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دولة فلسطني

خالصة املرشوع

املعلومات الرئيسية

يُعترب اتحاد لجان العمل الزراعي من أحد أقدم املؤسسات الغري ربحية يف دولة
فلسطني الداعم للفالحني الفلسطينيني لتحقيق السيادة الغذائية .ويعمل اتحاد
لجان العمل الزراعي مع الفالحني من انحاء فلسطني مبا يف ذلك الفئات املحتاجة
يف املناطق النائية واملهمشة ليك يستعيدوا ويحافظوا عىل املوارد الطبيعية
وكذلك استعادة حقوقهم يف استخدام تلك املوارد من خالل اربع برامج :استصالح
وتاهيل األرايض وادارة املياه و تطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل.
ويعترببنك البذور املحلية بالنسبة إىل لجان العمل الزراعي املحور االسايس يف
تحقيق السيادة الغذائية وتوليد الدخل ،إذ يقوم البنك بتخزين وتسجيل البذور
من مختلف أصناف النباتات لحاميتها من االنقراض ،ويحتفظ بنك البذور حاليا
ب  ٢٧٠مدخل من  ٣٦محصول من املحاصيل الزراعية يف وحدة التخزين والتي
تنتمي إىل  ١٢عائلة نباتية .وتجدر االشارة اىل ذكر نقطة أساسية موازية ألعامل
االتحاد أال وهي التوعية بالقضايا التي تواجه الفلسطينيني بشكلٍ عا ّم والقطاع
خاص مبا يف ذلك الضغط املستمر من أجل حامية وتحقيق
الزراعي بشكلٍ ّ
حقوق االنسان للفالحني الفلسطينيني والرعاة و الص ّيادين .كام يعمل اتحاد
لجان العمل الزراعي عىل متكني املرأة وتعميم مفهوم نوع الجنس كجز ٍء ال يتجزأ
.من أقسام الربامج ودعم مساوة املرأة مع الرجل

الفائز بجائزة خط االستواء٢٠١٤ :
تاريخ التأسيس١٩٨٦ :

املوقع :دولة فلسطني
املستفيدون :أكرث من  ٣٠٠٠٠عائلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة
مجاالت الرتكيز :الزراعة ،السيادة الغذائية ،والدعوة يف الحقوق
السياسية

جدول املحتويات

التشبيهات و أستخدام الحدود و البيانات ذات الصلة املوضحة عىل الخريطة واملكتوبة ,ليست
بالرضورة خالية من األخطاء او تعنى اقرارا ً رسمياً او قبوالً لها من قبل األمم املتحدة.
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الخلفية والسياق

تحت مراقبة السلطة اإلسرائيلية المدنية والعسكرية بشكل كامل (الجهاز المركزي
لإلحصاء  ،٢٠١٤مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .) ٢٠١٤

املناخ والطبيعة
رغم تن ّوع املناخ بسبب تن ّوع الطبوغرافية إال أ ّن فلسطني تتميز مبناخ حا ّر وجاف
بشكل عا ّم ذُو أَ ْصياف طويلة وأشْ ِت َية ِشبه ُرطبة .وإضافة إىل ذلك ،تتمتّع فلسطني
ب ُنظم بيئية ساحلية وجبلية وصحراوية مع ظروف مناخية فريدة يف منطقة وادي
األردن التي تقع تحت مستوى سطح البحر .وقد أعطى هذا التن ّوع يف املناظر
الطبيعية وال ُنظم اإليكولوجية دولة فلسطني ميزة زراعية متكنها من زراعة مجموعة
من املحاصيل خالل مواسم وظروف مناخية مختلفة .وعىل الرغم من هذه املنحة
الزراعية نتيجة لتن ّوع ال ُنظم اإليكولوجية إال أ ّن القطاع الزراعي يف تدهور مستمر
بسبب األوضاع االقتصادية ،السياسية والبيئية االستثنائية يف دولة فلسطني.

حسب مذكرة واي ريفر عام  ،١٩٩٨التزمت إرسائيل بالتنازل عن ثالثة عرش باملئة
من أرايض املنطقة «ج» اىل السلطة الفلسطينية غري انها مل تتنازل سوى عن  ٢باملئة
كل املنطقة «ج» أثناء عملية الدرع الواقي عام ٢٠٠٢
من األرايض وأعادت احتالل ّ
 .وحسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،تتحكم إرسائيل حالياً
بشكل شبه كامل بتنفيذ القانون والتخطيط والبناء يف املنطقة «ج» رغم أنّه يعيش
فيها حوايل  ١٥٠٠٠٠فلسطيني يف  ٥٤١تجمع (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 .)٢٠١٤وتشمل القوانني الصارمة أكرث من ثلثي املنطقة «ج» مناطق خارج حدود
االستخدام أو االمناء الفلسطيني (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .)٢٠١٤ولجعل
االحتالل :العزل والتهميش
املوقف أكرث صعوبة عىل الفلسطينيني املقيمني يف هذه املنطقة ،تتحكم إرسائيل يف
 ٨٥باملئة من املوارد املائية املتاحة يف الضفة الغربية  ،وللعلم ،أكرث من  ٧٠يف املئة
بعد احتالل إرسائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،١٩٦٧مارست هذه االخرية
أقل
مم يجعل استهالكهم للمياه ّ
سيطرتها عىل حياة الفلسطينيني اليومية ،وقد اثر هذا بشكل كبري عىل قدرة السكان من التج ّمعات الفلسطينية غري متصلة بشبكة املياه ّ
الفلسطينيني عىل إدارة مواردهم الطبيعية والعمل عىل استثامرات طويلة األمد عىل من  ٢٠لرتا ً يومياً وهو ما ميثّل خُمس الكمية التي تويص بها منظ ّمة الصحة العاملية.
كام يجدر االشارة أيضا إىل انعدام األمن الغذايئ حيث أ ّن ُربع السكان الفلسطينيني
أراضيهم والحصول عىل موارد مائية  ،يف منطقة تعاين من نزاعات مائية .ويستثمر
الجيش اإلرسائييل موارد كبرية بحجة التدابري األمنية مام أدى اىل العزل الكامل للقرى غري قادرين عىل توفري احتياجاتهم اليومية (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.) ٢٠١٤
واملدن الفلسطينية .اضافة اىل نقاط التفتيش األمنية التي تعرقل حركة السكان بني صمد الشعب الفلسطيني عىل مدى الخمسني عاماً املاضية يف الضفة الغربية أمام
املجتمعات سواء لهدف اجتامعي أو تجاري ،ويستمر االحتالل يف مصادرة األرايض
الظروف املتقلبة مبا يف ذلك مصادرة األرايض واملوارد املائية وإزالة الغابات وهدم
الفلسطينية واملوارد املائية بهدف توسيع وبناء املستوطنات اإلرسائيلية.
املنازل وعمليات قتل واغتيال املدنيني وسجن واعتقال الفلسطينيني(مكتب األمم

