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سالمة الغذاء
دورة تطوير المهارات المهنية من شيراكا

مكونات الدورة
تدعو هولندا موظفي الخدمة المدنية من منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا إلى التقدم بطلب للحصول على دورة المكون األول :مقدمة للدورة التدريبية وسياق السالمة
تطوير مهنية في برنامج شيراكا للتدريب على سالمة الغذاء .الغذائية
يتم عرض ومناقشة خلفية وأهداف نظام سالمة األغذية في االتحاد
الدول المؤهلة هي :الجزائر ،البحرين ،مصر ،إيران ،العراق،
األوروبي ؛ أهمية وفلسفة أنظمة سالمة الغذاء في االتحاد األوروبي
األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،المغرب ،عمان ،األراضي
في سياق السوق المشتركة وثقة المستهلك والنزاهة .يتم توضيح
الفلسطينية ،قطر ،المملكة العربية السعودية ،السودان،
مهمة ومهام مختلف المنظمات الدولية المعنية بسالمة الغذاء.
تونس ،اإلمارات العربية المتحدة ،اليمن.
تم تقديم أنظمة سالمة الغذاء في هولندا ،وكيف تم تطويرها في
إطار التركيبة المؤسسية والمجتمعية بهولندا .يتم إجراء مقارنات مع
المستهدفون في هذه الدورة هم موظفو الخدمة المدنية العاملون في الوضع القائم في البلدان األصلية للمشاركين .كما يتم شرح نهج
مجال سالمة الغذاء لغايات تبادل المعارف والمهارات التي تمكنهم من السلسلة المستخدم في متابعة سالمة الغذاء المتكاملة من
قيادة وتحفيز عملية تحديث سالمة الغذاء في بلدانهم األصلية .تهدف "المزرعة إلى الشوكة" مع التركيز على تقنيات تحليل السلسلة
الدورة أيضًا إلى تعزيز روابط المشاركين مع هولندا والحكومة الهولندية والتطبيقات العملية.
؛ وخاصة بين موظفي الخدمة المدنية الهولنديين ونظرائهم في
باإلضافة إلى ذلك ،توفر الدورة للمشاركين الفرصة لتطوير شبكة
البلدان المستهدفة.
قيمة مع الموظفين اآلخرين في المنطقة وفي هولندا.
مخطط الدورة والمحتوى
أهداف دورة التطوير المهني لسالمة الغذاء
تنظم وزارة الشؤون الخارجية في هولندا دورة التطوير المهني لتحقيق من أجل تحقيق األهداف العامة المذكورة أعاله وإتاحة حصول مرونة
كافية للوفاء باحتياجات ومصالح المشاركين الفرديين ،يتم تقسيم
األهداف التالية:
• تيسير التعاون الثنائي بين المنظمات الهولندية المعنية بسالمة الدورة التي تدوم أسبوعين إلى مكونات مختلفة .يحتوي كل مكون
الغذاء ومنظمات سالمة الغذاء ذات الصلة في البلدان التي يمثلها من الدورات التدريبية على مزيج من النظرية والممارسة والزيارات
المشاركون في الدورة.
الدراسية على شكل عروض ورحالت ومناقشات وعمل جماعي
• تعزيز معرفة المشاركين ومهاراتهم في البلدان المختارة حتى تكون ومهام فردية وزيارات للمعاهد المختلفة التي ستمكّن المشاركين
"عوامل تغيير" تمكنهم من المساهمة في مواصلة تطوير أنظمتهم في الدورة من تصميم البرنامج في سياق األهداف العامة نحو
الوطنية لسالمة األغذية مما يسمح بتعزيز العالقات مع االتحاد
المجاالت الخاصة بهم من االحتياجات واالهتمام .سوف يعمل
األوروبي.
المشاركون نحو التوصل لخطة عمل تتناول قضية حرجة في نظام
سالمة الغذاء في بلدانهم .سيتم دمج المهارات والرؤى

والنهج الجديدة المكتسبة خالل الدورة في خطة العمل هذه.
سيتم تقسيم الدورة التي تستغرق أسبوعين إلى وحدتين .سيتم منح
الوحدة األولى ( 10أيام) في هولندا مما يتيح الوقت الكافي للمشاركين
للتعرف على أصحاب المصلحة الرئيسيين في أنظمة سالمة الغذاء
الهولندية وأدوارهم ومهامهم وطريقة عملهم والتحديات التي
يواجهونها .أما الوحدة التدريبية الثانية فستكون مدتها ( 3أيام) وستعقد
في األردن أو في المغرب وسيكون من ضمن أهدافها الرئيسية التأمل
في خطط العمل التي طورها المشاركون خالل وحدة العمل األولى
لغاية التعرف على نظام سالمة األغذية في البلد المختار وتحديد

التحديات التي

يواجهها.

