
WRNلمناطقأوروبافيماأفضل

السریعاالتصالبرنامج

بتحدیاتفقطتعترفالسیاسة؛خدمةكمزودنفسھاوترىاألولالمقامفيالناستضعسیاسةجدیدة:لسیاسةالوقتحان
القرن الحادي والعشرین، بل تحلھا أیًضا ؛ سیاسة تفكر عبر الحدود الوطنیة من أجل حل التحدیات الكبرى في عصرنا مًعا.

فصول:4فيNRWحولرؤیتنابتدوینقمنا

الناشط الدیمقراطي األوروبي.1
2.ً ریادة األعمال الرقمیة المحایدة مناخیا
تغییر بلد المدینة.3
التضامن الشامل.4

وتعطيتعززحقیقیةطاقةثورةعنندافعنحنالعمل.فياإلدارة،فيالمدارس،في-مضافةقیمةإلىالرقمنةتحتاج
منظوًرایتطلبوھذاالثقة.استعادةنریددائًما.الناسنحووموجھةشفافةالسیاسةلنا،بالنسبةالمتجددة.للطاقاتاألولویة

جدیًدا للسیاسة وسجل لوبي شامل.

أوروباأنحاءجمیعفيالمدنمجالسوفيوالھولندیة،األوروبیةالبرلماناتفيالمستویات:جمیععلىبھذاملتزموننحن
نحن حقا أول حزب لعموم أوروبا!وفي العدید من مجالس المدن في شمال الراین - وستفالیا.

!NRWوالیةبرلمانفيأوروبافيماألفضلالوقتحان
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لدیناالمنارةمواضیع

3



الحدیثةالمدارس
المعداتفينقصھناكوستفالیا.-الراینشمالفيالمدارسرقمنةفيكبیًراعجًزاھناكأنالكوروناجائحةیوضحلم

ُیتركماغالًباذلك،إلىباإلضافةالرقمیة.للحلولوالمعاییروالموظفیناإلضافيوالتعلیموالتدریبالمناسبةالتحتیةوالبنیة
األساسیة:لمھمتھمثمینوقتإلىیفتقرونأنھمیعنيمماالرقمیة،بالوسائطاألمریتعلقعندماالخاصةألجھزتھمالمعلمون

ضمان التعلیم والتنشئة والدعم الفردي للطالب.

Voltفإنالسبب،لھذا NRWالتالیة:التدابیرتعني

الدروس،تخصیصحیثمنمضافةقیمةتقدموالتيالرقمنة،منأعلىنسبةمعوالتعلمالتدریسثقافةتطویر●
بحیث یمكن دعم الط الضعفاء ویمكن تحدي الطالب األقویاء بكفاءة في نفس الوقت.

یجبالمستقبل،فيالحالیة.اإلعاناتانتھاءبعدحتىالرقمیةاألجھزةمعوالمعلمینللطالبالموثوقةالمعدات●
وعملیاتواإلصالحاتالدوریةالصیانةضمانیجبالثانویة.المرحلةطالبلجمیعرقميجھازلدّيیكونأن

االستحواذ الجدیدة من قبل متخصصي تكنولوجیا المعلومات المناسبین.
مناسًباعدًداالمثال،سبیلعلىذلك،یتضمنالمناسب.الوقتفيللمدارسالالزمةالتقنیةالتحتیةالبنیةإنشاء●

عبرباإلنترنتواالتصالالمدرسةمبنىفيجیجابتعلىقادرةوكابالتالدراسیةالفصولفيالمقابسمن
.WLANبشبكةالمبانيوتجھیزالضوئیةاأللیاف

الشبكةومكوناتالخادموصیانةالمستخدمإدارةالمثالسبیلعلىالمعلومات،تكنولوجیادعمتنفیذیتمأنیجب●
متخصصینقبلمنالبیانات،أمانمشكالتإلىباإلضافة)WLANوصولونقاطالمحوالت(مثلالنشطة
المعلوماتلتكنولوجیاإدارةلدیھالیسالتيالمدارستكونأنیجبالكبیرة.المدارسفيالموقعفيمؤھلین

الخاصة بھا قادرة على الرجوع إلى خبراء تكنولوجیا المعلومات الذین توفرھم الدولة.
االختالفاتتجعلالتعلم.فرصتخصیصنحوكبیرةخطوةاتخاذعلىالقدرةالرقمیةعصرفيالتدریسیوفر●

