بسم اهلل الرحمن الرحيم
محضر االجتماع األول لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال الزراعـــــــــي بشقيه
الحيواني والزراعي
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تنوير عن الفترة السابقة
رؤية مستقبلية للجمعية
اشتراكات األعضاء
أي مواضيع أخرى

الحضور من األعضاء المؤسسين و هــــــــــم :
 -1ب .مني محجوب أحمد
 -2د .حافظ عبد هللا محمد علي
 -3د .أحمد عبد القادر أحمد
 - -4د .أزهرية عبد الباقي البشري
 -5أ .سارة رشيد أحمد
 -6ب .السماني الجيلي
 -7د .محمد تاج الدين
 -8أ -منير عثمان البيلي
 -9د .معاوية الحسن منصور
 -11ب .يوسف رزق هللا سليمان
 -11د .مجدي المرضي أحمد
أ .مصطفي خليفة أحمد
-12
 -13د .ضياء الدين حسن خير هللا
 -14د .نور الهدى عبد الجليل
 -15أ -إدريس سليمان حسين
 -16د .النذير عمر عبد الملك
 -17أ -دنيا حسن خلف هللا
 -18أ -محمد عبد هللا محمد
 -19د .إبراهيم أبو عبد هللا البخاري
 -21د .عائشة الفكي
 -21ب .تاج السر بشير عبد هللا
 -22د .عبد القادر عبد الرحمن األمين
اآلتية أسماؤهم لم يتمكنوا من الحضور وقد أمنوا على ما جاء في المحضر

 -23د .سالم جبريل أحمد
 -24د .يسن أحمد النعيم
 -25د .مزمل عطا علي
 -26د .الثائر حسن محمد صالح
 -27أ .كمال الدين جعفر
 -28نادية اوليفر واني

 -29سعادة نايل أحمد
 -30د .األمين عبد الماجد
 -31ماجدة مبارك
البند األول
تم تنوير من رئيس الجمعية عن ما تم إنجازه في القترة السابقة من تسجيل وتأسيس
للمكتب التنفيذي واجتماعات للجمعية العمومية والمكتب التنفيذي (مرفق) وقد نوهت على
ضرورة دفع االشتراكات كشرط للعضوية كما جاء في النظام األساسي وبما أنه قد تم فتح
ملف للجمعية بمفوضية الغون اإلنساني فالبد من إيداع أسماء األعضاء المؤسسين  ،هذا
وقد شرح السيد أمين المال الموقف المالي وما يعتريه من عجز (مرفق).
البند الثاني
برزت كثير من اآلراء فيما يختص بالرؤية المستقبلية
 الحرص على أن يكون هناك لقاء شهري يوطد الصلة بين األعضاء ويهيئ الفرصة
لتبادل اآلراء وكتابة مشاريع إلغضاء يعملون في نفس المجال وأيضاً طرح موضوعات
لمنتديات في المجال الزراعي وفي هذا الصدد أقترح لمنتدى يستهدف اتحادات ومنتجين
في المجال الزراعي والحيواني يتمخض عنه عمل شراكات يغبر فيه الطرف األول
في إبداء رغبة في تدريب كوادره ورفع وغيهم في المجال المحدد .وقد تم الموافقة أن
يكون اللقاء الشهري في أول سبت لكل شهر بإتحاد الغرف الصناعية والذي وافق
دكتور أبو إبراهيم البخاري المكلف بإنشاء الغرفة السودانية للبيئة والصحة المهنية
مشكوراً باستضافة هذه اللقاءات.
 وضع خارطة طريق لمشاريع نقل التقانات في المجال الزراعي وذلك من خالل وضع
مشاريع للتقانات المطلوبة قبل تنفيذ المشروع كتقانات خاصة باستصالح التربة وحصاد
المياه وتقانات تتعلق بالزراعة وما بعدها من تعبئة وتغليف وغيرها.
 عمل لقاءات تشاورية مع المؤسسات والهيئات األكاديمية والبحثية والهيئات التنفيذي ذات
الصلة.
 االتصال ببنك األسرة والتمويل األصغر لما لديهم من ميزانية مرصودة لرفع القدرات
 طلب الدعم من المؤسسات ذات الصلة وسوف يساعد في هذا الصدد كل من األساتذة
ضياء الدين حسن ،معاوية الحسن ومنير عثمان
 االنتشار في الواليات المختلفة والترويج للجمعية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية
والمقروءة
 توصيف مهام المكتب التنفيذي ومشاركة كل األعضاء بانضمام كل مجموعة لما ترغب
من مهام

البند الثالث
تقدم الحاضرون بمقترحات عدة لكيفية جمع االشتراكات برز منها اآلتي
 عن طريق تحويل قيمة االشتراك في حساب الجمعية ()8029
 المين المال في مقر الجمعية والذي سيتم تواجده بالمقر يومين في األسبوع من
أول كل شهر (األحد والخميس)
 المين المال أثناء اللقاء الشهري بقاعة إتحاد المصارف
هذا وقد رجح الحضور أن الدفع قد يكون لعدة شهور مقدماً والباب مفتوح لمن أراد
التبرع بالمزيد وهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال.
البند الرابع
وافق الحضور على ترشيح دكتور عبد الجليل لمنصب األمين العام خلفاً للدكتور
مزمل عطا الذي سيغادر البالد للعمل بدولة قطر والذي أبلى بالءاً حسناً ونحسبه في
ميزان حسناته ونتمنى له إقامة طيبة بالخارج .وأخيراً وافق الحضور على إرسال
جدول من رئيس الجمعية يتضمن معلومات عن األعضاء والجهات التي ينتمون إليها
وفي هذا الصدد نرجو من السادة األعضاء بموافقتنا بالتخصص حتى يتم التعاون في
كتابة المشاريع المختلفة وسنقوم بتعميم الجدول في حينه .إلي ذلك انتهي االجتماع في
تمام الساعة الواحدة والنصف.

