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  الملخص التنفيذي
   75يعيشون في اسكتلندا و  الجئا ً  290 أجرى المجلس االسكتلندي لالجئين استطالعاً شمل ،2020 في يوليو

 .19-جائحة كوفيدوتعمل معهم بشأن تأثير   منظمة تدعمهم

 

 النتائج الرئيسية: 

 الصحة الجسدية والنفسية:   

  الرقمي:اإلدماج  

 و تدابير الصحة العامة:    19-المعلومات حول كوفيد

 العزلة االجتماعية والتواصل:  

 السالمة  

 المخاوف التنظيمية:  

 التوصيات   

  

  
 

 

 

 

 

 



 

    

   ية:حة الجسدية والنفسالص

أو ممتازة. ٪ من  65أفاد   الرجال أن صحتهم البدنية في األسابيع األربعة الماضية كانت إما جيدة أو جيدة جًداً 

 ٪ فقط يندرجن ضمن هذه الفئات.  55فنسبة  أما بالنسبة للنساء

٪ من الرجال والنساء صحتهم النفسية في األسابيع األربعة الماضية بأنها كانت إما جيدة أو جيدة جًداً  46ف نص

ية  أن صحتهم النفس  ٪ من المشاركين 33رجالً ( 35) و  ٪ من المشاركين30امرأة(  (41وذكرت أو ممتازة. 

   اآلونة األخيرة. كانت سيئة أو سيئة للغاية في

ايا اللجوء  األشخاص الذين يتم النظر بقض(٪ فقط من األشخاص ممن هم في وضع هجرة غير مستقر  34ف  صن

تم   بهم أو من  النفسية    )رفض طلبهمالخاصة  اآلونة  على  صحتهم  في  أوممتازة  جًداً  أو جيدة  كانت جيدة  أنها 

 للغاية.  فوا صحتهم النفسية على أنها سيئة المشاركين ممن صن ٪  من40مع نسبة  األخيرة، 

مشارًكا من المنظمات أن تدهور الصحة النفسية لألشخاص الذين يعملون معهم كان مصدر قلق كبير    17ذكر  

 من الذين اعتبروا ذلك مصدر قلق حالي.   21و قد زاد هذا العدد إلى  19-قبل كوفيد

من المال   أن عدم وجود ما يكفي٪ ممن شملهم االستطالع ممن هم في وضع هجرة غير مستقر 70قال  

الغذاء مجال اهتمام أكبر بكثير  أصبحت االستجابة لفقر ة. مشكلة خطيرة أو متوسط لشراء الطعام يمثل

 .   19-للمنظمات التي تدعم الالجئين منذ اإلغالق بسبب كوفيد

 .  19-أنهم أو شخص في أسرتهم قد ثبتت إصابتهم بكوفيد (٪ 7.6)مشارًكا  22ذكر 

 

 

 

 

 

 

   الرقمي:اإلدماج 
٪ فقط لديهم إمكانية الوصول إلى جهاز  44٪ من المشاركين لديهم إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي. لكن  90

و   أفاد  20كمبيوتر  لوحي.  إلى جهاز  الوصول  إمكانية  لديهم  لديهم    ٪67   أن  المشاركين  من  القدرة على ٪ 

الهاتف    القدرة على الوصول لالنترنت من خالل ٪ أفادوا أن لديهم    78شبكة ذات نطاق عريض و  الوصول ل

 المحمول.  

  االنترنت على على الرغم من وجود أدلة على وجود فجوات بين الجنسين من حيث الوصول إلى األجهزة و  

يبدو أقل أهمية من االستبعاد المتزايد من الوصول الرقمي الذي يواجهه األشخاص  الهاتف المحمول، إال أن هذا 

 ممن لم يستقر وضع الهجرة  الخاص بهم.  

بالنسبة   انخفض  قد  العريض،  النطاق  إلى  وضوًحا  واألكثر  األجهزة،  إلى  الوصول  أن  يبدو  المقاييس،  بكل  و 

لم يكن لديه هاتف   4من كل    1أو من تم رفض طلبهم:    النظر بقضايا اللجوء الخاصة بهم  للمشاركين الذين يتم

 فقط لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر.  3من كل  1ذكي و 

أو    -٪ من الرجال  21٪ من النساء و  14  -ذكرت أقلية صغيرة ولكنها مهمة من الناس   أنهم إما واثقون قليالً 

 نت.  غير واثقين على اإلطالق من قدرتهم على استخدام اإلنتر 

 تعليم أطفالهم.   وانعكاسها علىبدا اآلباء أكثر قلقًا بشأن تأثير قدرتهم المحدودة للحصول على االنترنت 

