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 :صخممال
نجد بأن منظمة الصحة العالمية كانت ليا     

دور فعال في تعزيز التعاون الدول والمنظمات 
وأن الدول العالم ، لمواجية فيروس كورونا

برى كانت والزال تيتم باألنفاق خاصة الدول الك
عمى الجانب العسكري عمى حساب الجوانب 
األخرى األكثر أىمية لشعوبيا وشعوب العالم 

كالجانب الصحي وتطوير خدماتو حتى ، الجامع
، واألوبئة الطارئةيكون مؤىمة لمواجية الكوارث 

وتعتبر جائحة كورونا التي تفشت في جميع 
من اإلصابات الدول العالم مخمفة العديد 

صورة من ، والوفيات وخسائر االقتصادية كبيرة
صور اإلرىاب البيولوجي التي سوف تقمب 

خاصة بعد االتيامات ، الموازين في العالم أجمع
قادة دول العالم بعضيا البعض بشأن ظيور ىذا 

بحيث أصبح لفيروس ، الفيروس وكيفية تفشييا
ا ما عمى العالقات الدولية وىذ اً نعاكساكورونا 
تغيرات في النظام الدولي بعد القضاء إلى  يؤدي

 عمى ىذا الفيروس.
، الصحة العالمية، كورونا كممات المفتاحية:

 . تعاون، الدول، المنظمة
 المقدمة

تم إعالن ، 9139من ديسمبر لعام 13في     
عن أول ظيور لما يسمى االن باسم فيروس 

في مدينة ووىان في ، (39كورونا) كوفيد 
وأفادت السمطات ، رية الصين الشعبيةجميو 

عبر وسائل ، 9191يناير  9الصينية في 
األعالم بأن سبب االلتياب الرئوي الفيروسي ىو 
فيروس كورونا ولكن يختمف عن أي فيروس 

 كورونا عرف لحد أالن.
ونظرا لسرعة تفشيو لم يعد أستطاع أي دولة     

وخاصة لعدم اكتشاف لقاح ، السيطرة عميو
ية منو األمر الذي أرىق الدول وجعميا أمام لموقا

ومنظمة الصحة ، مسؤولية حماية رعاياىا
العالمية اعتبرتو مرحمة طارئة لمصحة العامة 

النيا تسبب بالكارثة ، تسبب ذعرا وقمقا دوليا
الصحية في أغمب دول العالم مخمفة العديد من 

وىذا ما دعت منظمة ، الوفيات واإلصابات
لتعزيز التعاون الدول الصحة العالمية 

 والمنظمات لمكافحة ىذا الوباء.
التعاون الدولي مسؤولية ممقاة عمى  ويعد    

عاتق جميع مكونات المجتمع الدولي من الدول 
قميمية النيا تيدد البشرية ، والمنظمات دولية وا 

وبالتالي فان ، بأكمميا وال تستثني أحدا منيا
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يا تعتبر طوق التعاون الدولي ليا أىمية كبيرة الن
النجاة بالنسبة لألفراد الشعوب وخاصة شعوب 
الدول النامية الذين يعانون من سؤ النظم 

 الصحي في بمدانيم.
وكان لمنظمة الصحة العالمية دور فعال في     

مكافحة فيروس كورونا من خالل نشر التوعية 
الصحية والعمل عمى تعزيز التعاون مكونات 

لذلك ، ىذا الفيروسالمجتمع الدولي لمكافحة 
أصبح عمى مكونات المجتمع الدولي تعاون فيما 
بينيا خاصة ما يتعمق بتقديم المساعدات المالية 
واألدوية من أجل تصدي ليذا الفيروس والحد 

 من انتشاره.
يجب عمى الدول وضع  :مشكمة البحث
، وترك اتيام بعضيا البعض، الخالفات جانبا

في الوقت الحاضر  الن األزمة التي تواجو العالم
تتطمب تعاون مكونات المجتمع الدولي فيما بينيا 
ألنيا بالرغم من وجود الخالفات والعقبات بينيم 
اال ان الدافع األىم في ظل ىذه الظروف ىو 

نقاذ البشرية من ىذا الفيروس ي إلنسانالتعاون اإل
الذي أنتشر في أغمب دول العالم مخمفة العديد 

 ت.من الوفيات واالصابا
اعتمدنا عمى المنيج التحميمي  :منهجية البحث

وذلك من خالل تحميل النصوص القانونية 
المتعمقة بمنظمة الصحة العالمية وغايتيا ودورىا 
في نشر التعميمات واإلرشادات الصحية 
واإلشراف والمتابعة عمى منظمة الصحية في 
العالم وتعزيز التعاون الدول والمنظمات لمكافحة 

 فيروس كورونا. والسيمااألمراض األوبئة و 

مبحثين إلى  تم تقسيم ىذا البحث: خطة البحث
 وعمى نحو التالي:

 : ماىية منظمة الصحة العالميةاألولالمبحث 
: التعريف بمنظمة الصحة العالمية األولالمطمب 
 وغايتيا.

