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 . البيت والحاضرة )المدينة الكبيرة( 1

مدينتنا للمولدين هنا نبني مدينة هلسنكي التي من الممكن السكن فيها بسعر معقول ويكون كل شخص لديه بيت فيها. يتوفر الحيز في  

 وكذلك ألولئك الذين انتقلوا إلى هنا. نُريد أن نُعزز وضعية هلسنكي كحاضرة )مدينة كبيرة( دولية. 

يتوجب أن تكون المواصالت العامة لهلسنكي موثوق بها وأسعارها مالئمة. يتوجب أن تقدم خدماتها بشكل متساٍو للمدينة كلها على 

لتي يكون التجول فيها لطيفًا وآمنًا ويسير بسهولة مشيًا ومن خالل الدراجة وكذلك عند استخدام السيارة مدار الساعة. نبني هلسنكي ا

 الشخصية. 

هلسنكي عبارة عن مجموعة من األحياء المميزة والنابضة بالحيوية. نبني هلسنكي التي تتكون من أحياء لها هوية وثقافة خاصة بها 

 . من الممكن أن تزدهر جميع المناطق في مدينتنا. حيث أن ذلك يُعتبر ثراء وعنصر قوة

األمان،  عدم  أسباب  ومعالجة  التالقي  خالل  من  األمان  نخلق  هلسنكي.  أرجاء  جميع  في  آمنة  والحياة  السكن  يكون  أن   يتوجب 
 وليس من خالل إنشاء الحواجز.

التي من الجيد العمل فيها وممارسة العمل الحر  هلسنكي،تقوم هلسنكي بتهيئة الظروف لخلق مئات األلوف من أماكن العمل. نبني  

وتشغيل اآلخرين. نُريد أيًضا أن تكون مدينتنا رب عمل مثاليا وعادال ومسؤوال، وأن يشعر العاملون فيها بالفخر لتأديتهم عملهم لخدمة 

 الجميع.

 . مستقرة ومتجددة2

التي تأخذ بعين االعتبار البيئة عند اتخاذها للقرارات  نحن نبني هلسنكي،  التغير المناخي عبارة عن مسألة مصيرية بالنسبة للبشرية.

وتحرص على فعالية إعادة التدوير. يجب التخلص بالتدريج من استخدام الوقود األحفوري وإيالء اهتمام خاص إلنتاج الحرارة والطاقة 

 الصديقة للبيئة بقدر أكثر. 

الدراسة المبكرة   هلسنكي مدينة دراسية جذابة حيث أن  التربية  والتعليم فيها عبارة عن حق للجميع. نبني هلسنكي التي تكون فيها 

ومدرسة التعليم االساسي قريبة من البيت. نضمن للجميع إمكانية المسار المتنوع لمتابعة التعليم بحيث يكون التعليم المتوسط مجانيا 

 فعالً وكذلك ندعم مؤسسات التعليم العالي لسكان هلسنكي. 

ني هلسنكي بحيث تكون رائدة بخصوص التوطين واالندماج. سوف نجعل كل شخص انتقل إلى هنا من أجل العمل أو الدراسة أو نب

 األمان أو حتى الحب، أن يُشارك في مجتمعنا كعضو كامل العضوية.

تستند الرفاهية في هلسنكي ورفاهية سكان هلسنكي على الموارد المعيشية المتنوعة وعلى ممارسة العمل الحر وعلى االبتكار والتجديد. 

لدينا القوى العاملة األكثر مهارة وتعليًما في البلد بأكملها وأكثر من نصف مليون مستهلك. نبني هلسنكي التي تتوفر فيها الفرص لخلق 



وم خالل الجديد  من  أيًضا  ممكنة  الحر  العمل  لممارسة  الجديدة  الفعاليات  نجعل  اآلخرين.  وتشغيل  الحر  العمل   مارسة 
 الحلول المتعلقة بأماكن الفعاليات وسياسة المواصالت.

 . دافئة وحريصة 3

لعوائق من ناحية الوسط  نبني هلسنكي التي تكون فيها الخدمات المشتركة متوفرة للجميع بشكل واقعي، وأن يتم إنجاز عدم وجود ا

 الملموس وكذلك بخصوص المعامالت اإللكترونية. تهتم هلسنكي الخاصة بنا بكل شخص من سكان المدينة وتستمع إليه. 

المهارات االفضل للرعاية الصحية يجب أن تكون متاحة لجميع أولئك المحتاجين إليها في جميع أنحاء المدينة. نبني هلسنكي التي 

إمك فيها  فترة تتوفر  تكون  أن  وكذلك  الجيدة  الحياة  إمكانية  فيها  تتوفر  التي  المدينة  نبني  لكل شخص.  الجيدة  والعناية  الرعاية  انية 

 الشيخوخة نشطة وكريمة. يظهر في هلسنكي طيف الحياة الكامل. تكون هناك حاجة ماسة أحيانًا إلى شبكات األمان للمجتمع. 

يتم فيها البحث عن حلول للتهميش ولعدم توفر الكفاءة. نبني هلسنكي التي تهتم برفاهية نبني مدينة تهتم بالسكان وتحرص عليهم، و

 الشباب وتتواصل مع أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم. كل طفل وشاب في هلسنكي لديه فرصة لممارسة الهواية بقدر متساٍو.

تد آثارها على نطاق واسع. نبني هلسنكي التي يتم فيها دعم المجال وتم هلسنكي عاصمة ثقافية لفنلندا. تُشّكل الثقافة الرفاهية اليومية،

الثقافي بشكل متنوع ويتم فيها الحرص على الفاعلين أيًضا عندما تكون األوضاع صعبة. يتوجب الحرص بشكل حقيقي على شبكة 

 المكتبات العامة التي تخدم كل سكان هلسنكي والمدينة بأكملها. 

هلسنكي فريدة من نوعها. تُعتبر األسواق والميادين والمتنزهات والبساتين شريان الحياة للبيئة الحضرية   تعد غابات وشواطئ وأرخبيل

 للمدينة. نبني مدينة هلسنكي التي مع نموها، نتأكد من أنه تتوفر فيها أيضأً أماكن لمسارات الركض ومناطق للترفيه. 

 