المكون الثاني :نهج أصحاب المصلحة المتعددين
سيتم تقديم أدوات وتقنيات لتطوير نظم سالمة الغذاء بمشاركة نشطة.
من جانب أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص .سيتم التعرف
على المشاركين من خالل العروض واألدلة والمهام العملية مع تحليل
القضايا وتقنيات التحليل تقييمات أصحاب المصلحة وتحليل الحالة
الرباعي والتخطيط االستراتيجي والسياسات وذلك ضمن سياق
تشاركي .سوف تستند المهام العملية إلى حاالت حقيقية الختبار
مهاراتهم المكتسبة حدي ًثا في سياق ذي صلة.
المكون الثالث :األدوار والتعاون في القطاعين العام والخاص
في مجال سالمة الغذاء
يتم إطالع المشاركين على اإلعداد المؤسسي والسياسات الحالية
في هولندا واالتحاد األوروبي من خالل القيام بزيارات إلى وزارة
الشؤون االقتصادية والمديرية العامة للزراعة والطبيعة والسلطة
الهولندية للسالمة الغذائية وسالمة المستهلك.
)(NVWA
انقر فوق "( "Applyتقديم طلب) ثم انتقل إلى [.]titel training
انقر فوق "( "Apply here: application formتقديم الطلب هنا:
استمارة الطلب).
انقر فوق " "create an accountإلنشاء حساب وأدخل بياناتك
الشخصية وبيانات تسجيل الدخول.
انقر " "registerللتسجيل.
بعد التسجيل ،يتم إنشاء حساب لك.
جِّل الدخول لملء بيانات استمارة الطلب ألجل []titel training
س ّ
ثم قم بحفظها.
بعد حفظ استمارة الطلب مباشر ًة ،تكون عملية تقديم الطلب قد
تمت بنجاح.
سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا للتأكيد على ذلك.

المكون الرابع :البحث والتطوير في سالمة الغذاء
يتم تعريف المشاركين على أحدث التقنيات والتطورات في تقنيات
الكشف والتفتيش ومراقبة سالمة الغذاء وتقييم المخاطر
الصحية والتتبع من خالل زيارات إلى مختبرات سالمة الغذاء الهولندية
وخدمات صحة الحيوان وغيرها من المعاهد الحديثة من المعاهد.
المكون الخامس :التخطيط للتغيير
سيحضر المشاركون خالل أسبوعين الدورة ،وذلك في مجموعات
صغيرة (من  4إلى  6أعضاء) خطة عمل حول موضوع السلسلة
الحالية للسالمة الغذائية ،اإلصالح المؤسسي ،تحليل المخاطر،
البحث والتطوير ،الشفافية واالتصال.
ستعرض المجموعات الفرعية ،في اليوم االخير ،خطط عملها التي

التواريخ والموقع واللغة
سوف تستغرق دورة التطوير المهني أسبوعين بالمجمل (غير
متتابعة  /متتابعة).
الجزء األول 12-2 :شباط/فبراير 2020
هيلسوم/هولندا

