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حقائق عن فنلندا
نبزة موجزة عن املجتمع الفنلندي

اآلراء املعرب عنها هنا هي فقط آراء املؤلفني.

 vie-50@formin.fi :الربيد اإللكرتوين 

لالستخدام املرجعي املجاين.

هل تعلم؟
يوجد حوايل 507,200 منزل ريفي صيفي يف فنلندا. 

لدى حوايل 820,000 شخص صلة باملنازل الصيفية، إما كاملك أو أحد أفراد أرسة املالك.



حياة يومية سلسة 04

أنشطة وقت الفراغ 10

كيف أصبحت فنلندا ما هي عليه اآلن 16

بيئة األعامل 20

وزارة الشؤون الخارجية بفنلندا، 2019. 

النصوص: أوتافاميديا أو إم إيه، بايف برينك، أنييل فرانتي، مارينا آلربغ

اإلنتاج: أوتافاميديا أو إم إيه 

تصاميم املخطط: أوتافاميديا أو إم إيه، بيفي روكر، آن كييسيك

الغالف: بايس ماركانني/بنك صور فنلندا 

الصور: بنك صور فنلندا، أوتافاميديا، أعامل فنلندا، سويف إلو، مايت 

موتونني

املعلومات السكانية، املصدر الرئييس: إحصائيات فنلندا

يبلغ متوسط الكثافة السكانية 
18 نسمة/كم².
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يغطي إقليم ال بالند 3/1 

املساحة الكلية لفنلندا، ولكن 

به فقط 180,000 نسمة.

تامبريي 232,000

أولو 202,000

توركو 190,000

يوفاسكوال 140,000

الهتي 120,000

كووبيو 

118,000

بوري 85,000

منطقة العاصمة 1,400,000
هلسنيك 640,000 • إسبو 279,000 

فانتا 223,000 • كاونياينن 9,600

يبلغ عدد سكان فنلندا حوايل  

               ماليني نسمة.

متوسط العمر املتوقع/بالسنوات
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  84.2  78.7

ترتاوح بني 170 نسمة لكل كم² يف منطقة العاصمة 

و2 لكل كم² يف إقليم اليب.

فنلندا عىل الصعيد العاملي 26

يف فنلندا نتمتع بجميع الفصول  االربعة. الصيف الخصب، 

وموسم الضوء. الخريف هو وقت الحصاد لدينا عندما يصبح 

الطقس أكرث برودة، ويكون ممطرًا يف بع بعض .ض األحيان. 

الشتاء بارد، مع تساقط الثلوج بشكل لطيف. الربيع يعيد 

الخرضة بعد فصل الشتاء.

أرض الفصول األربعة

5.52
املحتوى

فنلندا 
والفنلنديون



ستمتع عائلة دي نري بأسلوب الحياة املريح يف فنلندا، حيث ميكن لألطفال ت

ركوب الدراجة إىل املدرسة كام أن التعليم مجاين. لدى ابنتهام الكربى خلل 

يف الكروموسومات وقد تلقوا الكثري من الدعم من الدولة لرعايتها الصحية 

وتعليمها. 

التقت الفنلندية ساري والجنوب أفريقي جان يوست )JJ( دي نيري يف عام 2004 

يف جنوب أفريقيا، حيث كانت تحرض ساري حفل زفاف لألصدقاء. وكان JJ طاهي حفل 

الزفاف. عملت ساري يف سفارة فنلندا يف بريتوريا العام املايض وأحبت جنوب أفريقيا 

كثريًا. كانت مستعدة لالنتقال إىل هناك وبعد فرتة تزوجا.

ولدت ابنتهام الكربى ليزا يف عام 2008 يف جنوب أفريقيا، وكانت تدخل وتخرج 

من املستشفى كطفلة رضيعة. مل يعرف أحد بالفعل ما هي مشكلتها.

تقول ساري: »أرادت والديت أن نذهب إىل فنلندا لفحص ليزا بواسطة األطباء 

املحليني. فعل األطباء كل ما يف وسعهم ملعرفة سبب كل هذه األعراض. وأخريًا، حصلنا 

عىل التشخيص: لدى ليزا خلل يف الكروموسومات يُسمى متالزمة ترينر، وهو أمر نادر 

جًدا،«.

بلد حر ومتساو وداعم

حياة يومية سلسة

وانتقلت أرسة دي نري إىل فنلندا يف عام 2010.

تقول ساري: »لقد تلقينا الكثري من املساعدة من خدمات الرعاية الصحية العامة 

ودعم الدولة لدفع مثن أدوية ليزا. عندما كنت حاماًل يف ابنتنا الثانية إميي، حصلت 

عىل خدمات األمومة وإجازة األمومة أيًضا. حرض JJ دورات تعليم اللغة الفنلندية التي 

تقدمها خدمات التوظيف«.

روح املبادرة

 J.J. de Nier Food بدء رشكته الخاصة لخدمات توريد األطعمة، رشكة JJ قرر

Experience، يف عام 2012.

يقول JJ، »مل يكن من السهل العثور عىل عمل مبهارات اللغة الفنلندية املحدودة، 

ولكن توفر فنلندا الكثري من الدعم لألشخاص الذين يرغبون يف بدء رشكاتهم الخاصة. 

 Enterprise حصلت عىل قرض للبدء وعىل مشورة أعامل مجانية باللغة اإلنجليزية من

Finland. استغرق األمر بعض الوقت لبناء قاعدة العمالء لدّي، ولكن العمالء السعداء 

بخدمايت رشحوين إىل اآلخرين، واآلن األمور تسري عىل ما يرام«.

وأيًضا ساري تعمل اآلن واألطفال يف املدرسة.

يقول JJ: »تذهب إميي إىل املدرسة الصغرية يف قريتنا. وليزا يف مدرسة أكرب يف 

املدينة، حيث لديها مساعدة لالحتياجات الخاصة ملساعدتها يف الصف العادي«.
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غابة يف الفناء الخلفي

تعيش عائلة دي نري يف مريمياسكو، وهي قرية ساحلية بالقرب من مدينة نانتايل يف 

جنوب غرب فنلندا. تحب ساري وJJ املناخ يف املنطقة.

تقول ساري، »نحن نعرف الجميع هنا، واملكان آمن جًدا. ميكن إلميي السري أو 

ركوب الدراجة إىل املدرسة أو زيارة صديقاتها مبفردها«.

الطبيعة قريبة دامئًا - حتى يف املنزل. 

يقول JJ: »لدينا غابة بداية من الفناء الخلفي، ونحب الشواء يف الخارج عندما 

يكون الطقس جيًدا. الشاطئ عىل بعد مسافة قصرية، ولدينا مساحة كبرية حولنا«.

تقول ساري إن العيش يف فنلندا له العديد من الفوائد.

»بشكل عاّم، لدى الناس هنا قيم جيدة. ميكنك أن تثق يف الرشطة والنظام 

القضايئ يف فنلندا، وميكنك أن تُحِدث فرقًا وتؤثر يف املجتمع، إذا كنت ترغب يف ذلك. 

وأقدر أيًضا أنه لدى النساء والرجال حقوقًا متساوية«.

تتلقى ليزا، التي تعاين من متالزمة ترينر، رعاية صحية ممتازة ومساعدة عىل التعلم يف فنلندا. تعيش أرسة دي نري بسعادة يف قرية ساحلية صغرية، حيث تحيط بهم الطبيعة 

عن قرب.

تقدر فنلندا العائالت التي لديها األطفال 

عند والدة الطفل، يحق لألرسة:

- منحة األمومة: تحتوي حزمة األمومة )ابتكار فنلندي منذ عام 1938( عىل 

مالبس ومستلزمات رعاية أو إعانة نقدية من 170 يورو. يختار %95 من 

األرس الحزمة.

- إجازة األمومة: 105 أيام عمل.

- إجازة األبوة: 158 يوم عمل بعد إجازة األمومة.

- بدل األمومة أو بدل األبوة، وفًقا للدخل الخاضع للرضيبة.

- بدل األبوة ملدة 54 يوم عمل خالل إجازة األبوة.

بدل األبوة ملدة 54 يوم عمل خالل إجازة األبوة.

kela.fi/en :املزيد من املعلومات

حوايل%70 

من الفنلنديني أعضاء يف الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية 

يف فنلندا.

نسبة كبرية من أعضاء الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية هم 

من املسيحيني الثقافيني، وهذا يعني أنهم ال يشاركون 

بنشاط يف مامرسة الشعائر الدينية.

يف نهاية عام 2017، بلغ متوسط حجم األرسة

             2.8    شخص. 

البالغون يف ر 
64% متزوجان

23% غري متزوَجني
12% أب عازب/أم عازبة

 %35
 يعيشون يف شقة، وهذا بالنسبة إىل ما يقرب من 

مليويَن فنلندي.

4/3 الفنلنديون  
ميلكون منازلهم، 

وحوايل 4/1 يعيشون 
يف مساكن مستأجرة.

يف فنلندا، تتكون %43 من األرس املعيشية 

من شخص واحد فقط.

 %43
لدى فنلندا أكرب نسبة من األرس املعيشية التي تتكون من اثَنني بالَغني يف 

االتحاد األورويب، %32 من األرس املعيشية.

 %32

 %88
اللغة الفنلندية كلغة أوىل

 %5.2
السويدية*

%1.4
الروسية

 %5.4
لغات أخرى

يتحدث أكرث من 2,000 

فنلندي باللغة السامية ** 

كلغتهم األوىل.

0.04%

 %50
يعيشون يف منزل أو منزل شبه منفصل.

