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The coronavirus, which is increasingly resistant and without current treatments, is 

spreading faster than previous pandemics around the world, raising public health 

concerns at the national and transnational levels. In the current situation, there are 

good reasons for thinking that global factors affect the health of a society, at least as 

much as local or national factors. This raises the need for a better understanding of 

the relationship between global, international, national and local factors in shaping 

public health and as a moral imperative. But it is noteworthy that both modernists 

and traditionalists in international relations do not have a proper framework for 

understanding health policy. With the expansion and deepening of international 

relations over the past twenty years, the relationship between international politics 

and health issues has evolved.  In this article, first, the formation of international 

cooperation in the field of health is discussed, then the institutional system 

governing global health is examined, and finally, the performance of the 

international health system in the face of the corona epidemic and the forces 

affecting it is evaluated. The results of the present study show that despite the 

development of the global health system in recent years and its relative success in 

the face of international crises, there is a need for institutional development and 

strengthening of health diplomacy. 

The aim of the present study is to investigate the international health system 

focusing on international health regulations and the functioning of the World Health 

Organization and to evaluate the performance of this system in the face of the 

Coronavirus pandemic. 

This research adopts the descriptive-analytical method. The research data are 

collected from hard and electronic resources e.g. papers, books, journals, etc. 

The results of the present study show that despite the development of the global 

health system in recent years and its relative success in the face of international 

crises, there is a need for institutional development and strengthening of health 

diplomacy. 

International cooperation in health has expanded since the mid-nineteenth century. 

When governments began health talks, efforts were limited to certain infectious 
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diseases, such as the plague and cholera, which posed a direct threat. But with the 

expansion of trade and travel among governments, health diplomacy sought to 

expand its activities to address the challenges of disease transmission nationally and 

internationally, while reducing the burden of national remedies such as quarantine 

imposed on international trade and travel. The issue of global health in international 

relations strengthened and became more diverse after World War II.  

New concepts and concerns emerged with the founding of the World Health 

Organization in 1948. Contrary to the more restrictive directives of former 

international health organizations, it broadly defined health and advocated for the 

highest level of health as a component of fundamental human rights. International 

health efforts during the Cold War, led by the World Health Organization, sought to 

establish cooperation among existing national public health agencies. International 

health during this period had two main objectives: one was the eradication of 

diseases and the other was the expansion of primary health care. In recent years, 

there have been developments in global health and significant challenges to the 

legacy of the Cold War. The number of formal and informal global health 

institutions has increased, leading to an explosion in the number and type of 

international actors seeking to influence global health outcomes. Also, new regimes 

and initiatives have been created in the field of global health problems and the issue 

of health has appeared in the foreign policy of countries. Following the outbreak of 

Ebola and the outbreak of cholera in Latin America and the plague in India in the 

early 1990s, there was a need for stronger coordination among governments. Most 

national governments were reluctant to report an outbreak that could harm tourism 

and international trade. The prevalence of diseases and the case of Coronavirus 

show that in a highly interconnected and interdependent world, insufficient 

oversight and accountability in a single country can jeopardize the public health 

security of people in other parts of the world. The processes of globalization - 

including migration, environmental change, and widespread international travel - 

have led to new biological, social, and political risks. 

How the international community will deal with the Corona crisis will determine 

the countries' approach to emerging diseases in the future. Global health is now 

plagued by crises such as the global crises of the economy, energy, food insecurity, 

climate change, and the economic and political damage that these crises cause. The 

great powers are unlikely to make global health management a political priority in 

the face of such ongoing challenges. But some researchers believe that with the 

Corona pandemic, health interests and commitments have been sufficiently taken 

into account in countries' foreign policy efforts, and that global health is unlikely to 
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return to low politics. Therefore, it is necessary for the international system to 

reform its previous health mechanisms and invent new methods. Creating a 

comprehensive global health strategy in conjunction with national health systems 

and adjusting national sovereignty is inevitable. Also inevitable is strengthening 

health cooperation at the regional level, between countries and regional 

organizations, and linkage to other economic and social issues. 

Until now, the issue of international health relations as an interdisciplinary field of 

study has not been seriously addressed. Because, on the one hand, health studies 

focus only on specialized medical issues, and on the other hand, international 

relations studies are more concerned with international security issues. In this 

article, an attempt has been made to form a strong link between these two areas. 

The Coronavirus pandemic illustrates this well.
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 چکیده
  اسل . گرفت    قلرار   الملل  بین   روابلط   مطالعلات   ت جله    م رد   ندرت ب    ک    اس    م ض عی   ها بیماری   گسترش 

  قلرار   شلننندگی   معلر    در   را  جهانی  سیستم  ها، دول   نگرانی  عمده   منبع  عن ان ب   ، کرونا  ی گیر هم   اکن ن 
  اکلراه  بحلران  این  م رد  در  قاطع  گیری تصمیم  از  ک   اس    داده   نشان   المل  بین   نظام   وج د، این   با   .اس    داده 
  حجلم   و   ماهیل    ب    مرب ط   علمی   ش اهد   ک    گیرد می   سرچشم    واقعی    این   از   س    یک   از   میلی بی   این   د. دار 

  امنلان  منلافع  تعلار   م ض ع  ، ر دیگ  س ی  از  . اس   مناقش   م رد  همچنان  آن  ب   مرب ط  مسائ   ز ا   بسیاری 
  تق یلل    و   ایجللاد   هللای راهنار   از   ینللی   . اسلل    کللرده   تر پیچیللده   رابطلل    ایللن   در   را   جهللانی   اجمللاع   حصلل   
    کل  ، اسل    جهانی   بهداش    سازمان   مث    لمللی ا بین   نهادهای   پتانسی    از   استفاده   المللی بین   های همناری 

  سلؤا   اسل .  داده  انجلام  جهانی  سالم   و  بهداش   ء ارتقا  و  ت سع   در  را  ی مؤثر  اقدامات  تأسیس  زمان  از 
  م اجهل     چگل نگی   و   ب ده   آمیز م فقی    تاکن ن  بهداش   لی ل الم بین  نظام  عملنرد  آیا  ک   اس   ن ای  طرح قاب  

  نظلام   ت سلع     وجل د   بلا   کل    دهلد می   نشلان   حاضلر   مقالل     نتیج    ؟ اس    پذیرش قاب    کرونا   گیری هم   با  آن 
  بل    نیاز   همچنان   لی لمل ا بین   ی ها بحران   با   م اجه    در   آن   ی نسب   م فقی    و   اخیر  های سا   در  جهانی  بهداش  

 ش د. می  احساس   سالمتی   و   بهداش    دیپلماسی  تق ی   و  نهادی   ء ارتقا 
 المللی بین   های اد نه   جهانی،   بهداش    سازمان   بهداش ،   المل ، بین   روابط  گیری، هم    کرونا،   : ها کلیدواژه 
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 مهمقد.  1
ی   ع ام    اندازه    ب    حداق    جهانی   ع ام    اینن    درخص ص   حاضر   شرایط   در  ی   یللا   محللله   بللر   مللله

  درک   بلل    فلل ری   نیللاز   امللر   این   . ندارد   وج د   م جهی   دالی    گذارند می   تأثیر   جامع    یک   سالمتی 
ی  المللی، بین  جهانی،  نیروهای  بین  روابط  بهتر  ی  و  مله   مللردم   سللالم      بلل   دادن شللن   در  محللله

  و   ن گرایللان   هم   ک    اس   این  ت ج  قاب   ۀ نت ن  اما  کند. می  مطرح  را  اخالقی  ضرورت  یک  عن ان ب  
  مسللائ    بر   ناظر   سیاس    شناخ    برای   مناسبی   چارچ ب   فاقد   المل  بین   روابط   گرایان سن    هم 

  ای ر بلل  مناسللبی  شللال ده   غالبللا   ها رئالیسلل   مفروضات  ما  اعتقاد  ب   هستند.  سالمتی  و   بهداش  
  نلل ع   هللر   ماننللد   المللل  بین   سیاسلل    آنهللا   نظللر   از   کلل    چللرا   ؛ سازد نمی   فراهم   مسئل    این  تحلی  

  یل  وس ب   مبارزه  داخلی  سیاس   خالف بر  اینجا  در  ک    اس    قدرت   سر   بر   ه مبارز   مثاب   ب    سیاستی 
   گیرد. می  ص رت   عقالنی  ۀ ی نظر  تج یز  م رد   بازدارندگی   پذیر محاسب    و  مرتب   کاربرد 
 بللا  ل المبین  روابط  دانشمندان  آن،  از  پس  حدودی  تا  و  1950  و  1940  هایده   طی  در
 واحللدهای  آن  اسللاس  بللر  کلل   نگرشللی  ؛ نگریسللتند  المللل بین  سیاسلل   ب   روینردی  چنین

ی  هللایدول   نام  ب   مستقلی  هللالیبرا   ،مقابلل   در  اند. شللده  غللر   بنیللادی  تیمنازعللا  در  مللله
ال  ب   درستیب   چنللین  کافی  تحلی   بدون  غالبا    ولی  اندکرده  رهاشا  جهان  جاری  بنیادی  تتح ه

 پیللدایش بلل  اقتصادی و اجتماعی مبادالت افزایش و فناوری  هایپیشرف   ک   کنندمی  رتص ه 
 اهمیلل  جهللانی مسائ  کاربرد  روی آنها کنتر   و هادول  آن در ک  انجامدمی ایتازه  جهان

 . (689  ،1375 ،1ینا و کی هین  ،)دویچ دهدمی دس  از  را  خ د
ی  م ردت جلله   شناسللیهستی  مباحلل   سللرد   جنلل   پایان  از  پس  روابللط  مطالعللات  جللده

 تعمیلل   و  گسللترش   م جللب  انگاری،سللازه  و  انتقادی  مطالعات  ظه ر  گرف .   قرار  المل بین
 قللدرت،  نظللم،  از  راتتصلل ه   و  صللل   و  امنیلل   فهللم  دربللاره    سؤاالتی  و  شد  المل بین  روابط

 روینردهللای  اسللاس  بللر  امللروزه  گردیللد.   مطرح   آنها  تغییر  و  شدنساخت   چگ نگی  و   ی ه 
 و بهداشلل  ،زیسلل محیط  آملل زش،  ک دکللان،  و  نللانز  پناهندگان،  همچ ن  مسائلی  معاصر

 کلل   اسلل   معتقللد2 دیلل   جرمللی  انللد. گرفت   قللرار  جهانیسیاسلل   از  مللا  تصلل یر  در  سالمتی
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 م ضلل عات  بللا  بایللد  المللل بین  روابللط  انگاریسللازه  و  نئ لیبرالیسللم  نئ رئالیسم،  هاینظری 
 بللا  اندنت انسللت   عمللدتا    بهداشلل   امنیلل   مللدافعان  زیرا   ش ند،  درگیر  ایدز  ویژه ب   و  بهداشتی

 . (197  ،2005  )ی ود،دهند قرار تحلی  م رد   را  مسائ   گذشت   هاینظری 
  دیگللر   شللد   ترسللیم   اولی    پردازان نظری    ت سط   ک    المل  بین   روابط   ک کالسی   ۀ چهر   مبنا   این   بر 
  تعللدی    نرم   مفروضات   با     سیاس جهان   از   آنها   سخ    مفروضات   و   ندارد   را   خ د   گذشت    اعتبار 

  سللازی، جهانی   مح ریلل    بللا   جهانی   اقتصادی   وابستگی   ک    اس    معتقد   1هنبارث    . اس   ده ش 
اوری   گسللترش   ضعیف،   کش رهای   در   ناسی نالیسم   ء احیا   ی، فرامله   بازیگران   ظه ر    و   نظللامی   فنلله
  ، ث )هنبللار   هسللتند   معاصللر   جهللان   های ویژگی   از   ی الملل بین   سیاسی   مشنالت   ماهی    تغییر 

  گذشللت ،   سللا    بیسلل    طللی  در  المللل  بین  روابط  تعمی   و  گسترش  با  بنابراین،  (. 3-2 ، 2009
  مقاللل    سؤا    اس .   کرده   پیدا   ت سع    سالمتی   و   بهداش    مسائ    و   المل  بین   سیاس    بین  روابط 

  چگلل نگی   و   بلل ده   آمیز   یلله م فق   تللاکن ن   بهداشلل    المللللی بین   نظللام   عملنرد   آیا   ک    اس    این 
  المللللی بین   نظللام   بررسی   حاضر   مقال     هدف   ؟ اس    پذیرش قاب    کرونا  گیری هم   با  آن  م اجه   

  بللا   م اجهلل    در   نظللام   ایللن   عملنللرد   چگ نگی   و   جهانی   بهداش    سازمان   بر   تمرکز   با   بهداش  
  و   بهداشلل    ح زه   در   المللی بین   های همناری   گیری شن    ۀ   نح ب    ابتدا   اس .   کرونا   گیری هم  

  قللرار  بررسللی  ملل رد  جهللانی  بهداشلل   بللر  حاکم  نهادی  نظام  سپس  ش د، می  پرداخت   سالمتی 
  و  کرونللا  گیری هملل   بللا  م اجهلل   در  بهداشلل   المللی بین   نظام   عملنرد   شی ه    نهای    در   و   گرفت  

