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 اللجنة التنفيذيّة

   ArExec/03/2022  اجتماع

 سجل المناقشات والقرارات

 31ذار آ 2022

4:30 PM – 5:30 PM الكويت / الرياض / بيروت / الدوحة    طرابلس / القاهرة PM – 4:30 PM 3:30 | عّمان /

 2:30 PM – 3:30 PM 1:30 | تونس PM – 2:30 PM الرباط 

 

عضاءاال

 االسم البلد  الدور حضر تغيّب

☐ 
 

☒ 
 

أمين القاصوف د. لبنان  الرئيس  

☒ 
 

☐ 
 

 م. أحمد البّشه اليمن  الرئيس المنتخب

☐ 
 

☒ 
 نائب الرئيس 

المنظمة العالمية لعلوم تشريعات  

 (GFoRSS)االغذية 
 بروفيسور صامويل جودفروا

☒ 
 

☐ 
 

مين السرأ  م. نرجس مصلح الحّمار تونس  

☐ 
 

☒ 
 

صندوقالأمين   د. امل الرشدان الكويت  

☐ 
 

☒ 
 

 د. أبوبكر سالمة  المغرب  عضو

☐ 
 

☒ 
 

 د. ايلي بو يزبك لبنان  عضو

☐ 
 

☒ 
 

رمضان جوده عبدهللا د. جوده قطر  عضو  

☐ 
 

☒ 
 

 – Waters Corporation  عضو
 االمارات العربية المتحدة

 االستاذ خالد غفّار

☐ 
 

☒ 
 

نبيل محمد ىمصطفد.  مصر  عضو  

☐ 
 

☒ 
 

 م. ريم محمود القيسي االردن  عضو

☐ 
 

☒ 
 

الخبوليم. سكينة محمد  ليبيا  عضو  
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 أبرز النقاط -سجل المناقشات والقرارات 

 عبر ا  افتراضي ،2022مارس  31يوم الخميس  AOAC INTERNATIONALقد االجتماع االفتتاحي األول للجنة التنفيذية للقسم العربي في ع  

 االلكتروني. Zoom تطبيق

 مراجعة جدول االعمال أ.

 .12أعضاء من أصل  10 شاركةمتم تحقيق نصاب الحضور ب

 تمت مراجعة جدول األعمال المقترح واعتماده من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين في االجتماع.

 ياالفتتاح الخطابب. 

 لعمل كأعضاء فيااستجابتهم السريعة وقبولهم  شكرجميع أعضاء اللجنة التنفيذية وب قاصوف، رحب خاللهالبدأ االجتماع بخطاب افتتاحي ألقاه الدكتور أمين 

الكبيرة في جعل هذه المبادرة عراب هذه المبادرة وللدكتور إيلي بو يزبك لجهوده  ا،يل جودفروه إلى البروفيسور صمووجّ اللجنة التنفيذية ، مع شكر خاص ُ

 حقيقة واقعة.

والجمعية العالمية لعلوم   (AIDSMO)بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتقييس  قائمالمبادرة في إطار التعاون ال وف هذهاصقالوضع الدكتور 

 مستعرضا  . ثم تابع حديثه AOAC INTERNATIONALالقسم العربي في عن استضافة وتشغيل  تانمسؤول انستكون انتل، وال (GFoRSS)األغذية  شريعاتت

، ورسالتها ورؤيتها ، وعضويتها وأقسامها اإلقليمية ، واختتم حديثه عن المكاسب الرئيسية التي يمكن  AOAC INTERNATIONALخلفية تاريخية موجزة حول 

 أن تتوقعها المنطقة من هذه المبادرة الهامة.

 تقديم أعضاء اللجنة التنفيذية .ج

ا عن  ، أعرب أعضاء. خالل كلماتهم االفتتاحيةثم قام جميع األعضاء الحاضرين بتقديم أنفسهم لمنطقة العربية ، حيث تم لتهم للقسم وانتظارااللجنة التنفيذية أيض 

 لة والخطة االستراتيجية للقسم.، ليتم النظر فيها لمزيد من المناقشات حول الرؤية والرساتبادل أفكار قيمة للغاية

، أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن رؤيتهم للقسم والفوائد المحتملة للمنطقة والدكتور نبيل هقاها الدكتور جود، ال سيما تلك التي ألمن بين الكلمات التمهيدية

