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ي بوروس قدرة فريدة عىل جعل
ي �ف

تتوفر لدينا نحن الذين نعيش ونعمل ونلت�ق

ف السكان والبلدية األشياء تحدث سويا. يتخلل هذه الرؤية من جمع النواحي التعاون ب�ي

ة. قمنا بعمل هذه  ف ي ويجعلها مم�ي
والحياة التجارية واألوساط األكاديمية والمجتمع المد�ف

كة يمكننا أن نجعلها حقيقة واقعة لنا جميعا ولألجيال القادمة. الرؤية معا وبجهود مش�ق

ي بوروس.
هذه هي رؤية المستقبل �ف

ي بوروس
رؤية المستقبل �ف
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مجاالت الرؤية
العناية واالهتمام ببعضنا البعض وبالبيئة 

ي بوروس سويا المسؤولية من خالل الحرص عىل معاملة بعضنا البعض وبيئتنا 
نتحمل �ف

بعناية.

ي توافق مع الطبيعة الغنية وعالمنا المحيط والناس اآلخرين. االستدامة 
نعيش �ف

االجتماعية واالقتصادية والبيئية هي أساس اختياراتنا وقراراتنا.

ي الوقت نفسه ، يتمتع الجميع 
ي بوروس هو مصدر قوة. �ف

ف الناس �ف يعت�ب االختالف ب�ي
بفرص متساوية. بغض النظر عن األعمار واألوضاع الحياتية  ويتل�ق السكان الدعم 

ي 
ي بوروس مهم ويمكن أن يشارك �ف

ي إطار حياة غنية. كل شخص �ف
ليتمكنوا من العيش �ف

كة تجاه بعضنا البعض من خالل  كيفية تطور مجتمعنا. نتحمل سويا المسؤولية المش�ق
إظهار الثقة والدعوة إىل الحوار.

كة مسؤوليتنا تجاه البيئة من خالل إعادة استخدام وإعادة  نتحمل سويا وبصورة مش�ق
تدوير وإدارة مصادر الطاقة والموارد الطبيعية بطريقة مستدامة. تتوفر لدينا جميعا معرفة 
ف المدينة واألرياف، والناس والطبيعة والعالم المحيط بنا. من  عن االحتياجات المتبادلة ب�ي

ا عىل األقدام أو بالدراجة ، ولكن يمكننا  السهل التنقل بالمواصالت العامة محليا أو س�ي
أيضا القيام برحالت أطول تعت�ب ذكية من ناحية اعتبارات حماية المناخ.



5

بوروس مدينة آمنة وجميلة
ي نحتاج اليها  ي هنا عىل مقربة من األمور ال�ق

إن بوروس مكان جميل وآمن. نحن الذين نعيش ونعمل ونلت�ق
ي الحياة اليومية.

�ف

ي الشوارع مدينة  بوروس رونقا رائعا حاز عىل االهتمام  عىل 
تمنح المنحوتات واألعمال الفنية الموجودة �ف

كة لدينا االنسجام وتوفر األمان. ي غرف المعيشة المش�ق
. توفر البيئات النظيفة والعرصية �ف الصعيد الدوىلي

ي مختلف أنحاء بوروس توجد مساكن تناسب مختلف األوضاع 
نقوم بتصميم مناطقنا السكنية معا ، و�ف

كات والقرب من  الحياتية واألعمار المختلفة. توجد هنا خدمات وأنشطة أوقات الفراغ والثقافة وال�ش
الطبيعة حيث يعيش الناس ويعملون.
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توف�ي الفرص والشجاعة عىل التطور 
ي مسارات جديدة. من السهل هنا تحقيق 

ي بوروس ولدينا الشجاعة للتفك�ي والترصف �ف
نحن مبدعون �ف

األفكار واألحالم.

إن توف�ي التعليم عىل مستوى رفيع ابتداء من مدرسة المرحلة التمهيدية وح�ق الجامعة يؤدي إىل توف�ي 
ي  

ف البلديات والجامعات والحياة التجارية والمجتمع المد�ف التنمية للناس والمجتمع. بفضل التعاون ب�ي
تتوفر مجاالت تعليم جذابة عىل جميع المستويات. تمنح فرص التعليم الجيدة سكان بوروس إمكانية 

التطور والتعلم مدى الحياة.

ي 
ينطلق تطوير بوروس من إرث عريق ضمن مجاالت المنسوجات والتجارة. نحتل مركزالصدارة �ف

التقنيات البيئية.

ي مجاالت جديدة. إن اتساع قطاعات 
تكنولوجيا المعلومات واألنشطة الرقمية والجرأة عىل االستثمار �ف

الصناعات وروح المقاولة القوية هي أمور تخلق الفرصة لالستفادة من المعرفة الموجودة هنا وللتطور 
كإنسان.
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ف الناس بوروس هي مكان اللقاء ب�ي
ي بوروس 

ي يمكن للناس أن يلتقيوا بها خالل معظم ساعات اليوم. �ف ي بورس الكث�ي من األماكن ال�ق
يوجد �ف

ي كل يوم وللحفالت ، بشكل عفوي أو مخطط له مسبقا. 
نلت�ق

ي المدينة والريف ورقميا. تتوفر 
أماكن االجتماعات العديدة لدينا هي غرف جلوسنا العامة الموجودة �ف

لديك الفرصة هنا لتجربة مجموعة واسعة من األنشطة الثقافية وطبيعتنا الجميلة وممارسة الرياضة 
والتعرف عىل أشخاص آخرين.

، وضعت  اف عىل الصعيد الدوىلي ي حاز عدد كب�ي منها عىل االع�ق ة، ال�ق إن االجتماعات والفعاليات الكب�ي
بوروس عىل الخريطة كمدينة لالجتماعات والفعاليات.

ي الحياة.
ي بوروس أسلوبا �ف

تشكل االجتماعات �ف



ي بوروس أربعة مجاالت رؤية:
تتضمن رؤية المستقبل �ف

الحرص عىل بضعنا البعض وعىل البيئة	 

بوروس مدينة آمنة وجميلة	 

توف�ي الفرص والشجاعة عىل التطور	 

ف الناس	  بوروس هي مكان للقاء ب�ي

ي الرؤية من قبل مجلس مدينة بوروس وهي تشمل كل شخص يقيم ويعيش ويعمل  تم تب�ف
ي بوروس.

�ف

boras.se/vision

مجلس قيادة المدينة
Kungsgatan 55 عنوان الزيارة Borås 80 501 يد عنوان ال�ب

boras.stad@boras.se ي
و�ف رقم الهاتف 35-033 70 00 )مقسم(  بريد الك�ت

boras.se نت موقع اإلن�ت
 


