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اللجنة التنفيذيّة
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سجل المناقشات والقرارات
 2022آذار 31
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الرباط  | 1:30 PM – 2:30 PMتونس 2:30 PM – 3:30 PM
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سجل المناقشات والقرارات  -أبرز النقاط
عقد االجتماع االفتتاحي األول للجنة التنفيذية للقسم العربي في  AOAC INTERNATIONALيوم الخميس  31مارس  ،2022افتراضيا عبر
تطبيق  Zoomااللكتروني.
أ .مراجعة جدول االعمال
تم تحقيق نصاب الحضور بمشاركة  10أعضاء من أصل .12
تمت مراجعة جدول األعمال المقترح واعتماده من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين في االجتماع.

ب .الخطاب االفتتاحي
بدأ االجتماع بخطاب افتتاحي ألقاه الدكتور أمين القاصوف ،رحب خالله بجميع أعضاء اللجنة التنفيذية وشكر استجابتهم السريعة وقبولهم العمل كأعضاء في
اللجنة التنفيذية  ،مع شكر خاص ُو ّجه إلى البروفيسور صمويل جودفروا ،عراب هذه المبادرة وللدكتور إيلي بو يزبك لجهوده الكبيرة في جعل هذه المبادرة
حقيقة واقعة.
وضع الدكتور القاصوف هذه المبادرة في إطار التعاون القائم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتقييس ) (AIDSMOوالجمعية العالمية لعلوم
تشريعات األغذية ) ،(GFoRSSواللتان ستكونان مسؤولتان عن استضافة وتشغيل القسم العربي في  .AOAC INTERNATIONALثم تابع حديثه مستعرضا
خلفية تاريخية موجزة حول  ، AOAC INTERNATIONALورسالتها ورؤيتها  ،وعضويتها وأقسامها اإلقليمية  ،واختتم حديثه عن المكاسب الرئيسية التي يمكن
أن تتوقعها المنطقة من هذه المبادرة الهامة.

ج .تقديم أعضاء اللجنة التنفيذية
ثم قام جميع األعضاء الحاضرين بتقديم أنفسهم .خالل كلماتهم االفتتاحية ،أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا عن انتظاراتهم للقسم وللمنطقة العربية  ،حيث تم
تبادل أفكار قيمة للغاية ،ليتم النظر فيها لمزيد من المناقشات حول الرؤية والرسالة والخطة االستراتيجية للقسم.
من بين الكلمات التمهيدية ،ال سيما تلك التي ألقاها الدكتور جوده والدكتور نبيل ،أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن رؤيتهم للقسم والفوائد المحتملة للمنطقة
العربية .من بين األفكار المشتركة  ،ذكر األعضاء الدور الذي يمكن أن يلعبه القسم العربي في تعزيز تنسيق األساليب التحليلية بين المختبرات العربية ،وتعزيز
واستدامة اعتماد  ISO 17025في المنطقة ،وتنظيم وتنفيذ اختبارات الكفاءة ،إلخ .عالوة على ذلك ،ناقش جميع األعضاء أهمية إقامة تعاون مع الالعبين
الرئيسيين العرب وأصحاب المصلحة في هذا المجال مثل المختبرات المرجعية الوطنية  ،والصناعات الغذائية  ،والجامعات  ،والجهاز العربي لالعتماد ()،ARAC
وما إلى ذلك .وعلى مستوى آخر  ،اتفق األعضاء على أهمية بناء القدرات كأحد المهام الرئيسية المطلوبة من القسم العربي  ،من خالل التواصل مع طالب
الجامعات  ،وتنظيم التدريبات  ،وما إلى ذلك ،مع االخذ بعين االعتبار المخاطر الناشئة في المنطقة العربية.

د .إنشاء القسم العربي من  : AOAC INTERNATIONALملخص لألنشطة
سلط الضوء ايضا على عدد األعضاء الفعليين من الدول العربية وأهمية
تمت مشاركة الخطوات الرئيسية التي اتبعت إلنشاء القسم العربي مع اللجنة التنفيذية  ،و ُ
جذب المزيد من المرشحين من البلدان المتبقية الضعيفة التمثيل.

ه .خارطة طريق لتفعيل القسم
ناقشت اللجنة التنفيذية مشروع خارطة طريق لتفعيل القسم ووافقت على مسودة الوثيقة التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور (الملحق األول).
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و .تحديد مواعيد االجتماعات المقبلة
اتفق جميع األعضاء على تنظيم اجتماعات متكررة  ،على أساس شهري ،مما سيساعد في تعزيز إنشاء القسم وتفعيل أنشطته األولى.

ز .تعليق االجتماع
اختتم اجتماع اللجنة التنفيذية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت ،الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة مساء بتوقيت الرباط.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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الملحق األول
AOAC INTERNATIONAL خارطة طريق لتفعيل القسم العربي في
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.

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