
 اتفاقية تسوية منازعات االستثمار فى الدول العربية

 6/12/2000بتاريخ 72د/ 1138وافق جملس الوحدة االقتصادية العربية على هذه االتفاقية بقراره رقم   -

  صدق على االتفاقية أربع دول عربية هى األردن، العراق، وليبيا و مصر. واالتفاقية نافذة. -

  إن حكومات الدول األعضاء فى مجلس الوحدة االقتصادية العربية :
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بقرار جملس الوحدة حتقيقا ألهداف اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بني الدول العربية املوافق عليها 
  ىف دورته العادية احلادية والسبعني . 7/6/2000بتاريخ  1125االقتصادية العربية رقم 

  وتقديراً منها ألمهية الدور الذى تؤديه االستثمارات العربية اخلاصة ملشروعات التنمية االقتصادية ىف الدول املضيفة .

  فقد اتفقت على ما يلى:

 (الفصل االول) تعاريف

  ) : ألغراض هذه االتفاقية يكون للتعبريات اآلتية املعاىن املوضحة أمامها :1مادة (
  االتفاقية : اتفاقية تسوية منازعات االستثمار ىف الدول العربية .

  الدول الطرف : الدول الطرف ىف هذه االتفاقية .
  الس : جملس الوحدة االقتصادية العربية .

  األمانة العامة : األمانة العامة لس الوحدة االقتصادية العربية .
  األمني العام : أمني عام جملس الوحدة االقتصادية العربية .



  اللجنة : جلنة التوفيق .
 م .احملكمة : حمكمة التحكي

 

 ( الفصل الثانى ) أهداف االتفاقية وسلطات تطبيقها

: دف االتفاقية إىل حل أى نزاع ينشأ مباشرة عن أحد االستثمارات بني الدول العربية األطراف املضيفة   )2مادة (
لالستثمار أو إحدى هيئاا أو مؤسساا العامة أو الشركات التابعة هلا أو مواطنيها وبني إحدى الدول العربية 

شركات التابعة هلا أو مواطنيها مبا يضمن إجياد األخرى األطراف أو إحدى هيئاا أو مؤسساا العامة أو ال
  مناخ مالئم يسهم ىف تشجيع قيام االستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية .

ويدخل ىف مفهوم املواطنني ىف هذه املادة ، األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتباريون احلاصلون على 
 اجنسية الدولة الطرف .

    :  )3مادة (
مع عدم االخالل حبق املدعى ىف اللجوء إىل قضاء الدولة املضيفة لالستثمار مباشرة ، يكون حل املنازعات عن     - أ

طريق التوفيق بني األطراف املتنازعة وفقا لألحكام املنظمة له فيما بعد ، أو التحكيم وفقا لقواعده املنصوص عليها ىف 
  التحكيم ويطبقها الس واألمني العام .هذه االتفاقية ويتوىل قواعد التوفيق و 

ال جيوز اللجوء إىل التوفيق أو التحكيم إذا كان النزاع معروضاً أمام القضاء أو إذا كان قد صدر فيه حكم ائى وقطعى 
 من قضاء الدولة املضيفة لالستثمار .

 

 (الفصل الثالث ) اإلدارة

ىف إطار هذه االتفاقية يتوىل الس باإلضافة إىل ما تضمنته أحكام االتفاقية من اختصاصات النظر ىف أى (  :4مادة (
 خالف ينشأ بني الدول األطراف حول تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية

: تنشأ باألمانة العامة وحدة إدارية ملتابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذه االتفاقية يشكلها األمني العام بقرار منه   )5مادة (
 ، من عدد كاف من املوظفني ذوى اخلربة املناسبة .

