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مقدمة
تجمع شبكة االستضافة املنزلية طالبي اللجوء واألشخاص الذين يعيشون يف فنلندا مًعا.

هدفنا هو متكني املزيد واملزيد من طالبي اللجوء من العيش يف املنزل بدالً من مركز االستقبال أثناء عملية اللجوء. 

تعد االستضافة يف املنزل أحد النامذج القليلة التي تعزز االندماج يف اتجاهني، عىل سبيل املثال الحد من املواقف 

التمييزية وتعزيز التنوع واملساواة. تهدف شبكة اإلقامة املنزلية إىل جعل عملية اإلقامة يف املنزل سهلة وسلسة قدر 

اإلمكان لكل من املضيف والضيف.

تنظم شبكة االستضافة املنزلية وجمعيتها الداعمة »جمعية دعم السكن املنزيل« اإلقامة يف املنزل بالتعاون مع الجهات 

الوطنية واملحلية األخرى. من الناحية العملية، يدعم موظفو الجمعية واألعضاء النشطني يف شبكة السكن املنزيل يف 

خلق أماكن إقامة منزلية جديدة و مضيفني و ضيوف جدد و يف القضايا املتعلقة بسكن طالبي اللجوء من خالل العمل 

التعاوين للشبكة.

 

يهدف هذا الدليل إىل دعم املضيفني والضيوف، وأولئك الذين يفكرون يف االستضافة املنزلية، واألعضاء النشطني اآلخرين 

يف الشبكة.
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ما هي االستضافة املنزلية
السكن يف املنزل هو اتفاق متبادل بني الطرفني يوفر فرصة لحياة يومية جيدة وذات مغزى. تبدأ حياة طالب اللجوء 

الذي يعيش يف مسكن يف فنلندا بطريقة هادفة تحرتم كرامة اإلنسان. يتم ترسيع االندماج حيث يصبح تعلم اللغة 

والتواصل والتعرف عىل العادات الفنلندية أكرث كفاءة. بالنسبة لصاحب املنزل، يعد فتح منزله لطالب اللجوء وسيلة 

ممتازة للقاء أشخاص جدد واملشاركة يف أنشطة مدنية مهمة للغاية عىل املستويني الفردي واملجتمعي.

 

يتم إيواء مقدم طلب الحامية الدولية من حيث املبدأ يف مركز استقبال، كجزء من خدمة االستقبال التي يحددها 

القانون. ومع ذلك، ميكن لطالب اللجوء إيجاد مكان لإلقامة بنفسه طوال فرتة االستقبال. إذا كان طالب اللجوء يعيش 

خارج مركز االستقبال يف مكان آخر أشار إليه، عىل سبيل املثال يف االستضافة املنزلية، فسيتم تسجيله كعميل سكن 

خاص.
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مبادئ العمل
التطوع

تعتمد االستضافة يف املنزل عىل تطوع األطراف املشاركة. ومع ذلك، من املهم أن يفكر كل من املضيفني والضيوف 

يف دوافعهم وتوقعاتهم قبل بدء اإلقامة. ال يتم الدفع للمضيف مقابل اإلقامة، وعىل سبيل املثال، يشارك املضيف يف 

األعامل املنزلية حسب قدرته مع املقيمني اآلخرين يف املنزل. اإلقامة اختيارية أيًضا لطالب اللجوء، الذي ميكنه العودة 

إىل مركز االستقبال يف أي وقت إذا رغب يف ذلك. ومع ذلك ، يجب أال يغيب عن البال أن العودة إىل نفس مركز 

االستقبال الذي أقيم فيه سابًقا قد ال يكون ممكًنا، وقد يتم توجيه طالب اللجوء إىل مركز استقبال آخر.
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باملثل  املعاملة 
ال يتعلق األمر يف شبكة االستضافة املنزلية باملساعدين واملتلقني للمساعدة، بل تتعلق باألشخاص الذين يعيشون جنبًا 

إىل جنب. الهدف من االستضافة املنزلية هو حياة يومية عادلة، يتحمل جميع األطراف املسؤولية عنها. يف الحياة 

املشرتكة، عىل سبيل املثال، ميكن للجميع يف بعض األحيان أن يحتاجوا ويقدموا املساعدة. ومع ذلك، يحق للمضيف 

اتخاذ قرار بشأن القواعد األساسية ملنزله، والتي يجب مناقشتها واالتفاق عليها قبل بدء اإلقامة كجزء من االتفاق عىل 

القواعد العامة ملكان اإلقامة.

