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حوكمةيت نوصيي 2005.10.17دواييي نيوةرِؤيي رِؤذي دوشةمة رصكةويت 
 سوسياليست وسؤسيال(نةرويج راطصندرا كةلةهاوثةمياين سةوز وسورةكان 



يةنس ستؤلتصنبصرط  ي سةرؤكي ثصكهاتووة وة  بةسةرؤكايةيت ) دميوكراتةكان 
وة وةزارةتةكان بةم شصوةية دابةشكراون ثاريت كرصكاراين نةرويج    

   بؤ ثاريت كرصكاراين نةرويج وة سةرؤكايةيت وةزيران  وةزارةت  9 
     وةزارةت بؤ ثاريت سؤسياليسيت ضةثي نةرويج  5  
)ثاريت ناوةراست (سةنتةر ثاريت ية   بؤ   وةارةت4    

  
  ذن ثصكهاتووة9 ثياو  و10حكومةيت نوصي نةرويج لة 

 

Statsministeren  

Statsminister Jens 
Stoltenberg(Ap) 

-:سةرؤك وةزيراين نوصي نةرويج  

سال سةرؤكي ثاريت كرصكاراين نةرويج ة )46(ي  تةمةن   تؤلتصنبصرطيةنس س  

  . سال نوصنةرايةيت ثارتةكةيي خؤيي كردوة لةثةرلةماين نةرويج12وةبؤ ماوةيي 

دةتواين ذيانامةيي لةخوارةوة خبوصين _ تصبيين   

 وةزارةتةكان
 

Finansdepartementet 

Kristin 
Halvorsen(SV) 

 

-:وةزارةيت دارايي   -1  
ة وسةرؤكي ثاريت سؤسياليسيت ضةثي  سال45َ تةمةين ,  كريسنت هالَظؤشن

).راوصذكاري وةزارهت ( نةروجية  دة بصتة وةزيرةيي دارايي   
ة لةسايل  سال  ئةندام ثةرلةماين نةرويج بوو16هالَظؤشن بوو ماوةيي 

وة سةرؤكي ثاريت سؤسياليسيت ضةثي نةرويج بوو ة هةر ,  يةوة1989
 يةوة  خةلَكي ثؤش طرؤنة وبةنوصرايةيت شاري ئؤسلؤيي 1979لةسايل 

 ثاتةخت لةقةرلةمان بووة   
 

  

Utenriksdepartementet 
Jonas Gahr Støre     

  -:وةزارةيت دةرةوة  -2 



 سال لة ثاريت كرصكاراين نةروجية ودةبصتة وةزيري 45يي تةمةن ) يؤناس طاهر ستؤرة (
 دةروةيي نةرويج وةسكرتصري رصكخراوي خاضي سوري نةروجييية 

. خةلَكي ئؤسلؤية   

 
( Kunnskap- og oppvekstminister)  Kunnskapsdepartementet 

Øystein Djupedal     

-: وةزارةيت زانست وثصشكةوتن-3  

سةرؤكي ثاريت سؤسياليسيت  سالَة وة جصطري سةرؤكي 45 تةمةينئؤيستةين يؤثةدالَ   
 12  يؤثةدالَ بؤماوةيي ) راوصذكاري وةزارةت( ضةثي نةروجية  وةدبيتة وةزيري زانست 

. يةوة بةنوصنةرايةيت خوارويي باكؤري نةروصج ئةندام ثةرلةمان بووة 1993سال لة  

 

Landbruksdepartementet 
                                           - :كشتؤكال  خواردن و وةزارةيت -4

                      

ثاريت (ة وة سةنتةر ثاريت ية  سال35َ تةمةين  - :تصرية رييس  يؤهانسصن

ةزيري كشتؤكالَ خةلَكي شيةن ي ناوضةيي تصلةماركة ئةندام دةبيتة و) ناوةراست 
وةزارةيت ) سياسي ( وة راوصذكاري ثؤليتيكي 1999 تاكو 1993ثةرلةمان بووة لة 

19997  تاكو1997داراييي  بووة وةلةسايل   

Terje Riis 
Johansen(Sp) 

. ئةندندام دةستةيي بةرصوةبةرايةيت رصكخراوي جوتياراين نةروجية    

Olje- og energidepartementet 
Odd Roger Enoksen.  

