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استراتيجيتنا من أجل وستمنستر 
أكثر عدالً

يمكننا ترجمة هذا المستند إلى ما يلي:
العربية

البنغالية 
البرتغالية

الكردية
اإلسبانية

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فيرجى مراسلتنا 
عبر البريد اإللكتروني على:

communications@westminster.gov.uk

 
إن وستمنستر أكثر عدالً هو المكان الذي يكون فيه سكاننا في قلب 

عملية صنع القرار لدينا، مما يساعد على تحديد مستقبل المدينة 
ألن أصواتهم مسموعة. من خالل العمل معك مباشرة، يمكننا بناء 
مدينة أكثر شموالً تحتفل بمجتمعاتها المتنوعة، حيث يشعر السكان 

والعمال والزوار من جميع الخلفيات بالترحيب واألمان.



3

مع أنشطتها الثقافية وفرص التعلم، 
مساحات عامة عالية الجودة وعرض 

سكني يضع السكان في المقام األول، سيتم 
 التعرف على وستمنستر كواحدة من أفضل 

األماكن للنمو والعيش.

ستكون خدمات مجلسنا أكثر شفافية، ويمكن الوصول إليها بسهولة وفعالية، 
مما يضمن سالمة الناس ويمكنهم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. 
ستساعد خدمات الرعاية االجتماعية والترفيه والصحة العامة التي نقدمها، 
 بالشراكة مع القطاع التطوعي، السكان على العيش بشكل جيد لفترة أطول 

في مجتمعهم.

سوف نتعامل بطموح مع حالة الطوارئ المناخية، مستهدفين مجلًسا صافيًا 
صفًرا بحلول عام 2030 والعمل مع الشركاء لتصبح مدينة صفرية بحلول 

عام 2040. ستكون المباني الفعالة في طليعة عملنا المناخي، حيث نعمل 
مع السكان والشركات لضمان أن منازلنا ومتاجرنا ومكاتبنا تستخدم طاقة 

أقل وتعتمد على مصادر أنظف. سنشجع السفر النشط والنقل المستدام 
لدعم هذه الجهود وتقديم أحياء أكثر خضرة وهواء أنظف وحياة 

أكثر صحة.

سنرعى اقتصاًدا مستداًما وقويًا يوفر نمًوا شامالً ويزيد 
حصة السكان في اقتصاد المدينة النجاح مع دعم دور 

Westminster الفريد في لندن واالقتصاد الوطني. سيتم دعم 
 الشركات المحلية والشوارع الرئيسية خالل األوقات الصعبة،

 مما يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، وسنعمل على تقليل 
عدم المساواة ودعم سكاننا وشركاتنا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.



يتم تلبية االحتياجات السكنية للسكان والعائالت ومستخدمي الرعاية االجتماعية من خالل 
توفير مساكن أكثر اخضراًرا وبأسعار معقولة بشكل حقيقي، ومعظمها مخصص لإليجار 

المجلس، ويهدف إلى %70 من المشاريع المملوكة للمجلس.

يتم تقليل التشرد بسبب زيادة الدعم. 

تدار عقارات القطاع الخاص المؤجر بشكل جيد.

يشعر المستأجرون والمستأجرون لدينا بالرضا المستمر عن خدمات اإلسكان لدينا، وعن 
الحالة المحسنة وكفاءة الطاقة لمخزون اإلسكان لدينا.

يتم تقليل الفقر وعدم المساواة، مما يجعل وستمنستر مكانًا أكثر صحة وإنصافًا.

المدينة مكان آمن حيث يتم التعامل مع جميع أشكال التمييز ويشعر الجميع بالترحيب.

تقدم Westminster خدمات رعاية صحية واجتماعية ممتازة، وفرص نشاط بدني 
تضمن بقاء جميع البالغين بصحة جيدة ويزدهرون مع تقدمهم في العمر.

تعد وستمنستر مكانًا رائعًا ينمو فيه األطفال، مع وجود فرص ثقافية وتعليمية ومجتمعات 
نشطة ومدارس ممتازة.

يتم تمكين منظمات القطاع المجتمعي والتطوعي لتزدهر في وستمنستر.

النتائج
نريد لوستمنستر

نريد أن يفهم الجميع طموحاتنا الرئيسية، والتي ستستخدم إلبالغ القرارات في المجلس.
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مجتمعات أكثر عدالً

سكن أكثر عدالً 



ال تزال وستمنستر ناجحة اقتصاديًا، مع اقتصاد متنوع ومستدام ومرن يوفر النمو والفوائد 
لجميع السكان اليوم وفي المستقبل.

