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Statsministerens innledning på pressekonferanse 12. mai (19368 ord)  
 

 مایو  12 في الذي عقد صحفيالمؤتمر الالوزراء في  ةرئیس الکلمة االفتتاحیة ل
 

 ء عزاأیھا األ

تم تطعیم حوالي نصف  وملیون نرویجي جرعة لقاح واحدة على األقل.   1.5اآلن أكثر من لحد تلقى 

 .ملیون من ھؤالء بشكل كامل

بالتلقیح  عاًما عرًضا   18، فسیتلقى كل شخص فوق سن التي وضعناھاإذا استمر التطعیم وفقًا للخطة 

 .أغسطسمطلع شھر شھر یولیو / نھایة لجرعة األولى في با

حیاتنا   تساعدنا علی استعادة أن   ایمكنھإذ  من أھم أسلحتنا في مكافحة فیروس كورونا. ھي اللقاحات 

 أکبر.   حریة ، والعیش بالیومیة

 :ھذا المؤتمر الصحفي حول  دورسی

 اللقاحات التي لدینا في الحصول علی  ةولویأصحاب األ  كیفیة تحدید     •

 ویج نستخدمھا في النر ساللقاحات التي أنواع    •

 

 لشباب ة لولویإعطاء األ

عاًما والمھنیین    45أولئك الذین تزید أعمارھم عن و  نعطي األولویة للفئات المعرضة للخطر سوف  

 .التطعیم في الجزء األول من برنامج ن الصحیی 

نا  نعتقد أننحن أولویات أخرى. ختیار على الرغم من وجود العدید من االقتراحات إلذا  لقد تمسكنا بھ

 .القرار الصحیح اتخذنا 

 :ما یليقد قررت الحكومة  فإن، التطعیمإلى الجزء الثاني من برنامج اآلن  لنتقعندما ن 

 سنة في نفس الوقت  44-40سنة والفئة العمریة  24إلى  18تلقیح الفئة العمریة     •

 .  کآخر فئة یتم تطعیمھا  سنة  39و    25أولئك الذین تتراوح أعمارھم بین   تلقیح    •
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 : ، ویرجع ذلك جزئیًا إلىیحلقتالشباب إلى األمام في قائمة انتظار البتقدیم الحكومة  قوم ت

بدرجة أکبر من المخالطة  الشباب  یزأعلى بین الشباب. یتمبالعدوی ھي  ات اإلصاب مستوی   •

 .یساھمون بشكل أكبر في انتشار العدوىبالتالي فإنھم  كبار السن، ومقارنة ب ةجتماعی اال

العدید من الشباب   تضرر ، ولكن مع ذلك،  طوال الجائحةأعطت الحكومة األولویة لألطفال والشباب     •

 .من جراء اإلجراءات  بشدة

 نصائح المعھد النرویجي للصحة العامة.  الحكومة مع   ات تماشى قرارت

د النرویجي  إال أن المعھعلى الرغم من عدم وجود تأثیرات كبیرة عندما یتعلق األمر بالحیاة والصحة، 

- 18أفضل تأثیر للقاحات إذا أعطینا األولویة للفئات العمریة نحقق سعتقد أننا بشكل عام ی للصحة العامة 

 ا. عامً  45تلقیح الذین یبلغون  من  االنتھاء بعد عاًما   44- 40عاًما و 24

عاًما لدیھم مخاطر أعلى قلیالً    44و   40إلى أن األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین  المعھد  وأشار

لدیھم مخاطر  فعاًما   25و   18األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین  أمالإلصابة بأمراض خطیرة، 

 .أكبر لإلصابة بالعدوى

 .ممکن تأثیرأفضل توفر  إجماال  أن ھذه التركیبة  مھما بشکل حاسم بالنسبة للحكومة، كان 

ً الظروف إل  نھيءبھذه الطریقة، و  .عادة فتح المجتمع تدریجیا

 الجغرافي إعادة التوزیع 

 .، لكن مع بعض التحفظات للقاحات  قررت الحكومة السماح بإعادة توزیع جغرافي أكثر شموالً 

  . ات كن ھناك أي إصاب تفي بعض البلدیات، لم ف  . مختلفة من مکان إلی آخر ة بصور  الجائحة ت لقد ضرب

مع تدابیر صارمة للغایة لفترة  اضطر الناس للعیش في أجزاء أخرى من البالد، انتشرت العدوى، وو

  إعادة النظر في التوزیع الجغرافيالمعھد النرویجي للصحة العامة  طویلة. لذلك، طلبت الحكومة من 

 للقاحات.  