  نظللام  ت سع    وج د  با  ک   دهد می  نشان  نتیج   گیرد. می  قرار  ارزیابی   م رد   آن   بر   مؤثر   های نیروی 
  المللللی، بین  ی هللا بحران  بللا  م اجه   در  آن  نسبی    ی م فق  و   اخیر   های سا    در   جهانی   بهداش  

   اس .  سالمتی   و   بهداش    دیپلماسی   تق ی    و  نهادی   ء ارتقا   نیازمند 
 

 سالمتی  و بهداشت  و المللیبین  هایهمکاری  .2
  گسللترش   ر بسللیا   نلل زدهم   قرن   اواسط   از   بهداش    و   سالمتی   زمین   در  المللی بین  های همناری 

  محللدود   هللا تالش   کردند،   آغاز  را  سالمتی  ب   مرب ط  مذاکرات  ها دول   ک   هنگامی  اس .  یافت  
  بللرای   مستقیمی   تهدیدات   ک    ب د   زرد   تب   و   وبا   طاع ن،   مانند   واگیردار   های بیماری   از   برخی   ب  

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  بهداش   دیپلماسی  ها، دول    میان   در   مسافرت   و   تجارت   گسترش   با   اما   د. دن کر می   ایجاد   مردم 
ی   درمانی   اقدامات   بار   کاهش   ضمن   تا   کرد   تالش    مسللافرت   و   تجللارت   بلل    ک    قرنطین ،   مانند   مله

  ها بیماری   انتقا    ب    مرب ط   های چالش   قبا    در   را   خ د   های فعالی    ش د، می   تحمی    المللی بین 
ی   سط    در    سللایر   ملل رد   در   مشللترک   اقللدامات   ، دیگللر   سلل ی   از   . دهد   گسترش   المللی بین   و   مله

  آللل دگی   کللاهش   بللرای   تللالش   شام    ک    شد،   آغاز   ن زدهم   قرن   دوم   نیم     در   تی سالم   تهدیدات 
  عظیمللی  مقادیر   امروزه   . دارند   مشترک   مرز   کش ر   چند   یا   دو   با   ک    ب د   هایی دریاچ    و   ها رودخان  

   رت صلل ب   چلل   رادی اکتیلل   ملل اد  سللنگین،  فلللزات  خطرنللاک،  شیمیایی  م اد  شام   ضایعات  از 
  و   )بیلللیس اسلل  شده   انباشللت    و   ریختلل    دریللا   بلل    ها رودخانلل    یل   وسلل ب    غیرمسللتقیم   و   مستقیم 
  ملل ارد   برخی   برای   جن ،   ط     در   مبارزان   سالمتی   حفظ   برای   حتی . ( 874  ، 1383  ، 1اسمی  

  بیسللتم،   قللرن   اواخللر   در رسللید.   تصلل یب   بلل    ق اعللدی   زخمی   سربازان   با   رفتار   چگ نگی   مانند 
  های آسللیب   برابللر   در   کارگران   از   محافظ    برای   ی معاهدات   انعقاد   منظ ر ب    را   مذاکراتی   ها دول  
  سللازمان  وظللایف  در  آن  نتللای   از  بخشللی  کلل   تالشللی  ؛ کردند  آغاز   بهداشتی   خطرات   و   شغلی 

  ، اسلل    ذکللر   بلل    الزم   شللد.   نمایان ،  گردید   تأسیس   او    جهانی   جن    از   پس   ک  ،  کار   المللی بین 
  نهادهللای   بازرگانللان،   ها، دول    دولتی،   بین   دائمی   بهداشتی   های سازمان   نخستین   ایجاد   از   قب  

  بلل    نیللاز   کلل    درمللانی،   و   بهداشللتی   مشللنالت   با   مقابل    برای   کارگری   های انجمن   و   بشردوستان  
 . ( 1-3  ، 2010  ، 2)فیدلر   ب دند  کرده   شروع   را  خ د   های فعالی    ، داش    جمعی   ات اقدام 

 سلل   دارای  المللللیبین  بهداشلل   هایسللازوکار  ایجللاد  برای  اولی   هایتالش   کلی  ط رب 
 بلل   نسللب   کلل   یمستقیم  تهدیدات  سازوکارها،  این  از  هرکدام  نخس ،  :ب دند  لیصا  ویژگی

 فرامللرزی  هللایویژگی  دارای  غالبللا    تهدیدات  این  ،دوم   ؛ داشتند  مدنظر  را   دارد   وج د  سالمتی
 جمعللی  اقللدام  و  همناری  ب   نیاز  و  کردندمی  منعنس  را   هادول   متقاب   وابستگی  ک   ب دند

 زیللرا   نبلل د  برجست   کش رها  خارجی  سیاس   در  سالم   با  بطمرت   هایچالش  ،س م   ؛ داشتند
 نبلل د  مشلله د  بقللا  و  امنیلل   نفلل ذ،  قللدرت،  ماننللد  هادول   اساسی  هاینگرانی  بر  آنها  تأثیر

 . (1-3   ،2010  ،همان)
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 و  یافلل   تحنللیم  دوم   جهللانی  جنلل   از  پس   ،لالمبین  روابط  در  جهانی  سالم   مسئل 
 در1جهللانی  بهداشلل   سللازمان  تأسیس  با  همراه  یجدید  هاینگرانی  و  مفاهیم  شد.   ترمتن ع
 برخالف  سازمان  این  . ندشد  ظاهر  متحد  مل   سازمان  تخصصی  آژانس  عن انب   1948  سا 

 المللللیبین دفتللر ماننللد ،سللاب  بهداشلل  المللللیبین هایسللازمان محللدودتر دسللت رات
 سللالم   از  سط   نباالتری   ب   دستیابی  از  و  کرد   تعریف  گسترده  ط ر ب  را   سالم   ،بهداش 

 از  جدیللدی  ابعللاد  بلل   همچنللین  کللرد.   دفللاع  بشللر  اساسی  حق    هایلف ؤم  از  یین   انعنب 
 ح   پیشبرد   برای  راهنارهایی  تدوین  و  ت سع حا در  کش رهای  ب   کمک  ارائ     مث   هافعالی 

کیللد ماننللد سللالم   ابتنللار در اولیلل  بهداشللتی هللایمراقب  بلل  جهللانی دسترسللی بللر تأ
   . گردید  ت جه   2«2000  سا  تا هم  برای  سالمتی»عم 

  معروف  3ا آت  آلما    ی ان ی ب  ب   ک   1977 سا    در   بهداش    ی جهان   مجمع   ن ی س م   ی رسم     ی ان ی ب   در 
  ی جهللان   سللازمان   و   هللا دول    ی اصللل   و   ی اجتمللاع   هدف   نده ی آ   ی ها ده    در   ک    د ی گرد   اعالم   اس  

  ابعللاد  در  ی سالمت  از  ی سطح  ب    ی الد ی م   2000  سا    در   جهان   مردم   هم    ی اب ی دست   د ی با   بهداش  
  سللا    در   آورد.   فراهم   آنان   ی برا   را   د م له   و   مؤثر   ی زندگ   ك ی  از  ی برخ ردار  امنان  ک   باشد  مختلف 

  ی برا  بهداش   ب   ی اب ی دست  روش  و  د ی گرد     ی تشن   ی بهداشت     ی اول   ی ها مراقب    کنفرانس   ز ی ن   1978
  بهداشلل   ی جهان  ی استراتژ  1979 سا   ی م  ماه  در   شد.   ی معرف 4  ی اول   ی بهداشت   ی ها مراقب    هم  

  و   گرفلل    قللرار   ب ی تصلل    ملل رد   بهداشلل    ی جهان   سازمان   اجالس   ن ی م ودوه ی س   ت سط   هم    ی برا 
  اسللاس  بللر  را  هم   ی برا  بهداش   ی کش ر   ی ها ی استراتژ   ک    رفتند ی پذ   عض    ی کش رها   ندگان ی نما 

  سللا    در   جهانی   بهداش    سازمان   درآورند.   عم    مرحل     ب    و   ن ی تدو   ، ی بهداشت     ی اول   ی ها مراقب  
  ی کشلل رها  هملل    ت سللط  آن  ی اجرا  ک   کرد    ی تنم  ا ر  هم   برای   سالمتی   ی جهان   ی استراتژ   1981
  انعطللاف قاب   ی کللاف  انللدازه   ب   کش رها   گ ناگ ن   ی ازها ی ن   و   ط ی شرا   با   تطاب    ی برا   و   مناسب   عض ، 
  ی بللرا   را   هملل    ای بر   سالمتی   ب    ی اب ی دست   ی استراتژ   عض ،   ی کش رها   از   یک   هر   آن   با  دن   ب  و  اس  
 . ( 1398  سهیلی،   و   غفاری   محمدی، )    دند م ن   م ی تنظ   خ د 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  بللا   و   علمللی   نهاد   یک   عن ان ب    ده، ه معا   بر   مبتنی   روینرد   از   دور   ب   جهانی  بهداش   سازمان 
  اصلل   یللک   عن ان بلل    ا ر   سللالم    و   کند می   عم    بشردوستان    اخال    هدای    با   و   فنی   مح ری  

  بلل    عمدتا    ، المل  بین   روابط   در   آور الزام   ق انین   بر   تمرکز   ای ج ب    و   بیند می   انسانی   کرام    اساسی 
  هللای بیماری  بللا  مبللارزه  در  ویژه بلل   روینللرد،   این   با   سازمان   . اس    است ار   نرم   قان ن   هنجارهای 

  بللین   . اسلل  ه رد ک   کسب   خ د   ٔ  سال    دو   و   هفتاد   حیات   ط     در   را   مهمی   های م فقی    واگیردار، 
  پنجللاه  از  بیش  در  ل  آب  کنی ریش   بر  نظارت  جهانی  بهداش   سازمان  ، 1977 و  1966 های سا  

  کن ریشلل    را   شللد می   نفر   میلی ن   دو   مرگ   ب    منجر   ساالن    ک    را   بیماری   و   گرف    عهده   بر   را   کش ر 
  برابللر   در   جهللانی   واکسیناسللی ن   های برناملل    اجللرای   در   چشللمگیری   ط ر بلل    همچنللین   کللرد. 

  کشلل رهای   در   ویژه بلل    ، سللازمان   بلل    کلل    ، نملل د   ایفللا   را   اصلللی   نقللش   گیللردار وا   هللای بیماری 
  جهللانی،   بهداشلل    سللازمان   دسللتاوردهای   رغم بلل    . بخشللید   اقتللدار   و   اعتبللار   ، ت سللع  حا  ر د 

  تللا   و   گرفلل    قللرار   سللرد   جنلل    دوران   سیاسللی   فضللای   تأثیر تح    جهانی   بهداش   های نگرانی 
  ی ر ی پذ ب ی آسلل   کللاهش   بللا   . کللرد   تحملل    را   بللزرگ   های قدرت   ژئ پلیتیک   سنگین   سای    حدودی 

  بهداشلل   نظام  ء ارتقا  ب   را  خ د  عالق   آنها  ردار، ی واگ  ی ها ی مار ی ب  برابر  در   یافت  ت سع    کش رهای 
  بلل    بشردوسللتان    هللای کمک   و   جهللانی   بهداش    مسئل   ، دیگر   عبارتی ب    دادند.   دس    از   جهانی 

  . خ رد  پی ند   قدرتمند   ی کش رها   اقتصادی   و   سیاسی   امنیتی،  منافع   ب    فقیر،   کش رهای 
  و  شر   بل ک  بین  اختالفات  ب   اینن    ر گ م   نب دند،   مهم   بهداشتی   مسائ    سرد   جن    دوره    در 
  بهداشلل   سللازمان  تللالش  دوره،  ایللن  برانگیز بح   اقدام  ین تر مهم  کردند. می  پیدا   ارتباط   غرب 

  آلمللا   اعالمیلل    طری    از   اولی    بهداشتی   های مراقب    ب    جهانی   دسترسی   پیشبرد   منظ ر ب    جهانی 
  سللازمان   عضلل    ت سللع  درحا    های کشلل ر   تالش   از   ناشی   اقدام   این   زیرا   ب د،   1978  سا    در   آتا 

  اقتصللادی  نظللم  ایجللاد  بللرای  ب دنللد،  شلل روی  جمللاهیر  حللاد اته  حمایلل   م رد  ک   حد، مته   مل  
  زمللان   اعالمیلل    ایللن   ب دنللد.   مخللالف   آن   بللا   غربللی   های قللدرت   کلل    بلل د   جدیللدی   المللللی بین 

  جمللاهیر  حللاد اته  حمللل   و  نفلل   جهللانی  بحللران  دومللین  بللا   زیرا   ، پی س    وق ع   ب    ناخ شایندی 
  ابتنللار   غللرب،   و   شللر    مشللاجرات   میللان   در   بنللابراین،   . شللد   زمللان هم   افغانسللتان   بلل    وی ش ر 

