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  ة ما نسعى إليه كحكومة أغلبيّ 

 

  االستدامة على المدى الطويل إنشاء .1
بيتا كفؤا في  150,000، 2030ھناك حاجة لبناء المزيد من المساكن في ستوكھولم. نرغب أن نبني، بحلول عام 

مساحاتھا الخضراء. فيھا طّور تحفظ وتاستغالل المساحات وفي استھالك الطاقة في مدينة كثيفة ومستدامة، 
نود  .المدينة ومساحاتھا الخضراء تنحافظ على منتزھاسو ،في نفس الوقت سبعة محميات طبيعية جديدةسننشئ 

مسكن. ستكون نصف  50,000، ضاحية مدنية جديدة تضم الحديقةبروّما مدينة تحويل مطار بروّما إلى 
  لإليجار. مخصصةالمساكن الحديثة البناء 

  المنازل للشباب والطالببناء المزيد من  .2
 أن نخصصو ،كلفة للشباب والطالب. نريد أن يتضاعف إنتاج شقق االستوديوير مُ نبني شققا صغيرة غنريد أن 
 قسوبإنشاء صالح قائمة انتظار السكن نريد أيضا إ .2030للشباب والطالب بحلول عام  من المساكن 30,000
  .من الباطنالمساكن  ترتيب عقود إيجارحيث يمكن لوكالة اإلسكان آمنة للشقق  ثانوية

  أعداد من ال يجدون مأوىفي  حادتخفيض  .3
ض بشكل حاد أعداد من ال يجدون مأوى. يجب إزالة العراقيل التي تواجه الكثيرين في بحثھم عن أن نخفّ  نريد

  .طقمن منازلھم  العائالت واألطفال إخالء عدميجب م خصيصا لمن يحتاجونه. ر دعم مصمّ يسكن دائم. يجب توف

  في تحويل الطاقة رائدةجعل ستوكھولم مدينة  .4
الطرق لتحويل  ديمھّ سو ،تخفيض التأثير البيئي فيسيساھم تثبيت الخاليا الشمسية على أسطح مباني ستوكھولم 

الطاقة. يجب إغالق محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في ِفرتان، وأن يصبح كل انتاج الطاقة خاليا من استعمال 
  الوقود األحفوري.

  ستوكھولم فيالتعامل مع جودة الھواء  .5
ي ف ستخدام االطارات الشتوية ذات المساميرالمنع  طرحيجب رفع مستوى جودة الھواء في ستوكھولم. سيتم 

للحد من  ،سنقومنظافة.  أكثرن تنظيف الطرق لجعل الھواء حسّ سيُ كما كامل منطقة وسط مدينة ستوكھولم، 
االزدحام المروري لدفع عدد أكبر من ضريبة بتوسيع وزيادة رسوم  ،الجسيمات وأوكسيد النيتروزانبعاثات 

  الناس الختيار المواصالت العامة.

  المواد السامةإعطاء أطفالنا بيئة مدرسية جيدة وخالية من  .6
عب واألرضيات والمفروشات األخرى وھذا يعني أن اللُّ المواد السامة، بيئة نشاط األطفال من  تخلويجب أن 

إن بيئة العمل المادية لمرحلتي رياض األطفال والمدارس ھامة يجب أال تحتوي على أي مواد كيمياوية ضارة. 
اجات ف الحتيوستكيَّ  ة،الجيد في الصحة الخارجيةلألطفال والعاملين على حد سواء. ستساھم المباني والبيئة 

  علم. ب والتّ عِ لّ لِ األطفال 

  االستثمار في األغذية العضوية المعدة محليا في رياض األطفال والمدارس .7
م في مدارس المدينة د اإلعداد وعالي الجودة. ھدفنا ھو أن يكون الطعام المقدّ نود االستثمار في طعام لذيذ جيّ 

ء ساعات غذافي . يجب أن تتاح لجميع األطفال الفرصة لتناول الطعام في سالم وھدوء و%100عضويا 
   على طاقة كافية طوال اليوم الدراسي. معقولة. ھذا أمر ھام لضمان حصول األطفال 

  من الكبار في المدارس أكبرتوظيف عدد  .8
بحيث يتاح للصغار المزيد من الوقت مع  ،توظيف عدد أكبر من الكبار في المدارسإلى  تحتاج ستوكھولم