عددا  خطیر إذا أعطینا   ضون بشکلأن عدًدا أقل من الناس سیمرالعامة المعھد النرویجي للصحة عتقد ی

 .لفترة طویلة من ارتفاع ضغط العدوى   عانت بلدیة في شرق النرویج    24 لـمن اللقاحات  أکبر

اإلجراءات إلى حد أكبر في نفس الوقت في   خفیفوھم یعتقدون أن إعادة التوزیع ھذه ستمكننا من ت

 .جمیع أنحاء البالد 
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علی اإلطالق  حتى ال تضطر البلدیات الواقعة في وسط شرق النرویج، والتي عاشت أطول فترة  ك وذل

  فصلي الربیع والصیف خاللطول فترة أل  العیش مع اإلجراءات الصارمةمع إجراءات صارمة، إلى 

 .أیضا

مائة مما  في ال 80بأن تتلقى ھذه البلدیات جرعات أكثر بنسبة  المعھد النرویجي للصحة العامة   وصيی

عاًما بالجرعة األولى. ویعني    18كان ینبغي أن تحصل علیھ، حتى یتم تطعیم كل شخص فوق سن  

یونیو، بینما ال  نھایة  في المائة من جرعاتھا حتى   50-40 من بلدیة یجب أن تعطي   319االقتراح أن  

 .بلدیة   13 یحصل أي تغییر علی عدد جرعات 

یجب علیھا أن  من بین البلدیات التي  ھي بشكل كبیر   العدویالبلدیات التي تعرضت مؤخًرا لتفشي 

  إجراء ھذا یؤدي إلىو . المعھد النرویجي للصحة العامة ، وفقًا القتراح ھاجرعات جزء من  تتنازل عن

 .مقایضات صعبة 

المعھد   عتقد المتوفین. یاختالفات كبیرة في عدد المرضى وعلی إعادة التوزیع المقترح ینطوي لن  

 .خطیر ضون بشکل أن عدًدا أقل من الناس سیمر النرویجي للصحة العامة

 .ترید الحكومة اتباع النصائح الخاصة بإعادة التوزیع الجغرافي للقاحات 

 .اتبعنا ھذە النھجالسبب األكثر أھمیة ھو أننا نعتقد أن النرویج بأكملھا یمكن أن تفتح مبكًرا إذا 

 .معا في األزمة ناقد وقف ل

 .من األزمة أیًضا ھدفنا ھو أن نخرج معًا و

 .ة واجھناھالكن ھذه كانت تقییمات صعب 

برنامج التطعیم. ستتلقى    سیر ؤثر على ییمكن أن    أوسع نطاقاتشعر الحكومة بالقلق من أن إعادة توزیع 

 .البلدیات جرعات كثیرة جًدا خالل شھر العطلة في یولیو 

وف  ، س المعھد النرویجي للصحة العامة قتراحفي شھر یونیو تبعا الالبلدیات التي تتلقى جرعات أقل 

الجرعات التي كانوا سیحصلون   الجرعات إضافة إلیتأتي ھذه و یولیو.  شھر ھذه الجرعات في تستعید 

ھذا العدد الکبیر من  قدرة على تطعیم لدی ھذە البلدیات  یثیر تساؤالً حول ما إذا كان  ھذا. لوال ذلك یھا عل

 .في مثل ھذا الوقت القصیرالناس 
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في المائة من الجرعات اإلضافیة إلى   80إلى  60  إعطاء من أن  المعھد النرویجي للصحة العامة قدر ی

بالمائة.   60 جرعات إضافیة بنسبة  وافقت الحكومة على لقد  عطي نفس الفائدة تقریبًا. یبلدیة شرقیة س  24

 .یولیو  شھر سیؤدي ھذا إلى تخفیف الضغط على البلدیات األخرى في و

 :شرطان ھامانھذا  لقرار الحكومة 

استیعابیة کافیة  یونیو وبدایة یولیو لدیھا قدرة یجب أن نتأكد من أن البلدیات التي تتلقى جرعات أقل في 

