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نحن ننشد تفويضك لكي نجعل ستوكهولم مدينة منفتحة 
ومستدامة وحديثة، حيث يكون التركيز على جودة 

الحياة لجميع سكان ستوكهولم مع أخذ األجيال القادمة 
بعين االعتبار. يجب أن تكون مدينتنا الجميلة رائدة 
على مستوى العالم في العمل المناخي، حيث يكون 

للعمل البيئي والمناخي بصمات جليّة في جميع القضايا 
السياسية. ونحن ننطلق في سياستنا من أجندة األمم 
المتحدة 2030 التي تنص على 17 هدفاً عالمياً من 

أجل التنمية الُمستدامة. ونحن نرى صلة وثيقة بين ما 
هو عالمي وما هو محلّي. إن إعطاء صوتك لحزب 

البيئة يعني تعزيز العمل المناخي في ستوكهولم وإعطاء 
األولوية للتنقل سيراً على األقدام وبواسطة الدراجات 
الهوائية واستخدام وسائل المواصالت العامة بدالً من 

السيارات، كما يعني إتاحة الفرصة أمام نشأة جميع 
األطفال في مدينة تتمتع بمقّومات جيدة. وليس بوسع 
المناخ االنتظار أكثر؛ ستوكهولم بحاجة إلى سياسة 

خضراء اآلن!
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مدينة تنبض بالحياة وتوفر 
المزيد من المساحات للناس 

وتقلل من عدد السيارات

 ستوكهولم نابضة بالحياة. 1
نحن نريد المزيد من الشوارع الخالية من 

السيارات في ستوكهولم. ونريد توفير المزيد 
من مسارات المشي على األقدام، والمزيد 

من شوارع المشي في الصيف، والمزيد من 
الساحات الصيفية؛ سواء في وسط المدينة 
أو في ضواحيها، كما نريد بّث الحياة في 

أرصفة الموانئ وفي كل األماكن المجاورة 
للماء. يجب أن ينعم قاطنو ستوكهولم 

بفرصة التمتّع بالمدينة. نحن نوفّر المزيد 
من المساحات للناس، من خالل المزيد من 

الحدائق وأماكن الجلوس في الشوارع، 
والمزيد من المقاهي والمطاعم. وما كان 
مكاناً مخصصاً للسيارات سابقاً يجب أن 

يصبح مكاناً يغّص بالناس. هكذا نبني مدينة 
نابضة بالحياة تهتّم بالناس أكثر.

 إمكانية ممارسة الرياضة في الجوار. 2
نحن نريد تحسين جودة الحياة والصحة، 

من خالل تسهيل الفعاليات االجتماعية 
ومن خالل تواجد الناس في الهواء الطلق 
واألنشطة البدنية اليومية في أماكن عيش 

الناس وعملهم ودراستهم واختالطهم 
بعضهم ببعض. ومن شأن المزيد من 

األماكن الرياضية في الهواء الطلق والمزيد 
من مضامير التريّض وساحات الرقص 
في مختلف المناطق في المدينة أن يزيد 

من فرص قاطني ستوكهولم في ممارسة 

األنشطة البدنية العفوية والحركة في أماكن 
تواجدهم.

 تنّوع واسع في الفعاليات الثقافية وأنشطة . 3
الجمعيات

إن توفير المزيد من أماكن اللقاء – كالدور 
الثقافية في الضواحي مثالً – يهيّئ لقاطني 

ستوكهولم فرص المشاركة في الفعاليات 
الثقافية وأنشطة الجمعيات بالقرب من 

أماكن سكنهم. ونحن نريد توسيع المدارس 
الثقافية الستيعاب المزيد من الناس، مع 

وجود تنّوع واسع وخفض الرسوم؛ بهدف 
الحفاظ على التجديد اإلبداعي في المدينة. 

