
نوعية ت�ساهم يف التطوير العلمي يف املجاالت املطلوبة، عالوة 
على خلق برامج حتفيزية للمبدعني من ال�سباب وغريهم دعماً 

مل�سرية التنمية.

اأ�ضكـــــال الع�ضويــــة

ممن  االإن�سمام  يف  راغب  فرد  لكل  مفتوحة  اجلمعية  ع�سوية 
املتخ�س�سة  الفئات  من  خا�سة  املطروحة،  باالأهداف  يوؤمن 
ال�سركات  اأو  االأفراد  من  املهتمني  اأو  االآفات  باإدارة  واملعنية 
واملوؤ�س�سات بالقطاعني اخلا�ص والعام. ويتحقق ان�سمام الفرد 
ر�سوم  ت�سديد  مع  موقعة  وت�سليمها  الع�سوية  ا�ستمارة  مبلء 

الت�سجيل. وهناك اأربعة اأ�سكال لع�سوية اجلمعية كما يلي:
ع�سوية كاملة )ع�سو عامل(: وهى للمتخ�س�سني )بكالريو�ص 
الزراعية  االآفات  واإدارة  النبات  وقاية  جماالت  يف  فوق(  فما 

واحليوانية واالآفات ال�سحية.
ع�سوية انت�ساب: متنح ملن لهم اهتمام بعمل اجلمعية اأو ممن 
دعموا اأو �ساهموا يف اأن�سطتها املتنوعة من الطالب اأو العاملني 
وذلك  االن�سمام،  يف  الرغبة  ولهم  خمتلفة  اأخرى  مبجاالت 

بح�سب ما تقره اللجنة التنفيذية وفق �سروط.
ع�سوية موؤ�س�سات: متنح للموؤ�س�سات والهيئات العامة واخلا�سة 

التي لها اهتمامات باإدارة االآفات وت�سهم يف دعمها.
جليلة  واأعمال  ا�سهامات  قدم  ملن  متنح  فخرية:  ع�سوية 

للجمعية، من غري املتخ�س�سني.

امل�ضــــادر املاليــــــــة

تتكون املوارد املالية من االآتي:
• ر�سوم الت�سجيل للع�سوية واال�سرتكات ال�سنوية لالأع�ساء.

• التربعات.
• الهبات واالأوقاف التي توافق عليها اللجنة التنفيذية.

الفنية  واخلدمات  املبيعات  بع�ص  من  الرمزية  الر�سوم   •
واال�ست�سارية للجمعية.

• اأي موارد اأخري م�سروعة.
طريقة الت�ضجيل ودفع اال�ضرتاكات

باللجنة  الع�سوية  الأمني  ملئها  بعد  الت�سجيل  ا�ستمارة  ت�سلم 
التنفيذية اأو اأحد اأع�ساء االرتباط املنت�سرين باملوؤ�س�سات العاملة 
الت�سجيل  ر�سوم  دفع  مع  والواليات،  العا�سمة  يف  املجال  يف 
والتقيد بدفع اال�سرتاكات ال�سهرية/ال�سنوية يف حينها. وهناك 

ثالث خيارات للدفع كما يلي:
o دفع مبا�سر عن طريق االإي�سال الأمني الع�سوية اأو اأمني املال 

اأو اأحد اأع�ساء االرتباط يف مواقع العمل.
o حتويل يف ح�ساب اجلمعية: ح�ساب رقم 01000192630 با�سم 
"اجلمعية ال�سودانية الإدارة االآفات"، م�سرف املزارع التجاري- 

فرع عبيد ختم )االأفرجني(.
ال�سبكة  يف  اجلمعية  موقع  طريق  عن  اإلكرتوين  دفع   o

العنكبوتية، ح�سب الرابط املبني اأدناه.
واهلل امل�ستعان،،،
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طوعية  علمية  جمعية  اأول  االآفات  الإدارة  ال�سودانية  اجلمعية 
ر�سمياً  �سجلت  بال�سودان،  املتنوعة  االآفات  اإدارة  تعنى مبجاالت 
اأ�سا�سي جماز. للجمعية  ا�ستناداً على نظام  مطلع العام 2017م 
بكل  فروع  ولها  اخلرطوم  االحتادية  بالعا�سمة  رئي�ص  مقر 

واليات ال�سودان.  

الهيكل التنظيمي للجمعية

يتكون الهيكل التنظيمي واالإداري على النحو التايل:
1/ اجلمعية العمومية:

وهى  الع�سوية  �سروط  وفق  امل�سجلني  االأع�ساء  جميع  ت�سم 
متثل ال�سلطة العليا حلركة اجلمعية.

2/ اللجنة التنفيذية:
تت�سكل من 9 اأع�ساء )رئي�ص ونائبه، اأمني عام ونائبه، اأمني مال 
عالقات  اأمني  ثم  ع�سوية،  اأمني  علمية،  �سوؤون  اأمني  ونائبه، 
اللجنة   احتياط.  لع�سوين  اإ�سافة  فاعلني،  وات�سال(  عامة 

متثل اجل�سم التنفيذي الأن�سطة اجلمعية.
3/ املجل�س اال�ضت�ضاري:

ملعاونتها  التنفيذية  اللجنة  تختارهم  اأع�ساء   8 من  يتكون 
وخلق  واملادي  املعنوي  الدعم  وا�ستقطاب  والن�سح  بال�سورى 

قنوات للتوا�سل الفاعل مع اجلهات الداخلية واخلارجية.

