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المسيح  CDAبزعامة ي
ما هو موقف الحزب الديمقر ي
 أزمة كورونا:ّ
ّ
والرقمية واالبتكار واالستدامة.
التحتية
والتعاف منها باالستثمار يف اإلسكان والبنية
توفي حزمة شاملة لمواجهة األزمات
ر
ي
منافسة أقل ومزيد من التعاون ف مجال الرعاية الصحية .وال قيود ف مكافحة أزمة كورونا عندما يتعلق األمر ر
بنش االختبارات
ي
ي
ّ
ومعدات الحماية والقدرات.

 الرعاية الصحية:منافسة أقل وتقليل عبء العمل يف مجال الرعاية الصحية .وال توجد مناقصات معقدة أو حوافز مالية خاطئة ،ومنع توزي ع
المسني.
المسني .بما يف ذلك االبتكار والمزيد من دور رعاية
األرباح يف مجال الرعاية الصحية ،وتقليل الضغط عىل رعاية
ر
ر

 رعاية الشباب ورعاية الصحة النفسية:إيالء المزيد من االهتمام بالتمويل وعدد أماكن األزمات ورعاية الصحة النفسية؛ وتخفيض تكاليف رعاية الشباب للبلديات
من خالل تحديد متطلبات أعىل لمقدم الخدمات الجدد واتخاذ خيارات ر
أكي وضوحا.
ي

 اإلسكان:تتوىل الحكومة زمام السيطرة عىل الخطة الوطنية لإلسكان:
بناء مليون ميل جديد ومستدام ف غضون ر
عش سنوات .ومعالجة الزيادات المفرطة يف اإليجارات من خالل تكييف نظام
ي
النقاط لقطاع اإليجارات التجارية ،وإلغاء ضيبة نقل الملكية.

 العمل الدائم والعمل المرن والعمل الحر:والعاملي
العاملي لحسابهم الخاص
تخفيض عتبة الحد األدن لتوظيف األشخاص عىل أساس دائم؛ ألنه يجعل توظيف
ر
ر
المرني ر
للعاملي
البديه بالنسبة
األساس للعجز عن العمل لجميع العمال ويجب أن يصبح من
والتأمي
أكي ضرا ماليا؛
ر
ر
ر
ي
ي
لحسابهم الخاص أن يراكموا معاشات تقاعدية.

ى
األدن لألجور:
 الحدزيادة الحد األدن لألجور بنسبة  %10لمدة  40ساعة عمل يف األسبوع.

 المعاشات التقاعدية:دعم عقد المعاش التقاعدي الجديد ،لكن مع مواصلة اإلضار عىل خطة جيدة لمعاش الورثة ومعاش العجز ،واستحداث
الحق يف التقاعد لبعض الوقت.

 الرسوم اإلضافية ىوالضائب:
المبلغي عن المخالفات .وتبسيط
لموظف الخدمة المدنية .وإنشاء نظام
تأديب
التعلم من األخطاء من خالل وضع قانون
ر
ي
ي
ّ
يب عىل العمالة والمدخرات.
نظام المزايا للحد من ضخ ا ألموال الضيبية بال معب .وتقليل العبء الض ي

ى
يب:
 التهرب الض يى
ر
يب.
اتخاذ المزيد من الخطوات حب ال تصبح هولندا دولة مالذ ض ي
ر
وتجب أرباحها يف خارج البالد بينما توفر الحد األدن من المتطلبات
الب تؤسس
ي
وال يتم فرض ضائب عىل أرباح الشكات ي
لتكون مرخصة يف هولندا.

 التعليم ورعاية األطفال:المنحة األساسية الجديدة تحل محل نظام القروض ،وتدفع الحكومة لرعاية األطفال مع مساهمة محدودة مرتبطة بالدخل
لآلباء.
للمعلمي .وإدخال الخدمة الوطنية يف وزارة الدفاع أو يف المجتمع للشباب الذين تياوح أعمارهم
راتب جيد ومهام إدارية أقل
ر
عش ر
ربي ستة ر
وعشين عاما.

 الثقافة والفن:في؛ ولكن أيضا لجمعيات الهواة.
وضع خطة الستعادة الفن والثقافة يف أعقاب أزمة كورونا؛ ليس فقط للمحي ر

 المناخ والطاقة:االنتقال الشي ع إىل الطاقة المستدامة ،بما يف ذلك طاقة الرياح البحرية ومحطات الطاقة النووية
والحفاظ عىل الطاقة.
المواطني.
للتدابي بالمشاركة من خالل مجلس
ثان أكسيد الكربون تحت بحر الشمال وزيادة الدعم
ر
ر
تخزين ي

 رى
وجي:
النيت
اع بشأن أهداف االستدامة طويلة األجل.
إبرام اتفاقيات جديدة مع القطاع الزر ي
وثان أكسيد الكربون.
يجب أن تساهم جميع القطاعات بشكل متناسب يف الحد من انبعاثات النيي ر
وجي ي

 الهجرة واالندماج:السكان .والعمل عىل سياسة أوروبية جديدة
المجتمع والنمو
والب تأخذ يف االعتبار التوتر
ي
ي
وضع أهداف ملموسة للهجرة ي
.
األوىل لطلبات اللجوء عىل الحدود الخارجية .وإعادة التوزي ع
والتقييم
واالستقبال
الخارجية
مع رقابة صارمة عىل الحدود
ي
ر
ربي الدول األعضاء وسياسة عودة أكي فعالية لألشخاص الذين ليس لديهم الحق يف اللجوء.

 التنوع والشمولية:المتورطي بخطاب الكراهية واإلهانة الجماعية بشعة أكي وبشدة.
التميي يف سوق العمل ،ومعاقبة
التعامل بفعالية مع
ر
ر

 الديمقراطية:إقليم بتضمن ما ينص
انتخان
تدابي جديدة الستعادة الثقة يف سيادة القانون .ويشمل ذلك إدخال نظام
يلزم اتخاذ ر
ي
ي
الدستور عىل أن هولندا دولة ديمقراطية دستورية وتعزيز الرقابة الديمقراطية من قبل اليلمان.

 األمن والعدالة:نهج ر
أكي ضامة اتجاه جرائم المخدرات المنظمة والتخريب وإنهاء وضع هولندا كمحور يف تجارة المخدرات الدولية ،ومتح
للشطة ،وضغط أقل عىل نظام العدالة الجنائية والمزيد من ضباط ر
المزيد من الصالحيات ر
الشطة يف الشوارع.

 المخدرات:تقني للمخدرات الخفيفة أو الصلبة .عقوبات أشد للجرائم المتعلقة
العمل عىل ر
تغيي واضح يف سياسة المخدرات .ال يوجد ر
بالمخدرات.

