أفضل ما في أوروبا لمناطق WRN

برنامج االتصال السريع
حان الوقت لسياسة جديدة :سياسة تضع الناس في المقام األول وترى نفسها كمزود خدمة ؛ سياسة ال تعترف فقط بتحديات
القرن الحادي والعشرين ،بل تحلها أيضًا ؛ سياسة تفكر عبر الحدود الوطنية من أجل حل التحديات الكبرى في عصرنا معًا.
قمنا بتدوين رؤيتنا حول  NRWفي  4فصول:
 .1الناشط الديمقراطي األوروبي
 .2ريادة األعمال الرقمية المحايدة مناخيا ً
 .3تغيير بلد المدينة
 .4التضامن الشامل
تحتاج الرقمنة إلى قيمة مضافة  -في المدارس ،في اإلدارة ،في العمل .نحن ندافع عن ثورة طاقة حقيقية تعزز وتعطي
األولوية للطاقات المتجددة .بالنسبة لنا ،السياسة شفافة وموجهة نحو الناس دائمًا .نريد استعادة الثقة .وهذا يتطلب منظورً ا
جدي ًدا للسياسة وسجل لوبي شامل.
نحن ملتزمون بهذا على جميع المستويات :في البرلمانات األوروبية والهولندية ،وفي مجالس المدن في جميع أنحاء أوروبا
وفي العديد من مجالس المدن في شمال الراين  -وستفاليا .نحن حقا أول حزب لعموم أوروبا!
حان الوقت ألفضل ما في أوروبا في برلمان والية !NRW
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أال تستطيع إيجاد ما تبحث عنه؟
الق نظرة على برنامجنا االنتخابي.

مواضيع المنارة لدينا
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المدارس الحديثة
ً
عجزا كبيرً ا في رقمنة المدارس في شمال الراين  -وستفاليا .هناك نقص في المعدات
لم يوضح جائحة الكورونا أن هناك
والبنية التحتية المناسبة والتدريب والتعليم اإلضافي والموظفين والمعايير للحلول الرقمية .باإلضافة إلى ذلك ،غالبًا ما يُترك
المعلمون ألجهزتهم الخاصة عندما يتعلق األمر بالوسائط الرقمية ،مما يعني أنهم يفتقرون إلى وقت ثمين لمهمتهم األساسية:
ضمان التعليم والتنشئة والدعم الفردي للطالب.
لهذا السبب ،فإن  Volt NRWتعني التدابير التالية:
●
●

●

●

●

تطوير ثقافة التدريس والتعلم مع نسبة أعلى من الرقمنة ،والتي تقدم قيمة مضافة من حيث تخصيص الدروس،
بحيث يمكن دعم الط الضعفاء ويمكن تحدي الطالب األقوياء بكفاءة في نفس الوقت.
المعدات الموثوقة للطالب والمعلمين مع األجهزة الرقمية حتى بعد انتهاء اإلعانات الحالية .في المستقبل ،يجب
أن يكون لديّ جهاز رقمي لجميع طالب المرحلة الثانوية .يجب ضمان الصيانة الدورية واإلصالحات وعمليات
االستحواذ الجديدة من قبل متخصصي تكنولوجيا المعلومات المناسبين.
ً
إنشاء البنية التحتية التقنية الالزمة للمدارس في الوقت المناسب .يتضمن ذلك ،على سبيل المثال ،عددا مناسبًا
من المقابس في الفصول الدراسية وكابالت قادرة على جيجابت في مبنى المدرسة واالتصال باإلنترنت عبر
األلياف الضوئية وتجهيز المباني بشبكة .WLAN
يجب أن يتم تنفيذ دعم تكنولوجيا المعلومات ،على سبيل المثال إدارة المستخدم وصيانة الخادم ومكونات الشبكة
النشطة (مثل المحوالت ونقاط وصول  )WLANباإلضافة إلى مشكالت أمان البيانات ،من قبل متخصصين
مؤهلين في الموقع في المدارس الكبيرة .يجب أن تكون المدارس التي ليس لديها إدارة لتكنولوجيا المعلومات
الخاصة بها قادرة على الرجوع إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين توفرهم الدولة.
يوفر التدريس في عصر الرقمية القدرة على اتخاذ خطوة كبيرة نحو تخصيص فرص التعلم .تجعل االختالفات
في األداء في مجموعات التعلم من المستحيل على المعلمين االستجابة لكل طفل وشاب بطريقة تجعل كل شخص
يواجه أكبر قدر ممكن من الدعم والتحدي .يوفر استخدام مواد التدريس الرقمية إمكانيات جديدة تمامًا ،مثل
توفير مقاطع فيديو توضيحية ومهام على مستويات مختلفة ،مع مراعاة أولويات التمويل المختلفة أيضًا .لذلك
تلتزم فولت بتكييف معايير الجودة لمواد التدريس والتعلم بحيث تصبح أكثر تفاعلية ووضوحً ا.
 oتعتبر  Primusschuleفي  NRWنوعًا من المدارس التي تلبي بالفعل العديد من متطلباتنا فيما
يتعلق بالتدريس الفردي .لذلك نريد زيادة عددهم.