تم إعادة تصور وإحياء شارع أكسفورد وويست إند، مع الحفاظ على مكانتهما في االقتصاد 
الوطني، وضمان تقديم عرض وتجربة على مستوى عالمي للمقيمين والشركات والعمال 

والزوار.

يتم دعم الشركات الصغيرة للنمو والبقاء، في حين أن شوارعنا المحلية عالية االستعداد 
لمواجهة المستقبل، لتصبح أكثر حيوية وسهولة في الوصول إليها، في قلب المجتمعات.

يتمتع السكان بالمهارات المناسبة لالستفادة من فرص العمل في المدينة وتطوير وظائف 
ُمرضية.

يمكن لألشخاص العثور بسهولة أكبر على المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها 
لتحسين حياتهم.

نتخذ قرارات أكثر شفافية بطريقة تجعل السكان يشعرون باالستماع.

نحن نتمتع باالستدامة المالية حتى نتمكن من مواصلة دعم المقيمين والشركات.

مشترياتنا مسؤولة وتضمن أخالقيات الناس، ونشاطنا االستثماري يأخذ في االعتبار 
التأثيرات البيئية.

يتخذ المجلس إجراءات طموحة بشأن تغير المناخ بهدف أن يصبح مجلًسا صافيًا صفًرا 
بحلول عام 2030 ومدينة صفرية بحلول عام 2040.

تتوافق المدينة مع إرشادات منظمة الصحة العالمية للحد من تعرض السكان والزائرين لتلوث 
الهواء.

شوارع وستمنستر أنظف وأكثر أمانًا، وتستخدم خدماتنا تقنية نظيفة، ويزداد إعادة التدوير.

يمكن لألشخاص الوصول إلى المساحات الخضراء والمحالت التجارية والخدمات التطوعية 
والمجتمعية والصحية والترفيهية عالية الجودة على بعد 15 دقيقة من منازلهم.

يتم تمكين السكان والعمال والزوار ويتم تشجيعهم على السفر عبر وستمنستر بطرق أكثر 
نشاًطا واستدامة.
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اقتصاد أكثر عدالً

بيئة أكثر عدالً

مجلس عادل



االنفتاح والشفافية
من األهمية بمكان أن تثق مجتمعاتنا في أن المجلس يضع مصالحهم الفضلى 

في الصميم. من خالل الصدق والعمل معًا إليجاد حلول للقضايا التي تواجهنا، 
يمكننا تحقيق ذلك. بعض الطرق التي سنكون منفتحين وشفافين هي:

معلومات أداء يسهل الوصول إليها حتى تتمكن من محاسبتنا على كيفية 
أدائنا في مقابل التزاماتنا.

مشاركة البيانات التي نحتفظ بها - وتشجيع اآلخرين الذين لديهم بيانات 
حيوية حول لندن على فعل الشيء نفسه - لتمكين التحليل والفهم 

واالبتكار.
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كيف نبني وستمنستر أكثر عدالً

إن إنشاء وستمنستر أكثر عدالً ال يتعلق فقط بما نريد تحقيقه. إنه يتعلق أيًضا بأسباب أهمية هذه النتائج، وكيف 
نبني مستقبلنا معًا. نريد إنشاء وستمنستر أكثر عدالً ألننا نريد من الجميع تزدهر وتستفيد من مدينتنا.

للقيام بذلك، سوف نلتزم بالقيم التالية ونكرسها في ميثاق المشاركة المجتمعية. سيحدد الميثاق الطرق التي سيعمل 
بها مسؤولو المجلس إلشراك السكان في صنع القرار.

 التنوع 
 و

التضمين

 الشراكة  
 و

التعاون

 االنفتاح 
 و

الشفافية



7

الشراكة والتعاون
يتمتع شركاؤنا من المجتمع المحلي والعام والتطوعي والقطاع الخاص 
بالخبرة والمعرفة العميقة بمجتمعاتهم التي ستساعد في ضمان أن يكون 

 عملنا فعاالً قدر اإلمكان.
بعض الطرق التي سنعمل بها بشكل تعاوني هي:

إنشاء جمعية المناخ، وإعطاء السكان المحليين رأيًا في كيفية معالجة تغير 
المناخ في المدينة.

استخدام وتوسيع فريق البحث المقيم الذي أنشأناه مؤخًرا الختبار األفكار 
الجديدة بقوة.

