
صوتوا لحزب الخضر في السادس من مايو

شان بيري لمنصب عمدة  لندن

حزب الخضر ممثلكم في هيئة لندن التشريعية

لندن بحاجة إىل بداية جديدة

"بإمكان لندن أن تكون المدينة األكثر 
مراعاة للبيئة في العالم، واألكثر جهوزية 

للمستقبل. ويمكننا تحقيق ذلك مع عمدة 

جديد من حزب الخضر."

في الوقت الراهن، سكان لندن بأمّس الحاجة لبداية 

جديدة. إلصالح ينهض بالجميع ويخلق مستقبالً آمناً. 

مستقبل يمكننا بكل فخر أن نقدمه للجيل القادم.

عملت شان بيري وكاروالين راسل عىل مدار الساعة 

خالل السنوات الخمس الماضية من خالل تمثيلكم 

كعضوين من حزب الخضر في هيئة لندن التشريعية.

حتى ما قبل األزمة، كشف عملهما مع المواطنين 

والناشطين عن وجود مشاكل جّمة.

فالمستأجرون في وضع يرثى له، وعدد المشردين 

في ازدياد، وحركة المرور تزداد كثافة، كما أّن النساء 

واألقليات يتعرضون لألذى كل يوم بسبب االنحياز 

ونظام العدالة الجنائية. يواجه األشخاص ذوي الدخل 

المحدود مصاعب كثيرة، وتعاني الخدمات الخاصة 

بالشباب من تخفيضات الدعم. 

كشف فيروس كورونا عن بعض أسوأ الثغرات في 

أنظمتنا. ولكن يمكن لهذه األنظمة أن تتغير.

يمكن أن تتخذ األمور منحًى مختلفاً، ويملك 

مرشحوكم من حزب الخضر لمنصب العمدة وأعضاء 

الهيئة التشريعية الخطط الالزمة لتغيير مدينة لندن. 



مسؤولية تجاه احترام حقوق 
الجميع

سوف يدعم حزب الخضر كل فرد لكي يعيش حياته من دون تمييز. 

سوف:

ندعم حرية التنقل، وحقوق مواطني االتحاد األوروبي، وسنكافح لوضع حّد   

لكل سياسات البيئة المعادية التي تستهدف المهاجرين والالجئين.

ننشئ خطة عىل نطاق المدينة بأكملها لوضع حّد للعنصرية والتمييز   

عىل أساس الجنس، وندعم حقوق المواطنين من مجتمع الميم 

+LGBTIQA، وسكان لندن من الشباب واألكبر سناً، ونكسر الحواجز التي 
يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة من أبناء لندن. 

نحمي الحريات المدنية عن طريق التخفيف من صالحيات الشرطة،   

ومحاسبتهم، ووقف استخدام نظام التعرف عىل الوجه، وتخفيف 

إجراءات التوقيف والبحث.

مهمة لتحويل اقتصادنا
إن اختيار عمدة من حزب الخضر هو الخيار الوحيد النتعاش أخضر 

حقيقي. سوف:

نكون الداعمين لشوارعنا الرئيسية وشركاتنا الصغرى، ونعزّز المرونة من   

خالل اإليجارات بأسعار مقبولة. 

نوجد فرص عمل خضراء لتوفير المزيد من السلع والخدمات التي   

نحتاجها محلياً، وإعادة استخدامها وإصالحها.

ندعم العمال من خالل قانون جديد ألجور المعيشة في لندن تبلغ 14   

جنيهاً استرلينياً في الساعة، ومعايير مرنة ومراعية لألسرة يتوجب عىل 

أرباب العمل االلتزام بها.

نوّفر الفرص للشباب من خالل تجربة إعانة االستقاللية اإلبداعية   

)Creative Autonomy Allowance( - وهي عبارة عن دخل منتظم للمساعدة 
في البدء بمهن في مجال األعمال والفنون.

