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امللخ�ص التنفيذي

اعتمدت االغاثة يف إعداد إسرتاتيجيتها هذه منهج اإلطار
املنطقي يف التخطيط مدمجا ومعززا بنهجها التنموي املبني
عىل الحقوق ،ومعتمدا عىل تطوير اإلمكانات املتاحة من
املصادر الطبيعية وسبل العيش املتوفرة لدى فئاتها املستهدفة.
فيام ارتكزت عملية التخطيط نفسها اىل جملة من املبادئ
ويف مقدمتها تفعيل انخراط قيادة املؤسسة وهيئاتها يف هذه
العملية .باعتبار عملية التخطيط فرصة لبناء قدرات العاملني
يف منهجية التخطيط اإلسرتاتيجي ،وكانت التشاركية مع الفئات
املستفيدة ومختلف الفاعلني يف القطاع أبرز روافعها.

تطلق جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية) خطتها
اإلسرتاتيجية لألعوام  ،2018-2014يف ظروف غاية يف الحساسية
والتعقيد يف ظل أزمة اقتصادية محلية وعاملية ،هادفة من وراء
ذلك إىل الرقي يف أعاملها وفعالية تدخالتها وتعظيم دورها
ومكانتها عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.

دولة فلسطني
رام الله ،شارع املعاهد ،بجانب مصلحة املياه
ص  .ب 25128 :شعفاط
تلفون +970 (2) 2963840 :فاكس+970 (2) 2963850 :
بريد الكرتوين info@parc.ps :صفحة الكرتونيةwww.parc.ps :

وقد استندت الخطة االسرتاتيجية لالغاثة اىل جملة من املرتكزات
االسرتاتيجية يقف يف مقدمتها النهوض باالنتاجية ،تعزيز
استجابة القطاع الزراعي للتغريات االقتصادية واالجتامعية،
تعزيز املشاركة املجتمعية ،تقوية الرشاكة مع القطاعني الخاص
والحكومي ،زيادة فرص الفقراء واملهمشني يف الوصول اىل
مستويات معيشية افضل ،تعزيز املصادر الذاتية للمؤسسة،
اعادة التوازن اىل استخدامات املصادر الطبيعية .كام حرصت
اإلغاثة عىل إجراء تحليل ومراجعة معمقة للخطط الوطنية
والقطاعية ذات الصلة بهدف تحقيق التكاملية واإلنسجام.

ومن أجل الوصول إىل بناء هذه اإلسرتاتيجية فقد تم تحليل
وتقييم معمق للوضع الحايل الذي تعيشه اإلغاثة ،وقيمت
برامجها وفعاليتها يف تقديم الخدمة ومركزها ووضعها ومكانتها
يف املجتمع املدين الفلسطيني .كام تم إعداد الدراسة الخاصة
بالبيئة الخارجية التي تحيط باملؤسسة (الفرص والتهديدات)
وتحليل للبيئة الداخلية للمؤسسة (نقاط القوة ونقاط
الضعف) ،مركزين عىل ثالثة محاور أساسية هي الحوكمة
يف املؤسسة ،املصادر البرشية واألنظمة والسياسات املالية
واالدارية يف املؤسسة ،وأنظمة املعلومات املختلفة.

ويأيت اصدار هذه االسرتاتيجية يف وقت تدرك االغاثة فيه حاجتها
ملزيد من التجديد وتطوير نظمها الداخلية واجراءاتها وتعزيز
العمل املهني ،واشاعة املساءلة ومزيد من الشفافية واالنفتاح
يف العالقات مع الرشكاء وسائر املؤثرين يف القطاع الزراعي.
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اخللفية التاريخية للإغاثة الزراعية
انطلقت جمعية التنمية الزراعية من قبل مجموعة محدودة من املهندسني الزراعيني واملزارعني الرياديني التي انبثقت من رحم
الحركة التطوعية ،ومتيزت بحضور وانجاز قل نظريه يف األرايض الفلسطينية منذ أواخر سبعينات القرن املايض ،وذلك بهدف سد
الفراغ الخدمايت والتنموي املتعمد من قبل سلطات االحتالل االرسائييل .حيث عمدت االدارة املدنية يف حينه اىل حرمان الفلسطينيني
من برامج االرشاد املتخصص وانشاء محطات البحوث ومواكبة تكنولوجيا العرص يف الزراعة ،بهدف تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني
وفك عرى االرتباط ما بني املزارع الفلسطيني وأرضة من أجل مصادرتها ألغراض االستيطان.
اإلغاثة خاللها بتعظيم وتنظيم لجان العمل األهيل عىل طول
الوطن وعرضه ،وهو ما مكنها من الوصول إىل أكرث املناطق
تهميشا لخدمة قطاع واسع من املزارعني والنساء .كام اتسمت
هذه املرحلة بنضوج املفاهيم التنموية لإلغاثة ومالمئتها ألجندة
النضال الوطني الفلسطيني.
شهدت هذه الفرتة منوا كبريا يف مصادر التمويل وتنوعه األمر
الذي أتاح للمؤسسة التوسع يف إستقطاب الكفاءات املحلية
لتنتقل من مرحلة التطوع اىل مرحلة العمل مدفوع األجر
مع الحفاظ عىل العمل التطوعي كركيزة اساسية يف املجتمع
الريفي.

