نص كلمة وزيرة الصحة والشؤون االجتماعية السويدية السيدة "لينا هالينغرين"
يف إحاطة منظمة الصحة العاملية
بتاريخ  23أبريل 2020م
عزيزي املدير العام ،ملنظمة الصحة العاملية أصحاب السعادة ،امسي لينا هالينغرين وأنا وزيرة
الصحة والشؤون االجتماعية يف مملكة السويد.
أنا هنا اليوم وبرفقيت السيد "يوهان كارلسون" ،املدير العام لوكالة الصحة العامة يف السويد
والسيدة "أوليفيا وجيزيل" ،املدير العام للمجلس الوطين للصحة والرعاية االجتماعية
السويدي ،نشكركم على اتاحة هذه الفرصة الطالعكم على اسرتاتيجية السويد يف مكافحة
الكورونا فريوس.
كان هناك بعض االهتمام على الصعيد الدولي حول اسرتاتيجيتنا يف مكافحة الكورونا
فريوس على الرغم من ذلك ،أود القول إنه ال توجد طريقة سويدية فريدة للتعامل مع
الكورونا فريوس فنحن نفعل ما نعتقد أنه األفضل على أساس تطور الوباء يف السويد وظروفنا
الوطنية.
حنن عمليون للغاية ومنفتحون على تنفيذ أي تدابري نعتقد أنها ستكون فعالة ،ولكن إدراك
بعض اخلصائص األساسية للمجتمع السويدي سيساعد على فهم اسرتاتيجيتنا يف مواجهة
الكورونا فريوس.
أن حالة الرفاهية لدينا عاملية ،مبا يف ذلك نظام الرعاية الصحية ،وهو ممول من القطاع العام
ومتاح للجميع ،ويف سبيل مواجهة هذه األزمة حناول االعتماد على املؤسسات الوطنية القائمة
واالستفادة منها ،فهناك ثقة متبادلة بني السلطات العامة واملواطنني الذين يتبعون توصيات
السلطات إىل حد كبري.
طبقت احلكومة السويدية منذ بداية تفشي املرض جمموعة من التدابري املختلفة ،الطوعية
وامللزمة قانونًا ،للحد من انتشار الكورونا فريوس.
ومن خالل هذا العرض ،أود أن أسلط الضوء على مخسة جوانب من اسرتاتيجيتنا يف مواجهة
الكورونا فريوس
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أوالً :تتحمل احلكومة املسؤولية العامة ،ولكن استجابة السويد للصحة العامة تعتمد إىل حد
كبري على نصيحة وكاالتنا املتخصصة ،وقررت احلكومة يف وقت مبكر من هذه العملية
بالسماح باختاذ القرارات باالسرتشاد باملعرفة واألدلة املتاحة ،وبالتالي ،فإن الوكاالت الوطنية
املسؤولة ،وكذلك املنظمات والسلطات الدولية مثل منظمة الصحة العاملية ،هلا دور مهم
يف اسرتاتيجيتنا.
ثانياً :إعطاء أولوية قصوى حلماية املسنني واألشخا

يف جمموعات اخلطر األخرى.

منعت احلكومة زيارة دور رعاية املسنني ،حيث يعيش األشخا
أيضًا توصيات صارمة لألشخا

األكثر ضعفاً .لقد أصدرنا

الذين تزيد أعمارهم عن  70عامًا لتجنب االتصال اجلسدي

مع اآلخرين .وينصح مجيع السكان باالمتناع عن زيارة كبار السن.
تواجه السويد ن فس التحدي الذي تواجهه البلدان األخرى يف احلفاظ على سالمة املسنني
ومحايتهم ،خاصة يف البيئات الضعيفة مثل دور الرعاية .أعداد كبرية من املصابني يف دور
رعاية املسنني ،وهذا الشيء واحد من خماوفنا الرئيسية.
ثالثًا :يعد التباعد االجتماعي واحلوافز للبقاء يف املنزل من األدوات الرئيسية
يف اسرتاتيجيتنا.
حظرت احلكومة التجمعات العامة ألكثر من  50شخصاً ،قمنا أيضًا بتطبيق التعليم
عن بعد والتعليم عرب اإلنرتنت للمدارس الثانوية والتعليم العالي.
تسهل أنظمة الرفاهية السخية لدينا على الناس البقاء يف املنزل عندما يكونون مرضى ،ومع
ذلك ،أجرينا بعض التغيريات اإلضافية لتعزيز احلوافز للناس للبقاء يف املنزل وعدم الذهاب
للعمل عندما تظهر عليهم حتى أقل األعراض .وسيحصل املوظفون والعاملني حلسابهم
اخلا

