
 

 مًعا  املستقبلي تامبير بناء 

ندعو جميع سكان تامبيري لالتحاد مًعا لتحويل مدينتنا إلى مكان أفضل للمعيشة  االشتراكيون الديمقراطيون  نحن  

 والدراسة والعمل وتكوين عائلة وقضاء فترة التقاعد وعيش حياة كريمة في جميع الجوانب. 

الحالية و   حيث حتم األوقات غير العادية 
ُ
املتغير باستمرار على مدينتنا أن تتغير  طبيعة  ت لتكون على خريطة  عاملنا 

مستقبلية.  مدن   ومدن  بلديات  إنشاء  للمجلس  املقبلة  الدورة  وستشهد  للعمل،  جديدة  ا 
ً
طرق ولتجد  العالم 

 ي سننشئها كلما اقتربنا من الِعقد املقبل. تكون حاسمة في تحديد نوع املدينة الت والسنوات األربع املقبلة س

الجذب   عامل  يكون  بالحياة،  مليئة  ومفتوحة  حيوية  مدينة  نبني  أن  والعمل  نريد  الخدمات  جودة  على  مبنًيا  إليها 

مدينة   مدينتنا  تكون  أن  نريد  كما  تطلعية.  وأجواء  حي  ثقافي  موقع  لتامبيري  يكون  أن  نريد  التعليم.  وفرص  الكريم 

 ومالئمة للمعيشة واالزدهار فيها، وأيًضا أن تكون مكاًنا يستطيع املرء فيه التعبير عن رأيه.مريحة 

إذا اعتمدت على التنمية املستدامة بيئًيا واقتصادًيا  إال  املعيشة في املدن جيدة  لن تكون  في ثالثينات القرن الحالي،  و

التنمية في تامبيري  واجتماعًيا وثقافًيا.   إلى  السعي  وتشمل هذه  التغيير  التغيير املستمر، حيث يهدف هذا  تأمين  إلى 

واالقتصاد وزًنا    والبشرلبيئة  تعطى اويجب أن    نوعية حياة جيدة لجميع السكان الحاليين واملستقبلين في تامبيري.

و املدينة  قرارات  اتخاذ  عمليات  في  و   أنشطتها.في  متساوًيا  عادلة  تكون  أن  يجب  كمدينة  احتراًما  تولي  أن  وتامبيري 

و  تكون  للبيئة  مالًيا.  أن  ازدهاًرا  قوية  وأكثر  أفضل  وثقافية  صناعية  حياة  توفير  نضمن  أن  يمكننا  الطريقة  وبهذه 

في   والتطور  النمو  في  االستمرار  على  مدينتنا  يساعد  مما  والكم،  الكيف  حيث  من  جيدة  خدمات  تقديم  وكذلك 

 املستقبل.

ايد الحيوية   كثرة العمل وتز

o ر في التوظيف. فمن األهمية بمكان أن يتعاون مجلس مدينة تامبيري مع خدمات التوظيف  يجب أن نستثم

ن التعاون الوثيق من  
ّ
وتحسين تخصيص  الكفاءة    زيادةاملحلية تعاوًنا وثيًقا مع هيئات التوظيف، حيث ُيمك

 ح دائًما.هذه املوارد. ويجب أن يستمر مشروع التوظيف في تامبيري، الذي حقق نتائج جيدة، وأن يصب

o   تجذب املدن املتجددة والنامية األعمال التجارية، وبالتالي يكون دعم إنشاء الشركات سريعة النمو والذكية

تكثيف  أيًضا  علينا  يجب  كما  الدعم.  توفير  وتسريع  تسهيل  ويجب  مهًما.  أمًرا  الناشئة(  الشركات  سمى 
ُ
)ت

تامبير  وجامعة  تامبيري  وجامعة  املدينة  مجلس  بين  املؤسسات  التعاون  إلى  باإلضافة  التطبيقية،  للعلوم  ي 

يفي   أن  ينبغي  وكذلك  األخرى.  املنهيالتعليمات  تخطيط   التدريب  في  اإلسراع  ويتعين  الصناعة.  باحتياجات 

 املدينة، على أن يشمل احتياجات املشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

o   وينبغي  وتطوير مناطق سكنية عملية وجذابة.  مساكن متنوعة وبأسعار معقولة  يجب أن نستثمر في إنشاء

حتى إذا استمر تزايد عدد األسر املكونة من فرد  دينة إنشاء مساكن مختلفة األحجام،  أن يشمل تخطيط امل



 

من   مختلفة  نماذج  السكنية  املناطق  جميع  تضم  أن  فيجب  السكني،  العزل  نمنع  أن  املهم  ومن  واحد. 