الخصوصية  يف  والحق  الثقة 
عىل الرغم من أن العالقة بني املضيف والضيف متساوية، من الجيد أن نتذكر أن املضيف ال يزال لديه عالقة مهيمنة 

مع طالب اللجوء الذي يعيش يف منزله.

 

الضيف غري ملزم بإبالغ املضيف عن حالة عملية اللجوء، ولكن ميكنه القيام بذلك إذا رغب يف ذلك. )انظر امللحق 2. 

الجوانب الرئيسية لعملية اللجوء واإلقامة غري الرشعية(. باالتفاق املتبادل، يجوز للمضيف أيًضا دعم طالب اللجوء يف 

مراحل مختلفة من العملية. ومع ذلك، فإن املضيف ليس عليه أي التزام باملشاركة يف العملية، ومن الجيد معرفة حدود 

مهارات الفرد وموارده والتعرف عليها.

 

تنطبق حامية الخصوصية عىل كال الطرفني، وال يحق للمضيف أو الضيف مشاركة، عىل سبيل املثال، الصور أو 

املعلومات الخاصة بالطرف اآلخر دون إذن. من الجيد أن تضع يف اعتبارك أن كون أحدهم طالب لجوء هو بحد ذاته 

معلومة رسية.  
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مبادئ االستضافة يف املنزل

منزيل؟  كمضيف  العمل  ميكنه  من 
ميكن توفري االستضافة يف املنزل من قبل أي شخص لديه مساحة يف منزله ويرغب يف فتح منزله لطالبي اللجوء. ال 

يحتاج املضيف إىل أن يكون خبري لجوء أو متطوع متمرس.  
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املنزلية:  االستضافة  تبدأ  كيف  إليك 
يتم إنشاء أماكن االستضافة املنزلية بطرق مختلفة. قد ينتقل طالب اللجوء إىل مسكن يف املنزل مع مضيف مألوف 

بالفعل، أو قد تنشأ اإلقامة يف املنزل بني األشخاص الذين يحتاجون ويرغبون يف توفري السكن والذين ال يعرفون بعضهم 

البعض مسبًقا. خاصة يف الحالة األخرية، غالبًا ما تلعب جمعية دعم السكن يف املنزل وشبكة اإلستضافة املنزلية دوًرا 

مهاًم يف جمع املضيف والضيف مًعا ودعم عملية اإلقامة.   

 

إذا كنت مهتاًم بأن تصبح مضيًفا منزليًا، فنحن نشجعك عىل التواصل مع جمعية دعم السكن املنزيل لرسم خطة لفرص 

االستضافة املنزلية. إذا كنت ال تعرف حتى اآلن طالب اللجوء أو طالبي اللجوء الذين ترغب يف توفري سكن لهم، فيمكن 

للجمعية مساعدتك يف االتصال معهم. تقدم الجمعية أيًضا الدعم لتجهيز اإلقامة يف الحاالت التي يكون فيها األطراف 

الراغبون يف االستضافة املنزلية قد تعرفوا عىل بعضهم البعض بطرق أخرى، خاصًة إذا كان املضيف املحتمل والضيف ال 

يعرفان بعضهام البعض مسبًقا. يف هذه الحالة ، تكون العملية كام ييل:

 

١. امأل منوذج االتصال عىل موقعنا )https://kotimajoitusverkosto.fi/yhteys( ميكنك إخبارنا باملزيد عن حالتك 

ورغباتك وطرح أسئلة إضافية. سيتصل بك املوظفون يف أقرب وقت ممكن. ميكنك أيضا االتصال باملوظفني مبارشة من 

خالل الهاتف أو ارسال بريد الكرتوين. يف االجتامع مع املوظفني سوف نتحدث حول االستضافة املنزلية، بدء اإلقامة، 

دوافعك وخيارات اإلقامة.  

