
 
 

 سوق المشتركةلجنة المنافسة التابعة لل

 لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي 
 

Kang'ombe House, 5th Floor-West Wing                                                                                          

        

 24703صندوق بريد  
 ليمينغوي، مالوي

 666 772 1(0) 262+: هاتف

        +262 (0 )999 970 269 

  compcom@comesa.int بريد إلكتروني:

  
 

 

 

 
 دعوة إلى تقديم طمبات لشغل وظيفتي كبير موظفي رعاية المستهمكين

  (2-في الفئة الفنية )ف 
 

من لوائح الكوميسا  6تأسست بموجب الماد  إقميمية اعتبارية لجنة الكوميسا لممنافسة )المجنة( ىي ىيئة
دة الكوميسا. والمجنة مسؤولة عن تعزيز المنافسة ىمن معا 55لممنافسة )الموائح( الصادرة بموجب المادة 

ورعاية المستيمكين في السوق المشتركة. وأىم وظائف المجنة ىي رصد األسواق والتحقيق في الممارسات 
ومراقبة عمميات االندماج وأشكال االقتناء األخرى في السوق المشتركة،  ،التي تحول دون المنافسةالتجارية 

فضاًل عن أداء دور الوسيط في النزاعات التي تنشأ فيما بين الدول األعضاء بشأن السموك الذي يحول دون 
نغوي، مالوي. و ا في مدينة ليم، ويقع مقرى2013كانون الثاني/يناير  14المنافسة. وبدأت المجنة عممييا في 

 ./http://www.comesacompetition.orgويمكن اإلطالع عمى المزيد من المعمومات عمى موقع المجنة: 
 

وترغب المجنة في االستفادة من خدمات موظفين مؤىمين من مواطني الدول األعضاء في الكوميسا لشغل 
   ، مالوي:ليمونغويالوظيفة التالية في مقرىا في 

mailto:compcom@comesa.int


 توصيفات الوظيفة -1
 (.3-كبير موظفي رعاية المستيمكين، وىي وظيفة في الرتب الفنية )ف  الوظيفة:  لقب

 دوالر من دوالرات الكوميسا في السنة. 59703-48575  جدول المرتبات:
 شعبة حماية المستيمكين والدعوة.    الشعبة:

 ( سنوات، ويكون تمديد العقد رىنًا بتوفر الموارد وأداء 3فترة محددة بثالث ) مدة شغل الوظيفة:
 .، وموافقة الكوميسا عمى خطط العمل السنوية المتتاليةشاغل الوظيفة

 ليمينغوي، مالوي.  :مقر العمل
  

 الوظيفة اغليكون ش
 مدير شعبة رعاية المستيمكين والدعوة.  مسؤواًل أمام:  

  
 الخدمات الفنية الثابتة. فئة  نوع العقد:

 
 المسؤوليات -3

الغرض من شغل ىذه الوظيفة ىو إدارة التحقيقات في الممارسات التجارية من أجل تعزيز حماية 
المستيمكين. وتحت اإلشراف الشامل لممدير العام لمجنة، واإلشراف المباشر لمدير شعبة حماية 

 مكين الواجبات التالية عمى النحو الواجب:المستيمكين والدعوة، يؤدي كبير موظفي رعاية المستي
  اإلدارة الفعالة لمتحقيقات وتقييم الممارسات التجارية في السوق المشتركة من أجل تعزيز

حماية المستيمكين عمى النحو المنصوص عميو في لوائح الكوميسا لممنافسة، وتشمل الميام 
 ما يمي:

o اتخاذ اإلجراءات ضد المنتيكين لموائح؛ 
o في الشكاوي؛ التحقيق 
o  إعداد وتقديم التقارير عن التحقيقات، وتقديم التوصيات بشأن الحاالت

 لمدير شعبة رعاية المستيمكين والدعوة؛
o .إعداد إجراءات وتقنيات التفتيش 

 



  إدارة اإلعداد والتنفيذ عمى نحو فعال لبرامج المعمومات، والبرامج التثقيفية، وبرامج االتصال
المستيمكين من أجل زيادة وعي الجميور بشأن المسائل المتعمقة في مجال حماية 

عداد المنشورات ذات الصمة لنشرىا عمى  باالستيالك وفقًا لموائح الكوميسا لممنافسة، وا 
 الجميور.

  مساعدة الدول األعضاء في الكوميسا عمى إنشاء نظم فعالة عمى المستوى المحمي لحماية
 المستيمكين.

  ظفي قطاع الصناعة، والدولة، والموظفين المحميين، والمستيمكين بشأن تقديم المشورة لمو
 سياسات إنفاذ القوانين، وطرق االمتثال، وتفسير لوائح الكوميسا لممنافسة.

