الئحة اللجنة االستشارية
لمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي
املادة األولي
تشكيل اللجنة االستشارية

1.يكــون ملركــز القاهــرة اإلقليمــي للتحكيــم التجــاري الــدويل جلنــة استشــارية تشــكل مــن رئيــس ونائبــن باإلضافــة إىل عــدد
ال يزيــد علــى ســتة عشــر عضــو ًا خيتارهــم مديــر املركــز مــن بــن أعضــاء جملــس حمافظــي املركــز ومــن غريهــم مــن كبــار
املتخصصــن يف جمــال التحكيــم الــدويل والوس ـائل البديلــة لتس ـوية املنازعــات والتجــارة الدوليــة مــن الشــخصيات اإلفريقيــة

واآلســيوية وغريمهــا.

(((

2.تنتخــب اللجنــة مــن بــن أعضائهــا رئيســها ونائبــن مبجــرد متــام تشــكيلها وتكــون مــدة شــغل منصــب الرئيــس والنائبــن أربــع
ســنوات قابلــة للتجديــد.

3.وجيــري انتخــاب الرئيــس والنائبــن بالتزكيــة أو باالقــراع الســري ويعتــر منتخب ـ ًا املرشــح الــذي حيصــل علــى أكــر عــدد مــن
األصــوات .ويســتمر رئيــس اللجنــة قائم ـ ًا بأعمــال منصبــه حتــى يتــم انتخــاب رئيــس جديــد.

(((

املادة الثانية

مدة عضوية اللجنة االستشارية

تكــون مــدة عضويــة اللجنــة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة ولــذات املــدة ،مــا مل تكــن هنــاك ظــروف خاصــة تــرر غــر 
ذلــك .ويف حالــة خلــو منصــب أحــد األعضــاء أثنــاء مــدة عضويتــه ،يتــم تعيــن عضــو جديــد حتــى انتهــاء مــدة عضويــة هــذا

العضــو.

املادة الثالثة
اختصاصات اللجنة االستشارية

1.تتــوىل اللجنــة املهــام املنصــوص عليهــا يف قواعــد حتكيــم املركــز الســارية منــذ  1مــارس «( 2011القواعــد») وكذلــك أي

اختصاصــات أخــرى تشــر إليهــا قواعــد حتكيــم املركــز مســتقبالً .ويشــمل ذلــك علــى وجــه اخلصــوص االختصاصــات

التاليــة:

( )1عدلت بموجب قرار اللجنة االستشارية للمركز الصادر بتاريخ  ٩أبريل ٢٠٢٠
( )2أسماء أعضاء اللجنة االستشارية الحاليين متاحة على الرابط التاليhttps://crcica.org/advisory_committee.aspx :
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	  -أإبــداء الــرأي يف عــدم مضــي املركــز يف إجــراءات التحكيم طبق ًا لنص املادة ( )6من القواعد.
	  -بإبــداء الــرأي يف رفــض املركــز لتعيــن احملكمــن طبق ًا لنص ملادة ( )5/8من القواعد.

  جالبــت ،مــن خــال جلنــة ثالثيــة خاصــة حمايــدة ومســتقلة يشــكلها املركــز مــن بــن أعضائهــا دون اإلعــان عــن أمسائهــملألطــراف ،يف طلبــات عــزل احملكمــن طبقـ ًا لنــص املــادة ( )12مــن القواعــد .ويصــدر القــرار كتابــة بأغلبيــة أعضــاء
هــذه اللجنــة ويكــون مســبب ًا وهنائيـ ًا غــر قابــل للمراجعــة.

(((

	  -دالفصــل ،مــن خــال جلنــة ثالثيــة خاصــة حمايــدة ومســتقلة يشــكلها املركــز مــن بــن أعضائهــا دون اإلعــان عــن أمسائهــم
لألطــراف ،يف طلبــات رد احملكمــن طبقـ ًا لنــص املــادة (  )6 / 13مــن القواعــد .ويصــدر القــرار كتابــة بأغلبيــة أعضــاء
هــذه اللجنــة ويكــون مســبب ًا وهنائيـ ًا غــر قابــل للمراجعــة.

