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المتحدةالمملكةفي19كوفید-حولللتحقیقاالفتتاحيالبیان

دیسمبرفيالمتحدةالمملكةفيالعام19كوفید-لتحقیقرئیسةتعیینيتم

یونیو28فيالمرجعیةالشروطالوزراءرئیسحددلقد.2021

وویلزاسكتلندافيوالحكوماتالجمھورمعالتشاوربعد2022

وأیرلندا الشمالیة. وأنا أدلي بھذا البیان الیوم لفتح التحقیق ولتحدید منھجي في إدارتھ.

ولمأحباءھمالناسفقدلقداآلخر.البعضمنبكثیرأكثرالبعضعلىوأثرتجمیًعا.علینا19كوفیدجائحةأثرتلقد

یتمكنوا من إقامة العزاء كما ینبغي. فقد األطفال والشباب فرص التعلیم. فشلت الشركات. تدھورت الصحة الجسدیة

والنفسیة. شعر الناس بالعزلة. ورغم أن الحیاة بدأت أخیًرا في العودة إلى طبیعتھا، إال أن الوباء ال یزال معنا وال یزال

الكثیر من الناس یعانون. وأولئك الذین عانوا أكثر من غیرھم یریدون معرفة ما إذا كان یمكن فعل أي شيء لمنع أو تقلیل

معاناتھم، وھذا ھو سبب إجراء ھذا التحقیق.

عندما كنت قاضیة، كنت أتعامل مع الحقائق واألدلة. لذا اسمحوا لي أن أبدأ بالحقائق المتعلقة بالوباء كما نعرفھا بالفعل.

تممعروفغیرلسببالرئويااللتھابحاالتمنمجموعةعنالعالمیةالصحةمنظمةأُبلغت،2019دیسمبر31في

اكتشافھا في مدینة ووھان بمقاطعة ھوبى بالصین. وتم التعرف على فیروس كورونا الجدید الحًقا من خالل عینات

19كوفید-العالمیةالصحةمنظمةوصفت،2020مارس11وبحلولبسرعةكورونابفیروسالعدوىانتشرتالمرضى.

أوروبا،في.2020ینایر30فيیوركفيكورونابفیروسالمتحدةالمملكةفيمریضینأولتشخیصتمجائحة.بأنھ

اُتخذتإیطالیا،مثلبلدانفيالفیروس.عنالناجمةوالوفیاتالمرضحاالتفيھائالًارتفاًعا2020مارسشھرشھد

تدابیر صارمة لتقیید حركة الناس.
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جنیھملیار12بقیمةحزمةعنآنذاكالخزانةوزیرأعلنالعام،لذلكالسنویةبالمیزانیةیتعلقفیما،2020مارس11في

إسترلیني من الدعم الطارئ لمساعدة المملكة المتحدة على التعامل مع التأثیر المتوقع للفیروس. وبعد خمسة أیام، حث

رئیس الوزراء الجمیع في المملكة المتحدة على العمل من المنزل، ووقف المخالطة غیر الضروریة مع اآلخرین، وتجنب

ملیار330عنالخزانةوزیرأعلنمارس،17فيالوباء.معللتعاملالوقتالمتحدةالمملكةوإعطاءوالمطاعم،الحانات

للشركاتوِمنحضریبیةتخفیضاتشكلفياسترلینيجنیھملیار20وحكومًیاالمدعومةالقروضمناسترلینيجنیھ

أعلنمارس،20فياألسبوع.ذلكنھایةمناعتباًراالمدارسإغالقالحكومةأعلنتمارس،18فيباالنھیار.المھددة

التسریح.لخطرالمعرضینالموظفینأجورمن٪80إلىیصلماستدفعالحكومةأنالخزانةوزیر

باسمُیعرفأصبحفیماالمتحدة،المملكةفيللجمیعالیومیةالحیاةعلىصارمةقیوًداالوزراءرئیسأعلنمارس،23في

اإلغالق الوطني األول. لم ُیسمح لألشخاص بمغادرة المنزل إال لشراء الطعام، أو ممارسة الریاضة، أو تلبیة احتیاجات

طبیة أو تقدیم الرعایة لشخص ضعیف، أو الذھاب إلى العمل إذا كان العمل من المنزل غیر ممكن. أصبح شراء وتوفیر

معدات الحمایة الشخصیة من األمور ذات االھتمام الوطني.