 المطمب الثاني: ىيكمية منظمة الصحة العالمية.
ي فالعالمية  المبحث الثاني: دور منظمة الصحة

تعزيز جيود الدول والمنظمات في مكافحة 
 فيروس كورونا.

: تعاون  منظمة الصحة العالمية  األولالمطمب 
 مع الدول لمواجية فيروس كورونا.

المطمب الثاني: تعاون منظمة الصحة العالمية 
 مع المنظمات لمواجية فيروس كورونا.

 األولالمبحث 
 العالمية منظمة الصحةتعريف ب

 البد من تعريف منظمة الصحة العالمية    
بيان نشأتيا وطبيعة عمميا ومعرفة أجيزتيا قبل و 

دور المنظمة في تعزيز جيود الدول إلى  تطرق
وبالتالي ، والمنظمات في مكافحة فيروس كورونا

ماىية ىذه إلى  سوف نتطرق في ىذا المبحث
إلى  ونتطرق، األولالمنظمة في المطمب 

ة التابعة ليا من خالل المطمب أجيزتيا الرئيسي
 الثاني.

 األولالمطمب 
 ماهية منظمة الصحة العالمية 

ىي  واحدة من الوكاالت تابعة لمنظمة األمم     
أنشئت بموجب مؤتمر الصحة العالمية ، المتحدة



 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

191 

الذي عقد بدعوة من المجمس ، (3)3998في عام 
، االقتصادي واالجتماعي الذي أبرم في نيويورك

ليدف منيا تحسين الظروف الصحية وكانت ا
ومقر المنظمة في جنيف ، وتعزيز التعاون الدولي

وفي مجال الصحي تعتبر منظمة ، بسويسرا
الصحة العالمية السمطة التوجييية والتنسيقية 

وبالتالي فأنيا مسؤولة عن ، ضمن األمم المتحدة
، تأدية دور قيادي في المسائل الصحة العالمية

قواعد خاصة بالبحوث ووضع البرامج وال
وتوفير الدعم لمبمدان من ناحية ، الصحية
 .(9)التقنية
كما تتمتع منظمة الصحة العالمية     

بالشخصية القانونية الدولية وبموجبيا تحق 
لممنظمة الصحة العالمية أبرام اتفاقيات مع 

وبالتالي ليا دور كبير ، أشخاص القانون الدولي
حيث تنص ، راضفي القضاء عمى األوبئة واألم

بان ، 3997دستورىا الذي دخل حيز النفاذ في 
ان تتمتع بأعمى مستوى من  إنسانيحق لكل 

أو  الجنسأو  بدون تمييز بسبب الدين، الصحة
الوضع السياسي واالجتماعي أو  العرق

 .(1)واالقتصادي 
نو      منظمة الصحة العالمية تتعاون مع  ا 

منظمة األمم المتحدة في مجال الصحة 

                                                           

حطٍٛ ػًر، دنٛم انًُظًبد انذٔنٛخ األلهًٛٛخ  (1)

، 2005انُٓضخ انؼرثٛخ، يصر، ٔانًزخصصخ، دار 

 .252ص

يٛطبء فزحٙ، رمٛٛى جٕدح انًؤضطبد انصحٛخ  (2)

انحكٕيٛخ حطت يؼبٚٛر يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ، 

كهٛخ انزجبرح، جبيؼخ اضاليٛخ، ، رضبنخ يبجطزٛر

 . 44، ص2016فهططٍٛ، 

حطٍٛ ػًر، دنٛم انًُظًبد انذٔنٛخ، دار انفكر  (3)

 .66، ص2000انؼرثٙ، يصر، 

وأن نظمة الصحة العالمية تضم ، (9)العالمية
في منظمة  عضاءوىم دول األ، ( عضوا399)

وتضم منظمة الصحة العالمية ، األمم المتحدة
 ( مكتبا يعمل فييا األطباء واألخصائيين351)
 الخبراء العالميين.و 

وتعمل منظمة الصحة العالمية  ألجل     
 التعزيز جيودىا الصحية الوطنية مع الدول

سواء كان لممنظمة الصحة العالمية  عضاءاأل
إلى  كما تيدف، حضور ميداني في الدولة ام ال

تحقيق أعمى مستوى صحي مستدام لجميع 
وتعمل مع الدول والمنظمات الدولية ، الناس

كما تعمل منظمة ، (5)لوضع الخطط الصحية
الصحة العالمية في ميدان الصحي العالمي 

وأقامت عالقات فعالة ، كسمطة التوجيو والتنسيق
مع منظمة األمم المتحدة والوكاالت واإلدارات 

وتساعد الدول عمى تعزيز الخدمات ، الحكومية
 .(6)الصحية

ومن مبادئ منظمة الصحة العالمية يرى بأن     
ىو التمتع  نساناحد الحقوق الضرورية لإل

