
 التدابیر االقتصادیةالمؤتمر الصحفي حول  قدم في افتتاح
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  Statsministerenالوزراء ةرئیس

  

 ، الحاضرين اعزائي جميع

  ا.اقتصادية جديدة لمواجهة جائحة كورون تدابيرعن الحكومة اليوم  تعلن

  

 صارمةبالفعل إلى اتخاذ إجراءات فيە وتأتي هذه اإلجراءات في نهاية أسبوع اضطررنا 

 .للحد من العدوى

  

 .حيز التنفيذإلی البالد الدخول  علیالجديدة الصارمة  قيودالساعة، دخلت  12قبل 

في وسط شرق النرويج، خضع أكثر من ربع سكان النرويج إلجراءات صارمة للغاية 

 .العدوى منذ نهاية األسبوع الماضيلمكافحة 

 

 ی. في النرويج، تمكنا من الحفاظ على معدالت إصابة أقل من العديد من البلدان األخرهنا 

 التدابيرإال أن هذه من الدول، لدينا تدابير أكثر اعتداالا من العديد ە کانت على الرغم من أن

  ل.لمجتمع ككأدت إلى عواقب وخيمة على األفراد واألسر والشركات وا

 

حزمة اإلجراءات االقتصادية  في تطبيقمارس من العام الماضي  منذالحكومة  بادرتلذلك  

 منذ ذلك الحين، كانت هناك عدة جوالت من اإلجراءات.واألولى. 

  

 ،اإلضافة إلى ذلكب .تدابير شاملة تتضمنميزانية معتمدة  باإلضافة إلیما نقدمە اليوم يأتي 

  ي. قرارات البرلمان النرويج عابتباأيضا نقوم 

  

 جائحةبما يتماشى مع تطور  2021تقترح الحكومة تعديل اإلجراءات الالزمة في عام 

 .كورونا

  

 ة: ، نتصور ثالثة سيناريوهات مختلفهذه الصورةفي 

  

 سيزيدفي السيناريو األكثر تفاؤالا، ستتم الموافقة على المزيد من اللقاحات و 

سيکون باإلمکان  في هذە الحالة . للقاحات ةالعرض المقدم من الشركات المصنع

عيد الفصح، من اآلن لجميع الفئات المعرضة للخطر  باللقاح علی طعيمتال عرض 



التحكم في أيضا يتم  ف.لبقية السكان البالغين قبل الصيعرض بالتلقيح وسيتم تقديم 

يعد هذا  . ويكون للقاحات تأثير إيجابي على العدوى واإلصابة المتحور لفيروسا

التطور واعداا في جميع أنحاء أوروبا، وفي أفضل األحوال، يمكن التخلص 

 .من معظم تدابير مكافحة العدوى قبل الصيفتدريجيا 

 

  

 عرض وهذا يعني تقديم  ح. ، تتأخر عمليات تسليم اللقاطيفي السيناريو الوس

لبقية السكان عرض التلقيح لفئات المعرضة للخطر قبل الصيف ويتم تقديم لبالتلقيح 

موطئ قدم، ولكن يتم  علی الفيروس المتحور يحصل . البالغين قبل نهاية العام

  .وتتبع العدوى اتاالختباراجراء التحكم فيە من خالل 

 

ا هذا الصيف، ولكن يجب  اإلبقاء يمكن إلغاء بعض تدابير مكافحة العدوى تدريجيا

يمكن إنهاء جميع تدابير مكافحة العدوى  ف. على العديد منها طوال فصل الخري

 .في نهاية العام، مع بعض االستثناءات 

  

 في موقف ال يمكن  في هذا السيناريو نحن .أكثر تشاؤما هو السيناريو الثالث

من تدابير  االتخلص تدريجي يکون باإلمکانفيە تطعيم عدد كاٍف من الناس ل

 توفيرإما ألن الشركات المصنعة غير قادرة على  . العام هذا مكافحة العدوى خالل

عندئذ  .جعل اللقاحات غير فعالةيالجديد  المتحور لقاحات كافية أو ألن الفيروس

بلديات ال .يمكننا أن نختبر أن دعم الناس إلجراءات مكافحة العدوى يتناقص

جديدة تدابير ويصبح من الضروري تطبيق رة، والمستشفيات تتعرض لضغوط كبي

 علی حد سواء.  وطنيعلی صعيد األقاليم وعلی الصعيد الشاملة 

 

  

هذه السيناريوهات هو إظهار أنە ال يمكننا فقط وضع استراتيجية واحدة عرض الهدف من 

 .لكيفية الخروج من هذه األزمة

  

ا أن الحاجة إلى اتخاذ تدابير   .ستتغير اقتصاديةالوضع يتغير باستمرار، وهذا يعني أيضا

  

يكون لديها المزيد من القدرة على التنبؤ تريد أن  قطاعات االقتصاديةأنا أفهم أن العديد من ال

 .ا الوضعفي هذ

  



 تبعالكن الوضع ال يمكن التنبؤ بە، ولهذا السبب قمنا بتطوير أدوات مرنة يمكن تكييفها 

 .لتطوراتل

  

ت إذا تطور م.وتأخذ اإلجراءات في االعتبار خطورة الوضع طوال النصف األول من العا

 .مزيد من التدابير لتحفيز العملاتخاذ أكثر إيجابية، فقد يكون من المناسب  األمور باتجاە

  

أفضل هذا الوضع ب جاوزتلنرويج من لکي تتمکن ا سوف نفعل ما هو ضروري من جانبناو

 .طريقة ممكنة

  

 حماية حيوات الناس واإلعتناء الفيروس و هزيمةنحن نفعل ما في وسعنا ل

 تهم. بصح

  نحن نفعل ما في وسعنا لضمان عدم إفالس الشركات القابلة لالستمرار بينما

 .أوضاع طبيعيةعودة إلی ننتظر ال

  الذي اليوم ذلك في معدمين  الناس ال يصبححتى  في وسعناونحن نفعل ما

 فيە المجتمع من جديد.  فتحي

  

 


