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 لجنة تنظيم المنافسة بالكوميسا 

 

 

 األفريقي للشرق والجنوبالمشتركة السوق 

 لجنة تنظيم المنافسة بالكوميساالمهنية بمن الفئة منصب شغل  دعوة لتقديم الطلبات ل

)اللجنة(   لجنة بالكوميسا  المنافسة  اعتبارية   تنظيم  هيئة  )  إقليمية  هي  المادة  بموجب  الئحة  6منشأة  من   )
دعم  ( من معاهدة الكوميسا. واللجنة مسؤولة عن  55المادة ) درة بموجب  الصا  المنافسة بالكوميسا )الالئحة(

والتحقيق  والمهام الرئيسية للجنة هي رصد األسواق   . لمستهلك في السوق المشتركة المنافسة وتعزيز رفاهية ا
في السوق    أشكال االستحواذ األخرىالمناهضة للمنافسة ومراقبة عمليات االندماج وفي الممارسات التجارية  

يتعلق   فيما  األعضاء  الدول  بين  النزاعات  في حل  والتوسط  وبدأت  المشتركة  للمنافسة.  المناهض  بالسلوك 
ليلنجوي بمالوي2013  يناير  14اللجنة أعمالها في   المزيد من  . ويمكن الحصول ع، ويقع مقرها في  لى 

 . /http://www.comesacompetition.orgللجنة المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني 

منصب  وترغب اللجنة في تعيين مواطنين مؤهلين بشكل جيد من الدول األعضاء بالكوميسا من أجل شغل  
 وي. في اللجنة في ليلنجوي بمال ( 2على الدرجة المهنية )م شؤون قانونية لموظف من الفئة المهنية 

 موظف شؤون قانونية   المسمى الوظيفي: 
 ( 2م ) المستوى المهني       : الدرجة

 دوالر كوميسا سنويًا  50,076  - 39,743  حدود الراتب: 
 واالمتثال قانونية  ال شؤونال   اإلدارة:  

)م مدة شغل المنصب:  تبلغ  ثابتة  ويتوقف  4دة  سنوات.  االعتمادات    تمديد (  توفر  على  العقد 
 السنوية المتتالية خطط العمل اللجنة لالمالية وأداء صاحب العقد واعتماد 

 (1)   عدد المناصب: 
 ليلنجوي     مقر العمل: 

  مدير الشؤون القانونية واالمتثال   تُرفع التقارير إلى:
 في فئة الخدمة المهنية موظف لمدة ثابتة باللجنة   نوع العقد: 

 المسؤوليات  .1

واالمتثالتحت   القانونية  الشؤون  لمدير  المباشر  واإلشراف  اللجنة  لمدير  العام  موظف  اإلشراف  يتولى   ،
األدوات  جميع  وضمان االمتثال لللجنة  والمشورة القانونية    القانونية   الشؤون القانونية مسؤولية تقديم الخدمات 
 القانونية للكوميسا وحماية مصالح اللجنة. 
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  ، يتولى شاغل الوظيفة المهام والمسؤوليات الخاصة التالية باإلضافة إلى المسؤوليات العامة المذكورة أعالهو
 : واالمتثال دعًما لمدير الشؤون القانونية 

ال • مختلف  حول  القانونية  المشورة  التي  إعداد  واإلجرائية  الموضوعية  أن قضايا  الق  يمكن    ضايا تتضمن 
 والمسائل التشغيلية األخرى. والعقود  المتعلقة باإلدارة والشراء  

 القانونية.  والتقاريروالمذكرات والدراسات إجراء البحث والتحليل القانوني المكثف وإعداد اآلراء  •

   والتوجيهات، إلخ.  وتفسير وتنفيذ التشريعات الداخلية والقرارات المساعدة في وضع  •

 الجزء الثالث والرابع والخامس من الالئحة. الدفوع في اإلجراءات بموجب  ضمان احترام الحقوق و •

