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املنظمة العربية للتنمية الزراعية
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متهيد:
تكمل املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف السابع والعشرين من سبتمرب من العام اجلاري 2012م عامها األربعني.
وكان جملس جامعة الدول العربية قد وافق مبوجب قراره رقم  2635الصادر بتاريخ 1970/3/11م على إنشاء املنظمة
ً
وحتديدا يف السابع والعشرين من
العربية للتنمية الزراعية ،اليت باشرت أعماهلا من مقرها باخلرطوم بعد ذلك بعامني
ً
شهر سبتمرب من عام 1972م .وهو اليوم الذي خصص من بعد لالحتفال السنوي بيوم الزراعة العربي ختليدا هلذه املناسبة
ً
ً
وتذكريا بأهمية هذا احلدث العربي املهم.
وتأكيدا
تناوب على رئاسة اإلدارة العامة للمنظمة خالل األربعني عاما املاضية نفر من قادة العمل الزراعي العربي املشرتك
أسهموا جبهدهم وفكرهم يف بلوغ املنظمة مكانتها احلالية وهم:
الدكتور /كمال رمزي استينو ( .) 1976-1972الدكتور  /حممد حمب زكي (.)1979-1976الدكتور  /حسن فهمي مجعة .)1993-1980 /الدكتور  /حييى بكور .)2001-1993 /الدكتور  /سامل عبد الكريم اللوزي (.)2009-2001الدكتور  /طارق بن موسى الزدجالي (منذ عام 2009م) .األهداف التنموية:
تتلخص أهداف املنظمة يف املساهمة يف إجياد و تنمية الروابط بني الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها يف شتى
اجملاالت والنشاطات الزراعية ،وعلى األخص:
تنمية املوارد الطبيعية والبشرية املتوفرة يف القطاع الزراعي ،وحتسني وسائل وطرق استثمارها علىأسس علمية.
رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية النباتية منها واحليوانية والسمكية وبلوغ التكامل الزراعي املنشودبني الدول العربية.
تسهيل تبادل املنتجات الزراعية بني الدول العربية.العمل على زيادة اإلنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق االكتفاء الذاتي.النهوض باملستويات املعيشية للعاملني يف القطاعني الزراعي والسمكي.الرؤية والرسالة:
«الوصول إىل زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية يف استخدام املوارد ،و قادرة على حتقيق األمنالغذائي يف الوطن العربي ،وتوفري سبل احلياة الكرمية للعاملني يف القطاع الزراعي ،من خالل:
انتهاج املنظور التكاملي يف استخدامات املوارد الزراعية العربية.تنسيق السياسات الزراعية العربية املشرتكة.زيادة القدرة على توفري الغذاء اآلمن للسكان.حتقيق استدامة املوارد الزراعية العربية.حتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية العربيةالوسائل واآلليات:
تتخذ املنظمة كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها ،وعلى وجه اخلصوص:
o oمجع ونشر البيانات واملعلومات واإلحصاءات املتعلقة بالزراعة واألغذية.
o oدعم وتنسيق اجلهود القطرية والقومية يف اجملال الزراعي والسمكي.
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oإجراء الدراسات االقتصادية واالجتماعية املتعلقة بالزراعة واألغذية وتنمية اجملتمعات.
oالعمل على تنسيق التشريعات والقوانني والنظم الزراعية وتوحيد املصطلحات الزراعية.
oتنفيذ برامج ومشروعات قومية وقطرية.
 oعقد املؤمترات وورش العمل ملناقشة قضايا الزراعة العربية.
oتدريب وتأهيل الكوادر الزراعية العربية من خالل عقد الدورات والربامج التدريبية القومية والقطرية.
oتأهيل الكوادر العربية يف جمال الغابات واملراعي باملعهد العربي للمراعي والغابات.