 .یولیو  شھر  في الجزء األخیر منلتعویض ھذا التقلیص في عدد الجرعات 

، سوف ندخل في حوار مع البلدیات لمعرفة ما إذا كان التطعیم في شھر  حّكام المقاطعات مع  بالتعاون

یجب أن  ف، اللقاحات تغییر توزیع کنَّا سنقوم ب. إذا  المقّررة یولیو یمكن أن یتم وفقًا للخطة تموز/ عطلة ال

 السكان.  کامل تلقیح   موعد  یؤدي إلى تأخیر  ن نتأكد أوالً من أن ھذا ل

 

ومدیریة الصحة النرویجیة إجراء تقییم سریع لما إذا  نرویجي للصحة العامة  المعھد ال لقد طلبنا أیًضا من 

المزید من اللقاحات   البلدیات التي ستتلقی كانت البلدیات الشرقیة األربع والعشرون المدرجة في قائمة 

لمدة  المدرجة في القائمة من ارتفاع ضغط العدوى  24البلدیات الـ  عانت لقد  ھي البلدیات الصحیحة. 

یجب    واألولویة أ  لھا  . یجب أن نفكر أیًضا فیما إذا كانت ھناك بلدیات أخرى یجب أن تعطى طویلة 

 .  بسبب حالة العدوىن الجرعات اآل التخلي عن من  إعفائھا

كیفیة إعادة توزیع   وقد حددنا بسرعة  التقییمین، سنعود   التوصل إلی استنتاج بخصوص ھذینبمجرد 

 .أوسع اللقاحات بشكل 

،  خاصةتقییم ما إذا كانت ھناك مجموعات مھنیة   العامةللصحة  النرویجي كما طلبت الحكومة من المعھد 

  النرویجي المعھد  وصي ال ی   .األولویة في قائمة انتظار اللقاحات  م وخاصة المعلمین، ینبغي إعطاؤھ 

 المعھد.   توافق على توصیة، والحکومة بھذا العامة للصحة 

في  و. عدوى أكثر من المجموعات المھنیة األخرىالمن على المستوى الوطني ال یعاني المعلمون 

المناطق التي تشھد ضغًطا شدیًدا للعدوى، كما ھو الحال في أوسلو، كانت ھذه الفئة المھنیة أكثر تعرًضا  

  ت لمزید من اللقاحات نتیجة لقرار إعطاء األولویة للبلدیات التي عانستتلقى ھذه المناطق ا ولکنللعدوى. 

. ھذا یعني أن المعلمین وموظفي ریاض األطفال في ھذه المناطق  لمدة طویلة  عالیة  إصابات  نسبة  من

 .سیتم تطعیمھم بشكل أسرع 
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عن   د أعمارھم علی األغلب سیکون جمیع من تزیلقاحات. من ال کبیرة نسبیااآلن شحنات مستقرة و  تأتینا

قبل بدء المدرسة في أغسطس. ولكن إذا لم نحصل على  قد حصلوا علی عرض بالتلقیح عاًما  18

إعطاء األولویة للمعلمین   مسألة في الوقت القادم، فسوف نعید النظر في عدنا بھا وُ اللقاحات التي  

 .ریاض األطفالوموظفي 

 

 لقاحات أي 

 و جانسن  AstraZeneca ي أسترازینیکا لقاح  خراج بإ العامة المعھد النرویجي للصحة  وصيی

Janssen  ن برنامج التطعیم النرویجيم. 

الرس فورالند إجراء تقییم شامل قبل اتخاذ القرار    رئاسةطلبت الحكومة أیًضا من مجموعة خبراء بو

 .النھائي 

یؤكدون  ھم  اآلن. و  Janssen و  AstraZeneca م لقاحي بعدم استخداھذە توصي مجموعة الخبراء  

  وھم خطیر، وأن اآلثار الجانبیة الخطیرة نادرة. بشکل مرض صابة بالأن ھذه لقاحات فعالة ضد اإل 

 :ھاآلن، فذلك سبب  ھذین اللقاحین  باستخدام مع ھذا کلھ عندما ال یوصون 

 لعدوى في النرویج منخفضة نسبیًا اآلن أن ا    •

 .خرى جید األ لقاحات التوافر     •

 

