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تقديم
�لمنفعة  ��لديمومة ��لجما/، تلك هي �لقيم �لتي تشّكل �لثقافة بها �لعما!�. �يمكننا �� نر� �لقيم �لسائد� في �لمجتمع عبر �لفتر�� 
�لزمنية �لمختلفة من خال/ بيئته �لعمر�نية. هذ� �:� �لقيم �لسائد� �ليو9 ستتم !7يتها في �لغد. لهذ� �لسبب تحديدً� تكتسب �لعما!� 

قد!ً� كبيرً� من �ألهمية ��لتشويق.
 Fتشمل هذ�بالعما!�.  Gلتحقيقها بو�سطة �لمؤسسا� �لعامة لال!تقا Jلتي يجب �لتحر� Kلحكومة في سياستها �لمعما!ية �ألهد�� Lتحد
�نها ستكو� منطلقًا جيدً� ألعما/ مستقبلية �كثر  �!�� .�Lضحة ألعما/ محد��لعامة، مقترحا� � ��Lلسياسة، باإلضافة لإل!شا�

تفصيالَ.
 Fفي هذ Uنحتا�كما تم تحديدها في برنامج �لحكومة. �لمو�طنين في بيئة جيد� � Xلتحقيق حقو Yخلق فر Yننا نريد بشكل خا:

�لحالة  :لى معلوما� عن �لعما!� ��لبيئة �لعمر�نية باإلضافة :لى �سائل �لتأثير فيهما. �بموجب �لتعديال� �لتي �Lخلت على قو�نين �ستخد�9 
�أل!�ضي �قو�نين �لبناG، فإ� سلطة صنع �لقر�! ستنتقل في كثير من �ألمو! �لمهمة من �لحكومة �لمركزية :لى �لمو�طنين.

تشدL �لسياسة �لمعما!ية على  حقوX �لمو�طنين ���جباتهم لتحمل مسئولية �لبيئة �لتي يعيشو� فيها. �لهذ� �لسبب يجب �ال!تقاG بالتعليم 
�لمعما!a ��لثقافة �لمعما!ية.

:� �ألهد�K �لمهمة �ألخر� للبرنامج هي:
�على لكي تكو� مثاًال يحتذa به قطاc �إلنشاG ��لتعمير                 �Lلعقا!�� للوصو/ :لى جو� �!�L:� بمستو� �لمباني �لعامة Gال!تقا�  -

في بلدنا.
تشجيع �ستخد�9 �ألساليب �لتي تؤaL لال!تقاG بالعما!� �لجيد� ��لمباني ��e �لمستو� �لعالي.  -

�عما/ �لبحث ��لتطوير.� a!من خال/ �لتعليم �لمعما cبمستو� �إلبد� Gال!تقا�  -
.a!لمعما��من تا!يخنا �لثقافي  Gتنمية �لبيئة كجز� a!على تر�ثنا �لمعما gبالحفا Gال!تقا�  -

�تشتهر فنلند� بأ� لديها �لعديد من �لمعما!يين e�a �لشهر� �لعالمية. �لهذ� فإنها متعة كبير� �� يتم �عتماL �لسياسة �لمعما!ية للحكومة 
.(Alvar Aalto) لتوj !لفا�في �لسنة �لتي نحتفل فيها بالميالL �لمئوa ألعظم ��شهر معما!يينا، 

 G�!lبافو ليّبونين                 !ئيس �لو      Paavo Lipponen
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ليمينكا  �لطيو� في مركز خليج  1. محطة مر�قبة 
.(Liminganlahti)

$ �لظر"# �لطبيعية "�لعما�! مجتمعتين �لمنظر �لثقافي   تكو%
ل �لبحر  �لطبيعي �لذ. يعبر عن �لتر�, "قيم �لمجتمع. "يشك%

8 للغذ�6 لكل من �إلنسا$ "�لطير. "مال1 �لطيو� في ميا0 خليج  مصد��
ليمينكا  جز6 من برنامج �إلتحا= �أل"�"بي لحماية �لطبيعة. "قد 

تم تنفيذ �لمبنى، �لذ. يتميز باحتر�A للطبيعة، بتمويل جزئي من 
�إلتحا= �أل"�"بي. 

(Pentti Myllymäki) بينتي   " نيميال  (Maija Niemelä) ماي%ا 
مول%وماكي، 1998.

.

هد# �لسياسة �ملعما�ية  1

تهد# �حلكومة من برنامج "�لسياسة �ملعما�ية" Jلى حتديد �ألطر "�ألهد�# �ملعما�ية 
 M�=لتنفيذها بو�سطة �ألجهز! �لرسمية. فتضع تلك �لسياسة �ملعما�ية �إل�شا

حلماية تر�ثنا �ملعما�.، "صيانة ثر"تنا �ملعما�ية "�إل�تقا6 بها، "توفر فرصا8 لتعزيز معايير 
ن قد�! قطاT �إلنشاM�6 لدينا على �ملنافسة  معما�ية عالية �ملستوU للبنا6، "حتس%

�لفعالة في محيط عاملي V"سع.

"للعما�! قيم �جتماعية "ثقافية "�قتصا=ية عظيمة، "هي جز6 مهم من ثقافتنا 
�لقومية. ."نستطيع بو�سطة �لعما�! J$ نوفر للمو�طنني بيئة جيد! قابلة للعيش 

فيها – فمن حق كل مو�طن V$ يتمتع ببيئة معيشية جيد! – "عما�! ��قية. "من 
"�جب كل مؤسسة عامة V$ تعمل إلحقا\ هذ0 �حلقو\.. 

"كما تهد# �لسياسة �ملعما�ية لإل�تقا6 مبستوU �إلنشا6،فإنها تؤصل ملبا=_ �لتنمية 
�ملستد�مة فيما يخص �ستخد�A �أل��ضي "JنشاM�6 �ملباني. هذ� باإلضافة Jلى Vنها 

تتبنى �لشفافية، "�لتفاعل بني �ألطر�# �ملعنية، "هي نفس Vهد�# �إلصالحاM �جلديد! 
لقو�نني �ستخد�A �أل��ضي "�لبنا6. 

ما هي �لعما�!؟  1.1

 .iكا$: �إلستفا=!، �لدميومة، �جلما�V يرتكز �لتعريف �لتقليد. للعما�! على ثالثة
"ما تز�i هذ0 �أل�كا$ �لثالثة صاحلة �آل$، بالرغم من V$ �لزمن �حلاضر قد Vضا# Jليها 

.8 8 جديد� منظو��

فتشمل �إلستفا=!، �أل=�6 "�لفائد! �لعملية  "�الستخد�A �إلقتصا=. للمصا=�. Vما 
مفهوA �لدميومة فقد توسع من مجر= متانة �إلنشا6 ليشمل �لدميومة �لبيئية. Jال Vنه 
البد من �لتركيزعلى �إلستز�=! من  قيم �جلماi "�لر�حة في �لبيئاM �لعمر�نية بشكل 

Vكبر مما هو حاصل في �حلاضر.

"ترتبط �لعما�! بالزما$ "�ملكا$. فيربط �لزما$ �ملباني ببيئاتها �حمليطة "يخلق تر�ثا8 
ثقافيا8 "تا�يخاV .8ما �ملكا$ فيعطي معنى للعالقة بني �لعما�! "محيطها �ملباشر 

.Aلبيئة �لطبيعية بشكل عا�"
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3

MV/Maija Niemelä

� من خال� 	ملقيا�، 
	ألشكا�، 
عالقة 	لفضا�	�، 
	لهيكلية، �يتحقق 	إلبد	! 	ملعما

	ختيا� 	ملو	9، 
تصميم 	لتفاصيل، 
	لتنفيذ 	لدقيق، باإلضافة لعو	مل /خر,. 
تتأتى 

/همية 	لعما�D من /C 	لبيئة 	لعمر	نية تشكل 	إلطا� 	لعضو� للنشا< 	إلنساني، مما 
� 	لعما�D /ساسياG في حتديد قيمة 	لبيئة.
يجعل 9

كما ترتبط بالعما�D /يضاG قيم 
معاC قوية 
هذK تشكل 	لهوية 	لوطنية 
	حمللية.
Gثابتة. حيث /C تأثير 	لعما�D ميتد ملد, طويل، لذ	 فإنها توجد قيما 


	لريف ثر
تنا، 
هناU مر	حل تا�يخية متعدD9 ملدننا  Cلثقافية للمد	 �لبيئا	تشكل 
ل 	ملنظر 	لثقافي 	لطبيعي 	لذ� يتألف من 	ملباني 
	لبيئة  Zيشك
يجب 	حلفا] عليها. 

	لطبيعية جز�	̂ /ساساG من قيمة 	لريف. 

	لبيئة 	جليدD حق /سا� لكل مو	طن  1.2


قد /9, 	لتنامي في 	لوعي 	لبيئي 
	الهتماd بالبيئة 	لطبيعية cلى تغير 	لعالقة بني 

بيئا� معيشة  Dحلاجة لتطوير /ساليب حيا	 �9	f
	لنا� 
	حمليط 	لذ� يعيشوC فيه، 

تتماشى مع مفهوd 	لتنمية 	ملستدمية.. 