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،)٢٠١٦وقد أ ّدى ذلك إىل تضيق ُسبل الحصول
"قسمت اتفاقيات أوسلو عام  ١٩٩٣و  ١٩٩٥األراضي الفلسطينية في الضفة
عىل املوارد الطبيعية التي تعتمد عليها املجتمعات الفلسطينية من أجل البقاء
الغربية إلى ثالث مناطق تعرف بالمناطق "أ" و "ب" و "ج" .المنطقة " أ" هي
(مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  .)٢٠١٦ومنذ اندالع االنتفاضة
القدس الشرقية وتمثّل ثالث بالمئة من الضفة الغربية وتخضع للسلطة المدنية
واألمنية الفلسطينية بشكل كامل (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .)٢٠١٤وتتض ّمن الثانية عام  ٢٠٠٠ت ّم اجبار الفلسطينيني عىل العيش يف تجمعات سكنية صغرية
ومعزولة يف الضفة الغربية (مكتب األمم املتح ّدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .)٢٠١٦
المنطقة "ب"  ٤٤٠قرية فلسطينية واألراضي المحيطة بها ،وليست مستوطنات
إسرائيلية ،وتمثّل أربع وعشرين بالمئة من المساحة الكلية وتخضع للسلطة المدنية هذا وقد ادت إقامة نقاط التفتيش وإنشاء الجدار العازل يف الضفة الغربية إىل
الفصل الحقيقي بني الفلسطينيني واألرايض الزراعية التي هي يف األصل ملكاً لهم
الفلسطينية وسلطة أمنية مشتركة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .كما أنشئت
والتي يعتمدون عليها من أجل البقاء (مكتب األمم املتح ّدة لتنسيق الشؤون
المنطقة "ج" عام  ١٩٩٥وتغطي حوالي  ٧٥بالمئة من الضفة الغربية وكانت
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اإلنسانية .)٢٠١٦ومن ثم فقد أعاقت هذه التدابري بشكلٍ كبري قُدرة املجتمع
الفلسطيني عىل مواصلة حياته وتوفري احتياجاته األساسية ،وال بد من االشارة هنا
اىل ان ارسائيل تسيطر أيضاً عىل الحدود الوحيدة بني الضفة الغربية واألردن مام
يح ّد من إمكانية وصول املوارد واملساعدات من خارج املنطقة (مكتب األمم املتح ّدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية .)٢٠١٦

الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني  ،يعمــل  8.7باملئــة مــن الفلســطينيني
بالقطــاع الزراعــي والصيــد البحــري وقطــاع الغابــات ولكــن  82.2باملئــة مــن هــؤالء
«املوظفــن» هــم أفـراد مــن عائــات غــر مدفوعــي األجــر( الجهــاز املركــزي لإلحصاء
الفلســطيني  .)٢٠١٤خــال الســبعينيات ،ســاهم القطــاع الزراعــي بأكــر مــن ٣٠
باملئــة مــن صــايف الناتــج املحــي الفلســطيني .و قــد تضاءلــت منــذ ذلــك الحــن إىل
 ٨باملئــة .وحســب االســتقصاء الســنوي لألمــن الغــذايئ يف عــام  ٢٠١٣الــذي قــام بــه
كل مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ومنظ ّمــة األغذيــة والزراعــة ووكالــة
ّ
األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الــرق األدىن (األونــروا
) ،وبرنامــج األغذيــة العاملــي ،ان  ٣٣باملئــة مــن األرس الفلســطينية أو  ١٫٦مليــون
شــخص يعيشــون يف حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ.

تأثريات عىل الفقر والزراعة
أ ّدى الوضــع الســيايس املعقــد والتهميــش امل ُ َم ْنهــج إىل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة
واالجتامعيــة بــن املجتمعــات الفلســطينية .ووِفقــاً لبيانــات الجهــاز املركــزي
لالحصــاء الفلســطيني ،فقــد بلــغ معـ ّدل الفقــر يف فلســطني  ٢٥باملئــة يف عــام ،٢٠١١
يف حــن بلــغ معــ ّدل البطالــة  ٢٣٫٩باملئــة عــام ( ٢٠١٢الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني .) ٢٠١٤وكانــت الزراعــة منــذ األزل مصــدرا ً هامــا للتشــغيل وتوفــر
مصــادر العيــش يف فلســطني ،حيــث انخفضــت مســاهمة الزراعــة يف صــايف الناتــج
املحــي بشــكل كبــر بســبب الضغوطــات السياســية و االقتصاديــة ،ووفقــا لبيانــات

مع تواصل الحصار عىل قطاع غ ّزة وبناء الجدار الفاصل واالجراءات املختلفة من
نقاط التفتيش العسكري وغريها ضاعفت من تفاقم هذه املشكلة حيث يطلب
خاص مينحهم حق
االحتالل من الفلسطينيني تقديم طلب للحصول عىل ترصيح ّ
العبور إىل أراضيهم لحصد الزيتون .وقد ت ّم رفض  ٤٢باملئة من طلبات التصاريح يف