%13
يعيشون يف منازل متقاربة.

حوايل %1.5 

٪ من الفنلنديني أعضاء يف ديانات أخرى.

ينتمي حوايل  %1

إىل الكنيسة األرثوذكسية يف فنلندا.

أكرث من  %20 

ال ينتمون إىل أي الكنيسة.

* وفًقا للدستور الفنلندي، الفنلندية والسويدية هام اللغتان الرسميتان للجمهورية.

** الشعب السامي يف شامل إسكندنافيا هم من السكان األصليني.

األزواج من نفس الجنس

 %2.1
األزواج مختلفو الجنس

%97.9

26,542
حاالت الزواج
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النجاح مًعا من خالل التعليم 

كلام ازدادت املساواة يف املجتمع، سعد مواطنوه. يف فنلندا، ميكن رؤية املساواة يف الثقة 

يف الدولة: نحن نهتم حتى باملواطنني األكرث ضعًفا.  

تستخدم فنلندا ما يقرب من ثلث ناتجها املحيل اإلجاميل لدعم دولة الرفاه. 

واملساواة يف التعليم للجميع جزء من هذا الرفاه.

ويحق لجميع األطفال يف فنلندا الحصول عىل التعليم املجاين قبل االبتدايئ 

واألسايس. وال توجد مدارس منفصلة للفتيات والفتيان. وتوفر مراكز الرعاية النهارية 

واملدارس التعليم قبل االبتدايئ لألطفال يف عمر ست سنوات. يبدأ األطفال املدرسة 

الشاملة يف سن السابعة. مواد التدريس والتعليم مجانية. والنقل مجاين إذا كان الطفل 

يعيش عىل بُعد أكرث من خمسة كيلومرتات من املدرسة.

وال يستند نظام التعليم يف فنلندا إىل املنافسة أو املقارنة بني املدارس أو املعلمني. 

وقد تم تطويره من أجل دعم تعلم ومنو جميع األطفال. هو يتميز باملساواة واملشاركة 

والنجاح املشرتك.

الغداء املجاين الذي يقدم للجميع يف املدرسة هو وسيلة ملموسة لدعم عملية 

التعلم. يوميًا، يتمتع حوايل 900,000 متعلم فنلندي من 6 أعوام من العمر من مرحلة 

ما قبل املدرسة وحتى طالب املدارس الثانوية البالغني 18 عاًما وطالب التدريب املهني 

بوجبة دافئة يف املدرسة بداًل من إحضار وجبة الغداء الخاصة بهم.

مدرسة كيفا

إّن كيفا برنامج مبتكر ملكافحة التنمر. وقد أُطلق يف عام 2007 ويُستخدم اآلن يف معظم 

املدارس الشاملة يف فنلندا. يوفر الربنامج لجميع الطالب محتوى الدرس الذي يركز عىل 

منع التنمر. وقد تم تقييم آثار الربنامج يف العديد من الدراسات. وتنبثق الدراسات 

الدولية األوىل يف هولندا، وإستونيا، وإيطاليا، وويلز، وتُظهر أن برنامج كيفا فعال خارج 

فنلندا أيًضا.

التعليم الفنلندي يف الخارج 

وقد بنى نجاح بيزا والزيارات املدرسية وتصدير نظام التعليم الفنلندي سمعة جيدة: 

فهناك طلب عىل نظام التعليم الفنلندي يف الخارج. وهناك استعداد لرشاء مدرسة 

فنلندية كاملة تتكيف مع الظروف املحلية. وهذا يناسبنا متاًما!   

يصدر الفنلنديون املفاهيم املدرسية، والدرجات املهنية وتكنولوجيا التعلم، 

مثل املواد التعليمية الرقمية وغريها. جودة وكفاءة التعليم الفنلندي هي أحد مصادر 

التصدير.

 املدارس الدولية  
لدينا حوايل 20 مدرسة دولية يف مناطق مختلفة يف 

فنلندا. 
finland.fi/en :ملزيد من املعلومات
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ماذا يفعل الفنلنديون يف وقت فراغهم؟

يقول الفنلنديون إنهم يحبون قضاء وقت فراغهم يف القراءة وامليش والسفر يف 

بلدهم أو يف الخارج. وأكرث من نصف األمة أعضاء يف بعض الجمعيات، عىل سبيل 

املثال، مختلف املجتمعات الرياضية والثقافية. التعلم مدى الحياة قريب من 

قلوب الشعب الفنلندي، وتقدم مراكز تعليم الكبار التعليم يف مجموعة واسعة 

من املوضوعات، مبا يف ذلك اللغات، وتكنولوجيا املعلومات، والفنون، والِحرَف، 

واملوسيقى، والرياضة، والطهي. 

يقول 85% من األطفال الفنلنديني إن لديهم هواية واحدة أو أكرث، وأكرثها 

شعبية هي التامرين الرياضية، وألعاب الكمبيوتر، والفيديو، والقراءة، وتصوير 

الفيديو، والتصوير الفوتوجرايف، والفنون البرصية، واملوسيقى. ما يقرب من ثلثَي 

جميع األطفال والشباب هوايتهم هي الرياضة. الرياضة األكرث شعبيًة هي كرة 

القدم، وكرة األرضية، وهويك الجليد. تم ترخيص حوايل 75,000 من العبي هويك 

الجليد للتنافس، ولكن هناك ما يقرب من 200,000 شاب لديهم هواية هويك 

الجليد. ويكون هويك الجليد أيًضا الرياضة التي تتمتع بأكرب عدد من املتفرجني 

يف فنلندا.

الرعاية الصحية العامة  

لدى فنلندا نظام مجتمعي للخدمات االجتامعية والرعاية الصحية ممول من الدولة، 

وهذا هو السبب يف أن الرسوم املفروضة عىل خدمات الطبيب، كاإلقامة يف املستشفيات 

أو الزيارات املختربية، عىل سبيل املثال، منخفضة جًدا.

يتكون نظام الرعاية الصحية الفنلندي العاّم من الرعاية الصحية األولية، والرعاية 

الطبية املتخصصة، وخدمات الرعاية الطبية املتخصصة للغاية. البلديات هي املسؤولة 

عن تنظيم كل من الرعاية الصحية األولية والتخصصية للمقيمني. 

جنبًا إىل جنب مع القطاع العاّم، تقدم الرشكات الخاصة خدمات الرعاية الصحية 

أيًضا، كام يوجد العديد من املنظامت االجتامعية والصحية يف فنلندا التي تقدم كالًّ من 

الخدمات املجانية وتلك التي تخضع لرسوم.

منوذج مركز الرعاية الصحية الفنلندي، حيث يعمل العديد من األطباء وغريهم 

من مختيص الرعاية الصحية تحت نفس السقف، هو واحد من األكرث تقدًما يف االتحاد 

األورويب. وتقوم فنلندا حاليًّا بإصالح نظامه الصحي واالجتامعي.

يستعري الفنلندي العادي ما يصل إىل

 12 كتابًا سنويًّا من املكتبة.

 يف عام 2018، بلغ إجاميل االستعارات 

السنوية 84.5 مليون بنداً.

      محو األمية  

%100 %72
من السكان الفنلنديني الذين تزداد 

أعامرهم عن 15 عاًما أكملوا شهادة 

التعليم الجامعي بعد املدرسة الشاملة. %40
 دراسة الرياضيات أو التدريب املهني

1%  الدراسات العليا
 %31

الجامعة أو الفنون التطبيقية

الفنلنديون متعطشون للقراءة
• 863 مكتبة محلية أو مدنية

• 348 فرًعا من املكتبة العلمية

• املئات من املكتبات الخاصة

• كام تتوفر مكتبات الرشكات واملؤسسات

 %28
مل يؤدوا التعليم الجامعي

يم
عل
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libraries.fi ،املصدر: خدمات املكتبة الفنلندية

فنلندا هي البلد األكرث إملاًما بالقراءة 
والكتابة يف العامل.

املصدر: ج. و. ميلر وم. ك. ماكينا، األمم 
األكرث إملاًما بالقراءة والكتابة يف العامل: 

توزيع الرتب

وقد وجد أن مهارات اللغة اإلنجليزية لدى 
البالغني الفنلنديني تحتل املرتبة الثامنة من حيث 

الجدارة من ضمن

 88 بلًدا.

املصدر: التعليم أواًل )EF(، مؤرش التعليم أواًل 
إلتقان اللغة اإلنجليزية
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 أوقات الفراغ الفعالة 

قد عاشت كانابهات ماهياسنج من تايالند يف شامل فنلندا منذ عام 2006. وهي و

متتلك مطعاًم تايالنديًّا يف أولو، وتجرب الطهي باستخدام الطعام الربي الفنلندي. 

يف الخريف، تقطف الفطر يف الغابة لساعات كل يوم. 

التقت كانابهات ماهياسنج مع زوجها الفنلندي سامي تورفيال يف جامعة سيام يف 

بانكوك، حيث درس كالهام األعامل التجارية. وبعد أن انتقال إىل أولو، بدأت كانابهات يف 

امليش يف الغابات املحلية، ورسعان ما أصبحت هوايتها املفضلة.

تقول كانابهات: »أشعر بهدوء األعصاب يف الغابة، وأشعر دامئًا باألمان، وأكون أكرث 

حيويًة هناك. املشهد متنوع، مع التالل واملستنقعات واملناطق املفتوحة. ميزح زوجي أنه 

يصعب حتى عيّل العودة إىل املنزل من الغابة«.

تقيض ساعات طويلة كل خريف يف قطف فطر الغابات.