(((

هــ   	-إبــداء الــرأي يف حرمــان املركــز ألحــد األطــراف مــن حقــه يف تعيــن حمكــم بديــل طبق ـ ًا لنــص املــادة ( )2/14مــن
القواعــد.

و   	-إبــداء الــرأي يف حتديــد املركــز ألتعــاب هيئــة التحكيــم مببالــغ تزيــد أو تقــل عــن املبالــغ املقــررة يف جــداول األتعــاب طبقـ ًا
لنــص املــادة ( )12/45مــن القواعــد.

2.وللجنــة أن تفــوض مديــر املركــز يف بعــض اختصاصاهتــا الختــاذ مــا يلــزم مــن قــرارات بشــأهنا ،وبصفــة خاصــة مــا يتعلــق بعــدم
مضــي املركــز يف إجــراءات التحكيــم وحتديــد املركــز ألتعــاب هيئــة التحكيــم مببالــغ تزيــد أو تقــل عــن املبالــغ املقــررة يف جــداول

األتعــاب ،وذلــك طبق ـ ًا لنــص املادتــن ( )6و( )12/45مــن القواعــد .ويعــرض مديــر املركــز علــى اللجنــة تقريــر ًا بشــأن مــا

اختــذه مــن إجــراءات أو قــرارات يف االختصاصــات الــي ُفــوض فيهــا.

3.ملدير املركز أن يستشــر اللجنة على وجه اخلصوص يف إحدى املسـائل التالية:

	  -أ دراســة املقرتحــات بشــأن تعديــل وتطويــر قواعــد وإجــراءات التحكيــم والوســاطة والوس ـائل البديلــة األخــرى لفــض
املنازعــات أمــام املركــز مبــا يف ذلــك إعــادة النظــر يف أتعــاب احملكمــن ومصاريــف التحكيــم ،وذلــك يف ضــوء مــا أســفر

عنــه تطبيــق تلــك القواعــد عمليـ ًا وكذلــك التعديــات املقرتحــة لقواعــد األونســيرتال.

	  -بالنظر يف طبيعة وموضوعات األنشــطة اليت يباشــرها املركز مثل املؤمترات والدورات التدريبية.
( )3عدلت بموجب قرار اللجنة االستشارية للمركز الصادر بتاريخ  ٩أبريل .٢٠٢٠
( )4عدلت بموجب قرار اللجنة االستشارية للمركز الصادر بتاريخ  ٩أبريل .٢٠٢٠
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  -جالنظــر يف اتفاقيــات التعــاون اليت يربمها املركز وفروعه.

	  -دالنظــر فيمــا قــد يقرتحه أعضاء اللجنة من موضوعات.
هــ   	-النظــر فيمــا قــد حييلــه مدير املركز إليها من موضوعات.

و   	-النظــر فيمــا قــد حييله جملس حمافظي املركز إليها من موضوعات.
املادة الرابعة
اجتماعات اللجنة االستشارية

1.جتتمــع اللجنــة أربــع مــرات علــى األقــل ســنوي ًا .ويكــون اجتمــاع اللجنــة بنــاءً علــى دعــوة مــن مديــر املركــز أو مــن رئيســها أو
بنــاء علــى طلــب ثلــث أعضائهــا علــى األقــل.

2.تعتــر اجتماعــات اللجنــة صحيحة مبن حيضر من أعضائها.

3.حيضــر مديــر املركــز اجتماعــات اللجنة ويكون له صوت معدود.

4.يــرأس اجتماعــات اللجنــة رئيســها ويف حالــة تعــذر ذلــك ألي ســبب يتــوىل الرئاســة أقــدم نائــب للرئيــس ويف حالــة تغيــب
الرئيــس والنائبــن يتــوىل مديــر املركــز رئاســة اجتماعــات اللجنــة.