كما نريد أن تكون الحياة الثقافية في متناول 
الجميع، مع مزيد من الفن في الفضاء العام، 

والمزيد من جدران الرسم الغرافيتي، وزيادة 
دوام المكتبات العامة ودار الثقافة، ودعم 

المتاحف. ونريد إنشاء مقّرات للعزف تابعة 
للبلدية ”ريبوتِل” تتوفر فيها إمكانية الحجز 

بالساعة. يجب تسهيل فعاليات المجتمع 
المدني وتعزيزها، من خالل توزيع معونات 

الجمعيات على نحو عادل ومن خالل دعم 
الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات في مدينة 

ستوكهولم الديمقراطية. ويجب أن يكون 
بوسع المزيد من المدارس تأجير مقّراتها 

للجمعيات.

 مدينة لمن يتنقلون سيراً على األقدام أو . 4
بواسطة الدراجات الهوائية أو وسائل 

المواصالت العامة
في فترة التفويض القادمة، يجب أن 

يستمر العمل من أجل التسهيل على المشاة 
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والدراجات الهوائية والحافالت الجماعية. 
ونريد لهذه الغاية تخصيص مليار ونصف 

المليار من أجل تسهيل حركة هؤالء، حيث 
سيتم تكريس مليار كرونة من أجل ركوب 
الدراجات الهوائية. يجب أن يكون المشي 
وركوب الدراجات واستخدام المواصالت 

العامة أمراً جذّاباً. نحن نريد تحويل التركيز 
من تملّك السيارة إلى إتاحة السيارة. ويجب 
الحّد من استخدام السيارات، ال لكي تتمّكن 

ستوكهولم من بلوغ األهداف المناخية 
فحسب؛ ولكن لكي نخفّف من االزدحام في 
شوارعنا أيضاً. وتخفيف االزدحام سوف 

يفسح المجال أمام عربات نقل البضائع 
ومركبات اإلنقاذ وأولئك الذين يحتاجون 

استخدام السيارات. ويجب إعطاء األولوية 
لحركة السير بالقرب من المدارس. ويجب 

أخذ متطلبات األطفال بعين االعتبار عند 
تخطيط المدينة.

 هواء نقي وحركة سير آمنة. 5
األطفال هم أكثر المتضررين من تلّوث 

الهواء. واليوم تنبعث من سيارات 
الديزل خصوصاً كميات كبيرة من أكسيد 
النيتروجين ومن الشوائب الخطيرة على 

الصحة. ونحن نريد توسعة المناطق البيئية 
بحيث ال يُسمح للسيارات األكثر ضرراً أن 
تسير في بعض الشوارع والمناطق. ونريد 

مواصلة العمل في إيجاد مدينة آمنة في 
حركة المرور، ولذلك نريد متابعة تخفيض 

السرعات في شوارعنا واتخاذ إجراءات 
توفير السالمة المرورية في المدينة كلها. 

وسوف نقلل من عدد الحوادث ومن ضجيج 
الطرق من خالل هذه اإلجراءات. كما 

نريد مراقبة مرورية تابعة للبلدية وأن 
نستطيع نصب كاميرات سرعة خاصة بنا. 
نهدف إلى أن يكون وسط المدينة خالياً من 

االنبعاثات مع حلول العام 2030.

 إجازة في الوطن – اكتِشْف ستوكهولم. 6
تتمتع مدينة ستوكهولم بتنّوع ثقافي رائع 
ومسارات جميلة للمشي وأماكن خالبة 

للسباحة، وهي غنية بالمقاهي والمطاعم. 
وفي مدينتنا ستوكهولم تتطور الثقافة ويزداد 

عدد الزّوار، ونحن نستثمر في زيادة عدد 
الحدائق ومسارات المشي وأماكن السباحة 

النظيفة والصحية. وبفضل وجود مياه 
نظيفة في وسط المدينة وضواحيها يمكن 

إيجاد المزيد من أماكن السباحة. ونحن 
نريد أن يعرف الكبار والصغار أماكن 

المحميات الطبيعة والثقافية من خالل عملنا 
على إتاحتها وتسهيل الوصول إليها. وعندئذ 

نجذب المزيد من الناس إلى المسارات 
الطبيعية ومسارات التزحلق على الجليد.