شخصكلتجعلبطریقةوشابطفللكلاالستجابةالمعلمینعلىالمستحیلمنالتعلممجموعاتفياألداءفي
مثلتماًما،جدیدةإمكانیاتالرقمیةالتدریسمواداستخدامیوفروالتحدي.الدعممنممكنقدرأكبریواجھ
لذلكأیًضا.المختلفةالتمویلأولویاتمراعاةمعمختلفة،مستویاتعلىومھامتوضیحیةفیدیومقاطعتوفیر

تلتزم فولت بتكییف معاییر الجودة لمواد التدریس والتعلم بحیث تصبح أكثر تفاعلیة ووضوًحا.
oتعتبرPrimusschuleفيNRWفیمامتطلباتنامنالعدیدبالفعلتلبيالتيالمدارسمننوًعا

یتعلق بالتدریس الفردي. لذلك نرید زیادة عددھم.

متجددةطاقات
NRWسنجعل CO2تولیدفيالنظریجبلھذا،.2040عامبحلولمناخًیامحایًداویكون2035عامبحلولمحایًدا
ثانيانبعاثاتلخفضاألساسيالشرطھي)RE(المتجددةالطاقاتالمناخ.علىالتأثیراتمراعاةمعواستخدامھا،الطاقة
وماالكھربائیة،والتدفئةاإللكتروني،للتنقلالمثالسبیل(علىالمناختغیرضدإجراءاتواتخاذفعالبشكلالكربونأكسید

الطاقةاستھالكثلثيحوالياألخرى:األحفوريالوقودوأنواعالفحمعلىكبیربشكلتعتمدحالًیاNRWتزالالذلك).إلى
عامفي:NRWفيضئیلحدٍّإلىالمتجددةالطاقاتُتستخدم).2018من(اعتباًرااألحفوريالوقودمنیأتيالنھائي
استھالكفيالمتجددةالطاقةحصةوكانتفقط،٪16الوالیةمستوىعلىالكھرباءاستھالكمنحصتھاكانت،2019

التوسعفإننسبًیا،السكانیةوالكثافةالصارمةالمسافةألنظمةنظًرافقط.٪5حواليمحلًیاالمستخدمةالطاقةمصادرجمیع
وجھعلىالریاحطاقةتوسعإبطاءإلىالمطولةوالمحكمةاإلداریةاإلجراءاتتؤديكمابشدة.مقیدالمتجددةالطاقاتفي

الخصوص.
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Voltفإنالسبب،لھذا NRWالتالیة:التدابیرتعني

.2030عامبحلولالفحممنالتدریجيبالتخلصملتزموننحن●
یجب زیادة حصة التوسع السنویة للطاقات المتجددة وتعریفھا وتنفیذھا.●
الواقعالحقیقيالعبءعلىیعتمدذكيبحلالریاحلتوربیناتمتر1000مسافةفيالتحكمجھازاستبدالسیتم●

على عاتق السكان.
یجب أیًضا تكییف البنیة التحتیة للطاقة مع مزیج الطاقة الجدید.●
یجب المضي قدما في التوسع في شبكات الكھرباء والتدفئة الذكیة.●
استقرارضمانأجلمنالطاقةبتخزینالمتجددةالمصادرعنالناتجةاإلنتاجفيالتقلباتمواجھةیجب●

الشبكة.
مكافئانبعاثاتحیث(منمالءمةاألكثرللتقنیاتاألفضلیةإعطاءیجبالطاقة،باستخداماألمریتعلقعندما●

ثاني أكسید الكربون وكفاءة الطاقة).
استبدالھایجبمطلوبةتزالالالتياألحفوريالوقودأنواعجمیعأنوقودإلىالطاقةتحویلعملیاتستعني●

.2035عامبحلولاإللكترونيبالوقود
انتقالوإمكاناتوالھدفوالحالةالمعلوماتتقدیمفیھایتموالتيالطاقة،بتحویلالخاصةالمواطنینبوابةإن●

الطاقة.انتقالتنفیذفيالشفافیةتضمنمفھومة،بطریقةNRWفيالطاقة

جدیدةسیاسة
:Statista(لمسحوفًقااالنخفاض.فيآخذةالسیاسةفيالثقة الحكومةفيالمستطلعینمنفقط٪34یثق)،2020

الراینشمالوالیةفيالمستطلعینمنفقط٪43یثقلالستطالعات،وفًقاالسیاسیة.األحزابفيفقط٪16والفیدرالیة
وستفالیا بحكومة الوالیة الحالیة.

