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شرح وتوضيح طبيعة المجتمع الفنلندي قلوا لتوهم للعيش في فنلندا، من أجل تَمَّ إعداد هذا الكتاب من أجل األشخاص الذين انت

إطالع الوافدين الجدد على قصة هذا البلد. و  

 

ما يلي: يتناول هذا الكتاب التوجيهي  

طبيعة وتركيبة المجتمع الفنلندي. -   

قيم المجتمع الفنلندي وقوانينه ومبادئه الديمقراطية. -  

الفرد.واجبات ُحقوق و -  

العملية للحياة اليومية.األمور -  

هذا المجتمع بشكل  من فهم طبيعةوذلك إذا تمكَّنوا  التأقلم في مجتمع جديد،لإلندماج و فضلألشخاص إمكانيات أستكون لدى ا

ضمن برنامج وقد تمَّ من قبل إعطاء هذه الدروس لألجانب بشكل أساسي باللغة الفنلندية أثناء تدريس اللغة الفنلدية من صحيح.

أثناء المراحل األولى من خطة التوطين. لهذا السبب ندية ضعيفاً لدى األجانب غالباً ما يكون مستوى اللغة الفنلو. ُخّطة التوطين

ومن جهة ، كي ال يحصل هناك سوء فهم من جهةاألم  دي بلغتهمنروساً حول المجتمع الفنلسيكون من المهم في البداية إعطاءهم د

تنظيم دورات تدريسية حول المجتمع الفنلندي لصالح  فنلندا. ويتمُّ على كل المعلومات المهمة بخصوص  هم حصلوانَّ د ألتأكُّ  اخرى

توى مضمون التعليم عمال مشاريع. ويكون هناك تفاوت على مسا تكون هذه الدورات على هيئة أاألجانب بلغتهم األم، لكن غالباً م

لتدريس علوم المجتمع لألجانب.   على المستوى الوطني ككل د كتاب مدرسي موحَّ يوجد وبشكل عام ال شكله وشموليته.و  

ذلك عن  وتمَّ  قد قام المجلس الفنلندي لمساعدة الالجئين بتنظيم دورات تعليمية بخصوص دراسات المجتمع لصالح الالجئين،

كافية عن المجتمع بواسطة تزويد الالجئين بالمعلومات ال تقنية المقارنة، التي تدخل في إطار خطة التوطين. وتمَّ  استخدام طريق
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د على الصعيد وحَّ مُ وشامل  نا بحاجة إلى برنامج تعليمين من خالل ذلك أنَّ على شكل محاضرات ونقاشات مترجمة. وتبيَّ خبراء و

جيهية للمجتمع والذي نتج عنه برنامج الدراسات التولفنلندي لمساعدة الالجئين بتطويروبناءاً على ذلك، قام المجلس ا الوطني.

هذا المشروع وكذلك كتاب "عن السويد" الذي كمثال لتطويرا كتاب النسخة الوطنية السويدية نشاء هذا الكتاب المدرسي. ولقد أخذإن

إعداده من أجل ذلك. تمَّ   

لهم  المجالفسح في  يساهمس مّما ،لألجانب على إلقاء الدروس باللغة األم لمجتمع الفنلنديعريف باالدورة التعليمية للتترتكز

بأن  التخطيط تمَّ لقد والمجتمع الفنلندي. حول  رات التوجيهيةص بإدارة هذه الدوتخّصِّ مدرس مُ م . ويقوبشكل جماعيوالتفكيرللحوار

لإلنتفاع بها كذلك و ،وجيهية حول المجتمعالت اتالدور مين على إعطاءأساسي للقائمدرسي  كتاببمثابة لمادة التعليمية هذه ا تكون

اتهم قدر، وتحسين لمجتمع الفنلنديا الى تزويد المشاركين المعلومات األساسية لفهم التعليمية راتالدوهذه  هدفوت. بشكل حر

في مجتمعنا. متجانسين صبحوا وبسرعة أعضاءً يُ ل  

 السيدة ليلي راسيالينن المشروع اتمن منسقكل من ساهم في ذلك، نشكرو .الكتاببإ نجازهذا  لهلسنكيتعليم الكبارمركزقام لقد 

إل السويد وعلى وجه الخصوص الى الحار رسل شكرنانُ . كما على هذا العمل الرائع واّل تارّكاوماريآنا مارّكانين وأُ  ويميرا الردو

الفنلندي.المجتمع  بخصوص هذا العمل التوجيهيالكبيرة في تطوير واسترا يوتالند ولمدينة غوتبرغ لمساهمتهما دارة محافظة  

 صندوق تمويلتمويله من طرف  والذي تمَّ  2018-2016إنجازهذا الكتاب كجزء من مشروع "كوتيكونتا" أي بلدية السكن  لقد تمَّ 

    لهذا العمل.  اعلى دعمهمة جزيل الشكرنشكراإلتحاد األروبي ووزارة الداخلي اللجوء والهجرة والتوطين التابع لإلتحاد األروبي.
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: فنلندا والثقافة الفنلندية1الفصل   

 

دافنلنو مناخ  جغرافية   

 سّكان فنلندا

دينطبيعة الشعب الفنل  

تاريخ فنلندا نقاط مهمة من  

 الثقافة الفنلندية: التقويم واألعياد والعادات

وذلك ، لف الضرائبمختَ أموال الخدمات من هذه ّول مَ تُ وللمواطنين.  ةشامل خدمات ميتقدب تقوم الدولةفنلندا شمال أوروبا، و تقع

و  .المواطنين تسوية الفروقات في الدخل بينلدولة عن طريق سياسة دفع الضرائب تسعى الو رفاهية المواطنين.لرفع مستوى 

 أنَّ وجديربالذكرالوقت الحاضر.  في وأمناً في العالم اً واستقرار من أكثر الدول حريةً تُعدُّ وبرلمانية ديمقراطية،  دولةفنلندا عتبرتُ 

سريع بشكل ر البلد وّ تطذلك الحين  منذُ و. من قبل سنة 100منذ استقاللها على فنلندا وحصلت طوال الوقت.  كذلكلم يكن الوضع 

صحافة حرة وتكافؤ في ب ها تتمتعأنَّ ، حيث حديثةدولة فقيرة إلى ديمقراطية من  فنلندا خالل هذه المائة سنةلت تحوَّ وبعدة مقاييس. و

.يعال يتعليممستوى يتميَّزب شعبعلى  باإلضافة لتوفرها ،العملفرص   

 جغرافية ومناخ فنلندا

جهة ال حدود مشتركة من ولدى فنلندايسلندا. إنمارك والسويد والنرويج والد مثلمن دول الشمال عتبرتقع فنلندا في شمال أوروبا وتُ 

ة مع السويد. ة طويلتوجد لفنلندا حدود بري الجهة الغربيةمن و. بالحدود الشمالية النرويج جارة فنلنداعتبروتُ مع روسيا.  يةالشرق

جارة لفنلندا من ناحية أقرب إستونيا دولة عتبروتُ  .خليج بوهيان الهتيطورنيودية جنوب مدينة نالفنل ويفرق بين الحدود السويدية

. الجنوب  

% من مساحتها عبارة 77كان  2010وخالل سنة  كم مربع. 338500با ن ناحية المساحة في أورامن أكبر دولة مفنلندا ثعتبرتُ 

جّداً ن الغابات وعدد كبيرمالكثير علىفنلندارتتوفَّ ومعمورة.  % أراض  4زراعية وفقط ما يزيد قليالً عن  % أراض  9عن غابات و 

، جنوب غرب فنلنداتوجد التي زرهذه الجُ  إحدىانما أهفينَأرخبيل ويُعتبر .الجزر الكثيرمني فنلندا أيضاً وجد فتُ و. من البحيرات

حكم ذاتي، ولكنها جزء من فنلندا.ب عوتتمتَّ   

 الطقس وفصول السنة

 فيويستغرق الشتاء لثلوج. خالله اساقط تشتاء بارد تفنلندا بفصل زوتتميَّ  .ربعة للسنة بشكل واضح في فنلنداتتعاقب الفصول اال

في أحياناً تصل درجة الحرارة وه يستغرق ثلث العام جنوب فنلندا. نصف عام، في حين أنَّ  الواقعة شمال فنلندا البالندمنطقة 

الجهة الشمالية للدائرة ب فصل الشتاء وتغيب الشمس عن الشروق في .تحت الصفر درجة مئوية 30 إلىفي منطقة البالند الشتاء 

.ًيوما 50 الىضعة أيام فنلندا من بل يةلشمالايستغرق الليل القطبي في المناطق و .عرف تلك الفترة باسم الليل القطبيتُ و القطبية،  
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رات يتغي خالل فصل الربيع تحدثُ وشهرين. يستغرق فقط شهرونصف أوحيث  ،فصل من فصول السنةفصل الربيع أقصرعتبريُ 

 خالل النباتات في فنلندا تنمووالمتجمدة ويبدأ فصل النمو. والبحار ذلك البحيراتك ذوبالجليد وت ذوبيحيث  ،كبيرة على الطبيعة

من الربيع حتى الخريف. تمتدُّ والتي ، فقط فترة واحدة  

 

 في الجنوبأشهر ةالسنة، حيث يستغرق من الناحية المناخية شهرين تقريباً في الشمال وأربعأدفئ موسم في الصيف فصل عتبريُ 

 ً البالند على مدار  منطقة في ،الشمس خالل الصيفوتشرق . فصل الصيفأشهر وأغسطسيونيو ويوليو يُعتبرشهرو .تقريبا

ترتفع حيُث في فنلندا أحياناً،  اً يكون الصيف حاروظلمة. المُ غيرال باسم شمس منتصف الليل أوالليلة و تُسّمى هذه الظاهرةالساعة.

بشكل  في فنلنداتتساقط األمطارومطراً. مكن أن يكون الصيف فاتراً ومُ كما يُ . درجة مئوية 25درجة الحرارة إلى ما يزيد عن 

يوليو  بكثرة خصوصاً خالل شهريوتهطل األمطار ر.امطلسقوط األ ُمحّددةالعام، وال توجد هناك فترة  منتظم على مدار

.وأغسطس  

والفطر  والعلقيةالنباتات التوتية يتمُّ جني الحقول والمحاصيل من آنداك حصد تُ وفصل الخريف شهرين ونصف تقريباً. يستغرق و

خالل فصل الخريف وتستعد الطبيعة للراحة الشتوية. باردالجو يكونومن الغابات.   

 الطبيعة في فنلندا

. قدم إنسان من قبل طأهاالتي لم تالغابات والبحيرات وكذلك الطبيعة ية وتوجد به الكثيرمن السكانالكثافة قليل  اً فنلندا بلدعتبرتُ 

، كصيد الطبيعةب الهوايات األخرى وبعضالعديد من الناس الرياضة مارس يُ و. بأريحيةفيها  نالفنلنديون الطبيعة ويتجولوريُقّدِّ و

. المغامرة في سبيل ل في الطبيعةاوالتجو ةالمتجمد البحيراتب الماءحفر الوعرة والسباحة في لُطرقباالسمك وركوب الدراجات 

ً و لكثير من المنتزهات والمناطق ا باإلضافة إلى ذلك توجدو العاصمة نفسها. بى حتَّ  ،قريبة من المناطق السكنيةتكون الغابة  ماغالبا

ً  المنظمةالطبيعة والبيئة النظيفة  تعدُّ وها. بمكن قضاء الوقت يُ و، في المدن الخضراء األخرى ً مهم شيئا  عدُّ ويُ بالنسبة للفنلنديين.  ا

عن إفتقارالشخص الذي يقوم بذلك لألدب دليالً مسؤوالً و غيرتصرفاً  األرض إتساخبدوره إلى الذي يؤدي لمهمالت إلقاء ا

لدفع غرامة مالية.  هُ ضَ ّرِّ عويمكن أن يُ  ،واإلحترام  

الطبيعة، في التجول في شخص الحق  لفإن لك ى ذلكعل اً بناءوالحقوق الطبيعية لكل شخص،  باسم عرفيُ وجد في فنلندا ما يو 

وجني الفطر  والعلقية التوتيةالثمار جنيوالتجوال في الطبيعة بشكل عام ويُسمح باألراضي.  ك تلكلمن يمتعن بغض النظر

المهمالت في الطبيعة. ترك ال يجوزكما بنباتاتها، ال يجوزعلى كل حال اإلضرار بالطبيعة أوبحيواناتها أووواصطياد السمك. 

ب ذلك بالضرر تسبَّ أن يَ ها ليلة أوليلتين في كل مرة، ولكن ال يجوزبوالمبيت  أي نصب الخيمة ،بيعةأيضاً التخييم في الطيجوزو

في المنتزهات.الشواطئ المخصصة للسباحة وال فيالتخييم ب سمحيُ الو لمالك األرض.  

 حماية الطبيعة

ً  تعد ال ودها. ايطصإالنارعليها أو طالقإه اليجوزقانونياً، أي أنَّ  تعيش في الطبيعة في فنلندا محميةً  جميع الحيوانات التي تقريبا

أو  يلاإل مثلفرائها اصطيادها من أجل لحمها أو لحيوانات التي يتمُّ ا بالنسبة لأمَّ وإزعاج الحيوانات. أوبأعشاشها يجوزاإلضرار

وجد في فنلندا أيضاً الكثير من تُ و فترة معينة من السنة. خاللصطيادها فقط بإ فيُسمح ،المائيةالغابة والطيوراألرانب وبعض طيور
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 نواعممكن من أعلى أكبرقدروالطبيعة  المحافظة على تأمين من خاللها يتمُّ ومناطق محمية. تُعتبرالمحميات الطبيعية، حيث 

ل بحرية في بعض المناطق.مكن التجوُّ كما يُ الكائنات الحية والنباتات والحيوانات.   

 تصرفات وأفعال الحيوانات والنباتات ونريد المحافظة على األشكال المتنوعة للطبيعة وحمايتها من  نواعة ألننا نريد الحفاظ على أنحمي الطبيع

اإلنسان إلى  تصرفات وأفعال يتؤد  وقدر ممكن.  حية بأكبرالكائنات النباتات والحيوانات وويُقصد بالتنوع الطبيعي تنوع الاإلنسان. 

 حماية الىقانون حماية البيئة  ويهدفمن الكائنات الحية.  نواعأ القضاء على وكذلك ركود مياههاتلوثها أواتساخها أوتغييرالطبيعة أوتدميرها أو

.بهادون وقوع أي ضرر اإلحالةوالطبيعة والبيئة من الفساد   

 

 

تأسيس  تمَّ و .الطبيعةالمجتمع المدني بحماية منظمات ووسلطات الدولة  تشريعات االتحاد األوروبيي وفنلندكل من القانون ال قومي

التنوع  االستخدام المستدام للموارد الطبيعية والحفاظ على  مراقبة علىسهرتقوم بالو ،1983وزارة البيئة في فنلندا منذ عام 

.الطبيعي  

ً المالئمة لكل من الحيوانات الموجودة في المعاملة األخالقية  عدُّ تُ  في  الطبيعة وحيوانات المزارع والحيوانات األليفة أمراً مهما

منها في هذا القانون، تحديد جملة أمور تمّ ولقد . ةحسن معاملةرفاهية الحيوانات ومعاملتها بفنلندا قانون حماية الحيوان زويعزّ . فنلندا

 تربية أماكنتقوم السلطات بمراقبة و. بهاالحيوانات  تربيةب سمحيُ  ال لظروف التياو تناء بالحيوانات وتربيتها وذبحهاكيفية االع

في  انتشاراً الحيوانات األليفة األكثر من بين طالكالب والقط عدوتُ . جاجوالداألبقاروالخنازير ،على سبيل المثال ،نتجةالحيوانات المُ 

.ريافالمدن واألحيث يمتلكها كل من سكان بفنلندا،   

 ساكنة فنلندا

في عدد السكان مقارنة مع العديد من الدول األوروبية من قلة  اوتعاني فنلندمليون نسمة تقريباً.  5,5 ب عدد سكان فنلندارقدّ ي

أقل كثافة  توجدوجنوب وجنوب غرب فنلندا. بالمن السواحل، في المناطق الساحلية  بالقرب الفنلنديين معظمُ ن ويسكُ األخرى. 

.شمال فنلندا بالندال منطقةبسكانية في فنلندا   

ا تامبري وفنتو سبو. وتُعتبركل من هلسنكي وإالمناطق القريبة من المدنبالمدن أوب من الفنلنديين في الوقت الحاضر% 70يسكن 

سبو ونصف المليون نسمة، ويسكن بالعاصمة هلسنكي وضواحيها إدن حوالي مليون مالكبرى بفنلندا. ويسكن بهذه الوأولوالمدن 

ا حوالي مليون نسمة.وفانت  

خالل ت وتمَّ عف هذا العدد. ( كان عدد المواليد ضِّ 1940) ه خالل سنةحين أنَّ طفل. في  55000نحو  2015في فنلندا عام  ُولِّد

ثقة الناس  وأصبحتقد انتهت  وقتها الحرب كانتوما يعرف بذوي الفئات العمرية المتقدمة.  والدة 1949 - 1945السنوات 

اآلن.الحال  وكان حجم العائالت أكبر مما هوعليه ،األطفال إنجابساهم كل ذلك في إرتفاع و ،بالمستقبل كبيرةً   

الناس أعمار أنّ  أي يُقصد بهرم السكانوعليه الحال في الدول الصناعية األخرى. في فنلندا بنفس الطريقة كما هوان السكّ  هرمُ يَ 

سنة من أعمارهم  65وا تمّ أالسكاني فإن عدد الذين  وفقاً للتنبؤول. قبل، ويُولد عدد أقل من األطفال من ذي قبذي تكون أطول من 

 قليلعدد يقوم و %.17,5 فقط كان 2010لذلك سنة السكان، في حين أن العدد النظير % من عدد26سوف يكون  2030سنة 
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 1,7ي الوقت الحاضر كل امرأة في فنلندا ما معدله ف تلدو. السنتزايد من كبارالعدد المهذا  خدمةبمن الذين هم في سن العمل 

.1950سنة  3,5طفل، في حين أن المعدل كان   

فنلندا لغتين رسميتينبتوجد   

ل . ديين اللغة الفنلندية كلغة أم% تقريباً من الفنلن89يتكلم واللغة الفنلندية واللغة السويدية.  ،توجد في فنلندا لغتين رسميتين ويُشّكِّ

كانت  هذه األخيرة ألن فنلندا في اللغة السويدية كلغة رسمية ثانيةوتعود أسباب وضع %. 5 فقط لغة السويدية في فنلنداالناطقين بال

 والهوية الدينية راً للعديد من العادات والقوانينكانت تلك العصور أيضاً مصدو لعدة مئات من السنوات جزءاً من مملكة السويد.

.لفنلندا والتشريعات القانونيةة وكذلك اإلدارة يوالثقاف  

 

 

 

التي و من طرف شعب السامي ث بها في منطقة البالندالتي يُتحدَّ اللغة الروسية واللغات مثل  خرى في فنلندا،أ التحدث  بلغات يتمُّ 

بسبب ة واللغة اإلستونية، سيباللغة الروالتحدث في فنلندا كثيراً  يتمُّ  كماو واللغة اإلستونية واللغة العربية. ،تُسّمى اللغة السامية

كل من لغة وتُعتبر .بإستمرارعدد الناطقين باللغة العربية يزداد وفنلندا.  للعيش فيمن الناس من الدولتين الجارتين الكثير انتقال

.فنلندفي  لغويةكأقليات  ولغة اإلشارةفنلندا غجر  

 

بفنلنداألقليات ا  

هناك ما يُعرف بشعب السامي بشمال فنلندا األقليات الثقافية في فنلندا من بين ودينية. ثقافية أولغوية أوأن تكون لألقليات  مكنُ يُ  

 جزء منهم وعاد بروسيا في القرن الثامن عشر سان بطرسبورغ)فنلنديون هاجروا الى منطقة  فنلنديين واإلنغيرالفنلنديينالوالغجر

 .لغة اإلشارةب األشخاص الذين يتواصلونون ين السويدييالفنلنديفتتمثُّل في اللغوية ا بالنسبة للألقليات أمَّ  .(الى فنلندا من بعد

جميع األقليات ولدى  .األقلياتمن  المهاجرون القادمون من دول مختلفةعتبريُ . كما أقليات دينية التتارواليهودعتبركل من ويُ 

.هذا الحق القانون الفنلندييضمن لهم و ،الخاصة مثقافتهممارسة و ملغتهب التكلم الحق في فنلندا الموجودة في  

 األجانب في فنلندا

بفنلندا األجانب عدد ريُقدَّ والخارج. ب والداه لدوُ  الشخص الذي، األجنبيبيُقصد و .2016سنة % 6,5فنلندا عدد األجانب ب كان

شخص  37000جنبية فقط أأصول من األشخاص كان عدد  1990سنة ه في نّ في حين أشخص تقريباً.  000340حوالي 

 نواإلستونيوحّل . بناءاً على عدد أفرادها داخل المجتمع الفنلندي فنلندابالجنسيات األجنبية  ترتيبتمَّ  2016في عام  تقريباً.

ن يوالتايالندي يينويدوالس ينوالصيني ينالروس والعراقياألصغروجاء بعَدهم بالترتيب عددياً من األكبرالى بالمرتبة األولى 

ن واألفغان. يوالصومالي  
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 أخرىماكن أإلى  يهاجرون وكان الفنلنديون، في السابقكانت فنلندا دولة فقيرة فقد  ،طويلة اتالهجرة إلى فنلندا قليلة لفتركانت 

( بشكل أساسي إلى أمريكا الشمالية. 1800) التاسع عشر لقد انتقل الفنلنديون في القرنوأفضل.  أوالبحت عن حياةمن أجل العمل 

هذه الفترة ما بين  المجتمع الفنلندي بسرعة خاللرلقد تغيَّ و. خالل فترات مختلفةقلت أعداد كبيرة من الفنلنديين إلى روسيا كما انت

متوفراً للجميع في فنلندا، العمل  حينئذيكن لم و، لعملامن أجل  بأعداد متزايدة يتمُّ  إلى المدن كان االنتقالو .1970 - 1960 سنة

من الفنلنديين اآلالف عشرات تقريباً خالل تلك العشرات من السنين انتقل وللعمل في الخارج.  من الفنلنديين العديدانتقل فقد لذلك 

 سنوياً للعمل في السويد.

 الفنلنديين الكثيرمن انتقلومع دول الشمال األخرى. مقارنة في وقت متأخر لقد بدأ الالجئون والمهاجرون في المجيء إلى فنلندا

سنة منذ  إلى فنلندا الالجئون، وانتقل 1970 – 1950 خالل العقدين ما بين سنة نمارك والنرويج من أجل العمليد والدالسو إلى

 جاءوكانوا قد هربوا من االنقالب في تشيلي.  ، ُمعظمهمالجئ فقط 200 حوالي 1970 خالل سنة فنلندا  إستقبلتلقد و. 1960

  . إلى فنلندا من أجل العملفي البداية  جداً  أناس قليلين انتقلو. 1980 سنة اللخعة آالف من الالجئين من فيتنام ضب كذلك

 ومن ضمن هذه األحداث هناكبشكل أكبر.  الي فنلنداون مهاجرون يأتال الهجرة شيئاً فشيئاً وبدأعمليه  على العالميةحداث األ رتأثّ 

عدد كبيرمن  حينهاجاء و ،1990وبداية عقد  1980في الصومال وتفككك االتحاد السوفيتي في نهاية عقد  هليةالحرب األ

 وصلوالجئون من دول البلقان إلى فنلندا.  كذلك جاء 1990كنتيجة للحرب في يوغسالفيا في العقد و. إلى فنلندا المهاجرين

في السنوات األخيرة جاء والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا إلى فنلندا.  من العراق وأفغانستان وإريتريا وروسيا وجمهورية الجئون

 معظم الالجئين من العراق وأفغانستان والصومال وسوريا وإيران.

 

والعمل  ةالعائلي الصلةعن طريق ا، على سبيل المثال الهروب من الحرب عدا في الوقت الحاضر ألسباب أخرىالهجرة  تتمُّ 

ً اإلقامة متعلق طلبات% من 25كان ، 2016 خالل سنةو والدراسة. متعلقاً بتسجيل الحق في بمواطني دول االتحاد األوروبي أو ا

% منها 21االتحاد األوروبي، وينتمون لدول اللمواطنين % من العدد الكلي لتراخيص اإلقامة 75وكان اإلقامة ألفراد عائالتهم. 

على  اً % من تراخيص اإلقامة بناء18منح  تمَّ و % ألسباب أخرى.5عمل و% بال15% بالدراسة و16متعلق باألسباب العائلية و

 إستقبلتهمطلب اللجوء وكذلك الجئي الحصة الذين  عن طريق حاصلين على ترخيص اإلقامة منال و يشمل ذلكالحماية الدولية. 

ً معين اً تأخذ فنلندا في كل عام عددوفنلندا.   تمّ وان الفنلندي سنوياً عدد الجئي الحصة. البرلمر ويقرّ من الالجئين كالجئي حصة.  ا

. 2016حصة في سنة  ئالج 749استقبال   

 

 الديانة والمعتقد في فنلندا

تلتزم وفقاً للتعليم اللوثري بالدين المسيحي البروتستانتي،  والتي ،الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية إلى الفنلنديين من ثالثة أرباعينتمي  

الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في فنلندا الحق في أن ولدى ووفقاً لإلنجيل. مجدد الديني األلماني مارتن لوثرتسميتها من ال جاءتحيث 

أيام إجازات دينية معينة وكذلك التعليم الديني في المدارس.تفعيل بشأن سلطة إصدارالقرار وتمتلكعضائها الضرائب تجمع من أ  

المسلمين في فنلندا  عددريُقدّ و. من أتباعها % تقريباً من السكان1 حوالييُعتبرحيث  ،كنيسةة األرثوذكسية ثاني أكبرالكنيسعتبرتُ 

رابطة دينية.  ةلين في أيمسجّ كل المسلمين تقريباً غير ، ألنَّ بالتَّدقيق العدد ضبطمن الصعب نوعاً ما ه أنّ  إالّ  .70000بنحو   
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ممارسة معتقده. وأبع طائفة دينية معينة أن يتَّ في كل إنسان لديه الحرية  أنَّ  ذلك يوجد في فنلندا قانون حرية المعتقد، ويعني

 2015عام  إلى أي دين ينتمونكان عدد السكان الذين القد لومعتقد.  باع أيتِّّ اعدم  القانون أيضاً حرية اإلنسان فين ويتضمّ 

سكان فنلندا. % من24 حوالي  

ً هدوراً مالدين والكنيسة المسيحية  لعبي  إنبإمكاننا أن نقول فالتعامل لدى الناس.  ضوابطفي الثقافة الفنلندية وفي تشكيل القيم و ما

العمل عن  الحثعلى سبيل المثال هذه القيم ن تتضمّ المسيحية اإلنجيلية اللوثرية.  على القيموبقدركبير مبنيالمجتمع الفنلندي 

 ى ذلك علىيتجلَّ وبالدين، الفنلندية العادات الدينية ويد من األعياد العد تبطروي مهمة في الحياة.القيمة والالتصورات و الصدقو

حفالت الزفاف والتعميد ودفن الموتى.في سبيل المثال   

ل في وعن التدخّ فصل الدين عن السلطة  أن يتمَّ  في الدولة العلمانيةن ويتعيّ  .وسطيةفنلندا في الوقت الحاضر دولة علمانية تعتبر

بالدين. مرتبطةقراراتهم بحجج تبرير موظفي الدولة الرسميينلسياسيين أول وال يمكن الدولة.قرارات مؤسسات   

على  رفاتهم مبنية على أسس علمية وليسب أن تكون أفعال الناس وتصيتوجَّ  مبادئهاوفقاً ل هإنَّ ، حيث كإعتقادالعلمانية أيضاً عتبرتُ 

من و خالل الخمسين سنة األخيرة. في فنلندا الناسومكانتها تجاه تفكير بارهاعتإوجهات النظر الدينية وقد فقدت دينية. وجهات نظر

لم والتفكيرالعملي  رات األخالقية وتلك المرتبطةبرّ لمُ ترجيح االطبيعي في فنلندا  على التعليمات الدينية. بحقوق اإلنسان والعِّ  

الكنيسة  بزيارةالفنلنديون التابعون للكنيسة يقوم  ،هنيذكرووال المعتقد  فييومي  ال يفكرون بشكل فنلنديينالعلى الرغم من أن و

 دون أن يكون لديهممن الروحانية. جانباً النظرة الحياتية للعديد من الفنلنديين نوعاً ما ن تتضمّ لكن و .فقط في االحتفاالت العائلية

طائفة دينية معينة.بالتوفُّرعلى وكنيسة أبال أي إرتباط  

 

 

 

؟الفنلندي ماهي طبيعة اإلنسان  

فيها فنلندا كانت تلك التي الفترات الزمنية المهمة ومن بين في طبيعة الفنلنديين. وفي تاريخ فنلندا المختلفة األحداث  همأرت أثّ 

ت معاملة الفنلنديين الفترات الزمنية تمَّ هذه خالل فجزءاً من مملكة السويد وفيما بعد جزءاً من اإلمبراطورية القيصرية الروسية. 

  .دييننعلى الفنلأثراً كبيراً  حروب القرن العشرين وتركتبل مختلف الحّكام، تارة بعدل وإنصاف وتارة أخرى بكل قسوة. من قِّ 

عام  ، تحديداً خالل فترة الحرب ت فنلندا عن روسيااستقلّ و. 1918 - 1914الحرب العالمية األولى خالل السنوات  وقعت

ت بلذلك نش ،الدولة الجديدةت النظر بشأن كيفية قيادة وتطويروجها من ناحيةلمستقلة في فنلندا اوحدث اختالف كبير . 1917

 وقاموا بقتل ضحارب الفنلنديون بعضهم البع األهلية، خالل الحربو. 1918هليه عقب االستقالل مباشرة منذ بداية عام أحرب 

الطرفين ينتابه نوع من الشك والريبة. وكان التعامل بين  ،األهليةالحرب  دي إلى قسمين بسببنوانقسم الشعب الفنل .ابناء جلدتهم  

وكانت ضد ألمانيا.  ثالثة قامت فنلندا بمحاربة االتحاد السوفيتي حربين وحرب 1945 - 1939خالل فترة الحرب العالمية الثانية 

الشعب ومن ناحية  فئاتمختلف دت حفإن الحروب تجاه عدو مشترك و ،كبيرة بالنسبة للفنلنديين. من ناحية أهمية هذه الحروب 
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  بتوحيدب والحر هذهعاشت األجيال التي تتميز و .كدولة مستقلةمكانتها  علىتحافظ فنلندا علت جفإن النتيجة النهائية للحرب  أخرى

الفقر وأحداث الحرب الصادمة والخوف والموت.من قبيل الفترات الصعبة ومواجهة بشأن الدفاع عن بلدها الجهود   

صناعي ي من مجتمع زراعي إلى خدمالفنلندي المجتمع  تحول ، مثلالحروب إنتهاءبعد دي نشياء أخرى على المجتمع الفنلرث أأثَّ 

  عن أقاربهم و السكن بعيداً عنهم. لقرب منها وبالتالي اإلفتراق باأوالُمدن وإنتقال الناس للعيش في  ،رمعاص

لمواطنيها الدخل المعيشي الكافي والخدمات  ذلك بأن الدولة تضمنُ ويعني دولة رفاهية، لتُصبح بناء فنلندا في نفس الوقت  تمَّ 

ك حاجة بعد لطلب مساعدة مالية لم تعد هناو والتعليم.األساسية كالرعاية الصحية والرعاية اليومية لألطفال في حضانات األطفال 

المجتمع الي مجتمع  وتحّول .الدولة من طرف خدمة موفرةً لا صارت هذهما األطفال من األقارب، وإنّ رعاية  بخصوصمساعدة أو

 التي تقدمهاخدمات الوات مساعدال و صارت لدى الناس الثقة فيباالعتناء بنفسه وبأطفاله فقط، مبدئياً وم فيه كل شخص يق ،فردي

 الدولة. 

فقراء سابقاً الذين كانوا  نوالفنلندي أصبح النهوض،االقتصادي على الفنلنديين. خالل فترة  النهوض والتدنيفترات رث أثَّ كما 

. متوفراً بشكل أكبرأن العمل أصبح  ى المساكن والسيارات والسفر. كماعل ،على سبيل المثالبرأكبقدر  صاروا يُنفقونأثرياء و

التدني اإلقتصادي. ممتلكاتهم خالل فترات عملهم أو من الفنلنديين فقد العديد ،من الناحية األخرىو  

السلطات لمتبادلة بين الشعب وا الثقة  

الحقوقية وفي  اتالمؤسسفي  عادةً في قرارات السلطات و و يثقون .وقراراتها وفي السلطاتفي الدولة ديون نيثق كل الفنل

.ل الجميع بعدل ومساواتويشعرون بأن السلطة تعامالموظفين الرسميين،   

 .فنلنداتطويربها  تميساهم في  الطريقة التي ساهمت وستُ ديمقراطي، أي أن جميع الفئات السكانية  بشكلالمجتمع الفنلندي بناء  تمَّ 

. أً مشروعاً حقبرون الخدمات التي يقدمونها لهم ويعت ظفي الدولةبالثقة تجاه مو لذلك يشعرالفنلنديين حتى اآلن  
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 تأثير المناخ على الفنلنديين

 يحلو اً الجو بارديكون في الشتاء فعلى الثقافة الفنلندية بأشكال متعددة. وارد على حياة الفنلنديين البالجوو الشمالي موقع البلدأثر

.الحانات تتم مقابلة األصدقاء والعائلة في المنزل وفي المطاعم ووفي الداخل.  جل وقتهم يمكثونو بتعب أكبر الناسيشعرظالم وال  

ً الجو دافئ يكون ً  ويكون النهار في الصيف ا الجو الدافئ وسطوع يجعل . حينئذ يكون من األلطف قضاء الوقت في الخارج، ومضيئا

في طبيعة الفنلنديين وفي تشكيل الجو البارد عبر التاريخ  رأثّ لقد و. بصورة أكبراجتماعيين ويُصبحون   الناس أكثر سعادةً  سالشم

 معروا أمورهم الرجال والنساء قواهم كي يتدبَّ كٌل من  دحَّ وو الطبيعية. عبارة عن كفاح ضد الظروف تهمتصرفاتهم وجعل حيا

 المناخ الشمالي.

لعادات الفنلنديةا  

يُنتظر من كل شخص أن يحضر و .تعتبر الدقة في المواعيد أمراً مهماً في فنلندا كما هو الحال في العديد من دول شمال أوروبا

ً في الموعد  اللقاء . عن المواعيد قلة أدب و إحترامالتأخيرويُعتبر . المحدد بالضبطدائماً في الموعد اللقاء   ويبدأ. المحدد سلفا  

التعبيرات  ويعتبرالعديد من الفنلديين أن ن.ون وهادئوالقادمين من أماكن أخرى بأن الفنلنديين صامتغالباً ما تكون وجهة نظر

القيام بالمعامالت من الزبناء بيت بإنضباط . ويُنتظرف الفنلديون خارج الويتصر ،عبارة عن أمور شخصيةالقوية عن المشاعر

السلطات. أثناء تعاملهم معطرح قضاياهم بهدوء واإلدارية   

منظومة ألرقام الدور.  استعمال يتمُّ ، فإنه األسواقفي لدى السلطات أوأوفي فنلندا على سبيل المثال عند التعامل مع الطبيب 

ى لو حتّ و. عندما يصل دورهمصلحته يتم قضاء ورقة عليها رقمه، وسوف  يأخذ من الجهازب على كل قادم إلى الطابورأن يتوجَّ و

ً  لم يكن نظام األرقام الورقية . اإلنتظارطابور اك بانتظام حسب ترتيب وصولهم إلىهندورهم   ن، فإن الفنلنديين ينتظرومستخدما

.ركبيبقدر األدبينمُّ عن قلة  دوراآلخرين فعالً تخطي ويعد   

هذا كما لو من الممكن أن يبدو واآلخرين. الم في حاله وعدم التدخل في أموربالنسبة للفنلنديين ترك كل شخص بسن األدب م يعدُّ 

ً الفنلندي صديق يصيرمن الممكن أن والالمباالة.  شيئ من البرودكان يعبرعن  ً  ا ف على الشخص جيداً ويكسب بعد أن يتعرَّ  ، مقربا

.ثقته  

التعود على منح اآلخرين الحيز الخاص بهم،  ، ولكن تمَّ في الثقافة الفنلندية بقدر كبير جداً عادة من بعضهم البعض  الناسب يتقرَّ ال

منح الحيز أيضاً تداول ويعني ن فيما بينهما. اعندما يتحدث شخصفي الحافلة أوت أوعلى سبيل المثال في موقف الحافال

  مقاطعةوليس من اآلداب مقاطعته.  دونخر الفرصة ليقول ما لديه حتى النهاية الحوار، أي نمنح الشخص اآل أثناءالكالم أدوار

كما يُعتبر التكلم في نفس الوقت أثناء تكلم شخص ما قلة أدب.التحدث. شخص ما أثناء   

قد أصبح أكثر شيوعاً في السنوات  سالم باألحضانتكون هناك مصافحة، ولكن ال اعند التحية النظر في األعين وغالباً مب يتوجّ 

ترك وقتاً مباشرة في صلب الموضوع، وال يُ ديون نيدخل الفنلالحديث تبادل أطراف عند واألخيرة فيما بين األصدقاء والمعارف. 

األسئلة المتعلقة بالحال. للمقدمات اإلطرائية أو   
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عالم الرئيسية لتاريخ فنلندالما  

بالتدريج  من خالله تطورتتاريخ طويل  وسكانهافنلندا لدى و(. 2017 - 1917مائة عام ) لقب فقط فنلندا دولة مستقلةصارت 

ديمقراطية علمانية غربية.دولة أصبحت اَن إلى   

فنلندا ما قبل التاريخ   

تلك الفترة  العصر الجليديب يُقصدو سنة تقريباً. 10000قبل  ، أياألوائل للسكن في فنلندا بعد العصر الجليدي السكاناستقر

دأت الكتل الجليدية ب الجليديفي نهاية العصروالزمنية التي كانت فيها أجزاء كبيرة من كوكب األرض مغطاة بكتل جليدية سميكة. 

. السكانوبدأ إنتشار بدأت النباتات تنمو من جديد في المنطقةو. في االنصهار  

القليل ويُعرف  .معلومات مكتوبة ةأي خاللها توجد لمتلك الفترة التي  إلى ذلكويشير. التاريخ ما قبل عرف هذه الفترة الزمنية بفترةتُ 

ة التي تم من الحفريات األثري التاريخما قبل عن فترة الحصول على المعلومات  لقد تمَّ وفقط عن كيفية عيش الناس حينئذ. 

كان الناس آنذاك يصطادون والعمل واألسلحة.  أدوات مثل آنذاك األدوات التي كان يجهزها ويستخدمها اإلنسان مثل ،العثورعليها

 الحيوانات واألسماك ويجمعوا األشياء.

سكان فنلندا هم في األصل خليط  انتقل إلى فنلندا مع مرور الزمن أناس من مختلف الجهات، من الجنوب والشرق والغرب. أي أنَّ 

التاريخ شعباً موحداً، وإنما كان يعيش  ما قبل خالل فترة لم يكن في فنلنداومن الجماعات البشرية القادمة من مختلف األنحاء. 

أحياناً كانت تتحارب القبائل ومنها أطباعه الخاصة به.  وقد كان لكلقبائل،  على شكل أي ،الناس متفرقين في مجموعات صغيرة

.المجاورة القبائل بينة يجارتأعمال  تتمُّ كانت كما فيما بينها.   

 العصور الوسطى

 خالل سيطرالسويديون بعد الميالد. 1500 و 1100 سنة بينما الممتدة الفترة الزمنية  تلك العصور الوسطى في فنلنداب يُقصد 

 600أكثر من  على هذا الحال. وظلَّ الوضع من مملكة السويد اً العصور الوسطى على مناطق غرب فنلندا، وأصبحت فنلندا جزء

 السويد والكنيسة لقد سيطرتوا بين السويد وروسيا بشأن السيطرة على فنلندا. سنة، وخالل تلك الفترة نشأت عدة حروب فيم

الواقعة باألراضي الروسية دولة الوسيطرت  المناطق الشرقية لفنلندا تحت تأثيركانت والكاثوليكية على غرب وجنوب فنلندا، 

  والكنيسة األرتودوكسية. ورودغنوف

 كذلك وتمَّ  .هامي وفييبوري قلعةالوسطى من أجل حماية البلد من الروس، مثل العصور خاللبناء العديد من القالع في فنلندا  تمَّ 

.وبورفو توركومدينة تأسيس المدن األولى لفنلندا مثل   

العديد من اآللهة.  عبادةلهم وكانت تلك العقيدة تتيح  بلدهم،المسيحي إلى  قبل مجيء الدينكان الفنلديون يمارسون العقيدة الوثنية 

داخل المجتمع كان هناك عرافون ووالعديد من الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة كالدب.  إلضافة إلى ذلك كان يُعبد الموتىبا

كانت هناك أماكن مقدسة في الغابات والمستنقعات تتم فيها التضحية لآللهة، و جيد.المحصول ن النوبشفاء المرضى ويؤمّ ن يقومو

عليها. سبيل المثال إلى القائمينوكان يؤخذ الطعام على   
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 العصر الجديد

ىتُعرف باسم العصر الجديد. و( 1500( وبداية القرن )1400الفترة التي بدأت في نهاية القرن )يعني   الفترة االنتقالية  هذه وتُسمَّ

 خالل في أوروباد من األمورحدثت العدي. وقد النهضةعصرب بما يُصطلح عليه رالجديدبين العصور الوسطى والعص التي تمتدُّ ما

الدول األوروبية وكذلك على السويد وعلى فنلندا.رت بقدر كبير على تطور، وأثَّ تلك الفترة  

انتشرت األفكار والمبادئ الجديدة بسرعة من  و(.1400في نهاية القرن ) الكتب في ألمانيا على مهارات طباعةالتركيز تمَّ لقد 

في نفس الوقت خرجت السفن الشراعية من مختلف الدول األوروبية إلى دول أبعد وغير والكتب. عن طريق دولة إلى أخرى 

عن العالم ن األوروبييعت رحالت االستكشاف هذه تصورسَّ ومناطق جديدة. و اكتشاف معروفة من أجل البحث عن الثراء وعن

 وزادت من القوة السياسية للدول األوروبية.

 ه تمَّ خصوصاً على الفن والبناء. كما أنَّ يرالتأثذلك  ظهر، وينالمعماريو ينوالمهندسين لفناناإعجاب القديمة العصورونال تاريخ 

الحصول عليها من خالل العلوم واألبحاث أيضاً. قيمة المعلومات التي تمَّ تقدير  

فنلندا على للكنيسة الكاثوليكية وتأثيراتهاإلصالح الديني   

  القس األلماني مارتن يد على في ألمانيااإلصالح  وبدأ هذا ،بالنسبة للكنيسة الكاثوليكيةحدث هم أ ابةبمث الدينياإلصالح كان 

 طائلة   لطة، وجمع بعضهم أمواالً من السُ كبير يتمتعون بقدرباباوات الكنيسة قد كان لالذي انتقد بشدة الكنيسة الكاثوليكية. لوثر

 نتيجة لإلصالح البروتستانتي كتوجهات جديدة  ونشأتلتعاليم الكنيسة.  لم يعيشوا وفقاً ومن األموال المخصصة للكنيسة. لنفسه 

.اللوثريةمثل   

الكاثوليكية إلى الدين المسيحي اللوثري  إنتقل البلد من إتّباعد أيضاً، حيث اإلصالح البروتستانتي من ألمانيا إلى السويع توسّ 

م ممتلكاتها ودفع يتسلب الكنيسة ملزمة صارتوادت سلطة الدولة. زبالتالي و، تقلصت سلطة الكنيسة نتيجة لذلكوالبروتستانتي. 

ً لقد أثّ والضرائب للدولة.  خطبهم الواعظة في الكنائس الفنلندية  لقساوسةا أبدحيث   ،ر اإلصالح البروتستانتي على العبادات أيضا

ما يقوله القساوسة.من فهم العاديون ن الناس تمكَّ  وقد  .باللغة الالتينية تُلقى قبل خطب الوعظ كانت باللغة الفنلندية، في حين  

ألول مرة ريكوال جأسقف الكنيسة الفنلندية ميكائيل أوكتب كبير في تطور اللغة الفنلندية. بشكل اإلصالح الديني البروتستانتي رأثَّ  

إلى اللغة  "العهد الجديد"كتاب ريكوال أيضاً جأوترجم  األحرف الفنلندية بالترتيب وأنشأ بذلك أساساً للغة الفنلندية الفصحى.

 الفنلندية.

 السويد قوة ُعظمى والحروب التي خاضتها

من خالل الحروب  أصبحت السويد قوة عظمىوفنلندا.  ( على أجزاء أوسع من1600) -( 1500سيطرت السويد خالل القرون )

حصدت ووشرق فنلندا.  البلطيق تحت سيطرتها، بما في ذلك منطقة  صبحعلى مناطق إضافية لت قامت بالسيطرةو .التي خاضتها

كان من والضرائب التي كان يدفعها الفنلنديون إلى دولة السويد باهظة. وكانت الحروب كميات كبيرة من األموال والرجال. 

لى الجيش السويدي.تقديم الرجال والصبيان إوالحروب التي تخوضها السويد  اإلجباري على الفنلنديين المشاركة في  

انتهت و، 1809روسيا سنة  لصالحمنطقة فنلندا  وخسرت(. 1700) الثامن عشر فقدت السويد مكانتها كقوة عظمى في القرن

 آخر حرب بين الدولتين بانتصار روسيا.
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لتنويرعصر ا  

 من بين وكانباستخدام العقل وأهمية المعرفة. ، حيث زاد االهتمام التنويرعرف بعصريُ  ما (1700) الثامن عشر بدأ في القرن

التركيزكذلك على  كما تمَّ  .لشعببيد ا تكون السلطة  أن أي ،المجتمع ليصبح أكثر ديمقراطية تجديدهذا العصرل األهداف المهمة 

 حقوق اإلنسان وبناء دولة القانون.

تم تقسيم السلطة إلى حيث  :حقوق المواطنين لتحقيقلويس دي مونتسكيو التقسيم الثالثي للسلطة لفرنسي تشارلزعرض الفيلسوف ا

السلطة وسوء منع تمركز الهدف من ذلككان و الفصل فيما بينها. السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتم

في العمل بها  ويتمُّ اإلداري للديمقراطيات الغربية.  نمودجئيسياً من الثي للسلطة جزءاً رمازالت تعاليم التقسيم الثالو استخدامها.

 فنلندا أيضاً.

 فترة السلطة الروسية

حيث كان شرق بغربها بتوحيد شرق فنلندا األول قام القيصر الروسي ألكسندر (1809تحت سيطرة روسيا )فنلندا  صارتعندما 

الحكم الذاتي بأنه ويعني . لذاتيا ستقاللندا على الحكم الذاتي، أي اإلحصلت فنلو. للسويدفنلندا قبل ذلك تابعاً لروسيا وغربها تابع 

أموال تم استعمال و ،وا بأنفسهم بشأن العديد من األشياء. كما تمت المحافظة على الديانة اإلنجيلية اللوثريةررّ قيحق للفنلنديين أن يُ 

بقي على القوانين يُ القوانين الروسية في فنلندا، وإنما ُسمح للبلد بأن  يتم تطبيق لم وفنلندا.  داخل من فنلندا ُجمعت الضرائب التي

مطلقة على نطاق واسع. لطةسب يتمتَّع على كل حال الروسيلقيصرا كانوالتي كانت موجودة أثناء السلطة السويدية.    

ع بالحكم تمتّ وتروسيا لتابعة  التي كانت فيها فنلندا (1917-1809المائة سنة تقريباً )تلك  خاللبأروبا يرات كبيرة يتغ تحدث

ً . الذاتي  من أجل ،يراتيالتغهذه أهم  من بين التصنيع والليبرالية االقتصاديةوكان . كنتيجة لذلك وتم بناء العالم الجديد تدريجيا

التجارة الدولية.وتعزيزتحرراً  تنظيم اقتصاد أكثر  

السالم بسبب زاد عدد السكان بقدر كبير والعاملة. اليد من الكثير تطلَّب ذلكلتصنيع، وا ضائع بكميات ضخمة نتيجةإنتاج الببدأ 

 التاسع عشر من بداية القرنامتدت التي  عدد سكان فنلندا خالل الفترة زاد. كما ريبشكل كب اإلنتاج الزراعيوتطور السائد

إلى أكثر من ثالثة ماليين نسمة. واحد ( من مليون1918-1914األولى )( إلى فترة الحرب العالمية 1800)  

ً  وكان .العملإلى الخارج بحثاً عن  و مجموعات كبيرة إلى المدنعلى شكل  لقد انتقل الناس  ،خالل الفترة الصناعية المجتمع طبقيا

 .السفلى رة بالرتبةلتي ثمثل اليد العاملة الفقيوكانت الطبقة ان ممتلكات األفراد وأموالهم هي التي كانت تحدد مستواهم. إحيث 

زادت إذا  يتمُّ بمرونةممكن االنتقال من طبقة إلى أخرى الوكان من  ًء على الممتلكات شيئاً جديداً،بنا اإلنسان مستوىتحديد وكان 

. الشخص ممتلكات  

على العمل المجتمعي منذ  امة بناءً مقسّ الطبقات المجتمعية وكانت د مستوى الفرد وفقاً للطبقة المجتمعية التي ولد فيها. يُحدَّ كان 

الطبقات المجتمعية في فنلندا وفي دول الشمال  وكانتاألولويات الحقوقية االقتصادية والسياسية.  تستفيذ منمئات السنين، وكانت 

 نكومن ناحية الوالدة ويمل الشأن رفيع أصلالنبالء من وكان النبالء ورجال الدين والبرجوازيين والفالحين.  تتمثُل فياألخرى 

وكان . يُمثلون البرجوازية الحرف اليدويةيمتهنون التجارة أو ن سكان المدينة الذين يمارسوكان الكثير من األراضي، في حين 

بدأت الفروقات وأي طبقة مجتمعية.  إلى ينتمييملك أي شيء ولم  يكن كان معظم الشعب فقيراً ولمو .الفالحون يمتلكون مزارعهم
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 لطبقات المجتمعية والشعب الفقير الذي ابين (، ولكن الفرق 1800)التاسع عشر معية تتقلص في القرن فيما بين الطبقات المجت

زال شاسعاً.ال يكان   كان ال ينتمي ألية طبقة  

 عصر القومية

من الدول األوروبية قد تشكلت تقليدياً من العديد وكانت . بامتياز القوميقرن نزعة الفكر( 1800)التاسع عشر القرن كان 

بأنه لكل شعب لغته المشتركة الخاصة به ودينه وتاريخه، و يتوجب بأن يكون لكل شعب دولة مستقلة  وقتهاالتفكيروبدأ الشعوب. 

 .(1800)التاسع عشرفي العديد من الدول األوروبية بسبب القومية في القرن حاالت تمرد واضطرابات كانت وخاصة به. 

.التمردحاالت  حدوث من العوامل التي أدت إلى الليبرالية واإلشتراكيةمثل  التوجهات الفكرية األخرىوكانت   

ساهم  وقد ،حروبنظًرا لعدم نشوب كان الفنلنديون سعداء، و (1800)التاسع عشرطويلة خالل القرن سالم  فنلندا فترة عرفت

بطرسبورغ بعيدة عن مدينة سان  كانت توركوألن  ،1812أصبحت هلسنكي العاصمة الجديدة سنة وتطور المجتمع.  ذلك في

السكك الحديدية والمصانع في فنلندا. وبناءالطرق  تعبيد تمَّ و وقريبة أكثرمن الالزم من السويد.   

عند فنلندا  وكانت قد كان ذلك سريعاً في فنلندا،وصناعة الورق.  خصوصالبو( 1880التصنيع سريعاً في فنلندا في العقد )تطور

كالخشب للغابات  الصناعيةالمنتجات  داستيرا تمُ وكان يي أكثر تطوراً من روسيا من الناحية الصناعية. نهاية عهد الحكم الذات

.من فنلنداوعجينه الورق   

أعطوا بين المثقفين الناطقين باللغة السويدية. فقد  في البدايةلسلطة الروسية أثناء خضوعها لنشأت األفكار القومية في فنلندا 

 ً لقد دعمت اإلدارة الروسية وأنهم شعباً لديه تاريخ وثقافة مشتركة.  لفنلندية وعرضوا سكان فنلندا علىوالثقافة اللغة  اهتماما

بعد الفنلنديين عن السويد أن إيقاظ الحس الوطني سوف يُ واعتقد الروس مت تحسين وضعية اللغة الفنلندية. الصحوة الوطنية ودعَّ 

 منذ سنةالبدء في تأسيس المدارس باللغة الفنلندية في المدن  تمَّ ولذلك فقد م من روسيا. والتوجه السويدي، وأن ذلك سوف يقربه

1860.  

في المحافظة على وضعية يرغب  خالف بين القوميين بشأن وضعية اللغة الفنلندية واللغة السويدية في فنلندا. كان البعض نشأ 

هذا أنشأ واللغة الفنلندية فقط. على  مقتصراً في فنلندا  يكون التحدث أن الىسعى الطرف اآلخر اللغة السويدية في فنلندا، في حين 

بداية  حتىاللغة الرسمية الثانية لفنلندا  أصبحت اللغة الفنلنديةو(. 1860النزاع بشأن اللغة في فنلندا األحزاب األولى في العقد )

.بسبب النزاعات (1900) العشرين القرن  

 استقالل فنلندا

روسيا في إنجازات  تكانومن أحداث الحرب العالمية األولى.  اً االستقالل جزءوكان . 1917استقلت فنلندا في أواخر عام 

 ن في البلد، وبعدها تم الشروع في بناء دولة شيوعية في روسيا. اثورت 1917 ةحدثت خالل سنو ة.الحرب العالمية ضعيف

رات المجتمعية الضخمة.ييهذه التغأثناء   هاستقاللإ فنلندا وأعلنت   

 فنلندا المستقلة والحروب

العمال  وكان( منقسمة بشكل كبير إلى قسمين، قسم العمال وقسم البرجوازيين. 1800) التاسع عشر كانت فنلندا في نهاية القرن

يباً للتأثير في وضعهم على الرغم من ذلك لم تكن لديهم إمكانيات على اإلطالق تقروالجزء األعظم من الشعب. يشّكلون  الفقراء
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 بدأتو. الشيء نفَسه مجموعات مسلحة خاصة بهم و فعل البرجوازيون 1917العمال في عام ل وشكَّ من الناحية السياسية. 

واحد من االستقالل. بعد شهر الحرب األهلية الفنلندية  

ً نقص األولىالحرب العالمية . وسبَّبت بعضال مابعضه نيقاتال وبدأانقسم الشعب إلى قسمين  بدأت و .ةالبطال تفشيفي الغذاء و أ

الحرب  هذه مات خاللوأي البرجوازيين.  ،ابريل بانتصار مجموعات الحكومةوانتهت في شهر 1918شهر ينايرسنة الحرب في 

معظم وكان ومن خالل اإلعدامات. أفي مخيمات األسرى  جزء آخروالقتال  منهم في ءجزوتوفي فنلندي تقريباً،  37000

لمتوفين من العمال.ا  

ً االنقسام بعد الحرب  هذااستمرَّ   قاموالمنتصرين. عن الحرب علنياً فقط من وجهة نظرالحديث  تمَّ و .الحقدب وقد كان مشحونا

آالف الجنود الروس الذين كانوا موجودون حينئذ في فنلندا إلى خارج البلد، وأوقفوا ثورة العمال  بطرد البرجوازيون أي البيض

قام الفقراء بالقتال ضد األغنياء حيث خرى أن الحرب كانت عبارة عن حرب طبقية، أمر من ناحية الحُ ر وشعَ مر. أي ثورة الحُ 

 للتوصل معهم إلى وضعية متكافئة.

سارية موراأل من أصبحت جملةو. 1920وف المعيشة للفقراء من خالل سن قوانين جديدة في العقد ت محاولة تحسين ظرتمَّ 

ي الضريبالنظام سن  األطفال ولكل   بالنسبةساعات وإلزامية التعليم التي  8في عمل ال من قبيل  تحديد ساعات يومالمفعول 

.استقراراً  أكثرإلى مجتمع ل المجتمع تحوَّ و. المدفوعة منه الشهري كلما إرتفعت نسبة الضريبةالتدريجي، أي كلما زاد األجر  

ةصعود اليمين المتطرف والحرب العالمية الثاني  

حصل اليمين المتطرف على موطئ قدم في العديد لقد  من مجرى التطور. 1930سنة  ةالصعب يةالعالم ةاالقتصادياألزمة  غيّرت

بعد  بشكل كبيرن الظروف يوتحس األزمةعلى الرغم من انتهاء لكن . األزمةأوروبا من  بإخراجمن الدول األوروبية حينما تعهد 

الحرب العالمية  أثناء نشوب دكتاتوريات اليمين المتطرف تحت قيادة كانت، فإن العديد من الدول األوروبية 1930منتصف العقد 

.1939 الثانية سنة  

ً  تفيقسمين يخالشعب إلى  فئاتانقسام مختلف  وبدأ. تهاديمقراطيعلى فنلندا على كل حال  حافظت الرفاهية.  ازدياد مقابل تدريجيا

 بثمثيل 1930في نهاية العقد  الحزب االشتراكي الديمقراطي الفنلندي قد قامل .على وحدة الشعب أيضاً بشكل رئيسي ذلكرأثّ و

ممثلي  جنباً الى جنب معالبلد بناء مستقبل من أجل في الحكومة الفنلندية الحزب إشراك  تمَّ و ،العمال طبقة أي ،الحمر المنهزمين

 األحزاب األخرى.

االتحاد السوفيتي فقام  ، دا رفضت ذلكنلكن فنلقاليم. األ بعض من فنلندا التنازل له عن 1939 العامطلب االتحاد السوفيتي في 

جنباً إلى جنب ضد بالقتال العمال والبرجوازيون وقام كل من ، يوماً  105حرب الشتاء التي استغرقت  على فنلندا في بالهجوم

 القوات السوفيتية.

 عقد معاهدةو تراجعالعلى الفنلنديين  أرغمتتحاد السوفيتي لإلالهائلة القتالية ، ولكن القوة البداية بإصرارفي دافع الفنلنديون 

لى سكان المناطق وتخاالتحاد السوفيتي،  لصالح السالم الكثير من أراضيها اتفاق معاهدة في خسرت فنلندا . األمر نهايةالسالم في 

عن بيوتهم وانتقلوا لإليواء في فنلندا في مناطق مختلفة. المستولى عليها   
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ألمانيا إثنين، عدوين بحيث كانت محاطة  اً،صعب وضع فنلندا كان فيلكن أراد الفنلنديون استرجاع المناطق التي خسروها. 

صيف عام  خاللضد االتحاد السوفيتي الحرب وبدأت  .في نهاية المطاف تحالف مع ألمانيابالفنلندا وقامت اد السوفيتي. واالتح

االتحاد السوفيتي بدعم من القوات األلمانية، واستولت على المناطق التي خسرتها في بشن هجوم على فنلندا وقامت . 1941

 حرب الشتاء.

ليفة فنلندا في الحرب ألمانيا ح وبدأت نجاحات الحرب بشكل جيد واستولت على مناطق إضافية. هذه البداية في في نجحت فنلندا

الهجوم  ها لم تتوفَّق فير من أوروبا، ولكنفقد كانت قد استولت أثناء الحرب العالمية الثانية على جزء كبي .تتراجع أوروبافي 

تراجع.بالملزمة  الكبيرعلى االتحاد السوفيتي، وكانت  

زل عن مناطق لالتحاد تنابالكانت فنلندا ملزمة من جديد و. 1944عقد السالم في خريف عام  هاجم االتحاد السوفيتي فنلندا، وتمَّ 

 ضد القوات األلمانيةب شن حر تمَّ طرد القوات األلمانية من أراضيها. ويضات كبيرة عن خسائر الحرب ودفع تعوبالسوفيتي 

فنلندا.ل هاغادرتم البالند، عندمنطقة بحرق جزء كبير من   هاالقوات األلمانية خاللقامت  ،ُعرفت بحرب الالبالند  

 إعادة اإلعمار وبناء دولة الرفاهية

كانت التي  دول أوروبا الشرقيةمن جهة . د انتهاء الحرب العالمية الثانيةعنومركزين اثنين للسلطة ين أانقسمت أوروبا إلى جز

عقدت عالقات وثيقة مع الواليات المتحدة التي دول أوروبا الغربية ومن جهةأخرى شيوعية وتحت تأثير سلطة االتحاد السوفيتي. 

حالها حال على أنها دولة محايدة فنلندا  تأكيدعلى الرغم من ومن خالل جملة أمور منها حلف شمال األطلسي "الناتو". األمريكية 

سلطة االتحاد السوفيتي. تأثيرل خاضعة  أنها على اعتبارها على األقل لحد مام تَّ  ،دول الشمال  

تحاد السوفيتي بخصوص ر به االمن ناحية ما يفكَّ  ةٌ حذر وكانت فنلندااالتحاد السوفيتي. جارها أن تتعايش بسالم مع  مت فنلنداتعلَّ 

 تمَّ واألخيرة.  تعويضات خسائرالحرب 1950عقد ال ية سنواتلالتحاد السوفيتي في بدا ودفعت فنلنداوعالقاتها الدولية.  تهاسياس

قاطرات السفن وال مثل، إلى االتحاد السوفيتي لترسواُ  عن طريق منتوجات صناعية تمَّت صناعتها في فنلندا دفع خسائر الحرب

.خشبالومنتجات   

الخدمات كانت هناك قدرة على تطويروبعد الحروب في جميع دول الشمال.  ازدادتمات التي يقدمها المجتمع تطوير الخداستمر 

دولة  فنلندا بالتدرج إلى لتأي تحو ،بناء دولة الرفاهيةوتمَّ وتقديمها على مستوى واسع، ألن االقتصاد الفنلندي نما بشكل سريع. 

 نتيجة توّحدوا بعد الحروب ة أيضاً، ألن الفنلنديونممكناً من الناحية السياسيذلك كان و ،نظام جيد للضمان االجتماعيتتوفرعلى 

وا بها الصعبة المعيشية والظروف  الحرب المجتمع.بتطوير والتزم الناس. التي مرَّ  

مركز تأسيس  تمَّ و .1950و 1940من حياة المواطنين في العقدين  حسَّنت ن اإلصالحات االجتماعية التيالقيام بالعديد م تمَّ 

ً دعمباء يستلمون وبدأ اآلأطفال.  لديها ا من أجل دعم العائالت التيفي فنلند لاألم والطفرعاية  ً مالي ا وبدأ  على كل طفل. اً شهري ا

طعام مدرسي مجاني لألطفال.تقديم   

أدى والتقاعد الوطني والتقاعد المرضي وتقاعد العمل والتأمين الصحي. ب العمل وبدءبالتدريج،  التقاعد وتوسيعه نظام إنشاء تمَّ 

المجتمع ومؤسساته.و في قراطي وديمشكل ب القرار ةاعجعل الناس يثقون في صنَّ إلى  قديم الخدمات إلى جميع المواطنينت  
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  1990 سنةالركود االقتصادي  فترة إلى 1960 سنةفنلندا من 

عندما  . قل العمل في الريف0196ي العقد الزراعة إلى دولة صناعية ومجتمع خدماتي فعتمد على من دولة ت تتحّولُ بدأت فنلندا 

  ت فرص كانو إلى المدن.العاملة. أصبح الناس ينتقلون في مجموعات أكبر  يدالحاجة إلى ال كذلك وقلت ،أصبحت الزراعة آلية

 الخدمات والمجال التجاري و مثل قطاع العديد من المجاالت األخرى مجال الصناعة وكذلك فيبالمدن ب العمل متوفرةٌ 

 المواصالت.

ً  خارج البيت نعملي نعندما أصبحصارت مشاركة النساء في سوق العمل كبيرة جّداً،   وتّمت اإلستفادة من خبرات، أيضا

.قتصاد البلدا عاد ذلك بالنفع على لقدو .ومهارات جميع الذين هم في سن العمل  

أكثر  السويد لقد انتقل إلىوإلى الخارج بحثاً عن العمل.  من الناس للجميع، وذهب العديدكافيًا  العمل والمساكنلم يكن غم ذلك ر

عاد جزء منهم فيما بعد، عندما تحسن وضع العمل في فنلندا، ولكن بقي و. 1970و 1960فنلندي في العقدين  400000من 

في مهاجرة  ة أجنبيةيمثلون أكبرجنسي 1940منذ العقد  ن منذ الحرب العالمية الثانية أيكان الفنلنديووجزء منهم في السويد. 

في السويد. جنسية أجنبية مهاجرةكأكبروصاروا لنديين عدد الفن ىفإن عدد السوريين تخط 2017السويد. فقط في العام   

فنلندا وثرائها ازدهار  

الشمال  رفاهية كدول بهاأصبحت فنلندا دولة ثرية و. 1990حتى العقد  1970منذ العقد استمرالمجتمع الفنلندي في التطور

كانت لقد و. خمسينيات القرن الماضيعلى سبيل المثال في  السويد كان كبيراً  بينها وبينالفارق  على الرغم من أنَّ و .األخرى

دفع تعويضات خسائر ب قامتكانت قد خرجت لتوها من الحروب ونها إفنلندا حينئذ أكثر فقراً وأقل تطوراً من جيرانها، حيث 

 الحرب.

ً الفنلندي بالتدريج  صارالمجتمع ارتفعت القدرة الشرائية و. كبيرةمستوى التعليم بسرعة ارتفع  و .1990في العقد  استهالكيا

ضافية وأثاث المنزل ورحالت اإلجديدة المالبس ال مثل ،ساسيةاألاألمور  غير اشياء أخرىشراء للمواطنين واصبح بإمكانهم 

سيارات.السفر إلى الخارج وال  

أصبح من األسهل الحصول على القرض األجنبي وحصلت و. 1980بسرعة بالغة في فترة الصعود للعقد  الفنلندي نما االقتصاد

واصبحت قرض من البنك. لحصول على صارت هناك تسهيالت  لصالح األسرلج. كما الشركات على قروض رخيصة من الخار

كبير.ارتفاعاً  بيوتأسعارال عرفتو رضة،قتبسبب النقود المسيولة األموال متوفرة   

يالركود االقتصاد  

 بسبب والخدمات سلعالالقدرة على شراء  لدى المواطن لم تعد، أي خالل فترة الصعودشديد السخونة  الفنلندي أصبح االقتصاد

، جداً مرتفعة  لماركاالعملة الفنلندية  قيمة أصبحتو. هارايانه الىفي النهاية  أّدىو الذي عرفته االسعار الصاروخي اعرتفاال

.جداً  أً خذت من الخارج غاليالتي أُ  لعملةقروض اتسديد  وصار  

الى  نوانقسم الفنلنديوالرفاهية للمواطنين.  خدمات بخفض واُلزمت الدولة ،الشركات%، وأفلست العديد من البنوك و20إلى 

.ر حّدة من ذي قبلبشكل أكث ذوي الدخل الجيد وذوي الدخل المنخفض قسمين،  
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ً مهم اً ، ألن جزءة بفنلندااالقتصادياألزمة على  1991ك االتحاد السوفيتي سنة تفكأثّر االتحاد  الىجه تّ ي كانمن صادرات فنلندا  ا

ت الدولة ال. في إطارالصفقة التجارية مع الشرق السوفيتي .ةاالقتصادي االزمة هذه من خُرجديون لتألخد عدة  يةفنلندواضطرَّ  

المعاصرة فنلندا  

تقنيات المعلومات عرف مجال المعلومة وو. 1990العقد  خالل يمعلوماتإلى مجتمع  يخدماتمن مجتمع صناعي تحّولت فنلندا 

ً فنلندي اً جومنت ةتف النقالواالهصارت استعمال اإلنترنت أكثر شيوعاً، و وأصبح تطوراً ملحوظاً، والمواصالت ً هام ا  للتصدير ا

ونقلت فعالياتها إلى الخارج.صفة العالمية لندية الشركات الفن واكتسبت. لوقت طويل  

. وكانت كأول امرأة تصل منصب 2000وتّم انتخاب طاريا هلونن رئيسة لفنلندا سنة  1995فنلندا لإلتحاد األروبي سنة  انضّمت

المارك الفنلندي. مَّ التخلي عنبعد أن ت 2002ي فنلندا سنة المشتركة اليورو ف األروبية العملةفي استعمال  البدءُ  تمَّ رئاسة البلد. و  

السياسة األمنية  إعدادويتمُّ االتحاد األوروبي. عن طريق في الوقت الحاضرسارية المفعول في فنلندا المعظم القوانين َسن تمَّ 

إطارالسياسة ، ويدخل ذلك في الحلف العسكري الناتو وتتعاون فنلندا معالتعاون مع دول االتحاد األوروبي األخرى. ب  الفنلندية

.حلفالفي  اً ليست عضو الدفاعية، رغم أنَّ فنلندا  

ً اقتصاديعرف العالم تراجعاً  أزمة في  ذلكنتج عن و ،ساكن في الواليات المتحدةأسعار الم اريانه بسبب ، 2008 سنة اً جديد ا

كبيرة.  نسبةالصادرات ب تراجعتو البطالة، حيث ارتفعت القتصادي على فنلندا أيضاً بشدةا وأثَّرهذا التراجعكن. قروض الس

.االقتصادي هذا التراجعبالتدريج في السنوات التي تلت  الوضع في فنلندان تحسَّ و  

 فنلندا ذات المائة سنة وتحديات المستقبل

ت  رت الدولة الفقيرة التي تطوَّ  لقد المائة عام.هذه خالل  البلدحدثت تغيرات كبيرة في و. 2017سنة عام  100 المستقلةفنلندا أتَمَّ

لقد  و الزراعة في البداية إلى مجتمع صناعي خدماتي وبعد ذلك إلى مجتمع معلوماتي بعد المرحلة الصناعية.كانت تعتمد على 

مختلف اإلصالحات التقدم تجاه مجتمع  وتمَّ عن طريق كبير جداً. للفنلنديين خالل تلك الفترة بقدرنت الظروف المعيشية تحسَّ 

، ولكنه متأخراً في فنلندا بدأ  روفإن مجرى التط ،مقارنة مع دول الشمال األخرىومن الرفاهية والثراء والتكافؤ. قدرأكبرُزبيتميّ 

 كان أسرع.

 ونالفنلندي المدارس ولقد تفّوق تالميذة. بناءاً على عدة مقاييس الدول تطوراً في العالمفنلندا في الوقت الحاضرواحدة من أكثرتُعتبر

 .م األطفال لمختلف المعلومات والمهارات في المدرسةالتي يتم فيها قياس مدى جودة تعلُّ  في المقارنات العالمية فت للنظرال بشكل

صحية جيدة. ورعايةيحصل على تعليم  حيث، العالمي المستوىويتمتّع المواطن الفنلندي بوضع جيد على   

عصر العولمة وفي ة لفنلندا. يالتحديات المستقبليتميّز بالتغيُّروعدم اإلستقرار إحدى أهم المحافظة على الرفاهية في عالم تُمثّل 

يُقصد بالعولمة وقبل.  منأكبرعلى ظروف فنلندا بقدرالعالم  دول في باقي التي تحُدثُ  تؤثر التغيرات االقتصادية والسياسية الحالي،

.الكرة األرضية أنحاء في كل وأحداث المناطق األخرى على ظروفكبيربقدر يعتمدُ  التطورالمجتمعي أصبح  أنَّ   

تأمين الخدمات األساسية الجيدة كالتعليم والخدمات  يُعتبرو .ئطبُ ب ، وتتزايد ساكنة البلدبشكل سريع يفنلندال يشيخ المجتمع

ً  االجتماعية والصحية للجميع  ،العمل ودافعي الضرائبسن  الذين هم في يقلُّ عدد األشخاص بدأ ، حيثمن بين أهم األسئلة حاليا



17 

خصوصأً في ظل بدأ  للجميع، عمل أماكنتوفيرجب أيضاً حل قضية يتوَّ كما  الخدمات. ستفيدين منالسن المكبار وازداد عدد

خدمة أنفسهم بأنفسهم.وشروع الناس ب إنتشارالشغل اآللي والرقمي  

لثقافة الفنلندية: التقويم واألعياد والعاداتا  

تلك أخرى يرجع أصلها لخلفية مسيحية، وذات تقاليد حيث هناك  ،الفنلندية على الدين التقاليدومن األعياد جزء كبيريتأسَّس 

 الوقت ءقضال  فرصةً  لتقاليد واألعياديَعتبُرالعديد من الفنلنديون حالياً أنَّ ا. في فنلندا عقيدة الطبيعةفيها  تسودالتي كانت العصور

قاء.العائلة أو األقارب أو األصدمع   

 أيام األعياد الفنلندي  يُرفع العَلَمو. في التقويم السنوي ى ذلكيشار إلورفع فيها األعالم، فنلندا العديد من األيام التي تُ  وجد فيتُ 

ما هو ذلك اليوم، وما إذا كان أيضاً يوم إجازة معرفة من األخبار أوالتقويم السنوي من خالل  ويمكنالعلم.  عمودطوال اليوم على 

عن المدرسة.عن العمل أو ةوطني  

 يناير

السنة الجديدة  1.1  

كون قد تم االحتفال يو. عن العمل جازةاإل من العديد من الناسويستفيذ السنة الجديدة يوم إجازة. من يوم يناير أول  1يكون يوم 

. كما شكل مزحة أولُعبةيتم القيام بتنبؤات على عند بدء العام الجديد، وبأمسية السنة الجديدة أو بداية العام الجديد.  ةالسابق ليلةفي ال

دون على سبيل المثال بممارسة الرياضة البدنية بقدر أكبر أو تناول تعهدات بشأن العام الجديد، أي أنهم يتعهَّ ب من الناس العديد يقوم

عند  النارية لشهباوصواريخ الإلطالق  الشوارعيخرج الناس إلى والطعام بشكل صحي أكثر خالل السنة التي بدأت لتوها. 

  .منتصف ليلة العام الجديد

1.6عيد  الغّطاس    

لشرقيين للسالم على المسيح حين وصول الحكماء ا ويُعتبر يوم ذكرىاليوم السادس من شهر يناير،  في عيد الغطاسيتمُّ اإلحتفال ب

احتفالية  قضاء إجازة عيد الغطاس بتقاليدوال يرتبط . بقدوم عيد الغّطاس أعياد الميالد تنتهيوإلنجيل. في ا كما جاء كان طفالً 

المدرسة. عنالعمل و عنيوم إجازة  بل يعتبره العديد من الناس مجّردخاصة،   

 فبراير

 عطلة الشتاء

ن متكون لدى األطفال حينئذ إجازة و. رفبرايفي شهر الجليد على ج عطلة التزلّ أو عطلة الشتاء يستفيذُ ثالميذةُ المدارس الفنلدية من

البداية  في كان الهدف و.1930العقد  المدارس منذ لصالح تالميذةعطلة التزلج اإلستفادة من  البدء في تمو. المدرسة لمدة أسبوع

ج ممارسة التزلّ  تمُّ وي لمدة أسبوع كامل لممارسة التزلج على الجليد. تمارس األطفال الرياضة البدنية وأن يكون لديهم وقيهو أن 

  وتختلُف أوقاتعلى سبيل المثال للتزلج من على التالل.  من الناس ، ولكن يذهب العديدرفي الوقت الحاضو على الجليد بقدر أقل

منتصف شهر فبراير. من منطقة الى أخرى إبتداءأ من فنلنداب عطلة الشتاءاإلستفادة من   

2.5رونيبيرغ يوم   



18 

 الشاعر الوطني الفنلندي يوهان لودفيغبيوم ال حتفل خالل هذايُ و يوم من شهر فبراير.كل خامس يوم رونيبيرغ ب اإلحتفال يتمُّ 

على األدب والثقافة ولقد كان لهذا الشاعركذلك تأثيراً قوياً  ا.أي نشيد بالدن ،الذي كتب كلمات النشيد الوطني الفنلندي رونينبرغ

ئر رونينبيرغ التي كانت تعدُّها زوجته الكاتبة فريديكا رونينبيرغ. . وتُأكل في نفس اليوم فطاالفنلندية  

  2.14يوم الصداقة 

اقة في فنلندا منذ العقد االحتفال بيوم الصدبدأ  نه يوم احتفال للعشاق.إحيث قديس فالنتين العالمي لليوم الاألساس ب يوم الصداقةيُعدُّ 

الهدايا يقومون بتقديم بعض لناس إلى أصدقائهم بطاقات المعايدة والرسائل أويرسل اور األصدقاء. ذكُّ اً من أجل تحديدت 1980

 البسيطة.

 الثالثاء البدين أوثالثاء المرافع

فترة يُقصد بالثالثاء البدين أو ثالثاء المرافع في األساس ويوم الثالثاء البدين أو ثالثاء المرافع في شهر أبريل. ب اإلحتفالأيضاً  يتمُّ 

قبل عيد الفصح، ولكن في  في الوقت الحاضرال يصوم الناس في فنلندا  يبدأ قبل عيد الفصح بسبعة أسابيع.الصوم، والشروع في 

تناول حساء البازالء وفطائر الثالثاء   كذلكلتزحلق مع جميع أفراد العائلة ويتمُّ االتزحلق من على التلة بأداة  الثالثاء البدين يتمُّ 

في األساس من وهي  أو بالمربي أوبعجينة اللوز،بالكريم  حشوها تلك  الفطائرالتي يتمُّ  الثاء البدينفطائر الثويُقصد بالبدين. 

مرافع الثالثاء البدين أو ثالثاء الب ويُحتَفل. 1950بدين في فنلندا في العقد في تناول فطائر الثالثاء ال البدء تمَّ المخبوزات السويدية. 

لك يوم ثالثاء المرافع الذي يليه.وكذ يومين، يوم أحد المرافع خالل  

 مارس وأبريل

  3.8 للمرأة عالمياليوم ال

اعلين العديد من المنظمات والف خالل ذلك اليومتقوم وشهر مارس.  كل ثامن يوم مناالحتفال باليوم العالمي للمرأة في فنلندا  يتمُّ 

 عالمياليوم الويُعتبري المجتمع الفنلندي وفي العالم. وضعية المرأة ف ارسيتم فيها تد أخرى مناسباتبتنظيم جلسات حوارية و

يوم عمل عادي في فنلندا. للمرأة  

   3.19يوم مينّا كانط 

ولقد ساهمت  .المجتمع مؤتّرةٌ فيكاتبة فنلندية  طا كانمينَّ وكانت أي يوم التكافؤ والمساواة.  ط،ا كانبيوم مينَّ  في شهرمارسيُحتَفُل  

تحسين إمكانيات التعليم للبنات.ومنها القيام بالعمل ، ة أمورالمرأة في فنلندا بعد في تحسين وضع  

 عيد الفصح 

األهم باإلضافة إلى عيد الميالد. ونه االحتفال المسيحي المقّدس إاالحتفال بعيد الفصح في شهر مارس أو أبريل، حيث  يتمُّ 

ً تذكيري احتفاالً  لفصحعيد اويُعتبر وجه على  كس الفنلندييندرثولدى األ حعيد الفصويُعدُّ  وده إلى السماء.المسيح وصع بوفاة ا

ً كنسي اً عيدالخصوص  ً مهم ا خصوص ب وتقافة األكلالتقاليد االحتفالية تزال  . والعيد الفصححلول الصيام عند  فترة نتهيوت. ا

ن وبعد األكل  وبيض الدجاج المسلوق الخروف فخذ الفنلنديون خالل عيد الفصح تناوليقوية في فنلندا. الصيام  إنتهاء فترة الُملوَّ

 يتمُّ أكل عصيدتي الماّمي والباشا الُحلَوتين.   
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 االحتفال بذلك مازالو. عوضاً عن عيد الفصح الربيعفصل  قدومب تفلونيح الفنلنديون انالى فنلندا، كالمسيحية  مجييء الديانةقبل 

عيد الفصح بنبات النرجس وعشب الزوان وكذلك بلفائف نباتات البتوال  خالل لمنزلا تزيين يتمُّ و حتى اآلن في فنلندا. قائم

 في علب زجطاالعشب الزوان ويتمُّ زرع وتنمية بذور. الطريقةبهذه  بنهاية الشتاء وقدوم الربيع لحتفويُ  وأغصان الصفصاف.

على العشب.وتوضع  لعيد الفصح  ترمز صفراءكتاكيت ب ، وتُزيُُّن صغيرة  

ثنين لعيد الفصح يوم الجمعة العظيمة التي تسبق عيد الفصح ويوم االوتبدأ  ،ة خالل عيد الفصحيمدرسإجازة  من األطفاليستفيذ 

ماكن العمل.بأاأليام إجازة أيضاً  نفس تكونوالذي يلي عيد الفصح أي اليوم الثاني لعيد الفصح.   

مالبس ساحرات عيد الفصح األسطورية،  بارتداءقوم األطفال الصغار أي أسبوع واحد قبل عيد الفصح ي ،في يوم أحد الشعانين

إلى الجيران من باب إلى آخر آملين لهم عيد فصح سعيد وحظاً سعيداً للعام الجاري. تتم التهاني وتمني السعادة من خالل  نويذهبو

ي يرغب الطفل في الحصول على بيضة من اللمس السحري للجيران بلفائف البتوال المزينة بالريش الملون. كمقابل للمس السحر

 الشكوالتة أو على الحلوى.

 مايو

  5.1و 4.30العُّمال  عيد

للعمال  اً عيديُعتَبر أول يوم من شهرمايو. شهر مايو منوأول يوم  مايواألول من  ليلةم األخير من شهر أبريل تكون في اليو

ً  يكونقدوم الربيع، وبالموازات مع  شكل كرنفاليويُحتفُل به بوالطالب الجامعيين  أماكن  وعنالمدارس  عن يوم إجازة أيضا

.30/4أي منذ  خيرمن أبريليوم األاللمدة يومين وتبدأ منذ أمسية  مايواحتفاالت األول من  تكونوالعمل.   

ويخرج الناس للجلوس في  .همحقوقوالمطالبة بحتجاج اإلمال ومسيرة عيد العالقيام بمن أجل  مايوع العمال في األول من يتجمَّ 

ويقوم الناس بشرب مشروب السيما وأكل حلويات مختلفة إحتفاالً بالربيع وبيوم اإلجازة. ويتمُّ في األول من مايو . حدائق الُمدن

رتداء با من الناس والمواد األخرى المخصصة للكرنفاالت. يرغب العديد مايوالبالونات وأقنعة األول من  تباع فيها أسواق إنشاء

يرتدي الطالب قبعة الطالب على رؤوسهم.كما المالبس التنكرية،   

 خميس الصعود 

ً يوم 40بعد صعود المسيح إلى السماء كان  ووفقاً للتقاليد المسيحية فإن المسيح ذهب حينئذ  أي في شهرمايو. ، من عيد الفصح ا

 عندئذالناس يستفيذ س في فنلندا ويوم إجازة.هو يوم مقدَّ  أي يوم خميس الصعود ،من األرض إلى السماء. يوم الصعود إلى السماء

ويعتبر كذلك  .عيد العنصرة بعد عشرة أيام من خميس الصعوداالحتفال بعيد الخمسين أو يتمُّ و المدارس.وبالعمل بأماكن إجازة من 

 عيٌد مسيحي مقّدس، ويتمُّ خالله باإلحتفال بتأسيس الكنيسة المسيحية. 

 عيد األم

بالهدايا والورود ووجبات غداء يوم بتقديم ات، الجدَّ االحتفال باألمهات و . حينئذ يتمُّ يوم األحد الثاني من شهرمايويُحتفل بعيد األم 

داليات يوم األم على األمهات الجديرات باالستحقاق.يقوم رئيس الجمهورية بتوزيع مواألم.   
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 يونيو

   العطلة الصيفية لتالميذ المدارس

 وتتمُّ من خالل احتفاالت،  يتم االحتفال بانتهاء العام الدراسيوفي بداية شهر يونيو.  بفنلندا الصيفية لطالب المدارسلعطلة تبدأ ا

العطلة  وتدوم .الصيفسوفيفيرسي التي تحكي عن بداية غناء أنشودة  غالباً ما يتمُّ و. أولياء أمر األطفال لهذه اإلحتفاالتدعوة 

   أسابيع تقريباً. ةمدتها عشرتكون منتصف شهر أغسطس، و الصيفية لألطفال حتى

 

 

 منتصف الصيف

 غالباً ما يتمُّ يوهانّوس، و احتفالبمنتصف الصيف في فنلندا ويُسمى يُحتفل في األسبوع األخير من شهر يونيو بمنتصف الصيف. 

