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سياست خارجي و امنيت سالمت بينالمللي

كوروش احمدي
چكيده :بْذاضت عوَهي عي سالّاي اخيز جايگاُ خَد را بِ عٌَاى يکي اس ًگزاًيّايي کِ سياست
خارجي بايذ بِ آى بپزداسد ،تثبيت کزدُ است .رّبزاى سياسي بِ ًحَ فشايٌذُاي ًسبت بِ هَضَعات
هزبَط بِ بْذاضت عوَهي تَجِ ًطاى هيدٌّذ ٍ ضوار ًطستّايي کِ عي آى ديپلواتّا ٍ
کارضٌاساى بْذاضت عوَهي بزاي ًيل بِ ّذفي ٍاحذ با ّن هطارکت هيکٌٌذ ،رٍ بِ فشًٍي دارد .اگزچِ
ايي ّوگزايي قغعاً اهکاًاتي را بزاي ّز دٍ حَسُ ٍ فزصتّايي را بزاي تَجِ جذيتز ٍ تخصيص
هٌابع بيطتز جْت تأهيي ًياسّا در حَسُ بْذاضت عوَهي فزاّن ساختِ ،اها دخالت سياست خارجي کِ
هبتٌي بز هٌافع هلي است ،در حَسُ بْذاضت عوَهي کِ بايذ پيگيز ارسشّاي اًساًي ٍ هستقل اس هٌافع
سياسي ٍ اهٌيتي باضذ ،تَأم با ًگزاًيّايي ًيش بَدُ استّ .ذف ايي ًَضتِ در درجِ اٍل هعزفي هباحث
هزبَعِ عي سالّاي اخيز بِعَر فطزدُ ٍ سپس بزرسي تعاهل بيي سياست خارجي ٍ بْذاضت عوَهي
ٍ هيشاى ّوکاريّا ٍ تعارضات بيي ايي دٍ حَسُ است .ايي بزرسي بز آى است کِ صزفًظز اس بزخي
ابْاهات ٍ بعضي تالشّا بزاي کطاًذى بْذاضت عوَهي بِ هسيزي ّنسَ با هٌافع هلي بزخي اس
کطَرّا ،هيتَاى ّوگزايي بيي سالهت عوَهي ٍ سياست خارجي را در جْت بْبَد ضزايظ بْذاضتي
در سغَح هلي ٍ بييالوللي ٍ بيص ٍ کن بِ سَد ّوِ کطَرّا داًستّ .ذف ديگز ،جلب تَجِ
سياستگذاراى ايزاًي در ّز دٍ حَسُ بْذاضت عوَهي ٍ سياست خارجي بِ تحَالت اخيز ٍ تأکيذ بز
لشٍم رٍسآهذ کزدى ًگزش ٍ عول در ايي سهيٌِ است.
واژگان كليدي :اهٌيت بْذاضتي ،بْذاضت عوَهي ،آًفلَآًشا.
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ُلٚؿ لل٘غيًٝٙبمي ؿك للٖ ٔ 14يالؿي كا ُبيـ ثتٛاٖ ٘مغُ ٝلٚؿ ثٟـاُت
فٕٔٛي رـيـ ؿاٌ٘ت .ثب ايٗ عبًَ ،بثمٕٞ ٝىبكي ثيٗإِّّي ثلاي ٟٔبك ٔؾبعلات رٟب٘ي
فّي ٝثٟـاُت فٕٔٛي ث 1851 ٝيقٙي مٔب٘ي ثبمٔيٌلؿؿ و ٝؿِٚتٞبي اكٚپبيي ؿك
٘ؾٌتيٗ وٙفلا٘ي ثٟـاُتي ثيٗإِّّي 1ؿك پبكيي رٟت ثغج ؿك ثبكٟٔ ٜبك تت مكؿ ٚ
ٚثب ٌلؿ  ٓٞآٔـ٘ـ .ايٗ ٘ؾٌتيٗ ثبكي ثٛؿ و ٝؿِٚتٞب ؿك تالٍ ثلاي عفؼ ثٟـاُت
فٕٔٛي ،تٛر ٝؽٛؿ كا ام ًغظ ّٔي ثً ٝغظ ثيٗإِّّي ٔقغٛف ٔيولؿ٘ـ .لجُ ام آٖ
تالٍ ٔيُـ تب ام عليك ثل٘بٔٞٝبي ّٔي لل٘غيًٝٙبمي ثب ايٗ تٟـيـات ٔمبثُّٛ ٝؿ .أب
ثٌظ اكتجبعبت ،ام رّٕ ٝتًٛق ٝلغبك  ٚوِتي پل ًلفت ٘ ٚين تًٛق ٝتزبكت ،تىيٓ ٝلف
ثل لل٘غيًٝٙبمي كا غيلفّٕي ،غيلٔؤحل ٘ ٚبوبكآٔـ ولؿ ٜثٛؿ .ثب ايٗ ٌِ٘ت  ٚتغٛالت
پيلأ ٖٛآٖ ٔمـٔبت آ٘ض ٝو ٝثقـاً ؿيپّٕبًي ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ٘بٔيـُ ٜـُ ،ىُ
ٌلفت.
ثب ؽبتٕ ٝر ًٙرٟب٘ي ؿ ،ْٚلب٘ ٖٛاًبًي ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت تـٚيٗ  ٚؿك
٘ 1948بفق ُـ  .ؿك ًبَ  1951افضبي ايٗ ًبمٔبٖ ٔملكات ثٟـاُتي ثيٗإِّّي 2كا وٝ
ؿك ًبَ  1969ثبم٘ٛيٌي ٘ ٚبٌْقاكي ٔزـؿ ُـ ،3ام تٔٛيت ٌقكا٘ـ٘ـٔ .ملكات 1969
فٕـتبً ؿك پي آٖ ثٛؿ وٚ ٝثب ،عبف ٚ ٖٛتت مكؿ كا تغت ٘ؾبكت  ٚوٙتلَ ؿكآٚكؿ  ٚؿِٚتٞب
ٔٛاكؿ اثتالي اٌ٘ب٘ي ث ٝايٗ ثيٕبكيٞب ؿك لّٕلُٚبٖ كا ثً ٝبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ٌناكٍ
()1
ؿٙٞـ.
4
ؿوتل ثلا٘تّٙـٔ ،ـيل وُ ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ام  1998تب  ،2003ام ٘ؾل
رّتتٛر ٝث ٝاثقبؿ ًيبًي  ٚؿيپّٕبتيه ثٟـاُت فٕٔٛي پيٍِبْ ثٛؿٚ .ي أٛك ٔلثٛط
ث ٝثٟـاُت فٕٔٛي كا اًبًبً ًيبًي ؿاٌ٘ت  ٚثل ِن ْٚپلؿاؽتٗ ث ٝآٖ ؿك ًغٛط ًيبًي
تأويـ ولؿٚ .ي ٕٞضٙيٗ عي الـأبتي و ٝام ٘ؾل ًيبًي عٌبًيتثلاٍ٘ين ثٛؿ ،ثب
ُلوتٞبي تِٛيـ ًيٍبك ؿكٌيل ُـ  ٚوُٛيـ تب ثب ُلوتٞبي ٔقؾٓ ؿاكًٚبمي ث ٝفُٔ

1. The First International Sanitary Conference
2. The International Sanitary Regulations
)3. The International Health Regulations (1969
4. Dr. Brundtland
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ِٔتلنٞبيي ؿك ثلؽي عٛمٜٞب صً« ٖٛغظثٙـي ليٕتٞب» ،1عمٛق ٔبِىيت ٔقٛٙي ٚ
()2
٘ٛآٚكي  ٚثٚٝيو ٜثيٕبكيٞبي ٔغفٔ َٛب٘ـ 2ٜؿًت يبثـ.
تحًل در محتًاي سياست خارجي
ًيبًت ؽبكري ثٔ ٝقٙي ٔزٕٛف ٝآ ٚ َٛاٞـافي اًت وٞ ٝـايتٌل فقبِيتٞب
 ٚكٚاثظ يه وِٛك ؿك تقبٔالتَ ثب ؿيٍل وِٛكٞبًت .ثٝعٛك ٔقٕ ،َٛتـٚيٗ ًيبًت
ؽبكري ثلٔجٙبي ٔالعؾبت ًيبًت ؿاؽّيً ،يبًتٞب  ٚكفتبك ؿيٍل وِٛكٞب يب
ثل٘بٔٞٝبيي ثلاي پيِجلؿ علطٞبي هئٛپّتيه ؽبّ ٓٛكت ٔيٌيلؿ ٔ ٚقٕٛالً ٞـف
تأٔيٗ أٙيت ّٔي ٙٔ ٚبفـ ّٔي كا ام علق ٌٔبِٕتآٔين تقميت ٔيوٙـ.
تـٚيٗ  ٚافٕبَ ًيبًت ؽبكري ؿك صبكصٛة آ َٛوّي فٛق ٔب٘ـ ام آٖ ٘جٛؿٜ
و ٝؿك ٞل ؿٚكٛٔ ٜضٛفبت تبم ٜاي ؿك ُٕ َٛآٖ للاك ٌيل٘ـ يب ام آٖ عقف ُ٘ٛـً .يبًت
ؽبكري ؿك فٔل رـيـ ،يقٙي ؿٚكاٖ ثقـ ام ّٓظ ًٚتفبِي ،فٕـتبً ثلاي عفؼ أٙيت ّٔي
 ٚتٕبٔيت اكضي وِٛكٞب ثـ ٖٚت ًُٛث ٝمٚك ُىُ ٌلفت .ثب اًتملاك ّٓغي پبيـاك ؿك
عٛم ٜآتال٘تيه ُٕبِي ثقـ ام ر ًٙرٟب٘ي ؿ ٚ ْٚوٕتل ُـٖ ٍ٘لا٘يٞبي أٙيتي ؿك
كٚاثظ ثيٗ وِٛكٞب ؿك ايٗ عٛم ،ٜتزبكت  ٚالتٔبؿ ربي ؽٛؿ كا ث ٝفٛٙاٖ يىي ام
اِٛٚيتٞبي رـيـ ؿك ًيبًت ؽبكري وِٛكٞبي ايٗ ٔٙغم ٝثبم ولؿ .ؿك ؿ ٚ 1980 ٝٞؿك
پي ثلٚم ٍ٘لا٘يٞبي ميٌت ٔغيغي  ٚافنايَ ٘مَ رٛأـ ٔـ٘ي  ٚافىبك فٕٔٛئ ،غيظ
ميٌت ٘ين ث ٝفٛٙاٖ يىي ام ٔٛضٛفبت ٔ ٟٓؿك صبكصٛة ًيبًت ؽبكري ٔغلط ُـ.
ثٟـاُت فٕٔٛي يىي ام آؽليٗ ٔٛضٛفبتي اًت ؤ ٝتٙبًت ثب ثٌظ ك٘ٚـ
رٟب٘يُـٖ ام إٞيت ميبؿي ؿك ؿًتٛك وبك ًيبًت ؽبكري ثلؽٛكؿاك ُـ ٜاًت .اغّت
تقبكيفي و ٝثلاي رٟب٘يُـٖ اكائُٝـ ٜؿك ايٗ اُتلان ؿاك٘ـ و ٝرٟب٘يُـٖ يقٙي ك٘ٚـ
ث ٓٞ ٝپيًٛتٍي فنايٙـ ٜرٛأـ ثِلي ث٘ ٝغٛي و ٝتغِٛي ؿك يه ٘مغ ٝام رٟبٖ ثل
ٔلؿْ  ٚرٛأـ ؿك ٘مبط ؿيٍل رٟبٖ تبحيل ثٍقاكؿ .ؿك ٘تيز ،ٝثٌيبكي ام عٛمٜٞبي ًيبًت
فٕٔٛي وًٙ ٝتبً ؿك عٛمً ٜيبًت ؿاؽّي للاك ؿاُت ،او ٖٛٙثٔ ٝبٚكاي ٔلمٞب ًل كين
ولؿ ٚ ٜام ٘ؾل ؿأ ٚ ٝٙآحبك ،اثقبؿي رٟب٘ي يبفتٝا٘ـ؛ تغِٛي وً ٝيبًتٌقاكاٖ ؿك ثٌيبكي
ام ايٗ عٛمٜٞب كا ٘بصبك ام ثٌظ افكٞبي ؽٛؿ ولؿ ٜاًت.
1. Tiered Pricing
2. Neglected Diseases
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رٟب٘يُـٖ ثب ايٗ تقليف ،ألٚم ٜثيَ ام ٞل صيني ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي
ٚالقيت يبفت ٚ ٝآٖ كا ؿًتؾ ٍٛتغ َٛولؿ ٜاًت .صلا وُٕ ٝبك ِٔىالت ثٟـاُتي وٝ
ام ٔلمٞبي ّٔي فلاتل ٔيك٘ٚـ ٘ ٚيبمٔٙـ الـأي ؿك ًغظ رٟب٘يا٘ـ ك ٚث ٝافنايَ اًت.
اٌل ص ٝؿِٚتٞب ٕٛٞاكً ٜقي ؿاك٘ـ و ٝعبوٕيت ؽٛؿ كا ؿك  ٕٝٞعٛمٜٞب ،ام رّٕ ٝؿك
اكتجبط ثب ٔلالجتٞبي ثٟـاُتي ً ٚيبًتٌقاكي ثٟـاُتي عفؼ وٙٙـ ،أب فٛأُ تقييٗ
وٙٙـ ٜثٟـاُت فٕٔٛي ثيَ ام پيَ تغتتأحيل ٔتغيلٞبي رٟب٘ي للاك ٔيٌيل٘ـ ٚ
وِٛكٞب كا ثيَ ام پيَ ثلاي ٕٞىبكي ثب  ٓٞرٟت عُ ِٔىالت ؿك ايٗ عٛم ٜتغت
فِبك للاك ٔيؿٙٞـ.
اكائ ٝؽـٔبت ثٟـاُتي  ٚپبًؼ ؿاؿٖ ث ٝثغلاٖٞبي ثٟـاُتي ؿك ٔٙبعك ؿكٌيلي
 ٚيب ٔٙبعمي و ٝام ؿكٌيلي ؽبكد ُـ ٜا٘ـ٘ ،ين ام ؿيٍل صبَِٞب ؿك ثلاثل ًبٔب٘ٞٝبي
ثٟـاُتي ّٔيً ،بمٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ٟ٘ ٚبؿٞبي اٌ٘بٖؿًٚتب٘ ٝاًت٘ .ؾبْٞبي ثٟـاُتي
لٛي ٌٙٔ ٚزٓ ٔيتٛا٘ٙـ ث ٝك٘ٚـ ّٔت ًبمي وٕه وٙٙـ ٘ ٚمَ ٕٟٔي ؿك تالٍٞب ثلاي
تًٛق ٝالتٔبؿي  ٚارتٕبفي ايفب ٕ٘بيٙـ .ايٗ أل ثٚٝيو ٜثقـ ام ثلٚم ٔقضُ تلٚكيٌٓ
فلأّي عي يىي ؿ ٚؿ ٝٞاؽيل  ٚثٟلٌٜيلي ايٗ ٘ٛؿ تلٚكيٌٓ ام وِٛكٞبي ؿاكاي ًبؽتبك
عىٔٛتي ام ٌٌٌ ٓٞت 1ٝيب ضقيف ام إٞيت ميبؿي ثلؽٛكؿاك ُـ  ٚث ٝللاك ٌلفتٗ
ثٟـاُت فٕٔٛي ؿك ؿًتٛك وبك ًيبًت ؽبكري وٕه ولؿ.
ٔتٙبًت ثب افنايَ ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ وِٛكٞب ث ،ٓٞ ٝتٕبٔي اثقبؿ ًيبًتٞبي
ثٟـاُتي ّٔي اثقبؿي ثيٗإِّّي ٘ين يبفتٝا٘ـ ٔ ٚتٙبًت ثب افنايَ ُٕبك ٔٛافمت٘بٔٞٝبي
ثيٗإِّّي ٔلثٛع ،ٝاحل ايٗ ٔٛافمت٘بٔٞٝب ثل ًيبًتٌقاكيٞب ؿك ًغظ ّٔي ٘ين افنايَ
يبفت ٚ ٝاحل تغٛالتي و ٝؿك ٚكاي ٔلمٞبي ّٔي كػ ٔيؿٙٞـ ،ثيَ ام پيَ ثل وٓ  ٚويف
ًيبًتٌقاكيٞب ؿك ؿاؽُ وِٛكٞب ِٟٔٛؿ اًت .ضلٚكت ٔـيليت ايٗ ك٘ٚـ  ٚفٛالت
ٌٌتلؿٜاي ؤٌ ٝبئُ ثٟـاُتي ٔيتٛا٘ٙـ ثلاي ُلايظ التٔبؿي ،ارتٕبفي ً ٚيبًي
ؿاُت ٝثبُٙـ ،ؿيپّٕبتٞبي ميبؿي كا ث ٝعٛم ٜثٟـاُت وِب٘ـٔ ٚ ٜتمبثالً وبكُٙبًبٖ
ثٟـاُت فٕٔٛي كا رقة ٔجبعج ؿيپّٕبتيه ولؿٟٓٔ ٚ ٜتل آٖ وٕٞ ٝىبكي ايٗ ؿٌ ٚلٜٚ
كا ثيَ ام پيَ ضلٚكي ًبؽت ٝاًت.

1. Failed States
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اِجت ٝايٗ ٍ٘لا٘ي ٘ين ٚرٛؿ ؿاكؿ و  ٝتٛرً ٝيبًت ؽبكري ث ٝثٟـاُت فٕٔٛي
ٕٔىٗ اًت ث ٝيه ؿًتٛك وبك أٙيتي تً٘ٙؾلا٘ ٝؿك صبكصٛة ٔٙبفـ ّٔي لـكتٞبي
ثنكي تمّيُ يبفت ٚ ٝثب ٔـاؽالت ٘ؾبٔي ٔلتجظ ُٛؿ .ؿك ايٗ مٔئ ،ٝٙجبعج ٔلثٛط ثٝ
«أٙيت ثٟـاُتي ثيٗ إِّّي»  ٚؿيـٌبٜٞبي ٔتقبكٕ ؿك ٔٛكؿ آٖ لبثُ تٛر ٝاًت.
ؿك ٔزٕٛؿ ًٝ ،تغ َٛفٕـ ٜتقبُٔ ثيٗ ثٟـاُت فٕٔٛي ً ٚيبًت ؽبكري كا
ٔٛرت ُـ ٜاًت:
 كُـ ك٘ٚـ رٟب٘يُـٖٔ ،لمٞبي عٛمٜٞبي ؿاؽّي  ٚؽبكري ًيبًتٌقاكي كأؾـ ٚ ٍٚتغِٛي ؿك ٘غ ٜٛثلؽٛكؿ ثب ٔٛضٛفبت ٔلثٛع ٝايزبة ولؿ ٜاًت؛
 افنايَ ٚاثٌتٍيٞبي فنايٙـ ٜثيٗ ثٟـاُت  ٚأٙيت ً ٚيبًت ؽبكرئٛرت ُـ ٜتب ًيبًتٌقاكي ؿك يه عٛم٘ ٜتٛا٘ـ ٌٔتمُ ام عٛمٜٞبي ؿيٍل ٓٛكت
ٌيلؿ؛
 عبؿحً 11 ٝپتبٔجل ٘ 2001ين  ٓٞث ٝؽبعل ُيٛؿ فٕـي ٔيىلٚة ًيب ٜمؽٓو ٝؿك پي آٖ كػ ؿاؿ  ٓٞ ٚث ٝؿِيُ آُىبك ُـٖ ضلٚكت رٌّٛيلي ام فلٚپبُي
ًبؽتبكٞبي عىٔٛتي ؿك رٛأـ فمت ٔب٘ـ ٚ ٜتجـيُ آٖٞب ث ٝپبيٍبٜٞبي تلٚكيٌتي ثٝ
إٞيتيبفتٗ ثٟـاُت فٕٔٛي ؿك ؿًتٛك وبك ًيبًت ؽبكري  ٚأٙيتي وٕه ولؿ.
«رخدادَا در حًسٌ بُداشت عمًمي» ي سياست خارجي
تلؿؿ  ٚتغلن ثٌيبك ميبؿ ؿك رٟبٖ ألٚم  ٚثٚٓٞ ٝاثٌتٍي  ٚؿك ٓٞتٙيـٌي
فنايٙـ ٜرٛأـ و٘ٛٙي فلٓتٞبي ثٌيبك ميبؿي ثلاي ٌٌتلٍ ًليـ ثيٕبكيٞبي فف٘ٛي ٚ
تٟـيـٞبي ٘بُي ام تِقِقبت ٌٞتٝاي  ٚا٘ٛاؿ ًٕ ْٛفلا ٓٞآٚكؿ ٜاًت .فٛأُ ثيٕبكيما
ؿك رٟبٖ ألٚم ٔيتٛا٘ٙـ ثٌيبك ًليـتل ام ٞل مٔبٖ ؿيٍلي ؿك تبكيؼ ثِل ربثٝرب ُ٘ٛـ.
ٔغبثك آٔبك ،ثلآٚكؿ ُـ ٜو ٝؿك فٛكئ 272/7 ،2010 ٝيّئٌ ٖٛبفل تًٛظ پلٚامٞبي
تزبكي ربثٝرب ُـٜا٘ـ )3(.صٙيٗ عزٓ ثباليي ام تلؿؿٞب أىبٖ ٔيؿٞـ تب ثلٚم ٘بٌٟب٘ي
يه ثيٕبكي ؿك يه ٘مغ ٝام رٟبٖ ث ٝكاعتي ثٞ ٝل ٘مغ ٝؿيٍل ٔٙتمُ ُٛؿ .ؿك ٔمبْ
ٔمبيٌ ،ٝثب آ٘ى ٝؿك ٔ 1918يناٖ ًفلٞب  ٚتغلوبت ؿك ًغظ رٟب٘ي ثٌيبك وٕتل ام ؿٚكاٖ
 .1اصغالح  Public Health Eventsدر هقزرات بْذاضتي بييالوللي  2002بِ کار رفتِ ٍ ّذف آى بَدُ تا
عيف ٍسيعي اس تْذيذات بْذاضتي ًِ ،فقظ بيواريّا ،لحاػ ضَد.
