
 

 مدیري مرافق األرصاد الجویة أو األرصاد الجویة الھیدرولوجیة)الممثلین الدائمین ألعضاء المنظمة (أو  إلى:

 المستشارین الھیدرولوجیین للممثلین الدائمین صورة إلى:

 2019تشرین الثاني/ نوفمبر  DRA/ETR 18/30067/2019 الرسالة رقم:

 1 عدد المرفقات:

، وتنفیذ نتائج المؤتمر 2020عام في  (WMO) المنظمة تدعمھایم والتدریب التي فرص التعل الموضوع:
 لألرصاد الجویة فیما یتعلق ببرنامج التعلیم والتدریب العالمي الثامن عشر

 للعلم واتخاذ اإلجراء المالئم، حسب االقتضاء اإلجراء المطلوب:

 تحیة طیبة وبعد،

ضمن  والذي تناول 2023-2020للفترة  (WMO)لخطة االستراتیجیة للمنظمة من ا 4للھدف  استجابة   
 Cg)-(18 71تماشیا  مع القرار و ،"علیھما والخبرة والمحافظة األساسیة الكفاءات تحدید" الحاجة إلى جملة أمور

فرص  بشأن" 31T(WMO) مجتمع المنظمةمنصة 31Tدعم األعضاء في تقدیم المعلومات إلى "بشأن  Cg)-(18 70والقرار 
 )WMO(المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة تعتزم بفرص التعلیم والتدریب التي أبلغكم ، یسرني أن والتدریب التعلیم

ویرجى من أعضاء المنظمة الراغبین في تسمیة مرشح مالئم (مرشحین مالئمین) االطالع . 2020دعمھا خالل عام 
من  التي یمكن تنزیلھا ")202(WMO 31T0)(ظمة المن تدعمھاالخالصة الوافیة للمنح الدراسیة وفرص التدریب التي 31Tعلى "

لدعم  (WMO)التي تدعمھا المنظمة المنح الدراسیة وفرص التدریب ت خصص و .)WMO(العام للمنظمة الشبكي موقع ال
 .(SIDS) لدول الجزریة الصغیرة النامیةوا (LDCs)الترشیحات من البلدان النامیة وأقل البلدان نموا  

دراسیة  ةللحصول على منحللتقدم التوجیھیة  المبادئ31T" االطالع بعنایة علىى ی رجترشیحات، وقبل تقدیم ال 
وعالوة . )EC)-(69 57(المقرر  "تقدیم المنح الدراسیة ورعایة التدریبالمتعلقة بمعاییر الو" "31T(WMO)تدعمھا المنظمة 

اختیار مؤسسات التدریب لمرشحكم (مرشحیكم)، للحصول على إرشادات بشأن على ذلك، ی رجى مالحظة أنھ 
الواردة في  (WMO)لمنظمة التابعة ل (RTCs)ومراكز التدریب اإلقلیمي الشركاء قائمة نشجعكم على االطالع على 

 .الخالصة الوافیة

، ھذه المؤسسةخطاب قبول من على أوال   یحصلمنحة دراسیة في أي مؤسسة أن لیتقدم وی طلب من أي مرشح  
، ما لم تنص الخالصة الوافیة على (WMO)بصدد الحصول على ھذا الخطاب، قبل تقدیم الترشیح للمنظمة أو أن یكون 
في حالة الحاجة و .)31T)WMOللمنظمة المنح الدراسیة برنامج ل31Tالشبكي موقع الفر مزید من المعلومات على ایتوو خالف ذلك.

 .)fel@wmo.int(على البرید اإللكتروني  (WMO)أمانة المنظمة التواصل مع یمكن  ،إلى أي توضیح

للممثلین الدائمین  2020 عام في (WMO)المنظمة ست نظم زیارة (زیارات) تعریفیة جماعیة إلى أمانة و 
اختیار وسیتم . استمارة طلب زیارة تعریفیةباستخدام  الطلباتا البرنامج على تقدیم ونشجع المھتمین بھذ .المعینین حدیثا  

للحصول على لبحث الطلبات المقدمة  )EC)-(69 57(المقرر  معاییر المجلس التنفیذيالمستفیدین المحتملین على أساس 
 .(WMO)لمنظمة ضاء األعالمعینین حدیثا  من الممثلین الدائمین زیارة تعریفیة 
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30067/2019/DRA/ETR, ANNEX 