ألن الكثير من الفنلنديين  ،المدن حينئذ هادئةتكون والصيفي بالقرب من الطبيعة مع األصدقاء أو مع العائلة.  بيته في الؤقضا

.منتصف الصيف في الريف ونقضي  

يوم ويكون يكون يوم جمعة وتكون هناك إجازة عن العمل. ويومين: يوم أمسية منتصف الصيف  خاللقضاء منتصف الصيف  يتمُّ 

ام صونا ويُقويوم السبت.  منتصف الصيف حّضر الطعام في الهواء الطلق البحيرات ويُ وفي السباحة في البحر وم الناس بأخد حمَّ

  منتصف الصيف.ل المنيرة لةيباللَّ   اإلستمتاعتمُّ وي

وتشرق مبكراً فجراً، لذلك يكون الوقت المنير طويالً.  متأخرفي وقت تغرب الشمس ، حيُث يالي شهر يونيو منيرة في فنلندالتكون 

حسب التقويم والبالند. بمنطقة  الجهة الشمالية للدائرة القطبية ال تغرب الشمس على اإلطالق في منتصف فصل الصيف فيو

أقدم بكثير من الديانة  تُعتبر هذه العادة في األساس، لكن المعمدانالمسيحي، فإنَّ يوم منتصف الصيف هو إحتفال بيوم والدة يوحنّا 

  في السنة.وعيد النور، الذي يُحتفل فيه بأطول يوم منتصف الصيف نه عيد إالمسيحية، حيث 

تقليد قديم، إشعال المشاعل ويُعتبرنار كبيرة. إشعال  يتمُّ ومنتصف الصيف، إحتفاالً ب إشعال المشاعل على الشواطئ والصخور يتمُّ 

عليها. بتثبيت قطع صغيرة من خشب البتوالاألبواب  أعمدةن في منتصف الصيف زيَّ تُ ومكافحة الشر. في األساس  ويُقصُد به

ألنَّ الناس قديماً كانوا يعتقدون أنَّه بهذه الطريقة يتمُّ تأمين المحصول الزراعي ، بأشكال مختلفةالتنجيم  ب لعبةقوم الناس بلعيو

 والتنبؤ بالشَّخص الذي سيتزّوُجونه والوقت الذي سيتمُّ فيه ذلك.

   يوليو وأغسطس

صيفية عن العملالعطلة ال  

يذهب الفنلنديون  أسابيع. حينئذ 5إلى  4 من العادة وتستغرق في ،يوشهر يول خالل لدى العمال ة الصيفيةفي فنلندا فترة العطل تبدأ

المدارس في منتصف شهر  ةهي العطلة الصيفية لتالميذتتنوفي رحالت إجازة داخل البلد أو إلى الخارج.  نسافرويُ إلى األكواخ أو

الدراسة في المدارس.، وحينها تبدأ أغسطس  
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 سبتمبروأكتوبر

 عطلة الخريف

 في منتصف شهر أكتوبر، تكون عطلة الخريف لتالميذ المدارس وال توجد هناك أيام احتفاالت خاصة مهمة في شهر أغسطس. 

مع العائلة أثناء عطلة  نإجازة أو يسافرو األطفال أخذ حينهايوتستغرق من بضعة أيام إلى أسبوع واحد حسب المدرسة. و

 الخريف.

 عيد القّديسين 

د الهالووين أو عيويُعتبرن االحتفال به حديث العهد في فنلندا. إعيد القّديسين في نهاية شهر أكتوبر، حيث الهالووين أوعيد يكون 

ً يرلنديأ اً عيدعيد القّديسين  ً أمريكي ا بالذهاب إلى البيوت من باب إلى آخر  وقتهافنلندا أيضاً  في يقوم بعض األطفالفي األساس، و ا

 نالقرع المزيَّ اليقطين أوبوضع البعض  ويقوم. في المدارسعيد هالووين لألطفال  يتمُّ تنظيملحلوى. كما زياء تنكرية لطلب ابأ

على مدخل الباب.، على الشباك أوبالشموع  
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   نوفمبر

 عيد جميع القديسين 

عيد جميع ويُعتبرعيد القّديسين. عيد الهالووين أو منالصيغة الفنلندية  وهو، رنوفمب في بداية شهراالحتفال بعيد جميع القديسين  يتمُّ 

العديد من الفنلنديين حينئذ لوضع الشموع على قبور  يذهبُ وفيه تذكر األقارب أو األصدقاء الموتى.  يتمُّ  اً مسيحي اً عيدالقديسين 

    ذويهم.

   يوم األب

ويقوم  لألبالورود والهدايا  . ويتمُّ إهداءم األم في الربيعهو الحال في يوكما  ،ب في ثاني يوم أحد من شهر نوفمبريُحتفل بيوم األ

   .أباءهم أو أجدادهم الناس بزيارة

   ديسمبر

(12.6) يوم استقالل فنلندا   

عام  على استقاللها سنة 100ت فنلندا مأتمولقد . ئيوم احتفال قيم وهادوهو  ،يوم استقالل فنلنداديسمبر  السادس منيوم يُعتبر

ً يُعتبروالتلفزيون. عبرمكن مشاهدتها وي ،االستقاللعيد يوم  احتفاالت كبيرة في قلعة الرئاسة هناك قامتُ و. 2017 لدى  شيئاً مهما

اء التي يرتديها َمن سوف يأتون إلى هناك، وما األزي ُرفقةَ دعوتهم إلى االحتفال، و األشخاص الذين تّمتلكثيرين معرفة ا

ن لهذا اإلحتفال .المدعووُّ  

المسبقة لعيد الميالدالحفلة   

عيد الميالد في الفعلي ب  اإلحتفالألنَّ  ،ين الطالب وفي الجمعياتيُحتفل مسبقاً بعيد الميالد في المدارس وفي أماكن العمل وفيما ب

مع زمالء االحتفال باقتراب أعياد الميالد من خالل الحفلة المسبقة لعيد الميالد  يتمُّ و .العائلةيكون بالخصوص مع أفراد فنلندا 

   العمل ورفقاء الهوايات ومع زمالء المدرسة.

تقديم أطعمة أعياد الميالد للمرة األولى، على وجه  خاللها يتمُّ وبطبيعتها. وهادئة تكون الحفلة المسبقة لعيد الميالد غير رسمية 

، ويرتدي المشاركون فيها الميالدالمسبقة لعيد الحفلة ويقوم الكبار باإلحتفال ب غلوغي.األرز ومشروب الالخصوص عصيدة 

ع وزَّ وتُ  أشهى األطعمةتناول  يتمُّ و .غالباً ما يشربون المشروبات الكحولية وطاب من الطعام و المالبس االحتفالية ويتناولون ما لذّ 

الناس معهم ُعلباً  أخذُ يو .احتفاالت األطفال في المدارس وفي أماكن ممارسة الهوايات خالل هدايا الحفلة المسبقة لعيد الميالد

 صغيرةً الى اإلحتفال من أجل وضع الهدية بها وأخذها للبيت.

  وعطلة عيد الميالد مدرسةبالعيد الميالد ب حتفالاإل

في المدرسة أوالً، حيث يقوم عيد الميالد ب حتَفليُ وعيد الميالد ببضعة أيام. يوم اإلحتفال بمدرسة قبل بالتبدأ عطلة عيد الميالد 

 لقضاء عطلة عيد الميالد التي تستغرق نيحصل األطفال على شهادات عيد الميالد، ويذهبووالغناء وتقديم العروض. ب األطفال

 ً .يالربيع الدراسي فصلاليبدأ بعد العطلة و ،لمدرسةبا يالخريف الدراسي فصلالوينتهي حينئذ . أسبوعين تقريبا   
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في فنلنداعيد الميالد     

ويقوم أفراد العائلة . فنلندافي  عيد الميالدبيوم احتفالي  رأهممن شهر ديسمب 24، أي يوم الميالد عيديسبق  الذييوم يُعتبرال 

هدايا عيد الميالد  بابا نويلعيد الميالد، ويُحضر شجرة بالبيت  يتمُّ تزيين، وما بينهم بحفلة عيد الميالدفيواألقارب باإلحتفال 

   للجميع.

مختلف  في الفرن و لمشويازيرلحم الخن ويتمُّ تقديمنلندية كثيراً بأطعمة أعياد الميالد السويدية. أطعمة أعياد الميالد الفرت تأثَّ 

ير من السمك أيضاً في فترة يُتناول الكثو، على سبيل المثال أطباق اللفت السويدي وأطباق البطاطس. ألطعمة المطهية في الفرنا

العديد من الفنلنديين أثناء أعياد  يذهبُ و. بعد الطعام عيد الميالدالزنجبيل أو فطائر أو خبز عصيدة األرز وتُأكلالميالد.  أعياد

اسات الكنسية ألعياد الميالد.القدَّ في  ويشارك بعض الفنلنديونع على قبور ذويهم.  الميالد لوضع الشمو  

سمبر من شهر دي 25يوم  يوم عيد الميالد ، أيعطلة عن العمليكونان يوما ن اسن مقدَّ اعيد الميالد يوم ليوم الذي يسبقأيَلي 

عيد  التي يُحتفل بها خالل اليوم الذي يسبقبنفس الطريقة  ويتمُّ قضاء هاذين اليومين. ديسمبر 26واليوم الثاني لعيد الميالد 

   عيد الميالد. يتناولون أطعمةأو األصدقاء معاً و جتمع العائلة أو األقاربتالميالد، أي 

   ويمية الجديدةاالحتفاالت التق

يتمُّ  في األساس معهم.المهاجرون جلبها  بأعياد أخرى  ،يُحتفل في الوقت الحاضر أيضاً في فنلندا، على األقل في المدن الكبرى

 ُروُز أي رأس السنة الجديدة الفارسية أو الكردية ورمضان أي شهر الصوم لدىوالنَّ بوالسنة الصينية الجديدة ب  اإلحتفال

ويحتفُل المسلمون بعيد غروب الشمس. قبل الطعام أوالشراب  تناول ال يجوزللمسلمين البالغين خالل شهررمضان  .المسلمين

.معاً حول مائدة اإلحتفالواألقارب  األصدقاء ويجتمعهاء شهررمضان، نتالفطرمباشرة بعد ا  

الحتفاالت الفنلندية األخرىا  

باإلحتفال األقارب والعائلة واألصدقاء  يقومالتقويم، حيث بغض النظرعن ان هناك احتفاالت أخرى مهمة خالل حياة اإلنس تكونو

   معاً.

 حفالت التعميد والتَّسمية 

ىيو% من األطفال الفنلنديين في الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية. 70تعميد ما يقل بقليل عن  يتمُّ   حفلة المعمودية خالل الطفل سمَّ

    . تابعاً للكنيسةويصبح عضواً 

مر في التعميد، يجتمع األقارب والعائلة كما هو األحيُث طفال الذين ال يتبع والديهم إلى الكنيسة، لألمنح االسم م حفالت نظَّ تُ 

 تّمث إستدعاءكن احتفالية أخرى، ويأما في . تُنظم حفالت التعميد أو التسمية في البيت أو في الكنيسة أولجديدا وافدلالحتفال بال

    وكذلك األصدقاء.األقارب المقربين 

والد روحي للطفل وأن يعتني بمثابة أن يكون  س،في األساوظيفة العّراب وتكون يُعين للطفل عّرابين من بين األصدقاء والعائلة. 

ً إنسان حالياً يتمُّ اعتباراإلبن الروحي بتربيته المسيحية. ً خاص ا ً ومهم ا ه.يتابع تربيت  هذا األخيرنَّ إفي حياة العّراب، حيث  ا   
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 تثبيت العماد 

 تثبيث خاللها يتمُّ و، بالكنيسةتثبيت العماد  ميمراسوتُنظَّيم  سنة من أعمارهم. 15 ونتمُّ يُ  عندمااألطفال في فنلندا ماد تثبيت عِّ يتمُّ 

ً تعليم نُ التعليم الديني الذي يتضمَّ  المشاركة في تثبيت العماد،يسبق و. الشابةللشاب أو في األبرشية ةعضويوال الديانة المسيحية  ا

ً عقائدي جزء كبير من الشباب في مخيم التعليم يشارك ومخيم صيفي.  تنظيم هذه المناسبة على شكلفي الوقت الحاضريتمُّ و ،ا

م احتفال في ألن الوالدين يفترضان أن الشاب سوف ينجز التعليم الديني، وألنه يتم تنظيو، ألنه ممتعالديني وفي تثبيت العماد، 

   على الهدايا.الشباب المشارك   خاللهيحصل والبيت بشأن تثبيت العماد 

نه مخيم خاص ببلوغ سن إحيث  ،مخيم بروميثيوسفي والغير تابعين ألية طائفة دينية  فس العمرمن نجزء من الشباب يشارك 

يُقام بعد ذلك احتفال في البيت وتشجيع الشباب لتطوير نظرتهم إلى الحياة. الى  هدف المخيم ويمستقل عن الدين والسياسة. والرشد 

   على الهدايا. خاللهيحصل الشاب ويشبه احتفال التعليم الديني 

 إحتفال إنهاء مرحلة التعليم الثانوي والحفل الختامي للمدرسة المهنية

يحصل على شهادة إتمام المدرسة  ههادة إتمام الثانوية العامة، فإنالشاب تعليمه في المدرسة الثانوية ويتخطى امتحان ش عندما يتمُّ 

بالشهادة بإمكانه أن يتقدم بالطلب للدراسة في الجامعة أو في مؤسسة للتعليم العالي. يتم والثانوية وعلى شهادة الثانوية العامة. 

الطالب في المدرسة على الشهادة  طالب. يحصلُ االحتفال بإنهاء الطالب لمرحلة الثانوية العامة في المدرسة وكذلك في بيت ال

األقارب واإلحتفال مع  الهدايااستالم ساء القهوة ووعلى قبعة الطالب الذي أنهى مرحلة الثانوية العامة. وينتظره في البيت احت

   ة وأصبحوا جاهزين للمهن.وا تعليمهم في المدارس المهنيأتمّ  الطلبة الذينفل في نفس الوقت يحتَ و. الذين أتوا لزيارته واألصدقاء

الزفاف  لةحف  

ويحضر . األحوال الشخصيةئرة الكنيسة والنصف اآلخر في داب المقبلين على الزواج بعقد زواجهم الفنلندييننصف حوالي  يقوم

حفل الزفاف، ويتم خالله تناول الطعام والرقص  من الناس العديد مُ بعد ذلك ينظّ واألقارب واألصدقاء أثناء عقد الزواج.  عادةً 

الهدايا إلى وتقدمُّ لقاء للكلمات وألعاب وعروض. غالباً ما يكون من ضمن البرنامج إو. تنوعةين ببرامج مويُحتفل بالعريس

تقديم الطعام  الزفافحفل وألنّه يتمُّ خالل  .يشارك فيه فقط األشخاص المدعويين ، واً خصوصي اً حدثحفل الزفاف ويبقى العريسين. 

الثمن. لذلك ليس من المعتاد أن تتم دعوة جميع  ظمن الممكن أن يكون باه ي آخر، فتنظيمهوالشراب في المطعم أو في مكان احتفال

.شهر العسلج بعد حفل الزفاف إلى رحلة العديد من األزوايذهب والمعارف إلى حفل الزواج.   

   أيام عيد الميالد

بإمكان األطفال دعوة زمالئهم أو العائلة واألقارب والعّرابين وعلى وجه الخصوص.  بأعياد ميالد األطفاليُحتفل في فنلندا 

ليحضروا الحفل. أثناء االحتفال يكون هناك لعب وتناول للكعك وتُعطى الهدايا. كما أنه من الممكن أن يقوم الكبار بتنظيم احتفاالت 

    سنة. 70أو  60أو  50أعمارهم على سبيل المثال  تصير ألعياد ميالدهم، على وجه الخصوص عندما

  مراسيم جنازة الموتى 

. ذلكأو في أماكن أخرى خاصة ب مراسيم الجنازة في الكنيسة أو في المصلى الكنسي بتنظيم هأقاربيقوم ، ما شخصعندما يتوفى 

ع يتجمَّ وبعد إتمام مراسيم الدفن الكنسية، زمالء العمل أيضاً. يأتي وأحياناً  ،إلى المكان واألصدقاءيأتي األقارب والعائلة و
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من الممكن تنظيم مراسيم الجنازة وتناول الطعام وشرب القهوة وتذكر الشخص المتوفى.  خاللهافي جلسة تذكارية، يتم  ونالمشيع

إذا لم يكن المتوفى تابعاً ألي رابطة وذلك ، من الممكن أن تكون الجنازة أيضاً بدون معالم دينيةووفقاً لديانة المتوفى في فنلندا. 

 دينية.

 

  والشرب الفنلندية ألكلا ثقافة

   كلثقافة األ

مسلوقة ال سبطاطالالسمك وكذلك واللحم ويُشّكُل كل من لبهارات. اقليل و طعم معتدل وخفيفبالفنلندي التقليدي  كلاأليتميّز

ثقافة الطعام وتتميَّزالمناطق الشرقية والمناطق الغربية.  قسمين، الطعام الفنلندية تقليدياً إلىثقافة وتنقسم . ة التقليديةاألطعمة الفنلندي

.روسيالمطبخ ال ثقافة الطعام لشرق فنلندا معبينما هناك تشابه بين السويد، تقافة الطعام ب معمن التشابه الكثيرب فنلندا لغرب  

ويشترك المطبخ الفنلندي مع . الشرقية الروسية طباقاألألنّه يضمُّ  األخرى أروبا شمالدول المطبخ الفنلندي عن باقي  يختلفُ 

  تأثيرويظهر الكريم.بالمحشوة رات اللحم والفطائرحساء البازالء والبان كيك وك ،سبيل المثالفي األطعمة اآلتية على  يالسويد

على طريقة منطقة  مشوياتالوأطعمة عيد الفصح والفطراستعمال  على ثقافة  األكل بفنلندا من خالل الروسي الشرقيالمطبخ 

  . كارياالوفطائر كارياال

أنواع األطعمة المتوفرة حسب فصول السنة تُحدَُّد  تولقد كانختلف أنواع األطعمة على مائدة الطعام الفنلندية وفقاً لفصول السنة. ت

فنلندا. استيرادها من خارج صيف، ألنه يتمُّ البفي الشتاء أغلى منه الخضروات  ثمنويكون . والطقس، خصوصاً بالسابق  

 يتمُّ والثمار التوتية والعلقية ومنتجات الطبيعة األخرى كالسمك والفطر. كذلك جزءاً مهماً من ثقافة الطعام الفنلندية، و تُعتبرالطرائد

ترخيص من أجل الصيد في فنلندا. الحصول على يتوجب ين. ودالصيا من طرف مجموعات الرنة رمثلوالطيو لطرائدا اصطياد

يذهب الناس لقطف الثمار التوتية والعلقية والفطر في فصلي الصيف والخريف.و  

النظام الغذائي الفنلنديتغير  

ً  الفنلندي بخالمطرتأثّ ولقد سنة األخيرة.  40خالل الـ  تغييراً كبيراً عادات األكل الفنلندية عرفت  دول وقارات  طرف من تدريجيا

  أخرى.

بانتظام إلى والعديد من الفنلنديين كثيراً يذهب والبطاطس.  جانبطعاماً عادياً إلى األرز والمعجنات في الوقت الحاضر  عتبريُ 

 وهناك. يةوسطأشرق  أكالت لتناولالياباني أو ر أو الطعام الصيني أو التايالندي أوغطعام و البيتزا أو الهامبرالمطاعم لتناول ال

 ، يتّبع العديد من الفنلديين أنظمة غدائية خاصةالشباب الفنلنديين. بخالف ذلكعلى وجه الخصوص  ،النباتييناألشخاص الكثيرمن 

بع المعيشي.االطأو ة الغدائيةالحساسيبسبب   

ً أمراً  عدُّ يُ  تهلك. حينئذ وبالقرب من المس يطبيعبشكل إنتاجه  كل الطعام الذي يتمُّ أيضاً بالنسبة للعديد من الفنلنديين شراء وأ مهما

ً يكون أصل الطعام معروف ومحافظ على المستدامة أو بشكل صديق  إنتاجه وفقاً لمبادئ التنمية ما إذا كان قد تمَّ يُعرف كذلك و ،ا

  الطبيعية.ومواردها لبيئة ا
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ومن المهم بالنسبة لهم  .الطعام بشكل صحي تناول نألنهم يريدو ،الطعام الذي اشتروه إحضار مكانو يةكيف ي الناس علىيستقص

البيئة بعين االعتبار. مع أخذبشكل حسن عاملة وتربية الحيوانات المنتجة  كالدجاج واألبقار والخنازيرت مكون قد تمَّ تأيضاً، أن   

 

 

 

 ثقافة الشرب

بحيث  ،الفنلنديون القهوة يشربوحليب ُمحّمض. من الاللبن الرائب يُنتج أحياناً اللبن الرائب مع الطعام. يُشرب الماء أوالحليب أو

وأثناء العمل وفي البيت  تُشرب القهوة صباحاً وخالل اليوم ومساءً و .في العالماألعلى تُعتبر عند الفنلنديين لقهوةاأن نسبة شرب 

 وفي الحفالت وفي األيام العادية وفي المقهى أو أثناء الرحالت في الطبيعة.

 ، ولكنالطقسبسب برودة في فنلندا زراعة أعناب الخموراليمكن ومنذ زمن طويل. لندا في فنالمشروبات الكحولية  هلك وتُنتجستتُ 

رب الفنلنديون عن يشوتُصنع منها مشروبات كحولية مركزة.  , و بالتاليوب القمح والشعير تنجح بشكل جيدالبطاطس وحب زراعة

والنبيذ أيضاً. الجعةطيب خاطر  

وال يشرب كل من الرجال والنساء المشروبات الكحولية. وبشكل مفرط.  ليةالمشروبات الكحوعدد من الناس في فنلندا يستهلك 

د من العدييشعر وحالة الثمول )الُسْكر( عيباً في فنلندا بنفس الشكل كما هو عليه األمر في العديد من الثقافات األخرى. تُعتبر 

   .ب الكحولعند ُشر اجتماعيين ومسترخين أكثرأنهم يكونون  الفنلنديين 

الصحية الخطرة والمشاكل االجتماعية واألحداث التي تؤدي إلى الموت. من األضرارالكثيركل عام  ب المشروبات الكحوليةسبتُ 

الشباب على وجه الخصوص المشروبات يشرب وفي فنلندا في السنوات األخيرة.  كثيراً  استعمال المشروبات الكحولية قلَّ ولقد 

   على سبيل المثال. 1990و 1980عقدي  ير، مقارنة مع شبابأقل بكثلية بقدرالكحو

 

 أسئلة للنقاش

األقليات الموجودة في فنلندا؟ هيما .  1 

؟لندافنبلدك وتاريخ  بين تاريخ  توجدالمشتركة التي  قواسمال هيما. 2  

ً لتصبح فنلندا مجتمع رثالعوامل التي أثّ  هيما. 3 التكافؤ والمساواة؟ب يتميَّزُ  اً مستقر ا  

؟تشكيل ثقافتهمو سلوكهمظم وعلى ضوابط ونُ على أطباع الفنلنديين  أثّرت التي العوامل هيما. 4  

من ناحية األعياد والتقاليد االحتفالية؟ فنلندابلدك و بين المشتركة قاطالن هيما.  5 
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: المجتمع الفنلندي2الفصل   

 مكونات المجتمع الفنلندي 

في فنلندا الرفاهيةمجتمع تطوير  

الفنلندي اإلداري نظامال  

 الكسب المعيشي الفنلندي والمنظومة االقتصادية

، والدعم اإلجتماعي والمعيشي الضروريالخدمات الصحية األساسية  توفير لمواطنيها ضمنُ تَ  يؤكد الدستورالفنلندي على أن الدولة

ها بتنظيمأساساً وتقوم البلديات  ،الخدمات من أموال الضرائب هذه تُمولومكان سكنه.  وعنالمواطن لكه يم اعمَّ بغض النظر

الخدمات. هذه جزء من وفيربت باإلضافة إلى البلديات ات المجتمع المدنيمنظمَّ قوم الشركات الخاصة ووت. وتقديمها للمواطنين  

مدى عشرات السنين.  تغييراً مستمراً علىكذلك وعرفت األنظمة الُمتَّبعة من طرف الدولة  ،ء مجتمع الرفاهية بالتدريجبنا لقد تمَّ 

المجتمع وعلى السكان.  تطرأُ على ات التيتغييرال مع باستمرار وبالتوازي هريتطوتمَّ بل  إطالقاً، جاهزاً  الرفاهية نظام كنلم يو

ويهدف تقديم هذه  عي.اجتماإلاإلستقرارزيمن التهميش، وتعزللحد  الخدمات االجتماعية والصحية عن طريق تقديم  تسعى الدولةو

.إستقاللية الفنلنديين وتطوير قدراتهم على مواجهة مصاعب الحياةدعم الى  الخدمات كذلك  

 مكونات المجتمع الفنلندي

ً  ةهذه القطاعات ثابتتُعتبرقطاعات. و ةأي ثالث قسامالمجتمع الفنلندي إلى ثالثة أتقسيم  يُمكنُ  ، الفنلندية المجتمعية التركيبةفي  نوعيا

.هفي ةالفاعلاألطراف  و يقتصادإلا هماقاً لطريقة نظووف ،كل قطاع وظيفة حسب مُ سّ قوتُ   

 القطاع الخاص

الكبرى والمتعددة الجنسيات و  الشركات بما في ذلك ذلك الجزء من الجتمع الذي يملك شركات خاصة،يُقصد بالقطاع الخاص 

وتُغّطي   زبنائهااجات تيحالشركة إ كما أنّه من الضروري أن تُلبيلمالكيها.  تحقيق الربحل اتهدف الشركوت. رىالصغالمقاوالت 

  .أموال الضرائبعن طريق خدمات القطاع العام  بتمويل الدولة قومتوتدفع الشركات الضرائب للدولة. و. طلباتهم

 القطاع العام

هذه ل تُموَّ والحصول على الربح. ، ليس بهدف للمواطنينالخدمات بتوفير البلديةالدولة و وتقوميُقصد بالقطاع العام الدولة والبلدية. 

 في، موظفيالقطاع العام ويتمثَّل موظفوا . من الناسالكثير في فنلنداف القطاع العام يوظّ والخدمات من أموال الضرائب. 

ومؤسسات المستشفيات التابعة للبلدية وحضانات األطفال والمدارس ومكاتب الخدمات االجتماعية وكذلك الجامعات التابعة للدولة 

التعليم والضمان االجتماعي والرعاية الصحية ل فنلندي، مثالالقطاع العام الخدمات األساسية للمجتمع ر يوفَّ و .التعليم المهني العليا

رعاية كبار السن والخدمات الرياضية و الثقافية. خدماتددة أخرى منها حضانات األطفال وكذلك أمور متع  
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 ة،األساسي الصحية واإلجتماعية الخدمات بتوفيرالبلديات تقوم  على الشكل اآلتي، بين الدولة والبلديات في فنلندا تقسيم العملتمَّ 

 ، والتي تُشرُف على تسييرها الدولةالكيال مؤسسة التقاعد الوطني وتقوم التقنية. الثقافية وكذلك البيئة والبنية التحتيةاألمورو عليمالت

م المعيشي دعالاألمومة أو األبوة وبدفع معاشاة التقاعد ودعم الطفل ودعم البطالة والدعم خالل فترة اإلجازة المرضية ودعم 

إعادة التأهيل.واألساسي   

 

وظيفتهجتمع المدني والم  

ً قطاعالمجتمع المدني أي  ،الثالثالقطاع يُعتبر ً مجتمعي أ الجمعيات بأعمال  يةتقوم أغلبو .القطاع الخاص والقطاع العام أتي بينيو ا

منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية البيئة واألحزاب وتُحسب كل من مجتمعية. أهداف اجتماعية ووذات اجتماعية أو فكرية 

القطاع الثالث على  جزء من االشخاص العاملين في يحصلُ ولقطاع الثالث. ا على ات الخيريةالسياسية والنوادي الرياضية والجمعي

 الىالجمعيات ال تهدف تطوعي. وبشكل نظمات والجمعيات المب قوم العديد من األشخاص باإلشتغال، ولكن يمقابل عملهم راتب

.جني األرباح  

ً مهم ماتالمنظَّ دور عتبرالمجتمع المدني، وتُ شاسع بخصوص دول الشمال األخرى موروث  الحال فيعليه  يوجد في فنلندا كما  ا

المجتمع المدني  ولدى  من أجل تطويرمجتمعهم. بنشاطيات المجتمع المدني شارك الناس في فعاليُ والمجتمع المدني الفنلندي. داخل 

أعضاء كالعديد من الفنلنديين وينتمي جمعية فاعلة.  100000نحو يوجد في فنلندا وفائدة مشتركة. ال يهدف الى بُعد جماعي، ألنه

الخدمات ألعضائها وللمواطنين اآلخرين. وتوفير م يتنظب و تقوم الجمعيات. مختلفة جمعيات في  

 الخدمات التي تقدمها المنظمات والجمعيات والشركات

أوقات الفراغ من أجل  أنشطةت االجتماعية والصحية وكذلك لخدمامن المعتاد في المجتمع الفنلندي أن تقوم البلدية والدولة بتنظيم ا

ً تساهم المواطنين. في الوقت الحاضر  تعزيز رفاهية جزء من  و يتمُّ توفيرتقديم خدمات الرفاهية.  في الشركات والجمعيات أيضا

الدولة.أي بالتعاون مع البلدية و ،ع العامالخدمات بالتعاون مع القطا  

  ، حيث أصبحت1990عقد الفي  حدث ذيور االقتصادي الالتده بسببنتجها القطاع العام كنتيجة الخدمات التي يُ لقد تم تقليل 

طوال ازدياداً  نسبة مشاركتها  . وعرفتخدمات الرفاهية للقطاع العامفي توفير جزئياً  بديالً الجمعيات والمؤسسات والشركات 

الهوايات، كما أنها تقدم أيضاً ب وتلك المتعلقةرياضية والثقافية لخصوص الخدمات المات والجمعيات على وجه اقدم المنظّ الوقت. تُ 

ية الصحية الخدمات االجتماعية والصحية، كالرعابتقديم الشركات أيضاً  وتقوم خدمات التعليم والخدمات االجتماعية والصحية. 

.المهنية  

، أي أنه يقوم بتنظيم منافسات رة التنافسية في الوقت الحاضناقصالخدمات التي تنتجها البلدية للمبعرض القطاع العام  يقوم

العديد تشارك وأنسب. وبسعر شكل أنجعتحتاج إليها البلدية ب نتج الخدمات التييُ سوف إختيار الطرف الذي  للعروض بخصوص 

عيات والمنظمات والشركات الخدمات ل الجمتُكمّ و. ألنَّ لديها القدرةعلى توفير تلك الخدمات وبمهنيةلمنافسات في امن المنظمات 

ا بشكل مستقل أوبالتعاون مَّ عوضاً عن القطاع العام إ ل متزايد بتوفيرهذه الخدماتكها تقوم وبشالتي ينتجها القطاع العام، كما أنَّ 

.معه  
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 تطور دولة الرفاهية في فنلندا

الخير  اوفاعلو الى جانب جمعيات القريةكانت العائلة بشكل رئيسي تقوم برعاية  فُقرائها ومرضاها  1800نهاية سنة خالل 

المسؤولية عن الفقراء في األرياف بشكل أكبر من الكنيسة إلى  بعد ذلك لتتحوَّ و. في المقام األولالكنيسة والحال،  نالميسوري

األبرشية.عند مالك المزرعة أو البلدية أو بالعملية فقط إذا التزموا المال كان العمال الفقراء يحصلون على المساعدةوالبلدية.   

لنقاش امواضيع  من ضمنأصبحت األوضاع البائسة للعمال العاملين في التصنيع والفقرو 1800 -التصنيع في نهاية القرن ساد 

. بشكل تدريجي منظمات المجتمع المدنيوالعمل أرباب  تحت مسؤلية كان الضمان االجتماعي البسيط للعاملين في التصنيعوالعام. 

. همالك يملكه ويديره الذيفيها المصنع  التي يوجدكانت المساكن وحضانات األطفال ودرور رعاية كبار السن توجد في البلدية و

يربطهم بشكل وثيق برب العمل. أثرعلى كل مجرى حياة العمال وكان المصنع يُ و  

 

ن للرفاهيةالجمعيات كمؤم  دور  

 دة الناسمساعتمَّ إنشاءها من أجل لقد و. 1800 -تأسيس المنظمات االجتماعية والصحية األولى في فنلندا في نهاية القرن  تمَّ 

بين من  األمراض العقلية وجمعية مرضى الرئةالصليب األحمر الفنلندي وجمعية وتُعتبرجمعية . في ظروف صعبة يعيشونالذين 

فإنَّها   بة،الجمعيات تقوم بمساعدة الناس الذين هم في ظروف معيشية صعرغم أنَّ  لصحية الفنلندية. المنظمات االجتماعية وا أقدم

 أعضائها حسين أوضاعالناس وتاحتياجات قرار بصانعي ال خبارلمصالحهم. بمعنى آخر تسعى إل جمعيات راعيةكذلك كتعمل 

.بالمناسبة  

 ىربالشعبية الفنلندية الكومن بين أبرزالحركات طورالديمقراطية في فنلندا. تبشكل مهم في لجمعيات ساهم دورالمواطنين داخل ا

وتجمع ألعاب الجمباز والرياضة والتجمعات العمالية  ات الكحولية التجمع الشعبي لالعتدال في استعمال المشروبى، نذكراألولى

، حيُث كانت ساسياً في توحيد الفنلنديين كأمةالشعبية دوراً أ للحركاتكان ووتجمعات الجمعيات المهنية وكذلك نوادي الشباب. 

 حاجة إلى كل ذلك عندما أصبحت فنلندا بانت كورعاية األمور العامة. هم معلّ ق لديهم الحس الوطني وتُ فهم وتخليوتثق تقوم بتعليمهم

  سنة 1917 .مستقلةً  دولةً 

لذوي اإلعاقات  يواالتحاد المركزحماية الطفل لابطة مانّيرهيم ربعض المنظَّمات مثل   1930و  1920 دينالعق خاللنشأت 

الحرب العالمية الثانية شاركت هذه المنظمات بعد ومساعدة الناس أثناء الركود االقتصادي. وكان دورهما في البداية البصرية، 

 ة واالتحاد المركزي لحماية الطفل بعد الحرب تأسيس اتحاد ذوي االحتياجات الخاص تمَّ وفي إعادة بناء المجتمع.  كبير بقدر

السرطان  والجمعية الفنلندية ألمراض  

للضمان االجتماعي  األولىخطوات لا  

الضمان  بنظاميُقصد وللفنلنديين.  ةاالجتماعي هيةأساس الرفا بالدعم المعيشي لخاصةوالخدمات ايشّكل كل من الضمان اإلجتماعي 

في فنلندا في وقت متأخر مقارنة مع دول  يرهاتطوالتي تّمض  مختلف المعونات، أي اإلمتيازات اإلجتماعيةاالجتماعي، تلك 

الخطوة األولى لتطوير الضمان االجتماعي الفنلندي،  ، وشّكل1895تأمين حوادث العمل سنة قانون  ُسنَّ لقد الشمال األخرى. 

ا. لقد أقر القانون بأن تُدفع للعامل تعويضات عن الحادث ولكنه كان لفترة طويلة أيضاً النموذج الوحيد للضمان االجتماعي في فنلند
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تلك  الذي يٌصاب به الشخص من خالل العمل. لقد كان الضمان االجتماعي الفنلندي في قع في العمل أو بسبب المرضالذي ي

 ، كان منوقات مختلفةخالل أسائدة المتوثرة التي كانت  األجواء السياسيةضل من الناحية الدولية، ولكن في الفترة متأخراً 

وتقاعد عدم القدرة على العمل والتأمين الصحي. شيخوخةالصعب جداً تطوير تقاعد ال  

الضمان االجتماعي في تلك األوقات التي استقلت فيها فنلندا سنة ب مكلّفةرة الشئون االجتماعية العلى الرغم من تأسيس وزا

ت الموافقة على القانون تمَّ و. 1930ُشرع في تأسيس منظومات دعم عامة وشاملة في فنلندا في نهاية العقد قد ، إال أنه 1917

دعماً ماليًا عندماص يصيرون  ي لألشخاص الذين يشملهم الضمانقانون التقاعد الوطنيقدم . 1937األول للتقاعد الوطني سنة 

 ً في نفس السنة، حيث كانت وظيفتها يس مؤسسة التقاعد الوطني الكيال تأس العمل. تمَّ  ين عندراق عندما يصبحون غيرأو شيوخا

التقاعد الوطني. معاش دفعآنذاك   
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بناء دولة الرفاهيةهداف أ  

كان و. المواطنين التقليل من الفقر في فنلندا وضمان الدخل المعيشي اليومي لكل هودولة الرفاهية الهدف األساسي من بناء كان 

 قلُّ تَ س هأيضاً بأن وتمَّ اإلعتقادالمتطرفة.  من مناصرة جميع الحركات، ويقلل ومستقراً  جعل المجتمع متطوراً يسبأن ذلك يُعتقد 

دبُح الناس متساوين فيما بينهم. وسيصدولة الرفاهية، وفي الدخل الفروق  ، بشكل أكبري الشعب الفنلند سيؤّدي ذلك الى توحُّ

سيكون من األسهل على مختلف مكونات الشعب، على سبيل المثال األغنياء ويلتزم جميع الناس بالعمل من أجل تطور البلد. سو

فيما بينهم. إنسجامسياسية متناقضة أن يعيشوا في والفقراء أو أولئك الذين لديهم آراء   

بعد الحرب إصالحات بالجملة  

فترة النمو االقتصادي زت عزَّ إليها مباشرةً بعد الحرب.   الرجوععم، ولكن تمَّ أنظمة الدَّ لقد أوقفت الحرب العالمية الثانية تطور 

رامل يتام واألاأل كان هنالك الكثيرمنو كنتيجة للحرب  ،دولة الرفاهيةاإلعمار التي تلت الحرب من تطويرالطويلة وإعادة 

قانونية من أجل  إصالحاتحاجة إلى انت هناك كو. بأنفسهمي دخلهم المعيش ولم يكن بمقدورهم تأمين،الحرب في فنلندا عطوبيوم

مثل  1940سنة  رفاهية العائالت  عملدإصالحات مهمة إنجاز  تمَّ و. لهم الخدمات األساسيةلضمان هؤالء الناس وأمثالهم 

  .قروض تأسيس البيوت ومن اإلستفادة من معونة دعم الطفل

الطفل  تمَّ عبارة عن مبلغ يُدفع شهرياً للعائلة التي لديها أطفال عن كل طفل إلى أن يُ وهو، 9481سنة  دعم الطفلفي دفع ء البد تمَّ 

مساعدة األمومة ويُقصد ب. 1940أيضاً في العقد  لاألم والطف مركز رعايةيرمساعدة األمومة وتطو تمَّ  سنة من عمره. كما 17

 ويقوم مركزرعاية األم و الطفل ه كل امرأة حامل في فنلندا.ل عليتحصالتي ، ورضيعال احتياجاتحتوي على التي ت تلك العُلبة

لألطفال الذين هم دون سن المدرسة. لرعاية الصحيةاخدمات  بتقديم  

بعد دفع تعويضات خسائر الحرب و. 1940في العقد  عن العمل وتقاعد الشيخوخةعدم القدرة تقاعد ألول مرة في دفع دأت كيال ب

ء من منها التقاعد الوطني وذلك بجمع مدفوعات الضمان التقاعدي كجزمورأ ةتحديث عد ، تمَّ 1950 -تي في العقد الالتحاد السوفي

 وقبل ذلك، كان لكل شخص حساب توفير خاص به في الكيال وكان يتمُّ اقتطاع جزء من راتبه وتوفيره .دفع للدولةالضريبة التي تُ 

ند بلوغ سن التقاعد.مع الفوائد ليُصبح معاشاً للتقاعد ويستفيد صاحبه ع له  

دول الشمال ضمنفنلندا دولة رفاهية  صارت  

1970 و   1960  العقدينوخالل كانت السويد دولة رفاهية نموذجية، ودول الشمال.  ضمنت فنلندا بالتدريج دولة رفاهية أصبح 

حصل  ورفاهية المواطنين.  بشأن بشكل أكبرمسؤولية الالدولة حينئذ تتحمل  بدأتوفنلندا حذوها في الكثير من األمور.  حذت

ل النقدي اليومي عن المرض وكذلك ياألمومة والبددعم  ل المثالبيالمواطنون على المزيد من حواالت الدخل من الدولة، على س

التعليم والرعاية الصحية من خالل بناء مستشفيات جيدة  التركيزعلى األطباء. تمَّ وعويضات بخصوص مصاريف الدواء ت

.دراسة الطبق تعليمية وكذلك بتوسيع نطاومؤسسات   

التقاعد نظامتطوير  

والذي يكون ، الذين يشتغلونشخاص حيُث يتمُّ توفير معاش تقاعد العمل بالنسبة لأل ،1960تقاعد العمل في العقد   نظامإنشاء  تمَّ 

ولئك المتقاعدين الذين ليس لديهم تقاعد عمل إلى جميع أ ،المعونة المالية ، أي تلكدفع التقاعد الوطنيويُ التقاعد الوطني.  أكبرمن
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فقاً لذلك وو . 1970 -أصبح قانون الصحة العامة ساري المفعول في بداية العقد وتقاعد العمل بسيط.  مبلغ نألعلى اإلطالق أو 

 يحصل جميع الفنلنديين على الرعاية الصحية المجانية من المستوصفات التابعة للبلدية.

 

الدراسةودعم  ئنظام تعليمي متكاف  

التعليم األساسي مجاناً بغض النظر يستفيدون من جميع األطفال  بدأ 1970خالل العقد . بناءاً على التكافئدولة الرفاهية ريتطوتمَّ  

الجامعات و مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التعليم من الدرجة الثانية على دعم طالب لقد حصل و. جتماعيةعن طبقتهم اإل

الشاب، ولم تصرلدى لم تعد هناك أهمية كبيرة لمدى غنى عائلة وأي علي مساعدة مالية للمعيشة أثناء فترة الدراسة.  الدراسة،

. في مزاولتها ونالتي يرغبالمهنة  حتى يتمّكنوا من دراسة الشباب أية عراقيل مادية  

 حضانة األطفال وعمل المرأة

 حضانة األطفال التابعة للبلديةويُقصد ب. حضانات األطفال التابعة للبلديةبعد توفير في فنلنداسهالً  العملبسوق  المرأة أصبح إلتحاق

أو بيت الرعاية العادية  حضانات األطفال ، ويمكن أن تكونسنوات 6 و 0لذين تتراوح أعمارهم بين ا رعاية األطفالمكان 

ن بإمكان الطفل أو. وفقاً لدخل الوالدينحضانة األطفال  تكاليف دويتمُّ تحدي .والمنّظم كذلك من طرف البلدية العائلية لألطفال

خالل أيام العمل. حضانةخدمة ال في اليوم من ساعات 8 يستفيد من حوالي  

خدمات الرفاهيةمن االقتصادي النمووسَّع   

ً السنوات الوساهمت تلك  1980 -كان النمو االقتصادي سريعاً في العقد  العديد من من تطوير وتوسيع  مزدهرة اقتصاديا

زات االجتماعية. ايتماإل  

في  1980 أصبحت فنلندا في العقدوالمعيشي. دعم الاالحتياجات الخاصة و خدمات ذويالى جانب دعم العائالت أيضاً تطوير تمَّ 

في فنلندا، ألن ة التطورلمقارن ظروف السويد مجاالً شّكلت  غالباً ما وجارتها السويد. الذي توجد فيه نفس المستوى المعيشي 

في زادت المصاريف االجتماعية لدولة فنلندا تسع مرات والدولتين لديهما تاريخ مشترك ونفس التركيبة المجتمعية والسكانية. 

الكافي لذلك. مالولة كان لديها ال، وعلى الرغم من ذلك فإن الد0198 و 1950 دينبين العقما الفترة   

فنلندا مالدعم وقسَّ من   1990عقد  الداية التدهورالقتصادي في ب قلَّص  

ادت الفوائد دزواارتفعت أيضاً أسعار المساكن والبطالة بسرعة.  نسبة ادتدزاو 1990 -توقف النمو االقتصادي في بداية العقد 

ً أخذوا ديونالعديد من الناس بديون بالغة، ألنهم كاهل ثقل أُ و. تسويق البيوت، حتى انهاريُطاقعلى الديون بشكل ال   غالية لشراء  ا

مصاريف الدولة والبلديات وقل دخل الضرائب. وارتفعتالمسكن. أوإنفاقها على   

ً فين كاكيلم  مالالقتصادي للبلد صعباً، ألن الأصبح الوضع ا عدة قروض أخذت الدولة ودها القانون. لتمويل الخدمات التي يحدّ  ا

ت الدولة لتدبير أمورها. كبيرة أخرى  حيُث تمَّ تقليص بعض خدمات   مواطنيها، كانت تقدمها لزات التي ايتمتقليص اإلالى واضطرَّ

الضرائب. ورفع نسبةالضمان االجتماعي   
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على ة االقتصادييكن تأثير األزمة لم . وتدهوراالقتصاديبسبب الفي مستوى المعيشة بين الفنلنديين في االزدياد  روقاقالفبدأت 

بعض إفالس بطالة طويلة عن العمل والتهميش وفي األشخاص والعائالت للكثيرمن  بسبَّ  ذلك نَّ ، ولكاً كبيربعض الفنلنديين 

.هلممتلكات البعض الشركات وبفقدانأصحاب   

 

 

 

ل  من دولة رفاهية إلى مجتمع الرفاهيةالتحوُّ  

التي تقدمها الدولة  تيازاتمالخدمات واإل من تقليصالبقي و. 1990االقتصاد من جديد حتى نهاية العقد  حسَّنوت ت األزمةانته

على ب توجَّ ورفاهيته. من أجل  تطوير الخدمات، ولكن بغرض أن يتحمل المواطن مسؤولية أكثر  استمرَّ والمفعول.  ساريَ 

ة . أخذ العديد من الناس على سبيل المثال تأمينات خصوصيمثالً  عملللحصول على من قبل العمل بنشاط وجد أكثرالمواطنين 

ً الخدمات العامة اإلعتماد كن يلم وعند التقاعد.  كاف   معاش ، لضمان الحصول علىللتقاعدطوعية  . فقط مضمونا  

كان  والفرد.  صارت على عاتقأن المسؤولية عن الرفاهية ذلك يعني و هية. بدأ الحديث حينئذ عن مجتمع الرفاهية بدل دولة الرفا

لقد حافظت تلك وات المجتمع المدني والجمعيات والشركات. ، مثل منظمَّ والبلديات الدولةن باإلضافة إلى ون آخروهناك فاعل

مواطنين.التي تُقّدم ة واالجتماعية على الخدمات الصحي لى الضمان االجتماعي للمجتمع، أيمن ناحيتها عالجهات   

جب التوفيق معاً يتوَّ وكان تماعية والصحية للدولة. على السياسة االج أثراً   1995نضمام فنلندا إلى االتحاد األوروبي عام إلكان 

وتلك التي على مستوى االتحاد األوروبي. ،الصحية الوطنيةالسياسة فيما بين السياسة االجتماعية و  

 نفتاحبدأ إضرورياً، بسبب  أمراً  اعتبار ذلك تمَّ و. وجعلها أكثَر فعاليةً مها المجتمع وتقليصها قدّ يُ  كان التقليل من الخدمات التي لقد تمَّ 

عالمي.ولي والمشاركة في االقتصاد العلى المستوى الدفنلندا بشكل أكبر  

 ً  مازال تطوير مجتمع الرفاهية قائما

التخطيط للخدمات ب في ما يخص على فنلندا أن تأخذمتوّجباً باإلضافة إلى ازدياد معالم االنفتاح على المستوى الدولي، كان 

 السعي اإلصالحاتمن خالل مختلف  تمَّ و. أنَّ الساكنة تشيخ وتصيرمصاريف اإلقتصاد العام مكلفةً بعين االعتبار  متيازاتواإل

العمل لمدة أطول قبل التقاعد. فيالناس  على إبقاء  

فة إلضاباو .ضمان االجتماعي ونجاعة الخدمات الصحيةالتمويل تأمين تحسين   عن طريق مختلف اإلصالحاتبخالف ذلك فقد تمَّ 

حل المشاكل إلى الوقاية المسبقة منها. لهذا السبب توجد  وتمَّ اإلنتقال من الصحة والرفاهية، تعزيز علىالتركيز  إلى ذلك فإنه قد تمَّ 

الفحوصات الطبية  إمكانية اإلستفادة منومركزرعاية األم و الطفل  في فنلندا رعاية صحية وقائية شاملة، على سبيل المثال

. المختلفة العمريةات الخاصة بفئ  
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الفنلندي اإلداري نظامال  

ومجلس الدولة ويُعتبركل من البرلمان الرئيس إلى إدارة الدولة واإلدارة اإلقليمية واإلدارة المحلية.  اإلداري الفنلندي امنظينقسم ال

و يُمثل  السلطة في فنلندا إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتنقسم .هيئات الدولة العلياالحكومة أي 

السلطة لمحاكم المستقلة ا وتُمثّلالسلطة التنفيذية لرئيس والحكومة بينما يُمثل كل من ا ،لبرلمان السلطة التشريعية للدولةا

. المحليّةكذلك بالتشريعات الوطنية تحاد األوروبي وفنلندا باالتفاقات الدولية وبتشريعات االتلتزم و .القضائية  

 

 

 

 

 

 البرلمان

. لبرلمانل األساسية وظيفةال سن القوانين الفنلنديةويُعتبرممثل للشعب.  يعضو برلمان 200 من البرلمان الفنلندييتشّكل 

الحكومة والوزراء. عملفنلندا كما يراقب الخاصة االتفاقيات الدولية  وافق علىبشأن ميزانية الدولة ويُ يُقّرر ،باإلضافة إلى ذلكو  

قوانين  سن باقتراح سن قانون جديد، كما أنه بإمكان كل نائب في البرلمان على حدة أن يقترح في أغلب األحيان تقوم الحكومة

س الدولة يعتمد القانون بالتوقيع عليه فإن رئي تّمت الموافقةيقوم البرلمان بتداول القانون المقترح أثناء جلسة التداول، وإذا وجديدة. 

بذلك يحصل واإلبالغ عن القانون الجديد وعن الهدف منه ومضمونه في المجالت وفي وسائل اإلعالم األخرى.  يتمُّ وعليه. 

عن القوانين التي تتغير باستمرار. في نفس الوقتالمواطنون على معلومات   

التشاور سنوياً  يتمُّ وقرار بشأن كيفية استعمال أموال الضرائب. ن خالل إصدار تأثير االقتصادي ملطة الالبرلمان أيضاً سُ يستعمل 

.يكون ذلك تحت إشراف البرلمانبشأن الميزانية و  

وجهة بإصداره من قرارات في االتحاد األوروبي وإبالغ االتحاد األوروبي  ما يتمُّ متابعة ذلك كالبرلمان  ائفظيُعتبرمن ضمن و

سن  وعندالقوانين الفنلندية وتشريعات االتحاد األوروبي فيما بينها.  تتناقضأن  واليجب .المتداولةرنظر فنلندا بشأن األمو

تشريعات ومضمونها.ضمن هذه بعين االعتبار افنلند ؤخذتأن ، يجب االتحاد األوروبييعني قوانين  ،القوانين  

 الحكومة

كل وزيراً في فنلندا خالل  14الى  12تمُّ تعيين من يتتكون الحكومة أي مجلس الدولة من رئيس الوزراء ومن الوزراء اآلخرين. 

الثقافة ووزير العدل.وزير ، على سبيل المثال وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التعليم ووزاريةدورة   
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عادةً ما يكون رئيس الوزراء ويت، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينه لتولي مهامه. التصوعن طريق  يختار البرلمان رئيس الوزراء

يقوم الوزراء الجدد بإعداد وتعيين باقي الوزراء وفقاً القتراح رئيس الوزراء.  يتمُّ وهو رئيس الحزب الذي فاز في االنتخابات. 

.تها الحكوميةخالل فتر هاهدافأومة واألهداف السياسية للحك يتناول، حيث يبرنامج الحكومال  

تلك األمور التي تصدر الحكومة  حضيريقوم الوزراء بتو  وإنجاز تلك القرارات التي أصدرها البرلمان. حضيرتقوم الحكومة بت

تحت  تعمل العديد من الدوائر والمؤسساتوأعمال الموظفين الرسميين في الوزارات.  على الوزراء ويُشرفبشأنها. ات القرار

لوزارة العمل  تابع العمل والموارد المعيشية مكتب ن الهجرة تابعة لوزارة الداخلية وؤو. على سبيل المثال دائرة شاراترقابة الوز

 والموارد المعيشية.

يجب أن ينال الوزراء  يعنيأمام البرلمان أي أنه من المتوجب على الوزراء نيل ثقة البرلمان.  وظيفتها الحكومة مسؤولة عنتُعتبر

فمن الممكن أن تسقط  ،الثقةغابت إذا و. رلمان، وأن يقتنع البرلمان أن الحكومة أوأحد الوزراء يقوم بعمله بكل ثقة ثقة الب

إذا سقطت وحتى االنتخابات التالية.  في العمل عادةً رئيس الوزراء أو حزب معين، ولكن تستمر الحكومةيغادروالحكومة. 

موعدها.ل سابقةً م انتخابات برلمانية جديدة يتم تنظي ن، فمن الممكن أبالكامل الحكومة  

 

 

 

 

 

 الرئيس

بالتالي  و 1980 -تقليص سلطة الرئيس في فنلندا منذ العقد  تمَّ و. أكبر للرئيس سلطات خّوليُ سابقاً كان القانون الفنلندي 

فنلندا نفس النظام  وتتّبعوزراء. بيد رئيس ال تلك التي السلطة األكبر في فنلندا هيتُعتبرفي الوقت الحاضر و. صاردوره محدوداً 

لندا وظيفة الرئيس في فنوتُعتبربلد. للقائد األبرز الهو البرلماني السائد في العديد من الدول الغربية، التي يكون فيها رئيس الوزراء

أكثر من قبل.ثمثيلية في الوقت الحاضر  

ها البرلمان وتعيين كبار موظفي الدولة في وظائفهم المصادقة على القوانين التي يسنُّ  كذلك وظائف الرئيس في فنلندايدخل ضمن 

ه أيضاً القائد األعلى للجيش الفنلندي.وقيادة السياسة الخارجية لفنلندا بالتعاون مع الحكومة. كما أنَّ   

 اإلدارة اإلقليمية والمحلية في فنلندا

المحافظة على وتُعدُّ  المتعلقة بكافة أنحاء البلد. في األمور اتفنلندا بإصدار القرار الرئيس والبرلمان والحكومة فيكل من يقوم 

منها رعاية العالقات الدولية والمحافظة على ذلك جملة أمورن ويتضمَّ . إلدارة الدولةالوظائف إحدى أهم السلم واألمن العام 

ً  وظائف الرئيسيةال بين من تنظيم اإلدارة المركزية دُّ ويُع اإلنقاذ والنجدة. فرقالجيش والشرطة ومؤسسة حرس الحدود و  أيضا

  دارة المركزية للدولة.ها تابعة لإلالوزارات ودوائروتُعتبر. إلدارة الدولة



36 

كل ووزارة الدفاع ووزارة الخدمات االجتماعية والصحية ووزارة الداخلية، من قبيل في الوزارات القرارات اإلدارية  حضيرت يتمُّ 

.التابعة لهاالمؤسسات  عملرات أيضاً بتوجيه ومراقبة تقوم الوزاو. حدود اختصاصاتها وزارة في  

منها حماية  ،رعاية األمور على المستوى اإلقليمي في جملة أمور  اإلدارة اإلقليمية، حيث يتمُّ  علىالدولة  تتوفرباإلضافة إلى ذلك 

 ويُعتبر كل من .ل وبرامج إدماج األجانب ونجاعة المواصالتالعم قتسوي اتمات واألمن الداخلي وفعاليالبيئة ومدى توفر الخد

دارة المحلية لإلإلى  تابعينومكاتب العمل والموارد المعيشية ومكتب الضرائب والجمارك األحوال الشخصية الشرطة ودائرة 

م خدمات البحث عن نظّ يُ و  لعملتوسط أماكن اويقوم مكتب العمل بال بتسجيل السكان.األحوال الشخصية دائرة تعتني وللدولة. 

 العمل للعاطلين. 

بشكل مستقل في البلديات وكذلك واإلدارة المحلية   كذلك عن طريقتتمُّ األمور رعاية ى اإلدارة اإلقليمية للدولة، فإنَّ باإلضافة إل

اختيارهم من خالل  ن تمَّ وسياسين وكذلك ون رسميوكليهما موظف لدىيعمل واإلدارة اإلقليمية التابعة لالتحادات بين المقاطعات. 

  االنتخابات في المجالس البلدية أو في مجالس المقاطعات.

 البلديات

و تتمتّع كل واحدة منها بلدية تقريباً،  300إلى  وتنقسم فنلندا اإلدارة البلدية. على في معامالتهم اليوميةريكبدر قبيعتمُد المواطنون 

البلديات ع تتمتَّ واقتصادها. بو الشؤون الخاصة بها بنفسها في اتصدر القرارأن البلديات تُ هذا ويعني إدارة ذاتية في مناطقها. 

 ً البلدية من الدولة  البلدية، تحصلُ  الضرائب التي يتمُّ جنيُها من سكانباإلضافة إلى و. سكانها الحق في فرض الضرائب علىب أيضا

نجزها.على أموال عن الخدمات التي تُ   

 م الخدمات األساسية المنصوص عليها في القانونيمهمة البلدية تنظوتكمُن بلدية معينة. لن في فنلندا ساكينتمي كل شخص 

الخدمات االجتماعية والصحية والتعليم والدراسة والبيئة والبنية التحتية. أي أن البلدية مسؤولة على وذلك في ما يخص ، لسكَّانها

السن. لرياضية والخدمات المنزلية لكباروالمكتبات العامة والخدمات ا التمهيديسبيل المثال عن المدارس وعن مدارس التعليم 

المنتزهات وتعتني كذلك بالحصول على الماء والكهرباء واالعتناء بالنظافة.بالتخطيط للشوارع والمساكن وتقوم البلدية أيضاً   

 

أعضاء المجلس البلدي من خالل اختيار يتمُّ وقراطية. وبديم وُسكَّانهاالبلدية شؤون  بخصوص اتالبلدي القرار المجلسيُصدر

ها.زقرارات المجلس وإنجا إعداديقوم المجلس من ناحيته باختيار األعضاء إلدارة البلدية ونتخابات البلدية. اال  

 ً لتي يتمُّ اختيارها، نذكر ومن بين اللِّّجان االتي تقود إنجاز الخدمات العامة في البلدية.  جانباختياراللِّّ  ،يقوم المجلس البلدي أيضا

اللجنة الثقافية التي تعتني باألمور التعليمية والثقافية وكذلك اللجنة االجتماعية والصحية المسؤولة عن الخدمات على سبيل المثال 

مكن أن من الموبشأنها.  اتالقضايا للمجلس البلدي إلصدار القرارحضيرتفي  جان اللِّّ هذه ظيفة تكمُن واالجتماعية والصحية. و

تم اختيارهم من قبل أحزاب أخرى.أومن سكان البلدية الذين قد  البلدي في المجلس اأعضاءً  جاناللَّ  ءأعضايكون   

  األقاليم
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في إقليماً  18توجد في الوقت الحاضر ومناطق إدارية. وتُعتبر بدورها ، البلديات باإلضافة إلىأقاليم إلى تنقسُم فنلندا إدارياً  

بلديات اتحاد  ألقاليما اتحادقاليم. ويُقصد ببإدارة األ قاليماأل منظمة إتحادعتني وت. إقليمتوجد العديد من البلديات داخل كل و. فنلندا

قراطية البلدية.وعلى الديم أمبني ويكون إتّخاد قرارات داخل اإلتحاد .بالعضوية كل بلديةتمتّع فيه ت منطقة معينة  

يكون   مناطقالومراقبة  تطويرأي أنَّ ها. وتحديد هاتطويرالمناطق وتقسيم ياً،ا قانونممنصوص عليهن اوظيفت األقاليماتحادات لدى 

تعزيز الموارد  مثل أخرى،بأموراألقاليم  باإلضافة إلى الوظائف المحددة قانوناً، تقوم اتحاداتواالتحادات. تحت مسؤولية 

الثقافية  الفعاليات ريتطوب وتقوم كذلكالمشترك.  والوطني والدولي وكذلك التعاون اإلقليمياطقها في منوالسياحية المعيشية 

.الدراسات الخاصة باألقاليمنجزوالتعليم وتُ   

. ن أعضاء المجالس البلديةأعضاء المجلس ميتكون و. ات باعتباره السلطة العليا إلتحاد األقاليمالقرار يقوم مجلس اإلقليم باتخاد

قليم المكونة من أعضاء تمَّ حكومة اإلتقوم ومختلف األحزاب السياسية.  نالل االنتخابات ويمثلومن خالنواب  اختيار وظائف يتمُّ و

قاليم بأعمال التحاد األيقوم الموظفون الرسميون و. األعمال إختيارهم من بين أعضاء المجلس باإلشراف عملياً على

.تحت إشراف رئيس اإلقليم، للمنطقة اإلقليميوالتخطيط التطوير  

تحاد األوروبيإلوا دافنلن  

ً سياسي اً اتحاديُعتبراإلتحاد األروبي  ً واقتصادي ا تشريعات مشتركة وتحسين المعامالت التجارية  وضعللدول، حيث يهدف ل أ

القيم اإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان والحرية  نجد ،القيم األساسية لالتحاد األوروبيومن بين والظروف المعيشية في أوروبا. 

على كل حال  ملتزمةً ، ومستقلةً  دوالً  ل األعضاء في االتحاد األوروبيالدووتُعدُّ والديمقراطية والتكافؤ والمساواة ودولة القانون. 

االتحاد. ب تمَّ إعدادهاالتي  توجيهاتبتطبيق القرارات وال  

وأصبح. بعد انضمام فنلندا لإلتحاد األروبي االتحاد األوروبيية الخاصة بفنلندا تُتّخد في صارت العديد من القرارات السياس   

المتعلقة بفنلندا مثل العالقات التجارية سهالً، وذلك  بفضل عضوية فنلنداً في من القضايا مع الدول األخرى في الكثيرفنلندا تعاون 

. األروبي اإلتحاد  

من الدول  باالنتخابات من كل دولةإختيارهم يتمُّ  الذي أعضائه عن طريقاالتحاد األوروبي رارات بصنع ق البرلمان األوربييقوم 

 والذي يُمثِّّل ،االتحاد األوروبيبصدارالقرارإلبأعلى سلطة  يتمتّعمجلس الوزراء الذي عن طريق أيضاً صنع القرارويُ . األعضاء

ويشارك الوزراء الذين يتمُّ . تابعين للمجلس األعضاء في االتحاد األوروبيجميع وزراء الدول ويكون حكومة االتحاد األوروبي. 

على سبيل المثال عند تداول األمور المتعلقة بالزراعة، و. تهم في اإلجتماعات التي يعقدها المجلسازاروِّ متعلّقة بتداوال قضايا 

.ننيبسن القوااألوروبي والبرلمان المجلس كل من  يقومووزراء الزراعة.  يحضر  

 

 

ات القوانين تقوم المفوضية بإعداد مسودَّ ومفوضية االتحاد األوروبي بتعيين الموظفين الرسميين. العاملة بعضاء تقوم الدول اال

 ً صدرها مجلس الوزراء.القرارات التي يُ بتنفيذ  وتقديم االقتراح بشأن ميزانية االتحاد األوروبي. تقوم المفوضية أيضا  
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يشارك السياسيون الفنلنديون أيضاً في واالتحاد األوروبي.  داخلصنع القرار لهيئات الرئيسية الفي جميع  ُممثلينعلى فنلندا تتوفَّر 

االتحاد األوروبي.يقومون بعرض األمورالمهّمة التي تخصُّ بلدهم داخل  أوروبا واد القرارات المشتركة بشأن تطويرإعد  

ة الفنلندي والموارد المعيشيصادي النظام اإلقت  

 أصبحت فنلندا دولة صناعية في وقت متأخر مقارنة مع الدول األوروبية األخرى.

الشرق مع االتحاد  تجاهوالتجارة الكبيرة  1950و  1940خسائر الحرب في العقدين عن تعويض الإنتاج منتجات ساعد كل من 

وصناعات األخشاب وصناعة الورق وكذلك  غاباتكانت صناعات الو. اً بشكل سريعصناعي اً بلد أن تُصبح تي فنلندااالسوفي

  . المجاالت الصناعية الكبرىتُشّكل اآلالت الورشات  لمعدنية وصناعاتالصناعات ا

بشكل سريع جداً مقارنة مع العديد من الدول األوروبية. أصبحت  الموارد المعيشية في فنلندابدأت انطالقة التغيير في االقتصاد 

 من أجلانتقل الناس إلى المدن والعاملة في األرياف.  اليد ة، ولم تعد هناك حاجة إلى الكثيرمنوآلي فعَّاليةالزراعة والحراجة أكثر

 العمل.

جزء من  وانتقلالخدمات.  لأماكن العمل الصناعية إلى مجا ل العاملون خالل خمسين سنة من الزراعة والحراجة عن طريقتحوَّ 

رقطاع الخدمات بشكل سريع أكثر من الصناعةاعية إلى الخدمات. األيدي العاملة مباشرة من المهن الزر  اً تغيير ويُعتبرذلك. وتطوَّ

 في تركيبة المجتمع الفنلندي.

في الوقت يعمل الخدمات التي ينتجها مجتمع الرفاهية بشكل هائل. تطوير تمَّ و، بعد الحربمجاالت الخدمات بسرعة كبيرة نمت 

% تقريباً.20% وفي الصناعة 70من ثالثة في المائة من الفنلنديين، وفي الخدمات الحاضر في الزراعة والحراجة أقل   

 التصدير والتجارة الخارجية

المنتجات الصناعية للغابات ومنتجات مجال الكيميائيات والمعادن وتعتبرُ . بشكل كبير التجارةو التصدير على فنلندا تعتمد دولة

  لفنلندا. منتجات التصدير أهم  واإللكترونية ائيةالصناعية الكهربواآلالت والمعدات وكذلك المنتجات 

ً مهممجاالً تكنولوجيا المعلومات يُعتبرمجال  . المتعلّقة بها تقنياتالبرامج وسابقاً تُنتج الهواتف النقالة وال فنلند وكانت في فنلندا. ا

ل الخدمات ومجال ألعاب مجاالمتعلمين ب األكاديميينيُشغّل مجال تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص في الوقت الحاضرو

وهولندا وروسيا. األمريكية ألمانيا والسويد والواليات المتحدة منتوجاتها الى ر فنلنداتصدَّ و الكمبيوتروتطويرالبرامج.  

االقتصادي الفنلندي لنظاما  

الجزء التصديرويشّكل تاجر مع الدول األجنبية. فنلندا تُ  هذا أنيعني االقتصاد الفنلندية على اقتصاد السوق المفتوح.  النظام يرتكز

 اً عتبر اقتصاديُ ، وإنما محضاقتصاد السوق الرأسمالي بشكل  لفنلنديا االقتصاديالنظام ل مثّ يال والرئيسي لالقتصاد الفنلندي. 

ً مختلط ما أنها تدعم إنتاج البضائع أي الدولة تشارك في إنتاج جزء كبير من الخدمات، ك ،أن السلطة العامة ذلكيعني و. ا

.الطرقوالخدمات بمختلف   

عرف الشركات التي تملكها الدولة باسم تُ وتمتلك دولة فنلندا على سبيل المثال السكك الحديدية الفنلندية وشركات صناعية كبرى. 

ن الدولة تمتلك متاجر بيع ألعاب القمار. هذا يعني أتجارة المشروبات الكحولية  تجارة وتحتكر الدولة كذلكشركات الدولة. 
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أن ي شخص أو جهة أخرى أل وال يحقُّ المشروبات الكحولية المركزة المعروفة باسم ألكو وكذلك شركة ألعاب القمار فييّكاوس، 

باع المشروبات الكحولية الخفيفة أيضاً في المحالت التجارية العادية لبيع األطعمة وفي تُ وفنلندا. في شركات مماثلة  سأسَّ تُ 

 األكشاك.

سئلة للنقاشأ  

لمجتمع؟االتي يعتمد عليها القطاعات الثالثة  هيما. 1  

مجتمع الرفاهية الفنلندي وخدماته على مر الزمن؟كيف تطور. 2  

قدم الدولة والبلدية في فنلندا الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية والصحية للمواطنين؟ لماذا تُ . 3  

الجمعيات.مات أوالمنظَّ ب كعملتحدث عن تجارب . 4  

لمجتمع المدني مهمة لتطور الديمقراطية؟اط انشوفعالية تُعتبر ذالما. 5  

القرارات والتوجيهات التي أصدرها االتحاد األوروبي؟ الفنلدية معاإلدارة  يجب أن تتعاملكيف . 6  

الضرائب في فنلندا؟أموال  استخدام كيف يتمُّ . 7  

بناًء على تجاربك السابقة. يوالخدمات يالضرائب النظامقم بمقارنة . 8  

هي ماو؟ االقتصادي النظام ؟ وماذا عنموارد المعيشة الرئيسيةفي ال شابهتهناك  قارن بين فنلندا والدولة التي جئت منها: هل. 9

 القواسم المشتركة وأوجه اإلختالف الموجودة بينهما؟
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3: االنتقال والسكن في فنلندا  الفصل   

اإلقامة والجنسية الفنلنديةتراخيص ـ   

العملية عند االنتقال إلى فنلندااألمورـ   

المرحلة األولى من التوطين وخدماتهاـ   

األساسية المتعلقة بالسكن في فنلندااألمورـ   

التوطين في الوطن الجديدـ   

 

 تراخيص اإلقامة والجنسية الفنلندية 

راالنتقال إلى ود قانون األجانب أمحدَّ يُ ومنها. ي فنلندا على الدولة التي تغادرلتعتمد التراخيص التي تحتاج إليها عند االنتقال ا

 العملتراخيص متعلقة بعدة أمور منها طلب اللجوء وتراخيص اإلقامة وجمع شمل العائالت و اً ن ضوابط ونظميتضمَّ فنلندا. و

. اإلجراءات الخاصة بذلكو  

؟إلى ترخيص اإلقامة ى نحتاجمت  

يحتاج الذين ينتقلون من دول الشمال األخرى أي من السويد والنرويج والدانمارك وآيسلندا إلى فنلندا لترخيص لإلقامة. يُسجل ال

 دول الشمال أيضاً  ييحق لمواطنوعن ستة أشهر.  زادت فترة إقامته بفنلندا، إذا نفوسدول الشمال في دائرة تسجيل المواطن 

ل المتعلقة بالسكان بيانات التسجي نفوسدائرة تسجيل الوتستخدم  مل.الع مزاولة الحاجة إلى ترخيص لندا، دونالعمل في فنممارسة 

أجل المنظومة الحقوقية واإلحصاء.والرعاية الصحية ومن و اإلجراءات الضريبية منها تنظيم االنتخابات ، في جملة أمور  

 اإلقامةوروبي االتحاد األ يمواطنل يحقُّ وتراخيص اإلقامة.  الى الى فنلندا تحاد األوروبي األخرىاإلدول المنتقلين من  يحتاجال

ويمكن . أن يُسّجل إقامته بشكل رسميب عليه في فنلندا لفترة أطول، فيتوجَّ  يبقىإذا كان سوف وبحرية في فنلندا لمدة ثالثة أشهر. 

 يمواطنويحقُّ كذلك لموجودة في عدة مدن في فنلندا.  نهاإ، حيث دائرة الهجرةمكتب من مكاتب القيام بذلك شخصياً في أقرب 

. بخصوص ذلك دون الحاجة إلى ترخيصوبحرية بكل دول االتحاد األوروبي العمل في فنلندا   

لتقدم بطلب ترخيص اإلقامة ب امن خارج دول االتحاد األوروبي، فيتوجَّ لى فنلندا من خارج دول الشمال أواالنتقال إ تمَّ  إذا

جب أن يكون ترخيص اإلقامة يوالتي تغادرمنها. يُطلب الترخيص مسبقاً من الممثلية الفنلندية الموجودة في الدولة و. الفنلندي

عند واللجوء القادمين إلى فنلندا بدون ترخيص إقامة.  اويُستثنى من ذلك طالبوإلى فنلندا. دخوله  الممنوح للشخص مجوداً معه عند

فنلندا. داخللالقرارب انتظاريتوجَّ و. رفضهالممكن منح ترخيص اإلقامة أوطلب اللجوء من فنلندا، فمن   تقديم 

منح ترخيص اإلقامة  أسباب  

بمنح الهجرة  قوم دائرةتوأو الدراسة أو مكان العمل أو لسبب إنساني.  القرابةبسبب صلة  الحصول على ترخيص اإلقامةيُمكن 

عائلته هووتكاليف  تُغطي لطلب أمواالً كافيةيص اإلقامة هو أن يكون للمتقدم باخامنح ترغالباً ما يكون شرط وتراخيص اإلقامة. 
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من أجل فنلندا الى  ئهعند مجييتوّجب على الشخص  عند التقدم بطلب الترخيص.إثبات الدخل المعيشي الكافي ويجب في فنلندا. 

، أي أنه سوف ي ال وجرالعمل. أكون قادراً على إعاشة نفسه من عمل أن يثبت بأنه سوف يحصل من العمل على دخل معيشي كاف 

عائلته أيضاً إلى فنلندا.، إال إذا أراد إحضاريالدخل المعيشي الكافتوفّره على يحتاج الالجئ إلثبات   

 

 ه.وصول بعدلدى الشرطة أو لدى دائرة حرس الحدود مباشرةً طلب اللجوء  يجب أن يدع عندما يصل طالب اللجوء الى فنلندا،

. بإمكان طالب اللجوء السكن خالل فترة تداول الطلب في مركز استقبال من أجل معالجته دائرة الهجرةطلب اللجوء الى نتقل ي

ً ترخيصيتّم منحه ، فسوف على قرارإيجابي طالب الُّلجوء الالجئين. إذا حصل ً مؤقت ا مركز استقبال ويقوم لإلقامة في فنلندا.  ا

.جراءات اإلداريةبخصوص اإل حينئذبمساعدته الالجئين   

 الذي يريد المجيئ الى فنلندا ب على فرد العائلةفيتوجَّ . عائلته إلى فنلنداأن يجلب أحد أفراد إذا أراد الشخص الذي يسكن في فنلندا 

 اً بناءمن الممكن أن يحصل على اإلقامة ويُطلب ترخيص اإلقامة من أقرب ممثلية فنلندية. و ،تقدم بطلب ترخيص اإلقامة لفنلنداال

شخص المقيم في فنلندا، زوجه أو زوجته، أو زوجه أو زوجته بالتعايش أو األطفال القاصرين أو بال القرابة التي تربطهعلى صلة 

عادة أن يكون قادراً على إعاشة عائلته التي سوف تأتي إلى فنلندا،  جب على الشخص المقيم ً في فنلندايو. القاصر والدي الطفل

الدخل الكافي. أي أن يكون لديه   

 فقط  أن يقوم  عليه، ويجب فنلندالدخول إلى ترخيص إقامة االتحاد األوروبي الذي يحمل جنسية إحدى دول عائلة اليحتاج فرد ال

ً نفسه ليس مواطن الشخص المستدعي إذاو .ثالثة أشهر إذا إستغرقت مدة إقامته بفنلندا أكثر من تسجيل إقامته في دائرة الهجرةب  ا

عائلة مواطن االتحاد األوروبي. الب عليه التقدم بطلب بطاقة اإلقامة من دائرة الهجرة لفرد تحاد األوروبي، فيتوجَّ لدول اال  

في زيارة إلى فنلندا، فإن ذلك يعتمد على الدولة التي يغادر منها ما إذا  القدوم و صديق لألجنبي المقيم في فنلنداقريب أإذا أراد 

أي من السفارة.  ،تُطلب تأشيرة الدخول من أقرب ممثلية فنلنديةوتأشيرة دخول )فيزا( لفنلندا أم ال. بحاجة إلى مواطنيها كان 

جد معلومات وتوب أن يكون لدى الزائر وثيقة سفر سارية المفعول كجواز السفر. باإلضافة إلى تأشيرة الدخول، فإنه يتوجَّ و

في فنلندا  وتدخلالخارجية. الشؤون وزارة ل الموقع اإلليكترونيعلى الى فنلندا  المتعلقة بتأشيرات الدخول إضافية عن األمور

 ن األخرى، نغ. إذا كان لدى الزائر ترخيص إقامة أو تأشيرة دخول سارية المفعول ألي دولة من دول الشيةألوروبان نغمنطقة الش

دخول فنلندا.للطلب تأشيرة  في هذه الحالة ال يحتاجف  

خيص اإلقامةمختلف أنواع ترا  

 واحدةمدة فعاليته سنة  مؤقتاً، وتكون يكون ترخيص اإلقامة األولو ة.أودائم ةترخيص مؤقت، وتنقسم الى تراخيص اإلقامةتتنّوع 

الترخيص االستمراري  يُمنح. و(ب)من نوع  ومؤقتة (أ )من نوع، استمرارية يننوع الى التراخيص المؤقتةوتنقسم . في العادة

تمديد الترخيص االستمراري ويُمكن الترخيص المؤقت بناًء على الدراسة. بينما يُمنح ، القرابةعلى سبيل المثال بناًء على صلة 

 . ويُجّددُ مدة أقصاها أربع سنوات في كل مرةل من اإلقامة والحصول على إقامة مؤقتة جديدة السنة األولىأن تخلص بعد 

الترخيص االستمراري عندما يكون الترخيص السابق ال  بتجديدب التقدم يتوجَّ وؤقت لمدة سنة واحدة في كل مرة. الترخيص الم

 يزال ساري المفعول. 
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لمدة أربع  (أ)من نوع سكن الشخص في فنلندا بترخيص اإلقامة يعندما  (بَّ )من نوع الحصول على ترخيص اإلقامة الدائم يُمكن 

جريمة في فنلندا أن يؤثر في الحصول على ترخيص قتراف ويُمكن إلشروط منح الترخيص.  فيه ستوفيوت ،سنوات على األقل

 اإلقامة.
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  التقدم بطلب الجنسية الفنلندية 

جب على المتقدم بالطلب أن يتوَّ وسنوات، فبإمكانه التقدم بطلب الجنسية الفنلندية.  7الى 4 من الشخص في فنلندا لمدة يُقيمعندما 

اللغة السويدية اللغة الفنلندية أو تكّلمه يبأنَّ  عادةً ثبت يُ يجب أن كما هويته، كي يكون بإمكانه الحصول على الجنسية الفنلندية. يوضح 

اللغة السويدية. شهادة اللغة الفنلندية أو الحصول على ن خاللبشكل جيد بما فيه الكفاية. من الممكن إثبات المهارات اللغوية م

درس مرحلة التعليم  يُثبث أنّه أي ،في فنلنداشهادة مدرسية  الشخص على حصولمهارة اللغوية أيضاً من خالل إثبات الويُمكن 

تعليمه الجامعي باللغة الفنلندية أو باللغة السويدية.  أو أنه أتمَّ  ةمدرسة المهنيالفي  أو الثانوياألساسي أو   

ح في الطلب أيضاً بأن أن يُوضَّ  يجبولم يقترف جرائم في فنلندا. أنه  ثبتتُ جنسية تقديم بيانات لل هطلب على الشخص عند بيتوجَّ 

 الذي الدعم اإلجتماعي ه يحصل على المال الكافي للمعيشة على سبيل المثال من العمل أو منتقدم يستطيع إعاشة نفسه، أي أنَّ المُ 

تداوله. يتمَّ  طلب الجنسية إلى دائرة الهجرة كي قدميُ ودفع الضرائب عن كل دخله. كذلك أنّه ي  يجب أن يُثبثو .المجتمع يدفعه  

إبعاده عنها أو ل المثال منعه من دخول فنلندا أوعلى سبيوال يمكن واجبات. كما عليه  ،مختلف الحقوقبالمواطن الفنلندي يتمتّع 

الخارج على المساعدة من السفارات والقنصليات دي أثناء تواجده بنالمواطن الفنليحصل وتسليمه إلى دولة أخرى بغير إرادته. 

، على سبيل المثال وظائف الشرطة والقضاة. دولةالفي بعض وظائف  المواطنين الفنلنديينفقط تعيين  تمُّ يوالفنلندية.   

نذكر  ،ندي متعددةً واجبات المواطن الفنلوتُعتبر لمواطن الفنلندي أيضاً التصويت في جميع االنتخابات التي تُنظم في فنلندا. يحق ل

 ويُعتبرهذا أن المواطن الفنلندي ملزم بالمشاركة في الدفاع عن فنلندا أو المساعدة في ذلك. ويعني إلزامية الدفاع عن البلد. منها 

للرجال فقط. عتبر إلزاميةً الجيش أو الخدمة المدنية تُ ب الخدمة العسكرية في ، أي المشاركةالتجنيد اإللزامي  

ً في االتحاد األوروبي، فإن المواطن الفنلندي هو أيضاً مواطن اً ا عضوفنلند بإعتبار ول لديه الحق في التجَّ ولالتحاد األوروبي  ا

  والعمل بحرية في منطقة االتحاد األوروبي.

عند االنتقال الى فنلندابها  القيام التي يجبموراأل  

يُقدم البالغ والمحلية لتقديم البالغ بشأن االنتقال. األحوال الشخصية عند االنتقال إلى فنلندا يتوجب في البداية الذهاب إلى دائرة 

، تقديم البالغ بشأن االنتقال وبعدالبيانات الشخصية لألشخاص المنتقلين. ويجب ذكرلطلب، ااستمارة ملئ بشأن االنتقال من خالل 

التعامل  صبحيالتي تصير تابعاً لها وضرائب إلى البلدية يأتي البريد إلى العنوان الصحيح وتُدفع ال يتمُّ تغييرالعنوان بشكل رسمي و

 مع السلطات أكثر سالسة.

وتُعد هذه لسكان في فنلندا. ابجملة أمور منها رعاية منظومة بيانات  تقومولدولة، ا تُعتبر دائرة األحوال الشخصية احدى سلطات

السكن في فنلندا، عند تغييرودائماً العناوين لسكان فنلندا. جميع البيانات الشخصية و علىفريتوّ سجل لألفراد، بمثابة المنظومة 

تبقى البيانات محّدثة. ه الطريقةوبهذ، األحوال الشخصيةجب تقديم بالغ انتقال جديد إلى دائرة يتوَّ   

ن من تاريخ الميالد للشخص ومن جزء هو عبارة عن رقم رمزي مكوَّ ، والفنلنديالرقم الشخصي تمنح دائرة تسجيل األنفس أيضاً 

سبيل المثال  علىفي فنلندا الرقم الشخصي  ويُطلب م بطلب الرقم الشخصي عند تقديم طلب اإلقامة.التقدَّ ويمكن نهائي شخصي. 

الحصول على ويُمكن مع السلطات. هوية أثناء التعامل مع البنوك أوعند إثبات الحساب بنكي، أوفتح عند فتح خط هاتف أو

الموقع اإلليكترونيصفحات  خالل على سبيل المثال منها السكن فييها واالنتقال إلعن وحديثة عن فنلندا و ختلفةعلومات مم  
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لغة مختلفة في هذا الموقع. وتتوفّرالمعلومات باثني عشر   www.infofinland.fi  

 

 

االجتماعية والصحية العامةبلدية السكن والحق في الخدمات   

ً البلدية سجل فيب على الساكن الجديد أن يُ عند االنتقال للسكن بشكل دائم في فنلندا، فيتوجَّ   بلديةلل . وبعد ذلك يصير الشخص تابعا

جميع الخدمات  مبتقدي في فنلندا البلدية وتقوم. البلدية قدمهاالخدمات التي تُ  اإلستفادة منلديه الحق في يُصبح و فيها سكنالتي ي

السن بية وحضانات األطفال وخدمات كبارعلى سبيل المثال الرعاية الصحية باألسنان والخدمات الطونذكر، هالُسكَّان األساسية

 والمدارس. 

لبي اللجوء الحاصلين على تراخيص جزء من طا يحصلوتخصيص مكان في البلدية لالجئي الحصة القادمين إلى فنلندا.  يتمُّ 

ً البلدية مسكن قدمعلى أن تُ  اتفقتا بأن الدولة والبلديةيعني  هذاوفي البلدية.  مكان اإلقامة علىإلقامة ا وخدمات الرعاية االجتماعية  ا

الالجئين في المرحلة بمساعدة البلدية  وتقوم لالجئين. والصحية األساسية وكذلك تنظيم الخدمات المتعلقة بالتعليم والدخل المعيشي

.أي خالل الثالت أوالخمس سنوات األولى، وتحصل البلدية على الدعم المادي للدولة من أجل ذلك ،التوطيناألولية من   

إذا حصل الشخص والعائلة. على سبيل المثال من أجل العمل اوالدراسة أويجوز لسكان فنلندا االنتقال بحرية من بلدية إلى أخرى 

عند انتقال الشخص مكان في البلدية  الحصول على االتفاق بشأنويسقط دية اخرى. بل إلى أن ينتقل جبال يفعلى مكان في البلدية، 

عند االنتقال من و . الجديدةمن البلدية شخصية وشاملة مماثلة  توطين خدماتوبالتالي قد يُحرم من اإلستفادة من ، للسكن خارجها

الممكن أن يكون من الصعب الحصول على مسكن  أغلى ومن تكون المساكنتكاليف إيجار، فإن كبرى بلدية صغيرة إلى مدينة

. رىالمدن الكبفي على الخدمات العامة للحصول ازدحام هناك يكون وعادةً ما مناسب.   

