بسم اهلل الرحمن الرحيم
محضر االجتماع السابع لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال الزراعـــــــــي بشقيه
الحيواني والنباتي
التاريــــــــــــخ :السبت الموافق  5/02/2011الساعة الحادية العاشرة صباحاً
المكـــــــــــــــان :قاعة فتح الرحمن البشير  ،إتحاد الغرف الصناعية
األجندة
 -1إجازة وقائع االجتماع السابق
 -2عرض ليكفية التقديم لمشروعات في الطاقة النظيفةإلستثمارها في سوق الكربون
 -3أي مواضيع أخرى
الحضور من األعضاء المؤسسين و هــــــــــم :
 -1ب .السماني الجيلي
 -2ب .مني محجوب أحمد
 -3د .معاوية الحسن منصور
 -4معاوية محمد مصطفى
 -5أ -إدريس سليمان حسين
 -6د .أحمد عبد القادر أحمد
 -7أ -منير عثمان البيلي
 -8صفاء عبد القادر
 -9د .عبد الرحيم صالح
 -10أريج رياض عمر علي
اآلتية أسماؤهم لم يتمكنوا من الحضور
 -11د .حافظ عبد هللا محمد علي
 -12إكرام بابكر علي أحمد
 -13محمد عبد هللا اإلمام
-14نادية اوليفر واني
-15ب .يوسف رزق هللا سليمان
 -16أ .محمد عبد هللا محمد علي
 -17ب .تاج السر بشير عبد هللا
 -18أ .سعادة نايل
 -19د .سالم جبريل أحمد
 -20د .عبد القادر عبد الرحمن األمين
 21د.أزهرية عبد الباقي البشري
 -22د .إبراهيم أبو عبد هللا البخاري

 -23ب .منى أحمد عجب أرباب
 -24ب .سيادات التجاني محمد يس
 25أ .سارة رشيد أحمد
 26د .عائشة الفكي
 27أ .بابكر حمد أحمد
 -28أ .راوية عبد المنعم عيسى
 -29د .محمود إيبنعوف
 -30أ .كمال الدين جعفر
 -31د .نور الهدى عبد الجليل
 -32د .يسن أحمد النعيم
 -33د .الثائر حسن محمد صالح
 -34د .األمين عبد الماجد
-35د .مجدي المرضي
-36د .محمد تاج الدين
 -37أ .مصطفي خليفة أحمد
 -38د .ضياء الدين حسن خير هللا
 -39أ .دنيا حسن خلف هللا
 -40ب .حسين إبراهيم حامد أبو عيسى
 -41ب .عوض محجوب
 -38أ .صفاء الماحي
-39رجاء بانقا موسى
 -40د .مزمل عطا علي
 -41أ .عفاف الجزولي
-42أ .إكرام بابكر علي أحمد
 -43د .اليمن فضل هللا محمد
 -44محمد فضل المولى إدريس
 -45محمد علي محمد
 -46أريج رياض عمر علي
البند األول
بدأ االجتماع بتالوة من آيات الذكر الحكيم ثم تم عرض وقائع االجتماع السابق بغرض إجازته
وكان هناك تساؤل إذا أعتبر هذا إجتماع للجمعية العمومية كما أشير إلي عدم إنتظام أعضاء
الجمعية إذ أنهم دائمي التغيير وال بنتظمون في الحضور.
البند الثاني
تم عرض كيفية التقديم لمشروعات في الطاقة النظيفة بغرض تسويقها في سوق الكربون وذلك
ألن الدول المتقدمة ارتضت أن تقدم دعما للدول األقل نموا بغرض تشجيعها في تنفيذ مشاريع
تعمل إما لتقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة أو سحب ثاني أوكسيد الكربون من الجو ولكي يتم

هذا الدعم فهناك عدة شروط وعدة مراحل وعدة حسابات لقياس الكمية من الكربون الذي يتم
بيعه بالطن ولسنوات أقلها عشرة سنوات.
البند الثالث
تفاكر الحضور علي كيفية المضي قدما بمستقبل الجمعية وبرزت عدة نقاط
 مع أنه تم تسمية عدة لجان للقيام بانشطة مختلفة إال أنه لم يتم شيء والذي يعزى
لعدم وجود حوافز إذ اصبح توفير المال االزم عائقا
 إقامة منتديات في المجال الزراعي يدعى إليها منظمات عالمية ،الخبراء ،المهتمين،
متخذي القرار ووسائل اإلعالم
 اإلتصال بجهات إعتبارية تعمل على رعاية الجمعية علي أن تلعب الجمعية دوراً
في تقديم الدعم الفني وتم تسمية مجلس سبق الخيل ومجلس تنمية الرحل وجمعية
البان حلة كوكو
 البد من وجود مدير للمكتب التنفيذي يدفع له مرتب لمتابعة المنتديات ،إستقطاب
اإلعالم ومتابعة المشاريع
ومن ثم تطرق اإلجتماع إلي ضرورة عمل لمسح مشاريع تمت في البيوقاز وعمل
دراسة إلمكانية إنتاج البيوقاز من أعشاب النيل .أيضا تمت اإلشارة أن اإلجتماع القادم
سيتم بحضور مندوب العون اإلنساني لتجديد عمل الجمعية وسوف يحدد يوم اإلجتماع
الحقا إذ أن المندوب ال يستطيع الحضور في يوم السبت الذي يعتبر يوم عطلة ،كما
أنه يطالب قبل القدوم تسليمه قائمة من أسماء الجمعية العمومية وبالتالي نهيب من
الذين أن يريدون أن يستمروا ضمن الجمعية أن يعبروا عن هذه الرغبة حتى يتم رفع
أسمائهم إلي المفوضية  .وأخيرا تم توزيع مطبقات تم طباعتها من قبل متبرع وسوف
يتم المزيد في اإلجتماع القادم.

