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 للّجنة االستشاريّة لغرفة البحرين لتسوية المنازعاتالنظام الداخلي 

 م2019 يوليو 1 ا منالنافذ اعتبار  

 

 مقّدمة أ.

 

( 30رسوم بقانون رقم )وجب المأُس ست بم التي( )الغرفة)غرفة البحرين لتسوية المنازعات  ن  إ .1

ن من محكمة  (AAA)للتحكيم  ركي ةيبالشراكة مع الجمعي ة األمتعمل ( 2009لسنة  وتتكو 

 .أو المركز( BCDR-AAA) ومركز تحكيم دولي )محكمة الغرفة( متخص صة

 

هذه اللجنة االستشاري ة وحد د صالحي اتها بموجب النظام الداخلي هذا،  أَس س مجلس أمناء الغرفة .2

 .بالمركزؤد ي مهام محد دة متعل قة وذلك لكي تُ 

 

من  وه كزرمالكون يأن على بالنظر في المنازعات التي ات فق األطراف كتابة   مركزختص  الي .3

 من قواعدها لوساطة أو غيراللتحكيم أو  كزرمال قواعدوفق ، وذلك قة بهاالمتعل  دير اإلجراءات يس

 ا، سواء كان األطراف أفراد  اختارها األطرافقواعد أو إجراءات غير مؤس سي ة  وفقأو ، كزرمال

 .جانبأو أين ي  وسواء كانوا محل  حكومي ة  جهاتأو شركات أو 

 

 عضويّة اللجنة االستشاريّة  ب.

 

ا على األكثر يعي نهم مجلس األمناء بناء   تتشك ل .1 اللجنة االستشاري ة )اللجنة( من أربعة عشر عضو 

ع جنسي اتهم  على توصية الرئيس التنفيذي للغرفة )الرئيس التنفيذي(، مع األخذ باالعتبار تنو 

ا وإناث ا، وارتباطهم بمنطقة   .أفريقياالشرق األوسط وشمال وخلفي اتهم القانوني ة وتوزيعهم ذكور 

 

ة واحدة مكن تعيينهم لفترة تالية أُ لي ة مد تها ثالث سنوات، ويُ ن أعضاء اللجنة لفترة أو  يُعي   .2 خرى لمر 

الرئيس  قترحهامد تها ثالث سنوات. ويجوز، في ظروف استثنائي ة، تمديد الفترة بعد ذلك لمد ة ي

 .األمناء مجلسويوافق عليها  التنفيذي
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من قبل  ،من ضمن أعضاء اللجنة ،يت م تعيينهمنائبين للرئيس  األكثروعلى رئيس لل جنة يكون  .3

ن يكون قد أبعد بدي هذا األخير توصياته . ويُ مجلس األمناء بناء على توصية الرئيس التنفيذي

 تشكيلها. تم  سبق وأن التي اللجنة استشار 

 

ة واحدة مد تها ثالث تمديد واليتهم ثالث سنوات، ويجوز ه ونائبي اللجنة رئيس واليةتكون مد ة  .4 لمر 

 سنوات.

 

منهم، على الموقع اإللكتروني  يُنشر هذا النظام الداخلي وأسماء أعضاء اللجنة، مع نبذة عن كل    .5

 للغرفة.

 

 مهام اللجنة .ج

 

في اختيار محكَّم أو وسيط أو أي   تهبمساعد ،على طلب الرئيس التنفيذي بناء   ،يقوم أعضاء اللجنة .1

وجود إمكانية في تقييم و ،إجراء ذلك االختيار كزرمعندما يكون مطلوب ا من ال محايد آخر شخص

ُمسم ى في محايد  آخر شخصأي  محكَّم أو وسيط أو من قبل  إفصاحأي  في  تضارب في المصالح

 .كزرمديرها اليُ إجراءات 

 

على طلب الرئيس التنفيذي، يقوم ثالثة أعضاء من اللجنة يختارهم الرئيس التنفيذي، يكون  بناء   .2

تقديم توصية إلى الرئيس التنفيذي بخصوص ب ،من ضمنهم على األقل الرئيس أو أحد نائبي الرئيس