يضمن برنامج حكومتنا 	حلق 	ألسا� لكل مو	طن في بيئة صحية، 
cتاحة 	لفرصة 
 jمن جهة /خر, فإنه يفر
للمو	طن للتأثير على صنع 	لقر	� فيما يخص 	لبيئة. 

على 	ملو	طن حتمل مسئوليته عن 	لبيئة 
	لتر	l 	لثقافي. 
تعضد 	لسياسا� 
.mحلقو	 Kية للحكومة حتقيق هذ�	ملعما

�ئيساG في حتقيق   G 
	لشعب عنصر	 �تعتبر 	لفرصة 	حلقيقية للحو	� بني صانع 	لقر	

لتحقيق هذ	 	لهدo البد من 
جو9  .Kطن في مركز	ملو	 Cيكو �	pتمع 	ملدني 	لذ
/نظمة صنع قر	� منفتحة 
مو	طنني ميتلكوC 	لوعي 
	لرغبة في 	ملشا�كة. 
لقد 
 D�	9f	9� /همية 	ملشا�كة 	لشعبية خصوصاG في 	ألمو� 	لتي تتعلق بالبيئة بصو


تتكامل مشا�كة 	ملو	طنني 
نشاطاتهم 	ملستقلة مع 	لثقافة 	لتقليدية  .Dكبير
للحكومة فيما يخص خطط 	ستخد	ما� 	أل�	ضي 
	لبنا�.

 �
باإلضافة لذلك، تتطلب 	ملسئولية جتاK 	لتر	l 	لثقافي /C يز9	9 	هتماd صانع 	لقر	
	ملسئو� عن /مو� 	لتخطيط 
	لبنا� على مستو, 	لبلديا� باحلفا] على 	لقيم 

.Dملباشر	بيئاتها 
	لثقافية 
	جلمالية للمباني 	لقائمة 

6
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(Tyrvä) تيرفا  
	الفي في  �لقديس  2.  كنيسة 

	هي 	�حد% من 
هم �لكنائس �لمبنية بالحجر في فنلند� 	يعو� 
بنا0ها /لى �لقر	. �لوسطى . 	قد �مرها حريق عا' 1997 بعد 

�النتها5 من ترميمها مباشر%. 	موقعها من �لبيئة 	�لمنظر 
�لطبيعي من �ألهمية بمكا. بحيث 
نه تقر9 /عا�% بنائها تماما8 كما 

كانت بالعمل �لتطوعي 	بتبرعا< �لمو�طنين. �لرسم: �لمجلس 
�لوطني لآلثا9، 1996.

(Pelkosenniemi) بيلكونين   D
9 3.   قرية سوفانتو في 

كانت �لقرية Hهلة بالسكا. في �لقر. �لسابع عشر. 	مثلما مر< 
�لقرK �لتقليدية في جميع 
نحا5 فنلند� بتغيير�< كبير% في نهاية 

�لقر. �لعشرين، فقد تعرضت �لبيئة �لقديمة لنهر سوفانتو 
(Suvanto)  لتغيير بعد 
. بقيت حتى عهد قريب على حالها 

 Nصر Pفي حو Qلميا� Kمستو Rكا. سبب �لتغيير /9تفا	ألصلي، �
محطة كوكوسنيفا (Kokkosniva) �لكهر	مائية.

4. �لثر	% �لوطنية 
تشكل �لبيئة �لعمر�نية ثلثي �لثر	% �لوطنية. 

4

تأثير �لعما9% على �لثر	% �لوطنية  1.3

ل �ملباني ثلثي ثر	تنا �لوطنية �لثابتة، 	تصل نسبة �لعاملني في قطاR �إلنشا�5<  Yتشك
/لى ١٥٪ من �لقوK �لعاملة. 	عال	% على _لك، فإ. قطاR �إلنشا�5< يشكل ١٨٪ 

تقريبا8 من /جمالي �إلنتاe �حمللي. 	على مدK عمر �ملبنى، تتطلب 
عماc �لصيانة 	/عا�% 

ضعاN كلفة �إلنشا5 �أل	لية. 	بذلك تؤثر �لعما9% �جليد% بشكل  cمو�ال8 تعا�
�لتأهيل 

مباشر في �لثر	% �لوطنية.

 iبية �ملشتركة. لذ� فإ. /يجا� فر	9	أل� jهو جز5 من �لسو lإلنشا5 �لفنلند� Rقطا ./
/نشا5 مبا. عالية �جلو�% سيؤ�l بشكل مباشر /لى /يجا� فرi عمل 	mيا�% في قد9تنا 

 Kلقد9% على �لتنافس عبر �مج �ملستو� Qيا�% هذm ميكن	لتنافسية بشكل كبير. �
�لعالي للعما9% �لفنلندية باملستوK �لعالي للصناعة �لفنلندية.

l9ملعما� pهمية �لتر�
  1.4 

تعتبر �لبيئة �لعمر�نية 
ساسا8 مركزيا8 من 
سس �لثقافة على �ملستويني �حمللي 
	�لوطني، حيث تتكامل �ملباني _�< �ألعما9 �ملتفا	تة 	�لتي تتناغم مع �حمليط �لطبيعي. 

	هكذ� تولد �لبيئة �لثقافية 	هكذ� ستتطو9 في �ملستقبل �لبيئة �لعمر�نية �جليد%. 

	�لعنصر �ألساD في ثقافة �لبنا5 هو �لنشاطا< �لتقنية 	�لفنية بعيد% �ملدK، 	�لتي 
8 من �لبيئة �لثقافية. فالعما9% تكو. في 
فضل  تصهر �لعو�مل �لطبيعية لتصبح جز�5

حاالتها عندما تكو. مزيجا8 من �إلجنا�m< �لقائمة 	�لعملية �إلبد�عية �ملستمر%.

�ملباني �لعامة كنما_e تتبع  2

l9كعميل للمعما	لة كمالك عقا9 	لد�  2.1

�لد	لة هي مالك عقا9 مهم  	عميل للمعماl9 في نفس �لوقت. فغالبية �ملباني 
_�< �لقيمة �لوطنية بنيت بو�سطة �لد	لة، 
	 هي مملوكة للد	لة. 	كانت 
ساليب 

 Kمما9سا< �جلها< �حلكومية �ملسئولة عن �لبنا5 لعقو� كثير% من �لزما. مثاال8 يحتذ	
لعمال5 �ملكاتب �ملعما9ية. 
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مبا� حكومية عالية �لجو��

 (Mikkeli) يلي  5. قسم شرطة ميك�

1968  ،��فو ��سو  �نو " )Aarno Ruusuvuori(

ا$(Jätkänkynttilä)  في ��فانيمي  6.جسر شمعة �لحط�

(Rovaniemi)
1990 يا�فينبا،  (Esko Järvenpää) +سكو 

(Oulu) لو�, �لرئيس لجامعة  7.  �لمبنى 
(Virta, Palaste, Leinonen Arkkitehdit Oy) فيرتا، 

باالست، لينونين معما�يو�، 1998

 (Hvitträsk) ��لمظال5 في  �لمد�جة  �لحد�ئق  8.  ترميم 
هفيتر�سك، مدينة (Kirkkonummi) كيركو نومي.

1994  ،��(Gretel Hemgård) جريتيل هيمجو

(Tampere) تامبر�   �9.  محطة قطا
(Eero Seppälä) +ير� سيباال،   � فلو�ين  (Otto Flodin) ,�تو 

1936

�لعاصمة ��شنطن  �لفنلندية في   ��10. �لسفا

 (Markku Komonen)� (Mikko Heikkinen) ميكو هيكينين 
ما�كو كومونين، 1994

(Säätytalo) 511. ترميم بناية مجلس �لمقاطعا

 يجب ,� تكو� جميع �ملباني �لعامة عالية �ملستوG. �يجب ,� تكو� مشا�يع �لبيئة 
��ملشا�يع �ملعما�ية �+عا�� �لتأهيل �لتي تنفذها �تدعمها �لد�لة كذلك عالية 

�ملستوG، �تتمتع بخصائص �لدميومة، في مرحلتي �لتصميم � �لتنفيذ. �يجب ,� 
 ����5 �ملالية، ��لعمل، ��لتجا�P� لة، مثل�على جميع ,نشطة �لد Rملبا�� Sتسر� هذ
��5 من تأثير غير �Pلو� Sية لهذ���لصناعة، ��ملو�صال5 ��إلتصاال5، ملا لألنشطة �إل��

مباشر �لكنه �ساY على مستوG �لعما�� ��لبيئة �لتي نعيش فيها. 