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و٘ٛٙي ثٛؿ ،ثب ايٗ عبَ ُيٛؿ يه آ٘فّٛا٘ناي پب٘ـٔيه ؿك آٖ تبكيؼ ٔٛرت اثتالي عـٚؿ
يهً ْٛرٕقيت رٟبٖ ُـ و ٝثٔ ٝلي ثيٗ  10تب  20ؿكٓـ ٔجتاليبٖ ا٘زبٔيـ .ثلآٚكؿ
و٘ٛٙي عبوي ام آٖ اًت و ٝؿك احل ايٗ ثيٕبكي ثبيـ ثيٗ  50تب ٔ 100يّي٘ ٖٛفل ؿك
ًلاًل رٟبٖ ٔلؿ ٜثبُٙـ )4(.ؿك رٟبٖ ألٚم ٘ ٝتٟٙب ثيٕبكيٞب ًليـتل ٔٙتمُ ٔيُ٘ٛـ
ثّى ٝا٘ٛاؿ رـيـي ام ثيٕبكيٞب ٘ين ثيِتل ً ٚليـ تل ام ٌقُت ٝؽبٞل ٔيُ٘ٛـ .ام ؿٝٞ
 1970ث ٝايٗ ً ٛث٘ ٝغ ٛثيًبثمٝاي ٞل ًبِ ٝيه ثيٕبكي رـيـ يب ثيِتل ٔب٘ٙـ ايـم،
ًبكى  ... ٚؿك ًبَ ؽبٞل ُـ ٜاًت .ثلٔجٙبي ٌناكٍ ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ؿك عبَ
عبضل  40ثيٕبكي ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝيه ٌُ٘ لجُ ُٙبؽتُ ٝـ٘ ٜجٛؿ٘ـ )5(.ث ٝايٗ تلتيت،
وٌت آٔبؿٌي ؿك ًغظ ّٔي  ٚثيٗإِّّي ثبيـ ٘ ٝتٟٙب ثلاي ٔمبثّ ٝثب عٛاؿث ُٙبؽتُ ٝـٜ
ٔ ٚغتُٕ ثّى ٝثلاي ٔمبثّ ٝثب تٟـيـات ٘بٔقّ٘ ْٛين و ٝثـٞ ٖٚل ٌ ٝ٘ٛپيَ آٌٟي ثلٚم
ٔيوٙٙـٛٓ ،كت ٌيلؿ.
فال ٜٚثل ثيٕبكيٞبيي ؤ ٝيتٛا٘ٙـ ثً ٝلفت ٌٕٝٞيل ُ٘ٛـ ،ثيٕبكيٞبيي و ٝام
عليك م٘زيل ٜك ٚثٌٌ ٝتلٍ تِٛيـ ٓٙقتي ٔٛاؿ غقايي ايزبؿ ٔيُ٘ٛـ ،كٞبُـٖ تٔبؿفي
فٛأُ ثيٕبكيما ام آمٔبيٍِبٜٞب ٘ ٚين پؾَ فٕـي ايٗ فٛأُ و ٝمٔب٘ي غيللبثُ تٔٛك
ٔي ٕ٘ٛؿ ،ام ؿيٍل تٟـيـات ثٟـاُتي ؿك ؿٚك ٜو٘ٛٙيا٘ـ و ٝفقبالٖ عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي
ثبيـ ثلاي ٔمبثّ ٝثب آٖٞب آٔبؿ ٜثبُٙـ .عٛاؿث ٌٞتٝاي ُ ٚيٕيبيي ؤ ٝقلٚفتليٗ آٖٞب
ؿك صل٘ٛثيُ  ٚثٛپبَ ٙٞـ كػ ؿاؿٌٔ ،بئُ ٘بُي ام ؿفٗ مثبِٞٝبي ُيٕيبيي ًٕ ٚئ ،ب٘ٙـ
عبؿحً ٝبَ  2006ؿك ًبعُ فبد وٛٔ ٝرت ٌٕٔٔٛيت ٞ 90ناك ٘فل ٔ ٚلي صٙـٓـ ٘فل
ُـٌٔ ،بئُ ٘بُي ام فزبيـ ميٌتٔغيغي ٔخُ ٌلٔبي ميبؿ ؿك اكٚپب ؿك  2003ؤ ٝلي
٘ 35000فل كا ؿك پي ؿاُت ٔ ٚلي ٘ 1700فل ؿك ًبَ  1986ؿك آفليمبي ٔلوني ؿك
احل ٌِ٘ت ٌبم ام ؿكيبص ٝآتِفِب٘ي ٕٞٝ٘ٛ٘ Nyosبي ؿيٍلي ام ايٗ لجيُ ٔؾبعلات
ٌٞتٙـ .ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ ؿك ٔملكات ثٟـاُتي ثيٗإِّّي  2005ام فجبكت فبْ «كؽـاؿٞب
ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي» ًؾٗ كفت ٝاًت.
ثٛٔ ٝامات افنايَ ٍ٘لا٘يٞبي ٘بُي ام عيف ٌٌتلؿٜاي ام «كؽـاؿٞب ؿك عٛمٜ
ثٟـاُت فٕٔٛي» تقبُٔ ثيٗ ثٟـاُت فٕٔٛي ً ٚيبًت ؽبكري عي يىي ؿ ٚؿٝٞ
ٌقُت٘ ٝين ام كُـ ٔغًٌٛي ثلؽٛكؿاك ثٛؿ ٜاًتُٛ .كاي أٙيت ث ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتليٗ ٟ٘بؿ
صٙـرب٘جٌٔ ٝئ َٛعفؼ ّٓظ  ٚأٙيت ثيٗإِّّي عي ٌِ٘تي فّٙي ؿك  10ها٘ٛيً ٝبَ
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 2000احلات ايـم ثل ّٓظ  ٚأٙيت ؿك آفليمب كا ٔٛكؿ ثغج للاك ؿاؿ .ايٗ ٘ؾٌتيٗ ثبكي
ثٛؿ وُٛ ٝكاي أٙيت يه ٔٛضٛؿ ثٟـاُتي كا ث ٝفٛٙاٖ تٟـيـي فّيّٓ ٝظ  ٚأٙيت
ثيٗإِّّي ؿك ؿًتٛك وبك ؽٛؿ للاك ٔي ؿاؿ .وٛفي فٙبٖ ،ؿثيلوُ ٚلت ًبمٔبٖ ُّٔ ،عي
ًؾٙب٘ي ؿك ايٗ رٌّ ٝتٔليظ ولؿ و ٝايـم ؿك آفليمب وٕتل ام رٚ ًٙيلاٌٖل ٘جٛؿ ٚ ٜايٗ
ثيٕبكي ؿك عبَ ايزبؿ ثغلاٖٞبي التٔبؿي  ٚارتٕبفي ٌٌتلؿٜاي ؿك ايٗ لبك ٜاًت وٝ
ثٛ٘ ٝث ٝؽٛؿ حجبت ًيبًي كا تٟـيـ ٔي وٙـ .اَ ٌٛكٔ ،قبٚ ٖٚلت كئيي رٕٟٛك آٔليىب،
٘ين عي ًؾٙب٘ي ايٗ ٌِ٘ت ُٛكا كا ٔخبِي ؿاٌ٘ت ؿك تأييـ ِن« ْٚؿيـٖ أٙيت ام ؽالَ
ِٔٛٙكي رـيـ ًٚ ٚيـتل  ٚتفىل ؿك ٔٛكؿ آٖ ثلٔجٙبي يه تقليف رـيـ ٚ
( )6
ٌٌتلؿٜتل».
صٙيٗ تقبكيف رـيـ ًٛٔ ٚقي ام أٙيت ٙٔ ٚبفـ ّٔي امرّٕ ٝث ٝللاك ٌلفتٗ
ثٟـاُت فٕٔٛي ؿك ؿًتٛك وبك ًيبًت ؽبكري وٕه ٕ٘ٛؿ .ايٗ تغ٘ َٛبُي ام ُلايغي
ثٛؿ و ٝتفبٚتي اًبًي ثب ُلايظ  1946يقٙي ًبَ تأًيي ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت
ؿاُت .اپيـٔي يب پب٘ـٔيٞبي ٘ٛؽٟٛك عي يىي ؿ ٚؿ ٝٞاؽيل  ٚأىبٖ اؿأ ٝآٖ ؿك آيٙـٜ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبيي ام عٛاؿث ثٟـاُتي ٌٞتٙـ ؤ ٝيتٛا٘ٙـ فٛالت ًٔ ٟٓيبًي  ٚالتٔبؿي ؿك
اثقبؿي ثيٗإِّّي ؿاُت ٝثبُٙـ .ايٗ و ٝايٗ ثيٕبكيٞب ؿاكاي صٚ ٝيوٌيٞبيي ٌٞتٙـ وٝ
ث ٝآٖٞب صٙيٗ لبثّيتي ٔي ؿٞـ ،يىي ام ٚرِٔ ٜٛىُ اًتٚ .ر ٝؿيٍل ُلايغي اًت وٝ
ايٗ ٚلبيـ ثٟـاُتي ؿك آٖ كػ ٔي ؿٙٞـ؛ ُلايغي و ٝتغتتأحيل اكتجبعبت  ٚتغلوبت
ٌٌتلؿ ٜؿك ًغظ رٟب٘ي ُىُ ٌلفت ٚ ٝؿك پلت ٛآٖ آًيت پقيلي ربٔق ٝثِلي ؿك ثلاثل
ثيٕبكيٞبي اپيـٔيه ث٘ ٝغ ٛتٔبفـي ؿك عبَ افنايَ اًت
اپيـٔيٞب  ٚپب٘ـٔيٞب ٕٛٞاك ٜؿك مٔل ٜفٛكيتٞبي عبؿ پنُىي للاك ؿاُت ٚ ٝام
ايٗ ٘ؾل ام اِٛٚيت ؽجلي ثباليي ثلؽٛكؿاك٘ـ .ثبتٛر ٝث ٝعٌبًيتٞبي فٕٔٛي٘ ،غٜٛ
ٚاؤ َٙمبٔبت ٌٔئٌ٘ َٛجت ث ٝآٖٞب ميل فكٜثيٗ كًب٘ٞٝب  ٚپبكِٕبٖٞبي ّٔي للاك
ٔيٌيلؿ  ٚآٖٞب ثبيـ پبًؼٌٛي ا٘تؾبكات فٕٔٛي ؿك ٔٛكؿ ثلؽٛكؿ ٔؤحل ثب فٛأُ
ثيٕبكيما ثبُٙـ .ام علفي ،ثلٚم ٘بٌٟب٘ي ايٗ ثيٕبكيٞب تب عـ ميبؿي غيللبثُ پيَثيٙي
اًت  ٚتٕٔيٕبت فٛكي ثب فٛالت ُـيـ اغّت ثبيـ ؿك ُلايغي ٓٛكت ٌيلؿ وٛٙٞ ٝم
٘ؾلات فّٕي لغقي ؿك ٔٛكؿ ٚضقيت ثيٕبكي ً ٚيل ٌٌتلٍ آٖ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ.
فـْلغقيت  ٚاؽٟبك٘ؾلٞبي ٌٌٝبٔ ٜتقبكٕ ٔٛرت ٚا ٕٝٞثيِتل فٕٔ ْٛيُٛؿ ٚ
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اضغلاة ٍ٘ ٚلا٘ي ٔيتٛا٘ـ ٔٛرت اؽتالالتي ؿك اٚضبؿ ارتٕبفي  ٚالتٔبؿي ٚكاي تٟـيـ
ٚالقي ٚ ٚكاي ٔٙغمُ ٝيٛؿ ثيٕبكي ُٛؿ.
اؽتالَ ؿك ٘ؾٓ التٔبؿي  ٚارتٕبفي فبُٔ ٔ ٟٓؿيٍلي اًت وٛٔ ٝرت إٞيت
ًيبًي ثٌيبك ميبؿ ثلٚم ٘بٌٟب٘ي ثيٕبكيٞبي ٚاٌيلؿاك ٔيُٛؿ .اضغلاة فٕٔٛي،
اؽتالالت ارتٕبفي  ٚضلكٞبي التٔبؿي ٘بُي ام پب٘ـٔيٞب ثبيـ ؿك ثبالتليٗ ًغظ
ًيبًي ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ٌيلؿ .ثٝفٛٙاٖ ٔخبَ ،ثلآٚكؿٞبي ٔتقـؿي ثلاي ٞنيٞٝٙبي
پب٘ـٔي آ٘فّٛا٘نايي ؤٕ ٝىٗ اًت ٞل آٖ ثلٚم وٙـ ،اكائُ ٝـ ٜؤ ٝتٙبًت ثبُـت
ثيٕبكي ٌٌ ٚتلُ ٜيٛؿ آٖ ثٌيبك ٔتفبٚت  ٚام ٔ 800يّيبكؿ تب  2تليّي ٖٛؿالك ؿك ً٘ٛبٖ
اًتٔ .غبثك ثلآٚكؿ ثب٘ه رٟب٘ي  ٚثل ٔجٙبي ؽٌبكت ٚاكؿ ٜثل التٔبؿ آًيبي رٛٙة
ُللي ؿك احل ثيٕبكي ًبكىُ ،يٛؿ پب٘ـٔي آ٘فّٛا٘ناي ٔلغي ٔيتٛا٘ـ ثبفج افت  2ؿكٓـ
()7
تِٛيـ ٘بؽبِْ رٟبٖ ُٛؿ.
ٌٔئِٛيت ؿك لجبَ ربٔق ٝثيٗإِّّي فبُٔ ٔ ٟٓؿيٍلي اًت و ٝثٔ ٝقبؿِٝ
اضبفٔ ٝيُٛؿ ٔ ٚيتٛا٘ـ ِٔٙأ ؽٌبكتي ثلاي ٔٙبفـ يب ٚرّٔ ٟٝي يب فبّٔي ثلاي
ٔغـٚؿُـٖ عبوٕيت ّٔي ُٛؿ .مٔب٘ي و ٝرٟبٖ ثِٝغبػ ثٚ ٓٞ ٝاثٌتٍي ميبؿ ّٔتٞب
ؽٛؿ كا ؿك ٔقلٕ تٟـيـ ٔيثيٙـ٘ ،بصبك ثبيـ ؿكٓـؿ ؿفبؿ ؿًتٝرٕقي ٘ين ثل آيٙـ .ؿك
صٙيٗ ُلايغي ٚاوَٞٙبي غيللبثُ پيَثيٙي ٘جبيـ غيللبثُ ا٘تؾبك ثبُـ .ؿك ٘تيز،ٝ
فلٕ ثل ايٗ اًت وٞ ٝيش وِٛكي عك ٘ـاكؿ يه ثيٕبكي فف٘ٛي ؿك ؿكٔ ٖٚلمٞبي ؽٛؿ
كا ٔؾفي ٍ٘ ٝؿاكؿ  ٝ٘ ٚثبتٛر ٝث ٝلـكت افىبك فٕٔٛي ٟ٘ ٚبؿٞبي ٔـ٘ي ٘ ٚين آ٘ض ٝثٝ
پـيـُٟ« ٜل٘ٚـ -ؽجلٍ٘بك» ُٟلُ ٜـٔ ،ٜيتٛا٘ـ صٙيٗ وٙـ.
ُيٛؿ ثلؽي اپيـٔيٞب  ٚپب٘ـٔيٞب ؿك ُلايغي ثُ ٝلط فٛق ؿك فُٕ ٘ين عـت
 ٚعٌبًيت ٔٛضٛؿ كا ِ٘بٖ ؿاؿٔ .تقبلت آ٘ى ٝربٔق ٝثيٗإِّّي ؽٛؿ كا ٘بصبك ام ثٌيذ
أىب٘بت ؽٛؿ ثلاي ٔمبثّ ٝثب ثيٕبكي ايـم ؿيـ  ٚثلاي ايٗ ٔٙؾٛك ٟ٘بؿ ؽبٓي ؿك صبكصٛة
ًبمٔبٖ ُّٔ ثٛرٛؿ آٔـ ،ثلؽي تغٛالت ٔب٘ٙـ ا٘تِبك فٕـي ٌبم ًليٗ ؿك ٔتلٚي هاپٗ،
ا٘تِبك فٕـي ٔيىلٚة ًيب ٜمؽٓ ؿك ٘يٛيٛكن ،ثيٕبكي ًبكى ،آ٘فّٛا٘ناي ٔلغي ٟ٘ ٚبيتبً
آ٘فّٛا٘ناي ِٟٛٔ H1N1ك ث ٝآ٘فّٛا٘ناي ؽٛوي ٘ ٚين ٔٛاكؿي ام ا٘تِبك ٔٛاؿ كاؿي ٛاوتيٚ ٛ
ًٕي ُٛنٞبيي كا ث ٝرٛأـ ّٔي  ٚربٔق ٝثيٗإِّّي ٚاكؿ ولؿ  ٚمٔيًٝٙبم تٛر ٝثيِتل
ًيبًتٔـاكاٖ  ٚث ٝتجـ آٖ ًيبًت ؽبكري وِٛكٞب ثٌٔ ٝبئُ ثٟـاُتي ُـ.
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اس آي ٚي -ايـم ٘ؾٌتيٗ ثيٕبكي ٘ٛؽٟٛك ؿك ُلايظ رٟب٘يُـٖ ثٛؿ وٝ
تبو ٖٛٙثٔ ٝلي عـٚؿ ٔ 25يّي٘ ٖٛفل ا٘زبٔيـ ٜاًت .ؿك ًبَ  2009ثيَ ام 33/4
ٔيّي٘ ٖٛفل ث ٝايـم ٔجتال ثٛؿ ٜا٘ـ و 95 ٝؿكٓـ آٖٞب ؿك وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛقٝ
م٘ـٌي ٔي وٙٙـ .تٟٙب ؿك ًبَ  2008ثيَ ام ٔ 2/7يّيٛٔ ٖٛكؿ رـيـ اثتال ٌناكٍ ُـ
 ٚؿك ٕٞيٗ ًبَ ٔ 2يّي٘ ٖٛفل ام ايٗ ثيٕبكي ٔلؿ٘ـ )8(.ؿك صٙيٗ ُلايغي وٓ ٘يٌتٙـ
وِٛكٞبيي ؤ ٝقضُ اس آي ٚي -ايـم ٟٔٓتليٗ ِٔىُ يب يىي ام ٟٔٓتليٗ ِٔىالت
ًيبًت ؿاؽّي  ٚؽبكري آٖٞب اًت .ثيَ ام  50وِٛكي و٘ ٝلػ ُيٛؿ اس آي ٚي-
ايـم ؿك آٖٞب ثيَ ام يه ؿكٓـ (ثيٗ يه تب  26ؿكٓـ) اًت ،ؿك مٔل ٜصٙيٗ وِٛكٞبيي
للاك ؿاك٘ـ .وِٛكٞبيي ٘ين و ٝؿك ايٗ مٔل٘ ٜيٌتٙـ ثبيـ ٍ٘لاٖ تغييل اٍِٛي ًلايت
ثيٕبكي  ٚا٘تمبَ آٖ ام ٌلٜٞٚبي رٕقيتي ؽبّ ث ٝفٕ ْٛرٕقيت ثبُٙـ .آٖ ٌل ٜٚام
وِٛكٞبي ُٕبَ ٘ين وٛٔ ٝفك ثٟٔ ٝبك ايٗ ثيٕبكي ُـٜا٘ـٕ٘ ،يتٛا٘ٙـ ٌ٘جت ث ٝفٛالت
ٌٌتلٍ آٖ ؿك وِٛكٞبي رٛٙة  ٚفٛاكٕ آٖ و ٝث٘ ٝغٛي ام ا٘غب ٌليجبٖ آٖٞب كا
ؽٛاٞـ ٌلفت ثيتفبٚت ثبُٙـِ .قا ثؾَ فٕـٜاي ام عـٚؿ ٔ 54يّيبكؿ ؿالكي و ٝعي 6
ًبَ ٌقُت ٝثلاي ٟٔبك ايـم ؿك رٟبٖ ٓلف ُـ ،ٜتًٛظ ايٗ وِٛكٞب تأٔيٗ ُـٜ
اًتٚ )9(.لبيـ ؿيٍلي و ٝؿك ٘ؾٌتيٗ ؿ ٝٞللٖ ربكي كػ ؿاؿ ،ثل عٌبًيت  ٚإٞيت
ٔٛضٛفبت ثٟـاُتي ؿك ؿًتٛك وبك ٔمبٔبت ًيبًي وِٛكٞب افنٚؿُ .يٛؿ فٕـي ٔيىلٚة
ًيب ٜمؽٓ (ا٘تلوي) ؿك اوتجل  2001ام عليك ًيٌتٓ پٌتي آٔليىب مً٘ ؽغل ٕٟٔي
ثٛؿ و ٝؽبعل ٜا٘تِبك ٌبم ًبكيٗ ؿك ٔتل ٚهاپٗ تًٛظ يه ٌل ٜٚتلٚكيٌتي هاپٙي ؿك ًبَ
 1995كا م٘ـ ٜولؿ .آ٘ضٛٔ ٝرت عـت  ٚإٞيت ٚالق ٝا٘تِبك فٕـي ٔيىلٚة ًيب ٜمؽٓ
ؿك آٔليىب ُـ ،تقـاؿ  5وِتٔ 22 ٚ ٝزلٚط ايٗ ٚالق٘ ٝجٛؿ ثّىٕٞ ٝنٔب٘ي تمليجي آٖ ثب
عبؿح ٝتلٚكيٌتي ً 11پتبٔجل ؿك ٘يٛيٛكن ثٛؿ .ث ٝفجبكت ؿيٍل ،آ٘ضٛٔ ٝرت ٍ٘لا٘ي ُـ
ايٗ ثٛؿ و ٝآيب ٕٞبٖ فٙٞيتي وِٙٔ ٝأ وٛثيـٖ ؿٛٞ ٚاپيٕب ث ٝؿ ٚإًٓبٖؽلاٍ ُـ،
ٕ٘يتٛا٘ـ يه عّٕٔ ٝيىلٚثي كا ثٔ ٝلاون رٕقيتي ًبمٔبٖ ؿٞـ.