«يصادر االحتالل اإلرسائييل األرايض الفلسطينية مام يؤدي اىل سيطرة إرسائيل عىل أكرث من  ٨٥باملئة من موارد املياه
الفلسطينية ،باإلضافة إىل املصادر الطبيعية األخرى التي تعود ملكيتها إىل الفلسطينيني .ويتمثّل دور املؤسسات يف دعم
املزارعني بتعزيز صمودهم عىل أراضيهم من خالل امللكية والنشاط الزراعي املستمر».
أنور أحمد محمد ،مزارع محيل.
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كل عامني من قبل الجمعية العا ّمة
وكذلك مجلس اإلدارة الذي يت ّم انتخاب أعضائه ّ
األعوام األخرية (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .)٢٠١٢و لكن األمر ليس أفضل
يتجل عمل مجلس اإلدارة
بالنسبة للذين حصلوا عىل تلك التصاريح ،فهم غالباً ما يتعرضون للمضايقة والعنف ،وهو املسؤول عن صنع القرار عىل مستوى السياسات و ّ
من خالل عقد اجتامعات مشرتكة لتحسني برامجه وقدرته عىل الوصول إىل األماكن
وأحياناً يصلون إىل أراضيهم ليجدوا محاصيلهم وأشجارهم قد د ّمرت متاماً.
املستهدفة.
تشكل أشجار الزيتون سنة ،٢٠١١حوايل  ٦٦٫٨باملئة من جميع اشجار البستنة يف
وضع االتحاد مؤخرا ً خطّة اسرتاتيجية لالستجابة إىل القضايا السياسية الجديدة
دولة فلسطني ،اي ما يقارب  ٨٨٬٠٠٠عائلة فلسطينية تعتمد عىل موسم الحصاد
واالحتياجات املتغرية للمجتمع الزراعي ،اذ يتعاون االتحاد بشكل وثيق مع الجهات
السنوي يف معيشتهم ( الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  .)٢٠١١و لكن ،تأث ّر
الحكومية مبا يف ذلك وزارة الزراعة ليضمن توافق خطّته االسرتاتيجية مع اسرتاتيجية
هذا الحدث السنوي عىل مدى الخمسة عقود املاضية بشكلٍ كبري .ووفقا ملكتب
القطاع الزراعي الوطني الفلسطيني.
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،قام الجنود واملستوطنون اإلرسائيليني
بقطع وحرق ما يقارب  ٨٠٠٠٠٠شجرة زيتون منذ عام  ١٩٦٧مبا يف ذلك ما يقارب
 ١٠٠٠٠يف الفرتة ما بني  ٢٠١١و ٢٠١٢يف حد ذاتها (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية كام تعمل الهيئة اإلدارية تحت سلطة و بدعم مجلس اإلدارة عىل االرشاد وصنع
ّ
القرار يف برامج وأنشطة مح ّددة .كام تقوم بتنفيذ السياسات اإلدارية و املالية
.)٢٠١٢
وادارة قسم العالقات العا ّمة وتوطيد العالقة مع اللجان الزراعية.
تط ّور مؤسسة االتحاد
كل من الجمعية العا ّمة ومجلس اإلدارة والهيئة
اضافة إىل ذلك ،تظافرت جهود ّ
جاء تأسيس اتحاد لجان العمل الزراعي عام  ١٩٨٦ر ّدا ً عىل تر ّدي الوضع االقتصادي اإلدارية وفريق اإلدارة التنفيذية لتنفيذ مه ّمة املؤسسة من خالل تب ّني منوذج من
واالجتامعي والسيايس للمزارعني الفلسطينيني ،واالتحاد مؤسسة غري ربحية انشئت الشفافية وصنع القرار بشكل دميقراطي ويتك ّون فريق االتحاد اجامال من  58موظفاً
من قبل مجموعة من املتط ّوعني واملهندسني الزراعيني .ركز االتحاد يف املراحل األوىل يف الضفّة الغربية و  4٠موظفاً يف قطاع غ ّزة.
من تأسيسه يف تحديد مه ّمته ورسالته بدءا بكسب التأييد ومنارصة حقوق املزارعني
الفلسطينيني ال سيام بعد تهميشهم املتزايد .ويف عام  ،١٩٩١متكن اتحاد لجان
العمل الزراعي من توظيف ثالثة موظفني بدوام كامل واثنني بدوام جزيئ باإلضافة
اىل خمسة عرش متطوع/ة .وركزت أنشطة املرشوع بشكل عام عىل التسويق لزيت
الزيتون واإلرشاد الزراعي والدعوة الستصالح األرايض .ويف عام  ،١٩٩٣نظّم إتحاد
لجان العمل الزراعي هيكله التنظيمي بشكل رسمي والجمعية العامة ومجلس أمناء
ومدير عام ومديرين تنفيذيني إحداهام يف الضفّة الغربية واآلخر يف قطاع غ ّزة.
ابتداء من عام  ١٩٩٣اىل  ،١٩٩٧قامت املؤسسة بتحديد وتوسيع برامجها ومشاريعها.
وارتفع عدد موظفيها إىل  ١٣موظفاً يف الضفة الغربية و ٢٠موظفاً يف قطاع غ ّزة .ويف
الفرتة ما بني العام  ١٩٩٧إىل  ٢٠٠٠واصل اتحاد لجان العمل الزراعي بناء رشاكات
من شأنها توسيع دائرة املستفيدين ،كام وسع أيضا من أنشطة برنامجه ليشمل تربية
املاشية والتعليم البيئي وإدارة املوارد املائية .وبعد بداية االنتفاضة الثانية عام
 ،٢٠٠٠أصبح من الرضوري توسيع برامج االتحاد بهدف الرتكيز عىل املشاريع الطارئة
والتي تدعم املزارعني وذلك بالتعامل مع الظروف الغري متوقعة.
تستمر هذه املشاريع يف تقديم املساعدات املبارشة للمجتمعات املكافحة وامله ّمشة
بشكل متزايد  .ومن األهداف الرئيسية للمؤسسة :أ) تحسني مستوى عيش صغار
الزارعني .ب) حامية حقوق املزارعني يف األرايض ودعم مشاركتهم السياسية .ج)
تعزيز قدرة االتحاد يف التعامل مع حاالت الطوارئ وعدم االستقرار .د) إدارة االتحاد
بكل فاعلية للدفاع عن املزارعني الفلسطينيني عىل
من الناحية املالية واإلدارية ّ
املستوى الوطني.
الحوكمة والهيكل املؤسيس
يخضع اتحاد لجان العمل الزراعي لحكم الجمعية العا ّمة املؤلفة من مجموعة من
األفراد من اختصاصات مختلفة مبا يف ذلك املزارعني وأعضاء لجان العمل الزراعي
السابقني .

6

أه ّم األنشطة واملبادرات

الغذايئ والتعرض للمعاناة بشكل عا ّم.

