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 پارلمان اسکاتلند
 

 کمیته برابری و حقوق بشر
 

 : فقر، پناهندگی و وضعیت مهاجرتی نامطمئن سرآغازی نو –زندگی های پنهانی 
 

22 May 2017  /1  1396خرداد 
 

 پیش گفتار
 

، آژانس پناهندگان سازمان ملل، اکنون شاهد افزایش بی سابقه آوارگی مردم می باشیم. در سال  UNHRCبنا بر 

  تن به دلیل جنگ و اذیت و آزار بالجبار آواره شدند. 34000،  1394/  2015

 

پناهنده و بیش از میلیون از انها  21.3میلیون نفر در اطراف دنیا بطور بیسابقه از خانه خود رانده شده اند که  65.3

آموزش، بوده و از دسترسی به حقوق اولیه مانند  فاقد تابعیت  میلیون 10، همچنین سال می باشند. 18نیم زیر 

 درصد پناهندگان از سوریه، افغانستان و سومالی می باشند. 53بهداشت، اشتغال و آزادی حرکت محروم می باشند. 

 

 را که در پذیرش این موج هاییکشور مهاجر و پناهجو وارد اروپا شد و ن، بیش از یک میلیو 1394/  2015در سال 

 از پناهچویان با مشکالت روبرو بودند درگیر  بحران کرد.
 

 ه و بیش از یک صد کودک بی سرپرستاسکاتلند به برنامه اسکان مجدد اشخاص بی پناه کمک قابل مالحظه ای کرد
 را پذیرفته است.

 
دمان را در برخورد با مسئله فقر پناهجویانی که تحت پوشش برنامه های اسکان مجدد اکنون الزم است که عملکر

شان واجد شرایط دریافت در زندگی شخصی یوظعیت حقوقی مهاجرتی نامطمئنی دارند، و یا بدلیل تغییراتنسیتند، یا 
  ارزیابی کنیم. ،نمی باشند  کمک های امداد اجتماعی

 
 کشورشان ممکن نیست، فقر به زندان، شکنجه، یا مرگ ارجح است.برای بسیاری افراد بازگشت به 

 
بعضی  ما با افرادی که با عوارض تروما زندگی می کنند صحبت کرده ایم و داستان های درد و رنج انها را شنیده ایم.

بی دچار فقر و  دوباره اند و در جستجوی امنیت به انگلستان پناه آورده ولی شده و استثمار شکنجه ها اذیت و آزار،
   پناهی شده اند.

 
ت. ترومای افراد را تشدید میکند. آنها را در خطر سوء استفاده قرار می دهد و بر سالمت شخص فقر زیان آور اس

 ذارد. در اسکاتلند مدرن و پذیرای مهاجران این امر قابل قبول نیست.تأثیر میگ
 

چگونگی رسیدگی به آنها را در اسکاتلند مورد  اد، اما می توانیمگزارش ما تجربه گذشته این افراد را تغییر نخواهد د
 واکنش ترحم آمیز به فقر. –توجه قرار داده و بر آنچه که در کنترل ماست تمرکز کنیم 
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دم ، اما می توانیم در جهت کاهش تأثیرات سوء آن بر زندگی مرریشه کن کنیمکامال می دانیم که نمی توانیم فقر را 
 کنیم و در اسکاتلند یا در کشور تابعیتشان به افراد فرصت بازیابی یک زندگی جدید دهیم. پیشرفت

 
 دارد: مبارزه با فقر منافع بسیاری

 
 ،صون می مانندم   ضربه های روحی و ناسالمتی سیکل زیان بخش درگیری در مردم از اثرات •
 می یابد، خطر بردگی خانگی و سوءاستفاده از فرد یا جنایت بشدت کاهش •
 می یابد، نیاز به ارائه خدمات محلی کاهش  •
 به وضائف اصلی خود  بپردازند، ونهادهای غیر دولتی می توانند  •
 افرادی که تجارب مثبتی داشته بهتر در جامعه اسکاتلند ادغام می شوند. •
 

و  سریع به سیستم پناهندگی دسترسی در این عملکرد پیشگیرانه حائز اهمیت بسیار می باشد. ت حقوقیارائه خدما
می باشند مانع فقر می شود. ارائه خدمات حقوقی به افرادی که دسترسی به آن محق  مهاجرت و دریافت کمکی که

ست کمک های پولی دولتی ندارند، مخصوصاً خانواده ها و کودکان، بسیار مهم می باشد. اگر در این راستا سیا
 خدمات حمایتی و اسکاتلند خدمت کرده ایم.  صحیحی اتخاذ کنیم، به فرد، خانواده،  جامعه، 

 
می توانیم در جهت بهبود زندگی افرادی که امیدواریم گزارش ما اولین قدم در راستای اتخاذ یک سیاست ملی باشد. 

 روزانه برای بقای خود می کوشند قدمهایی برداریم.
 

