
 لد األولالمج –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٤٦٢

 بين حكومتي تشاد والجماهيرية العربية الليبية  ١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤ع في االتفاق الموقَّ  - ١٠
 ١٩٩٤شباط/فبراير  ٣بشأن الطرائق العملية لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 

 المداوالت األولية

ـــــــالمق ): القــــــرار ٣٣٦٣(اجللســــــة  ١٩٩٤نيســــــان/أبريل  ١٤املــــــؤرخ  ررـ
١٩٩٤( ٩١٠( 

وفقــــــاً  ١٩٩٤نيســــــان/أبريل  ١٤، املعقــــــودة يف ٣٣٦٣يف اجللســــــة 
يف ـاـاوراته السـابقة، أدرا اللـس يف اللـس للتفاهم الذي توصـل إليـه 
 ١٩٩٤نيســــــــان/أبريل  ١٣ و ٦ـــــــــؤرختني جــــــــدول أعمالــــــــه رســــــــالتني 

0Fـــوجهتني إىل األـــني العــام ـــن ممثلــي اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وتاــاد

١ ،
ـــة ِســـعلـــى التـــوايل، حتـــيالن نـــص اتفـــاق ـوقـَّــ رت، باجلماهرييـــة ع يف ـدين

يت البلـدين، باـأن  ١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤العربية الليبية، يوم  بني حكـو
حمكمـــــــة العــــــدل الدوليـــــــة الصـــــــادر يف الطرائــــــق العمليـــــــة لتنفيــــــذ حكـــــــم 

باـــأن النـــزاع اإلقليمــــي بـــني تاـــاد واجلماهرييــــة  ١٩٩٤شـــباط/فرباير  ٣
ــــة ــــة الليبي 1Fالعربي

ــــه رســــالة ـؤرخــــة أيضــــاً  وأدرا اللــــس ٢ يف جــــدول أعمال
ـوجَّهـــة إىل رئـــيس جملـــس األــــن ــــن األــــني  ١٩٩٤نيســـان/أبريل  ١٣
2Fالعــام

عمليــات انســحاب  ـــن االتفــاق علــى أن تبــدأ ١. وتــنص املــادة ٣
حتــت إشــراف فريــق  ١٩٩٤نيســان/أبريل  ١٥اإلدارة والقــوات الليبيــة يف 

ـارتك ـكون ـن ضباط تااديني وليبيني. وتنتهي عمليات االنسحاب 
عند السـاعة صـفر. وتـنص املـادة كـذلك علـى  ١٩٩٤أيار/ـايو  ٣٠يف 

أن حيضــر ـراقبــون ـــن األـــم املتحــدة مجيــع عمليــات االنســحاب الليبيــة 
ويتثبتــــــون ـــــــن الطــــــابع الفعلــــــي هلــــــذا االنســــــحاب. ويف رســــــالة ـؤرخــــــة 

نيســـــــان/أبريل  ١٣، ـرفقـــــــة بالرســـــــالة املؤرخـــــــة ١٩٩٤نيســـــــان/أبريل  ٧
ــة١٩٩٤ لــَوزْع  ، طلــب ممثــل تاــاد إىل األـــني العــام اختــاذ التــدابري الالـز

ـــه يف االتفـــاق. وأبلـــغ األــــني العـــام، يف  املـــراقبني كمـــا هـــو ـنصـــوص علي
ه يعتـزم إيفـاد فريـق اسـتطالع إىل املنطقـة، س جملـس األــن أنـَّرسـالته، رئـي

علــى ـــنت طــائرة لألـــم املتحــدة، إلجــراء ـســح ـــوجز للظــروف الســائدة 
علـى األرض حـىت يتسـىن لـه إعـداد توصـيات إىل جملـس األــن خبصـوص 
الــدور الــذي ميكــن أن تضــطلع بــه املنظمــة. ويف هــذا الصــدد، طلــب ـــن 

يت تااد وليبيا تقدمي   كل ـساعدة عملية ممكنة إىل الفريق.حكـو
ـ ه الـرئيس (نيوزيلنـدا) انتبـاه أعضـاء وبعد إقـرار جـدول األعمـال، وجَّ

3Fاللـس إىل ـاـروع قـرار كـان قـد أـعـد أـنـاء ـاـاورات اللـس الســابقة

٤ .
وبعد ذلك طـرح ـاروع القرار للتصويت واعـتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار 

 ـا يلي نصه: )، ويف١٩٩٤( ٩١٠
________ 

١ S/1994/402  وS/1994/424. 
٢ Territorial dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, 

I.C.J. Reports 1994, p. 6. 
٣ S/1994/432. 
٤ S/1994/433. 