 دارتيا. تخطيط  البرامج التنظيمية وا 
  اعتماد التعاون المتعدد األطراف فيما بين الدول األعضاء في مجال رعاية المستيمكين عبر

 د.الحدو 
  الربط الشبكي مع مسؤولي رعاية المستيمكين عمى المستويين اإلقميمي والدولي، وحفظ

المستجدات عن آخر التطورات، وتيسير مشاركة المجنة في النظر في المسائل الرئيسية 
 المتعمقة بالمستيمكين في المؤتمرات اإلقميمية والدولية.

 يمكين والدعوة حسب اإلقتضاء.تقديم تقارير عن األداء لمدير شعبة رعاية المست 
  يفوضيا أداء جميع الميام العرضية التي قد تطرأ في سياق ما سبق، و/أو الميام التي قد

 إليو المدير العام لمجنة، أو مدير شعبة رعاية المستيمكين والدعوة بصورة قانونية.
 

  متطمبات الوظيفة -2
 المؤهالت: 3-1-1

درجة جامعية كحد أدنى في الدراسات القانونية، أو االقتصاد، أو اإلدارة العامة، أو 
اإلدارة، أو العمل االجتماعي، أو ما يعادل ذلك من مؤىالت في مجال حماية 

المستيمكين من مؤسسة معترف بيا. وستكون درجة الماجستير في أي فرع من ىذه 
 الفروع ميزة إضافية. 

 
 الخبرة: 2-1-3



وستكون  خبرة خمس سنوات عمى األقل بعد التأىيل في مجال حماية المستيمكين.
 الخبرة العممية في السمطة الوطنية لممنافسة، أو أي سمطة مستيمكين ميزة إضافية.

 
 الكفاءات:  2-1-2

 في االتصال خطيًا وشفويًا، والقدرة  عمى التأثير في عمميات أصحاب  ميارات عالية
 المصمحة المتعددين.

  ،ميارات تحميمية عالية، ال سيما في مجال تفسير البيانات واألدلة واستخداميا
 وتحميميا، وعرضيا.

  معرفة تتسم بالدقة، أو الذكاء، أو أي معرفة أخرى يمكن التثبت منيا في مجاالت
أو حماية المستيمكين، أو قانون المنافسة، أو التنظيم الصناعي، أو ىياكل الدعوة، 

 الصناعة في بمد من بمدان السوق المشتركة.
 .ميارات عالية في مجال الحاسوب 
 .معرفة وفيم أغراض وأىداف معاىدة الكوميسا، ولوائح وقواعد المنافسة لمكوميسا 
 يسا، وبرنامج الكوميسا لمتكامل ويوصى بشدة بمعرفة أنشطة لجنة المنافسة لمكوم

 اإلقميمي.
 

  األهمية لتقديم الطمبات لشغل الوظيفة -0
 يجب أن يكون مقدم الطمب لشغل الوظيفة من مواطني الدول األعضاء في الكوميسا.

 
  شرط لغة العمل -5

. وكتابة(يجب أن يجيد مقدم الطمب لشغل الوظيفة المغة اإلنكميزية و/أو الفرنسية، و/أو العربية )تحدثًا 
 وستكون معرفة المغات الثالث ميزة إضافية.

 
  شروط التعيين -6

 نوع العقد:
 الخدمات الفنية الثابتة لمجنة. فئةالوظيفة في   

 :جراأل



 ىو عبارة عن مبمغ شامل لكل مستحقات الوظيفة حسب مستويات األجور في الكوميسا. األجر 
 

 مدة العقد:
تاريخ بدء أداء الواجبات، وتنتيي مدتو بنياية مدة الخدمة المحددة  العقد نافذًا اعتبارًا من يصبح 
 ( سنوات. ويجوز تجديد العقد رىنًا باألداء الفردي وتوفر األموال.3بثالث )

 
 تقديم الطمبات  -7

يجب تقديم الطمبات بواسطة الوزارات المنسقة في الدول األعضاء. وتقدم الطمبات بملء االستمارة المعنونة 
 "استمارة الكوميسا لتقديم الطمبات" التي يمكن الحصول عمييا وتحميميا من موقع الكوميسا اإللكتروني 

http://www.comesa.int/  أو لجنة الكوميسا  ،وال ُينظر في الطمبات التي تقدم مباشرة لألمانة العامة
لممنافسة، وال يتم االتصال إال بالمرشحين المدرجة اسماؤىم في قائمة التصفية. ويجب أن تصل الطمبات 

. وبناء عمى ذلك، 2017آذار/مارس  31إلى الوزارات المنسقة في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 
غي أن تصل تقارير الوزارات التي تتضمن قوائم التصفية لممرشحين الناجحين مع كل الوثائق ذات ينب

 .2017نيسان/أبريل  10الصمة إلى العنوان التالي في موعد أقصاه يوم االثنين الموافق 
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 جورج ك. ليبيميمي
 األول يالمدير والمسؤول التنفيذ

 لجنة الكوميسا لممنافسة
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