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لقد أُعِ ّد هذا الدلیل لكِ  ،أيتها المهاجرة في فنلندا .یتحدث الدلیل وبإختصار عن حقوقك.
وقد أع ّد دار األمان في تورکو ( )Turun ensi- ja turvakotiryهذا الدليل.
إن تبرعات حفل " V-dayحركة انهاء العنف ضد النساء والبنات" الخيري المقدمة
لدار األمان في توركو م ّكنت من إصدارالدلیل .قام بتنظيم الحفل ك ٌل من المسارح
المهنیة في تورکو ،مسرح القصر ( ،)Linnateatteriمسرح مدينة توركو (Turun
 )Kaupunginteatteriوالمسرح السویدي في توركو (.)Åbo Svenska Teater

 .1المساواة والتكافؤ
وفقا للدستور الفنلندي ،یجب أن یعامل جمیع الناس
بالتساوي ،بغض النظر مثالً عن الجنس ،العمر،
اللغة ،العِرق ،الدین ،الرأي أو الحالة الصحیة .للمرأة
والرجل نفس الحقوق في فنلندا .وقانون المساواة يُعز ُز
هذه المساواة بين المرأة والرجل.

المصادر
حقوق المرأة /حقوق اإلنسان ،المساواة:
www.stm.fi/tasa-arvo
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المصادر
المساعدة المعيشية /دائرة التقاعد الشعبي:
www.kela.fi and
www.infopankki.fi

 .2الضمان اإلجتماعي الفنلندي
 1-2الخدمات الصحیة
یمکنكِ اإلستفادة من الخدمات الصحية العامة الفنلندیة ،إذا كان لديكِ محل إقامة دائم في فنلندا .إذا لم تكوني متأكدة أنه لديك محل
إقامة دائمي في فنلندا أم ال ،إستفسري عن ذلك من مکتب السجل المدني .تحصلين في الحاالت الطارئة على الرعاية الصحية
حتی وإن لم یکن لدیكِ محل إقامة دائمي في فنلندا .وفي مثل هذه الحالة يمكن إسترجاع تکاليف الرعایة منك في وقت الحق.
إذا لم یکن لك الحق في الحصول على الخدمات الصحیة العامة ،بإمكانكِ أن تحجزي موعدا الی الطبیب من المراکز الطبية
الخصوصية .تکالیف الخدمات الصحیة للمريض قي القطاع الخاص أکثر مما هي عليه في القطاع العام.

 2-2الدعم المالي
ت تسکنين في فنلندا ،فیحق لك الحصول علی الضمان اإلجتماعي الفنلندي .یتم طلب المساعدات المشمولة بالضمان
إذا کن ِ
اإلجتماعي الفنلندي من دائرة التقاعد الشعبي أي ( ،)KELAوتطلب كل مساعدة علی حِدَ ة .یمکنك معرفة الوضع الخاص بك من
خالل مراجعة ال ُ .kelaتمنح المساعدات وفقا ً لحالة صاحب الطلب المعيشية .يشمل الضمان اإلجتماعي مثالً على مخصصات
(عالوة) الطفل ،مساعدة الدراسة ،بدل السکن (مساعدة اإليجار) ،ضمانات البطالة األساسیة وتعويض (بدل) عن اإلجازة
المرضیة.
ال للمأکل ،للملبس أوللرعایة الصحیة ،فیمکنكِ طلب
إذا کان دخلكِ أو إمكانيتكِ ال يكفيان لسد المصاريف الیومیة الالزمة مث ٍ
الحصول علی المساعدة المعيشية .الفصد من المساعدة المعيشية هو أن تكون كمساعدة مؤقتة ،ویمکن طلبها من مکتب الخدمات
اإلجتماعیة لبلدیة سكنكِ الدائم.
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 .3قانون األسرة
 1-3طلب الطالق
یمکن طلب الطالق إمّا سوي ٍة أو من قبل أحد الزوجین فقط .يمكن طلب الطالق
حتی إذا كان أحد الزوجين الیرید الطالق .ال یُبحث في أسباب الطالق .یُطلب
الطالق في فنلندا على مرحلتین .في األولى يُق ّد ُم طلب خطي (كتابي) للطالق
(یمکن طبعه أي إستنساخه من اإلنترنت) ،والذي یُرسل الی المحکمة اإلبتدائية
الموجودة في البلدية ااتي يُقيم الشخص فيها بصورة دائمية .بُدف ُع رس ٌم مالي
عن تقديم طلب الطالق .تبدأ من تاريخ تقديم طلب الطالق فترة إلعادة النظر
(التفكير) مدّتها ستة أشهر ،والتي بعد إنتهائها يطلب الطالق مجددا .وبعد ذلك
تح ُك ُم المحکمة للزوجین بالطالق.
إذا کان لطالبي الطالق أطفال دون سنّ ال  ١٨من العمر ،فیجب أن یتم مع
الطالق اإلتفاق أيضا ً علی أين سيعیش الطفل ،من هو ولي أمرالطفل ،کیف
للوالد اآلخر أن یلتقي بالطفل و كم هو مبلغ النفقة (اإلعالة) الذي على أحد
الوالدين أن یدفعه لآلخر
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المصادر
طلب الطالق ورعاية الطفل واإلعالة:
www.thl.fi lastensuojelun
الدليل( www.finlex.fi ،قانون
مساعدة النفقة ،قانون عن إعالة
الطفل ،قانون عن حضانة الطفل و
حق اللقاء ،قانون الزواج و قانون
الوصایة)