حالة180000منأكثرتسجیلتمأنھإلىالرسمیةاإلحصاءاتأشارتالوفیات(منكبیًراعدًداذلكتلتالتياألشھرشھدت

والتعلیمالمنزلفيالعملنظاموتطبیقوالمدارس،الشركاتإغالقوتم)،20201مارس9منذ19بكوفید-مرتبطةوفاة

المنزلي للقادرین على ذلك، واقترضت الدولة مبالغ طائلة لتقدیم الدعم، وألغیت أو أُجلت الفعالیات، وفُرضت قیود شدیدة

على حضور الجنازات والشعائر الدینیة. كانت القیود المفروضة على كل جانب من جوانب الحیاة في المملكة المتحدة غیر

مسبوقة في غیر وقت الحرب.

تم تخفیف إجراءات اإلغالق وأعید فرض بعض القیود على مدار العام وفي العام التالي، بما في ذلك إغالقین إضافیین في

علىشاملتطعیمبرنامجذلكوتبع19كوفید-لـلقاحأولإعطاءتم،2020دیسمبرفي.2021وینایر2020أكتوبر
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/de
athsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending1july2022
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علىالمحلیةالحیاةعلىالمفروضةالقیودتخفیفبدأت،2022عامربیعبحلولذلك.تلتالتيوالسنواتاألشھرمدار

جائحةوأن19كوفید-جائحةآثارأسوأتجاوزناقدنكونأننأملبالطبعونحنالمتحدة.للمملكةاألربعةاألقالیممستوى

أخرى لیست قاب قوسین أو أدنى، لكن ال یمكننا التأكد من ذلك.

وقد تم إجراء ھذا التحقیق على ضوء ھذه الخلفیة.

إن وظیفتي ومھمة ھذا التحقیق ھي النظر في االستعدادات واالستجابة للوباء في إنجلترا وویلز واسكتلندا وأیرلندا الشمالیة

وتقدیم تقریر عنھا. توفر الشروط المرجعیة - التي حددھا رئیس الوزراء الشھر الماضي - الخطوط العریضة للقضایا التي

سینظر فیھا التحقیق. وھي قضایا واسعة النطاق، كما یلیق بتحقیق في حدث بھذا الحجم.

وبالتالي فھذه مھمة كبیرة، وإذا أرید القیام بھا بشكل صحیح فسوف تستغرق وقًتا وستكون لھا تكلفة كبیرة. لم یكن قرار

إجراء التحقیق قراري، لكنني أتحمل مسؤولیة القیام بھ. إنني عازمة على إدارة التحقیق بأكبر قدر ممكن من الدقة

والفعالیة، مع األخذ في االعتبار الشروط المرجعیة واسعة النطاق للتحقیق وضرورة أن تكون إجراءات التحقیق صارمة

بكلسیكون من المستحیل استدعاء كل شاھد فیما یتعلقوعادلة. وفي ظل ھذا النطاق الواسع، أحتاج إلى أن أكون صارمة.

حدث أو قضیة أو قرار رئیسي، لذا یجب أن ُیركز التحقیق على القضایا الرئیسیة.

یتمثل أحد أھداف ھذا التحقیق في تقدیم سرد واقعي لما حدث في جمیع أنحاء المملكة المتحدة. ومن أھدافھ أیًضا معرفة

الدروس المستفادة لتوجیھ االستعدادات لألوبئة في المستقبل في المملكة المتحدة. إنني عازمة على القیام بھذا التحقیق

واختتامھ بأسرع ما یمكن حتى نستخلص الدروس المستفادة قبل حدوث جائحة أخرى.

