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 السوق المشتركة لشرق أفريقيا                                                                                                                                                      
 والجنوب األفريقي                                                                                                        

  
 

 
 (3-دعوة لتقديم طلبات لشغل وظيفة كبير موظفين قانونيين )ف

 ( 3-وكبير موظفي الموارد البشرية واإلدارة )ف 
 

من لوائح الكوميسا للمنافسة الصادرة مبوجب ادلادة  6جلنة الكوميسا للمنافسة ىي ىيئة إقليمية أُنشئت مبوجب ادلادة 
من معاىدة الكوميسا. واللجنة مسؤولة عن النهوض بادلنافسة وتعزيز رفاه ادلستهلكني يف السوق ادلشرتكة. وادلهام  55

 ادلمارسات التجارية ادلناىةة للمنافسة  ومراقةة عمليات انإندماج الرئيسية للجنة ىي رصد األسواق والتحري يف
وأشكال االقتناء األخرى يف السوق ادلشرتكة والتوسط يف حاالت النزاعات بني الدول األعةاء بشأن السلوك 

احلصول  ومقرىا يف مدينة ليلونغوي  مالوي. وميكن 2013يناير  14ادلناىض للمنافسة. وبدأت اللجنة عملياهتا يف 
 /.http://www.comesacompetition.orgعلى ادلزيد من ادلعلومات بزيارة ادلوقع الشةكي للجنة: 

 
وتةحث اللجنة عن مرشحني مؤىلني تأىيال مناسةا من الدول األعةاء يف الكوميسا لشغل الوظائف التالية يف مقر 

 اللجنة يف ليلونغوي  مالوي:
 

  الوظائف عدد الرتبة  اسم الوظيفة   الرقم
 1 3-ف كةري ادلوظفني القانونيني 1
 1 3-ف كةري موظفي ادلوارد الةشرية وانإدارة 2

 
يرجى تقدًن طلةات من مرشحني مؤىلني تأىيال مناسةا ويتمتعون باخلربة ادلهنية لشغل الوظائف أعاله يف الفئة الفنية. 

 ومواصفاهتا(: وترد أدناه ادلتطلةات الال زمة لكل وظيفة )وصف الوظيفة
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 الوظفيفة األولى: كبير الموظفين القانونيين .1
 

 وصف الوظيفة .1.1
 
 كةري ادلوظفني القانونيني   مسمى الوظيفة

 ( 3-الفئة ادلهنية )ف     الرتبة 
 دوالر من دوالرات الكوميسا يف السنة  59703 - 48575    جدول المرتبات 

 اخلدمات القانونية واالمتثال      الشعبة 
يكون دتديد العقد رىنا بتوفر األموال و عقد مؤقت دلدة ثالث سنوات.  شغل الوظيفة مدة

وأداء وسلوك شاغل الوظيفة وموافقة الكوميسا على خطط العمل 
 السنوية ادلتتالية.

 ليلونغوي    مركز العمل 
 مدير اخلدمات القانونية واالمتثال     يكون مسؤوال أمام

 يف الفئة الفنية يف اللجنة. الوظائف الثابتة   نوع العقد
 

 المسؤوليات .1.2
حتت انإشراف العام دلدير اللجنة وانإشراف ادلةاشر دلدير اخلدمات القانونية واالمتثال يكون كةري ادلوظفني القانونيني 
مسؤوال عن تقدًن اخلدمات القانونية وادلشورة للجنة وضمان االمتثال لكل الصكوك القانونية ذات الصلة للجنة 

 اية مصاحلها. ومح
 

دير اخلدمات عالوة على ما سةق يةطلع شاغل الوظيفة بصورة عامة بالواجةات وادلسؤوليات احملددة التالية دعما دل
 :القانونية واالمتثال

  تقدًن ادلشورة القانونية بشأن سلتلف ادلسائل ادلوضوعية وانإجرائية اليت قد تشتمل على ادلسائل ذات
 يات والعقود وغريىا من ادلسائل التشغيلية؛الصلة بانإدارة وادلشرت 

