
 

 GroenLinks 2021  انتخابات برنامج
 

 لواقعية الجديدة احان وقت 
 
. عدم المساواة بين األطفال آخذ  يفقد الناس وظائفهم. هشة ال تزال صحتناأن المستقبل غير مؤكد.  توضح لنا أزمة كورونا كل يوم  

تتسم بالمرونة إذا لزم األمر.  و.  تكيف إذا لزم األمر ن  يمكن أن جانبنا اآلخر أيًضا. نحن  تظهر هذه األزمة ومع ذلك، فإن في االزدياد.  
 .تغير مجتمعناي قد 
 

خال  مجتمع . من أجل المساواة بين الناس من لمزيد. من أجل مناخ أفضل. التغيير أجل  لسنوات من كبيرة من الناس مجموعة يناضل
نود االنخراط والمشاركة القرار في   : الواقعفي و .)اليسار األخضر(   GroenLinks. وكذلك الشأن بالنسبة لـتمييزالو عنصرية منال

  تجرؤ على التي حكومة. الوالطبيعة للناس اتولي اهتمامً التي و ةجتماعي اال الحكومة  في  الحكومة الجديدة.
 17 في. وصوت  اعدنا على النمو بشكل أكبر من أي وقت مضىللتغير. س اجدً  هناك حاجة ماسة وأنه التغيير نستطيع ألننا .لتغييرا

 .  GroenLinksلصالح مارس
 

 بالضبط؟  نريد ماذا
 

 .تشعر بالراحة  في مجتمع حيث  .المزيد من الفهم لبعضنا البعض •
 .نحن اآلن نتخذ إجراءات ضد أزمة المناخ . والمزيد من الطبيعة األخضرالمزيد من  •
 .والمزيد من األجور.  االحترام والتقدير لمقدمي الرعاية الصحية  المزيد من •
 .جديدة واإليجارات آخذة في االنخفاض  مساكننبني . المزيد من اإلسكان الميسور التكلفة  •
 .الدخل المنخفض والمتوسطذوي الضريبة على  وسنخفض سيرتفع الحد األدنى للدخل . والمساواة األمن  المزيد من •

 
.  كثرة أبعدالواستدامة.  أكثر معًا من هذه األزمة أقوى. الخروج  خيارات واضحة تساعدنا على. التغيير يعني اتخاذ الخيارات

دينك أو أصلك أو جنسك أو تفضيلك   لون بشرتك أو مهما كان ، اقصي أحدً ال ي  ا ًً ومجتمع يمكنك الوثوق بها  حكومة نريد نحن
 للجميع. وبالتالي، نعدكم بخمسة وعود.  واألمن األساسي. راتب جيد للممرضين والممرضات والمعلمين ورجال الشرطة و  الجنسي

 
 

 حقًا عالج أزمة المناخ اآلنسن   .1

عدم القيام   قتبالنسبة للمناخ. قد زال و الطوارئ سنعلن حالة 
. يجب أن يكون  لعملاان وقت كالم. حبأي شيء ومجرد ال
أكثر.   يدفعون  والملوثينن بسرعة. مستدامي  االقتصاد والمجتمع

المشاريع   من المال من أجل  المزيد  GroenLinksيريد
توفر   وأفكار واألفكار الجيدة لمناخنا. مشاريع  الخضراء 

ستبقى   مستدامةيفة وظ 100.000لـ  مل جديدة فرص ع اأيضً 
 . موجودة 

 
  

 

 افقنا العامة سنعزز مر   .2

الرعاية   خالل  المجتمع العادل والممتع من التعرف على ويمكن 
السنوات   ولكن في. الجيدة والتعليم الممتاز والسكن الميسور التكلفة

بشكل   الرعاية الصحية علىركز االهتمام  األخيرة،
 كبير نقص هناك التعليم . فيالتكاليف توفير على  أساسي

ليف  تكابسبب ال في متناول الجميع ليس والسكن هو. المعلمين من 
 رعاية جيدة وأفضل   GroenLinks ريد. ي في العديد من المدن