وألجل تحقيق األمن والسمم الدوليين ، بالصحة
مستوى من الصحة لجميع  البد من تحقيق أعمى

كما تعمل المنظمة عمى تطوير ، الشعوب
التعاون في مجال األبحاث العممية حول 

                                                           

ػهٕاَٙ يجبرن، دٔر انًُظًبد انذٔنٛخ انًزخصصخ  (4)

فٙ حًبٚخ انجٛئخ يٍ ٔانًُظًبد غٛر انحكٕيٛخ 

شٕر فٙ يجهخ انًفكر، كهٛخ انحمٕق، يُثحش ، انزهٕس

، 2012، ضُخ 14جبيؼخ يحًذ ثٍ ثٕضٛبف، انؼذد 

 .620ص

يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ، ػًم انًُظًخ يغ انجهذاٌ،  (5)

 www.who.int ًُظًخ:ػهٗ انًٕلغ االنكزرَٔٙ نه

( يٍ دضزٕر يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ 2ُٚظر انًبدح ) (6)

 . 1646نؼبو 
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الدول مسؤولية عن و ، (3)األمراض المستحدثة
صحة أفراد شعوبيا وألجل وفاء بيذه المسؤولية 
البد من االتخاذ اإلجراءات الضرورية الصحية 

 .(9)واالجتماعية كافية
الصحة العالمية تعمل عمى  كما أن منظمة    

تعزيز تعاون الجماعات الفنية والعممية التي 
تعمل عمى تقدم جانب الصحة والعمل عمى 

وطرح ، (1)القضاء عمى األمراض واألوبئة
االتفاقيات والتوصيات متعمقة بالصحة الدولية 
وتشجيع األبحاث العممية متعمقة بالصحة 

، يوتطوير التعميم والتدريب في جانب الصح
والنيوض بصحة الطفل وأالم وتطوير األنشطة 

 (9)الصحة العقمية
وفي نياية ىذا المطمب نجد بأن منظمة     

الصحة العالمية ىي أحدى الوكاالت 
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة في حقل 

وغايتيا تنسيق العمل الصحي ، الصحي العامة
وتقديم المساعدات ، عمى المستوى العالمي

كما ، دول لمكافحة األوبئة واألمراضوالعون لم
تعمل عمى تعزيز التعاون بين مكونات المجتمع 
الدولي ألجل تصدي والحد من االنتشار 

 األمراض.
 

                                                           
خبنذ يصطفٗ، انجٕاَت انمبََٕٛخ نحًبٚخ انجٛئخ يٍ  (1)

انزهٕس فٙ ضٕء انزشرٚؼبد انٕطُٛخ ٔاألرفبلٛبد 

، 2011انذٔنٛخ، دار انفكر انجبيؼٙ، االضكُذرٚخ، 

 .264ص

زٕر انًُظًخ، يزبح ػهٗ يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ، دض (2)

 انًٕلغ االنكزرَٔٙ نهًُظًخ  انطبثك. 

ٔائم احًذ ػالو، انًُظًبد انذٔنٛخ، دار انُٓظخ  (3)

 .566، ص2016انؼرثٛخ، انًصر، 

يحًذ طهؼذ انغًُٛٙ، انٕجٛس فٙ انزُٛى انذٔنٙ،  (4)

 .660، ص1644يُشأح انًؼبرف، االضكُذرٚخ، 

 المطمب الثاني
 هيكمية منظمة الصحة العالمية 
لممنظمة الصحة العالمية أجيزة تمارس من     

خالليا السمطات والتصرفات القانونية وتعبر عن 
ومن أىم أجيزة منظمة الصحة العالمية ، أرادتيا

جمعية الصحة العالمية والمجمس التنفيذية 
وىذا ما نتحدث عنو في ىذا ، واألمانة العامة

 المطمب.
ىي أعمى  :جمعية الصحة العالميةاوال: 

العالمية حيث تتخذ  منظمة الصحةجياز في 
، قرارات المنظمة من قبل جمعة الصحة العالمية

في منظمة  عضاءالدول األحيث تتألف من 
الصحة العالمية والمنظمات الحكومية وغير 

 منظمة الصحةحكومية التي ليا عالقات رسمية ب
ومن أىم وظائف الجمعية وضع سياسة ، العالمية

المنظمة والخطط العامة متعمقة بالميزانية 
جمعية الصحة وكما تصدر ، وبالبرنامج السنوي

منع انتشار العالمية الموائح التي تستيدف 
 وتعداإلمراض متعمقة بالصحة وبالحجر الصحي 

ىذه الموائح ممزمة لمدول أال في حالة اعترضت 
 .(5)تحفظت عميياأو  الدولة
ىي التي  الصحة العالميةكما أن جمعية     

 منظمة الصحةتقرر االتفاقيات التي تعقدىا 
التوصيات الخاصة إلى  وتنظر، العالمية

نظمة األمم المتحدة بالصحة الصادرة من م
 .(6)واتخاذ اإلجراءات األزمة لتنفيذىا

                                                           

نًُظًخ يزبح ػهٗ يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ، ْٛكهٛخ ا (5)

 يٕلغ  انرضًٙ نهًُظًخ انطبثك.