التنوع والتضمين
ال يمكننا حقًا إنشاء وستمنستر أكثر عدالً إال إذا تأكدنا من سماع 

مجموعة واسعة من وجهات النظر. سنحتفل بالتنوع ونعززه ونضمن 
اتخاذ القرارات بشأن السكان معهم. بعض الطرق التي نعزز بها التنوع 

والشمول هي:

العمل كصاحب عمل داعم للقوى العاملة التي تمثل مجتمعات وستمنستر 
وملتزمة بالتنوع والشمول.

معالجة عدم المساواة من خالل وضع أهداف مساواة جديدة للفترة 
24-2022 والشفافية حول كيفية قياس تأثيرها.



ما هي التغييرات التي قمنا بها بالفعل؟

تقديم حسابات الرعاية االجتماعية 
الرقمية بحيث يمكن للمقيمين 

إدارة الميزانيات الشخصية وشراء 
خدمات الرعاية عبر اإلنترنت

 االلتزام بمبلغ 3 ماليين جنيه إسترليني 
لمعالجة اآلثار الصحية التي يتعرض 
لها الوباء، بما في ذلك الصحة العقلية 

والتشرد والخمول البدني

دعم عائالت 770 طفالً بتكلفة 
الزي المدرسي الجديد من خالل 

برنامجنا الجديد لدعم الزي 
المدرسي

 توفير منتجات الفترة المجانية في 
مكتباتنا إلزالة العوائق المالية التي 

تحول دون الوصول إليها
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دافعنا عن مسيرات يوم الخميس 
المجتمعية، حيث زرنا 1900 من 

منازلنا، لمعرفة المشكالت التي يواجهها 
السكان

أوقفوا مؤقتًا سياسة نقل األسر 
المشردة إلى القطاع الخاص 

المؤجر دون موافقتهم

اإليقاف المؤقت لبرنامج المجلس لبيع 
منازل المجلس في السوق المفتوحة وطلب 

مراجعة عاجلة للسياسة

أنشأ دوًرا مخصًصا في المجلس 
لمعالجة المنازل الفارغة في 

وستمنستر

تشكيل فريق عمل التعديل التحديثي 
لتقديم المشورة للمجلس وأصحاب 

المباني على إزالة الكربون عن 
العقارات التجارية والسكنية في 

وستمنستر

تسليم توفير الطاقة المنزل إلظهار 
التحسينات العملية في كفاءة الطاقة 

للمقيمين وأصحاب العقارات في 
البلدة

 نشر الوعي بتأثيرات الهواء
التلوث من خالل طيارين 
 مستشعرات جودة الهواء 

SmogMobileو

ضغطت على الحكومة للحصول 
 TfL على مزيد من التمويل لـ
وأطلقت حملة لتوعية السكان 

بالتغييرات المقترحة على خطوط 
الحافالت

اجتمع مع مجموعات ركوب 
الدراجات المحلية وTfL لتحديد 
وتخطيط طرق ركوب دراجات 

آمنة جديدة

تقديم خدمة إعادة تدوير مخلفات 
الطعام إلى 6500 أسرة لتحسين 

معدالت إعادة التدوير

تحدث إلى ما يقرب من 30 شخًصا 
في يوم العمل المناخي لشهر يوليو في 

إيبيري بريدج لعرض الطرق التي 
يمكنهم المساعدة في التعامل معها حالة 

الطوارئ المناخية

التوقيع على التعهد المحلي لسندات 
المناخ التابع لمعهد التمويل األخضر 

لتقريب المجلس خطوة نحو الوفاء 
بالتزاماتنا المتعلقة بصافي انبعاثات 

الكربون
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مجتمعات أكثر عدالً

سكن أكثر عدالً

بيئة أكثر عدالً



تقديم حزمة بقيمة 1.35 مليون جنيه إسترليني لدعم 
أكثر من 8000 طفل وشاب، والتي تشمل 5900 

مكانًا لهم للحصول على طعام مجاني وأنشطة وقسائم 
وجبات مدرسية مجانية خالل اإلجازات

  أطلقت إستراتيجية الدمج في مدارس 
 Bi-borough التي تتناول العوامل

 التي تؤدي إلى تأثر مجموعات معينة 
 من األطفال والشباب باإلقصاء بشكل 

غير متناسب

رحب بـ 140 من الوافدين الجدد من 
أوكرانيا وقدموا معلومات حول كيفية 

االستقرار في المدينة
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شغلت مسابقة للطالب 
 Maida المحليين في

Hill Market إلى 
اكتساب خبرة عمل 

حقيقية

قاد متجر الحلوى 
للقضاء على ذلك 

تدمر شارع أكسفورد 
ومناطق أخرى

تقدمت بطلب إلى عمدة لندن 
لتعيين طريق هارو كمنطقة 
مشاريع إبداعية، إلى حماية 

وتنمية االقتصاد اإلبداعي 
والثقافي وتوفير المزيد من 

الفرص للسكان

نجح في الضغط على الحكومة 
لحماية الشوارع المحلية 

المهمة، مثل طريق هارو، من 
التحويل العشوائي لمحالت البيع 
بالتجزئة إلى أماكن إقامة سكنية