Voltیرى NRWفياألملوخیبةالثقةعدممنیزیدمماالسیاسة،فيالمشاكلأكبرأحدھوالشفافیةإلىاالفتقارأن
السیاسة. من أجل الحصول على المعلومات، من الضروري حالًیا تقدیم طلب، وھو أمر مرھق.

Voltفإنالسبب،لھذا NRWالتالیة:التدابیرتعني

مناإلضافيوالدخلالوالیةبرلمانألعضاءیورو25بقیمةالتبرعاتأواإلعاناتأوالمنحعناإلبالغیجب●
عنھا.والكشفیورو0

عادة ما تكون اجتماعات اللجنة متدفقة بشكل علني.●
عقودلتشملالحكومیةللجھاتالنشرالتزاماتتوسیعإلىندعواإلصالح.إلىالمعلوماتحریةقانونیحتاج●

الجغرافیةوالبیاناتالعامةوالخططاإلداریةواللوائحواإلحصاءاتالخبراءوآراءالعاماالھتمامذاتالخدمات
وجعلھا في متناول الجمیع في سجل معلومات مركزي ومجاني.

یجب زیادة فترة انتظار أعضاء الحكومة السابقین إلى ثالث سنوات لمنع الفساد والضغط المفرط.●
من خالل تقدیم سجل لوبي، یمكن تعزیز الثقة في الدیمقراطیة مرة أخرى وجعل الفساد أكثر صعوبة:●

oالدولة،سلطاتوأعلىالوالیةوحكومةالوالیةبرلمانبأعضاءاالتصاللجھاتلوبيسجلتقدیمسیتم
والتي یمكن الوصول إلیھا علًنا على اإلنترنت.

oبصمةعلىأیًضاالسجلیحتويأنیجبالمصالح،بمجموعاتالمتعلقةالتفاصیلإلىباإلضافة
تنفیذیة وتشریعیة للقوانین الفردیة من أجل إظھار مكان التأثیر ومن قام بھ.

oعناإلعالنیجبالفوائد.منوالتخلصعلیھاالمناسبةالعقوباتوفرضالمخالفاتمعاقبةیجب
االنتھاكات الجسیمة.

o.من أجل ضمان االمتثال، یجب إنشاء ھیئة اختبار مستقلة لفحص االنتھاكات واإلبالغ عنھا
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الرقمیةالوزارة
علىالتنسیقالضروريمنشاملة،استراتیجیةوضعأجلمنالمرّقع.باللحافأشبھألمانیافيالرقمنةإلىالتحولجھود

حتىرقمیةوزارةمعالمستوىوعاليوموحدواضحاتصالشخصوإنشاءالمحلیةالخبراتتجمیعنریدأعلى.مستوى
نتمكن من العمل بشكل أكثر فاعلیة، وقبل كل شيء، بشكل أسرع بشكل عام.

Voltفإنالسبب،لھذا NRWالتالیة:التدابیرتعني

بسھولةالرقمنةتنفیذیمكنبحیثاإلطاریةالشروطوستفالیا-الراینشمالوالیةفيمستقلةرقمیةوزارةتنشئ●
وسرعة وأمان على جمیع مستویات اإلدارة العامة باإلضافة إلى التنسیق.

تشمل مھام الوزارة الجدیدة أیًضا تمویل مشاریع ومبادرات الھجوم الرقمي المستقبلي (االستراتیجیة).●
یجب أن تكون إدارة المشتریات والموردین فیما یتعلق بالمواد التقنیة والرقمیة مركزیة.●
:Openمثلالحالیةوالبرامجالمبادراتتدار● NRWأوDigitalstrategie.NRWأوDigitale

Wirtschaft NRWالوزارة.فيمركزًیا
أیًضاالرقمیةالوزارةعلىیجبالرقمنة.إجراءاتتنفیذفياألخرىوالبلدیاتالوزاراتبنشاطالوزارةتدعم●

لتطویرھاأووأوروباألمانیامنالممارساتأفضلفيالمشاركةأجلمنالحدودعبرللتعاونجاھدةتسعىأن
مًعا.

نشیط|دیمقراطي|األوروبیة

أوروباأجلمنأقویاءالشبابجعل
Voltیرمز NRWالمدرسة.فيبالفعلممارستھیتموالذياألوروبي،التنوعإلى

منكجزءاألوروبياالتحادمستوىعلىاألقلعلىواحدطالبيتبادلإلجراءالفرصةالمتعلمیننمنحأننود●
حیاتھم المدرسیة.