عند االنتقالالخاص ة،  األمتعةبخصوص   

من دولة عند االنتقال و. مثالً  جمارك أو ضريبة القيمة المضافة عن األثاثتكاليف الدفع  عادةً  بعند االنتقال إلى فنلندا، ال يتوجَّ 

قام الشخص إذا و. يتمُّ نقلها الى فنلندا تقديم بالغ إلى سلطات الجمارك بشأن األمتعة التي سوف ي يجبمن خارج االتحاد األوروب

ك بعد ذلويُمكن في فنلندا. السيارة عنها دفع ضريبة و ب تسجيل السيارةيتوجَّ و. بذلك الجمارك ، فيجب إبالغمعه تهسياربنقل 

المفعول في فنلندا.  تأمين للمرورساري أن تتوفَّرالسيارة على جبيوفي فنلندا. بها ل استخدام السيارة للتجوَّ   

 رخصة قيادة السيارة 

سنة من العمر  18 الشخص تمُّ الحصول على رخصة القيادة عندما يُ ويمكن . الى رخصة سياقة قيادة السيارة في فنلنداتحتاج 

ً الدورة التعليمية ن تتضمَّ وبنجاح. ت مدرسة تعليم قيادة السيارا في ياقةالتعليمية للس الدورةويكون قد تخطى  ً نظري شقا ً و ا  شقا

 ً إذا كان الشخص المنتقل إلى فنلندا وتقريباً. رويو 2000حوالي  قيادة السيارةالحصول على رخصة يكلف ولقيادة السيارة.  تطبيقيا

ما إذا كانت رخصة  فييوفارأدائرة طرف  ب التحقق من من دولة أخرى، فيتوجَّ صل عليها حاقيادة السيارة رخصة يتوفّرعلى 

رخص قيادة السيارات  ويسمح بإستعمالفي فنلندا.  لقيادة باختبارات ايوفارما أ وتتكلّف. أوال القيادة سارية المفعول في فنلندا

.داخ فنلندا االقتصادية األوروبيةنطقة ل عليها من دول االتحاد األوروبي ودول المحصَّ الم  
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لخدمات المصرفية في فنلنداا  

القادم يعني هذا أنَّ و. الحساب البنكي دعم السكن فياألطفال أو دعم ،على سبيل المثالمتيازات تب وجميع اإلالرا في فنلندا دفعيتمُّ 

بطاقة أخرى إلثبات جوازالسفرأويجب أن يتوفّر على وانتقاله إلى فنلندا.  بعدالجديد يحتاج إلى رقم حساب بنكي فنلندي مباشرةً 

ألفضل التحري  من اوتقدم مختلف البنوك خدمات مختلفة، وتقوم بتسعيرها بطرق مختلفة. والهوية عند فتح الحساب البنكي. 

معظم يدفع وقليل نسبياً. المحالت التجارية بقدر أثناء التعامل معفنلندا في األموال النقدية ويتمُّ إستعمال البنك األنسب. بخصوص 

البطاقة البنكية.بمشترياتهم لناس عن ا  

 

وتحويل األموال من دفع الفواتير ويمكن أيضاً.التعريفات البنكية الشبكية رقم الحساب البنكي الى  باإلضافةفي فنلندا البنوك منح ت

بأمورهم البنكية بسرعة معظم الفنلنديين ويعتني التعريفات البنكية.  واسطة هذهالخاص مجاناً عن طريق اإلنترنت ب حسابال

الشبكية. ومجاناً من خالل التعريفات البنكية  

 اإلليكترونيةخدمات العديد من بال ُهوية الشخصإثبات من خاللها  أيضاً ألنه يتمُّ  ذات أهميةالتعريفات البنكية الشبكية تُعتبر

 من السهل بالنسبةريُعتبوالتعريفات البنكية الشبكية. ا لم يتمَّ عن طريق إذقضاء بعض األمورصعباً وغالي الثمن  كون. يسلطاتلل

الحصول التعريفات البنكية الشبكية. على فتح حساب بنكيلألجانب   

 

مشاكل الدفع)عالمة(  واصمة 

وسيكون لذلك  . على إسمه مشاكل الدفعأو واصمة عالمة وضع  سيتمُّ ، بعدم دفع فواتيره بشكل كامل في فنلنداإذا قام شخص ما 

صبح من الصعب الحصول على سيولذلك الشخص  الممنوحة المصرفية ق االئتمانئك بطاوحب البنتسسو عدة تبيعات سلبية.

دفع ويحرم الشخص المأّشر على إسمه من إمكانية التأمين. عند شراء خط اشتراك الهاتف أومسبقاً دفع اليتوجب وبنكي. قرض 

ر يقوم بالتحقق من صبح من الصعب الحصول على مسكن لإليجار، ألن المؤّجِّ من الممكن أن يُ  المشتريات بالتقسيط. كما أنه

 بعد ذلك تزول العالمة إذا تمَّ وسنوات، سنتين أو ثالث لدفع سارية المفعول لمدة امشاكل واصمة تبقى وبيانات المستأجر مسبقاً. 

المدفوعات. كل دفع  

 اشتراكات الخطوط الهاتفية

اإلنترنت صفحات  ح ل من أجل المكالمات الهاتفية وكذلك من أجل تصفَّ اأي الهاتف الجو ،الهواتف النقالة في فنلنداتُستعمل 

هى واستعمال ودفع ثمن المشتريات للمق للحافلة المنفردة تذكرةالالهاتف الجوال دفع ثمن ويمكن عن طريق . ةمختلفى أخرأمورو

الهاتف  ويُمكن اقتناءدام الهاتف النقال كوسيلة للدفع في العديد من المحالت التجارية. استخويُمكن أخرى. المصرف الشبكي وأمور

من المحالت التابعة لشركات االتصاالت الهاتفية.اإلنترنت أو عن طريقمن المحالت التجارية أو  

لندي شخصي وعنوان في رقم فنعلى تتوفّرجب أن يوتحصل على رقم هاتف فنلندي. س قال،في خط الهاتف النَّ  تشتركعندما 

ً  يكونأي المسبق الدفع،  يشراء خط هاتف يمكنوفنلندا.  عادي.  يخط هاتف كما يمكن شراء ،ثمن االتصاالت الهاتفية مدفوع مسبقا

من األكشاك التجارية.فية أومن الممكن الحصول على خط الهاتف بدفع مسبق من شركات االتصاالت الهاتو  
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هذا أن يعني ويحصل على خط هاتف عادي في فنلندا. حتّى نات االئتمان لديه على ما يرام، بأن بيا ثبتأن يُ  الزبونب على يتوجَّ 

إثبات يتمّكن الزبون من إذا لم وبشأن المشاكل في الدفع.  على إسمهعالمات أية توجد ها والدفع الفواتير في موعديقوم بالشخص 

إذا كان الشخص وخط الهاتف.  على ضمانكأن يدفع بضعة مئات من اليوروليه أن بيانات االئتمان لديه على ما يرام، فيتوجب ع

 مبلغ إرجاع يتمُّ سوف والضمان.  ب عليه دفع، فيتوجَّ بالخارج هبيانات ائتمان إثبات يستطيعه للسكن في فنلندا، والقد انتقل لتّوِّ 

الضمان. يجب دفعهذه الحالة ال وفي  اً،ثانيخياراستعمال خط الهاتف بدفع مسبق ويبقى عند إغالق خط الهاتف. له  الضمان  

لالتصاالت الهاتفية  رموزاً قدم مختلف الشركات تُ وعند االتصال بالخارج.  ن سعر المكالمة الهاتفيةل التحقق مسبقاً مفضَّ يُ 

لف أسعار وتخت. واختياراألرخص هذه الرموز ق منالتحقُّ األحسن  االتصال بالخارج. منالتي يمكن عن طريقها الخارجية، 

الهاتف النقال، على سبيل أو الحاسوب االتصال من خالل مكالمات اإلنترنت عن طريقيُمكن ه . كما أنَّ اإلتصال من بلد ألخر

  .المثال عن طريق برنامج سكايب
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  اإلنترنت شبكة

المعامالت باإلعتماد على السلطات والشركات وتقوم اإلنترنت.  طريق األمورعن العديد منقضاء من الطبيعي في فنلندا 

الالزمة للشركة أو للسلطات أن يجد بنفسه كل المعلومات لزبوناجب على يو. ويدخل ذلك في إطار الخدمة الذاتيةاإللكترونية،    

هناك بالضرورة رقماً هاتفياً حتى يستطيع الزبون الحصول على يكون والمن خالل الموقع اإلليكترون الخاص بكل واحدة منهما. 

جيهات عن طريقه. تو  

ن من والكثيرويوجد بشأن ذلك مع مقدم الخدمة. إبرام عقد ب إنترنت خاص للبيت، فيتوجَّ  إشتراكعند الرغبة في الحصول على 

وقتها خط اإلنترنت من ضمن إيجار المسكن.  تكاليفكون أحياناً وت، لذلك يُفضل مقارنة األسعار. أوالشركات مقدمي الخدمة

ب االتصال بمقدم الخدمة كي يقوم بفتح الخط.ص اإلنترنت بشكل منفصل، ولكن يتوجَّ جب الدفع بخصوالي  

، أجهزة كمبيوتر أيضاً ي المكتبات العامة توجد فكما  والمكتبات العاّمة. اإلنترنت مجاناً في العديد من المقاهي يمكن اإلستفادة من

مجاناً من المكتبة العامة.  على بطاقة المكتبةمكن الحصول ويُ بطاقة المكتبة العاّمة.  يتوفّرعلىاستعمالها إذا كان الشخص ب يسمح و

والدراسة  قراءتها واستعمال جهاز الكمبيوترمكن استعارة الكتب والمجالت منها ووي في كل بلدية،توجد في فنلندا مكتبة عامة و

والدورات التعليمية. المناسباتوالمشاركة في مختلف   

اتهخدماولى من التوطين والمرحلة األ  

 يتمُّ ، والتي تُعتبرعمومية. وخدمات التوطيناإلستفادة من  حقا، فغالباً ما يكون لديه عندما ينتقل الشخص من دولة أخرى إلى فنلند

ً مهمالبلديات دورويُعتبردراسة في فنلندا. مكان عمل أو إيجاداللغة و همن خاللها االعتناء بتأقلم القادم الجديد وتعلم  في فنلندا ا

للمهاجرين  المقدمة الخدماتعن طريقه اإلبالغ عن  يتمُّ  برنامج توطينجميع البلديات ويوجد ب توطين المهاجرين. بخصوص

بلدية.بالمنطقة التابعة لل  

ية سكن وخدمات اجتماع من ،لهم جميع خدمات المرحلة األولى تُقدملجوء والحصة وطالبي الالجئي  كذلك تستقبل البلديات

على معلومات  يةاالستشارعن طريق الخدمة أن يحصل بإمكان المهاجروللمهاجرين.  يةخدمات استشارالبلديات توجد بوصحية. و

مكن الحصول على االستشارات في وي. سبيل المثالعلى  عن الحصول على العمللسلطات أوعن المعامالت مع اعن التعليم أو

ويُستحسن . المعامالتمختلف اثناء  أيضاً في  فوريةخدمات الترجمة اليمكن اإلستفادة من كما بلديات باللغة األم لالجئ. البعض 

 ً دفع التكاليف بنفسه. زبونال، أم يتوجب على الفوريتدفع تكاليف المترجم سالسلطات  تمما إذا كان أيضاً التحقق مسبقا  

نشيطاً في تعلم اللغة وفي ب أن يكون الشخص أوالً وقبل كل شيء في فنلندا، ولكن يتوجَّ عملية اإلندماج  خدمات التوطين سّهلتُ 

مكن الحصول على الدعم والمساعدة من السلطات وكذلك من ويُ في البلد الجديد. لإلستقرارللدراسة على مكان للتعليم أوالعثور

عاليات لقضاء وقت الفراغ على أصدقاء جدد وعلى شبكات اجتماعية وعلى فالعثورومن الممكن عن طريقها مختلف الجمعيات. 

ا سسهولة من خالل العمل التطوعيمكن االنضمام إلى الجمعيات بويُ وعلى خدمات للمنتقلين إلى البلد.  ع ساعديُ ، ممَّ  على المتطوَّ

في الحصول على مكان عمل. له اللغوية، ومن الممكن أن يكون ذلك مفيداً  همهاراتتطوير  
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 التقييم األولي وخطة التوطين

الهدف منها استيضاح ما إذا كان  ،عبارة عن مقابلةهووخالل المرحلة األولية لالنتقال إلى البلد.  مهمةً  خدمةً يُعتبرالتقييم األولي 

خالل التقييم األولي مراجعة خلفيات العمل  تتمُّ و. هتوطينتسهيل  القادم الجديد يحتاج إلى خطة التوطين وخدمات أخرى من أجل

 مكتب العمل والموارد المعيشيةما البلدية أوإقوم وت. للوافد الجديد والدراسة والمهارة اللغوية والوضع العائلي والحالة الصحية

  تُمكن التي إلجراءاتت واالخدمايُكتب فيها عند اللزوم إعداد خطة التوطين،  بناًء على التقييم األولي يتمَّ والتقييم.  جراءبإ

من الحصول على مكان للدراسة أو للعمل. اللغوية أو همهاراتزيتعزالشخص من   

تدريب أواإللتحاق بدورة تعليمية ن الخطة من الممكن أن تتضمَّ وخطة التوطين عادةً سارية المفعول لمدة ثالث سنوات. تكون و

خطة التوطين، على  ليةفترة فعا خاللأي على دعم مالي من الكيال  ،العمل تسويق للشخص أن يحصل على دعم يحقُّ وعمل. 

ويمكن للطالب أن يستفيذ من دعم البطالة طوال كل هذه الفترة. فترة الدورة التعليمية لتعلم اللغة الفنلندية.  ،سبيل المثال  

بالتوطين  مرتبطالتعليم ال  

وتهدف  سنة واحدة تقريباً.المرتبطة به حوالي  الدورة تستغرقوساسية، إحدى خدمات التوطين األيُعدُّ التعليم الخاص بالتوطين 

ويشارك المترشحون قبل بداية الدورة  ودراسات المجتمع وتسهيل اإللتحاق بالعمل أوبمواصلة الدراسة.اللغة  الى تعليم هذه الدورة

ي وعن ية تعلم اللغة ومعلومات عن المجتمع الفنلند. تتضمن الدورة التعليمين لهمالمناسب في إختبارلغوي لتحديد الدورة والمستوى

ن كذلكو ،المهنةالعمل وعن التوجيه الختيار في  يةحياة العملالف على م اللغة والتعرَّ تعلَّ يُمكن من خالله  فترة التدريب العمل تتضمَّ

 فنلندا.

 األموراالساسية للسكن

ساكن غالية الم وبيعأسعاراإليجاروتُعتبرُ . ُممتلكي مسكن بأحقية السكن أوفي مسكن فباإليجارأوفي فنلندا في مسكن  السكنيمكن 

. ىمقارنة مع المدن الصغر ىرالثمن في المدن الكب  

مصاريف السكندعم   

الشخص على دعم السكن،  يحصلوأو مصاريف الصيانة. لدفع اإليجار ،السكنمصاريف دعم من الممكن في فنلندا الحصول على 

حجم العائلة وإجمالي الدخل عند تحديد قدر من الكيال، ويُؤخذ بعين االعتباريُطلب دعم السكن و. اإلجمالي قليالً  هدخلإذا كان 

رمصاريف السكن، أي يدفع كل يغطي دعم السكن وغالباً ال الدعم.   بدفع تكاليفكذلك يقوم و.المسكن  إيجارمن  اً نفسه جزءالمؤّجِّ

   .الكيال . كما أنه بإمكان المتقاعدين والطالب الحصول على دعم السكن منعلى سبيل المثال الكهرباء واشتراك اإلنترنت

منذ فترة طويلة، ومن الصعب جداً العثور على مسكن لإليجار بسعر معقول على  اً مستمراً إيجار البيوت في ارتفاعأسعارتعرف 

أرخص.ويكون ثمن اإليجاربلديات الصغيرة أسهل الي على مسكن لإليجار فالعثورويُعتبرالعاصمة وضواحيها. خصوصاً ب  
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باإليجارالسكن   

كل من عرض المساكن لإليجار، وتقوم بمن السهل العثور على الكثير من إعالنات المساكن المعروضة لإليجار من اإلنترنت. 

األشخاص ن أي والخاص نوالمؤجر يقومالمساكن. كما الشركات الخاصة التي تبني وتؤجر المدن والبلديات وكذلك مختلف

. لها عن مستأجرينبالبحث مساكن  نالذين يملكو العاديين  

 

 

الشركات. التي يملكها األشخاص العاديين أوأرخص من المساكن  البلدياتوأغالباً ما تكون مساكن اإليجار التي تملكها المدن 

صفحات اإلنترنت  عن طريقتقديم الطلب الخاص بالمسكن  باإلمكانوللحصول عليها. طويل  انتظارطابورهناك يكون أن  يمكنو

مرة كل سنة.بيل المثال مرة كل ثالثة أشهر أوب تجديد الطلب على سغالباً ما يتوجَّ ولبلدية أو للشركة. اأو  لمدينةبا  الخاصة 

ر جزء من البيت لشخص ثاني، بإمكان ً يبقي هذا أن المستأجرويعني  المستأجرأن يُأجَّ من المسكن، على سبيل المثال  جزءفي  ساكنا

ر مسؤولية عن ال تكونووليس مع مالك المسكن.  األولمع المستأجربإبرام عقد اإليجار الجديديقوم المستأجروغرفة واحدة. يُأجَّ

 اليُسمحب دائماً أن يكون هناك عقد بشأن السكن، ويتوجَّ و الرئيسي.مالك على عاتق المستأجرالمسكن وعن دفع اإليجار إلى ال

ر.إبالغ مالك المسكن أو المؤجّ السكن عند شخص دون ب  

أن تحدث، على سبيل يمكن التي بالتعويض عن األضرار التأمين ويقوموغالباً ما يكون إلزامياً.  ،أن يكون هناك تأمين للبيتيُفّضل 

ويُمكن ى األمتعة األخرى. علالحريق الذي يؤثرعلى المسكن أوعلى األثاث أوالمياه أو الضررالناتج عن تلف أنابيبالمثال 

تأمين البيت من شركة التأمين. بخدمة  اإلشتراك  

 مساكن أحقية السكن

 في المسكن، ولكن السكن لساكن ويحقُّ لوالتمليك.  يربين التأج )أسو( صيغة وسطية  المعروف بإسمالسكن بأحقية السكن يُعتبر

ً في بعض الحاالت مسافي مساكن )أسو( توى أسعار السكن يكون مسوشركة البناء. ملكيته تبقى بيد  ويكون للسكن باإليجار.  ويا

   الشخصي في الطابور.من خالل رقم االنتظار التقدم بالطلب لمسكن أحقية السكن ويتمُّ شركات )أسو( مرتفع الثمن.  السكن في

 معلومات أساسية عن مساكن اإليجار

ر مكتوب بشأن المسكن الجديد مععقد إيجار برامإ يتمُّ  مؤقتاً، على سبيل المثال لمدة سنة واحدة. عقد اليمكن أن يكون و. المؤّجِّ

ً دائم اً يكون عقدويمكن أيضاً أن  بفسخ  المستأجر . إذا قامفسخهبالمؤجرأويقوم المستأجر جار يستمر حتىأن عقد اإليهذا ، ويعني ا

من  تكونم المؤجر بفسخ العقد، فإن الفترة المحددة لفسخ العقد . إذا قااً واحد اً شهر تكون العقد، فإن طول الفترة المحددة لفسخ العقد

المدة التي استغرقها عقد اإليجار. ويكون ذلك بناءاً علىإلى ستة أشهر،  ثالثة  

:ارلتالية على األقل في عقد اإليجا المعلوماتذكر  يجب  

مستأجر.الالبيانات الشخصية وعناوين مالك المسكن وـ   

  وحجمه وحالته وتجهيزاته.عنوان المسكن ونوعه ـ 
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  ساري المفعول ومتى تنتهي صالحيته. متى يصبح عقد اإليجارـ 

قدر اإليجار وضمان اإليجار باليورو.ـ   

  وألي حساب بنكي. متى يُدفع اإليجارـ 

  الكهرباء أو مكان السيارة(.عنها )على سبيل المثال الماء أو التي يجب ان يُدفع ضافية اإل، وما األشياء راإليجاعقد ن ماذا يتضمَّ ـ 

  مرة في السنة.اإليجار ثمن رفعشروط يمكن لمالك المسكن  بناءاً على أيةشروط زيادة اإليجار، أي ـ 

 

 

ً مبلغيدفع مسبقاً للمؤجر المستأجر أنَّ  ذلكيعني و. إليه مسكن قبل االنتقالعلى الضمان اإليجارب دفع توجَّ غالباً ما ي ً إضافي ا  يساوي ا

المبلغ عند  إسترجاع يتمُّ  ة،جيد ةوبقي المسكن في حال ر في المواعيد المحددة اجيدفع األ إذاتمَّ  القيمة المالية إليجارشهرين.

ته.مغادر  

مصاريف باإلضافة ب دفع هذه اله يتوجَّ المياه. أي أنَّ تكاليف  في بعد االحيان والالكهرباء و بفنلندا تكاليفمسكن إيجارالن تضمَّ يال

الساونا.وأدوار المالبس غسيلغرفة  السيارة وبخصوص مكان ركن  األمر ، وكذلكراجياأل إلى  

 سوف يتمُّ و. إليه المسكن الجديد عند االنتقال إلىتوصيل الكهرباء من أجل هرباء مع شركة الكهرباء المحلية جب إبرام عقد الكي

 الىواالحوال الشخصية دائرة لبالغ بشأن اإلنتقال تقديم  جبوي. لساكن السابقاعقد كهرباء يخلص  عندمائي الكهرباالتيارقطع 

.للسكن في المسكن لونينتقس عن االشخاص الذين تبليغه من أجل، المسؤول عن البناية إلى  

 مُّ تيوالمالبس من المعدات الطبيعية الموجودة في المسكن.  خزانةخزانات المطبخ والموقد والثالجة وأحياناً آلة غسل األواني وتُعدُّ 

األثاث الخاص به.المستأجرحضرولكن في العادة يُ  ،مساكن لإليجار مؤثثة وجاهزةكذلك عرض   

الموجودة في المسكن أو  لاألعطا يقوم بتسجيل يجب أنو إليه. قبل االنتقالمستأجر بمعاينة المسكن مع المؤجرل أن يقوم الفضَّ يُ 

أن يعتني ب على المستأجريتوجَّ ولمسكن. ل تهمغادر دعنعلى عاتق المستأجرإصالحها  يكونكي ال ها،جب إصالحي األشياء التي

ترميم المسكن بدون ال يحق للمستأجرويتوجب عليه دفع ثمن اإلصالحات الالزمة. ففي المسكن،  الً إذا أحدث عطو. جيداً بالمسكن 

ر.إذن من المؤجّ   

ب الماء من الأوالتدفئة تعطل الثالجة أو جهاز، مثل في المسكن أعطالإذا حدثت  تواصل أن يب على المستأجر، فيتوجَّ رصنبوتسرَّ

المسؤول عن الصيانة حينئذ أويأتي رجل مهني والدرج. ممربعلى لوحة اإلعالنات  هابياناتالتي توجد الصيانة، ركة خدمات مع ش

.البيت داخلإذا نسي المستأجر المفاتيح  ن الصيانة بفتح الباب،غالباً ما يقوم المسؤول عو. لطإلصالح العُ   

وأخذ الجيران بعين االعتبار إلسكانشركة اظم ضوابط ونُ   

التأكد الضوابط هووضع هذه من و يكون الهدف جب على السكان االلتزام بها. وي ،شركة إسكان خاصة لكلظم توجد ضوابط ونُ 

 االوقاتاألوقات التي يكون فيها الباب الخارجي مفتوحاً و ضمن هذه الضوابط ذكر يتمُّ ولجميع السكان.  أن السكن مريح وآمنب
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األماكن المشتركة لشركة من خاللها أيضاً تقديم اإلرشادات بشأن استخدام  يتمُّ والتي يتوجب أن يسود فيها الهدوء في المبنى. 

   اونا.صغرفة الغسيل أوالمثل اإلسكان 

ب عليه المغادرة. ويتوجَّ  هإيجارفسخ عقد  أن يتمَّ عدة مرات وبشكل كبير، فمن الممكن  لمبنىاظم نُ ط والساكن بضواب إذا أخلَّ 

www.infofinland.fi .موقعة بلغات مختلفبتوجد معلومات إضافية بشأن السكن و   

ً . أمراً جيداً  أثناء السكناآلخرين  مراعاة تعدُّ  بعض الناس ال  ، أنَّ ىربفي المدن الكوخصوصاً  ،جداً في فنلندا اً طبيعي ويُعتبرشيئا

. ولكن يتمُّ إحترام الهدوء الخاص بكل شخص بهذه الطريقةه الفنلنديين أنّ  الكثيرمنظنُّ يو. اليقومون بتحيتهمجيرانهم و نيعرفو

 أنّ ج. كما الدرفي ممرأو حديقة البيتعند رؤيتهم في  مالجيران والتحدث معهتحيّة واالحترام  على كل حال من اللطف يُعتبر

ل ، فمن المفضَّ نايرالجأحد إذا كانت هناك رغبة في زيارة  أمناً.أكثريكون في مبنى يعرف فيه الشخص باقي السكان  السكن

 مثالً، الجيران مراعاةويدخل ضمن من الممكن أن يستغرب الفنلنديون من الزيارات المفاجئة. واالتفاق معه بشأن ذلك مسبقاً. 

للقمامة. لرمي الدرج وغرفة الغسيل وكذلك نظافة المكان المخصص ركة لشركة اإلسكان، كالفناء وممراالعتناء باألماكن المشت

ومن الجيد االلتزام بها. ،خرىغرفة الغسيل واألماكن المشتركة األوتوجد ظوابط بخصوص استعمال   

 

 

النفايات المنزلية وتدويرفرز  

البيوت نفايات فرز  لبيئة والطبيعة. لذلك يتمُّ ا حمايةلموارد وتوفير االيومية الكثير من األمورومن خالل  ،من المهم في فنلندايُعتبر

  وتوفير موارد الطبيعة والمال أيضاً. المستعملة االستفادة من جديد من الموادفرزالنفايات الى  هدفُ ويفي حاويات مختلفة. 

ها في ؤتقل كمية النفايات التي يتم إلقابالتالي  ن أجل تحضير المنتجات الجديدة، ومن النفايات على مواد خام م يتمُّ الحصول

 وتبقىب للمجتمع بتكاليف إضافية. النفايات، وتتسبَّ  عملية معالجةتُبطيء النفايات المفروزة بشكل خاطئ و. الُمخّصص لذلك مكبال

.البيتلمختلف أنواع النفايات في مطبخ  خاصة هي وجود ُعلبللقيام بالفرز طريقة  أسهل  

حاويات لمختلف أنواع النفايات. يتوفّرعلى  لنفاياتا رمييوجد في فناء شركة اإلسكان مكان   

ومخلفات القهوة والشاي والطعام الفاسد وقشر البيض وبقايا تنظيف السمك والعظام : بقايا الطعام والقشورعضويةالنفايات الـ 

 الصغيرة.

لمقوى )الكرتون(: علب الطعام الكرتونية وصناديق الكرتون وعلب الحليب والعصير.الورق اـ   

. ةظروف الرسائل والكتب بدون أغلفالورق: الصحف والمجالت وأوراق اإلعالنات وـ   

.المكسرةالزجاج التي بدون وديعة ضمان وأواني الزجاج وقواريرالزجاج: برطمانات ـ   

األلومنيوم ورقائق األلومنيوم واألدوات المنزلية المعدنية واآلالت المنزلية الصغيرة. المعدن: علب المعلبات وأوانيـ   

يمكن فرزها. المختلطة: جميع األشياء التي ال النفاياتـ   
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يُستفاد من الطاقة الناتجة عن النفايات في التدفئة وتوليد الكهرباء.وتُحرق النفايات المختلطة ويُحصل منها على الطاقة.   

. لذلك يعتبر من المهم مضرة بالطبيعةمواد سامة تُفرز عرف بالنفايات الخطيرة، والتي عند إلقائها مع النفايات المختلطةما يُ  يوجد

والبطاريات واألدوية والطالء والصمغ سبيل المثال األنابيب الفلورية  على ،النفايات الخطيرةويدخل ضمن هذه النفايات. جداً فرز

النفايات.أماكن تجميع النفايات الخطيرة أوإلى مراكزجلبها إلى ويمكن يائية. ومختلف المواد الكيم  

تكون هناك  غالباً ماوالقديمة. الحواسيب ت المنزلية والآللمثل ا ،واإللكترونية بشكل منفصل ائيةأيضاً جمع الخردة الكهرب يتمُّ 

ويمكن أخد عملة والمصابيح الموفرة للطاقة إليها. جلب البطاريات المستويمكن التجارية،  التفي المحلذلك أماكن مخصصة 

ويهدف كل لى الصيدلية. األدوية القديمة إتُأخد و .القديمة على سبيل المثال إلى محل بيع األجهزة اإللكترونية ائيةاألجهزة الكهرب

مواقع هذه ال منمعلومات إضافية ويُمكن الحصول على الطبيعية.  وتوفيرالمواردبقدرأكبر إعادة استعمال المواد القديمةهذا الى 

ww.kierratys.info  .www.kierratyskeskus.fi و 

فاظ من خاللهايُمكن الثانية التي يلة بمثابة الوسحتاج إليها نال يمة والقابلة لالستعمال التيبيع األمتعة السلإعطاء أو عتبريُ   الحِّ

.هاتدويرجل إعادة من أجمع المالبس واألثاث واألجهزة المنزلية الصالحة لالستعمال مثالً في فنلندا ويتمُّ . والموارد الطبيعة على  

لسوق مركز إعادة التدويرأوإلى ها ؤإهداأيضاً مكن يُ وعلى اإلنترنت. أو متعة المستعملةالعادي لألسوق بالهذه األمتعة  وتُباع

على سبيل المثال. الفنلندياألمتعة المستعملة للصليب األحمر  

القارورة الفارغة إلى المحل  إرجاععندووديعة ضمان. على  التجارية التباع في المحالمشروبات التي تُ معظم قواريرتتوفّر

إعادتها من جديد. تالتي تمقواريرال لعمستُ وبالتالي التجاري، فسوف تحصل على وديعة الضمان الضئيلة.   

 

 توفير الطاقة في البيت

، المستعملةالطاقة قلّت  حيُث كلّما .ت باقتصاداستعمال الكهرباء والطاقة في البي كذلكحماية البيئة، و يينفنلندنتظرمن جميع اليُ 

أي االرتفاع السريع في درجة حرارة  ،المناخيالتغير وتسبّب هذه االخيرة في، قليالً  حتباس الحرارياإل غازاتكلّما كان انبعاث 

 األرض.

عندما ترتفع درجة حرارة األرض ولناس في كل الكرة األرضية. ا ف عيشوعلى حياة وظربشكل جد سلبي المناخي التغيريُأثّر

 تهمالحيوانات وبيئود حياة الناس قوم بتهديوت الشديدة،الجوية الظواهرتقوى وفي العديد من المناطق.  فإن الزراعة تصبح صعبةً 

البيئي.بسبب التغير الكائناتبعض  عدية وتنقرضالمُ  تنتشراألمراضو ة.يالمعيش  

فواتير  بخصوصر المال يتوفوظ على البيئة افحيتمُّ ال وبهذه الطريقة. باإلضافة إلى الكهرباء ،استعمال الماء باقتصاديُستحسن 

.درجة مئوية 22و 20ما بين  إبقاء درجة حرارة المسكنالكهرباء في البيت عند ريتُوفويتمُّ الكهرباء والماء.   

 ،اً صحيحتعديل درجة حرارة الثالجة والمجمدة ويجب أن يكون دقائق.  ن بسرعة بفتح جميع الشبابيك لبضعالمسك يمكن تهوية

بشكل  الثلج السميكة في المجمدة الكهرباء بقة. وتستهلك طالمجمدة عند اللزوم، على سبيل المثال مرة في السنةثلج تذويب  ويجب

.عبثي  
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 يتمُّ  بهذه الطريقة بالماء، ئهل وضعها في الحوض بعد إغالق فتحته وملفضَّ ، وإنما يُ ةالجاري هاياألواني تحت الم غسلب يتوجَّ ال

غلق صنابير المياه أثناء االغتسال بسرعة وويجب الكثير من الماء.  ناوفرقد بذلك في آن واحد، ونكون  غسل وشطف األواني

ية والمصابيح في البيت عندما ال تكون هناك حاجة إليها.ائغلق المعدات الكهربوتُ وضع الصابون على الجسم.   

ب ذلك يتسبَّ ألّن ال تتحمل المباني المدمجة بإحكام الرطوبة، وبناء المباني في فنلندا بإحكام، لكي تكون دافئة في الشتاء.  لقد تمَّ 

كما ب استعمال القليل من الماء فقط عند غسل األرضيات والجدران، ويتوجَّ  لهذا السبببعطب سريع في الجدران واألرضيات. 

ب يتوجَّ وامات للتهوية، حيث ينتقل الهواء الرطب من خاللها إلى الخارج. صمَّ  وتتوفّرالمساكن علىبعناية بعد ذلك.  هاتجفيفيجب 

  طوال العام. ونظيفةً  فتوحةً امات ماإلبقاء على الصمَّ 

من الحريق لسالمةا  

 جهازاإلنذارأن يشتري الشخص بنفسه على ب يتوجَّ والحريق. جهاز إنذار، يجب أن يتوفَّر في كل البيوت وفقاً للقانون الفنلندي

ً مربع اً متر 60لكل  جب أن يكون في البيت جهاز إنذار حريق واحديو .األسواق الممتازةالمتاجر ومن  ويمكن اقتناءها. لبيته من  ا

.البيت مساحة  

من الحريق: للسالمة إرشادات  

  اشتغاله. ق بانتظام من الحريق في سقف المنزل وتحقَّ م بتركيب جهاز إنذارقُ ـ 

ً لإل اليدويجهازالغطاء والجلب ـ يُمكن  بدايته.أثناء إطفاء الحريق الصغيرا م، ويمكن عن طريقهطفاء إلى البيت أيضا  

المنزل. تكغادرمبمفردها عند  شغّالةال تترك أي آلة منزلية ـ   

  دون مراقبتها.داخل البيت و مشتعلةً  اشموعالال تترك مطلقاً ـ 

 

 

أي شيء  تركال توبعد إعداد الطعام.  شغّاالً احرص على أال يبقى الموقد وبسرعة.  يسخناني ائر بأن الموقد والفرن الكهربتذكَّ ـ 

 فوق قرص الموقد.

  ، وال تحتفظ بأي شيء فوق جهاز تسخين الساونا.مطفأتشغيل الساونا ل ائيالكهربزرالق دائماً من أن تذكر بأن تتحقَّ ـ 

  الحريق.بسبب خطر ائيال يجوز في العادة االحتفاظ بأي شيء فوق جهاز التدفئة الكهربـ 

  واشتعل حريق، فاتصل برقم الطوارئ مباشرةً.عمارة  إذا كنت تسكن فيـ 

   .حدوث حريق، أثناء الدرجإذا كان هناك دخان في ممربالعمارة  ال تغادر مسكنك ـ

ال تستعمل المصعد أثناء حدوث الحريق.ـ   
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حاالت الطوارئ طريقة التصرف أثناء  

الطوارئ االتحاد األوروبي. يُتصل برقم الطوارئ فقط إذا كانت حالة وفي  الطوارئ في فنلندابمثابة رقم  112رقم يُعتبرال

أن تحضر  ،عند االتصال برقم الطوارئويُمكن ممتلكات شخص ما أو البيئة في خطر. عندما تكون حياة أوصحة أو ،مستعجلة

ً االتصال برقم الطوارئ مجانيويُعتبر المكان.  عين سلطات الخدمات االجتماعية إلىأوالمطافئ أواإلسعاف أوالشرطة  .ا  

مع حينها تواصل قُم بالمستعجالً، على سبيل المثال في حاالت المرض العادية.  ألمرإذا لم يكن ا تتصل برقم الطوارئ ال

اصالت أو بالموض أوالمتعلقة بعالج المرإذا رغبت فقط بالسؤال عن األمور ال تتصل برقم الطوارئ،والمستوصف الصحي. 

امات المرورية، التي ال تتعرض فيها حياة أي شخص زدحواال يائالكهربانقطاع التيارواليُعدُّ  باألمان من الكهرباء أومن الحريق.

   للخطر ضمن األمور التي يعتني بها مركز الطوارئ.

غلق الهاتف قبل أن تحصل على إذن ب تقم وال ،على األسئلة واإلجابةإلى اإلرشادات  يجب األستماععندما تتصل برقم الطوارئ، 

الحصول على  يُمكنبشكل دقيق عن سبب اتصالك. بعد ذلك بكل المعلومات والطوارئ ب الموظف المداوم تُزّودب أن يتوجَّ وبذلك. 

من خالله يعرف مركز الطوارئ يُمكن أن حيث سَومي  112في فنلندا تحميل تطبيق  مكنيُ وبسرعة. والمكان بعين  المساعدة 

    .عاينة المكان، وذلك حسب الحالةتقوم بمالسلطات التي سوف بخصوص الطوارئ مركزرقرّ يُ ومكان وجودك لحظة االتصال. 

   تتصل برقم الطوارئ: بهذه الطريقة

   اسمك.ـ قُم بذكر

   ما الذي حدث.عن أبلغ ـ 

   .التي تحتاج داخلها للمساعدةالمدينة أو البلدية، واذكرإسم العنوان بدقة ـ قم بإعطاء

   أجب على األسئلة التي تُطرح عليك.ـ 

   تُقدم لك.ساإلرشادات التي ـ اتَّبع 

   المكالمة قبل أن يؤذن لك بذلك. تُنهِّ  الـ 

 

 المواصالت

 الذهابتوجد هناك خدمات مواصالت عامة جيدة في المدن الكبرى لفنلندا، وال توجد هناك حاجة إلى سيارة شخصية من أجل 

أن تكون السيارة الشخصية ن ومن الممك. ذهاب إلى العملللشهرية  حافلة أوقطار من شراء تذكرةويُكللعمل أو للمدرسة. 

في المناطق التي بها عدد قليل من السكان.ورية في بلديات السكن الصغيرة أوضر  
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بشكل المواصالت العامة  وسائل بعضتشتغل بالسفينة، وأوبالقطارأوبالطائرة أو حافلةفنلندا إلى أي مكان تقريباً بالفي  التنقّلمكن يُ 

ً وائية طبععتبرقيادة الدراجة الهوتُ فقط. نادر يقود بعض الفنلنديين وإذا كانت المسافات قصيرة. خصوصاً ، للبيئة اً وصديق اً جيد ا

ً  ي فصلفالدراجة الهوائية  المدرسة. العمل أوإلىللذهاب الى  الشتاء أيضا  

ب أن يتوجَّ والتأمين والضرائب وصيانة السيارة غالي الثمن نوعاً ما في فنلندا.  تكاليفشراء السيارة الخاصة والبنزين ويعتبر 

 تغييرعجالت السيارةجب ييعني ذلك، وصيفية.  على اخرىشتوية وفي الصيف  على عجالتالشتاء فصل لسيارة في ا تتوفّر

ً الحصول ويُمكُن مرتين في السنة، في الربيع وفي الخريف.   التابعة سيارة من أماكن إيقاف السياراتال ركنعلى مكان  غالبا

من كراج السيارات.لشركة اإلسكان أو  

تفرض تقوم الشرطة بمراقبة االلتزام بها ووالفنلندية بشكل دقيق. بقوانين السيرااللتزام رذكّ جب تَ يالعام،  الطريقبعند قيادة السيارة 

أي ما  ، 0،5ويجب أن ال تتجاوزنسبة الكحول في الدم الكحول. تأثيراليجوزقيادة السيارة تحت و. ذلكاإلخالل ب الغرامات إذا تمَّ 

.تين من الجعةصغيرقارورتين كأسين من النبيذ أو  يُعادل  

 التوطين في الوطن الجديد

أن  مكنويُ  .شيئاً من الوقتيستغرق  فةة الجديدة والعادات والثقايظروف المعيشالاالنتقال إلى بلد جديد، فإن التعود على  ما يتمُّ عند

. شيئاً ماغريبةً  هوخدماتوهيكلته المجتمع نشاط بدو يأن ومن الُمحتمل عما هي عليه في البلد األم.  الثقافة والعادات مختلفةً تكون   

لوافد ابذلك أن يتعلَّم  ويُقصدالجديد.  ظروف الوطن فيالتأقلم واالندماج للداللة على في اللغة الفنلندية التوطين  ستعمل مصطلحيُ 

ً مكانله  جدوي لغة البلدلجديد ا  داخل لهعلى مكان  يحصلو هيومخالل آخر لطيف أن يقوم بأي نشاط  للدراسة أوللعمل أو ا

 المجتمع.

نفس في  ويتمتّعشارك في بنائه. يُ بأنه جزء من المجتمع الفنلندي وللعيش فيها الشخص الذي انتقل أن يشعر الىهدف دولة فنلندا ت

األم.  هوطنالتي تجمعه بإمكانية المحافظة على لغته وثقافته والروابط بالوقت   

 

 كيف يتمُّ  التوطين؟ 

أوطريقة تعامل الناس المجتمع بنية  كما أنَّ  طبيعية.وغير الثقافية في البداية في البلد الجديد غريبةً  العادات المنظومات بعضتبدو

ً من الممكن أن يكون الوضع صعبو .ن آخرفي مكا قد تعود عليه الشخصعّما  ةمختلفقد تكون  إلنسان البالغ في تلك ل بالنسبة ا

 في هذه الحالة. ها األمورب بخصوص الطريقة التي تُعالجالسبب وال  اللغة الحالة التي ال يعرف فيها العادات المحلية وال يفهم

.يمكن أن يجعل الشخص يحس باإلحباط والوقوع في الخطأ  

 

 

 االلتزام بها أسهل وطبيعي صبح حينئذيُ وفهم خلفياتها. في بالتدريج، ويبدأ اإلنسان  الجديدةوالمنظومات التعود على العادات  يتمُّ 

يحتفظ اإلنسان وبين الثقافتين.  مناسبال توازنالفيها اإلنسان  جدفي النهاية الوصول إلى تلك الحالة التي يويمكن . بصورة أكبر
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ً وفي نفس الوقت يكتسب أطباع ،ء المهمة من الثقافة القديمة التي يعرفهالنفسه عادةً باألجزا والمعاملة داخل للتفكيرما جديدة نوعاً  ا

 الثقافة الجديدة.

عالقات  خلقيستطيع حينئذ وأن الشخص قد تعلم اللغة المحلية بشكل جيد بما فيه الكفاية.  ،منهاين جملة أمورالتوطب يُقصد

ن اإلنسان أموره في فنلندا باللغة السويدية واللغة اإلنجليزية أيضاً، ولكويُمكن أن يُسيّرالعمل بهذه اللغة. اجتماعية والدراسة أو 

  .سفيده بشكل اكبر اللغة الفنلنديةتعلّم 

المجتمع والثقافة الفنلندية، كاألطباع  تتوفر لديه المعرفة الكافية ىبخصوص ،الشخص المنتقل إلى البلد أنَّ التوطين أيضاً  يعني

بأنه عثر على مكانه  يشعر ويجب أن. هذا البلدبويرى أن مستقبله له قد قبل بفنلندا كوطن ويكون والتشريعات القانونية والتاريخ. 

يشارك أيضاً أو د،إذا ارا المجتمعداخل فعّال وكمواطن نشيط  وأن يتعاملالمجتمع وكذلك على أصدقاء جدد وعالقات اجتماعية. ب

  .الً مث السياسيةاالنشطة  في

على التوطينالعوامل التي تؤثر  

ل بسبب االنتقاو، النزاعاتالهروب من الحرب أو بين فرقهناك و. التأقلم واالندماج طريقة فيالجديد االنتقال إلى البلد  سببريؤثّ 

.أومعها هناكللعيش معه خر واالنتقال آزوجة من بلد العمل أوالعثورعلى زوج أو  

في فنلندا وال يعرف  اً يعرف أحدإذا كان الشخص الولمنتقل في االندماج. لالمهارة اللغوية والعالقات االجتماعية كل من تؤثرأيضاً 

ً اللغة المحلية أو اللغة اإلنجليزية، فم أصدقاء أو مكان للعمل.معارف جدد أومهماًحتى يحصل  ن الممكن أن يستغرق وقتا  

ه من الممكن أن يكون قد فقد العائلة أيضاً تأثيرها. إذا جاء الشخص إلى البلد الجديد كالجئ، فإنَّ  المادية واالجتماعيةلحالة يوجد ل

عاش هذا إذا خصوصاً ب ذلك الكثير، من الممكن أن يتطلَّ ومن البداية.  تهحيابناء عليه  بيتوجَّ ووالممتلكات والبيت أيضاً. 

ً أحداثالشخص  .على سبيل المثال من البلد األم الحرب أورحلة الهروبك، بلدهب صادمة ا  

ً  اما تأثيرهمكما أن الحالة الصحية والوضع العائلي له الوضع الصحي السيء أو العيش منفصالً عن ويمكن أن يُعرقل . أيضا

 بعض مساعدة منالعائلة بناء الحياة الجديدة. إذا شعر الشخص بأن وضعه المعيشي صعب، فبإمكانه الحصول على الدعم وال

مكتب الخدمات االجتماعية.لصحي أوالجمعيات أومنها المستوصف ا ، نذكرماكناأل  
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 العولمة والهجرة

المناطق  مختلفوالمجتمعي للدول ورالتط على بعضهم البعض، أي أنَّ  يالعالمعلى المستوى العولمة هي اعتماد األشياء واألفراد 

الكرة األرضية يعتمد بشكل متزايد على ظروف وأحداث المناطق األخرى. في كل أرجاء  

التجارة العالمية والحروب العالمية وكذلك الديانات  ونذكر على سبيل المثال،المجتمعية أبعاد عالمية من قبل. لظواهرقد كان ل

منطقة معينة. انطلقت منالتي  العالمية أي الديانات التي انتشرت بشكل واسع إلى مختلف أنحاء العالم من  

الناس  يتقاربو. الحالي من ذي قبلعصرنا بل صارت أكثر توسعّاً في جديدة، ظواهر بمثابةعتماد المتبادل والتشابك يُعتبراإل ال

أيضاً من ناحية مجرى والسياسة واإلدارة والتجارة، منها  ،العولمة عن طريقأمور عدة والشعوب من بعضها البعض في

  المعرفي وكذلك بشأن األمور المتعلقة بالبيئة. إلنتاجواالمعلومات 

خلفيات الناس ومظهرهم الخارجي  هنا على أنَّ الناس تعود فقد ، الً من قبلقليكان فنلندا الى  من أماكن أخرىعدد المنتقلين  ألنَّ 

ً يحدث تنوعسوعاداتهم متشابهة تقريباً.  من و يُعتبر. تزايد عدد األجانب في فنلندا بسبب في التركيبة السكانية والثقافة الفنلندية ا

ً ثقاف أن يحدث تغيراً الطبيعي  ولقد طرأت هناك تغيرات على . بسبب التفاعل والتالقح التقافي المتبادل بين الناس ،مع الوقت  يا

 التقافة الفنلندية أكثرمن قبل، لكن تّم الحفاظ على مبدأ أن تكون فنلندياً وأن تعيش في فنلندا. 

تناقص بشكل ي وتأثيرهم دورهمالبعض بأن يشعر ومن الصعب على بعض الفنلنديين التعامل مع التغييرات المتعلقة بالعولمة. يُعدُّ 

السياسي خالل عهد العولمة ل جزء من صنع القرارد تحوَّ قوفي صنع القرارات السياسية واالقتصادية المتعلقة بهم في فنلندا.  كبير

الفنلنديين العاديين.عن  اً كون بعيدي ،وبالتاليالدولية األخرى ن دولة فنلندا إلى االتحاد األوروبي وإلى الجهاتواالتحاد األوروبي م  

 تأثيرات العولمة، الفوائد واألضرار

ً سلبياً وإيجابيالعولمة على فنلندا لقد أثّرت   ازدياد حجممنها التجارة الحرة اقتصادياً في أموراستفادت فنلندا من العولمة وو. ا

المجتمعي االستقرارجلب الثراء ووالثراء لفنلندا. كثير من الرفاهية وحرية االختيارالجلب قام ذلك بوالتجارة الدولية لفنلندا. 

 والسياسي.

أرخص عاملة التي تتوفّرعلى يد  لانتقلت أماكن العمل إلى الدوو. للعولمة التأثيرات السلبية  من بين أماكن العملفي نقص اليعتبر

االقتصاد والمجتمع الفنلندي. األزمات االقتصادية العالمية  بشكل كبيرعلى رتمن فنلندا. كما أثَّ   

تؤثر العديد من العوامل في حركة التنقل الدولية ووبشكل مستمر من دولة إلى أخرى في عهد العولمة.  كبيرة بأعداد ينتقل الناس

وزيادة عدد السكان والزيجات ألطالب اأو في تبادل  للسياحةسفر الناس إلى الخارج لألفراد: االقتصاد العالمي وعولمة الشركات و

ممكنة. التنقلالوطنية والدولية والحروب والتغير المناخي وكذلك القوانين التي تجعل حرية  منها وحاالت النزاع المختلفة  

.كل حتميبشاالجتماعي القتصادي ووا والتعاون السياسيوالعالمية العولمة تستمرُّ   

سياسة  نهج في منظمة االمم المتحدة قد بدأت، فبشكل متناسق فيما بين دول العالمفوائد وأضرار العولمة  القتسامألن هناك إرادة 

أفضل تأمين مقومات الحياة الجيدة على ومحلياً وإقليمياً وعالمياً، أن يتمَّ ضمان التمنية التنمية المستدامة ب ويُقصدالتنمية المستدامة. 

ن ذلك  وجه لألجيال الحالية والقادمة. .على المستوى العالميوحماية البيئة  و تقليل الفوارق اإلقتصاديةالحد من الفقرويتضمَّ  
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سئلة للنقاشأ  

الجنسية الفنلندية؟الحصول على التقدم بطلب  يمكنككيف ومتى . 1  

كي والشراء والتعامل مع السلطات؟بيل المثال المصرف الشبالخدمات عن طريق اإلنترنت، على س اإلستفادة منفوائد  هيما. 2  

سكن في فنلندا؟ إيجاد يمكنككيف . 3  

أو في مبنى سطري؟في عمارة تسكن تكون عندما  ،جارك يمكنك مراعاةكيف . 4  

ما وجهة نظرك بشأن فرز النفايات وإعادة التدوير في فنلندا؟. 5  

كيف تقوم بتوفير الطاقة والكهرباء والماء في البيت؟ . 6  

لماذا يُفضل توفير الطاقة؟. 7  

التوطين في فنلندا؟تُسّهل التي  األمور هيما. 8  

تأثيرات العولمة على االقتصاد والمجتمع الفنلندي؟ هيما. 9  

  



60 

: الحياة العائلية واألطفال4الفصل   

 

حالياً العائلة الفنلندية سابقاً و  

والزواج بالتعايش  الرسمي الزواج  

مختلفةعائالت   

  المقدمة للعائالت التي لديها أطفال. خدماتالو طفالرعاية األ

لعائالت عند حدوث المشاكلادعم   

 الخدمات الصحية واالجتماعية األخرى

 عندما تنتقل العائلة إلى فنلندا

 

 

 

ً العائلة الفنلندية سابقاً و حاليا  

يظهر ونفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. بالرجال والنساء يتمتّع  ، حيثفي العالم ومساواةً  اً الدول تكافؤأكثر بين من فنلنداتُعدُّ 

العائلة معاً. تدعم دولة فنلندا والبلديات أمورويقومان برعاية  كيالهما يشتغالنن ادالوالأنَّ  لمساواة في حياة العائلة بحيثالتكافؤ وا

مبكرة بتكاليف التربية ال، كالدعم المالي ولهموخدمات متنوعة  امتيازاتتقديم من خالل ية العائالت، التكافؤ والمساواة ورفاه

 مناسبة أي حضانة األطفال.

ً العائلة أصغرصارت  حجما  

 ن عادةً تتكوَّ وسنة.  18عمره أقل من  واحدطفل على األقل فيها يكون وطفال، أيُقصد بالعائالت في العادة تلك العائالت التي لديها 

خرى. في الوقت الحاضر ال توجد في فنلندا الكثير من العائالت األوالعائلة في فنلندا من األم واألب وكذلك أطفالهم المشتركين. 

مقارنةً بالثقافات األخرى، ففي فنلندا واألقارب اآلخرين من ضمن العائلة األساسية، على الرغم من كونهم أقارب. يُعتبراألجداد أو

وتوجد عائالت تحتتفظ تختلف العالقات مع األقارب بقدر كبير باختالف العائالت. وتواصل مع األقارب اآلخرين بقدر أقل. ال يتمُّ 

طوال حياتهم.  واإلخوة ينالوالدبعالقة القرابة مع   

  تتوفّر العائالتت كانو. أفرادهاة أكبرمن ناحية عدد العائل حجم كان سابقًاراً مع مرور الوقت. رت العائالت الفنلندية كثيلقد تغيَّ 

نفس  معاألطفال بالتبني مثال أبناء وبنات العم والخال أواألطفال، وغالباً ما كان يسكن األجداد أيضاً وعلى سبيل ال الكثيرمنعلى 

هي الكبيرة واألقارب كانت وظيفة العائلة ومعاً، وكانت طبيعة العيش جماعية.  غالباً كان يعمل أفراد العائلة في الزراعةواألسرة. 
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الثقافة ب يطبيع وهذا شيءالبيت والطعام وكذلك األفراح واألحزان. مع بعضهمفكانوا يتقاسمون  ،االعتناء برفاهية بعضهم البعض

كل شخص مسؤول عن نفسه  هذا أنَّ ويعني أي كل شخص بمفرده.  فرديةً الفنلندية الثقافة ، تُعتبرالجماعية. في الوقت الحاضر

القرار في أمور حياته.  تّخادله، ولكل شخص الحق في إوعن أفعا  

من األم واألب في الوقت الحاضر الفنلندية غالباً ما تتكون العائلة و(. 1900عدد األطفال في العائلة منذ بداية القرن العشرين ) قلَّ 

 5تلد في المتوسط  ت، فإن المرأة كانمقبل مائة عا، في األرياف يعيشون الفنلنديين أغلبعندما كان طفلين. وكذلك طفل واحد أو

حياتها. خالل أطفال  

من المجتمع الزراعي إلى المدينةاإلنتقال   

المساكن كانت و ،في الريف، ألنه من الممكن أن يشارك األطفال في األعمال الزراعية سهالً  من األطفالكبير بعدد كان االعتناء

النتقال العائالت نحو المدن. لقد انتقل الكثير  الرئيسيالتوسع الحضري السبب وشّكل ف أوسع من تلك التي في المدينة. في الري

.نومازالوا ينتقلوالعمل  من أجلمن الريف إلى المدن  (1900من الناس خالل القرن العشرين )  

يباً مع التوسع الحضري نحو اختفى التكافل الجماعي لألقارب كلياً تقرلقد ة. يالعائل الحياة علىاالنتقال إلى المدينة بال شك أثّريُ 

العائالت حجم الريف، فإن تكون صغيرةً مقارنة بتك الموجودة بالبيوت في المدن وألن  .بشكل أكبرالمدن، وأصبحت الحياة فردية 

 نادراً ما يسكن األجدادوالعمل. والدهما ب يقضي معظم األطفال اليوم في الحضانة خارج المنزل عندما يكونوأيضاً. أصغريكون 

 في نفس المسكن مع أحفادهم.

ن غالباً ما يذهب المنتقلووالثقافي للعائالت. في التغير كذلكالظروف االقتصادية تؤثر ،المدنوباإلضافة إلى التوسع الحضري نح

بدأت و،. من العمل راتب ناسلل صارعندما على األقارب اإلعتماد  وانتهىفي مجال الخدمات. إلى المدن للعمل في المصانع أو

ً االقتصادية. اإلمتيازاتدولة فنلندا في دعم الناس بالخدمات االجتماعية و مسؤولية  تحت كان الدعم االقتصادي واالجتماعي سابقا

 فإن المسؤولية انتقلت من األقارب إلى الدولة. ،دولة الرفاهيةالتوسع الحضري نحوالمدن وبتطورمع  ألقارب، ولكن العائلة وا

الدعم، حتى لو لم يحصلوا على المساعدة من األقارب  عن طريقلعيش ان يكون لجميع الناس إمكانية هو أمن ذلك  الهدف  وكان

 أو من األصدقاء.

لتغير في وضعية المرأة وتأثيره على العائلةا  

 كذلكلم يكن الوضع وفي المجتمع وكذلك نفس الحقوق والواجبات. القيمة ن في فنلندا ولديهم نفس يالرجال والنساء متساويُعتبر

 تهزوجر بالنيابة عن للزوج أن يقرّ  كان قبل مائة سنة يحقُّ ومئات السنين. خالل في حياة النساء م الرجال تحكَّ كان يدائماً، وإنما 

المجتمعية أو الفعاليات األخرى خارج العائلة. ألنشطةللعمل ومشاركتها في ا هامن حيث ذهاب  

مع  مساواتهالمرأة واوضعية تعزيز ىسعات نسائية تفي أوروبا والواليات المتحدة حرك (0018القرن التاسع عشر )خالل نشأت 

في  الحقُ صارلديُهنَّ  المتزوجات من الوصاية، أي أنهنَّ غيرالالنساء ريحرمن أجل تفنلندا، ب 1864سن قانون سنة  تمَّ والرجل. 

على كل حال. حت وصاية أزواجهنت اليزلن المتزوجاتالنساء وقتها كانت . هّن الشخصيةأمورالقرار في  تخادإ  
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غالباً ما كان وبين العائلة والعمل.  الجمع إمكانيةالغالب  فيلدى النساء لم يكن والزواج. ا العمل أومَّ إ ،يناريختاالمرأة  لدى كان

 وبية في أوساط النساء خاللت العزاختارت العديد من النساء العمل وشاعوإذا تزوجت.  من العملالمرأة  يطردصاحب العمل 

(.1900العقود األولى من القرن العشرين )  

( على حقوق اقتصادية وسياسية 1900ها في بداية القرن العشرين )سنُّ  حصلت النساء في فنلندا من خالل القوانين التي تمَّ 

 أساسية، على سبيل المثال:

.يةنتخابات البرلمانإلالحق في التصويت والترشح ل 1906  

الحق في ممارسة العمل بدون موافقة الزوج. 1919  

الحق في إبرام عقد العمل بنفسها بدون الزوج. 1922  

ضمن الحق في التعليم للبنات واألوالد على حد سواء.يقانون التعليم اإللزامي، الذي  1922  

جعل الرجال والنساء متساوين في الزواج.يقانون الزواج، الذي  1930  

عندما  رت النساء من وصاية أزواجهنتحرَّ وطالبت الحركات النسائية والنساء السياسيات لمدة طويلة بتحديث قانون الزواج. 

 تّخادالنساء في فنلندا الحق الكامل في إ لدى أصبحمنذ ذلك الحين و. 1930اج الجديد ساري المفعول سنة أصبح قانون الزو

القرار بنفسها بشأن  تّخاذبإمكانها إوأصبح الرجل التي لدى نفس الحقوق ب عتتمتَّ أة وصارت المر وُهنَّ متزوجات.القرار 

المتعلقة بها.األمور  

بين العمل والعائلة الموافقة  

كان الرجال خالل و عندما بدأت الحرب.كل شيء ريَّ تغ هأنَّ  ، إالقبل الحرب عملنت العديد من النساء نكتلم  هعلى الرغم من أنَّ 

 قبل الحرب لاالرجوقتها يقمن بالعمل الذي كان يقوم به النساء  بدأتو. الجبهةب يحاربون 1944 - 1939سنوات الحرب 

العديد من النساء في العمل بعد الحرب أيضاً. تاستمرَّ و في المصانع وفي المزارع.وصرن يشتغلن   

في العمل خارج  العديد منهنَّ  يشاركيكن لم ، و 1950 -حتى العقد ة للمرأة ساسيبمثابة والوظيفة األ رعاية البيت واألطفال ظلَّت

توفير اإلستفادة  ت فيبدأت البلدياو. ري نحو المدنضالتوسع الح بسبب 1970أصبح عمل النساء أمراً شائعاً حتى العقد والبيت. 

بل.من قشيوعاً  أصبح عمل النساء أكثربالتالي ، واألطفال ةخدمات حضانمن   

لها  ة واصبحستقلم المرأة وصارتدائماً مع الطفل في البيت.  موجودةً  لم تعد األموكل العائلة، على عمل إلتحاق المرأة بال أثَّر

 في التأثير في األمور ، ازدادت إمكانياتهنقيامهن بالعمل شيوعتعليم النساء و رتفاع نسبةمع او. ص بفضل العملالخا هامال

وبالعائلة. المتعلقة بهنَّ   

وا رقّرِّ بإمكان كل من النساء والرجال أن يُ وصارالمرأة بين العمل والعائلة ممكنة في فنلندا منذ وقت طويل. جمع إمكانية أصبحت 

العائلة.الحياة  واحتماالً لجمع بين العمل ابأنفسهم، من حيث كيفية   

 تنظيم األسرة
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 شيوع من خالل المرأة بدا واضحاً تحسَّن وضع يد باستعمال وسائل منع الحمل. في عدد الموالد بتنظيم األسرة إمكانية التأثيريُقص

 صبحأوالعائالت  رث في حجم، وأث1960 -حة بشكل واسع في العقد وسائل منع الحمل متا حيث صارت ،تنظيم األسرةأسلوب 

طفال أقل من قبل.األ عدد  

 الثقافة الفردية الفنلندية والعائالت

(، فإن ثقافة العائالت في فنلندا قد تغيرت بشكل كبير من 1900بسبب التغيرات المجتمعية التي حدثت خالل القرن العشرين )

المجتمع مسؤول عن رعاية كبار السن  صار على األقارب والعائلة، وإنما الثقافة الجماعية إلى الثقافة الفردية. لم يعد الفرد معتمداً 

الناس يعتاد يتعامل معهم. سأولئك الذين الحق في اختيار كل شخصى لد وأصبحم بحاجة إلى المساعدة. ومساعدة جميع الذين ه

سنة. 18عمارهم عن أب على كل شخص تحمل مسؤولية نفسه فقط ومسؤولية أطفاله الذين تقل في الثقافة الفردية على أنه يتوجَّ    

يارات الشخصيةتخالحرية في اإل  

أعضاء في مجموعة. هكذا الوضع في فنلندا أيضاً.  وافراد من ناحية المبدأ وليسأهم لثقافة الفردية على أنَّ أنفسهم في ا يعتبرالناس

كل شخص الحق في  ىلد ،الفنلنديدستورفقاً للوالمتعلقة بحياته. والقرار بشكل مستقل في األمور تّخاذمنه إ يُنتظروللفرد  يحقُّ 

 حريته الشخصية.

الثقافية  للعادات ويبقىكل شخص في فنلندا أن يكون على النحو الذي يريده ويقضي حياته كما يشاء مادام يلتزم بالقانون.  بإمكان

ً الثقافية في العادة ما يعتبره الناس صواب عاداتيُقصد بالوالفرد.  تصرففي تأثيرها  على كل حال  الفرد في ويتمتَّع  أ. خطً  وأ ا

عليه الحال اعد األخالقية ليست صارمة كما هوالمتعلقة به، ولذلك فإن القوأكثر في إصدارالقرار في األمورحرية بالثقافة الفردية 

الشخص.  هياُلم علي اً الطالق بالضرورة أمراليعتبر ،في الثقافة الجماعية. على سبيل المثال  

ختيار الشريكإ  

ردية في العالقات فيما بين الناس أيضاً. في الثقافة الف ذلك ةمالحظمكن يو ،يارات الخاصة بهختالقيام باإلحرية بالفرد يتمتُّع  

المتعلقة بهم، وال القرار بشكل مستقل في األمورإتّخاد يجوز للشباب البالغين وشركاء حياتهم بأنفسهم. يجوز للرجال والنساء اختيار

أن العديد من  اً طبيعي ويُعتبراًمراً القرار.  ادمن أجل إتّخ من األقارب اآلخرينالوالدين أومن  توجد هناك حاجة لطلب اإلذن

.معتاداً بين الفنلنديين عتبرشيئًايُ مع األقارب بشأن قراراتهم، ولكن احترام خصوصية العائلة وخصوصية الفرد  نالفنلنديين يتناقشو  

طوال لعديد من األشخاص ااستطاع  العائالت.بتغيير حدوث إلىقراراته ومثالية الحب الرومانسي  اختيارحق الفرد في أدى 

القراربشأن قبل إتّخاد غالباً فترة طويلة،  عالقة التعايشتستغرق و. عالقة التعايشمن خالل الحصول على عدة شركاء  حياتهم

ً رئيسي اً العالقة الثنائية أمرعتبرتُ والزواج. السكن معاً أو ً  اً عتبرالسعادة أمرتُ و. ينالزوج في سعادة ا . العائلةبخصوص تأسيس  مهما  

ية حصانة الشخصال  

 اتهقرار خاذتِّّ في إ سبيل المثال حرية الشخص علىهذا ويعني . الشخصية ةحصانالالحق في ب يتمتّع كل األشخاص ،وفقاً للقانون

في اختيار  كل شخص الحقى لدوبشأن جسده وأموره الجنسية. التقريرالجنسية، أي أنه لكل شخص الحق في من ناحية األمور

شخص  اليجوز إجبار أيوسنة.  16يقل عمره عن الجنس مع شخص آخرللشخص البالغ ممارسة شريكه بنفسه، ولكن اليجوز

المقربين فقط. األشخاص، ولكن في العادة مع افي فنلندا بانفتاحالجنسية عن األمورالتحدث ويمكن  على ممارسة الجنس.  
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لمس أي شخص يجوزاله أنَّ  ذلكيعني و. الجنسي للتحّرش ضن العامة دون أن يتعرَّ كل شخص الحق في التواجد في األماكدى ل

 بدون موافقة شخصية واضحة منه.

معاقبة الطفل جسدياً. باإلضافة إلى ذلك فإنه وفقاً للقانون عدم ضرب أويُقصد بالحصانة الشخصية للطفل  ،ألطفالا خصوصب

التي تتعلق ركة في األمورلمشاالطفل الحق في ا ىلدوالقرارات المتعلقة بحياته.  اذتخعند إ، ب االستماع إلى وجهة نظرالطفليتوجَّ 

الطفل ويبني ثقته اإليجابية بذاته.تطوريدعم ألنَّ ذلك  ،به  

والزواج بالتعايشالرسمي الزواج   

ً قانوني عاقداً تيُعتبرالزواج  حدد الحالة تُ وفي عالقة دائمة.  هم، على الرغم من أنَّ واليتزّوج جميع الناس بواسطة العقدبين زوجين.  ا

جل البياناتن الحالة االجتماعية يتُدو ويتمُّ  ضع القانوني للعالقة الثنائية.الو االجتماعية للشخص ويُعرف . يةالسكان لألشخاص في سِّ

ً ما إذا كان الشخص مرتبط في الحالة االجتماعيةعن طريق  أن تكون الحالة االجتماعية ويمكن . من خالل عالقة رسمية أم ال ا

ً متزوجا إمَّ للشخص  ً أو ا ً مطلقأو عازبا لة.في عالقة ثنائية مسجَّ أو أرمالً أو ا  

 الزواج

عالقة بين  إقامة الزواجيُقصد بوهم قد تزوجوا بعقود زواج. هذا أنَّ ويعني شخص متزوجين من سكان فنلندا.  يمليون يوجد

ويتمتّع أي زوج وزوجة.  متزوجين يعقد الرجل والمرأة الزواج، فإنهما يصبحان عندماووفقاً للقانون.  محددةً تكون شخصين 

في العالقة الزوجية، أي لديهم نفس الحقوق وعليهم نفس  يناألزواج متساوويُعتبرواجبات. عليهم تكون وبحقوق األزواج 

 الواجبات.

 الزواج سابقاً واآلن

عدُّ يُ وتؤدي إلى الزواج. والرومانسية والحب ب تلك التي تبدأ لوقت الحاضر في الدول الغربية، العالقة الثنائية النموذجية في اتُعتبر

، ولكن الوضع ليس كذلك دائماً. أ في ذهون الناسراسخ أمراً  الرومانسي عن الزواج في فنلندارالتصو  

تكون مناسبة على سبيل للجماعات بحيث ماعية والمادية تنظيم العالقات االجتالرئيسي للزواج منذ وقت طويل هو كان الهدف

الكلمة قانون  هذه تصفوللزواج. كان يسمى الزواج أيضاً بالصفقة التجارية واألراضي. إمتالك  المثال من ناحية 

إبرام  وقتها كانو. لهماالحصول على أطفال ورثة ن من أجل عبارة عن اتفاق بين عشيرتيالتي كان الزواج فيها  الوسطىالعصور

عائلة الزوجة عطي ب على عائلة الرجل أن تُ كان يتوجَّ ومن عائلة عشيرتها إلى عشيرة الزوج. تنتقل  الزوجة  جعللزواج يعقد ا

. ذمهراً، أي هدايا أونقو  

على ذلك. أحد أي مكن إجباراليُ ، واً طوعياً الزواج خياريُعتبرفي فنلندا. فاق بشأنه موجوداً واالتِّّ  لهالترتيب  لم يعد الزواج الذي يتمُّ 

را لزوجين ويُمكن ل ّ ً كان يُعتقد وهما كجزء من العائلة. ربأنفسهما بشأن دوأن يُقرِّ األعمال ب في القيام كمنُ المرأة يَ  دوربأنَّ  سابقا

ن كل عائلة أن مكيُ تصاد العائلة. في الوقت الحاضر تأمين اقيقوم بالرجل وأن يعمل جب ي ية ورعاية األطفال، في حينالمنزل

سها بشأن كيفية تقسيم المسؤوليات.بنفقررتُ   

 سنة 30يتزّوجن عندما يبلغنسنة. في الوقت الحاضر  25 متوسط أعمارهنَّ يكون و 1980 -بداية العقد  نجتزوَّ يكانت النساء 

.من العمر  
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 قانون الزواج المتكافئ

ً الزواج في فنلندا متكافئقانون أصبح ولقد الزمن. ى قانون الزواج الفنلندي مع مرورعل عديالتإجراء ت تمَّ   عديالتالتإحداث  منذ ا

سابقاً  كانوعقد الزواج. أن يقوموا بإبرام  من نفس الجنسهم األزواج الذين  بإمكان هأنَّ  ذلكويعني . 2017أجريت سنة التي 

عقد بمثابة المسجلة لثنائية وكان يُعتبرعقد العالقة امسجلة فقط.  عالقة ثنائية عقدإبرام والزوجين اإلناث بإمكان الزوجين الذكور

ً  الزوجين التي كان يتمتّع بها الحقوق جين نفسالزو يكن لدى مزواج، ولكن ل .اللذين تزّوجا زواجاً رسميا  

 حقوقخصوص الدول الغربية في العقود األخيرة، بالذي أبدته االهتمام الى الوجود بفضل قانون الزواج المتكافئ  سنَّ  جاء

 حيث، كذلكدائماً  وضعلم يكن الواألخرى لحقوق اإلنسان.  شؤونلل بالنسبة الحالالجنس كما هواألقليات الجنسية وأقليات تغيير

بناًء على  ميش أي التعامل بالتمييزأصبح الته 1995منذ عام و. اجريمة في فنلند المثلية الجنسيةعتبركانت تُ  1971ى سنة حتَّ 

ً الفمخأمراً ه الجنسي التوجّ  للقانون في فنلندا.  ا  

 إبرام عقد الزواج

عقد الزواج البحث إبرام قبل  يتمُّ و. يحول دون ذلك دام ليس لديه مانع عقد الزواج، ما أن يُبرم شخص أيبإمكان  ،وفقاً للقانون

على شهادة  الشخص يحصلعقد الزواج، ضد إبرام إذا لم تكن هناك عوائق وعقد الزواج.  تمنع إبرام فيما إذا كانت هناك عوائق

.ويصير باستطاعته ابرام عقد الزواج عوائقأية عدم وجود  ثُتبث  

تخصيص الوقت لهذا ل فضَّ من بلده. لذلك يُ  وثائقه من المحتمل أن تُطلب منه ج في فنلندا، فإنَّ إذا أراد الشخص األجنبي أن يتزوَّ 

.أم ال لزواجإبرام عقد اتمنعه من عوائق  ما إن كانت هنالكأجل البحث فيمن األمر  

 عوائق الزواج

ج لمتزّوِّ لواليمكن في نفس الوقت.   من شخص واحد فقط يتزّوجأن  خصلشَّ ل يُمكنو د الزوجات واألزواج في فنلندا.يُمنع تعدُّ  

أن يتطلق من زوجه/قرينه السابق. ج من جديد، قبلأن يتزوَّ لة الذي لديه عالقة ثنائية مسجَّ أو  

من أجل رخصة استثنائية من وزارة العدل  مكن طلبويسنة.  18دنى لسن الزواج هو الحد األويُعتبرج. أن يتزوَّ لطفل ل يحقُّ  ال

ً مانععالقة القرابة تعتبررين. كما لقاصازواج  والديه أومن ج من على سبيل المثال ليس بإمكان الشخص أن يتزوّ  ،عقد الزواجل ا

الشقيق.الغير أخيهأو أخته، أومن أختهأو أخوهأو إبنتهاو نهبإ  

 الخطوبة

هما بأنَّ  قان من خاللهفِّ بين الخطيبين، يتَّ  اتفاق طوعيالخطوبة بمثابة وتُعتبرعادةً ما تكون هناك خطوبة للزوجين قبل عقد الزواج. 

ً قانوني اً الخطوبة عقدعتبرتُ الوفيما بعد. سوف يتزوجان  ال و، اً طوعيأمراً الخطوبة وتُعدُّ بأي شيء أمام القانون. الخطيبين لزم يُ الو، ا

في نفس وللخطوبة. كرمز يد اليسرىلايُلبس خاتم الخطوبة في البنصر وبأن تكون هناك خطوبة قبل الزواج.  ياً ب قانونيتطلَّ 

.بشكل رسمي عقد الزواج ه قد تمَّ أنَّ  األصبع يُلبس خاتم الزواج، الذي يرمز إلى  

 إبرام عقد الزواج
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فإنّه ا اختار الزوجان الزواج الكنسي، الزواج المدني، أي الزواج غير الكنسي. إذنسي أولزواج الكُ ايُبرم عقد الزواج من خالل 

الكنيسة بقس   ما يكونعادةً وعقد الزواج، إبرام التي لديها الحق في وبعقده شخص يعمل لدى الروابط الدينية المسجلة  يقوم

ً مدني اً زواجا أن يعقدإذا أراد الزوجان وكسية. ذاللوثرية أو األرثو ، والذي لديه المكلّف بذلك ف الرسمي، فسوف يقوم بعقده الموظَّ ا

األحوال الشخصية. عقد الزواج المدني في العادة في دائرة  يتمُّ وعقد الزواج، على سبيل المثال كاتب العدل. إبرام الحق في 

ً كل منهما زوج يُصبح، أي بعد إبرام عقد الزواج نامتزوجالزوجان  ويصبح لآلخر. ا  

مستغيير اإل  

أو أن  زوجةلل يسم العائلإلا أخذبإمكان الرجل أيضاً أن يو. لزوجها يسم العائلإلالمرأة ا أخذت ج الزوجان فغالباً ماعندما يتزوَّ 

ً بإمكانهما و. يالعائل هسمإيحتفظ كل منهما ب سم إلخلف ا ةللزوج يسم العائلإل، أي إضافة اأرادا نإاالسم المزدوج إستعمال  أيضا

لزوجة.ل يعائلال  

 الحقوق والواجبات في الزواج

بعضهما البعض وأن في ه يتوجب على الزوجين أن يثقا د القانون بأنَّ حدّ يُ وتحديد حقوق وواجبات الزوجين في قانون الزواج.  تمَّ 

ضهما البعض وبأطفالهما وببيتهما ن في الزواج باالعتناء ببعيوفقاً للقانون فإن الزوجين ملزمو مصلحة العائلة.من أجل يعمال معاً 

يرعى حد الزوجين عاطالً عن العمل أوأالزوجان باإلعاشة. على سبيل المثال إذا كان و يلزم وبأمورهما المادية المشتركة. 

أن يشتري له الطعام والمالبس.ب على الزوج اآلخرل في البيت، فيتوجَّ اطفاأل  

في جميع عالقات  عليهبشأن أموره الجنسية أثناء الزواج أيضاً، وكذلك األمرالتقريرلكل شخص الحق في لدى قانونياً يكون 

 الزواج أيضاً.مؤسسة خارج ذلك األمرأي االغتصاب جريمة في الزواج، وك ،الجنس ممارسة علىيُعتبراإلجباروالتعايش الثنائية. 

في العالقة الثنائية جريمة في فنلندا. العنف ويُعدُّ   

إذا لم يكن قادراً  بشأن عالجه القرار تّخاذلزوجة وإللزوج أو لالصحية بخصوص الحالة  ال على معلوماتيحصأن للزوجين  يحقُّ 

 على ذلك بنفسه، على سبيل المثال ألسباب صحية.

من الممكن أن يكون للزوجين ممتلكات مشتركة، ولكن كل منهما يملك ممتلكاته الخاصة. اليجوز ألحدهما على سبيل المثال أن 

ن قرضاَ مشتركاً، فإنهما ابيع كمية كبيرة من الممتلكات المشتركة بدون إذن. إذا أخذ الزوجه اليجوزممتلكات اآلخر. كما أنَّ يبيع 

ً  لينمسؤويكونان  بمفرده.ل مسؤولية سداده يتحمَّ الزوجين قرضاً بمفرده، فإنه  أحده إذا أخذ القرض. في حين أنَّ  ادعن سد معا  

 الحق بالزواج

جمع ممتلكات الزوجين  ه يتمُّ ه عند الطالق فإنَّ األحقية بالزواج أنَّ تعني ويُؤّمن الوضع المالي للزوجين من خالل األحقية بالزواج. 

المتوفى تقسم فيما  الزوجةممتلكات الزوج أو الزوجة، فإنَّ . إذا مات الزوج أوالنصفلكل منهما قسم فيما بينهما بحيث يكون معاً وتُ 

من غير الممكن إلغاء األحقية بالزواج من خالل الوصية.و. المتوفى ي بقي على قيد الحياة وبين أطفالالزوجة الذأو بين الزوج  

فصل الُممتلكاتفاق تِّّ إ  
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فاق تِّّ إندما يقوم الزوجان بالتوقيع على عو. ق فصل الممتلكاتا منفصلة، فبإمكانهما إبرام اتفاأن تبقى ممتلكاتهمإذا أراد الزوجان 

متلكات، على كيفية تقسيم المفصل الممتلكات فاق تِّّ إمن خالل  عقد ميثاق يتمُّ و. يسقط بعد ذلك، فإن الحق بالزواج الممتلكات فصل

 ىهتنإإذا و. فصل الممتلكاتيقوم الزوجان بإبرام اتفاق  عتبرشيئاً عادياً أنويُ في حالة الطالق. أو في حالة موت الزوج اآلخر

ً بالزواج  .فصل الممتلكات تفاقإب ذلك من خالل  ما ينشأ نزاع بشأن الممتلكات، ومن الممكن تجنّ الطالق، فغالبا  
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بالتعايش الزواج  

 ، فإنهما يكونانليسا متزوجين بعقد، ولكنهما يسكنان مع بعضهما الزوجانإذا كان  عن طريق العقد. زواججميع األ تزّوجيال

ً يكون كل منهما زوجو. متزوجين بالتعايش بالتعايش.لآلخر ا  

لتعايش نفس لزوجين باتكون ل ال هفقاً للقانون فإنَّ وكتابي بشأنه. و عقدإعداد  يتمُّ اتفاق بالسكن، وال بمثابةالزواج بالتعايش يُعتبر

كل منهما اآلخر، وعند الوفاة  الزوجان بالتعايش بإعاشةيُلزم وال. الرسمي بالعقد هو الحال في الزواجالحقوق والواجبات كما

يتفق الزوجان بالتعايش فيما بينهما بشأن كيفية تقسيم دخل ومصاريف العائلة.ومنهما اآلخر.  أي يرثال  

حالياً الزواج بالتعايش سابقاً و  

عائلة واحدة منها يكون فيها األب واألم هناك كل ثالث عائالت، من بين ولقد أصبح الزواج بالتعايش شائعاً في العقود األخيرة.  

في الوقت الحاضر بشكل رسمي. العائالت التي لديها أطفال متزوجين ب هاتواألم اءجميع األبكان  1980 سنةقبل متزوجين. غير

من الطبيعي أيضاً أن يكون لدى وإبرام عقد الزواج.  دونا يسكنان معاً مهأنَّ  ن بالتعايش، أييغالباً ما يكون األقران متزوج

جون في مرحلة معينة من معظم الناس يتزوَّ  شائعاً، إال أنَّ  صار واج بالتعايشعلى الرغم من أن الزواألزواج بالتعايش أطفال. 

 مراحل حياتهم.

بإمكان الطفل أن يحصل على اسم أي من وال.  مه متزوجين أاعما إذا كان والدنوعاً ما، بغض النظر نفسهالطفل  ضعيبقى و

أطفالهم، على الرغم من كال الوالدين بإعاشة ويُلزم الوالدين.  أحدالوالدين وأن يرثهما وأن يحصل على التقاعد العائلي، إذا توفي 

متزوجين. كونهم غير  

 الطالق

إلى موافقة كال حاجة وليس هناك كل منهما بمفرده. م بطلبه الزوجان معاً أومن الممكن أن يتقدَّ و ،فسخ الزواجيُقصد بالطالق 

في العالقة فيما بين  تبحث المحكمةالوق كتابياً من المحكمة االبتدائية. يُطلب الطالو. أوتقديم تبريرات خاّصة الطرفين على ذلك،

في سبب طلب الطالق.الزوجين أو  

خالل فترة التروي إلغاء طلب الطالق، إذا لم تكن هناك يُمكن وتبدأ فترة التروي التي تستغرق ستة أشهر.  ،بعد تقديم طلب الطالق

تقديم طلب جديد. حينئذ يصبح الطالق ساري المفعول وينتهي الزواج. أحياناً  ، يتمُّ عندما تنتهي فترة الترويورغبة بالطالق. 

ن تطلقا إلى مساعدة المحامي. يمن الممكن أن يحتاج الزوجان اللذآنذاك وضعية الطفل.  ق بنزاع بشأن الممتلكات أويرتبط الطال  

ن باستمرارولم زعاانيتن اينتهي األمر بالطالق، إذا كان الزوج أن من الممكنو. ُمعطَّلةعالقة ثنائية  سببيحدُث الطالق بغالباً ما 

ً والنفسية. مشاكل الى سبيل المثال مشاكل المخدرات أوعلن يكون السبب أيضاً عدم الثقة أوالممكن أو يتوصال لحل معين. ما  غالبا

في  خالل المتخصصل المثال من مكن الحصول على المساعدة على سبييُ مشاكلهما من خالل الحوار، ويحاول الزوجان حل 

العالقة الثنائية.عالج   

ً شائع أمراً  الطالقيُعتبر  .اليجلب له السعادة في زواجاإلستمرارعلى إنسان أي ريُجبَ ليس هناك ما وفي فنلندا،  في الوقت الحاضر ا

في الوقت الحاضر نصف المتزوجين  يظلُّ . من جديدج الشخص أيضاً أن يتزوَّ طبيعياً يعدُّ شيئاً ، وعتبرالطالق عيباً في فنلندايُ الو

.مع شريك حياتهمطوال حياتهم ميعيشون تقريباً متزوجين و  
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 وضعية الطفل في حالة الطالق

القرار  خاذتِّّ ب على الوالدين إيتوجَّ واألطفال فيما بعد. م االتفاق بشأن كيفية رعاية أمورقين أطفاالً، فعليهإذا كان للزوجين المطلَّ 

في فنلندا على كل حال  جبيو. همورأر بشأن يقرتالو تهرعايفي وظيفة ولي أمرالطفل تُكمُن وعلى الطفل. الوصاية بشأن 

المتعلقة به.االستماع إلى الطفل بشـأن األمور  

لقة لمتعابشأن األمورالتقريرمعاً يستطيعان و ركةوصاية مشت ، أي تكون لهماكل من الوالدين وصي على الطفل في العادةيكون 

أن يجب ويعيش الطفل. سمع من ب على الوالدين االتفاق بشأن يتوجَّ وهما ال يعيشان معاً بعد الطالق. بالطفل، على الرغم من أنَّ 

الشائع  نموعند الوالد اآلخر، إذا اتفقت العائلة على ذلك. قضاء الوقت بنفس القدر هواحد فقط، ولكن بإمكانعنوان  طفلليكون ل

من المهم حينئذ أن تكون البيوت وعند الوالد اآلخر. ت عند أحد الوالدين والنصف اآلخرنوعاً ما أن يسكن األطفال نصف الوق

الوالدين.بيت كيال بالقرب من بعضها البعض، كي يكون بإمكان الطفل الذهاب إلى المدرسة من   

الطفل الحق  ىلديكون ومن ذلك.  أقلاألسبوع أو ةنهايعطلة  خاللفقط  تهلدواأو  هوالدديد من أطفال العائالت المطلقة العيقابل 

رسنة  12لطفل الذي يزيد عمره عن ويحقُّ لفي مقابلة والديه.  بأي شكل من والوالدة ا إذا كان يريد مقابلة الوالد أوبشأن م أن يقّرِّ

شأن رعاية ومقابلة األطفال فاقيات بالمتعلقة باالتِّّ ة األموربرعاي التابع للبلدية جتماعيةاال موظفوا مكتب الشؤونقوم يواألشكال. 