 Sهذ�لة �5 �لد���تعتبر �لهيئة �حلكومية للعقا��5 ,هم من يشتر� �يصو� عقا
�لهيئة تشجع �ملما�سا5 �لصحيحة في مجا[ حيا�P �لعقا��5. �يعتبر ضما� هذ� 

�ملستوG �لعالي �تطويرS في �ملستقبل ,مر�̀ على قد� كبير من �ألهمية. �للمؤسسا5 
�حلكومية �ألخرG �لتي تقوc باإلنشاb، كل ضمن �ختصاصها،  �لفرصة في ,� تلعب 

�يا�يا̀ في هذe� Sا[. لذ� سيتم �لتوسع في +���� �ملعلوما5 ��ملو�صفا5 �لتي تضمن  ̀����
�جلو�� �لعالية، لتشمل كل �لنشاطا5 �لتي تؤثر في �لبيئة: كإنشاb �لطرf، �حفر 
�لقنو�5 �ملائية، ��خلدما5 �لتقنية، ��لعالما5 �إل�شا�ية ��لدالال5، �كذلك �ملناطق 

.bخلضر��

�مشا�يع �لتنمية �لبيئية مثاًال يتبع * جو,+ �لعما�+ * فنلند�. �%ب على  (قر��  1)   يتوقع �لس �لو���� �� تكو� �ملباني �لعامة ��ملباني �ل� تدعمها �لد�لة    �>يئة �حلكومية للعقا��6 �مؤسسا6 8,��+ �لعقا��6 �حلكومية      �ألخرA، ��لشركا6 �لعامة �كذلك �لشركا6 �ململوكة للد�لة ��     تر�عي تشجيع �إل�تقا� بكل من �لعما�+ ��لبيئة.     
للمبنى، لضما� �� تبقى ثر�تنا �لوطنية عالية �لقيمة، �تكو� تكاليف �لصيانة  (قر��  2)   %ب تدقيق مستوA �لعما�+ �تكاليف �ملباني �لعامة طيلة ,��+ �حليا+ �لكاملة   ��طئة.     

bلتمويل �حلكومي للبنا�  2.2

للحكومة �ستثما��5 ال يستها� بها سو�b ,كانت في �لعقا��5 �ململوكة لها ,�تلك 
لها. لذ� فإنه من �لضر��� عند �لقياc بهذS �إلستثما��5 ,� ير�عى تأثيرها على  �لتي متو�

�لبيئة �لتي يعيش فيها �ملو�طن.
 

+�  �ستثما��5 �لبناb هي +ستثما��5 طويلة �ملدG، لذ� يجب ,� يتم تصميم �تنفيذ 
مشا�يع �لبناb بدقة �بحرفية عالية، �مبا يتماشى مع مبا�R �لتنمية �ملستد�مة، 
�يجب ,� يكو� حتقيق ,هد�l �جلو�� �لعالية شرطا̀ للحصو[ على �عم مالي من 
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�لد�لة. �هذ� يجب �� يشمل حتى �ملشا�يع �لتي تدعمها �لد�لة ��لتي يشكل �لبنا� 
5 ضمن منظومة �كبر،  -, يجب �� حتقق �عما) �لبنا� مستويا% �جلو"!  5 ��حد� عنصر�

�لتي حد"تها �حلكومة ملشر�عاتها �خلاصة.

يش<= �الهتما$ باجلو�نب �ل8 تؤثر 4 مستو1 �لعما�� ��لبيئة.(قر�� 3)  عند (صيص �ملا% �لعا$ للبنا� !� �عا�� �لـتأهيل �لعمر�ني، فإ� 
لس �لو����     
�لتوجيه ��إلشر�:  3

3.1      تشريعا% �لبنا� ��ألشكا) �ألخرB للتوجيه �لرسمي

تتحمل �لد�لة –  من منطلق "��ها كمشرHI �طني – �ملسئولية �لشاملة عن �لبنا� 
�عن �لبيئة �لعمر�نية. �تكو� �"�تها �ألساN تشريعا% �لبنا�، ��لتي تقوM بتحديد 

�إلطا� �-يجا" �لفرQ لتطو� متو��P للبنا� ��لبيئة، �بتشجيع بنا� �صيانة بيئة جيد!. 

بد� �لتنفيذ �لكامل لقو�نني �لبنا� �ملعدلة في عاM 2000،  ��لقو�نني تلك هي 
�لتعديال% �لتي تهد: -لى حتسني تخطيط �ستخد�ما% �أل��ضي لتخدM �لتنمية 

�ملستد�مة، بتقليل �ألضر�� �لبيئية، ��حلفاZ على �ملو��" �لطبيعية قد� �إلمكا�. �من 
منظو� -"��! �لعمل �إلنشائي، فإ� ,لك يعني �الهتماM بجو"! �ملبنى، ��لنو�حي �لبيئية، 

��لد��! �لكاملة حليا! �ملبنى، �تشجيع -عا"! �لتأهيل. لذ� فإ� �لقانو� �جلديد للبنا� 
��ستخد�M �أل��ضي يخدM �هد�: �لسياسة �ملعما�ية.

 
�عندما يتعذ� �لوصو) للنتائج �ملرجو! فيما يخص حماية �لتر�` �ملعما�_ عن طريق 

قانو� �لبنا�، فإنه من �ملمكن �ستخد�M �ساليب �فق قانو� حماية �ملباني. �يعطي 
قانو� حماية �ملباني �لناN على �ملستوB �لبلد_ �لفرصة للمساهمة في �حلفاZ على 

�ملالمح �ألساسية لبيئاتهم �حلياتية.

�هناh �لعديد من �لتشريعا% �ألخرB �لتي تؤثر بشكل غير مباشر على جو"! �لبيئة 
�لتي نعيش فيها. �فيما يخص �لتشريعا% قيد �إلعد�"، فإنه يجب -عطا� �ملزيد من 

�الهتماM لتقييم مدB تأثير هذk �لتشريعا% على �لبيئة من منظو��ملستوB �ملعما�_ 
�يضا5.

-� �لتوجه �لعاM للتشريعا% هو "عم �ستقال) �لسلطا% �لبلدية، ��لذ_ بد��k يزيد 
 Mملشا�كة �لشعبية في صنع �لقر��. فعلى سبيل �ملثا)، يلغي تعديل قانو� �لبنا� -لز��

�لبلديا% تقدمي خططها الستخد�M �أل��ضي -لى لسلطا% �ألعلى العتما"ها. �مع 
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تم �ضعها   ،
�لمد �لحفا� على  ��لى مخططا�  12. ��حد� من 
لمدينة تاميسا'& (Tammisaari) �لقديمة في �لخمسينيا� من 

�لقر
 �لماضي. �حافظت �لمنشئا� �لخشبية �لتي تشكل �لسمة 
�ألساسية لهوية �لمدينة على �ضعها بشكل جيد. تضمن �لصيانة 
�لمستمر� بقا< �لبيو� �لتي يرجع تا'يخ :نشائها :لى �لقرنين �لثامن 

عشر ��لتاسع عشر بحالة جيد�.

 .(puu-käpylä) لخشبية� 13.  كابيال 
 AAطبقا،Cتحسين حالة بيو� �لعما 
�'��G جمعية :صالE �إلسكا

للنموJK �أل�'�بي لمد
 �لحد�ئق، فكا
 �لناتج حد�ئق كبير� مشتركة 
�شو�'N عريضة تحدها بيو� خشبية من طابق ��حد �� طابقين، 

 &Gمليئة بالحيا� �تؤ Qلت حتى �ليو�R جد� بيئة جذ�بة، �ما��
�ظائفها بكفا<�. �كانت :عا�G تأهيل هذT �لمنطقة بد�ية �نشطة 

�لحفا� على �لمد
 �لفنلندية �:عا�G تأهيلها.  

(vanha puu-juuka) �لقديمة  �لخشبية  14.   يوكا 
�هي ��حد� من �لبيئا� �لقر�ية �لقليلة �لتي كانت منتشر� في 
�لستينيا� من �لقر
 �لعشرين �ما �Rلت قائمة. �'�G سكا
 يوكا 

�لحفا� على �لطريق �لذ& تحدT من �لجانبين �لمحال� �لقديمة  
في شكله �ألصلي. �قد بد�  معما'& :قليمي �لعمل عاQ 1993 في 

بلديا� ليكسا �يوكا، إل'شاG هذT �لبلديا� �سكانها في �ساليب 
 ��'�G: لبيئة لدعم� �'�R� لحفا� على �لمباني ��لبيئا�. �تسعى�

 
�لبلديا� لالستفا�G من �لمعما'يين في �لريف، :K يتوNR �لمعما'يو
في �لبلد بشكل غير متسا�، حيث يعمل �كثر من نصفهم في 

�لباقو
 في مناطق  �يتركز  �لعاصمة،  مقاطعة ( Uusimaa) حيث 
(Turku) تو'كو. � (Tampere) تامبر� �  (Oulu) ��لو 

تطو' تشريعا� �لبنا< تزG�G �ملسئوليا� �حمللية ��إلقليمية. �يستدعي Kلك، باإلضافة 
للتوقعا� فيما يخص تز�يد حجم صنع �لقر�' �لشعبي، �جوG شبكة قوية من �خلبر�< 

�توفر �إلمكانيا� �ملناسبة.