مدينة تتّصف بالذكاء المناخي 
ورعاية البيئة

 مدينة تتناقص فيها االنبعاثات المناخية إلى . 7
حّد كبير

يجب أن تكون ستوكهولم مدينة رائدة في 
العمل المناخي، ولذلك يجب أن تكون 
أهدافنا المناخية مثاالً تحتذي به المدن 

األخرى. يجب أن يختفي الفحم كوسيلة 
تدفئة على نحو كلي مع حلول العام 2022، 

كما يجب أن ينتهي اإلشعال بالوقود 
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األحفوري تماماً مع حلول العام 2025. 
ويجب أن تقوم مدينة ستوكهولم بإعداد 

موازنة محلية لغاز ثاني أكسيد الكربون لكي 
يتبين حجم االنبعاثات التي تتحّملها ستوكهولم 

ويتحّملها كوكبنا بالدرجة األولى. كما يجب 
على مدينة ستوكهولم أيضاً أن تقاوم التغيّرات 

المناخية من خالل ربط ثاني أكسيد الكربون 
باألرض وبالخضار. وعلى هذا النحو تتميّز 

مدينتنا باإليجابية المناخية في عام 2040 
كحّد أقصى.

 مدينة تقلل من تأثير الطائرات على المناخ. 8
يسبب الطيران قسماً كبيراً من االنبعاثات 

المضّرة بقاطني ستوكهولم. ونريد أن نقلل من 
تأثير الطيران على المناخ من خالل الحّد من 

سفرات العمل بالطائرة بين صفوف الموظفين 
في البلدية. ومن أجل توفير أماكن للسكن 

والعمل والخدمات، يجب إغالق مطار بروّما 
في أقرب وقت ممكن، ولكن قطعاً قبل حلول 

العام 2038.

  مدينة تستثمر في السيارات الكهربائية . 9
والطاقة المتجددة

يجب أن يكون من السهل المشاركة في 
السيارة والقيادة على نحو يحافظ على البيئة. 

ونحن نريد أن نرى ما ال يقل عن 4000 
مكان جديد لشحن السيارات الكهربائية لغاية 
العام 2022، وذلك من خالل فرض تهيئة 

أماكن شحن إجبارية في المباني والكراجات 
الجديدة وغير ذلك من اإلجراءات األخرى. 
ويجب أن تكون مدينة ستوكهولم رائدة في 

هذا المجال، وأن تسعى لجعل جميع مركبات 

الخدمة تسير بالكهرباء أو بالغاز. ونريد 
أن نزيد من إنتاج الطاقة المتجددة في كافة 

أنحاء المدينة، من خالل الخاليا الشمسية في 
المدارس والصاالت الرياضية وغير ذلك.

 شارْك بدالً من أن تتملّك. 10
تُعتبر إعادة االستخدام طريقة حكيمة للحفاظ 
على مواردنا المحدودة. ومن خالل مراكز 

استعارة التجهيزات الرياضية والتشارك 
في استخدام الدراجات والسيارات وإعادة 

استخدام األشياء، يمكن المساهمة في استخدام 
الموارد على نحو أفضل. ويجب أن يوجد 

ما ال يقل عن مركز واحد إلعادة االستخدام 
في كل منطقة من مناطق المدينة. ويجب أن 
تتوفر لدى سكان ستوكهولم إمكانية استعارة 
التجهيزات من أجل التزلج على الجليد مثالً. 

ونريد أن تتوفر في كل األبنية الجديدة إمكانية 
أن يستعير المستأجرون سيارات أو دراجات 

ذات صندوق عند حاجتهم إليها.