. همطالق والديبعد   

ون الوضع كذلك، إذا كان من الممكن أن يكو ليكون الوصي الرسمي على الطفل.الوالدين  أحد تحديد فقط من المحتمل أيضاً أن يتمَّ 

ى يُسمَّ و ،كان أحد الوالدين يسكن في الخارجإذا األمورالمتعلقة بالطفل، أواإلطالق على التحاور بشأن غير قادرين على  الوالدان

بالوصاية المنفردة على الطفل. ذلك  

على الرغم من و. ألطفالا بسومل أكلبب عليهما االعتناء ه يتوجَّ الوالدان مسؤوالن من الناحية المادية عن أطفالهما، أي أنَّ يُعتبر

ً  همالمادية تبقى على عاتقطالق الوالدين، فإن المسؤولية ا الوالدة ذي يسكن الطفل عنده من الوالد أوالوالدة اليحصل الوالد أوو. معا

  لمصاريف المتعلقة باألمور األخرىتُمول من خاللها مصاريف سكن الطفل وطعامه ومالبسه واو،النفقةمساعدة  ذنة نقوعلى إعا

العائليةتسوية األمور  

فيما بين الطرفين. دث داخل العائلة من خالل التشاورب تسوية النزاعات والقضايا الحقوقية التي تحه يتوجَّ قانون الزواج بأنَّ يُقر

النزاعات، فإنه من  هذه حل إذا لم يتمّ والحق في مقابلة الطفل. الميراث أوعلى سبيل المثال بأمورمتعلقة النزاعات  تكونمكن أن يو

مها نّظِّ العائلية خدمة اجتماعية مجانية طوعية سرية تُ تسوية األموروتُعتبراألسرة. ن ؤوق شطلب المساعدة والدعم من موفِّّ الممكن 

.زبائنللالبلدية   

مختلفةعائالت   

باإلضافة إلى وشيوعاً لتركيبة العائلة في فنلندا. األكثر النموذجامن األم واألب وأطفالهما المشتركين المكونة  األوليةالعائلة عدُّ تُ 

عديدة للعيش كعائلة. ه هناك أطباع أخرىفإنَّ ، األوليةلة العائ  
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 عائالت بدون أطفال

ن  عائالت أن نجد ى كذلكمن الطبيعيوالعائلة التي لديها أطفال.  في رفكّ مانُ عندما نتكلم عن العائلة، غالباً  شخصين  من فقطتتكوَّ

ن العديد موهناك يكون لديهم أطفال. ال نأن يقرروا بأ المحتملطفال، ومن األ العائالت في إنجابرغب جميع تالو. بالغين

إلى تبرير قرارهم لآلخرين. نن حياتهم بدون أطفال، واليحتاجوراضين عالذين هم  األزواج  

العقم  للألشخاص الذين يعانون من اتعالجأنواع من العدَّة وجد تو. قوا لذلكلكن لم يتوفَّ الحصول على أطفال  األزواجبعض يريد 

المتبنى  الطفلويُعتبرفي تبني الطفل. أيضاً التفكير األزواجبإمكان و. لديهم تحسين إمكانية بدء الحملوبة لخصولمساعدتهم على ا

ي الطفل في فنلندا تبنِّّ  غالباً ما يتمُّ ويحصل على والدين جديدين من خالل التبني.  هشخص آخر، ولكنَّ ل من الناحية البيولوجية طفل

 من الخارج.

على الطفلعائلة الوصي المنفرد   

غالباً ما يكون وعائلة الوصي المنفرد على الطفل. سّمى ذلك يُ بالغ، فإن  واحد شخص ويقوم برعايتهم العائلة أطفاليكون بعندما 

دون أن بعض األوصياء المنفردين على الطفل بمفردهم، أي  يحصلوأرمل/أرملة. المنفرد على الطفل مطلق/مطلقة أوالوصي 

. قبل من عائلة ديهولم تكن لمطلقاً يكون   

ً غالباً ما يكون الطالق سبب معظم  ، لذلك فإنَّ حاالت الطالق فياألطفال عند األم  يبقىما عادة ووصاية المنفردة على الطفل. لل ا

.أطفالهميوجد في فنلندا أيضاً آباء أوصياء منفردين على ونساء.  أطفالهماألوصياء المنفردين على   

 ً في الوالد/الوالدة المشاركة في إعاشة الطفل، وويتوّجب على الوالد/الوالدة.  دما يقضي أطفال الوصي المنفرد الوقت أيضاً عن غالبا

بمفرده عن الطفل. في بعض الحاالت يكون الوصي المنفرد مسؤوالً ويكون للطفل الحق في مقابلته.  الغالب  

صعباً في عائلة الوصي المنفرد. لذلك من الممكن أن يكون الوضع المادي  مكن أن يكون الجمع بين رعاية األطفال والعمليُ 

ً للوصي/الوصية المنفرد على الطفل صعب تدعم دولة وأن تكون رعاية الطفل بانفراد صعبة أحياناً من الناحية النفسية. وجداً،  ا

التي  ضمن اإلمتيازات توجدو األخرى. وضعية أضعف من العائالتفي  صبحونل كي الياألوصياء المنفردين على الطففنلندا 

دفع للعائالت ذات الوالدين.يُ  ذيال ذلكبقليل من أكثر كون قيمته اإلمتياز تكيال زيادة الوصي المنفرد، أي أنَّ الدفعها ت  

لعائلة الجديدةا  

الجديدة تلك العائلة التي اليكون  ئلةيُقصد بالعاوبعد طالقهم. بدونه أو بعقد زواجمن جديد ج الناس نلندا أن يتزوَّ من الطبيعي في ف

وزوجة األب بالنسبة للطفل  تعتبرو ،في العائلة الجديدة زوج األم بالنسبة للطفل زوج أمهعتبريُ وها مشتركين للزوجين. جميع أطفال

من و ،لجديدة بيتينيكون لطفل العائلة اغالباً ما و. اءمن األم، أي ليسوا بأشقَّ ا من األب أوإمَّ  خوةويكون األطفال إزوجة أبيه 

الوالدين. أحدمن الوقت عند فقط بعض  الممكن أن يسكن  

ً وينتمي في فنلندا في العقود األخيرة.  منتشرةً لقد أصبحت العائالت الجديدة  عائلة الى ال قاصرين أطفال كل واحد من عشرة حاليا

جديدة.ال  
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 عائلة قوس قزح

ري قليات الجنسية ولمغيِّّ لأل اً رمز قوس قزح ويعتبرعائالت قوس قزح. بتُسمى العائالت التي يكون فيها الوالدان من نفس الجنس 

على وأطفالهما  امرأتينمن  كونتتقوس قزح أن تكون عائلة  عائلةل مكنيُ وقوس قزح.  عدة أنواع من عائالتوهناُك الجنس. 

. سبيل المثال  

األقليات  حقوق األقليات الجنسية وعائالت قوس قزح في فنلندا منذ زمن طويل، وأصبحت المواقف تجاه دعمعلى  العمل تمَّ 

وق القانونية من الحق 2017منذ عام  مفعولال صار ساريحّسن قانون الزواج المتكافئ الذي وقبولية. الجنسية بالتدريج أكثر

.هاأطفاللعائالت قوس قزح و   

 الشخص الذي يسكن بمفرده

أو  نوالديالبمفردهم، فغالباً ما يكون لديهم أقارب ك نهم يسكنوعلى الرغم من أنَّ وبمفرده.  من مليون شخصيسكن في فنلندا أكثر

عالقة ثنائية بالعازبين.ليست لديهم األشخاص الذين ويسّمى أصدقاء مهمين. واألقارب اآلخرين أأو طفال البالغيناأل  

المقدمة للعائالت التي لديها أطفال. خدماتالو طفالرعاية األ  

األطفال  هذا أنَّ يعني وطفال. الاألمهات وبخصوص وضع ا بالعالم أفضل الدول إحدى بين فنلندا منتُعدُّ  ،وفقاً للمقارنات الدولية

ات واألطفال جيد، وضع األمهويُعتبرالوالدة ضئيل جداً. ناء الحمل أواحتمال موت األمهات أثيُعدُّ و ،على رعاية جيدة نيحصلو

ألطفال الصغار.الجميع النساء الحوامل وتتوفَّرعلى خدمات صحية جيدة فنلندا  ألنَّ   

وفيات  ( بشأن1800ق منذ نهاية القرن التاسع عشر )لكان هناك قو ت دولة فنلندا على رفاهية األطفال منذ وقت طويل.لقد ركزَّ 

تأسيس  . لذلك تمَّ نفسه الحالويصلون سن البلوغ هم على  ي البنيةضعيف لاطفاأل يولد، حيث كان هم الغيرسليمنمواألطفال، وبشأن 

عزز من وُشرع في تطوير الخدمات التي تُ  ،جمعيات لرعاية مصالح العائالت التي لديها أطفال، كرابطة حماية الطفل لمانّيرهيم

ة لرفاهية الشعب. دت الجمعيات على أهمية الطعام الصحي والنظافة بالنسبشدَّ وصحة األطفال.   

رت العلوم تطوَّ وت بذهاب األطفال إلى المدرسة. منعت قيام األطفال باألعمال الصعبة وأقرَّ  حماية األطفال، حيثسن قوانين  تمَّ 

خدمة بدأت و، 1940 -منذ العقد وفيات األطفال بشكل كبير انخفضتوالطبية والنظافة والمعرفة العامة بالصحة بشكل سريع. 

ى الطفل أثناء أن يتوفَّ جداً في فنلندا في الوقت الحاضرمن النادرواألمومة والطفولة مباشرةً بعد الحرب العالمية الثانية.  رعاية

عمره. الوالدة أوقبل أن يبلغ سنة واحدة من  

 واجبات الوالدين

من الممكن أن يكون وفي العادة والدا الطفل هما األوصياء عليه.  ويكون. وصي سنة 18عمره عن  طفل يقلكل ى لديكون 

ً الوصي شخص لطفل وتربيته ومكان القرار بشأن رعاية ا اتّخاذوصياء على الطفل ويحقُّ لألخاصة. الحاالت بعض الي آخر ف ا

جب أن يكون لديه وسط آمن الطفل، ويب االستماع إلى رغبات ه يتوجَّ فقاً للقانون الفنلندي فإنَّ والمهمة األخرى. وسكنه واألمور

زن.تَّ األوصياء على الطفل باالعتناء برفاهية الطفل وبتطوره المُ ويُلزم وكذلك عالقات إيجابية ومقربة.   

ً بالغسنة من عمره، فإنه يصبح  18 الطفل تمُّ عندما يُ  العديد  يستقلوالمتعلقة به. قرار بنفسه في جميع األمورال خذيتَّ ، ويحق له أن ا

تدعم دولة فنلندا ماديّاً ووالديهم للسكن في مكان آخر بمجرد بلوغهم.  بيتوينتقلون من  من الشباب والشابات في وقت مبّكر
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عندما ال ودعم السكن بقدر أكبركيال على سبيل المثال دعم الدراسة ال يدفع، أي باب والشابات واالنتقال من البيتاستقاللية الش

الديه.و ببيتيسكن الشاب/الشابة   

حصول على الطفلال  

من الطبيعي أن وسنة.  30، عندما تكون أعمارهم في المتوسط البكرفي الوقت الحاضر يحصل الوالدان في فنلندا على طفلهم 

ه يتم الحصول على نَّ إحيث   ،اآلن إرتفاع في السنيحصل جزء من اآلباء واألمهات على األطفال قبل ذلك السن، ولكن هناك 

سكان المدن وذوي التعليم العالي على األطفال في وقت متأخر مقارنة مع  يحصلفي العادة واألطفال في سن أكثر تقدماً. 

  اآلخرين.

 الحمل

إذا كان وه من الصيدلية. شرائالذي يُمكن ها حامل، فبإمكانها أوالً القيام في البيت باختبار لفحص الحمل المرأة بأنَّ  شعرعندما ت

 وعن طريقحجز موعد مع الممرضة. للبلدية أو والطفولة التابع ومةاألم مركز رعايةب التواصل مع يتوجَّ إيجابياً، االختبار

، أي التنبؤ بموعد والدة في بداية الحملموعد الوالدة تقدير يتمُّ و. ا إذا كانت المرأة حامالً التأكد ممَّ  استشارات األمومة والطفولة يتمُّ 

ل.الطف  

 مركزرعاية األم والطفل

 واالستشارات. حضيرخدمة صحية، تحصل منها األمهات الحوامل والعائلة على اإلرشاد والتيُعتبرمركز رعاية االم والطفل 

المتعلقة عن األموربمعلومات العائلة  تزويد يتمُّ كما  ،الطفل وتطوره متابعة وفحص نموبمومة والطفولة األ رعاية مركزيقوم و

.حق اإلستفاذة منهاكل العائالت ولدى األمومة والطفولة مجانية، رعاية  وتعدُّ خدمة مركزبالطفل.    

في و. عرف على قسم الوالدةإلى المستشفى للتَّ و األمومة والطفولة مركزرعايةمعظم النساء الحوامل أثناء فترة الحمل إلى تذهب 

فحص الجنين بالموجات فوق استشارات األمومة من أجل الدورات التحضيرية للوالدة والوقت الحاضر يذهب الوالدان أيضاً إلى 

فوق الصوتية.المكن مشاهدة الجنين على الشاشة أثناء الفحص بالموجات يُ والجنين. تطور تتبُّعالصوتية التي يتم من خاللها   

لمولود الخاص باألمومةللوازم الصندوق   

ن يتضمَّ و .لمولود الخاص باألمومةللوازم الأي صندوق  ،معونة األمومةفي فنلندا  مقيماتالجميع األمهات بمنح تقوم الكيال 

األولى، على سبيل المثال المالبس وكيس النوم وحاجيات رعاية الطفل.  األشهر خاللالحاجيات التي يحتاجها المولود الجديد 

صندوق بأخذ  إذا لم ترغب األم وللمولود الجديد. كأول سريربالبداية مكن استخدامه يُ موضوعة في صندوق  وتكون تلك اللوازم

مكن طلب معونة األمومة من كيال في نهاية ويُ نه معونة األمومة المالية. وازم المولود الخاص باألمومة، فبإمكانها أن تأخذ بدالً مل

 فترة الحمل.

مساعدة معونة األمومة جلب   عن طريقتمَّ و .1930 -قليالت الدخل في العقد الفي توزيع معونة األمومة لألمهات  البدء تمَّ 

حصلت جميع األمهات على المساعدة منذ وبدأت نسبة الوفيات تقل. وبالتالي والدة إلى نطاق الرعاية الصحية، األمهات وحديثي ال

.1949العام   
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 االعتراف باألبوة

ب على يتوجَّ الوضع مختلف في حالة الزواج بالتعايش. ويكون طفل. تلقائياً والد ال يُعتبرالزوجفإنّه  مولود متزوجينإذا كان والدا ال

مكن االعتراف يُ وه والد الطفل. متزوجين، أي اإلبالغ بأنَّ  ينالوالد فيهالم يكن عائلة  داخلإذا ُولد الطفل الرجل االعتراف باألبوة 

بعد االعتراف باألبوة وعند والدة الطفل لدى مراقب األطفال. مة والطفولة أثناء فترة الحمل أوما في استشارات األموإباألبوة 

الوصي الثاني على الطفل.األب مكن أن يصبح يُ   

رضيعلوالدة واأليام األولى للا  

القابلة مهنية في مجال الرعاية الصحية، وتساعد في الوالدة. وتعدُّ جميع األمهات تقريباً في مستشفيات الوالدة في فنلندا. تلد 

ً و   ما يكون والد المولود الجديد حاضراً أيضاً أثناء الوالدة.غالبا

، ستُسبِّّب لألم مشاكل صحية إذا كانت الوالدة الطبيعية من األسفلومن األسفل.  ،الوالدة الطبيعيةعن طريق معظم المواليد يولد 

عادةً ما تبقى األم وعملية جراحية بشق البطن.  أخذ الطفل من بطن األم من خالل ه يتمُّ فمن الممكن إجراء العملية القيصرية، أي أنَّ 

 والمولود الجديد في المستشفى ليومين بعد الوالدة.

األعضاء التناسلية للنساء والوالدةخياطة   

ب ذلك من الوالدة وأن يزيد من األلم. على الرغم من أن هناك ألعضاء التناسلية لألم، فمن الممكن أن يصعّ اتخييط ربط أوتمَّ إذا 

تعليم القابالت إلجراء عملية الفتح  ه قد تمَّ أنّ التناسلية، إال تخييط أعضائهنَّ ربط أو القليل من النساء المقبالت على الوالدة والالتي تمَّ 

ضاً. بالقيام بذلك قبل الوالدة من أجل التقليل من األلم، ولكن من الممكن إجراء العملية في غرفة الوالدة أي نصحيُ وعند اللزوم.  لهنَّ 

يُمنع وفقاً للقانون في فنلندا إغالق فتحة المهبل من جديد بعد الوالدة.و  

)الختان( بتر األعضاء التناسلية للبنات ولألوالد  

 يتمُّ ، أوللبنت األعضاء التناسلية الخارجية جزء منمن خاللها بتر التي يتمُّ  عمليةتلك البذلك  يُقصدو ،لبناتختان ا يُمنع في فنلندا

. فرجط الإبعاد األعضاء التناسلية الخارجية كلياً، ويُخيَّ  أحياناً أثناء عملية البتر يتمُّ ومعين. بها بشكل اإلضرار  

تان( ب بتر األعضاء التناسليةمن الممكن أن يتسبَّ  لتهابات صعبة، وأوجاع عند إكل صحية خطيرة، على سبيل المثال بمشا )الخِّ

تكون هناك مشاكل أثناء الجماع الجنسي ويكون من الصعب على  من الممكن أنو التبول ومشاكل في خروج الدورة الشهرية.

أيضاً من المخاطر أثناء فترات الحمل والوالدة.  يزيد البتروالمرأة االستمتاع بالجنس.   

لعدة  يةسجن ةعقوبيمكن أن يسبِّّب ، وخطير جسدي ه اعتداءفي فنلندا على أنَّ  )الختان( يُصنف بتر األعضاء التناسلية للبنات

.خارج فنلندا دولة أخرى ةأيفي الالتي يسكّن هنا بشكل دائم الفنلنديات أولبنات ا ختان يجوز ه السنوات. كما أنَّ   

في حالة عليهم إبالغ سلطات الخدمات االجتماعية  يجبه حماية الطفل، أي أنّ ل تبليغ يتوجب على جميع العاملين مع األطفال تقديم

إجراء  ه قد تمَّ حماية الطفل أيضاً إذا كان هناك اعتقاد بأنَّ بليغ جب تيوللبنت.  )ختان( تخطيط لبتراألعضاء التناسلية الشك في وجود

تان(عملية البتر .)الخِّ  
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ً  اً ختان األوالد ممنوعيعتبر وال لألوالد وللبنات. )ختان( األعضاء التناسلية بترفي بعض البلدان  يتمُّ  ال  ، ولكنفي فنلندا قانونيا

القيام بذلك في الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام بدون وجود أسباب صحية. يجوز  

والطفل الصغيرالرضيع   

الطفل عدة إعطاء األمومة والطفولة  مركز رعايةفي ويتمُّ  األمومة والطفولة رفاهية األم والطفل الرضيع.مركزرعاية دعم ي

تقوم البلديات ومعظم الجمعيات بدعم وعدية طوال فترة حياته. تحميه من األمراض المُ شياء منها اللقاحات والتطعيمات التي أ

األمومة والطفولة عن الخدمات حسب الحاجة.مركزرعاية يُبلّغ والعائالت التي لديها أطفال من خالل مختلف الخدمات.   

ل الرعاية والحنان.  إلى الكثيرمنيحتاج الطفل الرضيع  حليب ويعتبرلرضيع من الثدي إذا كان ذلك ممكناً. إرضاع الطفل اويُفضَّ

 مركزرعايةمكن الحصول على الدعم في كيفية إرضاع الطفل من الثدي من يُ وللطفل الرضيع. المناسب الطعام الصحي الثدي 

صعبة في  تكون الرضاعة من الثديأن  نمن الممكو .على سبيل المثال من جمعية دعم الرضاعة من الثدي األمومة والطفولة أو

الكالم كثيراً مع  ويُفّضل تعلم المهارات األخرى لرعاية الطفل الرضيع. كما يتمُّ  ،مكن تعلمهايُ ية، ولكنها عبارة عن مهارة البدا

الطفل ويزيد تعلق الوالد/الوالدة والطفل ببعضهما البعض.زمن تطورالطفل منذ والدته، ألن ذلك يعزّ   

  www.imetys.fi رابط الموقع إليكتروني لتعلّيم الرضاعة:    

زاتايتمإجازة الوالدين واإل  

، وإنما ةتلقائي بصورةالدعم وال يُقدم كيال دعماً مالياً عن هذه الفترة. الدفع وت. تهرعاية الطفل في البيت بعد والدبإمكان الوالدين 

ها.خالل نيعمالالوالدان يكون ب عن تلك الفترة التي اليض الراتنقود الدعم لتعو وتهدفكيال. الب التقدم بطلبه من يتوجَّ   

العائالت التي لديها أطفال، كي يكون بإمكان جميع األطفال قضاء فترة الرضاعة بالقرب من والديهم، وأن  إمتيازاتتطوير  لقد تمَّ 

الطفل بسرعة، ومن المهم أن خالل فترة سن الرضاعة مخ يتطورو العائلة على أفضل وجه. معللرضيع  تسير المراحل األولى

 يكون في عالقة تواصل ثابتة مع اآلخرين.

العديد من اآلباء بعد ذلك في ويبقى بعد ذلك إلى العمل. تعود وأشهر تقريباً،  9مع الطفل لمدة  منزلاألم في ال تمكث غالباً ما

.منزلفي اليرة، عندما يكون لديهم طفل صغيرصالعديد من اآلباء واألمهات أيام عمل ق شتغليومع الطفل لفترة معينة.  منزلال  
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األمومة ذإجازة األمومة ونقو  

أشهر.  4األمومة لمدة  ذنقوبدفع كيال التقوم وإجازة األمومة تبدأ حينئذ ووالدة الطفل.  منتقريباً شهر قبلاألم الحامل العمل تترك 

ضمان االجتماعي للتحصل جميع األمهات التابعات و. كاف  ب إبالغ رب العمل عن بدء إجازة األمومة قبل بدئها بوقت يتوجَّ و

األمومة. نقوذالفنلندي لمدة نصف عام على األقل قبل موعد الوالدة على   

الوالدين ذإجازة الوالدين ونقو  

الوالدين.  بإمكان األم أو األب الحصول على إجازةومباشرةً بعد إجازة األمومة وتستغرق نصف سنة تقريباً. إجازة الوالدين تبدأ 

عاية الطفل بالتناوب في رالوالدين القيام بالعمل جزئياً وبإمكان واألم في اإلجازة مباشرةً بعد إجازة األمومة. عادةً ما تستمرو

.لد توأم في العائلةإذا وُ تكون إجازة الوالدين أطول و. منزلال   

 إجازة األبوة ونقود األبوة

غالباً ما يقضي اآلباء إجازة أبوة ومن الممكن قضاء ثالثة أسابيع منها في نفس الوقت مع األم. وأسابيع.  9 إجازة األبوة ةمدتكون 

قضاء باقي أيام إجازة األبوة فيما بعد، ولكن قبل ويمكن . منزلعند عودة األم إلى ال هانواصلوقصيرة مباشرةً عند والدة الطفل، وي

الطفل سنتين من عمره على كل حال. تمّ أن يُ   

ودعم رعاية الطفل في البيت غ للرعايةالتفر  

غبإمكان أحد الوالدين أن  ،إجازة الوالدين إنقضاء بعد الطفل  تمَّ العمل، إلى أن يُ  منراتب الحصول على بدون الطفل لرعاية  يتفرَّ

للرعاية.خالل فترة التفرغ  كيالالمن  مالي دعمعلى  دعم الرعاية المنزلية،الحصول على ويُمكن سنوات من عمره.  3  

الطفل دعم  

ً دعماً مالياً تدفع كيال عن  الطفل حتى نهاية ذلك  دعم ويمكن اإلستفاذة مندعم العائلة مادياً. ذلك الى  هدفويكل طفل. عن  شهريا

سنة من عمره.  17الذي يبلغ فيه الطفل الشهر  

حضانة األطفال ،التربية المبكرة  

ما في إالتربية المبكرة إطار في التي تدخل تكون حضانة األطفالوقبل سن المدرسة. حضانة األطفال بمعظم األطفال  يلتحق

حاصلة على  مربيةأن تقوم  ،الحضانة العائليةويُقصد بمعين.  نادي فيلألطفال أوالحضانة العائلية العادية أوفي  حضانات األطفال

م الطلب يُقدَّ و .مكان في حضانة األطفالللحصول على دم بطلب ب التقيتوجَّ و. بيتها برعاية األطفال في رعاية األطفالتعليم في 

سال إر ويمكن. المعنية باألمرللجهات  وارساله المحلية لبلديةالصادرة عن ااستمارة الطلب ملئ من خالل بشكل اليكتروني 

بالبريد العادي.استمارة الطلب إلكترونياً أو  

الوالدان بشأن مشاركة طفلهم في ريقرّ وليس إلزامياً.  ذلكالتربية المبكرة، ولكن ة من اإلستفادكل طفل دون سن المدرسة يحقُّ ل

الطفل.إيجابياً على تطورلمشاركة في التربية المبكرة تؤثرفقاً لألبحاث فإن او. وأوال التربية المبكرة  



76 

في حضانة األطفال  مكانالحصول على مكن التقدم بطلب يُ وحضانة األطفال على دخل العائلة وعلى عدد األطفال. تكاليف تعتمد 

الرعاية في حضانة األطفال على سبيل المثال ما بين  تتمَّ  نمن الطبيعي أومباشرةً من حضانات األطفال الخاصة. من البلدية أو

بشأن  ، ولكن إذا كان لدى الوالدين أوقات عمل مختلفة، فمن الممكن محاولة االتفاق مع حضانة األطفال17.30 - 6.30الساعة 

 أوقات رعاية أخرى.

حضانة األطفال؟ ما هي طبيعة عمل  

حضانة يلتحق الطفل ب مسبقاً قبل أنراعيات األطفال وعلى حضانات األطفال الذهاب للتعرف على  تكون هناك فرصةغالباً ما 

مهماً، ألن العالقة الجيدة تساعد في تطور الطفل.  أمراً  والعاملين في حضانة األطفال بيت الطفلالتعاون فيما بين ويعتبراألطفال. 

.عندما يقومان بأخذه للبيت بعد انتهاء الحضانةوأالطفل إلى حضانة  انأخذعندما ي ييوم بالحضانة بشكل والدان العاملينيقابل الو  

م المهارات بسرعة ويتعلَّ مهارة الطفل اللغوية رتتطوَّ وحضانة األطفال على التربية والتعليم والرعاية.  داخل يحصل الطفل

في الهواء الطلق وينعمون بقسط  نلوفي حضانة األطفال والغداء ووجبة خفيفة ويتجوَّ يتناول األطفال طعام اإلفطارواالجتماعية. 

  من الراحة أيضاً.

 في حضانة األطفاليتم التعامل مع األطفال الو .شياءم األم األطفال بنشاط، وأن تنشأ لديهم رغبة في تعلّ أن يتعلَّ  الىذلك هدف ي

فس عن النوالتجول والتعبير ويبقى اللعب. لّينباإلرشاد السيطرة الطفل على نفسه سوف تتطور ا هناك ثقة بأنصرامة، وإنمَّ ب

التربية المبكرة.رباألموضمن أهم  مع األطفال اآلخرين والمكوث   

الوالدان والمعلم عن خطة التربية  فقيتَّ و. نياألطفال مختلف ألن ،بشكل شخصيل لكل طف)ڤاسو(  يتم إعداد خطة التربية المبكرة

.لديههذه األموركل مه وكيفية دعم الطفل ونموه وتعلَّ تطورويصف من خاللها الخطة بكتابة المعلم  يقوموالمبكرة للطفل )ڤاسو(.   

ً م حضانات األطفال أيضاً في النوادي اليومية للبلديات والمنظمات واألبرشيات. تُنظَّ   لعبحدائق  نشاطات وتُنظم النوادي أيضا

بها ألعاب موجهة وغناء ونشاطات يدوية وبرامج  ، وتوجدفي العادة ساعتين نشاطات النوادي تستغرقوالتابعة للبلدية. األطفال

 أخرى.

لصعبةفي المواقف العائالت ادعم   

دعم رفاهية  الىهدف تخدمات  يفنلندالم المجتمع يقدَّ وب الحصول على الدعم والمساعدة إذا كانت هناك مشاكل في العائلة. يتوجَّ 

لطفل.لالمتزن نموالالعائلة و  

وحماية الطفل ةالعائلي لخدمةا  

عن رعاية الطفل وتربيته. ولديهما الحق في الحصول على المساعدة من المجتمع إذا كانا بحاجة إلى ذلك.  لينالوالدان مسؤويُعتبر

وظيفة حماية الطفل وتُكمن  .الخدمات اإلجتماعيةالمحلية بتقديم المساعدة عن طريق  التابعة للبلديةحماية الطفل سلطات م وتقو

دعم الوالدين في تربية األطفال.  طفال وكذلكتأمين حقوق األفي التابعة للبلدية   
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وسط النمو اآلمن و داخل ضمان حق الطفل  الىهدف حماية الطفل وتحماية الطفل. كيفية د قانون حماية الطفل في فنلندا حدّ يُ 

جتماعي العمل اال يمن مهنيي سلطات حماية الطفلوتتكّون قانون حماية الطفل جميع األطفال المقيمين في فنلندا.  نطبقالمتزن. ي

فعالياتهم مبنية على القانون.تكون والتوجيه االجتماعي، و  

لتجنّب هناك العديد من الخدمات وتوجد . البدايةالمشاكل منذ  حله يُسعى ليعني ذلك أنّ و. وقائيةً  في فنلندا فعاليةً العمل العائلي يُعتبر

لعائالت التي لديها أطفال ويُمكن لالحياة اليومية للعائالت.  تسهيلل تقديم هذه الخدمات ى من خالليُسعوصعبة، مواقف  حدوث

زلية على على مساعدة مهني في مختلف المهام المنالحصول أو ،تشارات بشأن التربية والعائلةالحصول على سبيل المثال على اس

الذهاب للتسوق. غسل المالبس أوسبيل المثال التنظيف أو  

لشخص الداعم أن يساعد الطفل في الهوايات ويُمكن لالحصول على شخص داعم أو عائلة داعمة. العائلة أحياناً الطفل أو ويستطيع

على سبيل المثال.  في نهاية األسبوعيزورها بإمكان الطفل أن وعائلة عادية،  مجردالعائلة الداعمة وتُعتبروفي المهام المنزلية. 

رفاهية بضمان  لطفولة وحضانات األطفال والمدارساألمومة وا مركزرعاية ، يقوم كل منضافة إلى الخدمات االجتماعيةباإل

 العائالت.

ملزمة بالتدخل في وضع تكون من ناحية معينة، فإن حماية الطفل  اً الطفل مهدد إذا كانأو هم،طفلرعاية ن يالوالد يستطع إذا لم

ل خطير للطفل، فيفضَّ ب شخص ما بضررإذا تسبَّ شي الصعب، أوإذا كانت العائلة بحاجة إلى المساعدة في الوضع المعيوالعائلة. 

 أن يطلب الشخص المساعدة من حماية الطفل التابعة للبلدية بنفسه.

حماية الطفلتبليغ   

. بذلك أن يُبلِّّغ حماية الطفلنه بإمكان شخص من خارج العائلة مشاكل خطيرة تهدد رفاهية الطفل، فإ تتخبَّط فيبأن العائلة بدى إذا 

بالذهاب إلى المكان كتابياً أوالهاتف أوعن طريق بشأن حماية الطفل إلى مكتب الخدمات االجتماعية التابع للبلدية  الغالبم يُقدَّ و

بأن  في حالة الشكن بتقديم بالغ بشأن حماية الطفل، يالعاملين في حضانة األطفال والمدرسة ملزميُعتبرعلى سبيل المثال  شخصياً.

بإمكان أي شخص تقديم البالغ بشأن حماية الطفل إلى وب التدخل في األمر بطريقة معينة. ه يتوجَّ الطفل بحاجة إلى المساعدة أو أنَّ 

قدم.اسم الشخص المُ اعية ومن الممكن تقديمه بدون ذكرسلطات الخدمات االجتم  

اعية تستوضح ما إذا كان الطفل أوالشاب بحاجة خدمات االجتمحماية الطفل بخصوص العائلة، فإن سلطات اللتقديم بالغ  إذا تمَّ 

من الممكن وث بشأن ذلك األمر أوالً مع العائلة. عادةً ما يقوم األشخاص المهنيين بالتحدَّ والدعم. إلى الحماية أوالمساعدة أو

الطفل أيضاً بدون بمقابلة االجتماعية  الخدمات موظف يقومغالباً ما وللمساعدة في الترجمة عند اللزوم.  الفورياستعمال المترجم 

بإعداد خطة مع الطفل ومع  نيقوم المهنيون بناًء على الحوار بتقييم ما إذا كانت العائلة بحاجة إلى الدعم. ويقوموووالديه. حضور

المساعدة وما نوع المساعدة التي هناك حاجة إليها. بيتطلّ الذي  األمرالعائلة معاً، يُدّون فيها   

صاية على الطفلفرض الو  

من الممكن وأخذ الطفل من والديه.  حماية الطفل، حيث يتمُّ  مكن أن تتخذهآخر إجراء يُ إجراء فرض الوصاية على الطفل يُعتبر

حالة اإلرهاق الشديد أسباب فرض الوصاية على الطفل على سبيل المثال  و قد يكون منالقيام بذلك، إذا كان الطفل في خطر. 

خطيرة أو مشاكل الصحة الصعوبات االقتصادية الخطيرة أواألمراض المزمنة الالمنفلتة جداً أوالتربية الصارمة جداً أوللوالدين أو

ويتم تعيين مكان الرعاية البديل  ،فرض الوصاية عليه تعتني البلدية بالطفل الذي تمَّ والعنف العائلي.النفسية أواستعمال المخدرات أو
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أن يكون  ممكن مكان الرعاية البديل خارج البيتب مكوث الطفللدى بيت الشباب. وأو لدى بيت األطفال ة البديلة أله لدى العائل

فرض الوصاية على الطفل بشكل دائم، أي  يعود الطفل إلى المنزل بعد هدوء الوضع. في بعض الحاالت يتمُّ بعدها لفترة قصيرة، 

 أنه يُؤخذ الطفل من عائلته.

 العائلة والعنف

قصد بعنف العالقة الثنائية والعنف العائلي يُ وبعض العائالت.  داخلعنف الفنلندا. بالرغم من ذلك فإنه يظهرعنف جريمة في اليُعتبر

الزوجة أوالشريك أوالشريكة يستهدف الزوج أو ويكون عالقة التعايش الثنائي أو داخل العائلة. بين طرفي  يطرأذلك العنف الذي 

عادةً ما يستهدف العنف في العالقة الثنائية النساء واألطفال ولكن يستهدف وخاص المقربين اآلخرين. األشأو األطفال أواألقارب أو

غالباً ما تظهر مختلف وشكل واحد. بالعنف نادراً ما يظهروالعنف جسدياً أو جنسياً أو نفسياً. ويُمكن أن يكون أحياناً الرجال أيضاً. 

 أنواع العنف في نفس الوقت.

الشخص  صارمن المهم على كل حال إبالغ الشرطة، إذا و. األُسر طة عن جزء بسيط فقط من العنف الذي يحدث داخلغ الشربلَّ تُ 

شخصي ويكون هناك صمت ه أمرغالباً ما يُعتبر العنف داخل العائلة على أنَّ و. ةالعائل داخلضحية للعنف داخل العالقة الثنائية أو 

ً عتبريُ وبشأن ذلك.  يُعاقب عليه القانون، حتى ولو حدث داخل العائلة. فعالً  العنف دائما  

 العنف الذي يستهدف الطفل

بالسحب سدياً على سبيل المثال بالضرب أومعاقبته جاليجوز إهانة الطفل والوتُمنع العقوبة الجسدية للطفل في فنلندا وفقاً للقانون. 

كل عتبرتُ و. 1984أصبح ساري المفعول سنة  والذي مقابلتهم،قانون رعاية األطفال والحق في تمَّ تحديد ذلك بولقد من الشعر. 

 أنواع العنف التي تستهدف األطفال جريمة. 

نتج من الممكن أن تُ و. تهماوفببإعاقات خطيرة وحتى ب المعاقبة الجسدية لألطفال واالعتداء عليهم بالضرب، من الممكن أن تتسبَّ 

األطفال الذين كانوا ضحايا ومن المحتمل أن يشعرنفسي واالجتماعي للطفل. الالجسدية صدمات صعبة، تضر بالتطورعن العقوبة 

م األطفال من الشخص البالغ نموذج التصرف العنيف، يتعلَّ و. من أقربائهمالثقة بالكبار خوف وكذلك فقدانبغضب شديد أو للعنف

بمشاكل طوال الحياة.  له والذي من الممكن أن يتسبب  

 االستغالل الجنسي 

، حتى ولو كان الشاب/الشابة موافق اً جنسي استغالالً ذلك عتبريُ سنة،  16ره عن مارس شخص بالغ الجنس مع شخص يقل عمإذا 

فاحاالستغالل الجنسي داخل العائلة أي  بيتسبّ والجنسي والنفسي للطفل. بالتطور االستغالل الجنسي ضرُّ يُ وعلى ذلك.  القربى  سِّ

جريمة. لاالستغالل الجنسي للطفيُعتبروالطفل.  بصدمات خطيرة ومشاكل لتطور  

العنف على األطفالتأثير  

ب العنف فيما بين يتسبّ  ،مباشرةً  هم بعنفعلى الرغم من عدم استهدافودائماً على األطفال،  بذلك التهديداستعمال العنف أويؤثر

باألمان كنتيجة لتجربة فقدان الشعورلدى الطفل  أن يخلق ذلك من الممكنو .للطفل بعواقب نفسية مباشرة وغير مباشرةالوالدين 

عميقة في حياة الطفل. اً آثار يترك ذلكمن الممكن أن و،  عنف واحدة فقط  
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على الرغم وأكثر من العنف الذي يستهدفهم هم أنفسهم.  مخيفعلى أنه  مثالً  مكن أن يشعر األطفال بالعنف الذي يستهدف األمي

عادة ما يتهم األطفال أنفسهم بأنهم هم سبب وأجواء التأزم. بإمكانهم استشعاروجوده واستشعار من عدم رؤية األطفال للعنف، فإنه

ب العنف والخوف من العنف للطفل بالضيق النفسي وبعدم السعادة وبصعوبات في النوم. يتسبَّ ومن المحتمل أن مشاكل الوالدين. 

هالصحة الجسدية والنفسية للطفل ومكن أن تتعرض وي غالباً ما تكون هناك في المدرسة صعوبات في التعليم و في وطر. للخ نموَّ

من العنف.  نالتركيز لدى األطفال الذين يعانو  

الكرامةالعنف بسبب الشرف أو  

عة. وهو عبارة عن عنف يحدث داخل الجماأوعشيرته أوعادة ما يكون العنف بسبب الشرف أو الكرامة داخل عائلة الشخص 

. عدم الشعوربالعارأمام اآلخرين ،نيل احترام اآلخرين ،يعني االحتفاظ بالكرامةوكرامة الجماعة. أومتعلق بالدفاع عن شرف 

العائلة العشيرة أوتشعر ولجماعة. اعشيرة أو تلك المرتبطة بالة أو يلعائلاللمحافظة على األعراف والتقاليد يُسعى من خالل الكرامة 

ها، وتكون أفعال الفرد بأعراف وعادات الجماعة كلّ  تخلُّ وأو الجماعة بأن الكرامة هي أمر خاص بكل العائلة أو كل العشيرة. 

 هناك محاولة السترجاع الكرامة من خالل العنف. 

في تدخل في عالقة الفرد الثنائية أوالام باللبس أولعنف المرتبط بالكرامة أن يكون على سبيل المثال اإلكراه والتقييد واإللزيُمكن ل

على الزواج والمنع من الطالق.تناسلية للبنات والنساء واإلجباراألعضاء الإلى البلد األم وبتر رجاع الهوايات والتهديد باإل  

يظهر ما غالباً وفرض بشأنه عقوبة كبيرة. من الممكن أن تُ والكرامة جريمة وفقاً للقانون الفنلندي، العنف بسبب الشرف أويُعتبر

الكرامة في الثقافات والمجتمعات ذات الطابع الجماعي أو في المجتمعات التي للرجال فيها سلطة أكبر العنف بسبب الشرف أو

 بكثير من النساء. 

 البيوت األولية واآلمنة

 ،تالذهاب إلى البيتعذررة، إذا لم يكن إليها للسكن لفترة قصي اللجؤمن الممكن وعبارة عن أماكن آمنة، تعدُّ البيوت األولية واآلمنة 

عتبرالعنف دائماً جريمة، حتى ولو حدث داخل العائلة.يُ و. على سبيل المثال الخوفبسبب العنف أوالتهديد أو  

موظفين يعملون  يشتغل بهمكان ذو طابع بيتي، عن  عبارةهوو مخصصة للنساء وكذلك للرجال وألطفالهم. تُعتبربيوت الحماية 

مجانية لجميع الزبائن. الحمايةبيوت خدمات تُعتبرل حالة األزمة، والمساعدة لح لحمايةبيت االعاملون في  الساعة. يقدمعلى مدار  

إذا كان لديها وضع معيشي صعب أو كانت تشعر بالوحدة  م أن تأتي إليه مع الطفللأل يُمكنعبارة عن مكان البيت األولي يعدُّ 

ل المستفيدات الى البيت األولي تحويو يتمُّ  .عل رضا طفأنساء الحوامل وألولئك الالتي لديهن البيت األولي للويخّصص تماماً. 

  المكتب. مع ب التواصل في البدايةالخدمات االجتماعية، ولهذا السبب يتوجَّ  عن طريق مكتب

الحماية  بيترابطة نساء مونيكا و قدمتُ المذكورعلى السطراألخير. و على الرابط الموجودةبيانات االتصال للبيوت اآلمنة توجد 

 في أي الحمايةبيت االتصال ب ويُمكنالمساعدة للنساء المهاجرات الالتي تعرضن للعنف في منطقة العاصمة وضواحيها.  امون

www.turvakoti.fi ً وب ،وقت الليل أيضا  
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 الخدمات الصحية واالجتماعية األخرى 

ً  والرفاهية والقدرة على العمل الصحةتُعدُّ  فنلندا  رتوفَّ وتالعائلة. وكذلك مؤثراً رئيساً داخل فراد العائلة أ من فردلكل  أمراً مهما

بإعاقة وعائلته إلى الدعم  حاالت التي يحتاج فيها الشخص المصاببخصوص الالخدمات الصحية واإلجتماعية على 

المخدرات. ومشاكل  حاالت الصعوبات النفسيةلالمساعدة أيضاً وتوجد حياتهم اليومية. أمورسييرلت  

 خدمات اإلعاقة

ه صعوبات طويلة األمد لتدبر لديتكون  ذلك الشخص الذي بسبب اإلعاقة أوالمرض ،االحتياجات الخاصةص ذوالشخيُقصد ب

.ى ذلكإل والذين هم بحاجةالبلدية بتقديم الخدمات لألشخاص المصابين باإلعاقات وتلتزم حياته اليومية. أمور  

  األجرةتوفيرسيارة  ،خدمة النقلويُقصد ب. خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصة ضمنمثالً خدمات النقل وخدمات المساعد تدخل 

ساعد يُ و .قادرين على التنقل باستقالليةيرغتعمال وسائل المواصالت العامة أواس الذين ال يستطيعونذوي االحتياجات الخاصةل

هدف وتتدفع البلدية أجرة المساعد. وذهاب للتسوق أو في مكان العمل أو في الدراسة. المساعد الخاص في إعداد الطعام أوفي ال

.لديه لتسهيل حياة اإلعاقةشارك في المجتمع وليُ  مساعدة الشخص المصاب باإلعاقةالى  خدمات ذوي االحتياجات الخاصة  

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة؟طلب كيف يتم   

عادة ما تكون هناك حاجة إلى شهادة الطبيب من أجل الحصول على خدمات ذوي االحتياجات الخاصة، على سبيل المثال من 

مكتب الخدمات االجتماعية  عن طريقالخدمة بخصوص اإلستفادة من الحصول على اإلرشادات والمساعدة ويُمكن المستوصف. 

تقوم وجتماعية باستيضاح خدمات اإلعاقة التي بإمكان الزبون أن يحصل عليها. الخدمات اال موظفة مكتبتقوم وفي بلدية السكن. 

يتكلّف الزبون بدفع مصاريف السكن البلدية أيضاً بتنظيم السكن الخدماتي والسكن المدعوم لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 

الكرسي المتحرك أوجهازالسمع مثل ، إليها ساعدة التي يحتاج معدات الممن  االحتياجات الخاصة الشخص ذوويستفيذ  .بنفسه

خدمات ذوي في الترجمة وإعادة التأهيل وتدخل كل من  . بالمّجانالعكاز األبيض لمكفوفي البصر والكالب المرشدة، أو

 االحتياجات الخاصة أيضاً.

ويُمكن المجتمع.  داخلتوجد في فنلندا جمعيات لذوي االحتياجات الخاصة، تسعى لتحسين وضع األشخاص المصابين بإعاقة 

تقدم الجمعيات أيضاً فعاليات لقضاء وقت و. اتدة على سبيل المثال في طلب الخدمالحصول من هذه الجمعيات على المساع

الدعم  قديميقوم بتوالذي لدعم المهاجرين ذوي االحتياجات الخاصة،  هيلمافي فنلندا أيضاً مركز وجديوالفراغ ودعم مقارن. 

جرين ذوي االحتياجات الخاصة.والفعالية للمها  

 خدمات الصحة النفسية

على معرفة  اً الصحة النفسية بحال جيد، فإن اإلنسان يكون قادروإذا كانت أ من صحة اإلنسان. يتجزَّ ال اً الصحة النفسية جزءتُعتبر

أن يعاني أي شخص من  من الممكنومجتمعه.  نشاطالحاالت الصعبة في الحياة، وكذلك العمل والمشاركة في خّطي قدراته وت

في فنلندا.بشأن ذلك مساعدة في ال رتتوفَّ مشاكل في الصحة النفسية في مرحلة معينة من مراحل حياته، و  

األرق الذي مثل  ،عراضبعض األ لدى الشخصتظهرومن الممكن أن ، في الحاالت المعيشية الصعبةالصحة النفسية تتدهورقد 

يحتاج الحاالت التي ومن بين الضيق النفسي. اق الشديد أوام واالكتئاب النفسي واإلرهلطعاشهية  رلفترة طويلة وفقدانستمّ ي
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أواالنتقال من دولة إلى أخرى أوالمرض الخطيرأوالطالق أو  مشاكل أماكن العمل، هناك إلى خدمات الصحة النفسيةصاحبها 

لشخص في تغلبه على المراحل الصعبة من للخاصة المعيشية ا طباعتؤثّراأل من الممكن أنوموت القريب. المشاكل العائلية أو

األمور، فمن الجيد طلب المساعدة من تسييربت من الحياة اليومية ومن صعّ إذا طالت المشاكل أوو. على حاالت مختلفةاة أوالحي

 أطراف خارجية لهذا الوضع.

.جيدة نفسيةصحة على نصائح بشأن المحافظة   

الرياضة مارس و ةكافينم ساعات  ،الراحةخذ قسطاً من  ،طعام الصحيتناول الأطباع معيشية صحية، أي إتبع  بنفسك.  ـ إعتني

اإلرهاق في األوضاع المعيشية الصعبة. لسيطرة علىعلى اإلنسان  ساعدتزيد من الرفاهية وتألنّها   

حياتك. قابلهم واستمع إليهم وتحدث  ين فيالوقت مع العائلة ومع األصدقاء. تواصل مع األشخاص المهمّ  احرص على قضاءـ 

  معهم عن الحياة.

الخبرات. شياء الجديدة ينعش الفكر ويخلقم األتعلّ  ، ألنَّ مه. ابدأ ممارسة هواية جديدةالجديد الذي تريد أن تتعلّ  الشيئ فيفكرـ   

 

المساعدة والمعامالت االجتماعية من عامل من خالله مع ناس جدد. تزيد تتسخرين. مارس العمل التطوعي، الذي ساعد اآلـ 

  مغزى الحياة.

عابرة تُعتبرنفسك. تذكر بأن المشاعر  مع. ال تكن صارماً لماذا ينتابك هذا اإلحساس في هذا الوقت بالذَّات اعرك. فكرمشـ حس ب

 ومسموح بها.

على المساعدة من الرعاية ن تحُصل يُمكن أطلب المساعدة. او ئكأصدقا الى كمصاعبالمساعدة عند اللزوم. تحدث عن  اطلبـ 

  الصحية العامة وكذلك من اإلنترنت على سبيل المثال من الرابطة الفنلندية للصحة النفسية.

 الحصول على خدمات الصحة النفسية

موعد مع الممرضة أو مع  بالتواصل مع المستوصف الخاص وحجزفي فنلندا خدمات الصّحة النفسية الحصول على يُمكن 

كون ويخدمات الصحة النفسية األخرى حسب الحاجة.  علىعيادة الطب النفسي أو المريض على  إحالةبإمكان الطبيب و. الطبيب

األخصائي النفسي أو مع المعالج النفسي ومن المحتمل أن يكون هناك دواء أيضاً.  على شكل حوارمثالً معالعالج في العادة 

عيادة األطباء الخاصة. لطبيب أخصائي الطب النفسي أو األخصائي النفسي بنفسه مع ال اً بإمكان الشخص أن يحجز موعدو

من القطاع العام.أغلى ثمناً بكثيرالخاص لدى القطاع العالج    ويبقى  

تقدم الوحدات المناوبة وبالمستشفى. كن االتصال بالمستوصف المناوب أوإذا كانت هناك حاجة مستعجلة إلى العالج، فمن المم

ب و للشاب، يتوجَّ أالصحة النفسية للطفل بخصوص ولمستشفيات الصحة النفسية المساعدة المستعجلة من ناحية العالج النفسي. 

مع طبيب المدرسة.االستشارات العائلية للبلدية أومع األخصائي النفسي للمدرسة أو التواصل مع  
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المخدرات بخصوصخدمات   

 الهندي القنبونجد من بين أكثرالمخدرات إنتشاراً في فنلندا، . في فنلندا رةخدواد المالمضمن لكحول والمخدرات ايُعدُّ كل من 

ومن الممكن ممنوعة قانونياً عتبر جميع المخدرات في فنلندا تُ وين والقات. يسي والكوكاا)الحشيش( والهيروين واألمفيتامين وإكست

غالباً من الصعب إيقاف استعمالها دون  يكونوحيازتها أو بيعها. ب للشخص الذي يقومبالسجن  صارمة عقوبةغرامة أوتُسبب 

 الحصول على المساعدة.

عيادة وتُعدُّ . عيادة اإلدمانمستوصف أومن أقرب  المساعدةيُمكن الحصول على ب مشكلة، المخدرات يسبُّ إذا أصبح استعمال 

من مشاكل بسبب المخدرات أو  نج وإعادة التأهيل لألشخاص الذين يعانوخدمات العال تقوم بتقديماإلدمان عبارة عن جمعية 

مقابالت مع الطبيب ومع المعالج  مثل أخرى اً ، ومن الممكن أن يتضمن أموراً عالج العيادة مجانيويكون اإلدمان وألقاربهم. 

العالج ستعمال المسكرات/المخدرات أي التوقف عن ا ،ن ما يعرف بعالج اإلقالعيتضمّ واالجتماعي وعالج من خالل المجموعة. 

راحة.الخلود للعالج بالدواء وكذلك مساعدة حوارية وال، ولدى المستفيذين دمانعالج أعراض اإلوبشكل كلي   

  استعمال المشروبات الكحولية والمخدرات في فنلندا

استعمال الفنلنديين للمشروبات  اهل. لقد قلَّ على خالف المخدرات، فإنه يتم التعامل مع استعمال المشروبات الكحولية في فنلندا بتس

ً مسبب اً يعتبر الكحول وفقاً لألبحاث مسكرالكحولية في السنوات األخيرة، ولكن يتم استعمالها على كل حال بغزارة. ُ ً أساسي ا  ا

وألقاربهم.ر للمستعملين يكبالمشاكل بقدر  ب االستعمال المفرط للمشروبات الكحوليةللمشاكل في فنلندا أي يسبَّ   

لديهم تكون المخدرات مهمشين بعدة أشكال و اوغالباً ما يكون مستعملوظاهرة جديدة في فنلندا.  كبيرة كميةب المخدراتتناول يُعتبر

إجراؤه قبل خمس سنوات  فقاً للتقييم الذي تمَّ والعديد من المشاكل االجتماعية والصحية االخرى باإلضافة إلى مشاكل المخدرات. و

ً فإن مس غالباً ما يرتبط استعمال وشخص.  30.000 الى 18.000 من تعملي األمفيتامين واألفيون كان عددهم في فنلندا تقريبا

 المخدرات بالجريمة، ألن المخدرات غالية الثمن، ومن الصعب الحصول على المال الالزم للحصول عليها بالوسائل الشريفة.

 نقاط االستشارات الصحية لمستعملي المخدرات

مكن فيها تغيير حقن المخدرات المستعملة بأخرى جديدة، ومن الممكن يُ توجد نقاط لالستشارات الصحية في العديد من المدن، 

 اً م السلطات إبرتقدّ والحصول منها أيضاً على االستشارات االجتماعية والصحية وكذلك على اإلرشاد نحو الخدمات االجتماعية. 

متسخة، فمن  اً وحقن اً استعمال إبر ما يتمُّ عندوألسباب متعلقة بالنظافة والصحة.  ،مين ذوي المشاكلمجانية لحقن المخدرات للمستعل

الستشارات من أجل عالج من الممكن الحصول على اإلرشاد من نقاط اوالممكن أن تنتقل من خاللها مختلف األوبئة واألمراض. 

نهاء استعمال المخدرات.وإاإلدمان   

إلى فنلندا عندما تنتقل العائلة  

والمجتمع كي تتأقلم العائلة في البلد الجديد. عندما يعرف الوالدان على المبادئ الثقافة الفنلندية وعلى رف الوالدان عَّ تمن المهم أن ي

تربية الطفل.  علىيساعدهما  هفنلندا، فإن ذلك يدعم رفاهيتهما وأبوتهما وأمومتهما كما أن داخلكيفية التعامل   

 طفالم األإلى حضانة األطفال بأسرع وقت ممكن. يتعلَّ أن يذهب األطفال إلى المدرسة أو العائلة إلى فنلندا، فمن الجيدعندما تنتقل 

خالل والعمري.  ممستواهفي على أصدقاء  ونطفال ويحصلاللغة السويدية في المدرسة أو في حضانة األبسرعة اللغة الفنلندية أو
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أو يدرسون أو  شتغلونللوالدين متسع من الوقت كي ي يبقىطفال أو في المدرسة، ل في حضانة األتلك الفترة التي يكون فيها األطفا

عائلتهم.يعتنوا بأمور  

م األطفال اللغة الجديدة داخل العائلة عند االنتقال إلى بلد جديد، على سبيل المثال عندما يتعلَّ تقسيم األدوارمن الممكن أن يتغير

 دون أن يكون بجانبهنتقل الشخص إلى البلد الجديد بمفرده، من الممكن أن يَ وعمل. بالم ألول مرة ألا تلتحقمن الوالدين أو أسرع

العائلة، ومن الممكن بخصوص التأقلم مع المتغيرات الكبيرة من الناحية النفسية و كل ذلك بيتطلّ و. هأقارباآلمنة و تهوعائل همعارف

ً أن يتطلَّ  ً  ب ذلك وقتا .مهما  

غالباً ما تقوم و. وتيرته الخاصة كل شخص لدىيكون في فنلندا، وبخصوص اإلستقرار المراحلنفس عبر كل أفراد العائلة يعبر 

غالباً ما يتأقلم األطفال بشكل أسرع من الوالدين. وأطباعها الثقافية الخاصة وكذلك التأقلم مع الثقافة الفنلندية.  الحفاظ علىب العائلة

ً وأطباع اً طوال الوقت قيم عندما يتبنى األطفالو  أن يناقش الوالدانفضل وي العائلة داخل اً توتر ذلك جديدة، فمن المحتمل أن يخلق ا

لعيش في فنلندا لجميع أفراد العائلة.بخصوص اطبع مناسب  إيجاد ،من المحتمل مع الوقتو. فيما بينهمااألمور  

 تكونويُمكن جديد.  واقعالعائلة كلها أمام  صبحالثنائية، عندما تُ أن تحدث صعوبات مفاجئة على العالقة أيضاً من المحتمل 

بمشاعر  الجديد العائلة المنتقلة إلى البلدمن الطبيعي أن تشعروالرجل والمرأة مختلفة في فنلندا عما هي عليه في البلد األم. أدوار

وضعية الشخص مختلفة عما تصيرقة المتعود عليها، وبالطريالشعوربالملل عندما ال تسيراألمور ويُعتبرشيئاً عاديا كذلك .ختلفةم

أفضل من اآلخر، فمن الجيد القيام بدعم ومساعدة اآلخر. ولكن  بشكل أحد الشخصين اللغة الجديدة تعلّم إذاوكانت عليه من قبل. 

ويُقّوي ذلك ى اآلخر. جداً علبشكل كبيرأحدهما  ال يعتمد من المهم على كل حال أن يكون الشخصان نشيطين ويتعلما اللغة، كي

العالقة الثنائية.أيًضا   

 أسئلة للنقاش

العائلة في بلدك على هذا النحو؟ من األب واألم واألطفال. هل ،في العادة مكّونةوغالباً ما تكون العائالت صغيرة في فنلندا . 1  

؟ذات طابع فردي تصبحالثقافة الفنلندية جعلت األسباب التي  هيما. 2  

الحقوق الواجبات. هل األمر في بلدك على نفس هذه  نفسفي فنلندا خالل الزواج  الرجال والنساء لدىيُعدُّ  ،ونوفقاً للقان. 3

 الشاكلة؟

العائالت والعالقات الثنائية المختلفة التي يعيش الفنلنديون ضمنها؟ هيما. 4  

 هي الجوانبسيئة في سهولة الطالق؟ وما ال الجوانب هيإذا رغبا بذلك. مافنلندا  في أن يتطلّق الزوجان من السهل يُعتبر .5

 الجيدة؟

العائلة؟هي اإلمتيازات التي يجلبها ذلك لكل أفضل الدول لألمهات ولألطفال. ما  من ةواحدفنلندا  تُعتبروفقاً للمقارنات الدولية  .6  

دور حماية الطفل في فنلندا؟ هوما. 7  

التأثيرات السلبية للعنف العائلي؟  هيما .8  
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منها؟ تخلصمكن اليكيف والعائلة في البلد الجديد؟ التي من الممكن أن تواجها الصعوبات هي ما .9  

ثقافتين مختلفتين؟بتربيته في المنفعة التي يجنيها الطفل،  هيما .10  
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: التعليم5الفصل   

 تطور منظومة التعليم الفنلندية

 منظومة التعليم الفنلندية في الوقت الحاضر

التعليمتمويل   

 تطور منظومة التعليم الفنلندية

متعددة وتوجد في فنلندا إمكانيات كثيرة ومستوى عال  من التعليم. بن والفنلنديع يتمتّ غالباً ما وبشكل كبير، فنلندا في  التعليميتمُّ تقدير

المنظومة التعليمية الفنلندية في الوقت الحاضر من بين األفضل في تُعتبروللتعليم ومن الممكن أن يدرس الشخص وهو بالغ. 

 اً رت المنظومة التعليمية على مدى عشرات السنين، وأصبح التعليم بالتدريج شرطتطوَّ لقد  . كذلكالعالم، ولكن لم يكن األمر دائماً 

ن التعليم مقارنة مع العديد من الدول األخرى.مستوى عال  جداً مبالنساء في فنلندا وتتميَّزسوق العمل وللنجاح. لتحاق بلأل  

. في عالم يتّجه نحو العولمةأموره ليم تزيد من مهارات الشخص لتدبيرهناك اعتقاد راسخ في فنلندا بأن الدراسة والتعيوجد 

، سيتمُّ التعليم كيزعلىالتر إذا تمَّ أنّه فنلندا يُعتقد في بإمكان الشخص من خالل التعليم أن يصل إلى مستوى أفضل في المجتمع. و

أهمية كبيرة أثناء البحث عن العمل، ألنه في  ذاتالتعليم والمؤهالت العلمية ويُعتبربشكل أفضل في المنافسات الدولية. النجاح 

ً القليل جداً من فرص العمل ، التي ال تتطلب تعليملم يتبقّى االّ فنلندا  ً مناسب ا في مجالها. ا  

  التعل م مدى الحياة

هذا أن اإلنسان يدرس طوال حياته، منذ سن الطفولة حتى ويعني تؤثر فكرة التعلّم مدى الحياة في خلفية منظومة التعليم الفنلندية. 

 تدخليكون التعليم من خالل المؤسسات التعليمية التي و. مجال معين يُنهي الشخص دراسةال ينتهي التعليم عندما والشيخوخة. 

سبيل  ونجد من ضمنهاعلى. وكذلك وباإلضافة إلى ذلك من خالل األوساط غير الرسمية ،ضمن نطاق المنظومة التعليمية الرسمية

عتبر التعلّم مدى الحياة يُ والفعاليات اليومية والهوايات وكذلك من خالل وسائل اإلعالم واستخدام تكنولوجيا االتصاالت.  ،المثال

.في تغيّر وتطّورمستمرالعمل ، ألن المجتمع واً ضروري  

  نشأة المنظومة التعليمية

العديد من  رتأثَّ ولقد . قضية معينةأو لذلك حاجةكون في خلفيتها تغالباً ما و ،دائماً لسبب معينتحدث التغيرات المجتمعية 

أولى المدارس في فنلندا قبل أكثر من  سيسولقد تمَّ تأالمنظومة التعليمية الفنلندية. نشأة وتطورفي عية المجتم لقضايااالحتياجات وا

إلى الطريق كان و ،تقريباً في الريف حينئذ والطريق ونكان كل الفنلنديين يسكنوالكنيسة الكاثوليكية.  عن طريقسنة 700

بشكل رئيسي هم تعليم تمَّ وعدد قليل جداً من أبناء الطبقة العليا. وكانت إمكانية الوصول الى المدرسة متوفرةً لدى المدرسة طويالً، 

  قساوسة.صبحوا ليُ 

(. لقد انفصلت العديد من المذاهب عن الكنيسة 1500بدأ اإلصالح الديني في العديد من الدول األوروبية في القرن السادس عشر )

أصبح ولت مع اإلصالح الديني إلى اللوثرية. فنلندا في البداية دولة كاثوليكية، وتحوَّ  وكانتاللوثرية.الكنسية مثل الكاثوليكية 
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الكنيسة اللوثرية على اللغة القومية وعلى مهارات القراءة.  بسبب تركيزر بالتدريج بسبب اإلصالح الديني، التعامل مع التعليم يتغيَّ 

كان يُعتقد بأنه من الجيد أن يستطيع كل عضو من أعضاء األبرشية أن يقرأ اإلنجيل بنفسه.و  

 

 

  كنيسة في تنظيم التعليمالدور

كنتيجة لإلصالح  ،وجاء ذلكتنظيم التعليم للشعب بخصوصل مسؤولية أكبرتتحمَّ  (1600القرن السابع عشر ) خاللبدأت الكنيسة 

فة ومعر ةم أطفالهم القراءالوالدين االعتناء بتعلَّ على واجب من الفإنه ومبدئياً في النهاية.  ، أصبح ذلك ومن واجب الكنيسةالديني

 أولتأسيس  تمَّ وبتقديم التعليم بمختلف األشكال.  ،لقد ساعدت الكنيسة على كل حال في إنجاز هذا الهدفومبادئ التعاليم المسيحية. 

كانت فنلندا وتعليم القساوسة والموظفين الرسميين هناك بشكل أساسي.  تمَّ وبدأ ي. 1640سنة  أكاديمية توركو ،جامعة في فنلندا

   .الموّظفين اإلداريين، وكانت هناك حاجة إلى بالتدريجالفنلدية تكبر من السويد في ذلك الحين، و بدأت المدن جزءاً 

نفس آنذاك في وضعية فنلندا ت رتغيَّ و ،جزء من روسياومنطقة حكم ذاتي  ( 1800بداية القرن التاسع عشر ) صبحت فنلندا فيأ

بسرعة أكبر.رالمجتمع الفنلندي يتغيَّ وقتها بدأ و(. 1800منتصف القرن التاسع عشر )الكنيسة حتى بيد كان تعليم الشعب والوقت.   

المدن من أجل إلى األرياف من  نتقال، وبدأ الناس في اإل(1800نهاية القرن التاسع عشر ) خاللبدأ إنشاء المصانع في فنلندا 

فيسميين واألشخاص المتعلمين في التفكير وبشكل متزايد بدأ العديد من ممثلي الدولة الرو. التكتّل الحضاري مصانعالعمل في     

وضعية بأنه مع تغييروتمَّ التفكيرها "النور والعقل" للشعب. اعتبار المعرفة والتعليم على أنَّ  تمَّ وعدد أكبر من الناس. لتعليم توفيرال

كان وتعليم أكثر شمولية للشعب. ومن أجل تحقيق ذلك يجب توفير ب التوسيع من حقوق المواطنين تجاه الدولة، فنلندا، فإنه يتوجَّ 

مستوى ثقتهم بأنفسهم.ومن  أخالق المواطنينعب من أجل الرفع من من المهم تقديم التعليم لكل الش  

  البلديات الى مسؤولة التعليم إنتقال

صارت العتناء باألطفال خالل اليوم، لذلك امكانية إالوالدان العامالن لدى فصل المدرسة عن الكنيسة بفضل التصنيع. لم يعد  تمَّ 

نتشرت الى أن االشعبية المنفصلة عن الكنيسة،  بدأت البلديات في تطويرالمدارسوالمنظومة التعليمية. يرحاجة لتطوهناك 

   بالتدريج إلى جميع أرجاء البلد.

كان ومدارس خاصة.  بمثابة من المدارس التعليمية العديد وكان المدارس الشعبية،جانب  تعليمية إلىمدارس توجد هناك كانت 

جميع الشعب على التعليم، ألن العديد  ليحصل ،السنين لقد استغرق األمرعشراتوالعائالت الغنية.  بناءيدرس فيها بشكل رئيسي أ

إرسال  لديهم شك بخصوص أهمية التعليم، وكان نيعرفويكونوا وعلى وجه الخصوص في الريف لم  ،من الناس في ذلك الحين

المدارس. أطفالهم إلى  

 التعليم لجميع الفنلنديين

 نموتحت سلطة روسيا يحلُ  نبدأ الفنلنديون الذين يعيشووالتصنيع في تطوير وتوسيع المنظومة التعليمية. و القوميالفكركّل من رأثَّ 

الميدان ب بمجاالت مختلفة، المجتمع داخل القوميلفكرر انشبدأ و(. 1800في نهاية القرن التاسع عشر ) تهم المستقلةبالتدريج بدول



87 

بأنه من الممكن توحيد الشعب من  إيمانكان هناك وخصوصية فنلندا والفنلنديين. تّم التركيز على  ،الثقافي واللغوي والفني أي

أ المجتمع المدني في التطور بدوالمشتركة. ط في رعاية األموريب على المواطنين المشاركة بشكل نشخالل التعليم، وأنه يتوجَّ 

ديمقراطية.أكثر مجتمع  نحو أفنلندواتجهت   

هذا أن جميع المواطنين الفنلنديين الذين ويعني . بالنسبة للرجال وللنساء ساري المفعول في التصويت الحق 1906سنة لقد صار

النساء على الحق في التصويت والحق في الترشح  حصلتوسنة، يحق لهم التصويت في االنتخابات.  18تزيد أعمارهم عن 

روح المسؤولية والتصويت لدى الفنلنديين.تتمَّ تنمية كي لكان تطوير المؤسسة التعليمية ال يزال أكثر أهمية، ولالنتخابات.   

 

 

ن التعليم اإللزامي في فنلندا سن قانو وتمَّ ، (1900نهاية القرن العشرين ) حتّىبدأت المدرسة الشعبية تلقى تأييد معظم الفنلنديين 

 1920الفئة العمرية في العقود كل المدرسة الشعبية لتشمل ت اتسعو. للجميع التعليم في المدرسةإجبارية ذلك ويعني . 1921عام 

- 1930.  

فنلندا تسعى إلى  بدأتوالخمسينيات والستينيات.  شيئاً  طبيعياً في سنوات مرحلة الثانوية العامةجتياز إأصبح التعليم الثانوي و

. وفي الوقت نفسه، كانت الفكرة هي إنشاء مرحلة يةتحقيق المساواة االجتماعية والتنمية االقتصادية من خالل بناء دولة الرفاه

 التعليمية مختلف المدارس الشعبية والمدارس االنتقال من منظومة التعليم القديمة التي تشمل تمَّ وسنوات.  9التعليم األساسي مدتها 

.1970أنحاء البلد خالل العقد  كلإلى مرحلة تعليم أساسي مشتركة للجميع في   

على وجه إمكانيات التعليم بشكل كبيرادت دزاو ،لقد أصبح التعليم أكثر شموالً خالل المائة سنة األخيرة ليشمل كل الشعب الفنلندي

أكثر شموالً في جميع أنحاء البلد منذ  صارتعليم العالي ووالالتعليم المهني وتعليم الكبار ارتفع كل من. 1950الخصوص منذ عقد 

مهماً  جزءاً كل ذلك كان  واالقتصاد ونشأة مجتمع أكثر تكافؤ ومساواة. تطوير منتطوير المنظومة التعليمية  ومّكن. 1960العقد 

التعليم فوائد اقتصادية يُنتظرفي الوقت الحاضرو. يةبناء مجتمع الرفاه فيأيضاً  في السياسة التعليمية  التركيزويتم  للمجتمع،أن يُدرَّ

ات الفردية لكل شخص. يأن يلبي التعليم الحاجعلى  على النجاعة، وكذلك   

 منظومة التعليم الفنلندية في الوقت الحاضر

التعليم.  ةإلزاميأي يُعتبرون خاضعين المدرسة، دائم بالذهاب الى في فنلندا بشكل  ناألطفال الذين يسكنويُلزم كل  ،وفقاً للقانون

ً قانوالمحددة  المعرفة والمهارات اكتسابب على جميع األطفال ه يتوجَّ أنَّ  ،هذايعني و ة التعليم األساسي.خطّ بو يا  

سنة من  17فيه الطفل  يبلغالطفل سبع سنوات من عمره، وينتهي في نهاية العام الدراسي الذي  تمَّ يُ  حينالتعليم  ةلزاميإبدأ ت

الطفل  ي العادة والدة أووالدولي األمر فويُقصد باإللزامي.  هتعليم الطفلفي السهرعلى أن يُتمَّ رأولياء األموويكُمن دورعمره.

   .عقوبة يهفبإمكان القضاء أن يفرض عللزامية التعليم، ابنه إل بخضوعولي األمر هتمإذا لم يو. هماكالأو
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التمهيديالتعليم   

في الرعاية حضانات األطفال أو أي في ،التربية المبكرة برامج العادية، فيبالمدرسة  اإللتحاق قبليشارك العديد من األطفال 

ً . ةالمدرسواإللتحاق بقبل سنة واحدة من بدء التعليم اإللزامي التعليم التمهيدي  يبدأواليومية العائلية أو في النادي.   ويُعتبرإجباريا

يُسمى في اللغة العامية ومماثل.  نشاط أيأو  التمهيدياركة في التعليم ات المشعلى جميع األطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنو

واجبات تحضيرية ب بالقيامعمارهم خمس سنوات في حضانات األطفال، أاألطفال الذين تبلغ  يقوم. يسكاراإلأوالتمهيدي التعليم 

.التمهيديلتعليم ا بخصوص  

الطفل ومقومات التعليم تعزيزتطورويكون الهدف من ذلك . سة العاديةالمدرب ليلتحق التمهيديالتعليم  خالل مرحلةالطفل  تهييئ يتمُّ 

لتقديم تجارب تعليمية إيجابية للطفل  التمهيديالسعي في التعليم ا يتمُّ ولديه وكذلك تقوية مهاراته االجتماعية وثقته بنفسه. 

من خالل اللعب وكذلك من خالل  عدة أشياء تعليمالتمهيدي عليم التويتمُّ ب اللغوي وجاهزيته لتعلم األشياء الجديدة.  مستواهريتطو

فيما أذا  ولي أيضاً مالحظةالتعليم األويُمكن خالل مرحلة الطفل. األخذ بعين االعتبارمستوى تطور ل، معالبحث المشترك والتخيّ 

مه.أوتعلّ  هتطور بخصوص الطفللدى  صعوبات محتملةكانت هناك   

تنظيم التعليم  يتمُّ و .األطفاللكل  لتمهيديلتعليم المكان توفير  جبوي التمهيدي لألطفال تحت مسؤولية البلديات،التعليم يُعدُّ توفير

في مدارس مرحلة التعليم األساسي، ولكن من الممكن تنظيمه أيضاً على انات األطفال التابعة للبلدية أوعادةً في حض التمهيدي

في المدارس.ة أوثال في حضانات األطفال الخاصسبيل الم  

 

مكان للحصول على التقدم بطلب  األطفالأمرب على أولياء يتوجَّ ودائماً في شهر أغسطس.  التمهيديلتعليم ل السنة الدراسية بدأت

 لخالباإلبالغ  التمهيدي التعليم ايقوم منظموو. التمهيديفي بداية العام الذي سوف يبدأ فيه الطفل التعليم  ألبنهم لتمهيديلتعليم ال

معلم  التمهيديمجموعة التعليم ويُشرُف على لتعليم األولي. لمكان من أجل الحصول على م الطلب يدتقوقت كاف  عن موعد 

يقوم المعلّم ، وويقوم المعلّم بالتوجيه واإلشراف على كل أنشطة المجموعةحضانة األطفال. بم معلّ أو حاصل على شهادة مدّرس

.الطفلم مدى تقدم بتقييووالدي الطفل   

أثناء  خاصةال توجد هناك مواد تعليمية والخطة التعليمية الشاملة لكل البلد.  بناءاً على مباديء التمهيديالتعليم برنامج إنجاز تمَّ ي

 الرؤيةالمتبادل والرياضيات واألخالق  ثأثيرمختلفة، على سبيل المثال اللغة والمحتوى لمجاالت هناك التعليم األولي، وإنما 

الجسدي والحركي وكذلك الفن والثقافة.البيئة والطبيعة والصحة والتطور وعلوم الكونية  

بعض الوقت الطفل  يمكثباً، وإذا كان الوالدان يعمالن، في الوضع العادي أربع ساعات تقري تمهيدييوم تعليم عدد ساعات  تكون

ً مجاني لتمهيديالتعليم اويعتبراليوم في حضانة األطفال العادية. من  ميع األطفال، ويُقّدم لألطفال خالل اليوم وجبة ساخنة لج ا

التعليم تواجده في حصة  بعد خالل اليوم في حضانة األطفال تواجد االطفلإذا وجميع المواد التعليمية مجانية.  وتُعتبركذلكمجانية. 

عن نصف اليوم. حضانة األطفال العاديةبدفع تكاليف  اهوالد سيقوم، التمهيدي  

األساسيلتعليم ا  
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معظم تالميذ مرحلة التعليم األساسي يدرس . يلتحق بالتعليم األساسيسنوات من عمره، و 7الطفل عنما يبلغ  التعليم اإللزامي تبدأ

التابعة للدولة. عض المدارس الخاصة و المدارسبكذلك توجد و في مدارس التعليم األساسي التابعة للبلدية،  

المدرسة باسم  6 الى 1 من تُسمى باللغة العامية الفصولو. األول الى الفصل التاسعل فصالمن  التعليم األساسيتكون فترة 

للجميع.  مجانيةً  تُعتبرمن أموال الضرائب ومرحلة التعليم األساسي  تُمولو .بالمدرسة اإلعدادية 9 الى 7من والفصول اإلبتدائية 

يوم أثناء كل يحصل التلميذ على وجبة ساخنة مجانية و .واألدوات والمعدات التعليمية مجانيةً  جميع الكتب والموادوتعدُّ كذلك 

اإلستفادة من وكذلك  ،المقرة وفقاً للقانونوالتالميذ الحق في الرعاية الصحية المدرسية المجانية  ىلد ه يكوندراسي. كما أنَّ 

رسي تُقّدم الخدمات خالل اليوم المدو. يلمدرسالمستشاراالنفسي و على سبيل المثال خدمات األخصائي أي ،رعاية الطالبيةال

بالقرب منها.المؤسسة التعليمية أوب  

بصفتهم من الناحية اإلنسانية وتهم وكذلك دعم تربي ،المعرفة والمهارات الضروريةكل التالميذ تعليم  الىهدف التعليم األساسي ي

وينّمي الشعور بحقوق اإلنسان ومن إكتساب نمط الحياة قوي، من المشاركة التعليم زيعزّ وفي المجتمع الديمقراطي.  أعضاء

من واحترامها.  ً  وظيفة التعليم األساسيويدخل ضِّ ع أيضا الثقافي، وكذلك دعم التالميذ  تطويرالمعارف لدى الطفل بخصوص التنوَّ

 من أجل بناء هويتهم الثقافية.

المرحلة الثانوية أو بعلى سبيل المثال  ،هتعليم لمواصلةم بالطلب لتلميذ إمكانية التقدَّ ل شهادة التعليم األساسيالحصول على  يُخّول

ويقوم التعليم في الفصول الستة األولى من مرحلة التعليم األساسي،  لىمعلم الفصل عويكون ويُشرف مؤسسات التعليم المهني. ب

ص في تلك لكل مادة تعليمية معلم خاص بها، أي معلم متخصَّ  كوني 9 الى 7 منفي الفصول بينمامية. يس جميع المواد التعليربتد

 نيوجد ما يعرف أيضاً "بالفصل العاشر" أي سنة واحدة إضافية لمرحلة التعليم األساسي ألولئك التالميذ الذين يحتاجووالمادة. 

   في إكمال تعليمهم.راسية وتحسين مقوماتهم لالستمرارإلى تطوير مهاراتهم الد

 

 

 

  لتعليم والمواد التعليمية للتعليم األساسيخطة ا

ة بكل فنلندا على  أساسيات الخطة التعليمية التي  علىالتشريعات القانونية وتعتمد الخطة التعليمية الخاصة بالتعليم األساسي الخاصَّ

اللها يتمُّ وها مديرية التعليم. دُّ عِّ تُ    والتعليم.التربية بخصوص المهمة تحديد جميع األمور من خِّ

 ً يقوم ويشارك أيضاً في التخطيط للعملية التعليمية. بإمكانه أن و ،عملية التعليم داخلفاعل نشيط التلميذ ، يُعتبرة التعليميةطّ للخُ  وفقا

تالميذ التفاعل المتبادل مع العن طريق أن يكون التعليم الى  ويهدف ذلك .التحفيزيالتقييم التعليم والتشجيع وتقديم  بإدارة المعلم

 اآلخرين ومع العالم المحيط.

معرفة  وتُعدُّ التعليم الجديدة.  نماطأيضاً أل اً يخلق هذا حيزومن خالل التعليم إلى القيام بالعمل من خالل البحث واإلبداع.  يتمُّ السعي

في  ةولة والكاميرات مهملهواتف المحمواأجهزة الكمبيوترأي استعمال مختلف األجهزة التقنية ك ،تقنيات المعلومات واالتصاالت
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استعمال تقنيات التالميذ م يعلت المدرسةلذلك يتم بلعمل. وبااليومية  األنشطةضرورياً في جميع  ذلك ويُعدُّ المجتمع المعاصر. 

إمكانيات بشكل شامل في جميع المواد التعليمية.يقّدمه من المعلومات واالتصاالت ويُستفاد مما   

اللغة األم واألدب واللغة  ،على سبيل المثالويدخل ضمن هذه المواد مواد إلزامية مشتركة للجميع. تعليم في التعليم األساسي  يتمُّ 

واللغة األجنبية وعلوم البيئة والتاريخ وعلوم المجتمع والرياضيات والكيمياء والفيزياء  الفنلندية(أوالوطنية الثانية )اللغة السويدية 

ية والرياضة البدنية والفن التشكيلي والموسيقى واألشغال اليدو الرؤية الكونيةوأالصحية والدين  وعلم األحياء والجغرافيا والعلوم

   .ةالمنزلي األعمالو

الى  ويهدف ذلكأي تلك المواد التي بإمكان الطالب أن يختارها بنفسه. ،مواد اختيارية باإلضافة إلى المواد اإللزاميةهناك توجد 

   .9 الى 7منبشكل خاص في الفصول توجد المواد االختيارية وه. التي تهمُّ ورتعميق معرفة التلميذ باألم

لتلميذ أيضاً الحصول ل يحقُّ وولمزدوجي اللغة كجزء من التعليم األساسي.  األجانبللتالميذ  مكن توفير إمكانية تعليم اللغة األميُ 

 .هناك على األقل ثالثة تالميذ من نفس الديانة في مدارس التعليم األساسي وإذا ُوجد، إذا طلب الوالدان ذلك، دينيعلى تعليم 

خالل   يتمُّ و .مادة الرؤية الكونيةالكنيسة األرثوذكسية، أن يدرسوا لكنيسة اللوثرية أوإلى ا نلتالميذ الذين اليتبعووكبديل بالنسبة ل

هات والهوية الثقافية والتربية األخالقية للفرد.تلف التوجُّ تداول األخالقيات وحقوق اإلنسان ومخحّصة مادة الرؤية الكونية   

  التوجيه الطالبي والدعم الخاص

ً ، فإن العديد من المدارس تنظم يةالتعليم أمورهتسييرا كان لدى الطالب صعوبات في إذ ً إضافي دعماً تعليميا في مختلف المواد  ا

جميع  يكون لدى باإلضافة إلى تعليم المواد التعليمية،و باللغة الخاصة بالتلميذ. أحياناً دروس تقوية قد تكون  تنظيم أي يتمُّ  ،التعليمية

منها دعم  ،التوجيه الطالبي القيام بأشياء متعددة خالل يتمُّ وطالب التعليم األساسي الحق في الحصول على التوجيه الطالبي. 

الفصل وكذلك بالتعليم  عن طريقالتوجيه الطالبي  ويُعطىعليم. حدوث مشاكل متعلقة بالت تجنّبالتعليم ل لمواصلةالتعليم والتوجيه 

،بإسم باللغة الفنلندية عرفيُ و ،توجيه الطالبيقوم المعلّم المتُخصص ببشكل شخصي عند اللزوم. في مجموعات صغيرة أو  

.)Opo (  

 اإللتحاقفي التعليم وفي  على دعم كاف  التلميذ في مرحلة التعليم األساسي وفقاً للقانون الحق في الحصول عند اللزوم يكون لدى 

الصعوبات في المرض أو اإلعاقة أو  بمثالً بسبمن الممكن أن تكون الحاجة إلى الدعم وطوال مرحلة التعليم األساسي.  ةالمدرسب

وأولياء األمر حاجة إلى الدعم، فإنه يتم توضيح وضع الطالب بعناية بالتعاون مع الطالب هناك  أنّ  نفي حال تبيَّ والتعليم. 

   والمؤسسة التعليمية والخبراء.

 

ً أن يكون الدعم مرن من ذلكالهدف ويكون بشأنها وفقاً لوضع التلميذ. الدعم، ويُصدر القرار من مختلفةأنواع توجد  له  اً ومخطط ا

ما كان من الممكن مساعدة كلَّ ، حاجة إلى الدعم بشكل مبكروإذا تمَّت مالحظة أنَّ هناك مكن تعديله وفقاً للحاجة. ي و ،بشكل جيد

   الطفل بشكل أفضل، وبذلك يُمنع تكّدس المشاكل.
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وتكمن التعليم وفقاً لها. ، ويُنجزتعليم خاّصة بالتلميذة إعداد خط فإنه يتمُّ  ،ألحد التالميذالدعم الخاص تقديم بشأن قرارال تّخاذإ إذا تمَّ 

الدعم عند انتقال من المهم أن يستمرويُعتبر فردية للتلميذ على المدى الطويل. دعم عملية التعليم ال ة فيتعليم الخاصالخطة وظيفة 

  الطفل من مدرسة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى.

ر دعم اب بالش تطوُّ  

نين ليصيروا ُمستقلّيناألطفال والشباب الى دعم في فنلندا يتمُّ السعي  يصلون عندما اآلخرين بعين االعتبار يقومون بأحذو وُمتّزِّ

ويقوم ذلك إلى الوالدين وإلى دعم الناس اآلخرين.  من أجل تحقيقيحتاج الشباب وفي المجتمع.  ولكي يصبحوا أعضاءً  لسن البلوغ

الشباب في المدارس.بدعم  لمدرسةمستشار االمعلمون والممرضة واألخصائي النفسي للمدرسة و  

المساعدة في الحاالت الصعبة:منها على االستشارات أو أن يحصل بإمكان الشابالتي خرى األماكن قائمة لبعض األ  

االستشارات العائلية وعيادات الشبابـ   

رابطة السكان ـ   

حماية الطفلل مانّيرهيمرابطة ـ   

شبابالخاص بالاألزمات  ـ مركز  

البيوت اآلمنة للشبابـ   

بيوت البناتـ   

بيوت وهاتف األوالدـ   

  التعليم التحضيري للتعليم األساسي 

أيضاً لألخذ بعين االعتبار ل هذه الخطةسعى من خالويُ . األجانب كذلككل فنلندا، تعليم األطفال ل أساسيات الخطة التعليميةتخصُّ 

إلى دمج األطفال الذين انتقلوا إلى فنلندا من  ويهدف ذلكخلفيات الطالب واألساسيات التي تم االنطالق منها كاللغة األم والثقافة. 