'ب %$ يتم �لتحض� للقو�نني ��لتشريعا� � ظل �الهتما� بتقييم تأث� هذ�   �لقو�نني ��لتشريعا� على �جلو23 �ملعما(ية للبيئة �حلياتية.(قر�( 4)    
يعيشو$ فيها.(قر�( 5)  يتم تعزيز فر? �ملو�طنني � �لتأث� على صنع �لقر�( فيما 9ص �لبيئة �ل7      

�G  3.2' معما'& �إلقليم


 نظاQ �ملعما'يني �إلقليميني �لذ& متوله �لد�لة قد �'تقى باخلبر� �ملعما'ية، �خصوصاA في :
�لبلديا� �لبعيد� ��لصغير�. �قد ��صت �للجنة �لتى �عد� تعديال� تشريعا� �لبنا< بتعميم 
 Qيشمل ثالثني فقط، ��نه يجب توجيه هذ� �لنظا 
هذ� �لنظاQ ليشمل مائة بلدية، بعد �
 كا
 ،
بحيث يخدQ بشكل �كبر�الحتياجا� �لتخطيطية للبلديا� �لصغير�. �:نه ملن �ألهمية مبكا

من �جهة نظر �لسياسة �ملعما'ية، �
 ير�عى عند تطوير �G' �ملعما'يني �إلقليميني ، �
 يتم 
�حلفا� على �G'هم �إلستشا'& في �لعما'� ��لبيئة �لثقافية في �لريف.

   B)2 �لبيئة كل �جلهد لتطوير �ملشا(كة �حلالية للمعما)�F� Gيتم (بطها بنشاطا�  (قر�( 6)   ستبذ $%��إلقليمي � �لبلديا� �لصغ�2 ليشمل �لد�لة كلها،  �ملر�كز �لبيئية �إلقليمية.  باإلضافة لذلك، فستقNO �لو�F(2 توف� �لتمويل     �لال�F لزيا23 عد3 �ملعما(يني �إلقليميني.     
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مو�قع �لتر�� �لعالمي

تهد� �تفاقية �ليونسكو للتر�� �لعالمي �لى �لحفا� على �لمناطق 
�لمركزية للتر�� �لثقافي *�لطبيعي في �لعالم. *يشتر' �لقبو$ في 
سجل مناطق �لتر�� �لثقافي 60 يكو6 �لمنشأ عمال2 خالقا2 من 0عما$ 

2 على ثقافة قائمة 0* غابر;. يضم  �إلبد�B �إلنساني 0* @ليال2 متميز�
�لسجل C0بعة مو�قع من فنلند�:

 ،(Petäjävesi) بتايافيسي  15.   كنيسة 
  EFبي، فهي نموC*لخشبية لمد6 �لشما$ �أل� ;C0ثر متميز للعما

لعماC; �لكنائس �لشمالية �للوثرية (�لبر*تستانتية)، *�لتقاليد 
 Jلخشبية. *�لكنيسة مثا$ ممتا� B*بالجذ Lلبنا� M�Cلعريقة لمها�

 ;Cعما J6 �لمحليو6 خصائص طر*Pللكيفية �لتي تبنًّى بها  �لبنا
 Rلخصائص بنجا� Sبا *كيفيية تنفيذهم لهذ*C*0 لكنائس في�

باستخد�U تقنياM �لبناL بالجذ*B �لخشبية �لتي �تقنوها بشكل 
كبير.

 ،( vanha Rauma) �لقديمة  �C  .16*ما 
 Jنها كل متكامل يمتا� .Bفريد; �لنو Lمدينة شمالية خشبية �لبنا

 Lيعو@ جز  Xطر Mلطابق �لو�حد، *شبكا� M�F يخيةCبالمباني �لتا
منها للعصوC �لوسطى، *مجتمع حضر] مليL بالحيوية في بيوته 

*محالته *خدماته. 

 ، (Suomenlinna) 17.  قلعة سومينلينا
*تحتل موقعا2 مركزيا2 كصرR *شاهد على تو�JناM �لقو\ *فنو6 

�لبناL �لحربي في منطقة بحر�لبلطيق. بنيت �لقلعة لتكو6 "قلعة 
للسويد" ضد C*سيا، لكنها في Jمن �لحكم �لر*سي صاMC موجهة 

ضد �لغر`. كانت �لقلعة في Jمانها قاعد; حربية قوية حتى 0نها 
0طلق عليها �سم جبل طاXC �لشما$.

 ،(Verla) في فيرال R18. منشر; �لخشب *مصنع �أللو�
 M2 يعو@ للسنو� *هما تشكال6 مجمعا2 صناعيا2 متجانسا2 *فريد�

�أل*لى من بد�ية �لصناعاM �لتحويلية �لخشبية �لفنلندية. يكمل 
�لمصنع شال$ فيه محطة توليد *عليه مساكن للعما$.

�لثقافة *�لتعليم  4

[Cتر�ثنا �ملعما   4.1

ميكن 60 تصبح حياتنا �ليومية 0كثر ثر�2L *�لهاما�F� 2 جنحنا في �الستفا@; من �لفو�ئد 
�ملتعد@; �لكامنة في �لتر�� �لثقافي. فالتر�كماM �لزمنية �ملتعد@; تساعد في 

 Lلزمنية فيما يخص �لبنا� Mلتر�كما� Sتشكيل �لهوية، *من هنا تأتي 0همية هذ
 i0سا jتعتبر �لصيانة للبيئة �ملبنية *�لتي تتم بحر* .[Cحلفا� على �لتر�� �ملعما�*

ثقافة �لبناL. *تفترm �لقيمة �لثقافية *�إلقتصا@ية للتر�� �ملعماC] �إلهتماU بهذ� 
 Mلد*لة، من خال$ �لنشاطا� �لتر�� عند *ضع �حللو$ �الجتماعية *�إلقتصا@ية. *تهد�

   .[Cباحلفا� على �لتر�� �ملعما Uتلفة، �لى �الهتماn� حلكومية�

(قر��7)   يتم �سم �س
�تيجية �طنية حلماية �ملباني �صيانة �ل
�	 �ملعما��. 
 m0همية لغر M�F Mيعتبر توثيق  �لتر�� �لثقافي *�ألبحا� �ملرتبطة بذلك، *�جبا

 Mألساسية للعمل في حماية �ملباني، توفر �ملعلوما� Mحماية �ملباني. *من �ملتطلبا
�لكافية عن �لتر�� �ملعماC] في �لبلدياM سو�L كا6 هذ� �لتر�� �F 0همية محلية 0* 

*طنية. *قد مت حتى �آل6 هذ� �لتوثيق في بعض مناطق بال@نا فقط.

يتم تطوير *توسيع �لتدCيب على �ستخد�U مو�@ *تقنياM �لبناL �لتقليدية، *تصميم 
*تنفيذ مشاCيع �لترميم *�عا@; �لتأهيل باستخد�U �لتقنياM �لتقليدية، *كذلك 

�لتدCيب على �لكفاM�L �ليد*ية �لالJمة لتنفيذ تلك �ملشاCيع ليشمل جميع مر�حل 
.Lسة في حقل �لبنا�Cلد�

يتم توثيق �ل
�	 �ملعما�� � $يع �لبلديا! � �لد�لة. (قر�� 8)   
�ملعما�� � �ملتاحف �إلقليمية، كما سيقدB �ق
�حًا بعد2 �خل/�@ �ملطلوبني  (قر�� 9)  يعد �>لس �لوط: لآلثا� تقريرً� عن �حلاجة لزيا12 �خل/�! � -ا, �لتأ�يخ     

� �لتا�يخ �ملعما�� ��ألماكن �لK Lب HI يتو�جد�� Gا.    
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19.  ملف معلوما� �لبنا�

%هو عملية تطوير مستمر� لقطا� �إلنشا��� بد�ها �لمعما�يو� 
 ��لفنلنديو� في سنو�� �لحر*. %قد كا� �لملف طيلة فتر

5 للمصممين نقلت بو�سطته نتائج  %جو6; 6ليال5 �9شا6يا5 متجد�6
�لتطوير %�لبحث 9لى �لعاملين في مجا? �لبنا�. �حتو= �لملف في 
�لخمسينيا� على ��شا��6 عن كيفية تصميم تفاصيل �لمباني، 

 �كما تضمن تصميما� لبيو� كاملة. %شكل منز? �ألسر� �لو�حد
5 %�ضحا5 من �لبيئة �لعمر�نية �لفنلندية.  خال? فتر� 9عا6� �إلعما� جز��
قاP بتصميم هذ; �لبيو� �لنموNجية �فضل معما�يي عصرهم، %في 

 Q%لتصميم �لنمطي في ظر� Qلتو. %قد كا� هدS مقدمتهم �لفا�
�لتقشف لتلك �لفتر� هو �لتوفير في �لمو�6 % في �لوقت. %كانت 

جو6� �لبنا� همW �لمعما�يين �لرئيس حيث ���6%� �� يسهمو� في جهو6 
9عا6� 9عما� �لبال6.