   -:نةوت )ثترؤل (   وةزارةيت وزة و -5

ة وةدبصتة )  ثاريت ناوةراست (ة وةلة سةنتةر ثاريت ية  سال51َتةمةين  رؤطةر ئصنؤكسن دئؤد

 سال ئةندام ثةرلةمان  12ئؤد خةلَكي ئاندؤيايي باكوري نةروجية  وة .  و وزة ) نةوت(وةزيري  ثترؤل 
 و وةزيري 2003-1999بووة لةسايل )ثاريت ناوةراست(كي سةنتةر ثاريت ية سةرؤ . 1993بووة لة

  .2000 تاكؤ 1997شارةواين بوة لةحكومةيت بؤندةظيك لة 

)ثاراستين ذينطة (وةزارةيت سرؤشت     -6  



ثاريت سؤسياليسيت ضةثي  سالَة وةلة 50تةمةين هصلصن بصؤرنؤيي                         
هصلصن خةلَكي ئؤلصسؤندة وة .   )ثاراستين ذينطة (وةزيرةي سرؤشتنةروجية  وةدبيتة 

نةبؤ بو (جصطري سةرؤكي رصكخراوي نة بؤ ئص ئؤية . لةبوسكةرؤد لة شاري درامن دةذيت 
) .ضوين نةرويج بو ناو ئةوروثا   

      

Helen Bjørnøy(SV          

Miljøverndepartemente 

 

Bistandsdepartementet 
  ( Utviklingsminister )    Erik Solheim  

-  : وبؤذاندنةوةو وثصشكةوتنوةزارةيت هاوكاري -7  

) راوصذكاري ( وةزيري  ثاريت سؤسياليسيت ضةثي نةروجية دةثصتةة وةلة  سال50َتةمةين ئصريك سؤهلةمي 

 تاكو  1987 ثاريت سؤسياليسيت ضةثي نةرويج بووة لة سايل ئصريك سةرؤكي. بؤذاندنةوةو وثصشكةوتن  هاوكاري 
. ناوبذيكةر بووة لة واليت سريالانكا   . 2000 تاكو 1989وةئةندام ثةرلةمان بووة لة   .1997  

. 

Samferdselsdepartementet 
-:وةزارةيت هاتو وضوو وطةياندن  -8   

ثاريت (سةنتةر ثاريت ية  ة وةلة سال46َتةمةين ليظ سيطن ناظا رسصتة 

لةهةلَبذادنةكاين ئةم . ة وةدبصتة وةزيري هاتو وضوو وطةياند ن ) ناوةراست 
.كؤتايية بووة بة ئةندام ثةرلةمان  Liv Signe 

Navarsete (Sp) 
 

 
Helse-og omsorsdepartementet 

                                                                                Sylvia Brustad 
-: وةزارةيت تةندروسيت وضاودصري- 9  



 سالة وةلة ثاريت كرصكاراين نةرويج ة دةبيتة وةزيرةي  38تةمةين سيلظيا بروستاد 

 16ثصش . سيلظيا خةلَكي ئنطصردالَ ةوةنوينةري هصدمارك ة) اوصذكار ر(تةندروسيت وضاودصري  
 ببو بة ئةندام ثةرلةمان وةزيرةيي كاروباري منالَ وخصزانةكان بووة  1989سال  لة سايل 

.وةسةرؤكي كؤميتةيي شارةواين وهةرصمةكان بووة لة ثةرلةمان   
 
 

Kommunal- og regionaldepartementet 

Åslaug Haga(Sp) 

   -:  وةزارةيت شارةواين وهةرصمةكان - 10
ثاريت (ة وةسةرؤكي سةنتةر ثاريت ية  سال45َتةمةين ئؤسالوط هاطا 

ثصش ). راوصذكار (ة وة دبصتة وةزيرةيي شارةواين وهةرصمةكان )ناوةراست 
 ببو بةئةندام ثةرلةمان وةهةروةها سكرةتاريةيت وةزارةيت 2001ضوار سال لة

