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 :ممخصال
نظمة يتمحور البحث حوؿ دور م

مف  91-الصحة العالمية في مواجية كوفيد
المنظمة وأىدافيا, وااللية التي  مبادئخالؿ بياف 

تتبعيا في ىذه المواجية عمى المستويات الثالث 
المتمثمة بالخدمات الصحية األساسية واالبالغ 

ثـ تقييـ ىذا الدور في ظؿ أصابع  ,والترصد
عمى االتياـ الموجية الييا والطعف في قدرتيا 

ممارسة دورىا تجاه ىذا الوباء, مع خاتمة تبيف 
أسباب ضعؼ المنظمة والتوصية بتعزيز دورىا, 
ومنحيا نوعا مف االستقالؿ السياسي, وزيادة 
تمويميا مف قبؿ الدوؿ النامية كي ال تكوف تحت 

رحمة الدوؿ الكبرى, فضال عف إمكانية نقؿ 
 خارج أوربا.إلى  مقرىا

ظمة الصحة العالمية, : منالكممات المفتاحية
 ., اإلبالغ, الترصد 91-كوفيد

 مقدمةال
مف الوقت الذي أبمغت فيو الصيف 

جديد  منظمة الصحة العالمية عف فيروس كورونا
لـ يستغرؽ األمر سوى , 9191ديسمبر  19في 

مما أسفر عف , وقت قصير ليصبح وباء عالميا
 مقتؿ مئات اآلالؼ والزيادة ال زالت مضطردة, و

واضح اآلف أف ىذا الفيروس كاف منتشرا مف ال
ألسابيع قبؿ إبالغ الصيف , في ووىاف الصينية

وأف السمطات ىناؾ , لمنظمة الصحة العالمية
أخفت معمومات ميمة منيا اف الفايروس كاف 

وقد قامت . قاباًل لالنتقاؿ بسيولة بيف البشر
, منظمة الصحة العالمية بنشر بيانات الصيف

بعد , بشكؿ مستقؿ مف دقتياولكف دوف التحقؽ 
ذلؾ ألقى الرئيس االمريكي بالموـ عمى منظمة 
الصحة العالمية في ردىا البطيء و "المتمركز 

ثـ أعمف , 9191أبريؿ  91في ." حوؿ الصيف
في ىذه الورقة , تعميؽ التبرعات األمريكية لموكالة

نعرض لمنظمة الصحة العالمية, ماليا وما 
زىا مستقبال لمقياـ عمييا, مع بياف سبؿ تعزي

بواجبيا الكبير المتمثؿ بحفظ األمف الصحي 
 العالمي.
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 المبحث األول
 مبادئ المنظمة ووظائفها

 ادئ التي تقوم عميها منظمة الصحةأوال: المب
تقوـ المنظمة عمى مبادئ عامة ذكرىا : العالمية

 دستور المنظمة في ديباجتو أىميا:
داـ الصحة اىا ليست انعإلى  يجب النظر -

العجز فحسب بؿ اكتماؿ سالمة أو  المرض
 البدف والعقؿ.

الحؽ في الصحة بأعمى مستوياتيا ىو مف  -
الحقوؽ األساسية لكؿ انساف دوف تمييز عمى 

 اقتصاديأو  اجتماعيأو  دينيأو  أساس اثني
 اجتماعي.أو 
االمف الصحي لجميع الشعوب ىو وسيمة مف  -

 لدولييفوسائؿ المحافظة عمى السمـ واالمف ا
ال يمكف تحقيؽ الصحة العامة ألية دولة دوف -

التعاوف مع بقية أعضاء المجتمع الدولي, وعميو 
فاف التعاوف الدولي الفعاؿ في مجاؿ تحقيؽ ىذا 

 (9)اليدؼ امر البد منو.
تنص المادة : ثانيا: الوظائف األساسية لممنظمة

الثانية لممنظمة عمى الوظائؼ األساسية ليا, 
ذه الوظائؼ المتعمقة باالمراض ومف اىـ ى
 السارية ىي:

 التنسيؽ بيف الدوؿ في الشأف الصحي-
التعاوف مع الجيات الفاعمة في الشأف الصحي -

 السيما األمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصصة

                                                           

ودخم دستوز انمىظمت حيّز  ديباجت دستوز انمىظمت, (1)

وهو انتازيخ انري  -1491ويسان/أبسيم  7انىفاذ في 

أصبح يُعسف بيوو انصحت انعانمي ويُحتفم به كم 

 عاو. 