ن يلحفز المزيد من الناس للعمل كمدرسين ومعلمين عالجيّ  يجب تحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب ميھم.معلّ 
  سنتمكن بھذا أيضا من زيادة فرص إعطاء كل تلميذ ما يحتاجه من دعم. ، وينومرشدين ترفيھيّ 

  الطالبتحسين صحة  .9
المدرسية. يحتاج األمر إلى المزيد من  مھامھملتعامل مع حسن اع الطالب بالصحة لمن األھمية بمكان أن يتمتّ 

طيع . يجب أن يستالنفسيةين لإلشراف على الطالب واالنتباه لمشاكل الصحة الممرضين والمرشدين التعليميّ 
  الطفل زيارة ممرضي المدرسة في أي يوم. 
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  ة ما نسعى إليه كحكومة أغلبيّ 

 

  االستدامة على المدى الطويل إنشاء .1
بيتا كفؤا في  150,000، 2030ھناك حاجة لبناء المزيد من المساكن في ستوكھولم. نرغب أن نبني، بحلول عام 

مساحاتھا الخضراء. فيھا طّور تحفظ وتاستغالل المساحات وفي استھالك الطاقة في مدينة كثيفة ومستدامة، 
نود  .المدينة ومساحاتھا الخضراء تنحافظ على منتزھاسو ،في نفس الوقت سبعة محميات طبيعية جديدةسننشئ 

مسكن. ستكون نصف  50,000، ضاحية مدنية جديدة تضم الحديقةبروّما مدينة تحويل مطار بروّما إلى 
  لإليجار. مخصصةالمساكن الحديثة البناء 

  المنازل للشباب والطالببناء المزيد من  .2
 أن نخصصو ،كلفة للشباب والطالب. نريد أن يتضاعف إنتاج شقق االستوديوير مُ نبني شققا صغيرة غنريد أن 
 قسوبإنشاء صالح قائمة انتظار السكن نريد أيضا إ .2030للشباب والطالب بحلول عام  من المساكن 30,000
  .من الباطنالمساكن  ترتيب عقود إيجارحيث يمكن لوكالة اإلسكان آمنة للشقق  ثانوية

  أعداد من ال يجدون مأوىفي  حادتخفيض  .3
ض بشكل حاد أعداد من ال يجدون مأوى. يجب إزالة العراقيل التي تواجه الكثيرين في بحثھم عن أن نخفّ  نريد

  .طقمن منازلھم  العائالت واألطفال إخالء عدميجب م خصيصا لمن يحتاجونه. ر دعم مصمّ يسكن دائم. يجب توف

  في تحويل الطاقة رائدةجعل ستوكھولم مدينة  .4
الطرق لتحويل  ديمھّ سو ،تخفيض التأثير البيئي فيسيساھم تثبيت الخاليا الشمسية على أسطح مباني ستوكھولم 

الطاقة. يجب إغالق محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في ِفرتان، وأن يصبح كل انتاج الطاقة خاليا من استعمال 
  الوقود األحفوري.

  ستوكھولم فيالتعامل مع جودة الھواء  .5
ي ف ستخدام االطارات الشتوية ذات المساميرالمنع  طرحيجب رفع مستوى جودة الھواء في ستوكھولم. سيتم 

للحد من  ،سنقومنظافة.  أكثرن تنظيف الطرق لجعل الھواء حسّ سيُ كما كامل منطقة وسط مدينة ستوكھولم، 
االزدحام المروري لدفع عدد أكبر من ضريبة بتوسيع وزيادة رسوم  ،الجسيمات وأوكسيد النيتروزانبعاثات 

  الناس الختيار المواصالت العامة.

  المواد السامةإعطاء أطفالنا بيئة مدرسية جيدة وخالية من  .6
عب واألرضيات والمفروشات األخرى وھذا يعني أن اللُّ المواد السامة، بيئة نشاط األطفال من  تخلويجب أن 

إن بيئة العمل المادية لمرحلتي رياض األطفال والمدارس ھامة يجب أال تحتوي على أي مواد كيمياوية ضارة. 
اجات ف الحتيوستكيَّ  ة،الجيد في الصحة الخارجيةلألطفال والعاملين على حد سواء. ستساھم المباني والبيئة 

  علم. ب والتّ عِ لّ لِ األطفال 

  االستثمار في األغذية العضوية المعدة محليا في رياض األطفال والمدارس .7
م في مدارس المدينة د اإلعداد وعالي الجودة. ھدفنا ھو أن يكون الطعام المقدّ نود االستثمار في طعام لذيذ جيّ 

