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 لجنة المساواة وحقوق اإلنسان

 اإلقصاء واللجوء ووضع الهجرة : بدايات جديدة -الحياة المخفية 

 غير اآلمن في اسكتلندا
 

2102أيار /مايو 22  

 

 مقدمة

ووفقا لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وهي وكالة األمم المتحدة لالجئين، فإننا نشهد اآلن أعلى 

شخص قسرا كل يوم نتيجة  00111، نزح 2102في عام ف. ألشخاصانزوح مسجلة لمستويات 

 .للنزاع أو االضطهاد

. ديارهممغادرة مليون شخص في جميع أنحاء العالم على  32.0قد أجبر وبشكل لم يسبق له مثيل، ف

 01وهناك أيضا . عاما 01مليون الجئ، أكثر من نصفهم دون سن  20.0ومن بينهم ما يقرب من 

ديمي الجنسية ممن حرموا من الجنسية والحصول على الحقوق األساسية مثل التعليم ماليين شخص ع

في المائة من الالجئين من سوريا وأفغانستان  20ويأتي . والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل

 .والصومال

لدان كانت البحيث ، مما أثار أزمة 2102عبر أكثر من مليون مهاجر والجئ إلى أوروبا في عام وقد 

 .التدفقهذا تكافح من أجل التعامل مع األوربية 

سوريا ورحبت بأكثر  منوأسهمت اسكتلندا إسهاما كبيرا في برنامج إعادة توطين األشخاص الضعفاء 

 .من مائة طفل غير مصحوبين بذويهم

لقد آن األوان لتقييم كيفية تعاملنا مع قضية العوز بالنسبة لألشخاص الذين يسعون للحصول على 

اللجوء، وهم ليسوا جزءا من برامج إعادة التوطين، أو الذين لديهم وضع هجرة غير آمن، ونظرا لتغير 

 .العامة مصدراً لألموالمتلكون أنهم ال ي اجدووظروفهم، 

ن يمعوزإنهم يفضلون أن يكونوا ، فهمخيار من دونس الذين يعودون إلى وطنهم وبالنسبة للعديد من النا

 .بوا أو يقتلواعذيأو على أن يسجنوا 

قصصهم الحقيقية من  ناتحدثنا إلى الناس الذين يعيشون مع آثار الصدمة ومن خالل شجاعتهم سمع

وهربوا من أجل الحصول  وقد تعرض بعضهم إلساءة المعاملة والتعذيب واالستغالل. النضال واأللم

 .على الحماية في المملكة المتحدة فقط ليصبحوا معوزين ومستضعفين مرة أخرى

، ويجعلهم أكثر عرضة لالستغالل ويزيد من أكثر يزيد من معاناة الناسهو . ضار عوز هو أمرإن ال

 .المرحبةوهذا أمر غير مقبول في اسكتلندا الحديثة  -لهمالقضايا الصحية 
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نا لن يغير ما حدث لهم، ولكن يمكننا أن نتناول كيف يتم التعامل معهم في اسكتلندا للمضي إن تقرير

 .هملعوزتنا رأفإستجابة  –سيطرتنا تحت ما هو على تركيز المن خالل إعادة  -قدما 

، ولكن يمكننا أن نحقق تقدما يقلل من آثاره إلعطاء كاملنحن نعلم أننا ال نستطيع حل العوز بشكل 

إلى الناس أفضل فرصة للعثور على حياتهم الجديدة، سواء كان ذلك في اسكتلندا أو العودة هؤالء 

 .ينقادر واكونيوطنهم عندما 

 :هناك الكثير الذي يمكن اكتسابه من معالجة العوز

 ثار الضارة الناجمة عن الوقوع في حلقة من الصدمة وسوء الصحة،آلسوف ينجو الناس من ا 

  فرص استغالل الناس لالسترقاق أو اإلجرام المحلي،بشكل كبير ستنخفض 

 ،الخدمات المحلية لن يكون لها نفس الطلب اللتقاط القطع 

 يمكن للمنظمات غير الحكومية إعادة تركيزها على األعمال األساسية، و 

  بشكل أفضل وندمجينأولئك الذين لديهم خبرة إيجابية في اسكتلندا سوف. 

المساعدة على الوصول بسرعة إلى نظام . أمرا حاسما في هذا النهج الوقائيمدافعة ال يعد توفير خدمات

كما أن . اللجوء والهجرة للحصول على الدعم الذي يحق لهم أيضا لمنعهم من أن يصبحوا معوزين

ضرورية أيضا لمساعدة من ال يلجأون إلى األموال العامة للحصول على المساعدة التي مدافعة ال

يه بشكل نحصل علسإذا حصلنا على النهج اآلن، فإننا . ها، وال سيما األسر التي لديها أطفاليحتاجون

 .اسكتلندا جميع، لألسرة، للمجتمع، لخدمات الدعم وللألفراد صحيح

هناك خطوات يمكن أن نتخذها والتي . إن تقريرنا هو الخطوة األولى فيما نأمل أن يكون استجابة وطنية