  بللزرگ   های قللدرت   اصلللی   دغدغ    عن ان ب    جهانی   بهداش    سازمان   « هم    برای   سالمتی عم » 
  را   سللازوکارها   از   وسللیعی  طیللف  بهداشلل   جهللانی  مللدیری   سللرد،  جنلل   پایان  با  نشد.  ثب  
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  دوسللتان ، بشر  اقللدمات  کللار،  تجللارت،  المللللی، بین  ش  بهدا  ت سع    طری   از  ک    آورد   وج د   ب 
  مرکز   عن ان ب    جهانی   بهداش    سازمان   . اس    یافت    گسترش   زیس    محیط   ق انین   و   بشر   حق   

  نهللادی   اساس   و   پای    هنجاری،   اص     برای   منان   ترین اصلی   عن ان   ب   ص ، مته  کامال   سیستم  این 
  بهداشلل    ل  ئ مسلل   وجلل د   ایللن   با   . اس    کرده   عم    فنی   و   علمی   های کمک   و   جمعی   کنش   برای 

  هرگللز  و  کنللد می  عملل   ها دول   خارجی  سیاس    در   سفلی   سیاس    از   بخشی   عن ان ب    جهانی 
 . ( 2-4  ، 2010  )فیدلر،   ش د نمی   برجست    المللی بین  سیستم   کارکردهای   یا   کش رها   نفع ب  

  بهداشلل    سللازمان   ت سللط   ک    سرد،   جن    دوران   در   جهانی   بهداش    المللی بین   های تالش 
ی   عم می   بهداش    های آژانس   بین   همناری   ایجاد   دنبا  ب    گرف ، می   ص رت   ی ان جه    م ج د   مله

  کللردن   کن ریشلل    نخسلل ،  داشلل :  اصلللی  جریللان  دو  دوره  ایللن  در  المللللی بین  بهداشلل   ب د. 
  کن ریشلل    بللرای   المللی بین   اقدامات   ین تر مهم   اولی .   بهداشتی   های مراقب    ، دیگری   و  ؛ ها بیماری 

  شد.  آغاز  1955 سا   از  ک   ب د  جهانی  بهداش   سازمان  رهبری  ب   ماالریا  ار کارز  بیماری،  کردن 
  سللا    در   شللد،   هللدای    سللازمان   ایللن   ت سللط   مجددا    ک    آبل ،  ن کرد  کن یش  ر  در  مؤثرتر  مبارزات 

  همللاهنگی   بلل    صللرفا    و   نب دند   جهانی   اقدامات   المللی بین   ابتنارات   چنین   رسید.   پایان   ب    1977
ی   عم می   بهداش    خدمات   و   نی جها   بهداش    سازمان   بین    ، دیگللر   عبللارتی   بلل    داشللتند.   نیاز   مله

   کرد.   تفسیر   المللی بین   جامع    های فعالی    چارچ ب   در   را   اقداماتی   چنین   ت ان نمی 
 اولیلل ،  بهداشتی  هایمراقب   سرد،  جن   دوران  المللیبین  بهداش   اصلی  جریان  دیگر
 بیللان  اقتصللادی  و  اجتمللاعی  ت سللع     اب  ارتباط  در  بشر  اساسی  حق    یک  عن انب   را   سالم 

 بلل   آیللد. نمی  حسللاب  بلل   جهللانی  و  ب د  المللیبین  نخس   جریان  مانند  نیز  جریان  این  کرد. 
 اولیلل     خللدمات  ارائلل     بلل   وسللتفالی  نظللم  از  برآمللده  مل لول د  نظام  چارچ ب   در  ،عبارتی

 اولیلل     یاشللتبهد  هللایمراقب   الگلل ی  1990  دهلل     اوای   در  شد. می  نگاه  بهداشتی  ضروری
 چللارچ ب  در اولیلل  بهداشللتی هللایطرح  ک  چرا  ؛ گرف  قرار  بحران  معر    در  مح ردول 

ی  هایسیستم  اصالحات  ،دیگللر  سلل ی  از  شللد.   م اجلل   ایب دجلل   مشنالت  با  بهداش   مله
 مللدیری  برای خص صی و عم می مشارک  سم  ب   را   خ د  ت ان  جهانی  بهداش   سازمان

 ت سللع    بلل   ت جلله   جایبلل   سازمان  این  بنابراین،  داد.   تغییر  س   و  ایدز  مانند  خاص  هایبیمار
ی  بهداش   هایزیرساخ   گروهی  ک   ط رهمان  داد.   قرار  هدف  را   خاص  هایبیماری  ،محله
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 بانللک و جهللانی بهداشلل  سللازمان بللین رقابلل  معتقدنللد عم می بهداش  نامتخصص  از
 بلل  جهللانی بهداشلل  سللازمان ک حر هایانگیزه  از ینی اولی  هایمراقب  زمین   در  جهانی
 این  از  اینم ن   1گیتس  و ملیندا    بی   بنیاد  اس .   ب ده  جهانی  بهداش   ابتنارات  چنین  سم 

 . (59-70  ،2010  ،2)الک ف باشدمی  خاص هایبیماری بر مبتنی ابتنارات ن ع
  و  ب روکراتیللک  تحللرک  عللدم   دلی  بلل    جهللانی   بهداش    سازمان   ب    ت ج    ک    معتقدند   برخی 

  کللاهش  جهللانی،  بهداشلل   تر پراکنللده  های رژیم  مجم ع   قالب   در   جدید،   های زمان ا س   ظه ر 
  جامعلل   کلل    کننللد می   اسللتدال    3سللریدار   دیلل ی   و   کلینتلل ن   چلسللی   ک    ط ر همان   اس .   یافت  
  گذاری سللرمای    واکسللن   اتحادیلل     و   جهللانی   صللندو    ماننللد   دیگری   های سازمان   در   المللی بین 

  هسللتند.  متمرکللز  خللاص  هللای بیماری  بر  و  ب ده  تر تخصصی  و   تر پاسخگ    آنها   زیرا   اس ، کرده 
  منللابع،   سللط    قللدرت،   میللزان   ک    اس    هایی دول   نف ذ  اعما   معر   در  همیش   سازمان  این 

  ، افریقللا   غرب   در   اب ال   بحران  م رد  در  ویژه ب   امر  این  کنند. می  تعیین  را  آن  گیری جه   و  مدیران 
  عضلل    کشلل رهای   ، 2008  سللا    مللالی   ن را بحلل   از   پس   ب د.   صاد    شد،   آغاز   2014  سا    در   ک  

  بلل    مربلل ط   کلل    هللایی بخش   ویژه بلل    جهللانی،   بهداشلل    سللازمان   ب دجلل     کلل    گرفتنللد   تصللمیم 
  بهداشلل   سللازمان  مشللنالت  از  بخشللی   بنابراین، دهند.   کاهش   را   ب د،   گیری هم    های بیماری 
  ر بلل   و   اسلل    شللده   ارزیللابی   های هزینلل    از   ترکیبللی   ک    اس    ب دج    تأمین   نح ه    از   ناشی   جهانی 
  بللرای   غیردولتللی   بللازیگران   و   هللا دول    کلل    داوطلبانلل ،   های کمک   و   ء ضا اع   نسبی   ثروت   اساس 
  های مشللارک    افزایش   از   ک    هاس  سا    سازمان   ش د. می   تأمین   دهند، می   انجام   خاص   اهداف 

  تللالش   ماننللد   خللاص   بهداشتی   کارکردهای   برای   عض    کش رهای   ترجیحات   براساس   داوطلبان  
  نیللاز،   بللا   مقایسلل    در   نیللز   آن   کلللی   ب دجلل    سللط    ، همچنللین   بللرد. می   رن    ی چاق   با   مبارزه   برای 

  امللا   کنللد، می   ارائلل    خللدمات   کشلل ر   194  حللدود   ب    سازمان   این   ک  حالی در   اس .   اندک بسیار 
  2019  سللا    در   متحللده  ایللاالت  ، مقایسلل   در  اسلل .  دالر  میلیارد  2/ 2 حدود  آن  ساالن    ب دج  

 . ( 1-10  ، 2020  ، 4)بزبی  داش    دالر   میلیارد   7   ب   نزدیک  ای ب دج    ها بیماری   کنتر   برای 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

.  
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  بهداشت  المللیبین   نظام  در  تحّول   .3
ال   اخیر،   های سا    طی   در    در   مهمللی   هللای چالش   و   بلل ده   جریللان   در   جهانی   بهداش    در   تی تح ه

  رسللمی غیر   و   رسللمی   نهادهللای   تعللداد   اسلل .   داده   رخ   سللرد   جنلل    دوران   از   مانللده باقی   میراث 
  کلل    اس    ه شد   المللی بین   بازیگران   ن ع   و   تعداد   در   انفجار  باع   و  ت  یاف  افزایش  جهانی  بهداش  

  ابتنللارات   و   هللا رژیم   همچنین   . هستند   جهانی   بهداش    پیامدهای   بر   گذاری تأثیر   دنبا  ب    هرکدام 
  خللارجی  سیاس   در  بهداش   مسئل     و   شده ایجاد   بهداش    جهانی   مشنالت   زمین    در   جدیدی 
  صللرفا    هللدف   یللک   دیگللر   جهللانی   بهداشلل    مسللئل  ،   ا ح درعین   . اسلل    ه گردید   نمایان   کش رها 

ی   امنیلل    بللرای   بلنلل    نیسلل ،   بشردوستان     ت سللع     و   جهللانی   و   داخلللی   رفللاه   المللللی، بین   و   مللله
  تهدیللدی   ب    تبدی    کرونا   گیری هم    مثا ،   برای   ش د. می   تلقی   مهم   کش رها   اجتماعی   و   اقتصادی 

ی   امنی   برای  ی   های واکنش   و   شده   جهانی   و   مله   گیری هملل    اس . داشت    پی   در   را   لی ل لم ا بین   و   مله
  را   ناشایسللتی   و   سللنگین   اقتصللادی   بار   ، دار غیرواگیر   های بیماری   از   برخی   و   ار د واگیر   های بیماری 

  ، ایللدز   همچلل ن   هللایی بیماری   اقتصللادی   و   انسللانی   های هزینلل    . اس  کرده   ایجاد   ها دول    برای 
  را   چندجانبلل    و   ای منطقلل     ، دوجانبلل   ت سللع    های اسللتراتژی   مشللنالت،   سللایر   و   کرونللا   ، ماالریا 

  و  بیللان  و  خلل د  منللافع  تدوین  در  سالمتی  ب   بیشتری  اهمی   ها دول   ، بنابراین  کند. می   تضعیف 
  جهانی  مدیری   نتیج   .در دهند می  جمعی  ات اقدام   طری    از   و   دیپلماتیک   مباح    در   آن   پیشبرد 

  ابزارهللای   و   ی فنلله   کارشناسللان   ط تسللله   تحلل   کمتللر  و  شللده  تر سیاسی  گذشت   ب   نسب   بهداش  
  مسللئل     بللزرگ،   کشلل رهای   خللارجی   سیاس    در   اکن ن   دارد.   قرار   اپیدمی ل ژی   و   پزشنی   علمی، 

 . ( 2-4  ، 2010  )فیدلر،  دارد  قرار   ه شمند  قدرت   و  نرم  قدرت   های برنام    در   بهداش  
  های قللدرت   رقابلل    عصللر   در   ک    معتقدند   المل  بین   روابط   ن ا محقق  از  برخی  اساس،  این  بر 
  از   نللرم   قللدرت   ، کلل  حالی در   ش د.   تبدی    تیز   قدرت   ب    باید   بماند.   نرم   ت اند نمی   نرم   قدرت   بزرگ، 

  همچنللین  و  خلل د  ملل رد  در  مثبلل   تصلل یر  پرورش  از  ناشی   نیز   قدرت   ش د، می   ناشی   جذابی  
  دهللد. می   قللرار   هللدف   را   خللارجی   مخاطبان   ک    اس    اطالعاتی   و   شده ی کار دس    های فعالی  

  استراتژیک   و   عمدی   ص رت ب    خ د   م رد   در   مثب    تص یر   یک   اد ایج   برای   تالش   ، دیگر   عبارتی ب  
  در   بهتللری   م قعیلل    تا   دهید   انجام   را   کار   این  شما  اگر  ، وج د  این  با  ؛ نیس   اشتباهی  چندان  کار 

  ی کار دسلل    بللرای   را   راه   نللرم   قللدرت   هللای فعالی    ت لیللد   اگللر   و   کنیللد   کسب   خ د   رقبای   مقاب  
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  نرم   قدرت   ک    هنگامی   البت    ش د. می   مبهم   تیز   قدرت   و   نرم   قدرت   بین   خط   کند،   هم ار   اطالعاتی 
  عن ان بلل    ت انللد نمی   دیگللر   نللرم   قللدرت   شلل د،   گرفت    کار   ب   ها دول    بین   رقاب    در   ابزاری   عن ان ب  