دةرةوة لة نؤسينطةيي سةرؤك وةزيران وةزارةيت كولتور لة حكومةيت 
). حكومةيت ثصشودا (بؤندةظيكدا   

 

-: وةزارةيت بةرطري- 11   

Forsvarsdepartementet 
 

ثاريت كرصكاراين  سالَة وةلة 55تةمةين ئانة طرصتة سترؤم ئصريشسصن  

ئانة خةلَكي بصرطنة وة ثصش ئصستا  سةرؤكي . نةرويج ة وةدبصتة وةزيرةيي بةرطري 
تازة . شارةواين بووة وةسةرؤكي دةستةيي راوصذكاراين شارةواين بووة 

.بذصردراوة وةك ئةندام لةثةرلةماين نةرويج   بةنوصنةرايةيت هؤرداالند  هةلَ  Anne-Grete 
Strøm-

Erichsen(Ap) 
 

. 
 

Justisdepartementet 
Knut Storberget 

   - ):دادوةري( وةزارةيت داد  -12
ثاريت كرصكاراين نةرويج ة وة دةبيتة وة زيري داد  لة ة وةلة سال41َتةمةين كنؤت ستؤربصرطصت  

  ئةندام ثةرلةماين نةرويج بووة  ئةندامي كوميتةيي ياسا بووة 2001كنؤت ثصش ضوار سال لة سايل
  .ئةم جارة بةنوصنةرايةيت هصدمارك هةلبذصردراوة وةك ئةندام ثةرلةمان, لةثةرلةمان دا 

 .  
 



Næringsdepartementet 
Odd Eriksen  

   -: وةزارةيت ثيشةسازي وبازرطاين -13

ثاريت كرصكاراين نةرويج ة وةدةبصتة وةزيري ثصشةسازي  سالَة وة لة 50تةمةين , ئؤدد ئصركسصن 

 2001 تاكو1993ئؤدد راوصذكاري ثارصزطا بوو لة باكوري نةرويج وة ئةندام ثةرلةمان بووة لة .وبازرطاين 
  وةجصطري سةرؤكي كؤميتةيي بةرطري بووة

 

 . 

Kulturdepartementet 
Kultur- og kirkeminister 

     وكلَيسةكان)رِشةنبريي ( وةزارةيت كؤلتؤر  -  14

 وةدبصتة ثاريت كرصكاراين نةرويج ة  سالَة وة لة38تةمةين , ترؤند طيسكة 

 1997 سال ثةندام ثةرلةمان بووة لة 7ترؤند ) رِؤشةنبريي (  وةزيري كلتور 
. خةلَكي شاري ترؤندهامي ة  وة نوصنةري خوارؤيي باكوري نةروجية  , وة 

2001 -2000وةزيري ثةروةردةبووة  لة كايت حكومةتةكةيي ئصنس ستؤلتصنبصرط لة   

Trond Giske(Ap) 

 
 
 

Arbeids- og sosialdepartementet 
Bjarne Håkon Hanssen  

  وةزارةيت كار وكاروباري كؤمةالَيةيت  -15
دةثصتة وةزيري كار , ثاريت كرصكاراين نةرويج ة  سالَة وة لة42تةمةين , صن بيارنة هؤكؤن هانس

وكاروباري كؤمةاليةيت خةلَكي شاري نامسؤس ة وة بةنوصنةرايةيت  باكؤري نةرويج بوة ئةندام ثةرلةمان  
وةزيري . وةجصطري كؤميتةيي كؤمةالَيةيت بووة . وة 1997 سالَ ئةندام ثةرلةمان بووة لة سايل 8
  .2001-2000توكالَبووة لة كش

 

. 