على إجازة مرضية مدفوعة األجر من اليوم األول للمرض ،وقد تنازلنا عن احلاجة إىل

شهادة طبيب.
يسمح التشريع اجلديد للحكومة بفرض حظر أكثر صرامة حتى على أنواع خمتلفة من
التجمعات العامة إذا لزم األمر .كما ميكن أن تُجرب اجلهات الفاعلة على إعادة توزيع األدوية
وفقًا لالحتياجات.
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رابعاً :نهدف إىل اسرتاتيجيات تدوم مبرور الوقت وحتظى بثقة الشعب .اجلهود السويدية
تتكون من مزيج من اإلجراءات التشريعية والتوصيات واملبادئ التوجيهية القوية ،وزيادة الوعي
والتدابري الطوعية.
جيب أن تستمر اإلجراءات مبرور الوقت وأن تكون مقبولة من الشعب .كما أننا حناول تنفيذ
اإلجراءات الصحيحة يف الوقت املناسب.
التعليم عن بعد والعمل من املنزل قد قلل بشكل كبري من احلركة يف اجملتمع .حتى اآلن ،مل
يكن من الضروري تنفيذ إغالق كامل للمجتمع السويدي بأكمله أو تطبيق إجراءات
احلبس.
تقييمنا يف هذه املرحلة هو أن الناس يتبعون يف الغالب التوصيات الصادرة عن احلكومة
والسلطات املسؤولة .وهذا جيعلنا مقتنعني بأن التدابري القانونية القوية ليست هي الطريقة
الوحيدة لتحقيق التغيري السلوكي.
بعد قولي هذا :حنن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لتطبيق إجراءات أكثر صرامة عند
الضرورة ،هذا يقودني إىل اجلانب اخلامس من اسرتاتيجيتنا.
خامساً :التكيف املرن مع التطورات على األرض.
حنن نقوم باستمرار بتقييم فعالية تدخالتنا ونرتك التطورات الوبائية ترشدنا اىل كيفية
مكافحة الكورونا فريوس.
منذ بداية تفشي املرض ،كان االنتشار اجلغرايف للكورونا فريوس يف الغالب يف منطقة
ستوكهومل ،اليت مت تأكيد اغلب حاالت املرض فيها.
يف الوقت احلالي ،من املهم أن يستمر اجلميع يف االلتزام جبميع التوصيات من أجل تقليل
األرقام.
أريد التأكيد على ضرورة التعاون والتضامن بني الدول.
أود أن أعرب عن دعم السويد القوي وتقديرها ملنظمة الصحة العاملية والوظيفة املهمة اليت
تقوم بها هذه املنظمة.

3

بصفتنا أحد أكرب املاحنني للتمويل األساسي غري املخصص ،يسعدني أن أرى أن متويلنا مسح
للمنظمات بالتصرف مبرونة وسرعة عند احلاجة.
وال ميكن إنكار أن هذا الوباء مأساة تؤثر على مجيع البلدان وعلى مجيع مستويات اجملتمع.
ولكن ميكننا أن نرى بعض اآلثار اجلانبية األخرى أيضًا ،حيث يتم تدريب املوظفني املسرحني
مؤقتًا من خمتلف القطاعات بسرعة على الرعاية الصحية األساسية لالنضمام إىل القوى
العاملة الصحية .لقد غريت الشركات إنتاجها وبدأت يف تصنيع معدات احلماية الشخصية.
ومنذ بدء تفشي املرض ،حدثت زيادة كبرية يف عدد الطلبات على الدورات والربامج الطبية
يف السويد .أنا سعيدة للغاية هلذا التطور اإلجيابي.
أود أن أختتم بإعادة التأكيد على الرسالة الرئيسية هلذه اإلحاطة.
ال توجد طريقة سويدية فريدة للتعامل مع الكورونا فريوس ،نتشارك نفس األهداف مثل
البلدان األخرى ،ونواجه نفس التحديات اليت تواجهها البلدان األخرى ونستخدم أدوات مماثلة
لبلدان أخرى .حنن نفعل ما نعتقد أنه األفضل للسويد يف ظروفنا الوطنية .وحنن دائمًا على
استعداد لتنفيذ إجراءات أكثر صرامة إذا لزم األمر.
وأخريًا ،أود أن أشكر منظمة الصحة العاملية على اتاحة هذه الفرصة لتوضيح ردة فعل السويد
يف مواجهة الكورونا فريوس.

شـ ـكـ ـ ـرًا لـ ـ ـ ـك ـ ـم
- -- - - - - - -

 -ان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــى - - - - - - - - -

ستوكهومل 29 :ابريل 2020م
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