 إجراء الةحوث والتحليالت القانونية  وإعداد اآلراء والدراسات والتقارير ادلوجزة والتقارير القانونية؛ 
 ادلساعدة يف إعداد وتفسري وتنفيذ التشريعات والقرارات والتوجيهات الداخلية؛ 
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 من اللوائح؛  5و  4و  3مبوجب األبواب  ضمان مراعاة احلقوق والدفوع يف سياق انإجراءات 
  حلقائق ذات الصلة؛ تراعي على النحو الواجب امشاريع القرارات التأكد من أن 
 ادلساعدة يف ادلفاوضات وصياغة التعهدات وضمان دقة التعهدات اليت تقدمها ادلؤسسات للجنة؛ 
  وضع وتنفيذ ادلةادئ التوجيهية/انإجراءات/األدلة ذات الصلة مثل تلك ادلتعلقة بإجراءات وآداب

 ما إىل ذلك مبوجب لوائح وقواعد ادلنافسة؛ و التحقيقات وتفتيش األماكن ومسائل السرية 
 ريىا من تقييم/مراجعة كل االستثناءات احملتملة مبوجب اللوائح ذات الصلة بالنسةة للهيئات ادلهنية وغ

 اجلهات االقتصادية الفاعلة يف السوق ادلشرتكة ووضع ادلةادئ التوجيهية ذات الصلة بذلك؛
  لقانون وتقدًن انإرشادات لألعمال التجارية بشأن ادلسائل لضمان امتثال كل مؤسسة روحا ونصا

راد يف صياغة ادلتعلقة باالمتثال مبوجب لوائح الكوميسا للمنافسة ومساعدة الشركات وغريىا من األف
 برامج االمتثال لقواعد ادلنافسة؛

  االحتفاظ مبعلومات مستكملة عن التطورات الرئيسية أو أفةل ادلمارسات على الصعيدين انإقليمي
 والدويل يف رلال قانون ادلنافسة والتوصية بالسياسات ادلالئمة وادلراجعة القانونية؛ 

 شرىا يف اجلريدة الرمسية للكوميسا؛صياغة الوثائق القانونية وادلذكرات العامة لن 
 تقدًن تقارير األداء دلدير اخلدمات القانونية واالمتثال حسب االقتةاء؛ 
 بذلك مدير  /كلفهاحسب االقتةاء أو إذا كلفو /وظيفتهاإصلاز أي مهام أخرى تتسق مع وصف وظيفتو

 اخلدمات القانونية واالمتثال.
 

 المؤهالت .1.3
  األقل من جامعة معرتف هبا مع تفةيل قوي للقانون التجاري أو قانون بكالوريوس يف احلقوق على

 ؛العقودات أو ادلنافسة
 ؛أن تكون دلقدم الطلب رخصة شلارسة القانون يف دولة عةو من دول الكوميسا 
 .درجة ادلاجستري يف فرع من فروع العلوم ادلالئمة ستكون ميزة إضافية 

 
 الخبرة .1.4
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اخلربة ادلتواصلة بعد التأىيل يف القانون مبا يف ذلك اخلربة يف رلاالت التقاضي والتحليل مخس سنوات على األقل من 
 القانوين والةحث وكتابة التقارير.

 
 الكفاءات .1.5

 ؛كفاءة فنية عالية يف التعامل مع ادلسائل القانونية ومسائل السياسات 
 ؛مهارات اتصاالت وكتابة وحتليل عالية 
 ؛ة والعمل حتت الةغوط مع رلموعة كةرية من األفراد وادلؤسساتالقدرة على أداء مهام متعدد 
 ؛احملافظة بأعلى درجة على السرية يف كل األوقات 
 ؛مهارات التفكري اخلالق وحل ادلشاكل 
 ؛بيئة متعددة الثقافات واجلنسيات مهارات عالية يف رلال التعامل مع األشخاص والقدرة على العمل يف 
 ؛اسوبمهارات عالية يف رلال احل  
  .يُوصى بدرحة عالية مبعرفة عمليات جلنة الكوميسا للمنافسة وبرنامج الكوميسا للتكامل انإقليمي 