ً
ووفقا لرغبتها.
oتقديم االستشارات الفنية للدول العربية بنا ًء على طلبها
oتقديم املساعدة الفنية للدول األعضاء يف اجملاالت اليت حتتاجها.
oتنسيق جهود الدول العربية لتوحيد املواقف يف منابر املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف جمال الزراعة.
oالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف قطاعات الزراعة والغذاء لتحاشي تكرار املشروعات وضمان
االستفادة القصوى من املوارد يف حتقيق النهضة الزراعية املنشودة وحتقيق معدالت عالية من األمن الغذائي.
oإصدار اجملالت العلمية املتخصصة والنشرات اإلخبارية الزراعية.
oتشجيع البحث العلمي التطبيقي واملبتكر يف اجملاالت الزراعية والسمكية ورصد جوائز سنوية للبحوث
الفائزة.

موجهات العمل:
يف عام  2007م وافق مؤمتر القمة العربية املنعقد بالرياض يف مارس 2007م على إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية
ً
جزءا من اإلسرتاتيجية
املستدامة للعقدين ( )2025-2005بالقرار رقم :ق.ق 393 :د.ع (3/29 - )19م ،2007واعتربها
ومنذئذ أصبحت هذه اإلسرتاتيجية برباجمها السبعة الرئيسية التالية
املشرتكة للعمل االقتصادي واالجتماعي العربي.
ٍ
املوجه الرئيسي خلطط وبرامج املنظمة التنموية:
•الربنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية.
•الربنامج الرئيسي لتشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي يف البيئات الزراعية املالئمة.
•الربنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية.
•الربنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية.
•الربنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية واملؤسسية.
•الربنامج الرئيسي للمساهمة يف ازدهار الريف.
•الربنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة املوارد البيئية والزراعية.
ويف عام 2009م انضم الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي أطلقته القمة العربية االقتصادية والتنموية
واالجتماعية (الكويت يناير 2009م) إىل اإلسرتاتيجية كموجه لربامج وخطط املنظمة وذلك بإطاره السلعي الذي
يهدف إىل زيادة قدرة الدول العربية على االعتماد على الذات يف توفري احتياجاتها من سلع الغذاء الرئيسية وحتقيق
االستقرار يف إمداداتها ،واليت تشمل جمموعات احلبوب والزيوت النباتية والسكر و التمور و األعالف واملنتجات
احليوانية.
اإلجنازات:
ً
ً
ملموسة يف جماالت التنمية الزراعية واألمن الغذائي ومساعدة الدول
جهودا
بذلت املنظمة خالل العقود األربعة املنصرمة
األعضاء يف تطوير وتنمية قطاعاتها الزراعية واحليوانية والسمكية ،كما وضعت بصماتها على تنسيق وتفعيل
العمل التنموي العربي يف شتى اجملاالت الزراعية .وقد تكللت مسرية املنظمة خالل هذه العقود بالعديد من اإلجنازات
اهلامة يف قطاعات الثروة النباتية واحليوانية والسمكية واألمن الغذائي ،نذكر منها النماذج التالية (:)1
 1لالطالع على تفاصيل إجنازات املنظمة خالل العقود األربعة من عمرها (2012-1972م) يف خمتلف جماالت عملها يرجى مراجعة كتاب « املنظمة العربية للتنمية الزراعية :أربعون
عاما يف خدمة الزراعة العربية»
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يف جمال الدراسات و اإلحصاءات:
متكنت املنظمة خالل الفرتة من 2012-1972م من إجناز ما يربو على ( )485دراسة قومية اعتمدت على دراسات
قطرية مبعدل  15-10دراسة قطرية لكل دراسة قومية يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي ،يذكر منها:
•الدراسة اخلاصة بإنشاء اهليئة العربية لإلمناء واالستثمار الزراعي.
•الدراسة القومية لتحسني إنتاجية حماصيل البذور الزيتية يف الوطن العربي .
•أطلس أنواع األشجار الغابية واآلفات واألمراض اليت تصيبها يف الوطن العربي.
•دراسة جدوى أولية إلنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشرتكة إلنتاج وتصنيع وتسويق وجتارة احليوانات احلية
واللحوم واألعالف واملستلزمات واخلدمات البيطرية بني مجهورييت مصر والسودان.