 قمامتك مورد هام. 11
من المهم استعادة استخدام المواد البالستيكية 

والحّد من استخدام البالستيك؛ ألن 
معظم البالستيك مصنوع من مواد خام 

أحفورية، باإلضافة إلى الحّد من القمامة 
والميكروبالستيك في محيطنا. وبدالً من 

التعامل مع البالستيك على أنه قمامة، يجب 
إعادة استخدامه وتحويله إلى مواد خام جديدة 

ومفيدة. ومن المؤسف أنه ال يُعاد استخدام 
سوى القليل جداً مما ننتجه من البالستيك. 

ويجب الحّد من استخدام المواد البالستيكية في 
البيئات العامة. ويجب تصميم مروج المالعب 



67

االصطناعية على نحو ال يسمح بانتشار 
الميكروبالستيك. ولكي نوقف هذه الظاهرة 
ونجعل ستوكهولم رائدة في مجال االقتصاد 
التدويري، يجب أن نجعل االسترداد أسهل 
بكثير مما هو عليه اآلن. ولذلك فإننا نرّكز 

كثيراً على محطات االسترداد المتنقلة وجلب 
فضالت الطعام وفرز النفايات المنزلية. أما 
القمامة التي تبقى في نهاية المطاف وتُحَرق 
لتدفئة منازلنا فيجب أن تكون خالية من أي 

مواد خام أحفورية.

نبني مدينة خضراء مختلطة

 تطوير المدينة على نحو مستدام واإلعمار في . 12
أماكن قريبة من المواصالت العامة

نحن نريد أن تتطور كل مناطق المدينة وأن 
تشمل مزيجاً من المساكن وأماكن العمل 

والتجارة والطبيعة والثقافة والمدارس 
ورياض األطفال. ويجب االستمرار في 

العمل على بناء 140.000 وحدة سكنية 
تتميز بالذكاء المناخي حتى عام 2030. 
وذلك من خالل تحويل الطرق المرورية 
إلى شوارع في المدينة، ومن خالل بناء 
مباٍن قريبة من بعضها في أماكن قريبة 

من المواصالت العامة. ونريد أن نزيد من 
الشروط البيئية على عملية البناء برّمتها، 
وأن نبني المزيد من المباني ذات الهياكل 
الخشبية. ومن خالل زيادة التركيز على 

صيانة عقارات المدينة، فإننا نطيل في عمرها 
ونحافظ على البيئة الثقافية في المدينة. ويجب 
أن يشمل تخطيط المدينة تعويضاً إيكولوجياً، 

ويجب تطوير األساليب الالزمة لذلك 
وتحسينها.

13 .ً  ستوكهولم أكثر اخضرارا
تلعب طبيعة المدينة ومناطقها الرطبة دوراً 

هاماً في تكوين فضاء جذاب في المدينة 
وفي الحفاظ على التعددية البيولوجية وفي 

تحصينها من التغيّرات المناخية التي تسبب 
المزيد من الفيضانات وموجات الحّر. ولذلك 

يجب أن تخطط المدينة خدمات النظام 
اإليكولوجي في بيئة المدينة على المدى 

البعيد. ونحن نريد إنشاء سقوف خضراء 
تجمع ما بين النبتات والخاليا الشمسية على 

مساحة السقف نفسه. ونريد أن نقوم بمشروع 
رائد لتطوير مساكن تتيح الزراعة ضمن 

المدينة. ونحتاج إلى مزيد من التركيز على 
تنظيف وتطوير بحيرات المدينة وجداول 

المياه فيها، لكي تستوفي شروط االتحاد 
األوروبي من حيث الجودة اإليكولوجية 

والحالة الكيميائية.