ي فصل عادي للتعليم األساسي وفقاً ألعمارهم ومهاراتهم ومستوى معرفتهم. من الممكن منحهم على كل حال أماكن أخرى ف

   التعليم التحضيري للتعليم األساسي إذا كان ذلك ضرورياً.

يُعتبرتعليم اللغة ومن ناحية االندماج في فنلندا.  يقوم بدعمه، ويلتحق بالتعليم األساسيل الى تحضيرالتلميذالتعليم التحضيري هدف ي

ً مهم اً جزء اللغة السويدية وفقاً للمنهج التعليمي تعلم اللغة الفنلندية أواإلستفاذة من إمكانية  بإمكان الطفلومن التعليم التحضيري.  ا

ه التعليم التحضيري لالمخصص للتالميذ ذوي الخلفية األجنبية.  اللغة ية أومهاراتهم في اللغة الفنلندتكون  الذين لتالميذويُوجَّ

اللغة السويدية.داب اللغة الفنلندية أوآدراسة وبالتالي ال تكون لديهم إمكانية  كافيةغيرالسويدية    
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  تقييم الطالب في مرحلة التعليم األساسي

متنوع بأكبر قدر ممكن لكل من  تقييممنح ويهدف ذلك الى . العام الدراسي مه بشكل مستمر خاللتقييم تعليم الطالب وتقدّ  يتمُّ 

والقيام بالواجبات المدرسية المنزلية وتصرفاته  داخل الصَّف رهخالل التقييم مقارنة أعمال التلميذ وتطوَّ  تتمُّ و التلميذ وأولياء األمر.

.الى غير ذلك  

ابعة ما إذا كان التلميذ قد استوعب األشياء مختلف المواد التعليمية، وتتم من خاللها متبختبارات خالل العام الدراسي االتنظيم  يتمُّ 

ً التقييم مبنيوال يكون تعليمها.  التي تمَّ  عمل  ،تقييم على سبيل المثال بشكل مستمر، أي يتمُّ  فقط على نتائج االختبارات وإنما يتمُّ  ا

   المنزلية وما إلى ذلك.المدرسية  الواجبات التلميذ أثناء الحصص وفي حاالت التعليم وحل

نقاط أونتائج  علىالشهادة تحتوي و. مدرسيةشهادة بمنح التالميذ دراسي عام كل األقل مرة واحدة في نهاية وم المدرسة على تق

ً  مستواهيكون نقطة تعكس مستواه، إذا حصل على أربعة منحه بويتمُّ تقييم مستوى الطالب  ،الدراسة ذا حصل على عشرة إو ضعيفا

مرة واحدة في  يحصل الطالب وأولياء أمرهوكليهما. أو كتابيتقييم ويمكن تقييم مستواه كذلك عن طريق  يكون مستواه ممتاز.

التلميذ. أو بشأن سلوك مع المعلم مناقشاتال بخصوصيل المثال معلومات عن التقييم، على سب على على األقل السنة  

رالسنة الدراسية نه من الممكن أ، فإنَّ مادة معينة علىفي  ةمقبول نتيجةإذا لم يحصل التلميذ في نهاية العام الدراسي  ب يتوجَّ و. يُكّرِّ

إضافية  بواجباتزم التلميذ بالقيام تهو أن يلو ،ثانيخيار ويكون هناك نفس الفصل من جديد.  دراسة عليه في تلك الحالة

ث أوالً مع ولي التلميذ والناظر بالتحدُّ  المويقوم في هذه الحاالت معو. المواليإلى الفصل  تأهيلهوامتحانات، كي يكون من الممكن 

ب فعله. القرار بشأن ما يتوجَّ يتمُّ اتّخاذ  أمر التلميذ، وبعد ذلك  

ةيالمدرس لوجبةالمرحلة التعليم األساسي و المدرسي الزمنتدبير  

الدراسي إلى فصل الدراسي يُقّسم العام ويبدأ العام الدراسي في منتصف شهر أغسطس وينتهي في أول يوم سبت من شهر يونيو. 

عطلة عيد الميالد.  وقتهاباحتفاالت عيد الميالد، حيث تبدأ  يفصل الدراسي الخريفال. ينتهي يفصل الدراسي الربيعالو يالخريف

اسي توجد خالل العام الدرواالحتفال ببداية عطلة الصيف. ب وقتها يتمُّ وباحتفال الربيع،  ييُحتفل في نهاية فصل الدراسي الربيعو

مارس.  -الخريف وإجازة الشتاء في شهر فبراير  خالل فصلإجازات أخرى باإلضافة إلى هذه اإلجازات، مثل إجازة الخريف 

عادي، فإن ذلك اليوم  عمليوم ب يوم االستقاللخميس الصعود أوأو العيد العمَّ كعيد الفصح أو حلَّ عيد من هذه االعياد المهمةإذا و

   سة.يكون يوم إجازة عن المدر

األولى أقصر منه في الفصول العليا.  المدرسية اليوم المدرسي في الفصوليكون يختلف طول اليوم الدراسي باختالف الفصول. 

يكون  9 الى 7 منساعة في األسبوع وفي الفصول  25 الى 19منهو  6 الى 1منالحد األدنى لعدد الساعات للفصول ويُعتبر

   دقيقة الحصة الواحدة. 45تستغرق . واستراحات فيما بين الحصصتوجد هناك وساعة في األسبوع.  30

التالميذ حينئذ على وجبة غذاء ساخنة من  يحصلأطول لتناول طعام الغداء في منتصف اليوم الدراسي، حيث  استراحةتوجد 

ً الطعام المدرسي طعامويُعتبر. 1948تقديم الطعام في المدرسة في المدارس الفنلندية منذ عام وبدأ المدرسة.  مطعم  اً صحي ا

ً أساسي يحصل و، يلتزم بتوصيات التغذية الرسمية، أي ما يوصي بتناوله من طعام في فنلندا، كي تبقى صحة اإلنسان جيدة. ا

ي. طوال اليوم الدراسكي يكونوا قادرين على االستمرار التالميذ من الطعام على جميع المواد الغذائية المهمة وعلى الطاقة الكافية

ً  أً من المهم على كل حال أن يتناول التالميذ إفطارو يا    في البيت قبل المجيء إلى المدرسة. مغّدِّ
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ً إذا كان التلميذ ملتزم ب على صحية، فإننا نسعى ألخذ ذلك بعين االعتبار. يتوجَّ ألسباب أخالقية أودينية أو ئي خاصغذا بنمط ا

ب ، ومن الممكن أن تطلُ إلبنهمالخاص الغدئي لعاملين في مطبخ المدرسة بشأن النمط مع اأولياء األمورحينئذ التحاورمع المعلم أو

لطفل.الخاص با لمثال فيما يتعلق بالنمط الغذائيالمدرسة وثائق معينة، كشهادة الطبيب على سبيل ا  

 التعاون بين البيت والمدرسة

ً مهم ًراأم عتبرفي فنلندا التعاون فيما بين المدرسة وأولياء أمر الطالبيُ  ، تكون تحت مسؤلية والديهم تربية األطفال ألنَّ جداً،  ا

لن ينجح العمل المدرسي بدون التعاون فيما بين البيت و. تحت مسؤولية المدرسة خالل اليوم الدراسي موتربيته همتعليمويكون 

   والمدرسة.

ن الجيد أن مو. بيتالبذلك إلى دعم وتشجيع من أجل يحتاج التلميذ ملزم منذ الفصول األولى بتحمل المسؤولية عن تعليمه، ويُعتبر

   المنزلية.الطفل بالقيام بالواجبات المدرسية  على أن يقوممثالً بدقة، وأن يحرصوا  أطفالهمتعليم يتابع أولياء األمور

ثال أمسيات أولياء األمور وكذلك في المدارس تنظيم على سبيل الم يتمُّ في يحدث التعاون فيما بين البيت والمدرسة بأشكال مختلفة. 

ق يتواصل المعلمون مع الوالدين فيما يتعلَّ وبالعائالت للمشاركة فيها.  بُ رحَّ يُ  وأيام األبواب المفتوحة وحفالت مشتركة ورحالت، 

  الهاتف.أو بتلميذ معين من خالل الرسائل أوالبريد اإللكتروني الخاصةباألمور 

التواصل من خاللها بإمكان المعلمين وأولياء األمور يكونمنظومة إلكترونية على اإلنترنت، حيث تُستخدم في العديد من المدارس 

بإمكان وعن وضع التلميذ.  نعادةً بشكل شخصي ويتحدثويتقابل المعلمون وأولياء األموروبخصوص األمور المتعلقة بالتلميذ. 

، فإن الدوام المدرسي عّاالً عندما يكون التعاون فوأن يقرروا معاً بشأن الوسيلة األفضل للتواصل والتعاون.  المعلمين والوالدين

   صبح كبيرة جداً.قبل أن تُ  معالجتهاسهل مالحظة المشاكل المحتملة، وحينئذ يكون من األويسير بشكل أفضل. 

التحدث أوالً مع المعلم الخاص بالتلميذ والتواصل عند اللزوم مع المدرسة، فمن الجيد  آداءعن  بالرضاالوالدان  يشعرإذا لم 

لتزم يالمدرسة ال عمل مع مؤسسة اإلدارة اإلقليمية، إذا كان هناك شك بأن الممكن التواصل مع البلدية أوه من . كما أنَّ المدير

 بالقوانين والتشريعات.

  األمان في المدرسة

ف بشكل الئق تجاه من واجب التلميذ أن يتصرَّ وع التالميذ لديهم الحق في وسط دراسي آمن. وفقاً لقانون التعليم األساسي فإن جمي

ً كون الطريق إلى المدرسة آمني يجب أن المعلمين والتالميذ اآلخرين. كما ب أن تكون هناك خطة لجميع يتوجَّ وبأكبر قدر ممكن.  ا

بخصوص ب أن تكون هناك إرشادات ضافة إلى ذلك يتوجَّ المدارس تحسباً لألزمات التي من الممكن أن تمس الجميع. باإل

العنف والمضايقة واإلزعاج وكذلك منع استخدام المسكرات/المخدرات والتعرف على  ة مثالً،مختلف مشاكل حاالت التصّرف في

التعليم وأمن رسة وسيرز من النظام داخل المدعزَّ جميع المدارس الضوابط والنظم الخاصة بها، والتي تُ يُعتبرلدى ذلك ومعالجته. 

   الوسط المدرسي وراحته.
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النفسي قصد بالمضايقة العنف الجسدي أويُ وفي المدارس.  وال المضايقة وال اإلزعاج وال العنفمييزيُقبل أي نوع من أنواع التال

ً الذي يستغرق فترة طويلة ويستهدف شخص في  قضايِّ المُ  الشخصغالباً ما يكون ومن قبل مجموعة. من قبل شخص آخرأو اً واحد ا

على سبيل المثال أكبر حجماً أو أكبر سناً أو  الُمضايِّق من الممكن أن يكونو قوى من الشخص الذي تتم مضايقته. وضعية أ

إذا حدثت المضايقة في المدرسة أو أثناء واأللم.  التسبب فييستغل وضعيته على سبيل المثال بالتخويف والتهديد وومفضل أكثر 

المدرسة. من واجب المدرسة التدخل في المضايقة.مديرمع المعلم أوب حينئذ التواصل في الحال مع المدرسة، فيتوجَّ الطريق إلى   

 

 

 من الخطة التعليمية للمدرسة، ويتمُّ  اً جزء يةاألمن راألموعتبر تُ وهناك سعي لتعزيز األمن في المدرسة من خالل وسائل التربية. 

سبيل المثال ومن بين هذه المواضيع نذكر على ختلف المواد التعليمية وفي مختلف األحداث. من خالل حصص متداول هذه األمور

  التربية اإلنسانية واألمن والمواصالت وكذلك المسؤولية عن الطبيعة والرفاهية والمستقبل المستدام.

  للتالميذ والنوادي المسائيةالصباحية و األنشطة

نظم التعليم األساسي لتالميذ الفصل األول والفصل الثاني وكذلك فعاليات التعليم الخاص للتالميذ خالل أيام بإمكان البلديات أن تُ 

 الدوام الرسمية صباحاً قبل بدء اليوم المدرسي أو بعد الظهر بعد اليوم المدرسي. 

كذلك منح الوسط اآلمن لنمو الطفل وإمكانية دعم العمل التربوي للمدرسة وللبيت، والى هدف فعالية الصباح وفعالية ما بعد الظهرت

جداً ألولئك األطفال الذين  عتبر فعالية الصباح وفعالية ما بعد الظهر مهمةً طة. تُ المشاركة في الفعالية الموجهة المتنوعة والمنشِّ 

لية الصباح وفعالية فعا المكان للطفل بخصوصللحصول على مسبقاً  ب التقدم بطلبيتوجَّ ويعمل والديهم فترات طويلة من اليوم. 

   الفعالية.بدفع تكاليف جباية  ةالبلدي يمكن أن تتكلّف، ما بعد الظهر

النوادي لتقديم إمكانيات ممارسة الهوايات،  عن طريقسعى يُ وفي بعض المدارس نوادي متنوعة أيضاً بعد اليوم المدرسي.  متُنظَّ 

فعالية النادي طوعية بالنسبة  عدُّ وتُ انية للمشاركة في الهوايات. على وجه الخصوص ألولئك األطفال الذين ليس لديهم إمك

   للتالميذ.

  التعليم األساسي للكبار

أولئك الذين لم ينجزوا  ، وتكون لصالحالمعاهد الشعبيةوفي في المدارس الثانوية للكبار تعليم أساسي للطالب الكبار  كذلك مقدَّ يُ 

معينة منه  ءاً التعليمي للتعليم األساسي أو أجزدراسة كل المنهج التعليم األساسي للكبار  ويمكن خاللمرحلة التعليم وهم أطفال. 

 ، كي يكون بإمكانهم بعد ذلك إكمالبمرحلة الَكبريريد البعض أن يدرس مرحلة التعليم األساسي وعلى شكل دورات تعليمية. 

في المؤسسات التعليمية المهنية.تعليمهم في المدارس الثانوية أو  

التعليم األساسي للكبار ويُعتبركون الشخص بالغاً.  راعى فيهاويُ التعليم األساسي للكبار، ب لتعليمية الخاصة االلتزام بالخطة ا يتمُّ 

ً مجاني كيال.الللطالب وبإمكانهم الحصول على دعم مادي للدراسة من  ا  
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   المدرسة الثانوية

بعد مرحلة التعليم األساسي. ال تؤهل المدرسة الثانوية لمهنة، مؤسَّسة التعليم المهنية أوالمدرسة الثانوية التعليم في  مواصلةمكن يُ 

المدرسة الثانوية يمنح المؤهل لتكملة التعليم في المؤسسات التعليمية  تخّطيالتركيز فيها على المواد الثقافية العامة،  وإنما يتمُّ 

ب على أبطأ إذا أراد. يتوجَّ مكان الشخص إنجازها بشكل أسرع أوسنوات، ولكن بإتُنجز المدرسة الثانوية عادةً خالل ثالث والعليا. 

   كل حال إنجاز المدرسة الثانوية في موعد أقصاه أربع سنوات.

ً عادةً ما يكون التعليم مجاني  ويُمكنفي المدارس الثانوية، إذا كان هدف الطالب هو إنجاز كل المنهج التعليمي للمدرسة الثانوية.  ا

أيضاً عن  التكاليفبشأن الدورات التعليمية الجزئية، وتوجد هناك رخصة خاصة لبعض المدارس الثانوية لجباية التكاليف  دفع

يُلزم طالب المدرسة الثانوية بالحصول على الكتب والمواد التعليمية األخرى وإنجاز كل المنهج التعليمي للمدرسة الثانوية. 

التقدم  هبإمكانف للطالب، األساسية النشاطإذا كانت الدراسة هي والمدرسة،  طعموجبة مجانية في ملحق في بأنفسهم، ولكن لديهم ا

.سنة 17 إذا كان عمره أكثرمن كيالالبطلب دعم التعليم من   

 

 

  المواد التعليمية للمدرسة الثانوية

المدرسة الثانوية وتُعتبر حلة التعليم األساسي.الحال في مريلتزم العام الدراسي للمدرسة الثانوية بنفس الجدول الزمني كما هو 

يتطلب  يخططوا بأنفسهم جدولهم التعليمي.بدون فصول، أي المواد التعليمية مقسمة إلى دورات تعليمية وبإمكان الطالب أن 

وتُعدُّ أكثر من ذلك.  دورة تعليمية على األقل، ولكن من الممكن دراسة دورات تعليمية 75ية إنجاز والمنهج التعليمي للمدرسة الثان

   األخرى بنفسه. الدورات الطالبويختارمعظم الدورات التعليمية إلزامية 

س المواد التعليمية التالية في المدرسة الثانوية: اللغة األم واألدب واللغة الوطنية الثانية واللغات األجنبية والرياضيات وعلم تُدرَّ 

والرياضة البدنية والعلوم الصحية والموسيقى الرؤية الكونية النفس والفلسفة والدين أو األحياء والجغرافيا وعلوم المجتمع وعلم 

   والفن التشكيلي وكذلك التوجيه الطالبي.

  التقييم وشهادة إتمام الثانوية العامة

تقييم المنهج  دُ يُحدَّ وم من خالل التقييم باألرقام لكل دورة تعليمية على حدة. قدَّ م النتائج التعليمية للطالب في المدرسة الثانوية وتُ تُقيَّ 

الطالب كل المنهج التعليمي للمدرسة الثانوية، فإنه يحصل على  تمُّ عندما يُ والتعليمي لكل مادة بناًء على تقييم كل دورة تعليمية. 

 شهادة إتمام المدرسة الثانوية.

ت مؤسسااإللتحاق ب بيتطلَّ و. ويحصلون على الشهادة امتحان إتمام الثانوية العامةالثانوية سة الل فترة المدرالطالب خيجتاز

الذي  امتحان إتمام الثانوية العامة أوشهادة إتمام التعليم المهنيجامعات العلوم التطبيقية شهادة التعليم العليا في الجامعات أو

يُنظم امتحان إتمام وية العامة من نفس االختبارات في جميع أنحاء فنلندا. امتحان إتمام الثانويتكّون ويستغرق ثالث سنوات. 

امتحان إتمام الثانوية العامة من أربع امتحانات على األقل،  شّكليتوالثانوية العامة مرتين في السنة، في الربيع وفي الخريف. 

امتحان إتمام الثانوية العامة بحروف تقييمية،  يتمُّ تقييمومواد تعليمية. عدد أكبرمن ال عن طريقمتحان لإلم تقدّ الولكن من الممكن 
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بكتابة الحروف بالترتيب في سنقوم و األداء المرفوضمع الحرف الذي يعني اليمين(  )من اليسارإلىالى األسؤ من األفضل

كل المنهج يكون قد أنجزانوية العامة عندما يحصل الطالب على شهادة إتمام الثو .مرفوضيعني الحرف األخيراألخير، السطر

 التعليمي للمدرسة الثانوية وامتحان إتمام الثانوية العامة.

)L,E,M,C,B,A (  

   التعليم المهني

مهنيين في مختلف  كوينالعمل بت لتلبية حاجيات كذلكيهدف ومن الناحية العملية لدراسة مهنة معينة. التعليم المهني يَهدف 

التعليم النظري للثقافة العامةضئيلة من  يتوفَّرعلى نسبةجداً، و اً عملي التعليم المهنييُعتبرالمجاالت.      

لتعليم المهني من الممكن إنجاز اوللشباب وللكبار.  الدراسة متاحةً  ةإمكاني وتكون ،ةعديدومكن إنجاز التعليم المهني بطرق مختلفة يُ 

توجد أيضاً مؤسسات تعليم والمهنية وفي المعاهد الشعبية. رمؤسسات التعليم المهني وفي مراكزتعليم الكباب على سبيل المثال 

ثال بسبب إلى دعم منتظم في التعليم والدراسة، على سبيل الم باألشخاص الذين يحتاجون، وتعليم مهني خاص خاصةمهنية 

   اإلعاقة أو المرض.الصعوبات في التعليم أو

ويمكن الحصول وشهادة مهنية بالتّخصص. مهنية مهنية أساسية وشهادة شهادة علمية  الى الشواهد العلمية المهنيةتنقسم أنواع 

باإلختبار التأهيل ويُعتبرأوعن طريق التعلم في مكان العمل. باالختبارأوالتعليم المهني األساسي على هذه الشواهد عن طريق 

الخدمة ، أثناء القيام بالعمل الحقيقيةمواقف ا من خالل مإثباته يعني أن المهارة المهنية والمعرفة يتمُّ  ،مخصص في األساس للكبار

العمل.ويُقصد بالتعلُّم في مكان العمل، اكتساب خبرات عملية من خالل ممارسة اإلنتاج. أو    

ً التعليم المهني مجانييُعدُّ  وغالباً ما يتوجب عليه أن يحصل  ،ب على الطالب أن يحصل على الكتب بنفسهفي العادة، ولكن يتوجَّ  ا

 ويُمكن دفعالتعليم المهني األساسي.  بمؤسَّساتيوجد طعام مجاني أيضاً ولى المواد األخرى ومعدات وأدوات العمل. أيضاً ع

الذي عن طريقه يتمُّ الحصول على هذه التعليم كذلك الّشأن بخصوص ، وخصصالتَّ بالمهنية الشواهد المهنية وتكاليف الشواهد 

    .الشواهد

أو مباشرة من خالل صفحات أُبينتوبولكو.في  عليم المهني من خالل اإلنترنت على صفحات لتَّ لإللتحاق بافي العادة  تُقّدم الطلبات

ن اختبارات مكتوبة من الممكن أن يتضمَّ و للمتقدمين بالطلبات، اجتيازم امتحان يُنظَّ واإلنترنت للمؤسسة التعليمية )تعليم الكبار(. 

ً ومقابالت و م الطالب مرحلة التعليم األساسي في تِّ إذا لم يُ وعملية واختبارات نفسية وما إلى ذلك.  تمارينو واجباتيجب أن تُعدُّ مسبقا

اللغة السويدية الخاص كة في اختبار اللغة الفنلندية أومهارات لغوية كافية بالمشارب عيتمتَّ فنلندا، فيتوجب عليه في العادة إثبات أنه 

  بالمؤسسة التعليمية.

ةالمهني ةالعلمي الشهادة  

 منهم  بتطلّ شخاص الذين ال توجد لديهم معرفة مسبقة بتلك المهنة ويُ ُمخصَّصةً لأل ةاألساسي ةالمهني ةالعلمي الشهادة تُكون

ويتمُّ كذلك تلك المهنة و بخصوص منح الطالب المعلومات والمهارات الالزمة ويهدف ذلك الىالمشاركة المنتظمة في التعليم.

 ةمهنيال ةعلميال نوعاً مختلفاً من الشواهد 50وجد هناك أكثر من ويالمهنة بشكل مستقل. تلك رسة ممامن أجل  تحضيرهم 

تنظيمها في المجاالت التالية: وتمَّ  ةساسياأل  
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المجال اإلنساني والتربويـ   

  مجال الثقافةـ 

  مجال علوم االجتماع والتجارة واالقتصاد واإلدارةـ 

  مجال العلوم الطبيعيةـ 

  مجال التكنولوجيا والمواصالتـ 

  مجال الموارد الطبيعية والبيئةـ 

  المجال االجتماعي والصحي والرياضيـ 

  مجال السياحة والسفر والتغذية واالقتصادـ 

 ةالمهني ةلميالع الشهادةإنجاز  يتمُّ والتعليم على أساسيات المؤهالت العلمية األساسية المهنية التي أعدتها مديرية التعليم. تمَّ بناء 

وم والمهارات دراسة العل تتمُّ  أي ،معظم المواد التعليمية عبارة عن مواد تعليمية مهنيةوتُعدُّ سنوات. سنتين أوثالث خالل  ةاألساسي

 نُ تضمّ ت ةاألساسي ةالمهني ةالعلميالشهادة  أن يعني ذلكجزء من التعليم في أماكن العمل،  ويُنجزُ كل مجال. بالمطلوبة في العمل 

   .التطبيقي عن طريق التدريب عن العمل الكثير من التعليم

ً منها إلزامي اً جزء ويكونللجميع، تكون موجهةً مشتركة مواًدا باإلضافة إلى التعليم المهني  الشهادة نتضمَّ ت . اختيارياً وجزء آخر ا

ء والكيمياء وتقنية المعلومات واالتصاالت اللغة األم واللغات األجنبية والرياضيات والفيزياونجد من بين المواد المشتركة، 

العمل والعلوم الرياضية والصحية  ل الحر والمحافظة على القدرة علىوالمهارات االجتماعية ومهارات العمل وممارسة العم

وية والتعليم المهني المدرسة الثانب الدراسةمكن ويُ واألخالقيات وعلم النفس ومعرفة علوم البيئية. والمعرفة الثقافية والفن والثقافة 

   األساسي في نفس الوقت.

يحصل التلميذ على التوجيه التعليمي خالل فترة التعليم المهني وط لكل طالب حسب احتياجاته خطة تعليم شخصية مناسبة. يُخطّ 

ً التوجيه التعليمي مهمويعدُّ ويشارك شخصياً بنشاط في التخطيط لتعليمه.  هم صعوبات في التعليم أو جداً ألولئك الطالب الذين لدي ا

الشخصي وتقوية النمو التطور دعم والتعزيزمنالتأمين سير التعليم و الىهدف التوجيه ويصعوبات في السيطرة على الحياة. 

   التعليم المهني.بالخاص الصف طالب التعليمية الشخصية ل أيضاً إعداد الخطة يتمُّ والمهني. 

في مكان  عادةً من خالل اختبار المهارات المهنية الذي يتمُّ  ةاألساسي ةالمهني ةالعلمي المؤسسةلبة طمهارات ومعرفة م يقييتمُّ ت

أي  ،ثبت عملياً مدى استيفائه للمتطلبات األساسيةيُ يجب أن لب اهذا أن الطويعني م في مكان العمل. العمل خالل فترة التعلَّ 

شهادة والتي تُعتبر جزءاً من العن كل اختبار خاصةعلى شهادة  الطالب ليحصُ و. بالبرنامج التعليمي المحددة المهارات المهنية

    .ةالعلمي هنيةالم

مخصصة ألولئك األشخاص الذين لديهم المهارات خصص لت  با ةالمهني ةالعلمي الشهادةو ةالمهني ةالعلمي الشهادةتكون كل من 

من الممكن وتطوير مهاراتهم.  نيريدوفقط هم المجال أو أنَّ  من خالل العمل أو ممارسة ذلكاكتسابها حيث تم  ،المهنية جاهزة

تعليم الم في المؤسسات التعليمية دون المشاركة في التعليم، ولكن يُنظَّ  ،فقطمن خالل المشاركة في االختبارالحصول على الشهادة 
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طلوبة من لديه المهارات المهنية المبأن  ةالمهني ةالعلمي بالحصول على الشهادةثبت الشخص يُ و. حصول على الشهادةتحضيري لل

ب المهارة في المهام التي تتطلَّ أنّه يتوفّرعلى  خصصالتَّ ب ة المهنيةالعلميبالحصول على الشهادة و. ويُثبِّث المهنيين في هذا المجال

   .كبيرة خبرة

ً مؤقت، بإبرامه عقداً م الطالب المهنة في مكان العمليتعل   العقد أن يقوم مكان العمل  ضمن شروطويكون و .عمل مع رب العمللل ا

التعليم النظري في و ،م في مكان العملالتعلُّ ي، التعليمالبرنامج ن يتضمَّ والمهنة خالل فترة العمل. ب ما يتعلقكلُّ بتعليم الطالب 

 تكون والتيصية لكل طالب، إعداد خطة تعليم شخ يتمُّ وبضعة أيام في الشهر. تعليم الكبارمؤسسة أو في  مهنيالعليم لتَّ امؤسسة 

   مديرية التعليم. إعدادها من طرف تيساسيات الاألعلى  مبنيةً 

على التعليم السابق للطالب وعلى  ذلكم في مكان العمل من سنة واحدة إلى ثالث سنوات، ويعتمد تتفاوت المدة التي يستغرقها التعلُّ 

من خالله التواصل مع  الطالب، كما يتمُّ يقوم بتوجيه وتقييم تطورل العملمكان ب للطالبخاص عين مرشد ويتمُّ تخبرته العملية. 

يُدفع للطالب عن فترة أيام العمل راتب وبنفسه على مكان عمل مناسب.  حصلعلى الطالب أن ي بُ يتوجَّ والمؤسسة التعليمية. 

   عادي وفقاً لعقد العمل.

  دعم اللغة الفنلندية في التعليم المهني

قنا لهالتعليم الذي صناف أ باإلضافة إلى ً قدم العديد من المؤسسات التعليمية المهنية في الوقت الحاضر تعليمسابقاً، تُ  تطرَّ  اً مخصص ا

في مختلف المجاالت. والتعليم لفترات متفاوتة من  ةم أنواع مختلفتُقدَّ وم اللغة الفنلندية. فيه على تعلّ التركيز يتمُّ  األجانبلطالب ل

يحصل الطالب و. الشهادةإنجاز جزء من  يُمّكن منوالبعض منها  ةاألساسي الحصول على الشهادةالتعليم إلى  تؤدي بعض أنواعو

   م اللغة الفنلندية المهنية.في مختلف أنواع التعليم هذه على دعم خاص من أجل تعلُّ 

ً تعليمتعليم فالما يُعدُّ  ً تحضيري ا التعليم المهني. بفي تطوير جاهزيتهم للدراسة  نيرغبوشخاص الذين لألص خصَّ يُ للتعليم المهني. و ا

المواقف  ىعلى الدراسة ومهارات السيطرة علهذه الجاهزية على سبيل المثال المهارة في البحث عن المعلومات والقدرة وتُعتبر

لكل إعداد خطة تعليم شخصية خاصة  يتمُّ وم اللغة الفنلندية. أيضاً إمكانية تعلُّ  اتعليم فالمم يقّدِّ والتعرف على العمل.  وكذلك الحياتية

وفقاً الحتياجاته. طالب    

ً التعليم مجانيويُعتبرلتعليم المهني. با لإللتحاق أشهر، وبعد ذلك بإمكان الطالب التقدم بالطلب 10الى 6منالتعليم يستغرق  في  ا

   وكذلك في مراكز تعليم الكبار. مؤسسات التعليم المهنيبالعادة، ويتم تنظيمه 

من خالل اإلنترنت على  مؤسسات التعليم المهنيمه نّظِّ لتعليم اآلخر الذي تُ اتعليم فالما ولإللتحاق بالتقدم بالطلب في العادة  يتمُّ 

للمتقدمين بالطلبات،  إمتحان الولوجم يُنظَّ وأو مباشرة من خالل صفحات اإلنترنت للمؤسسة التعليمية. أوبنتوبولكو.في صفحات 

على سبيل المثال. شفوية مقابلةعلى شكل كون أن يوالذي يُمكن     

يمؤسسات التعليم العال  

 يستجيب. العاديةالى المؤسسات العليا للتعليم المهني )جامعات العلوم التطبيقية( والجامعات مؤسسات التعليم العالي في فنلندا تُقسَُّم 

 التعليم في الجامعات يكونو .لعملبارات المهنية ذات المستوى العالي المهاوطلبات متللالتعليم في المؤسسات العليا للتعليم المهني 

بينما يكون ، العمليالميدان  المؤسسات العليا للتعليم المهني أقرب إلىبتعليم ال ويكونعلى البحث العلمي بمستوى عالي.  اً مؤسس
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ً التعليم الجامعي نظري بشكل أساسي بأموال  تمويلها يتمُّ لقطاع العام، وا الىسسات التعليم العالي في فنلندا معظم مؤوتتبع . ا

الطالب المقيمين في فنلندا.طرف تعليم من على ال دفع أية تكاليفطلب في العادة يُ ال والضرائب.   

ة ه باستمارأنَّ  ،الطلب المشتركب قصديُ ومكن التقدم بالطلب لمؤسسات التعليم العالي المهنية وللجامعات من خالل الطلب المشترك. يُ 

ويتمُّ تنطيم . أُبّنتوبولكو.في مكن التقدم بطلب في نفس المرة للعديد من المؤسسات التعليمية المختلفة عن طريق الرابطيُ طلب واحدة 

الطلب المشترك عن طريق لتعليم اأماكن كون توخالل الطلب المشترك. ويتُم التّقدم له من  ،الربيع فيفقط  التعليم لجزء األكبرمنا

ف عن مواعيد تختلو لدراستها،م للتقدُّ  معينةبعض أنواع التعليم األخرى فترات ويكون لدى أقل بكثيرفي الخريف. متوفرةً بشكل 

بإمكان ومن صفحات اإلنترنت الخاصة بالمؤسسة التعليمية.  بخصوصهامكن الحصول على معلومات ويُ الطلب المشترك. 

ثالث سنوات من التعليم المدرسة الثانوية أوحصل على شهادة العليا، إذا كان قد  تعليميةالشخص التقدم بالطلب للمؤسسات ال

ل الشخص للدراسة في المؤسسة التعليمية العليا ؤهّ ت ت، إذا كانصالحةً من الخارج  ال عليهحصَّ مال ةالعلمي شهادةالوتُعتبرالمهني. 

.بها الشهادةإنجاز  في تلك الدولة التي تمَّ   

 ويكونعند اختيار الطالب.  بهذه الُمقّوماتااللتزام  يتمُّ و ،به إلختيار الطلبة المناسبينقومات خاصة تعليم مكل يتميَّز

من و. إللتحاق بهال خاصة جميع مؤسسات التعليم العليا اختباراتولدى . ولوجعلى الشهادات و/أو اختبارات ال أالطالب بناءً اختيار

  .المتقدمين بالطلباتبين عدد قليل فقط من اختيار المفضل االستعداد لها مسبقاً، ألنه يتمُّ 

، بعض أنواع التعليمالقيام ببعض الواجبات مسبقاً في ب من المتقدمين يُتطلَّ و. اً عمليكتابياً أو ولوجمكن أن يكون اختبار اليُ 

جداً.  عالالعالي باللغة الفنلندية يم المهارة اللغوية المطلوب للتعليم في مؤسسات التعل مستوىويكون . وجولاختبارال باإلضافة الى

ب على الطالب إثبات المهارة الكافية في اللغة التعليمية باللغة اإلنجليزية، ولكن يتوجَّ  تّخصُّصاتمكن دراسة بعض الويُ 

   اإلنجليزية.

  العالي المهنيمؤسسات التعليم 

ً العالي تعليم المهنيقدم مؤسسات التعليم تُ   المهنيمؤسسات التعليم تتعاون والمؤسسات التعليمية المهنية. مثل في نفس المجاالت  ا

مكثف مع الحياة العملية وتسعى لتعليم مهنيين يستوفون متطلبات الحياة العملية. يستغرق التعليم في مؤسسات التعليم بقدرالعالي 

ووجوب تقديم التدريب العملي وفي  ،لتعليمان يتضمَّ وسنوات، ويعتمد ذلك على مدى شمولية التعليم.  4,5 الى 3 من المهني العليا

ثبت مقدرته على تطبيق المهارات ق الطالب في األطروحة العلمية في مجال تخصصي معين ويُ يتعمَّ والنهاية أطروحة علمية. 

ً رفة التي حصل عليها عمليوالمع ل لمّدة سنة أوسنة ونصف إضافيتين من أجل الحصو دراسةال التخصُّصاتفي بعض ويُمكن . ا

   .على شهادة مهنية أعلى

التعليم التكميلي في نفس الوقت والقيام بالعلمية  من أجل الحصول على الشهادةدراسة الفي مؤسسات التعليم المهني العليا يُمكن 

 مسائيالالتعليم تعتمد على أن أو ة،المدرسة قليل فيتعليم ال لتكون بها مدةالبرامج التعليمية  ويتمُّ التخطيط لبعض. عن طريق العمل

   م عن بُعد، على سبيل المثال من خالل اإلنترنت.التعلُّ يُمكن فقط، و

تالجامعا  

. العلمية دراسة مختلف المجاالتويُمكن أن يتمَّ داخلها معظم الجامعات الفنلندية عبارة عن مؤسسات تعليمية متعددة العلوم، تُعدُّ 

العلوم التجارية.وأ ، على سبيل المثال الفن أوالتكنولوجياحّددل مجامعات على تعليم مجا بضعزفقط ركّ تُ و  
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ً مختلف مجاالً  خمستة عشربمستويات مختلفة في الجامعة بعلمية تخصُّصات مكن دراسة يُ  منها في مجال العلوم ريكبجزء  ويدخل، ا

يستغرق ثالث سنوات تقريباً.  والذيأوالً، العالي لتعليم ل شهادة اإلجازةدرجة  إنجاز يتمُّ واإلنسانية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا. 

معظم الطالب في  يدرسوسنتين تقريباً.  ذلك يستغرقولماجستير، ا للحصول على لدراسةامواصلة بعد ذلك من الممكن و

العامة  الوظائف الرسمية ب لإللتحاقيُطلب على سبيل المثال  هذا المستوى ماجستير، ألنللحصول على الالجامعات الفنلندية 

ً التعليم الجامعي مجانيويُعتبر. خبير مستوىالتي تتطلّب عامل من  ظائفالالعديد من ووب    للمقيمين بشكل دائم في فنلندا. ا

ً إذا كان الشخص مهتمو أو درجة اللّيسانس أن يتقدم بالطلب للحصول على  الماجستير الحصول علىبالبحث العلمي، فبإمكانه بعد  ا

 على الدكتوراه.

ةسسة التعليم المهني العليا المفتوحة والجامعة المفتوحمؤ  

التقدُّم مكن ويُ . الجامعة المفتوحة أيضاً توجد وفي الجامعاتمؤسسة مفتوحة للتعليم المهني مؤسسات التعليم المهني العليا توجد بكل 

ً و تعليم منفصلة تعليميةم دورات يتقدوتقوم هذه المؤّسسات ب الولوج. اختبارات إجراءبدون  بها ةسادرلل ويقوم  شموالً. أكثر كامالً  ا

دراستها. إذا درس الشخص في الجامعة  تتمُّ سالنقاط التعليمية التي بناءاً على  السعرالطالب بدفع تكاليف الدراسة ويتمُّ تحديد 

ً تعليمجزءاً المفتوحة أو في مؤسسة التعليم المهني العليا المفتوحة  الطلب المنفصل لدراسة بواسطة دم التق يمكنه، ياً معينا

   العليا. مؤسسة التعليم المهنيبلجامعة أوكامالً با العلمي اإلختصاص

 تعليم الكبار

. مثالً  إليها في العمل وكذلك لمجرد المتعة ن، لتحديث المهارات التي يحتاجوبشكل مستمر إضافية يدرس الكبار في فنلندا أشياءً 

من  الدراسة مجرد هواية للعديدوتُعتبرإضافية فإنهم لن يتدبروا أمورهم في العمل.  إذا لم يدرسوا أشياءً بأنه من الناس العديد  ظنُّ ي

  من إمكانيات التعليم.الكثيروتتوفَّر. الناس

سات في التعليم األساسي وفي المدرسة الثانوية وفي مؤس يلكبار الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية المذكورة سابقاً أل يُمكنُ 

 ، على وجه الخصوصم العديد منها إمكانيات للتعليم للكبارقدّ تُ والتعليم المهني وفي مؤسسات التعليم المهني العليا وفي الجامعات. 

توجد في فنلندا أيضاً  .عن بعدأو اً مساء يدرسون على سبيل المثال في نفس الوقت، العملب وااللتحاق ةدراسحيث يكون بإمكانهم ال

  العلمية المهنية. التخصُّصاتدراسة مختلف بإمكان الكبار يكون نهإتعليم الكبار، حيث لاكز المهنية الكثير من مر

على وجه الخصوص، على سبيل المثال للكبار موجهةً تكون  انيات أخرى للتعليم أيضاً إمك رتتوفَّ  ،باإلضافة إلى هذه اإلمكانيات

   تقوم بتنظيمه إدارة القوى العاملة.تعليم العمل الثقافي وتعليم القوى العاملة الذي 

  العمل الثقافي الحر

أيضاً بشكل  بهمضمون التعليم  تحديد يتمُّ و. ةعلمي شهادة ةيقصد بالعمل الثقافي الحر ذلك التعليم الذي ال يهدف للحصول على أي

طبيعة وتكون بأنفسهم وبشكل حر.  هانرسمي، وإنما بإمكان منظمي التعليم أن يخططوا لمحتوى الدورات التعليمية التي يقدمو

ز في عزَّ يُ والمتنوع للفرد ورفاهيته. دعم التطور إلى كذلك يهدفوالهوايات.  زعلىيركيتمُّ فيه التو ،ثقافة عامة عبارة عن التعليم

   .ن ذلكم لمجتمع بأكملهويستفيذ انفس الوقت من الديمقراطية والتكافؤ والمساواة وتحقيق التنوع في المجتمع الفنلندي، 
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 كانو(. 1900بداية القرن العشرين )بالعمل الثقافي الحر أكثر شموالً على وجه الخصوص في العقود األولي لالستقالل أصبح 

م معلومات معاصرة جديدة حاجة الشعب المستقل لتوه لسد الثغرات الثقافية والتعليمية والنقص وكذلك ليقدَّ بسبب التوسع  هذا

مكن البحث عن ويُ ليمية للعمل الثقافي الحر. في الوقت الحاضر في كل بلدية سكن تقريباً مؤسسة تع يوجدووضرورية للكبار. 

                           خالل موقعها اإلليكتروني.                    من للعمل الثقافي الحر لمؤسسات التعليميةبابيانات االتصال 

المعاهد الشعبية ومعاهد األيدي العاملة والمعاهد الوطنية والجامعات منها، نذكرمتعددةً الحر ات التعليمية للعمل الثقافيالمؤسستُعتبر

مؤّدى الدورات التعليمية وتكون ل فيها. سجَّ بإمكان أي شخص أن يُ والكثير من الدورات التعليمية المتنوعة،  يمتقدب وتقوم. الصيفية

 ،الدورات التعليميةبخصوص  خيارات من  توجد الكثير و  نهايات األسبوع.تنظيمها بشكل أساسي في المساء وفي  ، ويتمُّ عليها

مختلفة والرياضة البدنية والرقص والمهارات اليدوية والفن التشكيلي وتكنولوجيا المعلومات لغات ، تدريس على سبيل المثال

   والموسيقي والمسرح وعلوم المجتمع.

ً قدم بعض المؤسسات التعليمية أيضاً تعليمتُ و ً تكميلي ا م العديد من نظّ تُ وللعمل وتعليم الجامعة المفتوحة وكذلك محاضرات عامة.  ا

  تعليم اللغة الفنلندية والتعليم األساسي للكبار. دروس الكثير منو ،حرةثقافة  ألعمالالمؤسسات التعليمية في الوقت الحاضر 

  التعليم الذي تقدمه إدارة القوى العاملة

معّرضين للعطالة عن عاطلين عن العمل أو كذلك للالذين هم في سن العمل، وتعليم القوى العاملة للكبارإدارة القوى العاملة م قّدِّ تُ 

ويكون الطالب للتعليم. حيث يقوم باختيار مكتب العمل والموارد المعيشية لتعليم من خاللمن اإلستفاذة من االتقدم  يتمُّ والعمل. 

ً التعليم مجان عن العمل وكذلك على تعويض عن المواصالت وتكاليف عاطل  للطالب الحصول على ميزة ما يحقُّ  عادةو. يا

 وجبات الطعام خالل فترة التعليم.

ً عادة ما يكون تعليم القوى العاملة تعليم ً مهني ا مركز لتعليم العملية مؤسسة تعليمية مهنية أو إنجازه من الناحية وتتحمل مسؤولية ا

أغلب يكون  ، ولكن شهادةأو للحصول على جزء من ال ةمهني ةعلمي شهادةلحصول على االتعليم  دف من هذاويكون الهالكبار. 

وتستغرق مدة المهارات السابقة للطالب.  صقلويهدف ذلك الى التعليم عبارة عن تعليم مهني إضافي أو تعليم مهني تكميلي. 

تعليم مؤسسة التعليم المهني العالي الذي لم يتم التعليم الجامعي أوويمكن كذلك مواصلة  أشهر.التعليم من بضعة أيام إلى عدة 

   العاملة. القوىتعليم  عن طريقإكماله،

التعليم خالل فترة  نيقوم المسؤول عو. الستبيانعلى فترة ا اً لتعليم من خالل المقابلة أوبناءبا لإللتحاق اختيار الطالب عادةً ما يتمُّ 

مدى مالئمة الشخص للتعليم.بتقييم   االستبيان 

 تمويل التعليم

لتعليم األساسي با خاصدعم مادي للحصول على مكن التقدم بطلب واليُ يارات لتمويل التعليم. في فنلندا العديد من الختوجد 

ً لألطفال، ولكن ذلك ممكن بشكل أساسي في  يدرسونلطلبة الذين دعم التعليم ل كيال منحتفي مستويات التعليم األعلى من ذلك.  ا

يتكون ومؤسسات التعليم العليا والتعليم الممهد لها. لطلبة  التعليم المهني وكذلك بالثانية في المدرسة الثانوية أو الدرجةب التعليم 

وتعتمد مدته . من الممكن الحصول على دعم التعليم لفترة معينة فقط، القرض التعليمي ومندعم التعليم النقدي من دعم التعليم 

  على مدى شمولية التعليم.
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ما إذا كان الشخص يسكن بشكل مستقل فيما مثل المؤسسة التعليمية والعمر وكذلك  ،على عدة أمور النقدي التعليم الدعمقيمة تعتمد 

   و.يور 250حواليفي الشهر ي النقديالتعليم للدعماألقصى القدرويُعتبرلديه أطفال.  كان لديه متزوجاً أوكان  أو

األصدقاء ال يحتاج إلى أي من األقرباء أو كيال بشأنه ضمان الدولة، أي أن الطالبالمنح تالقرض التعليمي من البنك، و يُطلب

 400القدر األقصى للقرض التعليمي للدارسين في فنلندا هو ويكون ب سداد القرض بعد انتهاء التعليم. يتوجَّ و لضمان القرض.

   يورو في الشهر.

المختلفة في دعم السكن وفي قدره مثل حجم العائلة وحجم المسكن وقيمة اإليجار. إذا لم يكن الدعم المذكور العديد من األمورتؤثر 

معلومات إضافية عن وتوجد كيال. المن  األساسيطلب دعم المعيشي للضرورية، فإنه من الممكن التقدم سابقاً كافياً للمصاريف ا

بالموقع االليكتروني للكيال. كيال الدفعها تالتي  متيازاتاإل  

يمنحه تمويل تعليم الكبار. من الممكن  والذي ن الذين لديهم تاريخ عمل طويل، دعم تعليم الكباروالطالب البالغويمكن منح  

عمله  ة تعليمية منإجاز بصدد االستفاذة منسنوات من العمل على األقل و 8الحصول على دعم تعليم الكبار إذا كان لدى الشخص 

له للحصول على شهادة أو همهاراتمستفيذ من تطويرالقد تساعد  ، ةختلفية متعليم بمجاالت مكن الحصول على الدعمويُ الحالي.  تُأّهِّ

يقوم تمويل تعليم الكبار بتقييم كل متقدم بالطلب، من ناحية ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على الدعم. و. هاأو على جزء من

   كيال.ال طرف دعم تعليم الكبار طلب قرض التعليم المضمون من مستفيذينالكما أنه بإمكان 

لدى مكتب العمل والموارد المعيشية، فإنه بإمكانه أن يدرس  مسّجالً كباحث عن الشغلعن العمل أو إذا كان الشخص عاطالً 

التقدم له عن طريق مكتب العمل  الذي يتمُّ ، وعن طريق دعم البطالةالقوى العاملة  ة المنظمة من طرفالمهنيية تعليمالدورات ال

ً بمؤسسة تعليمية أُخرى عن طريق دعم البطالة من الممكن الدراسة ووالموارد المعيشية.  الطالب إذا كان ذلك سيُمّكن  ،أيضا من   

ن من حسّ لتعليم يُ هذا اأن ب ،مكتب العمل والموارد المعيشيةويجب أن يحصل الطالب على تزكية من  ى شهادة.حصول علال

   إمكانيات الشخص في الحصول على عمل.

 الرئيسينشاطه  الدراسة تكونجب أن ي ،بالمجال الدراسي الذي اختاره بنفسهالبطالة عن طريق دعم  الدراسةليتمّكن الشخص من 

 بأكملهالتعليم شهراً بخصوص  24 اهاأقصبواسطة دعم البطالة لمدة مكن الدراسة ويُ األقل.  سنة على 25 هأن يكون عمريجب و

 دعم البطالةتعليم القوى العاملة الحق في الحصول على  برامجالدارس ويكون لدى شهراً بخصوص التعليم األساسي.  48لمدة أو

   أيام الدراسة. مصاريفعن تعويض على الو

انتقل الشخص من الخارج إلى فنلندا بسبب إذا وفي فنلندا بشكل دائم.  بالمقيمينفقط  خاصةكرها سابقاً ذِّ  زات التي تمَّ ايتمتُعتبراإل

ً العادة ملزمفي فقط، يكون  التعليم   بدفع تكاليف تعليمه ومعيشته بنفسه. ا

سئلة للنقاشأ  

بخصوص التعامل مع الدراسة  بلدك األمواالختالف بين فنلندا و التشابه هي أوجهالدراسة والتعليم؟ ما حولموقف فنلندا  هوماـ 1

  والتعليم؟

وجهة نظرك بشأن هذه القيم؟ هيماوالقيم المؤثرة في خلفية المنظومة التعليمية الفنلندية؟  هيماـ 2  



103 

في فنلندا؟  جنبياأللدراسة المتوفرة للشخص اوجهة نظرك إمكانيات في  هيماـ 3  

ولماذا؟ الذي تريد دراستهالشييء  هل تريد أنت أن تدرس شيئاً ما في فنلندا؟ ما ـ 4  

الخيارات المتوفرة في فنلندا لتمويل التعليم؟ هيماـ 5  
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: العمل والدخل المعيشي في فنلندا6الفصل   

 

لالعم تسويق  

 التشغيل

 الراتب والضرائب

 عندما يصبح الشخص عاطالً عن العمل

 ممارسة العمل الحر و المهنة

 

العمل سوق  

يقوم و ،عن العمل عن طريقها ونالعامل يبحثبين أرباب العمل والعاملين، حيث  العمل تلك المعامالت التي تتمُّ  قسوبيُقصد 

عتبر يُ عمل، وتنشأ فيما بينهما صلة العمل. لل اً عدان عقدللعامل، فإنهما يُ شغالً م رب العمل عندما يقّدِّ وعرض العمل. بأرباب العمل 

ً العمل قطاع قسو ً مهم ا من ا في التأثير صنع القرار في المجتمعالسياسة وفعاليات وتحاول كّل من األطراف قطاعات المجتمع،  ضِّ

عن ق العمل سو ويتمُّ توجيهمناصب مختلفة وكذلك العديد من المؤسسات. بالعمل أناس مختلفون  قيعمل في سوو. هذا القطاع

مختلف القوانين واالتفاقيات والتوجهات االقتصادية. طريق   

على تركيبة بشكل كبيررت التغيرات في تركيبة الموارد المعيشية في فنلندا وتطورت مع مرور الزمن. أثَّ  ق العملر سولقد تغيَّ 

(، ولكن بدأ العمل الصناعي في التزايد 1900كان معظم الفنلنديين يعملون في الزراعة في بداية القرن العشرين )وق العمل. سو

معظم العاملين في الوقت الحاضر في  يعملوالكثير من أماكن العمل. وص صناعات الغابات على وجه الخص رتفَّ ووبالتدريج. 

 مجال الخدمات.

ق العمل كالجمعيات ل المؤسسات األفراد في سومثّ تُ وقراطية الفنلندية. وواالتفاق الديمثقافة التشاوربق العمل في فنلندا ه سووجَّ ي

وأوقات العمل  كمستوى األجور ،ق العملوالفعاليات المتعلقة بسوالتشريعات وتتفق بشأن  المؤسساتتتشاوروالراعية للحقوق. 

صارت الى ماهي عليه تُعرف هذه المنظومة باسم منظومة سوق العمل، وقد ون من التشغيل وما شابه ذلك. حّسِّ والفعاليات التي تُ 

بالتدريج. اليوم   

خارج نطاقهايوجدون  لقوى العاملة واألشخاص الذينا  

ق العمل إلى القوى العاملة واألشخاص الذين هم خارج نطاقها. يُعتبر األشخاص الذين يعملون ن ناحية سويتم تصنيف الناس م

ن لسوق العمل. أي و، ولكنهم متاحنالذين ال يعملو األشخاصعن العمل  ينالعاطلويُقصد بوالعاطلون عن العمل كقوى عاملة. 

األشخاص الذين هم ويكون عن عمل.  نالعمل والموارد المعيشية ويبحثومكتب  لدىن عن العمل ولوا بأنهم عاطلّجِّ أنهم قد سُ 

شخاص الذين هم في إجازة مرضية أويرعوا أولئك األويُعتبر من ضمنهم ق العمل. سولمتاحين  غيرخارج نطاق القوى العاملة 
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 2017سنة  كانت نسبة البطالةو. باريةاإلج خدمة العسكريةالالطالب وكذلك أولئك الذين يؤدون أو األطفال في البيت أوالمتقاعدين

%.10في فنلندا   

 

ختلفةأرباب عمل قطاعات م  

 تتبع ،أسواق العملوبخصوص  المجتمع.من  ةقطاعات مختلف نمثلوهم يُ نَّ إختلف أرباب العمل، حيث دى معمل الناس في فنلندا لي

والبلديات إلى القطاع العام.تتبع الدولة والشركات والجمعيات والمنظمات إلى القطاع الخاص. كّل من    

 البلدياتوتُشغّل % تقريباً من األيدي العاملة الفنلندية. 72القدر األعظم من األيدي العاملة، حيث يعمل فيه  الخاص يُشغل القطاع

% تقريباً من األيدي العاملة. 5 بتشغيل الدولة وتقوم% تقريباً و23 حوالي  

تُعرف هذه المجموعات باسم المجاالت وقاً لطبيعة العمل واألماكن التي يعمل فيها العامل. تُصنّف المهن إلى مجموعات مختلفة، وف

. لمعاييرالختالف اوفقاً يختلف تصنيف المجاالت والمهنية أو مجاالت الفعاليات.   

على سبيل المثال: ،المجاالت تتعدَّد  

المجال االجتماعي والصحي ـ   

المجال التجاري ـ   

مجال الخدمات ـ   

مجال النقل والمواصالت ـ   

المجال التقني ـ   

المجال الثقافي ومجال االتصاالت ـ   

مجال البناءـ   

مجال التعليم ـ   

مجال الفنادق والمطاعم ـ   

  المجال اإلداري ـ 

 

 المشغّل الرئيسي المجال االجتماعي والصحي والمجال الصناعي والتقني وكذلك المجال التجاري ومجال الخدماتيُعتبر كلُّ من 

 في فنلندا. 

  



106 

؟شغلوظائف  تتوفرعلى تيالمجاالت ال هيما  

المهن، ومن  باالنسبة لبعضهناك نقص في العاملين في ويوجد أخرى. مجاالت  أكثرمن شغلوظائف وجد في فنلندا مجاالت ت

. اليد العاملةه هناك فائض في أنَّ  في العمل ببعض المهن، أي لجميع الراغبين شغل كافية  وظائفليست هناك خرى أناحية   

الروتين بهذه األعمال وتتميّزبالتكنولوجيا الحديثة.  الهامَّ تعويض عُ  ، حيث تمَّ اختفت خالل العقود األخيرة الكثير من أماكن العمل

ال  نقصو لكثيرمن التكرار.او عدد   إرتفع رى أخمن الناحية والصناعة والتجهيز وكذلك العاملين في المكاتب. بشكل كبير ُعمَّ

ال مجال الخبراء وال العمَّ  الخدمات في أسواق العمل. ُعمَّ  

هناك نقص أيضاً ويوجد االجتماعي والرعاية الصحية وفي مجال البناء.  المجالبنقص في العاملين  رفي الوقت الحاضرأكبيوجد 

  البناء. مات حضانات األطفال وكذلك في بعض مهن مجال في المعلمين المتخصصين وفي معلِّّ 

 ةالمدرسباعيات األطفال ومساعدي الطالب عرض على سبيل المثال في مهن السكرتارية وأمناء المخازن ورفي الفائض  يوجد

وفي بعض مهن المعلمين )التعليم المهني والمدرسة اإلعدادية والثانوية( وفي مصممي الجرافيك وفي العاملين في مجال الفن 

معلومات إضافية عن أوضاع سوق العمل في المستقبل للحصول والمالبس وكذلك في بعض مهن عاملي مجال العلوم الطبيعية. 

التالي: القريب تجدها على الرابط  

www.ammttibarometri.fi 

 يُعتبر كما لية.عا ةعلميشهادة مهنيو المجال االجتماعي والصحي الحاصلين على ، لدى كبرفرصة في الحصول على عملأ توجد

المجال بالعلمية العالية  لشواهدذوي الدى رابع أفضل التشغيل ويُعدُّ التشغيل جيد في المجال التقني وفي مجال العلوم التربوية. 

خريجي العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية. عند حصول على العمل للأسوأ فرص وتوجد التجاري ومجال العلوم المجتمعية. 

على العمل. أهمية كبيرة من ناحية حصول الشخص الحاصل على تعليم عال   ذو اختيارالمجال والتخصصويُعتبر  

اق العمل متطلبات أسو  

يتمُّ مكن القول بشكل عام أنه في أسواق العمل الفنلندية ويُ مال ويتطلب منهم في كل مهنة أمورومهارات متنوعة. يُنتظر من الع

ما كان لدى الشخص تعليم أعلى كلما كانت كلَّ وواحد من العوامل األكثر تأثيراً في الحصول على عمل. ، ألنه رالتعليم الجيدديقت

 إمكانية حصوله على العمل أفضل. 

لب في مجاالت الخدمات ذات أيضاً هناك ط ، يوجدبشكل أفضل، ولكن من الناحية األخرى على تعليم عال   ينلحاصلا تشغيل يتمُّ 

التعليم العالي الحصول على شهادة بن ضمي والالعاملين الحاصلين على مستوى أساسي من التعليم.  بخصوصالمنخفضة األجور

فإنه يؤثر في  التعليم،باإلضافة إلى وبالضرورة مكان عمل جيد ومستقر، ولكنه يعتبر من المتطلبات األساسية ألسواق العمل. 

مثل نشاط الشخص وأطباعه في التصرف  ،الصفات الشخصية الخاصة ى عمل في الوقت الحاضر الكثير منالحصول عل

ظهره الخارجي وعمره وبلدية سكنه. وشخصيته وم  

يةالعمل الحياة بات التي نشأت بفعل التغيرات التي طرأت علىطلَّ متال  

كان معظم الناس من قبل يعملون طوال اليوم في نفس مكان لقد العمل الفنلندي كثيراً في العقود األخيرة.  طبيعةورت ممارسة تغيَّ 

 في وأكثر تجزئةَ. يعمل البعض أقل استقراراً في الوقت الحاضرالعمل وصارنية. العمل لعدة سنوات، وحتى طوال حياتهم المه

http://www.ammttibarometri.fi/
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قصيرة، أي لمدة العمل و يجزئيالعمل ال ت أنواع مختلفة منازدادو. مختلفين عملرباب ألالعديد من األعمال في نفس الوقت 

اإلبداع والنشاط والمرونة والمهارات والشبكات االجتماعية الجيدة. بالعاملين  أن يتميزّ ب هذا التغيير يتطلَّ و. لمتقطعالعمل ا  

 

 قادراً على تلبية متطلبات  تحديث المهارات باستمرار كي يكونعليه ب يتوجّ بل م الشاب مهنة معينة فقط. لم يعد يكفي أن يتعلَّ 

منافسة على أماكن العمل.يستطيع الولتي تتغير باستمرار اأسواق العمل   

أرباب العمل من العاملين ينتظرو. المهارات المتنوعة وجاهزية الشخص لالعتناء بمختلف المهام في أسواق العمل قديريتمُّ ت

من المهم أيضاً أن يكون الشخص قادراً على وصف وااللتزام القوي بأهداف العمل والرغبة في تطوير المهارات الشخصية. 

 مهاراته وعلى تسويق مهاراته بفاعلية. 

تقدم التكنولوجي فإن أهمية المهارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تزداد في جميع المهن تقريباً. تكفي المهارات مع ال

من المفيد والمهن األخرى معرفة الشخص بالبرامج والتكنولوجيا ذات المستوى العالي.  وتتطلباألساسية في بعض األعمال، 

رام واالستفادة منها في البحث عن العمل و في العمل أيضاً. غوفيسبوك وتويتر وإنست لينكدإن ،معرفة وسائل التواصل االجتماعي  

 منظومة سوق العمل

، حيث تتكون من المنظمات الراعية لمصالح أرباب العمل والعاملين في فنلندا خالل عشرات السنينسوق العمل منظومة بناء  تمَّ 

العادة نفس المهنة أو األعضاء المنتمون لكل اتحاد في  لدى يكونوالممثلين لسلطة الدولة. أي االتحادات النقابية والمهنية وكذلك 

من الممكن أن يكون لديهم نفس التعليم. ، ومجال العمل  

المهنيينالنقابات المهنية واتحادات مجال   

في المجتمع وفي السياسة بشأن جميع  تسعى للتأثيروعبارة عن منظمات كبيرة.  ونقابات العاملين وأرباب العملاتحادات تُعدُّ 

تستطيع النقابات واالتحادات رعاية مصالح أعضائها وها تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها. ها، أي أنَّ ءاألمور التي تمس أعضا

ً بشكل فعال،  أرباب العمل إلى االتحاد أو النقابة. أو ما فيه الكفاية من جميع العاملينإذا انتمى عدد كبير ب خصوصا  

الالعُ توجد لدى  ، حيث تنتمي إلى ثالث منظمات كبيرة النقابات المهنيةالعديد من  ،صلون على رواتباألشخاص الذين يح أي ،مَّ

والمنظمة المركزية   ،المنظمة المركزية للنقابات المهنية الفنلندية ساك، ين على رواتب. المنظمات المركزيةمختلفة للحاصل

بشكل  مينالعاملون في فنلندا منظّ يُعتبرلألشخاص الفاعلين أس تي تي كو والمنظمة المركزية للحاصلين على تعليم عالي أكافا. 

األعلى  من بين هذا العددويُعتبر% تقريباً من جميع العاملين إلى النقابة المهنية لمجال عملهم. 70يتبع في الوقت الحاضر وجيد. 

 في العالم.

بشأن العديد من قد نجحت خالل تاريخها في التشاورلوتدافع النقابات المهنية عن حقوق العاملين وتسعى لتحسين شروط العمل. 

األطفال  دعمساعة واإلجازات السنوية وإجازة األمومة والعائلة و 40على سبيل المثال وقت العمل األسبوعي  مصالح العاملين.

مهنية وقانون األمان في مكان العمل. والرعاية الصحية ال  
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البدء في  ل المجتمع المدني في فنلندا وتمَّ (، عندما بدأ يتشكَّ 1800بدأ تاريخ حركة النقابات المهنية منذ نهاية القرن التاسع عشر )

األساس على الفعاليات ركز في كانت النقابات واالتحادات المهنية قد سبقتها جمعيات العاملين التي كانت تُ وتشكيل الجمعيات. 

(. 1800تأسيس النقابة المهنية األساسية األولى في أواخر سنوات القرن التاسع عشر ) تمَّ والثقافية والهوايات.   

لحركات الجمعيات العمالية سلطة التأثير وبقيتنهاية القرن الحركة العمالية في مناصرة القيم االشتراكية وتطرفت.  خاللبدأت 

منذ ذلك الحين، وأصبحت قوى بدأت حركة الجمعيات العمالية تونسبياً.  كان عدد األعضاء قليالً و 1940 -د ضعيفة حتى العق

ً مجتمعي فاعالً  ً مهم ا أرباب العمل منذ منتصف العقد  و. لقد شاعت اتفاقيات شروط العمل التي قامت بتوقيعها النقابات المهنية وممثلا

1940.  

 

تتبع إلى الجمعيات المركزية التالية: االتحاد ول العديد من االتحادات الفاعلة المتنوعة أرباب العمل. مثِّّ تُ  ،في الوقت الحاضر

تي ومؤسسة سوق العمل التابعة للدولة في تي أم أل  ومؤسسة ومؤسسة سوق العمل للبلدية كوالمركزي للموارد المعيشية إي كو 

 سوق العمل التابعة للكنيسة. 

رافالتعاون ثالثي األط  

توجد في فنلندا منظومة االستشارات والعقود الحرة ألسواق العمل الحرة المبنية على مبادئ منظمة العمل الدولية إلو. يعني هذا 

المهمة بالنسبة ألسواق العمل والعمل من خالل ثالثة أطراف مهمة، أي فيما بين النقابات ه يتم التشاورواالتفاق بشأن األمورأنَّ 

أرباب العمل وحكومة الدولة.  المهنية وجمعيات  

كل من جمعيات أرباب العمل  عترفتوا. 1940ثالثي األطراف، وتستمد جذورها منذ عام السمى هذه المنظومة باالتفاق تُ 

التشاور  تمَّ ومن المجتمع الديمقراطي.  اً جزءفعالية سوق العمل المنظمة تعتبر وحركات النقابات المهنية للعمال في ذلك الحين بأن

وضمان البطالة عن العمل مين الحوادث للحاصلين على األجورثالثي األطراف على سبيل المثال بشأن تأالمن خالل التعاون 

 وميزات التقاعد واإلجازات العائلية.

ق والتسوية، أي على االتفا اكله المنظومة مبنيةوتُعدُّ إعدادها على مستويات مختلفة.  ويتمُّ  ،بشأن اتفاقيات سوق العملالتشاور يتمُّ و

ع تشريعات قانون العمل وكذلك االتفاقيات فيما بين منظمات سوق العمل شّرِّ على التعاون المشترك فيما بين مختلف األطراف. تُ 

 حقوق وواجبات العمل في فنلندا وحقوق العاملين الحاصلين على األجور. 

تشريعات قانون العمل وتطويرها، بالتعاون مع منظمات  تحضيرالمسؤولة عن الجهة وزارة العمل والموارد المعيشية تُعدُّ 

تقوم المنظمات المركزية الكبيرة ألرباب العمل والعاملين بالتشاور بشأن حلول الدخل المركزية والعاملين وأرباب العمل. 

ق باألجور. ل فيما يتعلَّ واالتفاقيات العامة للمنظمة المركزية، التي يتم فيها االتفاق بشأن التوجهات العامة على سبيل المثا  

، ويتم فيها االتفاق بشأن عرف االتفاقيات باسم سياسات الدخل والحلول الكليةتُ وتشارك أحياناً حكومة الدولة في هذه االتفاقيات. 

المتعلقة  على سبيل المثال الفعاليات السياسية االجتماعية واالقتصادية والضرائبية ،المتعلقة باألجور وباإلضافة إلى ذلكاألمور

 بأسواق العمل. 
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بناًء على االتفاقيات المركزية التي تعقدها المنظمات المركزية، تقوم النقابات المهنية واتحادات أرباب العمل لكل مجال بإعداد 

أسواق ال تقوم أطراف وفيها االتفاق على شروط العمل المتعلقة بذلك المجال.  يتمُّ واتفاقيات شروط العمل المتعلقة بكل مجال، 

االتفاق بشأن شروط العمل مباشرةً فيما بين  العمل دائماً بتحقيق االتفاقيات المركزية على مستوى المنظمات المركزية، وإنما يتمُّ 

في أسواق العمل على مستوى االتحاد األوروبي.يتم إعداد اتفاقيات إطارية تؤثر هالنقابات المهنية. كما أنَّ    

 تشريعات قانون العمل 

وهي على سبيل المثال: ،من العديد من القوانين المختلفةتشريعات قانون العمل ن تتكوّ   

قانون عقد العملـ    

قانون وقت العمل ـ   

قانون العطلة السنوية ـ   

قانون التكافؤ والمساواة ـ   

قانون حماية الخصوصية في العملـ   

قانون اتفاق شروط العمل ـ   

قانون اإلجازة الدورية ـ   

جازة التعليمقانون إـ   

قانون ضمان األجور ـ   

تمثيل اإلداري وأموال العاملين. التشريعات المتعلقة بمنظومات مشاركة العاملين أي الفعالية المشتركة في الشركات والـ   

شروط مكن االتفاق بشأن شروط أفضل لتشريعات قانون العمل في اتفاقيات ويُ أساس تشريعات قانون العمل. حماية العامل تُعتبر

عقود العمل الشخصية.  من خاللالعمل التي تقوم بإبرامها منظمات العاملين ومنظمات أرباب العمل أو  

 ء الجوانباستثناويمكن ه ال يجوز مخالفتها في أي حال من األحوال. ، أي أنَّ إجباريةً  تشريعات قانون العمل جوانببعض تُعدُّ  

 وتسريالقيام بها في فنلندا  كل األعمال التي يتمُّ على نيا لتشريعات قانون العمل الشروط الدتسري األخرى باتفاق شروط العمل. 

 ً تقوم سلطات حماية العمل العاملة تحت نطاق مؤسسات اإلدارة اإلقليمية للدولة بمراقبة تنفيذ والمواطنين األجانب.  على أيضا

 تشريعات قانون العمل. 

دي في تشريعات قانون العمل هي قانون عقد العمل وقانون وقت العمل وقانون اإلجازة األكثر أهمية بالنسبة للعامل العا الجوانب

 السنوية. 

 قانون عقد العمل
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أهمية بالنسبة لشكل ليست هناك قانون عقد العمل هو القانون األساسي للعمل، حيث يتم فيه االتفاق على جميع صالت العمل. 

نوعية العمل. مل أوعالقة الع  

ن عقد العمل تشريع:في قانو يتمُّ   

إعداد عقد العمل.ـ   

واجبات رب العمل والعامل. ـ   

التكافؤ والمساواة فيما بين العاملين.ـ   

تحديد الشروط الدنيا لصلة العمل. ـ   

اإلجازات العائلية. بخصوص ّمالالع وقحقـ   

تسريح العاملين. ـ   

إنهاء عقد العمل.ـ   

عن الضرر. إلزامية التعويضـ   

العمل ذات الطبيعة الدولية.عقود ـ   

.ممثلي العاملين وضعـ   

 قانون وقت العمل

قانون وقت  جوانبمن اإلجباري االلتزام بالعديد من ويُعتبرع أوقات العمل المنتظمة للعاملين. يشرانون وقت العمل تقفي يتمُّ 

 القانون وتوجد ضمن ل االتفاقيات المحلية. من خالل اتفاق شروط العمل أو من خال النقاطالعمل، ولكن من الممكن استثناء بعض 

 قائمة بشأن األعمال التي ليس من الملزم تطبيق قانون وقت العمل بشأنها. 

ً مبدئي من وساعة في األسبوع.  40ساعات في اليوم و  8 فياألوقات القصوى للعمل المنتظم وفقاً للقانون في فنلندا  تمَّ تحديد ا

شروط العمل لمختلف المجاالت االتفاق بشأن فترات مختلفة ألوقات العمل في إطار قانون وقت الممكن على كل حال في اتفاق 

كون في ت بينما ساعات، 8يعني هذا على سبيل المثال بأنه أحياناً من الممكن أن يكون وقت العمل اليومي أكثر من والعمل. 

. المواليمن ذلك في اليوم  ساعات عمل أقل المقابل  

القيام به باإلضافة إلى  تشريعات للعمل اإلضافي أيضاً في قانون وقت العمل. يُقصد بالعمل اإلضافي، العمل الذي تمَّ هناك توجد 

عن العمل اإلضافي.  أجرزائدب دائماً دفع يتوجَّ والعمل المنتظم.   

 قانون اإلجازة السنوية
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 عرف هذه اإلجازةعن مدتها. تُ جرأ له دفعويُ  ،اإلجازات معين منع لديه قدرعندما يعمل العامل من خالل صلة عمل، فإنه يتجمَّ 

السنوية. ها نحومِّ  هاوتعويضها ع في قانون اإلجازة السنوية المدة التي تستغرقها اإلجازة السنوية وأجرشرَّ يُ و. باإلجازة السنوية

الفترة مع البلديات. مع الدولة أوية في صلة العمل العادية وعلى صالت العمل الرسمالذين هم يُطبق هذا القانون على العمال 

أي تُحسب أيام اإلجازة عن تلك الفترة.  3.31 الى 4.1هي خالل الفترة الواقعة بين   التي تحدد فيها اإلجازة السنوية ويةالسن

اإلجازة على المدة التي تستغرقها صلة العمل وعلى عدد ساعات العمل. طول اإلجازة وأجرعتمد يو  

ه عندما يقوم العامل بالعمل لمدة شهر كامل، فإنه يستحق يومين إجازة، إذا استغرقت صلة العمل ألقل األساسية هي أنَّ القاعدة تُعدُّ 

 يحصلويوم إجازة في الشهر.  2,5يستحق العامل في صالت العمل التي تستغرق أكثر من سنة واحدة، ومن سنة واحدة. 

عادي عن فترة العطلة. على أجر عين الحاصلون على الراتب الشهري أواألسبوالعاملو  

اليوم وعدد أيام اإلجازة. ل المعادلة الناتجة عن متوسط أجرعن فترة اإلجازة للعاملين بأجور بالساعة من خاليُحسب األجر

% 9ن يكون جر اإلجازة أما او يمكن ألد اإلجازة بناًء عليها. حدَّ السنة التي تُ ن تحديدها بالنسبة المئوية ألجورمكيُ كخيار لذلك و

% إذا استمرت صلة العمل 11,5و ،مدة تقل عن سنة واحدةاًء عليه إذا استغرقت صلة العمل د اإلجازة بنمن أجرالسنة الذي تُحدَّ 

 أكثر من سنة واحدة. 

. اً دنقتُدفع  يتماستغاللها من الطبيعي دفع أجر العطلة السنوية قبل بدء العطلة. إذا انتهت صلة العمل، فإن أيام اإلجازة التي لم 

ويمكن . 9.30 و 5.2يوماً من العطلة السنوية واقعاً خالل فترة العطلة الصيفية أي خالل الفترة فيما بين  24يتوجب أن يكون 

رب العمل والعامل على كل حال في حدود معينة يشرعها القانون أن يتفقا بشأن موعد اإلجازة السنوية. ل  

 اتفاقيات شروط العمل

ً انون العمل أساستضع تشريعات ق ً عام ا يُتفق بشأن الشروط األكثر أهمية لصلة العمل لمختلف المجاالت ولشروط صلة العمل.  ا

هدف وتالعاملين وممثلي أرباب العمل.  تقوم بإبرام اتفاقيات شروط العمل النقابات المهنية التي تمثلو. اتِّّفاق شروط العمل في

السلم في العمل للعاملين من الناحية األخرى. و ،ضمان المستوى األدنى من شروط العمل الىاتفاقيات شروط العمل   

شروط العمل على سبيل المثال األمور المتعلقة تعدُّضمن يُتفق في اتفاق شروط العمل بشأن األجور وبشأن شروط العمل األخرى. 

مكن االتفاق ويُ من اإلجباري االلتزام بها. و ةإلزاميالعمل  اتفاقيات شروطوتعتبربأوقات العمل واالستراحات والعطل السنوية. 

خرى ليس من الممكن أناحية ومن عقد العمل الشخصي على شروط أفضل للعمل من تلك المدونة في اتفاقيات شروط العمل. ب

في اتفاق شروط العمل. توجد االتفاق في عقد العمل على شروط عمل أسوأ من تلك التي  

اتفاقيات شروط العمل عبارة وتُعدُّ دائم لفترة مؤقتة لبضعة سنوات في المرة الواحدة. شبه على نحوروط العمل برم اتفاقيات شتُ 

اتفاق شروط ة. إذا حدث هناك نزاع بشأن تفسيرعن وثائق علنية، وتوجد على سبيل المثال على صفحات اإلنترنت للنقابات المهني

ألمر وحله في محكمة العمل. تداول ا العمل أو بشأن تطبيقه، فإنه يتمُّ   

 حقوق وواجبات العامل ورب العمل

. عندما نها محددة في القوانين وفي اتفاق شروط العملإكل من العامل ورب العمل حقوق وواجبات في العمل، حيث  ىلدتوجد 

بكثير. األمور التي تم االتفاق بشأنها بشكل عام، فإن العمل يسير بشكل أفضل  يقوم كال الطرفين بتطبيق  
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أهمية للعامل:الحقوق األكثرتُعدُّ   

األجر وفقاً التفاق شروط العمل ـ     

الحماية التي يوفرها القانون واالتفاقياتـ     

ـإمكانية التنظيم المهني )على سبيل المثال العضوية في النقابة المهنية(ـ     

وسط عمل آمن وصحيـ     

:ما يلي حقوق رب العمل ويدخل ضمن  

يشغل القراربشأن َمن يوظف أو تّخاذإـ      

مراقبة وقيادة العمل ـ     

تقديم اإلرشادات واألوامرـ     

إنهاء صلة العمل عند استيفاء شروط معينةـ       

:التالي وهيإنهاء صلة العمل. الى عدم االلتزام بها ويؤّدي من الواجبات، تقع على عاتق العامل الكثير  

تأدية العمل بشكل جيدـ     

    إلى العمل في حالة ثمول وال مكان العمل )على سبيل المثال ال يجوز المجيء القانون الداخلي لااللتزام بإرشادات رب العمل وـ   

تخريب ممتلكات رب العمل عمداً(يجوزسرقة أو    

كتم األسرار التجارية والمهنية ـ     

أخذ مصلحة رب العمل بعين االعتبارـ     

لعمل رب العمل المنافس نشاطالاالمتناع عن ـ        

بأي حال من  لعامل ليحق ال هبأنذلك يعني وباإلضافة إلى ذلك إلزامية كتم السر،  ،كمهن الرعاية الصحية ،ن بعض المهنتتضمَّ 

لسر جب االلتزام بإلزامية كتم ايواألحوال إبالغ اآلخرين عن األمورالتي سمعها في العمل أوعن المستندات التي اطلع عليها. 

 بشكل حتمي. 

:اإللتزام بمايلي ب على رب العمليتوجَّ وجاه العاملين. ه هناك الكثير من الواجبات لرب العمل تُ كما أنّ   

االلتزام بالقوانين واالتفاقيات. ـ     

. ـ    معاملة العاملين بشكل متكافئ ومتساو   

االعتناء باألمان والسالمة في العمل. ـ     



113 

تقديم الشروط األساسية لصلة العمل للعامل مكتوبة. ـ     

المهني. ك التطورالعاملين لعملهم وكذلجواء العمل الجيدة ومن إنجازأمن التعزيزـ     

 العضوية في النقابة المهنية

نسبة قليلة من ة عن عبارالعضوية  تكاليفأن تكون ويُمكن سنوياً. العضوية للنقابة شهرياً أو تكاليفأعضاء النقابة المهنية يدفع 

سنوية ثابتة. تُخفض مدفوعات العضوية للنقابة المهنية من الضريبة  على شكل تكاليف% أو  1,5الراتب، على سبيل المثال 

من قدر الدخل الذي تُدفع عنه الضريبة، أي أن النسبة الضريبية تقل قليالً. تكاليفتقليل قدر ال يعني هذا أنه يتمُّ وبشكل كامل.   

النقابات المهنية عن مصالح أفرادها، وإذا حدثت مشاكل أثناء دفاع  ،مفيدة للعامل لعدة أسبابالعضوية في النقابة المهنية عتبرتُ 

م النقابات المهنية ألعضائها قّدِّ في حاالت النزاعات تُ والعمل، فمن الممكن الحصول على الدعم والمساعدة من النقابة المهنية. 

الحصول من النقابة المهنية على الدعم أيضاً على سبيل المثال في البحث عن العمل وأثناء ويُمكن  محامي.للخدمات القانونية 

 البطالة عن العمل. 

زات األعضاء كالتأمينات والتخفيضات واألماكن المخصصة لقضاء ايتمإتقدم النقابات المهنية ألعضائها أيضاً العديد من 

المهني وما شابه ذلك. معلومات إضافية عن ميزات األعضاء التي تقدمها النقابات المهنية تجدها  التحضيراإلجازات والتعليم و

كل نقابة مهنية. الخاص بعلى صفحات اإلنترنت   

ه إذا هذا أنَّ ويعني ضمان البطالة المرتبط بالدَّخل  ،زات التي تقدمها النقابات المهنية ألعضائهاايتمأفضل اإل احدمن ضمن  يُعتبر

إذا أصبح الشخص وان الشخص يتبع إلى النقابة المهنية، فإنه في العادة يكون أيضاً عضواً في صندوق البطالة لذلك المجال. ك

عن العمل، فلديه الحق حينئذ في الحصول على نقود البديل اليومي للبطالة المرتبط بالدخل الذي يدفعه صندوق البطالة كحد  عاطالً 

يوم.  400أقصى لمدة   

 يعدُّ  والمرتبط بالدخل بناًء على األجر الذي سبق فترة البطالة عن العمل. ونقود البديل النقدي اليومي عن البطالة مبلغ  حساب يتمُّ 

دفعه الكيال. يُدفع البديل النقدي اليومي األساسي للعاطلين عن العمل الذين ال تديل النقدي اليومي األساسي الذي من البأكثربكثير

ل الشخص بأنه عاطل يتطلب أن يسجَّ  ،الحصول على البديل النقدي اليومي المرتبط بالدخلمن أجل نقابة المهنية. إلى ال ينتمون

ً أسبوع 26في صندوق البطالة لمدة  اً عضويجب أن يكون و والموارد المعيشيةفي مكتب العمل وباحث عن العمل  على األقل،  ا

ً أسبوع 26الشخص كان يعمل بأجر لمدة يُقصد بشرط التشغيل أن وويستوفي شرط التشغيل.   18على األقل )فترة العمل  ا

شهراً األخيرة.  28ساعة/األسبوع على األقل( خالل الـ   

 المندوب أمين السر

حيث يراقب  ،الذي يتم اختياره من بين العمال باالنتخاباتالمندوب أمين السر يمثل أعضاء النقابة المهنية في أماكن العمل الكبيرة

دعم ومساعدة العمال وكذلك التدخل عند  فيوظيفته وتكمُن االلتزام باتفاقيات شروط العمل وقوانين العمل في أماكن العمل. 

معاملة العمال بشكل محق وبالعدل في مكان العمل. أيضاً على أن تتمَّ المندوب أمين السرحدوث مشاكل. يحرص   
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في ال يوجد مندوب أمين للسروعلى القانون وعلى االتفاقيات الخاصة بالمندوب أمين السر. مبنية ضعية المندوب أميرالسروتكون 

قابة المهنية. أن يطلبوا الدعم مباشرةً من النن العاملين في تلك الحالة اختيارمنتدب أمين للسرمن بينهم أوجميع أماكن العمل، وبإمكا

مندوب أمين السر.مثل ف صالحيات واسعة ووظائ أمين السر المنتدب لدى توجدالو  

 التكافؤ والمساواة في العمل

تُمنع كافة أنواع التهميش وعدم المساواة في المعاملة وكذلك وجميع الناس في فنلندا الحق في المعاملة المنصفة والمتكافئة.  ىلد

ا بين الرجل والمرأة أي قانون ضمن قانون التكافؤ والمساواة وكذلك قانون المساواة فيميوالعمل أيضاً.  خصُّ اإلزعاج. هذا ي

 المساواة للجميع الحقوق األساسية. 

 تطبيق قانون التكافؤ والمساواة في العمل

ق قانون يُطبَّ وبمساعدة قانون التكافؤ والمساواة لضمان معاملة عادلة ومتكافئة لجميع الناس وحمايتهم من التهميش.  يتمُّ السعي

جميع العاملين ولدى التكافؤ والمساواة في العمل عند توظيف العاملين وأثناء فترة عملهم وكذلك عند انتهاء صلة العمل لديهم. 

الحالة على سبيل المثال بسبب العمرأوالجنسية أو، جميع أنواع التهميش يمنع قانون التكافؤ والمساواةونفس الحقوق والواجبات. 

 الصحية. 