. ( 1-3  ، 2020  ، 1)اوگزل    ش د   گرفت    نظر   در   ها مل    برای   گناه بی   و   نرم   های ک شش 
 191  ت سط  سالم   ت سع     خص ص رد  یالمللنیب  اجماع  نی ترمهم  د،یجد  هزاره  آغاز  با

 اجللالس  نیلل ا در  شللد.   حاصلل   2000  سا   در  متحد  مل   هزاره     یاعالم  عن انتح   کش ر،
 یهللاگام جادیا  و  جهان  سراسر  در  نیازمندان  یسالمت  طیشرا   بهب د  یبرا 2هزاره  ت سع     اهداف

 ت سللع     فهللد  هش   هزاره،     یاعالم  اساس  بر  آمد.   وج د ب  یزندگ  طیشرا   بهب د  یبرا   مثب 
 بلل   یدسترسلل عدم  ،یگرسنگ  ،یس ادیب  فقر،  با  مبارزه  یبرا   کندمی  م ظف  را   کش رها  هزاره،

 یناب د  و  یماریب  مادران،  و  ک دکان  ریمومرگ   ،یتیجنس  ی نابرابر  پرورش،  و  آم زش   امنانات
 نیلل ا  از  کننللد.   تالش   ساب   از  ترهماهن   و  ترفعا   و  دهند  هم  دس ب دس   س ،ی ز  طیمح

 آرمللان پللن  و اسلل  مللرتبط هاانسللان  سالم   ب   مستقیم  ص رت ب   آرمان  س   آرمان،  هش 
 ءارتقللا  و  حفللظ  کلل   اسلل   آن  نشللانگر  امللر،  نیا  هستند.   آن  با  تنگاتن   یارتباط  در  زین  گرید

 بللا  دیبا  کش رها  پایدار  ت سع     با  مرتبط  یهابرنام   و  اس   یجهان  یاساس  ازین  سالم   سط 
 ،2015  سللا   در  متحللد  مللل   سللازمان  باشللند.   داشت   یهماهنگ  جامع   افراد  سالم   تأمین

 هللزاره  ت سع     اهداف  یبرا   نیجانش  چارچ ب   عن انب   را   پایدار  ت سع     اهداف  از  یا مجم ع
 . متحد( مل   سازمان  سای )وب  نم د نی تدو

 
 بهداشت  المللیبین   نظام  شدننهادینه  .4

 مقللررات  (1:  شلل ندمی  ناشللی  المللللیبین  معاهللده    دو  از  جهللانی  بهداشلل   آورالزام  ق انین
 4دخانیات  کنتر    چارچ ب   کن انسی ن  (2  و  ؛ 2005  سا   (آی.اچ.آر)  3بهداش   المللیبین

 صللندو   شللام   جهللانی  بهداش   حاکمی   در  ابتنارات  جدیدترین  ،عالوه ب   . 2003  سا 
 ،سللالمتی  بللرای  ت سللع   بلل   کمللک  برای  هش   گروه   تعهدات  ،هزاره  ت سع     اهداف  ،جهانی

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 م ارد   و  ت سع   ب   کمک  یهابرنام   ،هماهنگی  هایفرایند  ،ن آوران   مالی  تأمین  هایمنانیسم
  یبهداشللت  المللللیبین  مقررات  فیدلر،  دی ید  گفت     ب   میان  این  در  اما  باشد. می  دیگری   متعدد

 آغللاز زمللان از عملل می بهداش  المل بین حق   در  تغییرات  ترینگسترده  و  تریناساسی  از
 مقررات  اصالح   باشد. می  کن ن  تا  ن زدهم  قرن  اواسط  در  بهداش   المللیبین  هایریهمنا

 ظه رحللا در  سللازوکار  در  مهللم  عنصللر  یللک  عن انبلل 2005  سللا   در  بهداش   المللیبین
 امنیلل   جهللانی  بهداشلل   سللازمان  کلل   آنچلل   اسلل .   هابیماری  ب   جهانی  واکنش  و  نظارت 
 کشلل رها  بللرای  را   قان نی  تعهدات  از  جدیدی  ع   م مج  . آر. اچ. آی  . نامدمی  بهداش   جهانی

 هللایپات ژن  ال ق عقریللب  اتتهدید  معر    در  ک   ام ری  در  را   جهانی    مداخل  تا  کرد   ایجاد
 و  المللللیبین  مقررات  معر    در  ک   را   هاییبیماری  تعداد  مقررات  این  بپذیرند.   هستند  ش م 

 ت انللدمی کلل  بیماری شی ع هر ،ضرحادرحا  . داد گسترش  را   دارند  قرار  احتمالی  مداخالت
 پ شللشتح   ،باشللد  «1المللللیبین  نگرانللی  بلل   ت ج   با  عم می  بهداش   اضطرار»  عن انب 

 جهانی(.   بهداش   سازمان  سای )وب   گیرد می قرار  . آر. چ.اآی
  سازمان   ب    بهداشتی   اطالعات   ارائ     ب    ملزم آی.اچ.آر.    کنندگان ء امضا   ، جدید   مقررات   طب  
  ت جلل    بللا   عم می   بهداش    »اضطرار   یك   ت انند می   ک    هستند   وقایعی   م رد  در  جهانی  بهداش  

  مللدیرک    بهداشلل ،   جهللانی   مجمللع  2007 ملل   مللاه  جلسلل   در  . باشللند المللی« بین  نگرانی  ب  
  مرغی   آنفل انزای   ویروس   ک    کش رهایی   ک    کرد   ادعا   2چان   مارگارت   جهانی،   بهداش    سازمان 
  ی هللا دول    هملل    کلل    کردنللد   م افقلل    امرینللا   ایندگان م ن   کنند. می   خراب   را آی.اچ.آر   ندارند، 

  م قع بلل    ص رت ب    ها ویروس  های نم ن   و  ها داده  گذاشتن  اشتراک  ب   برای آی.اچ.آر.  نظر  تح  
  دارای  ویللروس  م ضلل ع  در آی.اچ.آر.   ارتبللاط   حللا ، این با   دارنللد.   مسئ لی    شرط پیش   بدون   و 

  بهداشلل    اطالعللات   گذاری اشللتراک ب    الزام   ب    فقط   صراح  ب    مقررات   این   زیرا   ؛ ب د   ابهاماتی 
 . ( 59-70  ، 2010  )الک ف،  داش   اشاره  میر و مرگ   و   م ارد   گزارش   مانند   عم می، 

 بیللان  را   سللالم   جهللانی  امنیلل   اهداف  جهانی،  بهداش   سازمان  2007  سا   گزارش 
 قللرن  در  عملل می  بهداشلل   جهللانی  امنیلل   ؛ تللرامن  ایآینللده»  عنلل ان  بللا  گللزارش   این  . کرد 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 قللرن طلل    در شللد.  آغللاز عم می بهداش  سنتی اقدامات م فقی  ب  ت ج  با  «موینبیس 
 در  اما؛ شللد  م اجلل   آبللل   و  وبللا  مانند  عف نی  کنندهویران  هایبیماری  با  جهانی  جامع     بیستم

 شللن   «هللامینروب   و  انسللان  بللین  ظریللف  تعاد »  در  کنندهنگران  تغییر  یک  اخیر  هایده 
 تغییللرات  جمل   از  گ ناگ نی  ع ام   . (2007  جهانی،   بهداش  سازمان  )گزارش   اس   گرفت 

 بلل  ءابللتال خطللر درگیللری  و جنلل   و  تجللارت   ،جهانی  مسافرت   اقتصادی،  ت سع     جمعیتی،
 غللذایی م اد از ناشی هایپات ژن تا دارو ب  مقاوم  س  و ایدز مانند جدید عف نی  هایبیماری

 چللارچ بی  جهللانی  بهداش   نسازما  گزارش   . اس   داده  افزایش  را   بی تروریستی  حمالت  و
 بللر چللارچ ب  این اس .  کرده  پیشنهاد  تهدیدات  جدید  اندازچشم  ب   پاسخ  برای  استراتژیک

ی  هایسللازمان  از  متمایز  جهانی  بهداش   از  فضایی  تمرکللزم  سللنتی  عملل می  بهداشلل   مللله
ی  مرزهای  درون  در  هابیماری  کردنمت قف  ،اساس  براین  . اس   اسلل   الزم  . نیس   کافی  مله

 . (59-70  ،2010  )الک ف، ش د آماده  ناشناخت  هایبیماری شی ع برای قب  از  انهج ک 
 دهلل     اوایلل   در  هند  در  طاع ن  و  التین  آمرینای  در  وبا     فاجع  شی ع  و  ،اب ال  شی ع  پی  در
ی  هللایدول   اغلللب  شللد.   احسللاس  هللادول   بللین  ترقلل ی  همللاهنگی  بلل   نیاز  ،1990  مللله

 آسللیب  المللللیبین  تجللارت   و  گردشللگری   بلل   ت انللدمی   کلل ،    را   بیماری  شی ع  خ استندنمی
 هنللدی مقامللات ک  ،1994 سا  در 1س رات در طاع ن شی ع پرونده   دهند.  گزارش ،  برساند
 کردنمجبلل ر  دشلل اری  از  اینم نلل   کردنللد،  سرک ب را    رویداد  این  از  المللیبین  هایگزارش 

. آی.اچ.آر  ن ظهلل ر،  هللایاریبیم  زمینلل   در  ب د.   هاگیری هم   عم می  گزارش   برای  کش رها
 کلل   نللدارد   وجلل د  راهللی  کلل   چللرا   اسلل .   ب ده  نات ان  بیماری  اعالم  کردن  مجب ر  در  حداق 

 نایمه  ک   ط رهمان  اگرچ   کنند.   . آی.اچ.آر  دهیگزارش   الزامات  رعای   ب   ملزم   را   کش رها
 تللا دهللیم رتغییلل  را  فرهنلل  کلل  بلل د  این  ما  ایده    ن ظه ر،  هایبیماری  زمین   در  ،اس   معتقد

  ببینند.  را   دهیگزارش   مزی  بت انند  کش رها
 باعلل  امر این ک  دادند پیشنهادآی.اچ.آر.  برای را  اساسی ن آوری س  بهداشتی  مقامات

 را  بیمللاری اضللطراری شللرایط از وسللیعی  طیللف  بت انللد  جهانی  بهداش   سازمان  تا  ش دمی
. آی.اچ.آر  از  تلل انمی  کلل   شللرایطی  محللدود  دامنلل   مشللن   بلل   ن آوری  اولین  کند.   مدیری 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 بلل   ت جلل   بللا  عملل می  بهداشلل   اضللطرار»  مفهلل م   ابللداع  بللا  داد.   پاسخ  کرد   استفاده  م ج د
 آن  در  اسلل   ممنللن  کلل   را   رویدادهایی  ان اع  شدهاصالح   مقررات،  «المللیبین  هاینگرانی
 انتشللار  ،اب ال  و  آنف النزا   مانند  عف نی  هایبیماری  طبیعی  ط رب   داد.   گسترش   را   ش د  اعما 
 در  1986  سللا   در  کلل   م ردی  مانند  محیطی  فجایع  یا  آبل ،  مانند  کشنده  هایپات ژن  عمدی

 بللا  عملل می  بهداش   »اضطرار  اعالمی     جدید،  مقررات  طب   ت انندمی  افتاد،  اتفا   چرن بی 
 آنفلل النزای  ملل رد   کلل   ط رهمللان  ،حا اینبا  کنند.   صادر  را   المللی«بین  هاینگرانی  ب   ت ج 

 عن انبلل   شللده  تعریللف  گیری تصللمیم  دستگاه  در  م ج د  مسیر  ،داد  نشان  اندونزی  1ندگانرپ
 مقللررات  دامنلل   تفسیر  برای  را   یت جهقاب   فضای  «المللیبین  عم می  بهداش   رویداد  هر»
 اشللتراکب   از  انللدونزی  دوللل   ،قضی   این  در  . (59-70  ،2010  )الک ف،  آورد می  وج د  ب 

 ،شللبن   این  نم د.   امتناع  2آنف النزا   جهانی  نظارت   شبن   با  پرندگان  یآنفل انزا   نم ن   گذاشتن
 از و کللرده جمللع  جهللان  سرتاسللر  از  را   آنفلل النزا   هایویروس   از  هایینم ن   قرن،  نیم  از  بیش

 دگرگلل نی  شللبن   ایللن  . کنللدمی  استفاده  آنف النزا   ساالن   هایواکسن  ترکیب  تعیین  برای  هاآن
 ی گیرهملل   بلل   ءابتال  خطر  ارزیابی  برای  ایوسیل   عن انب   را   نپرندگا  آنفل انزای  هایویروس 
 از  دارد   قصللد  متحللده  ایللاالت  کلل   بلل د  مللدعی  انللدونزی  دوللل   . بلل د  کللرده  ردیابی  جهانی

کند.  استفاده بی ل ژینی جن  ع ام   طراحی برای اندونزی  پرندگان آنف النزای  هاینم ن 
  دانللش   غلظلل    مشللن    بلل    کلل    بلل د   ن یلل ا   شده اصالح آی.اچ.آر.    در   اساسی   ن آوری   دومین 

