
 لجهاز تسوية النزاعات  ةالتابعلجان الخاصة لدية ارشال لقائمة عضوية ا الترشح لبالغ حول 

 2022لسنة  باملنطقة القارية االفريقية للتبادل الحر  

 أعضاء(  02)

مل تسوية  وفقا  وإجراءات  قواعد  بروتوكول  باتفاقيةقتضيات  امللحق  االفريقية    النزاعات  القارية  املنطقة 

الحر ال   (ZLECAf)  للتبادل  بتاريخ  التي دخلت حيز  باالتفاقية   لكل دولة يمكن    ،2019ماي    30نفاذ    طرف 

 Listes)  جهاز تسوية النزاعاتالتابعة لللجان الخاصة    رشاديةلقائمات اال ا  سنويا لعضوية  شخصين  اقتراح

indicatives des membres des groupes spéciaux de l’Organe de Règlement des Différends) . 

الخاصةالل  وتتمثل مهام بمهمتهفي    أساسا  جان  النزاعات على االضطالع  تسوية  من خالل    مساعدة جهاز 

 صياغة مقترحات في الغرض. إلى جانب قابلية تطبيق أحكام االتفاقية لو   موضوعي للوقائعقييم  القيام بت

، ممن تتوفر  2022لسنة    للجان الخاصة  لقائمة االرشاديةا  لعضوية  لترشحفي الراغبين  ا  ألشخاصفعلى ا

 : اليةوفقا للمعايير والشروط الت  مطالب ترشحاتهم  الشروط، تقديمفيهم 

 بالترشح: الفئات املعنية 

املختصين  ن  و الحكومي   والخبراء   وظفون امل • أو  من  التجارية  السياسات  أو  التجاري  القانون  في 

 ، االقتصاد

لقانون التجاري الدولي أو القانون االقتصادي  ان في  يصتخمن املن  يكاديمياألو ن  يجامعيالساتذة  األ  •

 والسياسات التجارية واالقتصاد،  الدولي،

مكافحة اإلغراق  مثل  املعالجات التجارية  مجال  في    ةخاص  ن في القانون التجاري،يصتن املخياملحام •

 الوقاية. تدابير التعويضية وتدابير وال

 .التحكيم الدولي أو القانون الدولي مجالفي قضاة من ذوي الخبرة الدولية ال •

 : الترشح  شروط

 : شروط عامة

 : على املترشحيجب 

 ة، امال للجنسية التونسيأن يكون ح  •

 ،ةيتمتع بالحياد واالستقالليأن  •

 النزاعات.جهاز تسوية ل التابعةالسلوك دونة واعد ملقيمتثل أن  •

 : خصوصيةشروط  

 خبرة في:أن يكون للمترشح  يجب

الدولية    أو   التجاري   القانون  • التحكيم    أو  االقتصاد  و أالتجارة  أو  التجارية  أو  السياسات  الدولي 

 القانون الدولي.



 ُيستحسن أن يكون للمترشح إملام بــ: 

تغطيها  املجاالت   • القاريةاتفاقية  التي  الحر  فريقية اإل   املنطقة  غرار،  للتبادل  غير    على  الحواجز 

  أمام التجارة والتقييم  فنيةقواعد املنشأ وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الو الجمركية 

 . سياسات املنافسة واالستثمارو وتجارة الخدمات   الجمركي وتسهيل التجارة

  املطلوبة  الوثائق

تبرز استجابة املترشح للشروط واملعايير    ( العربية أو الفرنسية أو االنقليزية ب )  سيرة ذاتية مفصلة •

 املطلوبة

 طريقة تقديم الترشح: 

لقائمة الرشادية عضوية املف الترشح ل"  عليه  يكتب  مغلق  ظرف في  ترشح  ال  ملفات  ترسل  أن  يجب •

للتبادل الحر التابعة لجهاز تسوية  لجان الخاصة  ل باملنطقة القارية االفريقية  لسنة    النزاعات 

باب    غلق  تاريخ  قبل  وذلك  الصادرات،  وتنمية  التجارة  بوزارة  املركزي   الضبط  مكتب  إلى  "2022

 .الترشحات

  :الترشح  مطالب  قبول  آجال

 .2022انفي  ج 31بتاريخ  الترشح مطالب  لقبول  أجل خرآ ددح •

 


