي هناك
السنّ وذوي قرباها .مثال ذلك :أنِ اضطرت إحدى
من كبار ِ
األرس التي ك ّلمناها إىل أن تخاطر بزيارة سورية لرت ّتب وته ّيأ
األوراق الرسمية البنها املولود حديثاً .واختارت أرسة أخرى
بس َمة
ابنتها البالغة من العمر  25سنة لتسافر ذهاباً وإياباً ِ
للترصف يف كل ما ينبغي لألرسة عمله يف سورية.
سفر سياحية ُّ
وبتعبري آخر ،كانت القدرة عىل زيارة سورية للكثريين رضور ًة.
وقد أدى عدم إعالن املعلومات يف مفوض َّية الالجئني بشأن
تأثري زيارات العودة القصرية يف صفة الالجئ إىل أن ُي ِس َء بعض
ثم كان ذلك دافعاً
الالجئني تفس َري ما تجري عليه املفوضيةَّ ،
إياهم إىل أن ال يطلبوا َن ْي َل صفة الالجئ.

عىل ّأن التسجيل يف مفوض َّية الالجئني أصبح أكرث أهمي ًة ُم ْذ
صدر قرار األمن العام يف  13أيار/مايو سنة  2019بأن ُي ْب َع َد من
لبنان جميع السوريني الذين دخلوه دخوالً غري قانو ّين بعد 24
نيسان/أبريل سنة ُ .2019
فط ِل َب مذ ذاك إىل الالجئني إثبات
متسجلون أو أنهم يحملون
أنهم ُأ ِف َّر لهم بالجئ َّيتهم أو أنهم
ّ
وثائق رسمية أخرى تشري إىل أنهم كانوا يقيمون يف لبنان قبل
نيسان/أبريل سنة  .2019فإن مل يثبتوا شيئاً من ذلك ،عُ َّد هذا
مشرياً إىل أنهم دخلوا البالد دخوالً غري قانوين بعد نيسان/أبريل
من سنة  ،2019وعُ ِّرضوا لخطر اإلبعاد الفوري .وقد َذ َك َر هذا
القرا َر كث ٌري من الالجئني الذين قابلناهم ،وأشاروا إىل أنهم بعد
إصدار ِه قللوا من تن ُّقلهم َ
داخل لبنان ألنهم بذلك يقللون خطر
أن تقبض عليهم قوات األمن.