 

 

 الفرع االول التوفيق

 (الفصل الرابع) التوفيق والتحكيم



  : )6مادة (  
تشكل جلنة التوفيق بقرار من األمني العام ، بناء على طلب كتاىب يقدم من أطراف النزاع إىل األمني العام    ) (أ

  تعرض فيه موضوع املنازعة وتطلب حلها عن طريق التوفيق .
يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من املوفقني بقدر عدد أطراف النزاع ،  45ويكون تشكليها خالل 

ل طرف موفقا واحدا عنه ، وينضم إليهم موفق تكون له رئاسة اللجنة خيتاره أطراف النزاع وحبيث خيتار ك
باالتفاق املشرتك ، بينهم ، ويقوم بأعمال السكرتارية موظف من األمانة العامة خيتاره األمني العام هلذا الغرض 

.  
  راف النزاع .(أ) يقوم األمني العام بتعيني املوفقني مبا فيهم الرئيس بعد مشاورة أط

  إذا مل يتم تكوين اللجنة خالل املدة املشار إليها ىف الفقرة.          ) (ب
  :  )7مادة (

  تبت اللجنة ىف أى اعرتاض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد األطراف قبل الدخول ىف موضوع النزاع .   ) (أ
  اعده السارية عند اتفاق األطراف عليه .تتم إجراءات التوفيق وفقا ألحكام هذا الفصل وطبقا لقو           ) (ب

  :  )8مادة (
تتوىل اللجنة عرض املسائل املتنازع عليها بني أطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول إىل اتفاق بشروط    ) (أ

يقبلها اجلميع وهلا ىف سبيل ذلك أن تقرتح عليهم وىف أية مرحلة من مراحل اإلجراءات شروطاً للتسوية وعلى 
  اع التعاون مع اللجنة لتمكينها من آداء مهمتها .أطراف النز 

إذا تبني للجنة ىف مرحلة من مراحل اإلجراءات أنه ال حيتمل وصول األطراف إىل اتفاق تقفل باب           ) (ب
اإلجراءات وترفع لألمني العام تقريراً تبني فيه موضوع النزاع وتسجل إخفاق األطراف ىف الوصول إىل اتفاق عن 

  توفيق .طريق ال
(جـ) عند ختلف أحد األطراف عن احلضور رغم إعالنه مبوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو ىف 

حالة عدم مشاركته ىف اإلجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب اإلجراءات وتضع تقريراً تثبت فيه 
  ختلف ذلك الطرف عن احلضور أو عدم مشاركته ىف اإلجراءات .

توصل اللجنة إىل اتفاق بإمجاع اآلراء ، تقوم بوضع تقرير تبني فيه املسائل املتنازع عليها وتسجل فيه (د) عند 
  ما توصلت إليه .

  :  )9مادة (
ال جيوز ألى من أطراف النزاع أن حيتج أو يستند إىل أى وجهة نظر أو تقرير أو اعرتاف أو عروض تسوية 

ق ، وذلك سواء أمام احملكمة أو أمام قضاء الدولة املضيفة لالستثمار أبداها الطرف اآلخر اثناء إجراءات التوفي
 أو أى جهة أخرى ، ما مل يتفق األطراف مسبقا على خالف ذلك .

 

 



 اوال االجراءات

 :  )10مادة (

تشكل احملكمة بقرار من األمني العام بناء على طلب كتاىب يقدم من أطراف النزاع إىل األمني العام تعرض  (أ)
 فيه موضوع املنازعة وتطلب حلها عن طريق التحكيم .

يوما من تاريخ تسجيل الطلب ، من عدد من احملكمني بقدر عدد أطراف النزاع ،  45يكون تشكليها خالل 
حبيث خيتار كل طرف حمكما واحداً عنه ، وينضم إليهم حمكما تكون له رئاسة احملكمة خيتاره األمني العام ممن 

 شغلوا أعلى املناصب القضائية ىف دولة غري طرف ىف النزاع .
إذا مل يتم تشكيل احملكمة بعد مضى املدة املشار إليها ىف الفقرة السابقة يقوم األمني العام بتعيني احملكم  (ب)

أو احملكمني الذين مل يتم تعيينهم بعد مشاورة األطراف وال جيوز أن يكون املعينون مبوجب هذه الفقرة من 
  مواطىن الدول أطراف املنازعة .