طاقات متجددة
سنجعل  NRW CO2محاي ًدا بحلول عام  2035ويكون محاي ًدا مناخيًا بحلول عام  .2040لهذا ،يجب النظر في توليد
الطاقة واستخدامها ،مع مراعاة التأثيرات على المناخ .الطاقات المتجددة ( )REهي الشرط األساسي لخفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بشكل فعال واتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ (على سبيل المثال للتنقل اإللكتروني ،والتدفئة الكهربائية ،وما
إلى ذلك) .ال تزال  NRWحاليًا تعتمد بشكل كبير على الفحم وأنواع الوقود األحفوري األخرى :حوالي ثلثي استهالك الطاقة
النهائي يأتي من الوقود األحفوري (اعتبارً ا من ُ .)2018تستخدم الطاقات المتجددة إلى ح ٍّد ضئيل في  :NRWفي عام
 ،2019كانت حصتها من استهالك الكهرباء على مستوى الوالية  ٪16فقط ،وكانت حصة الطاقة المتجددة في استهالك
جميع مصادر الطاقة المستخدمة محليًا حوالي  ٪5فقط .نظرً ا ألنظمة المسافة الصارمة والكثافة السكانية نسبيًا ،فإن التوسع
في الطاقات المتجددة مقيد بشدة .كما تؤدي اإلجراءات اإلدارية والمحكمة المطولة إلى إبطاء توسع طاقة الرياح على وجه
الخصوص.
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لهذا السبب ،فإن  Volt NRWتعني التدابير التالية:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

نحن ملتزمون بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام .2030
يجب زيادة حصة التوسع السنوية للطاقات المتجددة وتعريفها وتنفيذها.
سيتم استبدال جهاز التحكم في مسافة  1000متر لتوربينات الرياح بحل ذكي يعتمد على العبء الحقيقي الواقع
على عاتق السكان.
يجب أيضًا تكييف البنية التحتية للطاقة مع مزيج الطاقة الجديد.
يجب المضي قدما في التوسع في شبكات الكهرباء والتدفئة الذكية.
يجب مواجهة التقلبات في اإلنتاج الناتجة عن المصادر المتجددة بتخزين الطاقة من أجل ضمان استقرار
الشبكة.
عندما يتعلق األمر باستخدام الطاقة ،يجب إعطاء األفضلية للتقنيات األكثر مالءمة (من حيث انبعاثات مكافئ
ثاني أكسيد الكربون وكفاءة الطاقة).
ستعني عمليات تحويل الطاقة إلى وقود أن جميع أنواع الوقود األحفوري التي ال تزال مطلوبة يجب استبدالها
بالوقود اإللكتروني بحلول عام .2035
إن بوابة المواطنين الخاصة بتحويل الطاقة ،والتي يتم فيها تقديم المعلومات والحالة والهدف وإمكانات انتقال
الطاقة في  NRWبطريقة مفهومة ،تضمن الشفافية في تنفيذ انتقال الطاقة.