يؤمن اتحاد لجان العمل الزراعي بأ ّن املزارعني الفلسطينيني لهم الحق يف الوصول
بكل فعالية من أجل حقوقهم االنسانية يف مجتمع
ألراضيهم والقدرة عىل الكفاح ّ
فلسطيني ح ّر ويتمتّع بأمن غذايئ .وتكمن مه ّمة االتحاد يف دعم املزارعني وأرسهم
من أجل تعزيز صمودهم وتثبيت أمنهم مع الرتكيز عىل تطوير مناذج الزراعة
املستدامة التي من شأنها تحسني ظروف الدخل والظروف االجتامعية واالقتصادية
لجميع الفلسطينيني .وتوجه أنشطة اتحاد لجان العمل الزراعي نحو استصالح
األرايض الزراعية ،وتأهيل الطرق الزراعية والحفاظ عىل املوارد املحدودة الها ّمة لبقاء
املزارعني الفلسطينيني وأرسهم يف املناطق الريفية عىل قيد الحياة.

وقد استفاد من مشاريع االتحاد سنة  ٢٠١٤أكرث من  ٣٠٬٠٠٠ألف عائلة .وكان
الرتكيز األه ّم لدى اتحاد لجان العمل الزراعي بشكل أسايس عىل االرتقاء بجودة
وكمية انتاج محاصيل املزارعني .حيث يتم تحقيق ذلك من خالل مراجعة نقاط الق ّوة
والضعف عند املزارعني وكذلك مراجعة سالسل الطلب عليها يف السوق ،وذلك بهدف
تزويد املزارعني باألدوات الرضورية لتحسني األرباح وتحقيق األمن الغذايئ من خالل
استصالح واعادة تأهيل أراضيهم .اذ يز ّود اتحاد لجان العمل الزراعي املزارعني بخدمات
اضافية لدعم الوصول إىل االسواق عن طريق انشاء معابر عىل املناطق الزراعية .ويف
عام  ، ٢٠١٤أنشأ االتحاد  ١١٠كيلو مرت من الطرق الزراعية لترسيع وتسهيل حركة
املزارعني ووصول املنتوجات الزراعية من الحقول إىل االسواق .وفضالً عن ذلك ،هناك
أنشطة أخرى تشمل تسهيل الحصول عىل البذور املستخدمة محلياً مبا يف ذلك أكرث من
 ٢٠٠٬٠٠٠شتلة فاكهة من أنواع مختلفة وبناء الدفيئات الزراعية واعادة تأهيل املراعي،
و يف عام  ٢٠١٤تم استصالح  ٢٬٨٣٧دونم من األرايض وت ّم اعادة تأهيل  ٢٬٥٥٧دونم
من املراعي.

اللجان الزراعية وحامية حقوق املزارعني
تعترب اللجان الزراعية العمود األسايس لتعزيز فلسفة وبرامج االتحاد يف امليدان
 ،والتي متتد يف جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غ ّزة ،واللجان هي الهيئات
التنظيمية التي تدعم الفلسطينيني يف املناطق الريفية وتقوم بتقييم احتياجاتهم
وتحديد الفرص ومواجهة التحديات .وتعترب اللجان األكرث تأهيالً لتقييم احتياجات
املجتمع الريفي وتوجيهها إىل اإلدارات املختلفة يف اتحاد لجان العمل الزراعي .ويف
املقابل ،تقوم هذه اإلدارات باالستجابة إىل احتياجات املزارعني حسب امكانياتها
وحسب املوارد املتاحة لها .ويدعم اتحاد لجان العمل الزراعي  ٤٧لجنة فالحية
خاصة بالصيادين ٢١ :يف قطاع غ ّزة و  ٢٦يف الضفة الغربية .وتقوم
محلية وتعاونية ّ
اللجان بتأهيل وبناء قدرات األعضاء بدورات تدريبية وتنظيم حمالت توعوية
عمومية .اضافة اىل ذلك ،تقوم اللجان أيضا برتتيب زيارات ميدانية بني املجتمعات
الفالحية ومجتمعات الصيادين لتشجيع تن ّوع مصادر الدخل وتبادل املعرفة وتب ّني
أفضل املامرسات.

ويركز االتحاد عىل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وعىل حامية البيئة املحيطة.
ويتلقى املزارعون تدريبات حول االنجازات الحديثة يف مجال الزراعة املستدامة وعىل
كيفية الحفاظ عىل التنوع البيولوجي مبا يف ذلك التسميد العضوي وتجميع مياه األمطار
بشكلٍ مستدام واعادة تاهيل االرايض ومصادر املياه .وقد قام اتحاد لجان العمل
الزراعي أيضاً بإنشاء مشاهدات للرثوة الحيوانية بهدف تدريب املزارعني عىل تقنيات
تربية األغنام الحديثة لزيادة إنتاجيتها .وتع ّد االستثامرات يف هذا القطاع مثل التغذية،
والتطعيم ،والحد من حاالت الوفاة لحديثي الوالدة واالجهاض ،ذات تكلفة منخفضة
وتأثري مرتفع .عالوة عىل ذلك ،تب ّنت مشاهدات الرثوة الحيوانية أنشطة إضافية تتض ّمن
تعليم املزارعني كيفية استخدام السجالت يف إدارة االنتاج وتزويد املزارعني ذوي العائد
املرتفع بأحسن أصناف الكباش والنعاج واعادة تأهيل مالجئ املاشية وتحسني إنتاج
املاشية..

اللجان الزراعية وحامية حقوق املزارعني
أ ّدى التهميش امل ُ َم ْنهج للمزارعني يف العديد من مناطق الضفة الغربية وقطاع غ ّزة
بسبب االحتالل اإلرسائييل إىل ظروف اجتامعية واقتصادية وسياسية صعبة عىل األرس
الفلسطينية .و يركز االتحاد حال ّيا أنشطته عىل دعم املجتمعات الفلسطينية األكرث فقرا ً
ظل تفاقم مستويات الفقر وارتفاع مع ّدالت البطالة وانعدام األمن
واألكرث تهميشاً يف ّ