 
 متطلبات لغة العمل .1.6

اتقان اللغة  لشغل ىذه الوظيفة من ادلطلوبو اللغات انإنكليزية والفرنسية والعربية ىي لغات العمل يف الكوميسا. 
 استخدام اللغة العربية و/أو اللغة الفرنسية يف العمل ستكون ميزة إضافية.ا. إجادة حتدثانإنكليزية كتابة و 

 
 الوظيفة الثانية: كبير موظفي الموارد البشرية واإلدارة .2

 
 وصف الوظيفة الثانية  .2.1

 
 كةري موظفي ادلوارد الةشرية وانإدارة   مسمى الوظيفة 

 (3-الفئة ادلهنية )ف    الرتبة 
 دوالر من دوالرات الكوميسا يف السنة  59703 - 48575   جدول المرتبات 

 شعةة ادلوارد الةشرية وانإدارة     الشعبة 
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عقد مؤقت دلدة ثالث سنوات. يكون دتديد العقد رىنا بتوفر األموال وأداء  مدة شغل الوظيفة
 وسلوك شاغل الوظيفة وموافقة الكوميسا على خطط العمل السنوية ادلتتالية.

 لينلنغوي  مالوي   مركز العمل 
 ادلدير  يكون مسؤوال أمام 

  الوظائف الثابتة يف الفئة الفنية يف اللجنة       نوع العقد
 

 . الهدف من الوظيفة  2.2
اذلدف من ىذه الوظيفة ىو تعزيز قدرة ادلؤسسة وزيادة كفاءهتا باحملافظة على سياسات فعالة يف رلايل التعيني وانإدارة 

 انإدارية األخرى اخلاصة باللجنة.وادلسائل 
 

 . المسؤوليات 2.3
 حتت انإشارف العام للمدير سيكون شاغل الوظيفة مسؤوال عن ادلهام احملددة التالية:

 الموارد البشرية   .2.3.1
 ما يلي: شمل تصميم واستكمال وتنفيذ نظام موارد بشرية اسرتاتيجي ي

 فني والنظامني األساسي وانإداري للموظفني وضمان تطةيق ادلسامهة يف إعداد وتقييم السياسات اخلاصة بادلوظ
    ىذه السياسات والنظم والتقيد هبا؛                                                                                             

o  فحص السياسات احلالية ادلتعلقة بادلوظفني وتقدًن توصيات كلما كان ذلك مالئما؛ 
o  تقدًن ادلشورة لشعةة انإدارة وانإدارة التنفيذية بشأن ادلسائل ادلتعلقة بادلوارد الةشرية؛ 
o  وضع اسرتاتيجيات حتفيزية وسياسات لرعاية ادلوظفني فةال عن السياسات وادلمارسات ادلتعلقة

 بالعالقات مع قطاع الصناعة؛ 
 وضع اخلطط واألىداف االسرتاتيجية لشعةة ادلوارد الةشرية؛  
 إعداد وإدارة ادليزانية  ادلعتمدة لشعةة ادلوارد الةشرية؛ 
  ادلوظفني؛ األمثل من عددالتوجيو عملية ختطيط القوى العاملة لةمان وجود 
  ضمان أن كل وظائف ادلؤسسة مةينة وزلددة الرتب بصورة صحيحة وأن وصف الوظيفة متاح لكل موظف عندما

 يةدأ أداء مهامو؛
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  بتحديد أفةل ادلمارسات على الصعيد العادلي وتقدًن ادلشورة لإلدارة بشأن استخدام وفوائد قيادة خطة التغيري
 ىذه ادلمارسات ونشر ادلمارسات اليت دتت ادلوافقة عليها؛

  ختطيط وتنفيذ سياسات رفع ادلهارات والكفاءات ادلهنية دلوظفي اللجنة بفةل نظام إدارة األداء؛ 
o  وضع سلططات لتدريب ادلوظفني؛ 
o  الطلب من رؤساء الشعب مناقشة االحتياجات يف رلال تدريب موظفيها والتأكد من إدلامهم بآخر