مراعاةمععلني،بشكلیتمأنیجبأنھیعنيوھذا.2005لعامالتحقیقاتقانونبموجبإجراؤهتمقانونيتحقیقھذا

أي قیود مفروضة للحمایة من مخاطر اإلضرار بالمصلحة العامة. سأجري التحقیق بنزاھة وعالنیة وفًقا اللتزاماتي
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القانونیة نحو القیام بذلك. سوف أضمن أن أولئك الذین یشاركون بشكل وثیق في أعمال التحقیق وكذلك الجمھور األوسع

یتلقون تحدیثات منتظمة حول التقدم المحرز.

لدّي سلطة الحصول على األدلة من جمیع أنحاء األقالیم األربعة للمملكة المتحدة واإللزام بتقدیم الوثائق ومثول الشھود.

سوف أتعامل مع جمیع حاملي األدلة والشھود بإنصاف، كما ھو مطلوب مني، لكنني لن أتردد في توضیح آرائي بشأن أي

شخص أو منظمة تقف في طریق التحقیق الذي یؤدي مھمتھ.

من المھم أیًضا توضیح الصالحیات التي ال أملكھا. یتمثل دوري في العثور على الحقائق، والتأكد مما حدث بشكل خاطئ

(وما حدث بشكل جید)، وتقدیم توصیات بشأن الدروس التي یجب أن تستفیدھا المملكة المتحدة من الوباء. ال أمتلك سلطة

المالحقة القضائیة أو إقامة دعوى ضد أي شخص، ناھیك عن فرض غرامة على األشخاص أو سجنھم نتیجة أفعالھم أو

تقصیرھم فیما یتعلق بالوباء.

أود اآلن أن أنتقل إلى مصادر المعلومات األخرى التي ستكون حیویة لھذا التحقیق؛ االستماع إلى األشخاص حول

تجاربھم، واستخدام البحث والتحدث إلى الخبراء لجمع أكبر قدر ممكن من وجھات النظر.

تتطلب الشروط المرجعیة أن یستمع التحقیق إلى تجارب العائالت التي فقدت ذویھا واآلخرین الذین عانوا من المشقة أو

الفقد نتیجة الوباء، وأن ینظر بعنایة في تجارب العائالت التي فقدت ذویھا. ھذه مھمة كبیرة وھامة. وسوف یفعل التحقیق

ذلك بعدة طرق مختلفة، منھا "تمرین االستماع" الذي سیبدأ في وقت الحق من ھذا العام.

،سیكون تمرین االستماع ھذا ذا قیمة كبیرة للتحقیق من خالل جمع تجارب الوباء من جمیع أنحاء المملكة المتحدة

بما في ذلك تجارب األشخاص األكثر تضرًرا وأیًضا أولئك الذین لم ُیسمع صوتھم أبًدا. سیوفر فرصة لألشخاص إلخبار

التحقیق عن تجاربھم من دون إجراء تقدیم األدلة الرسمي أو حضور جلسة استماع عامة، بحیث یشعر الجمیع بالقدرة على

المساھمة في التحقیق، إذا رغبوا في ذلك، وأن یتم االستماع إلیھم. بدأ فریقي العمل على تسھیل ھذا األمر قدر اإلمكان،
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على سبیل المثال عبر اإلنترنت وكذلك من خالل النقاشات على مستوى المملكة المتحدة.

سیتم تحلیل التجارب التي تمت مشاركتھا مع التحقیق وتقدیم التقاریر التي تسلط الضوء على الموضوعات التي تظھر. لن

تكون ھناك قیود على ما یمكن أن یقولھ الناس للتحقیق، لكن ال یمكن التحقیق فیما ُیدلون بھ كأفراد. وبھذه الطریقة، سوف

نعرف معلومات أكثر بكثیر عن تأثیر الوباء على من فقدوا ذویھم، وعلى موظفي الرعایة الصحیة واالجتماعیة ومقدمي

الرعایة، وعلى الشركات والعاملین والمھن وسبل العیش، وعلى نظام العدالة الجنائیة، وعلى األطفال، وعلى التحصیل

األكادیمي و على المجتمعات المختلفة في األقالیم األربعة.