 2-3رعاية الطفل والنفقة
للطفل الحق في الحصول علی الرعایة والعنایة التي تتناسب مع مستوى نموه .ومن واجب األبوین إعالة طفلهما الى أن یبلغ
الطفل سن ال  ١٨من العمر ،ويتحمّال التکالیف الناتجة عن الرعایة واإلعتناء بالطفل .يدف ُع الوالد الذي ال یعیش الطفل معه نفقة
للوالد اآلخر.
يُصادق علی اإلتفاق الخاص بحضانة وإعالة الطفل لدى المُشرف على شؤون األطفال في مکتب الخدمات اإلجتماعیة في بلدية
اإلقامة الدائمة .عندها یکون الوالدين قد تمكنوا عند اإلنفصال من اإلتفاق فيما بينهم علی المسائل الخاصة بحضانة ونفقة الطفل.
و إذا ما لم يتمكن الوالدين من اإلتفاق فيما بينهم على هذا الشيءُ ،تح ّل القضیة في المحکمة .تأخذ المحکمة في قرارها مصلحة
الطفل ورغباته الخاصة بعین اإلعتبار .و یمكن للمحکمة أن تطلب أيضا ً من السلطات اإلجتماعیة المزيد من التوضيحات.

 3-3الحضانة المشترکة
تتحقق مصلحة الطفل علی أفضل وجه ،حينما يرعى كال الوالدين سوية طفلهما .ففي الحضانة المشترکة یتشارك کال الوالدین في
رعاية أمور الطفل ویتخذان القرارات التي تخص الطفل (علی سبیل المثال ،الرعایة والتربیة ،مکان السکن ،الرعایة الصحیة،
الحضانة النهارية أي الروضة والدوام المدرسي) .یمکن وبقرار من المحکمة تقليص صالحيات أحد الوالدين في الحضانة
المشتركة .في حالة اإلنفصال یتم تسوية مسألة سکن الطفل حسب مصلحته والتفكير بتنظيم حیاته الیومیة .یجوز للطفل رسمیا أن
یسکن في عنوان واحد فقط.

 4-3الحضانة ال ُم ْط لقة (المنفردة)
يقوم الوالد الذي له الحضانة الم ْ
بشكل مستقل.تعطي السلطات
ُطلقة (المنفردة) أخذ اإلختيارات والقرارات الخاصة بالطفل
ٍ
(علی سبیل المثال ،الطبیب ،المعلم ،الموظف اإلجتماعي) المعلومات الخاصة بالطفل لولي األمر فقط (الذي له حق الحضانة)،
یمکن لولي األمر المنفرد بالحضانة أن يعطي للسلطات موافقته الشخصية ،لكي يتمكن الوالد اآلخر أيصا ً من الحصول على
المعلومات .یمکن أيضا ً وبقرار من المحکمة إن يمنح حق الحصول علی المعلومات.

