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- 2021 للفترة األمن مجلس في دائم غیر مقعد لشغل ترشیحھا تأیید إلى النرویج تدعو

 خالل األمن مجلس في عضوا وكانت ،2007 عام في ترشیحھا النرویج أعلنت. 2022
 . 2002-2001 الفترة

 
 

النرویج؟ دعم لماذا  
 

 لدیھا أن كما المشاكل، حل في الواقعیة وتتوخى بفعالیة وتعمل بموثوقیة النرویج تتمتع
 واالستجابة المستدامة والتنمیة السالم وبناء النزاعات فض مجاالت في واسعة خبرة

 التحدیات معالجة على المتحدة األمم قدرة تعزیز على أھمیة النرویج تعلق. اإلنسانیة
 بناء إلى سنسعى فإننا المجلس، في عضوا وبوصفنا. الدولي المجتمع تواجھ التي العالمیة
واسع بتأیید تحظى التي الحلول وإیجاد الجسور . 

 
 وواحد المتحدة األمم في صاف مساھم أكبر سابع فھي .المتحدة لألمم قوي مؤید النرویج

 المساعدات على اإلجمالي القومي الدخل من ٪1 تنفق التي البلدان من القلیل العدد من
الرسمیة اإلنمائیة  (ODA)  .عاما، 70 فترة مدى على النرویج، ساھمت فطالما 

 مع كثب عن النرویجیون عمل لقد. للسالم المتحدة األمم عملیات في یعملون بموظفین
 وحل السالم لبناء األخرى اإلقلیمیة والمنظمات األفریقي واالتحاد المتحدة األمم

وكولومبیا األفریقي والقرن األوسط الشرق في المثال سبیل على النزاعات، . 
 
 
 
 



 

 

 
األمن؟ مجلس الى سنقدمھ الذي ما  

 
 النرویج كانت فلطالما .الطویل األمد على لھا ثابت وداعم المتحدة لألمم مؤید بلد النرویج
 األطراف المتعدد النظام على تقوم التي وللقواعد المتحدة لألمم قویا مؤیدا دوما وستظل
 بسیاسة التنبؤ الوسع في. احترامھ على وتعمل رئیسیا دورا فیھ المتحدة األمم تلعب والذي
 تتغیر عندما حتى كذلك الحال دائما ظل ولقد علیھا، والتعرف المتحدة األمم في النرویج

.الحكومات  
 

 المتحدة األمم في الدولیة بالتزاماتھا النرویج تتقید .بناء وبلد موثوقیة ذو شریك النرویج
النامیة البلدان مع التضامن في عریق بتقلید نسترشد إننا. المنظمات من وغیرھا . 

 
 إلى یستمع محترم حوار شریك النرویج .األخرى البلدان نظر وجھات إلى تستمع النرویج
 نعمل نحن. الجغرافي وموقعھا حجمھا عن النظر بغض معھا، ویتشاور أخرى دول
 واألدیان األقالیم عبر مشتركة حلول إلى للتوصل المجاالت من واسع نطاق في بنشاط

 .والثقافات
 

 النزاعات حل في النرویج شاركت لقد .النزاعات حل في واسعة بخبرة النرویج تتمتع
 من كبیرة وخبرات واسعة خبرة اكتسبنا لقد. عدیدة لسنوات والمصالحة السالم جھود وفي
 السودان وجنوب وفلسطین وإسرائیل كولومبیا في المثال سبیل على العملیات، ھذه

األمن مجلس في عملنا یرشد أن شأنھ من وھذا والفلیبین، . 
 

 المتحدة األمم ترى أن النرویج تود .واستقاللھا المتحدة األمم نزاھة النرویج ستحمي
 وأن المتحدة، األمم میثاق في علیھا المنصوص المبادئ مستوى إلى ترقى وأن معززة
 األمم أھمیة تعزیز على سنعمل. وبحیاد بفعالیة األعضاء الدول قرارات تنفذ األمانة ترى

 ركائزھا عبر متسقة إجراءات اتخاذ على قدرتھا إلى باإلضافة ومصداقیتھا المتحدة
 على الضوء وتسلیط وتمثیال، شفافیة أكثر أمن مجلس بتشجیع النرویج ستقوم. الثالثة

المستدامة والتنمیة األمن بین القائمة الروابط . 
 
 
 
 