ؿك ُلايغي ؤ ٝغبِقبت  ٚثلكًيٞبيي ؿك ايٗ ٔٛكؿ ؿك ؿًت ا٘زبْ ثٛؿُ ،يٛؿ
ًبكى مً٘ ؽغل ؿيٍلي ثٓ ٝـا ؿكآٚكؿٚ .يوٌي ثبكم ًبكى ايٗ ثٛؿ و ٝؿك ع َٛؽغٛط
ٛٞاپيٕبيي ث ٝعلوت ؿك آٔـ ٞ ٚل وِٛكي كا ثٓ ٝلف ؿاُتٗ فلٚؿٌب ٜؿك ٔقلٕ تٟـيـ
للاك ؿاؿ .ايٗ ثيٕبكي عي وٕتل ام ٔ 4ب ٜعـٚؿ ٔ 30يّيبكؿ ؿالك ث ٝالتٔبؿٞبي آًيبيي
ضلك مؿ .اٌلص ٕٝٞ ٝوِٛكٞب ٍ٘لاٖ عٕالت ثيٛتلٚكيٌتي ٘جٛؿ٘ ٚ ٜيٌتٙـ ،أب ٞيش
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وِٛكي ٕ٘يتٛا٘ـ ؽٛؿ كا ام ثيٕبكيٞبيي أخبَ ًبكى ٔٔ ٖٛفلٕ وٙـ .ك٘ٚـ اُبفٝ
ًبكى عـٚؿ ٔ 4ب ٜثقـ ام وِف آٖ ٔتٛلف ُـ  ٚام ايٗ ك ٚؿًتبٚكؿي ثيًبثم ٝؿك
ثٟـاُت فٕٔٛي ؿك ٔميبى رٟب٘ي ثِٕبك كفت.
ايٗ ثيٕبكي ث ٝؽٛثي ِ٘بٖ ؿاؿ و ٝيه فبُٔ ثيٕبكيماي رـيـ ٘ ٚبُٙبؽتٝ
ٔيتٛا٘ـ فٛاكٕ  ٚفٛالت ّٔي  ٚثيٗإِّّي ُـيـي ثلاي أٙيت ثٟـاُتي  ٚالتٔبؿي
رٟب٘ي ؿاُت ٝثبُـً .بكى فٕالً ِٔؾْ ولؿ و ٝيه ثيٕبكي صٚ ٝيوٌيٞبيي ثبيـ
ؿاُت ٝثبُـ تب ثتٛاٖ آٖ كا تٟـيـي ثلاي أٙيت ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ثُٕٝبك آٚكؿ .ايٗ
ٚيوٌيٞب فجبكتٙـ ام :لبثّيت ًلايت ثيٕبكي ام ُؾْ ثُ ٝؾْ ،فـْ ٘يبم ث٘ ٝبلُ ثلاي
ا٘تِبك ،فـْ اؽتٔبّ ث ٝيه ٔٙغم ٝرغلافيبيي ِٔؾْ ،ؿاُتٗ يه ؿٚك ٜوٕ ٖٛثيَ
ام يه ٞفت ٚ ٝوِتٗ عـٚؿ  10ؿكٓـ ام ٔجتاليبٖ .ايٗ ٚيوٌيٞب ثبفج ٔيُٛؿ وٝ
ثيٕبكي ثتٛا٘ـ ثً ٝبؿٌي ٕٞلا ٜثب ٌٔبفل  ٚعيٛا٘بت ام وِٛكي ث ٝوِٛكي ًفل وٙـ.
ًبكى ام ايٗ رٟت وِٙٔ ٝأ تغٛالتي ؿك ٘ؾليبت ٔٛرٛؿ كارـ ثٌٔ ٝئِٛيت
ؿِٚتٞب ؿك لجبَ ربٔقّٔ ٝي  ٚربٔق ٝرٟب٘ي ُـ ،عبئن إٞيت ثٛؿ .ايٗ ثيٕبكي عـالُ ام
ؿ ٚرٟت ٘ؾلات ٔٛرٛؿ كا ؿًتؾ ٍٛتغ َٛولؿ :ا َٚايٗ و ٝعٌبًيت ربٔقّٔ ٝي ٚ
ربٔق ٝثيٗإِّّي ؿك لجبَ ثيٕبكي  ٚپ َُٛؽجلي ٌٌتلؿ ٜآٖ ؿك كًب٘ٞٝبي ًٙتي ٚ
ٔزبمي ِ٘بٖ ؿاؿ و ٝؿِٚتٞب ٌليني ام ٌٔئِٛيتپقيليٝ٘ ،تٟٙب ؿك لجبَ ربٔقّٔ ٝي
ثّى ،ٝؿك لجبَ ربٔق ٝثيٗإِّّي ٘ين ٘ـاك٘ـ .ؿ ْٚايٙى ٝاو ٖٛٙثبتٛر ٝث ٝؿكر ٝثباليي ام
ُفبفيت  ٚأىبٖ ٌٔتٕل ؿكمولؿٖ اؽجبك  ٚا٘تِبك آٖٞب ،فٕالً غيلٕٔىٗ اًت و ٝثتٛاٖ
ُيٛؿ يه ثيٕبكي كا ٔؾفي ٍ٘ب ٜؿاُت.
ؿك ؿًبٔجل  2003يقٙي تٟٙب ٔ 4ب ٜثقـ ام افالْ ثلعلفُـٖ ؽغل ثيٕبكي
ًبكى ،فبُٔ ثيٕبكيمايِٟٛٔ H1N1ك ث ٝآ٘فّٛا٘ناي ٔلغي ؿك ٚيتٙبْ ؽبٞل ِٙٔ ٚأ
تٟـيـي رـيـ ُـ وٍ٘ ٝلا٘ي ؿك ٔٛكؿ آٖ ٕٞضٙبٖ اؿأ ٝؿاكؿ .عي ايٗ ًبَٞب ثٝعٛك
ٌٔتٕل ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔتقـؿي عبوي ام اثتالي اٌ٘بٖ ث ٝايٗ ثيٕبكي ثُ ٝجى ٝرٟب٘ي
ٔلالجت آ٘فّٛا٘ناي ًبمٔبٖ ثٟـاُت رٟب٘ي 1اكًبَ ُـ ٜاًت؛ تبوٓ ٖٛٙـٞب ٔيّيٖٛ
لغق ٝپل٘ـ ٜيب ؿك احل ايٗ ثيٕبكي تّف يب ثلاي ٟٔبك ايٗ ثيٕبكي ٘بثٛؿ ُـٜا٘ـ  ٚايٗ ٕٝٞ

1. WHO Global Influenza Surveillance Network.
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فٕـتبً ؿك وِٛكٞبي فميلي عبؿث ُـ ٜو ٝپلٚكٍ عيٛك ؿك تأٔيٗ ٔقبٍ ٔلؿْ ؿاكاي
٘مَ ٕٟٔي اًت.
ؿك ٔ 12 ،2007 ٝوِٛك ٛٔ 308كؿ ام اثتالي اٌ٘بٖ ث ٝثيٕبكي ٛٔ 186 ٚكؿ
ٔلي كا افالْ ولؿ٘ـُٕ .بكي ام وِٛكٞب ثب ٕٞىبكي ثب يىـيٍل ًبمٔبٖ  ٚا٘جبكي عبٚي
( oseltamivirيه ضـ ٚيلٚى) و ٝثبِمٔ ٜٛيتٛا٘ـ ًلايت ثيٕبكي ام اٌ٘بٖ ث ٝاٌ٘بٖ كا
ٔتٛلف وٙـ ،ايزبؿ ولؿ٘ـ .اٌلصٛٔ ٝاكؿ پلاوٙـ ٜام ثيٕبكي ؿيـُ ٜـ ،ٜأب ٚيلٚى
پب٘ـٔيه ٛٙٞم ِٔبٞـِ٘ ٜـِٚ ،ٜي ؿإِ٘ٙـاٖ ٔٛافمٙـ وُ ٝيٛؿ ًٚيـ آ٘فّٛا٘ناي
()10
پب٘ـٔيه لغقي اًت ،فمظ مٔبٖ آٖ ِٔؾْ ٘يٌت.
عي صٙـ ًبَ ٌقُت ٝپيَثيٙيٞبيي ؿك صبكصٛة «ٔملكات ثٟـاُتي
ثيٗإُِّ ( »2005آي اس آك  1)2005ثلاي صٍٍ٘ٛي ٔمبثّ ٝثب ايٗ ثيٕبكي ؿك ٓٛكت
ُيٛؿ ٘بٌٟب٘ي ٓٛكت ٌلفت ٝو ٝام ٔقـٚؿ ٔٛاكؿي ؿك ٘ٛؿ ؽٛؿ اًت .ايٗ ثيٕبكي وٝ
ثٌيبك ٌٔلي تل ام ًبكى اًت ،ام عليك فغًٌ ٚ ٝلف ٝا٘تِبك ٔي يبثـ  ٚؿٚك ٜوٕ ٖٛآٖ
ث٘ ٝغٛي اًت و ٝوبك كؿٌيلي تٕبىٞب  ٚاينً ِٝٚبمي كا ؿُٛاك ٔي وٙـ  ٚثٕٞ ٝبٖ
ٌ٘جت ٔيتٛا٘ـ ؿاكاي فٛالت ثٌيبك ٔؾلثي ثبُـ .ثبتٛر ٝث ٝتزلثٞٝبي لجّي ام
ٚيلٚىٞبي ِٔبثٛ٘ ،ٝؿ رـيـي ام ايٗ ٚيلٚى ٔيتٛا٘ـ ثبِم ٜٛتب عـٚؿ  25ؿكٓـ ام
ٔلؿْ رٟبٖ ،يقٙي يه ٘ ٚيٓ ٔيّيبكؿ ٘فل ،كا ٔجتال ٕ٘بيـ .عتي اٌل ايٗ ٚيلٚى يه
ثيٕبكي ٔاليٓ كا ٘ين ٔٛرت ُٛؿ ،ثلٚم ٘بٌٟب٘ي آٖ ٔيتٛا٘ـ اؽتالالت التٔبؿي ٚ
ارتٕبفي فٕـٜاي كا ًجت ُٛؿ.
ُيٛؿ ٘بٌٟب٘ي آ٘فّٛا٘ناي )ِٟٛٔ A(H1N1ك ث ٝآ٘فّٛا٘ناي ؽٛوي ؿك آٚكيُ
 2009ام ٔجـا ٔىنيه  ٚآٔليىب ٍ٘لا٘ي ؿيٍلي كا ثلاي ٔمبٔبت ثٟـاُتي ً ٚيبًي ؿك
ثٌيبكي ام وِٛكٞبي رٟبٖ ٔٛرت ُـ .آ٘فّٛا٘ناي )ٛ٘ A(H1N1ؿ رـيـي ام ثيٕبكي
اًت و ٝلجالً ٞلٌن ؿك ثيٗ اٌ٘بٖٞب ؿيـِ٘ ٜـ ٜثٛؿ ،ؿك ٘تيز ،ٝثؾَ افؾٓ ٔلؿْ
ٞيشٌ٘ٛٔٔ ٝ٘ٛيتي ؿك ثلاثل آٖ ٘ـاُتٙـ  ٚؿك ٔبٜٞبي اُ َٚيٛؿ آٖ ٚاوٌٙي ٘ين ثلاي آٖ
ٚرٛؿ ٘ـاُت .ايٗ ٘ؾٌتيٗ ثيٕبكي ام ايٗ ٘ٛؿ ثٛؿ و ٝثقـ ام ٘بفق ُـٖ آي آس آك 2005
ُيٛؿ يبفت ٔ ٚفبؿ ايٗ ٔملكات ثل ٘غ ٜٛثلؽٛكؿ ربٔق ٝثيٗإِّّي ثب آٖ عبوٓ ثٛؿ .ثل ايٗ
اًبىٔ ،ـيلوُ ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ثلاًبى ٔبؿ 12 ٜآي اس آك الـأبتي كا ثلاي
)1. International Health Regulations (IHR 2005
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افالْ «ٚضقيت اضغلاكي ٔٛكؿ ٍ٘لا٘ي ثيٗإِّّي» ،ام رّٕ ٝؿكيبفت ٘ؾل «وٕيتٝ
اضغلاكي»ٔ ،لوت ام  18وبكُٙبى ثيٗإِّّئ ،غبثك ٔبؿٕٞ 49 ٜيٗ ٔملكات ،ا٘زبْ
ؿاؿ٘ .تيز ٝايٗ الـأبت افالْ ٚضقيت اضغلاكي ام ٔلاعُ  3تب  6ثٛؿ ؤ ٝلعّ 6 ٝآٖ ثٝ
ٔقٙي ٚرٛؿ پب٘ـٔي ؿك ًغظ رٟب٘ي اًتٔ .غبثك آؽليٗ ٌناكٍ ًبمٔبٖ ؿك  7فٛكيٝ
 2010ؿك ٔزٕٛؿ  212وِٛك كًٕب ِٔبٞـٛٔ ٜاكؿ اٌ٘ب٘ي اثتال ث ٝايٗ ثيٕبكي كا افالْ
ولؿ ٜا٘ـ  ٚتب آٖ تبكيؼ عـالُ ٘ 15292فل ث ٝايٗ ؿِيُ فٛت ولؿ ٜا٘ـ .اٌلصٚ ٝيلٚى
) A(H1N1تبؤ ٖٛٙاليٓ ؽبٞل ُـِٙٔ ٚ ٜأ ثيٕبكي عبؿي ٘جٛؿ ،ٜأب ٘ؾل ث ٝرَٟ
ٌٔتٕل ٚيلٚى ٛٙٞم ًيل ثقـي آٖ لبثُ پيَثيٙي ٘يٌت.
فال ٜٚثل ٔٛاكؿ فٛقٍ٘ ،لا٘يٞبي ؿيٍلي ٘ين ٚرٛؿ ؿاكؿُ .يٛؿ ٔزـؿ فّذ اعفبَ
ام وب٘بَ ٘يزلي ٝثقـ ام كيِ ٝوٙي  ٚتقييٗ آٖ ؿك ٔملكات ثيٗإِّّي ثٟـاُت ث ٝفٛٙاٖ
يىي ام ثيٕبكيٞبيي و ٝوِٛكٞب ثبيـ ثلٚم آٖٞب كا ثً ٝبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت اعالؿ
ؿٙٞـٔ ًُ ،مب ْٚؿك ثلاثل ؿاك ٚؿك ثلؽي ام وِٛكٞبي آفليمبييٍٝ٘ ،ؿاكي ٔيىلٚة آثّٝ
و ٝؿك ؿ ٚآمٔبيٍِب ٜؿك كًٚي ٚ ٝآٔليىب ٍ٘ ٝؿاكي ٔيُٛؿ  ٚفّيكغٓ ؿكؽٛاًتٞبي
ثيٗإِّّي عـٚؿ ً 10بَ اًت و٘ ٝبثٛؿي آٖ ث ٝتقٛيك افتبؿ ٜاًت  ...ٚام ؿيٍل ٔٛاكؿي
اًت وٛٔ ٝرت ٍ٘لا٘ي وِٛكٞب اًتٍ٘ .لا٘ي ام ُيٛؿ عجيقي يب فٕـي آثّ ٝثٚٝيو ٜام آٖ
كٍ٘ ٚلاٖ وٙٙـ ٜاًت و ٝكيِ ٝوٙي ايٗ ثيٕبكي ؿك ًبَ  1979افالْ ُـ ٜثٛؿ ٔ ٚلؿْ
٘ ٝؿك ثلاثل آٖ ٚاوٌيٌٞ ٝٙتٙـ  ٝ٘ ٚتزلثيبت وّيٙيىي آٖ ؿيٍل ٔٛرٛؿ اًت.
فال ٜٚثل تٟـيـات ٘بُي ام ثيٕبكيٞب ،ا٘تِبك ٔٛاؿ كاؿي ٛاوتيُ ٚ ٛيٕيبيي،
تٟـيـات ثيٛتلٚكيٌتي ،عٛاؿث ٘بُي ام ؿفٗ مثبِٞٝبي ُيٕيبيي ًٕ ٚي  ٚعٛاؿث ٘بُي
ام تغييلات ميٌت ٔغيغي  ٚفزبيـ عجيقي و ٝلجالً ث ٝآٖٞب اُبكُ ٜـ ،ث ٝيه ٚالقيت
ؿك رٛأـ ٔـكٖ تجـيُ ُـٜا٘ـ .عّٕ ٝثب ا٘تلوي ؿك ٘يٛيٛكن ،فال ٜٚثل فٛالت التٔبؿي،
ثٟـاُتي  ٚأٙيتي ؿك آٔليىبٛٔ ،رت ٍ٘لا٘يٞبي أٙيتي ؿك ثٌيبكي ام وِٛكٞب ُـ ٚ
ايفبي ٘مِي ِٔٛكتي ام ًٛي ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت  ٚا٘تِبك ؿًتٛكاِقُٕٞبيي ؿك ايٗ
ٔٛكؿ ام ًٛي ايٗ ًبمٔبٖ كا ايزبة ولؿ .ايٗ تغ َٛث٘ ٝغ ٛلبثُ ٔالعؾٝاي تغٛالت
ٔلثٛع ٝؿك ًغظ ثيٗإِّّي كا تغتتأحيل للاك ؿاؿ ٜاًت.
مذاکزات بيهالديلي در مًرد مسائل بُداشت عمًمي ي دستآيردَاي آنَا
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عي ً 5بَ ٌقُتٌ ٝبْٞبي فّٕي ٕٟٔي ؿك صبكصٛة ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت
ؿك رٟت ثٌظ ؿيپّٕبًي ثٟـاُتي ثلؿاُتُ ٝـ ٜاًت .عي ايٗ ٔـت صٙـيٗ ؿٚك
ٔقاولات ثيٗاِـِٚي ٔ ٟٓؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي ٓٛكت ٌلفت ٝو ٝث ٝتـٚيٗ ٔملكات
ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ،تـٚيٗ وٛٙاٌ٘ي ٖٛوٙتلَ ؿؽب٘يبت ،تـٚيٗ اًتلاتوي رٟب٘ي ؿك
ٔٛكؿ ثٟـاُت فٕٔٛيٛ٘ ،آٚكي  ٚعمٛق ٔبِىيت ٔقٛٙي ا٘زبٔيـ ٚ ٜثلؽي ام اؿٚاك
ٔقاولاتي ٘ين ؿك ٔٛكؿ ٔٛضٛفبتي ص ٖٛثُ ٝلاوت ٌقاُتٗ ٚيلٚى آ٘فّٛا٘نا ُ ٚلاوت ؿك
ٔٙبفـ عبّٓ ٚ ٝتـٚيٗ پلٚتىُ ٔمبثّ ٝثب تزبكت غيلٔزبم ٔٛاؿ ؿؽب٘ي ؿك رليبٖ اًت..
اكتجبط ٔتمب ثُ  ٚفنايٙـ ٜثيٗ ٔٛضٛفبت ثٟـاُتي ،تزبكي ً ٚيبًي  ٚاِناْ
وِٛكٞب ث ٝثلؽٛكؿ ثب ٔٛضٛفبتي وٕٞ ٝنٔبٖ ثٟلٜاي ام ٞل ً ٝايٗ عٛمٜٞب ؿاُتٝا٘ـ،
ؿِٚتٞب كا ّٔنْ ثٚ ٝكٚؿ ث ٝايٗ ًٌّّٔ ٝقاولات ولؿ؛ ك٘ٚـي و ٝلجُ ام ايٗ ث٘ ٝـكت ؿك
عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي كٚي ؿاؿ ٜثٛؿٚ .يوٌي ايٗ ٔقاولات ايٗ اًت و ٝغبِجبً صٙـ
ثؾِيا٘ـ ،ام عٌبًيتٞبي ًيبًي  ٚؿيپّٕبتيه لبثُٔالعؾٝاي ثلؽٛكؿاك٘ـ  ٚؿك
فيٗعبَِٔ ،بكوت ٔؤحل ؿك آٖٞب ٔٛو َٛث ٝثلؽٛكؿاكي ٞيأتٞبي ُلوتوٙٙـ ٜام ؿاَ٘
اپيـٔيُٙبًي ،عمٛلي ً ٚيبًي ٘ين ٌٞتٔ .لٚكي وٓ  ٚثيَ ٔؾتٔل ثل ثلؽي ام ايٗ
اؿٚاك ٔقاولاتي ٔيتٛا٘ـ كٍُٙٚل ثبُـ :
 .گزيٌ کاري بيهالديلي بزاي باسوگزي در آي اچ آر
ٔقاولاتي و ٝؿك صبكصٛة ٌل ٜٚوبكي ثيٗاِـِٚي ثبُلوت وّي ٝافضبي ًبمٔبٖ
رٟت ثبمٍ٘لي ؿك آي اس آك ٔٔٛة  1969ا٘زبْ ُـ ،يىي ام ٘ؾٌتيٗ اؿٚاك ٔقاولاتي
ثيٗاِـِٚي ؿك ُلايظ رـيـ ثيٗإِّّي ثٛؿ وٕٞ ٝىبكي ؿيپّٕبتٞب  ٚوبكُٙبًبٖ
ثٟـاُت فٕٔٛي كا ايزبة ٔيولؿ .لغقٙبٔ ٝصِٞ ٚ ُٟتٕيٗ ٌِ٘ت ٔزٕـ رٟب٘ي
ثٟـاُت 1ؿك ًبَ ٘ 1995مغُ ٝلٚؿ ايٗ ك٘ٚـ ثٛؿ و ٝؿك هٚئٗ  2007ثب ٘بفق ُـٖ
ٔملكات ثيٗإِّّي ثٟـاُتي و ٝام ٘ؾل عمٛلي ثلاي وِٛكٞب اِناْآٚك اًت ،ث ٝپبيبٖ
ٔٛفميتآٔين ؽٛؿ كًيـ .ؿك ٘تيز ٝايٗ ك٘ٚـٔ ،ملكات ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ٔٔٛة 2005
ربيٍنيٗ ٔملكات ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ٔٔٛة ُ 21969ـ .ايٗ ٔملكات ؽٛؿ لجالً

1. Resolution WHA 48.7.
2. International Health Regulations (IHR 1969).
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ربيٍنيٗ ٔملكات ثٟـاُتي ثيٗإِّّيُ 1ـ ٜثٛؿ و ٝؿك ًبَ  1951تًٛظ افضبي
ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت تـٚيٗ  ٚام تٔٛيت ٌقُت ٝثٛؿ.