مساعدة الدوؿ في تعزيز الخدمات الصحية  -
 ومواجية الحاالت الطارئة

ئية العمؿ عمى القضاء عمى االمراض الوبا -
 والمتوطنة واستئصاليا

اقتراح المعاىدات الدولية التي يمكف اف تسيـ 
في حماية االمف الصحي العالمي واصدار 

 التوصيات المالئمة
اف تكوف مركزا لممعمومات الصحية بصورة  -

مستنير لدى  عامة والعمؿ عمى تكويف رأي عاـ
جميع الشعوب فيما يتعمؽ بالصحة العامة 

 واجيتيا.واالمراض وكيفية م
وضع التسميات المناسبة لألمراض وتحديد  -

 (9)أسباب الوفاة.
ساعدت منظمة الصحة  :ثالثا: إنجازات المنظمة

العالمية عمى حماية البشرية مف التيديدات 
وقد أعطى عمميا المبكر . الصحية العالمية

وكذلؾ الصرؼ , األولوية لمسؿ والمالريا
كاف و . والتغذية, وصحة األـ والطفؿ, الصحي

اإلنجاز األكثر شيرة لمنظمة الصحة العالمية 
. 9191ىو القضاء عمى الجدري في عاـ 

أصبحت منظمة الصحة العالمية , واليوـ
وشركاؤىا عمى وشؾ القضاء عمى شمؿ األطفاؿ 

الذي يقتصر اآلف عمى أفغانستاف , البري
بعد القضاء عمى المالريا في أكثر . وباكستاف

تيدؼ المنظمة , مسيناتدولة خالؿ الخ 91مف 
٪ مف حاالت المالريا 11الحد مف إلى  اآلف

 .9111والوفيات المرتبطة بيا بحموؿ عاـ 

                                                           

 انمادة انثاويت مه دستوز انمىظمت (2)
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كما واستجابت منظمة الصحة العالمية 
لحاالت الطوارئ الصحية العامة ذات االىتماـ 

المأذوف بيا بموجب الموائح الصحية , الدولي
بما في ذلؾ فيروس , 9112الدولية في عاـ 

, 9111لعاـ  A (H1N1) حة اإلنفمونزاجائ
وزيكا في , 9191وشمؿ األطفاؿ في عاـ 

يبوال في , 9191  و, 9199و  9191وا 
COVID-19  بعد وباء 9191في عاـ .

قامت الوكالة بتجديد , اإليبوال في غرب أفريقيا
وتشكيؿ برنامج الطوارئ , قدرتيا عمى االستجابة

طالؽ صندوؽ الطوارئ الصحية  .الصحية وا 
 المبحث الثاني

     يم تعامل المنظمة مع جائحةتقي
 91-كوفيد

عمى الرغـ مف أف منظمة الصحة 
العالمية لـ تتمكف مف التحقؽ مف البيانات 

بما في ذلؾ , إال أنيا كانت استباقية, الصينية
مشاركة التسمسؿ الجيني لمفيروس عمى نطاؽ 

 (9). واسع مع العمماء الدولييف
أعمنت منظمة الصحة  ,9191يناير  11في و 

 9191العالمية عف مرض فيروس التاجي لعاـ 
(COVID-19) حالة طوارئ صحية عالمية ,

وحثت عمى االحتواء الصاـر بما في ذلؾ 
 .االختبار وتتبع العقود والحجر الصحي

                                                           