أكملت بناء 470 طريق هارو 
 Rebel للمؤسسة االجتماعية

 Business School
الستخدامها كأول مدرسة 
أعمال مادية وخالية تماًما

استهدفت حزمة دعم أولية بقيمة 5.6 
مليون جنيه إسترليني لمساعدة العائالت 

في وستمنستر التي تكافح من أجل ارتفاع 
تكاليف المعيشة

حتى اآلن، أصدر 150 جنيًها 
إسترلينيًا خصم ضرائب المجلس 

إلى 50213 أسرة

قاد الحملة في جميع أنحاء لندن لحماية 
التمويل لمدينتنا التي يمكن أن تتأثر 

بآخر نتائج التعداد

أطلقت المستقبل المبتكر للجنة 
وستمنستر التي ستركز على تقديم أفكار 
ووجهات نظر جديدة، لتقديم وستمنستر 

أكثر عدالً للمقيمين والشركات

تم تمويل أربعة مواطنين 
إضافيين لتقديم المشورة لعمال 
وستمنستر لمواجهة الزيادة في 

الطلب على هذه الخدمة مع 
استمرار أزمة تكلفة المعيشة

 بدأنا بالتزامنا بمشاركة أفراد من الجمهور 
 في اجتماعات المجلس، وكان األول في 

يوم Windrush مع مخاطبة بيتر ستراكر 
المجلس الكامل

تم تحديد أكثر من 
100 "بقعة ساخنة" 

إللقاء القمامة غير 
القانوني التخاذ 
إجراءات محلية 

مستهدفة

اقتصاد أكثر عدالً

مجلس عادل



جعل وستمنستر األكثر عدالً حقيقة واقعة
سيتطلب وستمنستر األكثر عدالً الكثير من العمل، ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. لكننا سنحقق ذلك معًا. 

فيما يلي بعض المشاريع التي سنعمل عليها خالل األشهر الستة المقبلة:

مراجعة نسبة المساكن الميسرة في منطقتنا 
مشاريع قيد التنفيذ، كجزء من جهودنا لزيادة 
توافر المساكن بأسعار معقولة وتقليل فترات 

انتظار اإلسكان.

إجراء اختبارات MOT عبر ممتلكاتنا للتأكد من 
أن المساحين لدينا يحددون ويصلحون أي مشاكل.

تعديل 360 منزالً في المجلس لجعلها أكثر كفاءة 
في استخدام الطاقة.

العمل على اتفاقية مع منظمة العدالة للمستأجرين 
حاالت أوامر سداد اإليجار، واستعادة اإليجار 

للمستأجرين حيث لم يتم ترخيص منازل متعددة 
.)HMOs( المهن

محاربة جوع األطفال من خالل أنشطة العطالت الممتدة وبرامج 
الطعام وتعزيز عرض نادي اإلفطار المحلي الخاص بنا.

إطالق استراتيجية وستمنستر النشطة الجديدة لتوضيح كيف 
سنواصل دعم الناس ليعيشوا حياة نشطة وصحية.

تطوير برنامج وستمنستر للسالمة الليلية لتحسين السالمة 
للنساء والفتيات في المدينة.

تسهيل الوصول إلى النشاط البدني من خالل مراكز الترفيه 
المجتمعية والمالعب والصاالت الرياضية الخارجية التي تم 

تجديدها.

استكشاف كيف يمكننا تحسين الخدمات المتوفرة في مركز 
بايزووتر لألطفال لمنح األطفال أفضل بداية في الحياة.

إجراء تحسينات على المراحيض العامة لدينا، بما في ذلك 
إعادة فتح المراحيض الموجودة في سوق مايدا هيل، وتحديث 

 West End’s المرحاض اآللي في شارع برودويك ومراجعة
مراحيض مؤقتة.
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سكن أكثر عدالًمجتمعات أكثر عدالً



 االستمرار في مساعدة السكان في 
الوصول إلى تكاليف دعم المعيشة 

المتاحة لهم.

تجديد إستراتيجية الشراء والتكليف 
المسؤولة لضمان دعم المقاولين 

والموردين الستراتيجية وستمنستر 
األكثر عدالً.

نشر بيان العبودية الحديثة لتوضيح 
الطرق التي سنعمل بها على تقليل 

مخاطر العبودية التي تحدث في سلسلة 
التوريد الخاصة بنا.