سیقوم التحقیق أیًضا بمراجعة األبحاث الحالیة حول الوباء من جمیع أنحاء العالم حیث سیساعد ذلك في فھم استعداد

المملكة المتحدة للوباء واستجابتھا لھ، والتكلیف بإجراء بحث خاص بھا في المجاالت التي تتطلب تحلیًال أكادیمًیا جدیًدا.

سیتم الكشف عن األبحاث التي اّطلع علیھا التحقیق في إجراءاتھ عند االقتضاء وسیتم نشرھا على موقع التحقیق.

سأعین مجموعات من الخبراء العلمیین وغیرھم لمساعدة لجنة التحقیق في عملھا، وسوف تغطي ھذه المجموعات عدًدا

من الموضوعات واآلراء المختلفة. سیكون ھذا مھًما لضمان استفادة التحقیق من الخبرة المتاحة وفھم مختلف اآلراء حول

الجوانب العلمیة واالقتصادیة الرئیسیة للوباء. التحقیق عبارة عن عملیة مستقلة لتقصي الحقائق. وھو لن یقدم أي

افتراضات، لكن سیسترشد باألدلة. سیتم تكلیف مجموعات الخبراء بمھمة إعداد تقاریر مشتركة، والتي یمكن استخدامھا

كدلیل، وتحدید مواطن االتفاق واالختالف حول الموضوعات التي تم توجیھھم للمساعدة بشأنھا. سُیترك األمر لي بصفتي

رئیسة التحقیق لتقریر مقدار الوزن الذي یجب إعطاؤه لھم.

حددت الفرق التي تقود عملنا االستقصائي بالفعل عدًدا من الموضوعات التي سنقوم بإجراء بحث بشأنھا ونطلب فیھا

مشورة الخبراء. سأقدم المزید من التفاصیل حول نھجنا المقصود للبحث واستشارة الخبراء في جمیع جوانب التحقیق.

سوف نجمع ھذه الخبرات والتقاریر والبیانات واألبحاث لتزوید التحقیق االستقصائي بالمعلومات والتحضیر لجلسات

االستماع العامة.
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كما ذكرُت سابًقا، فإن اختصاصات التحقیق واسعة النطاق ومتطلبة. لقد فكرنا بشكل كبیر في كیفیة تجمیع األدلة وفحصھا

على أفضل وجھ، ویمكن أن یصل التحقیق في النھایة إلى استنتاجات قویة وعادلة.

لمعالجة الجوانب العدیدة المختلفة للوباء التي تشملھا الشروط المرجعیة، فقد قررت تجمیعھا في شكل وحدات. سیكون لدي

ِفرق، في جمیع أنحاء المملكة المتحدة، للتحقیق في كل وحدة. وسیحصلون على األدلة ویحللونھا، ویتأكدون من تزوید

المشاركین األساسیین في التحقیق بالوثائق وقدرتھم على التحضیر لجلسات االستماع العامة. سیعملون على نطاق واسع

بالتوازي. سأقوم بعد ذلك بإجراء جلسات االستماع العامة لكل وحدة، واحدة تلو األخرى.

ح رئیس الوزراء أنھ یرغب في تعیین عضوین إضافیین من أعضاء اللجنة لمساعدتي في سماع األدلة وتقدیم لقد صرَّ

النتائج والتوصیات. لكني ال أرید تأجیل العمل حتى یتم تعیینھم، لذا فقد أصدرت تعلیماتي لفریق التحقیق للمضي قدًما في

إعداد الوحدات.