(1) Gian Luca Burci, The Outbreak of 

COVID-19 Coronavirus: are the 

International Health Regulations fit for 

purpose?, https://www.ejiltalk.org/the-

outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-

the-international-health-regulations-fit-

for-purpose/  

وسارعت مع شركاء اخريف بمبادرة عالمية 
لمتسريع مف وتيرة التطوير واإلنتاج لوسائؿ 

عالجو والتوزيع العادؿ ليذه تشخيص المرض و 
الوسائؿ والمنتجات والمقاحات المحتممة ليذا 

 (9).الوباء
وتتوزع جيود المنظمة الدولية في ىذا الشأف 
عمى ثالثة أصعدة ىي: دعـ الخدمات الصحية 

 واالبالغ والترصد األساسية
 وتتمثؿ في:: أوال: الخدمات الصحية األساسية

ممية لمدوؿ لتقييـ تقديـ المساعدة الفنية والع •
دارة العواقب المحتممة لتدابير الصحة العمومية  وا 

  التي ُطبقت لمواجية وباء كورونا. 
لرصد قدرتيا  جانب الدوؿ ودعمياإلى  الوقوؼ •

عمى تقديـ الخدمات الصحية األساسية وتعزيزىا 
عمى المدى القصير والطويؿ المحتمؿ ليذا 

لتي يمكف أف الوباء, وعالقتو باالمراض األخرى ا
تزيد في تأثيراتو السمبية وتوفير األدوية 

 المزمنة . والمستمزمات االخرى لألمراض 
دعـ البمداف لمواجية النقص في األدوية  •

األساسية والمنتجات الصحية, ومعدات الحماية 
األخرى والمساعدة  الشخصية, واإلمدادات الطبية 

 العامة.في تعزيز البنية التحتية المتعمقة بالصحة 
ثانيا: اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة 

 وتتمثؿ في:: المجتمعية

                                                           

 مىظمت انصحت انعانميت (2)

https://www.who.int/ar/news-

room/detail/01-09-1441-global-leaders-

unite-to-ensure-everyone-everywhere-

can-access-new-vaccines-tests-and-

treatments-for-covid-19  

https://www.ejiltalk.org/the-outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-the-international-health-regulations-fit-for-purpose/
https://www.ejiltalk.org/the-outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-the-international-health-regulations-fit-for-purpose/
https://www.ejiltalk.org/the-outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-the-international-health-regulations-fit-for-purpose/
https://www.ejiltalk.org/the-outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-the-international-health-regulations-fit-for-purpose/
https://www.ejiltalk.org/the-outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-the-international-health-regulations-fit-for-purpose/
https://www.who.int/ar/news-room/detail/01-09-1441-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/detail/01-09-1441-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/detail/01-09-1441-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/detail/01-09-1441-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/detail/01-09-1441-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
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مواصمة أنشطة التبميغ بالمخاطر والمشاركة  •
المجتمعية مف خالؿ شبكة المنظمة لممعمومات 

وغيرىا مف  , ( EPI-WIN)  عف األوبئة
المنصات لمواجية الشائعات والمعمومات 

  المضممة. 
رشادات االستمرار في إيصاؿ رسائ • ؿ واضحة وا 

, 91-ونصائح منتظمة بشأف تطور جائحة كوفيد
نقاذ األرواح.  وسبؿ الحد مف انتقاؿ    المرض وا 

العمؿ مع الشركاء والبمداف لتوضيح العواقب  •
, مع 91-طويمة األجؿ المحتممة لجائحة كوفيد

التأىب عبر  تعزيز إلى  التأكيد عمى الحاجة
ة والتنسيؽ مختمؼ القطاعات وتعزيز الشفافي

 العالمي. 
 :دثالثا ويقصد بالترصد الجيود الوقائية :      الترصُّ

التي تقوـ بيا المنظمة في دعـ الدوؿ لمواجية 
انتشار الوباء ويتمثؿ بالتالي:

بياف استراتيجية فحوص التحري ومساندة    •
الدوؿ لزيادة امكانياتيا عمى اجراء مثؿ ىذه 

ىذه الفحوص الفحوص والعمؿ عمى اتاحة 
 وبشكؿ عادؿ لمجميع.