ٔغـٚؿيتٞبي آي اس آك  1969و ٝمٔي ٝٙتزـيـ ٘ؾل ؿك آٖ كا فلا ٓٞآٚكؿ ،ام
ٔغـٚؿثٛؿٖ ؿأ ٝٙآٖ ث ًٝ ٝثيٕبكي ،يقٙي ٚثب ،عبف ٚ ٖٛتت مكؿ ٚ ٚاثٌتٍياٍ ث ٝافالْ
كًٕي وِٛكي  ٚفـْ پيَثيٙي يه ًبمٚوبك ٕٞبٍٙٞي رٟب٘ي ثلاي رٌّٛيلي ام ُيٛؿ
ثيٕبكيٞب ؿك ًغظ ثيٗإِّّي ثٛؿٔ .غـٚؿ ثٛؿٖ ؿأ ٝٙآي اس آك ٔ 1969ب٘ـ ام آٖ ثٛؿ
و ٝايٗ ٔملكات ثتٛا٘ـ ث ٝتٟـيـات رـيـ ٔ ٚتٛٙؿ فّي ٝثٟـاُت فٕٔٛي ؿك ُلايظ رـيـ
ثيٗإِّّي ثپلؿامؿُ .يٛؿ ثلؽي ثيٕبكيٞبي ُٙبؽتُ ٝـٔ ٜب٘ٙـ ٚثب ؿك آٔليىبي رٛٙثي،
عبف ٖٛؿك ٙٞـ  ٚثلٚم فبُٔ ثيٕبكيماي رـيـ اثٛال ؿك آفليمب ؿك اٚايُ ؿ1990 ٝٞ
تٔٛيت لغقٙبٔ ٝفٛقاِقول كا ايزبة ولؿ  ٚلغقٙبٔ ٝؿيٍلي ؿك ٔ 2003مـٔبت ايزبؿ
يه ٌل ٜٚوبكي ثيٗاِـِٚي رٟت ثبمٍ٘لي ؿك آي اس آك  1969كا فلا ٓٞآٚكؿ.
آي اس آك  2005و ٝعي صٙيٗ ك٘ٚـي تـٚيٗ  ٚث ٝتٔٛيت ٔزٕـ رٟب٘ي
ثٟـاُت كًيـ ،تغِٛي اًبًي  ٚؿأٝٙؿاك ؿك عمٛق ثيٗإُِّ فٕٔٛي ؿك عٛم ٜثٟـاُت
فٕٔٛي ام ُلٚؿ ٕٞىبكيٞبي ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ؿك اٚاًظ للٖ  19كا ٔٛرت ُـ.
ٞـف ايٗ ٔملكات رٌّٛيلي ام ٌٌتلٍ ثيٕبكيٞب ثٚ ٝكاي ٔلمٞبي ّٔي ام عليك ايزبؿ
ًبمٚوبك عمٛلي المْ ثلاي پيٍِيلي ،تِؾيْ ،اكميبثي  ٚؿك ٓٛكت ِن ْٚاكائ ٝپبًؾي
ٕٞب ًٙٞثٚ ٝلبيقي اًت ؤ ٝيتٛا٘ٙـ ؿك مٔلٚ« ٜضقيتٞبي اضغلاكي ؿك عٛمٜ
ثٟـاُت فٕٔٛي ٔٛرت ٍ٘لا٘ي ثيٗإِّّي» 2ثبُٙـ .آي اس آك  2005ام ٘ؾل عمٛلي
اِناْآٚك  ٚام ٘ؾل ؿأ ٝٙثٌيبك ٌٌتلؿٜتل ام ًّف ؽٛؿ اًت .ثلؽي ام ٚيوٌيٞبي فٕـٜ
ايٗ ٔملكات ثُ ٝلط ميل لبثُ تّؾيْ اًت:
 آي اس آك  2005تٕلون تٛر ٝكا ام فلٚؿٌبٜٞب  ٚثٙبؿك ٔ ٚجبؿي ٔلمي ثلايرٌّٛيلي ام ُيٛؿ فٛأُ ثيٕبكيما ؿك ًغظ رٟب٘ي ثً ٝل ِٔٙأ ثيٕبكي ؿك ؿاؽُ
وِٛكٞب تغييل ؿاؿ ٜاًت .ثلاي ايٗ ٔٙؾٛك ،ؿك آي اس آك ٔزٕٛفٝاي ام «ؽلفيتٞبي
آّي ٔٛكؿ ٘يبم» 3ثلاي تِؾيْ ،اكميبثي  ٚافالْ ٚلبيـ ٔـ٘ؾل ثً ٝبمٔبٖ رٟب٘ي
ثٟـاُت تقليف ُـ ٚ ٜام وّي ٝوِٛكٞب ؽٛاًتُ ٝـ ٜتب ٌ٘جت ث ٝايزبؿ ايٗ ؽلفيتٞب
3. The International Sanitary Regulations.
1. Public Health Emergency of International Concern.
2. Core Capacity Requirements.
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تب ًبَ  2012الـاْ وٙٙـ؛
 ؿك آي اس آك  2005اعالؿؿٞي اِنأي 1ثب ِٔبٞـٕٝ٘ٛ٘ ٜاي ام يىي امثيٕبكيٞبي صٟبكٌبُ٘ ،ٝبُٔ آ٘فّٛا٘ناي پب٘ـٔيه ،فّذ اعفبًَ ،بكى  ٚآثّ ٝو ٝثتٛا٘ـ
ثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي كا ٔٛكؿ تٟـيـ للاك ؿٞـ ،ؽٛاًتُ ٝـ ٜاًت.
 آي اس آك  2005ثٓ ٝلاعت ٔٙبثـ غيلؿِٚتي اعالؿكًب٘ي ؿك ٔٛكؿ ثلٚم يهثيٕبكي كا ٔيپقيلؿ .ايٗ أل ُبُٔ ُلايغي ٔيُٛؿ و ٝوِٛكٞب ٕٔىٗ اًت ٌ٘جت ثٝ
افالْ  ٚافِبي يه ٚالق ٝؿك لّٕلُٚبٖ اولا ٜؿاُت ٝثبُٙـ .آي اس آك رـيـ ثً ٝبمٔبٖ
رٟب٘ي ثٟـاُت ٔزٛم المْ كا ؿاؿ ٜتب اعالفبت ؿكيبفتي ام ٔٙبثقي غيل ام ٔٙبثـ ؿِٚتي كا
٘ين ٔـ ٘ؾل للاك ؿٞـ .ثل ايٗ ٔجٙبً ،بمٔبٖ ٕٛٞاك ٜثبيـ لجُ ام ؿًتمؿٖ ثٞ ٝل الـأي
ٓغت يب ًمٓ صٙيٗ اعالفبتي كا ام وِٛكٞبي ٔلثٛع ٝاًتفٌبك وٙـ.
 آي اس آك  2005يه ٚضقيت اضغلاكي كا ثٝفٛٙاٖ يه «ٚالق ٝفٛقاِقبؿ »ٜوٝٔيتٛا٘ـ ؿك ًغظ ثيٗإِّّي ُيٛؿ يبثـ يب ٔيتٛا٘ـ ٌٔتّنْ پبًؾي ٕٞبٚ ًٙٞ
ثيٗإِّّي ثبُـ ،تقليف  ٚاؽتيبك افالْ ٚرٛؿ «ٚضقيتٞبي اضغلاكي ؿك عٛم ٜثٟـاُت
فٕٔٛي ٔٛكؿ ٍ٘لا٘ي ثيٗإِّّي» كا ثً ٝبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ٔيؿٞـ .ثلاي ايٗ ٔٙؾٛك
يه وٕيت ٝاضغلاكي ايزبؿ ُـ ٜاًت؛
 تقليف ًٔٛـ ام عبِت اضغلاكي ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي ٔٛكؿ ٍ٘لا٘يثيٗإِّّي ؿك آي اس آك  2005أىبٖ ؿاؿ ٜاًت تب تٟـيـاتي ٚكاي ثيٕبكيٞبي فف٘ٛي
٘ين ٔب٘ٙـ تٟـيـات ٘بُي ام كٞبُـٖ تٔبؿفي فٛأُ ثيٕبكيما يب ٔٛاؿ ُيٕيبيي يب
ٌٞتٝاي ٘ين ؿك ُٕ َٛآي اس اك للاك ٌيلؿ .ايٗ أل أىبٖ ؿاؿ ٜاًت تب ؿإَُٔٛ ٝٙ
لبٌٌ٘ ٖٛتلٍ يبفت ٚ ٝأٙيت ثٟـاُتي ثيٗإِّّي كا ث٘ ٝغٛي ربٔـ ؿك ثل ٌيلؿ.
 اي اس آك ٙٔ 2005قىيوٙٙـ ٜا٘مالثي ؿك كٚاثظ ثيٗ ثٟـاُت ً ٚيبًتؽبكري اًت ،صلا و ٝؿك آٖ ث ٝعيفي ام اٞـاف تًٛقٔ ٚ ٝفبٞيٓ عمٛق ثِلي تٛرٝ
ُـ ٚ ٜام ايٗ ك ٓٞ ٚك٘ٚـ ٔ ٓٞ ٚغتٛاي ؿيپّٕبًي ثٟـاُتي كا ؿًتؾ ٍٛتغِٛي ثٙيبؿي
ولؿ ٜاًت.
ؿك ٔزٕٛؿ ،آي اس آك  2005ؿك پي آٖ اًت وِ٘ ٝبٖ ؿٞـ وٕٞ ٝىبكي
ثيٗإِّّي ام عليك تالٍ ثلاي ثٟجٛؿ ؽلفيتٞبي ثٟـاُتي ّٔي  ٚتجقيت ام ايٗ ٔملكات
3. Mandatory Notification.
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ثًٛ ٝؿ  ٕٝٞؽٛاٞـ ثٛؿ .ام ايٗك ،ٚاٍ٘ين ٜثلاي تجقيت ام ايٗ ٔملكات ؿك ايٗ اًت و ٝاٚالً
ث ٝپيٍِيلي ام فٛالت ٚؽيٓ ثلٚم پب٘ـٔيٞب وٕه ٔيوٙـ ،حب٘يبً ٟٔبك ثيٕبكي كا ًلفت
()11
ٔيثؾِـ  ٚحبِخبٌ ث ٝعفؼ ٚر ٟٝوِٛك ؿك صِٓ رٟب٘يبٖ وٕه ٔيوٙـ.

 .2گزيٌ کاري بيهالديلي در مًرد بُداشت عمًمي ،وًآيري ي مالکيت معىًي
ٔزٕـ رٟب٘ي ثٟـاُت ؿك پٙزبٕٟ٘ ٚ ٜيٗ ٌِ٘ت ؽٛؿ ؿك ٔ 2006 ٝثب ٓـٚك
لغقٙبٔٝاي الـاْ ث ٝايزبؿ يه ٌل ٜٚوبكي ثيٗاِـِٚي ؿك ٔٛكؿ ثٟـاُت فٕٔٛيٛ٘ ،آٚكي ٚ
ٔبِىيت ٔقٛٙي ولؿ .ايٗ ٌل ٜٚوبكي ٔٛؽف ُـ اًتلاتوي رٟب٘ي  ٚيه ثل٘بٔ ٝفُٕ ثب
ٞـف كًيـٌي ث ٝثيٕبكيٞبيي و ٝثيَ ام عـ ام ٔلؿْ وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝللثب٘ي
ٔيٌيلؿ ،تـٚيٗ وٙـ.
تٛضيظ ايٙى ٝفّيكغٓ پيِلفتٞبي فؾيٓ ؿك فّٓ پنُىي ،ثٌيبكي ام
وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝفٕـتبً ام ٔٛاٞت ايٗ پيِلفتٞب ثيثٟلٔ ٜب٘ـ ٚ ٜثيٕبكيٞبيي
و ٝفٕـتبً ؿك ايٗ ٕٔبِه كايزٙـ ،وٕتل ٔٛضٛؿ تغميمبت رـيـ للاك ٔيٌيل٘ـ .فّت ايٗ
اًت و ٝتغميمبت پلٞني ٝٙؿك ٔٛكؿ ثيٕبكيٞبي ؽبّ ايٗ وِٛكٞب ث ٝفّت فمل ايٗ
وِٛكٞب ٔ ٚغـٚؿ ثٛؿٖ ثبماكٞبي آٖٞب ٕ٘يتٛا٘ـ ثبمؿٞي التٔبؿي صٙـا٘ي ؿاُت ٝثبُـ ٚ
ؿك ٘تيزُ ٝلوتٞبي ثنكي ؿاكٚيي كغجت صٙـا٘ي ثً ٝلٔبيٌٝقاكي ؿك ٔٛكؿ ايٗ
ثيٕبكيٞب ٘ـاك٘ـ.
ٔقاولات ؿك صبكصٛة ٌل ٜٚوبكي ٔقوٛك ؿك ٔٛكؿ صٙيٗ ٔٛضٛؿ ٕٟٔي و ٝاثقبؿ
ًيبًي  ٚتزبكي ثلرٌتٝاي ؿاُت ،عي ًٌِ٘ ٝت ؿك ه٘٘ ٚ ٛين ٌِ٘تٞبيي ؿك ٔٙبعك
ام ؿًبٔجل  2006تب ٔ 2008 ٝاؿأ ٝيبفت  ٚكاٜٞبي ٔؾتّفي رٟت تِٛيك ٘ٛآٚكي ٚ
ؽلفيت ًبمي  ٚثٟجٛؿ ؿًتلًي وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝثٔ ٝغٔٛالت ثٟـاُتي ٔٛكؿ
ٔقاول ٜللاك ٌلفت .ؿُٛاكي ايٗ ٔقاولات ام آٖ رٟت ثٛؿ و ٝايٗ ٔٛضٛفبت ثب عمٛق
ٔبِىيت ٔقٛٙي ٙٔ ٚبفـ تزبكي ُلوتٞبي ثنكي ؿاكٚيي  ٚؿِٚتٞبي آٖٞب ثلؽٛكؿ
ؿاُت.
٘تيزٔ ٝقاولات ثُ ٝىّي و ٝصٙـاٖ ٔغّٛة وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق٘ ٝجٛؿ،
تغت فٛٙاٖ اًتلاتوي رٟب٘ي  ٚثل٘بٔ ٝفُٕ ؿك ٔٛكؿ ثٟـاُت فٕٔٛيٛ٘ ،آٚكي ٔ ٚبِىيت
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ٔقٛٙي تًٛظ ٌِ٘ت ُٔت  ٚيىٓ ٔزٕـ رٟب٘ي ثٟـاُت ؿك ٔ 2008 ٝث ٝتٔٛيت
كًيـ )12(.ؿِٚتٞب  ٚؿثيلؽبً٘ ٝبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت فٟـٜؿاك ارلاي ايٗ ًٙـ ٌٞتٙـ ٚ
وٕيتٝاي ؿك ؿثيلؽب٘ٔ ٝقوٛك ثلاي ا٘زبْ الـأبتي ؿك ايٗ كاثغ ٝايزبؿ ُـ ٜاًت.

 .3وشست بيهالديلي در مًرد بٍ شزاکت گذاشته ييزيس آوفلًاوشا
ٌِ٘ت ثيٗاِـِٚي تغت فٛٙاٖ «آٔبؿٌي ؿك ثلاثل آ٘فّٛا٘ناي پب٘ـٔيه :ثٝ
ُلاوت ٌقاُتٗ ٚيلٚى آ٘فّٛا٘نا  ٚؿًتلًي ثٚ ٝاوٌٗ  ٚؿيٍل ٔٙبفـ» 1ؿك پي لغقٙبٔٝ
ُٕبكٔ 60/28 ٜزٕـ رٟب٘ي ثٟـاُت ؿك ٔ 2007 ٝايزبؿ ُـ ٞ ٚـف آٖ ايزبؿ ضٛاثغي
ثلايؿاؿٖ ٕ٘ٚ ٝ٘ٛيلٚىٞبي وِف ُـ ٜؿك وِٛكٞبي ٔؾتّف ثُ« ٝجى ٝرٟب٘ي ٔلالجتي
آ٘فّٛا٘ناي ًبمٔبٖ ثٟـاُت رٟب٘ي» ٘ ٚغ ٜٛؿًتلًي وِٛكٞب ثٚ ٝاوٌٙي و ٝام ايٗ
عليك تِٛيـ ٔيُٛؿ ،ثٛؿ ٜاًت.
آ٘ض ٝو ٝثـٚاً ٔٛرت تِىيُ ايٗ ك٘ٚـ ٔقاولاتي ُـ ،افتلإ ا٘ـ٘ٚني ث ٝليٕت
پيِٟٙبؿي ٚاوٌٙي ثٛؿ و ٝتًٛظ يه ُلوت ؿاكًٚبمي غلثي ثلاًبى ٚيلٚى اكائٝ
ُـ ٜام علف آٖ وِٛك تِٛيـ ُـ ٜثٛؿ .ايٗ ثلؿاُت و ٝرٟبٖ ؽبكد ،ام ٚيلٚىٞبي
اكائُٝـ ٜتًٛظ ا٘ـ٘ٚني ث٘ ٝغ ٛغيلٔٔٙفب٘ٝاي ًٛؿ ٔيثلؿ  ٚايٗ وِٛك لبؿك ث ٝپلؿاؽت
ثٟبي ٔغبِجُ ٝـ ٜثلاي ؽليـ ٚاوٌٗٞبي تِٛيـ ُـ٘ ٜيٌتٙٔ ،زل ث ٝتٛلف اكًبَ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي آمٔبيٍِبٞي ٔلثٛط ث ٝثيٕبكي و ٝثٔٛي آٖ وِٛك اًتُ ،ـٍ٘ .لا٘ي ؿيٍل
وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق٘ ٝبُي ام ؽلفيت ٔغـٚؿ ًبم٘ـٌبٖ ٚاوٌٗ  ٚپيَؽليـ
ٔغٔٛالت آٖٞب تًٛظ ؿِٚتٞبي غلثي ثٌٝ٘ٛٝاي اًت و ٝؿك يه ُلايظ ثغلا٘ي
تضٕيٙي ثلاي ؿًتلًي ايٗ وِٛك ثٚ ٝاوٌٗ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .ايٗ لجيُ ِٔىالت ٚ
ٚاوَٞٙب ٌ٘جت ث ٝآٖ ٔيتٛا٘ـ ؿك ٓٛكت اؿأ ٝثغلا٘ي كا ؿك ٘ؾبْ ٔلالجتي  ٚوٌت
آٔبؿٌي ثلاي ٔمبثّ ٝثب ثيٕبكيٞبي پب٘ـٔيه ٔٛرت ُٛؿ.
فّيكغٓ ٌقُت ًً ٝبَ ام ُلٚؿ ٔقاولات ؿك ايٗ ٔٛكؿٛٙٞ ،م ٌٔبئُ آّي
ٔٛكؿ اؽتالف ثُ ٝلط ميل ث ٝلٛت ؽٛؿ ثبليا٘ـ:
 وِٛكٞبي ؿكعبَتًٛق ٝآلاك ؿاك٘ـ و ٝثبيـ تٛام٘ي ثيٗ ارجبكي يب1. Intergovernmental Meeting: Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of
Influenza Viruses and Access to Vaccines and other Benefits.
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اؽتيبكيثٛؿٖ ثُ ٝلاوت ٌقاُتٗ ٚيلٚى ثب ؿيٍلاٖ ام يهً ٚ ٛارجبكيثٛؿٖ يب
اؽتيبكيثٛؿٖ ُلاوت ؿك ٔٙبفـ عبّٓٚ ٝرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ .ث ٝفجبكت ؿيٍل ،آٖٞب ثل آ٘ٙـ
و ٝاٌل ثبيـ ٚيلٚى ؽٛؿ كا ثُ ٝلاوت ثٍقاك٘ـٙٓ ،بيـ ؿاكٚيي ٘ين ثبيـ ايٗ وِٛكٞب كا ؿك
ٔٙبفـ عبُّٓ ٝليه وٙٙـ .ايٗ وِٛكٞب ثلاي ايٗ ٔٙؾٛك ؽٛاًتبك أضبي للاكؿاؿي
اًتب٘ـاكؿ  ٚاِناْآٚك ثيٗ ؽٛؿ  ٚؿكيبفتوٙٙـٌبٖ ٚيلٚى ٌٞتٙـ .علف ٔمبثُ ث ٝؿاليّي
ُبُٔ تقـؿ  ٚتفبٚت ٓٙبيـ ؿاكٚيي ٔؾتّف ٔ ٚملكات ؿاؽّي ٞل يه ام آٖٞب  ...ٚپقيلٍ
صٙيٗ اِنأي كا ام لجُ فّٕي ٕ٘يؿا٘ـ  ٚؿاٚعّجب٘ٝثٛؿٖ وٕهٞب كا تٓٛئ ٝيوٙـ.
 وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝآلاك ؿاك٘ـ و ٝآمٔبيٍِبٜٞب ٙٓ ٚبيـ ؿاكٚيي الـاْث ٝپبتٙت ولؿٖ عبُٓ وبكي و ٝثل كٚي ٚيلٚىٞبي اكائُٝـ ٜام ًٛي آٖٞب ا٘زبْ
ٔيؿٙٞـ٘ ،ىٙٙـ .غلثيٞب ثُٝـت ثب ايٗ أل ٔؾبِفٙـ  ٚآٖ كا ٔؾُ ٘ؾبْ ٔبِىيت ٔقٛٙي
ٔي ؿا٘ٙـ.