ی   عم می   بهداش    های سازمان   در   اپیدمی ل ژیک    گللزارش   منللابع   جدید   مقررات   داد.   پاسخ   مله
  بلل    را   رسللمی   گزارش آی.اچ.آر.    قبال    ک  درحالی   ؛ اس    داده   گسترش   را   بیماری   احتمالی   شی ع 
ی   های دول     اجللازه   جهللانی   بهداشلل    سللازمان   ب    شده اصالح .  آی.اچ.آر   ب د،   کرده   محدود   مله

  بلل    . کنللد   دریاف    چاپی   و   دیجیتالی   های رسان    مانند   غیردولتی   منابع   از   را   ها گزارش   ک    دهد می 
  . بلل د   نخ اهللد   سیسللتم   عملنللرد   مللانع  شللی ع،  گللزارش  بللرای  ها دول   تمای   عدم  ، ترتیب  این 

  شللی ع   دولتللی، غیر   مانیت رهای   از   جهانی   بهداش    ن ا سازم   رسمی   تشخیص   ب    ت ج    با   بنابراین، 
  المللی بین   محققان   تا   دهند   اجازه   ک    هاس  دول    نفع   ب    و   بماند   پنهان   ت اند نمی   دیگر   بیماری 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  د دهنلل   اطمینان   مردم   وب    شده   عم    وارد   بیماری   کاهش   اقدامات   انجام   منظ ر ب    وق    اسرع   در 
  بللدان   اطالعللاتی   های شللبن    ت سللع  ، دیگر عبارتی ب    اس .   انجام   حا    در   مسئ الن    مداخل    ک  

  بللر   مبتنی   اپیدمی ل ژیک   های روش   ب    صرفا    دیگر   عم می   بهداش    جهانی   نظارت   ک    س  معنا 
  و   هشللدار   جهللانی   شللبن  » جهانی   بهداشلل    سللازمان   راسللتا،   همللین   در   . نیسلل    وابست   دول  

  سللریع   گللردش   اس .پتانسللی    فللردی   نظللارت   بلل    آن   پی نللد   ک   کرد  تأسیس  را 1« جهانی  واکنش 
ی  های دول   سنتی  کنتر   تضعیف  ع  ا ب  عف نی  های بیماری  ب   مرب ط  اطالعات    دانللش  بللر  مله
   سازد. می   ممنن  را   ها بیماری   بر   نظارت   جهانی   قالب  یك   و  ش د می   عم می   بهداش  
  شللی ع   گللزارش   اسلل    ممنللن   جهللانی   بهداشلل    سللازمان   مللدیرک    کلل    اس    ذکر   ب    الزم 
  از   را   تی اطالعللا   بایللد   آنهللا   امللا   کنللد،   دریاف    غیردولتی   بازیگر   یک   یا   دول    یک   از   را   مشن ک 

  هللای نگرانی  بلل   ت جلل   با  عم می  بهداش    »اضطرار   وضعی    ک    کنند   دریاف    م ردنظر   دول  
  بگیللرد  تصمیم  باید   مدیرک    اطالعات،   این   دریاف    از   پس   کند. می   اننار   یا   تأیید   المللی«را بین 
  از   ، عفلل نی   هللای بیماری   و   عملل می   بهداشلل    متخصصان   فهرس    از   اضطراری   کمیت   یک  ک  

  الزم   های مشلل رت   انجللام   از   پس   و   دهد   تشنی    ، دیده آسیب   کش ر   از   بهداشتی   ت مقاما   جمل  
  ایللن   آیللا   کلل    گیللرد می   تصمیم   ک    اس    مدیرک    حا ،   این   با   نماید.     ائ ار   را   ضروری   های ت صی  
  ایللن   خیللر.   یللا   اس    المللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می   بهداش    »اضطرار   یک   رویداد 

ی  حاکمی   از  دفاع   و   جهانی   بهداش    ان سازم   رهبری   در   ظریف   ت ازن    دیپلماسللی  از  پللس  مللله
 . ( 2-4  ، 2020  ، 2)دی یس   آمد  دس    ب    2005 سا    در    بهداش    جهانی  مجمع   در  دقی  

 بللر  نظللارت   در  کشلل رها  ت انللایی  مسئل   ب   ،شده  اصالح آی.اچ.آر.    مهم  ن آوری  س مین
ی  ظرفی   کش رها  ک   ب د  الزم  . اس   مرب ط  هابیماری  شی ع  بلل   پاسللخ  و  نظللارت   ایبللر  مللله

ی  مؤسسات»  ساخ   کنند.   ایجاد  عف نی  هایبیماری  مللد   روی  بللر  «عملل می  بهداش   مله
 فللراهم را  شللدهت زیع جهللانی شبن  یک ایجاد امنان 3بیماری« از پیشگیری  و  کنتر    »مراکز

 بلل .  آی.اچ.آر  اعتمللاد  البتلل   . اسلل   نللیمته   کشلل ر  هللر  در  هللاه وگر  عملنللرد   بلل   کلل   کندمی
ی  بهداش   هایسیستم  هللایبیماری مللدیری  برای دول  ظرفی  تق ی  معنایب  لزوما   مله

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 

 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

69 
   بهداشت   الملل بین   روابط 

 کرونا   گیری همه   پرتو   در 
 

 بللا بیمللاری شللی ع تشخیص هایسیستم ت سع    تا اس  شده تالش  عبارتیب  نیس .   م ج د
آی.اچ.آر.   کلل   معتقدند  برخی  ش د.   هدای   جهانی  هایبیماری  بر  نظارت   نیازهای  ب   ت ج 

ی  سیستم  یک  ک   را   هاییظرفی   باید  شده  اصالح   را   دارد   نیللاز  آنهللا  بلل   بیماری  بر  نظارت   مله
 . دشلل   داده  پاسللخ  سرع ب   و  ارزیابی  و  شناسایی  م قع  ب   اضطراری  م ارد   در  تا  ،کند  تعیین

 منللابع  ک   نب د  معل م   اما  داد  2016  سا   در  کش رها  ب   را   تعهد  این  جهانی  بهداش   سازمان
 در  نللادر  هایبیماری  تشخیص  برای  را   هاییتمسیس  بت انند  تا  آمد  خ اهد  دس   ب   کجا  از  آن

 . (59-70  ،2010  )الک ف،  گیرند کار ب   نیافت ت سع   کش رهای
 

 کرونا  قضیه  در بهداشت  المللیبین   نظام عملکرد   .5
 پاسللخگ یی و نظللارت  سیسللتم دهللیگزارش   تجربلل   اولللین  1سللارس   گیرهم   بیماری  شی ع

 گللزارش      ئلل ارا   بلل   چللین  دول   اولی   تمای   عدم  ب د.   جهانی  بهداش   سازمان  جدید  جهانی
 تنیلل   خلل د  جدید  ظرفی   ب   جهانی  بهداش   سازمان  ک   شد  باع   بیماری  این  شی ع  کام 

 سللریع  گیری هملل   جهانی،  واکنش  و  هشدار  جهانی  شبن     ک   ب د  بیماری  اولین  سارس   . کند
 دانشمندان،  نیرونیالنت  ص رت ب   ک   اس   هکرد   فراهم  را   یامنان  شبن   این  . کرد   اعالم  را   آن

 پی نللد مجللازی شللبن  یك  در  را   جهان  سراسر  در  پیشرو  هایاپیدمی ل ژیس   و  هاآزمایشگاه
 بنللابراین،  . کنللد  منتشللر  و  ایجللاد  را   بیمللاری  یک  ب   راجع  اطالعات  و  دانش  سرع ب   و  دهد

 در  ییهات صللی   و  کللرد   مشللاهده  نزدیک  از  را   سارس   بیماری  شی ع  جهانی  بهداش   سازمان
 . نم د  صادر  یالمللبین  هایمسافرت   هایمحدودی  م رد 

  ویللروس   مظنلل نین   از   گللزارش   ،اولللین 2019  سا    دسامبر   31  در   جهانی   بهداش    سازمان 
  بلل    مشللن ک   ارتباط   در   پن م نی   از   م رد   چهار و چه    کرد.   دریاف    چین   ووهان   شهر   از   را   کرونا 

  و   تأییللد   را   گمللان   این   ، 2020  سا    ژان ی    9  در   سازمان   . ب دند   حی انات  بازار  و  دریایی  غذاهای 
  در  اسلل .  شللده  داده  تشللخیص  ووهان   از   بیماری   های نم ن    در   جدیدی   ویروس   ک    کرد   اعالم 
  در   مشللن ک   ملل رد   15000  از   بللیش   و  شللد  تأیید  مبتال م رد  9682 کشت ،  213 ، ژان ی   اواخر 

  و   کللرد   پیدا    ع شی   انسان   ب    انسان   انتقا    با   بیماری   این   . شد   داده   تشخیص   چین   استان   یک و سی 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  منطقلل     در   یللا   و   بلل ده   ارتبللاط   در   آل ده   ویروس   ب    ک    افرادی   با   اس    ممنن   ک    افرادی   هم    برای 
  ، 2020  سللا    ژان یلل    30  در   شللد.   ت صللی    قرنطینلل    روز   چهللارده   ، باشند   کرده   سفر   دیده آسیب 

  بهداشلل   اضللطرار »  کرونللا  بیمللاری   شللی ع   کلل    کللرد   اعللالم   جهانی   بهداش    سازمان   مدیرک  
  بهداشلل    سللازمان   کلل    مللدیر   آننلل    از   پیش   اس .   « المللی بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می 
  بسللیاری   نمایللد،   اعالم   را   المللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می   بهداش    »اضطرار جهانی 

  بلل    ووهللان   سللم    بلل    را   پروازهللا   و   گرفتنللد  خ دشللان  دس   ب   را  ام ر  ها سازمان  و  ها دول   از 
  مللدیرک    ، درمقاب    . کردند   اعالم   ممن ع   نیز   را   چینی   دانشج یان   ورود   و   ند د آور در   تعلی    حال  

  سللازمان   بللا   چللین   ایننلل    بللر   تأکیللد   بللا آی.اچ.آر.    اضطراری   کمیت    و   جهانی   بهداش    سازمان 
  ها دول   ت سط  ک   مسافرتی  اقدامات   و   تجارت   از   جهانی   بهداش    سازمان   و   کند می   همناری 

  . ( 1-4  ، 2020  )دی یس،   کردند   نگرانی  ابراز   کند، نمی   ی پشتیبان   گرفت   ص رت   ها شرک    و 
  هللای نگرانی   بلل    ت جلل    بللا   عملل می   بهداشلل    »اضللطرار   اعللالم   کنللار   در   سللازمان،   هللدف 

  بللرای   مسللافرتی  های محللدودی   از  نللدرت ب   یللا  انتخابی  ط ر ب   ک   اس   ب ده  این  المللی« بین 
  اسللتفاده   جهللانی   جامع    برای   خطر   ایجاد   از   قب    ها گیری هم    کردن برطرف   و   بیماری   بر   نظارت 

  زیللرا  اسلل    مخللالف   مسللافرتی   های محللدودی    با   عم ما    جهانی   بهداش    سازمان   البت    ش د. 
  را  انتقللا   اسلل   ممنللن  اگرچلل    هستند،   اثر بی   بیماری   انتقا    از   جل گیری   در   ک    کند می   تص ر 

  هللای گرانی ن   بلل    ت جلل    بللا   عملل می   بهداشلل    »اضللطرار   اعللالم   از  بعد  روز  واقع،  در  کنند.  کند 
  و   کللرد   اعللالم   چینللی   مسللافران   برای   را   هایی محدودی    متحده   ایاالت   کرونا،   برای   المللی« بین 
 . ( 1-10  ، 2020  )بزبی،   کردند   صادر   را   مسافرت  ممن عی    ها دول    از   بسیاری  آن   از   پس 

 و  پی سللت   هللم  بلل   کللامال    دنیللایی  در  ک   دهدمی  نشان  کرونا  م رد   و  هابیماری  گیری هم 
 امنیلل  ت انللدمی واحللد  کشلل ر  یللک  در  کافی  پاسخگ یی  و  نظارت   عدم  یندیگر،  ب    وابست

 هایفراینللد کلل  چللرا  انللدازد.  خطللر بلل  را  جهللان نقللاط سللایر و مللردم عملل می بهداشلل 
ال  مهاجرت،  جمل   از  ،سازیجهانی  ،المللللیبین  گسللترده  مسافرت   و  محیطیزیس   تتح ه

 از کلل  خطراتللی  اسلل .   شللده  منجللر  جدیللدی  سیاسللی  و  اجتمللاعی  بی ل ژینی،  خطرات  ب 
ی  مرزهای  سیسللتم  یللک  کلل   معتقدنللد  برخللی  گرفلل .   نادیده  را   آنها  ت اننمی  و  رفت   فراتر  مله
 اس ،  گذاریکاشترا   و  رسانیروز ب  حا   در  سرع ب   ک   اپیدمی ل ژینی  اطالعات  جهانی
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ی  حاکمی   کند.   فراهم  خطرات  گ ن این  کاهش  برای  را   کافی  هشدار  ت اندمی  اسلل   الزم  مله
 1گللارت   و  هلل لبروک  کلل   ط رهمان  باشد.   پی ند  در  سالم   جهانی  امنی   هایخ است   با  ک 

