
The Corona crisis has revealed that things can’t simply stay the way they used to be. You 
can’t fight a pandemic with fax machines and pencils. A Germany that’s fit for the future 
requires a modern state, so we have to rethink our approach to education and vocational 
training. While national economies are rebounding in other regions of the world, Germany’s 
economic recovery is being hampered by high taxes and bureaucracy. 

Germany must be completely and comprehensively modernised. That’s where we Free 
Democrats come in. We want to  help shape Germany’s future as part of the federal govern-
ment coalition. While our competitors stand for “more of the same” or a swing to the left, we 
stand for freedom, modernisation and sustainability through innovation. Let’s get to work.

Christian 
Lindner
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NRW برنامجنا التقدمي من أجل



 المتابعة انطالقا من هنا 
NRW برنامجنا التقدمي من أجل

هيا إلى بالد الفرص

نوردراين-فيستفالن والية قوية، ساهم في تعزيز موقعها حزب FDP. أريد متابعة هذه 
المسيرة مع الديمقراطيين األحرار، قوة الوسط التقدمية المستقلة.

نخلق مزيدا من الفرص للجميع. ندعم المواهب. عبر أرفع مستويات التعليم التي تهيئ 
األجيال لدخول معترك الحياة. نعزز موقعنا االقتصادي: عبر احتالل الصدارة في عدد 

المؤسسين، مع مستويات أقل من البيروقراطية، ومستويات أعلى من دعم األفكار المبتكرة 
الخالقة. نرحب بالذين يزيدون من إغناء وتنوع بالدنا، إال أننا نستبعد أيضا المسيئين. 

بصفتنا مجتمع منفتح، يتوجب علينا حماية الحرية والتنوع. 

نحن الديمقراطيون األحرار نريد االستمرار في تحمل مسؤولية الحكم من أجل والية 
نوردراين-فيستفالن. نريد الوصول بوالية NRW لمزيد من الحرية ومزيد من العدالة 

ومزيد من التقنية الرقمية. تحقيق التقدم مرهون بكم. 

المخلص يوآخيم شتامب



وتبقى الحرية أساس النظام
منذ 2017 نتحمل المسؤولية في والية نوردراين-فيستفالن. حققنا الكثير، ولكن مازال 
هناك الكثير بانتظار اإلنجاز. نحن على قناعة من أن األفضل قادم في المستقبل: مزيد 

من الفرص للجميع. نريد جعل بالدنا أكثر حرية وعدالة وحداثة. لنساهم جميعا في تقدم 
NRW مع برنامجنا التقدمي!

االقتصاد ليس بحاجة إلى البيروقراطية. 
وإنما إلى أحرار ديمقراطيين.

في السابق تركت والية NRW البيروقراطية تعمل، نحن نترك الشركات تعمل. وهذا يقود 
إلى النجاح: منذ 2017 حقق اقتصادنا نموا بمعدالت أكبر من المعدالت االتحادية. وهكذا 

نجحنا في خلق فرص عمل جديدة، وإتاحة إمكانات الترقي والتطور المهني، وتوفير فرص 
االزدهار. سوف نستمر في اتباع هذا المنهج.

 الشركات الناشئة هي عصب التقدم. 
لقد أثبتت منحة المؤسسين بأن األفكار الجيدة حقا يمكن أن تتحول إلى شركات ناجحة حقا. 

هدفنا هو: أن نحقق نجاحات أفضل باعتبارنا بلد المؤسسين رقم واحد. 

 المستقبل األفضل مع تخفيف االنبعاثات. 
نسعى إلى دعم التقنيات الجديدة، مثل تقنيات الهيدروجين، كي نصبح نموذجا ُيحَتذى في 

صناعة 4.0. التنقل بالكهرباء هو التقنية المفتاح من أجل النمو المستدام. سواء من أجل بلدنا، 
أو من أجل صناعة السيارات. 

 اقتصاد البيروقراطية الورقية ال يخلق االزدهار. 
نفسح المجال للشركات نحو مزيد من التقدم والتطور. بلوغ هذه الغاية يستوجب اإلقالل من 

القواعد، وتوفير المنافسة العادلة، وضمان اإلمداد بالطاقة.

 العمل واألسرة، ال بديل عن هذا الخيار.
رعاية األطفال يجب أن تالئم احتياجات الوالدين. نحن نبني أساليب عصرية مناسبة بعيدا عن 
التمييز بين اآلباء واألمهات، منها مثال العمل التشاركي ودور الحضانة التي تتناسب ساعات 

عملها مع عمل الوالدين وفق نظام الورديات.