 ،جملس األـن إنَّ 
إىل  واملوجَّهـــــة ١٩٩٤نيســـــان/أبريل  ٦بالرســـــالة املؤرخـــــة  إذ حيـــــيط علمـــــاً 

األـــني العــام ـــن املمثــل الــدائم للجماهرييــة العربيــة الليبيــة لــدى األـــم املتحــدة 
إىل األــــــني العـــــام ــــــن  واملوجَّهـــــة ١٩٩٤نيســـــان/أبريل  ١٣وبالرســـــالة املؤرخـــــة 

 املتحدة ومبرفقيهما، املمثل الدائم لتااد لدى األـم
 ٤ (اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة) يـــومِســـرت  يف املوقَّـــعباالتفـــاق  وإذ يرحــب
ــــة العربيــــة الليبيــــة ١٩٩٤نيســــان/أبريل  يت تاــــاد واجلماهريي باــــأن  بــــني حكـــــو

 ٣الدوليـــة بتـــاريخ  الطرائـــق العمليـــة لتنفيـــذ احلكـــم الصـــادر عـــن حمكمـــة العـــدل
 و،خبصوص قطاع أوز  ١٩٩٤شباط/فرباير 
والــيت  ١٩٩٤نيســان/أبريل  ١٣يف رســالة األـــني العــام املؤرخــة  وقــد نظــر

ــه إيفــاد فريــق اســتطالع إىل املنطقــة إلجــراء ـســح للظــروف  ياــري فيهــا إىل عـز
ـــراقبني لألـــم املتحــدة للقيــام ِوزْع  يتعلــق بإـكانيــة ـــا الســائدة علــى األرض يف

 قة املعنية،برصد انسحاب اجلماهريية العربية الليبية ـن املنط
بـــأن الفريـــق ســـيحتاا إىل الســـفر إىل اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة  وإذ يســـلِّم

هـــذا سيقتضـــي اإلعفـــاء ــــن أحكـــام الفقـــرة  بطـــائرة تابعـــة لألــــم املتحـــدة، وأنَّ 
، ١٩٩٢آذار/ــــــــــــارس  ٣١) املـــــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨ــــــــــــن قـــــــــــرار اللـــــــــــس  ٤
ـــــاق األــــــم يتصـــــرف، يف هـــــذا الصـــــدد، مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع ــــــن  وإذ ـيث

 املتحدة،
) علـى ١٩٩٢( ٧٤٨ــن القـرار  ٤ تسـري أحكـام الفقـرة أالَّ  يقرر - ١

حتليق طائرات األـم املتحدة املتجهة إىل ليبيا أو العائدة ـنها بـدف نقـل فريـق 
 ل األـني العام؛بَ االستطالع املرسل ـن قِ 

إىل األـــني العــام أن يبلــغ جلنــة جملــس األـــن املناــأة عمــًال  يطلــب - ٢
ـــــة ١٩٩٢( ٧٤٨بـــــالقرار  ـــــالرحالت اجلوي ـــــة الليبيـــــة ب ) باـــــأن اجلماهرييـــــة العربي

 هلذا القرار.وفقاً  املتجهة إىل اجلماهريية العربية الليبية أو العائدة ـنها

 ٩١٥): القـــــرار ٣٣٧٣(اجللســـــة  ١٩٩٤أيار/ــــــايو  ٤املـــــؤرخ  المقـــــرر
)١٩٩٤( 

، أدرا اللـس ١٩٩٤أيار/ـايو  ٤، املعقودة يف ٣٣٧٣يف اجللسة 
 ١٩٩٤نيســان/أبريل  ٢٧ـؤرخــاً  لألـــني العــامتقريــراً  يف جــدول أعمالــه

ـــــة يف  باـــــأن اتفـــــاق تنفيـــــذ احلكـــــم الصـــــادر عـــــن حمكمـــــة العـــــدل الدولي
١٩٩٤4Fشــــــــــــباط/فرباير  ٣