بيت لعائلة %�حد�، (Lauri Silvennoinen) ال%�= سيلفينوينين، 
. 1950

20. عمر �لمباني �لفنلندية

�لتر�] �لمعما�Z �لفنلندZ حديث �لسن، فالمباني �لتي تم �نشاYها 
قبل �لحر* �لعالمية �أل%لى تشكل �قل من �ثنين بالمائة من 

مجمو� �لمباني، بينما تم 9نشا� سبعين بالمائة من �لمباني خال? 
5 من �صيدنا  �لعقو6 �لثالثة �ألخير�. %لهذ� فإ� �لجز� �لصغير جد�

�لمعما�Z %�لذZ يشكل �قدP مبانينا يستحق �� نحافظ عليه، أل� 
مباني �ليوP ستصبح �لتر�] �لمعما�Z للمستقبل %عليه فيجب �� 

نبنيها بشكل جيد.
19
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20


 	لتعليم جد�� مشر�� مش�� مع متحف 	لعما�
 	لفنلندية  �	��	7لس 	لوط5 لآلثا� لتأسيس مركز لتقنيا. 	لبنا, 	لتقليدية، �	لذ& سو# (قر	� 10)  تد�� � يعّر# �يوّضح <ساليب 	لبنا, > 	لف�	. 	لتا�;ية 	ملختلفة.     
يجب #" تشتر� جميع �لفعاليا� �لبلدية �لتي تؤثر في تطو� �لبيئة في هد� مشتر� 

هو حتقيق �ملستو, �لعالي للبيئة �لعمر�نية *�لبيئة �لطبيعية. *ستقد' �لبر�مج 
�لبلدية لإل�تقا; مبستو, �لبيئة �لثقافية #هد�فها للتطوير * كذلك برنامجا2 عمليا2 

لتحسني مستو, �لر�حة *�أل�F; في �لبيئة �حمليطة، باإلضافة Aلى �حلفا? على �لتر�= 
�لثقافي، *هذ� سيؤA LFلى تعزيز �لهوية �حمللية.

�لعما�O كجز; من �لثقافة *�لفنو"   4.2

عرUفت �حلكومة، في تقريرها #ما' �لبرملا" عن �لسياسة �لثقافية عا' ١٩٩٣، �لثقافة 
على #نها #سا] *جوFنا �لوطني. *للعما�O موقع مركزL في �لثقافة *شكل مرئي 

يعبر عنها.

2 ما *جد� هويتنا �لوطنية في �لعما�O #كثر #شكا[ �لتعبير Fميومة. فقد  *كثير�
عبرUنا من خال[ �ملباني عن حيوية *تفرF ثقافتنا.  *مبا #" �ملباني *�لبيئة �لعمر�نية هما 
ال" #سا] صو�O فنلند� كجز; من #*�*با  Uتعبير�" عن بلدنا *عن ثقافتنا، فإنهما يشك
*�لعالم. بل *�ألكثر من cلك، فإ" #كثر #شكا[ �لتعبير عن ثقافتنا شهرO في �لعالم 

.Oما ترتبط بالعما� OFعا

2 #ساسا2 في �لعما�O،  حيث تولد من هذ�  يشكل تفاعل كل من �لفن *�إلنتاg عنصر�
� �لعما�O. *من جهة #خر,، فإ" جتدF �لعما�O �لفنلندية يستدعي  Uلتفاعل *سائل تطو�

 .iصيلة لتطوير �إلبد�� jمما يوفر فر ،Lعالقة بالتطو� �لنظر ��c عم مبا" جتريبيةF

تعتمد �لقوO �حملركة للعما�O بشكل كبير على كيفية تقدير �لعميل للثقافة 
*ملها��� �ملصمم *F*�فعه. *حتتاg �ألعما[ �لفنية للمعما�يني *للنشاطا� �لفنية 

�ملتعدOF �لتخصصا� ملصا�F �قتصاFية مناسبة.

يجب #" يتم تطوير ما يخص �لعما�O من �لدعم �ملالي للفنو" بحيث يعكس #همية 
�لعما�O بالنسبة للسياسة �لثقافية.
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لســــياســـة 
لمعــما�يـــــة 
لفنلنــديــــة

(Porvoo) بو�فو  لبناية مجلس مدينة  21.  �سم 
 

�للوحة �لفائز' في مسابقة تصميم بطاقة �الحتفا� بالذكر� 
�لخمسين بعد �لمائة �لسا0سة إلنشا, مجلس مدينة بو�فو، *قد 

�لثما5 *هو  7��لسنو *)، 8Rufus Juslinسمها �*فو: جوسلين (�
تلميذ في مد�سة بو�فو للفنو5 لألطفا� *�لشبا=. *قد تم بنجا> 

�لعما�'،  :��ترتيب تعليم مبا0@ �لعما�' لألطفا� بو�سطة مد
�لفن، *�لحضانا7، *مر�كز �لفنو5 �لتطبيقية. :��*مد

�لثعبا5 / مؤسسة Eسكا5 هلسنكي .22
 

*هو K*� مشر*E Jسكا5 بلدI تموله �لحكومة. يجعل �لشكل 
�لمتموP للمبنى �لو�جها7 �لطويلة تبد* Kكثر خفة، *تنفتح �لشقق 

 Qلعا�على �تجاها7 مختلفة. *قد تم تطوير هيئة تمويل �إلسكا5 
�لصعبة لوضع �إلسكا5 بعد  V*لظر��فا  ARAVA ) في ظل �Y)

 .1949 Qمجها عا��لحر= �لعالمية �لثانية *تم �لبد, في تطبيق بر
 Qتباعها في عا��لتصميمية �لو�جب  7�*قد نشرK 7*لى �إل�شا0

تمويلها  يتم  �لتي  للمشا�يع  �فا ملزمة �Y  7��Eشا0 1962. *كانت 
بو�سطة مجلس �إلسكاE ،5ال 5K تأثيرها �متد ليشمل مشا�يع 
لينديجرين،  �لخا_ Kيضا̂. E (Yrjö Lindegren)يريو  Jلقطا�

.1951

21

(قر	� 11)  تقو� ��	�� 	لتعليم بتدعيم موقع 	لعما�� � 	حليا� 	لفنية �	لثقافية 	لفنلندية. 

�لتعليم �ألسا:   4.3

 7���ميكن بزيا0' �لوعي بالعما�' تطوير �ملشا�كة �لشعبية في صنع �لقر�� *في �حلو
�fتمع �ملدني.  7��لتي تخص �لبيئة. ففهم �لعما�' هو Kحد جو�نب مها�

�ملتوسطة *�إلعد�0ية حاليا̂ غير كاV بسبب �الفتقا�  :��يعتبر تد�يس �لعما�' في �ملد
�لقانو5 �خلا_ بالتعليم �ألساسي للفنو5 يوفر  5K الE .لتعليمية��ملصا�0 * 0��Eلى �ملو

Kطر�̂ جيد̂'^ ميكن منها �ستخال_ مناهج تعليمية لتد�يس �لعما�' في مستويا7 
�لتعليم �lتلفة. كما يجب �لتأكيد على Kهمية ثقافة �لبنا, في مناهج تد�يب 

�ملعلمني.

5E تعليم �لفنو5 هو �ملفتا> �ألسا: لفهم �لعما�'. *يجب Kيضا̂ �إلهتماQ بالبيئة 
�ملبنية في مناهج �لد��سا7 �لبيئية. . ستتطو� كفا,' �ملو�طن في �ملشا�كة في صنع 
�خلا_ ببيئته �ملباشر' عندما تصبح �لعما�' جز,�̂ من مناهج �لد��سا7 �لبيئية  ���لقر

�لسياسية. Qلعلو��ألحيا, *�جلغر�فيا *�لتا�يخ **

	ملناهج 	لتعليمية. �8ب 	ألخذ � 	العتبا� 	حلاجة للتعليم 	ملعما�' عند  (قر	� 12)  يدعم 	0لس 	لوط- للتعليم مكا+ 	لتعليم 	ملعما�' عند تطوير %سس   تنفيذ بر	مج �بط 	ملد	�> بالوضع 	لثقا� 	لعا�.     
	لتعليم 	لطوعي للكبا�، �Hلك لتحسني فرA 	ملو	طنني � 	ملشا�كة �  (قر	� 13)  تد�> ��	�� 	لتعليم 	لفرA 	ملتاحة لتطوير 	لتعليم 	ملعما�' ضمن <طا�   صنع 	لقر	� فيما Pص بيئاMم 	لL يعيشو+ فيها.      
�لتعليم �ألساسي، فإنه من �ملهم Eيجا0 فر_ لتوعية صانعي  7�*باإلضافة العتبا�

�لقر�� فيما يخص قيم �لبيئة �لعمر�نية *عملية تطو�ها. 