 .4کىًاوسيًن کىتزل دخاويات ي پزيتکل مقابلٍ با تجارت غيزمجاس مًاد دخاوي
وٛٙاٌ٘ي ٖٛوٙتلَ ؿؽب٘يبت ٘ؾٌتيٗ پيٕب٘ي اًت و ٝؿك صبكصٛة ًبمٔبٖ
رٟب٘ي ثٟـاُت ٔقاول ٚ ٜؿك فٛكي 2003 ٝتٔٛيت  ٚؿً ٚبَ ثقـ ٘بفق ُـ .تب و164 ٖٛٙ
وِٛك ث ٝايٗ وٛٙاٌ٘ئّ ٖٛغك ُـٜا٘ـٚ .يوٌي ايٗ وٛٙاٌ٘ي ٖٛايٗ اًت و ٝثل
اًتلاتويٞبي وب َٞتمبضب ٘ ٚين وب َٞفلض ٝتأويـ ؿاكؿ؛ عبَ آٖ و ٝتٛافمبت لجّي ؿك
عٛم ٜوٙتلَ ا٘ٛاؿ ٔٛاؿ  ٚؿاكٞٚب تٟٙب ثل تٙؾيٓ ٔملكات ثلاي وٙتلَ اًتفبؿ ٜام آٖٞب
تأويـ ُـ ٜاًت )13(.عي ؿً ٚبَ ٌقُت ًٝ ٝؿٚك ٔقاول ٜؿك صبكصٛة يه ٟ٘بؿ
ٔقاولاتي ثيٗاِـِٚي ثلاي تـٚيٗ پلٚتىُ ٔمبثّ ٝثب تزبكت غيل لب٘٘ٛي ٔٛاؿ ؿؽب٘ي ا٘زبْ
ُـ ٚ ٜؿٚك صٟبكْ ٔقاولات ثل كٚي پيَ٘ٛيي ٔلثٛع )14(ٝللاك اًت ؿك ٔبكى 2010
ٓٛكت ٌيلؿ.
بُداشت عمًمي ي تجارت
تزبكت  ٚثٟـاُت ؿك ٘مبط ٔتقـؿي ثب يىـيٍل ؿك تٕبى للاك ٔيٌيل٘ـ ٚ
تزبكت  ٚالتٔبؿ ؿك ثٌيبكي ٔٛاكؿ ؿك تأٔيٗ ثٟـاُت ،پيٍِيلي  ٚؿكٔبٖ ؿك ًغٛط ّٔي
 ٚثيٗإِّّي ٘مَ تقييٗوٙٙـ ٜؿاك٘ـ .ؿك ايٗ كاثغ« ٝلب٘ٔ ٖٛقىٛى ٔلالجت» و ٝا َٚثبك
ؿك ٔ 1971غلط ُـٌٛ ،يبي ٘ٛؿ كاثغ ٝثيٗ تزبكت  ٚثٟـاُت ٓٞ ،ؿك ًغظ فلؿي ٓٞ
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ؿك ًغظ ّٔي اًتٔ .غبثك ايٗ لب٘ ٖٛالِبك ٔلفٞ ٝل ربٔق ٝو٘ ٝيبمٞبي ثٟـاُتي
وٕتلي ؿاك٘ـ ،ؿًتلًي ُبٖ ث ٝأىب٘بت ثٟـاُتي ثيِتل اًت؛ ث ٝفىي الِبك ٔغلْٚ
ٞلصٙـ ٘يبمٞبي ؿكٔب٘ي ثٌيبك ثيِتلي ؿاك٘ـ ،ؿًتلًي ُبٖ ث ٝأىب٘بت ثٟـاُتي ثٌيبك
وٕتل اًت )15(.ام علفي ،يىي ام فٛأّي و ٝؿك افنايَ إٞيت ثٟـاُت ؿك ًيبًت
ؽبكري ٘مَ ؿاُت ،ٝإٞيت آٖ ؿك ٔجبعج تًٛق ،ٝفملمؿايي ،حجبت ًيبًي  ٚكٚاثظ
ُٕبَ  ٚرٛٙة اًت .افنايَ إٞيت ايٗ ٔٛضٛفبت ؿك ؿًتٛك وبك ًيبًت ؽبكري عي
ثيَ ام ٘يٓ للٖ ٌقُت ،ٝافنايَ إٞيت ثٟـاُت فٕٔٛي ام ٔٙؾل ًيبًت ؽبكري كا
٘ين ؿك پي ؿاُت ٝاًت.
ؿك صبكصٛة تالٍٞبي ٔٛٔ ٚ ٟٓفمي و ٝثلاي افتالي ٚضقيت ثٟـاُت ؿك
ٔجبعج تًٛق ٝا٘زبْ ُـ ،ٜللاك ٌلفتٗ وب َٞفمل ثٕٞ ٝلاٞي فُّ ثٟـاُتي ٔلتجظ ثب آٖ
ؿك ٔلون اٞـاف تًٛقٞ ٝناك ٜو ٝؿك ًبَ  ٚ 2000ث ٝفٛٙاٖ يه ٌٔئِٛيت ِٔتلن
ثِلي ث ٝتٔٛيت ٔزٕـ فٕٔٛي ًبمٔبٖ ُّٔ كًيـ ،لبثُ تٛر ٝاًت .ؿك ٕٞيٗ كاثغ،ٝ
تٛر ٝثيًبثمٝاي ؿك ًغظ ثيٗإِّّي ثٌٔ ٝبئُ ثٟـاُتي وِٛكٞبي ؿكعبَتًٛقٝ
ٔجقٔ َٚيُٛؿ  ٚايٗ ٌٔبئُ ؿك ًغٛط ٔؾتّف ام ٌِ٘تٞبي ًلاٖ ٌلفت ٝتب الـأبت
ٙٞلٔٙـاٖ ًيٕٙب ًٛٔ ٚيمي ٔزبَ علط يبفت ٝاًت .تٛرٟي ٘ين و ٝؿك ايٗ ؿٚك ٜام ًٛي
ثٙيبؿٞب ٟ٘ ٚبؿٞبي تأٔيٗ ٔبِي ث ٝأٛك ثٟـاُتي ؽٔٓٛبً ؿك رٟبٖ ؿك عبَ تًٛقٝ
ٔيُٛؿ ،ثيًبثم ٝاًت.
ثلؽي ثلاي ؿوتل ثلا٘تّٙـٔ ،ـيلوُ اًجك ًبمٔبٖ ثٟـاُت رٟب٘ي٘ ،مَ
فٕـٜاي ثلاي رّت تٛر ٝرٟب٘ي ث ٝثٟـاُت ؿك ٔجبعج تًٛق ٝلبئّٙـ  ٚتالٍٞبي ا ٚكا
يىي ام فٛأُ ٔٛفميت ؿك للاك ؿاؿٖ ٔٛضٛفبت ثٟـاُتي ؿك ٔلون اٞـاف ٞناك ٜتًٛقٝ
ٔيؿا٘ٙـٚ )16(.ي وٕيٌي ٖٛالتٔبؿ والٖ  ٚثٟـاُت 1كا ؤ ٝأٔٛك ثلكًي ٘مَ ثٟـاُت
ؿك تًٛق ٝالتٔبؿي ثٛؿ ،ؿك ها٘ٛي 2000 ٝتِىيُ ؿاؿٌ .ناكٍ ايٗ وٕيٌي ٖٛو ٝؿك
ؿًبٔجل ٙٔ 2001تِل ُـٛٔ ،كؿ تٛر ٝثٌيبك للاك ٌلفت .لبثُ تٛر ٝاًت و ٝتٟٙب صٟبك
٘فل ام  18فض ٛايٗ وٕيٌئ ٖٛتؾْٔ ثٟـاُت فٕٔٛي ثٛؿ٘ـ  ٚثمي ٝكا التٔبؿ ؿا٘بٖ،
ٔتؾٔٔيٗ أٛك ٔبِي  ٚتزبكي ً ٚيبًتٔـاكاٖ ُبُٔ ٔيُـ٘ـ٘ .تيزٌٝيلي ٔٙـكد ؿك
ٌناكٍ وٕيٌي ٖٛام ٘ؾل تأويـ آٖ ثل ِنٔ ْٚغٛكيت ثٟـاُت ؿك تًٛق ٝالتٔبؿي ٚ
1. Commission on Macroeconomics and Health.
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تأويـ ثل ٘يبم ثً ٝلٔبيٌٝقاكي ثيِتل ؿك ثٟـاُت وِٛكٞب ثلاي ثلؽٛكؿاكي آٖٞب ام
()17
تًٛق ٝپبيـاك ٔ ٟٓثٛؿ.
ٔزٕـ رٟب٘ي ثٟـاُت عي لغقٙبٔٝاي ؿك ًبَ  2006إٞيت ايٗ أل كا ٔٛكؿ
ُٙبًبيي للاك ؿاؿ(ٚ ٚ )18ماكتؽب٘ٞٝبي ثٟـاُت ،ؽبكر ٚ ٝتزبكت ؿك وِٛكٞبي فض ٛكا
ث ٝعلوت ؿك رٟت اٌ٘زبْ ًيبًتٞبي ّٔي ؿك ٔٛكؿ ثٟـاُت  ٚتزبكت فلا ؽٛا٘ـ.
ٔزٕـ ٕٞضٙيٗ ام ؿثيلؽبً٘ ٝبمٔبٖ ؽٛاًت تب ؿك رٟت تـٚيٗ  ٚتٛميـ اًٙبؿي ؿك
ٔٛكؿ كٍٞٚبي  ٌٕٛٞولؿٖ تزبكت  ٚثٟـاُت ثب ؿيٍل ًبمٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ٕٞىبكي
وٙـ.
كاثغ ٝثيٗ ثٟـاُت  ٚتزبكت ثيِتليٗ تٛر ٝكا ؿك ًبمٔبٖ تزبكت رٟب٘ي ٚ
ًبمٔبٖ رٟب٘ي ٔبِىيت ٔقٛٙي ث ٝؽٛؿ رّت ولؿ ٜاًت .ؿك ايٗ صبكصٛة ٟٔٓتليٗ ٘مغٝ
تٕبى ثٟـاُت  ٚتزبكت و ٝؿك فيٗعبَ ٟٔٓتليٗ ِٔىُ ثؾَ ثٟـاُت ٘ين ٌٞت،
يقٙي ثٟبي الالْ پنُىي  ٚأىبٖ ؿًتلًي الِبك ٔغل ٚ ْٚوِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝثٝ
آٖٞب ،ؿك ؿًتٛك وبك للاك ؿاكؿ .ثٟبي ٌناف ا٘ٛاؿ ؿاكٞٚبٚ ،اوٌٗٞب  ٚتزٟينات پنُىي
ثنكيتليٗ ِٔىُ ثٟـاُتي ؿك وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝاًت .ثؾِي ام ايٗ ِٔىُ ؿك
صبكصٛة ٔقاولات ثيٗاِـِٚي ؿك ٔٛكؿ ثٟـاُت فٕٔٛيٛ٘ ،آٚكي ٔ ٚبِىيت ٔقٛٙي
ا٘قىبى ؿاُت .افالٔي ٝؿٚع ٝو ٝؿك ٘ٛأجل  2001ث ٝتٔٛيت وٙفلا٘ي ٚمكاي وِٛكٞبي
فضً ٛبمٔبٖ تزبكت رٟب٘ي كًيـ ،يىي ام ٘مبط فغف ؿك تقبُٔ ثيٗ ًٔ ٝم ِٝٛثٟـاُت
فٕٔٛي ،تزبكت ٔ ٚبِىيت ٔقٛٙي اًت .ايٗ افالٔي ٝثل ا٘قغبف افضبي تليپن )(TRIPS
ثلاي ؿٚك مؿٖ عمٛق ٘بُي ام پبتٙتٞب ثلاي ؿًتلًي ث ٝؿاكٞٚبي اًبًي تأويـ ولؿ.
ؿك ثٙـ  4ايٗ افالٔي ٝتأويـ ُـ ٜوٛٔ« ٝافمت٘بٔ ٝتليپن وِٛكٞبي فض ٛكا ام
اتؾبف تـاثيل المْ ثلاي عفبؽت ام ثٟـاُت فٕٔٛي ثبم ٕ٘يؿاكؿ ٘ ٚجبيـ ثبم ثـاكؿ...
ٔٛافمت٘بٔ ٝتليپن ٔيتٛا٘ـ  ٚثبيـ ث٘ٝغٛي تفٌيل  ٚارلا ُٛؿ وٛٔ ...ٝرت افتالي
ؿًتلًي ٍٕٞبٖ ث ٝؿاك ٚثبُـ» .ؿك ايٗ افالٔيٕٞ ٝضٙيٗ ثل عك افضبي ًبمٔبٖ رٟب٘ي
ثٟـاُت ثلاي اًتفبؿ ٜعـاوخلي ام «ا٘قغبفٞبي»ٙٔ 1ـكد ؿك تليپن  ٚعك آٖٞب ٔجٙيثل
افغبي «پلٚا٘ٞٝبي ارجبكي» 2رٟت تِٛيـ ؿاكٞٚبي تغت پبتٙت تغت ُلايظ اضغلاكي
تأويـ ُـ ٜاًت .تأويـ ٔبؿ 6 ٜايٗ افالٔي ٝثل عُ ِٔىُ وِٛكٞبيي و ٝام ؽلفيت
1. Flexibilities
2. Compulsory licenses
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ٓٙقتي وبفي ثلاي ثٟلٌٜيلي ام ًيٌتٓ «ٓـٚك پلٚا٘ ٝارجبكي» ثلؽٛكؿاك ٘يٌتٙـ،
ٔٛرت ُىٌُيلي ك٘ٚـي پيضيـٙٔ ٚ ٜبلِٝآٔين ثلاي آالط تليپن ُـ ،وٛٙٞ ٝم تىٕيُ
ِ٘ـ ٜاًت .ايٗ أل ٘ ٚين ٔمبٔٚت ُٕبكي ام وِٛكٞبي غلثي ثلاي رٌّٛيلي ام
فّٕي ُـٖ افالٔي ٝؿٚعٛٔ ٝرت ثلٚم ِٔىالت پيضيـ ٚ ٜمٔب٘جلي ُـ ٜو ٝپلؿاؽتٗ ثٝ
رنئيبت آٖ ام ع ّٝٓٛايٗ ٔؾتٔل ؽبكد اًت .ثب ايٗ عبَ٘ ،تيز ٝفّٕي ايٗ ك٘ٚـ ؿكٌيل
ُـٖ ثيَ ام پيَ ًيبًت ؽبكري ؿك أٛكي ام ايٗ ٘ٛؿ ثٛؿ ٜاًت.
ثغلاٖ غقايي ،ثغلاٖ ًٛؽتٌ ،لٔبيَ مٔيٗ ،ثغلاٖ ٔبِي  ٚالتٔبؿي اؽيل ام
ؿيٍل فٛأّي اًت وٛٔ ٝرت ٍ٘لا٘يٞبي ؿأٝٙؿاكي ؿك ٔٛكؿ احلات آٖٞب ثل ثٟـاُت
ُـ ٜاًت؛ ؽبٓ ٝآ٘ى ٝثؾَٞبي ثٟـاُتي ؿاؽّي  ٚثيٗإِّّي ضٕٗ ايٙى ٝتغتتأحيل
ايٗ ثغلاٖٞب للاك ٔيٌيل٘ـ ٘ ٝوٕتليٗ ؿؽبِتي ؿك ايزبؿ ايٗ ثغلاٖٞب ؿاك٘ـ  ٝ٘ ٚؿك
رليبٖ تالٍٞب ثلاي كفـ آٖٞب ِٔبكوت ؿاؿٔ ٜيُ٘ٛـ .ام ايٗك ،ٚعي ًبَٞبي اؽيل ٕٝٞ
ايٗ ثغلاٖٞب ؿك ؿًتٛك وبك ٔزٕـ رٟب٘ي ثٟـاُت للاك ؿاُت ٝاًت .ايٗ ٍ٘لا٘ي ٘ين
ٕٛٞاكٔ ٜغلط ثٛؿ ٜو ٝؿك ُلايظ ثغلا٘ي ،ؽٔٓٛبً ثغلاٖٞبي ٔبِي  ٚالتٔبؿي ،ثؾَ
ثٟـاُت ؿك وِٛكٞب ٔقٕٛالً يىي ام ثؾَٞبيي اًت و ٝآًبٖتل ٞـف وبٙٔ َٞبثـ ٚ
ثٛؿر ٝللاك ٔيٌيلؿ  ٚوٕهٞبي ثيٗإِّّي ؿك ايٗ مٔي٘ ٝٙين ؿصبك ٘مٔبٖ ٔيُٛؿ.
ثٝؽٔ ّٛؿك رليبٖ ثغلاٖ التٔبؿئ -بِي اؽيل ،تالٍ ثل ايٗ ثٛؿ ٜتب ضٕٗ رّت تٛرٝ
ث ٝايٗ كٚي ٝؿيلي ،ٝٙالـأبت المْ رٟت ٔتمبفـ ولؿٖ ؿِٚتٞب ثِ ٝن ْٚاعتلام ام صٙيٗ
كٚيىلؿي ٓٛكت ٌيلؿ.
ثب ك٘ٚـ رٟب٘يُـٖ وٙٔ ٝبفـ آٖ فٕـتبً ٘ٔيت وِٛكٞبيي ٔيُٛؿ و ٝؿاكا ٚ
ؿاَ٘ ٔغٛك ٔغٌٛة ٔيُ٘ٛـ ،فبّٓ ٝفمل  ٚغٙب ٔيتٛا٘ـ ثيَ ام پيَ افنايَ يبثـ .ايٗ
ألي اًت ؤ ٝيتٛا٘ـ ثل ِٔىالت ثٟـاُتي ؿك ٕٔبِه ٘ـاك  ٚفـْتٛامٖ ٔٛرٛؿ ثيبفنايـ.
آالط ك٘ٚـ رٟب٘يُـٖ ث٘ ٝغٛي و ٝاحلات ًٛء آٖ ثل ثٟـاُت فٕٔٛي تقـيُ  ٚؿك
رٟت تٛميـ ٔٔٙفب٘ٙٔ ٝبفـ عبّٓٔ ٝتٕبيُ ُٛؿٌٔ ،تّنْ تٕٔيٌٓيليٞبي آٌبٞب٘ٚ ٝ
ٞـفٕٙـ اًت و ٝؿؽبِت فبِيتليٗ ٔمبٔبت ًيبًي ؿك تٕٔيٌٓيليٞب ؿك ًغٛط ّٔي كا
ٔيعّجـ.
افشايش شمار باسيگزان در حًسٌ بُداشت عمًمي
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تغ َٛؿك ٔفبٞيٓ ٔلثٛط ث ٝثٟـاُت ٔ ٚجبعج ٔٛرٛؿ ؿك ٔٛكؿ اكتجبط ثٟـاُت
ثب فملٌٔ ،بٚات  ٚتًٛق ٝعي يىي ؿ ٚؿٌ ٝٞقُت ٝ٘ ٝتٟٙب ٔٛرت تٛر ٝثيِتل ؿِٚتٞب ثٝ
ثٟـاُت فٕٔٛي ُٕ ٚبك ٟ٘بؿٞبي ثيٗاِـِٚي ؿك ايٗ عٛمُ ٜـ ،ٜثّى ٝث ٝافنايَ ثيًبثمٝ
ُٕبك ٟ٘بؿٞبي ربٔقٔ ٝـ٘ي  ٚثؾَ ؽٔٓٛي ٔبيُ ثِٔ ٝبكوت ؿك فقبِيتٞبي ثٟـاُتي
٘ين ا٘زبٔيـ ٜاًت٘ .تيز ٝايٗ و ٝثٟـاُت ؿيٍل صٌ ٖٛقُت ٝلّٕل ٚاؽتٔبٓي
ٔتؾٔٔبٖ كُتٞٝبي پنُىي ٘يٌت؛ ثّىً ٝيبًتٔـاكاٖ ،التٔبؿؿا٘بٖ ،عمٛقؿا٘بٖ،
وبكُٙبًبٖ كٚاثظ فٕٔٛي ،ؿإِ٘ٙـاٖ فّ ْٛارتٕبفئ ،لؿْ فبؿي ،عيف ٌٌتلؿ ٚ ٜكٚ
ث ٝافنايِي ام ٟ٘بؿٞبي ٔـ٘ي ،ثؾَ ؽٔٓٛي ،ا٘زٕٗٞبي علفٝايٟ٘ ،بؿٞبي تغميمبتي ٚ
ؿاٍِ٘بٞيٟ٘ ،بؿٞبي وٕهؿٙٞـ ،ٜثٙيبؿٞبي ؽيليٟ٘ ،ٝبؿٞبي ِٔتلن ؽٔٓٛي -فٕٔٛي
ٟ٘ ٚبؿٞبي ارلايي ثيٗإِّّي ؿك آٖ فقبَ ُـٜا٘ـ.
ايٗ ٟ٘بؿٞب ثب عيف ٌٌتلؿٜاي ام ؿيـٌبٜٞب ،اٞـاف ،آٙٔ ٚ َٛبفـ ٔؾتّف ٚ
ٌٔتمُ ؿك كاٞجلي ثٟـاُت فٕٔٛي ،امرّٕ٘ ٝغٓ ٜٛلف ثٛؿرٞٝب  ٚتقييٗ ؿًتٛك وبك
ثٟـاُت ّٔي  ٚرٟب٘ي٘ ،مِي فٕـ ٜؿاك٘ـِٔ .بكوت ايٗ ٟ٘بؿٞب ٘ ٝتٟٙب ؿٌلٌ٘ٛيٞبيي كا
ؿك ٔفبٞيٓ ثٙيبؿي ثٟـاُت فٕٔٛي ٔٛرت ُـ ،ٜثّى ٝتـٚيٗ  ٚارلاي ثل٘بٔٞٝب ٚ
ًيبًتٞبي ثٟـاُتي كا ٘ين تغتتأحيل للاك ؿاؿ ٜاًت .ايٗ ٟ٘بؿٞب ؿك ًغٛط وِٛكي
أىبٖ ؿاؿ ٜا٘ـ تب ؿًتلًي ثٙٔ ٝبعك ؿٚك افتبؿ ٚ ٜافلاؿ  ٚالِبك ٔٙنٚي فّٕي ثبُـ .آٖٞب
ٔٛفميتٞبي لبثُ تٛرٟي ٘ين ؿك تلٚيذ ٘ؾلات ؽٛؿ ؿك اكتجبط ثب ٔٛضٛفبت ٔٛكؿ فاللٚ ٝ
تأٔيٗ ٔبِي ٔؤحل ثلاي ثل٘بٔٞٝب ؿاُتٝا٘ـ .ايٗ ك٘ٚـ پٛيب ٕٞضٙيٗ ث ٝافنايِي فٕـ ٜؿك
ٔٙبثـ ٔبِي  ٓٞام ًٛي ؿِٚتٞب  ٓٞ ٚثٙيبؿٞب ا٘زبٔيـ ٜاًت.