 المرفق

 دلیل الترشیحات للحصول على المنح الدراسیة والتدریب

 ، (WMO)المنظمة  دعمھاتللمنح الدراسیة وفرص التدریب التي  2020الخالصة الوافیة لعام 
 تقدیم الطلباتومتطلبات الترشیح، ودلیل 

(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/GuidelinestoFellowshipApplications.php) 

 بشأن تقدیم المنح الدراسیة ورعایة التدریب (WMO)االطالع على معاییر المجلس التنفیذي التابع للمنظمة ی رجى  1.
 .)ETR( على الموقع الشبكي لمكتب التعلیم والتدریب

في الخالصة الوافیة وعلى الموقع الشبكي لمراكز  التحقق من المنح الدراسیة وفرص التدریب المتاحةی رجى  2.
 .(RTCs)التدریب اإلقلیمي 

 )FNF( فیما یخص الترشیح للحصول على منحة دراسیة، یلزم استیفاء استمارة الترشیح للحصول على منحة دراسیة 3.
 ).)ETR( الموقع الشبكي لمكتب التعلیم والتدریب (یمكن تنزیلھا من

إلى  االستمارةت رسل الممثل الدائم، أو شخص بدیل عنھ مفوض رسمیا  بذلك، ثم  (FNF)ینبغي أن یوقع االستمارة  4.
 في حدود تاریخ غلق باب التقدیم للفرصة المعنیة. (WMO)األمین العام للمنظمة 

وینبغي أن  الدورة المطلوبة من المؤسسة التعلیمیة.في  یجب أن یكون أي ترشیح مشفوعا  بخطاب قبول المرشح 5.
وانتھائھا، وكذلك على  ، أو الوثائق المصاحبة، على تواریخ بدء الدورة الدراسیةخطاب القبولنص ی

، یجب أن یقدم المرشح طلبا  للمؤسسة التعلیمیة، التي تتحقق من خطاب القبولوللحصول على  المصروفات.
 المتطلبات األكادیمیة واللغویة والمتطلبات األخرى.

بشأن الكفاءة في  التي تطلبھا المؤسسةغة الدراسة و/ أو أن یقدم الوثائق متمكنا  من لیجب أن یكون مقدم الطلب  6.
 IELTSمالحظة أن بعض المؤسسات التعلیمیة تطلب اجتیاز اختبار للغة اإلنكلیزیة، من قبیل ی رجى و اللغة.

 .، التي قد تتطلب بعض الوقت الجتیازھاFLETOو

 إذا تم ترشیح أشخاص متعددین، فیجب أیضا  أن یقدم الممثل الدائم قائمة بترتیب المرشحین حسب األولویة. 7.

ح في االعتبار مدى أھلیة  8. لتجنب تخلیھم عن الدراسة فیما بعد أو المرشحین ینبغي أن یأخذ عضو المنظمة المرش 
 .توقفھم عن استكمالھا أو إخفاقھم أو تمدید مدة الدراسة

اسیة منح دراسیة جدیدة تقدیم جمیع التقاریر، المطلوبة والمتأخرة، الخاصة بالمنح الدرأي یتطلب الحصول على  9.
زیارات الشھرا ، تقاریر  24 بعدقدم ی  ي ذال المنحة (تقریر استكمال الدورة وتقاریر (WMO)السابقة، إلى المنظمة 

 لممثل الدائم).لالتعریفیة 

وال ی نظر عادة في الترشیحات الواردة بعد الموعد النھائي  یجب احترام المواعید النھائیة لتقدیم الترشیحات. 10.
االختبارات اللغویة المطلوبة أمر یستغرق  اجتیازمن المؤسسة التعلیمیة، و خطاب القبولوالحصول على  للتقدیم.

 .، إذا كانت ھذه الوثائق مطلوبةفي أقرب وقت ممكنوقتا ، ولذا ی نصح المرشحون باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

، والتي تقل مدتھا عن (WMO)التابعة للمنظمة  (RTCs)بالنسبة إلى الدورات التي تقدمھا مراكز التدریب اإلقلیمي  11.
ویلزم تقدیم طلب  .(RTC)شھر واحد، یجب على المرشحین استخدام استمارات الترشیح التي یوفرھا المركز 

وی طلب من المشاركین  .(WMO)للحصول على دعم المنظمة  (WMO)موقع من الممثل الدائم للعضو في المنظمة 
 .(RFA)أن یستوفوا استمارة طلب المساعدة المالیة  (WMO)الذین یقع علیھم االختیار للحصول على دعم المنظمة 
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