، وتعزيز بين المختبرات العربية ةب التحليلييلاالعربي في تعزيز تنسيق األسالعربية. من بين األفكار المشتركة ، ذكر األعضاء الدور الذي يمكن أن يلعبه القسم 

، ناقش جميع األعضاء أهمية إقامة تعاون مع الالعبين وتنظيم وتنفيذ اختبارات الكفاءة، إلخ. عالوة على ذلك ،في المنطقة ISO 17025واستدامة اعتماد 

، (ARACالعربي لالعتماد ) جهازالغذائية ، والجامعات ، وال ل المختبرات المرجعية الوطنية ، والصناعاتالرئيسيين العرب وأصحاب المصلحة في هذا المجال مث

طالب  مع صلوالتمن القسم العربي ، من خالل االمطلوبة وما إلى ذلك. وعلى مستوى آخر ، اتفق األعضاء على أهمية بناء القدرات كأحد المهام الرئيسية 

 المخاطر الناشئة في المنطقة العربية. خذ بعين االعتبارمع اال ،، وما إلى ذلك اتالتدريبالجامعات ، وتنظيم 

 ملخص لألنشطة:   AOAC INTERNATIONALإنشاء القسم العربي من . د

ن من الدول العربية وأهمية على عدد األعضاء الفعليي ايضا   لط الضوءسُ ونشاء القسم العربي مع اللجنة التنفيذية ، إل بعتالتي ات  تمت مشاركة الخطوات الرئيسية 

 .تمثيلال ضعيفةشحين من البلدان المتبقية الجذب المزيد من المر

 خارطة طريق لتفعيل القسمه. 

 .ناقشت اللجنة التنفيذية مشروع خارطة طريق لتفعيل القسم ووافقت على مسودة الوثيقة التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور )الملحق األول(
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 االجتماعات المقبلة تحديد مواعيدو. 

 أنشطته األولى.تفعيل ، مما سيساعد في تعزيز إنشاء القسم واجتماعات متكررة ، على أساس شهرياتفق جميع األعضاء على تنظيم 

 تعليق االجتماعز. 

 والساعة الثالثة مساء  بتوقيت الرباط. ، الخامسة مساء  بتوقيت القاهرةساعة السادسة مساء  بتوقيت بيروتاختتم اجتماع اللجنة التنفيذية في تمام ال

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AOAC INTERNATIONAL 2022 مارس 31– سجل المناقشات والقرارات – القسم العربي ع اجتما   

  

  AOAC INTERNATIONAL القسم العربي / سجل المناقشات والقراراتAREXEC/03/2022  4 

 

  الملحق األول

 AOAC INTERNATIONAL م العربي فيخارطة طريق لتفعيل القس

1. Operationalization of the Section’s Executive Committee 

 Define the frequency of meetings (2 meetings/per month for the first 3 months; then 1 meeting per 

month) and approve the dates. 

 Creation of a WhatsApp group. 

2. Discussion and Adoption of the Bylaws and the Operational Procedures  

 Bylaws to be shared with the Executive Committee before the 2nd meeting. 

 Bylaws to be translated to Arabic in a later stage - any amendment to be approved by the AOAC 

INTERNATIONAL Board of Directors.   

 Operational procedures to be developed and discussed by the Executive Committee. 

3. Survey about Key Priorities for the Arab Region 

 To be conducted among the 70+ members of the Arab section (systematic survey with graded indicators 

in terms of methods development and validation needs, challenges, etc.). 

 Based on results, top priorities will be defined, discussed and adopted by the Executive Committee. 

4. Development of the Webpage 

 Hosted by the GFoRSS website. 

 Publish the bylaws. 

 To publish list and minutes of upcoming meetings and interventions. 

 ID pictures and short biography for the website. 

5. Strategy of Engagement at Regional, Sub-regional and Country Levels 

 Development of the memberships management system (Conditions of acceptance, online application). 

 Recruitment campaign of new members for the Arab section and potentially for AOAC INTERNATIONAL 

also.  

 Meetings with key organizations in the region.  

6. Organization and structuring of the section’s sponsoring and fund-raising program 

 Discuss and adopt the sponsorships packages (silver, gold and platinum).  
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7. Organization of engagement with AOAC INTERNATIONAL 

 Introduction of AOAC processes and programs through trainings, first for the Executive Committee and 

then for all members during the annual meeting. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 