إىل اســــــــــــتناداً  . وأوصــــــــــــى األـــــــــــــني العــــــــــــام،٥
فريق ـراقبني تابع بَوزْع  توصل إليها فريق االستطالع،االستنتاجات اليت 

ــــــــــاً  ٤٠لألـــــــــــم املتحــــــــــدة يف قطــــــــــاع أوزو لفــــــــــرتة  ، لرصــــــــــد تقريبــــــــــاً يـو
________ 

٥ S/1994/512. 



 ٤٦٣ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

5Fنيســـــــان/أبريل ٤التفـــــــاق وفقـــــــاً  اإلدارة والقـــــــوات الليبيـــــــة انســـــــحاب

٦ .
يف املنطقة مبثابة جمموعة ـتقدـة فعًال  وسيكون فريق االستطالع املوجود

وميكـــــن ملمثـــــل برنـــــاـج األــــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي لتنفيـــــذ هـــــذه العمليـــــة. 
يســـــــاعد يف تقيـــــــيم احلالـــــــة اإلنســـــــانية احملتملـــــــة يف قطـــــــاع أوزو بعـــــــد  أن

 االنسحاب.
ــ ه الــرئيس (نيجرييــا) انتبــاه أعضــاء وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، وجَّ

6Fاللـس إىل ـاـروع قـرار كـان قـد أـعـد أـنـاء ـاـاورات اللـس الســابقة

٧ .
وع القرار للتصويت واعـتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار وبعد ذلك طـرح ـار 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٤( ٩١٥
 ،جملس األـن إنَّ 

 ،١٩٩٤نيسان/أبريل  ١٤) املؤرخ ١٩٩٤( ٩١٠إىل قراره  إذ ياري

بتوقيـــــــــع االتفــــــــاق املتعلـــــــــق بتنفيــــــــذ احلكـــــــــم الصــــــــادر عـــــــــن  وإذ يرحــــــــب
(اجلماهرييـــــــة ِســــــرت  ، يف١٩٩٤شـــــــباط/فرباير  ٣العـــــــدل الدوليــــــة يف  حمكمــــــة
ل ممثلــي مجهوريــة تاــاد ـــن َبــ، ـــن قِ ١٩٩٤نيســان/أبريل  ٤الليبيــة) يــوم  العربيــة

ناحيـة، وممثلـي اجلماهرييـة العربيــة الليبيـة الاـعبية االشــرتاكية العظمـى ــن ناحيــة 
 أخرى،

إىل واملوجَّهــــة  ١٩٩٤نيســــان/أبريل  ٦بالرســــالة املؤرخــــة  إذ حيــــيط علمــــاً و 
الــدائم للجماهرييــة العربيــة الليبيــة لــدى األـــم املتحــدة األـــني العــام ـــن املمثــل 

إىل األــــــني العـــــام ــــــن واملوجَّهـــــة  ١٩٩٤نيســـــان/أبريل  ١٣وبالرســـــالة املؤرخـــــة 
 املمثل الدائم لتااد لدى األـم املتحدة ومبرفقيهما،

ينص على أن حيضـر ـراقبـون ــن ِسرت  ع يفأن االتفاق املوقَّ  وإذ يالحظ
 مليات االنسحاب الليبية وأن يتثبتوا ـن هذا االنسـحاباألـم املتحدة مجيع ع

 فعًال،

علـــــى ـســـــاعدة الطـــــرفني يف تطبيـــــق القـــــرار الصـــــادر عـــــن وتصـــــميماً ـنـــــه 
العدل الدولية باأن اخلالف اإلقليمي بينهمـا وعلـى اإلسـهام بـذلك يف  حمكمة

ــــع ـبـــادئ ـيثـــاق األــــم املتحـــدة متاـــياً  تاـــجيع العالقـــات الســـلمية بينهمـــا،
قا  صده،ـو

 ،١٩٩٤نيسان/أبريل  ٢٧يف تقرير األـني العام املؤرخ  وقد نظر

 ألف

بتقريـــر األــــني العـــام عـــن تنفيـــذ أحكـــام  ــــع االرتيـــاححيـــيط علمـــاً  - ١
 ـن االتفاق السابق ذكره؛ ١املادة 
إنااء فريق ـراقبـي األــم املتحـدة يف قطـاع أوزو، ويـأذن بـأن  يقرر - ٢