مواصمة تقديـ اإلرشادات بشأف رصد اتجاىات  •
األمراض باستخداـ نُظـ ترّصد العدوى التنفسية 

واألمراض الشبيية    (SARI) الحادة الوخيمة
تحسبًا لتزامف سرياف فيروسات  ) ILI  (باإلنفمونز
  اإلنفمونزا.

دوؿ وضع المعايير والمؤشرات التي يمكف لم •
 االستناد الييا لرصد وتقييـ حركة الوباء وانتشاره.

العمؿ عمى إتاحة اإلرشادات التقنية  •
والتشغيمية, ومنصات التدريب, واألدوات 

إدارة البيانات أثناء الطوارئ  الداعمة, مثؿ أداة 
, مف أجؿ تعزيز القدرة ( Go.Data ) الصحية

عمى كشؼ الحاالت وتتبع المخالطيف, وتعزيز 
لقوى العاممة في مجاؿ الصحة العمومية, ا 

شراؾ المجتمعات المحمية في تتبُّع  وا 
 (9) .المخالطيف
فإف المخاوؼ المشروعة بشأف منظمة , ومع ذلؾ

الصحة العالمية تشمؿ موقفيا السمبي تجاه 
إصرار الصيف عمى السماح لفريؽ قوي مف 

شادتيا  , المنظمة لمعمؿ عمى أرض الواقع وا 
الصيف, ونشرىا المعمومات الواردة بالشفافية في 

الييا مف الصيف دوف تحقؽ وتدقيؽ عميقيف, مما 
اتياميا مف قبؿ خصوميا بتضميؿ إلى  أدى

الرأي العاـ العالمي, والتسبب في تباطؤ الدوؿ 
 (9)في اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

                                                           

بيان حول االجتماع انثانث نهجىت انطوازئ انمشّكهت  (1)

( بشأن فاشيت 2002بموجب انهوائح انصحيت اندونيت )

أياز/مايو 1  (14-كوزووا )كوفيد مسض فيسوس 

2020  

-https://www.who.int/ar/news

-on-statement-1441-09-room/detail/08

-international-the-of-meeting-third-the

-emergency-(2005)-regulations-health

-of-outbreak-the-regarding-committee

19)-ovid(c-disease-coronavirus  

(2) Gian Luca Burchi and Jakob Quirin, 

Implementation of the International 

Health Regulations (2005): Recent 

Developments of the World Health 

Organization,https://www.asil.org/insig

hts/volume/22/issue/13/implementation 

international healthregulations-2005-

recent-developments  

https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-09-1441-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-09-1441-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-09-1441-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-09-1441-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-09-1441-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-09-1441-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/13/implementation%20international%20healthregulations-2005
https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/13/implementation%20international%20healthregulations-2005
https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/13/implementation%20international%20healthregulations-2005
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 المبحث الثالث
 اصالح منظمة الصحة العالمية

اآلف فرصة  قد تصبح األزمة التي تتكشؼ
يجب , تاريخية لتعزيز منظمة الصحة العالمية

 أف تبدأ اإلصالحات باالعتراؼ بالصالح العاـ
 العالمية العالمي الذي حققتو منظمة الصحة

حماية العالـ مف التيديدات الصحية العالمية ,
 عاًما. 01ألكثر مف 

لقد حققت منظمة الصحة العالمية الكثير حتى 
,  COVID-19مف وباء. مع التمويؿ الضئيؿ

يمكف إعادة تصور منظمة الصحة العالمية 
مف , و باعتبارىا وكالة دولية أقوى وأكثر استجابة

بيف اإلصالحات األكثر أىمية التمويؿ وامتثاؿ 
 .الدوؿ األعضاء لممعايير والدعـ السياسي

منظمة الصحة العالمية تعاني مف : أوال:التمويل
ويضيا العالمي نظرا لتف, نقص مزمف في التمويؿ