االأهـــــــداف العامــــة

املتنوعة  االآفات  علوم  جماالت  يف  مرجعية  اجلمعية  تعترب 
وتوظيفها،  النافعة  الكائنات  على  احلفاظ  مع  اإدارتها  وح�سن 

وت�سعى يف اإطار تخ�س�سها لتحقيق االأهداف التالية:
 اأ. العمل على الربط والتن�سيق والتعاون بني اأع�ساء اجلمعية، 
املحلية  االأ�سعدة  كافة  على  ال�سلة  ذات  اجلهات  وبني  وبينها 

واالإقليمية والعاملية يف �ستى املجاالت املطلوبة.
 ب. امل�ساهمة يف بلورة برامج اأ�سيلة وفاعلة الإدارة االآفات، اإ�سافة 
لت�سجيع القطاع الزراعي وال�سحي والبيطري على تبني نظم 

حديثة الإدارة االآفات.
 ج. املبادرة والت�سجيع والتطوير والتن�سيق للبحوث يف تخ�س�ساتها 
لالأبحاث  م�سروعة  متويل  م�سادر  اليجاد  وال�سعي  العديدة، 
اجلهات  خمتلف  من  اال�ست�ساري  املجل�ص  مع  بالتن�سيق  الرائدة 

املحلية واالقليمية والعاملية.
 د. ن�سر املعلومات يف جماالت اإدارة االآفات داخل وخارج ال�سودان، 

وتبادل الوثائق مع اجلمعيات والروابط  وال�سبكات امل�سابهة.
متخ�س�سة،  علمية  دورية  اإ�سدار  طريق  عن  املعرفة  ن�سر   ه. 
لت�سجيع  اإ�سافة  اإر�سادية،  ومطبقات  اأخبارية،  ن�سرات  وعمل 

حركة التاأليف والرتجمة يف جماالت عمل اجلمعية. 
 و. امل�ساهمة يف الربامج االر�سادية والتثقيفية يف جماالت اإدارة 
باالآثار  والتنبيه  والبيطرية(،  وال�سحية  )الزراعية  االآفات 
ال�سالبة املحتملة لبع�ص تقنيات املكافحة بالتعاون مع اجلهات 

ذات ال�سلة.
باإدارة  املت�سلة  املجاالت  يف  بيانات  قاعدة  لتوفري  ال�سعي   ز. 

االآفات.  
 ح. امل�ساعدة يف تنمية الكادر الب�سري، بالرتكيز على رفع القدرات 

واملهارات املهنية يف جماالت اإدارة االآفات.

و�ضائــــل حتقيــق االأهــداف

ت�سعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها بالو�سائل التالية:
يف  العمل  وور�ص  وال�سمنارات  واملوؤمترات  الندوات  اإقامة   اأ. 
جماالت اإدارة االآفات بانواعها اإما فردياً اأو بالتعاون مع اجلهات 
يف  امل�ساركة  خالل  من  و/اأو  واخلارج،  بالداخل  ال�سلة  ذات 

االأن�سطة امل�سابهة حملياً واإقليمياً وعاملياً.
اأهمها  من  املجتمع،  خدمة  برامج  يف  امل�ساركة  اأو  تبني   ب. 
احللقات  يف  وامل�ساركة  املهنية  للكوادر  التدريبية  االأن�سطة 
اجلهات  مع  اجلادة  الثقافية  والفعاليات  والتوعوية  االإر�سادية 

املعنية.
 ج. تكوين جلان ا�ست�سارية متخ�س�سة يف جماالت عمل اجلمعية 
ال�سليمة  البيئية  احللول  ايجاد  يف  وامل�ساهمة  الن�سح  لتقدمي 
ال�سليمة  غري  للممار�سات  والت�سدي  واملزمنة  امللحة  للق�سايا 
االآفات  اأمر  يلي  فيما  واملواطن  الوطن  مب�سلحة  وال�سارة 

باأنواعها.
 د. اإن�ساء جمموعات عمل علمية متخ�س�سة حتت مظلة االأمانة 
العلمية تعني على التن�سيق والتكامل والتعاون العلمي والبحثي 

يف خمتلف املجاالت احليوية لق�سية االآفات.
ذوي  ال�سباب  من  وبخا�سة  الع�سوية  وتفعيل  اأ�ستقطاب   ه. 
الرغبة واملقدرة والكفاءة وغريهم من املبدعني وذوي اخلربة 

يف التخ�س�سات املرتبطة باأهداف اجلمعية.
 و. العمل على حتديد اأولويات البحث العلمي يف جماالت اإدارة 
االآفات بالتعاون مع اجلهات العلمية املتعددة، مع ت�سجيع تبنيها 
والهيئات  املعنية  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات  برامج  �سمن 

واملراكز البحثية.
 ز. توظيف و�سائل االت�سال املتعددة من اإعالم وتقانة معلومات، 
وغريها مثل الزيارات امليدانية، لتحقيق التوا�سل امل�ستمر مع 

قطاعات املجتمع التي يهمها االأمر داخلياً وخارجياً.
العنكبوتية  ال�سبكة  على  للجمعية  الكرتوين  موقع  ان�ساء   ح. 
علمية  دورية  الإن�ساء  اإ�سافة  الالزمة،  باملعلومات  وتزويده 

باملوقع ت�ستوعب انتاجنا العلمي الوطني وحتفظ ملكيته.
نقالت  حتدث  التي  للبحوث  الت�سجيعية  اجلوائز  ر�سد   ط. 


