بسم اهلل الرحمن الرحيم
محضر االجتماع الثاني لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال الزراعـــــــــي بشقيه
الحيواني والزراعي
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األجندة
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إجازة وقائع االجتماع السابق
تنوير عما نجم عن الوقائع
رؤية مستقبلية للجمعية
أي مواضيع أخرى

الحضور من األعضاء المؤسسين و هــــــــــم :
 -1ب .مني محجوب أحمد
 -2ب .السماني الجيلي
 -3أ -منير عثمان البيلي
 -4د .معاوية الحسن منصور
 -5د .نور الهدى عبد الجليل
 -6أ -إدريس سليمان حسين
 -7أ -محمد عبد هللا محمد
 -8د .إبراهيم أبو عبد هللا البخاري
 -9د .عبد القادر عبد الرحمن األمين
د .سالم جبريل أحمد
-11
أ .كمال الدين جعفر
-11
أ -سعادة نايل أحمد
-12
ماجدة مبارك
-13
د .عبد الجليل علي
-14
اآلتية أسماؤهم لم يتمكنوا من الحضور
 -15د .يسن أحمد النعيم
 -16د .مزمل عطا علي
 -17د .الثائر حسن محمد صالح
 -18نادية اوليفر واني
 -19د .األمين عبد الماجد
 -11د .مجدي المرضي
 -11د .حافظ عبد هللا محمد علي
 -22د .أحمد عبد القادر أحمد

د .أزهرية عبد الباقي البشري
-21
 -22أ .سارة رشيد أحمد
 -23د .محمد تاج الدين
 -24ب .يوسف رزق هللا سليمان
 -22أ .مصطفي خليفة أحمد
 -22د .ضياء الدين حسن خير هللا
 -22د .النذير عمر عبد الملك
 -21أ -دنيا حسن خلف هللا
 -21د .عائشة الفكي
 -32ب .تاج السر بشير عبد هللا

-31
-32
-33
-34
-32
-32

أعضاء جدد
ب .منى أحمد عجب أرباب
ب .حسين إبراهيم حامد أبو عيسى
د .محمود حسن إبنعوف
ب .عوض محجوب
أ .صفاء الماحي
أ .رجاء بانقا موسى

البند األول
بدأ االجتماع بتالوة وقائع االجتماع السابق وما تم لما نجم عنه إذ اجتمعت الجمعية التنفيذية
وقامت بتوصيف مهام المكتب التنفيذي توطئة لرغبة بقية األعضاء في مساعدة أعضاء المكتب
التنفيذي في أداء مهامهم .بالنسبة لطلب الدعم من المؤسسات ذات الصلة فقد تم مخاطبة عدة
جهات (سوق األوراق المالية ،بنك المزارع ،البنك الزراعي ووزارة الثروة الحيوانية) وقد تم
منح ألف جنيه من سوق األوراق المالية فلهم جزيل الشكر  .وضع تصور لمنتدى يستهدف
فئات معنية باإلنتاج الزراعي والحيواني مثل االتحادات ،الجمعيات الزراعية ،المربين والهيئات.
وقد تم توزيع جدول للحضور يوضح مهام المكتب التنفيذي حتى يتسنى لألعضاء للمشاركة
والتعاون .هذا وسوف تتواصل اجتماعات اللجنة التنفيذية لوضع تصور نهائي للمنتدى
البند الثاني
قام دكتور أبو إبراهيم البخاري بشرح مستفيض عن منتج صديق للبيئة يستخدم في المجال
الزراعي ،الحيواني والبيئي وتقوم فكرة هذا المنتج على فلسفة العودة إلي العودة للطبيعة
من قبل عالم ياباني أثبت جدية منتجه الذي سجله وقامت بتطبيقه عدة دول ويقوم دكتور
بخاري بإنتاجه محلياً وهو عبارة عن خليط من الكائنات الدقيقة التي تعمل في تكامل
وتجانس تام وقد أجريت عدة تطبيقات بنجاح تام :زهرة الشمس والذرة الشامية والفول
السوداني بغرض إنتاج التقاوي ،بالنسبة للشمام ،الفاصوليا والبطاطس واألعالف أثر المنتج
في تسريع اإلنبات وبالتالي تفادي كثير من األمراض ،بالنسبة للطماطم فقد أطال المنتج