 .تعليم ومنزل ميسور التكلفة للجميع
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 نوزع العمل والدخل بشكل عادل  .  3

هذا  . تكافؤ الفرص للجميعمع . ونركز على سوق عمل عادل 
العمل من أجل   GroenLinks يريد. يوفر األمن وراحة البال

تى يتمكن . حعلى دخل أساسي لجميع الهولنديين الحصول
 .الجميع من المشاركة في مجتمعنا

 
 
 
 

 

 نبني مجتمعًا واحًدا .  4
. ومع ذلك فإن  ي اآلونة األخيرةا ما سمعنا هذه الكلمة ف. كثيرً معًا

  -  ببعضهم البعض الصادق  اهتمام الناس -التضامن إلى  هناك حاجة 
من أجل   GroenLinksيكافح  .قوة من هذه األزمة   أكثر للخروج 

.  للجميع مكان آمن. والتمييز العنصرية مجتمع خال من 
 . لألشخاص الذين فروا من الحرب والعنف اأيضً 

  
 
 

 
 

 نحن ندافع عن التضامن الدولي .  5

تحتاج  . أوروبا قوية وموحدةإلى GroenLinks  يسعي
المزيد  و  مكافحة أزمة المناخل مزيد من التعاون إلى دول ال

 والمزيد   ومستدامة عادلة  تجارة  أجل التعاون من من
  في أي مكان في العالم - االنسان حقوقالتعاون لحماية   من
 
 
 

  عن هذه سأتحدث بصفة أكثر
 : ىاألخر تلو  ة واحد -  خمسةالوعود ال 

 

  زمة المناخمعالجة أ :  1الوعد 
نعمل   علينا أن انقراض األنواع النباتية والحيوانية.و تجنب الكوارث الطبيعيةو قف ظاهرة االحتباس الحراري واآلن أن ن  علينا يجب

ومن   أخضر مستقبل من أجل  GroenLinks. يختار طفال أطفالنا. وألكن أيًضا ألطفالناول ، لناصالح للسكنى عالم صحي  أجل  من
 . ضراءخأرض أجل 

 
تصدر   الشركات . إذا كانتبالعمل بشكل مستدام نلزم الشركات االحتباس الحراري. و سنحد من انبعاثات غازات  ذلكلو •

عاًما تقريبًا،  25فيجب أن تدفع ضرائب أكثر بكثير. في غضون  الكثير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة؟
 محايًدا مناخيًا تماًما. وبذلك لم يعد صنع الطعام أو المنتجات يضر بالمناخ. سيكون مجتمعنا 

.  تدوير العبوات البالستيكية قدر اإلمكانإعادة نقوم ب . والنبيذ الفارغة  زجاجاتالعلب و على عربون  إجراء سنفرض •
 . يعة عن طريق منع القمامةبهذه الطريقة نحمي الطب . أقل وأقلمجانًا ونضمن حصولك على أكواب وحاويات بالستيكية 

 De وادين  المناطق البحرية دي ماركرجوار  في طبيعة جديدة؛   لذلك صحي. ونخلق  لمناخ المزيد من الطبيعة مهم •
Marker Wadden، مناطق أوستفاردرسفولد وOostvaarderswold   دي بيل وفيDe Peel ًربط بينا سن . أيض 

 .جيد للنباتات والحيوانات هذابعضها.  وبينالمناطق الطبيعية القائمة 
مليون شجرة جديدة   17 البيئة الصحية. لذلك سنزرع  الهواء النقي و إلى ا ًً المزيد من األخضر سيؤدي أيض •

 لكل هولندي.  جديدة األربع القادمة: شجرة  السنوات  في
يورو. سنستخدم هذه األموال لبناء اقتصاد أخضر. على سبيل المثال، نساعد  مليار  60ناك صندوق للمناخ بقيمة  سيكون ه •

ا بهذا  أيضً  سنبنيالشركات بأفكار جيدة للطاقة الخضراء، المتولدة من مصادر مستدامة مثل الشمس والرياح والمياه. و
 .ولكن خاصة في األماكن التي تم فيها البناء بالفعل طبيعة ال . ليس في مكانبأسعار معقولةمساكن مستدامة المال 