ػصبو زَبرٙ، انزُظٛى انذٔنٙ، دار انُٓضخ انؼرثٛخ،  (6)

 .151- 150، ص2002انؼرثٛخ، انمبْرح، 
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وان جمعية الصحة العالمية تعقد اجتماعيا    
كما يحق لمجمعية ، سنويا في المقر في الجنيف

عمى طمب أغمبية دول  انعقاد دورات عادية بناءً 
عمى طمب من مجمس  بناءً أو  عضاءاأل

 .(3)التنفيذي
جمس التنفيذي م: ثانيا: المجمس التنفيذي 

يقوم بميمة الجياز التنفيذي لبرامج وسياسات 
وتقوم بتنفيذ قرارات ، العالمية منظمة الصحة

الصادرة من جمعية الصحة العالمية وتقديم 
من أو  المشورة لمجمعية بناء عمى طمب الجمعية

( خبيرا تمثل الدول 19وتتألف من )، تمقاء نفسو
سنوات ( 1تختارىم الجمعية لمدة ) عضاءاأل

المذين  عضاءاأل عضاءعادة انتخاب األإويجوز 
كما يجتمع المجمس التنفيذي ، انتيت مدة واليتيم

األدنى لدراسة المسائل مرتين في السنة كحد 
جمعية منظمة الصحة إلى  حالتياإالتي تتم 

، كما تجتمع لمنظر في المسائل االدراية، العالمية
 .(9)ومجمس التنفيذي ىو يحدد مكان االجتماع

األمانة العامة لمنظمة :ثالثا: األمانة العامة 
الصحة العالمية تظم الموظفين الدوليين وعمى 
رأسيا مدير عام تعينو جمعية منظمة وتكون 
ميمتو أعداد المسائل المالية وميزانية لممنظمة 

المدير العام أمينا  وييد، ويعرضيا عمى المجمس
ت التي لجمعية ولممجمس ولكافة لجان والمؤتمرا

كما لممدير العام ، إبرامياإلى  تدعو المنظمة
اتصال باإلدارات الوطنية والمنظمات الحكومية 

                                                           

 .242ػصبو زَبرٙ، يصذر ضبثك، ص (1)

 .251ػصبو زَبَٙ، يصذر ضبثك، ص (2)

، (1)وغير الحكومية الصحية باالتفاق مع الدول 
ويشغل ىذا المنصب تيدروس أدىانوم وىو 

الصحة أكاديمي وسياسي اثيوبي وناشط ب
المنصب  ويعد أول أفريقي يشغل ىذا، العالمية
وبنياية ىذا المطمب ، مة الصحة العالميةفي منظ

نكتشف بأن لممنظمة الصحة العالمية أجيزة 
تمارس باسميا السمطات  والتصرفات القانونية 
وتعبر عن أرادتيا بموجب دستور منظمة الصحة 

 العالمية. 
 المبحث الثاني

دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز 
جهود الدول والمنظمات لمواجهة فيروس 

 روناكو 
لتوسيع قاعدة تعمل منظمة الصحة العالمية     

وتتبع درجة ، فيروس كوروناالمعرفة العممية ب
وتقوم بتقديم المعمومات ، شدتو وسرعة انتشاره

المجتمع العالمي التي تيم العاممين إلى  الصحية
واألشخاص المرضى ، في مجال الحقل الطبي

لتالي وبا، والمعافون وبالتالي تيم العالم بأكممو
نجد بأن العالم في الوقت الحاضر تواجو عدوا 

وىذا األمر يجعل المجتمع العالمي في ، مشتركا
خندق واحد ويجعل ليم ىدف وىو القضاء عمى 
ىذا الفيروس الذي غزا الدول وأصبحت  تواجو 

الجديدة التي تزداد يوما بعد الوفيات واإلصابات 
ة دور منظمإلى  وسنتطرق في ىذا المبحث، يوم

الصحة العالمية لتعزيز الجيود الدول في 
اما في المطمب الثاني سوف ، األولالمطمب 

                                                           

 ثحش يُشٕر ،ٛخضؼٛذ انطٛذ، يُظًخ انصحخ انؼبنً (3)

بح، جبيؼخ َبٚف نهؼهٕو، يجهذ فٙ يجهخ األيٍ ٔانحٛ

 .44، ص2006، 222، انؼذد 25
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دور منظمة الصحة العالمية لتعزيز إلى  نتطرق
 الجيود المنظمات.

