الئحة اللجنة االستشارية

للمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل

.املادة األولي
تشكيل اللجنة االستشارية
1.1يكون ملركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي جلنة استشارية تُشكل من رئيس ونائبني باإلضافة إىل عدد ال يزيد على
اثين عشرة عضواً خيتارهم مدير املركز من بني أعضاء جملس حمافظي املركز ومن غريهم من كبار املتخصصني يف جمال التحكيم

الدولي والتجارة الدولية من الشخصيات اإلفريقية واآلسيوية وغريهما.

2.2تنتخب اللجنة من بني أعضائها رئيسها ونائبني مبجرد متام تشكيلها وتكون مدة شغل منصب الرئيس والنائبني أربع سنوات قابلة
للتجديد.

(((

ً
منتخبا املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات.
3.3وجيري انتخاب الرئيس والنائبني بالتزكية أو باالقرتاع السري ويعترب
ويستمر رئيس اللجنة قا ً
ئما بأعمال منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

املادة الثانية
مدة عضوية اللجنة االستشارية
تكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ولذات املدة ،ما مل تكن هناك ظروف خاصة تربر غري ذلك .ويف
حالة خلو منصب أحد األعضاء أثناء مدة عضويته ،يتم تعيني عضو جديد حتى انتهاء مدة عضوية هذا العضو.

املادة الثالثة
اختصاصات اللجنة االستشارية
4.4تتوىل اللجنة املهام املنصوص عليها يف قواعد حتكيم املركز السارية منذ  1مارس «( 2011القواعد») وكذلك أي اختصاصات
ً
مستقبال .ويشمل ذلك على وجه اخلصوص االختصاصات التالية:
أخرى تشري إليها قواعد حتكيم املركز
	 -أ   إبداء الرأي يف عدم مضي املركز يف إجراءات التحكيم ً
طبقا لنص املادة ( )6من القواعد.

( )1أسماء أعضاء اللجنة االستشارية الحاليين متاحة على الرابط التاليhttp://crcica.org.eg/org_advisorycommittee.html :
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	 -بإبداء الرأي يف رفض املركز لتعيني احملكمني ً
طبقا لنص ملادة ( )5/8من القواعد.

 جالبت ،من خالل جلنة ثالثية خاصة حمايدة ومستقلة يشكلها املركز من بني أعضائها دون اإلعالن عن أمسائهم لألطراف،يف طلبات عزل احملكمني ً
طبقا لنص املادة ( )12من القواعد .ويصدر القرار بأغلبية أعضاء هذه اللجنة دون أن يكون
مسببا ويكون نها ً
ً
ئيا غري قابل للمراجعة.

	 -دالفصل ،من خالل جلنة ثالثية خاصة حمايدة ومستقلة يشكلها املركز من بني أعضائها دون اإلعالن عن أمسائهم لألطراف،
يف طلبات رد احملكمني ً
طبقا لنص املادة ( )6/13من القواعد .ويصدر القرار بأغلبية أعضاء هذه اللجنة دون أن يكون
مسببا ويكون نها ً
ً
ئيا غري قابل للمراجعة.

هـ  	-إبداء الرأي يف حرمان املركز ألحد األطراف من حقه يف تعيني حمكم بديل ً
طبقا لنص املادة ( )2/14من القواعد.
و  	-إبداء الرأي يف حتديد املركز ألتعاب هيئة التحكيم مببالغ تزيد أو تقل عن املبالغ املقررة يف جداول األتعاب ً
طبقا لنص املادة
( )12/45من القواعد.

5.5وللجنة أن تفوض مدير املركز يف بعض اختصاصاتها الختاذ ما يلزم من قرارات بشأنها ،وبصفة خاصة ما يتعلق بعدم مضي املركز
يف إجراءات التحكيم وحتديد املركز ألتعاب هيئة التحكيم مببالغ تزيد أو تقل عن املبالغ املقررة يف جداول األتعاب ،وذلك ً
طبقا

لنص املادتني ( )6و( )12/45من القواعد .ويعرض مدير املركز على اللجنة تقريراً بشأن ما اختذه من إجراءات أو قرارات يف
االختصاصات اليت فُوض فيها.