سياسة جديدة
الثقة في السياسة آخذة في االنخفاض .وف ًقا لمسح ( ،)Statista: 2020يثق  ٪34فقط من المستطلعين في الحكومة
الفيدرالية و  ٪16فقط في األحزاب السياسية .وف ًقا لالستطالعات ،يثق  ٪43فقط من المستطلعين في والية شمال الراين
وستفاليا بحكومة الوالية الحالية.
يرى  Volt NRWأن االفتقار إلى الشفافية هو أحد أكبر المشاكل في السياسة ،مما يزيد من عدم الثقة وخيبة األمل في
السياسة .من أجل الحصول على المعلومات ،من الضروري حاليًا تقديم طلب ،وهو أمر مرهق.
لهذا السبب ،فإن  Volt NRWتعني التدابير التالية:
●
●
●

●
●

يجب اإلبالغ عن المنح أو اإلعانات أو التبرعات بقيمة  25يورو ألعضاء برلمان الوالية والدخل اإلضافي من
 0يورو والكشف عنها.
عادة ما تكون اجتماعات اللجنة متدفقة بشكل علني.
يحتاج قانون حرية المعلومات إلى اإلصالح .ندعو إلى توسيع التزامات النشر للجهات الحكومية لتشمل عقود
الخدمات ذات االهتمام العام وآراء الخبراء واإلحصاءات واللوائح اإلدارية والخطط العامة والبيانات الجغرافية
وجعلها في متناول الجميع في سجل معلومات مركزي ومجاني.
يجب زيادة فترة انتظار أعضاء الحكومة السابقين إلى ثالث سنوات لمنع الفساد والضغط المفرط.
من خالل تقديم سجل لوبي ،يمكن تعزيز الثقة في الديمقراطية مرة أخرى وجعل الفساد أكثر صعوبة:
 oسيتم تقديم سجل لوبي لجهات االتصال بأعضاء برلمان الوالية وحكومة الوالية وأعلى سلطات الدولة،
والتي يمكن الوصول إليها عل ًنا على اإلنترنت.
 oباإلضافة إلى التفاصيل المتعلقة بمجموعات المصالح ،يجب أن يحتوي السجل أيضًا على بصمة
تنفيذية وتشريعية للقوانين الفردية من أجل إظهار مكان التأثير ومن قام به.
 oيجب معاقبة المخالفات وفرض العقوبات المناسبة عليها والتخلص من الفوائد .يجب اإلعالن عن
االنتهاكات الجسيمة.
 oمن أجل ضمان االمتثال ،يجب إنشاء هيئة اختبار مستقلة لفحص االنتهاكات واإلبالغ عنها.
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الوزارة الرقمية
جهود التحول إلى الرقمنة في ألمانيا أشبه باللحاف المر ّقع .من أجل وضع استراتيجية شاملة ،من الضروري التنسيق على
مستوى أعلى .نريد تجميع الخبرات المحلية وإنشاء شخص اتصال واضح وموحد وعالي المستوى مع وزارة رقمية حتى
نتمكن من العمل بشكل أكثر فاعلية ،وقبل كل شيء ،بشكل أسرع بشكل عام.
لهذا السبب ،فإن  Volt NRWتعني التدابير التالية:
●
●
●
●
●

تنشئ وزارة رقمية مستقلة في والية شمال الراين  -وستفاليا الشروط اإلطارية بحيث يمكن تنفيذ الرقمنة بسهولة
وسرعة وأمان على جميع مستويات اإلدارة العامة باإلضافة إلى التنسيق.
تشمل مهام الوزارة الجديدة أيضًا تمويل مشاريع ومبادرات الهجوم الرقمي المستقبلي (االستراتيجية).
يجب أن تكون إدارة المشتريات والموردين فيما يتعلق بالمواد التقنية والرقمية مركزية.
تدار المبادرات والبرامج الحالية مثل  Open: NRWأو  Digitalstrategie.NRWأو Digitale
 Wirtschaft NRWمركزيًا في الوزارة.
تدعم الوزارة بنشاط الوزارات والبلديات األخرى في تنفيذ إجراءات الرقمنة .يجب على الوزارة الرقمية أيضًا
أن تسعى جاهدة للتعاون عبر الحدود من أجل المشاركة في أفضل الممارسات من ألمانيا وأوروبا أو لتطويرها
معًا.