 اسلل  کللرده اثبللات چین در سارس  و  اندونزی  در  پرندگان  آنفل انزای  شی ع  کردند،  استدال 
 . (59-70  ،2010  )الک ف،دارد   جهانی مطل   شفافی  ب   نیاز  جهانی،  مشترک   خطرات ک 

  عف نی   بیماری   یک   ب    پرداختن   برای   جهانی   هماهن    تالش   ک    ب د   نخ اهد   باری   آخرین   این 
  فراینللد   نیسلل .   شللرایط   ایللن   از   مص ن   نیز   کش ری   هیچ   و   اس    الزم   ینم و بیس    قرن   در   جدید 

  تسللهی   بللرای  خاص ط ر بلل  ، اسلل   شللده  سللاخت   متقابلل   اعتماد  اص    اساس   بر   ک  آی.اچ.آر.  
  بهداشلل    »اضللطرار   وجلل د   ص رت   در   افراد   و   دنی م   جامع     ها، شرک   ها، دول   میان  همناری 

  رد ف منحصللرب    وابسللتگی   ویژگللی   اس .   شده   طراحی المللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می 
  وضللعی   با  ها دول   داوطلبان   انطبا    ب    آن   اجرای   ک    اس    معنی   این   ب    شده اصالح .  آی.اچ.آر 
  وضللعی   کلل   هربار  دارد.  بستگی لی« المل بین  های نگرانی  ب   ت ج   با   عم می   بهداش    »اضطرار 

  تصللمیم   جهللانی   بهداشلل    سللازمان   مللدیرک   شلل د،  گزارش  عم می  بهداش   بالق ه  اضطراری 
 . ( 2-4  ، 2020  )دی یس،   دهد   پاسخ آی.اچ.آر.    گیری تصمیم   ابزار   ب    ت ج    با   چگ ن    گیرد می 

  وضللعی    بلل    ، بیشتر   ی الملل بین   های همناری   ب    دستیابی   هدف   با   ک    کند می   تالش آی.اچ.آر.    
  کشلل رها   ظرفی    ایجاد   . دهد   پاسخ   المللی« بین   های نگرانی  ب   ت ج   با  عم می  بهداش   »اضطرار 

  نقللش   جهللانی   بهداشلل    سازمان   ب    عم می   بهداش    رویدادهای   گزارش   و   ارزیابی   تشخیص،   در 
  صلل رت   در آی.اچ.آر.    اسللاس   بللر   جهللانی   بهداشلل    سللازمان   . کنللد می   ء اعطللا   را   کننللده هماهن  
  بنللادر،   در   خللاص   اقللدامات   المللی«اعالمی   بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می   داش  به   »اضطرار 

  از   و   کنللد می   صللادر   را   سللالمتی   خطللرات   شللی ع   کردن محدود   برای   زمینی   های گذرگاه   و   ها فرودگاه 
.  آی.اچ.آر ، دیگللر   عبللارتی   ب    کند. می   جل گیری   نیز   غیرضروری   مسافرتی   و   تجاری   های محدودی  

  ک    ، مسافرتی   و   تجاری   اقدامات   با   انطبا    افزایش   برای   شده طراحی   های فرایند   و   ن ق انی   شده اصالح 
  ت صللی    بیمللاری   شللی ع   ملل رد   در   علمی   ش اهد   براساس   ت اند می   جهانی   بهداش    سازمان   مدیرک  

  مللبهم   آنچلل    و   اسلل    واضلل    کامال  .  آی.اچ.آر   ت سط   شده   ارائ    روند بنابراین،   دهد. می   ارائ    را   کند، 
 . ( 2-5  ، 2020  )دی یس،   اس    آن   رعای    برای   ها   دول   تمای    اس  

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  عملی  اقدامات  و  عم می  بهداش   با  رابط   در  جهانی  بهداش   سازمان  های ت صی    ب    اعتماد 
  خلل د   اوج   بلل    2003  سللا    در   مرغی   آنف النزای   از   ناشی   تهدیدات   و   سارس   ب    مؤثر  پاسخ  پی  در 

  اضللطراری   شرایط   در   اس    ممنن   ها ل  دو   ک    ب د   شده   بینی پیش   زمان   آن   در   وج د،   این   با   رسید. 
  جهللانی  بهداشلل   سازمان  ب   ک   اس   ممنن  و  ندهند  انصراف  راحتی ب   خ د  حاکمی   از   بعدی 

  درسلل    دیپلماتیللک   بینی پیش   این   نننند.   اعتماد   همیش    ها بیماری   ب    پاسخ   نم دن   هماهن    رای ب 
  هللای نگرانی   بلل    ت جلل    با   ی عم م   بهداش    »اضطرار   اولین   خ کی،   آنفل انزای  م رد  در  ک   چرا  ب د 
  را   هللا خیلی   جللان   جهللانی   بهداشلل    سازمان   اقدامات   شد،   اعالم   2009  سا    در   ک    المللی« بین 

  عملل می   بهداشلل    نفللع   بلل    سللازمان   این   ت صی     آیا   ک    کردند   سؤا    برخی   حا ،   این   با   ؛ داد   نجات 
  از   کلل    خ اسللتند می آی.اچ.آر.    اضطراری   کمیت    از   برخی   ک    داش    وج د   تردید   این   خیر.   یا   اس  

  بهداشلل    سللازمان   آیللا   ک    کردند   مطرح   را   سؤا    این   دیگر   برخی   . ببرند   س د   ها ویروس آنتی   فروش 
  کمیت     ت ان می   ک    شرایطی   بعد،   های سا    در   ؟ خیر   یا   آورد می   دس  ب    را   خ د   گذشت    اقتدار   جهانی 

  »اضللطرار     بلل   پاسللخی  هللیچ  2012 سللا   در  شللد.  تللر مبهم  داد،  تشنی   را آی.اچ.آر.  اضطراری 
  1)مللرس(   خاورمیانلل    تنفسی   سندرم   م رد   در   المللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می   بهداش  

  شللی ع   اوایلل    در   . کللرد   تغییللر   وضللعی    اطفا    فل    بیماری   م رد   در   2014 سا   در  اما  نشد،  داده 
  بلل    ت جلل    بللا   عملل می   بهداشلل    »اضللطرار   هللیچ   ، 2014  سللا    در   افریقا   غرب   در   2اب ال   ویروس 

  اعالم   ف ری    ب    2016  سا    در   3زینا   ویروس   شی ع   برای   اما   نشد،   اعالم   المللی« بین   های نی نگرا 
  بهداشلل    »اضللطرار   عن ان بلل    ابلل ال   دوم   شللی ع   اعللالم   در   ت ضی  غیرقاب    های تأخیر   مجددا    شد. 

  داد.   رخ   2019  سا    در   کنگ    دم کراتیک   جمه ری   در   المللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می 
  یعنللی   ، اخیر   های سا    بهداشتی   ی ها بحران   بدترین   از   ینی   برای   تاکن ن   اضطراری   کمیت    همچنین 

  سللازمان   بللرای   آسللیب   بیشللترین   اسلل .   نشللده   تشنی    2019-2016  سا    از   4یمن   در   وبا   شی ع 
  بهداش    »اضطرار   یک   اعالم   ب    تصمیم   اضطراری   های کمیت    وقتی   ک    اس    این   جهانی   بهداش  
  مسافرتی   و   تجاری   اقدامات   قبال    ها دول    اکثر   گرفتند،   المللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  هللای تالش   ت سللط   کلل    ای افللزوده   ارزش   از   ای عمللده   بخللش   ، بنللابراین   ؛ اند کرده   تص یب   را   خ د 
   . رود می   بین   از   ، ش د فرهم می   جهانی   بهداش    سازمان   هماهنگی 

 بللا عملل می بهداشلل  ار»اضللطر جلسلل  اولین در کرونا ویروس   م رد   در  2019  سا   در
. آی.اچ.آر اضللطراری کمیتلل  ک  دوم  جلس  در و نشد اعالم المللی«بین هاینگرانی ب   ت ج 
 جهللانی  بهداشلل   سللازمان  مدیرک   ب د،  شده  تشنی   بیماری  این  شی ع  م رد   در  بح   برای

 ماعللال اختالف هفت  یک با را  المللی«بین هاینگرانی ب  ت ج  با  عم می  بهداش   »اضطرار
 ،2014  هایسللا   ماننللد  هللادول   نیللز  بللار  این  اضطراری،  کمیت   نسبی  سرع   رغمب   . کرد 

 سللازمان تصللمیمات اساسا   . نماندند جهانی  بهداش   سازمان  ت صی     منتظر  2019  و  2016
 بلل   متصلل   گیری تصللمیم  ابللزار  اسللاس  بللر  علمللی  هایت صللی   مبنللای  بللر  جهانی  بهداش 
  چنللین   در   . هستند   سیاسی   شرایط   از  ثرأمت  تصمیمات  بیشتر  بلن   ،ش ندنمی  گرفت .  آی.اچ.آر

  کنللد  حرک   حق قی  و  سیاسی   دش ار   فضای   در   باید   جهانی   بهداش    سازمان   مدیرک    شرایطی 
  از   ، همنللاری   افتللادن   خطللر   بلل    و   آنهللا   کردن   منزوی   بدون   تا   دهد   قرار  فشار  تح   را  ها دول   و 

 . ( 2-5  ، 2020  )دی یس،   کنند  پیروی  تصمیمات 
  المللللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می   بهداش    »اضطرار   های اعالمی    اس    ار قر   اص ال  

  منظ ر بلل   و  منللابع  آوری جمللع  جهلل   در  جهللانی     جامعلل  برای  دهنده   هشدار   های زن    عن ان ب  
  »اضللطرار   اعالمیلل    امللا   شلل د.   گرفتلل    خللدم    ب    کش رها   سایر   برای   بیماری   سرای    از   جل گیری 
  در   زیرا ؛ اسلل    ننللرده   عملل    خلل ب   همیشلل    المللی« بین   های نگرانی   ب    ت ج    با   عم می   بهداش  

  روی   بللر   کشلل رها   اقتصللاد   داشللتن   نگلل    بللاز   و   انسللان   سالم    از   حمای    ب    نیاز   بین   تعاد    ایجاد 
  آسللیب   تللرس   از   اوقات   گاهی   جهانی   بهداش    سازمان   دارد.   وج د   هایی تنش   مسافرت   و   تجارت 
  ، بنللابراین   نیسلل .   یلل  اعالم   ایللن   صللدور   بلل    مایلل    کشلل رها،   اقتصللادی   اندازهای چشم   ب    رسیدن 

  ای اعالمیلل    2014  اوت   تللا   ، افریقللا   غللرب   در   اب ال   ویروس   شی ع   م رد   در   شد،   ذکر   ک    گ ن  همان 
  ایللن   کلل    داد   هشدار   مرز   بدون   پزشنان   غیردولتی   سازمان   ک    آن   از   پس   ماه   چند   یعنی   نشد،   صادر 

ی   کنتر    از   خارج   گیر هم    بیماری    بللا   کنگلل    دم کراتیللک   جمهلل ری   ک    گامی هن   حتی   اس .   محله
  اخللتالف  دچار  گیری تصمیم  در  دوباره  سازمان  شد،  رو   روب  2019 سا   در  اب ال  از  دیگری  شی ع 

  مثلل    فنللی   های زمینلل    در   نظری   لحاظ ب    ک    اس    این   ت ج  قاب    ننت    . ( 1-10  ، 2020  )بزبی،   ب د 
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  بازیگران  بین  اختالفات  رغم ب   ، هستند  عملیاتی  اهداف   چ ن   سالمتی   و   ه اشناسی   برداری، نقش  
  فراتر   شخصی   منافع   از   باید   همناری   مزایای   اما   . گیرد می   شن    المللی بین   های همناری   سیاسی، 

  ندارند،   اعتماد   خ د   منافع   از   محافظ    جه    المللی بین   روند   ت انایی   ب    ها دول    ک  هنگامی   رود. 
  در   را   همنللاری   ک    اس    این   جهانی   داش  به   سازمان   اولی     وظیف    گیرند. می   خ د   دس  ب    را   ام ر 

  کلل    دولتللی   شلل د، می  هماهنگی  از  صحب   ک   وقتی  کند.  هدای   آن  از  همگان  مندی بهره  جه  
  اسلل    ممنن   ک    سرکشی   دول    اندازه    ب    کند، می   اتخاذ   را     غیرم جه   مسافرت   و   تجارت   ممن عی  

 . ( 2-4  ، 2020  )دی یس،   اس    خطرناک   کند،   تهدید   دهی گزارش   عدم   با   را   هم  
 

 کرونا  با  المللیبین   مواجهه  در  هادولت نقش  .6
 هایسیسللتم  بللین  مللنظم  ارتبللاطی  هایکانا   ب   المللیبین  بهداش   هایزمین   در  همناری