 تخطيط المدينة على نحو يتصف بالديمقراطية . 14
وبمنظور نسوي

يتطلب تخطيط المدينة على نحو يتصف 
بالديمقراطية حصول ممثلين عن شريحة 
واسعة من المواطنين على نفوذ على ما 

يجري من فعاليات. وإن شعور الكثير من 
النساء بعدم األمان في الفضاء العام يحّد 

من حرية قسم كبير من سكان المدينة. وفي 
حين أن الرجال هم الذين يقودون السيارات 

على نطاق أوسع، فإن المزيد من النساء 
يتنقلن باستخدام وسائل المواصالت العامة 
والدراجات أو سيراً على األقدام. ومن هنا 
تبرز الحاجة إلى تخطيط المدينة على نحو 

يتصف بمنظور نسوي؛ إذ يجب تخطيط 
الحدائق والمواصالت العامة ومسارات 
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المشي والدراجات بحيث تكون ُمتاحة وآمنة 
للجميع. ويكون ذلك بطرق متعددة؛ منها: عدم 

إحالة المشاة إلى األنفاق، ووجود إنارة جيدة 
في كل مكان، وتوفير األمان في الحدائق.

 البناء للجميع والحّد من نقص المساكن. 15
يجب أن تنعم ستوكهولم بوفرة المساكن على 
نحو مستدام وأن يكون الجميع قادرين على 
اقتنائها. ونحن نريد تطوير المنفعة العامة، 

إذ يجب أن يكون ما ال يقل عن نصف الشقق 
الجديدة شقق إيجار. ونريد أن نرى المزيد من 

أنواع السكن، مثل حق االستئجار التعاوني 
والبناء التشاركي وعقود الصداقة والمساكن 
الجماعية. ويجب مكافحة التشرد، كما يجب 
عدم السماح بطرد العائالت من مساكنها أو 
إجبارها على السكن في ظروف غير آمنة، 

كالسكن في فنادق أو في مساكن بعقود ال 
تسري إال لفترات قصيرة جداً.

مدينة تتوفر فيها ظروف النشأة 
الجيدة لجميع األطفال واليافعين

 يجب أن يحصل جميع األطفال على نشأة آمنة. 16
من حق جميع األطفال أن ينعموا بنشأة جيدة، 
ويجب أال يضطر أي طفل لمعايشة العنف أو 

االعتداء. واألطفال الذين يعيشون في أسرة 
تعاني من اإلدمان أو من االعتالل النفسي 

يجب أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من 
دعم ومساعدة. ونحن نريد تأسيس المزيد من 
مراكز شؤون األسرة وأن نزيد من الفعاليات 
التوعوية بهدف منع نشوء مشاكل اجتماعية.

 خدمات اجتماعية متينة تبني استدامة . 17
اجتماعية

يجب تعزيز إدارة الخدمات االجتماعية 
لتكون قادرة على تلبية احتياجات الناس 

الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة. 
ولذلك فمن المهم توفير بيئة عمل جيدة 
للعاملين في قطاع الخدمات االجتماعية 

مع تهيئة ظروف جيدة تساعدهم على 
إنجاز عملهم. وعند توظيف المزيد 

من العاملين في الشؤون االجتماعية 
والمساعدين الميدانيين، فإننا نعزز العمل 

مع األطفال واليافعين ونسهم في جعل 
ستوكهولم مدينة تنعم بأمان أكبر.

 تعزيز العمل من أجل الصحة النفسية لدى . 18
اليافعين

نحن نريد رفع وتيرة العمل على تحسين 
الصحة النفسية. وتزداد أهمية ذلك في أوساط 

اليافعين الذين يزداد االعتالل النفسي لديهم. 
وتلعب المدرسة دوراً هاماً في الحيلولة دون 

استمرار ذلك. من أجل ذلك نريد أن نركز 
على العناية بصحة التالميذ من خالل توظيف 
المزيد من المرشدين االجتماعيين وممرضات 

المدارس. ويجب أن يكون االتصال مع 
المرشد االجتماعي أمراً سهالً دائماً.