يف العام  1983أصبحت االغاثة مؤسسة حملت عىل عاتقها
العمل عىل املساهمة يف حامية األرايض الفلسطينية من
املصادرة بزراعتها وإعادة استخدامها ،وتزويد املزارعني
الفلسطينيني املحرومني من برامج اإلرشاد الفني املتخصص.
ومرت االغاثة خالل العقود املنرصمة بالعديد من املراحل:

�أو ًال :التطوع (:)1987-1983

امتازت هذه الفرتة بالعمل التطوعي ،وذلك باالعتامد عىل
املصادر الذاتية واملحلية ،واجراء األبحاث التطبيقية ونقل
التكنولوجيا .ومن الجدير ذكره أن األجندة الوطنية صبغت
هذه املرحلة أكرث من اإلرشاد الفني املتخصص .كام أن سلة
خدمات اإلغاثة يف حينه كانت محدودة جغرافيا واقترصت عىل
األغوار.

ثالث َا :امل�أ�س�سة (:)1999 –1993

نظرا للثقة الكبرية التي اكتسبتها اإلغاثة من مختلف الجهات
املحلية والدولية كان ال بد أن يتوج هذا العمل الدؤوب
برضورة االنتقال إىل مرحلة املأسسة وذلك بالتزامن مع تبلور
السلطة الوطنية الفلسطينية عىل االرض ،وبداية تشكل الكيانية

ثاني ًا :التو�سع والإنت�شار (:)1992-1988

شهدت هذه الفرتة اندالع االنتفاضة االوىل والتي نجحت
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شهدت هذه الفرتة البدء بإنشاء جدار الفصل الضم والتوسع
الذي ترك آثارا عميقة عىل النضال الوطني وعىل حياة الناس
يف املناطق املحاذية ،مام دفع اإلغاثة بالعمل عىل تقديم سلة
جديدة من الخدمات للحد من اآلثار التدمريية لهذا الجدار
وتنظيم العديد من الفعاليات لفضح هذه املامرسة عىل
املستوى املحيل والدويل.

الفلسطينية .وتجىل ذلك يف إنشاء الجمعيات التخصصية التي
تعنى مبشاكل القطاع الزراعي كاتحاد املزارعني الفلسطينيني
وجمعية الهيدرولوجيني الفلسطينيني واملركز العريب للتطوير
الزراعي .كام توجت هذه املرحلة بإصدار الوثيقة الربامجية
األوىل للفرتة  ،2008-1998والتي نظمت وقسمت العمل يف
املؤسسة لخدمة برامج محددة من خالل دوائر ووحدات
للعمل ذات مسؤوليات ومرجعيات معروفة ،استلزمت النهوض
بالفروع والعمل عىل رفدها بالطواقم والتجهيزات املطلوبة.
كام شهدت هذه الفرتة توسعا كبريا وتنوعا يف مصادر التمويل
وسلة الخدمات املقدمة ملختلف الفئات املستهدفة.