 در  واقعللی  نگرانی  کرونا  شی ع  با  دارد.   بستگی  بهداشتی  هایسیستم  و  متفاوت   بسیار  سیاسی
. آی.اچ.آر  رونللد   بلل   کلل   نللدارد   داخلللی  سیسللتم  هیچ  چین  ک   دارد   وج د  المللیبین  جامع   
 ،باشللد  غیرمنصفان   یا  منصفان   ننت   این  اس   ممنن  چ   اگر  . باشد  داشت   وفاداری  و  اعتماد

 شللی ع تجرب    ب  این دارد.  وج د چین در دهیگزارش  شفافی  از یت جهقاب  اعتماد  معد  اما
 سیاسللی  سللاختار  شلل د. می  ترعمی   کرونا  ویروس   قضی   با  اما  اس ،  مرتبط  سارس   ویروس 

 گذاریاشللتراکب   و  سللریع  دهللیگزارش   بللا  حتللی  کلل   اسلل   بسللت   ماهیتی  دارای  کش ر  این
  اس .  دش ار تص یر این  بر غلب  داد،  انجام را  آن  چین دول  ک   ،ژن می هایت الی

 ملل رد   در  اطالعللات  گللزارش   دلی بلل   را   پزشللنی  ،ووهللان  پلیس  بیماری،  شی ع  اوای   در
 م ضلل ع  1لیان   ون  لی  دکتر  ک   زمانی  کرد.   دستگیر  خ د  شخصی  وبالگ  در  کرونا  ویروس 

 گ نلل این  بللا  نبایللد  کلل   کللرد   برخلل رد   او  با  پلیس  رساند،  عم م   اطالع  ب   را   ویروس   این  شی ع
 عض   کش رهای  ،آی.اچ.آر  ییا کار  برای  بنابراین،  . دش   عم می  هراس  باع   هاپراکنیشایع 

 هایشللی ه  دارای آنها ک هنگامیباشند.  پایبند خ د  کار  وندر  ب   و  کنند  اعتماد  یندیگر  ب   باید
 جامعلل     در  بلنلل   المللللیبین  جامع     در  اطالعات  آزاد  جریان  تنهان   ،هستند  شفاف  ارتباطی

 . (2-4  ،2020 )دی یس، ش دمی  رعای  نیز  خ دشان
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 از  بللیش  تحسللین  دلی بلل   ،1تدروس   دکتر  آن،  مدیرک   ویژه ب   و  جهانی  بهداش   سازمان
 را   تهدیللد  میللزان  ایمالحظلل قاب   ط ربلل   چللین  زیرا   گرف ،  قرار  انتقاد  م رد   چین  دول   حد

 ت انایی  فاقد  جهانی  بهداش   سازمان  ک   اس   ضروری  ننت   این  یادآوری  اس .   کرده  پنهان
 مللاه  در  هفت   چند  مدت  ب   هاس . بیماری  شی ع  م رد   در  اطالعات  ارائ   برای  هادول   اجبار

 این  متخصصان  ب   تا  کرد   مقاوم   جهانی  بهداش   سازمان  هایتماس  برابر  در  چین  ژان ی ،
 در  2آیللل ارد   بللروس   رهبللری   بلل   مأم ریلل   اس .   افتاده  اتفاقی  چ   ببینند  تا  دهد  اجازه  کش ر
 اواخللر کلل   جهللانی  بهداشلل   سللازمان  و  چللین  مشترک   گزارش   ب د.   مهم  بسیار  ف ری ،  اوای 
 هاییدرس   و  بیماری  این  م رد   در  اساسی  اطالعات  د،ش  منتشر  مأم ری   این  پی  در  و  ف ری 

 تدروس،  دکتر  ک   ندارد   تعجب  جای  ،بنابراین  کرد.   فراهم  ب د،  شده  آم خت   چین  پاسخ  از  ک 
 بلل   پاسخ  برای  جدید  استاندارد   یک  تعیین  خاطر  ب   را   چین  پنن،  ب   ژان ی   اواخر  سفر  از  پس

 بللرای  را   چللین  اجللازه  کلل   بلل ده  ایللن  مالقللات  ایللن  از  وی  هللدف  کند.   ستایش  بیماری  شی ع
 . (1-10  ،2020  )بزبی، کند  اف دری  ف ری  ماه  برای  جهانی  بهداش   سازمان مأم ری 
  اسلل ،معتقدند   آمللده   وج د ب    بهداش    المللی بین   نظام   در   ک    مشنالتی   ب    ت ج    با   برخی 

  بللزار ا   ایللن   تق یلل    باعلل   قلل انین  تغییللر  امللا  گیللرد،  صلل رت  تجدیدنظر  باید . آی.اچ.آر  ر د  ک  
  سللازمان   . شلل د   انجللام   سیاسی   اساسی   های چالش   رفع   جه    در   اقدامی   اینن    مگر   ؛ ش د نمی 

  بایللد  غیردولتللی  بازیگران  سایر  و  کش رها  خارج    وزارت  آن،  ای منطق   دفاتر  و  جهانی  بهداش  
  . نماینللد  تق یلل   را  متقابلل   اعتمللاد  و  دهند  گسترش  یندیگر  با   را   خ د   ارتباطات   زمان   ط     در 

  بشناسللد.   بهداشللتی   مشللاوره   و   قللان ن   بللا   مقایس    در   را   دیپلماسی   مساوی   ارزش   باید   . آی.اچ.آر 
  . بدهنللد  را  الزم  ارزش  المللی، بین  جامع    و   داخ    در   شفاف،   ارتباطات   تق ی    ب    باید   کش رها 

  یللك   دنبا  بلل    بایللد   هفلل    گروه   ک    اس    کرده   پیشنهاد   اخیرا    آلمان   بهداش    وزیر   ، 3پان ش ا   نس ی 
  ایللن   بللر   . ند نیست   مؤثر  منزوی  و  مستق   روینردهای  زیرا  د باش  بحران  ب   سخ پا  برای  متحد  روش 

  کلل   اسلل   الزم  د. شلل   دعلل ت  هللایی بح   چنللین  بلل   هف  ل جی  میللان   در   بایللد   چین   ، اساس 
  ارتبللاط   اسلل    نیللاز م رد   آنچلل    زیرا   ، کند  فراهم  دیپلماتیک  همناری  برای  را  ی فرایند . آی.اچ.آر 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  بهداشلل    سللازمان   هللا، دول    بللین   اعتمللاد   ایجللاد   برای   بیشتر   تالش   و   بیشتر   اطالعات   بیشتر، 
  را   اطالعللات   ک    باشند   مای    باید   کش رها   . ( 2-4  ، 2020  )دی یس،   اس    شهروندان   و   جهانی 

  کلل    اطالعللاتی   و   هللا داده   بلل    بت اننللد   و   بگذارند   اشتراک ب    یندیگر   با   فروتنان    و   علنی   ص رت ب  
  تالش  یک  ب   نیاز   پزشنی   تجهیزات   ت زیع   و   ت لید   برای   همچنین   کنند.   اعتماد   کنند می   دریاف  
  کلل  این   جای ب    اس .   تنفسی   های دستگاه   و   تشخیص   های کی    آنها   ین تر مهم   ک    اس    جهانی 

  جهللانی  تللالش  یللک  کنللد،  تللأمین  را  نیاز م رد   تجهیزات   مستق    ص رت   ب   بخ اهد   کش ری   هر 
  منصللفان    صلل رت ب    ت تجهیللزا   ک    دهد   اطمینان   و   کند   تسریع   بسیار   را   ت لید   ت اند می   هماهن  

خلل د را بلل  خللدم     کلیللدی   صللنایع   کشلل رها   همانند زمان جن  ک     درس    ؛ ش د می   ت زیع 
  خطلل ط   بلل    انسللانی   نگاه   ب    ملزم   را   ما   اس    ممنن   کرونا   ویروس   علی    انسانی   جن    ، گیرند می 

  ایلل  م  باید  دارد،  کرونا  ویروس  ب   ء ابتال  م ارد   از   کمی   تعداد   ک    ، ثروتمند   کش ر   یک   کند.   ت لید 
  بلل    بعللدا    اگللر   کلل    اعتمللاد   ایللن   با   بفرستد،   فقیر   کش ر   ب    را   گرانبها   تجهیزات   از   بسیاری   تا   باشد 

 . ( 2020  ، 1)هراری   آمد   خ اهند   او   کمک  ب    کش رها   سایر   باشد،  داشت   نیاز   کمک 
  بلل    مربلل ط   و   خلل رده   گللره   جهللانی   سللالم    با   کرونا   ویروس   م ض ع   ک    شرایطی   در   اکن ن 

  کلل   اسلل   دشلل ر  زیرا  ؛ دارد   وج د   هن ز   جمعی کنش   مشنالت   ، اس    عم می   کاالهای   تأمین 
  را  کاالهللا  ایللن  ت انند می  آنها  ک  حالی در  کرد،  عم می  کاالهای  در  مشارک    ب    وادار   را   کش رها 

  دانشللمندان   سللایر   و   2سللندلر   اسللتروم،   اولسلل ن،  را  کالسیک  مسئل   این  آورند.  دس   ب   رایگان 
  در   همنللاری   تحقلل    هللای راه   از   ینی   تاریخی   لحاظ   ب    . اند قرارداده   بررسی   م رد   جمعی   کنش 

  عملل می   کاالهللای   تح یلل    بلل    مایلل    غالللب   و   واحد   قدرت   یک   ک    اس    این  اقتصادی  عرص   
  رابللرت   و   3کینللدلبرگر   چللارلز   جمللل    از   محققللان   از   تعللدادی   ت سط   هژم نیک   ثبات   ایده    . باشد 

  بلل    قادر   و   دارد   تمای    غالب   ت قدر   یک   ک    آنجا   تا   . اس      گرفت   قرار   بررسی   م رد   بیشتر   4گیلپین 
  ینللدیگر  بللا  مشللارک   بلل    مایلل    اسلل    ممنللن   کش رها   سایر   اس ،   عم می   کاالهای   هدای  
  اسلل   ایللدز  بللا  مبارزه  در  متحده ایاالت  رهبری  اخیر،  های سا   در  امر  این  نم ن   بهترین   باشند. 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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  سللا ،   بیسلل    ب    نزدیک   کش ر   این   شد.   آغاز   ب ش   دبلی    ج رج   جمه ری   ریاس    دوران   در   ک  
  حمایلل    طری    از   و   ایدز   ب    کمک   برای   جمه ر رئیس   اضطراری   برنام    دوجانب ،   برنام     طری    از 

  در   جهللانی   سرمای    کننده تأمین   ایدز،   با   مبارزه   برای   چندجانب    جهانی   صندو    از   متحده ایاالت 
  صللد در   70  از   بللیش   تنهللایی   بلل    متحده   ایاالت   اخیر،   های سا    اس .   ب ده   ایدز   با   مبارزه   زمین  

 . ( 1-10  ، 2020  )بزبی،  اس    کرده  تأمین   ایدز   با  مبارزه  برای   را   کنندگان   اهدا  ب دج  
  و   اسلل    گذشللت    از   متفللاوت   بسللیار   کرونللا   ویللروس   گیری هم    ب    مرب ط   وضعی    اما 

  با   مبارزه   برای   المللی بین   های همناری   رهبری   اندیش    در   بزرگ   های قدرت   اینن    جای ب  
  دنبللا    گرایانلل  ملی   اقللدامات   کنللار   در   را   دیپلماتیللک   ی هللا لفاظی   باشللند،   گیری هم    این 
  جرمللی   ، بهداشلل    جهللانی   سللازمان   ب دج    قطع   بر   مبنی   ترامپ   تصمیم   پی   در   کنند. می 

  سللازمان   کلل    آنچ    درباره   وحشتناک   ضیحاتی ت    1ونهام   کلر   و   اسنات   کامرادت   آدام   ی د، 
  بلل    کلل    انتقللاداتی   رغم بلل    ن شللتند.   دهللد،   انجللام   ت انللد نمی   و   ت اند می   جهانی   بهداش  
  ایللن   کلل    کننللد می   تصللدی    را   واقعیلل    ایللن   اکثرا    ش د، می   وارد   جهانی   بهداش    سازمان 
  عضلل    کشلل رهای   بلل    اطالعللات   کسب   برای   زیرا   دارد،   قرار   دش اری   وضعی    در   سازمان 

  معضلل    ایللن   با   کرونا   شی ع   م رد   در   جهانی   بهداش    سازمان   مثا    عن ان ب    اس .   متنی 
  از   را   هللا داده   آوری جمع   ت انایی   تمام   کند،   رفتار   سخ    بسیار   چین   با   اگر   ک    اس    روبرو 
  اطالعللات   ت اننللد نمی   کش رها   سایر   کند،   رفتار   چین   با   راح    خیلی   اگر   دهد. می   دس  
 . ( 1-10  ، 2020  )بزبی،   کنند   دریاف    را   دارند   الزم   ک    دقیقی 
 کشلل رهای  مقابلل   در  ویژه بلل   محدودی،  ظرفی   از  بهداش   جهانی  سازمان  ک   آنجا  از