Likestillings- og forbrukerdepartementet 
Karita Bekkemellem  

  وةزارةيت يةكساين وخزمةت طؤزاري   -16



 سال لة 16كاريتا ثصش ,  ثاريت كرصكاراين نةرويج ة  سالَة وة لة40تةمةين , كاريتا بصككةمصلصم  

خةلَكي مؤلَدةية . دا 2001-2000 باري منالَ وخصزانةكان بووة لة وةزيري كارو. ئةندام ثةرلةمانبووة 1989
  وةبةنوصنةرايةيت مؤرة ورؤمسدال بوة بة ئةندام ثةرلةمان

 

Fiskeridepartementet 
-: بةرهةمةكاين ماسي  وةزارةيت - 17            

دةبصتة  . ثاريت كرصكاراين نةرويج ة سالَة وة لة 32تةمةين , هصلطا ثصدريشصن 

هصلطا سةرؤكي شارةواين فينمارك بووة . وةزيري بةرهةمةكاين ماسي 
خةلَكي ,وةراوصذكاري رامياري بووة لة وةزارةيت بازرطاين وثصشةسازي بووة  

.تانا ية   Helga 
Pedersen(Ap) 

 

 

Fornyelsesdepartementet 

Heidi Grande 
Røys(SV) 

-: وةزارةيت نوصسازي -18  

ثاريت سؤسياليسيت ضةثي  سالَة وةلة 38تةمةين , هةيدي طرصندا رؤيس 

وةصك ئةندام خةلَطي سؤطن و فيؤردانة  بؤ ما, دةبصتة وةزيري نوصسازي , نةروجية 
.وةئةندامي كومتةيي دارايي بووة. ثةرلةمان بووة   

 
 
 

 
Statsministeren  

Statsminister Jens 
Stoltenberg(Ap) 

   كورتةصكي لة ذياننامةيي 
.تصنبصرط يةنس ستؤلسةرؤك وةزيراين نوصي نةرويج    

     يةنس ستؤلتصنبصرط- :ناو
      ئؤسلؤ -:جصطايي نيشتةجصبوون 

1959     -:سايل لةدايكبوون   
-:ئةدرصسي ئةلكترؤين    

 
E-post: Jens.stoltenberg@dna.no 

 

mailto:Jens.stoltenberg@dna.no


 - كاراين نةرويج     سةرؤكي ثاريت كرص -  سةرؤك وةزير  -):تاكؤ ئةمرؤ (كاري 
  وةئةندام ثةرلةماين نةرويج ة

-:ثلةيي خوصندن   
  Cand. oecon. 

 
 

 

كاري رامياري

. يةوة 2002سةرؤكي ثاريت كارة لة 
) سةركردايةيت ( سةرؤكي دةستةييي بةرصوةبةرايةيت 

. يةوة 2002ثارتةكةية لة 
سةرؤكي فراكسيؤين ثاريت كارة  لةثةرلةماين نةروجيي 

.يةكةوة  2001لة
.ئةندامي كؤميتةيي ثةيوةنديةكاين دةروةوةية 

.   ئةندامي كؤميتةيي هةلبذاردنةكانة  
ئةندامي سةركردايةيت ثاريت كاري نةروجيي بوو هةر لة 

. وة 1985
ئؤسلؤيي ثاريت كاربووة لة ) كوميتةيي ( سةرؤكي لؤكايل 

1990  -1992. 
- 1992 جصطري سةرؤكي ثاريت كاري نةروجيي بووة  

2002. 
 وة 1989ئةندامي ئيحتيايت ثةرلةمان بووة لة 

.لةنؤفةمبةرةوة بؤ بة ئةندامي ثةرلةمان  
ئةندامي دةستةيي سةركردايةيت    

 AUF           لة سايل      1989- تا     1979 

سةرؤكي



 AUF
 1985-1989 

   ية 1993.10.7لةحوكمةت لة) كاري كردووة ( ئةندامبووة 
1997اكؤ ئؤكتؤبةري وة  ت

. تاكؤ2000.3.17سةرؤك وةزيري نةرويج بووة لة  .
 

ئامةدةكردين 

 بصكةس بةرواري
 2005.10.18  

 نةرويج
 بؤ زانياري زياتر ثةيوةندي بكة بة 

bekesmayn@yahoo.no

mobil :- 0047 45 60 39 41 

 
 

mailto:bekesmayn@yahoo.no