ويجب عليه كذلك  ،في العمل همأمورهالعمل وتدبرب لإللتحاقذوي االحتياجات الخاصة بمساعدة األشخاص  مثالً رب العمل  يُلزم

في حالة االمتناع عن القيام بهذه التعديالت، فإن ذلك و. من أجل تسهيل عمل الشخص المعاق المعقولةولقيام بالتعديالت الالزمة ا

ً يعتبر تهميش وي االحتياجات الخاصة. تجاه الشخص من ذ ا  

 تطبيق قانون المساواة في العمل

ن رب لكال الجنسين ويمنع جميع أنواع التهميش بناًء على الجنس. وفقاً لقانون المساواة فإ العادلةقانون المساواة المعاملة  يضمنُ 

رجال بالتساوي لمختلف المهام، ب وضع النساء واليتوجَّ والمساواة في جميع الفعاليات بشكل مخطط له. العمل ملزم بتعزيز

ب ضمان نفس اإلمكانيات لهم للتقدم في مهنتهم. ويتوجَّ   

ً  المساواةكذلك ق التكافؤ والمساواة ويتحق عمليا  

والنقابات السلطات واع القرارعمل صنَّ ويجداً بشكل عام و في العمل أيضاً.  عتبرالمعاملة بتكافؤ ومساواة والمساواة في فنلندا مهمةً تُ 

متكافئ بشكل تام على اإلطالق. مجتمع من الصعب الحصول على  عتبريُ و. ذلكالمهنية دائماً الكثير من أجل إنجاز  

أقل في تلك غالباً ما تكون األجورو هي دفع األجور.وعتبر في نصابها والمتعلقة بالمساواة التي ال تُ األمور إحدىمن ضمن 

باً ما غالوأغلب العاملين فيها من الرجال. يكون النساء مقارنة مع تلك المجاالت التي العاملين فيها من  يكون أغلبالمجاالت التي 

يوجد في فنلندا اآلن وعرف بالمهن النسائية والمهن الرجالية. مجاالت مختلفة أي ما يُ  على الجنس أً الرجال والنساء بناء يختار

 الُمدراءمن النساء بنفس القدر كما هو موجود من  مديراتهناك  ه ال توجدالرغم من أنَّ  النساء، على المديراتجداً من الكثير

اإلجازات العائلية الطويلة رؤثّ تغالباً ما الرجال. تستهدف تأثيرات الحياة العائلية في الوقت الحاضر مهن النساء بشكل أساسي. 

 ازدياد اإلجازات العائلية لآلباء في عتبرقسطو يُ أجورها. العائلة على تطورمهنة المرأة وتطوروكذلك الجمع فيما بين العمل وحياة 

أخرى. ناحية  منُمستمر  
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في مكان آخر، فإنه لديه الحق في طلب رد منصفة في العمل أوغير اللمعاملة افي حالة شعورالشخص بالتهميش أواإلزعاج أو

. لتكافؤ والمساواةامراقبة المكلّفة بت من السلطاأو االعتبار من سلطات حماية العمل  

  وضع األجانب في أسواق العمل في فنلندا 

ً مهمأمراً  يُعتبرتشغيل األشخاص الذين انتقلوا إلى فنلندا  جداً من أجل الدخل المعيشي للفرد ورفاهيته وتأقلمه وكذلك بالنسبة  ا

تصاد الوطني، وتحصل عتبر مفيداً لالقإذا حصل األشخاص الذين انتقلوا إلى البلد على العمل بشكل جيد، فإن ذلك يُ وللمجتمع. 

 يةسكانفئة عتبرالمنتقلون إلى البلد إمكانية كبيرة للقوى العاملة، ألنهم يُ وفنلندا على أيدي عاملة أكثر لتلبية تكاليف الخدمات العامة. 

تقريباً.  يةشباب  

. مثالً  بسبب نقص المهارات اللغويةصعباً، أمراً أن يكون  يُمكنعمل في البداية على ه عثور قل الشخص إلى فنلندا، فإنَّ عندما ينت

في فنلندا. كلّما طالت مدة إقامته  ،على أي حال عمل على الشخصن إمكانية حصول تتحسَّ و  

على التشغيل يضع المجتمعالوتأثير التعليم و  

 الحصول علىمن  الحاصلون على تعليم عال   تمّكني ، حيثلخلفية التعليمية بشكل كبيرفي الحصول على عمل في فنلنداا تؤثر

ً ويُعتبرالمكان الذي درس به الشخص  .منخفض يمستوى تعليمالذين لديهم عمل بشكل أفضل من أولئك  . أمراً ذوأهمية أيضا

إنجازها في فنلندا.  م أرباب العمل الفنلنديين التعليم والخبرة العملية التي تمَّ قيّ غالباً ما يُ و  

اللغة الفنلندية بشكل جيد على عمل  تكلّموناألشخاص الذين ي يحصلو .على عملوية بشكل كبير في الحصول المهارة اللغر تؤثّ 

ً  أمًرا اللغة الفنلندية بشكل سيء نشخاص الذين يتكلمولأل بالنسبة الحصول على عمليكون بينما ، بشكل ممتازجّداً  ويُمكن  .صعبا

بكثير. تبقى قليلةعمل الحصول على يات أموره في بعض المجاالت باللغة اإلنجليزية، ولكن إمكانسيَّرللشخص أن يُ   

 المتوفرة عملالأماكن  فإنَّ  سيئاً، إذا كان الوضع الماديو. بشكل كبير تشغيلالفي  والوضع المادي يةضعية المجتمعتؤثّركلٌّ من الو

.تكون قليلة  

  وتقديرها االعتراف بالمهارات

الشواهد أوإلحدى المهن  ومعادلتهادولة أخرى  عليها الشخص منالمهارات التي حصل تلك تقييم باإلعتراف بالمهارات، يُقصد 

ممارسة الحياة اليومية أووقت الفراغ أو عن طريقرسمية أوبطريقة غير ،طريقة رسمية بالتعليمبالمهارة  ويُمكن إكتساب. ةالفنلندي

  العمل.

إلحدى التخصصات  طلبات المهارة المهنيةمن مت اً جزء ت مهارتهعادلإذا مكن االعتراف بمهارة الطالب بشكل موثوق فيه،يُ 

 مكاتب العمل والمواردمثل مختلفة  تسعى جهاتوكلياً.  اأوقد أنجزه الشهادةمن  اً قد أنجز جزء آنذاك الطالبعتبريُ و. المهنية

حسب اإلمكانيات. وذلك  تهامعادلومهارات المنتقلين إلى البلد بعتراف الى االالمعيشية والمؤسسات التعليمية   

 يةمتطلبات عالوتُعتبرال. ةمقابل ةفنلندي شهادةبمعادلتها مكن محاولة يُ بلده، ف شهادة تعليمية محّصٌل عليها فيإذا كان لدى الشخص 

إنجازها في دول  التي تمَّ  شواهدمن المهم مقارنة مدى شمولية ومضمون اليُعدُّ  ولذلك لعديد من المهن.في فنلندا بخصوص ا

لمجال ادائرة التراخيص ومراقبة  ،فالفيرا مديرية التعليم أو الى ةاألجنبي شهادةم بطلب االعتراف بالمكن التقدويُ مختلفة. 
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وتوجد في فنلندا.  االمعترف بهعن طريق الشهادة مواصلة التعليم الحصول على عمل أو السهلمن يكون واالجتماعي والصحي. 

نترنت لمديرية التعليم ولفالفيرا. العلمية على صفحات اإل الشواهدمعادلة بخصوص اإلرشادات   
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مقننة غيرالالمجاالت المقننة و  

ً غالباً ما يُتطلَّ  ً يقوم وفي فنلندا.  مهام العملمهن ومن أجل مزاولة بعض ال ب تعليماً معينا في القطاع الخاص  أرباب العمل غالبا

لوظائف الرسمية للدولة اإلختيارأكثر تشدداً إذا تعلّق األمر بابينما تكون الشروط  ،باتالمتطلَّ بإتخاذ القراربأنفسهم بخصوص 

  ، ويتمُّ توظيف فقط األشخاص الحاصلين على بعض الشواهد.والبلدية

 وتكون هذه الشروطمهنة وفقاً للقانون. لالهذه يستوفي شروط التأهيل المرشح للحصول عليها أن يتوجب على  توجد مهن معينة

بات المتعلقة قوم بمراقبة استيفاء المتطلَّ وتعرف هذه المهن بالمهن المقننة. تُ وامتحان معين. رة العملية أواجتيازبالتعليم أوالخب ةتعلقم

مجال.  ذلكبها السلطة المختصة المسؤولة عن   

باإلضافة إلى ومن أجل مزاولتها يُطلب بدرجة كبيرة في فنلندا.  عتبر جميع مهن الرعاية الصحية ومهن المجال االجتماعي مقننةً تُ 

أي دائرة التراخيص والمراقبة للمجال االجتماعي  ،فالفيرا همنحالذي ت ممارسة المهنةحق الحصول على ، ةعلميتال شهادةال

ست هناك حاجة للتقدم يول ة هذه المهنةلممارس ةمعينالتوفرعلى شهادة ، ولكن يكفي كذلك مهن مجال التعليم مقننةوتُعدُّ والصحي. 

ممارسة المهنة. بطلب الحق في   

اختبار القيادة  المشرف على امي ومدقق الحسابات ومعلم المرورعلى سبيل المثال المح، المهن المقننة األخرىيدخل ضمن 

المهن المقننة وبالسلطات المختصة المسؤولة عنها على صفحات قائمة وتوجد . راسةوالوظائف الكنسية ومهن مجال اإلنقاذ والح

حتاج الشخص الذي أنجز تعليمه في الخارج إلى قرار من السلطة المختصة كي يحصل مؤهل لهذه المهن. يومديرية التعليم.   

 شهادات المهارة

المواد يشتغلون بالعمال الذين مثالً يجب أن يتوفّر. ةمختلف مهارةشهادات على توفرفي بعض المهن والمهام الاإلشتغال ب يُتطلَّ 

بيع إجازة على  العاملين في المطاعم التي تبيع الكحوليجب أن يتوفّروإجازة النظافة الصحية.  معلبة علىغيرالالغذائية 

 . ويكونملإجازة األمان والسالمة للعالتوفرعلى ب في العديد من وظائف مجال البناء والصناعة يُتطلَّ والمشروبات الكحولية. 

ً  بطاقة أعمال النيران التوفرعلى  يستغرق إنجاز شهادات المهارات في العادة وال مراقبة للنار. أوبها نار التيفي األعمال  ضروريا

. رقبل االختبا أن يدرس هذه األمور بمفرده في البيتكن يتوجب على الشخص ساعات أو يوم واحد، ول بضعإالَّ   

  التشغيل

 مكاتب العمل والموارد المعيشية متقّدِّ وط. الجد والنشا الكثيرمنأن يتميّزبالباحث عن العمل من مكان عمل وإيجاد البحث ب يتطلَّ 

وضع ويُعتبرعلى عاتق الشخص الباحث عن العمل نفسه.  الخدمات للباحثين عن عمل، ولكن تقع المسؤولية األساسية في التشغيل

ً التشغيل في الوقت الحاضر صعب . لذلك الشاغر م بضعة عشرات من األشخاص لطلب نفس مكان العمل، وغالباً ما يتقدَّ شيئاً ما ا

البحث عن العمل  أثناءمن المفضل على كل حال وتستغرق أحياناً فترة طويلة. قد أن تكون عملية البحث عن العمل صعبة ويُمكن 

.طروحةالمإيجابياً وأن يستغل جميع األفكارأن يكون اإلنسان   

لبحث عن العملا  

الطريقة التقليدية للبحث عن بمثابة أماكن العمل الشاغرة إعالنات والمجالت وصفحات اإلنترنت بشأن تصفح الصحف ويُعتبر

. على سبيل المثال أماكن العمل الشاغرةبخصوص  إعالنات  اإلليكترونية على العديد من الصفحاتوتتوفّرأماكن العمل الشاغرة. 



118 

ويُمكن ب العمل والموارد المعيشية. لمكات بالموقع اإلليكتروني كل مناطق فنلندا فيإعالنات بشأن أماكن العمل الشاغرة  يتمُّ نشر

.مثالً  مهنةمجال التحديد مكان السكن أو، أي بحث مختلفةمعاييروفقاً لصفحات اإلنترنت  عن العمل عبر البحث  

 

وتتوفَّرأغلب المواقع اإلليكترونية لشركات. الخاصة باصفحات اإلنترنت  عبرمكن البحث عن أماكن العمل أيضاً مباشرةً يُ 

ً للشركات الكبرى  جميع أماكن العمل الشاغرة لتلك الشركة. خاللها معرفة  يمكنحيث  على نافذة "أماكن عمل شاغرة" تقريبا  

 الشخصية هذا بأن المتقدم بطلب العمل يترك بياناتهويعني مكن ترك طلب مفتوح على صفحات الشركة. ما يكون من  عادةً 

تواصل مع المتقدم المناسب.بال هذه األخيرة ستقوملدى الشركة، رغمكان عمل شافي حالة توفرو ،ركةللش  

عليهاالعثوركيفية المخفية وأماكن العمل   

في ، ألنه على اإلنترنتأو تأوالمجال فالصحب ةالمنشور ةن العمل الشاغركامأ يكون الحصول على الجواب صعباً بخصوص

.الشاغر مكان العملعلى المنافسة شديدة  وبالتالي تكونمئات من الباحثين عن العمل،الحتى عشرات أولها الم دَّ العادة يتق  

% تقريباً من أماكن العمل 80العديد من الخبراء فإن  ديراتوفقاً لتقوعلى كل حال اإلبالغ عن كل أماكن العمل الشاغرة.  يتمُّ ال

البحث العام كأماكن عمل شاغرة، وإنما تكون هناك محاولة  بأماكنعلن عنها ال يُ  يبأماكن العمل المخفية، أتُسمىَّ الشاغرة 

 وال المواردلديها دائماً الوقت ليس الشركة ويرجع السبب في ذلك في بعض األحيان الى أّن بوسائل أخرى.  تزويدها بالعمال

مئات من طلبات أماكن العمل.التى حن تداول عشرات أوالممكن أن تتضمَّ  لعملية التوظيف الصعبة، والتي من يةالكاف  

ل التحدث يُفضَّ وهنا يبرز دور شبكات المعارف. و ،لى البحث عن أماكن العمل المخفيةز الباحث عن عمل عرّكِّ لذلك يفضل أن يُ 

بحث عن العمل، ألنه من المحتمل أن يكون قد سمع شخص معين عن مكان عمل المع جميع األصدقاء والمعارف المحتملين عن 

عندما تكون هناك رغبة في ودور المعارف مهم بشكل ال بأس به في عملية التشغيل في فنلندا. ويُعتبرر من خالل معارفه. شاغ

لشركة والعاملين فيها من أجل العثور اشبكات معارف لفي البداية الستخدام  يتمُّ الللجوءتوظيف عامل جديد في الشركة، فغالباً ما 

 على العامل المناسب. 

ل أن يسعى الشخص لتنمية شبكة معارفه بشكل مخطط له، أي أن يتواصل بجرأة أيضاً مع األشخاص الذين ال يعرفهم. مفضَّ من ال

ً عتبر على سبيل المثال معارض التوظيف مكانتُ و للتعرف على مختلف الشركات وللحصول على عالقات مفيدة.  اً جيد ا  

أيضاً البحث عن أماكن العمل المخفية بالتواصل مباشرةً مع الجهات المسؤولة عن التوظيف في الشركات  ستحسنمن المُ 

ب أن يكون الشخص قادراً على التحدث عن مهاراته بشكل يتوجَّ و. هعرض مهاراتأن ي الشخصكما يجب على  ،والمنظمات

إرسال البريد   مناالتصال هاتفياً بدالً  أن يتمَّ  لفضَّ ويُ لعمل. ثير اهتمام رب اقد تُ األمور التي واضح، ومن المهم التفكير في 

.مقابلةالبشأن  التوظيفعن  المسؤولاالتفاق مع وأ ،اإللكتروني  

ل حتماً استغالل وسائل التواصل االجتماعي للبحث عن العمل. على سبيل المثال من الممكن السؤال في فيسبوك أو من المفضَّ 

ن يقوم الشخص بتسويق نفسه على أنه عامل جيد. تويتر عن أماكن العمل وأ  
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ن التي تستهدف خلق لخدمة لينكد الشركاتبن العمل والمسؤولين عن التوظيف من الباحثين ع لَّ في الوقت الحاضر كُ  يستخدم

العديد من المسؤولين  يبحثواهتمام المسؤولين عن التوظيف. يثير ل إنشاء ملف شخصي شاملمن المفضَّ وشبكات معارف للعمل. 

شخص زيادة شبكة بإمكان الو. الشخصية للينكدإنعن التوظيف في الشركات الكبيرة عن عمال مناسبين أيضاً من بين الملفات 

لشركات.باتواصل مع المسؤولين عن التوظيف الو نعلى لينكدل همعارف  
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 البحث عن العمل

ا إلى رب العمل.مإرساله يتمُّ و ،السيرة الذاتية وطلب العملإعداد ب عند البحث عن العمل في فنلندا يتوجَّ   

 السيرة الذاتية

تكنولوجيا  كالتعليم والخبرة العملية والمهارات اللغوية ومهارات ،باحث عن العملللعبارة عن بيانات أساسية تُعدُّ السيرة الذاتية 

زميل العمل، والذي بإمكانه قول أشياء رئيس العمل السابق أولذاتية، أي ذكر الموصي في السيرة اويُمكن  المعلومات والهوايات.

حيث  ب أن تكون منيتوجَّ والسيرة الذاتية الجيدة تلك القصيرة التي ال تزيد عن صفحتين. وتُعتبرإيجابية عن الباحث عن العمل. 

.ةقراءال ةسهلومظهرها الخارجي واضحة   

ل اإلبالغ أيضاً عن الهوايات وعن فضَّ ويُ . في فنلندا من ناحية البحث عن العمل سيةً أسا اً التعليم والخبرة العملية أموركل من عتبر يُ 

بيانات االتصال ويجب أن تكون مهارات ضرورية من ناحية العمل.  عادةً يكتسب من خاللها الشخص ألنَّ  األعمال التطوعية،

توجد على شبكة وفي السيرة الذاتية. لعمل للباحث عن اوضع صورة شخصية ويُمكن بشكل واضح.  للباحث عن العمل ظاهرةً 

 اإلنترنت نماذج جيدة إلعداد السيرة الذاتية.

 طلب العمل

 يحاول الباحث عن العمل منوالتي رسالة التسويق، ويُعتبربمثابة المستند الثاني المهم في البحث عن العمل.  طلب العمل يُعدُّ 

ً يكون طلب العمل الجيد واضحاً وواآلخرين. عن العمل عن الباحثين زالتميُّ  اخالله المهمة األمورعلى فيه  زيركيتمُّ التو ملّخصا

صفحة واحدة كحد  ويجب أن ال يتجاوزطلب العملالتوظيف. عن  مسؤولاهتمام الحيث يثيرشخصي ب يجب أن يتميّزبطابعو

 أقصى. 

ً م. تقّدِّ المُ ها التي يتميُّزبالعمل والمهارات  الىم سبب التقدُّ من المهم أن يُذكر في الطلب  المتقدم  ية استفاءأيضاً ذكركيف ويُعتبر مهما

ب السعي يتوجَّ وأساسية بالنسبة للعمل. عتبرالتي تُ األمورالتطرق فقط إلى ويجب ميزاته كعامل. ماهي مالعمل و متطلباتلبالطلب 

للمقابلة. الطلب  في إستدعاء صاحب ةرغب حتى تصيرلديه ارة اهتمام المسؤول عن التوظيفمن خالل الطلب إلث  

 مقابلة العمل

حصل الشخص على وإذا  ،بناًء على طلب العمل والسيرة الذاتيةللمقابلة من المتقدمين بالطلبات  اً جزءباستدعاء  رب العمل يقوم 

ب على يتوجَّ ولة. دعوة للمقابلة، فمن المهم االستعداد لذلك بشكل جيد، على سبيل المثال بالتدرب مسبقاً على األسئلة المحتملة للمقاب

: التاليةالشخص أن يكون قادراً على الحديث بوضوح عن أمور  

عن نفسه ـ   

عن مهاراته الشخصية ـ   

القوة والضعف لديه  نقاطعن ـ   

مكان العمل ذاك بالذاتلم تقدَّ ي الت جعلته عن الدوافعـ   
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  يةعن خطط المستقبلـ 

 

مهارات اً.ويجب كذلك مراجعة المهمأمراً متطلبات مكان العمل الشاغرلالشخص  استيفاءكيفية  في التفكيرقبل المقابلةيُعدُّ 

. أمراً سهالً  المقابلة اثناء سئلةاأل لىاإلجابة ع الذي قد يكون بها، ألّن ذلك يجعلالشخصية والنقص   

المرّشح إذا كان  .ابلة العملالذي يذهب له الباحث عن العمل إلجراء مق مكان العملعن خلفية ستقصاء وأخذ معلومات ل االفضَّ يُ 

م في المقابلة أن غالباً ما يُطلب من المتقدَّ و. لها يكون مفيداً س كيفكون من السهل عليه إبرازسيالشركة، ف ف طبيعة عمللعمل يعرل

بطبيعة عمل المطلوبة أومتعلقة بمهمة العمل ال األسئلة ضعالتفكير مسبقاً في ب لمن المفضَّ ويسأل القائم بإجراء المقابلة شيئاً ما. 

 الشركة.

ً مهمأمراً  لقائم بإجراء المقابلةلدى اجيد انطباع أولي  ترك يُعتبر وال يجب أن  ،لمقابلةيوم ا حترمةمالبس م يجب ارتداءوجداً.  ا

العمل في فنلندا. بارتداء مالبس مريحة تقريباً  تمُّ ي ،بشكل عام ومالبس احتفالية بقدر كبير. تكون   

 كسؤال إذا تمَّ وم بوضوح وبصدق. حاول أن تتكلَّ اجد في المكان في الوقت المحدد. العمل والدراسة وتو واهديع شخذ معك جم

.تودُّ من خاللها التعلُّم وتطويرنفسكشخصية اظهارها كأمورالسلبية فحاول المقابلة عن النواقص أوعن األمورب  

 عقد العمل

يعتبرالعقد الشفوي أيضاً لكن  قد العمل في العادة كتابياً، إعداد ع يتمُّ والعمل. بمع رب العمل قبل أن يبدأ عقد العمل  العامل يُبرم

عقد العمل  ويُنصح أن يكونب على رب العمل على كل حال تقديم شروط العمل كتابياً، إذا طلب العامل ذلك. يتوجَّ وقانونياً. 

حاالت في مكن االستشهاد بمضمون عقد العمل يُ الطرفين، ولدى  التفاق بشأنها معلومةً ا تبقى األشياء التي تمَّ وذلك لكتابياً، 

  .النزاع

شروط العمل. من أسوأ أخرى  شروطيجوزاالتفاق على  والجب أن يكون عقد العمل ملتزماً بالقوانين وباتفاق شروط العمل، ي

الطرفين على عقد العمل. من لرب العمل. يوقع كال  الثانيةلعامل وقى لتبمتطابقتين من عقد العمل، واحدة  دائماً إعداد نسختين يتمُّ و

:ما يلي االتفاق في عقد العمل على األقل على يتمُّ و  

موعد بدء العمل ـ   

مكان العمل ـ    

تهمدالعمل و قدنوع عـ   

وقت العمل ـ   

مهام العمل ـ   

أشهر( 4الفترة التجريبية المحتملة )كحد أقصى ـ   
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  بهاالراتب والفترة التي يُدفع ـ 

الُمسطَّر اتفاق شروط العملـ   

العطلة السنوية  تحديدـ   

فسخ العقد  فترة تحديدـ   

 

مختلفةعمل  ِصالت  

ويأثّرذلك عقد العمل بصلة العمل  االتفاق بشأن يتمُّ ويعمل الناس في الوقت الحاضر في فنلندا من خالل صالت عمل متنوعة جداً. 

ً دائم عقد العمل ويُمكن أن يكونت العمل. اوقأالعمل وصلة في مدة  ً مؤقتأو ا   . ا

 عقد العمل الدائم والمؤقت

العامل عند اللزوم أن يفسخ لعمل مستمرة. بإمكان رب العمل أوأن صلة اساري المفعول بشكل دائم  الذي يكون عقد العملب يُقصد

ب أن يكون هناك في حالة قيام رب العمل بفصل العامل، فيتوجَّ وفسخ العقد. ب حينئذ االلتزام بالفترة المحددة لالعقد، ولكن يتوجَّ 

بإمكان العامل االستقالة وبواجباته.  يقمالعامل لم  أنَّ الوضع المادي السيء للشركة أوبسبب سبب وجيه لذلك، على سبيل المثال 

فترة معينة.ل البطالةمن دعم  يُحرم بدون سبب. إذا استقال العامل بنفسه، فمن الممكن أن   

على لذلك، جب أن يكون هناك سبب وجيه ي. إذا كان عقد العمل مؤقتاً، االتفاق بشأنه في اليوم الذي تمَّ ينتهي عقد العمل المؤقّت 

مكن في فسخ عقد اليُ ذلك في عقد العمل. عادة اإلشارة الى بموسمي ويتوجَّ العمل ألن ل المثال استبدال مؤقت لعامل آخرأوسبي

لمؤقت.العمل ا   

 العمل بدوام كامل وبدوام جزئي

 37,5 من مدة العملتكون عادة خمسة أيام في األسبوع و يُؤّدى العمل بالدوام الكاملجزئي. العمل بدوام كامل أومكن أن يكون يُ 

ساعة في األسبوع.  40ساعات كحد أقصى في اليوم و 8العمل المنتظم يكون وقت  ،وفقاً للقانونوساعة في األسبوع.  40 الى  

 كل شهر. هونفسه يكون الراتب الشهريوعدد ساعات العمل، حسب  أي ،يُدفع عن العمل بدوام كامل في العادة أجر شهري

العمل بدوام جزئي تكون ساعات وحسب المهنة.  بالتناوبأوعمل ليلي أو ءمسابالخالل النهارأوأن يتمَّ  لعمل بدوام كامل ل ويُمكن

يُدفع األجر في  وقتها ،متفاوتةأن تكون عدد ساعات العمل األسبوعية ويُمكن العمل بدوام كامل.  من ساعات أقلخالل األسبوع 

القيام بها. على ساعات العمل التي تمَّ  بناءاً  الراتب الشهرييُحّدُد  عن ساعات العمل، أيالعادة   

 العمل المتقطع

يعني ذلك أن الشخص لديه صالت عمل مؤقتة قصيرة تستغرق وصبح العمل المتقطع شائعاً في فنلندا في الفترة األخيرة. لقد أ

العمل وفِّّريُ الولعمل. وقت جاهزيته لبنفسه رقّرِّ العامل أن يُ  بإمكان هع مرناً، ألنَّ عتبرالعمل المتقّطِّ يُ وفي أماكن مختلفة. وبضعة أيام 

ً معيشي دخالً المتقطع على كل حال  بما فيه الكفاية طوال الوقت. ليس هناك تأكيد بخصوص مدى توفَّرالعمل  ه، ألنَّ اً مضمون ا  
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ً العمل متقطعيكون   وجدويوالموسيقيين والصحفيين.  فوريينمهن المرشدين والمترجمين ال ، مثلبشكل أساسي في بعض المهن ا

ارة. من العمل المتقطع أيضاً في مجال المطاعم والتجالكثير  

على الرغم من أنه توجد صالت عمل متنوعة، إال أنه يتوجب معاملة جميع العاملين بمساواة على كل حال. ال يجوز أن تكون 

بالعمل المؤقت أو العمل بدوام جزئي من أولئك العاملين الذين لديهم عمل دائم أو عمل  نشروط العمل أسوأ للعاملين الذين يقومو

صلة العمل كالخدمات الصحية المهنية وميزة الغداء من الممكن جعلها تتناسب مع قدر ساعات العمل.  بدوام كامل. بعض ميزات   
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الحياة العملية ضوابط  

توجد هناك ضوابط ونظم متنوعة للعمل ومن الممكن أن تتفاوت أيضاً وفقاً لمكان العمل. توجد على كل حال العديد من األمور 

ى جميع أرباب العمل االلتزام بهذه ب عليتوجَّ والتي يتم تشريعها من خالل تشريعات قانون العمل أو اتفاق شروط العمل. 

 التشريعات. 

 الغيابات بسبب المرض

رب العمل أن يُبلغ  إذا مرض عاملالعلى  جبيب دائماً اإلبالغ عن الغياب. يتوجَّ و. كاف  دون مبرر يجوز التغيب عن العملال

بشأن عدد  ضوابط ونظم خاصة بهويتوفّركل مكان عمل على وفقاً للمعامالت المتبعة في مكان العمل. مباشرةً باالتصال الهاتفي أو

 فإنَّ  سنوات 01يقل عن وكان عمره لعامل ا إبنب خاللها دون الحاجة إلى شهادة الطبيب. إذا مرض األيام التي من الممكن التغي

عن تلك الفترة. يحصل على أجرولمدة أربع أيام أن يعتني بالطفل في البيت  حقلديه اللعامل ا  

جازة المرضية. لإلالعشرة أيام األولى  ب على رب العمل أن يدفع له راتب عادي عنعلى األقل، فيتوجَّ العامل لمدة شهر اشتغلإذا 

 نكمويُ . يةالمرضاإلجازة دفع للعامل البديل النقدي عن تكيال سوف الإذا استمرت اإلجازة المرضية بعد ذلك لفترة أطول، فإن و

ً عادي اً رب العمل أجرعلى أن يدفع عقد شروط العمل باالتفاق  تقوم الحالة  هعن فترة المرض لمدة تزيد عن عشرة أيام. في هذ ا

. يةالمرض اإلجازةمن تكاليف أجر جزءبرب العمل بتعويض كيال ال  

 االستراحات أثناء يوم العمل

ه تم االتفاق بشأن على طول يوم العمل. كما أنَّ  تهامدعدد االستراحات وتعتمد واستراحات خالل يوم العمل. من العامل  يستفيذ

ستراحة لمدة نصف ساعة على األقل خالل يوم العمل االللعامل  يحقُّ واالستراحات في اتفاق شروط العمل لكل مجال على حدة. 

ساعات، فإنه في العادة يحق له استراحة واحدة طويلة لتناول  8إذا كان العامل يعمل لمدة والذي يستغرق أكثر من ست ساعات. 

احتين قصيرتين الحتساء القهوة.الطعام واستر  

مغادرة مكان العمل خالل تلك ويُمكن استراحة الطعام التي تستغرق نصف ساعة ضمن وقت العمل الذي يُدفع عنه األجر،  تدخلال

وليس من حق ها في مكان العمل. ؤب قضااستراحة شرب القهوة من الناحية األخرى من ضمن وقت العمل ويتوجَّ تُعتبروالفترة. 

، ولكن أثناء مقيّداً استعمال الهاتف الشخصي أثناء وقت العمل مثالً يكون العامل االعتناء باألمور الخاصة به أثناء وقت العمل. 

ً إذا أعطى رب العمل العامل هاتفواالستراحة بإمكان العامل استعمال الهاتف وقضاء أموره الشخصية.  وخط للعمل ، فإن ذلك  ا

مكالماته الخاصة. بالخاص  هب على الشخص استخدام هاتفيتوجَّ و المتعلقة بالعمل.ء باألمورفقط لالعتنا اً مخصصيكون   

 الوقاية واألمان في العمل

باسم الوقاية  هذا عرفيُ و جب على رب العمل أن يحرص على أمن العاملين وعلى رفاهيتهم النفسية والجسدية في مكان العمل.ي

في  القيام بالعمل يتمُّ  ب على رب العمل أن يحرص على أنَّ يتوجَّ وجيد في مكان العمل. ع بوضالجميع يجب أن يتمتّع و في العمل.

تتاّكد الوقاية في العمل وآليات الوقاية في العمل بمراقبة إنجاز تقوم سلطاتووقاية من جميع األمراض الممكنة. وبها  آمنة ظروف

ان العمل. االلتزام بإرشادات السالمة واألمان في مك ه يتمُّ أنَّ من   
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ام بالعمل وأن يراجع معهم الصحيحة للقي ُطرقمهم المن واجب رب العمل أن يُعّرف العاملين على العمل بشكل جيد، أي أن يعلِّّ 

 تحسباً لحدوث ،ب أن تكون هناك إرشادات واضحة في مكان العملجيوالمتعلقة بالسالمة واألمان في مكان العمل. األمور

فب على كل العاملين أن يعرفوا كيفية التالمتوقعة في مكان العمل، ويتوجَّ الحوادث واألمورغير جب يو في هذه الحاالت. صرُّ

مكن االمتناع عن تأدية مهمة العمل الخطرة جداً. ويُ عمل بشكل آمن. على العامل االلتزام بإرشادات رب العمل وتأدية ال  

ض يعوبت ويقوم التأميناض المهنية عن جميع العاملين وفقاً للقانون. أن يكون لدى رب العمل تأمين بشأن الحوادث واألمريجب 

تأمين بالتّوفرعلى رب العمل في العديد من الحاالت يُلزم المهنية.  أواألمراضالشغل حوادث الناتجة عن تكاليف عن الالعامل 

ذوي العامل. لتعويض الدفع بمين أتال يتكلَّففي وقت الفراغ، أو إذا مات العامل أثناء العمل، بحيث جماعي على الحياة  

 الرعاية الصحية المهنية

التعاون المشترك بين  ،يُقصد بالرعاية الصحية المهنيةوللعاملين.  بتوفيرالرعاية الصحية المهنية زم رب العمل وفقاً للقانونتلي

واألخصائيين النفسيين والمعالجين الطبيعيين وما  والممرضين األطباء أي ،الرعاية الصحية المهنية العامل ورب العمل ومهنيي

فيه  العمل ومن صحة وسالمة العمل والوسط الذي يتمُّ ة من األمراض وحوادث الوقاي تعزيز بالتعاون المشتركويتمُّ ذلك. غير إلى

م ذلكو ،العمل الفعالية العمن  يدّعِّ .وقدرتهم على العمل تهموصح مَّ  

ن تتضمَّ و ن خدمات الرعاية الصحية أيضاً.في العادة رعاية صحية وقائية، ولكنها غالباً ما تتضمَّ  الرعاية الصحية المهنيةتُعتبر

نية إلى جميع ب توفير الرعاية الصحية المهيتوجَّ ومكان العمل. لواألخصائي النفسي  طبيبالتو تمريضعلى سبيل المثال خدمات ال

 على ساعات بناءً  الً مثها تفاوت مدى شمولية الخدمات التي تتضمنُّ ن تيُمكن أ، ولكن همعملالعاملين بغض النظرعن نوع صلة 

وتكون  الخاص. الصحيالعمل أما في المستوصف المحلي أولدى مركزمكان لمكن تنظيم الرعاية الصحية ويُ العمل للعامل. 

فقط ، وليس ألفراد عائالتهم. لامَّ الخدمات مخصصة للع  

 ثقافة العمل الفنلندية

على سبيل  ذلك عنيويثقافة الديمقراطية. ميزة ال على الفرد والتركيزيتمُّ حيث  البلد،لسائد في ا سلوبالعمل الفنلندية األتعكس ثقافة 

في  يُعتبرأمراًغير مقبوالَ  األقارب خلفيته العائلية. توظيفأهم شيئ وليس  وإنجازاته الخاصة الفردمهارة يتمُّ اعتبار هالمثال أن

.فنلندا  

ً  تجلىت  يبقى وقتالعمل أثناء وقت العمل وويؤدَّى العمل ووقت الفراغ. في الفصل فيما بين وقت  على الفردزيركتثقافة ال أيضا

وقت الفراغ بالضرورة مع زمالء  يتمُّ قضاءلعمل وينتهي في مواعيد محددة واليبدأ اوخاص بالعامل. الوقت ال بمثابةالفراغ 

التي تهدف إلى التحسين بقة لعيد الميالد وأيام التنشيط المشتركة لمكان العمل، مثل الحفلة المسستثنى من ذلك االحتفاالت يُ والعمل. 

 من روح الجماعة للعاملين. 

يقوم بنفس المهام  زرئيس العمل كثيراً عن المجموعة وغالباً مايتميَّ الحيُث تسلسل هرمي منخفض، ب أماكن العمل الفنلنديةتتميُّز 

مكن مناداته باسمه يُ و ،نواآلخرالعمال رئيس العمل نفس المالبس التي يرتديها يرتدي غالباً ما و. نواآلخرالتي يقوم بها 

منح العاملين إمكانية التخطيط ألعمالهم وطرح األفكار. بعادة يقوم سلطة مطلقة، وإنما  أيةالعمل  رئيسلدى ال توجد والشخصي. 

أماكن العمل.ب معامالت اليوميةمن خالل القراطية والديم ىبهذه الطريقة تتجلَّ و  
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عن قرب  ةراقبيقوم بالمالو االتفاق بشأنها بكل دقة. ينتظررئيس العمل من العاملين أخذ زمام المبادرة واالعتناء بالمهام التي تمَّ 

بين رؤساء العمل وباقي العمال قليلة  رالفروق في األجوأيضاً  وتكون وإنما يثق بهم. أثناء آداء العمال لمهامهمطوال الوقت 

 نسبياً. 

إذا لم يلتزم ر العامل كثيراً أوفي العمل. إذا تأخَّ االنضباط في المواعيد والنشاط والدقة وأخذ زمام المبادرة تقدير فنلندايتمُّ في 

. هعمليكون ذلك سبباً حتى إلنهاء صلة أن ، ومن الممكن جديربالثقةاق بشأنها، فإنه يُعتبر بأنه غيراالتف ببرامج المواعيد التي تمَّ   

، يبدأ جاهزة عندما تكون مهمة العملوبالعمل على أفضل وجه.  ومواقأن ييكونوا نشطاء أثناء وقت العمل و بأنيسعى العاملون 

أن العمل رئيس من مل العاالينتظرولقيام بشيء ما، فإنه يقوم به. ب االعامل بمبادرة منه بالمهمة التالية وعندما يالحظ أنه يتوجَّ 

زميل العمل. أورئيس ب فعله، فإنه يسأل إذا لم يعرف العامل ما يتوجَّ ويأمره بالقيام بالعمل.   

. عن طريق المجموعةفي أماكن العمل  األعمالمن القيام بالكثير العمل، ويتمُّ أمراً مهماً أثناء آداء التعاون بين زمالء العمل  يُعتبر

ويثق أعضاء مختلف المهام بشكل مرن عندما تكون هناك حاجة لذلك.  بآداء نبعضهم البعض، ويقومو الكلبشكل عام يساعد و

االتفاق بشأنه.  بالعمل الذي تمَّ  كل عامل يقومو ،ببعضهم البعض العمل  

قال الشخص  مثالً، إذاقوله.  نفعل اإلنسان أهم مويُعتبرث الناس كثيراً عن أنفسهم. يُقدر التواضع في فنلندا، وفي الغالب ال يتحدَّ 

به بعد ذلك.  ةثقال ون يفقدونتي تم االتفاق بشأنها، فإن اآلخريعتني بالمهام اللم و بأنه نشيط  

ن مباشرة عن الموضوع وال يبدؤون حديثهم وعادة ما يتحدث الفنلنديوما يفكروا به.  ن، ويقولوربشكل مباشم الناس في فنلندا يتكلَّ 

الشخص م إذا لم يتكلَّ و ثقافة الكالم الفنلندية. مميزات مناحات الطويلة أثناء الكالم الهدوء واالسترعتبرويُ  ران.بالّف والدوبالكالم 

باشر. على سبيل المثال العمل بشكل مبالسلبية عن األمورالتحدث أيضاً  يتمُّ وسيء. أمر له حدثوغضبان أ هبأن ذلك يعني، الكثيراً 

ً  يتوجَّ التأدية العمل قد تمت بشكل سيء، ف العمل بأنَّ زميل إذا قال رئيس العمل أو ينجح ال ب أن يستاء الشخص من ذلك. أحيانا

ذلك طبيعياً جداً في العمل. ويعتبرما  الشخص في آداء مهّمة  

 الراتب والضرائب

 ويمكني اتفاق شروط العمل.لكل مجال فتحديد الحد األدنى لألجور يشمل جميع المهن. يتمُّ ام لألجوريوجد في فنلندا حد أدنى عال

اإلنجاز، مثل إنجازبعض المشاريع والحصول  على اً أوبناء ،وأجرعن الساعةأراتب شهري  أي ،على الوقت الراتب بناءاً  أن يكون

  على أجر مقابل ذلك.

عتمد توتب العادي. زيادات باإلضافة إلى الرا يحصل علىاألسبوع وفي األعياد فإنه  يةنهاخالل عطلة المساء وب العامل عملإذا

أيام األحد في جميع المجاالت. إذا قام العامل  راتب مضاعفب دفع جيوقيمة الزيادات على المهنة وعلى اتفاق شروط العمل. 

ذلك. مقابل  تعويض على يحصل جبيإلضافة إلى وقت العمل العادي، فبعمل إضافي با  

. ختلفةمأيام دفع الراتب مكن أن تكون يُ عمل، ولكن االتفاق بشأنه في عقد ال اليوم الذي تمَّ ب يُدفع الراتب عادة مرة واحدة في الشهر،

أي  ،بشكل تلقائي من الراتبالضريبة خصم وتُ ال يجوز دفع الراتب في وقت متأخر، ويجب أن يُدفع دائماً في حساب العامل. و

ورقة حساب الراتب رب العمل أن يعطي العامل على  جبيقتطاع المسبق ومدفوعات التقاعدومدفوعات التأمين عن البطالة. واال

خصمها من الراتب.  كل الضرائب والمدفوعات األخرى التي تمَّ يوجد بها  التي  
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  ي التدريجيالضريبالنظام الرواتب و

عن تُدفع ضريبة ومن أموال الضرائب.  والخدمات العامة الشاملة يةدفع تكاليف الرفاهويتمُّ في فنلندا. الضرائب كل بدفع يُلزم ال

زات، على ايتمفع اإلدمكتب يقوم رب العمل وودعم التعليم. أوالتقاعد أالبطالة أودعم  الراتبويُقصد بالدخل ل. يخادمال منالدخل 

توجد هناك الكثير من الضرائب األخرى باإلضافة إلى و، مكتب الضرائب. دفعها إلى بخصم الضرائب تلقائياً والكيال سبيل المثال 

السيارات ضريبة عن السيارة ويدفع عن  اتُدفع ضريبة القيمة المضافة عن المنتجات وعن الخدمات، ويدفع مالكووالدخل.  ضريبة

  ذلك. غير إلىالعقارات ضريبة العقارات  االميراث ضريبة الميراث ويدفع مالكو

 

ص على دخل أكثر، توجب عليه دفع نسبة يعني هذا أنه كلما حصل الشخوعلى الدخل.  بي تدريجيضريعلى نظام فنلندا تعتمد 

، فإن النسبة الضريبية تكون كبيرة أيضاً، وإذا كان الراتب قليالً، فإن النسبة اً أكبر من الضرائب. أي إذا كان الراتب كبير

. قليلةتكون  الضريبية   
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ةبطاقة الضريب  

نسبة الضريبية للشخص موجودة في البطاقة لكل الناس. وتكون  في شهر يناير من كل عامبطاقة الضريبة  الضرائب مكتبرسل ي

  ،ةيلضريباالبطاقة عن طريق  هب عليه تقديم البطاقة الضريبية إلى رب العمل، ألنَّ إذا كان الشخص يعمل، فيتوجَّ والضريبية. 

ة إلى رب العمل، فإنه من الممكن م البطاقة الضريبييتُقديتم النسبة المتوجب دفعها من راتب العامل. إذا لم يعرف رب العمل 

في البطاقة أقل من ذلك بكثير.  الموجودةمن المتوقع أن تكون النسبة الضريبية و. العامل راتب% كضرائب من 60خصم نسبة تُ 

. ةالسابقالسنة  مداخيلحساب النسبة الضريبية وفقاً ل يتمُّ و  

طلب بطاقة ضريبية جديدة يأن  الشخص لبطاقة الضريبية خاطئة، فبإمكانل النسبة الضريبيةبقيت خل وادمالرفي تغيّ صارهناك إذا 

دخل العام الجاري من  ويجب إعطاء تقديرعن. المكتببالذهاب شخصياً إلى كتب الضرائب عن طريق اإلنترنت أوالهاتف أومن م

 أجل الحصول على بطاقة ضريبية جديدة. 

الضريبي بالغاإل  

ق من البالغ ب التحقَّ يتوجَّ وكل دخل العام السابق. يشمل ، مسبقاً كل عام بالغ ضريبي معبأ شهر أبريل من ب إلى البيتيُرسل 

دائرة الضرائب  ستقوم على البالغ الضريبي، عديالتإجراء ت تمَّ إذاوب تصليحها. يتوجَّ وبالتالي أخطاء، فيما اذاكان به الضريبي، 

. أكتوبر -في شهر سبتمبر  اً جديد اً ضريبي اً قراربإرسال   

شهر ديسمبر.  في االسترداد الضريبيله دفع يس ائبالضر مكتبضرائب كثيرة عن الدخل في العام السابق، فإن الشخص  دفعإذا 

ً في العام السابق قليلة جداً، فإن الشخص يكون ملزمالمدفوعة في المقابل إذا كانت النسبة الضريبية   الغيرمدفوعة، بدفع الضرائب ا

.ةنسبة الضريبية صحيح الجيد التحقق من أنَّ  يكون من ،لهذا السببوأي المتأخرات الضريبية.   

اإلضافية  إلمتيازاتاب ضرائ  

ومنح العامل أشياء  إذا قام رب العمل بتمويلوزات أخرى ذات قيمة مالية. ايتم، إم رب العمل أحياناً باإلضافة إلى الراتبقّدِّ يُ 

ىبها، فإن ذلك يُ  خدمات ينتفعليستخدمها أو ذكرة السفر وتأوالسيارة أوالسكن أوالطعام ويُعدُّ كّل من الهاتف أالميزات اإلضافية.  سمَّ

من بين اإلمتيازات اإلضافية المألوفة. العملب الخاصة  

زات اإلضافية ايتمفرض الضرائب على اإلتُ وضرائب عنها. الجب دفع يدفع عنه الضريبة، أي يُ  زات اإلضافية دخالً ايتمعتبر اإلتُ 

ً مبدئي في كل  يمة الضريبية عن كل ميزة إضافيةالضرائب بتحديد الق مكتبقوم ويالراتب العادي. التي يتمُّ بها ذلك ببنفس الطريقة  ا

عن ضرائب  إضافية معلوماتوتوجد ذلك في النسبة الضريبية. يؤثرو، المالية للميزة اإلضافية باليوروتقدير القيمة يتمُّ أي  ،عام

  :الضرائبالموقع اإلليكتروني لمكتب الضريبية عن كل ميزة إضافية على  زات اإلضافية والتقديراتايتمإلا

www.vero.fi 

باألسودالعمل   

مها المجتمع قّدِّ التي يُ ل الخدمات تُمّوِّ وتُدفع عنه ضرائب. بدون بطاقة ضريبية واليؤدَّى  الذي عمليُقصد بالعمل باألسود ذلك ال

  تقاعدمدفوعات اليتمُّ توفيرالوللخطر.  اً كون معرضيتمع واستقراره المج يةإذا لم تُدفع الضرائب، فإن رفاهوبأموال الضرائب. 

دفع الراتب نقداً باليد  ما شخص فضَّل إذاومل. عال حوادثتأمين ضد لدى العامل أي  يكونالعادة و ،األسودبمل االعإذا إشتغل 

http://www.vero.fi/
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في فنلندا.  األسود جريمةً بيُعتبرالعمل وسود. باألعمل األمريتعلّق بال كونيه من المتوقع أن ، فإنَّ البنكي الحسابعن طريق  وليس

ض العمل باألسود كل من العامل ورب العمل الى  مكن أنويُ    .عقوبة كبيرةلتلقّي يُعرَّ

ً سيئ سوداألب وضع العامل الذي يشتغليكون  الجداً مقارنة مع أولئك الع ا وفي حالة حدوث الذين لديهم صالت عمل قانونية.  مَّ

لن يحصل ف ، أوإذا وقع حادث في مكان العمل، ال أحد يستطيع مساعدته آنذاك، فمثالً  نزاع مع رب العمل بشأن دفع الراتب

 العامل على تعويضات من التأمين. 

 أودعم عن البطالة مثل البديل النقدي اليومي ،بالدخل الخاصةزات ايتماإل د من اإلستفاذة منيُحرم العامل الذي يشتغل باألسو

القيام  جبي الوالعمل.  عدم القدرة علىتقاعد أو الشيخوخة تقاعدويُحرم كذلك من جمع توفيرات الوالدين.  دعموأواألبوة أاألمومة 

األسود في أي حال من األحوال.ببالعمل   

الشخص عاطالً عن العملعندما يصبح   

سلطات الحصول على الدعم من  آنذاكمكن ويُ . حياته العملية حلامر في احدى صبح أي شخص عاطالً عن العملمن الممكن أن يُ 

لدى مكتب العمل والموارد المعيشية ب في البداية التسجيل يتوجَّ ذا أصبح الشخص عاطالً عن العمل، . إةمختلف نقابات المهنيةو

بالذهاب شخصياً إلى لة عن العمل من خالل اإلنترنت أومكن تقديم البالغ قبل اليوم األول للبطاويُ عن العمل. و باحث ل بأنه عاط

 مكتب العمل والموارد المعيشية. 

اإلستفاذة منإذا كان لديه الحق في فيما  بخصوصبناًء على بالغ المتقدم بالطلب، القرار مكتب العمل والموارد المعيشيةصدريُ   

عضواً في م بالطلب إذا كان المتقدَّ في حالة إلى صندوق البطالة عن العمل، ا إلى كيال أومَّ إيُرسل المكتب التقريرو. البطالةدعم 

ب إبالغ مكتب العمل والموارد يتوجَّ وواضح في البالغ. إذا كان هناك أمرغير مكن طلب توضيحات إضافيةويُ النقابة المهنية. 

الحصول على مكان عمل أومكان للدراسة أوعند  من قبيلم بالطلب، تغييرات التي تحدث على وضع المتقدَّ المعيشية دائماً عن ال

رقم الهاتف. حدوث تغييرفي العنوان أو  

 ويتمُّ استدعاءعلى بالغ البطالة عن العمل.  اً الشخص بناء هيحتاجسلدعم الذي اقديرنوع يقوم مكتب العمل والموارد المعيشية بت

 يُمكن أنالتي  جراءاتالتحدث معه بشأن مختلف اإل ، حيث يتمُّ ةإلى مقابلة شخصي إذا دعت الحاجة الى ذلك العمل باحث عنال

التحدث معه كذلك بشأن كيفية تعامله فيما بعد مع مكتب العمل والموارد المعيشية.  يتمُّ و .العمل ل عملية حصوله علىسهَّ تُ   

 دعم البطالة

ن البطالة. البديل النقدي اليومي عذلك يعني و. اإلستفاذة من دعم البطالة الباحث عن العمل الحق فيوالشخص العاطل لدى يكون 

الً لدى  الشخص أن يكونعلى جب يأي باحثاً عن العمل، فقط عن تلك المدة التي يكون فيها الشخص  دعم البطالة دفع ويتمُّ  مسجَّ

من األولى  يامأ لسبعةاعن هذا اإلمتياز دفعيُ ال و. يقوم بالبحَث عن عمل وأن سواق العملألمتاح كباحث عن العمل  مكتب العمل

كيال. المن أوالبطالة من صندوق البطالة  اإلستفاذة من إمتيازجب التقدم بطلب يوالبطالة.  دعمب دفع الضرائب عن يتوجَّ و بطالة.ال

لنقابة المهنية التابع لالة اليومي من صندوق البطالبديل النقدي بخصوص اإلستفادة من  معلومات إضافيةويُمكن الحصول على 

كيال.  المن أو  

لدخل ل يدفع صندوق البطالة البديل النقدي اليومي  
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في الصندوق،  الذين تكون لديهم العضوية لألشخاص ،، أي البديل النقدي اليومي للدخلالبطالةإمتياز دفعقوم صندوق البطالة بي

دفع البديل النقدي اليومي هدفها  مشتركة صندوق البطالة عبارة عن جماعةويعدُّ . يتهمعضو وقتلفترة كافية أثناء والذين اشتغلوا 

قد حصل على  أنّهكما لويكون ، فإنه ما ينضم الشخص إلى صندوق البطالةه عندالمرتبط بالدخل ألعضائها وفقاً للقانون. أي أنَّ 

ت العضوية إلى الصندوق شهرياً وإذا أصبح الشخص عاطالً عن العمل، فإنه سوف يحصل تُدفع مدفوعاوتأمين تحسباً للبطالة. 

ل النقدي اليومي المرتبط بالدخل من أموال الضرائب ومن يتمويل البد يتمُّ ومن الصندوق على الدخل المعيشي أثناء فترة البطالة. 

البديل النقدي اليومي األساسي وتكون قيمته أكبرمن العاملين. مدفوعات تأمين البطالة التي تُجمع إجبارياً من أرباب العمل ومن 

ق العمل.يسوتلكيال ومن دعم   

ق العمليسوتكيال البديل النقدي اليومي األساسي ودعم تدفع ال  

عن العمل الذين اشتغلوا لمدة  يحق للعاطلينوالبطالة.  زتيامادفع بكيال ال يتكلّف، كن الشخص عضواً في صندوق البطالةإذا لم ي

يكون الشخص قد اشتغل جب أن وي. األخيرة، اإلستفادة من البديل النقدي اليومي األساسي شهراً  28ستة أشهربراتب خالل ال 

المدة  استفاذ منه قد أنَّ أويعمل بما فيه الكفاية لم ه ط التشغيل، أي أنَّ وشر المتقدم إذا لم يستوفِّ و ساعة في األسبوع على األقل. 18

ق العمل.يسوتدعم  الحصول على ه في هذه الحالةمكنيُ البديل النقدي اليومي األساسي،  للحصول علىالقصوى   

واذا ، ةالدعم تقريباً منخفضعملياً تُعدُّ قيمة تأمين دخل معيشي مادي معقول لجميع العاطلين عن العمل. الى هدف ضمان البطالة ي

دعم ودعم السكن أ غالباً ما يحصل العاطل عن العمل علىوحياة صعبة. ال على ذلك الدعم ستكونإعتمد الشخص العاطل فقط 

 المعيشي باإلضافة إلى ضمان البطالة.

كيال أومن مكتب الخدمات االجتماعيةالدعم المعيشي من ال  

 اإلمتيازاتلشخص أومنحه فقط عندما يكون دخل ا يتمُّ ومادي للمجتمع لتأمين الدخل المعيشي. دعم الدعم المعيشي آخر عتبريُ 

دعم السكن، غير كافية لتغطية المصاريف أوالتقاعد أولبطالة ال النقدي اليومي األساسي عن ياألخرى التي يحصل عليها مثل البد

.مثالً  والرعاية الصحية والسكن بسوالملألكل المتعلقة با تلك المصاريف األساسيةويُقصد باألساسية.     

دعم العند حساب قدرالدعم المعيشي الوقائي، و الدعم المعيشي التكميليالمعيشي األساسي و دعمالمن دعم المعيشي الن يتكوَّ 

 دعمى على الالدعم األخروتؤثّرأنواع . مداخيلهكل كذلك و للزبونالمعيشي، فإنه يؤخذ بعين االعتبار جميع المصاريف األساسية 

.الدعم المعيشيمن قدركن الس قلَّل دعميُ ل على سبيل المثا ،المعيشي  

مرة في من جديد دعم المعيشي الب التقدم بطلب يتوجَّ و مرة. كلواحد منح في العادة لمدة شهريُ والمعيشي، دعم المنح بكيال تقوم ال

كمعونة مؤقتة للحالة المادية الصعبة. اً مخصصيكون الدعم هذا ن أل ،السبب في ذلكويرجع كل شهر.   

مكن الحصول على الدعم التكميلي ويُ الجتماعية التابع للبلدية. ي من مكتب الخدمات اائقالمعيشي التكميلي والودعم اليُطلب 

مصاريف هوايات األطفال.تكاليف عالج األمراض المزمنة أوعلى سبيل المثال  ،مصاريف الخاصة اإلضافيةبخصوص ال  

المجتمع.  داخلالشخصي للفرد  إلستقاللاوتعزيز من التهميش الوقاية الىي ائقهدف الدعم الوي  

دعم المعيشي من أموال الضرائب.الول يُمَّ مثالً. و مكن منحه إذا تدهور الوضع المادي للشخص بشكل مفاجئيُ   



131 

 خدمات مكتب العمل والموارد المعيشية للباحثين عن عمل

المناسبة  العمل عروضوتقدم  ،أماكن العمل الشاغرةخصوص عمل بالتسعى مكاتب العمل والموارد المعيشية إلبالغ الباحثين عن 

ات ال تستطيع مكاتب العمل والموارد المعيشية على كل حال أن تقدم العمل بشكل مباشر، وإنما تقدم خدمولهؤالء األشخاص. 

لبحث عن العمل، على الرغم من أن جد ونشاط الباحث عن العمل يعتبر مهماً في اوالتشغيل. تعزيزالى متنوعة تسعى من خاللها 

االستشارات في ه بحاجة إلى اإلرشاد أوالشخص بأنَّ شعرما إذا  في حالة ل التواصل مع مكتب العمل والموارد المعيشيةفيفضَّ 

 األمور المتعلقة بالتشغيل. 

ن  الستعداد اب درِّ ميساعد ات مدرب االستعداد للعمل. وتوجي ،نخدمات مكتب العمل والموارد المعيشية المخصصة للعاطليتتضمَّ

ته  بشكل جيد و همهاراتكيفية استثمار فيالمتقدم بطلب العمل الشخص للعمل  في أسواق العمل. نقاط قوَّ  

يشبه تجريب العمل التدريب والتشغيل.  نعاشالعمل والموارد المعيشية إلالخدمة الثانية التي يقدمها مكتب يعدُّ تجريب العمل بمثابة 

مهاراته وتحفزه للعمل يُبرزبإمكان العامل أثناء تجريب العمل أن ويكون حديد مهارات الشخص. تالى  يهدف ذلكو ،على العمل

إلى الحصول على يؤدي تجريب العمل أحياناً و. ة العاديالبطال من دعمجريب العمل أثناء اجرائه لتلشخص ا ويستفيذلرب العمل. 

على عمل براتب مدعوم.مكان عمل عادي أو  

 تربطهيكون العامل وعمل. الالباحثين عن وتشغيل العاطلين  الراتب، الدعم المالي الذي تدفعه الدولة من أجل إنعاشيُقصُد بدعم 

مكن االستفسار ويُ تكاليف راتب العامل. تغطية صلة عمل طبيعية مع رب العمل، ويُدفع دعم الراتب إلى رب العمل من أجل 

. على حدا حالةومّدته حسب كّل م ودعالمقيمة الراتب  كونتورد المعيشية. من مكتب العمل والموا المدعوم الراتببخصوص 

عن العمل. عاطالً المتعلّم إذا كان الشخص وذلك في مكان العمل، وم للتعلّم دعالمالراتب على  للحصولمكن التقدم ويُ    

مثل  لعاطلين عن العمل لفترة طويلة ل ةختلفتقدم مكاتب العمل والموارد المعيشية والبلديات من خالل التعاون فيما بينها خدمات م

. توجد معلومات عن خدمات مكاتب العمل والموارد المعيشية بلغات مختلفة على سبيل المثال على صفحات: للعمل عادة التأهيلإ

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota 

العاملة تعليم القوى  

تعليم ويعدُّ الالمهنة. شية، إذا كان يفكر في التعليم أوفي تغييرعم من مكتب العمل والموارد المعيلشخص أن الدايطلب أن مكن يُ 

صقل في تعليم القوى العاملة وقد يساهم . أهم الخدمات التي يقدمها مكتب العمل والموارد المعيشيةأحد لقوى العاملة لالمهني 

تعليم القوى العاملة من خالل مكتب العمل اإللتحاق بيُطلب و. مختلفة مجاالتم بويتوفّرالتعليالمهارات وتحسين إمكانيات التشغيل. 

 والموارد المعيشية.

عليه الباحث الذي عثر لتعليمعلى امنح الدعم أيضاً يأن مكتب العمل والموارد المعيشية  بإمكان ،باإلضافة إلى تعليم القوى العاملة

ضمن تعليم القوى له رتعليم مناسب كانيات تشغيل الفرد، وعدم توفَّ ن من إمّسِّ حيُ سذلك  ما اذا كانحالة في ، بنفسه عن عمل

الذي  تعليم القوى العاملةالغير تابع ل ارد المعيشية بشأن التعليممع مكتب العمل والمو خاصجب االتفاق دائماً بشكل يوالعاملة. 

  المعيشية.  يقدمه مكتب العمل والموارد

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota/tyo-ja-elinkeinopalvelut
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 العمل الحر وممارسة المهنة

صة بشكل مستقل أن يمارس مهنته الخاخاصة به أوشركة أن يؤسس الشخص  ،إحدى خيارات التشغيليعدُّ واحداً من ضمن 

مثالً  والصحفي والموسيقي والمحاسب ومصمم الجرافيك الفوريالمترجم ويُعتبربدون مكان عمل ثابت. كممارس للعمل الحر

ً لفكرة اعلى رالعمل الح سةمماروتستند . ممهنل مستقلين ممارسين كاف  من قدر الحصول على حاجة إلىال التجارية الجيدة، وأيضا

 يحقُّ الو. مداخيلتحصل على  لن، فعمالءإذا لم يكن لدى الشركة ومخاطرة مادية. الحرمن ال ممارسة العملوال تخلوالمال. 

. البطالة فاذة من دعماإلستفي أعمالهم الخاصة  بأنفسهم أنفسهميل شغللمقاولين وأوالئك الذين يقومون بت  

المقاولةتأسيس   

الضرائب معلومات حول  مثالً أن تكون لدى المقاول مهارات مهنية وكذلك معرفة بالمجتمع الفنلندي، المقاولةب تأسيس يتطلَّ 

 أن يقوم أي ،في البداية تجاري عملخطة إعداد عليه يجب ، مقاولة ما إذا كان الشخص يفكر في تأسيسووالمحاسبة. 

س خطة الفعالية التجارية على الفكرة التجارية الجيدة.تؤسَّ و. ستُحقُّق أرباحاً أم الما إذا كانت الشركة ليعرف حسابات بإنجاز  

إنشاء المقاوالت من مراكز مقاوالتالمتعلقة بتأسيس الالتجاري وجميع األمور عملمكن الحصول على المساعدة في إعداد خطة اليُ 

ً  تقدموم التعليم أيضاً للراغبين في ممارسة العمل الحر. يتقدذه المراكزبوتقوم ه. بمختلف المدن مكاتب العمل والموارد  أيضا

 المعيشية الخدمات لممارسي العمل الحر.

المقاولة سوف تحصل وقتها الضرائب.  مكتب إلى السجل التجاري وإلى ذلك التجاري تقديم بالغ بشأن نشاطالاستئناف عند يجب 

مختلف السجالت. تحديد وإيجاد المقاولة بمن خالله  يتمُّ الذي  ،ليتسجلل التعريفيالرمز على  

 التمويل والمحاسبة

إذا كان من المتوجب استئجار مكان لممارسة التجارة أو  اً خصوصو، المقاولةعند تأسيس  ا تكون هناك حاجة إلى المالغالباً م

العمل مكن أن تمنح البنوك قروضاً من أجل ممارسةويُ . التجاريالنشاط الحصول على مختلف المعدات من أجل ممارسة 

ضمان القرض في تمويل الشركة بمنح القرض أو أن تساعد التي تملكها الدولةمؤسسة التمويل الخاص فينّفيرا ويمكن ل. تجاريال

 الذي يمنحه البنك. 

األولى لتأسيس  حلاالمربخصوص والموارد المعيشية  من مكتب العملللحصول على نقوذ دعم بداية النشاط التجاري مكن التقدم يُ 

ً الشخصية لممارس العمل الحر، وال تكاليف الحياةاً لسد مخصصويكون  نقوذ دعم بداية النشاط التجاري . مقاولةال   يكونمخّصصا

  شهراً.  12 اهاأقص دعم بداية النشاط التجاري لمدة ذنقوالحصول  مكنويُ  .للمقاولة

مقاول بإمكان الو. مقاولةل ومصاريف اليخادم ائمةإعداد قالمحاسبة ب يتمُّ والمحاسبة. أمورتنظيم ملزماً بعمل الحرللممارس دُّ العيُ 

المحاسبة بشكل صحيح وفقاً لمتطلبات القانون  من المهم أن تتمَّ و. لمحاسبةامكتب الخدمة من شراء القيام بالمحاسبة بنفسه، أو

أخطاء. بدون و  

التأميناتولب تراخيص التي تتطالمجاالت   

المطاعم واألكشاك ومكاتب السفر والخدمات ، من قبيل معينة مقاوالتية مجاالتبهناك حاجة إلى ترخيص من السلطات تكون 

ممارس أن يتوفّر فقاً للقانون يتوجبوالمساكن. وبخصوص  وساطةقل األشخاص والبضائع وكذلك الاالجتماعية والصحية ون



133 

لديها أيضاً تأمين تقاعد للعمال وتأمين ضد  يكون عمال، فيتوجب أنالبتشغيل  لمقاولةإذا قامت او. للتقاعدتأمين على العمل الحر

المتعلقة بتأسيس الشركة على صفحات  وتأميناتها واألموراألخرى مقاوالتمعلومات إضافية عن تراخيص الوتوجد الحوادث. 

yrityssuomi.fi . 

 أنواع الشركات:

ولنشاطه في ممارسة العمل الحر أن يختار لنفسه  لذي يرغبجب على الشخص ايوعديد من أنواع الشركات، التوجد في فنلندا 

ً أساسي اً يعتبر عدد مؤسسي الشركة أمروالنوع المناسب.  التجاري نوع الشركة. جداً في اختيار ا  

:لشركاتااألنواع  مختلف  

ممارس العمل الحر الخاص )الشركة الفردية( ـ   

فراد )الشركة المفتوحة أو شركة الشراكة المحدودة(شركة األـ   

شركة المساهمة ـ   

التعاونية ـ   

 

 الشركة الفردية

ً نوع العمل الحر الخاص أوالشركة الفرديةشركة ممارس تُعتبر ً بسيط ا غالباً ما تكون الشركات الفردية و. اتمن أنواع الشرك ا

ممارس العمل الحر مسؤول شخصياً عن فعالية ويكون النساء. كوافيرالمترجم التحريري أو مثل ، فقط صغيرة لشخص واحد

تأسيس الشركة الفردية سهل وسريع. ويُعتبرالشركة، وعن الديون أيضاً.   

 شركة األفراد

ويمكن أن : الشركة المفتوحة وشركة الشراكة المحدودة. عيننووتنقسم الى نواع الشركات أشركة األفراد النوع الثاني من تُعدُّ 

رجل و على األقل رجل شركة مسؤولأن يكون في شركة الشراكة المحدودة  جبي. وأكثرن أواالشركة المفتوحة شخصيؤّسس 

وعن  فعاليات الشركةشخصياً عن كل  ولينأفراد الشركة مسؤويكون المستثمر. هذا األخيرهو غالباً ما يكونو، ساكنشركة 

 بين  الشركة ويتمُّ اقتسام مداخيل .الشركةب رهااستثمقام بإاألموال التي  فقط عن مسؤول. ويكون رجل الشركة الساكن الديون

حسب النسبة المتفق عليها. أفرادها   

 شركة المساهمة

جماعة. من طرف شخص واحد أوأكثرأو يتمَّ تأسيسها من طرف أنيوعاً ويُمكن ش اتالشرك أكثر أنواع شركة المساهمةتُعتبر

يورو على 2500قيمته   لألسهم رأس ماليجب التوفُّرعلى تأسيس شركة المساهمة ومن أجل . هاسهمأ اوالشركة مالكيملك و

تُقسم سلطة إصدار القرار للشركة والمسؤوليات والربح وفقاً لعدد األسهم التي يملكها وم هذا المبلغ على األسهم. حيث يُقسَّ  ،األقل

اجتماع  شركة المساهمةويكون لدى استثماره في الشركة. على قدر كل  من المساهمين. أي تعتمد المخاطرة الشخصية لكل مساهم
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شركات توجد في الغالب، ولكن  تكون الشركات الكبيرة شركات مساهمةويجعل إدارتها صعبة نوعاً ما. مّما لشركة وإدارة، ا

.مساهمة صغرى كذلك  

 التعاونية

ً قراطيوديم اتالقرار يكون إتِّّخاذالتعاونية وعضاء األ يملكو. رأكثن أن يؤسس التعاونية شخص واحد أومكيُ  لدى كل  ويكون. ا

ال ون عن ديون التعاونية فقط بالمبلغ الذي استثمروه. ولياألعضاء مسؤويُعتبرأعضاء التعاونية صوت واحد في اجتماع التعاونية. 

تقسيمه وفقاً يتمُّ الربح،  يُحقّقعندما وا. تقديم الخدمات ألعضائهتسعى لأقصى ربح ممكن، وإنما الى تحقيق  التعاونيةعادةً  هدفت

التقسيم في تشريعات  بخصوص أُسسمكن االتفاق ويُ استثمارهم في التعاونية.  يمةوفقاً لقدام األعضاء لخدمات التعاونية أوالستخ

 التعاونية. 

سئلة للنقاشأ  

بلدك؟وفي فنلندا ب أسواق العمل بينالف ه واإلختالتشابأوجه  هيماووجهة نظرك بشأن أسواق العمل الفنلندية؟  هيما. 1  

؟دافنلنب للحياة العمليةالقيم المهمة  هيما. 2  

وجهة نظرك بشأن االنتماء للنقابة المهنية؟ هيما .3  

فضل الطرق للبحث عن العمل في فنلندا؟أ هيما .4  

فنلندا؟ب يةلعملبالحياة ا االنتفاع يمكن التي ك مهارات هيما .5  

يحدث إذا لم تُدفع الضرائب؟سماذا ووجهة نظرك بالنسبة لدفع الضرائب؟  هيما .6  

؟الئقةحدد أوإذا تعامل معك بطريقة غيرفي الموعد الم جراألرب العمل لك تفعل إذا لم يدفع سماذا  .7  

األسود؟بالنتائج المترتبة على العمل  هيما .8  

؟ بسهولة على عمل صلحيكيف يكون الشخص نشيطاً أثناء فترة البطالة، كي  .9  

؟تأسيس شركة في فنلندا ما اد شخصإذا أر ،أخذها بعين االعتباريجب  التيماهي األشياء  .10  
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  : الصحة والشيخوخة في فنلندا7الفصل 

 

 الصحة والمرض

 الخدمات الصحية في فنلندا

كبار السن  يةصحة ورفاه  

 التقاعد

  خدمات رعاية كبار السن

 الموت ودفن الموتى 

 الميراث

 بأن حال اإلنسان جيدتعني الصحة ومصاب بأي مرض. الاإلنسان السليم هو ذلك الشخص غير عكس المرض، أي أنَّ الصحة تُعدُّ 

اإلنسان بأن مختلف مراحل الحياة، ويشعر خالل فعله وبما هو مطل القيامأموره وتسيير دراً علىيكون الشخص قاولى كل حال. ع

اته، على سبيل المثال الدراسة أوممارسة الهوايات التي يريدها في حياألموركل ب القيام  اإلنسان السليم يستطيعوجودة حياته جيدة. 

المشاركة في الحياة االجتماعية. أو العمل أو  

 اإلنسانمكن أن يشعرويُ األمورالمهمة بالنسبة له. بعض تنازل عن ال يُجبرعلى رة، فإنهيأصيب بإعاقة خطخص أوإذا مرض الش

ً إذا كان مصاب يةع بالرفاهسليم ويتمتَّ  بأنّه ه على كل حال، وبالرغم من ذلك تجلاعم تمُّ تولكن  ،سبيل المثال علىبمرض مزمن  ا

  يستطيع أن يعيش حياة جيدة.

 الصحة والمرض

، وإنما فقط ألمراضل هتجنبب يحقّقُ بقاء اإلنسان بحالة صحية جيدة الوطباع المعيشة في صحة الفرد. األتؤثرالعوامل الوراثية و

في فنلندا بأن كل إنسان مسؤول عن صحته  سود االعتقاديُ ووسائل. ال مختلفببنفسه  هصحية واعتناءألطباع معيشية  هاكتسابب

 وعن المحافظة عليها.

 نصائح للمحافظة على الصحة:

حرص على أن يكون ا، فإضافي عملبانجازساعات. إذا قمت  8طول يوم العمل العادي عادة يعدُّ ال تعمل بقدر زائد عن الحد. ـ 

   لديك الوقت الكافي للراحة فيما بين أيام العمل.

الي. يحتاج موالبجد باليوم عمل الشخص القوة لييمنح النوم الجيد أوبعد أي مجهود آخر.  بعد العمل بقدر كاف   مناسترح وـ 

كون من الصعب عليه سيطوال الوقت،  بالتعبالشخص  أحسَّ ساعات من النوم في الليل. إذا  10 الى 6 منالشخص البالغ 

  .عّكراً مكن أن يكون مزاجه النفسي ميُ أوبالعمل و همورأاالعتناء ب التركيزفي
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قدر بم وواللحمشتقات الحليب مكن تناول ويُ حبوب الكاملة. من الخضروات والفواكه والاول الطعام بشكل صحي. ُكل الكثيرتنـ 

  لدهنيات. اشرب قدراً كافياً من الماء.السكر وااالستعمال المفرط لملح الطعام و باألسبوع. تجنَّ معقول. كل السمك مرتين في 

نوم والسيطرة على اإلجهاد. مارس مختلف أنواع الرياضة بانتظام. تساعد الرياضة البدنية على االسترخاء وتحسن من جودة الـ 

  .من الرياضة طاقة إضافية للحياة اليوميةعلى مكن الحصول ويُ 

مالبس دافئة بما فيه الكفاية في الشتاء، فبذلك تبقى سليماً. إذا كانت المالبس قليلة  البسمالبس مناسبة لحالة الطقس.  ارتداء ـ يجب

 جداً فمن الممكن أن يمرض اإلنسان.

 األداءيعرقل التدخين قدرة وأقلع عن التدخين. يسبب التدخين السرطان وأمراض متنوعة تصيب الرئتين والجهاز التنفسي. ـ 

بطيئة بعد بذل  استعادة العافية البدنية تكونو، الجسدي للمدخنتقل قدرة األداء وشفاء الجروح.  رمثلسدي، ويبطئ عدة أموالج

  الجهد.

العامة من اإلنترنت أوالمكتبات  ، مثالعلى معلومات إضافية بشأن تحسين الصحة الشخصيةحصول من السهل في فنلندا اليُعدُّ 

من خدمات الرعاية الجمعيات والشركات الخاصة الكثيرم كل من البلدية وقّدِّ تُ ومن مختلف الجمعيات الصحية. أومن األطباء أو

ة وإمكانيات ممارسة هوايات الرياضة البدنية. يالصح  

مثل المسابح  ،لممارسة الرياضة البدنية ةماكن مختلفأالبلديات وتتوفّروالصحة.  يةمن الرفاه ةمختلفال النشاطات زالمشاركة فيعزّ تُ 

قدم المعاهد الشعبية باإلضافة إلى ذلك تُ والجليد.  عب الرياضية ومسارات التزلج علىوشواطئ السباحة والمال زابوقاعات الجم

البلديات أيضاً بتنظيم التابعة للبلدية وتلك الخصوصية مختلف الدورات التعليمية والتعليم المتعلق بالرياضة البدنية والثقافة. تقوم 

ً  ،الرياضية والعروض والدورات التعليمية والحفالت الموسيقية والمعارض بنفسها مناسباتمختلف ال مع مختلف  و بالتعاون أيضا

  الفاعلين الثقافيين ومع المحيط الفني، كما أنها ترعى المكتبات العامة والمتاحف ومجموعات المقتنيات الفنية.

ان؟لماذا يمرض اإلنس  

قدرة اإلنسان من المرض  ، يُعرقلحينئذ بشكل طبيعييعمل الجسم الوجسم اإلنسان.  وظيفةعبارة عن اضطراب في المرض يعدُّ 

 العديد من األمراض.االصابة بمن العوامل المختلفة في ر الكثيرتؤثّ واألمور األخرى في حياته. القيام ب على تأدية العمل أوعلى

سبب المرض.ن السهل دائماً استيضاح طبيعة أوم يكونشخص آلخر، والأعراض المرض من وتتفاوت   

ه كان الناس يعتقدون من قبل أنّ والزمن التصورات السائدة في فنلندا بشأن سبب مرض اإلنسان. مع مروروبشكل كبير رت تغيَّ 

ويحصل الشخص على جعله مريضاً. وأواآللهة إيذاء شخص آخر  األرواح الشريرةأي يطلب من  ،بإمكان الشخص أن يلعن

معينة.ن طريق طقوس عتحدث اإلزالة والشفاء من المرض بإزالة اللعنة.   

اً من ن الشفاء ممكنوكوياإلنسان يمرض ألن اإلله يعاقبه بسبب أفعاله السيئة.  أنَّ ، فكرة طرح العهد القديم من اإلنجيلكتاب في تّم 

   اإلنسان. عنالمرض  إزالةله صنع المعجزة وطلب من اإلكان يُ والصالة. خالل الندم أو

م العمليات الفيزيولوجية وعمليات تتحكَّ والعلمي العالمي. حص األمراض وتُعالج وفقاً للتصورتُف ،في فنلندافي الوقت الحاضر

   زيئات.من األعضاء والخاليا والجُ  مكون ن كائن حياإلنسان عبارة عويُعدُّ في الحياة.  الكيمياء الحيوية
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الجينات الوراثية بسبب على سبيل المثال ب األضرارسبَّ تمكن أن تويُ سبب األمراض األضرارالخارجية أوالداخلية لجسم اإلنسان. ت

العالج كالعمليات  طرقبمختلف األضرار معاجةيقوم األطباء بواإلصابات. أواألطباع المعيشية أوالبيئة المحيطة أوالحوادث أو

 الجراحية واألدوية.
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يةمجتمع الرفاهبالصحة   

بصحة جيدة إذا ومن األسهل أن يبقى اإلنسان سليماً وفيها العديد من العوامل. روتؤثّ  ،الصحة بالعديد من مكونات الحياة رتبطت

ع م لهم االستشارات بخصوص االلتزام باألطباقدَّ دعم الناس من خالل الخدمات وتُ ويتمُّ جيدة متاحة له.  الصحية الخدمات الكانت 

  .مراحلهابداية ف على وجود األمراض في يكون من السهل التعرُّ بالتالي و ،المعيشية الصحية

األمن ويساهم والعالقات االجتماعية الجيدة من الصحة.  مناسبةظروف المعيشة الوال غذاء الكافي والدخل المعيشيالكذلك زعّزِّ يُ 

زيد التعليم وإمكانية العمل أو ويبصحة جيدة. وبقاء اإلنسان سليماً  في الديمقراطيةجتماعية وكذلك الذي يعم المجتمع والعدالة اال

األخرى المفيدة في المجتمع من رفاهية الشخص وتحسن صحته. األنشطة  

 تحسين صحة الفنلنديين

ً مهماً دور يةمجتمع الرفاهيلعب  أن يكون المواطنين الى لندا األساس السياسة الصحية لفنبهدف وتلتعزيزالصحة وحمايتها. بفنلندا  ا

تحقيق السياسة  يتمُّ وفنلندا بأفضل حالة صحية ممكنة.  سكانجميع يكون أن  جبيوبالتساوي.  ذلك عوزَّ يوأن  ،بأفضل حالة صحية

بتقييد قانون وقام الالصحة، على سبيل المثال قانون التدخين. بتعزيز الخاصة مورمنها سن القوانينجملة من األ عن طريقالصحية 

 التدخين في األماكن العامة.

هذه المعلومات ويُمكن بناءاً على صحية للفنلنديين وأمراضهم. تُجمع طوال الوقت بيانات بحثية وإحصائية أيضاً بشأن الحالة ال

ة الصحية لمراقبة الحا تتمُّ والسرطان. أمراض القلب واألوعية الدموية أومثالً  التخطيط لمختلف السياسات الصحية وإنجازها،

من اجل التشخيص لفئة معينة من السكان،  الكشف فحوصات صيخصويتمُّ تُ . كشفمنها فحوصات اللسكان فنلندا بعدة أمور

   ض.للمررالمبّكِّ 

 ماتالمنظَّ  وتلعب هذهقرارات السياسات الصحية. في أعمال الصحة العامة وفي إنجازالعديد من المنظمات في فنلندا أيضاً شارك تُ 

ً مهم اً دور  كبيرة ومناسباتتنظيم حمالت ، مثل باإلضافة إلى ذلك بعدة أشياءتقوم وفي إنجاز الخدمات الداعمة والمعززة للصحة.  ا

   ألطباع المعيشية الصحية.ا لدعم بانتظام

 الخدمات الصحية في فنلندا

األم  مركزرعايةالطبيب أوالممرضة ورعاية األسنان  زيارةن تتضمَّ والمدارس. بوتُقّدم الخدمات الصحية العامة بالمستوصفات 

عالج األسنان والفحوصات الصحية المنتظمة  ،ن الرعاية الصحية المدرسيةتتضمَّ ووالرعاية الصحية المدرسية.  لوالطف

 .ّدى عليهيُؤ وجزء اً من هذه الخدمات مجاني اً جزءويُعدُّ وفحوصات الطبيب للتالميذ وكذلك االستشارات الصحية الشخصية. 

في العادة رخيصة الثمن على كل حال، ألن الخدمات تُمول من أموال الضرائب. وتكون التكاليف  

الخدمات الصحيةاإلستفاذة من الحق في   

الشخص الذي يسكن في ويكون يحق للشخص استخدام الخدمات االجتماعية والصحية العامة إذا كان يسكن في فنلندا بصفة دائمة. 

.فيها الشخصويسّجل المدينة التي يسكن بلدية السكن تلك البلدية أوويُقصد ب. بلدية سكن في فنلنداتابعاً لائمة فنلندا بصفة د  
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حالة ب على البلدية أيضاً أن تتابع اليتوجَّ وم الخدمات الصحية العامة لسكانها. يتقدفي وظيفة بلدية السكن ، تكمُن وفقاً للقانون

الصحية في جميع وجهات النظراألخد بعين االعتبارأن تحرص على فيها، وتؤثرقد التي العوامل وتطورلسّكانها الصحية 

   .نشاطاتها

 

بريد على بطاقة التأمين الضمان االجتماعي الفنلندي، فسوف يحصل من خالل الب مشموالً إلى فنلنداالمنتقل  صبح الشخصعندما يُ 

ً البطاقة  ظهريتوجب على الشخص أن يُ وكيال. الأي بطاقة  ضد المرض دمات الصحية العامة أو الخ تعامالأثناء م ،كيال دائما

على تعويضات عن العديد من الخدمات الصحية وخدمات األطباء.  الحصول بواسطة بطاقة الكيال مكنويُ الصيدليات. ب الخاصة أو

   .الزبونعن  نيابةً معين من التكاليف  كيال يدفع جزءً الأن  ذلك يعنيو

لطالبالرعاية الصحية ل  

ن الضماواليكون يشمله  شكل مؤقت.به مقيم في البلد في العادة الشخص الذي يأتي إلى فنلندا من أجل الدراسة على أنَّ يُعتبر

ب أن يكون لديه ويتوجَّ  ،في حالة المرضالطبيب الخاص  الىأن يذهب ويُمكنه الخدمات الصحية العامة. أواالجتماعي الفنلندي 

. ُمقيم دائم هاعتباريتمُّ  مدة تزيد عن سنتين، تستغرقسإذا كانت الدراسة وتأمين صحي خاص كي يحصل على ترخيص اإلقامة. 

عن  الجهة المسؤولةجمعية الرعاية الصحية للطالب وتُعتبرالخدمات الصحية العامة.  االستفاذة منحق على يحصل حينئذ و

مختلف المدن.ب خدمة الزبناء لديها نقاطوتكون ، امعات ومؤسسات التعليم العاليجالصحية لطالب الاألمور  

 زيارة طبيب أوممرضة المستوصف 

وتكون الممرضة. الطبيب العام أو معحجز موعد  هناكويمكن تواصل مع أقرب مستوصف. ي أنجب يما يمرض الشخص، عند

ل االتصال لحجزالموعد مباشرةً في فضَّ ويُ . 16 الى الساعة 8الساعة  نمالجمعة  الىالمستوصفات مفتوحة عادة من أيام اإلثنين 

. في أقرب وقتمكن الحصول على الموعد يُ ب عالجاً مستعجالً، فعندما يفتح المستوصف أبوابه. إذا كان المرض يتطلَّ  الصباح

الموعد مع الطبيب لفترة أطول.قد يُلزم الشخص بانتظارمستعجالً، فإذا لم يكن األمرو  

الموعد، اإلبالغ عن االتصال لحجزأثناء يجب و. ه بالمستوصفموعد بتاريخحجز المواعيد يتمُّ إبالغ الزبون من طرف مصلحة 

لشخص بحاجة إلى ما إذا كان افيما بحجز الموعد من خالل الهاتف، المكلّف  الموظفم قيِّّ السبب في الحصول على العالج. يُ 

زيارة على اإلطالق  اً ضروريوبالتالي اليكون  في فنلندا العديد من األمراض، ضونممرالعالج ويُ الممرضة. الطبيب أو زيارة

 بإحالة المريض على ّرضالممويقوم الطبيب. حجزموعد مع أسهل بكثير من  الممرضالموعد مع  زيارة كونيغالباً ما والطبيب. 

