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 الجائحةجدیدة لمواجهة  اقتصادیةتدابير 

مليار كرونة  16جدیدة وموسعة یبلغ مجموعها  اقتصادیةتقدم الحكومة اليوم مقترحات لتدابير 

 . من العملالشباب والطالب والمسرحين  من بين آخرین تستهدف المقترحات. نرویجية

يتلقى مجتمع األعمال في المجتمعات المحلیة المتأثرة بشكل خاص . للشركات والموظفیناالقتراح يقوي مخططات الدعم 

التجاریة األعمال  قطاع السیاحة والعديد من مشاريع االبتكار فيقطاع تمويًلا إضافیاا، ويتم اتخاذ الترتیبات إلعادة هیكلة 

 . هذا يساعد على خلق فرص عمل. والصناعة النرويجیة

نحن نعمل وفقاا . ، قلنا إننا سنفعل ما هو ضروري للنرويج لتجاوز األزمة بأفضل طريقة ممكنةالجائحةطوال فترة  -

تدابیر مرنة ويمكن تكییفها بسهولة مع تطبیق ونريد  ،صورة العدوى في المستقبلستکون علیە  لسیناريوهات مختلفة لكیف

ى مرهقة للغاية بالنسبة للكثیرين، لكن المقترحات التي تعتبر اإلجراءات الصارمة لمكافحة العدو. ات الحاصلةالتطور

 Erna نقدمها الیوم تجعل الوضع أسهل قلیًلا بالنسبة ألولئك األكثر تضرراا، كما تقول رئیسة الوزراء إيرنا سولبرغ
Solberg (حزب المحافظین .) 

بالفعل لعام  النطاق میزانیة الدولة الواسعةعلى رأس تأتي اإلجراءات التي اقترحتها الحكومة في هذا االقتراح 

 . والوظائف في جمیع أنحاء البًلداالقتصادي النشاط  تشجیع معاا بشكل كبیر فياإلثنین  ينوسیساهم هذ. 2021

 

ما نحن . مع حالة العدوى التدابیرف یتكیيتم تدابیر مالیة ما دامت األزمة مستمرة، لكن من المهم أن  سنلجأ إلی اتخاذ -

ا ااألمخلق الشعور بنا في منتصف األزمة، ويجب أن نواصل زل في الوقت و. ن والقدرة على التنبؤ للمتضررين مالیا

نفسە، يجب أن تكون لدينا خطة لكیفیة تسهیل إعادة الهیكلة والنمو الجديد على أفضل وجە في الیوم الذي يمكننا فیە 

ن يتمكن الناس من العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، كما ثم من المهم أ. النشاطفیە  عوديإعادة فتح المجتمع و

 (. حزب المحافظین) Jan Tore Sanner يقول وزير المالیة جان توري سانر

 

 . على األطفال والشباب جائحةتولي الحكومة أهمیة كبیرة لتقلیل العبء والعواقب طويلة المدى لل

هذا هو السبب في . الطًلب والشباب الذين هم على أعتاب الحیاة العملیةنعلم أن الوضع صعب للغاية بالنسبة للعديد من  -

التعلیم واالدماج  ةقول وزيرتملیار كرونة نرويجیة لألطفال والشباب والطًلب، كما  2.2أننا نقترح حالیاا إجراءات بقیمة 

 (. اللیبراليحزب ال) Guri Melby جوري میلبي

يعد قلة االتصال . الوحدة ثقیل للغايةشعور أن و مسافة المتر الواحد طويلة جداهناك إحساس بأن بالنسبة للبعض،  -

ا مزيداا من اإلجراءات . االجتماعي والوحدة من عوامل الخطر لزيادة المرض النفسي والعزلة لذلك، نقترح اآلن أيضا

 شل ةوالعائل شؤون الطفلول وزير ، كما يقالمعرضین للخطرلمواجهة الشعور بالوحدة بین كبار السن، واألطفال والشباب 

 (. الحزب الديمقراطي المسیحي) Kjell Ingolf Ropstad إنجولف روبستاد

 

تفشي  لکن. اإلجراءات االقتصادية فيتعديًلت  بإجراءأعلنت الحكومة في أوائل يناير أنە سیتم طرح اقتراح 

 المتدخلةمن الضروري إدخال تدابیر مكافحة العدوى جعل  Nordre Follo بلدية فولو الشمالیة الفیروس المتحور في

ا من  خلیجللغاية في منطقة  ا قواعد الدخول أقرتهذا األسبوع، وفي . يناير 23أوسلو اعتبارا  إلی البًلد الحكومة أيضا

تستند المقترحات . االقتصادية المستقبلیة أدت التدابیر إلى زيادة عدم الیقین بشأن التطوراتاألكثر صرامة منذ مارس 

المقدمة الیوم إلى التوقعات المحدثة لتطور العدوى وما يرتبط بها من تدابیر مكافحة العدوى والتطعیم واآلثار على 

 . االقتصاد النرويجي
 



 
وخطة الطوارئ لتدابیر مكافحة العدوى  19-تم استخدام استراتیجیة الحكومة طويلة األجل للتعامل مع جائحة كوفید 

هدف الحكومة هو السیطرة على انتشار العدوى في جمیع . كأساس للتعامل مع الوضع 19-أثناء جائحة كوفید 