 ؛ يف ىذ الشعب لوظائفلادلستجدات ادلهنية 
o دورات تدريةية يف رلال اللغات؛  تنظيم 

  :توظيف ادلوظفني ادلؤىلني وذوي اخلربة مبن فيهم اخلرباء االستشاريون وادلستشارون عن طريق ما يلي 
o  إصدار إعالنات الشواغر الدقيقة داخليا وخارجيا ونشرىا على أوسع نطاق شلكن؛ 
o  فرز الطلةات بالتعاون مع ادلدير/ادلديرين ادلالئمني أو الشعةة/الشعب ذات الصلة؛ 
o  إعداد انإفادات ذليئات االستعراض؛ 
o  تقدًن ادلشورة ذلذه اذليئات حبكم الوظيفة بشأن القواعد واللوائح؛ 
o  اختاذ الرتتيةات نإجراء ادلقابالت مع ادلرشحني الواردة امساؤىم يف قائمة التصفية؛ 
o  نقل توصيات ىيئات االستعراض للمدير؛ 
o  ضمان استالم ادلرشحني الناجحني خلطابات التعيني وموعد شغل مناصةهم على النحو ادلطلوب؛ 
o ضمان أن توظيف ادلوظفني يتم بطريقة تتسم بفعالية التكلفة؛ 

 ضمان احملافظة على عالقات جيدة مع قطاع الصناعة؛ 
  :ضمان تقدًن خدمات موارد بشرية تتسم بالفعالية والكفاءة للجنة وموظفيها عن طريق ما يلي 

o  حساب الفوائد ادلالية ادلعتمدة والسائدة لكل ادلوظفني وإبالغ قسم ادلالية بذلك؛ 
o ؛ انإدارة الفعالة للخدمات الصحية ادلقدمة للموظفني 
o  ادلشاركة يف العمليات الدراسية ودراسات األسس ادلرجعية للمسائل اخلاصة بادلوظفني؛ 

  تقدًن اخلدمات وادلشورة ألي جهة مكلفة مبراجعة ادلسائل ادلتعلقة بادلوظفني مثل اذليئات ادلسؤولة عن الرتقيات
 لي: واللجان التأديةية واذليئات االستشارية يف رلال السياسات عن طريق ما ي

o  التأكد من جتديد عةوية ىذه اذليئات واللجان بصورة دورية؛ 
o  التأكد من دتثيل ادلوظفني يف ىذه اذليئات واللجان؛ 
o  توفري نسخة من النظامني األساسي وانإداري لكل موظف فةال عن إجراءات تصريف األعمال؛ 
o  ىذه اذليئات يف مداوالهتا؛ تقدًن ادلشورة بشأن القواعد وانإجراءات ادلطةقة على ضلو تسرتشد بو 
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o  تقدًن الدعم يف أعمال السكرتارية؛ 
  انإشراف على ادلوظفني يف شعةة ادلوارد الةشرية وانإدارة؛ 

o  توجيو ادلوظفني لةمان تطةيق القواعد واللوائح والتأكد من إدلامهم التام هبا؛ 
o  انإشراف على عمل ادلوظفني على أساس يومي؛ 
o  إعداد تقارير التقييم اخلاصة بادلوظفني؛ 
o  مناقشة أي شكاوى من ادلوظفني معهم؛ 
o  اكتشاف االختناقات ومعاجلتها؛ 

 إقامة شراكة مع فريق انإدارة للتأكد من أن ادلؤسسة تُدار بصورة مهنية؛ 
 .ادلسؤولية عن راحة ادلوظفني 

 
 إدارة األصول  .2.3.2

 التأكد من تنفيذ ما يلي: 
  ؛ وإصالحها عند انإقتةاء شلتلكات اللجنة يف حالة جيدةاحملافظة على 
  حفظ سجالت للمتلكات واالتفاقات؛ 
  عرض وظائف العطاءات وإدارة العقود؛ 
  أمن ونظافة ادلمتلكات؛ كفالة 
  إعداد بيانات العائدات ادلالية لكل ادلشاريع ادلمولة من اخلارج؛ 
  احملافظة على عالقات جيدة مع ادلستأجرين؛ 
 طيط نإجراء حتسينات على ادلمتلكات. التخ 

 
 

 المؤتمرات  .2.3.3
ضمان سري مؤدترات واجتماعات اللجنة بصورة سلسة فةال عن كل اخلدمات ادلرتةطة بادلؤدترات مثل ترمجة الوثائق 

 واستنساخها والتوثيق. 
 