سیتم اإلعالن عن الوحدات وفتحھا بالتسلسل، مع دعوة الراغبین في القیام بدور رسمي في التحقیق للتقدم لیصبحوا

"مشاركین أساسیین" في كل وحدة، بدالً من التحقیق ككل. ورغم أنني أدرك أن بعض األفراد والمجموعات والمنظمات قد

یتقدمون ویصبحون مشاركین أساسیین في أكثر من وحدة واحدة، فإن تقسیم عمل التحقیق وتعیینھم بھذه الطریقة سیسمح

لي بالتأكد من أن كل وحدة یمكن إدارتھا بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة. أدعو المتقدمین إلى تجمیع أنفسھم مع غیرھم من

أصحاب االھتمامات المماثلة، حیثما أمكن ذلك، للمساعدة في إدارة العدد الكبیر المحتمل من األشخاص والمنظمات التي

تسعى للحصول على صفة مشارك أساسي.

سأفتح الوحدات الثالث األولى وسأعقد جلسات استماع أولیة ھذا العام، وستبدأ جلسات االستماع العامة الموضوعاتیة في

.2023عامربیعأواخر
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وماصحیحبشكلكورونافیروسجائحةانتشارخطروتخطیطتحدیدتممدىأيإلىتبحثوسوفالیوم.1الوحدةسُتفتح

إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة لذلك االحتمال. ستنظر الوحدة في استعداد المملكة المتحدة لحاالت الطوارئ المدنیة في

النظام بأكملھ، بما في ذلك توفیر الموارد ونظام إدارة المخاطر واالستعداد لألوبئة. كما سیبحث في عملیة صنع القرار

الحكومي المتعلقة بالتخطیط ویسعى إلى معرفة الدروس المستفادة من الحوادث السابقة وعملیات المحاكاة والمقارنات

الدولیة.

في1للوحدةالكاملةالعامةاالستماعجلساتوستبدأسبتمبر،فيالوحدةھذهفيتمھیدیةاستماعجلسةأوللعقدأخطط

یكونأنعلى،1الوحدةفيأساسیینمشاركیناعتبارھمفيیرغبونلمنالتقدیمعملیةأیًضاالیومتبدأالمقبل.العامربیع

أغسطس.16ھوالطلباتلتقدیمالنھائيالموعد

م المملكةفيالقراروُصنعاألساسیةواإلداریةالسیاسیةالحوكمةفياألولالجزءسیبحثأجزاء.إلى2الوحدةسُتقسَّ

بماالمركزیة،الحكومةفيالقرارصنععملیةوأیًضا19كوفید-لوباءالمتحدةللمملكةاألولیةاالستجابةوستتناولالمتحدة.

في ذلك األداء السیاسي والخدمة المدنیة وفعالیة العالقات مع الحكومات في اسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیة والسلطة

المحلیة والقطاعات التطوعیة / المجتمعیة . ستنظر أیًضا في عملیة صنع القرار للتدخالت غیر الدوائیة (بمعنى آخر

عملیات اإلغالق وجمیع القیود والمتطلبات األخرى)، فضالً عن استخدام الخبرة العلمیة، وجمع البیانات والنمذجة،

واالتصاالت الحكومیة واتصاالت الصحة العامة، بما في ذلك علم السلوك، والرسائل، والمحافظة على الثقة والرقابة

البرلمانیة والرقابة التنظیمیة.

2وأ2الوحداتفإن،2الوحدةفيإنجلترا)منظورمن(وكذلكككلالمتحدةالمملكةمنظورمنالصورةفيالنظربعد

2الوحداتستتمالشمالیة.وأیرلنداوویلزاسكتلندامنظورمنواالستراتیجیةالشاملةالقضایانفستتناولسوفج2وب

التوالي.علىالشمالیةوأیرلنداوویلزاسكتلندافيج2وب2وأ

یولیو15مناعتباًراالتحدیثتم
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على الرغم من أنھ تم إجراء تحقیق في اسكتلندا تحت إشراف السیدة بول للنظر في األمور المفوضة إلى حكومتھا (وال

یزال من الممكن إجراء تحقیقات في ویلز وأیرلندا الشمالیة)، فإن مھمة التحقیق التي أجریھا ھي على نطاق المملكة

المحفوظةاألمورفيأفكرأنعلّيیتحتمالمرجعیة،وشروطي2005لعامالتحقیقاتقانونشروطبموجبالمتحدة.