 

والقطارات. على سبيل  عن طريق الحافالت   العمومي النقل . وسنحسنبين البلدياتللدراجات مسارات سريعة سنضع  •
أخرى  . والعديد من القطارات بين هولندا ودول مدن غرب هولنداالمثال، سيكون هناك خط قطار مباشر بين خرونينغن و

 في أوروبا. 
: كلما زادت  تسعير الطريقاً. سنبدأ ب المزيد من األسفلت ليس ضروري سيكون أسعار معقولة، الجيد ب  العمومي  فضل النقلب   •

 .والقطارات أرخص  أكثر تكلفةالطيران صبح قيادتك، دفعت أكثر. سي 
  - ماليًا -نساعد المزارعين االعتبار. في  الزراعة التي تأخذ الطبيعة بالزراعة المستدامة. هذه  أزمة المناخ  نحن نعالج •

دون  . ب اآلنبالمقارنة مع  مع نصف عدد الحيواناتوذلك للحيوان مرة أخرى.  وديوصحي و  بيولوجي  للعمل بشكل 
 .عوامل أخرى ضارة بالبيئة أو استخدام سموم

أرخص. وكل تالميذ  الخضروات والفواكه  يجب أن يكون الجميع قادرين على تناول طعام صحي. نجعل  •
 . وجبات مدرسية صحية  يتلقون األساسية  المدارس

  

 العامة  المرافق  تعزيز : 2الوعد 
المزيد من أجل  أن يفعل   GroenLinksيريد  دائًما. والوقاية خير من العالج . صحة جيدة علىيساعد  الغذاء الصحي

 . األمور على ما يرام في مجاالت التعليم والرعاية واإلسكانألنه في السنوات األخيرة لم تسر الممتازة.   لمرافق العامة ا
 

  لذلك. والمرافق العامة التي تقدم رعاية جيدة لكن . ال نريد شركات التأمين الصحي التي تهتم بشكل أساسي بالتكاليف •
وتحتوي هذه  . في كل منطقة  خطة رعاية مثل هذا الصندوق يخلق . تصبح شركات التأمين الصحي صناديق رعاية صحية

،  في الحيتمريض ال، والعام الطبيباتفاقيات حول الرعاية الجيدة في المستشفى، ورعاية  على سبيل المثال، الخطة 
ين لممرضعلى عمل اأقل ضغط يعني أيًضا   وهذا(.   GGZورعاية المسنين، والرعاية الصحية العقلية )رعاية 

 .والمزيد من الوقت للحصول على رعاية جيدة  والمرضات 
ويختفي جزء   . يورو كحد أقصى شهريًا 10 التأمين الصحي تكلفة تبلغ. جعل الرعاية الصحية في متناول الجميعن  نحن •

 ا. أو متوسطً  ا منخفضً دخلك إذا كان  - يور لكل شخص مؤمن 385اآلن  -غطيه التأمين الصحي ي التكاليف الذي ال 
غير كاف  عدد األحيان  بعضفي  وإن كان هناك.  كورونا هذهبعمل مهم خالل أزمة GGD  مصلحة الصحة البلدية  قومت  •

بالبحث الجيد بخصوص المصدر واالتصال. المزيد من األموال المخصصة لـ  أو للقيام إلجراء الفحص.  الموظفين من
GGD   .يجب أن تمنع هذا في المستقبل 

ف  ر بص مستشفى قريب  في الطوارئ وجراحة طفيفةلحصول على الرعاية في حاالت الكل فرد في هولندا  نريد أنه يمكن •
 .تعمل المستشفيات في المنطقة معًا بشكل جيد للحصول على رعاية متخصصة  .تسكن فيه الذي النظر عن المكان 

سنوفر المزيد  . األموال لتحسين رعاية األطفال والصحة العقلية ورعاية المسنين المزيد منستتم إتاحة  •
 . لكبار السن إضافية في دور رعاية المسنين ومساكن مناسبة وأماكن اإليواء أماكن من