 منح التالميذ المزيد من الوقت مع معلميهم – . 19
توظيف المزيد من الكوادر في مدارس المدينة

يجب أن يحصل كل تلميذ على الوقت الكافي 
مع معلمه وعلى إمكانية بلوغ األهداف 

التعليمية. ولذلك نحتاج إلى المزيد من البالغين 
في المدرسة في مختلف األدوار المهنية من 
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أجل تخفيف األعباء عن المعلمين، بحيث 
يستطيعون التركيز على التعليم أكثر وبحيث 

يأخذ اللقاء بين المعلم والتلميذ ما يستحقه 
من أهمية بالغة. ونريد توظيف المزيد من 

مساعدي المعلمين ومن تربويي أوقات الفراغ 
واألخصائيين التربويين في مدارس المدينة.

 مدرسة من أجل التطوير المستدام ومدرسة . 20
”في وسط القرية”

نحن نعيش في زمن تتضافر فيه التحديات 
العالمية مع التحديات المحلية أكثر فأكثر. 

ونحن نريد أن تمنح المدرسة أطفالنا األدوات 
الالزمة ليتمّكنوا من مواجهة التحديات 

القادمة. ولذلك نريد مواصلة دعم وتشجيع 
أعمال المدارس في تطوير التعليم من أجل 

التطوير المستدام. ولكي يدرك التالميذ كيف 
تسير األمور في المجتمع وما هي التحديات 
الماثلة أمامهم، فإننا نريد المزيد من التعاون 
ما بين المدرسة والجهات الفاعلة األخرى، 
مثل القطاع التجاري والصناعي والمجتمع 

المدني والسلطات.

 بيئات أكثر اخضراراً وأفضل لألطفال. 21
نريد أن تكون بيئة دور الحضانة خالية من 

السموم، ولذلك نريد مواصلة العمل من أجل 
استبدال المواد ذات الخصائص الخطيرة 

والمعروفة. كما أنه يجب عدم استخدام 
مثل هذه المواد في األبنية الجديدة. وهناك 

مساحات كبيرة في الكثير من أفنية دور 
الحضانة والمدارس مغطاة باألسفلت، ونحن 

نريد أن نستبدلها بأفنية من المواد الطبيعية 
التي تساعد على اللعب والحركة، باإلضافة 

إلى المزروعات واألنشطة التربوية في 
الهواء الطلق. ويجب أن تكون أفنية دور 

الحضانة أوسع وذات مساحة أكبر لكل طفل. 
كما نريد إعطاء األولوية للقاء الطفل مع 

الطبيعة، من خالل تأسيس مدارس طبيعية 
جديدة وحدائق للعب، ومن خالل دعم إنشاء 

المزيد من أفنية )4H( والحدائق الطبيعية.

ً مدينة مستدامة اجتماعيا

 يجب أن تكون ستوكهولم مدينة آمنة لكل . 22
الناس

نريد ترميم األماكن غير اآلمنة، وزيادة تواجد 
البالغين في المدينة، وتجنُّب نشوب المشاكل 

من خالل متابعة دعم الجهود في المدرسة 
وملء أوقات الفراغ ومتابعة دعم الجهود في 

عيادات األحداث واليافعين وإدارات الخدمات 
االجتماعية. ويجب على المجتمع في الوقت 

نفسه أن يتصّرف بحزم حيال حوادث إطالق 
الرصاص وإجرام العصابات – هنا واآلن 
– من خالل مساهمات فورية من الشرطة 
ومن إدارة الخدمات االجتماعية. وعندما 

تتعاون مختلف الفعاليات في المدينة: المجتمع 
المدني والتنظيم النيابي للمحافظة والشرطة 

وأصحاب الشركات والسكان؛ فإننا نعمل معاً 
من أجل بناء مجتمع يتضاءل فيه اإلجرام 

وتزداد فيه الثقة المتبادلة، وعندئذ نكون قد 
حّولنا عدم األمان إلى أمان.