ٌ
خطوات نحو حامية أعظم

التسجيل واإلقامة
صحيح ّأن التسجيل يف مفوض َّية الالجئني
ويظهر بحثنا أنه
ٌ
امليزة الرئيسة الواضحة للتسجيل يف لبنان عند مفوض َّية الالجئني يجلب بعض الفوائد العملية ،ولكن قد يختار الالجئون أن ال
يتسجلوا ألنهم يرون أن مساوئ التسجيل عليهم وعىل أرسهم
هي درجة حاميتها من اإلعادة القرسية ،والوصول إىل قليلٍ من
ّ
الرعاية الصحية .ومع ذلك ،يحتاج الالجئون املتسجلون إىل أكرث من فوائده .ويف ذلك مسائل.
طلب منفصل إىل األمن العام ليحصلوا عىل ترصيح إقامة.
َر ْفع ٍ
َ
وكثرياً ما يوقف القيمون (وال س ّيام الرجال) عند ُنقطِ التفتيش فأما املسألة األوىل –وهي الوصول إىل املعونة– فهي متعلقة
معاش مستدامة .ومن القريب أن
وقت من مبارش ًة بالحاجة إىل ُس ُبل
املنترشة يف جميع البالد ،وميكن أن ُيست َْج َوبوا يف كل ٍ
ٍ
ِق َبل قوات األمن .فإن مل يحملوا ترصيح إقامة لهم ،عُ ِّرضوا يكون عند الالجئني الذين لهم فرص أحسن من غريهم إليجاد
عريض العمل والحصول عىل تصاريحه مخاوف ّ
ٌ
أقل يف شأن التسجيل
لخطر االعتقال من فورهم .وفوق ذلك ،هناك تقاري ٌر
نطاقها عن َف ْرض غرامات تبلغ إىل  200دوال ٍر أمري ّ
ُ
ِّ
يك عن كل عند مفوض َّية الالجئني؛ ذلك أن عواقب التسجيل املتص َّور
سن ٍة يقيم فيها الالجئون يف البلد من غري ترصيح .وال إحصاءات وقوعها عىل وصولهم إىل املعونة أقل شأناً .ومع ذلك ،فمعالجة
معلوم َّأن معظم الالجئني املتسجلني يف هذه املشكلة ليست باألمر اليسري النتشار العمل غري النظامي
رسمية لذلك ولكنْ
ٌ
6
ّ
يف لبنان .مثال ذلك :أن بعض الالجئني شهدوا أن ما يرتتب عىل
مفوض َّية الالجئني ليس بني أيديهم تصاريح إقامة.
إصدار تصاريح العمل من كلفة مالية زائدة يكرث أن يحتمله
فإذا كان الالجئون حاصلني عىل شهادة تسجيل من مفوض َّية الالجئون أنفسهم ال أصحاب العمل.
ترص ٌف فيه
الالجئني فقطَ ،ظ َه َر من الوجهة العملية أن أمرهم ُم ِّ
ضابط األمن يقرر رشعية إقامتهم من عدمها .وهذا يكشف وأما املسألة الثانية –وهو املخاوف من مشاركة املعطيات–
هشاشة يف ُك ْن ِه اإلقرار لالجئني يف دولة مثل لبنان :دول ٍة مل تو ّقع فهي تستدعي تح ُّوالً عميقاً يف مقاربة مفوض َّية الالجئني والدول
قانون مح ّ
يف اتفاقية الالجئني لسنة  1951وال فيها لالجئني ٌ
يل .تجاه املعطيات الشخصية حتّى ُتبنَى ثقة الالجئني .وال ب ّد
فوثائق مفوض َّية الالجئني ال تعطي ح ّقاً قانون ّياً يسمح باإلقامة ملفوض َّية الالجئني من تقدير ُسن َِن عملها يف مشاركة املعطيات،
دائم َّ
الضعف.
يف لبنان أو باالستقرار فيه .وال يسمح لبنان ملفوض َّية الالجئني وال س َّيام يف الدول التي يكون فيها ُح ْكم القانون َ
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نشئ
حتَّى إمكان مشاركة الحكومات ا ُملض ِّيفة يف املعطيات ُي ِ
يف االجئني قلقاًُّ ،
وكل َخ ْرقٍ بالفعل يف املعطيات قد يع ّرض
حياتهم للخطر.
وأخرياً ،ميكن ملفوض َّية الالجئني معالجة املشكالت املرتبطة
بزيارات العودة ،فتز ّود الالجئني مبزي ٍد من التفاصيل يف ما
يستأهلونه ،وال س َّيام يف الدول التي يكون فيها الوضع القانوين
املمنوح باإلقرار لالجئ بالجئ ّيته مبه ًام غري مأمونٍ  .وإذ قد كان
إلغاء التسجيل يستدعي طائف ًة عريض ًة من املعايري اإلجرائية،
تبي لالجئني موقفها من هذا
وجب عىل مفوض َّية الالجئني أن ّ
األمر حتَّى ميكنهم بحسب ذلك أن يختاروا ما يفعلون.
ِدريا أوز ُكل derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk

