
 

 الشعب المسیحي أسباب للتصویت لصالح حزب    10
 

 معًا من أجل احترام الكرامة اإلنسانیة   - حزب الشعب المسیحي  
 

 ق�م راسخة .1
ا  ي والقائم عليها المجتمع، ح�ث ال �مكن اعتبارها أمر� و��ب ي يتسم بها الشعب ال�ن ي��د حزب الشعب المس��ي حما�ة الق�م الثمينة الئت

ي ظل ترسيخ ق�منا والحفاظ ع� 
ي لقاءاتنا مع األشخاص الجدد و�زاء التعّرف ع� الثقافات الجد�دة �ن

ة �ن ا به. تنتابنا ثقة كب�ي مسلم�
ي عليها رؤ�تنا مستقبً�. جذورنا. ُتع ا نبئن اف ق�م�  ّد ال�رامة اإل�سان�ة واإلحسان واإل�ش

 الوقت وح��ة االخت�ار للعائالت  .2
ي لديها أطفال صغار: منح الم��د من الوقت والم��د من ح��ة االخت�ار.   ا مدى استجابة حزب الشعب المس��ي للعائالت الئت يبدو جل��

ول�س إدارتها. ي��د حزب الشعب المس��ي منح العائالت ح��ة االخت�ار، حئت  -��ة العائالت حلول موحدة أقل. �جب العمل ع� تق
ي تناسبهم وتناسب عائالتهم.   يتمكن الجميع من اخت�ار الحلول الئت

ة  .3  مجتمع يرا�ي األعمار ال�ب�ي
و�ــــج بالراحة واألمان مع تقّدم عمرهم. يؤمن حزب الشعب المس ي ال�ن

��ي أن الوقت قد حان لتقدير  �جب أن �شعر كبار السن �ن
ي 

أولئك الذين �عتنون بكبار السن. ومن ثّم، ي��د حزب الشعب المس��ي تقد�م دعم مخصص لألقارب. �جب أن �ستمر التوسع �ن
ل�ة.   ن ، و�جب تع��ز خدمات الرعا�ة الم�ن ن  إ�شاء دور المسنني

ي جميع مراحل الح�اة   .4
 الحفاظ ع� ال�رامة اإل�سان�ة �ف

ي جميع مراحل الح�اة. لن يتم إقصاء أي طرف! ي��د حزب جميع الناس سو 
اس�ة. سنناضل من أجل الحفاظ ع� ال�رامة اإل�سان�ة �ن

الشعب المس��ي تقد�م دعم أفضل لمن لديهم أطفال من ذوي االحت�اجات الخاصة. نحن نعارض �شدة أسلوب الموت الرح�م 
ي الح�اة. 

ن �ن ا للحفاظ عليها!   وعدم منح حما�ة قانون�ة كاف�ة لحق الجنني  كل نبضة قلب �ستحق أال ندخر جهد�
 الصناعة وخلق فرص العمل .5

ا ُمضن�ة إللحاق الم��د �سوق العمل. بالنسبة  ا. سيبذل حزب الشعب المس��ي جهود� يوجد ال�ث�ي من األشخاص دون عمل حال��
ن عن العمل  �ن عاطلني ي ال��اء إ� أن أصبح ال�ث�ي فضً� عن ���ــــح ال�ث�ي من العمالة. �جب أن نعمل للعد�د من العائالت، أدى تف�ش

 ع� إعادة األشخاص إ� أعمالهم. 
ا   .6  االنح�از إ� األشخاص األشد احت�اج�

ي ال تبحث عن أي ر�ــح   ي المجتمع. سندعم األطراف الفّعالة الئت
ا �ن ينحاز حزب الشعب المس��ي إ� جانب الفئة األ��� ضعف�

ي  ي مجال رعا�ة مدمئن
ا للغا�ة للوقا�ة ولمساعدة األشخاص  والمتطوعة �ن المخدرات وعمل األطفال والشباب. ُ�عّد هذا األمر مهم�

ا.   األ��� ضعف�
 إ� المدرسة سهولة االنتقال من مرحلة ر�اض األطفال  .7

ي ح�اة الطفل. ي��د حزب الشع
ا للعد�د من السنوات المهمة �ن ل أساس�

�
ي المدرسة ُ�شك

ب المس��ي  إّن البدا�ة الدراس�ة الج�دة �ن
ي المدارس ور�اض األطفال. ن��د استبدال السنة األو� من المدرسة  

ن الذين �مكن االعتماد عليهم �ن انضمام عدد أ��ب من البالغني
ا لتسه�ل األمر.   بفصل درا�ي تمه�دي ح�ث ُ�عّد اللعب واألمن وتط��ر العالقات عامً� رئ�س��

 مجتمعات محل�ة نابضة بالح�اة   .8
ي تؤدي إ� ز�ادة إنتاج الغذاء ودخل ي��د حزب الش عب المس��ي انخراط الشعب بأ�مله! ن��د إ�جاد سبل للزراعة ذات الجدوى الئت

ي جميع أنحاء البالد. ي��د حزب الشعب المس��ي 
ي الزراع�ة. سيوفر هذا األمر فرص عمل �ن

ن وحما�ة أفضل لألرا�ن أفضل للمزارعني
ي جميع أنحاء إ�شاء شبكة طرق آمنة وشبكة سكة حد�د متط

ن وسائل النقل العامة وتوسيع نطاقها �ن ورة. ن��د ط�ح حلول لتحسني
 البالد.  

 للحفاظ ع� المناخ     س�اسة صارمة تبعث ع� المسؤول�ة .9
ي المقام األول أزمة لفقراء العالم. �ضطر الناس إ� 

ل أزمة المناخ �ن
�
ي��د حزب الشعب المس��ي حما�ة األرض ألج�ال قادمة. ُ�شك

ي الحد من تغ�ي المناخ عن ط��ق خفض االنبعاثات المحل�ة  الفر 
ار، وعلينا تحمل مسؤول�ة تقد�م المساعدة لهم. �جب أن �ساهم �ن

 وتقد�م مساهمة دول�ة فّعالة.  
ا   .10 �ة ال تعرف حدود�  األعمال الخ�ي

ي العا
لم. ي��د حزب الشعب المس��ي الحفاظ �جب أال ينتابنا ارت�اح تام! تقع ع� عاتقنا مسؤول�ة مساعدة الفقراء والمضطهدين �ن

ا!  
�
 بأق� صورة ممكنة ع� أموال المساعدات والتنم�ة، ألننا نرى أن هذا األمر ُ�حِدث فرق

 

 