ويعمل االتحاد أيضاً عىل قضايا ها ّمة متعلقة بالحصول عىل املياه املحلية ومقدرة
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بالبذور املع ّدلة وراثياً وعدم لجوء املزارعني الفلسطينيني إىل واردات أخرى غري تلك
التي تسمح بها إرسائيل ،فهم يرغمون الفلسطينيني عىل استبدال البذور املحلية
بالبذور املع ّدلة وراثياً .وتنتج تلك البذور املع ّدلة وراثياً ،خالفاً عن البذور املحلية
وأقل كميّة .وهناك مشكلة أخرى يف
أقل جودة ّ
التي تأقلمت مع البيئة ،محاصيل ّ
املحاصيل املع ّدلة وراثيا أال وهي إنتاج «البذور املبيدة» الغري مخصبة اي غري صالحة
للزراعة .يف املقابلُ ،يكن انتاج وتخزين وتحسني واستخدام البذور املحلية من
قبل املزارعني كمخزونات للمواسم الزراعية القادمة .اضافة إىل ذلك ،تحظى البذور
املحلية بحصانة طبيعية متط ّورة ض ّد الفريوسات واألمراض املحلية.
و تعترب بذور النباتات املحلية املختلفة كنزا ً وطنياً ومسألة سيادة وطنية .ولهذا
السبب يلعب بنك البذور املحلية دورا ً ها ّماً يف حفظ وتوفري تلك األصناف النباتية
املحلية باختالفها .ويتاح للمزارعني الفلسطينيني استخدام تلك البذور متى شاءوا مع
األخذ بعني االعتبار أنّه يتوجب عليهم اعادة استثامر ضعف الكميّة املستخدمة إىل
البنك بعد الحصاد .إذ يتلقى أكرث من  ٥٠٠مزارع بذور من البنك ،ويف عام ٢٠١٢
بالتحديد ،تم زراعة مساحة  ٤٫٥كيلو مرت مربع من هذه األصناف املحلية .ولدى
بنك البذور املقدرة عىل التع ّرف عىل البذور املع ّدلة وراثياً ويع ّد هذا مصدرا للعديد
من املؤسسات املتعاونة والتي تسعى إىل ضامن توزيع األصناف املحلية فقط.

املزارع عىل إدارة املوارد املائية .وتع ّد كذلك صيانة اآلبار الزراعية والخزانات والقنوات
والينابيع الطبيعية رضورية لتطوير القطاع الزراعي حيث تعترب املياه يف فلسطني
من أكرث املوارد املحدودة وهي من أحد العوامل الجوهرية يف النزاع الفلسطيني
اإلرسائييل .إذ تتحكم إرسائيل يف  ٨٥باملئة من مصادر املياه املتج ّددة يف الضفة الغربية
مستغل ًة  ٧٥٠مليون مرت مكعب من املياه مقارنة ب  ١١٠مليون مرت مكعب متاحني
للفلسطينيني .وردا ً عىل هذا الواقع ،قام االتحاد بتنفيذ عددا ً من املشاريع التي تهدف
إىل تحقيق األمن املايئ عن طريق إنشاء البنية التحتية الالزمة وتاهيل مصادر املياه
وال ُنظم اإليكولوجية .و متكن االتحاد يف األعوام األخرية من إنشاء ستة وحدات معالجة
«للمياه الرمادية» يف املنطقة الجنوبية من الضفّة الغربية لتنقية مياه االستالك املنزيل
ومياه الرصف الصحي بشكلٍ ف ّعال.

الخاصة باملزارع الفلسطيني
كسب التأييد من أجل حقوق األنسان
ّ
ويحظى االتحاد أيضاً بدعم ق ّوي من الشعب عىل انجازاته ومشاريعه .حيث يرشف
اتحاد لجان العمل الزراعي عىل ورشات عمل تدريبية والتي تتعلق بحقوق اإلنسان،
واملساوة بني الجنسني ،ومصادرة األرايض وكسب التأييد والدعم .كام يسعى إىل تعليم
األعضاء آليات رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية للقانون الدويل .و قد شكّل االتحاد
العديد من االئتالفات العا ّمة واملؤسساتية ،ال سيام فيام يتعلق بالحملة ض ّد الجدار
الفاصل وض ّد توسيع املستوطنات اإلرسائيلية .كام يشجع االتحاد املزارعني يف قطاع
غ ّزة عىل الوصول إىل أراضيهم ومزارعهم املجاورة للحدود الرشقية والشاملية والتي قد
منعوا من الوصول إليها لسنوات «ألسباب أمنية» .و قد دعم االتحاد كذلك الصيادين يف
مقاومة ضغوطات سلطات االحتالل بإخالء املناطق البحرية والساحلية حيث يعملون
لكسب رزقهم .واضافة اىل ذلك ،تعمل اللجان الزراعية املحلية وتعاونيات الصيادين
للمزارعني والصيادين من مناطق محددة للتحالف معا من أجل كسب التأييد
واملقاومة .وتبذل الجهود ايضاً يف املناسبات العامة واالحتجاجات السلمية املناهضة
لالحتالل وكذلك يف الحمالت والعالقات اإلعالمية.

بنك البذور املحلية
يع ّد إنشاء بنك البذور املحيل املرشوع املحوري التحاد لجان العمل الزراعي والذي
ت ّم تدشينه سنة  ٢٠٠٣يف مدينة الخليل .وهو األ ّول والفريد من نوعه يف فلسطني
كل أصناف املحاصيل املحلية.
وقد أنشأ تحديدا ً بهدف حفظ وتوثيق وحامية ّ
ويض ّم بنك البذور حالياً  ٢٧٠عينة من  ٣٦محصول زراعي مختلف و التي تنتمي
إىل  ١٢عائلة نباتية .و هو مرشوع ذو اهداف بعيدة املدى ،حيث اقر بعد إلحاح
خاص من االتحاد وال بد من االشارة هنا ان قبل إنشاء بنك البذور كانت البذور
ّ
املحلية الفلسطينية غري محفوظة  ،األمر الذي أ ّدى إىل إهاملها أو حتّى انقراضها
بشكل كبري.

وعىل املستوى الدويل ،االتحاد هو عضو ناشط يف املجلس الدويل للمنتدى االجتامعي
العاملي و قد نجح يف إقامة شبكة واسعة من العالقات مع الجهات الفاعلة التي تعمل
خاصة النساء املزارعات ،ض ّد الظلم والقهر والتمييز.
ايضاً للدفاع عن حقوق املزارعنيّ ،
وميثّل االتحاد حاليّا املنطقة العربية يف حركة الفياكمبسينا ( حركة الفالحني العاملية).
اذ يقدم االتحاد تقارير مفصلة عن عمله عىل املستوى املحيل والدويل وعن محنة
املزارعني الفلسطينيني.