   
 :  )11مادة (

احملكمة ىف أى اعرتاض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول ىف موضوعه أو  تبت(أ)
 ىف أى مرحلة من مراحل الدعوى .

جيب على احملكمة أن تبت ىف أى طلبات عارضة أو إضافية أو دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع  (ب)
إذا طلب أحد األطراف ذلك بشرط أن تكون تلك الطلبات داخلة ىف نطاق اتفاق األطراف على التحكيم 

 وداخلة ىف اختصاص احملكمة ومل يسبق اتفاقهم على استبعادها .
 أى مسألة باإلجراءات الىت ال تشملها أحكام هذا الفصل أو قواعد التحكيم أو ما اتفق (ج) تبت احملكمة ىف

 عليه أطراف النزاع من قواعد .
(د) جيوز للمحكمة ىف أية مرحلة من مراحل اإلجراءات أن تطلب إىل أطراف النزاع تقدمي مستندات أو أدلة 

اه الزما من التحقيقات ما مل يتفق األطراف على خالف أخرى وأن تزور املكان املتصل بالنزاع وجترى ما تر 
  ذلك .

   
 :  )12مادة (

للمحكمة أن تفصل ىف النزاع وفقا للقواعد الىت نصت عليها هذه االتفاقية واألنظمة الىت يقرها الس وهلا (أ)
أن تطبق قانون الدولة املضيفة لالستثمار الطرف ىف النزاع مبا ىف ذلك قواعد تنازع القوانني اخلاصة ا وما 

رى تراها مناسبة للفصل ىف النزاع إذا اتفق أطراف يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدوىل ، أو اية قواعد أخ
 النزاع على ذلك .

  ال جيوز للمحكمة أن متتنع عن النظر ىف النزاع أو إصدار حكم ينهيه حبجة سكوت القانون أو غموضه .(ب)

 الفرع الثانى التحكيم



   
 :  )13مادة (

عند ختلف أحد أطراف النزاع عن احلضور ىف أى مرحلة من مراحل اإلجراءات دون عذر مقبول رغم إعالنه (أ)
مبوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، جيوز إجراء املرافعة حبقه غيابيا بناء على طلب الطرف اآلخر وىف 

 يام من تاريخ تبليغه بذلك .هذه احلالة جيب أن يعاد إعالنه ، وأن يعطى مهلة للحضور ال تتعدى عشرة ا
وىف حالة عدم حضور أحد األطراف رغم تبليغه فللمحكمة إجراء املرافعة حبقه غيابيا والفصل ىف القضايا (ب)

  املطروحة أمامها .
   

 :  )14مادة (
طلبه  جيوز للمحكمة أن تأمر باختاذ أى إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق أى من أطراف النزاع بناء على

 .وصدور حكم متهيدى بذلك من احملكمة
 

 ثانيا الحكم

 :  )15مادة (
 يعترب انعقاد احملكمة صحيحا حبضور ثلثى أعضائها . (أ)

 .تصدر أحكام احملكمة باألكثرية وعند تساوى يرجح اجلانب الذى فيه الرئيس  (ب)
(ج) جيب أن يكون حكم احملكمة حتريريا وأن يوقعه أعضاء احملكمة املؤيدون . كما يدون املعارضون رأيهم على 

 هامش احلكم .
 (د) جيب أن يتناول احلكم كافة املسائل املطروحة على احملكمة وأن يكون مسبباً .