توقيع تعهد الضريبة العادلة، والذي من 
خالله سنطلب من موردينا دفع مبلغ 

الضريبة المناسب في المكان المناسب 
في الوقت المناسب.

إطالق مركز االتصال المؤسسي الجديد 
لدينا لتحسين خدمة العمالء وخفض 
التكاليف وخلق ثماني فرص عمل 

للمقيمين.

التشاور بشأن بيان جديد لمشاركة 
 المجتمع يحدد كيف ستكون المجتمعات

أن تشارك في مسائل التخطيط.

تقديم 600 مكان إضافي لوقوف 
السيارات للدراجات الهوائية بحلول 

نهاية مارس 2023 لتشجيع المزيد من 
األشخاص على ركوب الدراجات.

تركيب 1000 نقطة شحن إضافية 
للمركبة الكهربائية بحلول عام 2024 
لجعل السفر منخفض االنبعاثات أكثر 

جاذبية.

إطالق ميثاق المدينة المستدامة، وهو 
التزام مشترك للمساعدة في دفع العمل 
في جميع أنحاء المدينة لمعالجة تأثير 
الكربون لمبانينا ولضمان استدامتها.

استكمال إجراء العدالة البيئية لفهم كيف 
يمكننا إزالة الحواجز التي يواجهها 

السكان للوصول إلى المساحات 
الخضراء والنقل المستدام وإعادة 

التدوير.

إطالق سندات االستثمار المجتمعية 
البلدية، بحيث يمكن للمقيمين االستثمار 

في المشاريع التي تعالج تغير المناخ.

االنخراط مع المجتمعات المحلية 
 والمقيمين في مشاريع تخضير في 

جميع أنحاء المدينة.

إطالق سياسة تجربة العمل المؤسسي 
في المجلس لمساعدة الشباب على بناء 

مهاراتهم الوظيفية.

اعتماد سياسة المقامرة لحماية السكان 
المعرضين للخطر والزوار من 

أضرار المقامرة.

ربط المزيد من العقارات في 
وستمنستر بنطاق عريض كامل من 

األلياف لتحسين الوصول إلى اإلنترنت 
لألشخاص في جميع أنحاء المدينة.

نشر استراتيجية تنمية اقتصادية 
جديدة إلظهار كيف سنجعل اقتصاد 

وستمنستر أكثر عدالً واستدامة 
وناجحة لألجيال القادمة.

التوقف عن تقديم دعم التوظيف 
ألصحاب العمل الذين لن يلتزموا بدفع 

أجر المعيشة في لندن على األقل.

توسيع برنامج النوافذ المنبثقة إلعادة 
استخدام الوحدات الشاغرة في ويست 

إند.

إطالق مخطط صنع في وستمنستر 
بحيث يمكن للمقيمين الذين تزيد 

أعمارهم عن 16 عاًما الحصول على 
المؤهالت والخبرة للمساعدة في بدء 

أعمالهم التجارية الخاصة.
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مجلس عادل بيئة أكثر عدالًاقتصاد أكثر عدالً
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شارك
 كل واحد منا لديه دور يلعبه في إنشاء وستمنستر أكثر 

 عدالً. إليك بعض الطرق التي يمكنك من خاللها المشاركة 
واالستماع إليك:

 للحصول على آخر األخبار واألحداث، قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت 
أو اشترك لتلقي نشراتنا اإلخبارية: 

www.westminster.gov.uk/news

اجتماعات مجلس اتخاذ القرار واللجان القادمة:
www.westminster.gov.uk/committees 

انضم إلى مجتمع الراحة المحلي الخاص بك للتواصل مع الجيران والمساهمة 
 في قرارات التخطيط في منطقتك: 

www.westminsteramenitysocietiesforum.org

االستشارات أو المقترحات التي من المحتمل أن تؤثر على سكاننا وشركاتنا:
www.westminster.gov.uk/about-council/consultations

قم ببناء روح المجتمع في ممتلكاتك وتمثيل جيرانك من خالل االنضمام إلى 
 رابطة السكان المحليين: 

www.westminstercommunityinfo.org/subjects/residents-
associations.html

 شارك وقل كلمتك في المنتدى المفتوح لدينا:
www.westminster.gov.uk/about-council/open-forum

قم بالتسجيل لتكون عضًوا في فريق البحث المقيم لدينا - مجموعة من السكان 
 الذين تمت دعوتهم لمراجعة سياسات ومشاريع المجلس والتعليق عليها:

www.westminster.gov.uk/resident-research-panel