وهذا العمل له صلة وثيقة باملرشوع أل ّن استخدام الدول املجاورة للمحاصيل
املع ّدلة يف تزايد مستمر .وفقاً لربوتوكول باريس ،تستطيع إرسائيل مراقبة وحرص
كل من الواردات والصادرات إىل فلسطني ويعني ذلك أ ّن فلسطني ليس لديها فعليّا
سيطرة عىل حدودها (كونراد – أديناور  .) ٢٠١٦و مع تش ّبع السوق اإلرسائيلية

“ بدأ الفالحون الفلسطينيون يف زراعة أصناف املحاصيل مثل النخيل الذي ميكنه الصمود أمام تأثريات تغري املناخ ،مثل ملوحة الرتبة،
وعميل من الناحية االقتصادية”.
صالح عبدالله أبو زبيدة ،مزارع محيل.
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التأثريات

إىل نقص يف استخدام األصناف املحلية والح ّد من قدرة املزارعني عىل التأقلم .وقد كان
تأثري البذور املحلية كبريا ً يف تحسني معيشة املزارعني الذين يعتمدون عىل تن ّوع البذور
التي بإمكانها النم ّو والعيش يف هذه املنطقة من العامل حيث تع ّد فيها املياه نادرة.
وبسبب االحتالل ،تع ّد مسألة املياه النادرة مسألة سياسية وواقع بيئي بالنسبة للمزارعني
الفلسطينيني.

التأثريات البيئية
الحد من استخدام املبيدات الحرشية
تعترب فلسطني من أكرب مستخدمي العامل لألسمدة واملبيدات الكياموية ،وخاصة
كل عام .وحسب
يف قطاع غزة اذ يستهلك مئات األطنان من املبيدات الكياموية ّ
مالحظة منظ ّمة الصحة العاملية ،فإن استخدام املبيدات الكياموية ميكن أن يؤدي إىل
ع ّدة مخاطر ليس فقط عىل البيئة ولكن عىل صحة اإلنسان كذلك.

وبفضل بنك البذور املحلية ،يحصل املزارعون عىل كمية من البذور املحلية التي يحتاجونها
مجاناً .ولكن يتعهد املزارعون بإعادة ضعف الكمية التي قاموا بسحبها يف البداية من
البنك من أجل ضامن تجدد موارد البذور بحيث يصبح لدى املزارعني اآلخرين القدرة عىل
استخدام البذور يف املوسم الزراعي القادم.

يروج االتحاد إىل استخدام املبيدات الطبيعية وتقنيات املكافحة املتكاملة إلدارة
اآلفات .اذ يشارك املزارعون بإرشاف اللجان الزراعية يف تدريبات مستمرة عن كيفية
استخدام وتطبيق األسمدة واملبيدات الطبيعية.

التكيف مع تغري املناخ

تعزيز التنوع الجيني وبنوك البذور

اصبح تأثري تغري املناخ املتزايد عىل زراعة املساحات الصغرية وخيامً .ويف فلسطني،
يتوقع تأثر قطاعي املياه والزراعة بشكل كبري بسبب التغريات العديدة يف نظام
املناخ العاملي والتوقعات املستقبلية .مثل الجفاف لفرتات طويلة ،وتآكل الرتبة،
وانخفاض هطول األمطار ،والظواهر الجوية البالغة الش ّدة متثل بالفعل واقع املناخ
الجديد للمزارعني الفلسطينيني ،والصيادين ،واملجتمعات الزراعية.

أصبح فقدان أصناف البذور املحلية العضوية يف العقد املايض تحديا خطريا ً للمزارعني
املحليني يف جميع أنحاء العامل ودولة فلسطني بدون استثناء .ان ترويج التجارة الزراعية
بشكل متزايد للهندسة الوراثية للبذور األحادية و البذور املبيدة والتي ص ّممت ليت ّم
استخدامها م ّرة واحدة ومن ثم تفقد خصوبتها وهذا ما يؤدي اىل اعتامد املزارعني املتزايد
عىل البذور املتوفرة تجاريا .وبالتايل ،فرض تكاليف إضافية عىل القطاع الزراعي وأحياناً
الح ّد من قدرة املزارعني عىل تبادل وتجارة البذور التي ستدعم أمنهم الغذايئ وصمودهم.
وقد أ ّدى احتكار البذور الذي خلفته التجارة الزراعية إىل تهميش صغار الفالحني وخلق
عبئ مايل عىل باقي املزارعني عند رشاء البذور املعدلة وراثياً .وكانت النتيجة :التع ّرض
ملخاطر وتكاليف عالية ،عدا عن محدودية القدرة عىل التأقلم مع التغري املناخي وفقدان
التنوعالجيني.

ان املنطقة تعاين من فرتة جفاف أطول من املعتاد ،ولذلك يويل اتحاد لجان العمل
الزراعي أولوية إدماج اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ يف العديد من املشاريع
واألنشطة .وتضم األمثلة املبادرات التي تركز عىل إدارة املوارد املائية ،وتطوير
املناطق الرعوية واألعالف البديلة ،واالستجابات الطارئة للكوارث الطبيعية والظواهر
الجوية البالغة الش ّدة ،كام حصل مع العاصفة الثلجية أليكسا سنة  ٢٠١٣اضافة اىل
املبادرة الهامة وهي بنك البذور املحلية.