-9191تبمغ ميزانيتيا لفترة السنتيف . الشامؿ
مميار دوالر , أي اف ميزانيتيا تقؿ  1.9 9199

عف ميزانية بعض المستشفيات الكبرى في أمريكا 
مميار دوالر أقؿ مف الميزانية  9وحوالي , واوربا

السنوية لممراكز األمريكية لمكافحة األمراض 
أف تقوـ منظمة  وعميو ينبغي, والوقاية منيا

الصحة العالمية بعممية تخطيط شفافة لتقدير 
الميزانيات الواقعية الالزمة لتحقيؽ فوائد صحية 

 .ممموسة
ليس فقط أف ميزانية منظمة الصحة العالمية 

ولكنيا , منخفضة لمغاية مقارنة بواليتيا العالمية
لـ تأت حتى . تعتمد أيًضا عمى األمواؿ الطوعية

ميزانية منظمة الصحة العالمية مميار دوالر مف 

مف المساىمات اإللزامية لمدوؿ  9199-9191
ستكوف . والباقي مف التمويؿ الطوعي, األعضاء

ميزانية منظمة الصحة العالمية أكثر قابمية لمتنبؤ 
بيا إذا جاءت نسبة أعمى مف المساىمات 

يمكف أف تمتـز البمداف بمساىمات . اإللزامية
 (9).يزانية المنظمةإلزامية لتغطية نصؼ م

 :ثانيا: امتثال الدول األعضاء لمعايير المنظمة
تعاني منظمة الصحة العالمية مف نقاط ضعؼ 
شائعة لدى المنظمات الدولية: االمتثاؿ المحدود 

وبموجب . لمقواعد وأدوات قميمة لفرض المعايير
وافقت , الموائح الصحية الدولية الممزمة قانوًنا

طوير القدرات الصحية الدوؿ األعضاء عمى ت
األساسية لمكشؼ عف الطوارئ الصحية العامة 

 (9)واالستجابة ليا.
ومع ذلؾ يظؿ االمتثاؿ متقطعًا والسيما اف الية  

حؿ المنازعات التي وضعتيا الموائح الصحية 
  (1)تعتمد بشكؿ كبير عمى إرادة الدوؿ.

لدى منظمة الصحة العالمية أدوات لتحسيف 
ف كا, االمتثاؿ نت في خطر سياسي بموجب وا 

                                                           

نهمزيد اوظس تقسيسعه مشاوزة غيس زسميت بشان  (1)

مستقبم تمويم مىظمت انصحت انعانميت, سويسسا 

2010, -3-https://vk.lovebus.cc/a3651/14 

3/mbbdynughz/iris/bitstream/handle/10

665/70223/YIN_FZN_6848.1_ara.pdf?s

equence=2&isAllowed=y  

دخهت انهوائح انصحيت اندونيت حيز انتىفير في عاو  (2)