 ن، مثل املساكن التي يشغلها أصحابها واملساكن املؤجرة وكذلك مساكن الثنائيات دون زواج. املساك

o   ُيعتبر توفير النقل العام جيد الكفاءة وتحسين ظروف املش ي وركوب الدراجات عوامل رئيسية الزمة لتامبيري

ذل على  وعالوة  فيها.  والبقاء  املدينة  إلى  كعوامل جذب  مًعا  تعمل  حيث  استكمال خط  املستقبل،  يجب  ك، 

تنفيذ   وُيعتبر  الرئيس ي.  القطار  خط  وتحديث  الركاب  قطارات  أعداد  وزيادة  املحيطة،  البلديات  حتى  الترام 

خط السكك الحديدية الفنلندي خطوة مهمة نحو زيادة السعة والسرعة. ويرمي الهدف طويل األجل إلى فتح  

و  تامبيري  بين  بالقطار  وسريع  مباشر  بطرسبر اتصال  أسطول  جسان  إصالح  يجب  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .

 السيارات الخاص باملدينة لتكون صديقة للبيئة بشكل أكبر. 

 استمرار التعليم والتثقيف مدى الحياة في جميع أنحاء املدينة 

o   يجب أن يكون لكل فرد الحق في توفير بيئة تعلم آمنة وصحية. وينبغي أن نستمر في تحديث روض األطفال

 واملدارس واملؤسسات التعليمية األخرى.

o   ينبغي أن نولي عناية خاصة باألطفال والشباب. فمن حق جميع األطفال والشباب الحصول على تعليم دون

دون  جودة،  ذات  وتدريس  دراسة  فرص  على  والحصول  املدارس  ودخول  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  إجهاد 

وعال  التنمر.  مع  بسيط،  بقدر  ولو  على  التساهل،  والشباب  األطفال  جميع  يحصل  أن  يجب  ذلك،  على  وة 

 وقائية منخفضة العتبة.  نفسيةخدمات صحة 

o   ومباشر متسق  تعلم  مسار  على  الجميع  يحصل  أن  التعليجب  من  حتى  بدًءا  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  يم 

املنهي بعناية.  والجامعة.    التدريب  املجاني  الثانوي  التعليم  ترتيبات  تنفيذ  خاًصا  وينبغي  اهتماًما  إيالء  وعلينا 

 بالنقل من التعليم في املدراس االبتدائية إلى الثانوية.

o   وكلية  ومن األهمية بمكان تعميق تعاون مجلس املدينة مع جامعة تامبيري وجامعة تامبيري للعلوم التطبيقية

التدريب املنهي   النوع أم فيما يتعلق تامبيري املهنية. كما يجب أن يفي  العمالة، سواء من حيث  بالطلب على 

عتبر تامبيري أكثر مدينة جذابة للدراسة في فنلندابالقطاعات املختلفة. 
ُ
 في الوقت الحالي.  وت

o   تامبيري عاصمة ثقافية، والثقافة فيها ملٍك للجميع. ونعمل على تعزيز ثقافة تامبيري عن طريق ضمان توفير

وا للممثلين  الهوايات،  أماكن  من  وفرة  إلى  والشباب  األطفال  وصول  إمكانية  نضمن  كما  الثقافيين.  لفنانين 

 حيث يتم تحسين املرافق الرياضية والترفيهية في جميع أرجاء املدينة.

o .توفر املكتبيات مصادر غير محدودة للوسائل التعليمية. ولذلك، يجب توفير املكتبات كخدمة محلية 

o الح البيئة  نطور  أن  النابض  يجب  القلب  يكون  بالحيوية  مدينة مبهج ومفعم  مركز  تعزيز  يعني  ضرية. وهذا 

بيئة   أيًضا ضمان  يعني  كما  أيًضا.  فيها  الليلية  بالحياة  يتعلق  وفيما  أوروبا،  شمال  في  الواقعة  املدينة  لهذه 

 معيشية آمنة ومتنوعة ومنتزهات ومساحات خضراء حول املدينة، وكذلك بيئات طبيعية متنوعة.

 



 

 األشخاص األصحاء والناجحون يصنعون مدينة صحية ومزدهرة 

o   التي الخدمات  على  السن  وكبار  األسر  جميع  تحصل  أن  ويجب  آمنة.  لحياة  أساًسا  املهنية  الخدمات  توفر 

يحتاجونها. ويعيش نصف سكان تامبيري في أسرة مكونة من شخص واحد. ونعتقد أنه من الواجب تحسين  

 الخدمات املقدمة لألشخاص الذين يعيشون بمفردهم واحتياجاتهم ضمن أنشطة املدينة.في التفكير 

o   .تامبيري مدينة منفتحة، عاملية ومتعددة الثقافات، يشعر فيها كل فرد بالقيمة والتقدير كجزء من املجتمع

التفاوتات   معالجة  وينبغي  بالتساوي.  املدينة  مناطق  جميع  تطوير  يجب  في  ولذلك،  الفقر  وتركز  اإلقليمية 

 مناطق معينة بطريقة منهجية. 

o   .فنحن نريد تطوير الخدمات املقدمة في ضواحي تامبيري وإقامة شبكة  يجب توفير الخدمات في مكان قريب

 خدمات في جميع أنحاء املدينة. 

o   األمراض.  أفضل طريقة لرعاية صحة السكان هي تخصيص املوارد للحفاظ على الصحة الجيدة والوقاية من

الوقا الخدمات  في  والصحية  االجتماعية  الخدمات  بين  التعاون  تكثيف  أيًضا  وجه  ويجب  وعلى  ئية. 