خدمات الصحة والرعاية االستیعابیة لقدرة ال آثار العدوی العدوى وال تتجاوز التعامل معاألوقات، بحیث يمكن 

العدوى والحجر تتبع العزل وتطبیق تدابیر و إجراء االختباراتفي ذلك القدرة على وخدمة الصحة البلدية، بما 

 . الصحي
 
 

 : حقائق
 

 أهم المقترحات
 . ملیار كرونة نرويجیة 16.3تقترح الحكومة تدابیر بقیمة 

 
ا في مبیعاتها حتى • ا كبیرا  4.0)يونیو  نهاية شهر تمديد خطة التعويضات للمؤسسات التي شهدت انخفاضا

 (ملیار كرونة نرويجیة
 

يمكن . زيادة اإلعانات للبلديات لتعويض الشركات المحلیة التي تضررت بشدة من إجراءات مكافحة العدوى •

ا استخدام األموال ك  ةالتعويضات العام خطةللشركات التي تقع كلیاا أو جزئیاا خارج  أمان صمام خطةأيضا
 (ملیار 1.0)

 
 (ملیار 1)يونیو نهاية السیاحة حتى لفعالیات وقطاع اتمديد خطة إعادة الهیكلة ل •

 
 (ملیون كرونة نرويجیة 260)الدعم لألحداث الكبیرة المفتوحة للجمهور حتى نهاية يونیو  خطةتمديد  •

 
ملیون كرونة  650)سبتمبر  1والرياضة حتى  یةتمديد برامج التحفیز والتعويض لألنشطة الثقافیة والتطوع •

 (نرويجیة
 
 (ملیار كرونة نرويجیة 2.75) 2021للنصف األول من عام  Avinor أفینور لشركةمنحة إعطاء  •

 
 (ملیار 1.1)التدابیر المستهدفة للطًلب لمواجهة التسرب والتأخیر في دراستهم  •

 
لمساعدة األطفال والشباب على تعويض  2021مدارس صیفیة في صیف بإستحداث  جديدة وموسعة عروض •

 (ملیون كرونة نرويجیة 500)المفقود  الدراسي التقدم
 

 (ملیار 1.1) من العمل تعزيز الجهود تجاه العاطلین عن العمل لفترات طويلة والمسرحین •
 
 (ملیون كرونة نرويجیة 500) Innovasjon Norge الشرکة الحکومیة زيادة منحة االبتكار في إطار •

 
والعاملین لحسابهم الخاص في حالة  األحرارالمرض للموظفین والعاملین  عاناتتمديد القواعد المؤقتة إل •

 (ملیون كرونة نرويجیة 660)يونیو نهاية الغیاب المرتبط بكورونا حتى 
 

 130)عمل حتى نهاية يونیو العن  ینباحثلل (arbeidsavklaringspenger) العمل تقییمتمديد فترة بدل  •
 (ملیون كرونة نرويجیة

 
تقدر . بقصد العملللمسافرين  ةمخفض تکلفة ذاتیةالحدودية بتمديد مخطط فندق الحجر الصحي عند المعابر  •

يونیو  نهاية حتى ربما ستدومالمدة أن هذە ملیون كرونة نرويجیة، وتأخذ في االعتبار  460التكلفة بنحو 

 . لزيادة مراقبة الحدود وإدخال نظام الدخول الرقمي تذهب كما تم اقتراح أموال. 2021



 
مج التمهیدي وتدابیر المعلومات التي تستهدف نااللغة النرويجیة، والبر تعلیممثل  تدابیر االدماج المستهدفة، •

 (ملیون كرونة 320. )مجموعات المهاجرين
 

ساعات العمل في  نخفاضإلتغییرات مؤقتة في متطلبات الحد األدنى للدخل والحد األدنى إجراء تم اقتراح  •

 . كرونة نرويجیة ملیون 240تقدر التكلفة بـ . نظام إعانات البطالة
 

 نهاية المتعلقة بالحجر الصحي للعمالة األجنبیة حتىعن التکالیف تمديد برنامج تعويضات أصحاب العمل  •

 (. ملیون كرونة نرويجیة 240)أبريل 
 
 (ملیون كرونة نرويجیة 203)في فنادق الحجر الصحي والمعابر الحدودية اجراءات االختبار  •

 
 (ملیون كرونة نرويجیة 75)عد البلديات في تسجیل الدخول مركز الهاتف الوطني الذي سیسا •

 
تمديد المخطط المؤقت لتأجیل مدفوعات الضرائب والرسوم حتى نهاية يونیو، باستثناء مطالبات ضريبة  •

 (ملیون كرونة نرويجیة 200)أبريل  12القیمة المضافة التي تستحق بعد 
 

 (ملیون كرونة نرويجیة 140)والجامعات  الجامعیة عروض تعلیمیة مرنة في الكلیات المهنیة والكلیات •
 
 (ملیون كرونة نرويجیة 100) 2021تدابیر تستهدف المتدربین في ربیع  •

 
ملیون  100)شراء نقل الركاب بالقطار، لمراعاة انخفاض إيرادات التذاكر نتیجة تدابیر مكافحة العدوى  •

 (كرونة نرويجیة

 