   .ذلك الطبيب، إذا كانت هناك حاجة إلى

يقوم والطبيب العام. مع الموعد يتمُّ أوالًحجز ،ما مرضعالج تخّصص من أجل الطبيب الم زيارةإذا كانت هناك حاجة إلى 

في العادة في  زبناءه الطبيب المتخصصويستقبل  عند اللزوم إلى طبيب متخصص.  يلهحويُ  المريضبتشخيص حالة الطبيب العام 

في العيادات.المستشفيات أو  
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حاالت المرض المستعجلة خاللالطوارئ  مساعدة  

 .الطوارىء حينئذ الذهاب إلى يجب عليهعندما تكون المستوصفات مغلقة،  نهاية األسبوع خالل عطلةأو اً مساء مواطنال مرضإذا

 لتتمَّ الموالي  العمليوم نتظاريستطيع المريض اأي ال ،تدخالً طبياً عاجالً المرض  بما يتطلَّ إلى الطوارئ عندويمكن اللجوء 

معالجة  تتمُّ وال. الطوارئب لفترة طويلةاالنتظارأن يظطرَّ المريض الى في المدن الكبيرة على وجه الخصوص ويُمكن . معالجته

 آالملديه  تكون يعني هذا بأن الشخص الذيوبه المرض. المرضي وفقاً لمواعيد وصولهم وإنما وفقاً لمستوى االستعجال الذي يتطلّ 

استقبال  رالطبيب بشأن ترتيبقّرِّ يُ و. فحصمن أجل الالطبيب  ةقابلحضى بأولوية ممستعجالً، سيب عالجاً إصابة تتطلَّ أو

   .المرضى

 ويمكن أن تكون أقسام. بلديات الصغيرةمجاورة بالنسبة للممكن أن تكون بالبلدية الطوارئ، أو قسم ياتمستشفما تضمُّ الغالباً 

بلدية بالمستوصف أوالخاصة بالتوجد على صفحات اإلنترنت والكبار.  طوارئقسم  ةألطفال والشباب منفصلالخاصة باالطوارئ 

البلدية.بالطوارئ  خدماتتنظيم بخصوص معلومات   

ة الخاصةيالخدمات الصح  

ً  في فنلندا يُمكن  ةالخاصعيادات بالبيانات االتصال وتوجد لعالج جميع أنواع األمراض.  ،الذهاب إلى عيادة الطبيب الخاص أيضا

مكن الحصول على موعد مع الطبيب وي. اختصاصيينأطباء عامين و ، وتتوفَّرهذه  األخيرة علىمختلف بلديات السكنبفي 

على كل حال. لخدمات الصحية الخاصة أغلى بكثيراوتكون الخدمات الصحية العامة. ب ماهو عليه الحال الخاص بشكل أسرع من

ً  إذا كان الشخصو. قد تكون هذه الخدمة مرتفعة التكلفة ،، ولكنبزيارات منزليةيقوم بعض األطباء الخاصين و مان لضَّ ل تابعا

جزء بسيط من تكاليف الطبيب الخاص ببطاقة كيال. فيُمكنه استرجاعاالجتماعي الفنلندي،   

 الرعاية الصحية لألسنان

ب مختلف سبِّّ الجسم وتُ بكل ن تنتشرأالتهاب الفم الناتجة عن لبكتيريا ويُمكن لعتبر صحة الفم جزًء مهماً من صحة اإلنسان. تُ 

كل  بفنلنداألسنان العمومية لن الرعاية الصحية تتضمَّ وعلى الصحة بطرق مختلفة. رالمضغ أن تؤثَّ  وجاعأل مكنيُ األمراض. كما 

العالج الذي يحافظ على الحالة الصحية وعالج األوجاع. أي ،من العالج الوقائي  

لألسنان العمومية الرعاية الصحية  

بعض البلديات عيادة عالج بتوجد واألسنان.  تنظيفطبيب األسنان وأخصائي الحصول على موعد مع عام المستوصف الب مكنيُ 

قد مستعجالً، إذا لم يكن األمرولبلدية. التابعة لعيادة عالج األسنان بطويل انتظارغالباً ما يكون هناك طابورو. بمكان ثاني األسنان

إجراء نظافة األسنان بعالج وقائي للفم واألسنان وبخصائي األيقوم وستة أشهر.  قد يطولنان طبيب األس معموعد حجز يتمُّ 

   أوجاع األسنان.األضرار وعالج  وضعية المضغ وكذلك  تصليححشو األسنان وبطبيب األسنان  يقوم ، في حينفحوصات

عد االموحجز، حيث يتمُّ هناك البلديةالتابعة الطوارئ موعد بحجز فيُمكنه إذا كان الشخص بحاجة إلى عالج مستعجل لألسنان، 

نت هناك حاجة إلى جراحة إذا كاوعالج. ز عبر الهاتف باعطاء تقديرحول تاريخ تلقي البالحجالموظَّف المكلّف  وميقوبسرعة. 

عالج مريض على مصحة ، ويقوم هذا األخيربإحالة الطبيب األسنان العادي أوالًمعموعد فيتمُّ حجز ،هاعالجمن أجل األسنان 

 األسنان التخصصي وفقاً للحاجة.
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ات الخاصةعالج األسنان بالعياد  

ً يُ  ما هوعليه الخاصة أغلى ثمناً من ت بالعياداتكاليف عالج األسنان وتكون . لعالج األسنانطبيب الخاص الالى  مكن الذهاب أيضا

ً اإذا كان  ،طبيب األسنان الخاص تكاليفمن  اً كيال جزءالض يعّوِّ و. ت العامةدااالحال بالعي لضمان االجتماعي ل لزبون تابعا

كيال.البطاقة  يتوفّرعلى الفنلندي، أي إذا كان  

ألطفالالخاص باعالج األسنان   

سنان لألم لألطفال فحوصات منتظمة تُنظَّ والمستوصف العام. ب اً سنة مجاني 18عن  مرهاعمأقل ت نل الذيأطفعالج أسنان األيُعتبر

د من الحالة الصحية الجيدة للفم ولألسنان منذ التأكُّ الى ألطفال والشباب اهدف عالج أسنان ويسن المدرسة. و حضانةالن سخالل 

غر .الصِّ  
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  ضمان العالج وحق المريض في الحصول على عالج جيد خالل فترة معقولة

ً قانون الحق ،في فنلندا بشكل دائمالمقيمين أي األشخاص  ي،فنلندالالجتماعي الضمان اشملهم الذين ي األشخاصيكون لدى  في  يا

الحصول على العالج   للمواطنينحقُّ بناءاً على ذلك يو ،ضمان العالجسّمى ذلك بيُ و. لمدة معينة الحصول على العالج الطبي العام

.ة حاالً المستعجلللحاالت العالج  ويتمُّ تقديمخالل فترة معقولة. و ةمستعجلبالحاالت الغير  

 16 - 8العمل الرسمية من الساعة خالل أيام التي تتمُّ جيب المستوصف على االتصاالت الهاتفية جب أن يُ ي ،لضمان العالج فقاً و

. بعد اتصالهأيام عمل  ةثالث داخل فترةمستوصف بالالحصول على موعد  لمريضويحقُّ ل. الزبائنأن يكون مفتوحاً الستقبال و

في موعد أقصاه ثالثة أشهر. اليةستعجغيراللحاالت الالعالج تقديم بدء المستوصف في أن يجب وي  

إذا و. إليها الطبيب إحالةالحاجة إلى العالج خالل ثالثة أسابيع من وصول بخصوص تقييم أن تقوم بإصدارجب على المستشفى ي

إثبات ، من فترة صاه ستة أشهرموعد أق خاللالعالج  تقديم ب البدء فيالمستشفى، فيتوجَّ ب العالجتلقّي كان المريض بحاجة إلى 

العالج. ضرورية  

 حقوق المريض

في الخدمات باحترام  تهومعامل تهل على العالج الجيد واحترام كرامالحق في الحصو ،الحقوق األخرى للمريض يدخل ضمن

يمتنع عن العالج  أن بإمكان المريضوأيضاً الحق في طلب موافقة المريض قبل البدء في العالج.  ذلكن يتضمَّ والصحية العامة. 

للجميع  حقُّ ، ويوفقاً للقانونوعند الحاجة. يقوم بتعديله و ،الخاصمن محتوى ملفه الصحي ق بإمكانه أيضاً التحقُّ وإذا أراد ذلك. 

الخاصة في فنلندا.أو الخدمات الصحية العامةاإلستفاذة بشكل عادل من   

بالمساعدة مندوب المريضيقوم   

. مندوب المريض لخدمات الصحية، فبإمكانه أن يتواصل معأثناء تلقيه لالمنصفة غيراللة السيئة أوللمعام مريضإذا تعرض ال

أراد أن  بتقديم تذكيرأوفي حالة إذا رغب هذا األخيرلمريض يقوم بمساعدة وتوجيه ا حيثُ خدمات مندوب المريض مجانية، وتُعتبر

الخاطئ.وبسبب العالج السيء أبه الذي لحق تعويضاً عن الضرريطلب   

 م اللغة الفنلندية أو السويدية. يتكلَّ إذا كان الشخص ال ،أثناء خدمات الرعاية الصحية الفوريالمترجم  اإلستفاذة من خدمةمكن دائماً يُ 

ويُخّصص ذلك في العادة لالجئين اثناء . هاودفع تكاليف فوريةالخدمة الترجمة  بتوفير السلطاتتقوم  أن ي بعض الحاالتف نمكويُ 

سنوات.5الى  3من  فنلندا لفترة أقصاهاخالل قترة سكنهم ب، مع السلطات معامالتهم  

كبار السن يةصحة ورفاه  

ً  سنة 50( 1900في فنلندا في بداية القرن العشرين )عمرالكان متوسط لقد الناس طويلة في فنلندا. أعمارتُعتبر أن ع وقَّ ويُت. تقريبا

سنة تقريباً  30الناس يعيشوا اآلن ويعني هذا أنَّ سنة تقريباً.  78سنة تقريباً واألوالد  48 ،2016سنة  الالئي ُولدن تعيش البنات

في في أن يعيش النس الرعاية الصحية وتطور ي الجيدمستوى المعيشلقد ساهم ال سنة.  100عاشوا قبل أُوالئك الذين أطول من 

صحية جيدة.يبقوا بولفترة أطول   
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 كبار السن في فنلندا

سكن األطفال والوالدين ويمن جيل. أكثرألسرة ا ويمكن أن تضمُّ  ،أقاربهم توبيأيضاً ب نيسكنوسابقاً السن في فنلندا كبار كان

 يظطرُّ الى اإللتحاقأحد كبار السن عائلة لترعاه، لدى بعضهم البعض. إذا لم يكن  ايةرعبالعائلة واألقارب  تقومواألجداد معاً و

ها بسيطة.بظروف المعيشة وتكون السن، كبارلرعية مؤسسة مخصصة تلك الأي  ،السنبيت كبارب  

ارتفاع وساهم . صعبةً  البيتالسن في ، أصبحت رعاية كبارصغيراً  حجم العائلةصارو بيتخارج ال بالعمل المرأة التحقتعندما 

.باسقاللية من العيشالسن أيضاً كبارفي أن يتمّكَن  ،نفس الوقتفي المعيشة  مستوى  

بفضل قانون التقاعد الوطني الذي أصبح ساري وفنلندا. بأزواجهم في الوقت الحاضر  معأوكبار السن بمفردهم  يعيش غالباً ما

ولولم يكونوا قد السن المعاش لكبارضمن قانون التقاعد الوطني ويلديهم اإلمكانية في ذلك.  صارت فقد 1957المفعول سنة 

 ، خالل الفترة التي تليالسنكباراالحتياجات األساسية ل الهدف منه ضمان ماليتيازامعبارة عن  التقاعد ويُعدُّ  .اشتغلوامن قبل

حياة العمل.ال  

هناك ازدياد ويوجد الرعاية الصحية من التركيبة السكانية للمجتمع. تحسُّن المعيشي و وارتفاع المستوى غيَّرطول أمد الحياة

لخدمات يزداد الطلب على اسوعدد العاملين ويزداد عدد المتقاعدين.  يقل ، بالتاليعدد كبار السن مقارنة مع الشباب فيمستمر

.قليالً الخدمات الضرائب لتمويل هذه  عدد دافعيسيكون ، ولكن في المستقبل السنالمخصصة لكبار  

 االعتناء بصحة كبارالسن

يُحدث التقدم وتزداد أهمية الصحة مع ازدياد سنوات العمر. يُعدُّ اهتمام الشخص بصحته عندما يتقّدم في السن أمراً بالغ األهمية. و 

الجسم.بتغيرات  ةمراض مختلفومن المحتمل أن تُسبب أ، حركته صعبتمكن أن ويُ تغيرات على جسم اإلنسان. في السن   

تناول اذا  جيدةالشخص في حالة  فعاليةو قدرةتبقى حياته. خالل كل  في صحته الخاصة لشخصلالمعيشية  طباعاألؤثرأن تمكن يُ 

بنشاط في األمور  رط للمشروبات الكحولية، وشاركوالتدخين والشرب المف ب الوزن الزائدالرياضة وتجنَّ  الطعام المتنوع ومارس

أمور حياته اليومية ويكون قادراً على ريتدبَّ أن  السن كبيريستطيع . عندما تكون القدرة على الفعالية جيدة، الناس قابلالحياتية و

 رعاية نفسه وبيته.

حافظ الرياضة أيضاً تُ والعضالت بحال جيد. العظام وتبقي  تقوي الرياضةوالتأثيرات الجيدة.  الكثيرمنممارسة الرياضة يكون ل

  والقلب والرئتين وكذلك جودة النوم. وظيفة الرياضة المناسبة تحسين بممارسة  ويُمكنوتبقي على ليونة المفاصل.  لى التوازنع

أيضاً. المزاجمن الرياضة تُحسن   

في  المتقّدمللشخص  ةالنفسي يةتدعم الحياة اليومية الجيدة الرفاهوالسن. رافي مزاج كبمن األزمات والتغييرات والخسائر العديدتؤثر

ً مهمويعدُّ األشياء.  يبدأ بنسيانمن الطبيعي أن تضعف ذاكرته ويُعتبر ف ،عندما يكبر اإلنسانوالسن.  خص بحياته أن يستمتع الش ا

 ويبحث عن مصادر السعادة طوال عمره.
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. كما لقضاء وقت الفراغ السنلكبار تقوم البلديات بتنظيم مختلف الفعالياتوالحياة. بتجلب الحياة النشطة ومقابلة الناس السعادة 

 ألنهاعمال تطوعية معينة، أفنلندا بيقوم العديد من كبار السن في و. مختلفة نواديو أنشطةم العديد من الجمعيات والمنظمات نظَّ تُ 

مساعدة األشخاص التي لديها أطفال أومساعدة العائالت شكل لعمل التطوعي أن يكون على ويُمكن لطيباً.  تمنح القائم بها شعوراً 

سبيل المثال. على بمفردهم نالذين يسكنو  
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  تخفيضات المتقاعدين

أو أوبالقطار ون بالحافلةفنلندا على تخفيضات التقاعد عندما يسافرسنة في  65يحصل األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

 للمتقاعد مكنويُ ة السفرمقارنة مع الناس اآلخرين. % من ثمن تذكر50 الى 10تخفيض من تخفيض المتقاعد ب ويُقصد. باخرةبال

الحفالت الموسيقية.بالمسرح أوبالمسبح أوبالثقافية، على سبيل المثال أوالرياضية  هلهوايات تهعلى التخفيض عند ممارس لحصأن ي  

، ينبأنهم متقاعدثباث اإل متقاعدين، ولكن يتوجب عليهمسنة على تخفيضات ال 65المتقاعدون الذين تقل أعمارهم عن  يحصل

.على سبيل المثال التقاعد الوطنيبإبرازبطاقة تقاعد العمل أو  

ختلف أنواع التقاعد م  

الدخل المعيشي  لضمان معاش التقاعد ون علىلمتقاعدويحصل االتقاعد.  على، فإنه يحال يةالعمل مسيرته اإلنسان يٌنهيعندما 

 نسان قبل ذلكأن يتقاعد اإلويُمكن سنة.  68 الى 63سن  منتقاعد في فنلندا الحصول على المكن ويُ الراتب. انتهاء فترة    بعد

.أوآلخرلسبب  لم يكن قادراً على العمل، إذا كان مريضاً أوالسن  

 تقاعد العمل والتقاعد الوطني

ضرائب عن التُدفع منظومة التقاعد الوطني. والمؤسس على الدخل وتقاعد العمل  ،تقاعدن للان متوازيتاتوجد في فنلندا منظومت

ً في التقاعد. ائب ضرال يدافعجميع  ساهميو. بائالضرأموال ل منظومة التقاعد من تُموَّ وأي دخل آخر. مثل التقاعد  ما  وغالبا

  على سبيل المثال. ص من عدة أصناف من التقاعد، تقاعد وطني جزئي وتقاعد عمل جزئياشختقاعد األيتشّكل 

ً تقاعد العمل مبنيويكون الجزء األعظم من التقاعد.  تقاعد العمل يُشّكل كّل ؤثروتعلى المدفوعات التي يدفعها الشخص من راتبه.  ا

الهعُ  راتبلعمل بخصم ضمان التقاعد من يقوم رب اوفي القيمة النهائية للتقاعد. لشخص وفترة اشتغال ا الراتبمن قيمة  الذين  مَّ

مكن لممارس العمل ويُ من مدفوعات الضمان.  اً رب العمل جزءوالعامل كل من يدفع وسنة.  68 و 17بين  مرهاعماتراوح ت

  يدفع مدفوعات ضمان التقاعد بنفسه.أن ى ممارس العمل الحرعل بيتوجَّ وأن يحصل على تقاعد العمل. الحر

يحصلون على معاش على تقاعد العمل ون ألولئك األشخاص الذين اليحصلو يضمن التقاعد الوطني الدخل المعيشي األساسي

ل على التقاعد وحصويُمكن الدخل من العمل. يحصل على يحصل الشخص على تقاعد العمل إذا لم يكن الوصغيرجداً. تقاعد 

. عمرالسنة من  65 بلوغ الوطني عند  

 التقاعدات األخرى

قبل أن يبلغ تقاعد عدم القدرة على العمل اإلصابة، فبإمكانه أن يحصل على قادراً على العمل بسبب المرض أو إذا لم يعد الشخص

ً أن يكون تقاعد عدم القدرة على العمل كليويُمكن سن الرسمي التقاعد. ال ً  ئياً جزأو ا الزوج أوالزوجة فإن  وفاة وفي حالة. زمنيا

 التقاعد العائلي. وتُحّدد قيمةسنة الحق في الحصول على  18األرملة وأطفالهم الذين تبلغ أعمارهم أقل من األرمل أويكون لدى 

. ىالمتوفولي األمرالعائلي وفقاً لدخل العمل  التقاعد  
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 تأمينات التقاعد الخاصة

من الراتب للتقاعد شهرياً. عندما  معين إضافيبلغ دفع مويقوم بالخاصة.  بتأمينات التقاعد لشخص من مقدار تقاعدهامكن أن يزيد يُ 

ال تؤثر تأمينات و. عنها الفائدةاحتمال دفع مع  من راتبه دفعها يتقاعد الشخص فإن شركة التقاعد تعيد مدفوعات التقاعد التي تمَّ 

وتُقلّل الضرائب. عن طريق تخفيض نسبة مدفوعات التقاعد اإلضافية من  اإلستفاذةمكن ويقاعد العمل. تفي قدرالتقاعد الخاصة 

على المتقاعد دفعه. ب توجَّ الذي يقدرالضريبة  الضرائبفي نسبة  التخفيضات  

  الخارجبالعمل 

عد الذي تقاويُمكن للميؤثرعمل الشخص في الخارج على التقاعد في فنلندا. والتقاعد. دريؤثركل العمل الذي قام به الشخص في ق

ة المنطقبمنطقة االتحاد األوروبي أوبدخل العمل قد حصل عن م بطلب تقاعد العمل الفنلندي، إذا كان تقدَّ أن يالخارج اشتغل ب

التقاعد وبخصوص . اإلجتماعيضمان وامتيازات ال بشأن خدمات معها اتفاقية فنلندا ىلدلك الدول التي بتاالقتصادية األوروبية أو

.خاص بشكلفيجب طلبه من هذه الدول المتعلق بالدول األخرى   

  التقاعد في الخارج

مكن طلب التقاعد من ويمتقاعد للسكن خارج فنلندا. انتقل الشخص ال إذاوذلك الخارج، بتقاعد العمل الفنلندي يمكن الحصول على 

ً  يُدفعوفنلندا، عندما يتقاعد الشخص في دولة أخرى.  دة التقاعد إلى عا كيالاليدفع وأحياناً.  الخارجباعد الوطني الفنلندي التق أيضا

كيال دائماً بشأن الب على كل حال إبالغ يتوجَّ وفترة تقل عن سنة واحدة.  يستغرقوسمؤقتاً  الشخص هناك سكنالخارج إذاكان 

  االنتقال إلى الخارج.

ً يمكن الحصول  رغم أنَّ مدة اقامة الشخص بها ستدوم أكثرمن ، األخرى دولال ببعضة التقاعد العائلي وتقاعد الشيخوخعلى  أحيانا

فنلندا مع  يةاتفاق لديهادول االتحاد األوروبي ودول المنطقة االقتصادية األوروبية والدول األخرى التي  ويُقصد بذلك سنة واحدة.

 بشأن الضمان االجتماعي.

 كيف يمكن الحصول على التقاعد

ً تقاعد ورقيطلب التقديم مكن وي. الخاص بذلك طلبال وملئ بطلب التقاعدجب دائماً التقدم ي إلكترونياً عن طريق اإلنترنت. أو ا

التقاعد ويُمكن طلب مستحقات . ب خاصكل صنف من أصناف التقاعد طلولدى كيال. اليُرسل الطلب إلى شركة التقاعد أوإلى و

.يفنلندال تقاعدالبنفس استمارة طلب من الخارج   

ائب والعمل أثناء التقاعدالضر  

جب اإلبالغ عن التقاعد المتحصل عليه من الخارج في البالغ ويعن دخل العمل أيضاً.  ضريبة عن التقاعد كما تُدفعالع فتُد

يزيد العمل وأيضاً.  يعمل أثناء التقاعد أن لشخصل مكنويُ ع ضرائب عن ذلك في فنلندا. ملزم بدفغيرلمستفيذ ارغم أّن الضريبي، 

فبإمكانه أن يعمل لجزء من الوقت أو  ،عندما يكون الشخص متقاعداً وتقاعد العمل. م به الشخص أثناء التقاعد من قدرالذي يقو

  بدوام كامل.
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عدم القدرة على بسبب لمتقاعد لقيود. على سبيل المثال يحق  د منللحاصلين على بعض أنواع التقاعبالنسبة لقيام بالعمل يخلو اال

على قدر ذلك يؤثرالوما يشاؤون، كيفعلى تقاعد الشيخوخة العمل  ينالحاصلوبإمكان دخل معين. وببشكل محدد مل أن يعالعمل 

  عليه.  نالتقاعد الذي يحصلو
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 خدمات رعاية كبار السن 

خدمات السكن وكذلك الخدمات  ،ن خدمات البلديةتتضمَّ وأي المسنين. رعاية كبار السن، تقوم البلديات بشكل أساسي بتنظيم 

بإمكانها أيضاً تنظيم الخدمات بالتعاون مع البلديات األخرى. و ،بلديات بإنتاج الخدمات بنفسهاتقوم الواالجتماعية والصحية. 

ار رعاية كبالمتعلقة ب عن خدمات البلدية مكن الحصول على معلوماتويُ حياناً من الشركات الخاصة. تشتري البلديات الخدمات أو

للبلدية. خدمات االجتماعية والصحية التابعالمكتب السن من   

مات التي يحتاج إليها تلك الخدديرحينئذ تق يتمُّ وكبير السن إلى الخدمة. التقوم سلطات البلدية عند اللزوم بتحديد حاجة الشخص 

تمنح البلدية الخدمات وفقاً الحتياجات كل شخص.و. الشخص  

 السكن في البيت المدعوم

ً البيت مكانيُعتبر ً مهم ا غالبية ويرغب في الوقت الحاضر في فنلندا.  ،مع أزواجهماً ما يسكن كبار السن بمفردهم أوغالبو. لجميعل ا

مكن أن يُ  ،سبيل المثالعلى  السن تغيرات مختلفة،في كبرالغالباً ما يجلب وسن. رغم تقّدمهم في الأن يسكنوا في بيوتهم بالناس 

  األشياء صعباً.تذكر يُصبحمكن أن ويُ أوالبصر،  من الممكن أن يضعف السمعوتصعب القدرة على الحركة. 

مساكن اإلقامة في السن كن في البيت آمناً، فبإمكان كبارإذا لم يعد السو. ه في أمان في بيته الخاصبأنَّ يشعراإلنسان من المهم أن 

  اليومية.بخصوص األنشطة مكن الحصول فيها على المساعدة يُ صة لكبار السن، ومساكن مخص تُعتبربيت الخدمات، حيث 

يتمُّ كل شخص على حدة، و بشأن خدمات السكن بخصوصالقراراتِّّخاذ  ويتمُّ ن. بتنظيم خدمات السكن لكبارالس سكنالبلدية تقوم 

ي حاجاته الشخصية.لبَّ يُ سالذي و ،لكل شخص الخيار المناسبالسعي الى ايجاد   

إذا كانت هناك و به. على الوسط المحيطزوم إجراء تغييرات على المسكن أومكن عند اللويُ بيوتهم. بالسن تدعم البلديات سكن كبار

إزالة العتبات أو حوض بواب البيت أوأعلى سبيل المثال توسيع  ، فيُمكنلسكن وعلى مجريات الحياة اليوميةاى رعلعوائق تؤثِّّ 

  تسهيل ودعم السكن في البيت.الى  كل ذلكهدف وي. الحمام

 الرعاية المنزلية والرعاية الطبية المنزلية

األمور التي  السن فيكبار تساعد خدمات الرعاية المنزليةوالرعاية الطبية المنزلية. أيضاً الرعاية المنزلية أوالبلدية  يُمكن أن تُنظم

قوم ويإلى الحمام وارتداء المالبس. م والذهاب إلى المرحاض أول الطعاعلى سبيل المثال تناوأنفسهم، القيام بها ب نال يستطيعو

إلى إرسال الممرضة إذا دعت الضرورة الى ذلك، مكن ويُ م خدمات الرعاية المنزلية. االجتماعية للبلدية بتنظي مكتب الشؤون

.رعاية طبيةلتقوم بال بيتال  

الخدمات  وامنتج ميقو ،باإلضافة إلى البلدياتولخاص. المستوصف اعن طريق الحصول على الرعاية الطبية المنزلية يتمُّ 

التي تمنحها  القسيمة الخدماتيةأن يستفيذوا من السن كبارويُمكن لبتنظيم المساعدة المنزلية والرعاية الطبية المنزلية.  ةالخاص

  خدمة التي تنتجها البلدية.الى جانب الات الخاصة بمثابة خيارثاني الخدموتُعتبرهذه . البلدية، ويشتروا بها خدمات الرعاية الخاصة

 خدمة الوجبات الغذائية
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جاهزة الالوجبات الغذائية ريتحضحيث يتمُّ  ،المنزل من أجل دعم السكن في البيتبخدمة الوجبات الغذائية  ويُمكن اإلستفاذة من

  عدة مرات في األسبوع.يومي أوبشكل المستفيذ بيت  إلىوايصالها ساخنة الو
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مانخدمة األ  

أولئك لديهم صعوبات في تدبيرأمور حياتهم اليومية بمفردهم أو تكون ألشخاص الذينلخدمة األمان أوهاتف األمان  صُ خصَّ تُ 

خالل الضغط على ومن ، مثالً  أن يكون هاتف األمان عبارة عن حلقة في معصم اليدويُمكن المصابين بمرض معين. 

ر دمة ارئالطومركزيُربط اإلتصال بالموجود بها الّزْ . توفّرة على مدارالساعةم، وتكون هذه الخِّ  

  رعاية األقارب

 ، وبالبيت الشخص المسن ةأفراد العائلة برعاي أحديقوم حينئذ وأحياناً ترغب عائلة الشخص المسن بأن تعتني به في المنزل. 

إذا كانت هناك حاجة دائمة الحصول على دعم رعاية األقارب ويتمُّ . البلدية من دعم رعاية األقارب يُمكنه بالتالي الحصول على

ل على أيام إجازة.حصأن يعي األقارب راويحقُّ للقائم بالرعاية . للمساعدة وللرعاية  

  اليومية نشطةمراكز األ

السن كباروالمنزلية دعم الرعاية من خالل ذلك  يتمُّ واليومية.  نشطةالسن في مراكز األلكبار بعض األنشطةتقوم البلديات بتنظيم 

ضاء الوقت أو اليومية لق األنشطةمكن الذهاب إلى مركز ويُ اة األقارب على االستمرار. رع تشجيعأمورهم في البيت وتدبيرل

العروض المسرحية على سبيل المثال.  ،في الخدمات الثقافيةأو إعادة الحيويَّةوأالرياضة  حصصللمشاركة في لمقابلة اآلخرين أو

.م وجبة طعام خالل اليوميتقد في العادةيتمُّ اليومية واألنشطة نقل إلى مركزوفيرالدية بتتقوم البلو  

  السكن الخدماتي والرعاية المؤسساتية

الشركات وتقوم  .بالمؤسسةأوبيوت الخدمات في بتوفيرسكناً له البلدية  تقومعلى السكن في بيته، قادرغيرالسن كبير يُصبح عندما

مواصلة كبار السن والحق في لدى حرية االختيارويُسعى من خالل ذلك الى دعم السكن الخدماتي. خدمة  أيضاً بتوفير الخاصة

يقوم الزبون في وكريمة. وعيش حياة  مانباألالسكن كبارالى أن يتمتّع هدف السكن الخدماتي وي. يُريدونهحياتهم بالشكل الذي 

  فسه.العادة بدفع تكاليف السكن الخدماتي بن

 السكن الخدماتي

ساعة في  24أي  ،بيوت الخدمات، عندما تكون هناك حاجة إلى المساعدة والرعاية على مدار الساعةبالسكن  اإلستفاذة من مكنيُ 

ويُمكن هناك الكثير من األماكن المشتركة. تكون ، وبه  ةخاص غرفةفي بيت الخدمات مسكن أو قاطن ويكون لدى كلاليوم. 

 مقيمين هناكالخدمات لمساعدة الويتواجد العاملون باستمرارببيت ؤثث المسكن الخاص به بأمتعته الشخصية. أن ي مستفيذلل

  خدمات تابعة للبلدية وأخرى خاصة.توجد في فنلندا بيوت واليومية.  األنشطةب

 الرعاية المؤسساتية

الرعاية وتُخّصُص تحويله إلى الرعاية المؤسساتية.  يتمُّ في بيت الخدمات، فإنه خص قادراً على السكن في البيت أوإذا لم يعد الش

غالباً ما و. مكان آخرب بأمانار لم يُكن من الممكن توفيرها لهم ستمربابحاجة إلى رعاية مركزة هم الذين  المؤسساتية لكبارالسن

أن تشارك في  غبت في ذلك،ربإمكان العائلة إذا و. بشكل يومي إلى مساعدة أكثر من ممرض نمرضى ويحتاجو الزبائنيكون 
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على المحافظة الى مساعدة المواطنين على ة هدف الرعاية المؤسساتيوتالسن الموجود في الرعاية المؤسساتية. رعاية كبير

  .تهم ومزاجهمحياوتحسين جودة  تهمفعالينشاطهم و
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 الخدمات األخرى

 عكاز للمشي أواستعارة يمكن لمساعدة على الحركة ومن أجل امعدات المساعدة من المستوصفات. مكن استعارة مختلف ويُ 

ويُمكن . سكنالمكن أيضاً الحصول على مختلف الخدمات االستشارية من بلدية ويُ  على سبيل المثال. الجهازالمساعد على المشي

يل الحركة. السيارة ومختلف خدمات النقل من أجل تسه حق ركنن وذوي االحتياجات الخاصة رخصة الستمنح كبار لبلدية أنل

للبلدية. بعالخدمات االجتماعية والصحية التامكتب الخدمات من  هذه تُطلبو  

 إجراءات الموت والدفن

توفي إذا و. التي يمّرون بها الحزن أجواءأمورعلى الرغم من عّدة أن يعتنوا ب هأقاربعلى  يجب، ما قريب حياةعندما تنتهي 

أيضاً فيما إذا كان سبب الوفاة ر، ويقّرِّ الشخصوفاة بتأكيد الطبيب وم يقوبالشرطة. ب االتصال بالطبيب أولبيت، فيتوجَّ االشخص ب

إبالغ الشرطة  نهاية األسبوع، فعادة ما يتمُّ  خاللالليل أوب ذا كان الموت مفاجئاً أوحدثإوب تشريح جثة المتوفى. واضحاً أم يتوجَّ 

  .ذلكب

 رخصة الدفن

تلف يرسل الطبيب البيانات بشأن الوفاة إلى مخرخصة الدفن. و الشخص المتوفى أقاربومنح الوفاة، يقوم الطبيب بتأكيد 

تُرسل البيانات بشأن الوفاة من سجل السكان إلى البنوك وكذلك والسكان.  جلالضرائب وسِّ  مكتبكيال والوالنفوس السلطات: دائرة 

  إلى شركات التقاعد والتأمين.

 شهادة الوفاة

هناك حاجة  وليس. موت الشخص منبعد شهور الوفاةشهادة بمنح اً أحيانالطبيب بشهادة الوفاة. ويقوم اة سبب الوفالى  تتمُّ اإلشارة

شهادة  يتمُّ احتياج عادةً ماو .النفوس كافية لذلكالشهادة التي تمنحها دائرة  تكونلتعامل مع السلطات، وإنما أثناء اإلى شهادة الوفاة 

بالتأمينات.المتعلقة الوفاة لالعتناء باألمور   

 تشريح الجثة

دفن الجثة قبل استيضاح سبب الوفاة. اليجوزوسبب الوفاة. وبالتالي تحديد ا لم يكن سبب الوفاة واضحاً، ب تشريح الجثة إذيتوجَّ 

عن طريقأن يكون تشريح الجثة ويمكن    .الشرعي طبال طريق عنأو بطبيال أن يتمَّ

جثته اذا كان  ا، يتمُّ تُشريحُ مرض موإذا كان الشخص قد توفى بسبب . لطبيبعن طريق ا استيضاح سبب الوفاة الطبييتمُّ 

يجب الحصول التشريح الطبي للجثة ومن أجل إجراء . وفاته سيعود بالنفع على الصحة العامة وعالج األمراضستيضاح سبب ا

  األقارب.على رخصة من 

من الطب الشرعي القيام بتشريح الشرطة وتطلب . ةرطالشالوفاة عن طريق الطب الشرعي من مسؤولية سبب يكون تحديد 

 تحتاجوالانتحار. ا كان سبب الوفاة مرتبط بحادث أوجريمة أوإذأو فجأةً تَّمت ، أوما ناتجة عن مرضكن الوفاة ت، إذا لم للجثة

من تشريح جثة  ال يستطيع األقارب بدورهم منع الشرطةو ،األقاربمن موافقة الحصول على الإلى هذه الحالة في  الشرطة

  قريبهم.
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 وصية التبرع باألعضاء

إذا أراد الشخص التبرع والصحية.  تهمرين أومن أجل تحسين حالآخإلنقاذ حياة أشخاص نسجة األعضاء واألمكن التبرع بيُ 

نترنت بحجز وصية التبرع باألعضاء عن طريق اإلإنشاء مكن ويُ  وصية التبرع باألعضاء.كتابة  بأعضائه بعد وفاته، فبإمكانه

لشخص دائماً.ل مرافقةل أن تكون بطاقة التبرع باألعضاء فضَّ ويُ بطاقة التبرع باألعضاء.   

 صاشخاألوفقاً للقانون يُعتبركل وتبرع بأعضائه. الاألقارب منع عملية التبرع باألعضاء، إذا أراد المتوفى نفسه اليستطيع 

  .محياته قانونياً أثناءذلك  ةرضبمعا يقوموا، إذا لم معلى التبرع بأعضائه قينمواف

جسده بعد ب ه بالتّبرعمن خالل يلتزم الذي لتبرع بالجثةاعلى مستند يُوقِّّع و، بحاث الطبيةته لألبجثع تبرَّ بال يوصي لشخص أنلمكن يُ 

  ألغراض تعليمية. هاستعمالووفاته 

  الدفنمراسم 

 ً ومراسم العملية تنظيم األمور كلُّ من بتطلَّ ويثالثة أسابيع من الوفاة. وعين أوبعد أسبالجنازة تُنظم  في فنلندا أن يُعتبرأمراً طبيعيا

دفن الشخص المتوفى على أي حال مكن ويُ . غيرمتوفرة بسبب كثرة الطلب عليها تكون أماكن مباركة الموتىقد و ،الدفن وقتاً 

  الطبيب. من طرفاإلذن بالدفن والحصول على  استيضاح سبب الوفاة إذا تمَّ وذلك بشكل أسرع، 

 طوائف الدينيةالو ديانباختالف األعادات دفن الموتى وتختلف يحق لكل شخص أن ينظم ألقاربه مراسيم الجنازة التي يرغب بها. 

نازة. م الجم مراسيتنظتقوم بشركات بمثابة الموتى مكاتب دفن وتُعتبر في فنلندا العديد من مكاتب دفن الموتى.  وتوجد. للناس

ً العاديين ص اشخألويُمكن ل .منفسهأم الجنازة بمراس وامأن ينّظِّ  أيضا  

الفنلندية الدفن عادات   

ً . غالباً ما يضع أقارب المتوفى إعالنتهإلى مراسم جناز يُدعى في فنلندا أصدقاء وأقارب المتوفى ويتمُّ من  الجريدة بشأن الوفاة،ب ا

م الجنازة. موعد ومكان تنظيم مراسخالله اخبارالناس ب  

يضع األقارب واألصدقاء الورود والجنازة اللوثرية. بمباركة المتوفي ب ويقوم القِّصالكنيسة اللوثرية.  الى معظم الفنلنديين يتبع

م له جنازة بدون نظَّ إذا لم يكن المتوفى تابعاً ألي دين، فمن الممكن أن تُ وكلمات الوداع األخيرة.  بغناء يقومونعلى التابوت و

 معالم دينية.

وت في دين، يؤخذ الميت إلى مقبرة الكنيسة ويوضع التاب الينتمون ألي للذينبالنسبة لألشخاص لحظة الوداع المباركة أو بعد

التقاط ويُعتبرالمتوفى.اول وجبة طعام وشرب القهوة وتذكرتن يتمُّ و ،لوداعاجلسة  م بعد الدفننظَّ تُ والمحفور في األرض. القبر

ً يطبيعأمراً  أثناء الجنازةالصور   في فنلندا. ا
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الحرقالدفن بالتابوت أو  

. هاالدفن بالتابوت أوحرقبخصوص  ،لوفاةالجثة بعد افي كيفية التعامل مع أقاربه المتوفى نفسه أورقّرِّ يُ اللوثرية،  تعاليموفقاً 

.لذلكعلى ترخيص تتوفَّر التيالمقابرببالتابوت فقط  الشخاصن امكن دفيُ لتابوت شائعاً في فنلندا، والدفن باويُعتبر  

بعد حرق جثة ورخص طريقة للدفن. أعتبر تُ شكل سريع في العقود األخيرة، وأصبح الدفن من خالل حرق جثة المتوفى شائعاً ب

ويتمُّ تنظيم مراسم دفن جرة الرماد بعد أسبوعين من تنظيم . ودفنه هناك جرة الرماد إلى المقبرةبواسطة  هامكن أخذ رماديُ الميت 

ً قارب األ ازة، ويشارك بها فقط أقارب الشخص المتوفى. وبإمكانمراسم الجن هم ه على أرضرماد الميت معهم ورّشِّ  أخد أيضا

ب يتوجَّ وطلب اإلذن من مالك األرض.  يجب عليهأرضه، مكان آخر غيربراد الشخص أن يرش رماد الميت إذا أوالبحر. بأو

  يجوز تقسيمه.وال ،رماد الميت في مكان واحد فقطوضع 

  المقابر

ً  هناكيجوزوللكنيسة اإلنجيلية اللوثرية.  تابعةفي فنلندا معظم المقابرتُعدُّ  غالباً ما وديانات أخرى. ينتمون الى  دفن موتى أيضا

على لمدن البلديات وويمكن أن تتوفَّراألي دين. ن الذين اليتبعو وألوالئكلديانات مخّصصة لمختلف االمقبرة هناك مناطق بتكون 

  المقبرة اإلسالمية.سية أوالمقبرة األرثوذكالمقبرة اليهودية أومثل موتى مختلف األديان، خاصة بمقابر 

 ل على معلومات حصأن ي لشخصل مكنويُ . يةدينالالجمعيات بالدينية أوالطوائف ال مختلفمقابرخاصة ب يمكن أن تكون هناك

.التي ينتمي اليهاالطائفة الدينية  من التي يتمُّ تنظيمها دفن الموتى والفعاليات العمليةبخصوص   

 موت الشخص األجنبي في فنلندا

، فبإمكانهم التواصل مع سفارة تلك الدولة في فنلندا.  من أجل دفنهادولة أخرىالى  تهجثنقل الشخص المتوفى في أقارب رغب إذا 

ومن أجل القيام بنقل الجثة، يجب . الجثة نقلتكاليف بدفع  األقاربويتكلّف . هتساعد سفارات بعض الدول أقارب المتوفى في نقلو

تشريح الجثة. بعد المتوفى بأمراض معدية عدم اصابة شهادة في بعض األحيان نقل الجثمان وترخيص ودفن ال الحصول رخصة

ب دائماً نقل المتوفى إلى الخارج في تابوت.يتوجَّ و  

 الميراث

م الميراث قسَّ يُ و. الميراث ممتلكات المتوفى سّمىتُ وكن على سبيل المثال. المسالمال أوممتلكات،  يترك الشخص المتوفىغالباً ما 

ل الورثة عادةً من وفقاً للقانون،  على الورثة ل ملكية إذا لم يكن للمتوفى ورثة، ولم يقم بكتابة وصيته، تتحوَّ و. ائلةأفراد العويتشّكِّ

تقسيم أمواله بعد  يتمُّ سد كيف حّدِّ يُ يُمكنه عن طريقها أن للمتوفى، أي األخير طلبال بمثابةالوصية وتُعتبرممتلكاته إلى الدولة. 

ً معين اً لقانون دائماً جزء، يضمن احال أي علىووفاته.  ويكون ث لشخص آخربالوصية. وّرِّ المُ  توريث رغم للطفل،من الميراث  ا

ً هذا  نصف الميراث. الحد المضمون قانونيا  
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 جرد ورثة المتوفى

يقوم بتنظيم وجرد ورثة المتوفى استيضاح ممتلكات وديون المتوفى. ويُقصد بالمتوفى من أجل تقسيم الميراث. م جرد لورثة يُنظَّ 

ب من الوفاة ويتوجَّ ب القيام بذلك خالل ثالثة أشهريتوجَّ و. ءهماأبنأو أرملة المتوفىأو ا أرملمَّ إلية جرد ورثة المتوفى في العادة فعا

.ىدعوة جميع ورثة المتوف  

يقوم أن  ويُمكن ممتلكات المتوفى باسم مستند ورثة المتوفى.قائمة عرف تُ و ،ورثةالالمتوفى أثناء جرد  ممتلكاتلإعداد قائمة  يتمُّ 

تدوين   بالمستنديتمُّ ومحامي. ن في العادة أما قريب للمتوفى أوبإعداد مستند ورثة المتوفى القائم برعاية ورثة المتوفى ويكو

  وأسماء ورثته ومضمون الوصية المحتملة. ممتلكات المتوفى والديون

 ضريبة الميراث

 20000كان قدر الميراث يزيد عن  الميراث، إذا ضريبةتقسيمها أي  ب دفع ضريبة الميراث عن ممتلكات المتوفى التي تمَّ يتوجَّ 

الوارث والموروث أقرب، كلما كانت صلة القرابة بين الشخص  ،ستويين مختلفين من ضريبة الميراثيوجد في فنلندا موورو. أ

شخص من خارج العائلة، فإن الضرائب تكون ذوصلة قرابة بعيدة، أوتارك اإلرث  إذا كانوما كان قدر ضريبة الميراث أقل. كلَّ 

  أعلى.

 أسئلة للنقاش

 

وجهة نظرك بشأن الخدمات الصحية الفنلندية؟ هيما .1  

كيف تعتني بصحتك؟ .2  

في السن؟ اً كبيرماذا يحدث عندما يصبح الشخص  .3  

السن وعن الخدمات المتعلقة بذلك في فنلندا. كبارعن رعاية  ناقشوات .4  

ما فائدة العمل عند التقاعد؟ .5  

من الذي يدفع أموال التقاعد؟ .6  

بنفسك في شيخوختك؟أن تؤثر يُمكنككيف  .7  

دفن الموتى في مختلف الدول.بين مختلف عادات  قارن .8  

ث في فنلندا؟م الميراكيف يُقسَّ  .9  
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  : القوانين والفعالية الحقوقية في فنلندا8الفصل 

  النظام القضائي الفنلندي

  مجتمع متساو ومتكافئ

  حقوق وواجبات الفرد في فنلندا

 الجرائم

 اإلجراءات القضائية والمساعدة الحقوقية

أيضاً في نفس  فنلندا تلتزموفنلندا االلتزام بالقانون الفنلندي.  سّكانب على جميع يتوجَّ والقواعد المشتركة للمجتمع.  ينالقوانتُمثُّل 

الوقت باالتفاقيات الدولية مثل إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واتفاقية الالجئين وإعالن حقوق الطفل وكذلك اللوائح التوجيهية 

 اً مهم اً القوانين وااللتزام بها أمرعتبروتُ  القانون. يقتطب والشرطة ةسلطات مختلفتراقب ووالتشريعات المشتركة لالتحاد األوروبي. 

من خالل القوانين لتأمين إنجاز القيم المشتركة في المجتمع والحقوق والمساواة لجميع الناس. ويتمُّ السعيفي فنلندا.  

ً التي تُعتبر مهمة وتكون أهدافاألمور تلك يٌقصد بالقيموأساس القوانين.  علمجتماقواعد وقيم تُعتبر الثقافات وتتميُّز بحد ذاتها.  ا

 القواعدوتعدُّ الثقافة قيم شخصية مختلفة. داخل نفس  نالناس الذين يعيشو ويكون لدى ،من الناحية األخرىوقيم مختلفة، بواألديان 

ما هو التصرف المقبول وما هو  يتمُّ تحديدبمساعدة القواعد والتصرفات.  بخصوصراسخة ضوابط أوأوامرأوعبارة عن أفكار

ً الشيء الذي نعتبره صحيح ً  الذيوما ا أن يعيش الناس. ، وكيف يجب نعتبره خطأ  

ل التفكير كل الناس  أي أنَّ  ،لقيم األساسية للمجتمع الفنلندياوحقوق اإلنسان  الجيدة والحرية والمساواة المشتركةبشأن األموريُشّكِّ

ً راسخ اً ل هذه القيم أساسشّكِّ م مهنة وينجح في حياته. تُ لكل شخص كي يدرس ويتعلَّ اإلمكانية ب أن تتوفرجيومتساوين.  للمجتمع  ا

قيم دول ويعدُّ من أبرز. مشتركةال هاقيمودول الشمال  ديموقراطية ،قيم المجتمع الفنلنديويدخل كذلك ضمن الجيد والمنصف. 

 الشمال الحرية والمساواة واحترام القانون على سبيل المثال.

 النظام القضائي الفنلندي

يُقصد و. ةجيد ةإداريتميَّز ب اً فنلندا بلدوتُعتبرفي فنلندا وكيفية مراقبتها. القضائية طبيعة المعامالت  بالنظام القضائي الفنلندي يُقصد

واجباتهم ويكون الفساد يقومون بعلى حقوقهم و ل المواطنينحصحيُث يلة ومتكافئة، عَّاالجيدة إدارة المجتمع بطريقة ف باإلدارة

.قليالً   

ً مهم اً يُعتبر احترام القانون في فنلندا مهماً وبشكل عام أمروالقانون.  يالفنلندشعب اليحترم  يُشجب اإلخالل بالقانون و. اً ومشرف ا

متناقضة مع المفاهيم ب االلتزام بالقوانين، على الرغم من كونها أحياناً يتوجَّ  ،أغلبية الفنلنديينمن وجهة نظرووال يُقبل بذلك. 

  الحقوقية للشخص.

تسعى الدولة في فنلندا لخلق مجتمع أكثر إنصافاً ومساواة من خالل مقاربات الدخل بفرض الضرائب. يزيد التكافؤ في الدخل من 

   الثالثة من حيث قلة الفساد على مستوى العالم.رتبة مالفنلندا تحتلُّ والفساد.  جتمع ويقلثقة الناس بالم
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 مبادئ دولة القانون

ز ، كي ال تتركَّ ينقسمالى السلطة وتُقسَّم السلطة العامة في دولة القانون على التشريعات القانونية. وتُبنى فنلندا دولة قانون. تُعدُّ 

ويتمُّ عض. تنفيذية منفصلة عن بعضها البالسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الوتُعتبرجهة واحدة. ببشكل زائد عن الحد 

  مساواة.ى تأمين معاملة الناس بإنصاف وبسعى من خالل تقسيم السلطة إلال

شخص الحق في الدخل المعيشي ال ىلد ويكونفي دولة القانون الحقوق األساسية لإلنسان وكذلك حقوق اإلنسان. القوانين حترم ت

ً  ينمواطنالكل  ىلدويكون األساسي وفي التعليم.    الدولة.في التأثيرفي أمور كة أوعدم المشاركةفي المشار الحق أيضا

. لقد وافقت فنلندا على ينمواطنقانونية لكل الال حمايةت الزنجِّ وأُ احترام حقوق اإلنسان الدولية  تمَّ  إذا ،تتحقق دولة القانون فقط

 أي أن ،هذه المبادئ األمن نُ تتضمَّ و. به ن المبادئ المذكورةوالتزمت بأن تؤمَّ  1948إعالن حقوق اإلنسان لألمم المتحدة لعام 

الناس الحق أيضاً في حماية ممتلكاتهم والحرية في ممارسة ويكون لدى حياتهم. تهديد صحتهم أو يتمَّ الن المواطنين بأمان وأ يعيش

  ة.سياسيالحقوق الكل األشخاص البالغين تكون لدى لكل شخص أن يقول ما يفكر به و يحقُّ وبها.  نالتي يرغبو العيشموارد 

من أجل تأمين حقوق المواطنين،  ةمختلف سن قوانين تمَّ ولقد . إحدى وظائف دولة القانونمن ضمن  الضعفاء سكانالحماية تُعتبر

تأمين معاملة متساوية ومنصفة لجميع الناس.من أجل   

في العيش  ه بإمكان المواطنيننَّ تقوم دولة القانون باستيضاح الجرائم وتتأكد من أوحافظ دولة القانون على المؤسسة الحقوقية. تُ 

وا جميع األشخاص الذين أتمُّ يُعتبرالقانون الفنلندي عقوبة له.  الجريمة ذلك الفعل الذي يسنُّ وتُعتبرهم آمنين. بأنَّ  سالم وأن يشعروا

الممكن رفع دعاوى قضائية ه من أنَّ  ذلكيعني و. القانونيةعن أفعالهم من الناحية الجنائية  مسؤولينفي فنلندا  أعمارهمسنة من  15

   ضدهم والحكم عليهم باقتراف الجريمة.

القانونيةالمنظومة  بِنية  

تقوم الشرطة والسلطات األخرى بمراقبة تطبيق القانون. و. بالمنظومة القانونية الفنلدية البرلمان تخصُّص منالقوانين  يُعتبرسن

ً سياس المحاكم المستقلة بيد السلطة القضائيةتكون و    .يا

باإلضافة إلى ذلك توجد في فنلندا والمحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف والمحكمة العليا.  ،ثالثي للمحاكمالنظام اليوجد في فنلندا 

توجد أيضاً محاكم و على وجه الخصوص.السلطات بوظيفة وقرارات  المرتبطةالقضايا تداول  بداخلها يتمُّ والمحكمة اإلدارية، 

  .يةمحاكم التجارالالمثال محكمة العمل وقضاء التأمين وخاصة، على سبيل 

وتتكلّف في تداولها.  األمور التي يتمُّ وعلى األدلة الموجودة ببناًء على مدى الثقة  بإصداراألحكام القضائية  القضاة في فنلندايقوم 

على الدين.  للدولة مبنيةً  قانونيةن المنظومة المكن أن تكويُ أو ،األدلةهيئة المحلّفين بتقييم  على سبيل المثالبعض الدول األخرى 

خطيرة. وجريمة شنيعة أب ان األمريتعلَّقإذا ك راقبينقضاة مُ  أي ،جلسات المحاكمب ئة للمحلفينأحياناً هيفي فنلندا أيضاً وتحضر

   .نفردبشكل م بشأن الُحكمربإمكانهم إصدارالقرا اليكونلتصويت، وراقبين الحق في االقضاة المُ ويكون لدى 

كانت القوانين والدين. بمعزل عن القوانين الفنلندية تتأسَّس . وعن الدولةالدين  فيها فصليُ فنلندا دولة علمانية أودولة تُعتبر

القيام  تمَّ ولكن بشكل عام على نصوص اإلنجيل.  ( مؤسسةً 1600( والسابع عشر )1500األوروبية حتى القرن السادس عشر )

  إلى التشريعات العلمانية. نتقالاإل ، ووفقاً لذلك تمَّ آنذاكلها  ابعةفنلندا توكانت السويد ب  1734بتجديد كبيرفي القوانين سنة 
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لقانونا السلطاتتُراقب   

سلطات، إذا ال وظيفة مكن التدخل فيويُ بالقانون. بدورها السلطات  أن تلتزمب جيو تطبيق القانون في فنلندا. ةتراقب سلطات مختلف

القضائي بشأن المستشار أوإلىيشتكي إلى المندوب الحقوقي أن مواطن ويُمكن لكل تعمل وفقاً للقانون. ها الكان هناك شك بأنَّ 

السلطات. وظيفة  

وتحقُّق تقوم الشرطة بالمحافظة على األمن والنظام العام. و. أمن الدولة ةراقببممؤسسة اإلنقاذ والشرطة وقوات الدفاع تقوم 

الشرطة والسلطات األخرى والتأخذ سلطة الشرطة. ويُقّدرالفنلنديون . حدوث الجرائملإلحالة دون  الشرطة في الجرائم وتسعى

وتُعتبر . أوقراراته هفعلى تصربغرض التأثيرما منفعة معينة إلى شخص إعطاء هدية أو الرشوةويُقصد بالرشوة.  ونالسياسيو

 الرشوة جريمة في فنلندا.

المواطنون بإبالغ الشرطة يُلزم المحكمة. إدانتهم قانونياً ب حتّى تثبُث أبرياءبصفتهم جب معاملة الناس ي الفنلندي فقاً للقانونو

 رطة أومن خالل الهاتف أوالجريمة شفوياً أوكتابياً في مركز الشالتبليغ عن  ويُمكن .التي تجري من حولهم جرائمال بخصوص

 اإلنترنت.

  لمجلس الدولةالمستشارالقضائي للبرلمان و قانونيالمندوب ال

ق يأجل تحقمن  طبيق القانونتبمراقبة يختاره البرلمان الذي  قانونيالمندوب الو الذي يعينه الرئيس يقوم كل من المستشارالقضائي

الحكومة والوزارات والرئيس والمحاكم عمل  المستشارالقضائي والمندوب القانوني للبرلمانب كل من راقيُ . االعدالة في فنلند

 قانونيالمندوب الولدى . واجباته بالتزام كل طرف منهم بأداءوفقاً للقانون ووالتأّكد بأنّه يتمُّ والسلطات والموظفين الرسميين 

 التأكد فيظيفته تكمُن وو. المحامين عملأيضاً  لقانونياقب المندوب اجزئياً، ولكن يرالمستشارالقضائي نفس الوظيفة للبرلمان و

، وااللتزام بمبادئ اإلدارة الجيدة.الحقوق األساسية وحقوق اإلنسانتحقيق  من  

الموظفين الرسميين أو أي شكوى بشأن السلطات أو قانوني للبرلمان،المندوب ال يم شكوى إلى المستشارالقضائي أوإلىمكن تقديُ 

ل شكل حر أومن خالإنجازها بمكن يُ  كماتُقدم الشكوى دائماً كتابياً. والمهام الرسمية.  يقومون برعايةاألشخاص الذين  بشأن

اإلنترنت. من أو قانونيالمندوب الات من دوائرالمستشارالقضائي أومكن الحصول على االستمارويُ االستمارة المخصصة لذلك. 

إلى المندوب  اذا كانتموّجهةُ  بالبريد اإللكتروني المحميأو ،اإلنترنتبواسطة القضائي للمستشارمكن تقديم الشكوى أيضاً ويُ 

م الشكوى قدَّ وتُ مختلف السلطات والمؤسسات.  مراجعةفي الشكاوى و التحقيقالقضائي بوالمستشار القانونييقوم المندوب  قانوني.ال

.مجانبال  

 مجتمع متكافئ ومتساوي

التكافؤ والمساواة  تحقيقعن  المجتمع مسؤوالً  داخلكل عضو ويعدُّ المواطنين أساس المجتمع الفنلندي. بين المساواة وتكافؤالعتبريُ 

  .لقوانينا مختلفعن طريق هذه القيم  لتأمينسعي ال ويتمُّ تصرفاته. من خالل المجتمع ب
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كان يتمتّع  (1800القرن التاسع عشر ) حتىَّ ولم يكن الوضع كذلك من قبل. و. سواسية جميع الناسعلى القانون في فنلندا يُطبّق 

طبقات ينتمون لالذين  أواللئكحقوق تختلف عن حقوق بأي طبقة النبالء ورجال الدين  ،للطبقات العليا الذين ينتموناألشخاص 

لطبقة  الُمنتمونيخضع  م يُكن، ولعلى سبيل المثال  لم تكن طبقة النبالء ملزمة بدفع الضرائبوي طبقة. أل ينتمونالذين الأدنى أو

باقي المواطنين.التي كانت تُطبّق على حكم نفس األلرجال الدين   

 

 

  المساواة في فنلندا

التزامهم بنفس نفس الحقوق وبالنساء والرجال  ويُقصد بالمساواة تمتّعن وفقاً للقانون في فنلندا. ومتساويُعتبرالنساء والرجال 

ثلب ة كل طرف منهممعاملالواجبات و نسبة الرجال والنساء في وتُعدُّ  فنلندا.بلعمل اتقريباً في نسبة  النساء والرجاليتساوى و. المِّ

  عداد الطعام ورعاية األطفال معاً.االتنظيف وويقوم كّل من الرجل والمرأة ب في العالم.النِّسب  حسنأمن ضمن العمل في فنلندا 

المساواة غالباً ما يُقصد بها المساواة بين الرجال والنساء كأفراد ذكرعند ولم. فنلندا ثاني أفضل دولة من ناحية المساواة في العاتُعدُّ 

ً و .لمجتمعلوأعضاء  في الحقوق متساوين مختلف األقليات الجنسية وذوي لصالح المساواة  ،يُقصد بالمساواة بشكل أوسع أيضا

 المغايرةعن  مختلفتوجه جنسي  لديهم الذين األشخاصأوالئك يات الجنسية يُقصد باألقلِّّ واالحتياجات الخاصة في المجتمع. 

  الجنسية.

ل أولوية  المساواةاليتمُّ االعتقاد حالياً بأنَّ  من التحاق زالمساواة تعّزِّ و. للنِّّساء والرجال للجميع ئية فقط، بلتُعدُّ صروريةنساتُشّكِّ

السياسي أن مشاركة المرأة في صنع القرار إثبات دولبعض الوتمَّ من خالل النمواالقتصادي. ودعم نتاج اإل بالعمل وارتفاع المرأة

والتقليل من الفساد. تأثيرات إيجابية على االستثماراتله   

قانون وتتمثُّل هذه القوانين في والمساواة. ق التكافؤيتحقو، تسعى لتأمين دوليةتوجد في فنلندا قوانين وطنية إلى جانب القوانين ال

 المساواة وقانون التكافؤ.

 قانون المساواة

معاملته بشكل غير منهما أوتهميش أي ، وال يجوزويينمتسا مرأةوال لالرج ، يعدُّ 1987ه سنة نَّ سَ  وفقاً لقانون المساواة الذي تمَّ 

يضمن قانون المساواة المساواة بين الجنسين ويسعى لتحسين وضعية المرأة في العمل على وجه ونسه. منصف بسبب جِّ 

على  اً بناء اختيارهم جددال العُّمالتوظيف ويجب أثناء .هارأة عن العمل بسبب حملعزل الماليجوزفقاً للقانون والخصوص. و

.معلى جنسه وليس همإنجازات  

 يةجنسمظاهرهم الالجنسية أو تِّهمويأوهُ  همجنسمختلفة بسبب  مراكزيُقصد بالتهميش في قانون المساواة وضع النساء والرجال في 

متعلق بالجنس. أوبناًء على أي سبب آخربسبب إلزامية الوصاية على األطفال أوالوالدة أواألمومة أواألبوة أو سبب الحملبأو

على سبيل  سااللبالتصرف أوذلك من خالل  التعبيرعن يتمُّ وه يتبع له، الشخص بأنَّ س الذي يشعرالجن يُقصد بالهوية الجنسيةو

 المثال.
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بقدر  ذلك يحدث ،على الرغم من أن ذلكوعلى الجنس،  اً بناء أجرالمرأة أجرا أعلى من  على في العمل لرجال حصلأن ييجوز ال

  معين.

أو  أن تختارمهنتها فنلندا في مرأة لل ويُمكنمتكافئة للمرأة في المجتمع. الوضعية الالقوانين األخرى الى جانب ن قانون المساواة ؤّمِّ يُ 

بالنيابة ر في هذه األمورقرَّ ال يحق ألي شخص أن يُ وتلد أطفاالً إذا أرادت. أو قتتطلَّ وج أأن تتزوَّ  مجال تعليمها بنفسها، ويُمكنها

على وجه الخصوص. االجتماعية وفي العملاألمورفي ق قانون المساواة يُطبَّ وعنها.   
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 قانون التكافؤ والمساواة

لجميع نفس اإلمكانيات للدراسة والعمل ارتوفَّ يجب أن ي ،في فنلنداوفقاً لقانون التكافؤ والناس متكافئين.  أن كلُّ  قصد بالتكافؤيُ 

جميع فعالياتها.من خالل السلطات التكافؤ وبناءاً على القانون يجب أن تدعم الخدمات.  من ستفاذةواإل   

أوالدين أو بناًء على السن أواألصل أوالجنسية أواللغة رفض التهميش ق العدل في المجتمع وييسعى قانون التكافؤ للتأكيد على تحق

عائلية أوالحالة الصحية أواإلعاقة أوالتوجه الجنسي أوألي العالقات الالسياسي أوفعالية النقابة المهنية أو نشاطالأو المعتقد أوالرأي

من أو جنسالنفس من  إلى شخص ،الجنسية والرومانسيةه مشاعر للشخص اتَّجاهلجنسي ه االتوجُّ ب قصديُ و. يشخصسبب آخر 

  هذه األسباب.تبعاً لشخص تمييزأي اليجوزو. هماالالمغايرأوإلى كَ الجنس 

اص الذين تعرضوا إمكانيات األشخوتحسين لتكافؤ اتعزيز يهدف هذا القانون الى و ،الفنلنديبالدستورسس قانون التكافؤ أُ توجد 

  .ذلكفي للتأثير مييزللتَّ 

مييزالت  

سوأ أبشكل  متعامل معهال أي ات،مجموعالأواألشخاص  اليجوزتهميشوبتكافؤ. يجب معاملة جميع الناس وفقاً للقانون الفنلندي 

  .مييزجب على الدولة حماية سكانها من التيو فنلندا.جريمة في التمييزيُعتبروهم في نفس الوضعية.  مقارنة مع اآلخرين الذين

ً يُعدُّ ال المعاملة ب ويُقصد مقبول لذلك.مبنياً على القانون أوكان هناك مبرر التعامل ا كانإذوذلك  ،ةمختلفبطريقة التعامل  تمييزاً  دائما

شكل على  كونلمعاملة اإليجابية الخاصة أن تويُمكن لخاصة. جهود  من خالل اتمجموعالشخاص أواألدعم  اإليجابية الخاصة

لعمل امكانيات للتعليم وللجميع نفس اإلأن يكون  ذلك الىهدف وي. مثالً  دعم تشغيل الشبابمهاجرين أوالتوطين دعم 

   االجتماعية األخرى.رألمواو

العنصري وجرائم الكراهية مييزالت  

أولون البشرة أوالدين أواللغة أوالمعتقد  من اآلخرين بناًء على العرق أها أسواعتبارها بأنَّ تهميش جماعة معينة من الناس أو إذا تمَّ 

ض صاحبه الى إلى كرامة اإلنسان و العنصري التصرفيء يسويُ . عنصريةً فإنَّ ذلك يُعتبرالجنسية، أو دائماً جب يوعقوبة. يُعرَّ

  كممثل لجماعة معينة.وإنّما يستهدفه  بذاته فردال العنصري الفعلواليستهدف . عن الممارسات العنصرية الشرطةإبالغ 

فإنَّ ذلك يُعتبر طائفة مجتمعية أخرى، أوجماعة قومية أووطنية أودينية معينة بسبب انتماءه الى خص الش جريمةال استهدفتإذا 

ذلك من العقوبة التي تُفرض على  ثديشّدِّ وجاه جماعة معينة، تُ التحامل سبب وغالباً ما تحدُث جرائم الكراهية ب كراهية.جريمة 

الفعل.هذا   

 الجهات التي تراقب تحقق المساواة

ً همَّ مُ أمراً ق المساواة في فنلندا ييُعتبرتحق تكمُن لهذا السبب توجد سلطات وتجاوزات حقوق اإلنسان بجدية كبيرة. عامل مع تيتمُّ الو ،ا

  .عملياً ق التكافؤ والمساواة يمراقبة تحقفي وظيفتها 
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ً يُ وتطبيق القانون الخاص بالمساواة فيما بين الرجال والنساء.  هذا األخير راقبيُ  ،أمين المظالم المعني بالمساواة ـ  راقب أيضا

مييزبسبب التبخصوص  أمين المظالم المعني بالمساواةمن مكن الحصول على المساعدة والمشورة ويُ وضعية األقليات الجنسية. 

 الجنس.

 

 

يقدم أمين المظالم المعني بالتكافؤ المشورة و. التمييز الوقوف ضدوتعزيزالتكافؤفي  تهوظيفوتكمُن  ،أمين المظالم المعني بالتكافؤـ 

عني بالتكافؤ مكن التواصل مع أمين المظالم المويُ ة التكافؤ والمساواة لتتداولها. إلى لجنجلب القضية إلى المحكمة أوعد في ويسا

  من األشخاص. مجموعةبالنيابة عن شخص أو

العمل. لعاملين وتأمينها بتحسين بيئة وظروف لدى اعمل على القدرة دعم السلطات هذه الظيفة تكمُن وو ،حماية الُشغلسلطات  ـ

.الُشغلحماية اإلتصال بسلطات  التوظيف، فمن الممكنملية أوعأثناءفي صلة العمل أوهناك تمييزإذا حدث   

ل المندوب أمين السرالنقابة مثِّّ صالت العمل. يُ المتعلقة بِّ يضاً استشارات قانونية في األمورأ هذه األخيرة مقدَّ تُ و ،النقابات المهنيةـ 

مكان عادل ببشكل منصف وتتمُّ معاملة العمال التَّأّكُد من أّن القوانين و المندوب أمين السرتطبيقيراقب وُ المهنية في مكان العمل. 

 العمل.

التقصيرفي بسبب األخطاء أو السلطات،تعامل مكن تقديم شكوى إلى مؤسسة اإلدارة اإلقليمية بشأن ، يُ سة اإلدارة اإلقليميةمؤس  ـ 

بلدية.لل خرىبإحدى الخدمات األلمدرسة أوابوالعائلية أوالرعاية الصحية أو لخدمات االجتماعيةآداء الواجب با  

 حقوق وواجبات الفرد في فنلندا

. المجتمع الحرفي  نفس الحقوقب الناس ويتمتُّع جميع، رغم اختالفهم ونجميع الناس متساوويُعتبرن المجتمع من األفراد. يتكوَّ 

يكون  ،واجباتالحقوق وتوازن بين  يكون هناكعندما و .اإللتزام بها المواطنينب على يتوجَّ  توجد في كل مجتمع واجباتو

المواطنين جيد. ويكون  عَّاالً المجتمع ف  

الفنلنديالدستور  

ساري المفعول سنة الدستورالفنلندي الحالي الُمحَدث أصبح و. يتعارض أي قانون معهالو.  قانون في فنلنداهمَّ يُعتبرالدستورأ

2000.  

أعلى مستوى من ويكون الدستور. للسكَّاندولة وبشأن الحقوق األساسية بخصوص وظائف السن القوانين الدستورالفنلندي يتمُّ ب

.هقيطبيتمَّ ته لن ، فإنَّ الدستوريتناقض مع  إذا كان هناك قانون ذلك أنَّه يعنيوالقوانين االخرى.   

البرلمان من خالل أعضاء الشعب يختارو. وظائفها قراربشأنالإصدارب مواطنوهايقوم فنلندا جمهورية دستورالفنلندي تُعتبرفقاً للو

أي  ،البرلمان الفنلندي الحكومةيختاروراقب المحاكم االلتزام بالقانون. تُ والمجتمع.  يلتزم بهاسن القوانين التي ويتمُّ االنتخابات 

رمجلس الدولة، والتي تُ  لمان.صدرها البرذ القرارات التي يُ نفَّ وتُ حّضِّ  
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إعالن حقوق اإلنسان ويتأّسس الدستورالفنلندي على د القوانين الفنلندية على حقوق اإلنسان والحقوق األساسية للمواطنين. تؤّكِّ 

سارية الجميع القوانين الفنلندية وتوجد حقوق اإلنسان في فنلندا.  الى تحقيقالفنلندي الدستورهدف وي. 1948لألمم المتحدة  
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  الحقوق والواجبات األساسية

المقيمين في  جميع الناسلصالح الحقوق االساسية وتكون شكل الدولة الحقوق األساسية للمواطن.  الدستورباإلضافة الى دُ حّدِّ يُ 

  الفنلنديين فقط.فنلندا، وليس للمواطنين 

 الحقوق األساسية المحددة في القانون:

لة أي شخص بشكل مختلف بسبب ال يجوز معامومتكافئ أمام القانون. سواسية، ويُعتبرالكل جميع على فنلندا في القانون  ـ يُطبَّق

  .يشخصوالدين أواإلعاقة أوبسبب أي أمرآخرأأوالعمر الجنس

أو معاملته معاملة  هتعذيبأوالحكم على أي شخص باإلعدام اليجوزوسالم وحرية. بعيش ال كل شخص الحق في حياة آمنة و ىلدـ 

كرامة اإلنسان.لمهينة   

حرية.كل عن وجهات نظرهم بيجوز للناس التعبيرو. التعبيرحرية بفنلندا  ـ يتمتّع سكان  

للناس تنظيم االجتماعات والمظاهرات والمشاركة فيها. حقُّ يـ   

ل في فنلندا بحرية.يختار مكان سكنه والتجوَّ  يحق لكل شخص أنـ   

بسالم. العيش  جميع الحق فيدى الول ،الحياة الشخصية لكل فردالدستوريحمي وكل شخص الحق في حماية خصوصيته. ـ لدى 

ة ت على المكالمات الهاتفيالتصنُّ واليجوز ,اآلخرين اليجوزقراءة رسائل الناسوبدون إذن.  ثاني دخول بيت شخصيجوزـول

.ألشخاص اآلخرينل  

إلى  ينضمَّ بالشيءالذي يؤمن به، والحرية فيما أذا كان يريد أن عتقاد إلشخص الحق في ا ولدى كلمعتقد. التوجد في فنلندا حرية ـ 

ً جبارما إطائفة دينية الى االنضمام واليُعتبرإلى طائفة دينية أخرى. الكنيسة أو .يا  

 الفنلنديةباللغة السويدية أوالتحدث في شخص الحق ولدى كل . فنلندال تانالرسمين الوطنيتان اتغالل اللغة الفنلندية والسويديةـ تُعدُّ 

فنلندا.  البالند شمالب همرسمية في بعض مناطق سكن وتُعتبر لغة شعب الساميأنحاء البلد.  رالرسمية في كلاألمو بخصوص  

مواصلة التعليم في شخص الحق وفقاً لقدراته وحاجياته دى كل لومرحلة التعليم األساسي مجاناً. بلكل شخص الحق في الدراسة ـ 

  بعد مرحلة التعليم األساسي.

ال.العمل للجميع وأن تحمي العمَّ  وفّرجب على الدولة أن تيـ   

الحق في الدخل  للجميعيضمن القانون والدخل المعيشي والرعاية والعناية.  الحصول الحق في في فنلنداكل شخص ـ ولدى 

اإلستفاذة كل الناس الحق في لدى في السن. م من كون الشخص عاطل عن العمل أومريض أوكبيرشي األساسي، على الرغالمعي

الخدمات االجتماعية والصحية.من   

بيئة عيشهم.في العيش في بيئة صحية والتأثيرفي صنع القرار الناس الحقوـ لدى   
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 الواجبات المحددة في القانون:

.افي فنلند مقيمينيع األشخاص الجملالواجب األساسي بمثابة بالقانون الفنلندي االلتزام ـ يُعدُّ   

تُدفع الضرائب أيضاً ويتوجب على المواطنين دفع الضرائب للدولة عن مختلف أصناف الدخل وعن ممتلكاتهم وعن ميراثهم. ـ 

 عن الخدمات وعن المنتجات.

سنة ملزمين بالتعليم األساسي، أي إلزامية دراسة مرحلة التعليم األساسي. 16الى 7 من جميع األطفال الذين تبلغ أعمارهمـ يُعتبر  

الوالدان ملزمان باالعتناء بأطفالهم.يُعتبر  

على سبيل المثال.  عند وقوع حادث ذلك، كل شخص بالمساعدة، إذا كان شخص ما بحاجة إلىـ ويُلزم   

إلى هناك كشاهد. تهت دعوالكل بالشهادة في المحكمة، إذا تمَّ ـ ويُلزم   

 

 الحقوق والواجبات المتعلقة بالجنسية الفنلندية

بصفة دائمة  قيمونيُ  نالذيلألجانب متوفرة غير أولئك الذين لديهم الجنسية الفنلندية، حقوق وواجبات الفنلنديون، أي المواطنونلدى 

 في فنلندا.

الفنلندي.الحق في الحصول على جوازالسفرالمواطن الفنلندي  ىلدـ   

بإمكان والمواطنون الفنلنديون حق التصويت في االنتخابات البرلمانية والرئاسية وكذلك في انتخابات االتحاد األوروبي. ـ لدى 

في فنلندا بشكل دائم التصويت في االنتخابات البلدية على الرغم من عدم كونهم مواطنين فنلنديين. ناألجانب أيضاً الذين يسكنو  

لنديون أيضاً حقوق مواطن االتحاد األوروبي وبإمكانهم التجول والعمل بحرية في منطقة االتحاد األوروبي.المواطنون الفنـ لدى   

المواطنون الفنلنديون على االلتزام بالقانون الفنلندي خارج فنلندا أيضاً.ـ يُجبر  

ب هذا أنه يتوجَّ  بالخدمة العسكرية، و يعنيبأداء سنة ملزمين  60 الى18 من جميع الرجال الفنلنديين الذين تبلغ أعمارهمـ يعدُّ 

الخدمة المدنية وتُمثّل الخدمة المدنية. أداء من خالل الجيش أوب باإللتحاق إماعلى الرجال الفنلنديين المشاركة في الدفاع عن البلد 

نالجيش. اإللتحاق بيريدوا ال ألولئك الذين اً خيار أقل من لمدة  مدنيةخدمة آداء وهرفترة تعليمية مدتها شالخدمة المدنية  وتتضمَّ

على األجانب الذين تقل أيضاً ب يتوجَّ ولجيش من نصف إلى سنة تقريباً. ل يةالتعليمالدورة  أي ،خدمة العسكريةوتستغرق ال. سنة

لعسكرية، بالخدمة ابآداء النساء وال تُلزم على الجنسية الفنلندية أن يؤدوا الخدمة العسكرية.  ينصلاحالسنة و 30أعمارهم عن 

الخدمة العسكرية إذا رغبن بذلك. أداء هنَّ ولكن بإمكان  
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 حقوق األطفال في فنلندا

تقع المسؤولية الرئيسية بشأن و، مثل قانون حماية الطفل. ةمختلف تشريعاتقوانين وبوضع  المجتمعبوضعية األطفال  يتمُّ تـأمين

حقوق  تحقيقب على جميع الكبار معاً حماية األطفال ومراقبة يتوجَّ وأو أولياء األمور.  على عاتق الوالدينالطفل وتطوره  يةرفاه

األطفال مستقبل المجتمع.ويُمثَّل االطفال ومصالحهم.   

 

 تشغيل( منع 1900في بداية القرن العشرين )قانونياً  تمَّ والمائة سنة األخيرة. خالل  كبيراألطفال في فنلندا بشكل  روضعتغيَّ 

ن وأصبح قانون إلزامية التعليم ساري المفعول.  ،سنة 12الذين تقل أعمارهم عن  الاألطف حق القانون إلزامية التعليم وضمِّ

المدرسة.ب لإللتحاقل اطفلأل  

 حقوق األطفال

 اتفاقيّةتحديدها في  ، والتي تمَّ الخاصة هحقوقعلى الطفل باإلضافة إلى ذلك ويتوفَّرلكبار. لنفس الحقوق األساسية بالطفل يتمتّع 

الصحة للطفل،  ضمان الحقوق األساسيةوتهدف الى المفعول في فنلندا أيضاً.  ةساري يةاالتفاقوتُعدُّ حقوق الطفل لألمم المتحدة. 

إللتحاق اومنة، والحق في النمواآلجيدة والطفولة اللجميع األطفال الحق في  ه لدىفإن يةوفقاً لالتفاقووالتعليم والمساواة واألمان. 

يجب معاملة جميع االطفال  دستورالفنلندي،وفقاً للوعب والمشاركة وكذلك في الحصول على الحماية والرعاية. واللَّ  بالمدرسة

ةاألمورالتأتيرفي الطفل أن يستطيع  ويجب ،كأفراد تكافئب به. الخاصَّ  

سلطةً  الذي يُمثِّّل معني باألطفالاللمظالم امين أ ويقوم. ق حقوق األطفاليتحق ةاقببمر لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة قومت

لحقوق  مم المتحدةية األفاقاتِّّ طبيق ت ودعمتقييم  فيوظيفة أمين المظالم المعني باألطفال وتكمُن وزارة العدل. مستقلةً، بالتّنسيق مع 

فنلندا.ب الطفل  

 الجرائم

فعل أوالتحريض على ، فعل ماالقيام ب اإلمتناع عن أي ويُعدُّ عدم اإلنصياع،. عنهالقانون عقوبة  الفعل الذي يسنُّ  ،الجريمةيُقصد ب

ها جريمة وتفرض العقوبة بشأنها.جريمة على أنَّ محاولة القيام باعتبارأحياناً ويتمُّ . جريمةً مي جر  

مكن منع يُ  بهذه الطريقةو ما، جريمةللقيام بط خّطِّ بأن شخص ما يُ وا علمإذا ،بإبالغ الشرطة ينفنلندا ملزمفي  الناسكل يُعتبر

السطو. ائم الخطرة مثل جرائم القتل أواالغتصاب أواالعتداء بالضرب أوالجر التبليغإلزامية  شملتو. اإلجرامي حدوث الفعل

الوالدين.واإلخوة أوأالزوج أوالزوجة أواألطفال إذا كان الُمخّطط للجريمة يمثِّّل  التبليغإلزامية وتسقط   

في فنلنداالجرائم الشائعة   

ً  يتمُّ وبدون إذن. ويُقصد بذلك اإلستحواذعلى ممتلكات الغير ،السرقةـ   تالمحالَّ ات التي تحدُث في عن السرقالشرطة  تبليغ دائما

.ةالتجاري  

يجوز الوقيادة السيارة كي يقود السيارة. رخصة الشخص تكون لدى جب أن ويالمرور. قوانين  احترامجب ي ،جرائم المرورـ 

الكحول أوالمخدرات.تحت تأثيروالدراجة النارية إذا كان الشخص ألسيارة قيادة ا  
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م الشخص الذي أحدَث ضرراً بممتلكات الغيربأن يقوم ويُلزَ يجوز اإلضراربممتلكات اآلخرين أوتخريبها. ال ،إلحاق الضررـ 

رين .هجبايتها مباشرةً من راتبأو ،ب بهادفع ثمن األضرارالتي تسبَّ  ،إلزامية التعويضويُقصُد ب. بتعويض المتضّرِّ  

م الكحول استخدا سنة 18شخاص الذين تزيد أعمارهم عن لألفي فنلندا يحقُّ  ،والمخدرات لتدخينالجرائم المتعلقة بالكحول واـ 

ض . بيعه للقاصرين جريمةً يُعتبرشراءالكحول أوو. التدخينو غرامة  لدفع المقبل على هذا الفعل الشخصويُمكن ذلك أن يُعّرِّ

 عقوباتوتُفرض في فنلندا  ،استعمالهاأوبيعها أونقلها أوحيازتها أو المخدراتاً إنتاج جميع أنواع ييُمنع قانونو. يةسجنلعقوبة وأ

.ذلك بشأنصارمة   

 

 عتبروتُ . باستعمالهالتهديد جسدياً أوجنسياً أونفسياً، أوالعنف ويُمكن أن يكون العنف جريمة في فنلندا. يُعتبر ،جرائم العنف والقتل

ب بالوفاة جرائم يُعاقب عليها القانون.بُّ سَ التَّ أوعمداً القتل ثاني، مثالً إنهاء حياة إنسان   

لعنفا  

ل نفسية مشاكأولعنف إصابات جسدية اب سبَّ أن يُ ويُمكن . المجتمع وصحة يةعلى رفاهرحقوق اإلنسان ويؤثِّّ بالعنف ضرُّ يَ 

 الناتج عن التعرض للعُنف النفسيويؤثِّّراإلضطراب األكل والنوم. شهية النفسي وكذلك االضطرابات في  كاالكتئاب والضيق

ستعمال أوسوء ارة للذات دّمِّ تصرفات مُ ظهور ويُمكن أن يُسبِّّب على المدى الطويللي. على الحياة بشكل ك جودة الحياة واستياء

لكحول والمخدرات.ا  

يُعتبر ومنع من الحركة. الأوالركل أو أوالدفع أوالسحب من الشعرأوالخنق الضربفي بيل المثال العنف الجسدي على سـ ويتمثُّل 

على الجسم. اً آثارولولم يُبقي  بذلك. ويعدُّ ذلك جريمةً  محاولة القيامنف أولعستعمال ااب ما استهداف شخص الجسدياالعتداء   

الهاتف أو  تفتيشأوعزله عن األشخاص اآلخرين أوالمعاملة السيئة أو أوابتزازه أوشتمه ماتهديد شخص العنف النفسي بيُقصد وـ 

ً يكون صعب، لذلك خارجيةأية آثار يُحدُث العنف النفسيالوالبريد اإللكتروني.  .ادراكه ا  

كل ويكون لدى على ممارسة الجنس. رغام أواإلزعاج أواالغتصاب أواإل الجنسي أواللمسالتحرش العنف الجنسي ـ ويُقصد ب

.الحميميةعالقة أثناء ارتباطه عن طريق الوأالزواج حتّى داخل مؤسسة بشأن أموره الجنسية وجسده تقريرالفي شخص الحق   

رفع دعوة  ذلك يعنيو. ، وتدخل ضمن اإلتِّّهامات الرسمية التي يُقاضى عليهافي فنلندا يمةرجالجسدي جميع أنواع االعتداء ُد عتُ 

  .يرغب بذلكيكن المعتدى عليه ولولم ، ضد الُمعتديقضائية 

  الجريمةالتبليغ عن 

من خالل مركز شرطة أوبأي  الجريمة. ويُمكن التبليغ عن ذلكبالشرطة يُمكنه تبلِّّيغ ف ما، جريمةحدوث بيعلم أويَشكُّ أحٌد  إذا كان

البالغات بشأن الجرائم.الشرطة ملزمة باستقبال وتُعُد أحياناً.  من خالل الهاتفأودورية الشرطة إبالغ اإلنترنت أو  

باالتصال  ،من قبل مجهول يكون على شكل تبليغأي  ،اسمهدون أن يذكر ما ةيمجرغ الشرطة عن يُمكن أن قوم الشخص بتبلي

.الشرطةعنه غ بلَّ معرفة الشخص الذي مرتكب الجريمة ولن يستطيع حينها  بإرسال بريد إلكتروني.أو التبليغاتبهاتف   
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لى المساعدة؟من أين يمكن الحصول ع  

 تتُعتبرحاالوجب االتصال برقم الطوارئ. ي، حاالً  المكانبعين مساعدة تطلّب ذلك تقديم الحالة طوارئ، وكان األمريتعلُّق بإذا 

  البيئة في خطر.ته أوممتلكاته أوحَّ أوصِّ ما اة شخص فقط عندما تكون حي استعجاليةالطوارئ 

ً مهمألنَّ ذلك يُعدُّ أمراً ب المساعدة طلُ أن ي لجريمةتمَّ اسهدافه في االذي  الشخصيجب على  على الشخص الصعب ويُعتبرمن . ا

بمفرده.الذي وقع ضحية جريمة ما أن ينجو  

قاربهم ألجرائم وضحايا الصالح خدمة مجانية  ،ضحايا الجرائم "ريكو"الخاّصة بمناوبة الطوارئ ، تُعتبرمناوبة ضحايا الجرائمـ 

مختلف خالل على الشخص الداعم ضحايا الجرائم على االستشارات أوالخاّصة بول من مناوبة الطوارئ مكن الحصويُ هود. لشُ او

الجنائية. اإلجراءات مراحل  

www.riku.fi  

 

 هبيتبإذا كان ، هأطفالبمفرده أومع الشخص إليها ويُمكن أن يلجأ  ،العديد من بلديات السكنب اآلمنةبيوت ال: توجد اآلمنةبيوت ال

 ويُمكن أن يقومص من العنف. خلتَّ مؤقتاً في البيت اآلمن والحصول على المساعدة لل قامةاإلويُمكن . استعمالهتهديد بتمَّ الأو عنف

تقديم معلومات إضافية عن البيوت اآلمنة.  باتحاد البيوت األولية والبيوت اآلمنة ومكتب الخدمات االجتماعية للبلدية 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/  

 هذا البيت سرياً. عنوانويعتبرللنساء ذات الخلفية المهاجرة.   اً مخصصويُعدُّ ، البيت اآلمن منىفي هلسنكي أيضاً ـ ويوجد 

https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/turvakoti-mona/  

 ساء. سبيل المثال اتحاد نوأقربائهم باستعمالهللتهديد األشخاص الذين تعرضوا للعنف أوساعد العديد من الجمعيات تُ  ،الجمعياتـ 

ومركزالموارد وخط النساء. مونيكا  

https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/voimavarakeskus-monika/  

https://www.naistenlinja.fi/  

 من مركزأوللمدينة ومن المستوصف و بلديةلمكن طلب المساعدة أيضاً من مكتب الخدمات االجتماعية ل، يُ الكنيسة والبلديةـ 

لشئون العائلية التابع للكنسية.ا مركز  

 اإلجراءات والمساعدة القضائية 

القانون الجنائي ب ولقد تمَّ سنها.  الحقوق وتنفيذ القوانين التي تمَّ الى تحقيق تسعى ، وفي فنلندا ُحكمسلطة التتميَّزالسلطة القضائية ب

الحق في  ننيمواطالكل  ىلدالحماية القانونية ضمن الحقوق األساسية لإلنسان. وتوجد . العقوبةتؤّدي العقوبة  األفعال التي تحديد

تدعم الدولة والحماية القانونية. في منح يفة المؤسسة القضائية وظوتكمُن وبدون تأخير. مالئم القضاء بشكل ب اياهمتداول قض

.قضائيةبتقديم المساعدة الق الحماية القانونية يتحق  

https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/turvakoti-mona/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/turvakoti-mona/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/turvakoti-mona/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/voimavarakeskus-monika/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/voimavarakeskus-monika/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/voimavarakeskus-monika/
https://www.naistenlinja.fi/
https://www.naistenlinja.fi/
https://www.naistenlinja.fi/
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األولي التحقيق  

 وتقوم الشرطة أثناء التّحقيقات األولية باستيضاحاألولية.  التحقيقاتالبدء في  الشرطة بأن الجريمة قد حدثت، يتمُّ  اعتقدتإذا 

كانت سوف ترسل  ، وتقرر فيما إذاتقرير، أي تقوم بإعداد التحقيقات األوليةتقوم الشرطة بإعداد محضر وحدث بشكل أدق. ما

 لُصلحيُقصد باو. لُمشتكىبين الطرفين وتفرض الغرامة على ا الُصلحتقترح الشرطة أن ن كمويُ . أم ال العام يالمحضر إلى المدع

الطرفين، دون رفع القضية إلى المحكمة.تسوية القضية فيما بين  تمَّ يأن   

 المدعي العام

القضية ويقرر ما دراسة تبدأ العملية القضائية عندما ترسل الشرطة محضر المباحث األولية إلى المدعي العام. يقوم المدعي العام 

إذا وذلك ،  وى قضائية بالمحكمةدعلمدعي العام عدم رفع اأن يقررمكن يُ . أحياناً أم ال إذا كان سوف يرفع القضية إلى المحكمة

 واذا تعلّق. مرتكب الجريمة أن يفرض المدعي العام غرامة على ويُمكن. بين طرفيها  هناك ُصلحكانت الجناية بسيطة أو إذا قد تمَّ 

 يرغب فييمة ضحية الجر ولولم يكونالشرطة حينئذ في الجريمة،  حقِّّقتُ تحت طائلة الدعوة القضائية العامة، االمرباتِّّهام يدخل 

ال تتطلّب بالضرورة الجريمة وإذاكانت . الجسديةاالعتداءات جرائم القتل أو ،على سبيل المثال الجرائمونذكرمن بين هذه ذلك. 