اً   تسـعةزْع وَ  ـن تاريخ هذا القـرار، ، اعتباراً يتم ولفرتة واحدة أقصاها أربعون يـو
يف املوقَّــع  ــراقبني لألــم املتحـدة وســتة ــن ــوظفي الـدعم ملراقبــة تنفيـذ االتفـاق

________ 
لالطــالع علــى تفاصــيل إناــاء فريــق ـــراقيب األـــم املتحــدة لقطــاع أوزو واإلشــراف  ٦

 جيم ـن الفصل اخلاـس. - عليه، انظر اجلزء أوالً 
٧ S/1994/532. 

وألحكـام الفقـرة  األــني العـاملتوصـيات وفقـاً ِسـرت  يف ١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤
 ؛١٩٩٤آذار/ـارس  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٧ـن القرار  ٩

الطرفني إىل التعاون الكاـل ـع األـني العـام يف التحقـق ــن  يدعو - ٣
، وال ســــيما تــــوفري حريــــة احلركــــة ١٩٩٤نيســــان/أبريل  ٤تطبيـــق أحكــــام اتفــــاق 

ـة لـه ــن لفريق ـراقبـي األـم املتحدة يف قطاع أوزو وتوفري مج يع اخلدـات الالـز
 أجل االضطالع مبهاـه؛

 ـاءـــب
ه يتعــني أن يتوجــه فريــق ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف قطــاع أوزو أنـَّـ إذ يــدرك

ـــــة بطريـــــق اجلـــــو وأنَّ  ـــــة العربيـــــة الليبي ــــــن  هـــــذا سيســـــتلزم اســـــتثناءً  إىل اجلماهريي
، ١٩٩٢آذار/ــــارس  ٣١) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨ــــن القـــرار  ٤الفقـــرة  أحكـــام

ـــــاق األــــــم  وإذ يتصـــــرف، يف هـــــذا الصـــــدد، مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع ــــــن ـيث
 املتحدة؛
) علـــــى ١٩٩٢( ٧٤٨ــــــن القـــــرار  ٤عـــــدم انطبـــــاق الفقـــــرة  يقـــــرر - ٤

الطــائرات املتجهــة إىل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة أو القادـــة ـنهــا ألغــراض نقــل 
 فريق ـراقبـي األـم املتحدة يف قطاع أوزو؛

ــــــــني العـــــــام إبـــــــالغ جلنـــــــة جملـــــــس األــــــــن املناـــــــأة إىل األ يطلـــــــب - ٥
) باـــــأن اجلماهرييـــــة العربيـــــة الليبيـــــة بــــــالرحالت ١٩٩٢( ٧٤٨بـــــالقرار  عمـــــالً 
ـــــاجلوي ـــــاملت ةـــ ـــــجهة إىل اجلماهيـ ـــــرية العربيـــ ـــــة الليـــ هلــــذا وفقــــاً  بية أو القادـــــة ـنهــــاـــ
 القرار؛

 جيم

االقتضـــاء بســـري لـــم حســـب األــــني العـــام إىل إبقائـــه علـــى عِ  يـــدعو - ٦
 عمل البعثة وإىل تقدمي تقرير إليه عند انتهائها؛

 أن يبقي املسالة قيد نظره. يقرر - ٧

): القــــــرار ٣٣٨٩(اجللســــــة  ١٩٩٤حزيران/يونيــــــه  ١٣املــــــؤرخ  ررـالمقــــــ
١٩٩٤( ٩٢٦( 

، أدرا ١٩٩٤حزيران/يونيــــه  ١٣، املعقــــودة يف ٣٣٨٩يف اجللســــة 
حزيران/يونيــــه  ٦ـؤرخــــاً  العــــام لألـــــنيتقريــــراً  اللــــس يف جــــدول أعمالــــه

7Fعــن فريــق ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف قطــاع أوزو ١٩٩٤

عمــًال  ، ـقــدـاً ٨
ـــــه ١٩٩٤أيار/ــــــايو  ٤) املـــــؤرخ ١٩٩٤( ٩١٥بـــــالقرار  . وقـــــد ذكـــــر في

انســحاب وجــالء القــوات الليبيــة قــد مت حســب اجلــدول  األـــني العــام أنَّ 
ين الذي اتفق عليه فريق االستطالع والفريـق  املاـرتك بـني اجلماهرييـة الـز