6.6ملدير املركز أن يستشري اللجنة على وجه اخلصوص يف إحدى املسائل التالية:

	 -أ دراسة املقرتحات بشأن تعديل وتطوير قواعد وإجراءات التحكيم والوساطة والوسائل البديلة األخرى لفض املنازعات
أمام املركز مبا يف ذلك إعادة النظر يف أتعاب احملكمني ومصاريف التحكيم ،وذلك يف ضوء ما أسفر عنه تطبيق تلك القواعد
ً
عمليا وكذلك التعديالت املقرتحة لقواعد األونسيرتال.

	 -بالنظر يف طبيعة وموضوعات األنشطة اليت يباشرها املركز مثل املؤمترات والدورات التدريبية.
 -جالنظر يف اتفاقيات التعاون اليت يربمها املركز وفروعه.

	 -دالنظر فيما قد يقرتحه أعضاء اللجنة من موضوعات.
هـ  	-النظر فيما قد حييله مدير املركز إليها من موضوعات.

و  	-النظر فيما قد حييله جملس حمافظي املركز إليها من موضوعات.
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املادة الرابعة
اجتماعات اللجنة االستشارية
1.1جتتمع اللجنة أربع مرات على األقل سنو ًيا .ويكون اجتماع اللجنة بنا ًء على دعوة من مدير املركز أو من رئيسها أو بناء على
طلب ثلث أعضائها على األقل.

2.2تعترب اجتماعات اللجنة صحيحة مبن حيضر من أعضائها.
3.3حيضر مدير املركز اجتماعات اللجنة ويكون له صوت معدود.
4.4يرأس اجتماعات اللجنة رئيسها ويف حالة تعذر ذلك ألي سبب يتوىل الرئاسة أقدم نائب للرئيس ويف حالة تغيب الرئيس والنائبني
يتوىل مدير املركز رئاسة اجتماعات اللجنة.

5.5يتوىل أحد موظفي املركز األمانة الفنية الجتماعات اللجنة وإعداد مشروع جدول أعماهلا بالتنسيق مع مدير املركز.

6.6جيري إعداد حمضر مبضمون ما تناولته اجتماعات اللجنة االستشارية من مناقشات وآراء خمتلفة ويتضمن احملضر أ ً
يضا منطوق
ما تصدره اللجنة من قرارات وتوصيات ويعتمد احملضر من رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه ،كما يعتمد من مدير املركز.

املادة اخلامسة
قرارات اللجنة االستشارية
1.1تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية األعضاء احلاضرين ،كما جيوز إصدار القرارات والتوصيات بالتمرير عندما تقتضي
الضرورة ذلك.

2.2عند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي منه رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه.
3.3جيوز لرئيس اللجنة أو من يقوم مقامه اختاذ قرارات نيابة عن اللجنة يف احلاالت املستعجلة وتُوافى اللجنة بالقرارات اليت تصدر
إعماالً هلذا االختصاص.
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املادة السادسة
اللجان الفرعية للجنة االستشارية
للجنة أن تقوم بتشكيل جلنة أو جلان فرعية من عدد من أعضائها وتكليفها مبا تراه من أعمال خالل فرتات ما بني انعقاد اجتماعاتها.

وتقوم اللجنة بدراسة تقارير هذه اللجان الفرعية واعتمادها وإصدار ما يلزم من قرارات أو توصيات بشأنها .وختتص هذه اللجان
الفرعية بوضع قواعد وإجراءات إجنازها للمهام املكلفة بها.

املادة السابعة
تعيني أعضاء اللجنة االستشارية كمحكمني
جيوز ألطراف التحكيم تعيني أعضاء اللجنة كمحكمني ،كما جيوز للمركز ترشيح أعضاء تلك اللجنة كمحكمني بطريقة القوائم ً
وفقا

لإلجراءات املنصوص عليها يف قواعد حتكيم املركز .ويف حالة تعذر اتفاق األطراف على تعيني احملكم بإتباع هذه اإلجراءات ،ال
ً
حمكما.
جيوز للمركز باعتباره سلطة التعيني أن يقوم بتعيني أحد أعضاء اللجنة

املادة الثامنة
تعارض مصاحل أعضاء اللجنة االستشارية
يُراعى عند اختيار أعضاء اللجنة الثالثية اخلاصة احملايدة واملستقلة اليت يشكلها املركز من بني أعضاء اللجنة االستشارية للبت يف
طلبات عزل ورد احملكمني جتنب من قد تتوافر فيه إحدى حاالت تعارض املصاحل املتعارف عليها يف هذا اجملال.
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