ام ايٗ ٘ؾل ،فلٓ ٝثٟـاُت رٟب٘ي ؿك ؿٚك ٜو٘ٛٙي عتي ثب يه ؿٌ ٝٞقُت٘ ٝين
ٔتفبٚت اًت .ربٔقٔ ٝـ٘ي او ٖٛٙؿك ايٗ فلٓ٘ ٝين ٔب٘ٙـ ؿيٍل فلٓٞٝب ث٘ ٝيلٚي
فٕـٜاي ثلاي تغييل تجـيُ ُـ ٜاًتِٔ .بكوتٞب  ٚائتالفٞبيي ؿك عبَ ُىُ ٌيليا٘ـ
و ٝعلفٞبي فيكثظٔ 1ؾتّف ٔ ٚتقـؿي ؿك ًغظ ّٔي  ٚثيٗإِّّي ؿك آٖٞب عضٛك
ؿاك٘ـ .ؿك عبَعبضلُٕ ،بك ٟ٘بؿٞبي غيلؿِٚتي و ٝؿاكاي كاثغ ٝكًٕي ثب ًبمٔبٖ رٟب٘ي
()19
ثٟـاُت ٌٞتٙـ ،ث ٝعـٚؿ ٔ 200يكًـ.

1. Stakeholders
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ُٕبكي ام ايٗ ٟ٘بؿٞبٙٔ ،قىيوٙٙـ ٜتالٍٞبي رٌٛكا٘ ٛ٘ ٚ ٝآٚكا٘ ٝعي عـٚؿ
يه ؿٌ ٝٞقُتٝا٘ـٙٓ .ـٚق رٟب٘ي ٔجبكم ٜثب ايـمٔ ٚ ًُ ،بالكيب ٟ٘بؿي اًت و ٝثب
ِٔبكوت ؿِٚتٞب  ٚثؾَ ؽٔٓٛي ٔب٘ٙـ ثٙيبؿ ٌيتي ؿك ًبَ  2002تأًيي ُـ ٚ
ٔٛلقيت ؽٛؿ كا ث ٝفٛٙاٖ ثنكيتليٗ ٟ٘بؿ تأٔيٗوٙٙـ ٜثٛؿر ٝثلاي ٔجبكم ٜثب ٔبالكيب ًُ ٚ
٘ ٚين تأٔيٗوٙٙـ ٜعـٚؿ  20ؿكٓـ ام ثٛؿر ٝرٟب٘ي ثلاي ٔجبكم ٜثب ايـم تخجيت ولؿٜ
اًتٙٓ .ـٚق رٟب٘ي عي ايٗ ٔـت  572ثل٘بٔ ٝثب ثٛؿر ٝاي ثلاثل ٔ 18/7يّيبكؿ ؿالك
ثلاي  140وِٛك ،ام رّٕ ٝايلاٖ ،تٔٛيت ولؿ ٜاًتٟ٘ )20(.بؿٞب ثقضبً اثتىبكي ؿيٍلي
ٔب٘ٙـ ٘ IFFIm, UNITAID, AMC, PEPFAR, PPPsين فقبِٙـ.
امىيت بُداشتي جُاوي
ٔالعؾبت أٙيتي يىي ام ؿاليُ ٔ ٟٓتٛرً ٝيبًت ؽبكري ث ٝثٟـاُت فٕٔٛي
 ٚتقبُٔ ثيٗ آٖٞب اًت .ام علفي ،تقبُٔ ثيٗ ايٗ ؿ ٚعٛم ٜثٚٝيو ٜاٌل ثب ٍ٘ب ٜأٙيتي ثٝ
ثٟـاُت فٕٔٛي ٘ين ٕٞلا ٜثبُـٔ ،يتٛا٘ـ ٔٛرت ثلٚم تلؿيـٞب ًٛ ٚءؽٗٞبيي ُٛؿ.
ثيافتٕبؿي ثيٗ ثلؽي ام وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٚ ٝتًٛقٝيبفت ٝؿك ايٗ مٔي ٝٙثبفج
ُـ ٜتب ام لجُ مٔئٌ ٝٙبفـي ثلاي ثلٚم صٙيٗ ِٔىالتي فلا ٓٞثبُـ.
أٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي ام ٔفبٞيٓ ٔٙبلِٝثلاٍ٘يني اًت و ٝثٝتـكيذ ربي ؽٛؿ
كا ؿك اؿثيبت ثٟـاُتي ّٔي  ٚثيٗإِّّي ثبم ولؿ ٜاًت .ثب ايٗ عبَ ،ؿك ٔٛكؿ ؿأٚ ٝٙ
ٔغتٛاي آٖ تٛافك ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .تقبكيف ٔتقـؿ ٘ ٚبٍٕ٘ٛٞي ؿك ٔٛكؿ آٖ ٔٛرٛؿ اًت؛
ُلعي و ٝؿك ٔٛكؿ آٖ اكائُ ٝـ ٚ ٜكاثغ ٝآٖ ثب فُٕ ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي وبُٔ
٘يٌت ٘ ٚين كاثغ ٝآٖ ثب ٔلالجتٞبي اِٚي ٝثٟـاُتي ؿك ٔغُ ميٌت ٔلؿْ فبؿي ث ٝا٘ـامٜ
وبفي تٛضيظ ؿاؿِ٘ ٜـ ٜاًت
ام ٘ؾل ًبمٔبٖ ثٟـاُت رٟب٘يٞ ،ـف وّي آ٘ض« ٝأٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي»
٘بٔيـٔ ٜيُٛؿِ٘ ،بٖ ؿاؿٖ ايٗ اًت و ٝصٍ ٝ٘ٛالـاْ رٕقي ثيٗإِّّي ؿك عٛمٜ
ثٟـاُت فٕٔٛي ٔيتٛا٘ـ آيٙـ ٜأٗ تلي كا ثلاي ثِليت كلٓ ثن٘ـ .ايٗ ٔف ْٟٛؿك ٌناكٍ
ًبَ ً 2007بمٔبٖ صٙيٗ تقليف ُـ« :ٜأٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي ُبُٔ آٖ ؿًت ٝام
فقبِيتٞبي ضلٚكي آيٙـٍ٘ ٜل ٚ ٚاوِٙي اًت و ٝثب ٞـف ث ٝعـالُ كًب٘ـٖ
آًيتپقيلي اٌ٘بٖٞب ؿك ثلاثل ٚلبيـ عبؿ و ٝؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي كػ ٔيؿٙٞـ ٚ
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ٔيتٛا٘ٙـ ثٟـاُت رٕقي اٌ٘بٖٞب ؿك ٔٙبعك رغلافيبيي ٔؾتّف ٔ ٚبٚكاي ٔلمٞبي ّٔي
كا ثٔ ٝؾبعل ٜا٘ـام٘ـ» )21(.ايٗ تقليفي اًت و ٝام ًٛي ؿثيل ؽب٘ ٚ ٝؿك صبكصٛة ٌناكٍ
ٔقوٛك اكائُ ٝـ ٚ ٜام آ٘زب وٛٙٞ ٝم ثغخي ؿك ايٗ ٔٛكؿ ام ًٛي وِٛكٞبي فضٛٓ ٛكت
ٍ٘لفت ،ٝتقليف ٔقوٛك كًٕيت ٘ـاكؿ.
«أٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي» ٔتٛرٛٔ ٝضٛفبت ٚ ٚلبيقي اًت ؤ ٝيتٛا٘ٙـ
تٟـيـي ٔتٛر ٝثٟـاُت رٕقي ٔلؿْ ؿك ًغظ ثيٗإِّّي ثبُٙـ .ؿك ٔمبثُ« ،أٙيت
ثٟـاُتي فلؿي» ثب ٔلالجتٞبي ثٟـاُتي اِٚي ٚ ٝتأٔيٗ ؿًتلًي ث ٝپيَ٘يبمٞبي
اًبًي ثٟـاُتي ٔلتجظ اًت .آي اس آك  ٚثتجـ آٖ ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت تأويـ ؿاكؿ
وٌ ٝبْ ٘ؾٌت ؿك رٟت تأٔيٗ أٙيت ثٟـاُتي ثيٗإِّّي تًٛق ٝؽلفيتٞب ثلاي
تِؾيْ  ٚثلؽٛكؿ ؿك ٞل وِٛك  ٚعفؼ ًغغي ام ٕٞىبكي ثيٗ  ٕٝٞوِٛكٞب اًت ٚ
وِٛكٞبيي و ٝتٛا٘بيي المْ ثلاي ايزبؿ ؽلفيتٞبي ضلٚكي كا ٘ـاك٘ـ ثبيـ ام وٕهٞبي
ثيٗإِّّي ثلؽٛكؿاك ُ٘ٛـ .أٙيت ثٟـاُتي ثيٗإِّّي يب ٘جٛؿ آٖ ٔيتٛا٘ـ ثل حجبت
التٔبؿي ً ٚيبًي ٘ين احل ثٍقاكؿ٘ .تبيذ ًٛء ثٟـاُتي ٘بُي ام فمل  ٚرًٞٙبٌ ،لٔبيَ
مٔيٗ  ٚفزبيـ عجيقي  ٚثِلي  ٓٞؿك ايٗ صبكصٛة ٔغلط اًت.
اؽتالفبت فٕـٜاي ؿك ٔٛكؿ ٔف« ْٟٛأٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي»  ٚاًتفبؿ ٜام آٖ
ؿك ُلايظ ٔؾتّف ٚرٛؿ ؿاكؿً .يبًتٌقاكاٖ ؿك رٛأـ تًٛقٝيبفت ٝثل عفبؽت ام
ٔلؿِٔبٖ ؽٔٓٛبً ؿك ثلاثل تٟـيـٞبي ؽبكري ٔب٘ٙـ ثيٛتلٚكيٌٓ  ٚپب٘ـٔيٞب تأويـ ؿاك٘ـ.
ؿك عبِيؤٌ ٝئٛالٖ ً ٚيبًتٌقاكاٖ ثٟـاُتي ؿك وِٛكٞبي ؿكعبَتًٛق٘ ٚ ٝين ؿك
ثؾَٞبيي ام ًيٌتٓ ُّٔ ٔتغـ ايٗ ٔف ْٟٛكا ؿك يه صبكصٛة ًٚيـتل ٔيفٕٟٙـ ٚ
ٔقٙبي ًٚيـتلي ام آٖ ؿك ف ٗٞؿاك٘ـ .ؿك ٚالـ ،ايٗ ٔف ْٟٛؿك ٔقٙبي حبثتي ٘ين ؿك
آها٘يٞبي ٔؾتّف ًبمٔبٖ ُّٔ ث ٝوبك ٘لفت ٝاًتٔ .خالً ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت تقليف
ٔضيمي ام «أٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي» ٔـ٘ؾل ؿاكؿ .ايٗ آغالط ٕٞضٙيٗ ؿك صبكصٛة
ٔجبعج ٔلثٛط ث« ٝأٙيت اٌ٘ب٘ي» و ٝؽٔٓٛبً تًٛظ وِٛكٞبي تًٛقٝيبفت ٝثب ٔغٛكيت
هاپٗ عي ًبَٞبي اؽيل ؿك ًيٌتٓ ُّٔ ٔتغـ ٔغلط ثٛؿ ٚ ٜوِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛقٝ
()22
ٛٙٞم ثب آٖ ٔٛافك ٘يٌتٙـ ،وبكثلؿ ثٌيبك ؿاُت ٝاًت.
ثلؽي ٍ٘لاٖ آ٘ٙـ و ٝثؾِي ام وِٛكٞبي تًٛقٝيبفت ٝؿك عبَ پيٌيلي
ؿًتٛكوبك ٔؾفيب٘ٝاي ؿك ايٗ صبكصٛة ثبُٙـ .ؿك ثلؽي ام لٛا٘يٗ ّٔي ؿك ثقضي وِٛكٞب،
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ٔب٘ٙـ لب٘ ٖٛوٍٙل ٜؿك ًبَ ٔ ،2002ف« ْٟٛأٙيت ثٟـاُتي»  ٚعفبؽت ٔلؿْ ؿك لجبَ
ثيٛتلٚكيٌٓ ث٘ ٝؾل يىٌبٖ  ٚلبثُ ربيٍنيٗ ٔي كًٙـ .اًتفبؿٌٌ ٜتلؿ ٜأب ٘بٔتزب٘ي ام
ايٗ ٔف ْٟٛتًٛظ علفٞبي فيكثظ ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي ثب ثلؿاُتٞب ،اِٛٚيتٞب ٚ
ؿًتٛكوبكٞبي ٔتفبٚت تٟٙب ٔٛرت آُفتٍي  ٚثي افتٕبؿي ُـ ٜاًتٔ .ؾبِفتي رـي ٚ
ؿك عبَ افنايَ ،ؽٔٓٛبً ام ًٛي ثلؽي ام وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ،ٝثب تٛري« ٝأٙيتي»
ٕٞىبكيٞبي ثٟـاُتي ؿك ًغظ ثيٗإِّّي ٚرٛؿ ؿاكؿ.
ايٗ ًٛءتفبٞٓٞب ؿك ٓٛكتي و ٝاليٙغُ ٔب٘ـ ٚ ٜتِـيـ ُ٘ٛـٔ ،يتٛا٘ٙـ
ًبمٚوبكٞبي ٔٛرٛؿ ثلاي ٕٞىبكي ثيٗإِّّي ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي كا ثٔ ٝؾبعلٜ
ا٘ـام٘ـ .تلؿيـ ثلؽي ام وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝؿك ٔٛكؿ ثُ ٝلاوت ٌقاُتٗ ٕ٘ٝ٘ٛ
ٚيلٚىٞبي ثٔٛي  ٚاعالفبت ٔلثٛع ٝو ٝؿك اكتجبط ثب آ٘فّٛا٘ناي پب٘ـٔيه ث ٝآٖ اُبكٜ
ُـٕٝ٘ٛ٘ ،اي ام ِٔىالت ٔٛرٛؿ ؿك رليبٖ ارلاي تٕٔيٕبت ثيٗإِّّي ؿك عٛمٜ
ثٟـاُت فٕٔٛي اًت.
ثلؽي ٔـاؽالت ٘ؾبٔيبٖ ؿك الـأبتي و ٝؿك صبكصٛة ثٟـاُت فٕٔٛي ا٘زبْ
ٔيُٛؿ ٘ين ٔٛرت ٍ٘لا٘يٞبيي ثٛؿ ٜاًت ٕٝ٘ٛ٘ .آٖ ٔـاؽّ٘ ٝؾبٔيبٖ ؽبكري ؿك ً٘ٛبٔي
 2005ام رّٕ ٝپلٚامٞبي تزٌٌي ؿك ٔٙبعك عٌبًي ٔب٘ٙـ آص ٝا٘ـ٘ٚني اًتٕٝ٘ٛ٘ .
ؿيٍل عضٛك ٘ؾبٔيبٖ ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي ٚرٛؿ آمٔبيٍِبٜٞبي«ٚاعـٞبي تغميمبت
پنُىي ؿكيبيي» 1آٔليىب ؿك لبٞل ،ٜربوبكتب ِ ٚيٕب اًتٚ .لتي ٘ٛفي آ٘فّٛا٘ناي ٔلغي ؿك
ًبَ  2002ؿك ٔ ٔل ؿيـُ ٜـٔ ،مبٔبت ثٟـاُتي ٔٔلي ثلاي تِؾيْ ثيٕبكي  ٚتقييٗ
٘ٛؿ ٚيلٚى ٔلثٛع ٝثُ ٝقج ٝايٗ ٟ٘بؿ آٔليىبيي ؿك ٔٔل ٚاثٌت ٝثٛؿ٘ـ )23(.عضٛك ايٗ
ٚاعـٞب ُبئج ٝاًتفبؿ ٜؿٙٔ ٚؾٛك٘ ٓٞ ،ٜؾبٔي  ٓٞ ٚثٟـاُتي  ٚتقبكٕ ٔٙبفـ كا ايزبؿ ٚ
ٔٛرت ٍ٘لا٘ي ُـ ٜاًت .يىي ام ٌٔئٛالٖ فبِيكتجً ٝبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ثب ايٗ
پيِٟٙبؿ و ٝفقبِيتٞب ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي ام ٔغُ ثٛؿرٞ ٝبي ٘ؾبٔي تأٔيٗ ٔبِي
ُٛؿٛٔ ،افمت  ٚپيِٟٙبؿ ولؿ و ٝؿِٚتٞب «ٟ٘بؿٞبي ٚيوٜاي ثلاي ثلؽٛكؿ ثب ٌٔبئُ
ثٟـاُتي فٕٔٛي  ٚأٙيت ّٔي ...ايزبؿ وٙٙـ تب ثتٛا٘ٙـ ايٗ ؿ ٚثؾَ كا ثٕٞ ٝىبكي ثب ٓٞ
()24
تِٛيك وٙٙـ».

1. US Naval Medical Research Units (NAMRU).
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عّٕ ٝثب ٌبم ًبكيٗ ؿك ٔتلٚي تٛويُ ٚ ٛيٛؿ فٕـي ًيبٜمؽٓ ؿك ،2001
ؿِٚتٞبي غلثي كا ٌ٘جت ث ٝتٟـيـات ام ايٗ ٘بعي ٝعٌبى ولؿ  ٚمٔيٝٙاي ثلاي
٘نؿيهُـٖ ثل٘بٔٞٝبي ّٔي ؿفبؿ ميٌتي ٚ 1ؿفبؿ ّٔي ام يه ًٟ٘ ٚ ٛبؿٞبي ٔٛرٛؿ
وٙتلَ ثيٕبكيٞب ام ًٛي ؿيٍل فلا ٓٞولؿ .ايٗ ٘نؿيىي ٔيتٛا٘ـ فٛاكضي صٖٛ
«أٙيتيُـٖ» ثٟـاُت فٕٔٛي يب «ثٝوبكٌيلي ثٟـاُت فٕٔٛي ثلاي ٔجبكم ٜثب تلٚك»
 ٓٞؿاُت ٝثبُـ )25(.ؿك ثلؽي ام وِٛكٞبي پيِلفت ٝام ثؾَ ؽـٔبت ثٟـاُت فٕٔٛي
ث٘ٝغ ٛفنايٙـٜاي ا٘تؾبك ٔيكٚؿ و ٝث ٝؿفبؿ ؿك ثلاثل ثي ٛتلٚكيٌٓ وٕه وٙـ ٚ
ًلٔبيٌٝقاكي ٞبي ميبؿي ؿك ايٗ كاثغ ٝؿك عبَ ا٘زبْ اًت؛ تغِٛي ؤ ٝيتٛا٘ـ ثل
ؽـٔبت ٔقٕٔ َٛب٘ٙـ ٚاوٌيٙبًي ،ٖٛغلثبٌَلئ ،لالجتٞبي ٔقٕ َٛثٟـاُتي  ...ٚاحل
ثٍقاكؿ.
ا٘تمبؿ ام ؿؽبِت ًيبًت لـكت ٙٔ ٚبفـ أٙيت ّٔي تً٘ٙؾلا٘ ٝؿك عٛمٜ
ثٟـاُت  ٚأٛك اٌ٘بٖؿًٚتب٘ ٝام فٛاكٕ ٔف« ْٟٛأٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي»  ٚثٝعٛك وّي
ؿؽبِت ًيبًت ؽبكري ؿك ثٟـاُت فٕٔٛي اًت )26(.ثٝعٛك وّي ٚاكؿ ولؿٖ ٔٙبفـ
٘ؾبٔي ً ٚيبًت ؽبكري (يقٙي ٔٙبفـ ًيبًي) ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي
ثٌٝ٘ٛٝاي غيلٔغتبعب٘ٔ ٝيتٛا٘ـ ٌٔئًّٝبم ثبُـ .ؿك رٟبٖ ألٚم  ٚثبتٛر ٝثٓ ٝفثٙـي
لٛا  ٚايٗ و ٝأٙيت ّٔي ٙٔ ٚبفـ ّٔي و ٝؿك ٔلون تٛرً ٝيبًت ؽبكري للاك ؿاكؿ،
ٔتٛر ٝتأٔيٗ ٔٙبفـ يه ّٔت ِٔؾْ ؿك صبكصٛة ٔلمٞبي ِٔؾْ اًتٕ٘ ،يتٛاٖ
ثٝكاعتي ام ٔفبٞيٕي ص« ٖٛأٙيت ثٟـاُتي»« ،أٙيت ثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي»،
«أٙيت ّٔي»ً« ٚ ،يبًت ؽبكري»ً ،ؾٗ ٌفت .ؿك عبِي و ٝأىب٘بت ثبِمٜٛاي ثلاي
ثٌظ فقبِيتٞبي ثٟـاُتي رٟب٘ي ام عليك ِٔبكوت ثب ؿًتا٘ـكوبكاٖ ًيبًت ؽبكري
ً ٚيبًت أٙيتي ٚرٛؿ ؿاكؿ ،للاكؿاؿٖ ٔٛضٛفبت ٔلثٛط ث ٝثٟـاُت رٟب٘ي ؿك صبكصٛة
تٟـيـات فّي ٝأٙيت ّٔي ٔيتٛا٘ـ ث ٝربي تٕلون ثل تٟـيـٞبي ثنكي فّي ٝثٟـاُت
رٟب٘ي ،ث ٝتٕلون ثيَ ام عـ ثل ثلؽي ثيٕبكيٞب و ٝفٕـتبً وِٛكٞبي حلٚتٕٙـ كا تٟـيـ
ٔيوٙٙـٙٔ ،زل ُٛؿ.