5.يتــوىل أحــد موظفــي املركــز األمانــة الفنيــة الجتماعــات اللجنــة وإعــداد مشــروع جــدول أعماهلــا بالتنســيق مــع مديــر
املركــز.

6.جيــري إعــداد حمضــر مبضمــون مــا تناولتــه اجتماعــات اللجنــة االستشــارية مــن مناقشــات وآراء خمتلفــة ويتضمــن احملضــر
أيضـ ًا منطــوق مــا تصــدره اللجنــة مــن قــرارات وتوصيــات ويعتمــد احملضــر مــن رئيــس اللجنــة أو مــن يقــوم مقامــه ،كمــا يعتمــد

مــن مديــر املركــز.

7.إذا مل يشــارك عضــو مــن أعضــاء اللجنــة االستشــارية يف أي مــن أعماهلــا لثالثــة اجتماعــات متتاليــة دون إبــداء أســباب،
يعتــر ذلــك كاشــفا عــن رغبتــه يف عــدم االســتمرار يف عضويــة اللجنــة.

( )5تمت إضافة هذه الفقرة بناء على قرار اللجنة االستشارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  21أبريل 2019
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املادة اخلامسة
قرارات اللجنة االستشارية

1.تصــدر اللجنــة قراراهتــا وتوصياهتــا بأغلبيــة األعضــاء احلاضريــن ،كمــا جيــوز إصــدار القــرارات والتوصيــات بالتمريــر عندمــا
تقتضــي الضــرورة ذلــك.

2.عنــد تســاوي األصــوات يرجــح اجلانــب الذي منــه رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه.

3.جيــوز لرئيــس اللجنــة أو مــن يقــوم مقامــه اختــاذ قــرارات نيابــة عــن اللجنــة يف احلــاالت املســتعجلة و ُتوافــى اللجنــة
بالقــرارات الــي تصــدر إعمــا ًال هلــذا االختصــاص.
املادة السادسة
اللجان الفرعية للجنة االستشارية

للجنــة أن تقــوم بتشــكيل جلنــة أو جلــان فرعيــة مــن عــدد مــن أعضائهــا وتكليفهــا مبــا تــراه مــن أعمــال خــال فــرات مــا بــن انعقــاد
اجتماعاهتــا .وتقــوم اللجنــة بدراســة تقاريــر هــذه اللجــان الفرعيــة واعتمادهــا وإصــدار مــا يلــزم مــن قــرارات أو توصيــات

بشــأهنا .وختتــص هــذه اللجــان الفرعيــة بوضــع قواعــد وإجــراءات إجنازهــا للمهــام املكلفــة هبــا.
املادة السابعة
تعيني أعضاء اللجنة االستشارية كمحكمني

جيــوز ألطــراف التحكيــم تعيــن أعضــاء اللجنــة كمحكمــن ،كمــا جيــوز للمركــز ترشــيح أعضــاء تلــك اللجنــة كمحكمــن بطريقــة
القوائــم وفقـ ًا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف قواعــد حتكيــم املركــز .ويف حالــة تعــذر اتفــاق األطــراف علــى تعيــن احملكــم بإتبــاع

هــذه اإلجــراءات ،ال جيــوز للمركــز باعتبــاره ســلطة التعيــن أن يقــوم بتعيــن أحــد أعضــاء اللجنــة حمكمـ ًا.
املادة الثامنة
تعارض مصاحل أعضاء اللجنة االستشارية

يُراعــى عنــد اختيــار أعضــاء اللجنــة الثالثيــة اخلاصــة احملايــدة واملســتقلة الــي يشــكلها املركــز مــن بــن أعضــاء اللجنــة االستشــارية
للبــت يف طلبــات عــزل ورد احملكمــن جتنــب مــن قــد تتوافــر فيــه إحــدى حــاالت تعــارض املصــاحل املتعــارف عليهــا يف هــذا اجملــال.
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