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سجل المناقشات والقرارات  -أبرز النقاط
عقد االجتماع الثالث للجنة التنفيذية للقسم العربي في  AOAC INTERNATIONALيوم االربعاء  06يوليو  ،2022افتراضيا عبر تطبيق Zoom
االلكتروني.
أ .مراجعة واعتماد جدول االعمال المقترح
تم تحقيق نصاب الحضور بمشاركة  9أعضاء من أصل .12
كما رحبت اللجنة التنفيذية بالسيد أحمد الدويصر ،منسق المبادرة العربيّة للدستور الغذائي ،كعضو مراقب في االجتماع.
تمت مراجعة جدول األعمال المقترح واعتماده من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين في االجتماع.
ب .مراجعة واعتماد سجل المناقشات والقرارات الجتماع  27أبريل .2022
وافق أعضاء اللجنة التنفيذية باإلجماع على سجل المناقشات والمقررات لالجتماع السابق.
ج .اقتراح لتحديد مقر القسم العربي في AOAC INTERNATIONAL
ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية هذا البند في نيتهم تحديد مقر القسم العربي وامتداده اإلقليمي .بدأ الدكتور أمين القاصوف بتقديم فكرة إنشاء مقر القسم
في مركز التميز العلمي ،قيد اإلنشاء حاليًا في مختبر دبي المركزي  ،بالتعاون بين الجمعية العالمية لعلوم تشريعات األغذية ( )GFoRSSوبلدية
دبي .وأعرب جميع األعضاء عن دعمهم الكامل لهذه المبادرة .عالوة على ذلك  ،أكد الدكتور أبو بكر سالمة على استعداد  AIDSMOللبقاء شريكا ً
فعالً في هذه المبادرة .كما أكد المهندس أحمد البشه على إستعداد هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( )GSOلتوفير ارتباط
وشراكة إقليمية لهذه المبادرة .شارك الدكتور مصطفى نبيل والدكتور جوده اللجنة بأفكار قيمة حول الخطوات اإلضافية التي يجب أن يتخذها القسم
إلنشاء قاعدة بيانات تضم المختبرات المعتمدة من المنطقة العربية ،وتسليط الضوء على مستويات اعتماد هذه المختبرات ونطاق التحليالت التي
تجريها ،المعدات المتاحة  ،إلخ .ستكون قاعدة البيانات هذه بمثابة معيار لألنشطة والبرامج األخرى التي سيضطلع بها القسم  ،وبالتحديد برامج اختبار
الكفاءة ( .)Proficiency testing programsكما اقترح د .مصطفى تسمية نقاط اتصال في هذه المختبرات مما يسهل التواصل بين المختبرات
األعضاء.
د .مراجعة واعتماد تعديل القانون الداخلي الذي اقترحه مجلس ادارة GFoRSS
شرح البروفيسور صامويل جودفروا سياق تعديل اللوائح الداخلية للقسم العربي على النحو الذي أوصى به مجلس إدارة .GFoRSS
يتعلق التعديل المقترح بإضافة مادة تتعلق ب "حل النزاعات" .بعد مناقشات مثمرة بشأن هذه المسألة  ،تم التفاق على إضافة البند التالي إلى اقتراح
التعديل األولي:
“..... The Section President and Vice-President shall commit to exploring avenues to bridge the identified
differences, including through the organization of relevant meetings, and develop a path forward that enables
the continued operation of the Section, by GFoRSS and in accordance with the direction of the Executive
”Committee.
