مشروع مساعدة المهاجرين بدون وثائق رسميه -:
الغرض الرئيسي لهذا المشروع هو توفير االستشارات القانونيه مجانا للمهاجرين الذين
اليحملون وثائق رسميه و يقيمون حاليا قي فنلندا ،وال يشمل ذلك تمثيلهم امام القضاء او توثيق
مستنداتهم .كما يسعى المشروع الى رفع مستوى الوعي لدى تلك الفئات حيال حقوقها بصفة عامه
لذا يعنى المشروع بجمع وتوفير المعلومات عنهم من خالل دراسة ومعاينة اوضاعهم االجتماعيه
وخلفيتهم الحضاريه بهدف الوصول الي الغايه المنشوده وهي حصولهم على حقوقهم االنسانيه
وتجدر االشاره الي ان هذا المشروع يقوم علي اساس خيري وتموله “ شركة العاب الياناصيب
الفنلنديه” بالتنسيق مع “ مركز ارشاد الالجئين ''.

تعريف “ المهاجر بدون وثائق رسميه“ -:
هو الشخص الذي يقيم في فنلندا بصفة غيرشرعيه  ،ويشمل ذلك من يقيم بدون رخصة اقامه
سارية المفعول او الذي تتجاوز مدة اقامته الفتره المسموح بها نظاما او من يقيم بدون علم
السلطات المعنيه او الذي يتنقل من بلد الي اخر بدون مستندات موثقه .وعلى أي حال فان لتلك
الفئات حقوق انسانيه اساسيه تستدعى مد يد العون لهم والمساعده.

مركز ارشاد الالجئين -:
REFUGEE ADVICE CENTER
هواحدى مؤسسات المجتمع المدني المستقله والمسجله رسميا لتقديم االستشارات القانونيه المجانيه
لطالبي اللوجؤ السياسي والالجئين والمهاجرين االخرين في فنلند .كما يعمل علي تحسين
اوضاعهم النظاميه واالجتماعيه ويقوم بمتابعة تطور سياسات االتحاد االوروبي بهذا الشأن.
ولمزيد من المعلومات عن المركز  ،راجع موقعه علي االنترنت -:
www.pakolaisneuvonta.fi

www.paperittomat.fi

كيفية الحصول علي االستشاره القانونيه
” ل المهاجرين بدون وثائق“ -:
تجدر االشاره الي ان االستشاره القانونيه تقدم بصفه سريه ويمكن الحصول عليها باسم مجهول في حال
طلب ذلك  ،ويتم تقديمها باللغه الفنلنديه واالنجليزيه والفرنسيه  ،كما يمكن توفير مترجم في بعض
.الحاالت التى تستدعي ذلك.

طرق االتصال -:
ا) عبر الهاتف  0452377104 -:كل يوم اثنين من الساعه  1500الي الساعه .1600
ب)عبر البريد االلكتروني -:
paperittomat@pakolaisneuvonta.fi

ج)الحضور شخصيا :

لمقابلة المستشار القانوني في مقر العياده العالميه

”“Global Clinic
وذلك حسب مواعيد عمل العياده  ،ويمكن الحضور بدون موعد مسبق للعياده للحصول علي الرعايه
الطبيه التى يقوم بها اطباء متطوعون .وتجدر االشاره بأن موقعها غير معلن ولكن يمكن الحصول عليه
باالتصال بالمشروع.
لمزيد من المعلومات يمكن االتصال ب -:
منسقة المشروع  :ندى العمير
العنوان  :كايسانيمن كاتو  4-الطابق السادس –  00100هلسنكي
هاتف نقال 358458437979 :
nada.al-omair@pakolaisneuvonta.fi

www.paperittomat.fi