 اإلدارةو المشتريات   .2.3.4
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 ضمان وجود نظام مشرتيات حديث؛ 
  بادلسؤولية عنها؛رصد كل مشرتيات اللجنة واالضطالع 
 انإشراف العام على ترتيةات احلجز يف الفنادق والسفر؛ 
  انإشراف العام على استالم وإدارة ادلخزونات وقطع الغيار والتأكد من محايتها من السرقة والتدىور والتلف؛ 
  انإشراف على سجل األصول؛ 
  انإشراف العام على نظام ادلخزونات؛ 
 ة التةادل اذلاتفي والسائقني والسعاة وادلرتمجني. انإشراف العام على مشغلي لوح 

 
 اتخاذ القرار  .2.3.5

 اختاذ القرارات بشأن ادلسائل ادلتعلقة بادلوارد الةشرية وانإدارة مثل التوظيف والرتقيات والتقدم الوظيفي وادلشرتيات.
 
 مهام أخرى 2-3-6

هبا  /يكلفهاادلدير إصلازىا أو يكلفو /منهانوو/أو  قد يطلب م /وظفيفتهاإصلاز أي مهام أخرى تتسق مع وصف وظيفتو
 من وقت آلخر.

 
 .  المؤهالت 2.4

درجة ادلاجستري وتكون درجة الةكاالريوس يف إدارة ادلوارد الةشرية أو التطوير التنظيمي أو إدارة األعمال كحد أدىن. 
 يف أي فرع من ىذه الفروع ميزة إضافية.

 
 .  الخبرة 2.5

يف منظمة  اخلريةوتكون مخس سنوات على األقل من اخلربة ذات الصلة بعد التأىيل يف وظيفة شلاثلة أو ذات صلة. 
 إضافة مستحسنة. إقليمية أو دولية

 
 . متطلبات لغة العمل 2.6
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 من واحدة منوتكون معرفة أكثر جيب أن يتقن مقدم الطلب اللغة انإنكليزية أو الفرنسية أو العربية )حتدثا وكتابة(. 
 ميزة إضافية. ىذه اللغات
  

 لكل الوظائف المذكورة أعالهبالنسبة  .3
 
 . األهلية لتقديم الطلب 3.3

 الدول األعةاء يف الكوميسا. /مواطناتجيب أن يكون مقدم الطلب من مواطين
 
 . شروط التعيين  3.2

 ىذه الوظائف مدرجة يف الوظائف الثابتة يف الفئة الفنية. نوع العقد: 
 
 سيكون األجر مةلغا شامال وفقا جلدول ادلرتةات احلايل للكوميسا. :األجر
 

يةدأ نفاذ العقد اعتةارا من يوم بداية االضطالع بالواجةات وينتهي بنهاية ثالث سنوات من اخلدمة  :مدة العقد
 وميكن جتديده رىنا بأداء الفرد وتوفر األموال.

 
 الطلبات .4

تقدًن الطلةات بواسطة الوزارات ادلنسقة يف الدول األعةاء مبلء منوذج طلب التوظيف ادلنصوص عليو الذي  يجب
 ./http://www.comesa.intميكن احلصول عليو وحتميلو من ادلوقع الشةكي للكوميسا. 

 
ألمانة الكوميسا أو جلنة الكوميسا للمنافسة وال يتم االتصال إال بادلرشحني ال يُنظر يف الطلةات اليت تقدم مةاشرة 

 الذين أُدرجت امساؤىم يف قائمة التصفية.
 

. وبناء على ذلك ينةغي أن 2017 سبتمبر 22الجمعة جيب أن تصل الطلةات إىل الوزارات ادلنسقة حبلول يوم 
ا كل الوثائق ذات الصلة ادلرسلة من الوزارات ادلنسقة إىل العنوان تصل التقارير اليت تتةمن قائمة التصفية وادلرفقة هب

 .2137سبتمبر  22الجمعة التايل حبلول يوم 

http://www.comesa.int/
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