ندعو إلى إیالء اعتبار خاص للقضایا األوروبیة عند تطویر المناھج األساسیة في المستقبل.●
نحن نؤید توسیع مشاریع التمویل عبر الحدود على مستوى الدولة مع مدارس من بلجیكا أو ھولندا.●

للجمیعالسیاسیةالمشاركة
Voltشركةتلتزم NRWالسیاسیة.والمنظماتالمؤسساتفيالمجتمعتنوعانعكاسبضمان

اإلعاقةذويلألشخاصالسیاسیةالمشاركة
اآلراءتكوینبشأنسیماوالالعامة،المعلوماتجمیعإلىالعوائقمنالخاليالوصولبضماننطالبنحن●

السیاسیة وممارسة حقوق التصویت اإلیجابي والسلبي. .
ندعو إلى معاییر دنیا إلزامیة في خلق إمكانیة الوصول لجمیع الھیئات والسلطات العامة وكذلك للبث العام.●
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للمھاجرینالسیاسیةالمشاركة
NRWفيالرئیسیةإقامتھممعاألوروبياالتحادلمواطنيالتصویتحقوقبإدخالنطالب● فيسنوات)3)

انتخابات الوالیة والمواطنین من خارج االتحاد األوروبي الذین لدیھم إقامة دائمة في االنتخابات المحلیة.
نحن نؤید سھولة الوصول إلى المعلومات العامة من خالل إتاحتھا بلغات إضافیة.●

للشبابالسیاسیةالمشاركة
.14إلىالمحلیةاالنتخاباتفيالتصویتفيوالحق16إلىالوالیاتانتخاباتفياالقتراعسنبخفضملتزموننحن

األمنفيالتفكیرأعد
Voltیرمز NRWعصرنا.تحدیاتمواجھةیمكنھاالتياألمنیةالسلطاتإلى

بكثیرأقلعددذلكعنینتجأنیجبحالیا.47عددھاالبالغالمحلیةالشرطةسلطاتھیكلةبإعادةنطالب●
من السلطات ذات الحجم واألداء المماثل باإلضافة إلى الھیاكل اإلداریة الھزیلة.

رقميبمفھومملتزموننحنالموظفین.احتیاجاتعلىتعتمدالتيالحدیثةالرقمیةالمعداتنمثلنحن●
األوروبياالتحادفيالتعاونتوسیعسیتمشنغن.ودولالفیدرالیةالوالیاتجمیعمثاليبشكلیشملشامل،

وتعزیز المشاریع المشتركة مع الدول األوروبیة المجاورة لنا.
المجتمعاتوتشكیلالمركزي،التدریبإلىندعوالغایة،ولھذهالتنظیمیة.السلطاتبتعزیزملتزموننحن●

التعاونیة وخدمة حمایة ممتلكات الشرطة حتى تتمكن الشرطة من تنفیذ مھامھا األساسیة بشكل أفضل.
نحن نؤید االستخدام المتزاید للمتخصصین في المطالبة بالتحقیقات والمكافآت المناسبة لھم.●
بمزیدملتزموننحنالسلطات.جمیعفيوالتمییزیةوالمتطرفةالعنصریةللمواقفشاملةبدراسةنطالب●

من الشفافیة وإنشاء ھیئة تحقیق مستقلة في حالة وجود مثل ھذه االدعاءات.

مدنیةحمایة
حیاتھم،الناسوفقدوستفالیا-الراینشمالمنأجزاءفیھاغمرتوالتي،2021یولیو14فيالفیضانكارثةخلفیةعلى

Voltترى NRWالمدنیة.الحمایةمجالفيللعملھائلةحاجة

سیتمالمواقع.جمیعفياإلنذارصفاراتإعدادیتمالغرض،لھذالإلنذار.التحتیةالبنیةبتحسینملتزموننحن●
تقدیم البث الخلوي، المستخدم بالفعل في العدید من البلدان، على الصعید الوطني.