 

2. إذا كان هناك رغبة يف امليض قدًما يف اإلستضافة بعد ذلك، ميكن للموظفني ترتيب لقاء بينك وبني طالب اللجوء. إذا 

كانت هناك مساحة كافية يف منزلك ، فيمكنك أيًضا استيعاب املزيد من طالبي اللجوء أو أرسة بأكملها. يف االجتامع 

التمهيدي ، من املمكن االتفاق عىل بدء االستضافة يف املنزل أو عىل عملية متهيدية أطول، يف حال كان ال يزال الطرفان 

يفكران يف بدء االستضافة املنزلية. قد يشمل ذلك عىل سبيل املثال املزيد من املواعيد والزيارات املنزلية والزيارات 

املحتملة يف عطلة نهاية األسبوع وما إىل ذلك. من املهم أن يثق الطرفان يف استعدادهام لالستضافة املنزلية قبل البدء 

بها. 

٣. االتفاق عىل االستضافة املنزلية

إذا كان كال الطرفني ، بعد االجتامع / التعارف ، عىل استعداد للعيش مًعا، ميكن لطالب اللجوء االنتقال إىل منزل 

املضيف. بناًء عىل طلب املضيف، ميكن للموظفني املساعدة يف التعامل مع مركز االستقبال وترتيب االستضافة املنزلية، 

إما شفهيًا أو كتابيًا عىل شكل عقد سكن )انظر امللحق ١. منوذج عقد االستضافة املنزلية(. من املفيد أيًضا البقاء عىل 

اتصال مع املوظفني يف األمور املتعلقة بالسكن. ستبذل شبكة االستضافة املنزلية وجمعية الدعم التابعة لها قصارى 

جهدها لتقديم املساعدة والدعم ألطراف اإلقامة. أطراف اإلقامة مسؤولون عن اإلقامة وترتيبها.
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حتى إذا مل تبدأ االستضافة املنزلية أو كانت عىل وشك البدء وفًقا لهذا النموذج، فإننا نوصيك بقراءة املواد املوجودة يف 

شبكة االستضافة املنزلية، مثل هذا الدليل، والبقاء عىل اتصال مع موظفيها بشأن جميع األمور ذات الصلة باالستضافة 

يف املنزل. جميع املضيفني والضيوف مرحب بهم بحرارة لالنضامم إىل الشبكة.

 

ميكنك االنضامم إىل مجموعة شبكة االستضافة املنزلية عىل فيسبوك، والتي تضم مضيفني وضيوف وأعضاء نشطني 

آخرين يف الشبكة )Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville Finland( أو االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين: 

info@kotimajoitusverkosto.fi
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دور مركز االستقبال
طالب اللجوء املقيم يف املنزل يحتفظ بالحق يف تلقي األموال وغريها من خدمات االستقبال القانونية. لذلك، يجب أيًضا 

تسجيل طالب اللجوء الذي يعيش يف مسكن يف مركز استقبال. يعد التسجيل أيًضا رشطًا أساسيًا إلبقاء عملية اللجوء معلقة. 

الخدمات القانونية األخرى، مثل الخدمات االجتامعية والصحية، يتم تقدميها أيًضا بشكل أسايس من خالل مركز االستقبال. 

إذا كان مركز االستقبال يقع يف مدينة مختلفة عن مكان اإلقامة يف املسكن، يحق لطالب اللجوء الحصول عىل خدمات أقرب 

مركز صحي كخدمة الطوارئ يف الحاالت العاجلة. يتم التعامل مع الحاالت غري العاجلة من خالل مركز االستقبال. يحق 

لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إىل دعم خاص أيًضا الحصول عىل مساعدة احرتافية من خالل مراكز االستقبال.
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 إذا انتقل طالب اللجوء إىل مدينة أخرى لإلقامة يف املسكن، فعادة ما يكون مركز االستقبال هو أقرب مركز استقبال له 

جغرافيا أو عن طريق وسيلة النقل. الهدف هو نقل متحكم به لطالبي اللجوء من مركز إىل آخر: يتلقى املركز املرسل 

إخطار العميل عن االنتقال إىل سكن خاص و ويرتب النقل، أي يضمن أيًضا أن مركز االستقبال املتلقي يحصل عىل 

معلومات العميل التي يحتاجها.

