
 
 

 العوز واللجوء في إسكتلندا
 

) من البرلمان االسكتلندي النظر قريبا في قضية العوز وطالبي EHRiC (لجنة المساواة وحقوق اإلنسانستقوم 
اللجوء في اسكتلندا والطرق التي تمكن الخدمات العامة أن تخفف العوز. نود أن نسمع من طالبي اللجوء أو 

أولئك الذين مروا من خالل عملية اللجوء (أو عائالتهم وأصدقائهم) الذين إما عانوا العوز، أو لديهم خبرة من 
 كونهم معوزين أثناء فترة طلبهم اللجوء.

 
ونحن نرحب أيضا االستماع من المجاميع الطوعية والخيرية والدينية / المذهبية وقادة المجتمع ومنظمات القطاع 

الثالث التي تدعم أو تدافع عن طالبي اللجوء المعدمين. نحن ندرك ان طالبي اللجوء قد يجدون صعوبة في 
االستجابة لهذا الطلب، لمختلف األسباب. ولهذا فنحن نشجع تلك المنظمات التي تعمل مع طالبي اللجوء 

لمساعدتهم على تقديم رد لنا. ستقوم اللجنة بزيارات لتقصي الحقائق كجزء من هذا التحقيق، وبهذا فإننا سوف 
 نحصل على فرصة لالستماع مباشرة من طالبي اللجوء.

 
)  أيضا مدخالت من السلطات االسكتلندية العامة، على EHRiCسوف ترحب  لجنة المساواة وحقوق اإلنسان (

سبيل المثال، والسلطات المحلية وإدارات التربية والتعليم والمجالس الصحية التي تقدم خدمات أو دعم لطالبي 
 اللجوء.

 
 الخلفية

 
إن سياسة الهجرة واللجوء هي من صالحية برلمان المملكة المتحدة وحكومة المملكة المتحدة. ومع ذلك، يمكن 
للحكومة االسكتلندية تقديم الدعم لطالبي اللجوء تحت ظل عملياتها اإلنتقالية، مثل التعليم والرعاية االجتماعية 

 والصحية.
 

. يعتبر الشخص من المعوزين إذا لم 1999 من قانون الهجرة واللجوء لعام 95ويعرف العوز قانونيا في القسم 
يكن لديه سكن مالئم أو أي وسيلة للحصول على ذلك، وما إذا كان أو لم تتم تلبية االحتياجات المعيشية األساسية 
 له أو لديه سكن مالئم أو وسيلة للحصول على ذلك، ولكن ال يمكنه تلبية االحتياجات المعيشية األساسية األخرى.

 
 شخص من المعوزين موجودين في غالسكو في 700وتشير تقديرات الصليب األحمر البريطاني أن أكثر من 

. عندما ال يكون لطالبي اللجوء بأي حال من األحوال أي وسيلة للدعم فانهم غالبا ما يعتمدون على 2015عام 
األصدقاء، والجمعيات الخيرية أو النوم في اماكن صعبة. الناس الذين هم من المعوزين هم أيضا أكثر عرضة 

 لسوء المعاملة واالستغالل.
 

 ما نحن بحاجة لمساعدتكم به
 

ترغب لجنة المساواة وحقوق اإلنسان استكشاف الثغرات في االستجابة للعوز من السلطات العامة االسكتلندية 
وتحديد امكانية إجراء تغييرات على سياسة ومعايير وإرشادات لمعالجة العوز. الرجاء أن تخبرنا عن تجربتك، 

 على سبيل المثال:
أخبرنا عن تجربتك كونك من المعوزين، على سبيل المثال، كم من الوقت كنت من المعوزين وكيف  •

 وجدت المأوى والغذاء.
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من أين حصلت على الدعم عندما كنت من المعوزين؟ يرجى توضيح ماهية الدعم الذي ساعدك أكثر  •
 ولماذا.

 
إذا طلبت المساعدة من الخدمات العامة، على سبيل المثال الرعاية الصحية، ما هو الشئ الذي كان أكثر  •

 صعوبة بالنسبة لك للحصول على الدعم؟
 

هل قمت بمساعدة طالبي اللجوء المعوزين على أساس طوعي أو خيري؟ ما هي المساعدة التي تعتقد أن  •
 هناك حاجة لها للمساعدة في معالجة قضية العوز؟

 
كمقدم للخدمة العامة، ما هي العوائق الرئيسية لتقديم الدعم لطالبي اللجوء المعوزين؟ أخبرنا عن  •

 العمليات التي تستخدمها لتقييم أهلية الشخص للخدمات وأين تعتقد أن هذه يمكن تحسينها.
 

 الرجاء أن تخبرنا أي تعليقات أخرى تشعر أنها مالئمة للتحقيق. •
 

 .2017 مارس 8 من مساء يوم األربعاء 6.00الموعد النهائي لتقديم وجهات نظركم هو الساعة  
 
 

 كيفية يمكنك التعامل معنا
 

يمكنك أن ترسل لنا وجهة نظرك عن طريق: 
 

 equalities.humanrights@parliament.scot اإليميل: 
 

   يمكنك الكتابة لنا على العنوان التالي:
Equalities and Human Rights Committee 

Room T3.40 
Scottish Parliament  

Edinburgh  
EH99 1SP 

 
 (يمكننا إستالم اإلتصاالت 6040 348 0131 أو 5223 348 0131يمكنك اإلتصال بنا هاتفيا على األرقام 

 الهاتفية باللغة اإلنكليزية فقط)
 

 يمكنك الكتابة لنا بأي لغة وسنتولى ترجمتها، إذا لزم األمر
 

 .يرجى االطالع على سياستنا بشأن كيفية تعاملنا مع المعلومات التي ترسلها لنا
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