•دراسة تقييم أجهزة اإلرشاد الزراعي يف الوطن العربي.
•الدراسة اخلاصة باستحداث آلية لتمويل الزراعة واألمن الغذائي العربي.
•املداومة على إصدار الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اعتبارا من عام 1982م حيث صدر منه حتى
ً
جملدا.
اآلن ()32
•املداومة على إصدار الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية يف الدول العربية اعتبارا من عام 2007م ،حيث
صدرت منه حتى اآلن ( )6جملدات.
•إصدار تقرير سنوي حول أوضاع األمن الغذائي العربي منذ عام 1989م.
يف جمال اخلطط واإلسرتاتيجيات:
•إعداد وطباعة ونشر وثيقة إسرتاتيجية التنمية الزراعية 1982م.
•إعداد ومتابعة تنفيذ إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني اليت وافقت عليها القمة
العربية اليت عقدت بالرياض يف شهر مارس من عام 2007م باعتبارها ً
جزءا من اإلسرتاتيجية املشرتكة للعمل
االقتصادي واالجتماعي العربي.
•صياغة ومتابعة تنفيذ إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية» الذي أطلقته
للجمعية العامة للمنظمة خالل اجتماعات دورتها االعتيادية الثالثني (الرياض
.)2008/4/30-26
•إعداد وثيقة الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي أطلقته القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية
(الكويت 2009/1/20م) ومتابعة تنفيذها.
•إعداد وثيقة الربنامج العربي للغذاء والرتويج له.
•الدراسة اخلاصة بإسرتاتيجية التنمية املستدامة للثروة احليوانية يف سلطنة عمان.
يف جمال التدريب والتأهيل:
•تدريب حنو ( )15500كادر عربي يف خمتلف اجملاالت الزراعية واحليوانية والسمكية.
•ختريج حنو ( )1500دارس باملعهد العربي التقين للزراعة والثروة السمكية (املعهد العربي للغابات واملراعي
سابقا) بعد حصوهلم على درجة الدبلوم (ملدة عامني) يف جماالت الغابات واملراعي والتنوع احليوي و البيئة.
يف جمال املشروعات التنفيذية:
تنفيذ أكثر من ( )951مشروع تنموي مشرتك ،قومي و قطري رائدة نذكر منها على سبيل املثال
ال احلصر:
أو ًال -مشروعات تنموية مشرتكة:
فيما يلي سرد لبعض املشروعات اليت نفذتها املنظمة مبشاركة أكثر من دولة عربية :
•املشروع الطارئ ملكافحة ذبابة الدودة احللزونية للعامل القديم يف بعض الدول العربية.
•الربنامج اإلقليمي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود يف املنطقة العربية .ويشمل هذا الربنامج
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املشروعات اإلقليمية األربعة التالية:
املشروع اإلقليمي ملكافحة مرض احلمى القالعية بالدول العربية.مشروع الدعم الفين للربامج الوطنية ملكافحة مرض اإلجهاض املعدي يف املنطقة العربية.املشروع اإلقليمي الستقصاء ورصد ومكافحة مرض محى الوادي املتصدع.املشروع اإلقليمي املشرتك الستئصال ذبابة الدودة احللزونية للعامل القديم من الشرق األوسط(املرحلة الثانية).
•مشروع زيادة إنتاج الشعري وحتسني فرص استخدامه وتبادله التجاري يف منطقيت الشرق األوسط ومشال
إفريقيا.
•املشروع اإلقليمي البحثي للكشف املبكر عن مرض البيوض على النخيل وتطوير تقانات مكافحته.
•املشروع اإلقليمي للمكافحة احليوية لسوسة النخيل احلمراء وحفارات الساق واجلذور باستخدام النيماتودا
املمرضة للحشرات وغريها من وسائل املكافحة احليوية األخرى يف دول جملس التعاون اخلليجي (املرحلتان
األوىل والثانية).
•مشروع دعم املزارعني املتأثرين باحلائط العازل بدولة فلسطني.