 

يجب أن تكون االستضافة فعلية، أي يجب أن يعيش الضيف يف العنوان الذي قدمه ملركز االستقبال. من املهم أيًضا 

أن يكون االتصال بني الضيف واملركز جيدا. قد يتطلب ذلك االنتقال من املنزل إىل مركز االستقبال إذا لزم األمر. يُنصح 

دامئًا باالتصال باألخصايئ االجتامعي يف مركز االستقبال لألمور املتعلقة باالستضافة املنزلية )مثل االنتقال إىل سكن خاص 

واالنتقال إىل مركز استقبال آخر يف هذا الصدد وبالنسبة لعملية اللجوء و أي مخاوف اخرى ايضا(. ميكن ملوظفي 

الجمعية أيًضا املساعدة بطرق مختلفة إذا رغب طالب اللجوء.



13

االستضافة املنزلية عمليا
انتقال شخص جديد إىل املنزل يسبب تغريات يف الحياة اليومية لجميع األطراف. عندما تتم مناقشة األمور برصاحة 

واالتفاق عىل القواعد مًعا ، تبدأ الحياة اليومية املشرتكة للمضيف والضيف بسالسة تامة.

 

من الجيد للمضيف أن يفكر يف املدة التي ميكن أن يلتزم بها يف االستضافة املنزلية، ومن الرضوري أيًضا االتفاق عىل 

ذلك. من املستحسن توفري االستضافة املنزلية طوال عملية اللجوء. ومع ذلك ، يحق لكال الطرفني إلغاء االستضافة 

املنزلية يف أي وقت. من الجيد أن تتذكر أنه يتم تحديد موقع مركز استقبال طالبي اللجوء وفًقا لعملية اللجوء والقدرة 
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االستيعابية للمركز. خاصة يف املناطق الكبرية ، قد ال يتوفر سكن مركزي وسيتم نقل طالب اللجوء إىل مركز استقبال فيه 

مكان شاغر.

 

يجب أن يكون طالب اللجوء أيًضا قادًرا عىل العيش يف املسكن، عىل سبيل املثال أثناء عطالت املضيف أو حاالت 

الغياب األخرى، حيث ال ميكن ملركز االستقبال استقبال طالبي اللجوء لإلقامة لفرتة قصرية.

 

هناك أيًضا حاجة إلقامات قصرية مرتبة مسبًقا. عىل سبيل املثال، قد يكون قضاء عطالت نهاية األسبوع خارج مركز 

االستقبال يف استضافة منزلية مبثابة اسرتاحة مرحب بها من قبل الكثريين يف حياتهم اليومية. يجب عىل طالبي اللجوء 

الذين يعيشون يف مركز االستقبال االتفاق مسبًقا مع مركز االستقبال الخاص بهم يف حال كانوا سيبقون لفرتات أطول.  

 

يجب االتفاق عىل قواعد املنزل ومرافقه وكيفية استخدامها - باإلضافة إىل األعامل املنزلية - يف أقرب وقت ممكن، 

مع مراعاة األمور الثقافية والدينية التي قد تؤثر عىل الحياة اليومية املشرتكة. يجب معرفة معلومات االتصال املهمة 

وعرضها ، وكذلك الخدمات القريبة من السكن. يجدر مناقشة دعوة الضيوف، و تعاطي الكحول أو املخدرات ، وأوقات 

الهدوء، والحيوانات األليفة وغريها من األمور العملية. ميكن أيًضا إجراء عقد سكن مكتوب عن القواعد املتفق عليها. 

من الجيد أن تضع يف اعتبارك أن األمور متيل إىل التغري أثناء إقامتك، وقد يلزم تعديل القواعد العامة - وهذا أيًضا يجب 

أن يتم من خالل النقاش بشكل منفتح.  