حيوية الثمار .إضافة المنتج للردة وتركها للتخمر يزيد من استهالك الحيوان للطعام من
خالل زيادة حيوية الكائنات الدقيقة بالكرش كما أن األثر التعقيمي للمنتج يخرج روث
خالي من الديدان وبالتالي استخدامه بطريقة آمنة في تسميد األرض وهناك تجارب أجريت
في السعودية في الدجاج الالحم والبياض حيث وصلت الوزن المطلوب للذبح في وقت أقل
بالنسبة لالحم أما البيض فقد تميز بزيادة نسبة البروتين وانخفاض نسبة الكلسترول  ،أيضاً
في االستزراع السمكي حيث يقلل من انبعاث األمونيا الناتج من إضافة فضالت الدواجن
 .في الجانب البيئي فان المنتج بإضافته إلي مياه الشرب إلي التخلص من نمو الطحالب
والرائحة الكريهة وكذلك بالنسبة لمياه السلخانات .أيضاً ساعد المنتج من التخلص تلوث
المياه السطحية والذي بلغ  %60في مدينة الخرطوم والذي يمكن أن يلوث المياه الجوفية.
يساعد المنتج في تحليل الفضالت اآلدمية الصلبة وكذلك فرث الحيوان ولمزيد من
المعلومات يمكن زيارة الموقع www.emrojapan.com
تحدث برفسيور السماني عن تكوين الجمعية الفريد حيث يكون كل فرد جمعية في تخصصه
وبالتالي استقطاب اآلخرين الذين يعملون في نفس المجال لكتابة مشاريع تجد قبوالً لدى
المانحين خاصة وأن كلها تصب في تحقيق أهداف األلفية الثالثة أهمها رفع الفقروالتنمية
المستدامة ،كما أوضح أن الجمعية تعمل في مجال رفع الوعي ،التدريب والتنمية ويكمن دورها
األساسي في الوصول إلي الشرائح الضعيفة لرفع معاناتها من خالل نقل التقانات ورفع
القدرات وأهاب أن هذا العمل الكبير هو من شيمة من يريد أن يقدم خدمة للمجتمع ويساعد
في رفعته كما أكد على ضرورة إقامة لجان متخصصة في المجاالت التي تعمل فيها الجمعية.
برزت عدة آراء أخري تلخصت في اآلتي
 الدخول في شراكات مع بعض األقسام في اإلنتاج الزراعي والحيواني والغرف
التجارية من أجل الوصول إلي صيغة تؤسس للمنفعة المتبادلة.
 الترويج لدور الجمعية من خالل اإلعالم المقروء ،المرئي والمسموع وإقامة الندوات
في المدن الثالثة
 التعاون مع اإلرشاد الزراعي والمشاركة في اليوم الحقلي ويوم المزارع وكذلك في
المزارع اإلرشادية للجامعات
 القيام بعمل مسوحات للشرائح الضعيفة وترتيب أولوليات لذلك تبدأ بوالية الخرطوم،
الجزيرة ووالية شمال كردفان
 مشاريع خاصة بتغير المناخ
 مشاريع خاصة بحصاد المياه والزراعة المطرية
 متابعة ما تنشره الصحف لمنظمات ترغب في إقامة دورات تدريبية لفئات في المجال
الزراعي
هذا وقد طرح الحضور عدة قضايا توزع على لجان مختلفة وقد أجمع الحضور على
تسمية اللجان واألشخاص المسئولون على النحو التالي:
اسم اللجنة
األعالف والتصنيع الغذائي
إنتاج وتصنيع األلبان
الهندسة الزراعية
اإلرشاد الحيواني والزراعي ونقل التقانة

رئيس اللجنة
ب .يوسف رزق هللا ،دز حافظ عبد هللا
ب .حسين أبو عيسى
ب .عبد الحفيظ
د .محمود حسن

حماية البيئة
الحياة البرية
إنتاج وتصنيع األسماك
صحة الحيوان
المعارف التقليدية
النباتات الطبية والعطرية
المسوحات الزراعية
الزراعة العضوية
إنتاج الخضر والفاكهة
تصنيع األغذية الخاصة
والحوامل وأغذية الفطام)
المحاصيل التقليدية (كالدوم
والنبق وااللوب)

ب .تاج السر ،ب .منى محجوب
د .عائشة الفكي
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ب .عوض محجوب
 .1صفاء الماحي
 .1سعادة نايل
 .2منى محجوب
د .نور الهدى عبد الجليل
؟؟؟؟
(المرضعات ؟؟؟؟؟
والقنقوليز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذا وسوف يقوم رئيس كل لجنة إلسقطاب المتخصصين في المجال لوضع خطة عمل
وكتابة مشاريع .وبعد شكر الحضور على المشاركة الفعّالة إنتهى االجتماع في تمام الثالثة
والربع.