ع ، وقَّـــ١٩٩٤أيار/ــــايو  ٣٠ه يف أنَّـــأيضـــاً  العربيـــة الليبيـــة وتاـــاد. وأفـــاد
انســــــــحاب إدارة اجلماهرييــــــــة  ذكــــــــرا فيــــــــه أنَّ إعالنــــــــاً ـاــــــــرتكاً  البلــــــــدان
ذلــــك اعتبــــاراً ـــــن  الليبيــــة وقواتــــا ـــــن قطــــاع أوزو قــــد مت بالفعــــل العربيــــة
إجنـــــاز واليـــــة فريـــــق  العـــــام إنَّ يرضـــــي الطـــــرفني. وقـــــال األــــــني  مبـــــا اليـــــوم

________ 
٨ S/1994/672. 



 لد األولالمج –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٤٦٤

علـى فائـدة الـدور،  وافيـاً  األـم املتحدة يف قطاع أوزو يقـيم دلـيالً  ـراقبـي
ــــه األـــــم املتحــــدة يف  ــــذي ميكــــن أن تؤدي ــــاق، ال ــــه يف امليث املنصــــوص علي
التســــــوية الســــــلمية للمنازعــــــات عنــــــدـا تتعــــــاون األطــــــراف ـــــــع املنظمــــــة 

ه عقــــــب جنــــــاح الفريـــــــق يف أنـَّـــــ. وذكــــــر يف �ايــــــة تقريـــــــره كــــــاـالً  تعاونــــــاً 
)، فقـــد غـــادر ١٩٩٤( ٩١٥املهمـــة املســـندة إليـــه مبوجـــب القـــرار  إجنـــاز

ميكن اعتبـار هـذه املهمـة وبناًء عليه  ،١٩٩٤حزيران/يونيه  ٥املنطقة يف 
 ـنتهية.

ــ  ) انتبـــاه أعضـــاءـعمـــانه الـــرئيس (وبعــد إقـــرار جـــدول األعمـــال، وجَّ
الســـابقة  اء ـاـــاورات اللـــساللـــس إىل ـاـــروع قـــرار كـــان قـــد أـعـــد أـنـــ

8Fللمجلـــــــــس

ـــــــــ٩ ـــــــــاه. ووجَّ  ٢ إىل ــــــــــذكرة شـــــــــفوية ـؤرخـــــــــةأيضـــــــــاً  ه االنتب
9Fحزيران/يونيــه

١٩٩٤10Fحزيران/يونيــه  ٧ورســالة ـؤرخــة  ١٠

ـــوجهتني إىل  ١١
________ 

٩ S/1994/700. 
١٠ S/1994/657. 
١١ S/1994/683. 

األـني العام ـن ممثل اجلماهريية العربية الليبيـة. وبعـد ذلـك طــرح ـاـروع 
)، ويف ١٩٩٤( ٩٢٦القــرار للتصــويت واعـتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار 

 ـا يلي نصه:
 ،جملس األـن إنَّ 

 ،١٩٩٤أيار/ـايو  ٤) املؤرخ ١٩٩٤( ٩١٥إىل قراره  إذ ياري

 ؛١٩٩٤حزيران/يونيه  ٦بتقرير األـني العام املؤرخ  يرحب - ١

علــى ـــا قــام بــه أعضــاء فريــق ـراقبـــي األـــم املتحــدة يف قطــاع  يثــين - ٢
 أوزو ـن أعمال؛

ــــــــــــة  يالحـــــــــــظ ـــــــــــــع التقـــــــــــدير - ٣ ـــــــــــة تاــــــــــــاد وحكـو تعــــــــــــاون حكـو
وفقـــاً  العربيـــة الليبيـــة ــــع فريـــق ـراقبــــي األــــم املتحـــدة يف قطـــاع أوزو اجلماهرييـــة

نيسـان/أبريل  ٤(اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة) يف ِسرت  يفاملوقَّع  ألحكام االتفاق
 ؛١٩٩٤

ـــــاء واليــــــــإ� ررـــــــيق - ٤ قطــــاع أوزو ـي األـــــم املتحــــدة يف ـــــــق ـراقبـــــــة فريـــ
 .فوراً 




