 18نيسان/أبريل 2016

دعوة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتقديم ترشيحات
سيدي العزيز/سيدتي العزيزة،
تلتمس أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ترشيحات للخبراء المؤهلين على نحو مناسب للمشاركة في مجموعة التركيز لتطوير
اختصاصات الهيئة الفرعية الجديدة لالتفاقية على اإلنفاذ ونظامها الداخلي  ،لتحل محل لجنة تنمية القدرات (.)CDC
تقبل الطلبات حتى  15أيار/مايو 2016
مطلوب خبرات محددة
تستعرض أمانة االتفاقية الترشيحات ،وتوصي خبراء مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية لالختيار على أساس المقابلة ما بين مهارات
الخبير والخبرة المحددة المطلوبة .تجري مناقشات وعمل فريق التركيز باللغة اإلنجليزية ،لذلك يتعيًن أن يكون الخبراء على معرفة
عمل قوية باللغة اإلنجليزية.
الخبرة المطلوبة لفريق التركيز إلنشا ييةة ررعية دديدة لالتفاقية على اإلنفاذ
يسم ى أحد الخبراء في مجال الصحة النباتية من كل من أقاليم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة مع واحدة أو أكثر من مجاالت
الخبرة التالية:
 حوكمة هيئة تدابير الصحة النباتية ()CPM أنشطة اإلنفاذ أنشطة تنمية القدراتوينبغي أن يكون الخبير (الخبراء) المختارين متاحين لحضور:
 -اجتماع لجنة التركيز من  18وحتى  22تموز،يوليو  2016في باريس ،فرنسا.

وسيتم نشر أي تغيير في التاريخ على تقويم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )(2016
المعايير المستخدمة ري ترتيب أولويات المشاركين الستالم مساعدة من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لحضور االدتماعات
تكون المنظمة التي يعمل بها المشارك الذي سيحضر االجتماع مسؤولة عن تمويل السفر وبدل اإلقامة اليومي لهذا الشخص للحضور.
و إذا كان صاحب العمل غير قادر على تخصيص أموال كافية ،يتم تشجيع المشاركين أوالً على طلب المساعدة من مصادر أخرى غير
أمانة االتفاقية .وإذا كانت مثل هذه الجهود التي بذلت لتأمين المساعدة ناجحة ،يجوز أن تقدم طلبات الحصول على المساعدة (أي تكاليف
السفر واإلقامة) من أمانة االتفاقية .عادة ما تكون األموال المتاحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للمساعدة في حضور االجتماعات
محدودة وإذا كان األمر كذلك سيتم اتباع األولوية التالية لتقديم المساعدة على السفر (على أساس معايير المساعدة) .ويعود تقدير
االستثناءات إلى أمانة االتفاقية.
ومن المتوقع أن المشاركين سوف يحضرون جميع جلسات االجتماع أما المشاركين الذين يخططون لحضور جزء فقط من االجتماع
فيتعين عليهم تمويل سفرهم.
وستعطى األولوية لتقديم المساعدة في السفر للمشاركين:
 ) 1من البلدان ذات الناتج القومي اإلجمالي المنخفض و انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  -المعايير المستخدمة في
تصنيف الموارد المالية الوطنية استنادا إلى بيانات البنك الدولي؛
 )2المشاركون الذين يطلبون مساعدة سفر جزئية فقط (حيث تؤمن الحكومة أو المنظمة نفقات السفر جوا وتطلب بدل اإلقامة اليومي
فقط)؛