السياسات الرئيسية 
لحزب الخضر 

إن سياساتنا الخاصة بلندن تحظى حالياً بالدعم من كل 

أرجاء المدينة.



نتخذ إجراءات من أجل مدينة 
آمنة وصحية

هدفنا هو الحفاظ عىل سالمة الجميع في مدينتنا. سوف:

نضع أهدافاً واضحة لمنع العنف وخفض عدد جرائم القتل إىل الصفر،   

إذ سوف نستثمر في الوقاية الحقيقية لوقف العنف ضد المرأة، وفي 

الخدمات المخصصة للشباب التي تساعدهم في االزدهار.

نبذل المزيد من الجهد لدعم الصحة النفسية، ومساواتها بالصحة   

الجسدية من حيث األهمية. نفتتح المزيد من المساحات الخضراء 

ونساعد سكان لندن عىل التواصل مع بعضهم البعض في مجتمعاتهم.

نجعل الطرقات أكثر أماناً، من خالل خفض حدود السرعة واالستثمار في   

شرطة الطرقات.

نحصل عىل هواء نقي، من خالل خلق منطقة انبعاثات منخفضة للغاية   

تغطي كل أرجاء لندن، وسنعمل عىل الحّد من حركة المرور واالستثمار 

في الحافالت الخضراء. 

وعد بمشاركة صالحياتي
يؤمن حزب الخضر بوضع السلطة بين أيدي الناس. سوف:

نُشرك أصوات أكثر تنوعاً في صنع القرار، لكي يحظى المزيد من سكان   

لندن بسلطة حقيقية عىل السياسات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك 

ميزانية العمدة.

نبذل المزيد من الجهود الكتساب صالحيات من الحكومة للتدخل   

بشكل مباشر في أمور الضرائب، وخدمة الصحة الوطنية NHS، والتعليم، 

والعدالة الجنائية، وسياسات اإلسكان والبيئة - تماماً كما هي الحال في 

إسكتلندا وويلز.



خطة واضحة للحفاظ عىل 
حركة لندن

يريد حزب الخضر تسهيل الحركة عىل الجميع. سوف:

نقلّص حركة المرور ونلغي نفق سيلفرتاون، ونستثمر بدالً منه في شوارع   

صحية، ورياضة المشي، وركوب الدراجات الهوائية، وحافالت أفضل 

وخطوط جديدة للنقل العام.

نجّمد األسعار وننشئ منطقة واحدة لقطارات األنفاق والسكك الحديدية،   

كما هي الحال بالنسبة إىل الحافالت، مما يساعد الجميع في ضواحي 

لندن عىل دفع تعرفة أقّل للسفر.

نوّسع نطاق االستثمار في شوارع صحية خالية من االزدحام، لتأمين أحياء   

أكثر هدوءاً وأمناً وأكثر تواصالً.

سوف نخلق المدينة األكثر 
مراعاة للبيئة في العالم

ال يمكن سوى لعمدة من حزب الخضر أن يؤتمن عىل مستقبلنا. 

سوف:

نحدد األهداف الصحيحة لحل مشاكل المناخ والبيئة الطارئة قبل العام   

2030، وسنعمل مع جميع مواطنينا من أجل تحقيقها.

نحمي المساحات الخضراء، ونوقف استخدام مبيدات الحشرات،   

ونحّسن الغابات واألراضي الرطبة في جميع أرجاء المدينة، وننشئ 

متنزهات جديدة وشوارع أكثر مراعاة للبيئة. 

نستثمر بشكل أكبر في الطاقة الخضراء وفي إيجاد وظائف جديدة،   

ونؤّمن منازل أكثر دفئاً وتمويالً جديداً للحّد من فقر الوقود.



أفكار جديدة لقطاع اإلسكان
سوف تساعد أفكارنا الجميع في العثور عىل مسكن الئق وآمن. 

سوف:

نؤّمن المزيد من المساكن لسكان لندن، من خالل استثمار جديد   

 ،Living Rent للحصول عىل مساكن للعمال الرئيسيين من مشروع

والمزيد من الدعم لإلسكان التعاوني والذي يديره المجتمع. 