األوروبية | ديمقراطي | نشيط
جعل الشباب أقوياء من أجل أوروبا
يرمز  Volt NRWإلى التنوع األوروبي ،والذي يتم ممارسته بالفعل في المدرسة.
● نود أن نمنح المتعلمين الفرصة إلجراء تبادل طالبي واحد على األقل على مستوى االتحاد األوروبي كجزء من
حياتهم المدرسية.
● ندعو إلى إيالء اعتبار خاص للقضايا األوروبية عند تطوير المناهج األساسية في المستقبل.
● نحن نؤيد توسيع مشاريع التمويل عبر الحدود على مستوى الدولة مع مدارس من بلجيكا أو هولندا.

المشاركة السياسية للجميع
تلتزم شركة  Volt NRWبضمان انعكاس تنوع المجتمع في المؤسسات والمنظمات السياسية.

المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة
● نحن نطالب بضمان الوصول الخالي من العوائق إلى جميع المعلومات العامة ،وال سيما بشأن تكوين اآلراء
السياسية وممارسة حقوق التصويت اإليجابي والسلبي. .
● ندعو إلى معايير دنيا إلزامية في خلق إمكانية الوصول لجميع الهيئات والسلطات العامة وكذلك للبث العام.
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المشاركة السياسية للمهاجرين
● نطالب بإدخال حقوق التصويت لمواطني االتحاد األوروبي مع إقامتهم الرئيسية في  NRW (3سنوات) في
انتخابات الوالية والمواطنين من خارج االتحاد األوروبي الذين لديهم إقامة دائمة في االنتخابات المحلية.
● نحن نؤيد سهولة الوصول إلى المعلومات العامة من خالل إتاحتها بلغات إضافية.

المشاركة السياسية للشباب
نحن ملتزمون بخفض سن االقتراع في انتخابات الواليات إلى  16والحق في التصويت في االنتخابات المحلية إلى .14

أعد التفكير في األمن
يرمز  Volt NRWإلى السلطات األمنية التي يمكنها مواجهة تحديات عصرنا.
●
●

●
●
●

نطالب بإعادة هيكلة سلطات الشرطة المحلية البالغ عددها  47حاليا .يجب أن ينتج عن ذلك عدد أقل بكثير
من السلطات ذات الحجم واألداء المماثل باإلضافة إلى الهياكل اإلدارية الهزيلة.
نحن نمثل المعدات الرقمية الحديثة التي تعتمد على احتياجات الموظفين .نحن ملتزمون بمفهوم رقمي
شامل ،يشمل بشكل مثالي جميع الواليات الفيدرالية ودول شنغن .سيتم توسيع التعاون في االتحاد األوروبي
وتعزيز المشاريع المشتركة مع الدول األوروبية المجاورة لنا.
نحن ملتزمون بتعزيز السلطات التنظيمية .ولهذه الغاية ،ندعو إلى التدريب المركزي ،وتشكيل المجتمعات
التعاونية وخدمة حماية ممتلكات الشرطة حتى تتمكن الشرطة من تنفيذ مهامها األساسية بشكل أفضل.
نحن نؤيد االستخدام المتزايد للمتخصصين في المطالبة بالتحقيقات والمكافآت المناسبة لهم.
نطالب بدراسة شاملة للمواقف العنصرية والمتطرفة والتمييزية في جميع السلطات .نحن ملتزمون بمزيد
من الشفافية وإنشاء هيئة تحقيق مستقلة في حالة وجود مثل هذه االدعاءات.

حماية مدنية
على خلفية كارثة الفيضان في  14يوليو  ،2021والتي غمرت فيها أجزاء من شمال الراين  -وستفاليا وفقد الناس حياتهم،
ترى  Volt NRWحاجة هائلة للعمل في مجال الحماية المدنية.
●
●
●
●