2007 

(3) Gostin, Lawrence. (2004). International 

Infectious Disease Law: Revision of the 

World Health Organization's 

International Health Regulation, 

https://www.researchgate.net/publicatio

n/8533949_International_Infectious_Di

sease_Law_Revision_of_the_World_He

alth_Organization's_International_Healt

h_Regulations/citation/download  

https://vk.lovebus.cc/a3651/14-3-%203/mbbdynughz/iris/bitstream/handle/10665/70223/YIN_FZN_6848.1_ara.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://vk.lovebus.cc/a3651/14-3-%203/mbbdynughz/iris/bitstream/handle/10665/70223/YIN_FZN_6848.1_ara.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://vk.lovebus.cc/a3651/14-3-%203/mbbdynughz/iris/bitstream/handle/10665/70223/YIN_FZN_6848.1_ara.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://vk.lovebus.cc/a3651/14-3-%203/mbbdynughz/iris/bitstream/handle/10665/70223/YIN_FZN_6848.1_ara.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/8533949_International_Infectious_Disease_Law_Revision_of_the_World_Health_Organization's_International_Health_Regulations/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/8533949_International_Infectious_Disease_Law_Revision_of_the_World_Health_Organization's_International_Health_Regulations/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/8533949_International_Infectious_Disease_Law_Revision_of_the_World_Health_Organization's_International_Health_Regulations/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/8533949_International_Infectious_Disease_Law_Revision_of_the_World_Health_Organization's_International_Health_Regulations/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/8533949_International_Infectious_Disease_Law_Revision_of_the_World_Health_Organization's_International_Health_Regulations/citation/download
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قد , مف دستور منظمة الصحة العالمية 0المادة 
الخدمات أو  يتـ تعميؽ امتيازات التصويت

األخرى لمدوؿ األعضاء التي تفشؿ في تمبية 
يمكف لممدير العاـ لمنظمة الصحة . االلتزامات

العالمية التماس موافقة جمعية الصحة العالمية 
الت عدـ االمتثاؿ في حا 0عمى التذرع بالمادة 

 (9).الشديد
قد تشمؿ األدوات الجديدة لتعزيز االمتثاؿ تمويؿ 
منظمة الصحة العالمية لتحفيز الدوؿ األعضاء 
, عمى الوفاء بواجبات الموائح الصحية الدولية

وكما اقترحت . قدرات النظاـ الصحي والسيما
يمكف لصندوؽ النقد الدولي , لجنة ما بعد إيبوال

تعداد الوطني في تقييماتو لالقتصاد أف يدرج االس
رأس إلى  مما يؤثر عمى وصوؿ البمداف, الكمي
يمكف أف يحدد إصالح الموائح الصحية . الماؿ

حد إلى  الدولية أف عدـ االمتثاؿ يمكف أف يصؿ
ويمكف لمدوؿ أف ترفع قضايا . 0انتياؾ المادة 

منظمة التجارة إلى  القيود التجارية غير المبررة
يمكف لممجتمع المدني أيًضا مراقبة . العالمية

صدار تقارير الظؿ , امتثاؿ الدوؿ األعضاء وا 
 (9).تماًما مثؿ االمتثاؿ لحقوؽ اإلنساف

                                                           
(1) Roojin Habibi, Gian Luca Burci, et a., 

Do Not Violate the International Health 

Regulations During the COVID-19 

Outbreak, https://www.thelancet. 

com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(20)30373-1/fulltext    

(2) Lawrence O. Gostin, JD, COVID-19 

Reveals Urgent Need to Strengthen the 

World Health Organization, 2020, 

https://jamanetwork.com/channels/healt

h-forum/fullarticle/2765615  

معضمة تعتبر : ثالثا: االستقالل السياسي
منظمة الصحة العالمية واضحة: فيي تعتمد 

بما في ذلؾ , عمى تعاوف الدوؿ األعضاء
أراضي دولة عضو لمحصوؿ عمى إلى  الوصوؿ

, خبراء منظمة الصحة العالمية عمى أرض الواقع
ولذلؾ يجب أف تتمتع المنظمة بحرية التصرؼ 
لمصمحة الصحة العامة والعموـ دوف تدخؿ 

 . سياسي
 رابعا: المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية

عمى الرغـ مف أف البمداف ذات : خارج أورباإلى 
ستخدمت مواردىا الخاصة الدخؿ المرتفع ا

فإف الوباء عمى , COVID-19لالستجابة لػ 
استعداد لمتأثير عمى البمداف المنخفضة 
والمتوسطة الدخؿ. كانت القيمة المضافة 
التاريخية لمنظمة الصحة العالمية في المقاـ 
األوؿ في البمداف المنخفضة والمتوسطة الدخؿ. 
يرسؿ موقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة 

مثاؿ دولة غنية في , سويسرا, العالمية في جنيؼ
إلى  إشارة خاطئة. إذا تـ نقؿ مقرىا, قمب أوروبا

