الئحة جملس حمافظي

مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل
(املادة األوىل)
تشكيل جملس احملافظني

يكون ملركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل جملس حمافظني يتكون من عدد ال يقل عن عشرة وال يزيد على ثالثني من
كبار الشخصيات اآلسيوية واإلفريقية العاملة يف جماالت التحكيم الدويل والقانون واألعمال والتجارة واالستثمار والعالقات

الدولية يتم تعيينهم بالتشاور مع املنظمة القانونية االستشارية لدول آسيا وأفريقيا ( .)AALCOوجيوز أن يضم اجمللس بنسبة

ال تزيد على  %20من أعضائه شخصيات من خارج املنطقة األفروآسيوية من العاملني يف اجملاالت السابقة.
وخبالف األعضاء املصريني ،ال جيوز أن يضم اجمللس أكثر من ثالثة أعضاء من ذات اجلنسية.

()1

(املادة الثانية)

ينتخب اجمللس من بني أعضائه رئيسه ونائبني يف أول اجتماع له بعد تشكيله وجيب أن يكون رئيس جملس احملافظني مصري ًا وأن

يكون أحد النائبني من آسيا ويكون الثاني من إفريقيا .وتكون مدة شغل منصب الرئيس والنائبني أربع سنوات قابلة للتجديد.

وجيرى انتخاب الرئيس والنائبني بالتزكية أو باالقرتاع السري ويعترب منتخب ًا املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات

ويستمر رئيس اجمللس قائم ًا بأعمال منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
(املادة الثالثة)

مدة عضوية جملس احملافظني

تكون مدة عضوية اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ولذات املدة ،ما مل تكن هناك ظروف خاصة تربر غري

ذلك.

( )1عدلت بتاريخ  2017/12/10باستبدال عبارة «ثالثة أعضاء» بكلمة «عضويين».
www.crcica.org

T.: (+202) 273 51333/5/7
F.: (+202) 273 51336

info@crcica.org

صفحة  1من 4

1 Al-Saleh Ayoub St.
Zamalek 11211 Cairo, Egypt

(املادة الرابعة)
اختصاصات جملس احملافظني

يتوىل اجمللس على وجه اخلصوص االختصاصات التالية- :

	  -أتعيــن مديــر املركــز بالتشــاور مــع املنظمــة القانونيــة االستشــارية لــدول آســيا وأفريقيــا ( ،)AALCOوذلــك ملــدة أربــع
ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة ولــذات املــدة ،مــا مل تكــن هنــاك ظــروف خاصــة تــرر غــر ذلــك .ويســتمر

مديــر املركــز قائمـ ًا بأعمــال منصبــه حتــى يتــم تعيــن مديــر جديــد.

	  -بإقرار السياســية العامة لتحقيق أهداف املركز.

	  -جإقرار تقرير مراقب احلســابات عن الســنة املالية املنتهية.
	  -دإقرار خطة النشــاط الســنوية للمركز ومتابعة تنفيذها.

هـــ -إقــرار قواعــد وإجــراءات التحكيــم والوســاطة والوسـائل البديلــة األخــرى لفــض املنازعــات أمــام املركــز وإقــرار مــا
يلــزم مــن تعديــات عليهــا.

و   -إقــرار قواعــد قيــام املركــز باختيــار احملكمــن والوســطاء واملوفقــن واخلــراء يف املنازعــات اجلــاري تس ـويتها أمــام
املركــز وخاصـ ًـة تلــك الــي يكــون فيهــا املركــز هــو ســلطة التعيــن.

ز   -اعتمــاد قوائــم احملكمــن واملوفقــن الدوليــن وقوائــم اخلــراء الفنيــن اخلاصــة باملركــز وإقــرار مــا يلــزم عليهــا مــن
تعديــات باحلــذف أو اإلضافــة.

ح   -البــت يف املوضوعــات الــي حتيلها إليه اللجنة االستشــارية للمركز.

