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سجل المناقشات والقرارات  -أبرز النقاط
عقد االجتماع الثاني للجنة التنفيذية للقسم العربي في  AOAC INTERNATIONALيوم االربعاء  27أبريل  ،2022افتراضيا عبر تطبيق Zoom
االلكتروني.
أ .مراجعة واعتماد جدول االعمال المقترح
تم تحقيق نصاب الحضور بمشاركة  11عضو من أصل .12
تمت مراجعة جدول األعمال المقترح واعتماده من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين في االجتماع.
ب .تعريف بأعضاء اللجنة التنفيذية الجدد
ر ّحبت اللجنة التنفيذية بأعضائها الجدد المهندس أحمد الب ّ
شه من هيئة التقييس الخليجية والمهندسة نرجس الح ّمار من تونس .ألقى كال العضوين
المحترمين كلمة تمهيدية موجزة ،معربان عن انتظاراتهما ودعمهما الكامل للقسم.
ج .مراجعة واعتماد سجل المناقشات والقرارات الجتماع  31اذار .2022
وافق أعضاء اللجنة التنفيذية باإلجماع على سجل المناقشات والمقررات لالجتماع السابق.
د .إنشاء القسم العربي من  : AOAC INTERNATIONALاألعضاء الباقون لتفعيل تسجيلهم
قام الدكتور أمين القاصوف بتذكير أعضاء اللجنة التنفيذية بالحاجة الماسة للتواصل مع األعضاء المحتملين المتبقين ،والذين سبق ترشيحهم لعضوية
 ، AOAC INTERNATIONALولم يتمموا تفعيل حساباتهم .وفي هذا السياق طلب مساعدة اللجنة التنفيذية لالتصال بباقي األسماء الذين لم
يفعلوا حساباتهم بعد .أعرب جميع األعضاء عن عزمهم تولي هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.
ه .عرض واعتماد شامل للقانون الداخلي للقسم
ناقشت اللجنة التنفيذية بعد ذلك القانون الداخلي للقسم ،كما وافق عليها مجلس إدارة  AOAC INTERNATIONALفي  14مارس .2022
قام الدكتور أمين القاصوف بتسهيل عرض جميع المواد وتم تقديم كل مادة وعرضها واعتمادها على حدة .بعد مراجعة عامة للوثيقة ،اعتمدت اللجنة
القانون الداخلي باإلجماع.
و .مناقشة واعتماد معايير عضوية القسم العربي وعملية قبول اعضاء جدد
يعتبر إطالق استمارة تقديم الطلبات لألعضاء الجدد أحد األهداف ذات األولوية للقسم العربي .ناقشت اللجنة اقترا ًحا حول المجاالت التي سيتم
تضمينها في هذه االستمارة ووافقت على االقتراح .ثم ناقشت اللجنة أفكارا ً شيقة حول حملة إعالنية لتشجيع أعضاء جدد من المنطقة العربية على
االنضمام إلى القسم  ،ال سيما أن هذا االنضمام سيكون مجانيًا .أبلغ د .جودة اللجنة عن حشد كبير مزمع اطالقه في قطر لتشجيع التقدم لعضوية
القسم العربي .وذ ّكر البروفيسور صموئيل جودفروي أيضًا أن جميع األعضاء المقبولين في القسم العربي سيتم منحهم تلقائيًا عضوية الفئة ب داخل
الجمعية العالمية لعلوم تشريعات األغذية ) ،)GFoRSSوفقًا للقوانين الداخلية لكال المنظمتين.
ز .الحدث المرتقب الذي يستضيفه القسم العربي
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ناقشت اللجنة الحدث القادم حول تدريب العلماء من أفريقيا في مختبرات دبي المركزية  -بدعم تعاوني مع االتحاد األفريقي وقسم أفريقيا جنوب
الصحراء في  AOAC INTERNATIONALواتفقت على أن أجزاء من الحدث ستبث مباشرة وعلنية من أجل افادت أعضاء القسم العربي
وكذلك جميع المجتمعات العلمية المهتمة من المنطقة العربية .كما شددوا على أن مثل هذه األنشطة تندرج تما ًما ضمن أهداف القسم كما هو مذكور
في قانونه الداخلي " :المساهمة بتوفير وسائل لزيادة المعرفة والمهارات الفنية لعلماء تحليل األغذية خاصة من خالل الندوات والمنتديات وورش
العمل ونشاطات أخرى مماثلة " .
ح .تحديد مواعيد االجتماعات المقبلة
أعرب جميع األعضاء مجدداً عن اتفاقهم على تنظيم اجتماعات متكررة ،مما سيساعد في تعزيز إنشاء القسم وتفعيل أنشطته.
ط .تعليق االجتماع
اختتم اجتماع اللجنة التنفيذية في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت بيروت ،الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشرة والنصف
بتوقيت الرباط.

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