نحن ملتزمون بتحسين البنية التحتية لإلنذار .لهذا الغرض ،يتم إعداد صفارات اإلنذار في جميع المواقع .سيتم
تقديم البث الخلوي ،المستخدم بالفعل في العديد من البلدان ،على الصعيد الوطني.
نحن نؤيد دمج الحماية المدنية والسيطرة على الكوارث على المستوى الفيدرالي.
ال نرى المسؤولية الكاملة عن الحماية المدنية في وزارة الداخلية ،ولكن في مكتب دولة منفصل.
نطالب بتعزيز التعاون األوروبي من خالل توفير قدرات إضافية لمجموعة الحماية المدنية األوروبية والمشاركة
في وحدة اإلنقاذ.
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محايد مناخيا | ريادة األعمال | رقمي
بلدية ،دولة ،حكومة اتحادية
يرمز  Volt NRWإلى إصالح الهيكل العشوائي حاليًا للواليات الفيدرالية وإلغاء الهياكل المزدوجة على المستويات
اإلدارية في.NRW
● نطالب بإعداد إصالح أساسي للفيدرالية .يهدف اإلصالح إلى تمكين الفصل الواضح بين المهام الفيدرالية ومهام
الواليات .كما ينبغي أن تدرس لجنة اإلصالح المناظرة مزايا وعيوب تقليص عدد الواليات الفيدرالية بشكل
ملحوظ.
● نريد تقسيم المناطق اإلدارية الواقعة شرق نهر الراين إلى منطقتين إداريتين فقط .في حين أن إحدى المقاطعات
الحكومية ستشمل منطقة الرور بأكملها ،سيتم تخصيص المنطقة الحكومية الثانية إلدارة المناطق الريفية المتبقية
من المناطق الحكومية السابقة في  Arnsbergو Detmoldو.Münster
● نحن نقف لنقطة مركزية للتحليل والمقارنة وتقييم العمليات في وزارات وهيئات الدولة .يجب أن يكون الهدف
هو إحداث تحسن دائم في العمليات اإلدارية في والية .NRW

تمويل المدن والبلديات
يرمز  Volt NRWإلى التمويل اآلمن للبلديات في  NRWمن أجل ضمان الخدمات ذات المصلحة العامة للبلديات.
● باالشتراك مع الواليات الفيدرالية األخرى ،نحن ملتزمون بفحص إلغاء ضريبة التجارة على الصعيد الوطني.
يمكن تعويض هذا اإلغفال عن طريق زيادة حصص البلديات في ضريبة الدخل أو المبيعات أو ضريبة
الشركات.
● نطالب بأن تتحمل الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات بالكامل تكاليف المزايا االجتماعية لإلسكان والتدفئة
للباحثين عن عمل.
● نحن ندعم مشاركة  NRWأكثر من ذي قبل في المهام المجتمعية وجعل منحها ومساعدتها للبلديات قابلة
للتخطيط على المدى الطويل.

توسيع الشبكة
يرمز  Volt NRWإلى توسيع الشبكة على الصعيد الوطني على شبكات النقل وفي المناطق الريفية.
● نطالب بالتنسيق والتحكم في توسيع األلياف البصرية من خالل مكاتب الجيجابت في والية شمال الراين -
وستفاليا بالتعاون الوثيق مع وكالة الشبكة الفيدرالية والسلطات البلدية.
● بحلول عام  2027على أبعد تقدير ،نريد أن نزود  NRWعلى الصعيد الوطني باتصاالت ألياف بصرية
سريعة بمعدل جيجابت واحد على األقل في الثانية للتنزيل والتحميل.
● نريد أن نجعل شبكة  5Gمتاحة على الصعيد الوطني في  NRWبحلول عام .2025
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تغيير هيكلي باستخدام مثال منطقة الرور
يمثل  Volt NRWتغييرً ا هيكليًا ناجحً ا ومستدامًا في العديد من مناطق  ،NRWكما هو موضح أدناه باستخدام منطقة
الرور كمثال.

اإلصالح السياسي واإلداري
● نحن ملتزمون بإعادة التنظيم البلدي لـ  15بلدية في منطقة الرور لتصبح مدينة مستقلة.
● كجزء من إعادة تنظيم المناطق الحكومية في شمال الراين  -وستفاليا ،نريد إنشاء منطقة حصرية لمنطقة الرور.

االبتكار االقتصادي والترويج
●
●
●
●

نريد أن نواصل تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات المتنامية والمهارات الخاصة التي تم اكتسابها هناك.
سندعم ونشبك صناعة الهندسة الميكانيكية المعززة في الرقمنة وفتح أسواق جديدة.
نريد أن نشارك بنشاط صناعة الخدمات اللوجستية المزدهرة في جميع مشاريع النقل اإلقليمية والوطنية وزيادة
تطوير منطقة الرور كمركز للبضائع والسلع الصناعية.
سنواصل أيضًا الترويج للسياحة كإعالن عن الرور كمكان للعيش واالستثمار.