وللمجلس أن يفوض مدير املركز أو اللجنة االستشارية يف بعض اختصاصاته الختاذ ما يلزم من قرارات بشأهنا .ويعرض مدير

املركز على اجمللس تقرير ًا بشأن ما مت اختاذه من إجراءات أو قرارات يف االختصاصات اليت مت التفويض فيها.
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(املادة اخلامسة)
اجتماعات جملس احملافظني

يعقد اجمللس دورة واحدة على األقل سنوي ًا.

كما يُعقد بناءً على دعوة من رئيسه أو من مدير املركز أو بناءً على طلب ثلثي أعضائه على األقل .وتعترب اجتماعات اجمللس
صحيحة مبن حيضر من أعضائه ،على أنه يلزم حضور األغلبية املطلقة لألعضاء يف حالة تعيني مدير املركز أو جتديد واليته.
وتظل الدورة يف حالة انعقاد دائم حتى تتم مناقشة مجيع بنود أعماهلا.

يرأس اجتماعات اجمللس رئيسه وفى حالة تعذر ذلك ألي سبب يتوىل الرئاسة أقدم نائب للرئيس وفى حالة تعذر ذلك تكون

الرئاسة للنائب الثاني.

وفى حالة تغيب الرئيس والنائبيني ،يتوىل مدير املركز رئاسة اجتماعات اجمللس.

يقوم مدير املركز بإعداد مشروع جدول أعمال دورات انعقاد اجمللس ويضمنه ما يراه من موضوعات أو ما يطلب رئيس اجمللس

إدراجه يف مشروع جدول األعمال ويعتمد اجمللس مشروع جدول األعمال يف أول اجتماعاته.

جيرى تسجيل ما يدور خالل اجتماعات دورة اجمللس ما مل يقرر اجمللس غري ذلك.

كما جيرى إعداد حمضر مبضمون ما تناولته االجتماعات من مناقشات وآراء خمتلفة ويتضمن احملضر أيض ًا منطوق ما يصدره
اجمللس من قرارات وتوصيات ويعتمد احملضر من رئيس اجمللس أو من يقوم مقامه ،كما يعتمد من مدير املركز.
(املادة السادسة)
قرارات جملس احملافظني

يصدر اجمللس قراراته وتوصياته بأغلبية األعضاء احلاضرين وجيوز التصويت بتوكيل ألحد أعضاء اجمللس ،كما جيوز إصدار
القرارات والتوصيات بالتمرير عندما تقتضي الضرورة ذلك ،على أنه يلزم توافر األغلبية املطلقة لألعضاء يف حالة تعيني مدير
املركز أو جتديد واليته .عند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي منه رئيس اجمللس أو من يقوم مقامه.
www.crcica.org

T.: (+202) 273 51333/5/7
F.: (+202) 273 51336

info@crcica.org

صفحة  3من 4

1 Al-Saleh Ayoub St.
Zamalek 11211 Cairo, Egypt

(املادة السابعة)
اللجان الفرعية جمللس احملافظني

للمجلس أن يقوم بتشكيل جلان فرعية دائمة أو مؤقتة من عدد من أعضائه وتكليفها مبا يراه من أعمال خالل فرتات ما بني
انعقاد دورات اجمللس.

ويقوم اجمللس بدراسة تقارير هذه اللجان الفرعني واعتمادها وإصدار ما يلزم من قرارات أو توصيات بشأهنا.

وختتص هذه اللجان الفرعية بوضع قواعد وإجراءات إجنازها للمهام املكلفة هبا.
(املادة الثامنة)

العضوية الشرفية جمللس احملافظني

للمجلس أن يقر بأغلبية ثلثي أعضائه منح الرئاسة أو العضوية الشرفية للمجلس إلحدى الشخصيات اآلسيوية أو األفريقية
البارزة كتعبري عن مسامهتها الفعالة يف جمال التحكيم التجاري الدويل أو يف دفع خطط التنمية االقتصادية لدول املنطقة
األفروآسيوية أو ملسامهتها يف دعم رسالة املركز وحتقيق أهدافه.
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