عندما تبحث عن الفطر، ينتهي بك األمر بالسري كثريًا. قطف التوت أصعب بكثري. 

تذكرين الغابة بوطني، حيث إنني من منطقة تايالند الجبلية. يف هذه األيام، أشعر أنني 

يف وطني يف الغابة الفنلندية كام يف تايالند«. 

كام تصطاد كانابهات الظبي والطيور، خاصة ألنها تريد الحصول عىل األعضاء 

الداخلية التي اعتادت عىل تناولها يف تايالند.

»يف الوقت الحارض، أحاول أن أتناول اللحوم التي تم اصطيادها بأكرب قدر ممكن، 

الغابة مثل بيتى
وهذا هو سبب حصويل عىل رخصة الصيد يف العام املايض. أنا أصطاد مع أصدقايئ وأحيانًا 

مع والد زوجي، وأنا مهتمة بأجزاء من الحيوان الذي يتخلص منها اآلخرون«.

كانابهات ال تعري انتباهاً لصقيع الشتاء الفنلندي. 

تقول: "الظالم يف الخريف ميكن أن يكون صعبًا، ولكن الثلج يزيد بهجة املكان. أنا 

أستمتع بالتزلج الريفي، كام أحب السباحة يف الجليد«.

بار املعكرونة: حلم أصبح حقيقة

صنعت كانابهات لنفسها مهنة يف قطاع الضيافة. افتتحت يف 2014مطعاًم يُدعى بار 

املعكرونة 9 مع زوجها. 

ا حلم تحقق بالنسبة إيّل. يهتم عمالؤنا بالطعام  تقول كانابهات: »إنه حقًّ

التايلندي، ولكنهم يحبون أيًضا النكهات الفنلندية التي أضفتها إىل القامئة«.

وقد استخدمت الفطر التي تقطفه يف املطعم، وكذلك بعض األعشاب الربية. 

»يف كل خريف، أقوم بصنع األطباق املقلية أو الحساء مع الكويزي أصفر 

الساق والبوليت التي قطفتها من الغابة. لقد أضفت أيًضا بعض األعشاب الربية 

مثل القنفذية والرسخس إىل الوجبات. أحيانًا أقوم بصنع شاي صحي من فطر تشاجا 

.»)pakurikääpä(
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املياه النقية
املياه النظيفة هي مصدر فخر كبري للفنلنديني. ميكن العثور عىل املياه 

الجوفية املتاحة يف كل جزء تقريبًا من فنلندا. وتُستخدم من ِقبَل أصحاب 

املنازل ومحطات املياه. ميكن دامئًا استهالك مياه الصنبور دون أي معالجة.

املناظر الطبيعية الفنلندية وشمس منتصف الليل

عند رؤيتها من الطائرة، فإن فنلندا مثرية للدهشة. تغطي الغابات حوايل 78٪ 

من مساحتها، وتغطي البحريات واألنهار حوايل ٪10 منها. بطبيعة الحال، توجد يف فنلندا 

أيًضا مدن، وبلدات، وضواٍح، وحقول، وقرى، ومطارات، ومناطق صناعية، وطرق رسيعة، 

وسكك حديدية، ومناطق بحرية - لكن معظم مساحتها مغطاة بالغابات.

يؤثر املوقع الشاميل لفنلندا أيًضا يف كمية الضوء. لدى البالند الواقعة شامل 

الدائرة القطبية الشاملية، "لياٍل ال تنتهي" يف منتصف فصل الصيف، عندما ال تغرب 

الشمس عن األفق عىل اإلطالق. تبدأ هذه الفرتة يف نهاية مايو وتستمر حتى منتصف 

يوليو. أما يف فصل الشتاء، فتظل الشمس تحت األفق لفرتة متساوية من الوقت قرابة 

عيد امليالد. خالل هذه الليلة القطبية، يعكس مشهد الشتاء الضوء األزرق السحري لبضع 

ساعات يف اليوم.

دعونا نأكل مًعا! 

النكهات الفنلندية والطعام اللذيذ 

الغذاء الفنلندي فريد من نوعه، ولكنه يف الوقت نفسه يتأثر باالتجاهات 

والثقافات العاملية.

عندما ننظر إىل الخيارات الغذائية للفنلنديني، ميكننا أن نرى الخيارات األخالقية 

وتفضيل األغذية محلية اإلنتاج، باإلضافة إىل األسامك، والفطر، والحبوب، والخرضاوات 

املوسمية. تنمو املواد الخام الفنلندية يف أنظف أنواع الرتبة وباستخدام أنقى مياه يف 

العامل. يقدر الفنلنديون البساطة واألطعمة النقية. 

يف فنلندا، يتم تناول وجبة الغداء يف وقت مبكر أكرث من العديد من البلدان 

األخرى. يف مقر العمل أو يف املدرسة، يكون وقت الغداء عادًة ما بني 11-12 ظهرًا. 

تجمع الوجبات بني الناس. يف أيام العمل، يتناول املوظفون وجبة الغداء مع زمالئهم، 

ويتناولون العشاء يف املنزل مع األرسة حوايل الساعة الخامسة أو السادسة بعد الظهر. 

يف عطالت نهاية األسبوع، يقابل الفنلنديون أحيانًا أصدقاَءهم ويسرتيحون حول الطعام 

واملرشوبات الجيدة.

خالل فصل الصيف، هناك العديد من األحداث الغذائية واملهرجانات واألسواق 

التي تجمع الناس مًعا لالستمتاع بالطعام والرشاب، وغالبًا ما يرافقها املوسيقى والفن. 

مهرجان التدفق )الصورة أعاله( هو مهرجان املوسيقى الرائدة واملعارض الفنية يف 

أوروبا. يتم تنظيم هذا الحدث يف هلسنيك منذ عام 2004. وباإلضافة إىل 

املوسيقى، يوفر مهرجان التدفق مجموعة من املأكوالت الشهية.

القهوة، املزيد من القهوة! 

يستهلك الفنلنديون معدل قهوة للفرد الواحد أكرث من أي دولة أخرى يف العامل. 

يتناول الفنلنديون القهوة عدة مرات يف اليوم. تضيف القهوة إيقاًعا إىل الحياة. وتسمى 

فرتات االسرتاحة الرسمية خالل يوم العمل باسرتاحة تناول القهوة. يُعد تناول القهوة 

نشاطًا اجتامعيًّا يف فنلندا. إذا قمت بزيارة شخص ما، فسيتم تقديم القهوة لك، مع 

كعكة رمبا. تعترب القهوة الفاتحة املحمصة هي النوع املفضل لدى الشعب الفنلندي، 

حيث يتناولون هذا النوع غالبًا إىل جانب كمية متزايدة من القهوة الغامقة املحمصة.

 خبز الردة  والشوفان بجميع أشكاله 

يعترب خبز الجاودار شيئًا فنلنديًّا حًقا. خالفًا لبلدان أخرى، يفضل الفنلنديون الردة 

عىل القمح. صوَّت الفنلنديون لخبز  الردة باعتباره الطعام الوطني الفنلندي. 

إن الفنلنديني متخصصون يف أبحاث الشوفان وتطوير منتجات الشوفان املعززة 

للصحة، ويرجع متيز الشوفان الفنلندي إىل بيئة القطب الشاميل التي تنتج الشوفان 

األعىل جودًة.
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البنت مثل أمها

ولدى كانابهات طفالن، ابنة تبلغ من العمر 12 عاًما، وابن يبلغ من العمر 11 

عاًما، وهام يدرسان  يف املدرسة الدولية يف أولو. بدأت ابنتها للتو فتاة الكشافة وتتمتع 

باإلقامة يف معسكرات .

تبتسم كانابهات قائلة: »كنت سعيدة جًدا عندما أدركت أن ابنتي مهتمة أيًضا 

بالطبيعة! لقد ذهبنا بالفعل للتخييم يف الغابة مرة واحدة ملدة ثالث ليال، وأحبت النوم 

يف الخيمة معي يف الغابة الصامتة«. 

ستجد صور الغابات التي التقطتها كانابهات ماهياسنج عىل حسابها عىل 

.N43NG :إنستجرام

تتمتع كانابهات بفنجان من الشاي وهي متيل عىل جذع شجرة – اسرتاحة قصرية قبل إكامل نزهتها الشتوية. موسمها املفضل هو الخريف عندما ميكنها قطف الفطر.

حق كل إنسان  

الغابات الفنلندية مليئة باألغذية الصحية املتاحة للجميع. ووفًقا للحق العاّم يف 

الحصول عليها، »حق كل إنسان«، ميكن ألي شخص قطف التوت والفطر بغض النظر عن 

مالك األرض. ال يتطلب اإلذن من مالك األرض. يتمتع التوت الربي بالعديد من الفوائد 

الصحية مثل التوت الربي يف القطب الشاميل، وتوت العليق، والتوت الكلود وعنب 

الثور. الخريف هو موسم قطف الفطر، مثل الكويزي الذهبي، والكويزي أصفر الساق، 

والفطر البوليط.

يسمح لك حق كل إنسان يف القيام بقطف الزهور والذهاب للتخييم، كام يتم 

تضمني الصيد يف الحق العام يف الحصول عند الصيد بالصنارة والخطاف.
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رشكَتا ســوبر ســل وروفيو 
لآللعــاب االلكرتونيــة

أواًل كانت هناك رشكة روفيو بلعبة الطيور الغاضبة، 

ثم جاءت رشكة سوبرسل بألعاب هاي داي 

 ،)Clash of Clans( ورصاع العشائر ،)Hayday(

وشجار النجوم ) Brawl Stars(. وبعد هذه 

النجاحات الكبرية، لدينا اآلن أكرث من 

200
 رشكة يف مجال األلعاب يف فنلندا.