 األولالمطمب 
دور منظمة الصحة العالمية لتعزيز  

 الجهود الدول
عمى الدول في الوقت الحاضر تعزيز     

أجل قضاء عمى فيروس من ، التعاون فيما بينيا
فالمسؤوليات والتحديات أصبحت ، كورونا

لذلك عمييم اتخاذ اإلجراءات ، مشتركة بينيم
والتدابير والتعاون الدولي لمحد من ىذا الخطر 

وىددت ، التي أثرت عمى اقتصاد جميع الدول
الحقوق األساسية لألفراد وأىميا الحق في 

 . (3)الحياة
ضيا عمى التصدي كما عمى الدول تساعد بع    

وان تتعاون في بحثيا العممي ، ليذا الفيروس
لمحصول عمى عالج جذري وفعال لمقضاء عمى 

وان تضع استراتيجيات تتعمق بالحقل ، (9)كورونا
الصحي وتراعي فييا جميع العوامل متعمقة 

وتقديم برامج في ، بالصحة العامة لجميع السكان
مات مجال التوعية الصحية واإلرشادات والخد

الصحية وتحسين مختمف األنظمة الصحية في 
وتسعى لتحقيق أعمى مستوى من ، (1)أنحاء العالم

الصحة بيدف تأمين رعاية صحية وتقديم 

                                                           

( يٍ انؼٓذ انذٔنٙ انخبص ثبنحمٕق 6اَظر: انًبدح ) (1)

 .1646انًذَٛخ ٔانطٛبضٛخ نؼبو 

يٕلغ ػرثٙ، صحٛفخ انشؼت انٕٛيٛخ، نُجؼم إَٔار  (2)

انزؼبٌٔ انذٔنٙ رجذد ظالو انٕثبء، ػهٗ انًٕلغ 

 http.arabic.beoble.comاالنكزرَٔٙ:

ى َظبو انًؼهٕيبد انصحٛخ ٛٛمراْٛى حًذ، رإثثبثكر  (3)

كهٛخ االداة، ، رضبنخ يبجطزٛرفٙ ٔالٚخ انخرطٕو، 

 .46، ص2001جبيؼخ دريبٌ االضاليٛخ، انطٕداٌ، 

خدمات صحية تكون من شأنيا أحداث تأثير 
 .(9)ايجابي  ينعكس عمى صحة أفراد الدولة

والتعاون الدولي ىو مجموعة عالقات التي     
وساعد عمى ذلك تبادل ، تربط دول ببعضيا

المصالح والمنافع واالحتياجات العالمية لمثروات 
 وييدف التعاون الدولي، (5)في جميع أنحاء العالم

تحقيق السمم العالمي التي تتعبو تحقيق إلى 
األىداف األخرى التي ييدف إلييا التعاون 

 .(6)الدولي
وىنا نجد بأن الصين بذلت جيودا في مجال     

جاح الذي حققتو في ولي نتيجة نالتعاون الد
وقامت بإرسال ، فيروس كوروناالسيطرة عمى 

وأكدت ، مختصين لمدول األخرى لمساعدتيم
المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية عمى 
ضرورة تعاون الدول تحت مظمة  منظمة الصحة 
العالمية لحماية الصحة العامة عمى مستوى 

 .(7)روسالعالمي من خالل تصدي ليذا الفي
وأن منظمة الصحة العالمية أخبرت العالم     

 COVIDعن ظيور مرض وأطمقت عمية أسم )
 تأعمن، 9191من مارس  33وبتاريخ ، (19

فيروس كورونا  أنمنظمة الصحة العالمية ب
عالميا ألنيا انتشرت في كافة أنحاء اًء وب أصبح

                                                           
ضٛجم ضٕٛ، ٔضغ اضزرارٛجٛبد نزحطٍٛ صحخ  (4)

انطكبٌ، رمرٚر يُزذٖ ٔٚش يزؼهمخ ثبنًجزًؼبد 

 .3، ص2016انطكبَٛخ انصحٛخ، يؤضطخ لطر، 

زٚزٌٕ ٔضبح، انًؼجى انطٛبضٙ، دار اضبيّ نهُشر،  (5)

 .62، ص2010ػًبٌ، 

ٛخ فٙ َظبو َطبَيحت انذٍٚ يحًذ يؤَص، انجرائى اإل (6)

انًحكًخ انجُبئٛخ، يطبثغ جبيؼخ َبٚف نهؼهٕو االيُٛخ، 

 .15، ص2010انرٚبض، 

انٕكبنخ انؼرثٛخ انطٕرٚخ نألَجبء، انرئٛص انصُٛٙ  (4)

ثالدِ فٙ يكبفحخ كٕرَٔب، يزبح ػهٗ  ٚؤكذ َجبح

 .www.sans.sy.npoانًٕلغ االنكزرَٔٙ: 
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العالم وأن ىدف المنظمة ىو إيقاف ىذا الفيروس 
ولغرض تحقيق ذلك قامت منظمة ، شارهومنع انت