 

ال ميتلك املضيفون والضيوف دامئًا لغة مشرتكة، ولكن هناك تجارب جيدة مع هذا النوع من االستضافة املنزلية أيضا. 

تساعد الرغبة يف التواصل وتطبيقات الرتجمة ولغة اإلشارة كثريًا. يتمتع موظفو جمعية دعم السكن املنزيل أيًضا 

بإمكانية الوصول إىل خدمات الرتجمة الشفوية عرب الهاتف ، عىل سبيل املثال عند اللقاءات األولية والدعم يف بعض 

املواقف الخاصة أثناء اإلقامة.

 

يأيت طالب اللجوء إىل املسكن كساكن متساو. وهذا يشمل، عىل سبيل املثال، االهتامم بنصيبك من األعامل املنزلية. 

اإلقامة طوعية وال يجب تعويضها باملال أو العمل اإلضايف. ومع ذلك، من املمكن تعويض التكاليف اإلضافية إلسكان 

طالب اللجوء )مثل املاء أو الكهرباء( ، ولكن من الجيد أيًضا االتفاق عىل هذا مسبًقا. يجب عىل املضيف التحقق مام 

إذا كان يحتاج إىل اإلبالغ عن الساكن الجديد، عىل سبيل املثال، إىل مدير العقار أو غريه. من الجيد أيًضا التحقق من 

صحة التأمني عىل املنزل.

 

إذا كان لطالب اللجوء دخل وفرصة للدفع مقابل السكن ، فيمكن كتابة عقد إيجار بدال عن عقد االستضافة املنزلية.

ال يتم احتساب الشخص الذي ال يشمله الضامن االجتامعي الفنلندي كعضو يف األرسة، وبالتايل فإن اإلقامة املؤقتة 

لطالب اللجوء يف الشقة ال تؤثر عىل بدل السكن لألرسة التي تتلقى بدل السكن. يف حالة دعم الدخل، ال يعترب طالب 
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اللجوء أيًضا مرصوفًا أو دخاًل. إذا لزم األمر، ميكن أيًضا االتصال باملوظفني لرشح أي أمر غري مفهوم بهذا الصدد.

 

من الجيد أن يكون املضيف عىل دراية بالظروف الصعبة التي يأيت منها طالبو اللجوء، وأن الرحلة إىل فنلندا كانت 

طويلة وصعبة بالنسبة للكثريين. لذلك فإن املساحة الخاصة والبيئة اآلمنة والهادئة لها أهمية خاصة للعديد من طالبي 

اللجوء. نويص أيًضا بأن يقوم املضيف والضيف وجميع من يعيشون يف نفس الشقة بفحص لقاحاتهم.
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شبكة االستضافة املنزلية 
وجمعية دعم السكن 

املنزيل

شبكة االستضافة املنزلية، التي تم إطالقها يف أجزاء مختلفة من فنلندا يف خريف عام 2٠١٥، هي حركة مدنية حيث 

يدعو الفنلنديون العاديون طالبي اللجوء للعيش يف منازلهم بدالً من مراكز االستقبال. أعضاء شبكة اإلقامة املنزلية هم 

ضيوف ومضيفون منزليون ، باإلضافة إىل أشخاص ناشطني يعملون عىل املستويني الوطني واملحيل.

تعمل شبكة السكن املنزيل بطريقة ذاتية التوجيه. قناة العمل الرئيسية للشبكة هي مجموعة السكن املنزيل لألشخاص 

املحتاجني إىل اللجوء عىل فيسبوك. هذه املجموعة هي أيًضا منصة للعثور عىل سكن يف املنزل وتوفريه.

 

الداعم للشبكة هم  مجلس اإلدارة واملوظفون يف الشبكة و جمعية دعم السكن املنزيل. ميكن االتصال باملوظفني 

بخصوص جميع األمور املتعلقة باالستضافة املنزلية والحياة اليومية لطالبي اللجوء. نحن نقدم الدعم واملشورة 

واإلرشادات يف األمور املتعلقة بالسكن وعملية اللجوء.