  النزاع .) ال جيوز لألمانة العامة أن تنشر احلكم إال مبوافقة أطراف   هـ(
   

 :  )16مادة (
تقوم األمانة العامة بإرسال نسخة رمسية من احلكم لكل طرف من أطراف النزاع خالل عشرة أيام من  (أ)

 صدوره وذلك مبوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .
استثناء من الفقرة (د) من املادة السابقة جيوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع ىف (ب)

خالل ثالثني يوما من تاريخ إعالن احلكم أن تقوم بعد إخطار األطراف اآلخرين بالفصل ىف أى مسألة اغفلت 
احلكم وخيطر به األطراف  الفصل فيها ىف احلكم وتصحيح أى خطأ مادى كتاىب أو حساىب أو ما أشبه ىف

 بنفس طريقة اإلخطار بذات احلكم .
 

 ثالثا تفسير الحكم

 :  )17مادة (
إذا نشأ أى خالف بني أطراف النزاع حول معىن احلكم جيوز ألى منهم أن يطلب تفسريه على أن يوجه   (أ)



 الطلب إىل األمني العام .

يقوم األمني العام الطلب على احملكمة الىت أصدرت احلكم إذا كان ذلك ممكنا وعند تعذر ذلك تؤلف    (ب)
حمكمة جديدة وفقا ألحكام هذا الفصل ، وجيوز للمحكمة أن توقف تنفيذ احلكم مؤقتا إذا رأت أن الظروف 

 تتطلب ذلك إىل أن تفصل ىف طلب التفسري .
 

 رابعا اعادة النظر

 :  )18مادة (
 جيوز ألطراف النزاع طلب إعادة النظر ىف احلكم بالشروط التالية :   (أ)

 أن يقدم الطلب كتابياً إىل األمني العام .-1
جوهريا    أن يبىن الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها أن تؤثر ىف احلكم تأثرياً -2

 وعلى إال يكون جهل الطالب ا راجعاً إىل تقصريه .
 أن يقدم الطلب خالل تسعني يوماً من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة .-3
 حلكم .أن ال يكون قد مضت ثالث سنوات على تاريخ صدور ا-4

يعرض الطلب على احملكمة الىت أصدرت احلكم وعند تعذر ذلك تؤلف حمكمة جديدة وفقا ألحكام    (ب)
هذا الفصل وجيوز للمحكمة أن توقف تنفيذ احلكم مؤقتا بناء طلب الطاعن وذلك إىل أن تفصل احملكمة ىف 

  هذا الطلب .
   

 :  )19مادة (
جيوز ألى من أطراف النزاع املطالبة بإبطال احلكم وذلك بطلب كتاىب يوجه إىل األمني العام استناداً          (أ)

 ألحد األسباب اآلتية :
 أن تشكيل احملكمة مل يكن بصورة سليمة .-1
 أن احملكمة جتاوزت اختصاصها بشكل ظاهر .-2
 . أنه قد وقع تأثري غري مشروع على أحد أعضاء احملكمة-3
 أنه قد وقع جتاوز خطري لقاعدة أساسية من قواعد اإلجراءات .-4
 أن احلكم مل يوضح االسباب الىت استند عليها .-5

(ب) جيب أن يقدم الطلب خالل تسعني يوما من تاريخ صدور احلكم ، غري أنه إذا كان االبطال مبنيا على 
أساس التأثري غري املشروع فانه جيب تقدميه خالل تسعني يوما من تاريخ اكتشاف واقعة التأثري بشرط أن ال 

 يكون قد مضت ثالث سنوات على تاريخ صدور احلكم .
العام مبجرد استالم الطلب بتعيني جلنة تسمى جلنة مراجعة احلكم ىف كل حالة على حدة من  (ج) يقوم االمني

ثالثة أشخاص أو اكثر ( حبيث يكون العدد فرديا) من قائمة احملكمني ، مع مراعاة أن يكون رئيس اللجنة من 
ن من بني أعضاء اللجنة رجال القضاء احلاليني أو السابقني من درجة مستشار على األقل ، وال جيوز أن يكو 



من كانوا أعضاء ىف احملكمة الىت أصدرت احلكم أو من نفس جنسهم أو من مواطىن الدولة طرف النزاع أو 
الدولة الىت يكون أحد مواطنيها طرفا ىف النزاع أو ممن عني ىف قائمة احملكمني أو ممن سبق له التوفيق ىف نفس 

تبطل احلكم أو أى جزء من أجزائه على أساس أى من األسباب  املنازعة ، ويكون من سلطة هذه اللجنة أن
 املنصوص عليها ىف الفقرة (أ) .