•مشروع املكافحة احليوية حلشرة سوسة النخيل وحفارات الساق واجلذور جبمهورية مصر العربية.
•املشروع اإلقليمي للتوعية املائية يف املنطقة العربية.
•مشروع الدعم الفين للربامج الوطنية لتعزيز القدرات جملابهة مرض إنفلونزا الطيور يف الدول العربية.
•مشروع نقل تقانة املكافحة احليوية كعنصر أساسي يف اإلدارة املتكاملة لآلفات ملكافحة حشرة سوسة
النخيل احلمراء يف الشرق األوسط (املرحلة الثالثة).
•مشروع التنمية الزراعية املتكاملة بدولة فلسطني.
ثانيًا -مشروعات قومية:
فيما يلي سرد لبعض املشروعات اليت نفذتها املنظمة على املستوى القومي العربي :
•املشروع البحثي التطبيقي اإلقليمي الستخدام البصمة الوراثية يف توثيق النوع احليوي.
•مشروع تدوير املخلفات الزراعية و خملفات التصنيع الزراعي لدى صغار املزارعني.
•مشروع مساعدة صغار املزارعني لزراعة منتجات ذات قيمة تصديرية عالية.
•مشروع اإلنذار املبكر للوقاية من خماطر اآلفات النباتية واألمراض الوبائية احليوانية العابرة للحدود.
•مشروع دعم اجلهود العربية يف جماالت حفظ املوارد الوراثية و حقوق امللكية الفكرية.
•مشروع تعزيز دور املرأة الريفية يف التنمية الزراعية.
•مشروع تطوير القوانني والتشريعات يف جمال احلجر البيطري يف الدول العربية.
•مشروع تعزيز القدرات يف جمال استخدام تطبيقات تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف
اجملاالت ذات العالقة بالتنمية الزراعية املستدامة.
•الربنامج العربي لالستزراع السمكي يف املياه العذبة.
•الربنامج العربي لصحة احليوان.
• مشروع تنمية جمتمعات صغار الصيادين.
•مشروع التنمية الزراعية و الريفية املستدامة و املتكاملة.
•مشروع تنسيق سياسات ومكافحة األمراض الوبائية.
•مشروع تطبيق أنظمة الري احلديثة يف الزراعة العربية.
•مشروع البنوك العربية اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية.
•مشروع شبكة البنوك العربية للموارد الوراثية احليوانية.
•مشروع تطوير اإلدارة املتكاملة حلشرة دوباس النخيل يف املنطقة العربية.
•مشروع تطوير تقنيات وأساليب حصاد املياه يف الدول العربية.
•مشروع اإلدارة املتكاملة للتصحر واحلد من تأثرياته.
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ثالثًا -مشروعات قطرية:
نفذت املنظمة املئات من املشروعات القطرية يذكر منها:
•مشروع إنشاء سد وادي احلرث باململكة األردنية اهلامشية.
•مشروع تطوير املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية يف خنيل التمر واألشجار املثمرة بدولة األمارات العربية
املتحدة.
•.مشروع تطوير جهاز اإلحصاء الزراعي بدولة البحرين.
•مشروع تنمية قدرات املرأة الريفية الناشطة يف الفالحة السقوية بنفزة بتونس.
•مشروع تدعيم التجديد االقتصادي الفالحي والريفي باجلزائر.
•مشروع حتسني إنتاج عسل النحل جبمهورية جيبوتي.
•مشروع حتليل البيانات اإلحصائية للتعداد الزراعي الشامل باستخدام احلاسب اآللي يف اململكة العربية
السعودية.
•مشروع مسح و تقييم املخزون السمكي يف حبرية النوبة وحبريتي خزان سنار وخزان جبل أولياء جبمهورية
السودان.
•مشروع تطوير زراعة أشجار الفاكهة متساقطة األوراق يف سلطنة عمان.
•مشروع دعم مراكز احلجر البيطري على احلدود واملعابر الربية والبحرية بسوريا.
•مشروع تأهيل الكوادر الزراعية جبمهورية الصومال.