 .نھائیًا من برنامج التطعیم النرویجي AstraZeneca إخراج لذلك خلصت الحكومة إلى أنھ سیتم 

لن  مؤقتًا في برنامج التطعیم.  Janssen لقاح االستمرار في التوقف عن استخدامقررت الحكومة کما 

 .إخراجھ بشكل دائم یتم

عملیات   حصول توقف في مخزون طوارئ یمكننا استخدامھ في حالة زیادة العدوى أو  إنشاءنرید إننا 

 .من الشركات المصنعة للقاحات األخرى  اإلمداد 

في الوالیات   Janssen م لقاح جانسن . یستخد بھ المعھد النرویجي للصحة العامة  وصي ھذا ما ی

  ە تسب المزید من المعرفة حول اللقاح وآثارالمتحدة األمریكیة وفي العدید من الدول األوروبیة. لذلك سنك 

 .الجانبیة في المستقبل 
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سبب في عدم استخدامنا لھ في برنامج التطعیم الوطني ھو أن  وھو لقاح معتمد.   Janssen ح جانسن لقا

 .منخفضة نسبیًا بین السكان وإمكانیة جیدة للحصول على لقاحات أخرى ات لدینا اآلن إصاب

مھًما جًدا ومفیًدا في   Janssen في العدید من البلدان، سیكون لقاح ف في وضع خاص. ھي ھنا، النرویج  

أكبر  ھي اآلثار الجانبیة  المخاطر المحتملة الناجمة عن. لكننا في النرویج اعتبرنا أن الجائحة التعامل مع 

 .استخدامھ. سیكون التقییم مختلفًا في العدید من البلدان الذي سنحصل علیھ في حال اإلیجابي تأثیر المن 

الوطني ستعني   التطعیم في برنامج  Janssen أو  AstraZeneca حقیقة أن النرویج لن تستخدم لقاح

سنتمکن من  ات التي متأخرة قلیالً عن الدول األوروبیة األخرى في عدد التطعیم صبحأن النرویج قد ت

أن یتم  ، ویرید الكثیرون التلقیحفي المستقبل القریب. لكن في النرویج لدینا ثقة عالیة في برنامج  إجرائھا

في وضع جید لتطعیم   إال أنناھنا قد یستغرق وقتًا أطول قلیالً،   التلقیح. لذلك على الرغم من أن تلقیحھم 

 .ا تأثیر جید للغایة لقاحات التي لھ ، وبالنسبة عالیة من السكان

 Pfizerي فایزر بیونتیكوبالتالي، سیتألف برنامج التطعیم الوطني الذي یشمل جمیع البالغین من لقاح 

BioNtech    و مودیرناModerna . 

 التلقیح اختیاري 

 أو  Janssen أخذ لقاح  الراغبین في ذلك،ألشخاص منح فرصة ل نظرت الحكومة في 

AstraZeneca  لیتم تطعیمھم بشكل أسرع  علی أساس اختیاري. 

خارج برنامج التطعیم،   AstraZeneca و Janssen يلقاح  فکرة توفیر  تدعم مجموعة الخبراء

 .لكنھا منقسمة حول كیفیة القیام بذلك

  عود من المھم أن تفإنھ  بشكل دائم من برنامج التطعیم النرویجي،  AstraZeneca عندما نخرج لقاح 

 .اآلخرین بسرعة بالفائدة علی  ات ھذه اللقاح

یجعل من السھل  مما لطوارئ، وھو لقاح من جرعة واحدة افي مستودع  Janssen سنحتفظ بلقاحات 

خارج برنامج    اختیاريفقط كلقاح  Janssen إدارتھ. لذلك، خلصت الحكومة إلى أنھ یمكن تقدیم لقاح 

 .التطعیم في النرویج

المعلومات واإلرشادات الجیدة، یمكنھ تقییم ما إذا كان یرید  علی   حصولھتعتقد الحكومة أن الفرد، بعد 

 .اللجنة األقلیة في  رأي  دعم فإن الحکومة ت المخاطرة باستخدام ھذا اللقاح، وبالتالي
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عدة أشیاء في    نضع ، یجب أن   Janssen ح جانسن للقا االختیاريولكن قبل أن نفتح المجال لالستخدام 