 على االجراءات امام اللجنة . 14،  13،  12،  11(د) تطبق أحكام املواد 
 (هـ) جيوز هلذه اللجنة أن توقف تنفيذ احلكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك حلني الفصل ىف الطعن .

(و) إذا بطل احلكم يعرض النزظاع من جديد بناء على طلب من أطراف النزاع على حمكمة جديدة مكونة وفقا 
الجراءات طلب التحكيم املنصوص عليها ىف هذه االتفاقية ، ويكون حكم احملكمة اجلديدة ىف هذه احلال 

 ائيا وقطعيا .
 

 خامسا تنفيذ الحكم

  ) :20مادة (
فان أحكام حماكم التحكيم النهائية ال جيوز الطعن فيها بأى وجه ، وهى  19،  18عدا ما ورد ىف املادتني 

ملزمة ألطراف النزاع اللذين عليهم احرتام احلكم وتنفيذه ، ويشمل لفظ احلكم فيما يتعلق ذا الفصل أى 
 ىف أحكام هذه االتفاقية . قرار بتفسري أو بتصحيح أو بإبطال احلكم وفقا ملا ورد

 :  )21مادة (

( أ ) ينفذ حكم التحكيم ىف الدولة الىت تكون طرفا ىف النزاع أو الىت يكون أحد مواطنيها طرفا ىف ذلك النزاع  
كما لو كان حكما ائيا واجب النفاذ صادرا من أحد حماكم تلك الدولة . ويتمتع جبميع الضمانات املقررة 

ذ األحكام الوطنية . وعلى الدول ذات النظام االحتادى أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة حمليا مبوجب نفا
 ة أن وجدت لديها هذه الصالحيات .حماكمها االحتادي

( ب) جيب على كل دولة عضو ان ختطر االمني العام بتعيني حمكمة خمتة أو جهة رمسية مهمتها تنفيذ أحكام 
املصلحة ىف تنفيذ احلكم أن يقدم هلذه اجلهة صورة من احلكم حماكم التحكيم وجيب على الطرف صاحب 

  موقعا عليها من األمني العام .
 ( جـ ) ختضع اجراءات تنفيذ احلكم لقوانني التنفيذ ىف الدولة املطلوب تنفيذه فيها.

 

 الفرع الثالث احكام مشتركة

 :  )22مادة (

 رتط ىف طلب التوفيق أو التحكيم :يش

(أ) أو يوجه الطرف ىف النزاع الذى يرغب ىف حتريك اجراءات التوفيق أو التحكيم طلبا كتابيا بذلك إىل االمني 



  العام الذى يرسل صورة منه إىل كل من األطراف اآلخرين .

  (ب) جيب أن يشمل الطلب املعلومات الكافية عن املسائل موضوع النزاع وأطرافه .
يل الطلب اال إذا تبني له على أساس املعلومات الىت يتضمنها أن النزاع خيرج عن (جـ) يقوم األمني العام بتسج

  اختصاص الس وفق هذه االتفاقية .
( د ) خيطر األمني العام األطراف اآلخرين بطلب التوفيق أو التحكيم بغرض احلصول على موافقتهم على 

   اسلوب التوفيق أو التحكيم كوسيلة حلل املنازعة .
  ىف طالب التوفيق أو التحكيم :يشرتط 

أن يكون متمتعا جبنسية احدى الدول األعضاء ىف تاريخ تسجيل موافقة األطراف على عرض النزاع    -1
  للتوفيق أو طرحه للتحكيم لدى االمني العام .