 التأكد من أن مشاريع قرارات اللجنة تضع في االعتبار الحقائق المعنية.  •

 تقدمها الشركات للجنة. المساعدة في التفاوض وصياغة التعهدات وضمان دقة التعهدات التي  •

التوجيهية/ • المبادئ  وتنفيذ  التحقيقات   وضع  بإجراءات  الخاصة  كتلك  المعنية  األدلة  اإلجراءات/ 
  وتفتيش المباني وقضايا السرية واإلعفاءات، إلخ، بموجب الئحة وقواعد المنافسة.   وأخالقياته

بموجب   • الممكنة  اإلعفاءات  جميع  مراجعة  الفاعلة  تقييم/  والجهات  المهنية  بالهيئات  الخاصة  الالئحة 
 السوق المشتركة ووضع المبادئ التوجيهية لها. االقتصادية األخرى في 

الشركات   • امتثال  وروًحاضمان  نًصا  االمتثال    للقانون  مسائل  حول  التجارية  لألعمال  التوجيه  وتقديم 
بالكوميسا   المنافسة  الئحة  برامج  بموجب  صياغة  على  اآلخرين  األشخاص  أو  الشركات  ومساعدة 

 االمتثال للمنافسة. 

الممارسات على المستويين اإلقليمي والدولي في  أفضل  اإللمام بآخر مستجدات التطورات الرئيسية أو   •
 . والمراجعات القانونية وحماية المستهلك والسياسات المالئمة قوانين المنافسة 

 صياغة الوثائق القانونية والمالحظات العامة للنشر في الجريدة الرسمية للكوميسا.  •

 مدير الشؤون القانونية واالمتثال على النحو المطلوب. تقديم تقارير األداء إلى  •

به من  ب االضطالع   • المفوض  أو  المطلوب  النحو  الوظيفي على  الوصف  تتسق مع هذا  أي مهام أخرى 
 ئيس التنفيذي. الشؤون القانونية واالمتثال والمدير والرجانب مدير 

 المؤهالت األكاديمية  .2

القانون درجة   • أدن  بكالوريوس  القانون  من    ىكحد  تخصصات  على  التركيز  مع  بها  معترف  جامعة 
 أو قوانين العقود أو المنافسة أو حماية المستهلك. التجاري 

 مصرح له بممارسة مهن القانون في أي من الدول األعضاء بالكوميسا.  •
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 التخصصات المالئمة ميزة إضافية.  الماجستير في القانون في أي من  تكون درجة  •

 الخبرة .3

، وتشمل التقاضي والتحليل  تدريجية مسبقة التأهيل في القانونالخبرة المعنية ال  من   ست سنوات على األقل 
 القانوني والبحث وكتابة التقارير. 

 خبرة إضافية.   الوطنية مستهلكالمنافسة و/ أو حماية ال من هيئات   أي  الخبرة العملية في تكون 

 الكفاءات  .4

 الكفاءة الفنية الممتازة في معالجة القضايا القانونية/ السياسية.  •

كتابي والقدرة على التأثير على العمليات الخاصة بمختلف أصحاب  مهارات التواصل الشفهي وال •
 المصلحة. 

 مع مجموعة كبيرة من األفراد والمؤسسات.   ضغطى أداء مهام متعددة والعمل تحت  القدرة عل •

 في جميع األوقات.  ةالسري  أعلى مستويات  الحفاظ على  •

 التفكير اإلبداعي ومهارات حل المشكالت.  •

 والجنسيات. مهارات ممتازة في التعامل مع اآلخرين وقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات   •

   . مهارات ممتازة في الكومبيوتر •

السليم على األعمال  مهارات إدارة العالقات المثبتة والحكم  مهارات واضحة في إدارة العالقات، وتشمل   •
 التجارية. 