ء ساعات غذافي . يجب أن تتاح لجميع األطفال الفرصة لتناول الطعام في سالم وھدوء و%100عضويا 
   على طاقة كافية طوال اليوم الدراسي. معقولة. ھذا أمر ھام لضمان حصول األطفال 

  من الكبار في المدارس أكبرتوظيف عدد  .8
بحيث يتاح للصغار المزيد من الوقت مع  ،توظيف عدد أكبر من الكبار في المدارسإلى  تحتاج ستوكھولم

ن يلحفز المزيد من الناس للعمل كمدرسين ومعلمين عالجيّ  يجب تحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب ميھم.معلّ 
  سنتمكن بھذا أيضا من زيادة فرص إعطاء كل تلميذ ما يحتاجه من دعم. ، وينومرشدين ترفيھيّ 

  الطالبتحسين صحة  .9
المدرسية. يحتاج األمر إلى المزيد من  مھامھملتعامل مع حسن اع الطالب بالصحة لمن األھمية بمكان أن يتمتّ 

طيع . يجب أن يستالنفسيةين لإلشراف على الطالب واالنتباه لمشاكل الصحة الممرضين والمرشدين التعليميّ 
  الطفل زيارة ممرضي المدرسة في أي يوم. 

  ع كل األطفال بمدارس جيدةضمان تمتّ  .10
نريد تخصيص المزيد من الموارد وفق الحاجة، بحيث يتمتع  لذا فنحن بين مدارس ستوكھولم. ھّوة الفروق تزداد

  المدينة.  في يعيشونأين  والتطور في المدرسة، بغض النظر عن النمو فرص جميع الطالب بنفس

  تخفيض رسوم المدارس الثقافية إلى النصف .11
رج عن المناھج الدراسية، ، أي برنامج التعليم الثقافي الخاkulturskolanتوسيع ما تقدمه المدارس الثقافية  نريد
ؤثر ي أاليجب  ، إذلعدد أكبر من األطفال. لذا، نريد خفض رسوم نشاطات المدارس الثقافية إلى النصف هوإتاحت

  تعلم طفل ما للعزف على آلة أو الرقص أو التمثيل. فرصالوضع المالي لألھل على 

  راكب إضافي 300,000انشاء خط قطار أنفاق جديد لنقل .12
في بناء نظام نقل جديد عوضا عن طريق ستوكھولم االلتفافي  رسوم ضريبة االزدحام المروريستثمر نريد أن تُ 

بالبيئة والمناخ. إن خط قطار أنفاق جديد، نسميه الخط  وغيره من مشاريع الطرق الكبرى األخرى التي تضرّ 
 نطقةم البرتقالي، سيجعل الرحالت أسھل وأسرع وسيرفع قدرة النقل تحت األرض. سيسير الخط البرتقالي من

  وصوال إلى سولنا في الشمال.فريدھلمسبالن ھورنشُتل و مرورا بـإلفخو في الجنوب 

  زيادة إمكانية بلوغ النقل العام .13
د زيادة إمكانية بلوغ حافالت النقل الزرقاء بإنشاء مسارات مستقلة للحافالت. نريد إلغاء خمسة بالمائة من نري

ا ريد أيضنبدال منھا تسعة كيلومترات من مسارات الحافالت.  ُننشئوأن  ،أماكن وقوف السيارات في الشوارع
  ارات المائية. بالعبّ  التنقلزيادة 

  للدراجات الھوائيةجعل ستوكھولم مدينة  .14
ال أكثر تواصللدراجات نريد زيادة إمكانية التنقل لقائدي الدراجات على حساب حّيز السيارات، وإنشاء مسارات 

 مساراتووسعا وأمنا. يجب أال يتنافس المشاة وراكبي الدراجات على المساحات. نريد أن نستثمر في صيانة 
  ف الدراجات.الدراجات وبناء المزيد من مرائب وأماكن وقو

  رفع جودة رعاية المسّنين .15
خدمات  يجب تقديم ؛بغض النظر عن مقدم الرعاية. يننريد أن نستثمر المزيد من الموارد في رعاية المسنّ 

ن مالرعاية المنزلية أو في منازل رعاية المسّنين. تتضمن الرعاية الجيدة،  ضمن المسّنينرعاية ل بنوعية جيدة
  وقضاء أوقات في الھواء الطلق على أساس يومي. ،يا ومطبوخا محلياأمور أخرى، طعاما مغذّ  بين

  زيادة عدد األماكن في منازل رعاية المسّنين .16
وستتحسن أيضا جودة  ،في منازل رعاية المسّنين أماكنعلى منھم بزيادة موارد رعاية المسّنين سيحصل المزيد 

 في منازل أماكنمن المسّنين من ذوي االحتياجات الكبيرة من الحصول على حرم اليوم الكثير تلك الرعاية. يُ 
  رعاية المسّنين، وھذا أمر نريد تغييره.