نحن نؤید دمج الحمایة المدنیة والسیطرة على الكوارث على المستوى الفیدرالي.●
ال نرى المسؤولیة الكاملة عن الحمایة المدنیة في وزارة الداخلیة، ولكن في مكتب دولة منفصل.●
والمشاركةاألوروبیةالمدنیةالحمایةلمجموعةإضافیةقدراتتوفیرخاللمناألوروبيالتعاونبتعزیزنطالب●

في وحدة اإلنقاذ.
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رقمي|األعمالریادة|مناخیامحاید

اتحادیةحكومةدولة،بلدیة،
Voltیرمز NRWالمستویاتعلىالمزدوجةالھیاكلوإلغاءالفیدرالیةللوالیاتحالًیاالعشوائيالھیكلإصالحإلى

.NRWفياإلداریة
ومھامالفیدرالیةالمھامبینالواضحالفصلتمكینإلىاإلصالحیھدفللفیدرالیة.أساسيإصالحبإعدادنطالب●

بشكلالفیدرالیةالوالیاتعددتقلیصوعیوبمزایاالمناظرةاإلصالحلجنةتدرسأنینبغيكماالوالیات.
ملحوظ.

المقاطعاتإحدىأنحینفيفقط.إداریتینمنطقتینإلىالرایننھرشرقالواقعةاإلداریةالمناطقتقسیمنرید●
المتبقیةالریفیةالمناطقإلدارةالثانیةالحكومیةالمنطقةتخصیصسیتمبأكملھا،الرورمنطقةستشملالحكومیة

.MünsterوDetmoldوArnsbergفيالسابقةالحكومیةالمناطقمن
الھدفیكونأنیجبالدولة.وھیئاتوزاراتفيالعملیاتوتقییموالمقارنةللتحلیلمركزیةلنقطةنقفنحن●

.NRWوالیةفياإلداریةالعملیاتفيدائمتحسنإحداثھو

والبلدیاتالمدنتمویل
Voltیرمز NRWفيللبلدیاتاآلمنالتمویلإلىNRWللبلدیات.العامةالمصلحةذاتالخدماتضمانأجلمن

الوطني.الصعیدعلىالتجارةضریبةإلغاءبفحصملتزموننحناألخرى،الفیدرالیةالوالیاتمعباالشتراك●
ضریبةأوالمبیعاتأوالدخلضریبةفيالبلدیاتحصصزیادةطریقعناإلغفالھذاتعویضیمكن

الشركات.
والتدفئةلإلسكاناالجتماعیةالمزایاتكالیفبالكاملالوالیاتوحكوماتالفیدرالیةالحكومةتتحملبأننطالب●

للباحثین عن عمل.
قابلةللبلدیاتومساعدتھامنحھاوجعلالمجتمعیةالمھامفيقبلذيمنأكثرNRWمشاركةندعمنحن●

للتخطیط على المدى الطویل.

الشبكةتوسیع
Voltیرمز NRWالریفیة.المناطقوفيالنقلشبكاتعلىالوطنيالصعیدعلىالشبكةتوسیعإلى

-الراینشمالوالیةفيالجیجابتمكاتبخاللمنالبصریةاأللیافتوسیعفيوالتحكمبالتنسیقنطالب●
وستفالیا بالتعاون الوثیق مع وكالة الشبكة الفیدرالیة والسلطات البلدیة.

بصریةألیافباتصاالتالوطنيالصعیدعلىNRWنزودأننریدتقدیر،أبعدعلى2027عامبحلول●
سریعة بمعدل جیجابت واحد على األقل في الثانیة للتنزیل والتحمیل.

.2025عامبحلولNRWفيالوطنيالصعیدعلىمتاحة5Gشبكةنجعلأننرید●
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الرورمنطقةمثالباستخدامھیكليتغییر
Voltیمثل NRWمناطقمنالعدیدفيومستداًماناجًحاھیكلًیاتغییًراNRW،منطقةباستخدامأدناهموضحھوكما

الرور كمثال.

واإلداريالسیاسياإلصالح
مستقلة.مدینةلتصبحالرورمنطقةفيبلدیة15لـالبلديالتنظیمبإعادةملتزموننحن●
كجزء من إعادة تنظیم المناطق الحكومیة في شمال الراین - وستفالیا، نرید إنشاء منطقة حصریة لمنطقة الرور.●

والترویجاالقتصادياالبتكار
نرید أن نواصل تعزیز صناعة تكنولوجیا المعلومات المتنامیة والمھارات الخاصة التي تم اكتسابھا ھناك.●
سندعم ونشبك صناعة الھندسة المیكانیكیة المعززة في الرقمنة وفتح أسواق جدیدة.●
وزیادةوالوطنیةاإلقلیمیةالنقلمشاریعجمیعفيالمزدھرةاللوجستیةالخدماتصناعةبنشاطنشاركأننرید●

تطویر منطقة الرور كمركز للبضائع والسلع الصناعیة.
سنواصل أیًضا الترویج للسیاحة كإعالن عن الرور كمكان للعیش واالستثمار.●

األمدطویلةالبطالةمنالحد
المدىعلىتتقلصقطاعاتمنیأتونالذینالموظفینتدریبإلعادةالعروضنطاقبتوسیعملتزموننحن●

الطویل، حتى یتمكنوا من العثور على مكان في القطاعات الصناعیة المستدامة.