�موظفي 	لبلدياX. (قر	� 14)  يتم توفW 	لتعليم �	لتوعية بالعما�� لصانعي 	لقر	� �	ألعضاS 	ملنتخبني      
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�لتعليم �ملهني   4.4

� �ملهنية للمعما�يني، باإلضافة للمها��� �لعالية في �لتصميم، على �تستند �لكفا
�لفهم �لعميق ملبا.- فن �لبنا� %�لعما��، %�حلفا( على �لتر�' �ملعما�&، %تقنيا� 

.��إلنشا�، مع فهم للبيئة %�6تمع، %�لتمكن من �ملر�حل �1تلفة لعملية �لبنا

ال ميكن C; يتم �لتعليم �ملعما�& Bال@ عبر تو�صل حي مع �6تمع. %يجب �; يكو; كل 
من �لبحث %�لتطبيق �لعملي للنظريا� في صميم �ملنهج �لد��سي. %بهذF �لطريقة 
ميكن خلق تفاعل خصب بني تد�يس �لعما�� %مما�ستها. %قبل كل Pلك سيتم توجيه 

.Uعلى مستوC عمق، %ضما; تكوين مها��� مهنية علىC لبحث بشكل�

يتم تطوير �لتعليم 
 قطا� �لبنا� ليتمكن �يع �ملهنيني �لعاملني 
 هذ� �لقطا�   من فهم معنى �ملستو4 �لعا3 للتصميم /�لتنفيذ.  /سيتم باإلضافة &% $لك  (قر�" 15)  تضمني مبا<= تا"يخ �لبنا� /�لعما"; 
 �لتعليم �مله: 
 قطا� �لبنا� على كل     �ملستويا@.     
تعطى �لفرصة 
 �لتعليم �ملعما"E لتصميم /تنفيذ مباني جتريبية لتوضيح   /&كماL KعماK �لتد"يس /�لبحث.(قر�" 16)    

 
�لبحث �ملعما�&   4.5

تساعد مساهمة �6تمع في �الستثما� بشكل كبير في �ألبحا' في مجاV تقنيا� 
 Fغلب هذC ;C الB .لتنافسية �لعاملية� ��لبنا� في �حلفا( على �ملستوU �لفني %�لقد�

.��ألبحا' لم تشمل �لعما�

 �هنا\ حاجة الستر�تيجية %طنية للبحث %�لتطوير �ملعما�&، %كذلك بر�مج بنا
جتريبي. %هذ� سيؤ.& Bلى �ال�تقا� مبستوU �لتعا%; بني %حد�� �لبحث �ملعما�& %�لذ& ال 
يتم في �لوقت �حلاضر بشكل كاc. ستتألف هذF �الستر�تيجية من مقتر` لتنسيق 

�لبحث %�لتطوير �ملعما�&، %حتديد Cهد�c %طنية تركز على �لقضايا %�لتوجيها� 
�لسائد� %على �لبحو' �ألساسية.

 .E"لفنلندية &مكانيا@ تطوير �لبحث �ملعما� Mكا<ميية �لعلوL تبحث (قر�"17)  

17
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 (Sofianlehdonkatu)  ليهتو 23.   �سكا� شا�� صوفيا� 

 (ARAVA) لمشا�يع �إلسكا� عالي �لجو�� �لتي مولتها ���فا �مثا
في �لثمانينا* من �لقر� �لماضي. "قد �ستوفى �لمشر"� شر"! ما 
يسمى بالتحكم في �لسعر �لطبيعي، حيث تم �لتأكد من .� سعر 

�لمتر �لمربع للشقة ال يتجا"< �لحد"� �لمثبتة لكلف مشا�يع �إلسكا� 
�لتي تمولها �لد"لة.

(Kari Järvinen) كا�@ يا�فينين، 1988
Aير�� �لتصوير: (Timo Airas) تيمو 


لســــياســـة 
لمعــما�يـــــة 
لفنلنــديــــة

Cلفني للبنا� Eلعما�� "�ملستو�   5

مستوE �لتصميم �ملعما�@   5.1

يهدL �لتصميم �ملعما�@، تدعمه نشاطا* تصميمية .خرE، �لى �لتوفيق بني 
متطلبا* �لعميل "ظر"L �ملوقع. "يرسم هذ� �حلل �لتصميمي مالمح مستويا* 

�أل��C "�خلصائص �لتقنية "�جلمالية للمنشأ �لنهائي، "سيكو� له تأثير على �لكلفة 
�إلجمالية للمنشأ. كما تؤثر مها��* "�هتماما* �لبنائني .نفسهم "جو�� مو�� 

 L.يضا[. فعندما يحد� �لعميل .هد� �مكونا* �ملبنى على جنا_ �ملشر"" Cجز�." Cلبنا�
مشر"عه، فإنه ال يتحمل �ملسئولية �لرئيسة عن �خلصائص �لبيئية "جو�� �لبيئة �لتي 
سيتعامل معها مستخدe �ملبنى "حسب بل "تأثير بنائه على �لقيم �جلمالية للبيئة 

�حمليطة .يضا[. 

ميكن حتقيق نتائج جيد� بتطوير �ملها��* �ملهنية، "�إلستفا�� من �خلبر�*، "ضما� 
 Eمع حتمل �ملسئوليا* على �ملد ،Lلنشا! �ملستمر، "�لتعا"� �لوثيق بني جميع �ألطر��

�لطويل. 

"بسبب �لقيمة �القتصا�ية �لكبير� للمنشأ "لتأثيرk �لقو@ "�ملستمر على �لبيئة، 
فإنه يجب حتسني �جر��C* حماية �ملستهلك، "nلك باال�تقاC بجو�� �ملنشأ، مبا يتماشى 

   -�مع مبا�o �لتنمية �ملستد�مة – خصوصا[ فيما يتعلق بالصحة "�أل��C "�جلما
.Cملشا�كة في عملية �لبنا� Lبتحديد مسئوليا* �ألطر�"

 ] �Cمن �لتصميم "حتى �لتنفيذ جز ] �Cبد ،Cيعتبر �لتحكم �لكامل في عملية �لبنا"
.ساسا[ من تطبيق نظاe �ملسئوليا*. فاستمر�� �لفعالية هو شر! لتحمل �ملسئولية 

حتى بعد �النتهاC من �ملشر"�. 

تعتبر �حلكومة .نه من �ألهمية مبكا� .� تكو� هناq عناية خاصة بهذk �ملسائل عند 
.*�Cإلنشا� �تطوير قطا

يتم �لبد� ! مشر	عا� تنمية لدعم ثقافة قائمة على �جلو�
 	لال�تقا�    باالقتصا� �لكلي لقطا' �إلنشا��� 	عمليا� �لبنا�.(قر�� 18)    
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�لتخطيط �لحضر�
نهر كوكيماكي  لو���  24.  مخطط محلي 

 (Kokemäenjoenlaakso)
� من �لبلديا�،  &*( مخطط �ستخد�' &%�$ في فنلند�، يشمل عد��

*هدفه تحديد �لمو�قع �لمالئمة للبنا, في *��� �لنهر. حد� 
�لمخطط مناطق خاصة للصناعة *�إلسكا7 *�لمو�صال� *�لز%�عة 
*�لنشاطا� �لترفيهية. *قد نظم هذ� �لمخطط مشا%يع �لبنا, في 

*��� نهر كوكيماكي ألكثر من خمسين عاما�. *قد &صبح �لتخطيط 
�ألقليمي في فنلند�، *هو �لعمل �لذ� يدير �لتخطيط �لعا' 

*تخطيط �لمد7، ملزما� قانونا� منذ �لسبعينيا�. 
1942 – 1940 Fلتو   (Alvar Aalto) &لفا% 

(Jyväskylä)، *قد  25.   مخطط مدينة كوكاال في يوفاسكوال 
خلق بيئة حضرية سكنية كثيفة. كا7 هدI تخطيط �لمد7 في 

فترN �لثمانينيا� Mعطا, منظر للمدينة &كثر تنوعا� من �لعقد �لسابق. 
*توجه �النحنا,�� في شو�%P كوكاال &نظا% �لناO �لذين يتحركو7 فيها 

Mلى �لمباني �لتي تحد �لشو�%P. *قد شا%S في Mعد�� �لمخططا� 
�لتفصيلية عد� من �لمخططين.

 ،(Kuopio) بيتونين في كوبيو  26.   منطقة 
*قد تم تخطيطها لتحتو�  على &حيا, حضرية تقليدية *قطع 

&%�$ مخصصة لبيو� �لعائلة �لو�حدN على حافة �لبحيرN، حيث 
يتيح تخطيط �لمدينة �لفرصة لوال�N بيئة جيدN. *مع &7 نتيجة 

�لتخطيط �لجيد ال تظهر Mال عندما يكتمل �لبنا,، فإ7 �لمخطط 
 �� عاما �لجيد يحا*( تحديد �لمناطق �لمناسبة للبنا, *يخلق تصو%�
عن طبيعة �لمناطق �لمستقبلية. *يعبر كل مخطط عن �لعصر 

�لذ� &نجز فيه *عن قيم Yلك �لعصر. شا%S في Mعد�� �لمخططا� 
�لتفصيلية عد� من �لمخططين.

(Huuhkajankuja) ، جز, من  M  .27سكا7 هوهكايانكويا 

.(Petonen) لبيئة �لمتكاملة لبيتونين�
Fهو،  (Mikko Aho) ميكو   * يا%فينين  (Kari Järvinen) كا%� 

1989


لســــياســـة 
لمعــما�يـــــة 
لفنلنــديــــة

��� �ملكاتب ��لد��ئر �حلكومية �ل� تقو بأعما� �لبنا�  �يدعو "لس �لو  (19 �(قر�
لتطوير 7ليا. الختيا� �ملصممني – ضمن تشريعا. �الحتا+ �أل���بي – &يث   يتم �ال�تقا� مبؤهال. �لقائمني على �ملشر�< �كذلك �ال�تقا� باجلو+9     ��القتصا+ �لكلي للمشر�<.     