نمنع خسارة المساكن التابعة للبلديات من خالل منح المزيد من   

السكان سلطة التصويت ضد الهدم، وننشئ لجنة أراٍض شعبية لكي 

يتمكن الناس في المناطق المحلية من وضع خططهم الخاصة بشأن 

المنازل الجديدة.

نمنع التشرد من خالل العمل مع المستأجرين لتحسين حقوقهم وإلغاء   

ديون اإليجار التي تراكمت خالل الوباء. 

اإليجارات مرتفعة للغاية وتفاقم من مشكلة عدم المساواة. لن يكّف   

العمدة من حزب الخضر عن الضغط عىل الحكومة إىل أن نحظى 

بالسلطة لوضع ضوابط لإليجار في لندن.



شان هي عضو في هيئة لندن التشريعية وقد حازت 

عىل المركز الثالث في االنتخابات األخيرة لمنصب 

العمدة في 2016، حيث فازت بأصوات التفضيل الثاني 

للعمدة أكثر من أي مرشح آخر.

تقول شان: “لقد كنت ابنة لندن طوال حياتي 

العملية، وطوال ذلك الوقت كنت مستأجرة من 

القطاع الخاص. لقد اختبرت شخصياً اإلحباط 

الناجم عن المؤّجرين السيئين، وأعطال السباكة 

واإليجارات المرتفعة.”

“قبل انتخابي في الهيئة التشريعية، عملت مع 
المجتمعات في جميع أنحاء البالد عىل حماية 

البيئة وكسب تمويل جديد وكبير من أجل خدمات 

أفضل لوسائل النقل.”

“لقد فعلت الكثير، وأنا عىل استعداد لخدمتكم 
ولخدمة مدينتنا من موقع عمدتكم من حزب 

الخضر.”

“في حزب الخضر، سوف تجدون كل يوم أشخاصاً 
أصبحوا سياسيين ألننا نهتم بصدق باألماكن 

التي نعيش فيها وبمستقبلنا وجيراننا.” 

“مواطنونا بأمّس الحاجة ألشخاص يمكنهم 
الوثوق بهم ويدافعون عن الصواب.” 

“باإلضافة إىل اختياري كتفضيلكم األول لمنصب 
العمدة، يمكنكم التصويت لمرشحي الهيئة 

التشريعية الذين يعملون بجهد كبير عىل جميع 

بطاقات االقتراع الخاصة بكم في هذه االنتخابات.”

شان بيري - مرشحتكم لمنصب عمدة لندن
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”
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London SE16 4DG. 

A CLEAR PLAN TO

KEEP LONDON MOVING

JOIN
The Team

Like most Londoners, I depend  
on our buses, trains, trams  
and tube to get around, but  
fares are not fair for everyone.

Right now travelling is 
cheapest for people who  
live in Zone 1 or 2. But those 
who can only afford rent in 
Zones 3 and beyond face 
steeper charges.

This isn’t fair. 

As Green Mayor, I will flatten 
fares and work towards 
a single travel zone for all 
Londoners. 

So that travelling to and 
from outer London isn’t so 
expensive, similar to tickets  
in Paris, New York and Rome.

To get involved in our campaign  
to transform London, contact
team@london.greenparty.org.uk or 
visit www.sianberry.london

 @SianBerry         sian_berry

 facebook.com/sianberrygreen

“ Londoners are crying out for 
a new start. To bring fresh 
thinking to the housing crisis. 
To keep London moving.  
To help create the greenest 
city in the world.”

    SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE 
FOR MAYOR OF LONDON

USE THREE VOTES FOR SIAN BERRY 
& THE GREEN PARTY ON THURSDAY 6 MAY

London Assembly – Local

Assembly – London-wide
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 استخدموا ثالثة أصوات لشان بيري وحزب الخضر
يوم الخميس السادس من مايو