التواصل: معلومات 

info@kotimajoitusverkosto.fi :عنوان الربيد اإللكرتوين العام

 : ملكتب ا

تريهي ألتونني ، الرئيس التنفيذي

 044 244 8404 · t.aaltonen@kotimajoitusverkosto.fi

ايفا كوهليفيلت ، خبرية يف العمل املجتمعي 

 044 23 97049 · e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi 

.هاتف الطوارىء يف أيام األسبوع من الساعة 10–12
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عمل الشبكة عىل 
الصعيد املحيل 

تتكون شبكة اإلقامة املنزلية من  نشطاء ومضيفني وضيوف يعملون يف أجزاء مختلفة من فنلندا. يف األيام األوىل 

لشبكة االستضافة املنزلية ، لعبت املجموعات املحلية دوًرا رئيسيًا. جمعت املجموعات املحلية بني الضيوف واملضيفني 

املحتملني، وتواصلت مع مراكز االستقبال والسلطات املحلية، وساعدت األطراف أثناء اإلقامة يف املنزل. يف كثري من 

األحيان، تتعاون املجموعات املحلية مع الجمعيات األخرى يف املجتمع وتنظم األنشطة والدعم للحصول عىل أشخاص 
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من خلفيات مختلفة للتعرف عىل بعضهم البعض. غالبًا ما يتم االتصال بني املجموعات املحلية عرب مجموعة فيسبوك.

 

إذا كانت هناك حاجة للعمل املحيل يف منطقة معينة، ميكن ألي شخص إعادة إنشاء مجموعة محلية. يتوفر الدعم 

من نشطاء الشبكة واملوظفني ذوي الخربة للبدء. ميكن العثور عىل املهتمني، عىل سبيل املثال، يف مختلف الجمعيات 

واملؤسسات التعليمية والكنائس يف املنطقة.

 

تعمل شبكة االستضافة املنزلية بطريقة ذاتية التوجيه، مام يعني أنه ميكن للمجموعات املحلية أيًضا تنظيم أنشطتها 

بالطريقة التي يرونها مناسبة، بدًءا من االحتياجات املحلية. ومع ذلك، من املهم أن يلتزم جميع األعضاء النشطني يف 

الشبكة مببادئ التعاون، وهي العمل التطوعي واملعاملة باملثل والثقة والحق يف الخصوصية. يعترب ربط املجموعات 

املحلية والنشطاء املحليني بالشبكة وجمعية دعمها أمرًا مهاًم، حيث توجد العديد من استبيانات االستضافة املنزلية 

يف مواقع مختلفة، عىل سبيل املثال عىل فيسبوك وعن طريق الربيد اإللكرتوين للموظفني. عندما تعرف الشبكة مكان 

وجود األنشطة يف كل مكان، فإن املزيد واملزيد من األشخاص املهتمني سيعرثون عىل سكن كجزء من شبكة االستضافة 

املنزلية.

 

يتمتع املوظفون أيًضا بفرصة دعم الجهات الفاعلة املحلية، عىل سبيل املثال تنظيم األحداث ودعم األقران والتدريب.
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امللحق 1: 
منوذج عقد االستضافة املنزلية

املضيف    الضيف  

الهاتف   الهاتف   

عنوان السكن

- االستضافة املنزلية طوعية دامئًا. ال يوجد التزام عمل للضيف. اتفق املضيف والضيف عىل تقسيم األعامل املنزلية عىل 

النحو التايل:

- ال يدفع طالب اللجوء اإليجار. اتفق املضيف والضيف عىل أن يساهم الضيف يف تكاليف املعيشة عىل النحو التايل 

)فاتورة املياه، فاتورة الكهرباء، إلخ(::

- املضيف ليس لديه التزامات صيانة تجاه الضيف. من حيث املبدأ، يشرتي الضيف طعامه و لوازمه اليومية بنفسه. 