اال يكون من مواطىن الدولة طرف املنازعة وقت تسجيل موافقتها ويستثىن من ذلك الشخص املعنوى إذا    -2
 وجد له فرع رئيسى ىف اخلارج وكان متمتعا جبنسية دولة عضو أخرى .

  : )23مادة (
م قدرته على ال جيوز تعديل جلان التوفيق وحماكم التحكيم بعد تشكيلها إال ىف حالة وفاة أحد األعضاء أو عد

 العمل واستقالته حيث حيل حمله آخر وفقا ألحكام هذا الفصل .

  : )24مادة (
يفصل ىف الطلب املقدم بتنحية أحد أعضاء جلان التوفيق أو أحد احملكمني باقى أعضاء اللجنة أو احملكمة 
حسب األحوال . وعند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذى فيه الرئيس . وىف حالة ما إذا كان املطلوب 

 تنحيتهم هم أغلبية األعضاء أو الرئيس يفصل األمني العام ىف الطلب .

  : )25ادة (م
حيدد األمني العام الرسوم الىت جيب أن يدفعها أطراف النزاع مقدما نظري اخلدمات الىت تقدمها األمانة العامة 

 طبقا هلذه االتفاقية ، وذلك وفقا للنظم الىت يقررها الس .

  : )26مادة (
ائها ىف نطاق النظم الىت حتدد كل جلنة توفيق وكل حمكمة بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعض

 يضعها الس من وقت آلخر ما مل يتفق األطراف مقدما مع الس على خالف ذلك .

  : )27مادة (
(أ) ىف حالة التوفيق يتحمل أطراف النزاع بالتساوى أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة ، وكذلك خدمات 

  علق باإلجراءات .األمانة العامة ويتحمل كل طرف أى مصاريف أخرى ينفقها تت
بتقرير املصاريف  –ما مل يتفق أطراف النزاع على خالف ذلك  –(ب) ىف حالة التحكيم تقوم احملكمة 

املتعلقة باإلجراءات الىت أنفقها األطراف ورسوم خدمات األمانة العامة وتقرر كيفية دفعها والطرف املكلف 



 دفع ىف احلدود الىت يقررها الس من آن آلخر .بذلك ، أما بالنسبة ملصاريف وأتعاب أعضاء احملكمة فت

  : )28مادة (
جترى إجراءات التوفيق والتحكيم ىف مقر األمانة العامة إال إذا اتفق األطراف على مكان آخر توافق عليه 

 اللجنة أو احملكمة بعد التشاور مع األمني العام .
 

 (الفصل الخامس) الموفقون والمحكمون

 :  )29مادة (
يعد األمني العام ثالثة قوائم إرشادية تضمن إحداها أمساء املوفقني ، واألخرى أمساء احملكمني األعضاء العاديني 

والثالثة أمساء احملكمني من رجال القضاء الذين يرتأسون حماكم التحكيم ، ويتم اختيار القوائم من األشخاص 
قدرم ىف ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو املال األكفاء املشهود هلم باخللق واستقالل الرأى املسلم مب

أو أية خربة تقتضيها موضوعات النزاع الىت تطرأ ىف نطاق االستثمارات العربية لتوىل    أو الزراعة أو اخلدمات
هذه املهمة ، ويضاف إىل ذلك بالنسبة للمحكمني الذين يرتأسون حماكم التحكيم الشرط اخلاص بكوم من 

 ل القضاء احلاليني أو السابقني .رجا
 

 (الفصل السادس) أحكام عامة

 :  )30مادة (
(أ) ال جيوز للدولة الطرف أن تقوم مبطالبة دولية بالنسبة لنزاع ينظر امام احملكمة اال ىف حالة رفض الدولة 

 األخرى حكم احملكمة الصادر ىف النزاع أو عدم تنفيذها له .
(ب) ال يعترب من باب املطالبة الدولية ىف مفهوم الفقرة السابقة تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية بقصد 

  تسهيل تسوية النزاع فقط .
   