یتغیر|البلد|المدینة

الریفیةالمناطقمستقبل
Voltترمزالحالیة،التحدیاتخلفیةعلى NRWالریفیة.المناطقتعزیزإلى

الزحفمنالمزیدوقفأجلمناإلقلیمیةوالمراكزالداخلیةوالمدنالقرىلمراكزالنشطالترویجندعمنحن●
العمراني.

المناطقوكذلكوالمراحةالشاغرةللمناطقأكبراھتمامإیالءإلىالحاجةنرىجدیدة،سكنیةمناطقتعیینقبل●
في المراكز الوسطى التي تشغلھا مواقع ملوثة.

الریفیةالمناطقفيوالمدارسالحضانةدور
ینبغيبھا.خاصةأطفالریاضبھایوجدالالتيالصغیرةللقرىمرونةأكثررعایةأشكالإلىندعونحن●

السماح لـ "األمھات واآلباء القرویین" المؤھلین بتولي الرعایة في الفریق.
معالبیروقراطیةمنالحدبھدفاألطفالبحاضناتالخاصةالتوجیھیةالمبادئوتعدیلبمراجعةنطالبنحن●

ضمان المعاییر المھنیة في نفس الوقت.
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الریفیةالمناطقفيالتحتیةالبنیة
توفیرذلكیتیحأنیجبالمتنقلة.القرىمتاجرمثلالتوصیل،لھیاكلالمستھدفبالترویجملتزموننحن●

إمدادات من المنتجات الیومیة لیتم تسلیمھا إلى الباب األمامي الخاص بك.
العامةالمناطقمنكلفيبالبطاریاتتعملالتيالكھربائیةالمركباتلشحنالتحتیةالبنیةتوسیعتعزیزنرید●

والخاصة من أجل جعل التنقل اإللكتروني أكثر سھولة في المناطق الریفیة.

الریفیةالمناطقفياالقتصاد
نحن ملتزمون بإنشاء مراكز ابتكار إقلیمیة لشبكة البحوث الجامعیة والمناطق الریفیة.●
المثالسبیلعلى-یمكنمابأسھلالعامةالعقودعلىللحصولالتقدمیمكنھااإلقلیمیةالشركاتأننضمننحن●

عن طریق إزالة العقبات البیروقراطیة.

الفرديالتنقل
Voltشركةترغب NRWالخاصة.سیارتھمعلىالناسیعتمدالحتىالفرديللتنقلفرصخلقفي

فيساعة/كم30یبلغللسرعةأقصىحدإدخالوستفالیا-الراینشمالوالیةحكومةتدعمبأننطالب●
المناطق المبنیة.

ممكًناذلككانحیثمابالكھرباء.تزویدھاوزیادةالحدیدیةالسككعبرالعامالنقلنطاقبتوسیعملتزموننحن●
وضرورًیا، یجب إعادة تنشیط الطرق القدیمة وتوسیع الطرق الحالیة.

سوف نسرع   في توسیع إمكانیة الوصول في وسائل النقل العام.●
نحن ملتزمون بزیادة عدد الدراجات التي یمكنك اصطحابھا معك في وسائل النقل العام.●
أوالحافالتإلىالمساراتمتعددةالطرقعلىالفردیةالممراتاستخدامتغییرالسھلمننجعلأننرید●

الممرات الصدیقة للبیئة.

الطرقتمویل
منالنوعھذاالطرق.بناءرسومدفعإلىالسكانیضطرالحتى)KAG(البلدیةالرسومإلغاءإلىندعو●

التمویل غیر عادل ویھدد سبل العیش.

