Wir sind Stadt. Land.
Schleswig-Holstein.
برنامج االنتخاب الرسیع لحزب الخرض

BÜNDNIS 90  /   DIE GRÜNEN
Schleswig-Holstein

عريب

نختار األخرض!

مونيكا هاينولد ،وأميناتا توري هام أفضل ثنايئ ُمرشح عن حزب الخرض لدينا يف انتخابات برملان الوالية ،املزمع عقدها يف 8
مايو .2022
سويًا ،نستهدف ازدهار املستقبل األخرض يف شليسفيغ هولشتاين .فمعنا ،يجب أن تكون روح الجامعة هي األساس.
مونيكا هاينولد تؤيِّد السياسة التي تتسم بالرؤية البعيدة واالستقرار لوالية شليسفيغ هولشتاين بأكملها .ففي تحالفني،
كانت وال تزال وزيرة املالية ونائبة رئيس الوزراء جهة فاعلة و ُمشاركة بشكلٍ حاسم يف وضع السياسات.
أميناتا توري هي عضوة يف برملان الوالية منذ عام  ،2017وهي أصغر وأول نائبة رئيس من أصل أفريقي أملاين يف برملان
الوالية منذ عام  .2019فهي متثل السياسة التي ت ُرشك األشخاص يف القرارات ،وتلهمهم دو ًما.
كام نجعل حامية املناخ أولوية قصوى ،ونضع العدالة يف قلب سياساتنا .م ًعا سنشكل حياتنا الدميقراطية ،ونستخدم فُرص
الرقمنة ،ونصبح أرض العجائب فيام يتعلق بإدارة املناخ يف والية شليسفيغ هولشتاين.
مع مونيكا هاينولد وأميناتا توري لتحقيق األفضل للمدينة .الوالية .شليسفيغ هولشتاين.

.I

من أجل حامية املناخ بوصفها قضية محورية

مع مونيكا هاينولد -يف منصبها كرئيسة للوزراء -نعمل عىل وضع شليسفيغ هولشتاين عىل مسار  1.5درجة ،ونسعى ألن
تصبح الوالية محايدة للمناخ بحلول عام  .2035ومن ث ّم ،فنحن بصدد توسيع التوجه إىل الطاقات املتجددة عىل نطاقٍ.
كبري ،وأن تصبح الوالية منطقة االبتكار الخاصة بالهيدروجني األخرض ،وحامية التنوع البيولوجي
من خالل التوسع وبناء شبكات النقل بالحافالت والقطارات ،ومع بطاقتنا التعليمية واالستثامرات الضخمة يف البنية
التحتية لركوب الدراجات ،سنقوم بنقل الجميع يف املدينة والوالية إىل وجهاتهم :بصوة صديقة للبيئة ،وموثوقة ،وبأسعار
معقولة.

عريب
.II

شليسفيغ هولشتاين ،أرض العجائب إلدارة املناخ الرقمي

تضمن الرشكات يف الوالية رفاهيتنا ،وتوفري وظائف جيدة لنا .تدعمك التنمية االقتصادية املستدامة لدينا يف طريقك نحو
محايدة املناخ والرقمنة .هذه هي الطريقة التي نجعل بها والية شليسفيغ هولشتاين أكرث جاذبية بوصفها موقع عمل
اقتصادي ،ونعزز بها استيطان املؤسسات والرشكات الناشئة واالبتكارات.
نُشجع عامل الحرف اليدوية لدينا بوصفهم ركيزة هامة يف تنفيذ تدابري حامية املناخ ،ونشجع الشباب من خالل التدريب،
ومن خالل طرح مجموعة متنوعة من املسارات الوظيفية.

.III

للمزيد من العدالة التعليمية

ندعم األطفال واألُرس .يجب أن ينمو كل طفل يف والية شليسفيغ هولشتاين يف ظل حامية جيدة ،وأن تكون لديه أفضل
فرصة لتشكيل مستقبله .نعمل عىل توفري املزيد من أماكن الرعاية النهارية لألطفال والعاملني امل َ َهرة ،وتحسني جودة
الرعاية ،وضامن رعاية أكرث مرونة يف الصباح واملساء .يف الوقت نفسه ،نريد أن نجعل مراكز الرعاية النهارية لألطفال لدينا
مكانًا أكرث شموالً.
حيث مننح الشباب الزخم ،ونضمن لهم املزيد من املساواة يف التعليم .نشجع الرقمنة يف املدارس ،ونسعى إىل تصميم
عروض طوال اليوم بطريقة تتيح لألطفال والشباب االنتفاع من األنشطة التعليمية والرتفيهية يف فرتة ما بعد الظهرية،
والنمو بشكل أكرب وبطُرقٍ متنوعة.
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.IV

لحامية التنوع البيولوجي والزراعة الصحية والعادلة

التنوع البيولوجي والبيئة السليمة من العنارص األساسية لحياتنا جمي ًعا .سنقوم بتوسيع املحميات يف الرب والبحر ،والحد من
استخدام املبيدات الحرشية ،ومواصلة تطوير إسرتاتيجية التنوع البيولوجي.
يُوفر لنا املزارعون طعا ًما جي ًدا وصحيًّا كل يوم .ومن ثم ،فإننا ندعمهم يف طريقهم إىل االنتقال إىل الزراعة العضوية بنسبة
 ٪30يف شليسفيغ هولشتاين .يف الوقت نفسه ،نسعى لتوفري أسعار عادلة للمزارعني ،ومن أجل مزيد من الرفق بالحيوان.

عريب

.V

من أجل مجتمع عادل وحر ومتنوع

العدل والحرية والتنوع تجعل مجتمعنا قويًّا! يجب االستامع إىل جميع األشخاص الذين يعيشون يف شليسفيغ هولشتاين،
ومتثيلهم بشكل أكرب يف سياسات الدولة :سواء كان ذلك من خالل املشاركة يف مجالس املواطنني ،أو مبوجب منح حق
التصويت لألشخاص الذين يعيشون بشكل دائم يف شليسفيغ هولشتاين .نحن ملتزمون بتمثيل أكرب للفئات االجتامعية غري
املسموع ًة حتى اآلن.
نريد أن يتمكن كل فرد يف بلدنا من الحياة بأمان ،والنمو بحرية .نعزز الوقاية والحامية من العنف بسبب الهوية
الجنسية ،ونرفض التطرف اليميني بشكلٍ حازم.

.VI

الزدهار حياتنا يف والية شليسفيغ هولشتاين

سواء كان األمر يدور حول استئجار شقة أو عقار مملوك يف املدينة أو الوالية :يجب أال يُعترب السكن رفاهية .نضمن توفري
سكن مستدام وبأسعار معقولة ،ونريد حامية املستأجرين من الزيادات املفرطة يف اإليجارات ،والحفاظ عىل مساحة
املعيشة ،والنهوض باإلسكان االجتامعي.
نضمن رعاية صحية جيدة يف املدينة والوالية .يجب أن يكون مبقدور الجميع الحصول عىل الرعاية الصحية .فاألولوية
القصوى بالنسبة لنا هي رفاهية املرىض بدالً من زيادة األرباح.

نحن نختار األخرض! التصويت للثنايئ يف  8مايو.
هل ترغب يف معرفة املزيد عن أهداف حزب الخرض لوالية شليسفيغ هولشتاين؟

www.sh-gruene.de/programm

هل ترغب يف اإلدالء بصوتك بأمان وسهولة قبل  8مايو؟ ميكنك العثور عىل جميع املعلومات حول التصويت عرب الربيد
عىل:
www.sh-gruene.de/briefwahl
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