
 مقترح لتعديل قانون مكافحة العدوى   -شهادة كورونا  
 

قانوني لشهادة  الساس يتضمن األبشأن التعديالت المؤقتة على قانون مكافحة العدوى   النرویجي  تقدم الحكومة اقتراًحا إلى البرلمان

رض  اإلصابة بملحالة التطعيم والمناعة بعد   المتحقق منەالجديدة هو إنشاء نظام للتوثيق اآلمن و  األحکامكورونا. الغرض من 

 .ونتائج االختبارات کورونا 

 

تنظيم استخدام  ب ض وزارة الصحة وخدمات الرعاية ي فوت الئحة قادمة لالتحاد األوروبي وتبني االقتراح هذا عالوة على ذلك، سيسهل 

 .عند الضرورة الئحةشهادة كورونا في 

  

"الرحالت  العامة والرحالت البحرية و   والفعاليات  استخدام شهادة كورونا محليًا في المقام األول في األحداث کون من المناسبسي   -

لوطني للصحة العامة. نحن ندرس  األخرى على النحو الموصى به من قبل مديرية الصحة النرويجية والمعهد ا السياحية المنظمة" 

أيًضا ما إذا كان من المناسب استخدام الشهادة في مناطق أخرى وفي البلديات التي لديها تدابير أكثر صرامة من التدابير الوطنية، كما  

 .يقول وزير الصحة وخدمات الرعاية بنت هوي 

 

  في  3الممكن استخدام شهادة كورونا في وقت أبكر من المرحلة  النظر فيما إذا كان من دوائر والمصالح العامةطلبت الحكومة من ال 

 .امحلي  هاستخدامإمکانية السماح باإعادة الفتح في عدة مناطق، وطلبت منهم النظر في  خطة

 

 للمجتمع  إعادة فتح أسرع 

  الشهادة  ساهمت جتمع. يمكن أن للم تحکم فيه تعتقد الحكومة أن شهادة كورونا ستكون قادرة على تسهيل إعادة الفتح التدريجي والم  -

 کما يشير الوزير هوي.   في إعادة فتح أسرع على الصعيد الوطني، 

 

لوائح   کما أنوالتطعيم إلى أنه لم تعد هناك حاجة للقيود.  ات بالعدوی استخدام شهادة كورونا عندما يشير مستوى اإلصاب  سنوقف

 .وطنيا شهادة کورونااستخدام   طريقة األمر متروك لكل دولة لتقرير. زمنيامحدودة  ستکون أيًضا االتحاد األوروبي 

 

ظهر الشهادة نتيجة االختبار وما إذا  . ت  helsenorge.noی موقع النسخة األولى من شهادة كورونا النرويجية متاحة بالفعل عل  -

تماشى مع إطار عمل االتحاد  ت إلى شهادة كورونا  هذە الشهادةتُبذل الجهود اآلن لتطوير وكنت قد تلقيت التطعيم ضد كورونا. 

 .داخل وخارج حدود الدولةبالمطلوب منها شهادة كورونا  تفي ، يجب أن الوزير هوي األوروبي. يقول 

 

 التشاور 

فصل جديد ومؤقت في قانون    استحداث بشأن العام وزارة الصحة وخدمات الرعاية اقتراًحا للتشاور   طرحت،   2021 مايو 5في 

، وانعكست اآلراء  البيانات هذە بيان استشاري. تمت قراءة جميع 10572. وتلقت الوزارة إجمالي 4Aهو الفصل  مكافحة العدوى

 .في تقييمات الوزارة التي فيها 

 

وهناك خالف بين الجهات االستشارية حول ما إذا كان يجب تقديم مثل هذه    والمشارکة االهتمامخلقت شهادة كورونا قدًرا كبيًرا من 

، يرى آخرون أن شهادة  ةيرحب البعض من ناحية بالشهادة كأداة مفيدة وعادلة في إعادة فتح المجتمع الضروري  في حينالشهادة.  

والمنظمات األكبر إيجابية بشكل أساسي لالقتراح. يعتقد    الدوائر والمصالح العامةولکن جتمع النرويجي. كورونا تشكل تهديًدا للم

  عادیا شخصا 10500قدم حوالي  کما  الجامعة أن االقتراح ال يفي بمتطلبات سلطة قانونية واضحة.  الحقوقيون في الخبراء بعض 

 .م شهادة كوروناينتقد غالبية هؤالء األشخاص نظا، وبيانات استشارية

 :هنا عن التشاور العام اقرأ 
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