Nضما7 �جلو�   5.2

يتحقق ضما7 �جلو�N من �جتاهني: �أل*( في �لشركا� عبر �سلو\ نظم �جلو�N، *�لثاني 
 .Nلرسمي على �جلو�� Iمن خال( �ملها%�� �ملهنية لألشخا` �لعاملني في �إلشر�

 ،P*مع متطلبا� �ملشر �*يجب &7 تتناسب مؤهال� �جلها� �ملشا%كة في �ملشر*P ��ئما
� من مستوe �لشركة *حتى مستوe �لفر�.  بد,�

يتم قياO �ملها%�� �ملهنية من خال( �لتعليم، *�خلبرN *�إلجنا��f. *في كثير من �*( 
 P*حتمل �ملعما% مسئولية �ملشر* – N%الحتا� �أل*%*بي تكو7 مما%سة مهنة �لعما�

كمصمم %ئيس – مشر*طة بترخيص، *تتطلب �لتسجيل Mما لدe �إلحتا��� �ملهنية 
 N%لتعليما� *�لتوجيها� �خلاصة باملعما%يني �لصا�� mلسلطا� �لرسمية. فتشتر� *&

عن �ملفوضية �أل*%بية، *�لتوصيا� �مللحقة بها, إلثبا� كفا,N �ملعما%�، &7 يكو7 قد 
�%O ملدN خمس سنو�� على �ألقل باملستوe �جلامعي، *يجب &7 تشتمل �%�سته على 

 Nباإلضافة لسنتني من �خلبر ،oكل �ملتطلبا� �لتي حتد�ها توجيها� �ملفوضية &عال
�لعملية.

*في فنلند�، يحمل لقب معما%� من حصل على �لشها�N �جلامعية �ملناسبة, Mال &نه 
في �لعديد من �لد*( �أل*%*بية، يعطى هذ� �للقب للشخص �لذ� يؤ�� مها' �ملعما%�. 

 pلتوفير حرية �حلركة �ملهنية *�لتي تضمنها �لسو Iفالوضع �لفنلند� غير كا
�أل*%*بية �ملشتركة، *ال لضما7 �الحتفاs بثقافة �لعمل �لقائمة على �جلو�N. لذ� يجب 

باإلضافة للشها�N �جلامعية، تأسيس سجل للمعما%يني �حلاصلني على �ملؤهال� 
�ملذكو%N في �لتعليما� *�لتوجيها� �خلاصة باملعما%يني �لصا�%N عن �ملفوضية �أل*%بية، 

كي يستطيع �ملعما%يو7 �لتسجيل فيه إلثبا� كفا,�تهم �ملهنية.

�9 �لبيئة، بالتعا�P مع �ملؤسسا. �الساسية L� Mا�، سجًال لتوثيق  ���لكفا�9 �ملهنية للمعما�يني �ما يرتبط بذلك من مها �ملصمم �لرئيس، كما  (قر�� 20)  تعد �     U9 �لبيئة مصا���سيسهل هذ� �لسجل تصدير �خلW� ..�Xب PV تر�عى � �Lتمع فيما يتعلق مبحتوa هذ� �لسجل ��إلشر�^ عليه، ��لذ[ سيتم تنظيمه     بو�سطة قطا< �إلنشا��. نفسه.     

21



�كتسبت فنلند� بو�سطة �لمسابقا	 �لتصميمية 
�لمعما)ية شهر# ��سعة في �لعالم، �تسببت في ��خا� 

تأثير�	 عالمية على �لمباني �لفنلندية. 

 ,(Turku) تو)كو  �لقيامة في مدينة  28.  كنيسة 
.1938 بريجما0  (Erik Bryggman) �)يك 

للقطا)�	،  29.  محطة هلسنكي 
.1904 (Eliel Saarinen) �يليل سا)ينين، 

�لوطني في هلسنكي،  30.  �لمتحف 
  (Armas Lindgren)  � (Herman Gesellius) هيرما0 جيسليو: 

�)ما: ليندجرين � (Eliel Saarinen) �يليل سا)ينين، 1910.
�أل�ليمبي في هلسنكي،  31. �لملعب 

(Toivo Jäntti)  تويفو   �  (Yrjö Lindegren) يريو لينديجرين�
يانتي، 1933.

 ،(Säynätsalo) 32.   مجلس مدينة سا�ناتسالو 
.1952 ?لتو،  (Alvar Aalto) @لفا) 

33.  محال	 ستوكما0 في هلسنكي،
.1916 ، :�(Sigurd Frosterus) سيجو)� فر�ستير

�لتصميمية  �لمسابقة  �لفائز في   D��لمشر 34.   بيت لعب لألطفا�، 
�لحيا#"،  �لطفل مكاناG في  "@عط 

.1986 بانو،  (Anne-Marjo Panu) ?نة- ما)يو 

 ،(Lahti) في مدينة الهتي (Sibeliustalo) :35.  مبنى سيبليو

(Kimmo Lintula) كيمو لينتوال � (Hannu Tikka) هانو تيكا، 
.1998

  (Oulu) �لو @ (Lipporanta) في مدينة  ليبو)�نتا  36. مجمع �سكا0 
 Ari)  � (Seppo Huttu-Hiltunen) سيبو هوتو– هيلتونين 

.1996 يا)فينين،   K(? (Järvinen
�لمعاصر في هلسنكي،  �لفن  37. متحف 

(Steven Holl) ستيفين هو�، 1993.
 Mفي معر Kلفنلند�  Nلجنا� ،(Helvetinkoulu) 38. هيلفيتنيكولو 

@شبيلية، 
 (Juha Kaakko) �(Juha Jääskeläinen) يوها ياسكيالينين 

 Matti) ��هياينين  ( K) بيترPetri Rouhiainen( �يوها كاكو 
 K(يا  (Jari Tirkkonen)  � Sanaksenaho) ماتي ساناكسيناهو 

تيركونين، 1989.
(Kajaani) 39. مركز ثقافي في مدينة كاياني

(Sinikka Kouvo) سينيكا كوفو �(Erkki Partanen) �يركي 
با)تانين، 1983.

 (Vihti) 40.   مكتبة مدينة فيهتي 

� (Tapani Kerttula) تاباني  ياكوال  (Hannu Jaakkola) هانو 
كيرتوال، 1990.

(Maaninka) مانينكا  41.  مجلس مدينة 

.1988 (Hannu Huttunen) هانو هوتونين، 

(Rauma) �ما �( �لحكومية في مدينة  �لمكاتب  42.  مبنى 

 (Pentti Kareoja)  � يوكيال  �للي– بيكا @ )Olli-Pekka Jokela(
بينتي كا)# @�يا، 1986. 
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لســــياســـة 
لمعــما�يـــــة 
لفنلنــديــــة

 (Matti Vesikansa) لمستعا� لـ
43. �سم بو
سطة فا��، 
السم 
ماتي فيسيكانسا، 1986:

�؟�� 
لجو�!  ما هي هذ#   

 ،(Paimio) بايميو  ة مدينة  44.  مصح(

لعالمي، �هي من .عما,  0
هي خامس مرشح فنلند4 لقائمة 
لتر

; من 
ألفكا�  
.لفا� @لتو من فتر! شبابه. 
حتو> 
لتصميم عد�
; كمبنى �كمؤسسة على  

لتصميم متقدما; جد �
لمبتكر!، �كا

مستو> 
لعالم. �قد ساهمت مصحة بايميو، باإلضافة ألعما, @لتو 

لفنلندية على مستو> 
لعالم.  J

ألخر>، في 
لتعريف بالمها�
 Mلشامل للبيئة .سا

لتصو� � Qلبنا
�تشكل 
ليوS .يضا; جو�! 

 .Qلبنا

لقد�! 
لتنافسية في مجا, تصدير مشا�يع 
.1932 – 1929 @لتو  (Alvar Aalto) .لفا� 

43


ملعما�ية Jملسابقا
  5.3

 Jلعامة عن طريق مسابقا

ختيا� 
ملعما�يني جلميع 
ملباني  Zسلو
 �يجب .� يكو
 �
J تنافسية للوصو, ألفضل مستو> بأقل كلفة نهائية. �يجب .Qتصميمية .� عطا


ملهنية للمصمم، مبا في �لك �قة  J

ملسابقة مبنية بشكل خاa على 
ملها� �تكو
.Qلبنا
 Jتقنيا� �
.عما, 
لتصميم، �بر
عة 
ختيا� 
ملو


ملعما�ية في فنلند
 �لى .كثر من مائة عاS، �هو تقليد له  Jملسابقا
يرجع تقليد 
 cهى نتا �
لقر 
تقدير# خا�c فنلند
. فأغلب 
ملباني 
لعامة 
ملهمة في بلدنا خال, هذ

لتصميمية 
ملعما�ية للعميل 
لفرصة  Jملسابقا
مثل هذ# 
ملسابقاJ، حيث تتيح 

لد�
سة عد� من 
حللو, 
لبديلة للمشكلة 
لتصميمية، �لضما� جو�! 
ملنشأ 

لنهائي.