بدال من ذلك قد يتفق املضيف والضيف عىل رشاء الطعام ودفعه وطبخه مًعا بطريقة أخرى. اتفق املضيف والضيف 

عىل رشاء املواد الغذائية والبقالة عىل النحو التايل:
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- اتفق طالب اللجوء واملضيف عىل قواعد املنزل التالية التي يجب اتباعها:

املرافق )املشرتكة والخاصة ، مبا يف ذلك مرافق تخزين الطعام وأدوات النظافة(

استخدام التلفزيون والكمبيوتر واألجهزة املنزلية األخرى والشبكات الالسلكية وما إىل ذلك.

التدخني أو تعاطي الكحول أو تعاطي املخدرات يف املنزل

الغذاء والقواعد ذات الصلة

غسيل املالبس
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النظافة العامة وتوزيع األعامل املنزلية

اللباس 

الضيوف وضيوف الليل

أوقات الهدوء

رعاية الطفل وتنشئته

االلتزام بدفع تعويض يف حالة حدوث عطل
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املفتاح )من لديه املفتاح ومكان الحصول عىل املفتاح االحتياطي(

غري ذلك

قام املضيف بتعريف الضيف بأمور السالمة الرئيسية مثل أرقام الطوارئ و إنذارات الحريق وطفايات الحريق املحتملة 

وما إىل ذلك.

قدم املضيف و / أو عرض معلومات أساسية أخرى تتعلق باملنزل والشقة واملعيشة هناك )مثل رموز الباب واستخدام 

املدافئ واألجهزة املنزلية(.

 

للمضيف والضيف الحق يف الخصوصية. يتم االتفاق مسبًقا عىل مشاركة الصور أو غريها من املعلومات حول املضيف 

أو الضيف عىل وسائل التواصل االجتامعي.

 

يجوز للمضيف والضيف إنهاء العقد بدون غرامة أو دفع. يجب إخطار الطرف اآلخر يف أقرب وقت ممكن. عند 

حدوث مشاكل، نوصيك باالتصال مبوظفي جمعية دعم السكن بدون تردد.

                         

  شبكة االستضافة املنزلية أو جمعية دعم السكن املنزيل ليستا طرفًا يف العقد. 
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املكان والتاريخ:

تواقيع وتوضيحات األسامء: 

الضيف   املضيف        
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امللحق 2: 
الجوانب الرئيسية لعملية اللجوء واإلقامة غري الرشعية   

عىل الرغم من أن الضيف ليس ملزًما بإبالغ املضيف بحالة عملية اللجوء، إال أنه يجوز له القيام بذلك، ومن خالل 

اتفاق مشرتك، يجوز للمضيف دعم طالب اللجوء يف مراحل مختلفة من العملية. قد يرُتك الضيوف أيًضا بال أوراق يف 

مرحلة ما. عىل سبيل املثال، إذا أدت قرارات اللجوء السلبية لطالب اللجوء إىل إخراجه من مركز االستقبال، فستتوقف 

جميع خدمات االستقبال. يف هذه الحالة، لن يحصل أيًضا عىل بدل استقبال وقد ال يكون قادًرا عىل املساهمة يف 

التكاليف املشرتكة.

نظرًا ألن عملية اللجوء ومراحلها، فضالً عن احتاملية البقاء بدون أوراق، لها تأثري قوي عىل وضع طالبي اللجوء الذين 

يعيشون يف سكن منزيل، فمن الجيد أن يكون املضيفون يف املنزل عىل دراية بالسامت الرئيسية لعملية اللجوء، والتي 

سيتم رشحها أدناه.

 

ميكن أن تستغرق عملية اللجوء عدة أشهر أو حتى سنوات، حسب مقدم الطلب. ميكن العثور عىل وصف أكرث 

شموالً للتقدم املحرز يف عملية اللجوء والتعامل معها، عىل سبيل املثال، عىل صفحات دائرة الهجرة الفنلندية أو مركز 

استشارات الالجئني.