ولكن يف السنوات األخرية زاد الضغط عىل السوق لرشاء البذور املعدلّة وراثياً مام أ ّدى

وال ميكن مواجهة التغريات املناخية يف فلسطني مبعزل عن السياق السيايس :يواصل
اإلحتالل اإلرسائييل السيطرة عىل املوارد الطبيعية الفلسطينية بشكل عام .غري أ ّن
التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ يتطلب رؤية اسرتاتيجية شاملة ،وكميات كبرية
من املوارد الطبيعية ،والقدرات التقنية ،والتي تتطلب بدورها درجة عالية بكثري من

واستجابة لتلك القضايا ،أنشأ االتحاد بنك البذور املحلية مع الرتكيز عىل دعم االقتصاد
املحيل والحفاظ عىل تن ّوع البذور .و قد ساعدت زراعة املحاصيل املحلية املزارعني عىل
اختيار سالالت بذور تتأقلم مع البيئة الفلسطينية عىل مدى االف السنني.
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اثر نوع الجنس
تشكل النساء ما يقارب نصف مجموع السكان يف فلسطني ،إال أ ّن نسبة مشاركة
املرأة يف سوق العمل يف دولة فلسطني بلغت  ١٩٫٤باملئة فقط يف عام  ٢٠١٤مقارنة
ب  ٢٥باملئة يف املنطقة العربية و  ٥١باملئة يف العامل .وللحد من هذه املشكلة ،فقد
قام االتحاد بتطوير اسرتاتيجية مستقلة لتعميم مفاهيم نوع الجنس والتي تضمن
إدماج القضايا املتصلة بالجنس يف جميع مشاريعها وأنشطتها .وتتضمن هذه العملية
كل مراحل األنشطة من أجل ادماج احتياجات وأولويات
تصميم وتنفيذ وتقييم ّ
املرأة يف املجتمعات املستهدفة .ويؤمن االتحاد بأ ّن ما يس ّمى باملنهجية «املحايدة»
الخاصة للنساء ،و من خالل هذه االسرتاتيجية،
عادة ما تقترص عىل تلبية االحتياجات
ّ
يدرك االتحاد بأ ّن املساوة تشمل تسهيل الحصول عىل فرص العمل و تطوير القدرات
األساسية.

السيطرة الذاتية عىل إدارة أرايض املزارعني الفلسطينيني.

ومثل ذلك برنامج االتحاد الستصالح األرايض الذى يعطيها األولوية بشكل مبارش
ويستهدف ما يقارب  ٣٬٥٠٠امرأة من املجتمعات املستهدفة ومن بينهم  ٥٠امراة
مالكة أرايض ( حائزة زراعية)  .وتستهدف مبادرة متكني النساء املزارعات ما يقارب
اربع جمعيات تعاونية من خالل بناء القدرات الشامل (املوارد ،التعليم ،والوصول
إىل األسواق ،الخ) .وهناك أيضا مرشوع مامثل بدأ االتحاد بالعمل به مؤخرا ً أال وهو
برنامج «االنتقال من اإلغاثة إىل سبل العيش املستدامة» ويستهدف  ١٨٩٠عضوة من
األرس الزراعية .و قد زاد االتحاد أيضاً من عدد العضوات يف مراكز صنع القرار :اثنان
من أعضاء الهيئة اإلدارية الستة نساء ،وهناك أيضاً ثالثة أعضاء نساء من مجلس
اإلدارة ( عدد االعضاء سبعة).

يف دراسة حديثة أجراها اتحاد لجان العمل الزراعي ضمن مرشوع السيادة الغذائية،
تم تقييم السياق السيايس يف فلسطني فيام يتعلق بالقدرات التكيفية املحدودة
للمجتمعات الزراعية .وقد أظهر البحث أن آليات التكيف مع املناخ املستخدمة
حالياً من قبل املجتمعات املحلية يف حاجة ماسة إىل املزيد من الدعم .وهذا يشمل
إعطاء األولوية لري املحاصيل ذات القيمة العالية وزيادة استخدام تجميع مياه
األمطار و حامية الكثبان الرملية يف شواطئ غ ّزة و تنويع اإلنتاج الحيواين وتطوير
آليات الري وتخطيط استخدام األرايض واستخدام املحاصيل املقاومة للحرارة و
الجفاف.
التأثريات االقتصادية واالجتامعية

تأثريات السياسة

يواجه صغار الفالحني يف فلسطني العديد من التح ّديات ،فاالحتالل االرسائييل وانتهاكاته
عىل مدى السنوات القليلة املاضية عمل االتحاد عىل تعزيز دوره يف متثيل صغار
من مصادرة االرايض واملياه لعزل املزارعني ووضع قيود صارمة عىل نقاط الوصول
الحيازات الزراعية و املزارعني ذوي الدخل املتدين يف عمليات صناعة السياسات من
مم صعب من الية الوصول لالسواق حيث يبيعون
إىل األسواق املحلية والدوليةّ ،
منتجاتهم .وقد جعلت هذه الظروف الحصول عىل األرض واملوارد الطبيعية أمرا ً صعباً خالل التعاون املبارش مع وزارة الزراعة الفلسطينية ومن خالل التوسط بني مختلف
األطراف املعنية .عىل سبيل املثال دعا االتحاد إىل سياسة عمل شاملة لتقديم اإلعفاء
للغاية ،اذ تتطلب العديد من أصناف البذور املعدلة وراثياً أسمدة كياموية ومبيدات
الرضيبي عىل العلف الحيواين الذي يستخدمه املزارعني .وكان االتحاد أيضا يضغط
حرشية ذات تكلفة اضافية يدفعها املزارعون املحليون .ويؤدي هذا إىل الح ّد من
كثريا من أجل التوزيع العادل للموارد املائية يف املناطق األكرث تهميشاً واألكرث طلباً
إيراداتهم ومن تراكم دائرة الديون .ويع ّد األمن املايئ والحصول عىل املاء للرشب أو
للموارد املائية ،ال سيام وأن هذه املناطق تض ّم أفضل األرايض الزراعية .وبهذا النهج
كل املجتمعات يف دولة فلسطني.
للري من املشاكل االساسية التي تواجه ّ
يؤكد االتحاد أ ّن حقيقة مشاكل االنتاج والفقر مرتبطة بشكل مبارش بالتوزيع الغري
يواصل االتحاد يف تنفيذ الربامج واملبادرات التي تساهم وتسهل يف توفري موارد العيش متساوي وبسوء إدارة املوارد املتوفرة .كام يويل هذا التهج األولوية لإلنتاج الزراعي
والرفاه للمجتمعات .و قد ساعد عدد من الربامج يف تحسني حياة املزارعني الفلسطينيني املتوسط والصغري باستخدام املوارد واألساليب الزراعية املتنوعة.
بصفة مستدامة وبشكل ملحوظ .فمشاريع املوارد املائية تركزعىل إعادة تأهيل اآلبار
وخزانات املياه .ويت ّم تدريب املهندسني الزراعيني عىل تبادل املعرفة وعىل ترتيب
الزيارات امليدانية من أجل إيجاد حلول مبتكرة للتح ّديات املحلية .و يقوم اتحاد لجان
العمل الزراعي أيضاً عىل تسويق مختلف املنتجات الزراعية التي يحصدها املزارعون
املحليون ،األمر الذي يضمن الحصول عىل سعر منصف .وقد شمل نشاط االتحاد
تنشيط تسويق التجارة العادلة مثل زيت الزيتون ليس فقط إىل الدول العربية وإنّ ا
إىل الدول األوروبية واألسيوية .ويركز عمل اتحاد لجان العمل الزراعي أيضاً عىل تشجيع
املزارعني املحليني عىل زراعة املحاصيل ذات القيمة والجودة العالية وتوفري الخدمات
البيطرية ملريب املوايش واملجتمعات التي تعتمد عىل املاشية\.
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االستدامة و إمكانية تكرار املرشوع

ومؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية مع اتحاد لجان العمل الزراعي للتأكد من
جودة البذور والقسائم يف البنك.