لو كنت  وحتى .  جب أن يكون كل شخص قادًرا على ممارسة الرياضة في ناٍد رياضي . ي نحن نشجع أسلوب حياة صحي •
.  المقاهي رصفة أ ويُمنع التدخين في المتنزهات والمالعب و.  صبح أكثر تكلفة سي التبغ . إعاقة كانت لديك أو  من عائلة فقيرة 

 .إلى التعليم االبتدائيدروس السباحة  عودوست 
ف النظر عن المكان  ر بص. نريد تكافؤ الفرص للجميع. عتقد أن هذا ال غنى عنه ن  نحن. كل طفل ب مع االهتمام  تعليم جيد •

ستكون  . أصغر الصفوف المدرسية لذلك يجب أن تكون . كابغض النظر عن مقدار المال الذي يمتلكه والد. تسكن فيه الذي 
 . رعاية ما بعد المدرسة يوميًا مجانًاالويمكن لكل طفل الذهاب إلى .  أربعة أيام في األسبوع  مجانية رعاية األطفال 

  لتعلملألطفال الذين يجدون صعوبة في او سبيل المثال لألطفال ذوي اإلعاقة  على. إضافية في المدارس مساعدة نريد أيًضا •
 .أو لألطفال الذين ال يعرفون بعد ما يريدون بالضبط

المعلمون في التعليم تلقى سي و.  ثانوية الرس امدالفي  المدارس االبتدائية نفس الراتب مثل زمالئهم معلموا ىلقيجب أن يت  •
بأسعار   ا أيضً  التي يدرسون فيها دينةم حيث يصبح السكن في ال  .المزيد أيًضا MBO و  VMBO الخاص و

 . بالنسبة لهم معقولة
ا ا آمًن مكاًن د نري نا ألن . لحل أزمة اإلسكان، سنبني مليون منزل جديد بأسعار معقولة على مدى السنوات العشر القادمة  •

د من  ويحصل المستأجرون على مزي . اإليجارأسعار  انخفاض  نحن نضمنبالراحة وكأنك في منزلك. لجميع حيث تشعر ل
 .األمان

أماكن   إنشاء  سيتم السبب لهذا . يعني وجود مكان آمن للجميع أيًضا أنه ال يضطر أحد إلى النوم في الشارع •
  . في كل بلدية الذين ليس لهم منزل للمشردين و إضافية إيواء

 

 بشكل عادل  التوزيع للعمل والدخل 3الوعد 
من أجل   GroenLinks يناضل . حول السكن والعمل والدخل  عدم التأكد وإزالة.  التأكدتوفير  يعني أيًضا االعتناء ببعضنا البعض إن

أكثر ثراًء،   فيه الشركات الكبيرة والمواطنون األثرياء ال تصبح مجتمعمجتمع نكافئ فيه بعضنا البعض بشكل أكثر إنصافًا. 
 .فقرالفي   فيه  ال أحد يعيش. والجميعيشارك فيه  جتمعم و. يساهمون فيه أكثر بل
 

الحد   أيًضا نرفع أساسي.دخل : عالوة على دخلكإذن ستحصل  لكن تكسب القليل جًدا لتعيش عليه؟وتعمل،  إذا كنت •
أصحاب األعمال   -واألشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بدون موظفين . يورو للساعة 14األدنى لألجور إلى 

 .يحصلون على أجر الئق بالساعة -الحرة  



 

على  يدفعون ، العلياأصحاب الرواتب و. يدفعون ضرائب أقلمن ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط  العاملوناألشخاص  •
  . إذا كنت أموال طائلة  واألشخاص الذين لديهم تماًما مثل الشركات الكبيرة. رائب أكثرض العكس من ذلك 

 . كل عام كضريبة ٪ من أصولك2تدفع فس ا؟مليونيرً 
 ، على سبيل المثال، مزيد من التأكديعني ذلك.  أن تمنح العقود الدائمة في كثير من األحيان الكبيرة الشركات  نريد من •

 .ا للعاملين لحسابهم الخاص أيضً و  كل شخص يعملل  لعاجزين عن العملل تسوية  وسندخل ين. العمال المرن و الوساطة عمالل
العمل جزئيًا من  . وداخل الشركة المهمةالقرارات  أخذ المشاركة في مثل . يحصل الموظفون على المزيد من الحقوق  •