 متحللده،  ایللاالت  و  چین  ویژه ب   ها،دول   انفرادی  واکنش  و  نقش  اس ،  برخ ردار  قدرتمند،
 مللا  از  کللدامهیچ  ک   اس   این  انگیزغم  حقیق   اما  اس .   برخ ردار  ایالعادهف    اهمی   از
 جهللان  سراسللر  در  چللین  و  آمرینا  هایدول   ک   روایاتی  حقانی   و  صح   تصدی   مقام  در

 امرینللا  جمهلل ررئیس  ک   بنامیم  چینی  ویروس   را   کرونا  باید  آیا  نداریم.   قرار  د،کننمی  مطرح 
 شللهروند  یللک  عن انبلل   ویللروس   بردن  بین  از  در  دیگران  ب   چین  آیا  ؟گ یدمی  ترامپ  دونالد
 کشلل رهای  بلل   چللین  ماسللک  مللالی  کمللک  و  دیپلماسی  یا  ؟کندمی  کمک  المللیبین  خ ب 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 در  ؟اسلل   کرونللا  گیری هم   ابتدایی  روزهای  در  چین  دارلن   تص یر  نجات  هدف  با  نیازمند
 آیا  معتقدند،  چین  مبتالیان  از  بسیاری  ک   ط رهمان  جهانی،  بهداش   سازمان  عملنرد   م رد 
 حاکمیلل  در چللین روزافزون سهم اینن  یا اس ،شده تبدی  چین بهداش  سازمان  ب   واقعا  

 . (1-4  ،2020  )اوگزل ، ؟اس   یافت  افزایش  جهانی
 وجهلل    بهبلل د  بلل   منجللر  کرونا  شی ع  اس .   متفاوت   کامال    کش رها  از  برخی  در  وضعی 

 سللا   ف ریلل   اوایلل   در  را   شدهتأیید  م ارد   تعداد  ک   کش ر،  این  اس .   شده  جن بیکره    جهانی
 جهللان  سرتاسر  در  چشمگیری   ط رب   ارقام  و  آمار  ک   ط رهمان  دقیقا    ،داش   کاهش  2020

 کشلل ر  ایللن  شلل د. می  تلقی  بحران  با  مقابل   چگ نگی  برای  الگ یی  عن انب   ب د،  افزایشب رو
 سللط  در آزمایشللگاهی سای  600 در را  نفر میلی ن چهارم  یک  از  بیش  چشمگیری   ط رب 

 بیشللتر  بسللیار  مناط   سایر  از  جن بیکره    در  تنهان   آزمایشات  این  اس .   کرده  آزمایش  کش ر
 پس  ماه  یک  ش د. می  ارسا   شهروندان   ب  پیام  ت سط  ساع   شش  طی  در  نتای   بلن   اس ،

 جدیللد  مبتالیللان  بلل   نسللب   یافتگان  بهب د  تعداد  جن بی،کره    در  ءابتال  م رد   اولین  گزارش   از
 . (1-3  ،2020 ،1)اتیاس  گرف   پیشی

 پذیرآسللیب  اکرونلل   آثللار  برابللر  در  جهللان  ت سللع   درحا   کش رهای  از  بسیاری  مقاب ،  در
 و  ندارند  را   گستردگی  این  ب   سالمتی  بحران  ب   پاسخگ یی  ایبر  الزم  منابع  زیرا   ؛ ب د  خ اهند
در   باشللد.   مشنالت  این  پاسخگ ی  ک   نیس   وسیع  آنقدر  جهانی  بهداش   سازمان  ظرفی 

 هللا،بیماری  تشللخیص  هایدسللت رالعم   کلل   اسلل   جهللانی  بهداشلل   سازمانهر ص رت  
 کش رهای  برای  را   یشآزما  هایکی   بیماری،  مدیری   فنی  هایجنب   سایر  و  بالینی  مدیری 

 ،هاواکسللن  بلل   دسترسللی  تسللریع  بللرای  سازمان  آوری ،  24  در  . کندمی  فراهم  ت سع درحا 
 زد.   ابتناراتی  ب   دس   ،ت سع درحا   کش رهای  برای  ویژه ب   آزمایشات،  و  درمانی  تجهیزات

 و چللین و کردنللد مشللارک  انگلسللتان دوللل  و گیللتس  بنیللاد  مانند  نهادهایی  رویداد  این  در
 . (1-10  ،2020  )بزبی،  نشدند م ض ع  این درگیر  متحدهایاالت

 جهان  رهبران  اضطراری  جلس   کرونا،  گیری هم   نخس   هایهفت   در  ک   رف می  انتظار
 ویللدئ  ت انسللتند فقط هف جی گروه  رهبران ش د.  برگزار مشترک  عملی برنام  یک تهی   برای

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 جهللانی  یهللابحران  در  نشللد.   منجللر  ایام برن  هیچ  ب   آن  نتیج   ک   دهند  ترتیب  را   کنفرانسی
 را   جهانی  رهبر  نقش  متحده  ایاالت   2014  اب ال  گیری هم   و  2008  مالی  بحران  مانند  قبلی

 سللاخت  روشللن بسللیار را  ننتلل  این مسئل  این نیس .   آن  از  خبری   اکن ن  اما  گرف ،  عهده  بر
 متحللده ایللاالت هللد. دمی  اهمیلل   کش ر  این  عظم   ب   بشری   آینده  از  بیشتر  آمرینا  اس 
 یللک  بلل   دالر   میلیارد   یک  مبلغ  ارائ   با  حتی  اس .   کرده  رها  را   خ د  متحدین  نزدینترین  حتی

 جللای  اگللر  اس .   کرده  رس ا  را   خ د  واکسن  انحصار  ح   خرید  برای  آلمانی  دارویی  شرک 
 آن  میللراث  بلن   کرونا،  گیری هم   تنها  ن   نش د،  پر  کش رها  سایر  ت سط  متحده  ایاالت  خالی

 ایللن  بللا  یاف .   خ اهد  ادام   آینده  هایسا   برای  المل بین  روابط  کردنمسم م   برای  همچنان
 ناسللازگاری  مسللیر  بلل   آیللا  ک   کند  انتخاب  باید  بشری   اس .   فرص   یک  بحران  هر  وج د،
 کنللد  انتخللاب  را   ناسللازگاری  اگللر  نم د.   خ اهد  یط  را   جهانی  همبستگی  راه  یا  رف   خ اهد

 خ اهللد  آینده  در  بدتری   هایفاجع   ب   منجر  احتماال    بلن   کند،می  ترنیط ال  را   بحران  تنهان 
 برابللر  در  بلن   کرونا  مقاب   در  تنهان   پیروزی  این  کند،  انتخاب  را   جهانی  همبستگی  اگر  شد. 
 حمل   انسان  ب   ینم  و  بیس   قرن  در  اس   ممنن  ک   ییهابحران  و  گیرهم   هایبیماری  هم 
 . (2020 راری،)ه ب د خ اهد پیروزی  کند،
 

 گیری یجهنت .7
 بیشللتری   سرع   با  اس ،  فعلی  هایدرمان  بدون  و  مقاوم   ایفزاینده  ط رب   ک   کرونا  روس ی و

 بهداشلل  هللاینگرانی و اس  جهان سراسر در  انتقا   حا   در  قبلی  هایگیری هم   ب   نسب 
ی ط ربلل  را  عملل می ی سللط  در جللده  رد هللادول  . اسلل  کللرده ایجللاد فراملللی و مللله
 تهدیللد  را   آنهللا  منللافع  مسللتقیما    کلل   هسللتند  منللدعالق   مشللنالتی  ب   بیشتر  خارجیسیاس 

 بلل  نیللاز عملللی، و محللدود مللداخالت انجام و تهدید رساندن حداق  ب   منظ رب   و  کنندمی
 در  را   کش رها  روینرد   بحران،  این  با  جهانی  جامع   برخ رد   چگ نگی  دارند.   جمعی  اقدامات

 کرد.  خ اهد  مشخص را  آینده در  ظه ر،حا در هایاریبیم با مرتبط م ارد 
 نللاامنی  انللرژی،  اقتصللادی،  هللایبحران  جمللل   از  ییهابحران  با  جهانی  بهداش   اکن ن

 هایقللدرت   اس .   شده  گرفتار  سیاسی  و  اقتصادی  خسارات  و  ه ایی  و  آب  تغییرات  غذایی،
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 را   بهداشلل   جهانی  مدیری   مداوم،  هایچالش  چنین  با  مقابل   میان  در  ک   اس   بعید  بزرگ 
 تعهللدات  و  عالئلل   کرونللا  گیری هم   با  ک   معتقدند  برخی  اما  دهند.   قرار  سیاسی  اول ی   در

 اسلل  بعیللد و اس  گرفت  رقرا  کش رها خارجی سیاس  اول ی  در  کافی  اندازه    ب   بهداشتی
 کلل   اسلل   ایللن  مهللم  ننتلل   امللا  بللازگردد.   جهانی  ام ر  در  سفلی  سیاس   ب   جهانی  سالم 

 قطبیچنللد  شلل د. می  ترسخ   روز  هر  قدرت،  رقاب   در  بازیگران  ادعاهای  حقیق   رزیابیا
 از  بسللیاری  بللین  در  مللادی  قللدرت   افللزایش  با  زیرا   کند،می  تشدید  را   مشن   این  جهان  ب دن

 نتیجلل     بللرای  جللذب  قللدرت   ک   آنجا  از  ش د. می  برابر  چند  نیز  بدی   حقای   تعداد  بازیگران،
 کشلل رها  از  بسللیاری  ،رسللدمی  نظللر  ب   ترحیاتی  جهان  سرتاسر  در  مختلف  مسابقات  نهایی

 . کنندمی  یکاردس   قدرت   ایستگاه  عن انب  را  آن  فزاینده ط رب 
را   ن ظهلل ر  هللایبیماری  تهدیللد  درمان،  و  بهداش   متخصصان  از  بسیاری  این،  از  پیش

ی  ملل میع  بهداشلل   هایسیسللتم  تضللعیف  با  ک   هنگامی  ویژه ب بینی کرده ب دند؛  پیش  مللله
 مشللنالت  از  انسللانی  جامعلل   رسللدمی  نظللر  بلل   کلل ایلحظ   همان  در  درس   . اس   همراه

 کلل   اسلل   ضروریبنابراین،    باشد. می  هاویروس   بازگش   شاهد  اس ،  کرده  عب ر  کالسیک
 ،صلل رت   در  و  نمایللد  اصللالح   را   خ د  قبلی  سالم   و  بهداش   سازوکارهای  المل بین  نظام

 پی نللد  در  بهداش   جهانی  جامع  استراتژی  یک  ایجادکند.   داعاب  جدیدی  هایشی ه   ضرورت 
ی  هاینظام  با ی  هایحاکمی   تعدی   و  بهداش   مله  ،مثللا   عن ان  ب   اس .   ناپذیراجتناب  مله

 قللرار  20جللی  گروه   همچ ن  نهادهایی  اول ی   عن انب   جهانی  سالم   مسئل   ک   اس   الزم
 هایسللازمان  و  کش رها  میان  در  ای، منطق  سط   در  بهداشتی  هایهمناری  همچنین  گیرد. 

 گیرد.   قرار  اجتماعی و اقتصادی  مسائ   سایر با پی ند در و ش د تق ی  ایمنطق 
 در  اما  اس ،  شده  جهانی  بهداش   زمین   در  چندجانب   هایتالش   ب   زیادی  ت ج   اگرچ 

 اهمیلل  از ایومنطقلل  جهللانی هایسللازمان در بهداشللتی هللایهمناری اخیللر، هایسللا 
 هللایهمناری ای،منطقلل  هایسللازمان فعالیلل  سللط  ءارتقا با  اند. شده  برخ ردار  یشتری ب

 همیشلل   کنللد.   فللراهم  جهللانی  بهداش   ارتقاء  برای  ایامیدوارکننده  زمین   ت اندمی  ایمنطق 
 مقابلل  در ویژه بلل  آنها، محدود اجرایی قدرت   الملی،بین  معاهدات  و  هاسازمان  آشی   پاشن 

 محللدود کامال   جهانی بهداش  سازمان قدرت  راستا، این در اس .  ب ده  ندقدرتم  کش رهای
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 کرونللا  شللی ع  اولی     مراح   در  آن  فعلی  اجرایی  مدیر  و  سازمان  این  عملنرد   مسئل   این  . اس 
 قضللی   در  انللدونزی  طللاع ن،  قضللی   در  هنللد  کلل همچنان  دهللد.   ت ضی   ت اندمی  را   چین  در

 بلل   ،2003  سللا   در  )سللارس(  حللاد  تنفسی  سندرم   عشی   هنگام  چین  و  پرندگان  آنف النزای
 در  امللا  . ندشللد  متهم  جهانی  بهداش   سازمان  ب   م ارد   م قعب   دهیگزارش   در  شفافی   عدم

 بللازیگران  و  عضلل   کش رهای  حمای   م رد   دیگر  بار  جهانی  بهداش   سازمان  کرونا،  بحران
گرف .   قرار  غیردولتی
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