
 

 

MEMORANDUM 
 

  ترشیح النرویج
 لمجلس األمن

 التابع لألمم المتحدة
2021-2022 

 
 

 
. أعلنت النرویج 2022-2021لفترة لتدعو النرویج إلى تأیید ترشیحھا لشغل مقعد غیر دائم في مجلس األمن 

 . 2002-2001، وكانت مؤخرا عضوا في المجلس في الفترة 2007ترشیحھا في عام 
2020تنعقد االنتخابات في یونیو/حزیران عام  . 

 
 

 لماذا دعم النرویج؟
 

كما أن لدیھا خبرة واسعة في مجاالت الوساطة وتلعب دورا بناًء في حل المشاكل،  تتمتع النرویج بموثوقیة
 وبناء السالم والتنمیة المستدامة واالستجابة اإلنسانیة. اكتسبت النرویج خبرة من عدة عملیات سالم، على 

 بین والشرق األوسط.یسبیل المثال في كولومبیا وجواتیماال وجنوب السودان والفل
 

مالیین نسمة،  5وھي دولة یبلغ تعداد سكانھا  ،المتحدةالنرویج سابع أكبر مساھم في منظومة األمم 
). لقد حققنا ھدف األمم المتحدة ODA( الرسمیة ٪ من إجمالي دخلھا القومي للمساعدة اإلنمائیة1تخصص 

 ٪ سنویا منذ السبعینیات. 0.70بنسبة 
 

 40000بأكثر من  أسھمت النرویج بأفراد عسكریین وأفراد شرطة في عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم
، بما في ذلك في الشرق 1949من الرجال والنساء النرویجیین الذین خدموا في عملیات حفظ السالم منذ عام 

 األوسط.
 

لرئیسیین الموظفین اتوفر ومالیا  تدعم النرویج جھود السالم التي تبذلھا األمم المتحدة في الشرق األوسط
 .ةلمتحداألمم ت البعثا



 

 

شاط، على مدى ما یقرب من ثالثة عقود، في الجھود الرامیة إلى تحقیق السالم بین شاركت النرویج بن
ال تزال النرویج ملتزمة بحل الدولتین المتفاوض علیھ، بما في ذلك إقامة دولة فلسطینیة  إسرائیل وفلسطین.
 مستقلة وذات سیادة.

 
ء األسس بغیة بنا ،۱۹۹۳منذ عام  (AHLC) تقلدت النرویج منصب رئاسة لجنة االتصال المخصصة

جعل ي لذا ۱۹/٦۷ار لقرالالزمة لدولة فلسطینیة. أدلت النرویج بصوتھا لتأیید ایة دقتصاالمؤسسیة واال
 طین دولة مراقبة غیر عضو في األمم المتحدة.فلس

 
التزال النرویج أحد كبار  ، من المؤیدین الثابتین والراسخین لألونروا.1949وما فتئت النرویج، منذ عام 

 المانحین لھا.
 

مساعدات  2011قدمت النرویج منذ عام  النرویج مساھم رئیسي في المساعدات اإلنسانیة للشرق األوسط.
 ملیار دوالر أمریكي للمتضررین من األزمة السوریة. 1.3بلغت قیمتھا 

 
وتؤكد  لمكافحة التطرف العنیف،ا وشمال أفریقیتتعاون النرویج مع الشركاء في منطقة الشرق األوسط 

 على أھمیة اتباع نھج شامل في ھذا المجھود.
 

تساھم النرویج في توفیر فرص أفضل للشباب  یُعد التعلیم أولویة رئیسیة للنرویج على المستوى العالمي.
 فرص العمل. وخلقمن خالل برامج التعلیم 

 
تعزز النرویج النمو  منذ زمن طویل.النرویج لدیھا حضور دبلوماسي راسخ في الشرق األوسط 

االقتصادي والتجارة مع منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. لقد تضاعف حجم التجارة وما یزید من منذ 
 .2007عام 

 
النرویج  تتقید التمویل من أجل التنمیة. 2030تؤید النرویج اتفاق باریس بشكل نشط وجدول أعمال 

 بالتزاماتھا الدولیة.
 

 

 ي ستقدمھ النرویج الى مجلس األمن؟ما الذ
 

سوف تعمل النرویج على تعزیز  ستعمل النرویج على تعزیز القواعد التي تقوم على أساس النظام الدولي.
 .التعاون المتعدد األطراف والنظام القانوني الدولي

 
سوف توجھ خبرة النرویج الواسعة في حل النزاعات وبناء السالم  ستساھم النرویج في إیجاد حلول دائمة.

 .عملنا في المجلس. سنعمل على تعزیز قدرة األمم المتحدة على معالجة النزاعات المعقدة



 

 

سنعمل على إیجاد حلول مشتركة من خالل  سوف تنصت النرویج إلى وجھات نظر البلدان األخرى.
 .ظر عن حجمھا وموقعھاالتشاور مع الدول األعضاء، بغض الن

 
، مما یجعل النرویج شریكا من جمیع األطرافتحظى سیاسة النرویج في األمم المتحدة بدعم طویل األمد 

 .موثوقا بھ لألمم المتحدة
 

 ترقى الى مستوىسنعمل من أجل تعزیز أمم المتحدة  ستحمي النرویج نزاھة األمم المتحدة واستقاللھا.
 .مبادئ المیثاق وتتخذ إجراءات متسقة عبر أعمدتھا الثالثة

 
وستؤكد على الشفافیة والشمولیة كمبادئ أساسیة في أسالیب النرویج مجلس أمن أكثر تمثیال  سوف تعزز

 .عمل المجلس
 
 
 
 
 
 