 هناك أكرث من
 3.2

ماليني حامم ساونا يف فنلندا.

ميكن لجميع الفنلنديني الذهاب إىل الساونا يف نفس الوقت إذا أرادوا!

 Aalto 1. قطعــه مبدعــة مــن عالمــة األواين الزجاجيــة الفنلنديــة، 

لتو. لتــي أنشــأها ألفــار وأينــو ا vase، ا

2. مقــص فيســكارز ذو الجــودة الكالســيكية املعــروف يف جميــع 

العامل. أنحــاء 

الفنلنديــة مــع  لتقنيــة  ا 3. ســاعة الســونتو – حينــا تجتمــع 

ــدي. لفنلن ا ــم  التصمي

4. العــب كــرة الســلة املحرتف لــوري ماركنــن هو أرسع العب يف 

100 مرة  لثالثيــة  لــدوري األمــريك للمحرتفــني يســجل األهــداف ا ا

خالل مســرته.  

لثلج". F1 الســائق كيمــي رايكونــن واملعــروف باســم "رجــل ا  .5

لبعيــدة  ا لتزلــج للمســافات  يــة وا الرما ئيــة  لرياضــة ثنا ا 6. الالعبــة 

ينــن. كاســيا ماكارا

القهوة، واملثلجات، وخبز الردة

استهلك الفنلنديون 9.6

 كجم من القهوة للفرد الواحد عام 2017 - أكرث من أي بلد آخر يف العامل. 

الفنلنديون أكرث استهالكاً لآليس كريم يف أوروبا - أكرث من 13

لرتًا للفرد الواحد يف السنة. 

يستهلك الفنلنديون ما يصل إىل 16

 كجم من  الردة  للشخص الواحد يف السنة.
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لفنلنــدي  ا املشــهد  أحــد أندر أنــواع الفقات

مل يتبقَّ سوى

 390
 فقمة ساميا حلقية )Pusa hispida saimensis( يف العامل. 

توجد الفقمة الساميا الحلقية يف منطقة بحرية ساميا يف جنوب 

رشق فنلندا - أو عىل الكامريا الحية! 

luontolive.wwf.fi/en شاهد

وايل بــات حــوايل %78  لغا تغطــي ا

لبحــرات واألنهــار  ، وتغطــي ا  مــن مســاحة فنلنــدا

 . %10 منها ــو  نح

1،000،000( مالــك غابات  هنــاك حــوايل مليــون )

. حــوايل واحــد مــن كل خمســة فنلنديــني  يف فنلنــدا

ميتلــك أرًضــا غابية.

الصيف
- الصيف دافئ ومعتدل، وتكون األمطار فيه وافرة، وطبيعته خرضاء. يبلغ متوسط درجة 

الحرارة خالل فصل الصيف يف جنوب فنلندا حوايل 18 درجة مئوية، ويف شامل فنلندا 

15 درجة مئوية.

الربيع  
- يبدأ ذوبان الجليد. ويحافظ إقليم 

البالند  وحده عىل الثلوج ملامرسة 

الرياضات الشتوية.

الخريف  
- يبدأ الخريف يف سبتمرب، وقد يكون الجو ال يزال 

دافئًا إىل حٍد ما يف فصل الخريف. وتيضء الغابات 

وتتوهج بأوراق الشجر امللون.

الشتاء
- ثلجي يف الشامل. يتكون الشفق القطبي الشاميل خالل الليل يف إقليم 

اليب. يبلغ متوسط درجة الحرارة خالل فصل الشتاء حوايل 2- درجة مئوية يف 

جنوب فنلندا و12- درجة مئوية يف شامل فنلندا.

امليــاه الداخليــة
: فلديهــا مئــات  وفيــا يتعلــق بامليــاه الداخليــة، فــإن فنلنــدا ال مثيــل لهــا

ئيــة املتنوعــة، مــع الكثــر من املســاحة،  الكيلومــرتات مــن املمــرات املا

والخصوصيــة، والخلجــان غــر املأهولــة. 

لــدى فنلنــدا حوايل

188،000بحرة.
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ئــرة القطبيــة  لدا ا
الشــالية

تعمل الدائرة القطبية الشاملية يف إقليم البالند  عند 

خط العرض 66.5 درجة. وعىل جانبها الشاميل، يكون 

املناخ شبه قطبي، وتكون النباتات عىل هيئة غابة 

شاملية بشكل رئييس.

يف منتصف الصيف، ال تغرب الشمس وتكون مضيئة 

طوال اليوم.

لفنلنــدي  ا الحيــوان الوطنــي 
لبني األورايس لــدب ا هــو ا

 )Ursus arctos arctos(

والزهرة الوطنية هي زنبق 
الوادي 

.)Convallaria majalis(

Source: Finnish Meteorologial Institute
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كيف أصبحت فنلندا ما هي عليه اآلن 

يبدأ  االستيطان يف فنلندا. 

50001809قبل امليالد 1155

فنلندا تصبح جزًءا من 
مملكة السويد، من خالل 

حملة صليبية.

1640

أول جامعة يف 
فنلندا.

السويد تفقد فنلندا لصالح 
اإلمرباطورية الروسية بعد 

الحرب.

1812

نُِقلت عاصمة فنلندا من 
توركو إىل هلسنيك.

1848

متت إذاعة أغنية أرضنا
 )Our Land( ألول مرة يف 

يوم 13 مايو، والتي وقع عليها 
االختيار الحًقا لتكون النشيد 

الوطني لفنلندا.

1849

نرُشت امللحمة الوطنية يف 
.)Kalevala( كاليفاال

تطورت فنلندا عىل مر الزمن لتصبح دولة رفاهية الشامل التي تتميز باملساواة وشبكات األمان االجتامعي وتكافؤ الفرص للجميع.

1906 1860

تحصل فنلندا عىل عملتها 
الخاصة، املاركا، التي تم 
استبدالها باليورو يف عام 

.1999

1866

أُنِشئ نظام مدريس 
وطني مستقل عن 

الكنيسة.

بعد الربملان أحادي املجلس، 
أصبحت فنلندا أول بلد 

يف العامل مينح املرأة حقوقًا 
سياسية كاملة.

1917

فنلندا تحصل عىل 
استقاللها من روسيا.

1918

اندلعت الحرب األهلية 
الفنلندية من يناير إىل مايو. 
تم تأكيد علم فنلندا رسميًّا.

1920

أنشئت أول عيادات 
لرعاية الطفل.

1899

يؤلف جان سيبيليوس 
لحن القصيدة املعروفة 

عىل نطاق واسع 
.»Finlandia«
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بل أكرث من 10،000 عام، كانت أوروبا الشاملية مغطاة بالجليد الذي كان ق

يُعتقد أنه قد تشكَّل قبل 110،0000 سنة. وعندما تراجع الجليد أخريًا، بدأ 

الناس يف الوصول إىل املنطقة التي تعرف اآلن كفنلندا. وكان الحكام واملنظامت 

اإلدارية اإلقليمية مناذج مامثلة من العصور التالية. وتشمل مصادر الرزق الرئيسية صيد 

الحيوانات واألسامك، فضاًل عن التجارة الدولية، حتى مع البلدان البعيدة.  

وصلت املسيحية إىل فنلندا من الرشق والغرب. ورمبا يف عام 900، سادت 

املسيحية يف جزء كبري من جنوب فنلندا. وبداية من القرن الثاين عرش، ختمت الحروب 

الصليبية من السويد عقائد الفنلنديني. أدمجت قوة الصليب والسيف فنلندا يف السويد 

وأوروبا الكاثوليكية ألكرث من ،600 سنة. بدأ اإلصالح يف السويد وفنلندا يف أوائل 

القرن السادس عرش. وتبعت ذلك حروب دينية يف القرن السابع عرش شاركت فيها 

السويد، مبا يف ذلك الفنلنديون. 

وقد اشتبكت السويد وروسيا حول موقع حدودهام لعدة قرون. ومل تنتِه الحروب 

مع روسيا حتى خرست السويد الحرب الفنلندية ما بني عاَمي 1808و1809. 

وأصبحت فنلندا دوقية كربى تحت الحكم الرويس، ولكنها احتفظت بترشيعاتها وإدارتها 

السابقة. كانت فنلندا جزًءا من اإلمرباطورية الروسية ألكرث من 100 سنة. وسلط ذلك 

الضوء عىل حقبة من التقدم، ال سيام خالل العقود األخرية. وقد تطورت فنلندا من 

املحيط الرشقي للسويد إىل جزء من روسيا يتمتع باالستقالل الذايت والتطور الشديد. 

وأنشأت فنلندا برملانًا واعتمدت عملتها مبوجب الحكم الرويس. وقد تطورت أعاملها 

وصناعتها.

ورمبا كان نرش كاليفاال )Kalevala( يف عام 1849 هو أهم حدث من حيث 

الهوية الوطنية. كاليفاال هي ملحمة بطولية واسعة املجال من فن الفولكلور. أعطت 

فنلندا تاريًخا وكانت مصدر إلهام للفنانني، وامللحنني، واملؤلفني. ويف أواخر القرن التاسع 

عرش، قام امللحن جان سيبيليوس، والشاعر إينو لينو، والرسامان إكسييل غالن-كاليال، 

وألربت أدلفلت، وآخرون غريهم، بإنشاء »العرص الذهبي للفن الفنلندي« - الجوهر 

الثقايف لفنلندا، كام أوحت كاليفاال بفكرة االستقالل. وكان الفنلنديون يقاومون عندما 

بدأت روسيا يف تغيري قوانني فنلندا بشكل تعسفي وإخضاع البالد يف أواخر القرن 

التاسع عرش وأوائل العرشينيات. ويف شامل أوروبا، انتهت الحرب العاملية األوىل بانهيار 

اإلمرباطورية الروسية واستقالل فنلندا يف 1917.