 )3لمن يكون المشارك الوحيد من بلد ما إلى اجتماع خاص.
يتم منح المشاركين من األطراف غير المتعاقدة أولوية دنيا للحصول على المساعدة .سيتم استخدام الدخل القومي اإلجمالي وحجم اقتصاد
البلد الذي يعمل فيه المشارك في تحديد األولويات ومستوى المساعدة المقدمة .إذا كان المشارك لمن غير العاملين في منظمة قطرية
لوقاية النباتات ،فمن المفترض أن تقوم المنظم ة التي ينتمي إليها ب تقديم المساعدة وسوف يعطى المشارك أولوية أقل للمساعدة من أمانة
االتفاقية.
في كل الحاالت ،فإن القرار النهائي للمشاركين في الحصول على المساعدة ،ومستواها ،يتم تحديده من قبل أمانة االتفاقية.
تعليمات لتقديم الترشيحات
يتعين تقديم الترشيح فقط إذا كان المرشح قد وافق على تسميته  /ترشيحها ،وإذا كان متاحا لتواريخ االجتماع كما هي معلنة على
تقويم االتفاقية ويمكنه تخصيص الوقت المناسب لهذه المهمة.
ويجب أن يرفق كل ترشيح بالوثائق التالية:
 – .1تفاصيل اتصال المرشح كاملة ،ويتعين ملء جميع األقسام بما في ذلك تفاصيل االتصال والتعليم والتدريب المهني .مع
وصف واضح لخبرة المرشح في واحدة أو أكثر من مجاالت الخبرة المحددة.
 .2إكمال وتوقيع بيان االلتزام  -وهذا يجب أن يقرأ بعناية من قبل كل مرشح ،والنقاش الذي دار ين المرشح وصاحب العمل.
ثم يتعين أن يتم التوقيع على النموذج من قبل المرشح وشخص كبير في السلطة من المؤسسة التي يعمل بها المرشح وتقديمه
مع طلب ال ترشيح (كملف صورة ممسوحة ضوئيا مثل  .)PDFيجب تسمية الملف كما يلي :البلد ،اسم العاةلة ،االسم األول.
 .3السيرة الذاتية للمرشح ( - )CVنسخة إلكترونية من السيرة الذاتية للمرشح (فقط كملف معالجة النصوص مثل مايكروسوفت
وورد) مع تسمية الملف كما يلي :السيرة الذاتية  -البلد ،اسم العاةلة ،االسم األول.
يجب تقديم الطلبات من نقطة االتصال القطرية الرسمية لال تفاقية الدولية إلى عضو مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية لإلقل يم الذي تتبع
له (يرجى االطالع على الملحق  1لهذه المعلومات) مع نسخة إلى أمانة االتفاقية عن طريق البريد اإللكتروني ()ippc@fao.org
في موعد أقصاه  15أيار/مايو .2016 .يتعين وضع اسم الطرف المتعاقد المرشح مع عبارة "مجموعة التركيز على اإلنفاذ  -دعوة
للخبراء" في سطر الموضوع من رسالة البريد اإللكتروني .وسيتم استعراض الترشيحات ،وستوصي أمانة االتفاقية بأسماء الخبراء
إلى مكتب الهيئة لالختيار على أساس الخبرة المقدمة .وسيتم االتصال فقط امع لخبراء الذين اختارتهم األمانة فقط وسيتم التعاقد معهم
بهد أن يتم تأكيد هذا الترشيح.
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يتم نشر الوثائق التالية على البوابة الدولية للصحة النباتية ):(https://www.ippc.int/calls

نيسان،أبريل  :2016دعوة لعمل ترشيحات  :01تفاصيل المرشح وملخص الخبرة
نيسان،أبريل  : :2016دعوة لعمل ترشيحات :02بيان االلتزام

البريد
اإللكتروني

عنوان

اإلسم

تفاصيل أعضاء االتصال لمكتب االتفاقية
اإلقليم

l_kouame@yahoo.fr

Mr Lucien KOUAME
KONAN

koyim@korea.kr

Ms Kyu-Ock YIM

c.a.m.vanalphen@minez.nl

Mr Corné VAN ALPHEN

trujillo@senasica.gob.mx

Mr Javier TRUJILLO
ARRIASGA

kamalbakr91@yahoo.com

Mr Kamaleldin
Adbelmahmoud Amein
BAKAR

marieclaude.forest@inspection.gc
.ca
lois.ransom@agriculture.go
v.au

Ms Marie-Claude FOREST

Ms Lois RANSOM

أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الالتينية
والكاريبي
الشرق األدنى
أمريكا الشمالية
جنوب غرب الباسيفيك