االستدامة
اتحاد لجان العمل الزراعي هو منظ ّمة غري ربحية والتي تعتمد بشكل كبري عىل الدعم
املايل والتربعات من املمولني والداعمني الخارجيني باالضافة اىل مساهامت املزارعني
املنظمت
واملجالس املحلية .كام يحافظ االتحاد أيضا عىل عالقة جيدة مع العديد من
ّ
املحلية والدولية األخرى .بالرغم من العقبات التي فرضتها الظروف السياسية السائدة،
أنشأ االتحاد اسرتاتيجيات ساهمت يف استدامة وتطوير املؤسسة .وقد سعى االتحاد لتلقي
دعم املنظامت الدولية الحكومية وغري حكومية ،مبا يف ذلك حكومة بلجيكا وأوكسفام
كل الدعم ملرشوع بنك البذور املحلية.
بلجيكا الذين ق ّدموا ّ

قام اتحاد لجان العمل الزراعي بتطوير لجان معنية بالبذور املحلية ولجان زراعية يف
كل املجتمعات املستهدفة إلنشاء قاعدة لشبكة من شأنها مشاركة املعلومات عن أفضل
ّ
املامرسات بني النظراء .و تعمل هذه اللجان بالتوافق مع اللجنة الوطنية للسيادة الغذائية
والتي أنشأها االتحاد أيضا وهي شبكة تشمل أكرث من  ١٨مؤسسة غري حكومية محلية
مهت ّمة بالحفاظ عىل البذور املحلية يف أنحاء دولة فلسطني .إذ تكرس العديد من مؤسسات
املجتمع املحيل ،التي زارت بنك البذور ،مساحة من أجل الحفاظ عىل البذور املحلية يف
الخاصة بهم يف محاولة منهم لتطوير بنك بذور مامثل يف مناطقهم.
املرافق ّ

يحرص اتحاد لجان العمل الزراعي عىل نظام رصد و تقييم شامل ،مام يخلق مسارات
رسمية لتقييم النجاحات والتح ّديات التي تواجه املؤسسة .ويركز العمل يف هذا املجال
عىل مخزون من املوارد من أجل املساعدة يف عملية املتابعة والتقييم ،إعداد خطط شهرية
وسنوية والتي تت ّم مراجعتها وفقا للخطة االسرتاتيجية ،وتزويد املعنيني باملعلومات الزراعية
املتاحة وكذلك تعزيز أهمية وفعاليّة اتحاد لجان العمل الزراعي يف تنفيذ األنشطة املحلية.
وبالتوازي تت ّم عملية الرصد والتقييم عىل املستوى املحيل ،حيث تقوم املؤسسة بزيارات
ميدانية ملواقع األنشطة وتنظيم اللقاءات مع املجموعات املستفيدة ،واعداد التقارير ليس
فقط عن النشاطات املنجزة وإنّ ا عن العقبات التي تواجهها عىل املستوى املحيل ،من
خالل التنفيذ التدريجي للمشاريع والربامج املختلفة،

ركز االتحاد كثريا ً عىل تقديم الدعم التقني يف املشاريع و كذلك عىل تنظيم الحمالت من
أجل التغيري السيايس لدعم املزارعني الفلسطينيني والصيادين والرعاة وذلك بتقديم منوذج
مميز إلحداث التغيري .وأمثرت جهود االتحاد يف التواصل مع املؤسسات األخرى يف املنطقة
اىل خلق أساس ق ّوي لتبادل املعارف واملهارات ملشاريع مامثلة يف منطقة الرشق األوسط.
الرشكاء
•وزارة الزراعة الفلسطينية :وذلك من أجل تجنب التكرار والتنسيق املستمر مع
القطاع الحكومي.

يضمن اتحاد لجان العمل الزراعي استدامة العمل الذي ق ّدمه عىل املستوى املؤسيس
من حيث التمويل ،ومشاركة األعضاء ،وضغط العمل عىل املوظفني وكذلك عىل املستوى
املحيل ،نحو التحسني املستمر ملستوى املعيشة لصغار الفالحني املستفيدين.

•جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطني :للمبادرات واألنشطة التعليمية وكذلك
لنرش أفضل املامرسات يف بنك البذور الوطني املحيل.

إمكانية تكرار املرشوع

•فيا كامبيسينا :اتحاد لجان العمل الزراعي هو رشيك وعضو يف شبكة فيا
كامبيسينا ،وهي حركة فالحني أنشئت عام  ١٩٩٤وتضم أكرث من  ٢٠٠مليون عضو
حول العامل.

عىل غرار جامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطني  ،فإ ّن العديد من الجامعات األخرى
يف دولة فلسطني ممن لديهم كليات الزراعة والتجارة عىل اتصال مستمر مع اتحاد لجان
العمل الزراعي للتع ّرف عىل مبادرة بنك البذور .و يعمل اتحاد لجان العمل الزراعي مع
هذه الجهات لتبادل املعلومات حول أفضل املامرسات لالستشهاد مبثال البذور املحلية
كنموذج إلدارة بنوك البذور يف املناطق األخرى .وتتعاون كل من سلطة البيئة الفلسطينية

•املنتدى االجتامعي العاملي :يشارك اتحاد لجان العمل الزراعي يف املنتدى
االجتامعي العاملي كجزء من شبكة املنظامت غري الحكومية الفلسطينية وهي
عضو رسمي يف املنتدى.
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