كأحد أهم ثالثة احتياجات لمجموعة عمالئهم قبل   ’‘الفقر الرقمي’‘فقط من المشاركين من المؤسسات  10وضع 

 ممن وصفوها بأنها مصدر قلق تنظيمي كبير حاليًا. 29. وزاد هذا العدد إلى 19-كوفيد

  

 

 

 

 

 

 تأثير  

أن   ٪ من المشاركين  33رجالً (  35) و  ٪ من المشاركين30امرأة(  (41وذكرت 

 اآلونة األخيرة.   ية كانت سيئة أو سيئة للغاية فيصحتهم النفس

 

األشخاص الذين حصلوا على وضع  (٪ ممن تم قبول طلبات الهجرة الخاصة بهم  30

٪ ممن لم يستقر وضع الهجرة الخاص بهم 37، و )الجئ والالجئين المعاد توطينهم

يتم النظر بقضايا اللجوء الخاصة بهم أو من تم رفض طلبهم( ،  )األشخاص الذين 

لديهم اتصال هاتفي أو شخصي مع األصدقاء أو األقارب عدة مرات فقط في الشهر 

 أو أقل. 

  
شخًصا صراحةً أن اإلساءة العنصرية، أو ظهورهم كشخص ملون أو    23قال   

 األمان في اسكتلندا.   امرأة ترتدي الحجاب، جعلهم يشعرون بعدم 

  



 ة العامة:   حو تدابير الص 19-المعلومات حول كوفيد
 . 19-٪ من المشاركين واثقين من أن لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة عن كوفيد 75كان 

 .  19-تم االستشهاد بالحكومة االسكتلندية كأفضل مصدر حيث حصل الناس على معلومات حول كوفيد

أفاد   الرئيسية حيث  العامة  الصحة  لتدابير  االمتثال  من  مستويات عالية  هناك  يلتز 86كانت  أنهم  دائًما  ٪  مون 

٪ من المشاركين أنهم يلتزمون دائًما بإرشادات التباعد االجتماعي.  64باإلرشادات الخاصة بغسل اليدين .و ذكر  

 . 1مفي المتاجر أو وسائل النقل العا ٪ إنهم يرتدون األقنعة دائًما73وقال 

قالو ا أنهم تمكنوا من القيام بذلك    ٪فقط من المشاركين  31فيما يتعلق بتوجيهات الحكومة بشأن التمارين اليومية،  

 على نحو دائم أو في أغلب األحيان.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يوليو. أصبح ارتداء الكمامة في اسكتلندا إلزامياً في المتاجر ووسائل النقل العام وفي بعض األماكن   26يوليو إلى    8إلى أن فترة جمع البيانات كانت من    تجدر اإلشارة 1

   قرب نهاية االستطالع.  0220يوليو  22العامة الداخلية األخرى بتاريخ 

 ة العامة:   حو تدابير الص 19-المعلومات حول كوفيد
 . 19-٪ من المشاركين واثقين من أن لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة عن كوفيد 75كان 

 .  19-تم االستشهاد بالحكومة االسكتلندية كأفضل مصدر حيث حصل الناس على معلومات حول كوفيد

أفاد   الرئيسية حيث  العامة  الصحة  لتدابير  االمتثال  من  مستويات عالية  هناك  يلتز 86كانت  أنهم  دائًما  ٪  مون 

٪ من المشاركين أنهم يلتزمون دائًما بإرشادات التباعد االجتماعي.  64باإلرشادات الخاصة بغسل اليدين .و ذكر  

 . 1مفي المتاجر أو وسائل النقل العا ٪ إنهم يرتدون األقنعة دائًما73وقال 

قالو ا أنهم تمكنوا من القيام بذلك    ٪فقط من المشاركين  31فيما يتعلق بتوجيهات الحكومة بشأن التمارين اليومية،  

 على نحو دائم أو في أغلب األحيان.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يوليو. أصبح ارتداء الكمامة في اسكتلندا إلزامياً في المتاجر ووسائل النقل العام وفي بعض األماكن   26يوليو إلى    8إلى أن فترة جمع البيانات كانت من    تجدر اإلشارة 1

   قرب نهاية االستطالع.  0220يوليو  22العامة الداخلية األخرى بتاريخ 

 العزلة االجتماعية والتواصل:  
 في كال االستطالعين، ظهرت العزلة كأبرز مشكلة أو مصدر قلق فردي من قبل المشاركين.  

