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 2016فبراير/شباط  4 يومممنوع النشر قبل الساعة السادسة صباحا 
 

 

والدول  لسورية على مدى أربع سنواتكرونة نرويجية  اتمليار 10النرويج  توفرسوف 
 لها المجاورة

 
 سوريةاألزمة في سورية بالنسبة لماليين من الناس في على يعجز الوصف عنها عواقب  تترتب -

 طريقة في العمل.والمنطقة أفضل  سوريةالمساعدات المباشرة إلى  ُيعد تقديم. لها والدول المجاورة
مليار كرونة  2.4تصل إلى بحيث  اآلن لسوريةمساعداتها  من تزيد النرويجولهذا السبب، سوف 
 ننويقائلة: "إننا  Erna Solbergأعلنت رئيسة الوزراء السيدة إرنا سولبرغ نرويجية هذا العام. 

 اتمليار 10ما يصل مجموعه إلى حوالي وتوفير من المساعدات  مرتفعالمستوى هذا الالحفاظ على 
 ".لمنطقة على مدى أربع سنواتول سوريةكرونة ل

 
هم في  يبلغ تعداد الذين. اليوم في لندنالمنعقد  دولي للمانحينالمؤتمر ال مبادرة الحكومة النرويجية أخذت

السكان الذين مليون نسمة، أي أكثر بكثير من ضعف  13.5 سوريةإلى مساعدة إنسانية داخل حاجة اآلن 
هم وباحثين عن اللجوء البالد  منماليين شخص  4.5 خرج. وباإلضافة إلى ذلك، في النرويج يعيشون

 إلى الدعم.في حاجة 
 
مثل هذه النرويج منحت لم يحدث من قبل أن النرويج.  تاريخ رقما قياسيا فيمساهمة ال تسجل هذه -

، وزير الخارجية، Børge Brende برندورج بالسيد  كما أدلى ألزمة إنسانية من هذا القبيل.المساعدات 
ن المزيد ممنح  إلىالبلدان األخرى ، هذا المؤتمربعقد  ،نحثإننا االحتياجات اإلنسانية هائلة. إن "قائال:

 ".المساعدات
 

إلى و إلى دعم المجهودات المبذولة على الصعيد اإلنساني النرويج يذهب هذا التمويل الذي توفرهسوف 
، من بين التمويلهذا خصص سوف ي  . لها البلدان المجاورةإلى وة دعم طويل األمد داخل سوريتقديم 

 لمياه والصرفوالحماية ول لتعليم والصحة والمأوى والغذاء واإلغاثة في حاالت الطوارئل جملة ميادين،
 ضحايا العنف الجنسي. يتم توجيه األموال بشكل رئيسي من خالل لصالحالصحي، فضال عن العمل 

ة النرويج األولوي تولي. هاالنرويج عالقة عمل جيدة مع التي تقيماألمم المتحدة ووكاالت المعونة  قنوات
هذا  كرونة نرويجية مليون 350 ما قيمته يأ الدعم هذا في المئة من 15خصص للتعليم بشكل خاص وت

 .لهذا الغرض العام
 

ما الحرب األهلية  دامتقد ل ، رئيسة الوزراء بما يلي:"Erna Solberg كما أدلت السيدة إرنا سولبرغ
الوضع سوءا بالنسبة  فسوف يزداد، إن لم ننجح في اتخاذ اجراءات حاسمة اآلنيقرب من خمس سنوات. 

المجتمع الدولي، بما في ذلك نعكس على ي ما من شأنه أن والدول المجاورة لسورية للمدنيين المحتاجين
 "النرويج.



 
مؤتمر  فياألمم المتحدة قادة و بلدا 60أكثر من ثالثين رئيسا من رؤساء الدول وممثلين عن  يشترك
 ءة الوزرارئيس ،سولبرغالسيدة  تتولىفي لندن اليوم. المنعقد " 2016والمنطقة في عام  سورية"دعم 

ديفيد كاميرون  ، السيدرئيس الوزراء البريطانيمع منصب رئاسة المؤتمر بالمشاركة ، النرويجية
 أمير الكويتالصباح األحمد الجابر صباح الشيخ سمو األمير و والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل

 المتحدة بان كي مون. لألممواالمين العام 
 

شديد لدمار  سورية لقد تعرضتهناك حاجة ملحة لوضع نهاية للصراع. وزير الخارجية: " وأضاف
ي عد من . ولذا، في نهاية المطاف السالم يتحققما  بعد اصالح هذا الضرر سنوات عديدةيستغرق وسوف 

كلما عم دباللتنبؤ ما زادت إمكانية اكلعدة سنوات. لتقديم المساعدة بالدول المانحة  تعهدتأن  للغايةم اهال
 ."رالميدان من تخطيط عملهم بشكل أكب في ملوناالع موظفو اإلغاثةتمكن 

 
ة منذ ولبلدان المنطق لسوريةإنسانية  مساهمات تقدمالبلدان التي من أكبر  البدايةلقد كانت النرويج منذ 

لمساعدة المدنيين في  كرونة نرويجية مليار 1.57 مبلغ النرويج منحت. في العام الماضي، األزمة بداية
 2016كرونة نرويجية لعام  مليار 2.4 مبلغ قد خصصت الحكومةسورية والعراق ولبنان واألردن. ل

سنويا خالل ما يعادل هذا المبلغ توفير  الحكومةتنوي الميزانية اإلنسانية. جاء معظم هذا المبلغ من و
مجموعه نحو  يتراوحأي ما  والعراق والدول المجاورة المتضررة سوريةل 2019- 2016 لفترة ما بينا
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