 المواهب في كل مكان.
ندعمها في كل مكان.

الجيل الجديد يستحق كافة الفرص المتاحة في هذا العالم. ال يمكننا االستغناء عن أية موهبة 
غير مكتشفة. وهذا ممكن فقط من خالل أرفع مستويات التعليم. نريد االستمرار فيما حققناه 

حتى اآلن. ونسعى إلى تكثيف الجهود: من أجل أحدث التقنيات، ومزيد من المدرسين 
والمدرسات، ومن أجل تطوير المدارس. يجب أن نكون منفتحين على كل فكرة تسمح 

للطفل بالتقدم والتفوق على ذاته.

 البداية من دور الحضانة.
توفير مكان في دار الحضانة لكل طفل، يجب أن يكون من أسهل األمور في هذا العالم. 

نريد التخفيف عن األسرة أيضا عبر زيادة السنوات الممكنة بدون دفع أية رسوم. مطلبنا: 
تأمين أفضل رعاية، وضمان أفضل بداية للصغار. 

 الكومبيوتر اللوحي من محتويات الحقائب المدرسية الذكية. 
يجب أن يتوفر لكل طفل كومبيوتر محمول أو كومبيوتر لوحي. كل ما هو جديد يمكن 

تعلمه فقط عبر األساليب الحديثة. ولكن األجهزة وحدها ال تكفي، إذ البد من الوعي 
واإلدراك. الرؤية: يجب على كل طفل في والية NRW أن يكون قد أنجز بنفسه برمجة 

تطبيق مع نهاية تعليمه المدرسي.

 أفكارك هي المهمة، وليس الحي الذي تقطنه 
مزيد من خيرة المدارس في المناطق التي تكون فيها التحديات االجتماعية بحدها األقصى. 

عبر 1000 مدرسة للمواهب في جميع أنحاء الوالية يمكننا بالفعل دعم المواهب، 
بغض النظر عن أصولهم، أو مستوى األحياء التي يعيشون فيها. كل مدرسة بحاجة إلى 

»كاشف« للمواهب. بهذه الطريقة فقط يمكننا إطالق العنان لإلمكانات والقدرات الكامنة.  

 التعلم من أجل الحياة، وليس من أجل االمتحان 
تبني االقتصاد كمادة دراسية في جميع المدارس أثبت أن المدرسة يمكن أن تؤدي مهمة 

تهيئة األطفال لمسيرة الحياة وتقرير المصير. من خالل دعوة المزيد من أصحاب الخبرة 
العملية إلى المدارس في المستقبل سوف يكون بإمكاننا تقديم ما هو أكثر من مجرد التعليم 

النظري. 

 قيمة العمل الحرفي 
نخلق فرصا لحياة أفضل، عبر دعم جميع أنواع المدارس وكافة مسارات التأهيل المهني. 



عندما تكون جدتك أونالين، فإن بإمكان الدائرة 
الحكومية ذلك أيضا.

من أجل تأسيس ثقافة منفتحة 
على االبتكار

ننتظر حتى وقوع الجائحة القادمة، من أجل تعزيز التحول إلى الرقمية. سوف نبني 
الدائرة الحكومية للمستقبل بطريقة لم تفعلها أية والية اتحادية أخرى. كلما اختصرنا من 
البيروقراطية أونالين، يمكننا في والية NRW التقدم بشكل أسرع. لهذا السبب نسعى 

إلى تعزيز حق كل مواطن في إنجاز معامالته في الدوائر الحكومية أونالين، انطالقا من 
المنزل. وهذا ممكن فقط مع شبكة إنترنت في غاية السرعة، تكون متاحة بحلول العام 

2025 لجميع المواطنين والشركات في المدن وفي المناطق الريفية.

 أهال وسهال بكم في المستقبل 
نريد إيجاد فضاءات الحرية الرقمية، وتعزيز قوة اإلبداع في والية NRW، وخاصة 
في مجاالت المعلوماتية والكومبيوتر الكوانتي »الكمي« وفي بلوكشين وكذلك الذكاء 

الصناعي. هكذا فقط يمكن أن نكون في الصدارة العالمية.

 ُمبِدعون من نوردراين-فيستفالن 
لدينا مجموعة من خيرة الباحثين والباحثات، وشركات 

قوية متميزة: دعونا نزيد من إمكاناتنا ونجمع هؤالء 
معا. بهذا سيكون بإمكاننا خالل السنوات الخمس 

القادمة تأسيس 50 شركة على األقل، من البراءات 
التي تم تطويرها هنا.  