  رفع الرواتب في المھن التي تھيمن عليھا النساء .17
، ولذا فنحن نريد االستثمار في المساواة بين يجب أن يكون الناس قادرين على إعالة أنفسھم من خالل العمل

  ورفع رواتب ذوي الدخل المنخفض داخل أنشطة مدينة ستوكھولم.الجنسين 

  )hbtqمصطلح  اختصاراً  ميطلق عليھ( مثليو وثنائيو ومتحولو الجنسجعل ستوكھولم مدينة صديقة ل .18
ھھم الجنسي وھويتھم الجنسية وتعبيرھم عن يجب أن يشعر الجميع بالترحاب في ستوكھولم بغض النظر عن توجّ 

المدينة، وإنشاء أماكن آمنة  مدارس فيللمساواة  hbtqجنسھم. يجب االستثمار في نظام إصدار شھادات 
  الجتماع ھؤالء األشخاص.

  

  في موارد التصدي للعنصرية والتمييزاالستثمار  .19
. تمييزدواعي الالنظر عن  بغضّ  وكافة أشكال التمييز األجانب اھيةالعنصرية وكر ل في مكافحةنريد تعزيز العم

ي عي وأرباب العمل ففي مكافحة التمييز يدا بيد مع وكاالت مكافحة التمييز والقطاع التطوّ  أن نستثمرنريد 
د أي تمييز ض فيھا ال يوجدو ،ستفاد فيھا من كفاءات جميع الناسستوكھولم. يجب أن تكون ستوكھولم مدينة يُ 

  .شخص
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  ع كل األطفال بمدارس جيدةضمان تمتّ  .10
نريد تخصيص المزيد من الموارد وفق الحاجة، بحيث يتمتع  لذا فنحن بين مدارس ستوكھولم. ھّوة الفروق تزداد

  المدينة.  في يعيشونأين  والتطور في المدرسة، بغض النظر عن النمو فرص جميع الطالب بنفس

  تخفيض رسوم المدارس الثقافية إلى النصف .11
رج عن المناھج الدراسية، ، أي برنامج التعليم الثقافي الخاkulturskolanتوسيع ما تقدمه المدارس الثقافية  نريد
ؤثر ي أاليجب  ، إذلعدد أكبر من األطفال. لذا، نريد خفض رسوم نشاطات المدارس الثقافية إلى النصف هوإتاحت

  تعلم طفل ما للعزف على آلة أو الرقص أو التمثيل. فرصالوضع المالي لألھل على 

  راكب إضافي 300,000انشاء خط قطار أنفاق جديد لنقل .12
في بناء نظام نقل جديد عوضا عن طريق ستوكھولم االلتفافي  رسوم ضريبة االزدحام المروريستثمر نريد أن تُ 

بالبيئة والمناخ. إن خط قطار أنفاق جديد، نسميه الخط  وغيره من مشاريع الطرق الكبرى األخرى التي تضرّ 
 نطقةم البرتقالي، سيجعل الرحالت أسھل وأسرع وسيرفع قدرة النقل تحت األرض. سيسير الخط البرتقالي من

  وصوال إلى سولنا في الشمال.فريدھلمسبالن ھورنشُتل و مرورا بـإلفخو في الجنوب 

  زيادة إمكانية بلوغ النقل العام .13
د زيادة إمكانية بلوغ حافالت النقل الزرقاء بإنشاء مسارات مستقلة للحافالت. نريد إلغاء خمسة بالمائة من نري

ا ريد أيضنبدال منھا تسعة كيلومترات من مسارات الحافالت.  ُننشئوأن  ،أماكن وقوف السيارات في الشوارع
  ارات المائية. بالعبّ  التنقلزيادة 

  للدراجات الھوائيةجعل ستوكھولم مدينة  .14
ال أكثر تواصللدراجات نريد زيادة إمكانية التنقل لقائدي الدراجات على حساب حّيز السيارات، وإنشاء مسارات 

 مساراتووسعا وأمنا. يجب أال يتنافس المشاة وراكبي الدراجات على المساحات. نريد أن نستثمر في صيانة 
  ف الدراجات.الدراجات وبناء المزيد من مرائب وأماكن وقو