 :  )31مادة (
يتمتع أعضاء جلنة التوفيق وحمكمة التحكيم باحلصانات املنصوص عليها ىف اتفاقية مزايا وحصانات الس ىف 

حدود ما يتطلبه حسن اداء مهامه . وتعترب حمفوظات ووثائق اللجنة أو احملكمة ىف حكم حمفوظات ووثائق 
  الس .

   
 :  )32مادة (

تعديل هذه االتفاقية بطلب يرسل إىل األمني العام قبل تسعني يوما على  (أ) جيوز ألى دولة متعاقدة أن تقرتح
 األقل قبل االنعقاد الدورى للمجلس .

(ب) يبلغ األمني العام نص التعديل املقرتح مع رأى األمانة العامة فيه إىل الدول خالل أسبوعني من تاريخ 
 وصول الطلب .

ول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثني ويكون قراره ملزما جلميع (جـ) ينظر الس ىف هذا التعديل ىف أ



 الدول األطراف .
(د) ال ميس التعديل أى حقوق أو التزامات ناجتة من هذه االتفاقية ألى دولة عضو أو أية هيئة من هيئاا أو 

  .التعديل  مؤسساا أو أى من مواطنيها نشأت ىف تاريخ سابق على تاريخ نفاذ
   

 :  )33مادة (
(أ) يتم التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها من الدول األعضاء طبقا للنظم الدستورية لكل 

 منها .
(ب) وتعترب هذه االتفاقية نافذة بعد ثالثني يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثالث من 
الدول األعضاء عليها . وتسرى أحكامها على الدول األخرى من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو موافقتها أو 

  قبوهلا .
   

 :  )34مادة (
دول األعضاء ىف جامعة الدول العربية االنضمام إىل هذه االتفاقية بعد نفاذها جيوز ألى دولة عربية أخرى من ال

بإعالن يرسل منها إىل األمني العام لس الوحدة االقتصادية العربية الذى يبلغ انضمامها إىل الدول األخرى 
  باألمانة العامة .املرتبطة ا ، وتعترب االتفاقية نافذة بالنسبة هلا اعتبارا من تاريخ إيداع اإلعالن 

   
 :  )35مادة (

تودع وثائق التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها أو أى تعديل عليها لدى 
  األمانة العامة لس الوحدة االقتصادية العربية الىت تعد حمضراً باإليداع وتبلغه للدول األخرى .

   
 :  )36مادة (

جيوز ألى دولة عضو االنسحاب من هذه االتفاقية بعد انقضاء مخس سنوات من تاريخ نفاذها بإخطار كتاىب 
  إىل الس وال يكون االنسحاب نافذا إال بعد مضى سنة من وصول هذا األخطار .

   
 : ) 37مادة (

على احلقوق وااللتزامات املقررة  املادة السابقة ال يؤثر   اإلخطار الذى توجهه إحدى الدول األعضاء مبوجب
بناء على هذه االتفاقية لتلك الدولة أو هليئاا العامة أو مؤسساا أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول 

  مثل هذه اإلخطار .
   

من شهر  6هـ املوافق 1421حررت هذه االتفاقية باللغة العربية ىف القاهرة اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 



م من أصل واحد حيفظ باألمانة العامة لس الوحدة االقتصادية العربية ، ويسلم صورة  2000ديسمرب سنة 
 طبق األصل لكل دولة من الدول املوافقة على هذه االتفاقية .

 اململكة األردنية اهلامشية .         -
 مجهورية السودان .         -
 اجلمهورية العربية السورية .         -
 مجهورية الصومال الدميقراطية .         -
 مجهورية العراق .         -
 دولة فلسطني .         -
 اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى .         -
 مجهورية مصر العربية .         -
 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية .         -
 اجلمهورية اليمنية .         -

 

 