فنلندا املستقلة

اندلعت الحرب األهلية الفنلندية يف بداية عام1918 وأراد الحمر الحفاظ عىل 

العالقات الوثيقة مع روسيا السوفيتية، وأيد البيض استقالل فنلندا ألسباب قومية 

وسياسية. وقد قسمت الحرب فنلندا إىل معسكَرين لعقود. 

وكانت السنوات األوىل من االستقالل الفنلندي دلياًل عىل فرتة من التطور والنمو. 

وشملت اإلصالحات الهامة إنشاء عيادات لرعاية األطفال يف العرشينيات من القرن 

التاسع عرش. وأدرجت األمهات والشابات الحوامل يف خدمات الرعاية الصحية العامة، 

وانخفض معدل وفيات الرضع انخفاًضا حاًدا. ويف الوقت نفسه تقريبًا، وصل نظام 

املدارس االبتدائية إىل أبعد املناطق يف البلد، وأصبح االلتحاق باملدارس إلزاميًّا. وخالل 

اإلصالح الزراعي الكبري، تم تزويد السكان املعدمني يف الريف بأراض صالحة للزراعة 

لتفكيك هياكل الطبقات. 

عطلت الحربان التي اندلعتا يف   عاَمي 1939و1944 التنمية  املناسبة . 

واندلعت حرب الشتاء بعد هجوم االتحاد السوفيتي عىل فنلندا، وعىل الرغم من تفوق  

 عدوها  ، ظلت فنلندا مستقلة. اندلعت حرب االستمرار يف عام 1941 
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1939

اندالع حرب الشتاء ضد 
االتحاد السوفيتي.

1948

تقدم وجبة غداء صحية 
مجانية لكل طالب يف 

املدارس الفنلندية.

1921

تؤكد عصبة األمم أن 
جزر آالند جزء مستقل 

بذاته تابع لفنلندا.

1964

يصمم رسام املنسوجات مايّا 
ايزوال زهرة »الخشخاش« 

ملارمييكو.

1943

يرسم الكاتب والرسام توف 
جانسون النسخة األوىل من 

.»Moomintroll«

1952

أوملبياد هلسنيك الصيفية.
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1938

يدخل قانون منح األمومة 
حيز النفاذ، وتُعطى أول 

حزمة والدة لألمهات 
الجدد.

babyinabox# رمز تعبريي

20002008 1995

فنلندا تنضم إىل االتحاد 
األورويب.

يتم انتخاب تاريا  هالونني 
كأول سيدة تحمل منصب 

رئيس البالد يف فنلندا.

يفوز ماريت أهتيساري، 
رئيس فنلندا السابق، 
بجائزة نوبل للسالم.

2017

مينح قانون املساواة يف 
الزواج حق الزواج لزوَجني 

من نفس الجنس وحق 
التبني.

2035

السنة املستهدفة لفنلندا 
للوصول إىل الحياد 

الكربوين.

يُسمى الربملان السامي 
يف فنلندا رسميًّا باسم 

»Sámediggi«. ويُرفع 
العلم السامي.

1996 1991

أُجِري أول اتصال GSM يف 
العامل يف فنلندا.
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أن هاجمت أملانيا االتحاد السوفيتي. وتعاهدت فنلندا سلميًّا مع االتحاد السوفيتي 

يف عام 1944 وصدت القوات األملانية من أراضيها. ونتيجة للحربنَي، فقدت فنلندا 

جزًءا كبريًا من مساحتها اإلجاملية. وقد تم نقل سكان املناطق التي تم التنازل عنها 

إىل االتحاد السوفيتي إىل فنلندا، مام يعني أن البالد تحتاج إىل إعادة توطني أكرث من 

400،000 شخص. كان ذلك مرشوًعا واسع النطاق. 
بعد الحرب، بدأت فنلندا تتطور لتكون دولة صناعية، وظلت البالد دميقراطية، 

وتحولت فيها خسائر الحرب الفادحة إىل نعمة مقنعة: توجب عىل فنلندا إنشاء العديد 

من الصناعات من الصفر عمليًّا؛ وخاصة صناعة املعادن. 

وقد وفرت التجارة مع االتحاد السوفيتي فوائد مالية كبرية، واستوردت فنلندا 

املواد الخام والنفط عىل وجه الخصوص واملنتجات الصناعية املصدرة. وعززت فنلندا 

أيًضا بانتظام عالقاتها مع الغرب، وانضمت إىل األمم املتحدة يف عام 1955 وأصبحت 

عضًوا منتدبًا يف رابطة التجارة الحرة األوروبية يف عام 1961، وعضًوا كامل العضوية يف 

عام 1986، كام أبرمت فنلندا اتفاقًا للتجارة الحرة مع السوق األوروبية املشرتكة يف 

عام 1973، وتوج هذا االتجاه بانضامم فنلندا إىل االتحاد األورويب يف عام 1995. 

فنلندا الحديثة

يُعد التعاون بني املؤسسات الخاصة والقطاع العام أمرًا مألوفًا للغاية يف فنلندا، 

ا، ال  كام هو الحال بالنظر إىل مساهمة القطاع الثالث القوية. وتلعب املنظامت دوًرا هامًّ

سيام يف مجال الرعاية الصحية واالستجامم، ويف العديد من املؤسسات الهامة التي تعمل 

يف مجاالت العلم والثقافة. 

استفاد االقتصاد الفنلندي من السالم الصناعي: فقد متكنت منظامت املوظفني 

وأرباب العمل من االتفاق عىل قضايا صعبة. فنلندا بلد شاميل له روابط سياسية وثقافية 

قوية مع بلدان الشامل األخرى. إنها بلد دميقراطي أورويب، وعضو يف االتحاد األورويب، 

وعضو نشط يف األمم املتحدة. 

وعىل مدى عقود، شارك الفنلنديون يف عمليات حفظ السالم وحل الرصاعات يف 

جميع أنحاء العامل. وقد فاز ماريت أهتيساري، رئيس فنلندا سابًقا، بجائزة نوبل للسالم 

لعمله يف حل النزاعات. ويف عام 1988، ُمنحت جائزة نوبل للسالم لقوات حفظ السالم 

التابعة لألمم املتحدة، فيام بينهم حوايل 20،000 فنلندي.

فنلندا عىل الصعيد العاملي

أسست السويد، والرنويج، والدمنارك، وآيسلندا مجلس دول الشامل يف عام 1952 

لتيسري التعاون. وانضمت فنلندا إىل مجلس دول الشامل يف 1955، بعد أن خفت 

حدة التوتر الدويل. واتفقت البلدان عىل االتحاد الشاميل لجوازات السفر وسوق العمل 

املشرتك. 

كان عام 1952 وقت التغريات الكبرية - بداية جديدة. كانت فنلندا قد دفعت 

بالفعل خسائر الحرب الفادحة، واجتذبت أوملبياد هلسنيك الصيفية زواًرا من جميع 

أنحاء العامل. 

كيف أصبحت فنلندا ما هي عليه اآلن
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ستفيد الرشكات القامئة عىل البحث والتطوير من استثامرات الدولة الفنلندية ت

يف مجال البحوث. إن ثقافة التعاون بني الجامعات والرشكات مهمة. وتَُعّد 

التكنولوجيا الصحية واحدة من الصناعات التصديرية الرائدة يف فنلندا.

وتقول سارة هاسينن، الرئيس التنفيذي لرشكة Healthtech Finland »استثمرت 

فنلندا بكثافة يف البحوث الطبية والدوائية وعلوم الحياة وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والذكاء االصطناعي لعقود، وكانت هذه البحوث نقطة انطالق لالبتكارات يف 

العديد من الرشكات«.

من أجل النجاح يف املنافسة الدولية، تحتاج الرشكات إىل اكتساب املعرفة يف 

مختلف املجاالت. 

»مستوى التعليم مرتفع يف فنلندا. فعىل سبيل املثال، تستفيد رشكات التكنولوجيا 

الصحية من التعاون بني كليات الطب والتكنولوجيا يف الجامعات. هناك ما يكفي من 

  .»R & D املهنيني املتعلمني جيًدا مثل املهندسني واألطباء املتوفرين لدى

املنتجات املفيدة التي تحتاجها حًقا

تعمل رشكات التكنولوجيا الصحية عىل الصعيد العاملي ويتم تصدير معظم 

منتجاتها. 

»تصدر الرشكات الكبرية 90-100% من منتجاتها، واألصغر منها حوايل 

50%من منتجاتها. فنلندا سوق صغرية للتكنولوجيا الصحية التي تؤدي خدمتها 

ازدهار الصناعات القامئة عىل البحوث 
مع ثقافة البيانات املفتوحة

كأفضل مرجع يف هذا املجال. إذا كان املنتج يعمل يف فنلندا حيث يكون نظام الرعاية 

الصحية من الدرجة العالية، فإنه عىل األرجح سوف يعمل يف مكان آخر«. 

يدعم التعاون بني املستشفيات والرشكات تصميم املنتجات.