 �
ملعما�ية 
البتكا� في 
لبناQ �بالتالي تطو� 
لعما�!. كما . Jملسابقا
تشجع 

ملسابقاJ هي شكل من .شكا, 
لتعليم 
ملستمر
لتي تتيح فرصا; للمعما�يني 
جلد�. 


لعاS فيما  �

حلو Jملسابقا
�يسهل 
لعد� 
لكبير من 
حللو, 
لبديلة 
لذ4 توفر# 

لكبير للمعما�يني 
لفنلنديني في  hلنجا
يخص بد
ئل 
لتنمية 
لبيئية. �قد .ثبت 


ملسابقاJ �سائل نشر مهمة للمعرفة �
لثقافة 
لفنلنديتني. �
لد�لية . Jملسابقا


يدعو $لس �لو"!�� �ملؤسسا� �لعامة �ل� تنشئ �ملباني � �ستخد�� �سلو�   �ملسابقا� �ملعما!ية �1لتصميمية، بأشكا4 3تلفة 1كما تناسب �-د,،  (قر�! 21)  للوصو4 حللو4 مثالية، 1كأسلو� الختيا! �ملعما!يني.     
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،(Männistö) 45. كنيسة مان�يستو

ليفيسكا، عضو  (Juha Leiviskä) يوها  �لمعما��   صممها 

�ألكا(يمية �لفنلندية،  '�لحائز على جائز� كا�لسبر� �لمعما�ية 
ليفيسكا  �لمباني في عما��  �لد�نما�كية في عا0 1995. تتناغم 

في تجانس مع �لطبيعة.
ليفيسكا، 1992. (Juha Leiviskä) يوها 


لســــياســـة 
لمعــما�يـــــة 
لفنلنــديــــة

�لتوعية بالعما��  6

�لتوعية �لعامة   6.1

هناC �عتر�B عاملي بأ? �لعما�� �لفنلندية متتا= مبستو; عا:. 'للحفا8 على هذ6 
 Dلد'لية, 'تطوير �ملطبوعا� D�'لند�' Eملشا�كة في �ملعا�� �لسمعة يجب =يا(�

'�لوسائل �ألخر; للدعاية للعما�� �لفنلندية.

يعتبر متحف �لعما�� �لفنلندية من Kقد0 متاحف �لعما�� في �لعالم، 'من Kهم 
نشاطاته �ملعا�E '�ملطبوعاD �لتي تصل جلمهو� '�سع من �ملتلقني على �ملستويني 
�حمللي '�لعاملي. 'ينو� �ملتحف =يا(� عد( �ملعا�E �ملتجولة، '�ملعا�E �ملوجهة جلمهو� 

 Eضافي. كما يتطلب �ملعرX متخصص. 'لكي يتسنى تنفيذ ]لك البد من �يجا( متويل
�لد�ئم للعما�� �لفنلندية =يا(� في �ملساحة �ملتاحة للعرE باملتحف.

X? �لتعريف بالعما�� 'توثيقها مهمة �لصحافة �ملهنية �ملتخصصة، 'متحف �لعما�� 
�لفنلندية، ''سائل �إلعال0 �ألخر; ضمن مها0 عملها �إلعتيا(ية. 'ميكن تسهيل هذ6 

�ملهمة بدعم مو��( متحف �لعما�� �لفنلندية، من خال: (عم مشا�يعه للنشر 'تد�يب 
�لصحافيني �لعاملني في �bا:.

� �لتعليم �ملو��� �ملالية �لال�مة الستمر�� �لعمل �لناجح ملتحف  ����توفر  (قر�� 22)  
�لعما�� �لفنلندية كمركز للمعلوما# �ملعما�ية.   

  
�لتشجيع '�ملكافأ�   6.2

 'K Dملنظما� 'K Dكانو� من �لبلديا dتمع، سو�b� dعضاK كل d��=يشجع مجلس �لو
�ألفر�(، على �لعمل على تطوير �لعما�� 'حتسني �لبيئة. 

 dلتي تعمل في مجا: �إلنشا� Dمن خال: تشجيع �جلها gيضاK �بالعما� dميكن �ال�تقا
على �لسعي لال�تقاd مبستو; �لعما��، 'مكافأ� �ملشا�يع ]�D �ملستو; �لعالي 

'مصممي هذ6 �ملشا�يع.



 ،(Turku) في تو�كو 	46.  مستنبت �جاجي للنباتا

�يعتبر �صال�  .��قد تم تنفيذ- باعا*( تأهيل مصنع قديم للحبا
0 3قتصا*يا0 �بيئيا0 صائبا0. �قد  ��عا*( 3ستغال� 3لمباني 3لقديمة تفكير3
�لى  يهد>  3لبيئي  للبنا<  3عتمد	 3لحكومة في عا@ 1998 برنامجا0 

3ال�تقا< بمستوE 3لديمومة في قطاC 3لعقا�3	 �3إلنشا<3	.
بولكينين  �(Mikko Pulkkinen) ميكو  �ال اليهو H (Ola Laiho)

.1994 3�نيو، � � (Ilpo Raunio) �لبو 
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لســــياســـة 
لمعــما�يـــــة 
لفنلنــديــــة

لتعليم �ساليب تطوير نظا� مكافأ� مشا�يع لعما�� �بيئة   ��تد�$ �#  (23 �ملستو. لعا- �ملعما�يني *�'  (قر 0لبنا1 ، 6يث يتم الحتفا1 باملشا�يع * ملتميز�.   0ملها�   

تنفيذ برنامج 3لسياسة 3ملعما�ية  7

�L 3ألهد3> 3لرئيسة للسياسة 3ملعما�ية للحكومة هي:

خلق 3لفرR لتحقيق 3حلقوO 3لدستو�ية للمو3طن في بيئة جيد(.  -
�3جباتهم جتا- بيئتهم بتشجيع     �تسهيل مما�سة 3ملو3طنني حلقوقهم   -

�توعية 3جلمهو�. X3لتعليم 3ملعما�  
�ضع مقاييس عالية للمباني 3لعامة ��*�3( 3لعقا�3	 3Y	 3مللكية 3لعامة    -

�جعلها مثاال0 يتبع لقطاC 3إلنشا<3	 بكامله.  
 Eبالبنا< عالي 3ملستو�تشجيع 3إلجر3<3	 3لتي ترتقي بالعما�(   -

�في نشاطا	 3لبحث �3لتطوير   Xفي 3لتعليم 3ملعما� 	عم 3إلبتكا�3*  -
3ملهنية.  

�تنمية بيئتنا 3لعمر3نية كجز<   ،Xيا*( 3لعناية 3لتي نوليها لتر3ثنا 3ملعما��  -
.X3ملعما��من مدخل Hشمل للتا�يخ 3لثقافي   

يشكل 3لتز3@ 3ألجهز( �3ال*3�3	 3لعامة بأهد3> 3لسياسة 3ملعما�ية للحكومة 3ملرتكز 
3ألساc إلمكانية تنفيذ هذ- 3لسياسة. فعلى هذ- 3جلها	 مر3جعة 3ستر3تيجياتها 

في ضو< Hهد3> 3لسياسة 3ملعما�ية ���3لة ما يتعا�d معها من 3لبر3مج 3حلالية. 
�لضماY Lلك، على 3لد�لة LH تضمن 3ملتابعة �3إلشر3> 3لال�مني لذلك. � يجب تطوير 

3لبر3مج �3إلجر3<3	 �تعزيز 3لتعا�L بني 3لقطاعا	 h3تلفة للتو3فق مع ��شا*3	 تطبيق 
3لسياسة 3ملعما�ية. �لتنفيذ Hهد3> 3لسياسة 3ملعما�ية يجب �ضع خطة عمل 

تفصيلية.

لبيئة جلنة مش?كة ملتابعة برنامج   ��لتعليم ��# ��تشكل كل من �#  (24 �لسياسة ملعما�ية للحكومة. �تضع للجنة خطة عمل تفصيلية، �تتأكد من  (قر 10 جديد� عندما تقتضي    جر Lلسياسة ملعما�ية، �تقو� باق? Mحتقيق �هد حلاجة.     
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مجلس الفنون الفنلندي

Arts Council of Finland
Maneesinkatu 7
00170 Helsinki
Tel. 09 1341 7066
Fax 09 1341 7069
e-mail: tkt-kirjasto@minedu.fi

الجمعية الفنلندية للمعماريين

The Finnish Association of Architects (SAFA)
Runeberginkatu 5
00100 Helsinki
Tel. +358(0)9 584 448
Fax +358(0)9 5844 4222
e-mail: safa@safa.fi

: من والفرنسية  واإلنجليزية  والسويدية  الفنلندية  باللغات  المطبوع  هذا  على  الحصول  يمكن 
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