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ه .مراجعة واعتماد حزم الرعاية
تم تقديم حزم الرعاية الثالث ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة .اقترح الدكتور مصطفى نبيل إضافة فرصة تكميلية للرعاة مع الباقة البالتينية ،
تتعلق بإمكانية تنظيم حدث جانبي لعرض التكنولوجيا .تم تضمين هذا االقتراح في نشرة إصدار حزم الرعاية .وجرت مناقشة مهمة أخرى تتعلق
راع محتمل .واتفق األعضاء على الحاجة إلى تطوير هذه المعايير باإلضافة إلى "الشروط المرجعية " ألي اتفاقية رعاية
بمعايير االختيار ألي
ٍ
مستقبلية .وأكد الدكتور أبو بكر سالمة على أهمية وضع استراتيجية إعالنية للوصول إلى الرعاة .ثم اعتمدت اللجنة حزم الرعاية.
و .نظرة عامة على الموقع اإللكتروني المطور حديثا وإطالق استمارة طلب العضوية الجديدة
قدم د .أمين القاصوف موقع الويب المطور حديثًا للقسم ( )arabaoac.orgوخاصة تطبيق العضوية اإللكترونية  ،وأكد على الحاجة إلى نشر هذه
المعلومات للوصول إلى جميع الزمالء المهتمين من المنطقة العربية .واتفق جميع األعضاء على أهمية هذه الخطوة وضرورة نشر هذه المعلومات
على مستوى واسع للغاية من خالل المنطقة العربية .اقترح الدكتور مصطفى نبيل عدة نقاط قيمة تتعلق بإنشاء أقسام إضافية (معلومات العضوية ،
روابط لمؤسسات ومختبرات عربية أخرى  ،برنامج الرعاية  ،إلخ) والحاجة إلى إنشاء بريد إلكتروني رسمي لالتصال بالقسم ،على سبيل المثال ،
 infoأو .contact@arabaoac.org
ز .االجتماع السنوي  27( AOAC INTERNATIONALأغسطس  01 -سبتمبر )2022 ،
ناقشت اللجنة الجتماع السنوي القادم لـ  ، AOAC INTERNATIONALوالذي سيتم تنظيمه بين  27أغسطس و  1سبتمبر  ، 2022في أريزونا،
الوليات المتحدة األمريكية .أعرب بعض األعضاء عن استعدادهم للمشاركة شخصيًا في الجتماع .كما أكدت اللجنة على أهمية التعريف بالقسم
وأنشطته المستقبلية من خالل عرض تقديمي خالل هذا الجتماع السنوي.
ح .اقتراح تنظيم ورشة عمل لتقديم هيكلية  AOAC INTERNATIONALواختصاصاتها وبرامجها ألعضاء القسم العربي
رحب أعضاء اللجنة باإلجماع بمبادرة تنظيم ندوة عبر اإلنترنت ،يقدمها مديري البرامج من  ،AOAC INTERNATIONALوأبرزوا أهميتها الكبيرة
إلطالق القسم العربي.
ط .تذكير بالحدث المرتقب :تدريب علماء من أفريقيا في مختبرات دبي المركزية  -بدعم تعاوني مع االتحاد األفريقي وقسم أفريقيا جنوب الصحراء
في AOAC INTERNATIONAL
تم تذكير اللجنة بالحدث القادم :تدريب العلماء من أفريقيا في مختبرات دبي المركزية  -في دعم تعاوني مع التحاد األفريقي وقسم أفريقيا جنوب
الصحراء في  ، AOAC INTERNATIONALباإلضافة إلى قسم الهند في  ، AOAC INTERNATIONALحيث ينتسب المدربون.
ي .تحديد مواعيد االجتماعات المقبلة
أعرب جميع األعضاء مجددا ً عن اتفاقهم على تنظيم اجتماعات متكررة ،مما سيساعد في تعزيز إنشاء القسم وتفعيل أنشطته .وتم االتفاق على تنظيم
االجتماع المقبل نهاية أغسطس  ،أوائل سبتمبر .2022
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ك .ختام االجتماع
اختتم اجتماع اللجنة التنفيذية في تمام الساعة  pm 1:45بتوقيت بيروت12:45 pm ،بتوقيت القاهرة  11:45 amبتوقيت الرباط.

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