خاصة البمحاولة توصيل المعمومات الصحية 
كما قامت  .(3)بيذا الفيروس لجميع الدول العالم

بنشر معمومات تخص االكتشاف والعالج 
وعدد الوفيات واإلصابات ، والوقاية من المرض

وتفاصيل متعمقة بأخر ، في جميع أنحاء العالم
ات التي تقدميا منظمة . وأن معموم(9)التطورات

الصحة العالمية تخدم جميع الفئات ولكن تخدم 
المؤسسات الصحة العامة والعاممين بحقل 

الصحفيون ووسائل األعالم بشكل و  الصحي
 .(1)أكبر
مع ت كما أن منظمة الصحة العالمية تعاون    

لتمقي معمومات الصحيحة حول ، موقع جوجل
ت متعمقة واإلطالع عمى تعميما فيروس كورونا

وتفشي ىذا الفيروس وتفادي ، بالسالمة الصحية
 .(9)الشائعات

وأطمقت المنظمة خدمة رسائل بالمغة العربية     
باالتفاق مع شركة واتس اب وفيسبوك من أجل 
اطالع الجميور عمى أخر التطورات المتعمقة 

وبموجبيا يتيح لمحكومات ، بفيروس كورونا
                                                           

ضًٛر يرزٔق، أًْٛخ انضمبفخ انصحٛخ: دراضخ  (1)

يٛذاَٛخ، ثحش يمذو يُشٕر فٙ يجهخ انحكًخ 

 .144، ص2012، 15نهذراضبد االجزًبػٛخ، انؼذد

ضبرح ٔٔد، ثش يؼهٕيبد صحٛخ ػٍ ضبرش: دراضخ  (2)

صحخ االنًٛخ، ثحش يُشٕر فٙ حبنخ يٍ يُظًخ ان

، 5يجهخ ػبنى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد ٔانُشر، يجهذ 

 63، ص2004، 2انؼذد 

ضبرِ شًٕ، دٔر يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ فٙ يجبل  (3)

انًؼهٕيبد انصحٛخ، ثحش يمذو إنٗ انًؤرًر انضبَٙ 

ٔانؼشرٌٔ ػٍ َظى ٔخذيبد انًؼهٕيبد انًزخصصخ 

ٕالغ ٔانزحذٚبد فٙ يؤضطبد انًؼهٕيبد انؼرثٛخ ان

 .2110، ص2014ٔانطًٕحبد، 

راثظ انخذيخ ػجر يٕلغ  (4)

 .www.googie.com.covid19جٕجم:

يور االطالع والعاممين في مجال الصحي والجم
 .(5)عمى جميع المعمومات متعمقة بيذا الفيروس

وفي نياية ىذا المطمب نجد بأن لممنظمة     
الصحة العالمية دور كبير في تنسيق العمل 

وذلك عن طريق تعزيز ، الدولي في حقل الصحة
ودفع الجيات ، التعاون الدولي وحشد الشراكات

وس الفاعمة في مجال الصحة لمكافحة ىذا الفير 
 عمى مستوى اإلقميمية والعالمية.
 المطمب الثاني

دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز  
 جهود المنظمات لمواجهة فيروس كورونا

أن تعاون المنظمات فيما بينيا النجاز     
ميمتيا المشتركة التي ىي ميمات ذات صفة 

فأن كل من منظمة األمم ، ية  عامةإنسان
منظمة الصحة العالمية ومنظمة و  ،المتحدة

أمثمة تطبيقية في ، غيرىاو  الصميب األحمر
 التعاون بين المنظمات لمتصدي لفيروس كورونا.

ونجد بأن في مجال بذل جيد مشترك     
لمكافحة فيروس كورونا اتفاق غرفة التجارة 
العالمية ومنظمة الصحة العالمية عمى العمل 

إلرشادات المشترك بيدف وصول المعمومات وا
وبالتالي ، الصحيحة لممجتمع األعمال العالمي

قامت غرفة تجارة الدولية عبر شبكتيا التي تظم 
مؤسسة أعمال بنشر التعميمات واإلرشادات 

وقامت منظمة ، ليتسنى ليم اتخاذ إجراءات فعالة
الصحة العالمية بنشر التعميمات واإلرشادات 
عبر شبكتيا العالمية لمقطاع الخاص بيدف 

                                                           

-http:bit.ly.whoراثظ خذيخ ػجر ٔاد ضبة:  (5)

covid19-whatsapp. 
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.كما تعاونت منظمة الصحة العالمية (3)حمايتيم
مع منظمة اليونيسيف عمى نشر التعميمات 

، فيروس كوروناواإلرشادات لحماية األطفال من 
من خالل أعداد المعمومات ىامة تتعمق بالحفاظ 

