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الملخص:
يسلط هذا البحث الضوء على دور مجلس األمن في مواجهة الجوائح الصحية العالمية باعتبارها تهديدا
للسلم واألمن الدوليين وادخالها في نطاق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة في سابقة مارسها مجلس األمن
بسبب انتشار وباء إيبوال في غرب قارة إفريقيا ،إال أنه وبالرغم من إبالء هذه األهمية لألوبئة العالمية فإن المجلس
عجز عن اتخاذ أي قرار لمكافحة جائحة فيروس كورونا وبدال من أن يكون حاض ار وموحدا في ظل هذه الجائحة
بقي غائبا بسبب االتهامات المتبادلة بين الواليات المتحدة االمريكية والصين حول أصل الوباء المستجد كورونا
 ،" COVID” 19والذي أظهر بالنتيجة فشل مجلس األمن في االلتئام لمكافحة هذا الوباء وكذلك أظهر ضعف
ومحدودية صالحيات منظمة الصحة العالمية في اتخاذ ق اررات ملزمة للدول في هذا الشأن.
الكلمات الدالة :مجلس األمن ،الجوائح الصحية ،األوبئة والقانون ،كوفيد  ،91القانون الدولي والصحة.
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Abstract:
This research sheds light on the role of the Security Council in confronting global
health pandemics as a threat to international peace and security and their inclusion
within the scope of Chapter VII of the United Nations Charter in a precedent practiced
by the Security Council due to the spread of the Ebola epidemic in West Africa, but
despite this importance being given to global epidemics, The Council was unable to

take any decision to combat the Coronavirus pandemic, and instead of being present
and united in light of this pandemic, it remained absent due to mutual accusations
between the United States of America and China about the origin of the new epidemic,
Coronavirus (COVID 19).

As a result, the Security Council has failed to come together to combat this epidemic,
moreover, the weakness and limited powers of the World Health Organization to make
binding decisions on states in this regard.
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