مصدًرا حقيقيًا للقلق وكان له تأثير سلبي على الصحة العقلية، حيث ربط العديد من المشاركين   19-كان كوفيد

 الصحة النفسية بالوحدة والعزلة.   شعورهم بسوء

  

األشخاص الذين حصلوا على وضع الجئ والالجئين المعاد  (لخاصة بهم  ٪ ممن تم قبول طلبات الهجرة ا30

األشخاص الذين يتم النظر بقضايا اللجوء الخاصة  (٪ ممن لم يستقر وضع الهجرة الخاص بهم 37، و )توطينهم

، لديهم اتصال هاتفي أو شخصي مع األصدقاء أو األقارب عدة مرات فقط في الشهر  )بهم أو من تم رفض طلبهم

   أقل.أو 

  

من معرفتهم عن كيفية   واثقونفي حين كان من الواضح أن األشخاص الذين تم قبول طلبات الهجرة الخاصة بهم  

 الدعم ،كان أولئك الذين لم يستقر وضع الهجرة الخاص بهم أقل ثقة بشكل كبير .   الحصول على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير  

أن   ٪ من المشاركين  33رجالً (  35) و  ٪ من المشاركين30امرأة(  (41وذكرت 

 اآلونة األخيرة.   ية كانت سيئة أو سيئة للغاية فيصحتهم النفس

 

األشخاص الذين حصلوا على وضع  (٪ ممن تم قبول طلبات الهجرة الخاصة بهم  30

٪ ممن لم يستقر وضع الهجرة الخاص بهم 37، و )الجئ والالجئين المعاد توطينهم

يتم النظر بقضايا اللجوء الخاصة بهم أو من تم رفض طلبهم( ،  )األشخاص الذين 

لديهم اتصال هاتفي أو شخصي مع األصدقاء أو األقارب عدة مرات فقط في الشهر 

 أو أقل. 

  
شخًصا صراحةً أن اإلساءة العنصرية، أو ظهورهم كشخص ملون أو    23قال   

 األمان في اسكتلندا.   امرأة ترتدي الحجاب، جعلهم يشعرون بعدم 

  



 

 ة  السالم
لديهم أوضاع هجرة  بّع الرجال والنساء ومن  المشاركين من  الى حر  باألمان   كبير في  د  مختلفة عن شعورهم 

 بأمان كبير أو تام.  نهم شعروا ٪ من المشاركين أ67 اسكتلندا حيث أفاد

شخًصا صراحةً أن اإلساءة العنصرية، أو ظهورهم كشخص ملون أو امرأة ترتدي الحجاب، جعلهم     23قال   

   األمان في اسكتلندا. يشعرون بعدم

 شخًصا الى أن السلوك المعادي للمجتمع في منطقتهم يقوض شعورهم باألمان.  25أشار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    التوصيات
مقد با  يالخدمات وصانع  ميعلى  الشعور  من  للتخفيف  تدابير  طليعة  السياسات وضع  في  الوحدة  و  لعزلة 

 وتداعياته.  19-بة لكوفيداالستجا

الخاص بهم.  إلى جانب  تطوير   ًداً من الخدمات هم أولئك الذين لم يستقر وضع الهجرة األكثر استبعا األشخاص
كحاجة إلى استمرار الجهود إلشراك الناس في جميع مراحل نظام الهجرة وتمكينهم بالمعرفة والثقة  الدعم،  هنا

 وطلب المشورة بشأن القضايا التي تهمهم.  في الوصول إلى الخدمات 

ية، الممولة جزئيًا في اسكتلندا أثناء اإلغالق، إلى التوسع لضمان حصول األشخاص على  تحتاج الجهود الحال
 وتمكينهم من خالل توفير األجهزة والوصول إلى اإلنترنت والمهارات.   اإلتصال الرقمي

لتحسين ظروف  فبدالً من السعي بشكل جدي     الضوء على ذلك.   2020القت  حادثة  فندق  بارك  في يونيو  
أثناء الناس  الناس    معيشة  سالمة  مباشر  بشكل  تقوض  تدابير  والمقاولين  الداخلية  وزارة  اتخذت  اإلغالق، 

 تبرير العيش في مساكن غير مناسبة وفي فقر قسري.   ورفاهيتهم. ال يمكن بأي حال من األحوال 
  

حة، هناك حاجة لفهم ومعالجة القضايا األساسية التي تؤثر على حياة بعض  باإلضافة إلى االستجابة الفورية للجائ
الخاصة بجرائم    الالجئين في بالتشريعات  الوعي  لزيادة  المجتمعات  العمل مع  اسكتلندا. ويمكن أن يشمل ذلك 