ايٗ تلؿيـٞب ٘ؾٌتيٗثبك ؿك رليبٖ ٔقاولات ثلاي تـٚيٗ آي اس آك 2005
ا٘قىبى يبفت  ٚمٔيًٝٙبم ٔجبعج پيضيـ ٚ ٜعٛال٘ي ُـ .ؿك ايٗ كاثغ ،ٝام رّٕ ٝيىي ؿٚ
2. Bio-Defense.
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وِٛك غلثي ؽٛاًتبك آٖ ثٛؿ٘ـ ؿك ٓٛكتي و ٝالـأبت يه وِٛك ثلاي ٔجبكم ٜثب يه
اپيـٔي ؿك لّٕل ٍٚثلاي رٌّٛيلي ام اُبف ٝرٟب٘ي آٖ ٘بوبفي اكميبثي ُٛؿ ،ربٔقٝ
ثيٗإِّّي اؽتيبكات ٌٌتلؿٜاي ثلاي ا٘زبْ الـأبت ؿًتٝرٕقي ،امرّٕٚ ٝكٚؿ ث ٝلّٕلٚ
آٖ وِٛك ثـ ٖٚؿفٛت لجّي ،ؿاُت ٝثبُـ )27(.ايٗ ايـ ٜو ٝثيُجبٞت ث ٝايـ ٜالـاْ
پيَؿًتب٘ 1ٝؤ ٝجٙبي عّٕ ٝآٔليىب ث ٝفلاق ُـ٘ ،جٛؿ ،تًٛظ اوخليت وِٛكٞب كؿ ُـ.
ؿك يه ٔٛكؿ ؿيٍل ،ؿك رليبٖ ٔقاولات ٔلثٛط ثُ ٝلاوتٌقاُتٗ ٚيلٚى
آ٘فّٛا٘نا ُ ٚلاوت ؿك ٔٙبفـ آٖ  ٚؿك عيٗ ثغج كارـ ثٔ ٝتٗ يه ثيب٘يٛٔ ٝلت ؿك ٘ٛأجل
 ،2007پلتمبَ ثٝفٛٙاٖ ٕ٘بيٙـ ٜاتغبؿي ٝاكٚپب پيِٟٙبؿ ثٝوبكٌيلي آغالط «أٙيت
ثٟـاُتي ثيٗ إِّّي» كا ؿك ثيب٘ئ ٝغلط ولؿ ٔ ٚؾبِف آٖ ثٛؿ و ٝايٗ ٔف ْٟٛام عليك
ليـ «ؿك صبكصٛة لٛا٘يٗ ّٔي وِٛكٞب» ٔغـٚؿ ُٛؿ .ث ٝفجبكت ؿيٍل ،اتغبؿي ٝاكٚپب ؿك
ايٗ ٔٛكؿ ثل آٖ ثٛؿ و ٝالـأبت المْ ثلاي تأٔيٗ أٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي ٓلف٘ؾل ام
تغبثك يب فـْ تغبثك آٖٞب ثب لٛا٘يٗ ؿاؽّي وِٛكٞب ٔـ ٘ؾل للاك ٌيلؿ.
ؿك رليبٖ ٌِ٘ت ٞيأت ارلايي ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ؿك ها٘ٛي٘ 2008 ٝين
ٔجبعخي ؿك ٔٛكؿ «أٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي» ٓٛكت ٌلفت .ؿك عبِيو ٝوّٕ« ٝأٙيت»
ؿك آي اس آك  2005ث ٝوبك ثلؿِ٘ ٜـ ،ٜؿثيلؽب٘ ٝايٗ ًبمٔبٖ ؿك ٌناكٍ ؽٛؿ ثٞ ٝيأت
ارلايي ام آي اس آك ث ٝفٛٙاٖ «اثناك ٕٟٔي ثلاي اعٕيٙبٖ ام ايٗ وٞ ٝـف أٙيت ثٟـاُت
فٕٔٛي رٟب٘ي ثٝعٛك وبُٔ ٔغمك ؽٛاٞـ ُـ»٘ ،بْ ثلؿ ٜثٛؿ .ؿك ايٗ ٌناكٍ تقليفي
ِٔبث ٝتقليف ٔٙـكد ؿك ٌناكٍ ًبَ  2007ام ايٗ آغالط اكائُ ٝـ ٜثٛؿٕٞ .ضٙيٗ ،ام
ايزبؿ «ٚاعـ أٙيت ثٟـاُتي ٔ ٚغيظ ميٌت» ؿك ٘ٛأجل  2007تًٛظ ٔـيلوُ رٟت
ٕٞبًٙٞولؿٖ ثل٘بٔٞٝبي تىٙيىي و ٝؿك صبكصٛة آي اس آك ٚؽبيفي ثل فٟـ ٜؿاك٘ـ ،ؽجل
ؿاؿُ ٜـ ٜثٛؿٕ٘ .بيٙـ ٜثلميُ ؿك ايٗ ٔٛكؿ ٔقتلٕ ُـ و ٝوّٕ ٝأٙيت ؿك آي اس آك
ثٝوبك ٘لفت ٚ ٝا ٚؿكوي ام ايٗ وٞ ٝـف أٙيت ثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي صيٌت٘ ،ـاكؿ ٚ
٘ين ارٕبفي ؿك ٔٛكؿ آٖ ثيٗ افضبي ًبمٔبٖ ٔٛرٛؿ ٘يٌتٕ٘ .بيٙـ ٜثلميُ پيِٟٙبؿ ولؿ
()28
و ٝؿِٚتٞبي فضً ٛبمٔبٖ ؿك ٔٛكؿ تقليف ايٗ آغالط وبك وٙٙـ.
فّيكغٓ ٘ؾل ٕ٘بيٙـ ٜثلميُ آغالط «أٙيت ثٟـاُتي رٟب٘ي» يب «أٙيت
ثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي» لجالً  ٓٞؿك اًٙبؿ ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت  ٓٞ ٚث ٝاُىبَ
1. Preemptive strike
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ٔؾتّف  ٚث ٝؿفقبت ؿك ثيب٘ي 7 ٝوِٛك فض« ٛاثتىبك ثٟـاُت فٕٔٛي ً ٚيبًت ؽبكري»
ٔٛكػ ٔبكى ( 2007ثلميُ ٘ين يىي ام افضبي آٖ اًت) ،ثٝوبك كفت ٝاًت )29(.اِجت٘ ،ٝؾل
ثلميُ ٔجٙيثل ايٗ و ٝؿك صبكصٛة ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ٛٙٞم تفبٕٞي ؿك ٔٛكؿ
ثٝوبكٌيلي ايٗ آغالط  ٚتقليف آٖ عبُٓ ِ٘ـٓ ،ٜغيظ اًت.
ؿك صبكصٛة اؽتالف ٘ؾلاتي و ٝؿك ع ٚ َٛعٔ ٍٛف« ْٟٛأٙيت ثٟـاُتي
رٟب٘ي» ٚرٛؿ ؿاكؿٔ ،ؾبعلاتي ٘ين ٔيتٛا٘ـ ٔتٛر ٝارلا  ٚافٕبَ آي اس آك  2005ثبُـ؛
صلا و ٝايٗ تٔٛك ؿك ثلؽي ام وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛقُ ٝىُ ٌلفت ٝو ٝثُ ٝلاوت
ٌقاُتٗ ثيليـُٚلط اعالفبت ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبي آمٔبيٍِبٞي ٕٔىٗ اًت ًٛؿي ثلاي آٖٞب
٘ـاُت ٝثبُـ .صٚ ٖٛلتي ؽلفيتٞب ثٙيبؿي  ٚؽـٔبت ثٟـاُتي پبي ٝاي ؿك ايٗ وِٛكٞب
لٛي ٘يٌتٛٔ ،ارٔ ٟٝؤحل ثب پب٘ـٔيٞب ِٔىُ ٔيتٛا٘ـ ثب ؿٚاْ  ٚوبكآ ثبُـ؛ عتي اٌل
وٕهٞبيي ٘ين ام ؽبكد ثلاي الـأبت ٔلثٛع ٝؿكيبفت ُـ ٜثبُـٕٞ .ضٙيٗ ،اٌل ٚاوٌٙي
و ٝثل ٔجٙبي ٚيلٚىٞبي ثُ ٝلاوت ٌقُتُ ٝـ ،ٜتٟئ ٝيُٛؿ ،ؽبكد ام لـكت ؽليـ
وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٝثبُـ٘ ،فـ صٙـا٘ي ٔتٛر ٝايٗ وِٛكٞب ٘ؾٛاٞـ ُـ.
آغالط «أٙيت ثٟـاُتي» ٔـتٞب اًت وٚ ٝاكؿ اؿثيبت ثٟـاُت فٕٔٛي ُـٜ
 ٚثغج ؿك ايٗ ثبك٘ ٜين رٟت ٘يُ ث ٝتفبٕٞي ٔـتٞب ثبيـ اؿأ ٝيبثـ .ؿك لب٘ ٖٛاًبًي
ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ام ؿًتيبثي ث ٝثٟـاُت رٟت تأٔيٗ ّٓظ  ٚأٙيت ًؾٗ كفتٝ
اًتٔ .زٕـ رٟب٘ي ثٟـاُت ٘ين ؿك ًبَ  2001ؿك لغقٙبٔ 51/14 ٝتغتفٛٙاٖ «أٙيت
ثٟـاُتي ثيٗإِّّيِٞ :ـاك  ٚپبًؼ ؿك اكتجبط ثب اپيـٔي» كا تٔٛيت ولؿ و ٝؿك آٖ
ٔف« ْٟٛأٙيت ثٟـاُتي» ث ٝاًتلاتوي ثيٗإِّّي ثلاي رٌّٛيلي ام ُيٛؿ ثيٕبكيٞبي
ٚاٌيلؿاك ؿك ٚكاي ٔلمٞب كثظ ؿاؿُ ٜـ ٜاًت .ؿك ايٗ لغقٙبٔ ٝام تزـيـ٘ؾل ؿك آي اس آك
٘ين عٕبيت ُـٔ ٚ ٜيتٛا٘ـ ٘ؾٌتيٗ ٌبْ ؿك كثظ ؿاؿٖ «أٙيت ثٟـاُتي ثيٗإِّّي» ثٝ
تجقيت ام ٔفبؿ آي اس آك تّمي ُٛؿ.
ٌبْ ؿيٍل ؿك ايٗ كاثغ ٝثب اؽتٔبّ فٛٙاٖ ٔ ٚغتٛاي ٌناكٍ ًبَ 2007
ًبمٔبٖ ث« ٝأٙيت ثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي» ثلؿاُتُ ٝـ .ؿك ايٗ ٌناكٍ آغالط
«أٙيت ثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي» 1ث ٝوبك ثلؿُ ٜـ ٚ ٜتقليفي ام آٖ اكائٌ ٝلؿيـ ٜاًت.
ايٗ ٌناكٍ ثيٗ «أٙيت ثٟـاُت فٕٔٛي رٟب٘ي» « ٚأٙيت فلؿي» و ٝؿك ٌناكٍ ًبَ
1. Global Public Health Security.
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ً 2008بمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت ث ٝآٖ پلؿاؽتُ ٝـ ،تٕبين لبئُ ُـ .ثٙب ث ٝتأويـ ًبمٔبٖ،
ٌناكٍ ًبَ  2007تٟٙب ثل «ٔٛضٛفبت ؽبٓي و ٝثٟـاُت ٔلؿْ كا ؿك ًغظ ثيٗإِّّي
تٟـيـ ٔي وٙٙـ»  ٚتجقيت رٟب٘ي ام آي اس آك ٔ 2005تٕلون ثٛؿ.
ث ٝايٗ تلتيتً ،يبًتٌقاكاٖ ؿك عٛمٜٞبي ًيبًت ؽبكري  ٚثٟـاُت فٕٔٛي
ثبيـ تغٛالت ؿك ايٗ مٔي ٝٙكا ث ٝؿلت ؿ٘جبَ ولؿ ٚ ٜآٔبؿٌيٞبي المْ ثلاي ِٔبكوت ؿك
ك٘ٚـ ٟ٘بيي ولؿٖ ٔجبعج ؿك ايٗ عٛم ٜكا ؿاُت ٚ ٝثلاي تغجيك ًيبًتٞبي ؽٛؿ ثب
تغٛالت ٔلثٛع ٝآٔبؿٌي المْ كا وٌت وٙٙـ.
ابتکار سياست خارجي ي بُداشت
يىي ام الـأبتي و ٝعي صٙـ ًبَ ٌقُت ٝؿك ٚاو َٙث ٝتغ َٛؿك كٚاثظ
ثٟـاُت ً ٚيبًت ؽبكري ا٘زبْ ٌلفت ،ٝافالْ «اثتىبك ًيبًت ؽبكري  ٚثٟـاُت
رٟب٘ي» 1ام ًٛي ٚمكاي ؽبكر ٝثلميُ ،فلاٌ٘ ،ٝا٘ـ٘ٚني٘ ،لٚهًٍٙ ،بَ ،آفليمبي رٛٙثي ٚ
تبيّٙـ ؿك ًپتبٔجل  2006ؿك ٘يٛيٛكن اًتٞ .ـف افالْ ُـ ٜايٗ اثتىبك فجبكت اًت ام
علوت ثًٛ ٝي ٘ٛفي ام ًيبًت ؽبكري وٍ٘ ٝلا٘يٞبي ثٟـاُت فٕٔٛي ؿك آٖ ٔـ ٘ؾل
ثبُـ .افالٔي ٝاًّ ٚ ٛؿًتٛك وبكي ثلاي فُٕ و ٝآ ٚ َٛاٞـاف ايٗ اثتىبك كا ٔٙقىي
ولؿ ،ٜؿك ٔبكى ٙٔ 2007تِل ُـ٘ـٔ .اللبتٞبيي ؿك ٘يٛيٛكن ثب ٚمكاي ؽبكر ٝوِٛكٞب
ؿك عبُيٌِ٘ ٝت ًبال٘ٔ ٝزٕـ ًٕ ٚپٛمئٛي ؿك ه٘ ٛثلاي تغّيُ كاثغ ٝثيٗ ايٗ ؿٚ
عٛم ٜام الـأبتي ثٛؿ و ٝؿك ًبَ ا َٚا٘زبْ ُـ.
ؿك ٔمبِ ٝاي وٚ ٝمكاي ؽبكر٘ ٝلٚه  ٚفلاٌ٘ ٝثٕٞ ٝلاٞي ٔبكٌبكت صٗٔ ،ـيلوُ
ًبمٔبٖ ثٟـاُت رٟب٘ي ،ؿك ايٗ ٔٛكؿ ُ٘ٛتٝا٘ـ ،تٔليظ ولؿٜا٘ـ و ٝايٗ اثتىبك ؿك پي آٖ
اًت و ٝؿك تـٚيٗ ًيبًت ؽبكري ام ٔٙؾل ثٟـاُت ٘ين ثِٔ ٝىالت ٍ٘بُٛ ٜؿ .ؿك ٔمبِٝ
اضبفُ ٝـ ٜو ٝا٘تؾبك ايٗ اًت و ٝايٗ الـأبت ث ٝتجقيت ثٟتل ً ٚليـتل وِٛكٞب ام
تقٟـات ثٟـاُتي ُبٖ وٕه وٙـ ٛٔ ٚضٛفبت ثٟـاُتي ثب ًِٟٛت ثيِتلي ؿك
اِٛٚيتٞبي ًيبًت ؽبكري ٌٙزب٘ـُ٘ٛ ٜـ .تٌٟيُ ٘يُ ث ٝارٕبؿ ؿك ٔقاولات ٔلثٛط ثٝ
ثٟـاُت ،ايزبؿ كاثغٝاي ثبؿٚاْ تل ثيٗ ثٟـاُت ً ٚيبًت ؽبكري ام عليك تِٛيك
تغميمبت  ٚتغّيُ ٞب ،آٔٛمٍ ٔتؾٔٔبٖ ًيبًت ؽبكري  ٚثٟـاُت فٕٔٛي ؿك ٔٛكؿ
٘مبط اُتلان ايٗ ؿ ٚعٛم ٚ ٜتِٛيك ٟ٘بؿٞبي تغميمبتي  ٚؿاٍِ٘بٞي ث ٝوبك ثل كٚي
1. Foreign Policy and Global Health Initiative.
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ِٔتلوبت ايٗ ؿ ٚعٛم ٜام ؿيٍل ٘ىبت ٔٛكؿ تأويـ ؿك صبكصٛة ايٗ اثتىبك اًت .ؿك ايٗ
ٔمبِٕٞ ٝضٙيٗ تٔليظ ُـ ٜو ٝتٛر ٝو٘ٛٙي ث ٝثٟـاُت رٟب٘ي ث ٝفٛٙاٖ يىي ام
ٍ٘لا٘يٞبي ًيبًت ؽبكري فلٓتي اًت و ٝام عليك آٖ ٔيتٛاٖ ٍ٘ب ٜث ٝثٟـاُت ؿك
()30
ًيبًت ؽبكري كا ٟ٘بؿي ٝٙولؿ.
ؿك ثيب٘يٌِ٘ ٝت ٚمكاي ؽبكر ٝوِٛكٞبي فض ٛايٗ اثتىبك تٔليظ ُـ ٜو« ٝثٝ
افتمبؿ ٔب ثٟـاُت يىي ام ٟٔٓتليٗ  ٚؿك فيٗعبَ ٔغفٔ َٛب٘ـٜتليٗ  ٚثّٙـٔـتتليٗ
ٔٛضٛفبت ؿك ًيبًت ؽبكري فٔل ٔب اًت ...فٕٔٛبً پقيلفتُ ٝـ ٜاًت و ٝتٟـيـات
فّي ٝثٟـاُت ٔيتٛا٘ـ حجبت  ٚأٙيت يه وِٛك كا ثٔ ٝؾبعل ٜا٘ـامؿ» .ؿك ايٗ ثيب٘يٝ
اضبفُ ٝـ ٜو« ٝثٙبثلايٗ ٔب افتمبؿ ؿاكيٓ و ٝثٟـاُت ث ٝفٛٙاٖ يه ٔٛضٛؿ ًيبًت
ؽبكري تٛر ٝاًتلاتويه ثيِتلي كا ؿك ؿًتٛك وبك ثيٗإِّّي ٔيعّجـِ .قا ٔٛافمت
ولؿٜايٓ و ٝاحلٌقاكي ثل ثٟـاُت كا ث ٝيه ٘مغ ٝفنيٕت  ٚيه فبُٔ فٕـ ٜوٞ ٝل يه ام
وِٛكٞبي ٔب ؿك ثلكًي فٙبٓل وّيـي ًيبًت ؽبكري  ٚاًتلاتويٞبي تًٛقٔ ٝـ٘ؾل
للاك ٔيؿٙٞـ ،تجـيُ وٙيٓ ٚ ٚاكؿ ٌفتٍٞٛبيي ؿك ٔٛكؿ صٍٍ٘ٛي ثلؽٛكؿ ثب ٌنيٞٝٙبي
ًيبًتٌقاكي ام ايٗ ٔٙؾل ُٛيٓ» .ايٗ ثيب٘يٕٞ ٝضٙيٗ عبٚي تقٟـاتي اًت و ٝايٗ
وِٛكٞب ثلاي اكتمبي ربيٍب ٜثٟـاُت ؿك ًيبًت ؽبكري ؽٛؿ  ٚفلًٓ ٝيبًت
ثيٗإِّّي پقيلفت ٝا٘ـ .ؿك ايٗ ثيب٘يٌ ٝبْٞبيي ارلايي ٘ين ثلاي اكتمبء اِٛٚيت ٔٛضٛفبت
ثٟـاُتي ؿك ًيبًت ؽبكري افالْ ُـ ٜاًت٘ .ىت ٟٓٔ ٝؿيٍلي و ٝؿك ايٗ ثيب٘يٛٔ ٝكؿ
تأ ويـ للاك ٌلفت ٝاُبك ٜثِ ٝنٚ ْٚاكؿُـٖ ًيبًت ؽبكري ث ٝعٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي
تغت اُىبَ رـيـ اًت .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبٌَ ،فتُ ٝـ ٜو ٝثٟـاُت ٔيتٛا٘ـ ٘مغٚ ٝكٚؿ
ٔٙبًجي ثلاي ثلللاكي ٌفتٍ ٛثب ًبيل وِٛكٞب ثٛؿ ٚ ٜث ٝايزبؿ افتٕبؿ ثيٗ علفٞبي
فيكثظ وٕه وٙـ .
ًيبًت ٞبيي و ٝؿك ايٗ ثيب٘ي ٝث ٝفٛٙاٖ ؿًتٛك وبك ٚمكاي ؽبكر ٝتٓٛيُ ٝـ،ٜ
عٔ ًٝ َٛغٛك آّي لبثُ ؿًتٝثٙـي اًت .1 :ؽلفيتًبمي ثلاي أٙيت ثٟـاُتي
ثيٗإِّّي ٛٔ .2ار ٟٝثب تٟـيـات فّي« ٝأٙيت ثٟـاُتي ثيٗ إِّّي» « ٚاتؾبف تلتيجبتي
ثب ايٗ ٞـف و ٝك٘ٚـ رٟب٘يُـٖ ثًٛ ٝؿ ٍٕٞبٖ فُٕ وٙـ» .ثلاي ٞليه ام ايٗ ٔغٛكٞب
()31
الـأبت ِٔؾٔي ٘ين پيَثيٙي  ٚافالْ ُـ ٜاًت.
ثلؽي ام ٔغٛكٞبي ايٗ ثيب٘ي ٝثُ ٝلط ميل لبثُ تّؾيْ اًت:
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 تالٍ ثلاي افنايَ آٌبٞي ام آًيتپقيليٞبي ِٔتلن ؿك ثلاثل تٟـيـٞبيثٟـاُتي ام عليك ثلؿٖ ٔٛضٛفبت ثٟـاُتي ث٘ ٝغٛي لٛيتل ث ٝؿكٔ ٖٚجبعج ٚ
تٕٔيٌٓيليٞبي ًيبًت ؽبكري ثب ٞـف تمٛيت تقٟـٔبٖ ث ٝالـأبت ٕٞب ًٙٞؿك
ًغظ رٟب٘ي،
 ايزبؿ ٕٞىبكيٞبي ؿٚرب٘جٙٔ ،ٝغمٝاي  ٚصٙـرب٘ج ٝؿك اكتجبط ثب أٙيتثٟـاُتي ثيٗإِّّي ام عليك تمٛيت ٕٞىبكيٞب،
 ثٟجٛؿ ٔٛلقيت ٔٛضٛفبت ثٟـاُتي ث ٝفٛٙاٖ يه فٔٙل وّيـي ؿكاًتلاتويٞبي تًٛقٔ ٚ ٝجبكم ٜثب فمل،
 اعٕيٙبٖ ام ايٗ و ٝؿك أل تزبكت اِٛٚيت ث ٝثٟـاُت ؿاؿُٛ ٜؿ، تأويـ ثل عك ٞل وِٛكي ثلاي اًتفبؿ ٜوبُٔ ام ا٘قغبفٞبي ٔٙـكد ؿك TRIPSرٟت وٌت اعٕيٙبٖ ام ؿًتلًي ث ٝؿاك،ٚ
 اعٕيٙبٖ ام ربيٍب ٜتـاثيل ثٟـاُتي ؿك ٔـيليت ٔٙبمفبت  ٚثغلاٖٞب  ٚتالٍثلاي ثبمًبمي،
 افالْ تٟي٘ ٝؾٌتيٗ ٔزٕٛف ٝام تـاثيل لبثُ ارلا رٟت افنايَ اِٛٚيتثٟـاُت ؿك ًيبًت ؽبكري ؿك يه ثل٘بٔ ٝفُٕ  ٚتقٟـ ث ٝپيٌيلي ٔٛضٛؿ ؿك ٔٙبعك
ؽٛؿ ٟ٘ ٚبؿٞبي ثيٗإِّّي.