 أفكار من أجل حماية المناخ 
نجد هنا طرقا جديدة تتيح لنا الحياة المشتركة مع 
الطبيعة، بتوافق وتناغم جيد. الحياة المضمونة ال 

تتوفر فقط عبر االستثمارات في التأقلم مع المناخ، 
وإنما أيضا من خالل إبداعات لحماية المناخ، 

والتخلص من الكربون.



في سبيل التقدم، ال يهم من أين تأتي الفكرة.
من أجل نصبح الوالية األكثر جاذبية للمهاجرين المؤهلين وأصحاب االختصاص، على 

غرار النموذج الكندي. لنرحب بالمزيد من أصحاب المواهب، فالتنوع والتعددية والمعرفة 
يمكنها أن تدفع بالدنا إلى األمام. في المقابل يجب أن نتحلى بالصرامة: من يهدد مجتمعنا 

المنفتح أو يحاول استغالله، سوف يتم استبعاده.

سياسة التنقل دون قيود على لألفكار

االنفتاح يحتاج إلى األمان

يجب أن يكون النقل مالئما للناس، وليس العكس. يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى 
غاياتهم، بالطريقة التي يرغبون، وبأكبر مقدار ممكن من حماية المناخ. لهذه الغاية سوف 

نعمل على تعزيز البنية التحتية: السيارة، القطار، الباص، الدراجة. ففي األرياف ال يستطيع 
أحد التخلي عن السيارة. كما سنعمل هناك على التوسع في تجربة الباص حسب الطلب. 

الباص والقطار بحاجة إلى نظام إلكتروني للبطاقات، كي يتمكن الجميع من التنقل في والية 
NRW عبر استخدام تطبيق الهاتف الجوال.

الحرية ليست أمرا تلقائيا بديهيا، وإنما أساس مجتمعنا الديمقراطي. ليس من الكافي الحديث 
عن االنفتاح العالمي والتسامح، يجب علينا أن نعيش هذه القيم. وهذا يشمل أيضا الثقة بدولة 
القانون. مع مزيد من عناصر الشرطة، وقضاء قوي، وجهاز إطفاء متطور، ووقاية عملية 

من الكوارث، ومشاف جيدة، وعمل تطوعي نشيط ومخلص ندعم حق جميع المواطنين 
في الحياة والتمتع بالقانون والعدالة واألمان. وهذا ليس فقط في الشارع، وإنما أيضا على 

اإلنترنت. 



من حق كل إنسان أن يكون قادرا على 
بناء شيء خاص به. 

نحن كثرة

 لنصبح معا شعبا من المالكين
من خالل اإلعفاءات الممنوحة على ضريبة نقل ملكية العقارات نساعد األسر الشابة على 

تحقيق حلمها في امتالك سكنها الخاص. كما نريد أيضا عبر شراء الشقق االجتماعية تحويل 
مزيد من المستأجرين إلى مالكين. يجب على الدولة أن تكون عامل تسهيل وليس عامل 

تعقيد. الدعم المقدم لبناء البيوت يجب أن يكون موجها بشكل أفضل، بحيث يساعد على بناء 
المزيد من شقق اإليجار بأسعار معقولة.

 يمكننا إعادة بناء المدن
خطتنا هي: المعماريون يضعون مخططات التطوير العمراني. مع المسكن، الذي نستطيع 

جميعا تحمل تكاليفه، والذي يستغل االرتفاع نحو األعلى. نحن نضع معايير جديدة: 
نشيد مبان سكنية أكثر ارتفاعا! وذلك مع مراعاة هندسة العمارة الجيدة، وأساليب البناء 

المستدامة، وإتاحة فرص التعليم في الجوار.

التنوع هو مصدر حياة المجتمع المنفتح. نحن نعزز قوة الناس في نوردراين-فيستفالن في 
تفردهم واستقالليتهم، بغض النظر عن األصل والمعتقد الديني والهوية الجنسية. هذا التفرد 
يظهر أيضا في الحياة الثقافية. دعونا نعيد إلى التفرد حياته وحيويته، عبر اليقظة الثقافية، 

بعد مرحلة اإلغالق التام الصعبة.

ال مستقبل للديون
ساعدتنا القروض على تجاوز فترة األزمة. إال أنها بينت أيضا أهمية النظام المالي المتين. 

اآلن حان الوقت لتسديد هذه القروض بأسرع ما يمكن. ال يجوز أن نعتاد على األموال 
ث أحفادنا هذه القروض.  المقترضة، ال نريد أن ُنَورِّ



من هنا متابعة المسيرة.

!FDP في 15 أيار/مايو انتخبوا
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