•مشروع دعم اخلطة الوطنية ملكافحة التصحر بالعراق.
•مشروع دعم البنية التحتية لوزارة الزراعة الفلسطينية.
•مشروع الدعم التقين إلدارة البحوث الزراعية واملائية بدولة قطر.
•مشروع تطوير الزراعة بدون تربة والزراعة احملمية بدولة الكويت.
•مشروع تعزيز القدرات التسويقية (شبكة الصادرات) باجلمهورية اللبنانية.
•مشروع تطوير نظم اإلحصاء الزراعي بليبيا.
•مشروع حبثي النتقاء البصمات اجلزيئية الوراثية واستخدامها يف تقييم التنوع والتعرف والتمييز بني أصناف
خنيل التمر والشتالت النسيجية باململكة املغربية.
•مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف ري بعض احملاصيل إلنتاج الطاقة احليوية جبمهورية
مصر العربية.
•مشروع مكافحة التصحر و محاية البيئة يف موريتانيا.
•مشروع دعم نشاط املرأة الريفية يف جمال تربية حنل العسل يف اليمن.
يف جمال توحيد القوانني والتشريعات:
•إعداد وإصدار القانون االسرتشادي العربي املوحد للحجر البيطري.
•إعداد قاموس املصطلحات الزراعية يف ثالث لغات  -عربي  -إجنليزي  -فرنسي.
يف جماالت عمل املنظمة كبيت اخلربة العربي يف اجملاالت الزراعية والسمكية:
يشتمل عمل املنظمة كبيت اخلربة العربي يف اجملاالت الزراعية على إعداد وتنفيذ األنشطة التعاقدية يف اجملاالت
التالية:
•إعداد دراسات اجلدوى الفنية واملالية للمشروعات التنموية الزراعية.
•التدريب املتخصص للكوادر الزراعية العربية واإلفريقية.
وقد بدأ ت املنظمة العمل كبيت اخلربة العربي يف اجملاالت الزراعية والسمكية يف عام 1994م .ومنذ ذلك التاريخ
وحتى عام 2012م تعاقدت على تنفيذ ( )185نشاطا ،اشتملت على (  ) 67دراسة ،وحنو ( )80مشروعا تعاقديا وحنو
( )38دورة تدريبية لصاحل دول عربية وإفريقية.يذكر منها:
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•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع إنتاج األعالف اخلضراء اجملففة يف السودان للتصدير لدول اخلليج.
(.)2001
•دراسة مشروع استصالح  1200هكتار من األراضي املنخفضة يف دجنراي مبنطقة غينيا البحرية (غينيا).
(.)2001
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع استصالح  1600هكتار يف املنطقة الوسطى (كوت ديفوار)
(.)2001
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع استصالح سهول انكايزينا (مدغشقر) (.)2001
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع استصالح سهول مونرتانو (مدغشقر) (.)2001
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع تطوير الري يف نهر األورانج (نامبيا) (.)2001
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع استصالح وإعادة تأهيل األراضي الزراعية مبنطقة داجنبو وأدج
هون (بنني) (.)2001
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع استصالح وإعادة تأهيل األراضي الزراعية يف منطقة ميسون  -تويف
توجو (.)2001
•مشروع تربية أمهات الدجاج الالحم بالكويت (حتديث).)2002( -
•التمويل املومسي إلنتاج وتصدير القطن يف القطاع املروي  -يف السودان (.)2002
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشاريع االستثمار الزراعي األردني يف سهل املكابراب (.)2003
•دراسة اآلثار احملتملة التفاقية التجارة احلرة على االقتصاد الزراعي الفلسطيين (.)2003
•دراسة القدرة التنافسية للزراعة الفلسطينية (.)2003
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع تطوير الري بوادي ألساف موزمبيق (.)2004
•دراسة اجلدوى املالية واالقتصادية واإلشراف على تنفيذ مخس حبريات جبلية يف لبنان (.)2004
•دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع الري السوري يف احلصاحيصا (.)2005
•دراسة اجلدوى املالية واالقتصادية للشركة العربية للتسويق والتجارة (النشاط الزراعي) (.)2005
•دراسة اجلدوى املالية واالقتصادية واإلشراف على تنفيذ مخس حبريات جبلية يف لبنان (.)2005
•دراسة تطوير مرج صانور يف فلسطني.)2009( .