الجزء الثاني :خريف 2020
األردن أو تونس

ستعقد الدورات باللغة اإلنجليزية مع توفر ترجمة فورية إلى
[عربي  /فرنسي] .يلتزم المشاركون بحضور كال الجزئين بالكامل.
سيحصل المشاركون على شهادة بعد االنتهاء من الدورة.
التكاليف والرسوم
سوف تتحمل الحكومة الهولندية كامل التكاليف ذات الصلة عن
 .وهذا OACD-DACالمشاركين من البلدان المدرجة في قائمة
يشمل السفر الدولي ،اإلقامة والسكن ،التأشيرة والتأمين ،رسوم
الدراسة للدورة .أما المشاركون من البلدان غير المدرجة في قائمة
فسيدفعون تكاليف السفر الدولية الخاصة بهم ؛ تذاكر OECD-DAC
الطيران والتأشيرة .ستغطي الحكومة الهولندية رسوم اإلقامة
والسكن والتأمين والرسوم الدراسية .سيكون كل المتقدمين
مسؤولين عن تنظيم وتكاليف السفر إلى المطار في بلدانهم.
OECDسيتعين على المشاركين من البلدان المدرجة في قائمةالمغادرين من مطار دولي خارج بلدهم ،تغطية نفقات السفر DAC
المحلية بأنفسهم وسيتم تعويضهم عن الجزء الدولي من رحلتهم.
يحق للمؤسسة المطالبة بجميع التكاليف التي تكبدتها من صاحب
العمل في حالة عدم الحضور أو اإللغاء وذلك في غضون أربعة أسابيع
قبل بداية الجزء األول من التدريب.
تقديم الطلبات
يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت قبل تاريخ  10تشرين ثاني/نوفمبر
 .2019لغايات تقديم الطلب ،يجب عليك أوال إنشاء حساب ،مما
سيمكنك من ملء نموذج الطلب عبر اإلنترنت .راجع الموقع
: http://www.shiraka.nl/en/courses/االلكتروني:

معايير االختيار هي:
االختيار اإلداري .يجب تلقي طلبات موثقة بالكامل قبل الموعد
•
النهائي.
تطابق موقف الوظيفة وأهداف التعلم مع موضوعات الدورة
•
والدافع.
توفر بين  5و  10سنوات خبرة في مجال سالمة األغذية والخبرة
•
الدولية لدى مقدم الطلب.
عدم وجود مشاركة (سابقة) في برامج تدريب شيراكا أو ماترا
•
الجنوبية األخرى.
نحن نشجع موظفات الخدمة المدنية على التقديم .هناك  25مقعد
متاح ،والتي سيتم تقسيمها بالتساوي بين الدول المدعوة .سيعتبر
الفهم البسيط للغة اإلنجليزية إضافة لكن يرجى االنتباه إلى أنه لن
يتم استخدام ذلك كمعيار اختيار.
ستعقد الدورة باللغة االنجليزية مع توفر الترجمة الفورية باللغتين
العربية والفرنسية.
برنامج تدريب شيراكا
سيتم تنظيم الدورة كجزء من برنامج شيراكا  ،وهي مبادرة من
وزارة الشؤون الخارجية في هولندا .شيراكا هو جهد ثنائي هولندي
مخصص للمساهمة في التنمية السياسية في منطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا .تهدف وزارة الشؤون الخارجية الهولندية من
خالل برنامج التدريب الخاص بشيراكا هذا إلى تحفيز ودعم التحول
المستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتعزيز
العالقات بين هولندا والدول المستهدفة.

ستتم مناقشتها خالل الجلسة العامة التي ستعقد خالل هذا
اليوم الختامي .كما سيتناول هذا المكون تدابير النزاهة ومكافحة
الفساد كنقطة رئيسية في تطوير نظم سالمة الغذاء.
نهج التدريب
بما أن المجموعة التي تتكون من  25فردًا أكبر من الالزم بالنسبة
ألساليب العمل التعليمية التفاعلية ،فغالبًا ما يتم تقسيم المجموعة
إلى مجموعات أصغر مكونة من  4إلى  6أشخاص .ستنفذ المهام
في مجموعات عمل صغيرة من  4إلى  6مشاركين أو على أساس
فردي .وسيتم تنظيم افتتاح واختتام الدورة ،وبعض العروض والرحالت
(االجتماعية) على شكل جلسات عامة.

للمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل مع:
(IO@rvo.nlبشأن االسئلة المتعلقة بقاعدة البيانات)؛
( monika.sopov@wur.nlبشأن االسئلة المتعلقة بالدورة)
برنامج تدريب شيراكا هو مبادرة من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
تقوم إدارة المشاريع الدولية التابعة لوزارة المؤسسة الهولندية بتنفيذ
برنامج تدريب شيراكا .سيتم تنظيم دورة التطوير المهني لسالمة الغذاء
من قبل مركز فاغينينغن لإلبداع التنموي.

وزارة الشئون الخارجية
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