مشارکت عملي در راَبزي بُداشت عمًمي جُاوي
ُٕبكي ام وِٛكٞب ،ثٚٝيو ٜوِٛكٞبي غلثي ٔ ٚقـٚؿي ام وِٛكٞبي ؿك عبَ
تًٛق ،ٝالـأبتي كا ثلاي تغجيك ؽٛؿ ثب ُلايظ ٘ٛيٙي و ٝؿك احل تٛرٔ ٝتمبثُ ثٟـاُت
فٕٔٛي ً ٚيبًت ؽبكري ث ٓٞ ٝپـيـ آٔـ ،ٜآغبم ولؿٜا٘ـ .وِٛكٞب تٟٙب ؿك ٓٛكتي وٝ
ٌ٘جت ث ٝإٞيت ايٗ أل ٚلٛف يبثٙـ  ٚك٘ٚـ ٔلثٛع ٝكا ثب ٔٛفميت عي وٙٙـٔ ،يتٛا٘ٙـ
٘مِي ؿك كاٞجلي ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ثيبثٙـ.
ؿك صبكصٛة ايٗ ك٘ٚـ ،اؿاكات ثٟـاُتي ثيٗإِّّي ؿك ٚماكتؾبكرٞٝب ايزبؿ يب
تمٛيت ُـ ٜاًتٛٔ .ضٛفبتي ؿك ؿًتٛك وبك آٖٞب للاك ؿاكؿ وٕٞ ٝنٔبٖ ؿاكاي اثقبؿ ٚ
كيِٞٝبيي ؿك ؿاؽُ وِٛك  ٚؿك ًغظ ثيٗإِّّي ٌٞتٙـ  ٚثلؽٛكؿ ثب آٖٞب ٌٔتّنْ
ثلؽٛكؿاكي ام اعالفبت المْ ؿك عٛمٜٞبي ثٟـاُت فٕٔٛي ٛٔ ٚضٛفبت ٔجتال ث ٝؿك ايٗ
عٛم ٜام يه ً ٚ ٛؿاُتٗ ؿاِ٘ي وبفي ٌ٘جت ث ٝاِنأبت عمٛق ثيٗإِّّيً ،يبًت
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ثيٗإُِّٙٔ ،بفـ ّٔي ث٘ ٝغٛي ٚالـ ثيٙب٘ ،ٝتٛا٘بيي ا٘زبْ ٔقاولات ٔبٞلا٘ ٚ ٝؽلافتٞبي
المْ ثلاي پي٘ٛـ ؿاؿٖ ايٗ كُتٞٝبي ٔتفبٚت ٘ ٚب ٍٖٕٛٞؿك ُلايظ ؿُٛاك ٘بُي ام ثلٚم
٘بٌٟب٘ي ثيٕبكيٞبي ٔليثبك ام ًٛي ؿيٍل اًت.
تالٍٞبيي ام ًٛي ثٌيبكي ام وِٛكٞب ثلاي تمٛيت تٛا٘بيي ٕ٘بيٙـٌيٞبي ؽٛؿ
ؿك ٘يٛيٛكن  ٚه٘٘ ٚ ٛين ًفبكتؾب٘ٞ ٝبي ؿٚرب٘ج ٝؿك رليبٖ اًت ،ث٘ٝغٛي و ٝأىب٘بت
المْ ثلاي وبك ؿك عٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي ٛٔ ٚار ٟٝثب ٔؾبعلات ٘بُي ام ثلٚم ٘بٌٟب٘ي
ثيٕبكيٞب كا ؿاُت ٝثبُٙـ .ؿك ايٗ كاثغ ،ٝؽيّي ام وِٛكٞب اوٚ ٖٛٙاثٌت ٝثٟـاُتي تٕبْ
ٚلت ثلاي پيٌيلي ٔٛضٛفبت ٔ ٚقاولات ثٟـاُتي پيضيـ ٜؿاك٘ـ.
ؿيپّٕبًي ؿك ٔٛار ٟٝثب ثٟـاُت فٕٔٛي ؽٛؿ كا ٘بصبك ام ا٘قغبف ؿك ٔٛاضـ
ًٙتي ؽٛؿ ؿايل ثل اولا ٚ ٜارتٙبة ام وبك ثب ٟ٘بؿٞبي ربٔقٔ ٝـ٘ي ٘ين ؿيـ ٚ ٜام ايٗ
عليك ؿك رٟت پقيلٍ تىخل  ٚتٛٙؿ ؿك ايٗ عٛم ٜعلوت ولؿ ٜاًتِٔ .بكوت ٟ٘بؿٞبي
غيلؿِٚتي ٕٞلا ٜثب ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿِٚتٞب ؿك ٔقاولات صٙـرب٘ج ٝيىي ام ثـايـ ؿك عٛمٜ
كٚاثظ ثيٗإُِّ اًت و٘ ٝؾٌتيٗ ثبك ؿك عٛم ٜؿيپّٕبًي ثٟـاُتي أىبٖ تغمك يبفتٝ
اًت .ؿك ُٛكاي ٕٞب ٍٙٞي ثل٘بِٔٔ ٝتلن ًبمٔبٖ ُّٔ ثلاي ٔجبكم ٜثب ايـم UNAIDS
پٙذ ٕ٘بيٙـ ٜام ٟ٘بؿٞبي غيلؿِٚتي ؿك وٙبك ٕ٘بيٙـٌبٖ  22وِٛك فضٕ٘ ٚ ٛبيٙـٌبٖ 10
ٟ٘بؿ تؾٔٔي ًبمٔبٖ ُّٔ فضٛيت ؿاك٘ـ .افضبي ربٔقٔ ٝـ٘ي ؿك ٔقاولات ،ام رّٕ ٝؿك
تـٚيٗ ٔتٗ تٕٔيٕبت  ٚتٓٛيٞ ٝبُ ،لوت ٔي وٙٙـ  ٚتٟٙب ٕ٘يتٛا٘ٙـ ؿك كأيٌيلي وٝ
ألي ثٌيبك ٘بؿك اًتُ ،لوت وٙٙـِٔ .بكوت ثؾَ ؽٔٓٛي  ٚثؾَ فٕٔٛي ؿك
ٓٙـٚق رٟب٘ي ٔجبكم ٜثب ايـمٔ ٚ ًُ ،بالكيب ُ ٚىُ ٌيلي پالتفٛكْٞبيي عَٚٛعٍٛ
ُٕبكي ؿيٍل ام ٔٛضٛفبت ثٟـاُتي ؿك صبكصٛةٞبي ؿيٍل ام ايٗ لجيُ ٔٛاكؿ اًت.
ٔتٙبًت ثب ُىٌُيلي ؿكوي فنايٙـ ٜام ٘يبم ث ٝاٌ٘زبْ ؿك ًيبًتٌقاكيٞب،
ُٕبكي ام ؿِٚتٞب الـأبتي كا ثلاي تغجيك ؽٛؿ ثب ُلايظ رـيـ آغبم ولؿ ٜا٘ـ.
ؿًتٝثٙـي فقبِيتٞبيي ٔلتجظ ثب ثٟـاُت رٟب٘ي و ٝتًٛظ ؿٚايل ٔؾتّف ؿِٚتي ا٘زبْ
ٔيُٛؿ ،ايزبؿ ًبمٚوبكٞبي تبمٜاي ثلاي ايزبؿ ٕٞبٍٙٞي ؿك ايٗ كاثغ ٚ ٝالـاْ ث ٝتـٚيٗ
آ٘ض ٝؤ ٝقٕٛالً «اًتلاتوي ثٟـاُتي رٟب٘ي ّٔي»٘ 1بٔيـٔ ٜيُٛؿ ،ؿك ايٗ كاثغ ٝلبثُ
فول٘ـ .اثتىبك فُٕ ؿك ايٗ عٛمٔ ٜقٕٛالً ثب اؿاكات ثيٗإِّّي ؿك ٚماكتؾب٘ٞ ٝبي ثٟـاُتي
1. National Global Health Strategy.
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ؿك ايٗ وِٛكٞب اًت .يىي ام ايٗ اًٙبؿ ًيبًتٌقاكي وُ ٝبيـ ٘ؾٌتيٗ ؿك ٘ٛؿ ؽٛؿ
ثبُـ ،ؿك ًٛئيي تٟيُ ٝـ ٚ ٜعبُٓ تِليه ٌٔبفي ؿفتل ثٟـاُت فٕٔٛي فـكاَ ٚ
ٚماكت ؽبكرًٛ ٝئيي اًت .ايٗ ًٙـ تغت فٛٙاٖ «ٔٛافمت٘بٔ ٝاٞـاف ًيبًتٞبي
()32
ثٟـاُتي ؽبكري» 1ؿك اوتجل  2006ؿك وبثي ٝٙفـكاَ ٔغلط ُـ.
ايٗ ًٙـ ً ٝكُت ٝفٕـ ٜفقبِيت ؿك عٛم ٜثٟـاُت رٟب٘ي كا و ٝفٕٔٛبً ثٝ
ٔٛامات  ٓٞرليبٖ ؿاك٘ـ  ٚعتي اغّت ؿك كلبثت ثب ٌٞ ٓٞتٙـ ،ثب ٕٞ ٓٞلا ًٛٓٞ ٚ ٜولؿٜ
اًت .ايٗ ً ٝكُت ٝفجبكتٙـ ام .1 :فقبِيتٞب ؿك عٛم ٜثٟـاُت و ٝثب ٔٛضٛفبت تمٙيٙي
ثٟـاُتيٛٔ ،افمت٘بٔٞٝب ٕٞ ٚىبكيٞبي ثيٗإِّّي ُ ٚيٛؿ ٘بٌٟب٘ي ثيٕبكٞب  ٚپب٘ـٔيٞب
ؿك ًغظ رٟب٘ي ًلٚوبك ؿاك٘ـ .2 .تقٟـ ؿك لجبَ أٛك ثٟـاُتي ؿك ثٌتل وٕه ث ٝتًٛقٝ
.3اثتىبكات ؿك عٛمً ٜيبًتٌقاكي ؿك ؿيٍل ثؾَٞب ٔب٘ٙـ ًيبًت ؽبكري  ٚتزبكت .ؿك
ايٗ ًٙـ ث ٝتقٟـ ًٛئيي ٌ٘جت ث ٝعمٛق ثِل تأويـ ُـ ٚ ٜپٙذ اِٛٚيت ؿك ًيبًت
ؽبكري ثٟـاُتي ٔٛكؿ تأويـ للاك ٌلفت ٝاًت .ثٟـاُت ٔلؿْ ًٛئيي؛ اٌ٘زبْ ثيٗ
ًيبًتٞبي ّٔي  ٚثيٗإِّّي ثٟـاُتي؛ تغىيٓ ٕٞىبكيٞبي ثٟـاُتي ثيٗإِّّي؛ ثٟجٛؿ
ُلايظ ثٟـاُتي ؿك ًغظ رٟب٘ي  ٚتغىيٓ تقٟـ ًٛئيي ثٝفٛٙاٖ وِٛك ٔينثبٖ ًبمٔبٖ
()33
رٟب٘ي ثٟـاُت ٙٓ ٚبيـ فٕـ ٜثٟـاُتي.
ِٔبث ٝايٗ ك٘ٚـ ؿك ٔقـٚؿي ام وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق٘ ٝين ِٟٔٛؿ اًت.
٘مَ ثلميُ ؿك ايٗ ك٘ٚـ ثبتٛر ٝث ٝايٗ ؤ ٝغبثك لب٘ ٖٛاًبًي آٖ وِٛك ؽـٔبت
ثٟـاُتي ثبيـ تًٛظ ؿِٚت اكائُٛ ٝؿ ٟٓٔ ،اًت٘ .مغ ٝفنيٕت ثلميُ ؿك ؿيپّٕبًي
ثٟـاُتي ايٗ اًت و ٝثٟـاُت ٔلؿْ ثبيـ ؿك ٔلون تٛر ٝايٗ ؿيپّٕبًي للاك ؿاُتٝ
ثبُـ .ؿكايٗ كاثغ ،ٝثلميُ ٘مَ فٕـٜاي ٘ين ؿك تالٍ ثلاي تخجيت اِٛٚيت ثٟـاُت ثل
تزبكت ؿك ًغظ ثيٗإِّّي ؿاُت ٝاًت .يىي ام ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔٛفك ؿك ثلميُٕٞ ،ىبكي
ٚماكت ثٟـاُت ٚ ٚماكت ؽبكر ٝايٗ وِٛك ؿك ٔٛكؿ ايـم اًتٕٞ .ىبكي ايٗ ؿٚ
ٚماكتؽب٘ ٝؿك عٛمٜٞبي ؿيٍل ٔب٘ٙـ ٔجبعج ٔلثٛط ث ٝعمٛق ٔبِىيت ٔقٛٙي ؿك عٛمٜ
ؿاك ٚاًت ؤٌ ٝتّنْ تزٕيـ تؾْٔٞبيي ؿك مٔي ٝٙتِٛيـ ؿاك ،ٚاعالؿ ام ٔجبعج ٔلثٛط
ثٔ ٝبِىيت ٔقٛٙي ،عمٛق ثيٗإُِّ  ٚكٚاثظ صٙـرب٘ج ...ٚ ٝاًت.

2. Agreement on Foreign Health Policy Objectives.
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ؿيپّٕبًي ثٟـاُتي رٟب٘ي ثلميُ و ٝتبوٛٔ ٖٛٙفك فُٕ ولؿٔ ،ٜجتٙيثل وٌت
آٔبؿٌيٞبي لجّي ؿك ؿاؽُ اًت .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ،ؿك اؿٚاك ٔقاولاتي صٙـرب٘ج ٝعي
ًبَٞبي ٌقُت ،ٝؿِٚت ثلميُ ٔقٕٛالً يه وٕيٌئّ ٖٛي تغت ٘ؾبكت ٚماكت ثٟـاُت
تِىيُ ؿاؿ ٜوٕ٘ ٝبيٙـٌبٖ ٟ٘بؿٞبي في كثظ ؿاؽّي ؿك آٖ ُلوت  ٚثل٘بٔ ٝالمْ ثلاي
ُلوت ؿك اؿٚاك ٔقاولاتي كا تـٚيٗ ولؿ ٜا٘ـ .ايٗ ثـاٖ ٔقٙي اًت ؤِ ٝبكوت ؿك
كاٞجلي ثٟـاُت رٟب٘ي ث٘ ٝغٛي ٔؤحل ٌٔتّنْ ا٘زبْ الـأبت المْ ؿك ًغظ ّٔي اًت.
وتيجٍگيزي
ًيبًتٌقاكاٖ ؿك عٛمً ٜيبًت ؽبكري تبو ٖٛٙتٟٙب مٔب٘ي ثٌٔ ٝبئُ ثٟـاُتي
تٛرِ٘ ٝبٖ ٔيؿاؿ٘ـ ،و ٝيه ثغلاٖ ثٟـاُتي ٔب٘ٙـ ًبكى يب آ٘فّٛا٘ناي پب٘ـٔيه ؿك
رليبٖ ثٛؿ .ؿك ُلايغي وٚ ٓٞ ٝاثٌتٍيٞبي ٘بُي ام رٟب٘يُـٖ آًيتپقيليٞبي
ِٔتلوي كا ًجت ُـ ٜو ٝثلؽٛكؿ ثب آٖ ٌٔتّنْ الـأبتي ِٔتلن اًتً ،يبًتٌقاكاٖ
ؿك ٞل ؿ ٚعٛمً ٜيبًت ؽبكري  ٚثٟـاُت فٕٔٛي ؿك ثٌيبكي ام وِٛكٞب ؿك پي وٌت
آٔبؿٌي ٞبي المْ ثلاي تغجيك ؽٛؿ ثب ُلايظ رـيـ  ٚايزبؿ اكاؿً ٜيبًي المْ ثلاي
ٔتغَٛولؿٖ كٚيٞٝبي ًٙتيا٘ـ.
يىي ام ٔمـٔبت ٘ؾلي المْ ثلاي وٌت ايٗ آٔبؿٌيٞب ؿكن  ٚپقيلٍ ايٗ
ٚالقيت اًت و ٝؿك ؿ٘يبي ألٚم اتفبلبتي و ٝؿك ًغظ ثيٗإِّّي ٔيافتـ ثيَ ام پيَ
ؿك عُ ثٟئٌ ٝٙبئُ ؿك ؿاؽُ وِٛك ٘مَ ٔي يبثـ ٔ ٚتمبثالً ٘ين علط  ٚارلاي يه
ًيبًت ؽبكري ٔٛفك ام عليك ؿكن ؿكًت ٌٔبئُ ٘ ٚيبمٞبي ؿاؽّي وِٛكٞب ٔيٌل
اًت .ام ايٗك ٚؿاُتٗ ؿكن ؿكًتي ام ٌٔبئُ ؿاؽّي  ٚثيٗإِّّي ؿك يه عٛمِٔ ٜؾْ،
ام رّٕ ٝعٛم ٜثٟـاُت فٕٔٛي ،ام ِٛامْ تٛفيك ثلاي ثلؽٛكؿ ٔؤحل ثب آٖٞب اًت.
ٟٔٓتليٗ المٔ ٝارلايي ثلاي وٌت آٔبؿٌي ٔٛكؿ اُبك ،ٜغّج ٝؿِٚتٞب ؿك ًغظ
ّٔي ثل كٚيٞٝبي ًٙتي ٔجٙي ثل تفىيه عٛمٜٞبي ٔؾتّف ًيبًتٌقاكي  ٚالـاْ ٞل
عٛم ٜث ٝثل٘بٔٝكيني ثلاي ؽٛؿ ثـ ٖٚافتٙب ث ٝآ٘ض ٝؿك ًبيل عٛمٜٞب رليبٖ ؿاكؿ ،اًت.
ٕٞىبكي عٛمٜٞبي ًيبًتٌقاكي و ٝؿاكاي ٕٞپُٛب٘ي ٌٞتٙـ  ٚتالٍ ٌٔئٛالٖ
ٔلثٛع ٝثلاي ًيبًتٌقاكي تٛأٔبٖ ؿك ثؾَٞبي ِٔتلن پيَ ُلط تـٚيٗ ؿكًت ٚ
ارلاي ٔٛفك ًيبًتٞب اًت .ثـيٟي اًت و ٝك٘ٚـ ربكي ٌٔتّنْ ُىٌُيلي
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ًبمٚوبكٞبي رـيـ  ٚوٌت ٟٔبكتٞبي رـيـ ٘ين ٌٞت؛ ألي و ٝثل٘بٔٝكينيٞبي المْ
كا ايزبة ٔي وٙـ.
الـاْ ثلاي تغمك ٔٛاكؿ فٛق ؿك عٛمً ٜيبًت ؽبكري  ٚثٟـاُت فٕٔٛي
ٌٔتّنْ ؽلفيتًبمي ثلاي عضٛك ٔؤحل ؿك ؿيپّٕبًي ثٟـاُتي رٟب٘ي ام عليك ايزبؿ
ًبؽتبك ًبمٔب٘ي ٔٙبًت ثلاي ٕٞىبكي رٟبت ٔلثٛع ٝؿك ًغظ ّٔي  ٚتلثيت
ٔتؾٔٔيٗ ثٟـاُت فٕٔٛي  ٚؿيپّٕبتٞب ثب ؽلفيتٞبي المْ اًت .ام عليك ايزبؿ
ُجىٞٝبي المْ ،تجبؿَ تزلث ٚ ٝؽلفيتًبمي ٔيتٛاٖ تٛا٘بييٞبي ّٔي ؿك عٛمٜ
ؿيپّٕبًي ثٟـاُتي كا تمٛيت ولؿ .تجبؿَ تزلث ٝؿك ايٗ عٛمٜٞب صٙـي اًت و ٝثيٗ
ٔـيلاٖ كٚاثظ ثيٗإِّّي ٚماكتؾب٘ٞٝبي ثٟـاُت  ٚؿٚايل ٔلثٛع ٝؿك ٚماكتؾب٘ٞ ٝبي
ؽبكر ٝؿك ؿاؽُ  ٚثيٗ آٖٞب ثب ٕٞتبيبٖ ؽبكريُبٖ ؿك ُٕبكي ام وِٛكٞب ا٘زبْ
ٔيُٛؿ .ؿكيبفت وٕه ام وِٛك يب وِٛكٞبيي و ٝؿك ايٗ عٛم ٜپيِلفتٞب  ٚتزلثيبتي
ؿاك٘ـ٘ ،ين ؿك ؿًتٛك وبك ُٕبكي ام وِٛكٞب اًتٞ .ـايت ؿاِ٘ىـٜٞبيي و ٝفٟـٜؿاك
تلثيت ؿيپّٕبتٞب ٔ ٚتؾٔٔبٖ ثٟـاُت فٕٔٛي ٌٞتٙـ ،ؿك رٟت تغجيك ثب ُلايظ
رـيـ  ٚتالٍ ثلاي ثٟلٌٜيلي ام تٛاٖ آٖٞب ؿك ايٗ مٔي ٝٙام ؿيٍل الـأبتي اًت و ٝؿك
ثلؽي ام وِٛكٞب ؿك رليبٖ اًت.
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