•مشروع حتسني الزراعات الفيضية يف منطقة مقامة  -املكون اإلرشادي (.)2009
•دراسة إسرتاتيجية تنمية الثروة احليوانية يف سلطنة عمان (.)2010
استشراف املستقبل:
متثل الذكرى األربعون إلنشاء املنظمة فرصة مواتية لتقويم مسرية املنظمة وحتديد مواطن القوة والضعف يف أدائها
ً
متهيدا لرسم معامل طريقها املستقبلي باستصحاب
وبنياتها ،و البناء على جناحاتها وتصحيح إخفاقاتها و جرب عثراتها
املستجدات الزراعية واالقتصادية :القطرية واإلقليمية والعاملية.
وقد بدأت مالمح الدور املستقبلي للمنظمة والتحديات اليت تواجهها يف التشكل خالل السنوات القليلة املاضية من خالل
اخنراطها يف شراكات تنموية وحتملها ملهام وتكليفات قومية و متعددة األطراف جتلت يف:
استضافة املنظمة وحدة تسهيل خطة العمل املشرتكة للتنمية الزراعية و األمن الغذائي يف إفريقياواملنطقة العربية وترؤسها للجنة تسيريها.
عضوية املنظمة يف اآللية املشرتكة بني جامعة الدول العربية وحكومة مجهورية السودان ملتابعةتنفيذ التعهدات العربية لواليات دارفور.
وختطط املنظمة لولوج العقد اخلامس من عمرها من خالل تبين مشروعات تنموية ،قومية وقطرية ،قابلة لالستمرارية و
ذات مردود مباشر وملموس على األمن الغذائي العربي ،كما سيتواصل العمل يف إعادة تقديم املنظمة كبيت اخلربة
العربي يف اجملال الزراعي والسمكي باستصحاب خرباتها وإجنازاتها املرتاكمة طوال السنوات املاضية والثقة اليت
ً
ً
وإقليميا يف جمال الدراسات الزراعية واألمن الغذائي.
وإقليميا ،والبناء عليها جلعلها اخليار األفضل عربيا
حازتها عربيا
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برنامج االحتفال بيوم الزراعة العربي لعام 2012م:
سيتم خالل االحتفال بيوم الزراعة العربي لعام 2012م تسليط الضوء على دور املنظمة وإجنازاتها يف جمال التنمية
الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
يتضمن برنامج االحتفال:
عقد منتدى تفاكري قومي يؤمه مسئولون وخرباء وخمتصون بهدف تقويم مسرية العمل الزراعي العربي خالل
األربعني ً
عاما املاضية.
 تكريم بعض الشخصيات واملؤسسات الزراعية العربية الرائدة.
إعداد فيلم وثائقي عن املنظمة.
تنظيم لقاءات وندوات إذاعية وتلفزيونية حول املنظمة ودورها يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي.
اهتماما خاصاً
ً
التأكيد على دور أصحاب القرار العربي وواضعي السياسات واخلطط يف إيالء العملية الزراعية
يف خططهم وبراجمهم القطرية والقومية وجعل التنمية الزراعية وإنتاج الغذاء ً
بندا ً
هاما يف كل خططهم
وبراجمهم.
تكثيف اجلهود لرفع وعي املزارع العربي ومتكينه من اإلملام بأساليب و تقانات الزراعة احلديثة ومتكينه من
الوصول إىل القروض امليسرة واألسواق.
تكثيف الربامج ،الفنية واإلرشادية ،اليت حتث على استخدام تقانات الري احلديثة وأساليب الزراعة احملمية.
استصحاب املزارعني والزراعيني العرب واملستثمرين الزراعيني يف أنشطة االحتفال بالذكرى.
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