وكذلك نشر تعميمات ، عمى المدارس بشكل أمن
 .(9)تتعمق بحماية المرافق التعميمية

صندوق النقد الدولي مع مجتمع كما تعاونت     
الدولي ومنظمة الصحة العالمية لمواجية فيروس 
كورونا عبر رسالة تضامن مشترك متعمقة بيذا 
الفيروس وأعمنا عن مساعدتيا لممؤسسات الدولية 
والوطنية لمدول ألجل التصدي ليذا الكارثة 

 .(1)ية والقضاء عمييانساناالقتصادية واإل
األوروبي صادق عمى  ونجد بأن االتحاد    

المساعدات المالية لمواجية فيروس كورونا 
وخصص جزء من ىذه المساعدات لممنظمة 
الصحة العالمية التي أعمنت حالة الطوارئ 
العالمي بسبب انتشار الفيروس في أغمب الدول 

أما المتبقي من المساعدة المالية فقد ، العالم
خصصيا لدعم األبحاث خاصة بيذا الفيروس 

تي يتم أعداده في الدول لتصدي ليذا ال
 . (9)الفيروس

                                                           
غرفخ رجبرح انؼبنًٛخ، فٛرٔش كٕرَٔب، يزبح ػهٗ  (1)

 .www.who.intانًٕلغ االنكزرَٔٙ: 

خ انؼبنًٛخ ٔانَٕٛطٛف رٕجٛٓبد يُظًخ انصح (2)

ٔانصهٛت االحًر، يزبح ػهٗ يٕلغ االنكزرَٔٙ: 

www.who.int. 

االيى انًزحذح، رأصٛر كٕرَٔب ػهٗ لطبع انزصذٚر (3)

انؼبنًٙ، يزبح ػهٗ انًٕلغ االنكزرَٔٙ: 

www.un.org. 

ٔكبنخ االَبضٕل، االرحبد االٔرٔثٙ ٚصبدق ػهٗ  (4)

يزبح ػهٗ يطبػذاد يبنٛخ نًٕاجٓخ فٛرٔش كٕرَٔب: 

 .aa.com. wwwانًٕلغ االنكزرَٔٙ

كما أن منظمة الصحة العالمية تعاونت مع     
من خالل ، اتحاد الفيفا لمكافحة ىذا الفيروس

، أطالق حممة توعية بقيادة نجوم المعبة العالمية
كما قام االتحاد الدولي لكرة القدم بالتبرع بمساعد 

افحة ىذا مالية لدعم الحممة العالمية لمك
 . (5)الفيروس

أكدت منظمة الصحة العالمية عمى ضرورة     
، الشحن الجوي لمحد من انتشار فيروس كورونا

عمى ذلك قامت الدول باتخاذ اإلجراءات اًء وبن
والتدابير الوقائية وأىميا تقديم وسائل المسار 
السريع ألصدر تصاريح أثناء عمميات الشجن 

اء طاقم الطيران إعف، عند التسميم واالستالم
الشحن من الحجر الصحي لضمان توريد 

 .(6)البضائع بشكل أسرع وأسيل
وتعاونت منظمة الصحة العالمية مع منظمة     

العالمية لصحة الحيوان ومنظمة االمم المتحدة 
لألغذية والزراعة)الفاو( لمساعدة الدول العالم 
واألوساط البحثية متعمقة بتحديد عوامل المحتممة 

يوانات لفيروس كورونا والقضاء عمى لمح
 .(7)نسانالتي تمس اإل ةمباشر الاألحداث غير 

العالمية تعاونت مع  منظمة الصحةوان     
المجنة الدولية لمصميب األحمر واليالل األحمر 
لمعمل مع السمطات المختصة في الكثير من 
أماكن االحتجاز في العالم ألجل أتباع التعميمات 

لتدابير الصحية وتعزيز الوقاية ووضع ا
                                                           

رؼبٌٔ ثٍٛ يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ ٔانفٛفب، يزبح ػهٗ  (5)

 www.fifa.comػهٗ انًٕلغ االنكزرَٔٙ: 

اَجٙ خهٛفخ، انشحٍ انجٕ٘ ٕٚاجّ رحذٚبد كجٛرح فٙ  (6)

فٙ ظم أَزشبر فٛرٔش كٕرَٔب، يزبح ػهٗ انًٕلغ 

 .www.akhbarelyom.comاالنكزرَٔٙ:

يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ يغ يُظًخ انفبٔ، ػهٗ رؼبٌٔ  (4)

 .www.fao.orgػهٗ انًٕلغ االنكزرَٔٙ:
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الممارسات المتبعة كالفحص الطبي لموافدين 
الجدد والزائرين والموظفين الذين يعممون في 

 .  (3)أماكن االحتجاز
وفي نياية ىذا المطمب نجد بان لممنظمة     

الصحة العالمية دور فعال في تنظيم التنسيق 
وتعاون بين المنظمات في ظل ىذه الظروف 

ة بانييار االقتصادي والصحي في الصعبة متمثم
وان النظم الصحية وان كانت متقدمة أال ، العالم

، أنيا غير قادرة عمى مواجية فيروس كورونا
وىذا ما شاىدناه في أغمب الدول العالم والتي 
كانت تعتبر من دول ذات النظم الصحي متطور 

األمر الذي ، ولكنيا انيارت أمام ىذا الفيروس
ن المنظمات لمواجية ىذا يستوجب تعاون بي

تعزيز إلى  الوباء ووضع خطط مستقبمية تيدف
المنظومة الصحية ألجل مواجية اإلمراض 

 السارية واألوبئة التي تظير بشكل مفاجئ.
 