متوفرة كخدمات  وأن تكون  خدمات الصحة النفسية  من السهل الحصول على  كون  الخصوص، ينبغي أن ي 

 محلية لجميع سكان تامبيري. 

 تامبيري املستقبل ستكون خالية من الكربون 

o    الكربون بحلول تامبيري خالية من  أن تكون  العام هو  العملية. و 2030هدفنا  الناحية    الحد من ، يجب  من 

. هذا هدف طموح وسيتطلب إجراءات  1980  بسنةمقارنة    %80انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  

 مهمة خالل الدورة املقبلة للمجلس.

o   ساكن جديد. ويجب أن يركز التخطيط الحضري املستدام    3,000ينمو عدد سكان تامبيري كل سنة بحوالي

 على توجيه البناء إلى مناطق النقل العام واملراكز اإلقليمية في املقام األول. 

o   أن يجب  الطاقة  إنتاج  أن  أي  الطاقة،  صفرية  ملبدأ  الجديد  البناء  يمتثل  أن  معيجب  استهالك    يتناسب 

تبقى البصمة  الطاقة.   أن  البناء على  وينبغي  أنشطة  اإلمكان. وسنعمل ضمن  للطاقة صغيرة قدر  الكربونية 

 تشجيع البناء الخشبي وتعزيز إنشاء نسيج اجتماعي محكم. 

o   إلى حوالي املستدامة  النقل  وسائل  املتجددة  70تزيد حصة  الطاقة  مصادر  تمثل  بينما  من جميع  %80،   %

 مصادر الطاقة. 

o  يعمل االقتصاد الدائري بسالسة وثبات.يجب أن يكون االستهالك مستداًما وأن 

o   سنعمل على تطوير منتزهات املدينة وأماكنها الطبيعية. ويجب أن تكون األماكن الطبيعية املحيطة باملدينة في

وغيرها من األماكن الطبيعية املهمة. ومن املهم أن    Kauppi-Niihamaمتناول الجميع في تامبيري. كما سنحمي 

 سكان املحليين إلى األماكن الطبيعية واملنتزهات والشواطئ. نضمن إمكانية وصول ال

o .عالوة على ذلك، من الضروري االستعداد لتأثيرات التغير املناخي 



 

ه تطويًرا  تامبيري  تطوير  يستمر  أن  الديمقراطيون يجب  االشتراكيون  نحن  وسُنؤّمن  املستقبل.  في  ا 
ً
الخدمات    ادف

مدين وتطوير  التوظيف  في  ونستثمر  نابضين  املحلية  ثقافية  وحياة  أعمال  بقطاع  تتمتع  وجذابة  وعملية  حيوية  ة 

 بالحياة.

وخالل الدورة املقبلة للمجلس، يجب تنفيذ اإلصالح االجتماعي والصحي عقب تحقيق األهداف الرئيسية لإلصالح،  

أيًضا  ستشكل  العناصر  وهذه  االقتصاد.  واستقرار  التفاوتات  من  والحد  الخدمات  تحسين  ذلك  في  تامبيري    بما 

املستقبل، حيث تشمل مهاًما األكثر أهمية تأمين بيئة معيشية وتوفير خدمات صناعية وتعليمية وثقافية ومحلية  

 وتطويرها.

توفر تامبيري فرص تعلم على مدى الحياة ابتداًء من التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة مروًرا بالتعليم في املدارس  

املنه  التعليم  حتى  كما  االبتدائية  البالغين.  لتعليم  فرص  ويتبعها  العالي،  التعليم  وأيًضا  العالي،  الثانوي  والتعليم  ي 

في   املقامة  الثقافية  في األنشطة  تامبيري على فرصة املشاركة  التثقيف وضمان حصول جميع سكان  في  سنستثمر 

 جميع أنحاء املدينة. 

للجميع  و  يمكن  ومنفتحة  وديمقراطية  شاملة  مدينة  لتكون  جاهدة  تامبيري  تسعى  أن  يجب  ذلك،  من  فيها  األهم 

 واملشاركة والعيش بأمان.   قدراتهمتحقيق 

مًعا يمكننا تهيئة الظروف    –نحن االشتراكيون الديمقراطيون واثقون من الشروع في هذه املهمة مع شعب تامبيري  و 

 ريمة لنا جميًعا. حياة كتوفير الالزمة ل