إذا و .محكَّم تعيين بإبطال المركزمبادرة ة إمكاني  بخصوص  ، أوقد م ضد  محكَّمالذي يُ طلب الرد  

 بل مجلس األمناء.من ق   ةلأهذه المسيتم  البت  في  التوصية، علىلم يوافق الرئيس التنفيذي 

 

 من أعضائها: تقوم اللجنة مجتمعة، كما يقوم كل   .3

 

توصيات إلى الرئيس التنفيذي فيما يتعل ق بتطبيق وتطوير مختلف قواعد وإجراءات  بتقديم 3-1

جدية ومتوائمة مع أفضل الممارسات ومُ  المنالسهلة  وتبقىلضمان أن تكون  كزرمال

 و السائدة؛
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بمساعدة الرئيس التنفيذي في تعزيز اللجوء إلى التحكيم وطرق تسوية المنازعات البديلة  3-2

مع  لقاءاتبشكل خاص، بما في ذلك تنظيم  المركزاألخرى بشكل عام، وقواعد وخدمات 

، وتنظيم كزرمخدمات الوالجهات التي يمكن أن تكون طرف ا في استخدام ذوي االختصاص 

 و دولي ا؛و الشرق األوسط وشمال أفريقيامنطقة لتدريبي ة في المؤتمرات والفعالي ات ا

 

والمؤتمرات والفعالي ات  ءاتاللقا، بالقدر الذي تسمح به التزاماتهم األخرى، في مشاركةبال 3-3

 .كزرمنظ مها اليالتدريبي ة التي 

 

ا نظير خدماتهم ضمن اللجنة. .4  ال يتلق ى أعضاء اللجنة أجر 

 

 اللجنة جتماعاتإ د.

 

ة   ،بحضورهو ،الرئيس التنفيذيبناء على طلب تجتمع اللجنة  .1 دعت ما وكل  على األقل في السنة مر 

 عبر الهاتف أو عبر الفيديو. اإم  و ،اشخصي   بحضور أعضائها اإم   اللجنة مئلتوقد ت .ذلكل الحاجة

 

عند تحديد مواعيد و .اجتماع في كل  ا ضر  حاالرئيس على األقل  ينائبأحد يكون الرئيس أو  .2

 الجهود لضمان حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء اللجنة. كل  بذل تُ  االجتماعات،

 

 تضارب المصالح .هـ

 

 المصالح، وعلى وجه الخصوص: في تضارب أو شبهة تضارب  على أعضاء اللجنة تجن ب أي   .1

 

كون له صلة بأي  إجراءات تحكيم أو وساطة أو تشارك أي  عضو من أعضاء اللجنة ال يُ  1-1

في أي  من مهام أو  كزرمديرها اليُ غيرها من طرق تسوية المنازعات البديلة التي 

 و مشاورات اللجنة المتعل قة بتلك اإلجراءات؛

 

ا أو وسيط  ن أيجوز ال  1-2 محايد في ال هام الشخصمن يقوم بأا أو يكون رئيس اللجنة محكَّم 

 و ؛كزرمديرها اليُ أي  إجراءات 
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ا أو وسيط ا أو يكون ن أيجوز ال  1-3 هام الشخص من يقوم بأأي  من نائبي رئيس اللجنة محكَّم 

تسميته من جميع األطراف في  ت إذا تم  إال   كزرمديرها اليُ محايد في أي  إجراءات ال

 و ؛النزاع

 

ا أو وسيط ا  يكون أي  منن أيجوز ال  1-4 ن يقوم بمهام أأو أعضاء اللجنة اآلخرين محكَّم 

 جميعمن قبل أحد أو تسميته  ت إذا تم  إال   كزرمديرها اليُ في أي  إجراءات محايد الشخص ال

 أطراف النزاع.

 

 تعديل النظام الداخلي  .و

 

 الرئيس التنفيذي وبالتشاور مع اللجنة.لمجلس األمناء صالحي ة تعديل هذا النظام الداخلي بناء  على توصية 

 