الحد من البطالة طويلة األمد
● نحن ملتزمون بتوسيع نطاق العروض إلعادة تدريب الموظفين الذين يأتون من قطاعات تتقلص على المدى
الطويل ،حتى يتمكنوا من العثور على مكان في القطاعات الصناعية المستدامة.

المدينة | البلد | يتغير
مستقبل المناطق الريفية
على خلفية التحديات الحالية ،ترمز  Volt NRWإلى تعزيز المناطق الريفية.
● نحن ندعم الترويج النشط لمراكز القرى والمدن الداخلية والمراكز اإلقليمية من أجل وقف المزيد من الزحف
العمراني.
● قبل تعيين مناطق سكنية جديدة ،نرى الحاجة إلى إيالء اهتمام أكبر للمناطق الشاغرة والمراحة وكذلك المناطق
في المراكز الوسطى التي تشغلها مواقع ملوثة.

دور الحضانة والمدارس في المناطق الريفية
● نحن ندعو إلى أشكال رعاية أكثر مرونة للقرى الصغيرة التي ال يوجد بها رياض أطفال خاصة بها .ينبغي
السماح لـ "األمهات واآلباء القرويين" المؤهلين بتولي الرعاية في الفريق.
● نحن نطالب بمراجعة وتعديل المبادئ التوجيهية الخاصة بحاضنات األطفال بهدف الحد من البيروقراطية مع
ضمان المعايير المهنية في نفس الوقت.
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البنية التحتية في المناطق الريفية
● نحن ملتزمون بالترويج المستهدف لهياكل التوصيل ،مثل متاجر القرى المتنقلة .يجب أن يتيح ذلك توفير
إمدادات من المنتجات اليومية ليتم تسليمها إلى الباب األمامي الخاص بك.
● نريد تعزيز توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في كل من المناطق العامة
والخاصة من أجل جعل التنقل اإللكتروني أكثر سهولة في المناطق الريفية.

االقتصاد في المناطق الريفية
● نحن ملتزمون بإنشاء مراكز ابتكار إقليمية لشبكة البحوث الجامعية والمناطق الريفية.
● نحن نضمن أن الشركات اإلقليمية يمكنها التقدم للحصول على العقود العامة بأسهل ما يمكن  -على سبيل المثال
عن طريق إزالة العقبات البيروقراطية.

التنقل الفردي
ترغب شركة  Volt NRWفي خلق فرص للتنقل الفردي حتى ال يعتمد الناس على سيارتهم الخاصة.
●
●
●
●
●

نطالب بأن تدعم حكومة والية شمال الراين  -وستفاليا إدخال حد أقصى للسرعة يبلغ  30كم  /ساعة في
المناطق المبنية.
نحن ملتزمون بتوسيع نطاق النقل العام عبر السكك الحديدية وزيادة تزويدها بالكهرباء .حيثما كان ذلك ممك ًنا
وضروريًا ،يجب إعادة تنشيط الطرق القديمة وتوسيع الطرق الحالية.
سوف نسرعفي توسيع إمكانية الوصول في وسائل النقل العام.
نحن ملتزمون بزيادة عدد الدراجات التي يمكنك اصطحابها معك في وسائل النقل العام.
نريد أن نجعل من السهل تغيير استخدام الممرات الفردية على الطرق متعددة المسارات إلى الحافالت أو
الممرات الصديقة للبيئة.

تمويل الطرق
● ندعو إلى إلغاء الرسوم البلدية ( )KAGحتى ال يضطر السكان إلى دفع رسوم بناء الطرق .هذا النوع من
التمويل غير عادل ويهدد سبل العيش.

