بالغ حول الترشح لعضوية القائمة الرشادية للجان الخاصة التابعة لجهازتسوية النزاعات
باملنطقة القارية االفريقية للتبادل الحر لسنة 2022
( 02أعضاء)
وفقا ملقتضيات بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية النزاعات امللحق باتفاقية املنطقة القارية االفريقية
للتبادل الحر ( )ZLECAfالتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ  30ماي  ،2019يمكن لكل دولة طرف باالتفاقية
اقتراح شخصين سنويا لعضوية القائمات االرشادية للجان الخاصة التابعة لجهاز تسوية النزاعات ( Listes
.)indicatives des membres des groupes spéciaux de l’Organe de Règlement des Différends
وتتمثل مهام اللجان الخاصة أساسا في مساعدة جهاز تسوية النزاعات على االضطالع بمهمته من خالل
القيام بتقييم موضوعي للوقائع ولقابلية تطبيق أحكام االتفاقية إلى جانب صياغة مقترحات في الغرض.
فعلى األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية القائمة االرشادية للجان الخاصة لسنة  ،2022ممن تتوفر
فيهم الشروط ،تقديم مطالب ترشحاتهم وفقا للمعايير والشروط التالية:
الفئات املعنية بالترشح:
•
•
•
•

املوظفون والخبراء الحكوميون من املختصين في القانون التجاري أو السياسات التجارية أو
االقتصاد،
األساتذة الجامعيين واألكاديميين من املختصين في القانون التجاري الدولي أو القانون االقتصادي
الدولي ،والسياسات التجارية واالقتصاد،
املحامين املختصين في القانون التجاري ،خاصة في مجال املعالجات التجارية مثل مكافحة اإلغراق
والتدابير التعويضية وتدابير الوقاية.
القضاة من ذوي الخبرة الدولية في مجال التحكيم الدولي أو القانون الدولي.

شروط الترشح:
شروط عامة:
يجب على املترشح:
• أن يكون حامال للجنسية التونسية،
• أن يتمتع بالحياد واالستقاللية،
• أن يمتثل لقواعد مدونة السلوك التابعة لجهاز تسوية النزاعات.
شروط خصوصية:
يجب أن يكون للمترشح خبرة في:
• القانون التجاري أو التجارة الدولية أو االقتصاد أو السياسات التجارية أو التحكيم الدولي أو
القانون الدولي.

ُيستحسن أن يكون للمترشح إملام بــ:
• املجاالت التي تغطيها اتفاقية املنطقة القارية اإلفريقية للتبادل الحر ،على غرار الحواجز غير
الجمركية وقواعد املنشأ وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة والتقييم
الجمركي وتسهيل التجارة وتجارة الخدمات وسياسات املنافسة واالستثمار.
الوثائق املطلوبة
• سيرة ذاتية مفصلة (بالعربية أو الفرنسية أو االنقليزية) تبرز استجابة املترشح للشروط واملعايير
املطلوبة
طريقة تقديم الترشح:
• يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مغلق يكتب عليه "ملف الترشح لعضوية القائمة الرشادية
للجان الخاصة التابعة لجهاز تسوية النزاعات باملنطقة القارية االفريقية للتبادل الحر لسنة
 "2022إلى مكتب الضبط املركزي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ،وذلك قبل تاريخ غلق باب
الترشحات.
آجال قبول مطالب الترشح:
• حدد آخر أجل لقبول مطالب الترشح بتاريخ  31جانفي .2022