ترشح هاسينن قائلة »لدينا خمسة مستشفيات جامعية حول فنلندا، وتعمل 

معظم رشكات التكنولوجيا الصحية بالقرب من هذه املراكز املعرفية. تم تصميم العديد 

من املنتجات لتلبية االحتياجات الحقيقية يف املستشفيات«.

يسمح الترشيع الفنلندي بدمج وتبادل البيانات الصحية املجهولة ألغراض البحث 

اإلضايف. وميكن للباحثني إيداع العينات التي جمعوها يف البنوك الحيوية والبنوك الجينية 

للباحثني اآلخرين لغرض االستخدام. 

النمو من خالل التعاون: كايكو هيلث

طورت الرشكة الفنلندية كايكو هيلث تطبيًقا رقميًّا باالعتامد عىل الذكاء 

االصطناعي ملتابعة أعراض مرىض الرسطان. تعرض خوارزميات كايكو الفريدة من نوعها 

عىل الشاشة األعراض، كام تنبه فرق الرعاية عند الحاجة.

يقول الرئيس التنفيذي لكايكو هيلث لوري سيبوال »تأسست كايكو هيلث يف 

عام 2012 يف جامعة آلتو يف هلسنيك. وكان الهدف منها هو تطوير طريقة رقمية 

لدعم مرىض الرسطان أثناء العالج واالمتثال للشفاء. يُعد تعاوننا مع الجامعة ويف كل 

املستشفيات الجامعية الفنلندية يف التجارب الرسيرية رضوريًّا لتطوير منتجاتنا«.

بيئة األعامل التجارية
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تُجري معظم رشكات التكنولوجيا الصحية الفنلندية أعاملها عامليًّا. وكثريًا ما 

تستفيد ابتكاراتها من االستثامرات التي قامت بها الدولة الفنلندية يف مجال 

البحوث.

تقدم رشكة Bayer’s R&D يف توركو منتجات صيدالنية مبتكرة

تعتمد عىل توصيل األدوية املبنية عىل البوليمر )يسار(. يف عام 2016، 

أصبحت Bayer’s Mirena )أدناه( أول منتج فارما فنلندي. يتم تصديرها 

إىل أكرث من 130 دولة. ويتابع تطبيق كايكو هيلث الرقمي )أسفل اليسار( 

أعراض مرىض الرسطان.
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الرشكاء التجاريون الرئيسيون

الصادرات حسب مجموعة املنتجات

قطاع الخدمات والحكومة 

%74
الصناعة والتشييد  

%22
الزراعة والحراجة  

%4

أعىل 10 تشمل:
 األدوات الطبية، والورق غر املصقول، والسفن 

السياحية، واملحوالت الكهربائية.

تبلغ قيمة صادرات الخدمات الفنلندية 26 مليار يورو. والصادرات األكرث شيوًعا هي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، والنقل، ومنح الرتاخيص، والخدمات السياحية.

قطاع الخدمات

اآلخرون

التجارة

الصناعة
البناء

26
بليون يورو

%3 %43

%47
%1

%6
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إجايل الناتج املحيل 
اليورو

  42،300
للفرد

دعونا نبتكر!
قاد نشاط براءات االخرتاع فنلندا إىل املرتبة الثالثة يف 

قامئة البلدان األكرث ابتكاًرا. 

ارتفع عدد براءات االخرتاع للفرد يف فنلندا بعد كوريا 
الجنوبية وأملانيا.

وقود الديزل 

الورق املصقول 4.5 باليني يورو

  3.8 باليني يورو

سيارات 

صفائح الفوالذ املقاوم للصدأ 2.4 بليون يورو

2.2 بليون يورو
األخشاب املنشورة 

1.8 بليون يورو
السليلوز  

1.7 بليون يورو
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تصدير صناعة الخدمات

ا لنمو األعامل التجارية  ووفًقا لسيبوال، فإن ثقافة التشغيل الفنلندية داعمة جدًّ

الدولية.

»توفر فنلندا خربة تكنولوجية وطبية ممتازة ومناًخا من الثقة املتبادلة. يتم اآلن 

استخدام تطبيقنا يف عدد متزايد من أفضل مستشفيات عالج الرسطان األوروبية«.  

 

إنشاء اقتصاد بيانات عادل

مرشوع اقتصاد بيانات Sitra التابع لـ IHAN® يساعد عىل إنشاء القواعد 

 GDPR األوروبية العامة القتصاد بيانات أخالقي وصديق للمستهلك. تقدم قوانني

للمواطنني حق معرفة ما تم جمعه من البيانات الشخصية، وغالبًا ما يكون لديهم 

الحق أيًضا يف الحصول عىل البيانات التي متت إزالتها. ومع ذلك، عندما يكون الشخص 

اختار عمًدا تبادل املعلومات مع رشكة ما، فيمكن خلق خدمات جديدة ومناذج أعامل 

جديدة عىل أساس تلك البيانات. الجميع فائز: املستهلكون، ومقدمو الخدمات، ومقدمو 

البيانات.

وخري مثال عىل ذلك هو مرشوع »My Travel health« التكنولوجي الصحي 

الرائد املمول من Sitra، طوكيو عام 2020. يقدم هذا املرشوع للمواطنني الفنلنديني 

طريقة جديدة للوصول إىل البيانات الصحية الرسمية خالل دورة األلعاب األوليمبية عام 

2020 من خالل تطبيق عىل الهاتف. إنه جزء من مفهوم متابعة Sitra لبيانات املريض 

يف كل مكان. سيوفر التطبيق للمسافرين الدوليني سهولة الوصول املوثوق إىل املعلومات 

الصحية املسجلة يف فنلندا. يتم متكني هذه االبتكارات الجديدة يف الخدمة من ِقبَل اإلطار 

الفني لـ IHAN التابع لـ Sitra والقانون الفنلندي الجديد الخاص باالستخدام الثانوي 

للصحة والبيانات االجتامعية.

هلسنيك هي ثاين أفضل مدينة الستقرار الرشكات الناشئة.
»قد تقدم بعض املدن رواتب أكرب، ولكن بعد النظر يف الرضائب 

ونفقات املعيشة، قد ال يكون العائد كبريًا جًدا. وباملثل، يجب عىل 
املهنيني النظر يف نوعية الحياة: هل ستكون أيام العطلة كافية لزيارة 

املنزل؟ هل ميكن الوصول إىل الرعاية الصحية حسب رغبتك«.

املصدر: Nestpick، مؤرش مدن الرشكات الناشئة

»Slush« الذي عقد يف هلسنيك هو الحدث الرائد للرشكات الناشئة 

يف أوروبا. تم إطالقه يف عام 20082008، ويجمع بني 4000 

رشكة ناشئة و2000 مستثمر و20،000 زائر من 100 
دولة مختلفة كل عام.

 الرشكات الناشئة 

sitra.fi/en/topics/fair-data-economy

بيئة األعامل التجارية
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االبتكارات من أجل مستقبل مستدام

معهد هلسنيك لعلوم االستدامة )HELSUS( هو وحدة أبحاث مشرتكة بني الكليات يف جامعة هلسنيك. املعهد 

هو استجابة لدعوة الجامعات واملؤسسات البحثية لتحمل مسؤولية أكرث أهميًة يف إيجاد مسارات جديدة نحو تحوالت 

االستدامة. 

يجمع HELSUS بني الخربة األساسية من مختلف الجامعات ومعاهد البحوث، ويشمل أيًضا أصحاب املصلحة 

غري األكادمييني من أجل املساهمة يف تحوالت االستدامة يف املجتمع. ويشكل املعهد مجتمًعا بحثيًّا دوليًّا ومتعدد 

التخصصات لألساتذة والباحثني العاملني يف مواضيع االستدامة. ويركز البحث بصفة خاصة عىل الدراسات الحرضية، 

واالستهالك واإلنتاج، وسياقات الجنوب والقطب الشاميل العاملية.
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 فنلندا تقدر التعليم

فنلندا هي واحدة من الدول الرائدة يف مجال التعليم يف منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية. ويُفرسَّ ذلك بالعوامل التالية: 

• الجودة العالية املستمرة للتعليم األسايس للمجموعة العمرية بأكملها يف جميع أنحاء البلد؛ 

املعلمني ذوي املهارات العالية؛ مبدأ مدرسة الحي: يتم تحديد املدرسة التي يحرضها األطفال 

عىل أساس املنطقة التي يقيمون فيها؛ نظام مكتبة جيد األداء وعايل الجودة.

• بعد تسع سنوات من الدراسة الشاملة، يستمر الشباب يف التعليم املهني أو املدارس 

الثانوية العليا.

• توفر املدارس الثانوية العليا التعليم العام الذي يُِعّد الطالب ملزيد من الدراسات. يف نهاية 

دراستهم، يؤدي الطالب امتحان شهادة القبول يف الجامعة. حوايل 58٪ من جميع الطالب 

الذين أدوا امتحان القبول يف عام 2017 كانوا من الفتيات.
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االستفادة القصوى من الذكاء االصطناعي

يستغل الفنلنديون الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء االصطناعي. أشار االتحاد األورويب مؤخرًا إىل أنه يعتزم أن يصبح رائًدا عامليًا 

يف مجال الذكاء االصطناعي املسؤول أخالقيًّا وأنه سريكز عىل الفرص املتاحة يف سوق األعامل التجارية. وتستهدف فنلندا أيًضا هذه 

األسواق بقوتها يف تقنيات الذكاء االصطناعي الرضورية للحلول الصناعية، مثل الُنهج الهجينة والرتكيز عىل عمليات B2B الصناعية. 