 .مكانھا الصحیح 

أن  تقول ب أوالً، سنطلب من مدیریة الصحة النرویجیة تقییم ما إذا كان یجب أن تكون ھناك معاییر 

 .ألنھ یشكل خطًرا كبیًرا جًدا Janssen مجموعات معینة ال ینبغي أن تكون قادرة على اختیار لقاح

من اتخاذ خیارات جیدة   الناس قاح، حتى یتمكن معلومات جیدة عن الل توفرثانیًا، یجب أن نتأكد من  

 .ومستنیرة 

أن  اللقاحات. نحن نفترض أن أولئك الذین یرغبون في وم بحقن الناس بثالثًا، نحتاج إلى توضیح من سیق

إلى طبیبھم العام أوالً. لكن   أن یتحدثوایجب علیھم  Janssen یتم تلقیحھم علی اساس اختیاري بلقاح  

 .اللقاح الناس ب  أنفسھم بحقن  األطباء  یقومرة أن بالضرو  یعني ھذاال

 .اللقاح بحقن  مو سیجري وزیر الصحة حواًرا مع القطاع لتوضیح من سیق

أن  ألولئك الذین یرغبون في  Janssen ھذه األسئلة قبل أن نتمكن من تقدیم لقاح کل  یجب اإلجابة على 

 .یلقحوا بھ

  أولئك الذین یتلقونھ  شمل سیتم وسیكون مجانیًا أیًضا.   Janssen ما ھو واضح بالفعل ھو أن لقاح

علی  فترض أن یتم إعطاء اللقاح  ویجانبیة.  حصلت لھم آثارإصابة المریض إذا  نظام من خالل  بالتأمین

 .على معلومات وتوجیھات جیدة من العاملین الصحیین المرء  فقط بعد حصول  أساس اختیاري

 

 التعاون الدولي 

البلدان األخرى.   بالفائدة علی الناس في AstraZeneca ن نوع جرعات اللقاح م تعود أن   سنسعی إلی

 سنفعل ذلك بالتعاون مع المفوضیة األوروبیة ودول االتحاد األوروبي المدرجة في االتفاقیة مع 

AstraZeneca  . 

بالتبرع باللقاحات لدول أخرى.   Janssen و  AstraZeneca تسمح اتفاقیة االتحاد األوروبي مع 

، مما سیساعد   Covax ة التعاون کوفاکس آلیجرعات اللقاح في إطار  التبرع بھو الممكنة  أحد الحلول 

 .أیًضا  ھي  على تلقي اللقاحات  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
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في نھایة   الخاصة بالصحة یسعدني أن النرویج قد ُدعیت إلى قمة االتحاد األوروبي ومجموعة العشرین 

األسبوع المقبل. ھناك سنعمل على تحقیق توزیع أفضل للقاحات على البلدان األخرى. نحن نعلم أن  

 .الفیروس ال یھتم بالحدود الوطنیة، وأن الطفرات الجدیدة یمكن أن تھدد التطور اإلیجابي خالل الصیف

 .أن تصبح جمیع دول العالم آمنة  عد إال بال أحد في مأمن :  ە الجائحة كما أكدنا مراًرا وتكراًرا خالل ھذ 

 

 خاتمة 

. من المؤكد أن  لوصولبا ستستمر  أخبار اللقاح الجیدة والسیئة إلى القول بأن  Bent بینت الوزیر یمیل 

 .. أنا أفھم ذلك جیًداأخبارا سیئةیجدھا  البعض اآلخر واألخبار التي نأتي بھا الیوم تلقى استحسان البعض  

یتم تطعیمھم في وقت أبكر مما كانوا یعتقدون، بینما یتعین  س إن بعض الناس ھذە تعني   قرارات الحكومة

 .ة واجھناھاكانت ھناك مقایضات وقرارات صعبلقد على البعض اآلخر االنتظار لفترة أطول قلیالً. 

 .معًا  اوسنخرج منھ  - معًا   إننا في األزمةبشيء قلتھ من قبل.  م لكني أرید أن أذكرك

 .معًاو   - الیومیة بشكل أسرع  تنا نعود إلى حیاس أننا تعني القرارات التي اتخذتھا الحكومة  
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