نوعية الحياة في المدينة
تود  Volt NRWتمكين العيش المالئم في المدينة ولهذا السبب ترى الحاجة إلى تحديد مسار تحول فعال اآلن.
● نسعى جاهدين للتكثيف واالستخدام المتعدد والمختلط للمناطق المغلقة من أجل زيادة كفاءة المناطق المغلقة.
● باتباع نهج أفضل الممارسات من هولندا ،نريد تقديم برامج تمويل لتجديد المباني الموفرة للطاقة بمعدل تجديد
سنوي ال يقل عن  ٪4في المباني القائمة.
● نريد إنشاء برامج تبادل تدفئة شاملة من شأنها زيادة نسبة المضخات الحرارية في أنظمة التدفئة إلى ٪60
بحلول عام .2035
ً
حديثا إلزاميًا من المتر المربع األول للمباني
● نريد أن نجعل االستخدام المستدام لمساحات األسطح المبنية
الخاصة ،وخاصة التجارية والعامة.
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● نحن ندافع عن تدابير لتحسين نقاء الهواء ،مثل ب -التحول إلى حركة مرور خالية من االنبعاثات وتوسيع
المساحات الخضراء وكذلك تنقية الملوثات في الهواء.
● نحن ملتزمون بالحد من الوقت الذي تضاء فيه المباني وتقليل عدد المساحات اإلعالنية المضيئة في األماكن
العامة من أجل تقليل التلوث الضوئي.
● نحن نشجع "مدينة المسافات القصيرة" ألنها ال تقلل من حجم حركة المرور وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
فحسب ،بل تعني أيضًا أن مستخدمي الطريق يصلون إلى وجهاتهم بشكل أسرع.

تقرير المصير | التضامن | شامل
رعاية صحية
ترغب شركة  Volt NRWفي تحقيق رعاية المرضى على الصعيد الوطني من خالل األطباء (المتخصصين) ومقدمي
األدوية والممرضات من أجل المساهمة في صحة المجتمع ككل وتخفيف نظامنا الصحي.
●
●
●
●
●

نريد زيادة األموال االستثمارية للمستشفيات.
نحن ملتزمون بإنشاء ما يسمى بعيادات الطوارئ على مدار  24ساعة في المناطق الريفية.
نود تقوية الرعاية التي تركز على طبيب األسرة ( )HzVفي  .NRWنحن نسعى جاهدين لجعل الطب العام
أكثر جاذبية وتعزيز الرعاية الطبية في المناطق الريفية.
نحن ندعم غرفة مهنة التمريض الحكومية التي بدأت في الظهور بالفعل .تتيح الغرفة للممرضات الفرصة إلدارة
أنفسهم ،ولتعزيز مهنتهم نوعيا ً وللمشاركة السياسية.
نريد أن نجعل خدمة اإلنقاذ في  NRWمناسبة للمستقبل .تحقيقا لهذه الغاية ،نخطط ،من بين أمور أخرى،
لتوحيد البنية التحتية لخدمة اإلنقاذ وإرشادات العالج على الصعيد الوطني للمسعفين في حاالت الطوارئ.

عائالت قوية
يرمز  Volt NRWإلى المشاركة الواسعة في الحياة االجتماعية لألطفال والشباب ،بغض النظر عن نموذج األسرة
واألصل والوضع االقتصادي للوالدين.
●
●
●
●
●
●
●