َّ
بحوث ،يف مركز دراسات الالجئني ،بجامعة أكسفورد
موظف ُة
ٍ

www.rsc.ox.ac.uk

 .1هذا البحث ٌ
بعض من مرشوع رِفمِغ ( :)RefMigالالجئون مهاجرون :تن ُّقل الالجئني
واإلقرار لهم وحقوقهم .وهو مرشوعٌ ٌ
نائل جائز َة ُأ ُفق ُ ،2020ي ِّوله مجلس البحوث
األورويب ،وأرقام منحته (.)716968
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 .2تستند النتائج الواردة يف هذه املقالة إىل  30مقابل ًة مُفصَّ ل ًة ُم ْمعناً فيها ،أجريت مع
نواح مختلف ٍة من لبنان ،من شهر متوز/يوليو إىل شهر أيلول/
طالبي لجو ٍء والجئني يف ٍ
ٌ
سبتمرب سنة ّ .2019
معرتفة بجميل رِيتا جروس وو َْط َفى نجدي يف إعانتهام إيّاي يف
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UNHCR (2011) Lebanon Update: Situation in North Lebanon, 7–14 .4
October 2011, p2
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واف بالغرض؟
عي للفنزويل ِّيني يف الربازيل :هل هو
ٌ
اإلقرار َ
منوذج جديدٌ ٍ
الج ْم ّ
جاروش ِن ْس ِك ِس ْلڤا
ِل ْل َيانا َل ْيا جوبيلوت وجُ َوا كار ُلس
ِ

الجئ فنزوي ّ
يل .وقد متثل ُسن َُن
استعملت الربازيل اإلقرار َ
الج ْم َّ
عي لتمنح صفة الالجئ ألكرث من ٍ 45700
ً
ً
ً
العمل والتِّقانات الداخلة يف األمر عالمة بارزة يف حامية الالجئني ،ولكن ما تزال املخاوف قامئة من القيود
والغفلة عن مواطن الضعف.

املهجرين
عرضت الربازيل مسا َرين قانون َّيني عىل الفنزويل ِّيني َّ
الذين دخلوا البلد منذ سنة  .2015أما املسار األول ،فتصاريح
اإلقامة ،وأما املسار الثاين فصفة الالجئ.
ويستند تنظيم الصفة القانون ّية للفنزويليني بإعطائهم تصاريح
اإلقامة إىل اللوائح اال ِّتحادية الربازيلية ملواطني البلدان التي
تشاركها الحدود ،ويظهر يف هذا اتفاقية السوق املشرتكة
الجنوبية ( )MERCOSURالتي تسمح ملواطني الدول
األعضاء بالعيش يف بل ٍد عض ٍو أخر من هذه الكتلة التجارية
اإلقليمية يف أمريكا الجنوبية .وتعمل الربازيل بترصيح إقام ٍة
لتشارك الحدود للبلدان التي ليست أعضا ًء يف اتفاقية السوق
عنرص اإلقامة يف اتفاقية
املشرتكة الجنوبية أو التي مل َت ْق َبل
َ
1
العضوية يف السوق املشرتكة الجنوبية ،مثل فنزويال .وترصيح

صالح مبدئياً م َّد َة سنتني،
اإلقامة الذي ينطبق عىل الفنزويليني ٌ
وبعد ذلك ميكن تجديده .وإذاو ُوو ِفقَ عىل التجديد (وهذا
رهن بإثبات ُس ُبل املعاش وانتفا ِء السجل الجنايئ) ،ميكن أن
يصبح ترصيح اإلقامة ساريَ املفعول إىل أجلٍ غري مسمى.
وبترصيح اإلقامة هــذا ،ميتلك الفنزويليون وثائق فورية
وميكنهم السفر ذهاباً وإياباً من فنزويال وإليها إن هم رغبوا
يف ذلك.

وميكن للفنزويليني الفا ِّرين إىل الربازيل َن ْي ُل صفة الالجئ .فبنا ًء
عىل القانون ذو الرقم ُ ،97/9474ي َّت َب ُع للفنزويليني القواعد
وإجــراءات تقرير صفة الالجئ نفسها التي ُت َّت َب ُع لالجئني
َ
هناك
الذين من جنسيات أخــرى .و ُمق ِّد ُر طلبات اللجوء
لجنة اسمها اللجنة الوطنية لالجئني (Comitê Nacional

