إرشادات بشأن
اختيار املشاركين
وتوفير الرعاية
يراعى يف عملية اختيار
املشاركين يف الدورات التدريبية
إعطاء األولوية للمسؤولين
احلكوميين الذين ترتبط مهام
عملهم الرسمية ارتباطا وثيقا
بموضوعات الدورة املعنية.
وغالبا ما تكون الدورات املنعقدة
يف املقر الرئيسي ويف مراكز
وبرامج التدريب اإلقليمية
هي األكثر مالءمة للمسؤولين
من وزارات املالية واالقتصاد
والتخطيط وكذلك من البنوك
املركزية وهيئات اإلحصاء.

وبالنسبة لدورات إحصاءات االقتصاد الكلي فإن األولوية ملعدي البيانات اإلحصائية.
وال ينظر الصندوق يف الطلبات املقدمة من العاملين يف دوائر األعمال غير احلكومية أو
مؤسسات القطاع اخلاص ،كالبنوك التجارية أو اجلامعات أو النقابات العمالية.
ويجب على جميع املتقدمين واملرشحين تقديم «استمارة ترشيح اجلهة الراعية» التي تثبت
حصول املرشح على املصادقة الرسمية من اجلهة الراعية وموافقتها على قيامه بتمثيلها.
وال ينبغي أن تقوم اجلهات الرسمية الراعية بترشيح أو املصادقة على املتقدمين الذين ال
يستوفون معياري اخللفية األكاديمية املطلوبة وارتباط طبيعة العمل بموضوعات الدورات،
أو الذين ال يجيدون اللغة املستخدمة يف التدريب (أو الترجمة الفورية ،حيثما توفرت).
وعلى اجلهة الراعية اإلقرار بأن املتقدم أو املرشح ،حال قبوله ،سيحصل على إجازة من
عمله بمرتب كامل عن مدة الدورة التدريبية؛ وأنه لن ُيك َّلف بأي مهام أو واجبات وظيفية
أخرى أثناء حضور الدورة؛ ولدى عودته إىل مكان عمله سيعود إما إىل مركزه الوظيفي
السابق أو إىل مركز وظيفي ينطوي على مسؤوليات مماثلة أو أكبر.
معايير األهلية يف حالة االلتحاق بدورات
سابقة :نظرا لزيادة الطلب على التدريب ،فإن
املشاركاتالسابقةيفالدوراتالتدريبيةستؤخذ
يف احلسبان عند النظر يف طلبات املتقدمين
واملرشحين لاللتحاق بالدورات التدريبية
املباشرة ،وذلك على النحو التايل:
e eينبغــي ملــن ســبق لــه االلتحــاق بــدورة
تدريبيــة يف املقــر الرئيســي االنتظــار ملــدة
ســنتين بصفــة عامــة قبــل التقــدم بطلــب
لاللتحــاق بــدورة أخــرى يف املقــر الرئيســي.
e eال يحــق عمومــا ملــن ســبق لــه االلتحــاق
بــدورة تدريبيــة يف أحــد مراكــز أو برامــج
التدريــب أن يلتحــق بنفــس الــدورة يف غيــره
مــن مراكــز أو برامــج التدريــب.
إرشــادات االختيــار للتدريب عبر اإلنترنت:
الــدورات التدريبيــة عبــر اإلنترنــت هــي دورات
جمانيــة ومفتوحــة لــكل املســؤولين احلكوميين
مــن البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق وال توجــد
قيــود علــى عــدد املســؤولين الذيــن يمكنهــم
املشــاركة يف هــذه الــدورات.

صفة املمول ذاتيا :يف حالة قبول املرشحين
من الهيئات الدولية والبلدان املتقدمة
على املستوى اإلقليمي لاللتحاق بدورات
الصندوق التدريبية فإن مشاركتهم تعتبر
بصفة املشارك املمول ذاتيا .واألمر كذلك
بالنسبة للموظفين املعينين حمليا يف مكاتب
ممثلي الصندوق املقيمين والذين يقع عليهم
االختيار لاللتحاق بالدورات التدريبية يف
مراكز وبرامج التدريب اإلقليمية ،ولكنهم
مؤهلون حلضور الدورات التدريبية يف مقر
الصندوق الرئيسي كمشاركين عاديين.
وتتيح املشاركة بصفة املم َّول ذاتيا نفس
فرص االستفادة من حمتوى الدورات التدريبية
وكافة فعالياتها  ،إال أن كافة التكاليف
املصاحبة (اإلقامة والسفر وخمصصات
اإلعاشة اليومية) ال بد أن تتحملها املؤسسة
الراعية للمشارك.
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