
 التدابیر االقتصادیةالمؤتمر الصحفي حول  قدم في افتتاح

   .2021 ریینا  Marmorhallen   ،29 مارمورهالن قاعة 

  

 
 واألسرة لالطفشؤون وزیر 

، نركز بشكل كبير على إعطاء األولوية لألطفال والشباب والفئات الجائحة في التعامل مع 
قدر اإلمكان، لكن حالة العدوى ال تجعل ذلك ممكًنا   ة هؤالءحماي يجب  ی. الضعيفة األخر

 .تحمل األطفال والشباب عبئًا كبيًراي  .دائًما

  

  . في غاية الطولهناك شعور بأن مسافة المتر الواحد بالنسبة للبعض، 

 .بالنسبة للبعض، الشعور بالوحدة ثقيل للغاية

 .بالنسبة للبعض، يطغى انعدام األمن على كل شيءو 

  

زيادة األمراض  التي تساهم في لة االتصال االجتماعي والوحدة من عوامل الخطر يعد ق
 .ية والعزلةنفسال

  

 ة. منذ اإلغالق في مارس/آذار ، كانت الحكومة قلقة بشأن عواقب ذلك على الفئات الضعيف
   1.5 تبلغ قيمتهالفئات الضعيفة احزم تدابير خاصة ب  2020في عام لدينا  تلذلك، كان 

تخصيصات  ، لدينا العديد من 2021. في ميزانية الدولة لعام تقريبا مليار كرونة نرويجية
  النفسيةلصحة لالمهمة المتعلقة باألطفال الذين ينشأون في أسر منخفضة الدخل، و  األموال

 .منع العنف واالعتداء على األطفالب والمبادرات ذات الصلة 

  

الشعور بالوحدة بين كبار السن والطالب واألطفال  نقترح اآلن المزيد من اإلجراءات لمنع 
المالي وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، مخطط الدعم  الذين لديهم أوضاع هشة.والشباب 

بحيث يمكن للبلديات بالتعاون مع المطاعم تقديم وجبات عشاء رخيصة لكبار السن الذين 
  رائعإنه ألمر  ن. مع اآلخري جماعيايعيشون في المنزل والذين يرغبون في تناول الطعام 

 طعام! حول وجبة  ويلتقون باآلخرينأن ترى كبار السن يخرجون  

  

بالنسبة لألطفال والشباب، من المهم بشكل خاص أن تكون الخدمات مثل المدرسة والمركز  و 
طوال أزمة كورونا، كانت الحكومة واضحة  ولذلك،  ة. الصحي واألنشطة الترفيهية مفتوح 

، تلقى قطاع  2020قد فعلنا ذلك، وفي عام  ل .يجب علينا الوقوف إلى جانب البلدياتفي أنه 
مليار كرونة نرويجية في شكل تحويالت وتدابير مالية إضافية  19البلديات ما يقرب من 

مليار كرونة نرويجية   8.6في ميزانية هذا العام، تلقى قطاع البلديات  .الجائحةبسبب 
الحكومة أننا سنقوم بتعويض النفقات المتزايدة لقد أکدت  .كتعويض عن تفشي كورونا

 .كورونابسبب  والدخل المفقود للبلديات 

  



سنواصل متابعة الوضع عن كثب، وإذا كانت هناك حاجة متزايدة في البلديات، فسوف نعود  
 .ت الماليةبمزيد من اإلجراءات والمقترحات للتخصيصا

  

  1والرياضة حتى   يةالتطوعشطة ن األة و ي ثقافحياة اللل التحفيزنقترح أيًضا تمديد برامج 
  .أكتوبر

  

المزيد   هذا يعني أن .مليون كرونة نرويجية 20ونقوم بزيادة الدعم لمراكز المعدات بمقدار 
أو   الجليدأو  التي تستخدم للتزلج علی الثلج من األطفال والعائالت يمكنهم استعارة الزالجات 

 .غيرها من المعدات

  

وصحتهم العقلية، ونتخذ   الدراسي قلقون بشأن تقدم الطالب فإننا، Guriجوري   تكما ذكر 
 .المزيد من اإلجراءات

  

  مهم هدخل، ولكن حصول علی مهم من أجل الهذا  مهم.أمر  هو يذهب إليها وظيفة إن وجود 
 .للذهاب إليه  امفيد ئاأيًضا أن تكون جزًءا من المجتمع وأن يكون لديك شي 

  

ا. أصبح الوضع في سوق العمل أكثر تطلًبا أيضً فقد مع التشديد على جانب مكافحة العدوى، 
خاصة ضمن  التدابير کل من الكانون الثاني )يناير(، قدمت الحكومة اقتراًحا لتمديد    15في 
والعاملين لحسابهم    المستقلينالعاملين الخاص ب نظام الإعانات البطالة و خطة و  التسريح نظام

 .الخاص حتى الصيف

  

لعاطلين عن العمل لفترة استهدف تي ت اليوم، نقترح مليار كرونة نرويجية إضافية للتدابير ال
التركيز على إجراءات  زيادة وهذا يشمل، من بين أمور أخرى،  ن.طويلة والعمال المسرحي

 .اتالمتابعة والتدريب، وتدابير سوق العمل والتدريب داخل الشرك

  

  منح عالوة تقييموفترة  الجائحةب  ذات الصلةالمرض  عالوةكما نقترح تمديد الخطة الخاصة ل
وسنقوم بإجراء تغييرات مؤقتة في متطلبات . عمل حتى نهاية يونيوالعن  ينباحثللالعمل 

ساعات العمل في نظام إعانات البطالة، بحيث   إلنخفاضالحد األدنى للدخل والحد األدنى  
  ةيمكن لألشخاص الذين لديهم ساعات عمل أو دخل أقل إلى حد ما الحصول على إعان 

 .البطالة

  

ن  ان لكل شخص يعاني اآلن من انعدام األمافي توفير إمكانية التنبؤ واألم هذايساعد 
 .وظيفته  بخصوص

  

م  کشعرون بأنت الذين أنتم أن الحياة معلقة، و ب شعرون ت الذين  أود أن أختم بالقول لكم جميعًا
أن الشعور بعدم األمان ب شعرون  ت و  موطئ القدم قد فقدتمشعرون بأنكم ت ، والذين وحيدون

  لکينستطيع بما نقوم  هذە  اإلجراءات القويةاتخاذ مؤلم للتعايش معه: من خالل مر و أمر 



النرويج، ونحن الذين   تجاوزأن ت للمساعدة في  يلزمسنفعل ما  ة هذە.تنتهي الوحدة الطويل
 علی أفضل وجه.   واألزمة االقتصادية لجائحةانعيش هنا، 

  

  
  

 


