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 : مضمون وفحوى القرار  ثاوياا 
أصدزت ذله١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ حهُا ٜطًب َٔ ايٛالٜات املتحد٠ يف دفع تعٜٛطات 

ٛضع فطال عٔ قٝاَٗا ب "نْٛرتا" قٛات املعازض١ ٚتطًٝحتدزٜب ب عٔ قٝاَٗاٛا غيٓٝهازا
ٚيف هلا، ٕٚ ايداخ١ًٝ ؤايش ايتدخٌ يف، ٚ يف املٝاٙ اإلق١ًُٝٝ اخلاص١ بٓٝهازاغٛا حسب١ٝ أيػاّ
املٛاْئ ، حهُت احمله١ُ بإٔ أعُاٍ ايٛالٜات املتحد٠ بٛضع أيػاّ يف 3892 حصٜسإ 72

ايٛالٜات املتحد٠  طًبت اىلاألَِ املتحد٠ ٚ اليتصاَات َٝجاماي  رل االق١ًُٝٝ يدٚي١ ْٝهازاغٛا
 اصابت دٚي١ عٔ االضساز اييتتٛق  عٔ ايكٝاّ بأعُاٍ غري قا١ْْٝٛ ٚدفع تعٜٛطات اي

 ْٝهازاغٛا.
  حملكمت: املبادئ املستخلصت مه القرار اثالثاا 

إ قٝاّ دٚي١ بٛضع االيػاّ يف َٝاٙ دٚي١ اخس٣ دٕٚ اشعاز َطبل ميجٌ رلايف١  -
 .  3892التفاقٝات الٖاٟ 

متتًو ذله١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ االختصاص يف ْظس اٟ دع٣ٛ تستبط تستبط بتطبٝل اٚ  -
 ايدٚيٞ اإلْطاْٞ املهتٛب١ اٚ ايعسف١ٝ.تفطري قٛاعد ايكإْٛ 

يًدٍٚ  تشهٌ قاعد٠ ًَص١َ 3272إٔ املاد٠ األٚىل املشرتن١ َٔ اتفاقٝات جٓٝ  يعاّ  -
 ناف١.

، زغِ اِْٗ 3878إٔ عدّ دفع أٟ َٔ طسيف ايدع٣ٛ باتفاقٝات جٓٝ  االزبع١ يط١ٓ  -
 اْٞ.اطساف فٝٗا، ال ميٓع َٔ ايتصاّ ايطسفني بأحهاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ االْط

 اييت ( املشرتن١ يف اتفاقٝات جٓٝ  األزبع1١ع٢ً ايدٍٚ ايتصاّ تٓفٝر ْص املاد٠ )  -
 يٝظ ايرٜٔ يألشداص اإلْطا١ْٝ املعا١ًَ َٔ األد٢ْ احلد تٛافس ضسٚز٠ ع٢ً تؤند
 . ايدٚيٞ بايطابع تتطِ ال اييت املٓاشعات يف ايعدا١ٝ٥ األعُاٍ يف إجيابٞ دٚز هلِ
 ر احملكمت قرا: التعليق علي رابعاا 

متتًو احمله١ُ طبكا يًٓظاّ االضاضٞ املشه١ً مبٛجب٘ اختصاص ايٓظس يف 
تطبٝل ٚايتصاّ تٓفٝر املعاٖدات ايدٚي١ٝ فطال عٔ اختصاص تفطريٖا، ٚمتتًو احمله١ُ 

عٓ٘ اتفاقٝات جٓٝ  االزبع١ يط١ٓ  ٚفل تٛصٝات اخلاص١ باملؤمتس ايدبًَٛاضٞ ايرٟ اْبجكت
ٚنفاي١ االيتصاّ بتٓفٝر  تاالختصاص بٓظس َد٣ ايتصاّ ايدٍٚ بتطبٝل االتفاقٝا 3878

جٓٝ  ٖٞ ٚج٘ َٔ اٚج٘ ايتعبري عٔ قٛاعد  تاحهاَٗا، ٚقد اقست احمله١ُ إ اتفاقٝا
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ّ ٖرٙ ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ، َٚٔ ثِ ٜكع ع٢ً ايدٍٚ ناف١ عب٤ ايتصاّ تٓفٝر احها
ال تشجع َٚٔ ثِ اتفاقٝات جٓٝ ، تٓفٝر احهاّ  االتفاقٝات،  ٚع٢ً ايدٍٚ تهفٌ ايتصاّ

إذ ٜسجع  قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ،ع ع٢ً خسم اصداصًا أٚ دلُٛعات تشازى يف ايٓأش
 تَٔ ثِ إ اتفاقٝااملبادئ ايعا١َ يًكإْٛ اإلْطاْٞ،  ٖرا االيتصاّ يف اضاض٘ َٚداٙ اىل

 ( احلد1ٚمتجٌ املاد٠ ) اإلْطاْٞايدٚيٞ عا١َ يًكإْٛ ايضاض١ٝ األبادئ عطٞ املجٓٝ   ت
بايٓطب١ يًُدْٝني  عدا١ٝ٥األد٢ْ َٔ املعا١ًَ اإلْطا١ْٝ ايٛاجب إتباعٗا يف األعُاٍ اي

بطبب املسض أٚ اجلسح أٚ األضس، ٚبصسف ايٓظس عٔ احملٝدٜٔ ايكٛات املطًح١  َٚٓتطيب
إ االيتصاّ بكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ  أٚ اجلٓظ أٚ ايٓطب أٚ ايجس٠ٚ ايعٓصس أٚ ايًٕٛ أٚ ايدٜٔ

االْطاْٞ اصبح انجس َٔ دلسد ايتصاّ مبعاٖدات ْطب١ٝ األثس، ٚال ٜتٛق  اعُاهلا ع٢ً طًب 
احد اطساف ايدع٣ٛ ٚجيٛش يًُحه١ُ إ تًجأ اىل تهٝٝ  اٟ ضًٛى رلاي  يٓصٛص 

الْطاْٞ َٔ تًكا٤ ْفطٗا، ٚجيٛش هلا إ تطًب االتفاقٝات املشه١ً يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ا
 اىل اطساف ايدع٣ٛ االيتصاّ ايتاّ بهفاي١ تطبٝل قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ.
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