أشهر األولى   9أسابيع إجازة مدفوعة األجر خالل  9 األمهات على تحصل . والمزيد من إجازة الوالدين. المنزل إن أمكن
 أسابيع. 3ر لمدة يحصلون على إجازة مدفوعة األج - والوالدين المشاركين في الرعاية  -اآلباء و  طفلهن بعد والدة

يمكنك و لدراسة،لاستخدامه  يمكن . يورو10.000سنة على مبلغ انطالق قدره  18عند بلوغهم جميع الشباب يحصل  •
 .مثل بدء عمل تجاري سنة  23ابتداء من بلوغ  المال هذا أيًضا القيام بشيء آخر ب 

،  أهل لعمل آخرإعادة الت . مساعدة شخصيةكل من ليس لديه عمل على يحصل  . ولذلكمهم لرفاهيتكالعمل  نعتقد أننحن  •
يجب أن توفر البلديات وظائف ذات مغزى  . في مكان عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة المهنية عمل أو . على سبيل المثال 

 . كافية
يحصل األشخاص الذين ليس لديهم معاش إضافي   بحيث . (AOW)معاش تقاعد الشيخوخة العام  تعويضات سنزيد من  •

التي    Wajongاإلعانة الشهرية للشبابمبلغ وكذلك بالنسبة للتعويضات االجتماعية. ستزيد مثلها  أيًضا على دخل كاٍف 
 . السن المبكرة تصاب بها منذ قيود  عندما ال تستطيع العمل بسبب مرض أو من تحصل عليها

 . ملسداد ديونه األشخاص ذوي الديون الكبيرةنساعد   •
 .وكهرباء لجميع سكان كاريبي هولندا شرب نظيفةرعاية جيدة ومياه  هناك وستكون •

 

 مجتمع واحد بناء : 4الوعد 
رجال األعمال الذين  ون. ا قريب دائمً  نحن  ونحافظ على مسافة كافية، ولكن.  هو أساس مجتمع عادل ورائع بعضنا البعضهتم ب أن ن 

للشخص الذي   الطوعيةناد رياضي، والرعاية  في  المتطوعين. لبعضها البعض بالتسوق . الجيران الذين يقومون يساعدون بنك الطعام
 إمكانيةمع .  مواصلة العمل على مجتمع واحد مستدام GroenLinks ريدعاني. ي ي 

 .واحترام االختالفراحتك.  لتكون على
 

 أساس على  غير الواعي التمييز الواعي و ضدندافع هض للعنصرية: ننانحن . عدم كونك عنصريًا ال يكفي •
أو في   المدرسة في ،عند العثور على وظيفة أو تدريبو أو الجنس أو التوجه الجنسي  البشر أو الدين أو األصل لون

.  أي شخص قصيإن المجتمع الذي يشعر فيه الجميع بالراحة ال ي . أو الشرطة الحكومة عند لكن أيًضا و .الشارع
 .في كل مكان مكافحة ومنع العنصرية والتمييز. ومهمته منسق وطني لمكافحة التمييز سيكون هناك ولذلك

نريد  . إلى قاٍض: يحمون الضحايا ويعاقبون الجناة  رجال شرطة من  . مجتمعًا آمنًا وعادالً بها  القانون الموثوق دولة  تضمن •
ة(  ثنائي ر ال الجنسية والجندرية )غي مزيد من الهويات والمزيد من النساء، األحياء.  ا في أيضً  ،إضافيين رجال شرطة

واألشخاص الملونين    (-+LHBTIQ)والخنثى والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  
 .الشرطة ب 

يوليو عطلة   1في     Keti Kotiكوتيكيتي  يصبح.  االعتذار عن اضطهاد الناس و  تاريخ الرقيقعن  هولندايجب أن تعتذر  •
 .مايو 5إلغاء الرق في العطلة السورينامية األصلية. سيصبح يوم التحرير أيًضا عطلة وطنية في . نحتفل بذكرى وطنية