. احتمال میرود تغییرات قانونی ناشی از قانون ظ شدنی نمی باشدنیست و در دراز مدت حف ذارسیاست فعلی تأثیرگ

عدم تدوین سیاست صحیح در صورت ، چنانچه در اسکاتلند اجرا شود، منجر به گسترش فقر شود.  2016مهاجرت 

گالسگو، که بار این مسئولیت را تا  نه تنها در باعث ایجاد بحران می تواند تأثیرات این تغییرات قانونی ،در این زمینه
 .شود سر اسکاتلنداحال بدوش کشیده ، بلکه در سر

 
 قضاوت خواهد شد. در این خصوص بر مبنای عملکردشفقر یک مسئله مرتبط به انسان دوستی می باشد و اسکاتلند 

  آغازی نو دهیم.سرپس بگذارید به این زندگی های پنهانی 
 
 

 کریستینا مکلوی
 پارلمان اسکاتلندنمایند 

 رئیس کمیسیون برابری و حقوق بشر
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 یافته های کلیدی
 

. سیستم پیچیده و غیر قال دسترس می باشد و برای  اهندگی و مهاجرت قابلیت ایجاد فقر داردبنا بر شواهد، سیستم پن
فقر  گرفتار تله وسه دشوار است. همینکه شخصیفردی که تازه وارد انگلستان شده و بی بضاعت می باشد شروع پر

تقاضای پناهندگی فقط در بعضی نقاط  برای ارتباط با پروسه پناهندگی بسیار دشوار می شود. تسهیالت اداریمی شود 
ما  از  تؤام با مشکالت و این خود مسئله فقر را تشدید می کند. دسترسی به انها در انگلستان  موجود می باشند و 

ولی مهمترین  ،شنیده ایم که ترکیبی از دالیل منجر به فقر می شوند دارند افرادی که وضعیت مهاجرتی نامطمئن
ما معتقدیم که تعیین میزان و ماهیت فقر در اسکاتلند نیازمند تحقیق آزاردهنده می باشند. عوامل قاچاق انسان و روابط 
ری از بی خانمانی مشاهده شواهد آشکااین تحقیقات  مخصوصاً به این دلیل  که در طولو بررسی بیشتری می باشد، 

و کردیم. فقر معموال پنهان می باشد و بسیاری سازمان ها در حل این معضل تالش می کنند. ما از دولت اسکاتلند 
      شهرداری ها تقاضا می کنیم به پیشنهادات ذیل عمل کنند: 

 
 (51)بند  ضد فقر اسکاتلند"  که عملکرد ملی را در مبارزه با فقر هدایت کند.  تدوین "سیاست •
 (190)بند  ضعیت مهاجرتی نامطمئنی دارند.که وخدمات جدید حقوقی دولت اسکاتلند برای افراد فقیری  ارائه •
رت بهداشت، دولت اسکاتلند، نمایندگان وزا شده از مسئولین، متشکل از کارکنانتأسیس یک شبکه هماهنگ  •

 (191شوراهای محلی، سازمان های غیر دولتی، سازمان های غیرانتفاعی و حقوقدانان. )بند 
که وضعیت  افراد کم بضاعت را به دولت اسکاتلند عملی بودن گسترش برنامه یارانه استفاده مجانی از اتوبوس •

 (94)بند  مهاجرتی نامطمئنی دارند بررسی کند.
و نیازمند مسکن  مبتال به یک بیماری واگیرچنانچه پزشکان تشخیص دهند که فردی با  وضعیت مهاجرتی نامطمئن  •

 (90می باشد، دولت اسکاتلند به عنوان یک اقدام پیش گیرانه هزینه مسکن را تأمین کند. )بند 
خانه اذیت و آزار شده اند و دسترسی  دولت اسکاتلند بودجه ای تحت عنوان "بودجه فقر" برای کمک به زنانی که در •

 (67به کمک های دیگری ندارند تأمین کند.  )بند 
راهنما و اطالعات شهرداری در ارتباط با افرادی که وضعیت مهاجرتی نامطمئنی دارند  ت اطالع مجریانجه •

)بند  ارزیابی حقوق بشر باید شفاف باشد. مربوط به (. اطالعات140به روز آورده شود )بند  COSLAشهرداری / 
174) 

در اغدام پناهنده در  اشتغال این نوع در اجتماع را داشته باشند. پناهندگان بایستی حق کار با حقوق یا بدون حقوق •
مؤثر می باشد، تأثیر مثبت بر سالمت جسمی و روانی دارد و برای پناهنده امکان کسب درآمد بوجود می  اجتماع
   (95)بند  آورد.

 
 

 متن کامل گزارش در این وبسایت موجود می باشد:
 

http://www.parliament.scot/S5_Equal_Opps/Reports/EHRiC_3rd_Report_2017.pdf 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 5223 348 0131 تلفن:  تماس با کمیته:

 tequalities.humanrights@parliament.sco ایمیل:   
 SP_EHRiC@ تویتر:   
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