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 2021 أبریل 14 الوزراء رئاسة بمكتبعقد  صحفي مؤتمر فيالتي ألقتھا  سولبرغ إرنا الوزراء  رئیسةالکلمة االفتتاحیة ل

 بتسلیم تقریرھا للحکومة.  كوروناعند قیام لجنة 
 

 ءعزاأیھا األ
 .عملھا على األمانة أشكر أن أود كما. جھودھا وعلى التقریر  على اللجنة أشكر  أن أود بدء، ذي بادئ

 . المعطاة للجنة المھمة لحل وقتکان ھناك القلیل من الو  معقدة مشاكل  حیث توجب التعامل مع شاقة، مھمة ھذه كانت لقد
 

 عن تماًما مختلفة أزمة  ھذە إنف ،لھذا السبب. النرویجي المجتمع  قطاعات جمیعبالنسبة ل کبیرة عواقب كوروناجائحة ل كان
 . أخرى أزمة أي

 
  قدر ظل في قرارات اتخذنا لقد. السلم وقت في النرویج اتخذتھا التي شمولیة األکثر اإلجراءات بدأنا بتطبیق مارس، 12 في

 .انتشاره على والسیطرة الفیروس وقف من معًا وتمكنا والصحة، لحیاةننا أعطینا األلویة لأ. الیقین عدم من  كبیر
 

 لمعرفة الممارسات جمیع مراجعة  یجب. اثدحاأل جمیع تقییم  یتم أن للطوارئ االستعداد أعمال جمیع في المھمة المبادئ من
 من واجبف. النرویج أمن وتعزیز التأھب للطوارئ قدرات تطویر  بھا  یمكننا التي الطریقة ھي ھذه. منھا نتعلمھ أن یمكن ما

 .بذلك القیام كحكومة من واجبناو  شركاتنا
 

  البلدان من بالعدید مقارنة  أفضل كان االقتصادعلی صعید و  العدوىفیما یتعلق بالتعامل مع  النرویج أداء أن من الرغم على
  استمر والذي قبل، من ضخم ال  الحدث ھذا مثل نشھد لم: نا ألن. ھوتحسین أدائنا تقییمأن نقوم ب المھم منظل إال أنھ ی األخرى،

 . طویالً 
 

  وشاملین متکاملین  وتقییم مراجعة على للحصول ذلك فعلنا لقد - مستقلةتحقیق  لجنة  2020 أبریل في الحكومة شكلت
  الوباء قبل لدینا تكان يت ال للطواری التأھب تدابیر في تنظر أن اللجنة على كان.  كورونا جائحة  مع السلطات تعاملکیفیة ل
 .األزمة مع ناتعامل یةكیففي و
 

  القادمة؟ المرة في مختلف بشكل فعلھ یمكننا الذي ما أفضل؟ بشكل عملھ یمكن كان الذي  ما جید، بشكل نا فیھنجح الذي ما
 . التالیة لألزمة أفضل بشكل االستعداد من  نتمكن حتى ھا،خضم في اآلن نحن التي األزمة من نتعلم أن یجب

 .معھا السلطات تعامل  جوانب جمیع لتقییم للجنة  الفرصة تتح لمف ،نتعامل مع الجائحة زلنا ما أننا بماو
 



 على وافقوا تقریبا اللجنة أعضاء جمیع أن ویسعدني .الجائحة انتھاء حتى عملھا  مواصلة اللجنة من الحكومة ترید لذلك،
 .لالستمراریة مھم  ھذا. مناصبھم في االستمرار

 
  یجعل من الممکن نھائي موعدتحدید  مع ،في البرلمان لیتم مناقشتھ في جلسة استجواب كورونالجنة  تقریر إرسال اآلن یتمس

 . الصیف قبل التقریر معالجة
 

 . المقبلة األسابیع في التقریر حول ببیان اإلدالء النرویجي البرلمان من أطلب  أن أیًضا أود
 . اللجنة عمل متابعة حول البرلمان إلى تقریًرا الحكومة ستقدم النھائي، تقریرھا اللجنة تقدم أن بعد

 
 في مھمة مناقشاتجراء إل أساًسا سیوفر الذي العملھذا  – المھم العمل  ھذال اإنجازھ على  اللجنة أشكر  أن أود أخرى، مرة

 .األزمات وإدارة الطوارئ لحاالت التأھب أعمال تحسین  یمكننا وكیف المستقبل،
 

  ستلمفست جائحة،ال منتصف في اآلن ألننا نظًرا ولكن. الجھد  ھذا على لكم يشكرتعبیرا عن  وردة قدم لكأ أناآلن  یجب كان
 . ةقادم الورود أن اآلن تعلمصرت  لكنك. الحقا للعدوى ومقاومة آمنة بطریقة  ورودال اللجنة أعضاء وبقیة أنت

 . Stener Kvinnsland كفینسالند ستینر البروفیسور اللجنة، لرئیس الكلمة أعطي أن أود بھذا،
 

 


