
 

 

 

 دعوة للخبراء

 المبادرة العربية للدستور الغذائيفي إطار  GFoRSS نفذتهاتللمشاركة في أعمال التقييم التي 

 السياق

،  (AIDSMO) ، تطلق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالمبادرة العربية للدستور الغذائيفي إطار

مجال مؤهلين في  ، دعوة لتقديم الطلبات لتوظيف خبراء (GFoRSS) األغذية شريعاتمع الجمعية العالمية لعلوم ت بالشراكة

من أجل المشاركة في أعمال الخبرة العلمية والفنية التي تقوم بها مجموعات العمل وذلك  ،ية في الغذاءئالملوثات الكيما

 .المخصصة لهذا الغرض

بالتعاون مع منصة تحليل مخاطر الغذاء والتميز  GFoRSS نفذهتهي مشروع لبناء القدرات  ر الغذائيالمبادرة العربية للدستو

بجامعة الفال. ويهدف إلى تعزيز المهارات المتعلقة بأنشطة الدستور الغذائي في المنطقة العربية ،  (PARERA) التنظيمي

سياق البلدان العربية في  تمثيل فعيلوتالدولية وتعزيز المشاركة الفعالة للوفود من المنطقة في أنشطة وضع معايير األغذية 
 .تطوير معايير الدستور الغذائي

 تقييمعمال الال تخضعسالتي  اضيعالمو

التي تهم المنطقة العربية،  الغذائي التي تجري مناقشتها حاليًا في لجان الدستور مواضيعلعمل بموجب هذه الدعوة باليتعلق ا

في إطار انعقاد  (CCCF) المعنية بالملوثات في األغذية الغذائيلجنة الدستور  ،على سبيل المثال ال الحصر ،بما في ذلك

  (.CCCF15) عشرةدورتها الخامسة 

 حدور ورسالة المرش

 الدستور الغذائي انتحليل بنود جدول أعمال دورات لجمراجعة و. 

 المواقف الوطنية  ر الغذائي بما يسمح بتطويرإجراء تحليل نقدي للعمل الذي تقوم به مجموعات عمل الدستو
 .واإلقليمية للدول العربية

 عمل المزمع انجازه في هذا المجال،والتوصيات الصادرة في إطار اللمقترحات إبداء اآلراء والتوصيات بشأن ا 
 .الالزمة مصحوبة بالحجج العلمية والفنية

 إعداد المراجعات والتقارير عن األعمال المنجزة. 

 المهارات المطلوبة

  الكيميائية تبقياتخبرة خاصة مع الملوثات والم -الكفاءة في علم السموم. 

  وإدارة المخاطراالختصاص في تقييم. 

 االختصاص في إرساء القيم اإلرشادية والمعايير الغذائية. 

 عملية تقديم الطلب
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 الدافع رسالة 

 خطاب توصية 

 عند االقتضاءلة مع شهادات التدريب والدبلوماتسيرة ذاتية مفص ، 

  المتعلقة بموضوع الخبرة نشوراتقائمة بالمؤلفات العلمية والم 
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