 رعاية المسنين بجودة عالية. 23
يجب بناء المزيد من دور المسنين بإيجارات 

تتناسب مع قدرة المسنين. ويجب أن يكون من 
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حق جميع المسنين أن يعيشوا شيخوخة آمنة 
بجودة عالية مع توفّر األنشطة والملتقيات 
التي تحّد من عزلتهم. ونريد من أجل ذلك 

أن نستحدث المزيد من مراكز الفعاليات 
للمسنين بحيث يُتاح لهم المشاركة في األنشطة 

االجتماعية وحضور الفعاليات الثقافية، 
باإلضافة إلى تناول الطعام وممارسة األنشطة 

البدنية. وعلينا أن نعمل أكثر لالستفادة من 
موارد المسنين وخبراتهم ورغبتهم في 

المساهمة. يجب أن يُطهى الطعام الذي يُقدَّم 
في دور المسنين في أماكن قريبة منها قدر 

اإلمكان، وأن يكون طعاماً شهياً وغنياً بالغذاء 
وإيكولوجياً. ونريد أن ننشئ المزيد من 

أماكن اإلقامة لفترة قصيرة ليكون باإلمكان 
تقديم الرعاية للمسنين خالل فترة قصيرة 

لكي نخفف األعباء عن أولئك الذين يرعون 
أقربائهم المسنين في البيت.

 ستوكهولم مدينة منفتحة رحبة الصدر. 24
يجب أن تكون ستوكهولم مدينة منفتحة تفسح 
المجال للهاربين من الحروب واالضطرابات 

كي يبنوا فيها حياة جديدة في ظروف آمنة. 
ونريد تعزيز مكاتب خدمات المواطنين 
من أجل توفير اإلرشاد المجتمعي على 

نحو أفضل وتقديم الدعم للسكان الجدد في 
ستوكهولم. ويجب أن تتصف مدينتنا بالسرعة 
فيما يتعلق بالحصول على عمل أو القبول في 
الدراسة. ويجب تعزيز إمكانية الدمج ما بين 

دراسة اللغة السويدية والتعليم المهني. ويجب 
أن يكون تعليم اللغة السويدية للمهاجرين )إس 
إف إي/SFI( بجودة عالية مع إمكانية الجمع 

ما بين الدراسة والتدريب العملي. ويلعب 
المجتمع المدني دوراً هاماً جداً في الترحيب 

بالوافدين الجدد إلى ستوكهولم، ويجب أن نقدم 
له الدعم في عمله.

 مدينة تضامنية ال استضعاف فيها. 25
ال يوجد إنسان غير قانوني، ولذلك يجب على 

مدينة ستوكهولم أن ترعى المستضعفين من 
الناس وأن تقدم لهم الدعم والدفء الالزمين. 

إن البشر كلهم مشمولون بحقوق اإلنسان. 
ونحن نرى أنه من حق أطفال الالجئين الذين 

ليس لديهم أوراق أن يذهبوا إلى المدرسة 
وإلى روضة األطفال، وأنه يجب أن يحصلوا 
على معونة اقتصادية. وال يجوز أن يتعرض 

أي طفل للبرد أو الجوع في ستوكهولم. 
كما نريد أن نعمل على نحو فعّال من أجل 

تحسين األوضاع المعيشية لمواطني االتحاد 
األوروبي المستضعفين وأن نعزز التعاون مع 

بلدانهم. ويجب أن نعطي األطفال الهاربين 
بدون ذويهم حقوقهم وأن نتيح لهم المقومات 

الالزمة لالندماج في المجتمع. ويحتاج 
األطفال واليافعون الذين جاؤوا إلى هنا في 
السنوات الماضية إلى متابعة الدعم والعناية.

 مدينة خالية من العنصرية والتمييز. 26
يجب أن تكون ستوكهولم مدينة يُستفاد فيها 
من كل كفاءات الناس، ويجب أال يتعّرض 

أحد للتمييز فيها. ونحن نريد أن نعزز العمل 
ضد العنصرية ومعاداة األجانب وجميع 

أنواع التمييز، بغض النظر عما وراءها من 
بواعث. ويجب تحسين وتعزيز الكفاءات 
المتعلقة بحقوق اإلنسان في كل فعاليات 

المدينة. ونريد إنشاء المزيد من الملتقيات 
لليافعين بمختلف ميولهم الجنسية، ويجب 
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أن تكون المدرسة مكاناً آمناً للتالميذ كافة؛ 
بغض النظر عن الجنس أو الهوية الجنسية 
أو التعبير عنها أو االنتماء العرقي أو الدين 

أو أي رأي عقائدي أو التأخرات الوظيفية أو 
الميول الجنسية أو العمر.

