دليل جمعية التنمية الزراعية
سياسة تبادل المعلومات

ماذا تعني سياسة تبادل المعلومات؟
تعرف سياسة تبادل المعلومات في جمعية التنمية الزراعية ( اإلغاثة الزراعية) على انها جميع اإلجراءات المحددة من قبل

اإلغاثة الزراعية او المقدمة لضمان الوصول ونشر المعلومات لجميع الجهات المعنية اثناء عملية التنفيذ.
نطاق المؤسسة-:

يتم تطبيق هذه السياسة في جمعية التنمية الزراعية ( اإلغاثة الزراعية) على جميع المستويات ووفقا لهيكلها التنظيمي وأيضا

في جميع المكاتب والفروع التابعة للمؤسسة.
المسؤولية -:

الهيئة العامة لإلغاثة الزراعية ومجلس إدارتها وطاقم اإلغاثة الزراعية ،مسؤولون عن التطبيق الكامل لهذه السياسة.
األهداف
 .1زيادة الشرعية القانونية لإلغاثة الزراعية.
 .2زيادة الشرعية المجتمعية لإلغاثة الزراعية.
 .3تعزيز العالقة مع المجتمعات.
 .4تطوير التنسيق والتشبيك.
 .5زيادة مستوى التوثيق في المؤسسة .
 .6حماية والحفاظ على سمعة اإلغاثة الزراعية على جميع المستويات.

ما هي المعلومات التي ينبغي تقديمها؟
المعلومات غير المحمية-:

 خلفية تاريخية عن المؤسسة وجهات االتصال وفروع المؤسسة.
 الخطة االستراتيجية للمؤسسة.
 الخطط السنوية ،التقارير واالجراءات ( تقارير متابعة ،دوريات ،مالية وفنية)
 فرص العمل ،عطاءات.
 البرامج والمشاريع واالنشطة
 الهيكلية التنظيمية للمؤسسة.

 طريقة اختيار المواقع والمستفيدين.
 الممولين والشركاء.
المعلومات المحمية:

أي معلومات من الممكن ان تكون هناك استخدام خاطئ لها وبطريقة غير مالئمة.

مع من يتم مشاركة هذه المعلومات؟
 الحكومة ،المجلس التشريعي ،القطاع الخاص والمجالس المحلية .
 المؤسسات القاعدية والتعاونيات.
 المستفيدين قطاع اإلعالم  ،المهندسين الزراعيين وصناع القرار.
 الجامعات الفلسطينية .
 طاقم المؤسسة.
 الداعمين وجهات التمويل.
متى يتم مشاركة هذه المعلومات؟
نحن في جمعية االغاثة الزراعية ملزمون بمشاركة المعلومات في جميع المراحل المتضمنة على سبيل المثال ال الحصر:
 .1في مرحلة دراسة االحتياجات وتنفيذ المشاريع والبرامج ،تقييم المخرجات ،الخروج من المشاريع  ،نشر التقارير
السنوية  ،الدراسات واألبحاث.
 .2اثناء تعبئة الناس وفي حمالت الضغط والمناصرة .
 .3أثناء التأثير على عملية صناعة السياسات.
كيف تتم المشاركة؟
يتم توضيح الخطوات على النحو المبين أدناه-:

تتأكد جمعية التنمية الزراعية ان المعلومات المنشورة عن
الجمعية قد وصلت بطريقة صحيحة ،دقيقة ،وبسيطة.

تتأكد أن المعلومات متاحة لجميع من يحتاجها،
ويستطيعون استخدامها حسب احتياجاتهم ( من خالل
الموقع االلكتروني ،المؤتمرات ،ورشات العمل،
محاضرات وتقارير..... ،الخ)
إعطاء مستخدمي المعلومات الفرصة للقيام بعملية التغذية
الراجعة للمعلومات التي حصلوا عليها وكيف بإمكانهم
استخدامها إضافة الى تمكنهم القيام بتقييم هذه المعلومات
سواء لبت احتياجاتهم ام ال.

مراقبة وتقييم عملية تبادل المعلومات-:
جميع المستويات اإلدارية في جمعية اإلغاثة الزراعية تحتفظ بهذه السياسة وتنفذها وتعمل على تطوير وتقييم ومراقبة سياسة

تبادل المعلومات.

اقتراحات لتطوير هذه السياسة:

أي اقتراحات لها عالقة بتعديل هذه السياسة يتم إرسالها لدائرة التخطيط والمراقبة والتقييم والمعلومات في اإلغاثة الزراعية.

التوثيق وحفظ المعلومات -:

على كل دائرة بالمؤسسة االحتفاظ بنسخة من هذه السياسة إضافة إلى نسخة أخرى تضاف الى أرشيف مجلس اإلدارة

المراجعة الدورية-:

تراجع سياسة تبادل المعلومات سنويا بهدف تعزيز الكفاءة والفاعلية والنتائج المرجوة منها.