والُمفوضة في نفس الوقت حین تتداخل. ومع ذلك، عندما یعود التحقیق إلى كل من األقالیم المفوضة في وحدات الحقة

االسكتلندیة،بالمسائلیتعلقفیماأعتزم،فإنني،ج2وب2وأ2الوحداتفيتناولھایتملمالتياألمورتلكلمعالجة

ترك أكبر عدد ممكن من القضایا المفوضة إلى لجنة التحقیق االسكتلندیة.

باتباع ھذا النھج، فإن شاغلي األساسي ھو أن یكون واضًحا للناس في جمیع أنحاء المملكة المتحدة أي تحقیق ھو المسؤول

عن النظر في قضایا معینة. یجب أن أراعي أیًضا المنظمات واألفراد الذین سیتم استدعاؤھم لإلدالء بالشھادة، ومنحھم

الثقة بأنھ لن تكون ھناك دعوات متكررة لنفس المادة من تحقیقات مختلفة. عندما ینظر تحقیقي في قضایا تتعلق على وجھ

التحدید باسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیة، سأسعى إلى تقلیل االزدواجیة في التحقیقات وجمع األدلة واإلبالغ مع أي

تحقیقات أخرى أنشأتھا الحكومات في تلك األقالیم.

ستكون قاعدة التحقیق لجلسات االستماع العامة في لندن، لكنھ سیقضي بعض الوقت أیًضا في االستماع إلى أدلة حول

استجابة وتأثیر الوباء في كل من األقالیم األربعة التي تتألف منھا المملكة المتحدة.

وستبدأالخریف،فيالتمھیدیةاالستماعجلساتأولىوسیعقدالعام،ھذامنأغسطسأواخرفي2الوحدةالتحقیقسیفتتح

ذلك.بعدج2وب2وأ2الوحداتستأتيلندن.في2023صیففيالوحدةلھذهالعامةاالستماعجلسات

وعلىعامبشكلالصحیةالرعایةأنظمةعلىلھوالمجتمعیةالحكومیةواالستجاباتكوفیدتأثیر3الوحدةستدرس

المرضى والمستشفیات وغیرھم من العاملین في مجال الرعایة الصحیة. وسوف یبحث، ضمن قضایا أخرى، في أنظمة

الرعایة الصحیة والحوكمة، والمستشفیات، والرعایة األولیة (بما في ذلك الممارسین العمومیین وأطباء األسنان)، والتأثیر
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التطعیملبرامجالصحیةالرعایةتوفیرعلىوالتأثیراتبكوفید،المرتبطغیروالعالجNHSانتظارقوائمعلى

والتشخیص والدعم لمرضى كوفید الذین یعانون منھ لفترات طویلة.

ھذه لیست سوى الوحدات األولى التي سینظر فیھا التحقیق، وسوف ینشر التحقیق مزیًدا من المعلومات حول الوحدات

الالحقة في األشھر المقبلة. على نطاق واسع جًدا، من المرجح أن تغطي ھذه الوحدات كل قضایا "النظام" و "التأثیر" في

والعالج المضاد للفیروسات في جمیع أنحاء المملكةاللقاحات والعالجاتجمیع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك:

المتحدة، وقطاع الرعایة، والمشتریات الحكومیة ومعدات الحمایة الشخصیة، واالختبار والتعقب، واألعمال الحكومیة

واالستجابات المالیة في جمیع أنحاء المملكة المتحدة وتأثیرھا على قطاعات األعمال وعدم المساواة الصحیة وتأثیر

األخرى.العامةوالقطاعاتالعامةالخدماتعلى19كوفید-وتأثیروالشبابواألطفالوالتعلیم،19كوفید-

أكرر الوعد الذي قطعتھ في الشروط المرجعیة بأنھ عند التحقیق في كل ھذه القضایا، ستكون أوجھ عدم المساواة في طلیعة

االستقصاءات التي یقوم بھا التحقیق.