مجاالتنا املحتملة هي صناعة الربمجيات، وصناعة العمليات، والتشغيل اآليل، وأدوات الطاقة، والسفن، والتكنولوجيا الصحية، 

واستخدام موارد الغابات. وفًقا لألبحاث التي أجريت يف 15 دولة أوروبية، تقود الرشكات الفنلندية أوروبا يف استخدام الذكاء 

االصطناعي، وتستفيد فنلندا من مستوى التعليم الجيد وحرية حركة البيانات. يقوم روبوت الخدمة يف الصورة أعاله بتوجيه املرىض 

يف مركز رعاية صحية يف هلسنيك.

هل تعلم؟

 ميكن للجميع تعلم كيفية فهم الذكاء االصطناعي. الدورة الفنلندية عىل اإلنرتنت 

وقد اجتذبت عنارص من الذكاء االصطناعي عرشات اآلالف من املشاركني من جميع أنحاء العامل، واجتاز حوايل 7,500 شخص 

.Reaktor الدورة بالفعل. وتدار هذه الدورة من ِقبَل جامعة هلسنيك ورشكة التكنولوجيا

االقتصاد الفنلندي

• فنلندا هي بلد الشامل األورويب الغني مع ناتج محيل إجاميل للفرد بقيمة 42,300 يورو. يتامثل مستوى الرثوة 

يف بلجيكا، وأملانيا، واململكة املتحدة مع فنلندا.

• لدى فنلندا توزيع متساٍو للدخل يشبه إىل حد كبري بلدان الشامل األخرى. واعتمدت فنلندا اليورو يف عام 2002.

• فنلندا رائدة عامليًّا يف مجال التكنولوجيا، وتتصدر التصنيفات العاملية يف مجال حامية البيئة، والضامن االجتامعي، 

والتعليم. صناعة الخدمات هي أكرب صاحب عمل بهامش واضح. صنفت مجلة ذي إيكونوميست فنلندا ضمن أفضل 

عرش بيئات تجارية يف العامل.

• فنلندا هي دولة رائدة يف بناء السفن وتصنيع محركات الديزل الكبرية، واملصاعد وآالت الورق. ويجري حاليًّا إنشاء 

مشاريع جديدة يف صناعة األلعاب واإللكرتونيات وإنتاج الربمجيات، وكذلك يف مجال التكنولوجيا النظيفة. يعد الحدث 

السنوي للرشكة الناشئة »سلش« من أكرب الفعاليات يف العامل.
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بادرة إدارة األزمات )IMC(، التي أسسها الحائز عىل جائزة نوبل للسالم ورئيس م

فنلندا السابق ماريت أهتيساري يف عام 2000، هي مؤسسة مستقلة تعمل ملنع 

وحل الرصاعات السياسية العنيفة من خالل الحوار والوساطة. 

»استقالل مؤسسة مبادرة إدارة األزمات هو مصدر قوتنا. عادة ما تكمل عمليات 

حوار مبادرة إدارة األزمات غري الرسمية املفاوضات الرسمية. نحن موثوق بنا؛ ألنه ليست 

لدينا أجندة سياسية خفية. نحن نعمل يف تعاون وثيق مع االتحاد األورويب، واالتحاد 

األفريقي، 

ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة. وغالبًا ما تتم دعوتنا للمشاركة 

من ِقبل إحدى هذه املنظامت أو من ِقبل طرف نزاع »، ترشح توجي تالفيتي املديرة 

التنفيذية ملؤسسة مبادرة إدارة األزمات.

لدى مبادرة إدارة األزمات رشاكة وثيقة جيدة األداء مع وزارة الخارجية يف فنلندا. 

ووساطة السالم هي واحدة من أولويات السياسة الخارجية لفنلندا. 

»إن حكومة فنلندا هي أكرب ممول لنا. وغالبًا ما يُنظر إىل فنلندا عىل أنها بلد 

عادل، وغري منحاز، وعميّل، ويتمتع باملساواة مع تاريخ حافل بالصعاب. وقد استفادت 

مبادرة إدارة األزمات من تلك السمعة«.

العمل من أجل السالم
املهارة الرئيسية هي االستاع

تقول تافيلتي: »لدينا حوايل 80 موظًفا، وهم أهم أصولنا. ويتمتع شعبنا بالخربة 

يف سياقات األزمات واملعرفة بالسياسات الدولية. وميثلون حوايل 20 جنسية مختلفة 

وخلفيات تعليمية مختلفة«.

يف إطار هذا الحوار، تشمل مبادرة إدارة األزمات جميع األطراف املعنية يف 

املحادثة. 

»ال ميكن لدخيل أن يصمم السالم لآلخرين، ويجب أن تكون العملية مملوكة 

محليًّا. كل ما ميكننا القيام به هو تسهيل املحادثة واملساعدة يف بناء الثقة. وأهم يشء 

يؤدي إىل السالم املستدام هو اإلصغاء إىل اآلخرين وفهم وجهة نظرهم«. 

بناء السالم عملية بطيئة وشاقة، وهناك حاجة إىل مساهمة الجميع.

»يؤكد الرئيس أهتيساري دامئًا عىل قيمة املساواة بني الجنَسني يف أي عملية من 

عمليات السالم، حيث تختلف وجهات نظر املرأة عن الرجل تجاه املجتمع، وغالبًا ما تُرى 

اإلشارات األوىل للتغري عىل مستوى القاعدة الشعبية. ولعمليات السالم الشاملة فرص 

أفضل لتحقيق السالم املستدام«.

تشجيع املشاركة  السياسية للمرأة الليبية 

ويشكل عمل املؤسسة يف ليبيا مثااًل جيًدا عىل إدماج املرأة. وبعد عقد من الزمن 

تقريبًا بعد القذايف، ال يزال البلد غري مستقر ومنقسم.  وهناك العديد من جامعات 

املصالح التي تحاول التأثري يف املفاوضات.

تعمل مؤسسة إدارة األزمات يف ليبيا منذ عام 2015.

ترشح تالفيتي، »نحن نستخدم الحوار الشامل من أجل دعم العملية االنتقالية. 

لقد جمعنا بني أحزاب سياسية مختلفة وأرصرنا عىل أن 5% يف املائة من ممثليهم 

ينبغي أن يكونوا من النساء. ومن خالل هذا الحوار، فإن عدًدا متزايًدا من األحزاب 

السياسية مستعد لاللتزام بليبيا الدميقراطية واملوحدة«.

ال ميكن التنبؤ بحاالت الرصاع دامئًا.

»إن الهدف من الحوار الشامل هو بناء أساس ملجتمع أكرث عداًل واستقراًرا. وحتى 

إذا اتخذ الرصاع خطوتنَي إىل األمام وخطوة إىل الوراء، فقد تم غرس بذور التقدم طويل 

األجل«.

فنلندا عىل الصعيد العاملي

وتعمل مؤسسة مبادرة إدارة األزمات مع االتحاد األفريقي والجامعات االقتصادية 

اإلقليمية األفريقية لتعزيز التعاون اإلقليمي يف مجال السالم واألمن. الصورة التي 

التقطت يف مؤمتر الحوارات الوطنية يف هلسنيك، 5 أبريل 2017. توجي تالفيتي، 

املديرة التنفيذية ملؤسسة مبادرة إدارة األزمات الثالثة من اليسار يف الصف 

األمامي.

وتشارك مؤسسة مبادرة إدارة األزمات يف أكرث من عرش عمليات سالم سنويًّا يف 

أجزاء مختلفة من العامل.
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انضمت فنلندا إىل األمم 
املتحدة يف 

عام1955 

واالتحاد األورويب يف 

عام 1995. 

 200  من أعضاء 

الربملان لفرتة 4  سنوات

يتم انتخاب برملان فنلندا املكون م200 مقعد كل 
أربع سنوات. ويحق لجميع املواطنني الفنلنديني الذين 

ترتاوح أعامرهم بني  
18 وأكرث التصويت. 

9مجموعات برملانية يف الربملان

هناك تسعة أحزاب ممثَّلة حاليًّا يف الربملان. ولدى فنلندا 
حكومة ائتالفية؛ مام يعني أن األحزاب السياسية يجب 
أن تكون قادرة عىل التعاون بغض النظر عن اختالفاتها 

اإليديولوجية.

النساء

19

االنتخابات الربملانية األوىل 1907

181

الرجال

النساء

94

االنتخابات الربملانية 2019    

106

الرجال

300 بلدية مع حكم ذايت مستفيض
)إدارة البلدية(

توجد يف فنلندا حوايل 300 بلدية، تتمتع بحكم ذايت 
مستفيض يف اتخاذ القرارات املحلية. تتمتع البلديات 
بسلطة اتخاذ القرار بشأن استخدام األرايض، وتنظيم 

التعليم األسايس، والرعاية الصحية، من بني قضايا أخرى.

6 سنوات/الرئاسة

يتم انتخاب رئيس فنلندا يف اقرتاع شعبي مبارش ملدة 
ست سنوات يف املرة، وكحد أقيص فرتتنَي متعاقبتنَي.  

انتُِخب ساويل نينيستو، الرئيس الحايل لفرتة واليته 
الثانية يف عام 2018. ويكون رئيس فنلندا هو املسؤول 

عن السياسة الخارجية بالتعاون مع حكومة فنلندا.

املجتمع الفنلندي

البلدان التي تتمتع بأكرب قدر من الحرية

فنلندا، والسويد، والرنويج 100 نقطة

هولندا وكندا 90  نقطة

من 195 دولة شملها هذا التقرير، تصنف 88 منها 
بأنها حرة. 