                                                           

، 16انهجُخ انذٔنٛخ نهصهٛت االحًر، جبئحخ كٕفٛذ  (1)

يزبح ػهٗ انًٕلغ انرضًٙ نهًُظًخ انصهٛت 

 www.icrc.orgاالحًر:

 الخاتمة
وفي نياية بحثنا قد توصمنا لى أىم     

االستنتاجات والتوصيات وذلك عمى النحو 
 التالي:

 اوال: االستنتاجات
حة العالمية تعد واحدة من عدة منظمة الص -3

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة تعمل في حقل 
تنسيق العمل الصحي إلى  الصحة العامة تيدف
وتقديم مساعدات لمدول ، عمى مستوى العالم

والعالمين في مجال الصحي لمواجية االمراض 
 واألوبئة.

عممت المنظمة عمى تعزيز التعاون  -9
كمنظمة ، وروناالمنظمات لمكافحة فيروس ك

الفيفا والفاو واليونسيف وغرفة التجارة العالمية 
منظمة النقد الدولي ومنظمة و  واالتحاد االوربي

والحد  فيروس كوروناالصميب األحمر لمواجية 
 من أنتشاره .

كما أن منظمة الصحة العالمية تعاونت مع  -3
الدول من أجل قضاء عمى فيروس كورونا والحد 

ر المعمومات واإلرشادات من انتشاره خالل نش
وتعاونت ، عبر موقعيا الرسمي  بكل لغات العالم

مع شركة جوجل إلطالق معمومات صحيحة 
وتعاون ، فيروس كوروناوتفادي الشائعات متعمقة ب
الفيس بوك إلطالع و  مع شريكتي وات ساب

خدمة الرسائل المخصصة بالغة العربية لالطالع 
 فيروس.العالم عمى أخر المستجدات ىذا ال

 التوصيات
من ضروري ان يكون ىناك دعم عالمي  -3

لممراكز البحثية في جميع أنحاء العالم بيدف 
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أكتشاف لقاح ليذا الفيروس المدمر والذي لم يتم 
 لقاح ليا لحد االن.إلى  توصيل

يجب أن تمتزم الدول وشعوبيا بالتعميمات  -9
والتوجييات التي تقدميا منظمة الصحة العالمية 

عبر أي وسيمة أو  وقعيا االلكترونيسواء عبر م
 أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

البد من تعاون الدول والمنظمات الدولية فيما  -1
بينيا الجل قضاء عمى ىذا الفيروس والحد من 

 انتشاره.

 المصادر
 اوال: الكتب 

ات الدولية األقميمية دليل المنظم، حسين عمر -3
 .9115، مصر، النيضة العربية دار، والمتخصصة

ار الفكر د، دليل المنظمات الدولية، حسين عمر -9
 .9111، مصر، العربي

دار النيظة ، المنظمات الدولية، وائل احمد عالم -1
 .9139، المصر، العربية

، الوجيز في التنيم الدولي، محمد طمعت الغنيمي -9
 .3977، ريةاالسكند، منشأة المعارف
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 ثانيا: الرسائل العممية
تقييم جودة المؤسسات الصحية  ،ميساء فتحي -3

رسالة ، الحكومية حسب معايير منظمة الصحة العالمية
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التحثثثثثثثثثثثديات مؤسسثثثثثثثثثثثات المعمومثثثثثثثثثثثات العربيثثثثثثثثثثثة الواقثثثثثثثثثثثع و 
 .9139، والطموحات
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 .9138، 35العدد، االجتماعية
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ABSTRACT: 

The World Health Organization 

had an effective role in strengthening 

cooperation between countries and 

organizations to confront the Corona 

virus ،and that the world countries ،

especially the major countries ،were 

and still are interested in spending 

on the military side at the expense of 

other aspects that are more important 

to their people and the people of the 

whole world ،such as the health 

aspect and the development of its 

services so that it is qualified to face 

Disasters and emergency epidemics. 

The Corona pandemic ،which has 

broken out in all countries around 

the world ،leaving many injuries ،

deaths and economic losses 

significant ،is a form of biological 

terrorism that will tip the scales 

across the world ،especially after the 

accusations of the leaders of the 

countries of the world each other 

about the emergence of this virus 

and how to spread it ،so that it has 

become a Corona virus A reflection 

on international relations and this 

leads to changes in the international 

system after the elimination of this 

virus. 
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