أعلم أن العدید من األشخاص سیتساءلون إلى متى سیتعین علیھم االنتظار لسماع استنتاجاتي وتوصیاتي. من خالل بدء

التحقیق فعلًیا عن طریق الوحدات، سأكون قادرة على تقدیم تقاریر منتظمة. أعتزم التأكد من أن التقاریر تركز على التحلیل

الرئیسي والنتائج والتوصیات وأن تكون مكتوبة بلغة واضحة بحیث یسھل فھمھا من قبل أي شخص یرغب في قراءتھا.

عندما أقدم توصیات للناس أو المنظمات، أتوقع منھم أن یأخذوھا في االعتبار ویستجیبوا لھا سریًعا، للتأكد من أن المملكة

المتحدة مستعدة جیًدا قدر اإلمكان لالستجابة للوباء القادم وحمایة أرواح شعبھا. سیراقب التحقیق تنفیذ التوصیات التي

یقدمھا خالل فترة عملھ.

أرید أن أنتھي من حیث بدأت، باإلشارة إلى أھمیة ھذا التحقیق لألشخاص الذین عانوا أكثر من غیرھم. خالل االستشارة

العامة التي تمت في وقت سابق من ھذا العام، عندما التقیُت بالعائالت التي فقدت ذویھا أثناء تفشي الوباء، اندھشُت لمعرفة

إلى أي مدى كان ھذا الفُقدان مدمًرا لھم، وھو ما تفاقم بسبب تأثیر القیود المفروضة في ذلك الوقت على قدرتھم على
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الحزن. أعلم أن آخرین عانوا من خسائر كبیرة أیًضا نتیجة للوباء وأن كل شخص قد تغیرت حیاتھ إلى حد ما. من ناحیتي،

سأبذل قصارى جھدي إلجراء التحقیق بطریقة تعترف بھذه المعاناة وتسعى إلى تقلیص نطاق معاناة اآلخرین بنفس

الطریقة في المستقبل.

ونظًرا التساع نطاق تحقیقاتي، لن یكتمل ھذا األمر بالسرعة التي قد یرغب البعض بھا. وأنا ال أعتذر عن ذلك. إنني

مصممة على ضمان وصول التحقیق إلى األدلة التي یحتاجھا وأن ُیتاح لھ الوقت لتحلیل تلك األدلة بشكل صحیح قبل أن

یمثل الشھود أمامي. سأحاول التأكد من أن ترتیب الوحدات منطقي ویرسم صورة للوباء؛ لن یوافق الجمیع على ھذا األمر

ولكنھ سیسمح لي بالبحث بعمق كاٍف في كل قضیة أعتقد أنھا بحاجة إلى تدقیق.

ھذا التحقیق ھو فرصتنا للتفكیر في كل ما حدث خالل الوباء في المملكة المتحدة - سواء ما یمكن تحسینھ أو ما تم القیام بھ

بشكل جید - حتى نكون مستعدین بشكل أفضل للتعامل مع أي أوبئة مستقبلیة.

إنھ أیًضا فرصة لتقدیم سجل طویل األمد لألثر المدمر للوباء على الناس في جمیع أنحاء المملكة المتحدة.

وأخیًرا، سأحاول أنا وفریق التحقیق إیجاد طریقة إلحیاء ذكرى من فقدانھم بأكثر الطرق احتراًما وُمالءَمة.

یولیو15مناعتباًراالتحدیثتم