يعيش 39٪ من سكان العامل يف هذه البلدان.

منظمة فريدم هاوس، الحرية يف العامل 2018

الدول السبع األقل فساًدا

❶ نيوزيلندا
➋  الدمنارك

➌ فنلندا
➍ الرنويج
➎ سويرسا

➏ سنغافورة
➐ السويد

املصدر: مؤرش مدركات الفساد 2017

لدى فنلندا ومنطقة هونج كونج اإلدارية 
الخاصة لجمهورية الصني الشعبية وسويرسا 

أكرث األسواق املالية استقراًرا يف العامل.

)WEF( املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي

 أحرار ومتساوون 

يثق 86% من الفنلنديني بالرشطة. ومن بني جميع 
املؤسسات، يتمتع الفنلنديون بثقة أكرب يف الرشطة، 

واملؤسسة الثانية التي ميكن االعتامد عليها هي رئيس 
الجمهورية، والثالثة هي قوات الدفاع.  

  EVA املصدر: منتدى األعامل والسياسة الفنلندية

مًعا، تحتل الرشطة الفنلندية واألمن الداخيل املرتبة الثانية 
من بني األفضل يف العامل.

املصدر: الرابطة الدولية لعلوم الرشطة، املؤرش العاملي لألمن الداخيل 
والرشطة  

.1
فنلندا هي البلد األكرث استقراًرا يف العامل. 

املصدر: مؤرش الدول الهشة 2018

يواجه الفنلنديون، والرنويجيون، واآليسلنديون ثاين أدىن 
مستويات انعدام األمن يف العامل.  

املصدر: مؤرش رشكة أبحاث جالوب، مؤرش القانون والنظام 2018 

األمن والسالمة
وركَّز تقييم شامل لألمن والسالمة الداخليني يف فنلندا 

عىل أربعة مجاالت رئيسية: الشعور باألمن والحصول عىل 
املساعدة؛ والجرائم، والحوادث واإلصابات؛ واالستقرار 

والوئام االجتامعي. وتبنيِّ اإلحصاءات املجمعة يف التقرير 
واملقارنات الدولية أن فنلندا هي البلد األكرث أمانًا يف العامل.

املصدر: استعراض األمن والسالمة الداخليني يف فنلندا 2019 

يف املقارنة الدولية، فنلندا لديها أدىن مستويات الجرمية 
املنظمة.  

)WEF( املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي
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وينتخب الناخبون الفنلنديون 13 عضًوا يف الربملان األورويب.

أعىل عرش دول يف املساواة بني الجنَسني

❶ آيسلندا
➋ الرنويج
➌ فنلندا
➍ رواندا

➎ السويد
➏ نيكاراجوا
➐ سلوفينيا 

➑ إيرلندا 
➒ نيوزيلندا 

➓ الفلبني

املصدر: تقرير الفجوة العاملية بني الجنسني 2017 ، املنتدى 
االقتصادي العاملي )الرتتيب من بني 144 بلًدا( 

فنلندا عىل الصعيد العاملي
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... وغرها من التصنيفات

تشارك فنلندا باستمرار يف التصنيفات العاملية:

- أسعد بلد يف العامل 

)تقرير األمم املتحدة للسعادة العاملية 2018(

- البلد األكرث خرضًة يف العامل 

)جامعة ييل، مؤرش األداء البيئي 2018(

-األوىل يف تطوير املهارات يف العمل 

)استطالع ظروف العمل األورويب 2018(

businessfinland.fi/en :ملزيد من املعلومات

 العمل نحو فنلندا متعادلة من حيث األثر الكربوين

تتخلص فنلندا تدريجيًّا من استخدام الوقود األحفوري يف إنتاج الطاقة، وتتحرك نحو 

نظام طاقة خالية من االنبعاثات. يف أوائل 2019، قررت حكومة فنلندا التخيل عن 

استخدام الفحم يف إنتاج الطاقة بحلول عام 2029. 

حاليًّا، يتم إنتاج حوايل 7% من استهالك الكهرباء الفنلندية من طاقة الرياح. 

الهدف من صناعة طاقة الرياح هو أن طاقة الرياح ستنتج عىل األقل30 ترياواط/ساعة، 

أي 30% من استهالك الكهرباء الفنلندية يف عام 2030. وهناك يف الوقت الحايل 

)2019( 79 مزرعة رياح قيد اإلنشاء.
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القطب الشايل القيم والضعيف

تُجرى أبحاث القطب الشاميل يف فنلندا يف العديد من فروع العلم. وترغب الدولة يف 

الجمع بني الظروف الحدودية لبيئة القطب الشاميل وإمكانيات األعامل التجارية بطريقة 

مستدامة. وتؤدي البحوث دوًرا محوريًّا يف هذا املجال، حيث تدعم سياسة القطب 

الشاميل. يتمثل املبدأ التوجيهي إلسرتاتيجية فنلندا يف القطب الشاميل يف أن تصبح رائدة 

يف التنمية املستدامة ملنطقة القطب الشاميل. 

ترتفع درجة حرارة املنطقة القطبية الشاملية مبعدل أرسع من األرض مبعدل 

مرتنَي. ويوثر ارتفاع درجات الحرارة يف الحركة الدائرية يف الغالف الجوي، ويرفع ذوبان 

األنهار الجليدية مستويات سطح البحر يف كل مكان عىل األرض. يقوم املعهد الفنلندي 

لألرصاد الجوية )IMF( بتعزيز تقييم تغري املناخ من خالل توفري معلومات عاملية 

ومستمرة عن تجميد الرتبة والذوبان يف منطقة القطب الشاميل. يعد صقيع الرتبة أحد 

العوامل الرئيسية يف فهم عمليات دورة الكربون واملياه العاملية. وتوفر اإلتاحة املنتظمة 

للبيانات فرًصا جديدة لدورة الكربون وأبحاث القطب الشاميل. تشتهر البحوث الفنلندية 

حول الجليد والثلج يف جميع أنحاء العامل.
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 رقم واحد عىل مؤرش البلد الجيد

احتلت فنلندا املرتبة األوىل يف مؤرش البلد الجيد الذي يقيس مستويات االلتزام الوطني 

بالقضايا العاملية. وبالنسبة إىل حجمها، فإن فنلندا تسهم بقدر أكرب يف اإلنسانية، وتثقل 

كاهل الكوكب أقل من أي بلد آخر من البلدان الـ 153 املعنية. وشهدت البلد منافسة 

وثيقة من إيرلندا، والسويد، وأملانيا، والدمنارك يف الصدارة.

تحتل فنلندا املرتبة األفضل من حيث صادراتها العلمية، وعدد براءات االخرتاع، 

وحرية التنقل، وحرية الصحافة، واألمن اإللكرتوين، والالجئني املولدين، واالتفاقات البيئية

االمتثال، والتجارة املفتوحة، وتدفقات االستثامر األجنبي املبارش، واملعونة الغذائية.

فنلندا تدعم تعليم الفتيات والنساء يف البلدان النامية

وقد دعمت فنلندا تعليم الفتيات والنساء لعقود، وال يزال واحًدا من أهم أهداف 

التعاون اإلمنايئ الفنلندي، فعندما تتمكن من القراءة، ميكنك أن تعرف ما هي أنواع 

القرارات التي يتخذها السياسيون يف املجتمع، وعندما تتمكن من القراءة، ميكنك كسب 

لقمة العيش. وهناك الكثري الذي ينبغي القيام به: فحتى إذا بدأت الفتيات يف االلتحاق 

باملدارس، فإنهن يف الغالب ال يكملن بسبب زواج األطفال، أو حمل املراهقات، أو 

ألسباب اقتصادية. 

ا من فنلندا؛ ألنه له تأثريات متعددة يف األرسة  ا خاصًّ يتلقى تعليم البنات اهتاممًّ

ا لنسبة الفتيات امللتحقات باملدارس العليا  واملجتمع بأرسه. وتويل فنلندا اهتامًما خاصًّ

الشاملة؛ ألنها نقطة تحول حاسمة يف مسارهن التعليمي. وتساعد فنلندا أيًضا عىل 

تحسني فرص حصول النساء والفتيات املعوقات عىل التعليم الشامل والتدريب املهني.

وتسرتشد سياسة التنمية الفنلندية بحقوق اإلنسان التي تنطوي عىل إدماجهم 

املنهجي كوسيلة وأهداف التعاون اإلمنايئ. املساواة بني الجنَسني هدف شامل يف سياسة 

التنمية يف فنلندا، وباإلضافة إىل التدخالت الجنسانية املحددة، يتم أخذها يف االعتبار يف 

جميع سياسات التنمية. تتمتع فنلندا بخربة واسعة يف تعميم مراعاة املنظور الجنساين 

يف مختلف القطاعات. هيئة األمم املتحدة للمرأة هي واحد من الرشكاء اإلسرتاتيجيني 

الرئيسيني لفنلندا يف تعزيز املساواة بني الجنَسني. تقدم فنلندا أيًضا التمويل األسايس 

لصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(.
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فنلندا، الفنلنديون، الحياة يف فنلندا

حقائق عن فنلندا
نبزة موجزة عن املجتمع الفنلندي

اآلراء املعرب عنها هنا هي فقط آراء املؤلفني.

 vie-50@formin.fi :الربيد اإللكرتوين 

لالستخدام املرجعي املجاين.

هل تعلم؟
يوجد حوايل 507,200 منزل ريفي صيفي يف فنلندا. 

لدى حوايل 820,000 شخص صلة باملنازل الصيفية، إما كاملك أو أحد أفراد أرسة املالك.