 

األفراد الساكنون من خالل شبكة االستضافة املنزلية قدموا بالفعل طلب اللجوء الخاص بهم ويتم النظر فيه. مبجرد 

تقديم طلب اللجوء وتسجيل طالب اللجوء يف مركز االستقبال، ميكنه التنقل بحرية يف فنلندا، ومن حيث املبدأ، ميكنه 

تحديد مكان إقامته أوإذا كان يرغب يف العيش يف مكان آخر غري مركز االستقبال. سيتم إجراء مقابلة لجوء له يسأل عن 

أسباب طلبه اللجوء. لديه الحق يف الحصول عىل مساعد أثناء املقابلة. بعد مقابلة اللجوء، تتخذ دائرة الهجرة الفنلندية 

القرار. اعتامًدا عىل مقدم الطلب، قد يستغرق القرار عدة أشهر للوصول، أو ميكن أن يحدث برسعة كبرية. إذا كان 

القرار إيجابيا، يتم إصدار ترصيح إقامة لطالب اللجوء. بالنسبة ألولئك الذين حصلوا عىل ترصيح إقامة، يجب االحتفاظ 

مبعلومات ترصيح اإلقامة املتعلقة باالنتقال إىل البلدية يف مركز االستقبال.

 

إذا كان القرار سلبيا، فيمكن استئنافه أمام املحكمة اإلدارية. أثناء إجراءات املحكمة اإلدارية، عادة ما يكون لطالب 

اللجوء الحق يف اإلقامة يف فنلندا، ويحتفظ أيًضا بحقه يف العمل. قد تستغرق املعالجة عدة أشهر، أو قد يأيت القرار 

برسعة كبرية. إذا مل تغري املحكمة اإلدارية قرار دائرة الهجرة الفنلندية، فقد يتم ترحيل طالب اللجوء، برشط أال تصدر 

املحكمة اإلدارية العليا أمرًا مبنع تطبيق قرار الرتحيل. إذا مل يحصل طالب اللجوء أيًضا عىل إذن باالستئناف، فسيكون 

قرار اللجوء السلبي نهائيًا. من املهم أن يظل طالب اللجوء عىل اتصال مبساعده طوال العملية. قبل اتخاذ قرار من 
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دائرة الهجرة الفنلندية، يتم تقديم املشورة واملساعدة القانونية بشكل أسايس من مكتب املساعدة القانونية. إذا كان 

القرار سلبيا، يحق لطالب اللجوء اختيار محاميه.

 

إذا كان لدى طالب اللجوء قرار سلبي وقابل للتنفيذ ولكن ال ميكن طرده من قبل السلطات، فقد يتم إنهاء خدمة 

االستقبال الخاصة به. عادة ما يتحدث طالبو اللجوء يف هذه الحالة مبا يسمى بعدم وجود أوراق، والتي تبدأ بعد 

تسجيل املغادرة و انتهاء الدعم املقدم من مركز االستقبال.

تتحمل السلطات مسؤولية مساعدة أولئك الذين يعيشون بدون أوراق. ويستند هذا إىل كل من الدستور وقانون 

الرعاية االجتامعية. إن توفري سبل العيش والرعاية الرضوريني هو دامئًا مسؤولية البلدية يف املقام األول، ويشمل ذلك 

عىل األقل اإلقامة قصرية األجل والتغذية واألدوية األساسية والرعاية الصحية الطارئة. الطفل الذي يعيش بدون ورق 

له الحق يف التعليم األسايس املجاين و يشمله قانون حامية الطفل بنفس الطريقة مثل جميع األطفال اآلخرين. كام 

تدعم اتفاقية حقوق الطفل حقوق الطفل الذي يعيش بدون ورق. يجب أن تكون مصالح الطفل الفضىل االعتبار األول 

للسلطات.

يف فنلندا، عادة ما يتم تقاسم املسؤولية بني البلديات و مؤسسة الدعم االجتامعي كيال، لكن املامرسات تختلف 

من بلدية إىل أخرى. يف جميع الحاالت الجديدة املتعلقة بعدم وجود الورق  والوصول إىل الخدمات، يجدر االتصال 

باملوظفني. يقدم املوظفون املشورة والدعم والتوجيه الخدمي فيام يتعلق بكل من عملية اللجوء وعدم وجود األوراق. 