األمان انتهاك ة بذلك، على سبيل المثال التشهيرأوفيها فقط إذا رغب صاحب القضيبالتُحقيق  الشرطةتقوم ، مداولة قضائية

أيضاً. لُصلحالمدعي العام أحياناً االمنزلي. يقترح   

 

 تداول القضية في القضاء

بين طرفي حل الخالفات  يتمُّ والقضاء. عن طريق إذا قام المدعي العام برفع دعوة قضائية، يتم تداول القضية في المحكمة أي

 ةداولو يُمكن لمصدر ُحكم بشأن القضية. تُ و، ءلقضالدرجة األولى الالمحكمة االبتدائية وتمثُّل لقانون. وفقاً لالقرار تخاذإالقضية 

ث عما بإمكان كل طرف من طرفي القضية أن يتحدَّ  ةالشفوي ةالقضائي واثناء المداولة كتابياً.فوياً أوشأن تتمَّ المحكمة االبتدائية 

.الخاصَّة حدث من وجهة نظره  

من  اإلستفاذةكل طرف من طرفي القضية الحق ولدى ود. القضائي أيضاً إلى مختلف الخبراء والشه ةداولممكن االستماع خالل اليُ 

عن طريق التواصل من خالل الفيديو.  الشاهد أيضاً من خالل الهاتف أن مكن أحياناً االستماع إلىويُ مساعد أثناء جلسة المحكمة. ال

عى عليه والشاهد في جلسة قابل المدَّ ت، حينئذ ال يآخر، فمن الممكن االستماع إليه في وقت خاف الشاهد على نفسهإذا كان الشاهد 

  المحكمة.

تقوم وية أي محكمة االستئناف. ناثم شكوى إلى الدرجة القضائية القرار المحكمة االبتدائية فمن الممكن تقديبالشخص يرضى  لم إذا

 تغيراً محكمة االستئناف قرار حدثأن يُ  مكنويُ تقديمها بشأن قرارات المحكمة االبتدائية.  محكمة االستئناف بتداول الشكاوى التي تمَّ 

من اإلستئناف  رخصة تقديممحكمة االستئناف، فبإمكانهم طلب قراربية ضالق فاطر يرضىإذا لم والمحكمة االبتدائية. قرارعلى 

 المحكمة العليا.

 رخصةت التي حصلت على تقوم المحكمة العليا بتداول فقط تلك الحاالوالمحكمة العليا آخر وأعلى درجة قضائية في فنلندا. تُعتبر

ً ستئنافتقديم اإل التي  قضاياا بتداول ال، وتقوم المحكمة العليستئنافتقديم اإل رخصةمنح يتمُّ ما  نادراً و. ، ويكون التداول دائماً كتابيا
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بقة اس قضاياصبح بعد ذلك مكن أن تُ يُ والتي  ،من قبل قضائية  قرارات هاالتي لم تصدر بشأن قضاياالمثالً ، ياً مجتمعتعتبرمهمة 

الدرجتين القضائيتين. لباقي  

 حماية الشاهد

الشهادة ضده، فبإمكانه االستفادة من برنامج اإلدالء ب، ولهذا ال يجرؤ على المتّهم إذا كان الشاهد في الجريمة يخاف أن ينتقم منه

خطر في حياته وصحته كانت الشاهد بأي وسيلة أخرى و حماية هناك سبيل لفقط إذا لم يكن  يتمُّ إتِّّخاذ هذااإلجراءحماية الشاهد.

أخرى للحماية. باتِّّخاذ إجراءاتحينئذ مجابهة الخطر من خالل اإلخفاء المؤقت للهوية بمكان سكن جديد و تتمُّ . بالغ  

قابية في فنلنداالعِ  جراءاتاإل  

العقوبات على مقترفي الجرائم. يعاقب في فنلندا من  ةالشرطة والمدعي العام والمحاكم أن تفرض أنواع مختلف ،لسلطاتيُمكن ل

   .تهعائلالتتمُّ معاقبة ، وبمفردهمرتكب الجريمة 

العقوبات العادية وتتمثُّل غرامة بسيطة أي تعويض مالي للدولة، إذا لم تكن المخالفة خطرة. على شكل مكن أن تكون العقوبة يُ 

، فمن ةالرسمي وظيفةعقوبة الرقابة. إذا كانت جريمة متعلقة بالالمجتمع أو خدمةالغرامة أوالعقوبة بالسجن أوفي األخرى في فنلندا 

عقوبة اإلعدام في فنلندا.  توجدالوتحذير.  يوّجه لهأن وظيفته الرسمية كعقوبة إضافية أوالتخلي عن على الشخص جبرالممكن أن يُ 

.1949أزيلت عقوبة اإلعدام من القوانين الفنلندية وقت السلم سنة   

سجل الجنائيال  

عبارة عن قاعدة السجل الجنائي ويُعدُّ ن عالمات في السجل الجنائي لفترة محددة عن كل الجرائم ما عدا عقوبات الغرامة. يدوتُ يتمُّ 

عالمات السجل الجنائي عيق أن تُ ومن المحتمل  الجرائم. الذي اقترفواومات عن األشخاص معلبها  وتوجدبيانات تديرها الشرطة، 

العمل أو على ترخيص اإلقامة. أنواع على بعض الحصول  

  الجرائم التي يقترفها األطفال والشباب

الشخص الذي يقل عمره عن ل يتحمَّ وجنائية في فنلندا.  قضائيةمسؤولية ألية سنة  15األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  يخضعال

ه سنة جريمة، فإنَّ  15الشخص الذي يبلغ عمره أقل من إذا اقترف والتي يتسبب بها. األضرارعن تعويض السنة مسؤولية  15

البالغ بشأن حماية الطفل بالغ إلى سلطات الخدمات ب ويُقصدُ في القضاء.  تهقضيتداول  يُقدم بشأنه بالغ إلى حماية الطفل، وال يتمُّ 

 االجتماعية.

 ذلك يُسعى من خاللوعليه عقوبة الشباب.  فرضأن تُ مكن يُ سنة،  17 الى 15 منعمرمن الإذا كانت مرتكب الجريمة شاب يبلغ 

ً والتهميش  الشباب جريمة وقوع لإلحالة دون عقوبة الشباب ويمكن أن تكون مؤسسة. داخل الال تؤدى عقوبة الشباب و. اجتماعيا

  ة.من القدرة على الفعاليتعززالتي جتماعية إلا من أعمال االنشطة عملأوالمشاركة في  ،عمل مراقب بدون أجرعلى شكل 

دة القانونيةنالمسا  

الحصول على مساندة مكن ويُ كل القانونية. المشاالمساندة القانونية بخصوص فنلندا الحق في الحصول على في كل شخص  لدى

 المحامي أثناء مفاوضات الصلحمساعدة مكن الحصول على ويُ قانونية. الستشارات إلا بخصوصأوفي جلسات المحاكم  المحامي
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لدفع تكاليف دخلهم يكفي ، الذين الالدخل المحدودتساعد الدولة األشخاص ذوي ووالشكاوى.  العقودو ئقوثامختلف ال بخصوصو

تُطلب المساعدة القانونية من مكتب المساعدات القانونية الذي تدعمه الدولة.و. حامينالم  

ً  المحكمة نعيِّّ تُ و. قضيته عن ترافعالمتهم باقتراف الجريمة الحق في الحصول على محام  لل ىلد ً بمبادرة منها محام أحيانا لصالح  يا

 ية أن يحصل على مساعدضحالبإمكان وال يستطيع الدفاع عن نفسه. إذا كان المدعى عليه قاصراً أو، للدفاع عنه عى عليهلمدَّ ا

  .ةالقضائي تداوالمم خالل فترة العلى شخص داعأو قانوني

سئلة للنقاشأ  

القوانين؟وضع الهدف من  هوما. 1  

من وجهة نظرك ولماذا؟ تينمهم تينوالمساواة قيم عتبرالتكافؤيُ هل . 2  

للمواطنين من وجهة نظرك؟ حق همهوأما. 3  

رتَ 4 ف اذا صِّ ؟ما ضحية لجريمة . كيف ستتصرَّ  

المجتمع الجيد؟ مواصفات . ماهي5  

القوانين في فنلندا؟وتعديل   َسنكيف يتم .6  

وتعتبر جرائم في فنلندا؟ دول أخرىثقافات أوفي العادات المسموح بممارستها  هيما. 7  
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افي فنلند هاتأثير: السياسة و9الفصل   

 

الديمقراطية؟معنى ما   

في فنلندا الديمقراطي تطورال  

 االنتخابات في فنلندا

 األحزاب السياسية الفنلندية

 التأثير الشعبي

  

الديمقراطية؟معنى ما  

واالجتماعية  قانونيةد أساسيات المنظومة الحّدِّ يُ فنلندي دستوروجود  ،بالدستوريةيُقصد و. دستوريةجمهورية ديمقراطية  فنلنداتُعتبر

ماد و لدولةلقانون ويعدُّ الدستورأسمى للدولة.  بيد  لشعب وليسبيد ا تكونالسلطة  قراطية أنَّ الديمتعني ولتشريعات األخرى. اعِّ

يقومون وبالتالي  ،من خالل االنتخابات الحرة تهاسلطفي طنون الموا التي يتحكَّمدولة الفي الجمهورية  وتتمثُّللملك. ا

.رئيسالبرلمان وأعضاء الباختيار  

استخدام أموال  يةوكيفالقرار ُصنّاعاألمورالمشتركة واختيار بشأن القراراتإصدار سلطة للدولة تكون فيهنِّظاماً الديمقراطية تُعدُّ 

عن طريق ارصانعي القراريختويتمُّ انع القرارات. صُ وختيارصانعي القرارإل أيضاً طريقةً  قراطيةالديموتُعتبر. لمواطنينبيد ا الدولة

توافقية.حلول حصول على للوالتصويت بالتشاورو االنتخابات  

 للمواطنين المشتركةاألموركان يتمُّ التقريرفي ، حيث قبل الميالد( 300مدينة أثينا في القرن الرابع )الى الديمقراطية جذورتعود 

لة فقط للرجال وكانت إمكانية إتِّّخاذ القرارمن خالل االجتماعات الشعبية.   .سنة 20الذين تزيد أعمارهم عن األحرارُمخوَّ

وضعهم االجتماعي. عن جنسهم أوالبالغين بغض النظر جميع المواطنينبيد صنع القرار سلطةتكون  قراطيات الحاليةالديمبو

.عمرالسنة من  18 يبلغالذي  مواطنال ،نلندافي فبالشخص البالغ يُقصد و  

الدول في استقرارقراطية الديمتساهم   

نتظم من خالل االنتخابات. بشكل سلمي ومُ تنتقل  سلطة، ألن الللدولة من األمن واالستقرارالداخلي الديمقراطيالنظام زعّزِّ يُ 

الحصول على دعم يجب ه ، ألنَّ األنظمة الديكتاتوريةب التي يتمُّ بها ذلك الحروب بنفس السهولةفي الدول الديمقراطية  دخلتالو

 ذأن يؤخ جبيلحرب، الى ا أحياناً صانعي القرارمن ميول بعض على الرغم ولم المجتمعي. حرب باسم السِّ بخصوص المواطنين 

.بعين االعتبار غالبية الشعبرأي   
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ا استقراردول أكثرثاني الدول األربعة التالية وتُعتبر. في العالم األكثراستقراراالدولة فنلندا  تعدُّ ، 2016وفقاً للمقارنات الدولية لعام 

بحقوق اإلنسان كبير شكلاالعتناء بفي الديمقراطيات والمجتمعات المنفتحة  يتمُّ والنرويج وسويسرا والدانمارك والسويد.  في العالم،

ص حماية الحقوق األساسية بخصو 2016 سنة العالملى في وتقاسمت كل من فنلندا والدنمارك المرتبة األووبحرية الفرد. 

  .لإلنسان

لدولة ل نظمة األخرىاأل  

من  شخص واحد أومجموعة صغيرةعلى  مقتصرةً باألنظمة الديكتاتورية تكون السلطة ولديمقراطية، ا نقيضالديكتاتورية  دُّ عتُ 

بل  .صنع القرار في من المشاركة لمواطنينيتمُّ إقصاء االسلطة، على شخص واحد أومجموعة صغيرة  يُسيطروعندما . الناس

هامش كون من المحتمل أن يو. وطرق اإللتزام بها قوانين الُمجتمعوضع والالمحدودة بمطلقة ُسلطته العن طريق الديكتاتوريقوم 

ً الحقوق الديمقراطية للمواطنين  الحاضر. في العالم في الوقت العديد من الديكتاتورياتتوجد وجداً.  ضيقا  

ل الملكية  تختلف الديمقراطية أيضاً عن النظام الملكي، حيث مةالدولة والجهة اب أعلى هرمتشّكِّ الملك  ، أي ينفردالسلطةب لمتحّكِّ

مدى سلطة الملك  تدومغالباً ما و. ةرث السلطقد ووإنما يكون  ،الملك باالنتخاباتمهام اريختيتمُّ االو. بالسلطةوحده أوالقيصر

عن اختياره  برلمان تمَّ  أي هناكالدولة، واليوجدفي الملك والحكومة  مكَّ حتيحيُث  طلقة،بعض دول العالم ملكية م وتوجد في. حياته

االنتخابات. طريق  

ويكون برلمان. اللوزراء وكلٌّ من رئيس ايقود الدولة  بحيث ،الديمقراطية الدول الملكية في الوقت الحاضرإلى لت بعضتحوَّ 

ً احتفالي اً رمزي وضع الملك لم يعد للملك أوالملكة في الوقت في أوروبا  ةالملكيالدول ومثالً بسلطة حقيقية. أيةُ لديه  كونتوال ا

الدولة. راتسلطة لصنع قراأية الحاضر  

 الديمقراطية المباشرة

وفقاً لوجهة قضية معينة  فيإتّخاذ القرار الديمقراطية المباشرةب ويُقصدتمثيلية. أن تكون مباشرة أوطية لديمقرال مكنيُ 

التي حصلت على أكبرعدد من غلبية حليف األفوزيكون الو .التصويت الشعبياالجتماع أوالمشاركين في  نظرالمواطنين

المواطنين المشاركين في االنتخابات مباشرةً في النتيجة النهائية للتصويت.رأي رؤثِّّ بالتالي يواألصوات.   

ب ه يتوجَّ أنَّ  ذلكيعني و. لمواطنينالكبيرلعدد البسبب  ،الدولةكل شعب على مستوى للسلطة المباشرة ال من الصعب تحقيقيبقى 

بشأن بخصوص إتِّّخاذ القرارات  في اإلجتماعات والتصويت واإلنتخابات الكثير من الوقت يصرف نعلى كل مواطن أ

طة الشعب سل طريقعن  فقطربعض األموفي  اتالقرارتّخاذ إ ةالعديد من الدول الديمقراطييتمُّ في لهذا السبب والمشتركة. األمور

ر   1994سنة مثالً فنلندا أرادت . عندما المباشرة مباشرة. يةتنظيم انتخابات شعب ، تمَّ إلى االتحاد األوروبياإلنضمام بشأن أن تقّرِّ  

 الديمقراطية التمثيلية

م االنتخابات في بلدنا خالل فترات معينة، ينظتيتمُّ و. فنلندا بمافي ذلك التمثيليةعلى الديمقراطية معظم الدول الديمقراطية تعتمد 

 عدد كاف  من االصواتعلى األشخاص الذين يحصلون أي  ين،الممثلتياراخ عندما يتمُّ و. باختيارممثِّّليهم نوالمواطنيقوم و
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جزء من  بمنحبون يقوم المنتخِّ ومورالمشتركة. القرارات بشأن األتِّّخاذ با الشعبطرف من وتكليفهم  همتوكيليتمُّ باإلنتخابات و

.نه لتمثّيلهمسلطتهم إلى المرشح الذي يختارو  

 

 

البلدي، الذين  مان الفنلندي وكذلك أعضاء المجلسأي ممثلي الشعب في البرل ،أعضاء البرلماناختيارمن خالل االنتخابات  يتمُّ 

رونيُ  طوال بالعمل الديمقراطيات التمثيلية بالشعب تمَّ اختيارهم من طرف الذين  مثلونالمُ  ويقوملبلديات. لبشأن األمورالمحلية  قّرِّ

على ن التركيزواآلخر نونالمواطيستطيع  التاليوب ،المشتركةبخصوص األمور اتقرارال بصنعجزء من اليوم خالل اليوم أو

السياسية بشكل دقيق. التطورات العديد من الفنلنديين يتابعة. وأمورهم الخاصَّ   

بيه ةااللتزام برغبعلى مجبراً كون يال قرارات مستقلة، أيأن يصدرل ثِّّ مَ مُ لل يُمكن  هممثلمُ كيفية اعتناء المصوتون  تابعيُ و. ُمنتخِّ

رقراراته للشعب يبرتبغالباً ما يكون الرئيس أوالوزيرأوممثل الشعب ملزماً  وصدرها. نوعية القرارات السياسية التي يُ بعمله و

ّالعالقرار يالمواطنون من صانعينتظروحف والتلفزيون. الصُ أي  ،خالل اإلعالممباشرةً أومن  دقيق وشامل  أن يكون لديهم إطِّ

المجتمعية.قضايا على ال  

ة ومتنوعة في معقدو شاملةاالطالع على أموربملزماً السياسي غالباً ما يكون و، القيام بمجهود كبيرالسياسي القرار نعصب يتطلَّ 

والطريقة  مال العامالكمية بخصوص ، بنزاهة كبيرةقرارات الإصداريتميَّز جب أنيوميزانية الدولة محدودة.  وتكون ،وقت قصير

السن وأماكن العمل ورعاية األطفال التعليم واألمن ورعاية كباربالمال العام مثل  مجاالتة دَّ ع تمويل يتمُّ و. التي سيصرف بها

اختياره من جديد في االنتخابات القادمة، فعليه أن يلتزم  أن يتمَّ أي  منصبه، على ةمحافظإذا رغب السياسي في الوالصحة. دعم و

.المناسبة لهم القرارات يتّخذ، وأن أثناء االنتخاباتبها لمنتخبيه  بالوعود التي تعهدَّ   

 االنتخابات الحرة

شخص على التصويت بطريقة أي إجبارأوبيع األصوات، شراء أوواليجوز. الديمقراطيةجزءاً من الحرة والنزيهة االنتخابات عتبرتُ 

ل حصَّ مال نتيجةالاألصوات أوويرتزيُقبل وال شريفة.في نتيجة االنتخابات بوسائل غيرالتأثير االنتخابي، أي الغشواليجوزمعينة. 

االنتخابات.بعليها   

ّدةجب ي الديمقراطيبالنظام  ويجب أن يكون  .صنع القرارأوبخصوص مكان  االنتخاباتفي للمواطنين  ياراتخَ  أن يكون هناك عِّ

انتخابات حرة وموثوق بها في أكبرالدنمارك تنظيم وفي فنلندا  2015سنة  الدولية تمَّ  مؤّشراتوفقاً للوخيارين على األقل. هناك 

 العالم. 

 شهّمِّ أن تُ في حق اللديها غلبية األذلك أنّه اليعني وعدد من األصوات. حصلوا على أكبرالذين  األشخاصاختياراالنتخابات ب يتمُّ 

ب معاملة جيو بعين اإلعتبار. حقوق اإلنسانأن تأخذ  المجتمع الديمقراطيبعلى السلطة  ويجب .الرأي التي تخالفها تقمع األقليةأو

.التي ينصُّ عليها بالدستور ووفقاً للحقوق األساسية للمواطنين بشكل ُمنصفجميع ال  

للديمقراطية الزاويةللمواطنين حجرالحقوق األساسية  تعد  
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المجتمع. ب الحقوق األساسية للمواطنينوالديمقراطية بين  وطيدرابط تتحقيق وتأمين الديمقراطية يجب أن يكون هناك من أجل 

الحقوق األساسية.من ضمن أهم وحرية التجمع وتأسيس الجمعيات والمساواة والتكافؤ أمام القانون التعبيرحرية وتُعدُّ   

عن أسلوب  وأعالم السلطة، إذا لم يكن راض  صانعي القرار السياسيينالمواطن انتقاد كون بمقدوري أن، تعبيرحرية القصد بيُ 

بإمكان أي  ويكونعلى أعمدة الصحف والمجالت وفي وسائل التواصل االجتماعي،  ةومتواصل ةنشطات هناك حواروتُقام . عملهم

شرةً مع مكن أيضاً التواصل مباويُ صانعي القرار.  خصوصبأومعين موضوع مجتمعي وجهة نظره بشأن يُعبِّّرعن مواطن أن 

للتهديد.للضغط أوالتَّعرض دون  السياسيين أيضاً انتقاد مكنوي. أفكارنابوابالغهم  السياسيين وصانعي القرار  

 

 

ً أساسيعامالً الحواريُعتبر مع الموظفين ثُمَّ فيما بينهم تشاورالتحاورولبا السياسيونويقوم . ةالديمقراطيات القرار اتِّّخاذبشأن  ا

ين ال نيجميع المواطنأن يُشارك وقبل كل شيء الً أوَّ ويجب . حزبي نطاقكل خارج  الرسميين للدولة والمتابعين العامة األموربمهتّمِّ

أماكن مة بشأن قيِّّ واقتراحات يحصل السياسيون من المواطنين على معلومات و. في هذه النقاشات يةلألحداث السياسية والمجتمع

.وكيفية إصالحاها الخلل بالمجتمع  

 لديه رغبة في مجتمع وثابث من ال ه جزءبأنَّ حيث يحسُّ  ،رالمواطنوإيجابياً على شع المواطنين والمشاركة فيها نقاشات بعةرمتاتؤثِّّ 

. اليوميةحياته مورأفي إدارة  المشتركةرعاية الالتأثيرفي   

 الجمعية  مكن أن تكونويُ . همهمُّ القضايا التي تتداول من أجل سيس الجمعيات لمواطنين تأتكوين الجمعيات لوتضمن حرية التجمع 

معينة من الناس في المجتمع. قوم بدعم فئةتوراعية للحقوق، ياسية أوس  

. إنصافالعمل مع الناس بب السلطات وأربا أن تتعاملب جيوالمجتمع الديمقراطي. بن أمام القانون في ومتساوالمواطنون  كونيُ 

حدث  أنّه قدالشخص  أحسَّ إذا والعامة. خالل المعامالت االلتزام بالقانون يتمَّ الدولة الديمقراطية دولة قانون أيضاً، أي وتُعتبر

.السلطاتقرار فيطعن الأو استئنافتقديم  يمكنه ،الذي يخّص قضيتهلقرارالسلطات ل إتخاذ أثناءما هناك خطأ   

الفنلندي في المجتمع والسياسة دوراإلعالم   

الحرية المواطنين العاديين ووسائل اإلعالم. هذه وتشمل  .الحر الرأيإبداء وتعبيرحرية الللمواطنين الدستورالفنلندي  يضمن

الصحفيين ض يتعرَّ الوحرية الصحافة. من حيث دول األولى في العالم  الثالثمن ضمن فنلندا دُّ تُع ،المقارنات الدوليةوحسب ُسلَّم 

الخوض في  عدم الرقابة الذاتية، أي مارسويمكن للصحافة أن تُ السلطة. طرف الُمتحّكمين ب التهديد منوألعنف الى افنلندا في 

نشرها.وتفادي حساسة بالنسبة للدولة التي تُعتبراألمور  

ً والصحف والمجالت واإلنترنت مهمالتلفزيون والراديوي اإلعالم، أعتبردوريُ  على إنتاج يعمل اإلعالم والديمقراطية.  لتحقيق جّداَ  ا

وبشأن ات التي تُخصُّهم الم على معلومات بشأن صنع القراريحصل المواطنون بمساعدة اإلعولمعلومات الموثوق بها. ونقل ا

.السلطة بِّزمام السياسيين والماسكين وأنشطة تصريحات وانتقاد يقوم اإلعالم بمتابعة ،باإلضافة إلى ذلكو. يةالمجتمع نقاشاتال  
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السلطة ب. لذلك يسمى اإلعالم بشكل عموميداولها مُّ بها تيتس التيوللطريقة أثناء طرحه للمواضيع سلطة كبيرة  إلعالميستخدم ا

.ب في ذلكغِّ إنتباه الناس اليها بشكل كبير إذا رويستطيع جذب الخروقات، والخلل  للعموم َمواطنظهريُ  ه، ألنَّ الرابعة للدولة  

الديمقراطية في فنلنداتطور  

لمواطنين ل العالي يلتعليمالمستوى االتصنيع وو م الموارد المادية على المواطنينالتقدم االقتصادي للدولة وتقسيكل من يَدعم 

المحافظة عليها.الديمقراطية وتطورها و  

(1800الديمقراطية األوروبية من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر )  

 ثرلقد أثَّ وأكثرديمقراطية.  يمجتمعنظام ببطء نحو آنداك رت السويد تطوَّ وسنة.  600من دولة السويد لمدة  اً جزءكانت فنلندا 

لعديد من الدول االوروبية وكذلك الشأن بالنسبة ل فنلنداتطورالسويد وفي  القديمبعد العصر حدثتالتي الرئيسية ية لمجتمعات التغيرا

.التي عاصرت تلك الفترة األخرى  

 

 

ت بقات المجتمعية الط لدىالكنيسة وب صارت هناك يقظة رت الديمقراطية في أوروبا عندما لقد تطوَّ  توزيع المعارضة وتمَّ

أية تملك  غالبية الشعب تكن ملو، بيد نسبة قليلة من الناس السلطةجزء كبيرمن  وكان. بشتى الطرقالمجتمع بلسلطة ل عادلغيرال

نع القرار.صُ أو التأثيرفي تطورالمجتمع األغلبة من الناس بمقدورولم يكن سلطة على اإلطالق.   

ادية في أوروبا. السلطة السياسية واالقتصجزء كبيرمن على الكنيسة  تستحوذت ( كان1500 - 0101العصور الوسطي ) خالل

في القرن  قلُّ تالكنيسة  سلطةوبدأت هم من هللا وليس من الشعب. يعتقدون بأنهم قد حصلوا على سلط الملوك والقياصرة وكان

فنلندا من انتقلت السويد وووانتقلت السلطة إلى الملوك وإلى سلطة الدولة.  ةالدينيبفعل اإلصالحات ( 1500السادس عشر )

 الكاثوليكية إلى البروتستانتية مع التجديد الديني.

 تحقيق كانو. شعببيد الالسلطة  تصبحفي أن  قبلذي من أكثر جامحةكانت هناك رغبة (1700القرن الثامن عشر)خالل 

ل  الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتحول إلى دولة القانون كان لها و، 1789سنة  يةفرنسالثورة الحدثت واألهداف الرئيسية. يُشّكِّ

أصبح كل والحرية واألخوة والمساواة. بخصوص فكرالوظهرمع الثورة الفرنسية  على تطورالديمقراطية في كل أوروبا.أثركبير

وحرية المعتقد التعبير الحق العام في التصويت وحريةوشّكل من الشعب وليس من الرب.  تُستمدُّ  سلطة الحاكمصارت ىومتساوين 

.لذلك ساسيةاألفكاراألون وتأسيس دولة القان  

اإلشتراكي بسبب انبثق الفكرو(. 1800القرن التاسع عشر )في خالل فترة الثورة الصناعية نشأت االشتراكية في أوروبا 

اللعالسيئة  الظروف ً فكري اً وأصبحت اتجاه ،المصانع مَّ كانت حيث االقتصادي الرأسمالي،  نظامعارض االشتراكيون الو. اً مؤثر ا

نين بين المواط المساواة تلشكَّ ومشتركة. الملكية ها في السعي لجعلتاالشتراكية  تكانو ،صواخالملكية في آلالت لاالمصانع و

النساء أيضاً.  المتكافئالحق في التصويت العام و شملكانت هناك رغبة بأن يوشتراكية. إلل ساسيةاألفكاراألوالعدل االجتماعي 

مختلف أرجاء أوروبا.بتأسيس النقابات المهنية واألحزاب االشتراكية  تمَّ و  
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 نشأة المجتمع الطبقي في فنلندا

عين شّرِّ مُ  فنلنداب آنداككان وحصلت على الحكم الذاتي. و(، 1800)داية القرن التاسع عشرروسيا في بل فنلندا تابعة عندما أصبحت

فالحين الو اوسةقسالمفكرين والمن المشرعون يتشكَّل وكان المتعلقة بالفنلنديين. في األمورات القرار خذونويتَّ  نيجتمعو ،للدولة

كانت أيام التشريع وجزء قليل فقط من الفنلنديين.  نمتيازات ويمثلوايتمتّعون بمواطنين بمثابة  حيث كانواجيد جداً، الدخل الذوي 

 مواطنلدى كل  يكون حيثلديمقراطيات المعاصرة، هوعليه الحال باكما يكن األمرلم والديمقراطي. خطوة تجاه صنع القرارتُمثّلِّ 

ا اذا  يةالمجتمعالقضايا التأثيرفي في  الحق ً كان غنيبغض النظرعمَّ .اً أم فقير ا  

التي كانت تعيش في  املة،الع عدد الطبقة تزايدفي التصنيع وساهم . (1800القرن التاسع عشر )نهاية  فيرتغيَّ يفنلندا وضع  بدأ

معظم الشعب خارج نطاق وكان أي شيء.  نيملكو ولم يكونوافي الريف، يسكنون الفقراء  الكثيرمن وكانسيئة. معيشية ظروف 

 ىأوقرليسوا طبقة مجتمعية دولة، ووطرف في ال هم شعبن يفكرون على أنَّ بدأ الفنلنديووانتشرت النزعة القومية، وعين. شّرِّ المُ 

عينصغر .ى خاضعة لقررات الُمشّرِّ  

تابة والدراسة في م الشعب القراءة والكتعلَّ والمدارس. ب اإللتحاقاألطفال الفقراء من  تمكنَّ وتأسيس الكثير من المدارس،  تمَّ 

في التأثير مات، وحاولواة وتأسيس الجمعيات والمنظَّ يالسياس النقاشاتفي  الَخوض م الناس العاديينتعلَّ و. نتظمدراس وبدأ يالم

 البعض ىدكان ل هباختالف القيم المادية فيما بين الناس، أي أنَّ  رتبطةكانت االختالفات السياسية في الرأي موالمجتمعية. األمور

نشأ المجتمع الطبقي. رأي شيء وبالتالياآلخلدى البعض لم يكن أموال وممتلكات و  

 

 

في السياسة الفنلندية إلى يسار ويمين االنقسام الثنائي   

ل عهد الحماية الروسية، تمّكنت فنلندا من وعلى ضوء اإلصالحات التي تمَّ إدخالها على البرلمان في ضِّ  1906سنة  خالل

جميع وتمكَّن . 1907الحكم الذاتي سنة خالل فترة فنلندا لبرلمانية انتخابات يم أول وتمَّ تنظ. الحصول على برلمان عصري

ل دولة في العالم و ثالثكانت فنلندا و. هممرشحيلصالح من التصويت سنة  24الفنلنديين الذين تزيد أعمارهم عن  دولة في أوَّ

في العالم. ألّول مّرة امرأة في البرلماننائبة  19اختيار تمَّ و. تمنح حق التصويت والترشح في اإلنتخابات للمرأة أوروبا  

ل مّرة السياسة الفنلندية وفقراء الريف والنساء من التأثيرفيال مَّ ن العُ تمكَّ   الفنلندي الحزب الديمقراطي االشتراكي كانو. ألوَّ

ل مثِّّ يُ  ب الديمقراطي االشتراكي الفنلنديالحزوكان يمين، مت السياسة الفنلندية إلى يساروانقسواالنتخابات.  هذه فيالفائزاألكبر

أحزاب تعارض االشتراكية، بما في ذلك  ينتمون الىالذين البورجوازيين من  تشكَّليوكان اليمين أي حزب االشتراكيين. ، اليسار

 االتحاد القروي.

أراد االشتراكيون وأعمق.  يمينالويساربين الاالنقسام الثنائي  صار، 1917روسيا عام من  على استقاللهافنلندا  حصلت أن بعد

. وكان آنداك حق البلدياتبوتطويرالديمقراطية  ظروف العاملين والقرويين الفقراءحسين تبهدف  واسعةمجتمعية  بإصالحاتالقيام 

ل نتخابات البلدية إلالتصويت في ا هذه ن عارض اليميو. ممتلكاتأو ثروة أوأمواليتوفّرون على الذين شخاص لألفقط ُمخوَّ

فنلندا.ربتأثياللطة سُ في  تتحّكم شتراكيةإلاأن تصيرمن خوفه تبسبب صالحات اإل  
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ت بعد ظروف المجتمعلم تكن  داً وطني اً جيشلدولة آنداك لكن يلم و، مسلحة مجموعاتبتكوين  الطرفين وقام كال ،قد استقرَّ . اً موحَّ

في شهر الحرب وانتهت ، 1918سنة يناير حمروالبيض في شهرالحرب األهلية الدموية بين ال ل فتيلااشتعأدَّى كل ذلك الى و

أي البرجوازيين. ،البيضبريل بانتصارأ  

سنة الوطني الدستورالبرلمان على  وصادقجمهورية. على أنَّها فنلندا ُهوية دولة تحديد  1917إعالن االستقالل سنة خالل  تمَّ 

جمهورية.ذلك بناءاً على أصبحت فنلندا وبعد الحرب األهلية.  1919  

ر الديمقراطية الفنلنديةتَطوُّ  

القوانين بشأن إلزامية ك ،عدة أمورشمل ذلك الحرب األهلية، والسياسة الفنلندية بعد باالجتماعية  اإلصالحاتمن القيام بالكثير تمَّ 

ل لالتعليم العام والخدمة العسكرية اإللزامية وكذلك القانون  الزراعية.  يلفقراء في الريف الحق في الحصول على األرضخوَّ

الفنلندي أصبح المجتمع و، أي توحيد الشعب وتحسين ظروف الفقراء. الحمروالبيضإنهاء التفرقة بين  القوانين هذهتهدف ت كانو

انقسم الفنلنديون من ذلك  رغمعلى الولكن . ةديمقراطيبالقيام بالتجديدات  تجاه الناس ثقةزادت وبفعل اإلصالحات اً أكثراستقرار

.باألمرالهينلم يكن التعاون السياسي وبشدة إلى عمال وبورجوازيين.   

لسلم اللديمقراطية والثاني  تهديدال ،في أوروبا 1930و 1920 -خالل العقدين الى السلطة صعود اليمين المتطرف شكَّل 

الديمقراطية وأرادوا  ةعارضقاموا بملقد وأي ذوي النزعة القومية.  ،القوميين منأنصار اليمين المتطرف  يتشّكلكان والمجتمعي. 

 اً تدهور وعرف العالم .1930 و 1920 العقدينخالل  الشيوعية ونكرهيفون المتطر اليمينيونكان وقائد قوي للدولة. اختيار

ً اقتصادي ت  د اليمينيون المتطرفونتعهَّ وى في الطعام. في كل شيء، حتَّ  خصاصكان هناك و. 1930 في العقد اً كبير ا  أنّه إذا تمَّ

.األزمة بانتشال أوروبا منسيقومون  همتناصرم  

بسبب  3019الى حدود سنة اً يقانون ةالشيوعي ممنوع النشاط مارسةوكانت مفنلندا.  ناشطين فييمين واليسارال وامتطرف كانو

ً لتكوين تنظيمى البعض منهم سعيوكان . ينشطوب شكل سريالشيوعيون الفنلنديون كان ضغط المتطرفين اليمينيين. لذلك  من  ا

.جديدة عمالثورة القيام بأجل   

 

لحكومة مع الشيوعيين وب اتجاألنّه حسب اعتقادهم حاولوا إسقاط الحكومة. ومرد، تَّ الب 1932قام المتطرفون اليمينيون سنة 

في فنلندا.  انالمتطرفت انالحركتوضعفت اليمين المتطرف في فنلندا.  نشاطمنع  لم ينجح التمرد، وتمَّ وزائد عن الحد. إيجابي بقدر

.هدوءاً  المجتمع عرفت المحافظة على ديمقراطية فنلندا وتمَّ و  

األطراف مختلف  التي مثَّلت األحزابوشاركت . بشكل أكبر دتوحَّ يوبدأ الشعب  األزمة اإلقتصادية،بعد  نمويبدأ االقتصاد الفنلندي 

ل مرة لحرب األهلية ابالمتصارعة   إصالحاتالقيام ب زت الديمقراطية وتمَّ تعزَّ و. 1930نهاية العقد خالل حكومة نفس الفي ألّوِّ

ة إضافية في من أجل تسهيل حياة الفقراء.يسياس  

وقاتل . 1939الحرب العالمية الثانية سنة خالل فنلندا من  اً جزءجتمع عندما هاجم االتحاد السوفيتي السلمي للمالتطورف توقَّ 

المتمثِّّل في  والهدف المشترك العدووساهم جنب ضد االتحاد السوفيتي.  من قبل جنباً إلى اً العمال والبرجوازيون الذي كانوا أعداء
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على وحدة ركيزالت تمَّ  ،هائنقضاا وبعدفترة الحرب  خاللوجانباً.  ووضعهااالختالفات القديمة في اختفاءالمحافظة على االستقالل 

الحرب.أثناء  الثبات كان يُعتقد بأن الوحدة منحت الفنلنديين القوةوفي اإلعالم والحرب الدعائية. بشكل كبيرالشعب الفنلندي   

 فنلندا المحايدة جارة لالتحاد السوفيتي القوة العظمى

من يرأنتجت إعادة األعمارالكثورت الصناعة بسبب تعويضات الحرب ونما االقتصاد. تطوَّ و ،بعد الحربقوية  فترة نمودأت ب

الهدف السياسي  وافقت كل األحزاب على أنَّ وأمناً. بناء دولة أفضل وأكثر قويةً نحوىلسياسية أصبحت الرغبة اوأماكن العمل. 

.لبلوغ ذلك الهدفم األساسي المقّوِّ سيكون بمثابة  الجيد االقتصادي النمو بأنَّ  ى الجميعوارتأ ية،هو بناء دولة الرفاهللبلد   

  بممارسة مسموح كانواالتحاد السوفيتي البلد.  والقلق من أن يحتلَّ الحذربالسنوات األولى بعد الحرب خالل السياسة تتميّز تكان

 عندما بالتدريج خفُّ تة التوتردَّ حِّ بدأت وف أيضاً من الثورة الشيوعية. السياسية الشيوعية من جديد، وكان هناك خواالنشطة 

 استقرت األوضاع.

ف مع ال يةمنا في فنلندا كيفالسوفيتي، تعلَّ االتحاد مع ع رالوضاستقبعد أن  تأثير. ال سلطةملك التي تعظمى الالدولة الجارة تصرَّ

، لفنلندامادية  امتيازاتنت االتفاقية ضمِّ و. 1948وتقديم العون مع االتحاد السوفيتي سنة  اتفاقية الصداقة والتعاونعقدت فنلندا و

االتحاد السوفيتي.  تفاديا للمشاكل معالسياسة الداخلية والخارجيةبتتعامل بحذر خالل نشاطاتها واختياراتها  أنعلى فنلندا كان و

في  عتباراال بعيناالتحاد السوفيتي  الحمصألخذ  مضطرةفي الواقع كانت محايدة، ولكن ودولة مستقلة رسمياً فنلندا تُعتبركانت و

 سياستها.

الناحية توّخي الحذر من  لكنوقراراتها الخاصة. رأثناء إتّخاذ بعين االعتباالسوفيتي  التحاداكانت تأخذ  ألنّهاانتقاد فنلندا دولياً  تمَّ 

ً كان  السياسية واالقتصادية ً اقتصادياستفادت و ،فنلنداساد السالم في . ضروريا أي مع االتحاد السوفيتي. ،الشرقمع تجارة المن  ا  

 فنلندا عضو في االتحاد األوروبي

. غيّرت سياستها تجاه الجارة الشرقيةبعد ذلك ، 1991عام  االتحاد السوفيتيحتى انهياروجهها المحايد والحذرفنلندا تواصلت 

في االتحاد األوروبي سنة  أصبحت فنلندا عضواً ومع أوروبا الغربية ومع المجتمع األوروبي.  هاعالقات لتوطيد سعت بسرعةو

ً  تنازلتو، 1995 عن سياستها الحيادية. آنداك رسميا  

التي كانت  حدودية،الجارة ال روسياوتعدُّ ة. يوالسياس يةفي الوقت الحاضر تناصر فنلندا بشكل علني مصالح وقيم أوروبا االقتصاد

ً تجاري اً شريك من االتحاد السوفيتي، اً جزء ً مهم ا منذ سنة العملة المشتركة لمنطقة اليوروويتمُّ التعامل في فنلندا باليورو لفنلندا.  ا

.خاصةفي تشريعاتها ال األوروبي بعين االعتبارالسياسة المشتركة لالتحاد  تأخذ فنلنداو. 2002  

 

 الشعور الوطني والوحدة الوطنية الفنلندية

الوطني للفنلنديين بنفس الشعوراليزال ومن المجتمع األوروبي ومن سياسته الخارجية واالقتصادية المشتركة.  اً فنلندا جزءتُعدُّ 

دولة خاصة. لديهوالفنلنديين شعب مستقل في المقام األول  بأنَّ  معظم الناسيعتبرالقوة، أي   
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على الوحدة  التأكيد  تمَّ ومنذ فترة الحروب حتى الوقت الحاضر. لنديين لدى الفنأساسي كمبدأ أصالة ووحدة الشعب  فكرةترسَّخت 

الذين ينتمون لنفس التقافة  أبناء جلدتهمبرؤية لدى الفنلنديين كانت هناك رغبة واالختالفات والنزاعات الداخلية. بعد التخلّص من 

.شجاعتهمو مدقصِّ وتاريخهم ولغتهم  من خاللاألخرى عوب باقي الشعن الفنلنديين على أنَّهم ُمتميّزين اعتبار تمَّ وي. ين دموحَّ   

في ويُمكن صعبة.  قرارات سياسية واقتصادية تِّّخاذإيجب ب وفي األزمات، عندما كان وفي الحردوراً مهماً فكرة الوحدة لعبت 

وأطباعهم في الحياة.أووجهات نظرهم أخلفيتهم  بخصوصالفنلنديين أيضاً مختلفين فيما بينهم  أنَّ مالحظة بالوقت الحاضر   

فنلنداباالنتخابات   

التالية: الوطنية تُنظم في فنلندا االنتخابات العامة  

.مرة كل أربع سنواتـ اإلنتخابات البرلمانية، تُنّظم   

.مرة كل أربع سنواتـ اإلنتخابات البلدية، تُنّظُم   

.مرة كل أربع سنواتـ اإلنتخابات اإلقليمية، تُنظُم   

.مرة كل ستة سنواتئاسية، تُنّظُم ـ اإلنتخابات الر  

.مرة كل خمس سنواتـ إنتخابات البرلمان االروبي،تُنّظُم   

 

لبلدية.الدولة أواستفتاء عام على مستوى انظيم مكن تيُ ضافة إلى االنتخابات، باإل  

 

االنتخابات الفنلنديةفي  الحق في التصويت   

صوت في االنتخابات الفنلندية.سنة من عمره أن يُ  18 لمواطن الفنلندي الذي أتمَّ ـ يحقُّ ل  

الحق في التصويت في االنتخابات البلدية والبرلمانية. ،في فنلنداـ يكون لدى مواطني الدول االخرى الُمقيمين   

لين في بإمكان مواطني االتحاد األوروبي ـ  األوروبي. سجل الحق في التصويت بفنلندا التصويت في انتخابات االتحادالُمسجَّ  

في فنلندا لمدة سنتين على األقل التصويت في االنتخابات البلدية. مابلدية اقاموا في بإمكان مواطني جميع الدول الذين ـ   

 ، أيمن خالل البريدقبل االنتخابات بالغ بشأن الحق في التصويت إعلى بطاقة صويت يحصل كل شخص لديه الحق في الت

اليوم الرئيسي مكن التصويت في االنتخابات في ويُ . أماكن التصويتعناوين عن موعد التصويت و غ فيهاعلى رسالة يُبلَّ  يحصل

مسبقاً.المحدد للتصويت أو  

أماكن ويمكن أن تكون في الخارج. ي مكان عام للتصويت في فنلندا أوإذا قام الشخص بالتصويت مسبقاً، فبإمكانه التصويت في أ

ويتمُّ مراكز التسوق. ومباني البلدية ومكاتب البريد أون العامة كالمدارس والمكتبات العامة األماكفي أماكن مختلفة، التصويت 
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القنصليات. إذا قام الشخص بالتصويت في اليوم المحدد لالنتخابات، فبإمكانه أن يصوت فقط السفارات أوبالتصويت في الخارج 

بطاقة إلثبات الشخصية عند الذهاب للتصويت.وية أولشخص هُ أن يكون لدى اب يتوجَّ وفي المكان المحدد في بطاقة البالغ.   

 السر االنتخابي

ت أن يُفصح أي االنتخابي،يوجد في فنلندا السر يتم التحقق من هوية و.هصوتالذي أدلى له بمرشح عن ال اليجب على الُمصّوِّ

ت  أن يأتي إليها لالقتراع، وال يجوزصغيرة مخصصة  التصويت يذهب الشخص إلى غرفةأثناء في مكان االنتخابات. الُمصّوِّ

ختم البطاقة االنتخابية  يتمُّ ويُكتب رقم المرشح على البطاقة االنتخابية. وأحد ذلك. حتَّى اليرى  ،آخرين في نفس الوقتأشخاص 

 ستطيعيالعد األصوات،  وأثناءحساب البطاقات المختومة فقط.  قبل وضعها في صندوق االقتراع أي في الصندوق المغلق، ويتمُّ 

إمكانية تهديد الشخص منع شراء األصوات أوبيعها أوالى  السراالنتخابيهدف وي. أن يعرف من صّوت لصالح من أحدأي 

إجباره على التصويت لمرشح معين.نتخب أوالمُ   

 إقبال الناخبين على التصويت في فنلندا

التصويت في ويُعدُّ في االنتخابات. يُدلون بأصواتهم المواطنين الذين العدد الكبيرمن التصويت،  إقبال الناخبين علىيعكس 

تين في مرتفعاً في فنلندا. دائماً يكون إقبال الناخبين على التصويت والاالنتخابات طوعياً.  االنتخابات البلدية لعام وكان عدد الُمصّوِّ

في المائة. 60في كل البلد أقل بقليل من  2017   

بأنه من الصعب ويُمكن يظنُّوا . يالمجتمعن بصناعة القراروهتمُّ اليال يتابعوا السياسة، و ن الناسالعديد م نَّ ألذلك في  سبب يعود ال

في  لن سيأثِّّر اً واحد اً صوتالشخص  ومن الممكن أن يعتقدالسياسيين عن حياتهم اليومية.  بسبب بعدمناسب، أوالمرشح ال إيجاد

خارج  يبقى يُدلي برأيه، وبالتالي، أي لم بالتصويت الشخص يقممكن لصوت واحد أن يحسم األمر. إذا لم يأحياناً واالنتخابات. 

الديمقراطي.نطاق صنع القرار  

 االنتخابات البرلمانية

ً بالغ اً جب أن يكون المرشح شخصي. أربع سنوات واحدة كل يتم اختيارنواب البرلمان من خالل االنتخابات البرلمانية مرة لديه و، ا

ً أن يكون المرشح لالنتخابات البرلمانية مواطنويجب الحق في التصويت في االنتخابات البرلمانية.  ً فنلندي ا في  ونالمرشح وينتمي. ا

المرشح في االنتخابات البرلمانية.نفس  اختيارفيها يتم سقيود بشأن عدد المرات أية  ال توجد هناك والعادة إلى أحزاب سياسية.   

البلديةاالنتخابات   

اختيار أعضاء المجلس البلدي من خالل انتخابات البلدية.  يتمُّ والمتعلقة بالبلدية في المجلس البلدي. بشأن األمور اتالقرار تِّّخاذيتم إ

ت فقط في صّوِّ يُ  للشخص أن مكنويُ نفس الوقت، ولكن تختاركل بلدية مجلسها البلدي الخاص بها.  تنظيمها في كل البلد في يتمُّ و

ان أكثر، كلما كان هناك عدد كلما كان عدد السكو لدي على عدد سكان البلدية.عدد أعضاء المجلس الب يعتمدوالبلدية التي يتبع لها. 

من الممثلين في المجلس البلدي.أكثر  

 

نتخابات البلدية. أي ليس من الممكن أن يترشح الشخص لالنتخابات البلدية، إذا كان من سكان البلدية ولديه حق التصويت في اال

ً من الضروري أن يكون مواطن ً فنلندي ا إلى حزب سياسي معين.منتمياً المرشح  يكونجب أن يعادة ما و. ا  
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قليميةنتخابات اإلاإل  

 18دا في فنلن قاليمعدد مجالس األويُعتبر. اإلقليمونواب ممثلي مجلس  قليماختيار ممثلي مجلس اإلاإلنتخابات اإلقليمية في  يتمُّ 

 ً  .تنظيم الخدمات االجتماعية والصحيةب لبلديات في فنلنداتتكلّف افي الوقت الحاضروري جديد. إداتقسيم  عبارة ويُعدُّ اإلقليم. مجلسا

  .الى االقاليم السنوات القريبة القادمةوسوف تنتقل المسؤولية في 

 االنتخابات الرئاسية

ويُمكن تُنظم االنتخابات الرئاسية في فنلندا مرة كل ستة سنوات. ويتم اختيار الرئيس من خالل االنتخابات الشعبية المباشرة. 

سنة. 12أن يكون كرئيس لفنلندا لمدة أقصاها  يُمكن همتتاليتين، أي أنَّ  لواليتين رئاسيتين رئيسنفس الاختيار   

الدورة بعلى أكثر من نصف األصوات  ينمرشحال أحد إذا حصلوية الرئاسية دورتين. غالباً ما تكون عدد الدورات االنتخاب

ً رئيس عيَّناالنتخابية األولى، فإنه يُ   .وات في الدورة االنتخابية األولىأي مرشح على عدد كاف  من األصعادة ال يحصل ولفنلندا.  ا

عدد من األصوات في الدورة من المرشحين الذي حصل على أكبرأي بشأن  فيهاالتصويت  يتمُّ وتُنظم الدورة االنتخابية الثانية، و

يفوز.س ،وبالتالياالنتخابية األولى  

 اً واحداً،حزب مرشحكل قدم ما يُ وغالباً في فنلندا ومواطن فنلندي.  اً دوولأن يكون مح للرئاسة، رشَّ تييجب على الشخص الذي س

ً نائبويجب أن يكون لدى الحزب  ً برلمان ا واحد على األقل. يا  

 انتخابات البرلمان األوروبي

مجلس الوزراء األوروبي حكومات الدول  مثلويُ االتحاد األوروبي. ُ قوانين مجلس الوزراء األوروبيو البرلمان األوروبي سنُّ يَ 

ي بالتعاون مع المجلس. أي وروبأيضاً بشأن التقييمات االقتصادية لالتحاد األ اتبرلمان االتحاد األوروبي القرارويتّخذ األعضاء. 

.اإلتحاد ميزانيةبشأن  اتالقرار يتّخذانين بشكل أساسي ويسن البرلمان األوروبي القو  

دولة  28توجد في االتحاد األوروبي  وللبرلمان األوروبي. يينفنلندالعضاء األاختيارانتخابات البرلمان األوروبي  خالل يتمُّ 

كما  ةمختلف المرشحون ألحزابوينتمي عضواً من فنلندا.  13ار يختويتمُّ اعضواً للبرلمان األوروبي.  751عضو، ويتم اختيار 

حين في أي مكان نفس المرشمكن اختياريُ ه تعتبر كل فنلندا دائرة انتخابية واحدة، أي أنَّ ونتخابات البرلمانية. هوعليه الحال في اإل

ً لشخص لالنتخابات إذا كان مواطناح مكن أن يترشَّ ويُ في فنلندا.  ً فنلندي ا دول االتحاد األوروبي، أي لديه حق إلحدى  مواطنأو ا

عين المرشح.بتالحزب السياسي ويقوم التصويت في االنتخابات البرلمانية األوروبية.   

 األحزاب السياسية الفنلندية

المجتمع في االتجاه الذي يرغب به أعضاء تطوير إلىفعالياتها خالل هدف من تياسية عبارة عن منظمات، األحزاب الستُعدُّ 

 التيوالطريقة المبادئ الرئيسية للحزب واألهداف  بهأي مستند مكتوب  اً،حزبي اً ب أن يكون للحزب برنامجيتوجَّ والحزب. 

اسي.المجتمع وفي صنع القرار السيالحزب للتأثيرفي  سينتهجها  

ر العضوية في الحصول تؤثِّّ والفي حزب سياسي معين، أي أن يتبع لمنظمة سياسية.  اً عضوصيربإمكان أي شخص في فنلندا أن ي

هي أن ينخرط الشخص لترشيح نفسه  ،في المجتمعالطريقة األساسية للتأثيروتبقى على العمل أوعلى وضعية الفرد في المجتمع. 

حزب معين.ل منتمينن والمرشح نتخابات. غالباً ما يكونفي اال  
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بةالمنظومة السياسية الفنلندية مُ تُعدُّ  يختلف دعم وتوجد في فنلندا منظومة متعددة األحزاب. و، أي هناك الكثير من األحزاب. تشعِّّ

في التأثير ، أي ليس بإمكانهةاألغلبية المطلقب يتمتّعيوجد أي حزب في البرلمان الوكثيراً من انتخابات إلى أخرى. األحزاب 

السياسة الفنلندية أن تكون ب امهميُعتبرأمراً  ،تعاون فيما بينها. لهذا السببأن تب على األحزاب السياسية يتوجَّ والسياسة بمفرده. 

.ىهناك قدرة على التفاوض والتوصل إلى الحلول الوسط  

ب في البرلمان. كانت األحزاب األخرى ثمانية منها كان نواوكان لحزباً مسجالً،  16ستة عشر  2017فنلندا سنة  فيكان 

هدفها الحصول على مكان في البرلمان من خالل االنتخابات.كان صغيرة وجديدة   

من مصاريف األحزاب. من الدولة فقط جزءاً  منوحةي المساعدة المغّطِّ تُ والضرائب في فنلندا فعاليات األحزاب. ل دافعوا يمّوِّ 

من التمويل.األعضاء أو مساهماتعلى سبيل المثال من كن الحصول على الجزء اآلخرمويُ   

في البرلمان. أي أن األحزاب  ئهوفقاً لعدد أعضاو، لتمويل أنشطتهقانون األحزاب على مساعدة مالية ليحصل الحزب وفقاً ل

ن األحزاب القديمة أينتج عن ذلك والكبيرة التي نجحت بشكل جيد في االنتخابات تحصل على أموال أكثر من األحزاب الصغيرة.  

من الصعب على األحزاب الصغيرة في البداية الحصول على مقاعد في البرلمان.يُعتبرمكانتها، وعلى االحتفاظ ستطيع الكبيرة ت  

عبارة عن جزء من تمويل االنتخابات ويكون على سبيل المثال من أجل االنتخابات. ، حصل األحزاب أيضاً على تمويل آخرت

أخذ الهبات من أجل أعمال االنتخابات، ولكن يتوجب تقديم بالغ يجوزومات. المنظَّ أومن الشركات أو العاديينهبات من األشخاص 

ه يتوجب اإلبالغ بشكل علني عن الجهات التي مولت الحملة االنتخابية للمرشح.بشأنها. أي أنَّ   

 كيف تختلف وجهات نظراألحزاب عن بعضها البعض؟

األحزاب إليصال العديد من تسعى جميع وة كثيراً مع بعضها البعض في فنلندا في الوقت الحاضر. برامج األحزاب متشابهتُعدُّ 

على كل حال. اليميز  اإلختالفاتبعض  ولكن توجدمن األصوات. ممكن من الناس للحصول على الكثير عددإلى أكبر األمور

. ةمختلف توجد أحزاب تمثل دياناتاألحزاب في فنلندا، أي الالدين   

ساندت األحزاب اليسارية االشتراكية وحقوق العمال والدولة القوية واليسار تقليدياً أهم عامل يميز األحزاب. و محوراليمينيُعتبر

 بأنمستعّداً اليسارويكون ب التي يدفعها المواطنون. الضرائعلى أموال تمويلها  ويستندالتي تقدم لمواطنيها مختلف الخدمات، 

واالعتناء بجميع الناس.، بناء مجتمع متكافئ يتمَّ على المواطنين ل عةمرتفالضرائب فرض التُ   

 بأن يكون دواليمين  غبيرو. المنخفضةتساند أحزاب اليمين من الناحية األخرى الرأسمالية واقتصاد األسواق الحرة والضرائب 

لحر أيضاً مصالح ممارسي العمل ا يساند اليمينو. ةريكبن تكون مسؤولية الفرد الشخصية وأ صغيراً الدولة في المجتمع 

ً هاً مالشركات دوروتلعب والشركات.  العمل.فُرص في المجتمع كجزء من النمواالقتصادي وخلق  ما  

تقسم  ،ذلكباإلضافة إلى و. صارت أقلالمالمح النموذجية للسياسة الفنلندية الحالية أن مناصرة األحزاب اليسارية يعدُّ من بين 

أكثر رصانة وهم االشتراكيين  اً شتراكية وجزءيُمثّل اال اً شيوعية وجزءيُمثّل المنها  اً إلى أحزاب مختلفة، حيث أن جزء اليسار

 الديمقراطيين.
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ً مهم ويُعتبرأمراً القيام بتقسيمات أخرى أيضاً. يمكن  ً النسبة للمصوتين في الوقت الحاضرب ا ما إذا كان المرشح  يعرفوا فيأن  أيضا

المهمة غالباً ما تكون األموروالسكانية. لريفية النائية أم مصالح المراكزمصالح المناطق ا ة أيمصالح الريف أم المدينيناصر

بالناتو.فيما يتعلق باالتحاد األوروبيأوبالنسبة لسكان المدن هي العولمة والتعاون الدولي المكثف، على سبيل المثال   

المتعلقة في األمور لفنلندا السلطةإبقاء لزراعي الوطني والمحافظة على اإلنتاج اهو م شيءيبقى أه ،المناطق الريفيةمن وجهة نظر

ب من ممارسة صعِّّ أماكن العمل من فنلندا، وتُ  أخذها ت، بحيث أنَّ على أنها أمرسلبيمن وجهة النظر هذه العولمة وتبدوبفنلندا. 

المجتمع.عدم استقرارتُسبب عمال الزراعية واأل  

. حماية البيئةأواالقتصادي النموهل يهتمُّ الحزب الذي سيمنحونه صوتهم ب ،لمصوتينبالنسبة ل تُعدُّ مهمةألخرى التي ااألموربين 

ناحية األخرى الثراء وأماكن العمل إلى المجتمع.لنمواالقتصادي أن يدمرالبيئة، ولكن يجلب من ل مكنويُ   

القيم التقليدية المتعلقة بالمحافظة والتجديدات المجتمعية الرصينة أي البسيطة. أتباع . الى قسمين محافظة والليبرالية الناسال تقسم

القتصاد وبقيم التسامح وحقوق اإلنسان.او واسعةاللفرد االليبرالية مرتبطة بحرية وتكون   

تمُّ تدريس توجد هناك وجهات نضرمتضاربة لألحزاب، بخصوص هل ستبقى بفنلندا لغتين رسميتين أوهل سي باإلضافة إلى ذلك

.اللغة الفنلندية والسويدية لتالميذ المدارس  

(1906 سنة تأسيسه )تم  حزب الوسط الفنلندي   

الدعم المالي للدولة ولالتحاد  ،كمثال على ذلكوحزب الوسط الفنلندي الحزب المفضل في الريف ويساند القضايا الزراعية. يُعدُّ 

على الرغم من أن أغلب الفنلنديين يسكنوا اآلن وتقريباً االتحاد األوروبي. نصف أنصار الحزب  يعارضواألوروبي للمزارعين. 

ً مهمأمراً عتبرالريف والطبيعة بالنسبة للفنلنديين ويُ قوية لدى الكثيرين. ال زالت في المدن، فإن الروابط مع الريف  من الناحية  ا

 الرمزية ومن الناحية الفكرية.

فنلندا دولة قليلة السكان، أي أنه توجد وتعتبرت وأماكن العمل في جميع أنحاء فنلندا. على الخدماللمحافظة يسعى حزب الوسط 

غالباً ما يكون تنظيم الخدمات في األماكن التي بها عدد قليل من السكان غالي ومناطق يسكن فيها القليل من الناس فقط.  كهنا

سكنهم.  عن أماكنة متكافئة فيما بينهم، بغض النظرفي وضعي الثمن. من المهم على كل حال بالنسبة لحزب الوسط أن يكون الناس

مهم في السياسة االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية.ب أن يكون للدولة دوريتوجَّ كذلك،  من وجهة نظر الحزب  

غيل تشلالشركات هناك تسهيالت بكون تيسعى ألن وباإلضافة إلى ذلك يناصر حزب الوسط مصالح ممارسي األعمال الحرة. 

.من ناحية التشغيل في فنلنداذو مكانة خاصة  ابربأ يُعدُّ متوسطة، وصغيرة أومعظم الشركات الفنلندية وتُعدُّ الناس.   

(1918تأسيسه  )تمَّ التجمع الوطني   

ً التجمع الوطني حزبيُعدُّ  ً يمين ا ية قوية في منطقة وضعويتميّزب، حيث كان تقليدياً حزب النخبة االقتصادية والطبقة العليا المتعلمة.ا

الحرية والمسؤولية  نذكراألساسية  هقيم بين منوالعاصمة وضواحيها، ولكنه أيضاً إحدى أكبر األحزاب في كل فنلندا. 

قام بها. ذيال الجيد نشاطالعن اإلنسان على مكافئة عن العمل أو يُقصد بالحوافز أن يحصلوواإلمكانيات المتكافئة والحوافز.   
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ً أساسي اً أمرممارسي العمل الحرموضوع يعتبر هناك رغبة لتشجيع الناس التخاذ زمام المبادرة وتأسيس وتوجد بالنسبة للتجمع.  ا

الضرائب التي تدفعها الشركات.  قيمة خفيضب تيتوجَّ ، ى سبيل المثال من وجهة نظر الحزبلذلك علوالشركات الخاصة بهم. 

واسع مع الناتو المشترك التعاون اليناصر التجمع وأحزاب اليسار. تقترحه  كون دورالدولة أقل من ذلك الدورالذيجب أن ييو

من ناحية القيم فإن جزء من سياسيين التجمع ليبراليين والجزء اآلخر وإيجابية بشأن االتحاد األوروبي.  وجهة نظرلدى الحزب و

 محافظين.

(1899 سنة تأسيسه )تمَّ  الحزب اإلشتراكي الديمقراطي  

ً االشتراكي الديمقراطي حزبالحزب يُعتبر ً رئيسي ا إلى جانب حزب الوسط والتجمع  ،الحكومة لعشرات السنينحزب ويمثل  .وكبيرً  ا

ً الحزب االشتراكي الديمقراطي الفنلندي حزبويُعتبر. المهمةوالُمعمرة األحزاب الفنلندية ويعدُّ أحد  ً يساري ا لعاملين في يُمثِّّل ا  ا

أقل يسارية ويُعدُّ نشأ من االشتراكية، النّه  ة،ديمقراطي ةشتراكياإل على فكرهويرتكز المدن. ب المقيمينلعمال الموظفين االصناعة و

حزب تحالف اليسار.من   

  يجب أن يتوفَّرأي ، األساسي بالنسبة للحزب الديمقراطي االشتراكي الفنلنديالمبدأ  والتشغيل يةالمحافظة على مجتمع الرفاهتُمثِّّل 

 ة،سيطرالخارج عن العارض اقتصاد السوق يُ والمساواة والمجتمع المتضامن.  دعميريد الحزب أن يعمل من أجل و. العمل للجميع

المحافظة.و الرأسماليةأي   

(1990 سنة تأسيسه )تمَّ  تحالف اليسار  

ً اشتراكي اً حزبويُعتبريجمع تحالف اليسار بين مبادئ الفكر االشتراكي الديمقراطي والشيوعي.  ً ولكنه ليبرالي ا في نفس الوقت  ا

ت صّوِّ ما يُ وغالباً  .لقيم األساسية لحزب تحالف اليسارا بمثابة التكافؤ والديمقراطية والحرية والتنمية المستدامةويُعدُّ أيضاً. 

.ائعونالبال المكاتب أوعمَّ أو المحدودالدخل  أصحابالعمال  صالحهل  

ة العمالية يحركة النقابالعتبر حقوق العامل وتُ ولرفاهية والحد من الرأسمالية. ا مجتمعة نظر تحالف اليسارتطويرمن وجهيجب 

المساواة والحركة النسوية وكذلك حماية وتُعدُّ  الحق في العمل والدخل المعيشي.يتوفّر للجميع جب أن يو. بالنسبة للحزب مهمة

ً البيئة قيم . للحزبأساسيةً  ا  

(1987تأسيسه  )تمَّ  الُخضر  

من  ويُعتبر الحزبالمناخ وكذلك حقوق الحيوانات. حماية البيئة ومكافحة تغير، األمورالمهمة بالنسبة لحزب الخضريُعدُّ من بين 

. يصّوِّ والناحية الفكرية ليبرالي ومتسامح،  يناصر وت له على سبيل المثال الشباب من سكان المدن الحاصلين على تعليم عال 

.همجنس بسب أقلياتاألشخاص الذين يُعّدون عدد الثقافي ويعمل لمصلحة المساواة لألقليات الجنسية والحزب الحركة النسوية والت  

لبيئة لاعتبارأي  ، اليُعيرهذان النظامانمن وجهة نظرالخضوأي الرأسمالية.  ،كل من االشتراكية واقتصاد السوقضرالخُ  ينتقد

الخضرالطاقة النووية. عارضويُ واالقتصادية يمينية. موراأل بخصوصبعض وجهات نظرالخضروتعدَّ الدول النامية. و  
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(1995تأسيسه  )تمَّ الفنلديون األصليون   

ً . محافظ يوبشع قوميأي  ،عبارة عن حزب قومياألصليون  الفنلنديونيُعدُّ حزب  عمل طويربالنسبة للحزب ت ويُعتبرمهما

أي للطبقة العليا من المجتمع.  ،لنخبةاعارض يُ العادي، وحقوق المواطن الحزب يناصر و .لعمل الحرل تهملنديين وممارسالفن

.هيةل مجتمع الرفايتموالتي تستطيع  قوية الحكومة كذلك اليناصر و  

ً من االتحاد األوروبي سلبي صليينموقف الفنلنديين األيُعدُّ   الممنوحةالقرار سلطة إتخاذ الى استرجاع الحزبهدف وي. بشكل كبير ا

ً موقفأيضاً  الحزب ىلدوإلى الشعب. االتحاد األوروبي الى  ً سلبي ا الحزب وبقوة  أّكدُ يو فنلندا.بالهجرة وازدواجية اللغة بخصوص  ا

.متطرفالاليسارومناصرين من اليمين ويتوفّرالحزب على الهوية الفنلندية. الحفاظ على على   

األخيرتين  في الدورتين، ولكن حصل في االنتخابات الفنلندية البرلمانية في البدايةحزباً صغيراً  األصليينكان حزب الفنلنديين 

متخالفتين في الرأي فيما  إلى مجموعتين 2017انشطرالحزب سنة ومن أكبر األحزاب.  اً واحدوصارمن األصوات على الكثير

رئيس الحزب.تغيير بسب بينهما  

(0619 سنة تأسيسه )تمَّ الحزب الشعبي للفنلنديين السويديين   

ازدواجية اللغة الحزب يشجع والناطقين باللغة السويدية في فنلندا.  بالفنلنديين اً خاّصاً حزب ينالسويدييين لفنلندل يحزب الشعبيُعدُّ ال

باألقلية  اً خاص اً حزب ينالسويدييين لفنلندل يحزب الشعبوباعتبارالغة السويدية والمحافظة عليها. الخدمات باللُّ لتطويرويسعى 

العناية  زعلىيركالتليبرالية وكذلك األكثر واألكثرمحافظة، ،من قبيل التيارالعديد من التوجهات المختلفةفإنّه يُضمُّ اللغوية،

أمورالمناطق الريفية.ب  

ً زبحِّ  ينالسويدييين لفنلندل يحزب الشعبيُعتبرال ً ليبرال ا ً يمينييكون ه ، حيث أنَّ يا ن السياسة الخارجية. االقتصادية وشؤوفي األمور ا

شارك يُ ، واً صغير اً حزب ينالسويدييين لفنلندل يحزب الشعبويُعدُّ ال. بتحّررية الهجرة والتعدد الثقافي واألقلياتويتعامل الحزب مع 

يين لفنلندل يحزب الشعبويُعتبرالالحزب االتحاد األوروبي والوحدة األوروبية القوية. يناصروفي الحكومة الفنلندية. دائماً  تقريباً 

.لتعاونمن أجل ا دول الشمالاً لفنلندا مع قويياً ثقافرابطاً  لسويديةواللغة ا ينالسويدي  

(1958 سنة تأسيسه )تمَّ الحزب المسيحي الديمقراطي الفنلندي    

ً أساسأمراً  القيم المسيحية في صنع القرار  إقحامأنَّ  يَعتبرالحزب المسيحي الديمقراطي الفنلندي أساس  المسيحية الديانةوتُعدُّ . يا

وسط البين حزب ضعه من الناحية الفكرية األيديولوجية وومحافظة، ال هبقيم ويتميُّزالحزب المسيحي الديمقراطي الفنلنديالسياسة. 

حدة الدفاعي بين دول الشمال واألمم المت العسكري التعاونعلى  الحزب المسيحي الديمقراطي الفنلندييشجع ووحزب التجمع. 

 والناتو واالتحاد األوروبي.

ً عارضوم، اً صغير اً حزب يُعدُّ الحزب المسيحي الديمقراطي الفنلندي نواة أهم العائلة الحزب، تُعتبروجهة نظروحسب جهاض، لإل ا

ً فاقاتِّّ الزواج ، ويعتبرالحزب سن قانون الزواج المتكافئ الحزب عارضوالمجتمع. ب لبرنامج الحزب وفقاً و. الرجل والمرأةبين  ا

داخل  مهمة قيممن ضمن الالتضامن ويُعتبرجب ضمان دخل معيشي أساسي لجميع الناس. المسيحي الديمقراطي الفنلندي، ي

االعتناء بكل الناس والفقراء والمرضى وكبار السن.على  يؤّكد الحزب كذلكو الحزب.  
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 التأثيرالشعبي

طويل بشأن توجد في فنلندا تقاليد منذ زمن والمجتمع وفي السياسة.  قضايا في مختلفةالتأثير بطرق في فنلندا بإمكان أي مواطن 

اإلمتناع عن الملذَّات بما  مثل حركة ،الحركات الشعبية الكبرىوتلعب الخاصة بالمجتمع. دعم القضايا  أجلمن المواطنين التأثير

رات ً مهماً وحركة القوى العاملة دور في ذلك الكحول والمخّدِّ المجتمع الديمقراطي. في تطور ا  

ويُعدُّ أمراً . يةفي بناء مجتمع الرفاهتركة وحصلوا على إمكانية للتأثيرالمشية العناية باألمورم الفنلنديون من الحركات الشعبتعلَّ 

.يةالمجتمعت الفعاليابنشطاء يكونون مات الشعبية أوعملهم المهني في المنظَّ  حلافي فنلندا أن يعمل السياسيون في بداية مر اً طبيعي  

 وسائل التأثير الشعبي على مستوى المواطن

 التصويت

المشتركة األمور بخصوصت في االنتخابات فإن سلطة إصدارالقرار ّوِّ صعندما تُ وشيوعاً. طريقة التأثيراألكثريُعتبرالتصويت 

ن تستطيع إيصال بات، فإنك لت في االنتخاصّوِّ لم تُ  إذاو. كمصالحأولئك الذين يقومون برعاية  على األرجح سوف يستخدمها

المشتركة.كيفية االعتناء باألمورصوتك بخصوص   

 التواصل مع السياسيين

إبالغهم وبالتالي يُمكن الوزراء. مع نواب البرلمان أومثالً التواصل ، رللتأثي الثانيةالتواصل مباشرةً مع السياسيين الوسيلة يبقى 

التغيرات التي هناك حاجة إليها في المجتمع. إدراجأو إليها بشكل خصوصي منتباهلفت ا تيالسياسة الراألمو  

 المشاركة في الحوارات الشعبية

في وسائل التواصل قال بشأن وجهة النظر في صحيفة أومجلة أومكن نشر مويُ . الشعبي الطريقة الثالثة للتأثيرالحواريُعدُّ 

ويمكن مكن تحسينها. يُ أي بشأن تلك األمورالتي  ،في المجتمعبها خلل التي يوجد ألمورحوار بشأن ا من أجل خلقاالجتماعي 

ع، على سبيل بالموضومرتبطة  مناسبات عامةتنظيم يُمكن حتّى ، و ومناقشتهما، من أجل إبرازأمرتأسيس مجموعة على فيسبوك 

.يةحوارجلسات المثال المظاهرات أو  

 عريضة االلتماس

توقيعات عريضة االلتماس جمع ب يتمَّ ومكتوب. تقريرمعارضة قانون معين بكتابة أي  ،تماسبإمكان المواطنين إعداد عريضة االل

ه هناك رغبة بأنَّ وزيريعلم ال هذه الطريقةبو. كلَّفتسليمه إلى الوزيرالم نفس الرأي، ويتمُّ  يتقاسمونأكبر عدد ممكن من المواطنين 

أكثر الى بضعة آالف  من عريضة االلتماس ضمُّ أن تويمكن لتغيير. ا لهذا لتغيير القانون، وأنه هناك قاعدة واسعة من المؤازرين

.ماً سإمن مائة ألف   

 مبادرة المواطن

ه بإمكان أي مواطن تقديم اقتراح القانون على أنَّ  ينصُّ و. 2012قانون مبادرة المواطن ساري المفعول في فنلندا منذ عام صار 

جمع  إذا تمَّ والقانون.  شروعم ؤيِّّدونء أولئك المواطنين، الذين ياالقتراح أسماهذا ل تُجمع من أجو. ما إلى البرلمان لسن قانون
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مبادرة المواطن عبارة عن وسيلة مباشرة للتأثير وتُعدُّ توقيعاً، فإن اقتراح القانون يتحول إلى البرلمان لتداوله.  50000أكثر من 

 الديمقراطي.

 مبادرة البلدية

تقديم مبادرة  الحق فيساكن من سكان البلدية لدى كل وفقاً للقانون وسياسة البلدية. في تأثيرللسيلة المباشرة وال مبادرة البلديةتُعدُّ 

مصلحة طويرسعى في العادة من خالل مبادرة البلدية لتويتمُّ ال. ما مشكلةبشأن  معاصرة أوالالبلدية  أنشطةمن  معين نشاطبشأن 

.تقديمها تمَّ ياجتماعاتهم بتداول جميع المبادرات التي خالل في البلدية القرار ايقوم صانعووأوسع.  بشكل مجموعةال  

 مبادرة المواطن األوروبية

تحاد لإل ما ويكونموضوع اقتراح قانون بشأن بخصوص  المفوضية األوروبية الى  مبادرة المواطن األوروبييُمكن تقديم 

سبع دول من دول االتحاد األوروبي. ينتمون الى  على األقل شخصة مليون لمبادرا يوقّعوجب أن لبت فيه. الحق في ا األوروبي 

وبهذه الطريقة من تسليمها. ثالثة أشهر داخل فترةب على المفوضية تداول المبادرة خالل عام، ويتوجَّ  همسماءأب جمع يتوجَّ و

.تشريعات االتحادالمشاركة مباشرةً في تطويراالتحاد األوروبي يستطيع مواطنوا   

 الشكوى إلى محكمة حقوق اإلنسان األوروبية

على مستوى االتحاد للتأثيرأخرى إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وسيلة بخصوص قضية خاّصة شكوى ويُعدُّ تقديم 

شعرأثناء التداول تقديم الشكوى إذا للشخص أن يقوم ب ويُمكن .األروبية المحكمة االلتزام باتفاقية حقوق اإلنسان ضمنتواألوروبي. 

حقوق اإلنسان.أنّه لم يُنصف أولم يتّم التعامل مع قضيته وفقاً ل القضائي الفنلندي  

الغيرحكوميةمات المنظَّ بالعمل   

وتهدف من خالل في فنلندا، من الجمعيات توجد الكثيروالجمعيات. نشاطهم ب  من خاللالمجتمع يأثِّّرالكثيرمن الفنلنديين في قضايا 

معين في المجتمع. بإحداث تغييرعلى أمر نيرغبو الذين من الناساً كبير اً تجمع الجمعيات عددورالمجتمع. يتطوى فعاليتها ال

ً  في المجتمعأكثرنجاعة إحداث التغييروأسهل ويُكون  .سويا  

التأثيرفي وجهات النظر. مثالً ، ذلك من خالل األمورالمهمة بالنسبة لهم دراجالجمعيات وإلوا كمتطوعين بعمأن يالمواطنين يمكن 

ديُ وإدارتها. يشارك في نشاطات لجمعية كعضوعادي أول ينتمي لشخصل ويُمكن  الجمعيات في فنلندا قانون الجمعيات، قانون حّدِّ

الجمعية واقتصادها.خصوص أنشطة في الجمعيات وتقاسم المسؤوليات بكيفية إصدارالقرارهذا األخيرعلى  ينصو  

:م باألمورالتاليةالقياالجمعيات  يُمكن في  

القيام بالعمل التطوعيـ   

القيام بعمل مقابل أجرـ   

العمل في إدارة الجمعيةـ   

القيام بأعمال التأثيرـ   
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ةالشعبيالنقاشات  المشاركة فيـ   

  بخصوص نشاط الجمعيةتنظيم حمالت إعالمية أوـ 

مناسبات اجتماعيةتنظيم ـ   

تنظيم المظاهراتـ   

.حقوق اإلنسان والقيام بأعمال حماية البيئة وما إلى ذلك دعمممارسة السياسة و ـ  

تُجمع األموال من خالل ترخيص جمع األموال الذي تمنحه الشرطة.وإلى المحتاجين.  اتقوم بتوجيهل جمع األموال للمنظمة ـ  

)اللوبيات(  ةغطاات الضمنظمالق العمل ويسوت مات راعية للمصالح ومنظماتأي أحزاب ومنظَّ  ،توجد في فنلندا جمعيات سياسية

في فنلندا أن يكون الشخص عضواً في  اً طبيعيويُعتبرأمراً ات للمساعدة وغير ذلك. مات للمرضى ومنظمَّ لبيئة ومنظَّ امات ومنظَّ 

.الطرقبمختلف  أنشطتها، وأن يشارك في مختلفةمات منظَّ بنفس الوقت في   

 كنويُمالديمقراطي. الوقت ضوابط ونظم المجتمع الفنلندي وصناعة القرارم في نفس ، فإنه يتعلَّ ما منظمةبالشخص  ينشطعندما 

ل له عملية إيجاد العمل أن يقوم بأنشطة مفيدة لمنظمةللُمنتمي ل على  المنتمي للمّظمةف تعرَّ يفي نفس الوقت و. تمنحه الحيوية وتسّهِّ

.معين شيءاإلهتمام بنفس  يتقاسمون معهآخرين أشخاص   

إيجاد أنشطة مفيدة بالجمعية تقوم بممارسها وأ حياة،ال أوضاع مات والجمعيات في مختلفالمساعدة من المنظَّ مكن الحصول على يُ 

ونذكرهنا بعض األمثلة من الجمعيات الفنلدية   ت الفراغ.اوقأ  

الجمعية المسجلة فاميلياو ،حماية الطفلمانِّّيرهيم ل: الجمعية المسجلة رابطة يلعائلاالدعم  ـ  

خط ونساء مونيكا،  دحاتالجمعية المسجلة إو: الجمعية المسجلة اتحاد البيوت األولية والبيوت اآلمنة، حاالت العنف الدعم فيـ 

الجمعية المسجلة للنساء العراقياتوالنساء   

دية لفنلندا، الجمعية المسجلة المسارات الجليومارسوا الرياضة، ليكُّوكا، : الجمعية المسجلة البدنية تربيةجمعيات الرياضة والـ 

الجمعية المسجلة اتحاد الكرة الفنلنديو  

الجمعية المسجلة لمركز و، الجمعية المسجلة صومين بينو، عية المسجلة للموسيقى الحية إلمو: الجمالجمعيات الفنية والثقافيةـ 

 الفنون الدولي كاّساندرا

معاً  -الجمعية المسجلة هوب و: الجمعية المسجلة للصليب األحمر الفنلندي، تُقدمُّ هذه الُمنّظمات إمكانية ممارسة العمل التطوعيـ 

لكنائس )األبرشيات(والجمعيات التابعة ل والشبكة اإلجتماعية، لنقرأ معاً،و& من أجل الجميع،   

 أسئلة للنقاش

الديمقراطية في فنلندا؟ معنى ما .1  

التصويت في االنتخابات مهماً؟عتبرلماذا يُ  .2  
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اللها إحداث تغييرعلى بعض االمورفي فنلندا .3 ؟ ماهي األساليب الديمقراطية التي ستحاول من خِّ  

تغييرها؟كيف تُريد شخصياً أن تؤثِّّرعلى قضايا الُمجتمع؟ وماهي األمورالتي تُريد  .4  

اإلعالم في الديمقراطية الفنلندية؟دور هوما .5  