أجل   • من  وإلهامهم  اآلخرين  تمكين  على  الرؤ تحالقدرة  والتحديد  ويل  نتائج،  إلى  للقضايا    ستباقي الاية 
من أجل    عالقات والحفاظ عليها مع مجموعة كبيرة من الناس وإقامة  االستراتيجية والفرص والمخاطر،  

حلول متفق    من خالل تتبعللتوجيه التنظيمي، وتوقع الصراعات وحلها  االحتياجات واكتساب الدعم  فهم  
و للتغيير  والدفع  األطراف،  بين  التخاذ  عليها  الشجاعة  وإبداء  الراهن،  الوضع  قبول  وعدم  التحسين، 

 مواقف غير شائعة. 

على    • أجل  ب  االضطالع القدرة  من  المسؤولية  وتولي  منظور القيادة  وضمان    دمج  االجتماعي  النوع 
الر بين  المتساوية  باالستراتيجيات  المشاركة  المعرفة  وإبداء  العمل،  مجاالت  جميع  في  والمرأة  جل 

 في التوظيف.  وااللتزام بغرض التوازن بين الجنسين

 وأهدافها. كوميسا والئحة وقواعد المنافسة بالكوميسا وفهم أغراضها  بمعاهدة الاإللمام يوصى بشدة ب •

 أعمال لجنة تنظيم المنافسة بالكوميسا وأجندة التكامل اإلقليمي بالكوميسا. ب باإللمام يوصى بشدة   •
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 متطلبات لغة العمل  .5

)تحدثًا وكتابة(. ويكون الجمع   يتعين إجادة اللغة اإلنجليزية و/ أو اللغة الفرنسية و/ أو اللغة العربية بطالقة
 جميعًا ميزة إضافية. لغتين منها أو بينها بين 

 األهلية لتقديم الطلب  .6

سنة عند    55مواطني الدول األعضاء بالكوميسا وأال تقل أعمارهم عن  من    ات يجب أن يكون مقدمو الطلب 
 طلبات تقديم ال

 استالم الطلبات .7

ال الوزارات  خالل  من  الطلبات  تقديم  األعضاء  يتعين  بالدول  طلب  المعنية  منسقة  نموذج  على  بالكوميسا 
للكوميسا  التالي  اإللكتروني  الموقع  على  إليه  الوصول  يمكن  الذي  المحدد  :  الكوميسا 

http://www.comesa.int/ .  وسوف يتم االتصال المقدمة مباشرة إلى اللجنة  في الطلبات  لن يتم النظر  و  
المختصرة.   فقط القائمة  تقديم طلباتهم  فقويمكن    بالمرشحين في  بالكوميسا  المنافسة  تنظيم  بلجنة  للعاملين  ط 

ذلك،   إلى  باإلضافة  اللجنة.  إلى  الخاصة  مباشرة  الطلب  نماذج  بدون  المقدمة  الطلبات  في  النظر  يتم  لن 
 بالكوميسا. 

 الصيغة والتاريخ النهائي للطلبات .8

عضاء المعنية. ويمكن الوصول إلى  م الطلبات إلى الوزارات المنسقة لشؤون الكوميسا بالدول األ يجب تقدي 
 لى رابط الموقع اإللكتروني للجنة: الوزارات المنسقة لكل دولة عضو ع

https://www.comesacompetition.org/http:/www.comesacompetition.or
g/merger/cases/2013-2018/opportunities/ 

الكوميسا    لشؤون  المنسقة  الوزارات  إلى  بتقديمها  الطلبات  مقدمو  يقوم  أن  من  ينبغي  إما  األعضاء  بالدول 
 خالل التسليم باليد أو إلكترونيًا. 

وبناء على ذلك، ينبغي   .2022أكتوبر    7يجب أن تصل الطلبات إلى الوزارات المنسقة بحلول يوم الجمعة،  
المعنية للمرشحين الفائزين  أن تصل تقارير القائمة المختصرة من الوزارات المنسقة مرفقًا بها جميع الوثائق  

 . 2022أكتوبر  28إلى العنوان الوارد أدناه بحلول يوم الجمعة، 

 مدير والرئيس التنفيذي ال
 لجنة تنظيم المنافسة بالكوميسا

 كانجومبي هاوس، الطابق الخامس 
 30742  ص ب:

  3ليلنجوي  
 وي الم
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