المدینةفيالحیاةنوعیة
Voltتود NRWاآلن.فعالتحولمسارتحدیدإلىالحاجةترىالسببولھذاالمدینةفيالمالئمالعیشتمكین

نسعى جاھدین للتكثیف واالستخدام المتعدد والمختلط للمناطق المغلقة من أجل زیادة كفاءة المناطق المغلقة.●
تجدیدبمعدلللطاقةالموفرةالمبانيلتجدیدتمویلبرامجتقدیمنریدھولندا،منالممارساتأفضلنھجباتباع●

القائمة.المبانيفي٪4عنیقلالسنوي
٪60إلىالتدفئةأنظمةفيالحراریةالمضخاتنسبةزیادةشأنھامنشاملةتدفئةتبادلبرامجإنشاءنرید●

.2035عامبحلول
للمبانياألولالمربعالمترمنإلزامًیاحدیًثاالمبنیةاألسطحلمساحاتالمستداماالستخدامنجعلأننرید●

الخاصة، وخاصة التجاریة والعامة.

10



وتوسیعاالنبعاثاتمنخالیةمرورحركةإلىالتحولب-مثلالھواء،نقاءلتحسینتدابیرعنندافعنحن●
المساحات الخضراء وكذلك تنقیة الملوثات في الھواء.

األماكنفيالمضیئةاإلعالنیةالمساحاتعددوتقلیلالمبانيفیھتضاءالذيالوقتمنبالحدملتزموننحن●
العامة من أجل تقلیل التلوث الضوئي.

الكربونأكسیدثانيوانبعاثاتالمرورحركةحجممنتقللالألنھاالقصیرة"المسافات"مدینةنشجعنحن●
فحسب، بل تعني أیًضا أن مستخدمي الطریق یصلون إلى وجھاتھم بشكل أسرع.

شامل|التضامن|المصیرتقریر

صحیةرعایة
Voltشركةترغب NRWومقدمي(المتخصصین)األطباءخاللمنالوطنيالصعیدعلىالمرضىرعایةتحقیقفي

األدویة والممرضات من أجل المساھمة في صحة المجتمع ككل وتخفیف نظامنا الصحي.

نرید زیادة األموال االستثماریة للمستشفیات.●
الریفیة.المناطقفيساعة24مدارعلىالطوارئبعیاداتیسمىمابإنشاءملتزموننحن●
العامالطبلجعلجاھدیننسعىنحن.NRWفي)HzV(األسرةطبیبعلىتركزالتيالرعایةتقویةنود●

أكثر جاذبیة وتعزیز الرعایة الطبیة في المناطق الریفیة.
إلدارةالفرصةللممرضاتالغرفةتتیحبالفعل.الظھورفيبدأتالتيالحكومیةالتمریضمھنةغرفةندعمنحن●

أنفسھم، ولتعزیز مھنتھم نوعیاً وللمشاركة السیاسیة.
أخرى،أموربینمننخطط،الغایة،لھذهتحقیقاللمستقبل.مناسبةNRWفياإلنقاذخدمةنجعلأننرید●

لتوحید البنیة التحتیة لخدمة اإلنقاذ وإرشادات العالج على الصعید الوطني للمسعفین في حاالت الطوارئ.

قویةعائالت
Voltیرمز NRWاألسرةنموذجعنالنظربغضوالشباب،لألطفالاالجتماعیةالحیاةفيالواسعةالمشاركةإلى

واألصل والوضع االقتصادي للوالدین.

نحن ملتزمون بضمان أن النماذج األسریة المختلفة والمتنوعة متساویة قانونًیا واجتماعًیا.●
نحن ندافع عن مراجعة متسقة للوائح المدرسة والمواد المدرسیة من أجل إزالة أي شكل من أشكال التمییز منھا.●
نحن نطالب بالتنفیذ المتسق التفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل.●
منللحمایةوتوسیعھابانتظامفحصھایتمالوقایةخدماتلجمیعالمھنیةالجودةمعاییرأنبضمانملتزموننحن●

العنف الجنسي.
نطالب بأن یكون العمل االجتماعي راسًخا بقوة في جمیع المؤسسات التعلیمیة وأن یكون آمًنا مالًیا.●
الریاضیةالنوادي(خاصةالنواديفيمالیاًالضعیفةاألسرمنوالشباباألطفالمشاركةعنندافعنحن●

والموسیقى). وبالمثل، یجب أن یكون االستخدام المجاني لوسائل النقل العام ممكًنا لجمیع الطالب.
نرید زیادة توسیع مراكز الشباب واألمھات واآلباء وكذلك دور األجیال المتعددة.●
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أوروبافيالدراسة
Voltتود NRWوبلجیكا.لھولنداالحدودیةالمنطقةفيالجامعاتمعالوطنيعبرجدیدتعاونوإنشاءالتوسعتعزیز

Euregioجامعیةشبكةإلنشاءعملإطارإنشاءنود● (Euregio HSV(وھولندالناالمجاورةالدولمع
محرًكاتصبحوأنحدود""بالوالبحثوالتعلیمالدراسةمنEuregioجامعةشبكةتمكنأنیجبوبلجیكا.