 5-3حق اللقاء
من خالل حق اللقاء نضمن حق الطفل في التواصل واإللتقاء بالوالد اآلخر والذي ال یعیش الطفل معه .إنجاح هذه اللقاءات هي من
مسؤولية کال الوالدین.
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 .4حق المساعدة القانونية
 2-4منع اإلقت راب

لدیكِ الحق في الحصول علی المساعدة القانونیة في فنلندا.
یمکنكِ طلب المساعدة في القضایا القانونیة من مکتب
ت ضحیة أعمال عنف خطیرة
المساعدات القضائية .إذا وقع ِ
أو جریمة جنسیة ،یحق لكِ أن تحصلي علی خدمة محامي
في المحكمة علی نفقة الدولة.

يُقدّم على طلب منع اإلقتراب في الحالة التي تکون فیها حیاتكِ ،
صحتكِ أو حریتكِ مهددة أو معرضة للمضايقة بشکل متکرر.
منع اإلقتراب يعني أن ذلك الشخص المعني به ال يمكن
له اإلتصال بكِ أو اإلقتراب منكِ  .یُطلب منع اإلقتراب من
المحکمة ،یمکن للشرطة أن تفرض منع اإلقتراب مؤقتاً .ما
يسهل من الحصول علی قرار منع اإلقتراب هو إذا کانت لدیكِ
أدلة (علی سبیل المثال ،رسائل هاتقية ،تقریر طبي) أو شهود
على األحداث (مثال الجار).

 1-4اإلبالغ عن الجریمة
ت ضحیة للجریمة .يقدّم
یجب أن يتم عمل البالغ ،إذا وقع ِ
البالغ الى مرکز الشرطة .ویمکن أیضا تقديم البالغ عبر
الموقع األلکتروني للشرطة أو عبر اإلتصال بالهاتف،
إذا ما کان حجم الجریمة بسيط.

 3-4ضمان السالمة (ضمان سرية
المعلومات والبيانات الشخصية)

لإلبالغ عن الجریمة ،تحتاج الشرطة الی المعلومات
الواردة أدناه:
•ماذا قد حدث
•أین ومتی حدث ذلك
•من کان الفاعل (عالمات فارقة محتملة مثالً ،العمر،
المظهر الخارجي)
•معلومات إضافیة مُحتملة عن الفاعل

ت تشكين بأن سالمتكِ أو سالمة عائلتكِ مهددة ،یمکنكِ
إذا کن ِ
طلب ضمان السالمة من مکتب السجل المدني .یعني ضمان
السالمة بأن مکتب السجل المدني ال یعطي علی سبیل المثال
عنوان سکنك لغیر السلطات الرسمية.

المصادر

بعد اإلبالغ عن الجریمة تقوم الشرطة بالتحقیق في الحادث
و تعد التحقیق األولي .إذا کان لدیك أدلة (مثال التقریر الطبي
عن اإلصابات المتسببة ،صور ،رسائل هاتقية) یجب تقدیمها
الی الشرطة أيضاً .الجرائم والعقوبات الناتجة عنها منصوص
علیها في القانون الجنائي الفنلندي .في فنلندا يتحم ُل جمیع الذین
أعمارهم فوق  ١٥سنة مسؤولية الجرائم التي یرتکبونها ،أي
یمکن أن یحاكموا علیهما .ال یجوز الحكم علی الذین أعمارهم
دون  ١٥سنة ،ولکنهم ملزمون بتعویض األضرار التي قد
تسببوا فيها.

الدعم القانونيwww.oikeus.fi :
وwww.infopankki.fi
اإلبالغ عن الجریمة ،الشهادة الطبیة والصور:
 www.poliisi.fiو
www.infopankki.fi
منع اإلقترابwww.infopankki.fi :
وwww.poliisi.fi
ضمان السالمةwww.maistraatti.fi :
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www.tuentu.fi

دار اإلستقبال والمأوی في تورکو
Luolavuorentie 7b, 20810 Turku
٠٢ ٥١٣٤ ١٠٠ :تليفون
turvakoti@tuentu.fi
:الفيسبوك من دار اإلستقبال والمأوی
www.facebook.com/turunturvakoti