  رفع جودة رعاية المسّنين .15
خدمات  يجب تقديم ؛بغض النظر عن مقدم الرعاية. يننريد أن نستثمر المزيد من الموارد في رعاية المسنّ 

ن مالرعاية المنزلية أو في منازل رعاية المسّنين. تتضمن الرعاية الجيدة،  ضمن المسّنينرعاية ل بنوعية جيدة
  وقضاء أوقات في الھواء الطلق على أساس يومي. ،يا ومطبوخا محلياأمور أخرى، طعاما مغذّ  بين

  زيادة عدد األماكن في منازل رعاية المسّنين .16
وستتحسن أيضا جودة  ،في منازل رعاية المسّنين أماكنعلى منھم بزيادة موارد رعاية المسّنين سيحصل المزيد 

 في منازل أماكنمن المسّنين من ذوي االحتياجات الكبيرة من الحصول على حرم اليوم الكثير تلك الرعاية. يُ 
  رعاية المسّنين، وھذا أمر نريد تغييره.

  رفع الرواتب في المھن التي تھيمن عليھا النساء .17
، ولذا فنحن نريد االستثمار في المساواة بين يجب أن يكون الناس قادرين على إعالة أنفسھم من خالل العمل

  ورفع رواتب ذوي الدخل المنخفض داخل أنشطة مدينة ستوكھولم.الجنسين 

  )hbtqمصطلح  اختصاراً  ميطلق عليھ( مثليو وثنائيو ومتحولو الجنسجعل ستوكھولم مدينة صديقة ل .18
ھھم الجنسي وھويتھم الجنسية وتعبيرھم عن يجب أن يشعر الجميع بالترحاب في ستوكھولم بغض النظر عن توجّ 

المدينة، وإنشاء أماكن آمنة  مدارس فيللمساواة  hbtqجنسھم. يجب االستثمار في نظام إصدار شھادات 
  الجتماع ھؤالء األشخاص.

  

  في موارد التصدي للعنصرية والتمييزاالستثمار  .19
. تمييزدواعي الالنظر عن  بغضّ  وكافة أشكال التمييز األجانب اھيةالعنصرية وكر ل في مكافحةنريد تعزيز العم

ي عي وأرباب العمل ففي مكافحة التمييز يدا بيد مع وكاالت مكافحة التمييز والقطاع التطوّ  أن نستثمرنريد 
د أي تمييز ض فيھا ال يوجدو ،ستفاد فيھا من كفاءات جميع الناسستوكھولم. يجب أن تكون ستوكھولم مدينة يُ 
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 كل األطفال بطفولة ومراھقة آمنة يتمتعالشروط المسبقة لكي وضع .20  
نريد زيادة موارد الرعاية االجتماعية لألطفال والشباب، من ذلك مثال توظيف المزيد من العاملين االجتماعيين 

األسر التي يوجد فيھا تعاطي للمخدرات أو المواد  أطفال يلقىوالمساعدين العاملين على األرض. يجب أن 
   . االعتداءيتعرض أي طفل للعنف أو  أالأو مشاكل عقلية الدعم والعون الذي يحتاجونه. يجب  ،الممنوعة

  االعمال في جميع أنحاء المدينة لدعم الشباب العاطلين عن العمل انشاء مراكز إطالق .21
عمال في كل أنحاء ستوكھولم، حيث يمكن لخلق مراكز إطالق األع موارد المجتمع في خدمة واحدة جمّ نريد أن نُ 

للشباب الحصول على المساعدة في بدء إنشاء األعمال أو الدراسة. نريد أيضا رفع مستوى المعرفة لدى الشباب 
العاطلين عن العمل ممن ال يحملون شھادات الثانوية العليا. يجب استخدام نظام المشتريات بالمدينة لتحّمل 

  وأن يقوم رجال األعمال بتوظيف العاطلين عن العمل لمدى طويل.  المسؤولية االجتماعية 

  " لإلسكانالمليون برنامج" وخططاالستثمار في الضواحي  .22
المدينة كلھا بالحياة. لذا فنحن في حاجة الستراتيجية لمركز المدينة والقرب من الخدمات، وإلى  ستنبض 

المليون " لإلسكان بالتعاون الوثيق مع من برنامج  "خطط في الثقافة والرياضة. يجب رفع مستوى  راالستثما
  يسكنون فيھا.
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