لالبتكار من خالل التعاون مع الشركات.
األوروبيالتبادلتحفیزأجلمنوبلجیكاھولندافيبعیًداNRWالدراسيالفصلتذكرةتوسیعإلىنھدفنحن●

وفي نفس الوقت تمكین الطالب من السفر بشكل مستدام.
من٪20المثالیةالناحیةمن)،ECTS(نقاطاالمتحاناتمناألقلعلى٪10إكمالمنالطالبیتمكنأننود●

ECTS،جامعةشبكةمنجزًءاتعدجامعةفيتامةبحریةEuregio.تمكماالدراسي،الفصلطولمواءمة
تنفیذه بالفعل في جامعة مانھایم، على سبیل المثال، یھدف إلى منع الفجوات الزمنیة في الدراسات عبر الحدود.

ندعو إلى إنشاء منصة تعلیمیة رقمیة مشتركة للجامعات المنتمیة لشبكة الجامعة.●

والكنیسةالبلد
Voltیمثل NRWحالةبینللعالقةأساسیةتقییمإعادةNRWتظھر.تزالالالتياإلساءةفضائحخلفیةعلىوالكنیسة

الجرائممثلالجنائي،القانونبموجببھاالمشتبھالجرائمفيدائًمایحققالعامالمدعيمكتبأنمنالتأكدنرید●
ضد حق تقریر المصیر الجنسي.

ومراكزاألطفال(ریاضالكنیسةتدیرھاالتيالمرافقعلىالكنیسةقانونتطبیقعدمبضمانملتزموننحن●
العام.الدستوريالقانونأیًضاولكنالتمریض)،وخدماتالتمریضومرافقوالمستشفیاتالنھاریةالرعایة

باإلضافة إلى الحقوق األساسیة، یشمل ذلك حقوق الموظفین والمكافآت المتفق علیھا بشكل جماعي.
سیتمالذیناألشخاصوقبولوالفصلبالتوظیفیتعلقفیمابالشفافیةالكنسیةالمنظماتالتزامعنندافعنحن●

رعایتھم وظروف العمل.
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الخاتمة
Voltیمثلھماعلىعامةنظرةاآلنلدیكصنع! NRWمنمزیدعلىالعثوریمكنكالوالیة.برلمانفيتغییرهنریدوما

.ھناالمعلومات حول عملنا في منطقتك أو مدینتك

للقیامطرقثالثھناكفاحصة.نظرةإللقاءبحرارةندعوكثمالمشاركة؟تریدأنكلدرجةبالفضولتشعرجعلناكھل
.بتبرعكبذلك: كمتطوع أو كعضو أو عضو داعم. بالطبع نحن أیًضا سعداء

تطوع
فریقكفيكمتطوعأفكاركتنفیذیمكنكذلكبعدملزمة؟التزاماتأيتقدیموعدملكیحلوكماالمشاركةفيترغبھل

المحلي والمشاركة في األحداث والحمالت - بالطبع في جمیع أنحاء أوروبا.
عضو

؟Voltفيأوروباأنحاءجمیعفيالسیاسةتشكیلفيالمساعدةتریدأنكمنمتأكدأنتوھلالفورعلىتبدأأنتریدھل
العملیمكنكنفسك.ترشحأنأواإلدارةمجلسوأعضاءوالمرشحینالمحتوىعلىللتصویتالحقوقجمیعلدیككعضو،

في جمیع الفرق - من المستوى المحلي إلى المستوى األوروبي - ودعم حزب الحركة الشبابیة الخاص بنا برسوم عضویتك.
عضو دائم

10منوتقدمھ.مشروعنااستدامةفيكبیربشكلوساھمداعًماعضًواكنثمرائعون؟أنناتعتقدلكنممتلئتان،یداكلدیك
یورو فقط شھرًیا، یمكنك المساعدة في بناء رؤیتنا وتنظیمنا شھًرا بعد شھر من خالل مساھمتك.
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https://www.voltnrw.org/
https://www.voltdeutschland.org/spenden
https://www.voltdeutschland.org/mitmachen/anmelden
https://www.voltdeutschland.org/mitmachen/anmelden
https://www.voltdeutschland.org/foerdermitgliedschaft