 مدينة ُمتاحة توفّر للفرد إمكانية التحّكم بحياته. 27
يجب أن تُتاح لجميع قاطني ستوكهولم 

فرصة المشاركة في المجتمع؛ بغض النظر 
عن مقدراتهم الوظيفية. وحينما نحتضن 

األشخاص الذين يعانون من تأخرات وظيفية 
على نحو أفضل من اآلن، فإننا نعمل على 

تطوير ستوكهولم وجعلها مدينة أفضل. 
ونحن نتجنّب الحلول الخاصة التي تفصل 

المصابين بتأخرات وظيفية عن بقية الناس، 
حينما ال يوجد لذلك أي تبرير، بل إننا نعطي 

األولوية إلى جعل المدينة وفعالياتها ُمتاحة 
لكل الناس دائماً. ويجب أن تكون خدمات 

المرافقة والمساَعدة الشخصية مرنة بحيث 
تُتاح المشاركة في حياة المجتمع لكل الناس 

وفق شروط متكافئة.

 ستوكهولم مدينة ذات منظور نسوي وتتصف . 28
بالمساواة بين الجنسين

يجب أن تكون ستوكهولم مدينة تسودها 
المساواة بين الجنسين، وال يجوز الحّد من 
حرية أحد بسبب جنسه. ومن غير المقبول 

أن يكون هناك عنف أو اضطهاد مرتبط 
بالشرف، وتجب مكافحة ذلك، كما يجب 
أن يتمتع كل الناس بالسلطة على حياتهم 

الخاصة. وتجب مكافحة العنف األُسرّي، كما 
يجب أن يحصل ضحايا العنف على الحماية 

والدعم الالزمين. ويجب أن تتوفر إجراءات 
سريعة وواضحة ضد التحّرشات الجنسية. 

كما يجب وضع األعراف الذكورية الهّدامة 
وأعراف الشرف موضع التساؤل ومكافحتها 
من أجل العمل على الوقاية من العنف على 

نحو فعّال.

 تعزيز مناطق المدينة. 29
نحن نريد أن نعزز من نفوذ لجان المناطق 
فيما يتعلق بالبيئة المحلية، وأن يتم دمجها 

على نحو أفضل في عمليات اتخاذ القرارات 
في المدينة. ونريد أن نقوم بمحاولة السماح 

للجان المناطق باتخاذ القرارات المتعلقة 
بقضايا البناء البسيطة التي تتعلق بمناطقها. 

كما يجب أيضاً أن يزداد دور المناطق 
في تسيير مجمل أعمال االستدامة في كل 
منطقة. وتجب االستفادة على نحو أفضل 

من االهتمامات المحلية لدى المواطنين 
والسياسيين المحليين وفعاليات الجمعيات 
والقطاع التجاري والصناعي. ونريد أن 

تكون المعلومات التي تقدمها المدينة لقاطنيها 
والحوارات التي تجريها معهم واضحة 

وُمتاحة للجميع. ونريد تطوير أداة ”اقتراحات 
المواطنين” لتشمل كل الفعاليات في المدينة. 

وتُعتبر موازنة المواطنين والحوارات 
التشاركية شكلين من أشكال توفير إمكانية 

النفوذ الحقيقي لقاطني ستوكهولم. ونحن 
نريد تطوير المشاركة سواء من حيث تطوير 

المدينة أو العناية بمناطقها الخضراء، من 
خالل عقود الزراعة واالستنبات في المدينة.
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