
 

 البرازيل تصدر قراًرا جديًدا يحدد إجراءات طلب التجنيس: ما هي التغييرات؟

 

 Portaria - ( ، أصدرت وزارة العدل البرازيلية مع وزارة األمن قرار2018مايو  4يوم الجمعة الماضي )

Interministerial 11/2018 -  االمتثال إنشاء إجراءات جديدة لطلبات التجنيس . صدر هذا القرار من أجل

 .لقانون الهجرة البرازيلي الجديد ، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي

 

لقد أحدث هذا القرار الجديد تغييرات طفيفة ولكن ذات صلة في القرار السابق الذي ينظم طلب الجنسية ، وهو ما 

 :نشرناه أدناه

 

 ال حاجة لتقديم دليل على اإليرادات في البرازيل

 

لتغيير اإليجابي في القرار الجديد هو إلغاء شرط تقديم دليل على اإليرادات في البرازيل. وكان القرار السابق ا

يتطلب من مقدم الطلب تقديم نسخة من سجل العمل الخاص به والذي يدل على وجود وظيفة رسمية في البرازيل 

اخلية للشركة التي يملكها وإثبات إيراداتها. كان من وإثبات الدفع ، أو ، على سبيل المثال ، نسخة من اللوائح الد

 .الصعب للغاية االمتثال لهذا المطلب من قبل أشخاص كانوا يعملون بشكل أساسي في السوق غير الرسمية

 

 شرط القيام باختبار لغوي برتغالي محدد

 

محددة إلثبات قدرته على التواصل التغيير السلبي الذي يروج له القرار الجديد هو شرط أن يقدم مقدم الطلب شهادة 

شهادة إجادة اللغة البرتغالية لألجانب وهي صادرة عن وزارة  - Celpe-Bras باللغة البرتغالية. هذه الشهادة تسمى

التعليم البرازيلية. يتم إجراء االختبار المعني مرة واحدة فقط أو مرتين في السنة ، ويجب على مقدم الطلب الذي 

ذا االختبار دفع الرسوم السارية. وحتى اآلن ، لم تنشر وزارة التعليم أي قرار بإعفاء الرسوم يرغب في إجراء ه

 .لالجئين أو األشخاص غير القادرين على دفع ثمنها

 

 :لمزيد من المعلومات حول هذا االختبار ، يرجى مراجعة موقع الويب التالي

http://portal.inep.gov.br/web/guest/acoes-internacionais/celpe-bras. 

 

لم يكن للقرارات السابقة شرط محدد لتقديم هذه الشهادة ويمكن استخدام وسائل أخرى إلثبات قدرة مقدم الطلب على 

 .التواصل باللغة البرتغالية

 

 

إذا كنت ترغب في تقديم طلب للحصول على الجنسية وترغب في تجنب أي نوع من المشاكل في اإلجراء ومنع أي 

 .قبل تقديم طلبك للتجنس Celpe-Bras من األفضل أن تقوم بهذا االختبار والحصول على شهادةتأخير ، 

 

 .ومع ذلك ، هناك بعض الطلبات القانونية التي يمكن أن يثيرها مقدم الطلب لطلب تنازل عن تقديم هذا االختبار

 

العادية يجب أن يثبت قدرته على  ينص قانون الهجرة البرازيلي فقط، على أن مقدم الطلب للحصول على الجنسية

، ثالثًا من القانون(. لم تحدد من خالل  65"التواصل باللغة البرتغالية ، مع مراعاة ظروف مقدم الطلب" )المادة 

القرار الوسائل التي يجب على مقدم الطلب إثبات هذه القدرة على التواصل. باإلضافة إلى ذلك ، يأخذ القانون في 

والظروف الخاصة لمقدم الطلب. يحد شرط تقديم شهادة لغة محددة من قدرة مقدم الطلب على االعتبار الظروف 

 .إثبات معرفته باللغة وال يراعي خصوصيات مقدم الطلب



 

 

، ليس  Celpe-Bras على الرغم من وجود أسباب قانونية لالعتراض على هذا الشرط الخاص بتقديم شهادة

رة العدل والشرطة االتحادية هذه االسباب ، وقد يحتاج مقدم الطلب إلى بالضرورة ان تراعي وتقبل كل من وزا

 .اللجوء إلى القضاء لضمان أنه يستطيع التقدم بطلب للحصول على الجنسية بدون بحاجة لتقديم هذه الشهادة المحددة

 

 وثائق أخرى

 

، وإثبات اإلقامة ،  RNE نسخة منوظلت المستندات األخرى المطلوبة بموجب القرار الجديد لطلب الجنسية ، مثل 

 .ووثائق أخرى ، هي نفس الوثائق المطلوبة في القرار السابق

 

ال تتردد في االتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في قضايا الهجرة أو غيرها من المسائل القانونية في 

 .البرازيل
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