نحن ملتزمون بضمان أن النماذج األسرية المختلفة والمتنوعة متساوية قانونيًا واجتماعيًا.
نحن ندافع عن مراجعة متسقة للوائح المدرسة والمواد المدرسية من أجل إزالة أي شكل من أشكال التمييز منها.
نحن نطالب بالتنفيذ المتسق التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
نحن ملتزمون بضمان أن معايير الجودة المهنية لجميع خدمات الوقاية يتم فحصها بانتظام وتوسيعها للحماية من
العنف الجنسي.
ً
راسخا بقوة في جميع المؤسسات التعليمية وأن يكون آم ًنا ماليًا.
نطالب بأن يكون العمل االجتماعي
نحن ندافع عن مشاركة األطفال والشباب من األسر الضعيفة ماليا ً في النوادي (خاصة النوادي الرياضية
والموسيقى) .وبالمثل ،يجب أن يكون االستخدام المجاني لوسائل النقل العام ممك ًنا لجميع الطالب.
نريد زيادة توسيع مراكز الشباب واألمهات واآلباء وكذلك دور األجيال المتعددة.
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الدراسة في أوروبا
تود  Volt NRWتعزيز التوسع وإنشاء تعاون جديد عبر الوطني مع الجامعات في المنطقة الحدودية لهولندا وبلجيكا.
● نود إنشاء إطار عمل إلنشاء شبكة جامعية  )Euregio (Euregio HSVمع الدول المجاورة لنا وهولندا
وبلجيكا .يجب أن تمكن شبكة جامعة  Euregioمن الدراسة والتعليم والبحث "بال حدود" وأن تصبح محر ًكا
لالبتكار من خالل التعاون مع الشركات.
ً
● نحن نهدف إلى توسيع تذكرة الفصل الدراسي  NRWبعيدا في هولندا وبلجيكا من أجل تحفيز التبادل األوروبي
وفي نفس الوقت تمكين الطالب من السفر بشكل مستدام.
● نود أن يتمكن الطالب من إكمال  ٪10على األقل من االمتحانات (نقاط  ،)ECTSمن الناحية المثالية  ٪20من
 ،ECTSبحرية تامة في جامعة تعد جزءًا من شبكة جامعة  .Euregioمواءمة طول الفصل الدراسي ،كما تم
تنفيذه بالفعل في جامعة مانهايم ،على سبيل المثال ،يهدف إلى منع الفجوات الزمنية في الدراسات عبر الحدود.
● ندعو إلى إنشاء منصة تعليمية رقمية مشتركة للجامعات المنتمية لشبكة الجامعة.

البلد والكنيسة
يمثل  Volt NRWإعادة تقييم أساسية للعالقة بين حالة  NRWوالكنيسة على خلفية فضائح اإلساءة التي ال تزال تظهر.
● نريد التأكد من أن مكتب المدعي العام يحقق دائمًا في الجرائم المشتبه بها بموجب القانون الجنائي ،مثل الجرائم
ضد حق تقرير المصير الجنسي.
● نحن ملتزمون بضمان عدم تطبيق قانون الكنيسة على المرافق التي تديرها الكنيسة (رياض األطفال ومراكز
الرعاية النهارية والمستشفيات ومرافق التمريض وخدمات التمريض) ،ولكن أيضًا القانون الدستوري العام.
باإلضافة إلى الحقوق األساسية ،يشمل ذلك حقوق الموظفين والمكافآت المتفق عليها بشكل جماعي.
● نحن ندافع عن التزام المنظمات الكنسية بالشفافية فيما يتعلق بالتوظيف والفصل وقبول األشخاص الذين سيتم
رعايتهم وظروف العمل.
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الخاتمة
صنع! لديك اآلن نظرة عامة على ما يمثله  Volt NRWوما نريد تغييره في برلمان الوالية .يمكنك العثور على مزيد من
المعلومات حول عملنا في منطقتك أو مدينتك هنا.
هل جعلناك تشعر بالفضول لدرجة أنك تريد المشاركة؟ ثم ندعوك بحرارة إللقاء نظرة فاحصة .هناك ثالث طرق للقيام
بذلك :كمتطوع أو كعضو أو عضو داعم .بالطبع نحن أيضًا سعداء بتبرعك.

تطوع
هل ترغب في المشاركة كما يحلو لك وعدم تقديم أي التزامات ملزمة؟ بعد ذلك يمكنك تنفيذ أفكارك كمتطوع في فريقك
المحلي والمشاركة في األحداث والحمالت  -بالطبع في جميع أنحاء أوروبا.

عضو
هل تريد أن تبدأ على الفور وهل أنت متأكد من أنك تريد المساعدة في تشكيل السياسة في جميع أنحاء أوروبا في Volt؟
كعضو ،لديك جميع الحقوق للتصويت على المحتوى والمرشحين وأعضاء مجلس اإلدارة أو أن ترشح نفسك .يمكنك العمل
في جميع الفرق  -من المستوى المحلي إلى المستوى األوروبي  -ودعم حزب الحركة الشبابية الخاص بنا برسوم عضويتك.

عضو دائم
ً
عضوا داعمًا وساهم بشكل كبير في استدامة مشروعنا وتقدمه .من 10
لديك يداك ممتلئتان ،لكن تعتقد أننا رائعون؟ ثم كن
يورو فقط شهريًا ،يمكنك المساعدة في بناء رؤيتنا وتنظيمنا شهرً ا بعد شهر من خالل مساهمتك.
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