كل   في. لمواهب الجديدة والمواقع الثقافية الجديدةل المزيد من المال بالتالي  ا. سيتاحأكسجين مجتمعن  هما والثقافة  الفن •
 . في البالد مكان

المزيد من   ون هناكسيك.  االلتقاء للناس ويمكن حيث يمكنك القراءة واكتساب المعرفة  : مقرات جديدة مكتبات نفتح أيًضا •
  . ونحن ندعم أفكار سكان الحي. وجود حي صالح للعيش فيه هذا يضمن  . في األحياء  نوادي الحي

لمزيد من  ا. وسنخلق المدارس والنوادي الرياضية  في ، سبيل المثال على . خاصة عمل  بخطة  العنف الجنسي  كافحسن  نحن •
 لكل شخص ال يشعر باألمان في منزله. المالجئ 

لالجئين أكثر مما نفعل  نساعد اوالعنف.   من الحرب بالدهم فروا من  قد  الذين ا بالنسبة لألشخاص أيضً  بذل جهودناونحن ن  •
 . القانونية والمساعدة الرعاية والمأوى ودروس اللغة نقدم لهم و. اآلن

 

  الدولي  التضامن من أجل : 5وعد ال
يؤيد وجود أوروبا قوية وموحدة ألسباب   GroenLinks لكنعند استقبال الالجئين. مهم  التعاون بين الدول األوروبية  

إن أوروبا القوية ملتزمة باالزدهار، وكذلك في  . وبحرية  بأمان السفر والتعلم والعمل في أوروبا الموحدة يمكنكعدة.  
 . مستقبل أوروبا أخضر. األوروبية الفقيرةالبلدان 

 
أو الوظائف   الطاقة المستدامة  في مجال سبيل المثال الوظائف  على. "ل"وظائف المستقب   -  EU -يوفر االتحاد األوروبي   •

 .المواد الخام  تدوير المتعلقة بإعادة
الغاز   لم نعد نستثمر األموال في . سنوات   10سيتم إغالق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في أوروبا في غضون  •

الطاقة والطاقة   لمشاريع توفير على العكس من ذلك، يقدم االتحاد األوروبي المزيد من األموال. الطبيعي والفحم والبترول
 . المتجددة



 

وبالتالي فإن  . ة الخاصةحكوم ال ا ضد أيضً . يدافع االتحاد األوروبي عن حقوق اإلنسان ويحمي المواطنين األوروبيين •
 .مثل بولندا والمجر  قل ديمقراطيةاألول االتحاد األوروبي حازم ضد دهو  سيكون االتحاد األوروبي 

  التحاد األوروبيرئيسيًا ل شريًكا تظل  البالد ، إال أناالتحاد األوروبي الرغم من أن المملكة المتحدة ليست جزًءا من  على •
 .وألمنا لمعالجة أزمة المناخ و التجارة بخصوص  وذلك

 . واحد: جيش أوروبي يئ نها هدف ب  من أجل السالم الدولي، تحتاج جيوش االتحاد األوروبي إلى العمل معًا بشكل أوثق  •
 .قنابل عنقودية  ال و ألغام أرضية  . ال أسلحة نووية الو  بعالم خاٍل من األسلحة هولندا ملتزمة •
والحيوان. التجارة التي  وحقوق اإلنسان  طبيعة راعيالتجارة التي ت . أجل عالم التجارة العادلة  تناضل من اأيضً  هولندا •

 . يستفيد الجميع من ذلكحيث  المستدامة؛ التجارة. الفقر وعدم المساواة تكافح 
 

 ؟ ناوعود المزيد عن معرقة هل تريد  
.  Instagram االنستغرامو   Twitter  التويترو Facebook الفاسبوك أو تابعنا على groenlinks.nl : زيارة الموقعبقم  

 .وعودنا. وعند ذلك سنفي ب للجميع من أجل مجتمع عادل ومستدام مارس 17للتغيير يوم  وصوت

https://groenlinks.nl/home
https://www.facebook.com/groenlinks/
https://twitter.com/groenlinks
https://www.instagram.com/groenlinks/