فإف منظمة الصحة العالمية , الى دولة نامية
ستكوف في وضع أفضؿ لالستجابة السريعة 
حيث تكوف مساعدتيا التقنية في أمس الحاجة 

ويرى البعض اف , إلييا. ميما كانت التحديات
إفريقيا سيكوف رمًزا قوًيا اللتزاـ إلى  انقؿ مقرى

منظمة الصحة العالمية تجاه المجتمعات األكثر 
مما يجعؿ المنظمة تبدو أقؿ , فقرًا في العالـ

 عزلة وأكثر صمة بالعالـ الحديث.
 

https://jamanetwork.com/channels/health-forum/fullarticle/2765615
https://jamanetwork.com/channels/health-forum/fullarticle/2765615
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 الخاتمة
ىو ليس الوباء  91-ف وباء كوفيدإ

الوحيد الذي شكؿ تحديات جدية لمنظمة الصحة 
عديدة يت المنظمة اوبئة العالمية, فقد واج

, وابرزىا األنواع وكانت اجراءاىا مالئمة ليا
األخيرة مف كورونا والسارس وايبوال, اال أف الذي 
وضع المنظمة تحت المجير ىو اف الوباء 
الحالي كاف أكثر فتكا بالدوؿ المتقدمة منو 

تصعيد الميجة إلى  بالدوؿ النامية, مما أدى
ذا نرى اف الفرصة ضدىا مف قبؿ تمؾ الدوؿ, ول

متاحة ليس ألضعاؼ المنظمة والذي تحاولو 
الواليات المتحدة االمريكية, وانما بتعزيز دورىا, 
ومنحيا نوعا مف االستقالؿ السياسي, وزيادة 
تمويميا مف قبؿ الدوؿ النامية كي ال تكوف تحت 
رحمة الدوؿ الكبرى, فضال عف إمكانية نقؿ 

 خارج أوربا.إلى  مقرىا
 

 رالمصاد
 المصادر العربية:

الموائح الصحية الدولية الصادرة عف منظمة  -9
 9112الصحة العالمية لعاـ 

بياف حوؿ االجتماع الثالث لمجنة الطوارئ  -9
المشّكمة بموجب الموائح الصحية الدولية 

كورونا  ( بشأف فاشية مرض فيروس 9112)
  (91-)كوفيد

https://www.who.int/ar/news-
room/detail/08-09-1441-statement-on-
the-third-meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-emergency-
committee-regarding-the-outbreak-of-
coronavirus-disease-(covid-19) 

 9119دستور منظمة الصحة العالمية لعاـ   -1
تقرير عف مشاورة غير رسمية بشاف مستقبؿ  -1

, 9191تمويؿ منظمة الصحة العالمية, سويسرا 
-3-https://vk.lovebus.cc/a3651/14

3/mbbdynughz/iris/bitstream/handle
/10665/70223/YIN_FZN_6848.1_ar

a.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
ماف حصوؿ الجميع في كؿ مكاف عمى ض  -2

والعالجات الجديدة لمرض  المقاحات واالختبارات 
, منظمة الصحة العالمية, 91-كوفيد

-https://www.who.int/ar/news
-global-1441-09-room/detail/01
-everyone-ensure-to-unite-leaders
-new-access-can-everywhere
-treatments-and-tests-vaccines

19-covid-for 
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ABSTRACT: 

The research revolves around 

the role of the World Health 

Organization in confronting Covid-

19 by stating the principles and 

objectives of the organization, and 

the mechanism that it follows in this 

confrontation at the three levels 

represented by basic health services, 

reporting and surveillance. The 

research evaluated this role 

especially the organization was 

questioning its ability to exercise Its 

role towards this epidemic, arriving 

a conclusion explaining the reasons 

for the organization’s weakness and 

recommending strengthening its role 

by political independence, increasing 

its funding by developing countries 

so that they are not at the mercy of 

the major countries, as well as the 

possibility of moving its 

headquarters outside Europe. 

Keywords: World Health 

Organization, COVID-19, reporting, 

surveillance. 

  