سوء المعاملة الكراهية وآليات اإلبالغ عنها،  و ايجاد الحلول المحلية للتوترات المجتمعية، ودراسة المضايقات و
 في األبحاث المستقبلية واألنشطة اإلجتماعية. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المخاوف التنظيمية:  
ا الرغم من أن بعض  الخدمات،  على  الطلب على  إلى زيادة  ألشخاص  يواجهون صعوبة  في أدى اإلغالق 

 اإلمدادات عن بعُد، مما يفرض ضغوًطا على المنظمات التي تساعد الالجئين في توفير الموارد.   إلىالوصول 

يل العمل الجماعي الرقمي هي أحد متطلباتها الثالثة  منظمة إن المهارات الرقمية والقدرة على تسه 29قالت 
 األكثر إلحاًحا.  

المؤسسات من الوصول  ٪70  تمكنت تمويل محدد لمواجهة تحديات    من  المستمرة  الإلى  الخدمات  طلب على 

بنسبة  محلية  الجئون والمجموعات الاإلغالق. كان هذا أقل قليالً بالنسبة للمجموعات التي يقودها ال فترةطوال  

66 .٪ 

المحل االستجابة  أن  المشاركين  معظم  ذلك  ورأى  ومع  ما،  حد  إلى  فعالة  كانت  للوباء  تعليقات ية  أبرزت  فقد 

 التنسيق والجهود المبذولة لتجنب االزدواجية ينبغي أن تظل محورالجهود في المستقبل.   أن المشاركين الى

على المدى الطويل، ظهر اكتساب المهارات الرقمية والتكيف مع طرق جديدة للعمل مع المجتمعات بقوة جنبًا 

 ت المنظمات.  اً حسب ما أوضحباعتبارها أكثر االحتياجات إلحاحقضايا التمويل والموارد  إلى جنب مع

والفشل في استجابة سياسة وزارة الداخلية كعوامل من المحتمل    19-المجتمعي  لكوفيدتمت اإلشارة إلى التأثير 

زيادة مستدامة في الطلب في المستقبل ،وما يترتب عليه من عدم اإلستقرار في التمويل األساسي    أن تؤدي إلى

 على المدى الطويل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير  

أن   ٪ من المشاركين  33رجالً (  35) و  ٪ من المشاركين30امرأة(  (41وذكرت 

 اآلونة األخيرة.   ية كانت سيئة أو سيئة للغاية فيصحتهم النفس

 

األشخاص الذين حصلوا على وضع  (٪ ممن تم قبول طلبات الهجرة الخاصة بهم  30

٪ ممن لم يستقر وضع الهجرة الخاص بهم 37، و )الجئ والالجئين المعاد توطينهم

يتم النظر بقضايا اللجوء الخاصة بهم أو من تم رفض طلبهم( ،  )األشخاص الذين 

لديهم اتصال هاتفي أو شخصي مع األصدقاء أو األقارب عدة مرات فقط في الشهر 

 أو أقل. 

  
شخًصا صراحةً أن اإلساءة العنصرية، أو ظهورهم كشخص ملون أو    23قال   

 األمان في اسكتلندا.   امرأة ترتدي الحجاب، جعلهم يشعرون بعدم 

  



Scottish Refugee Council
Portland House
17 Renfield Street
Glasgow G2 5AH

Tel:  0141 248 9799
Fax:  0141 243 2499
Email:  info@scottishrefugeecouncil.org.uk
Visit: www.scottishrefugeecouncil.org.uk

 facebook.com/scottishrefugeecouncil

 twitter.com/scotrefcouncil

Scottish Charity Number: SC008639
Company Number: SC145067
OISC reference number: N200100084

  

 حول التقرير: 
السياسات واالتصاالت والمجتمعات    قسم  كتب التقرير غاري كريستي وهيلين بايلو.  غاري كريستي هو رئيس

االسكتلندي لالجئين .أما هيلين بايلو فهي باحثة مستقلة تركز عملها على تجارب الالجئين وطالبي    في المجلس 
 اللجوء. 

  

 التقرير الكامل متاح باللغة اإلنجليزية على موقع المجلس االسكتلندي لالجئين.  
  

 تم دعم التقرير بتمويل من صندوق االستجابة والتكيف. 
  

  ه وخبرته وآرائه في استكمال االستبيانات.نود أن نشكر كل من قدم وقت

  


