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“Trong việc tổ chức đối phó toàn cầu với đại dịch Covid-19, WHO bị rất nhiều chỉ trích, đặc biệt là 

trong giai đoạn đầu tiên, bị cáo buộc là đã chậm trễ trong việc tuyên bố « tình trạng khấp cấp toàn 

cầu », chỉ được đưa ra vào ngày 30/01/2020, trong lúc dịch bệnh đã được phát hiện lần đầu tiên tại 

Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019. WHO cũng bị phê phán là đưa ra nhiều khuyến cáo mâu 

thuẫn, liên quan đến con đường lây truyền virus, hay trong việc đeo khẩu trang. 

Định chế quốc tế này cũng bị dư luận lên án là đã tỏ ra quá mức dễ dãi với Trung Quốc. Chính 

quyền Mỹ của tổng thống Donald Trump nhiều lần tố cáo WHO là « con rối trong tay Bắc Kinh ». 

Chuyên gia về Sida người Pháp Michel Kazatchkine, thành viên trong Ủy ban Đánh giá Độc lập về 

đại dịch của WHO, cũng từng chỉ trích mạnh mẽ WHO về điểm này. Trong số các thành viên của 

Ủy ban vừa được bổ nhiệm, có cựu chủ tịch tổ chức Y sĩ Không Biên giới Joanna Liu, cũng có thái 

độ phê phán mạnh mẽ WHO trong việc đối phó với đại dịch Ebola tại miền tây châu Phi. 

Riêng về thái độ của Washington đối với Tổ chức Y tế Thế giới, nhiều nhà quan sát cũng lưu ý, 

trước khi đại dịch bùng lên mạnh tại Mỹ, tổng thống Donald Trump cũng từng không ngớt ca ngợi 

chính quyền Tập Cận Bình minh bạch, đối phó tốt với dịch bệnh. Trong một bài tổng thuật hồi 

tháng 5/2020, kênh truyền thông Mỹ CNN tổng kết, kể từ khi dịch bùng lên tại Trung Quốc, đầu 

tháng  Giêng 2020 cho đến ngày 01/04/2020, tổng thống Trump đã ca ngợi Bắc Kinh « ít nhất 37 

lần » về vấn đề này. Thái độ dễ dãi của tổng thống Trump với Trung Quốc cũng được coi là một 

nguyên nhân khiến chính nước Mỹ chủ quan trước đại dịch.” 
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