قرارات البقاء على ويقومون بيوما بعد يوم، يعيشون فضل ألولئك الذين هم ببساطة سوف تجعل الحياة أ

 .قيد الحياة

وهناك تغييرات في السياسة تتدفق من قانون . النهج الحالي ال يعمل وال يمكن أن يكون مستداماإن 

اص الذين الذي يمكن أن يؤدي، إذا ما نفذ في اسكتلندا، إلى زيادة عدد األشخ 2103الهجرة لعام 

بشكل ثر يؤوإذا لم نحصل على النهج اآلن، فهناك خطر حقيقي يمكن أن يكون . يصبحون معوزين

أي تغييرات، وليس فقط على منطقة غالسكو، التي تحملت حتى اآلن المسؤولية، ولكن على ساحق 

 .لى اسكتلندا ككلع

خفية بداية منعطي هذه الحياة الدعونا . إن اإلقصاء قضية إنسانية، وهي قضية سنحكم عليها نحن كبلد

 .جديدة

 

 ، عضو البرلمان اإلسكتلنديكريستينا ماكلفي

 لجنة المساواة وحقوق اإلنسان رئيسة
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 النتائج الرئيسية

. أظهرت األدلة المستلمة أن نظام اللجوء والهجرة يتخلله نقاط يمكن أن يصبح خطر العوز فيها محتمال

إن التعقيد الشديد وعدم إمكانية الوصول إلى العملية يجعل من الصعوبة بمكان من الناحية العملية 

، يصبح عوزالناس من ال وبمجرد أن يعاني. لشخص جديد إلى المملكة المتحدة، المعوز، أن يبدأ العملية

ويضاف إلى ذلك المزيد من االنقسام في النظام . من األصعب كثيرا إعادة االنخراط في عملية اللجوء

لقد . من خالل وجود مواقع جغرافية معينة فقط في إنجلترا حيث يمكن الوصول إلى أجزاء من العملية

آلمنة يجدون أنفسهم معوزين لمجموعة من سمعنا أن األشخاص الذين يعانون من حالة الهجرة غير ا

ونحن نعتقد أنه يجب القيام بمزيد من . األسباب ولكن ترتبط أساسا باالتجار بالبشر أو العالقات المسيئة

العمل لتحديد حجم وطابع العوز في اسكتلندا، والسيما ألننا في تنفيذ هذا التحقيق، وجدنا التشرد 

 تطقتلإ، مع العديد من المنظمات نايعلا نعيا إلى حد كبير الواضح هو غيض من فيض والعوز مخف

 :اتخاذ عدد من اإلجراءات( والسلطات العامة)وقد طلبنا من الحكومة االسكتلندية . القطع كلت

  إلبالغ نهج وطني للتخفيف من حدة العوز" استراتيجية اسكتلندية لمكافحة العوز"إنشاء .

 (20الفقرة )

  لحكومة االسكتلندية لصالح المعوزين الذين يعانون من حالة هجرة لجديدة  ةعفادمإنشاء خدمة

 (091الفقرة . )غير آمنة

  إنشاء شبكة وطنية منسقة للممارسين تشمل مسؤولين حكوميين اسكتلنديين وممثلين عن

المجالس الصحية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الثالث 

 (090الفقرة . )انونيينوالممارسين الق

 برنامج السفر الحر بالحافالت للسماح  يددراسة جدوى تمد يةالحکومة االسکتلند یعل ينبغي

 (90الفقرة . )ديعاومآمن بحضور ال يروضع هجرة غ يهملد ينالذ ينلألشخاص المعوز

 معد  عندما ينظر األطباء إلى أن الشخص الذي يعاني من حالة هجرة غير آمنة لديه مرض

 (91الفقرة . )كإجراء وقائي كلذيتطلب السكن، يجب أن تمول الحكومة االسكتلندية 

  ساءة المنزلية إلجديد للنساء االلتي يعانين من ا "زوعلصندوق "إنشاء الحكومة اإلسكتلندية

 (32الفقرة . )عن الوصول إلى مصادر أخرى للمساعدةيستط ال يتاولال

 السديث توجيهات كوحت COSLA  /لية التي حمللية بحيث تكون السلطات احملالسلطة ا ليلد

ساعدة ملمنة واضحة بشأن اآلشخاص الذين يعانون من حالة الهجرة غير األتتعامل مع ا

وينبغي أن تكون التوجيهات ال لبس فيها بشأن إجراء تقييمات حقوق (. 001الفقرة . )تاحةملا

 (020الفقرة . )اإلنسان

  • يجب أن يكون لطالبي اللجوء الحق في القيام بعمل مجتمعي مدفوع األجر وغير مدفوع

البي األجر في اسكتلندا، مما يتيح فرص تكامل أفضل، ودعم الصحة النفسية والجسدية لط

 (92الفقرة . )اللجوء، وفرصة لطالبي اللجوء للحصول على دخل

: التقرير الكامل متاح هنا
http://www.parliament.scot/S5_Equal_Opps/Reports/EHRiC_3rd_Report_2017.pdf  
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