خام�س ًا :الت�شبيك والتحالفات (-2005
:)2013

إميانا من اإلغاثة بأهمية ورضورة تنظيم الفئات املستفيدة
ضمن أطر تنموية تقوم عىل الجدوى واالستفادة املتبادلة
وضعت اإلغاثة هذا الهدف يف سلم أولوياتها كطريق للتنمية
الريفية املتكاملة وبناء مجتمع دميقراطي فلسطيني .وقد
شهدت هذه الفرتة العديد من األحداث املصريية كان منها
انطالق االنتفاضة الثانية التي أثرت سلبا عىل خطط وبرامج
التنمية املحلية والذي دفع معظم املؤسسات العاملة للرتكيز
والتحول إىل اإلغاثة استجابة للوضع الناشئ ،كام رسعت اإلغاثة
من خططها لفصل الجمعيات املنضوية معها (جمعية تنمية
املرأة الريفية ،جمعية تنمية الشباب ،إتحاد املزارعني).

ومع بداية العام  2005استطاعت اإلغاثة إعداد الوثيقة
الربنامجية الثانية لها( ،وقبل انتهاء الوثيقة الربنامجية
العرشية التي وضعت عام  )1998للفرتة  ،2007-2005والتي
تم الرتكيز خاللها عىل املساهمة يف تحقيق األمن الغذايئ
والتنمية املستدامة ،أما برنامج بناء القدرات فقد حل ثانيا
بسبب انتشار البطالة وارتفاع معدالت الفقر ،األمر الذي دفع
اإلغاثة إىل الرتكيز عىل الهدف األول .خالل هذه الفرتة نجحت
اإلغاثة الزراعية بتفعيل برامج الرشاكة مع القطاع الخاص
واالنطالق نحو برامج التسويق/التصنيع الزراعي والتصدير اىل
األسواق الخارجية .كام نجحت اإلغاثة بالدخول يف تحالفات
مع مؤسسات عاملة يف قطاع التنمية الريفية وسجلت سبقا
يف هذا املجال حيث قادت اإلغاثة الزراعية وتقود العديد من
الربامج يف تنمية القطاع الزراعي والريف الفلسطيني بالعمل
مع العديد من املؤسسات االهلية ومؤسسات القطاع الخاص.

ويف هذه الفرتة كان لإلغاثة دور مميز يف استضافة وتطوير دور
شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية ،ويف اقرار القانون الذي
يحكم عمل هذه املؤسسات (قانون رقم  1لسنة  .)2000كام

وقد امتازت هذه الفرتة بتمثيل واسع لإلغاثة ملؤسسات العمل
األهيل الفلسطيني ضمن الشبكات املحلية واإلقليمية (الزراعة
العضوية ،املهندسني الزراعيني.....الخ).

رابع ًا :بناء القدرات والتخ�ص�صية
(:)2004 -2000
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من نحن
الر�ؤية:

املؤسسة وكان للتطوع فيها أكرب األثر يف تطورها
لتصبح رائدة من رواد املجتمع املدين الفلسطيني.
•قبول الآخر واالحرتام املتبادل كأحد قواعد
العمل األهيل الفلسطيني.
•التجديد واالبتكار اللذان كانا وسيبقيا من
السامت والقيم التي طبعت اإلغاثة يف مسريتها.
•االنتماء والوالء كأحد أهم ركائز التطور يف اإلغاثة
وضامن تطويرهام كصامم أمان يحمي املؤسسة
ويضمن تطورها.
•التعلم الذاتي واملستمر كمعني ال ينضب وقوة
دافعة سمحت لإلغاثة بتبوؤ هذا املكان الرائد يف
العمل األهيل الفلسطيني ،ورضورة العمل عىل توثيق
كل تجارب اإلغاثة يف هذا املجال.
•ال�شراكة املجتمعية كانت وستبقى إحدى القيم
التي تحكم عمل اإلغاثة.
•الفعالية وامل�س�ؤولية االجتماعية يف ادارة
املصادر وتطوير بنى وهياكل وأنظمة وهيئات االغاثة
مبا يضمن ذلك.

مؤسسة ريادية وطنية الهوية اقليمية التوجه ملتزمة بقضايا
الريف والزراعة ،التحرر الوطني ،والعدالة االجتامعية.

الر�سالة:

نحن مؤسسة وطنية تنموية تعمل لتنمية القطاع الزراعي
وتعزيز صمود املزارعني والوصول إىل الفئات الفقرية واملهمشة
وأطرها ،وحشد وتطوير طاقات سكان الريف لتمكينهم
من السيطرة عىل مصادرهم ،وذلك من خالل طاقم متميز
ومتطوعني منتمني ملجتمعهم يف إطار برامج ريادية ومامرسات
إدارية وفنية عرصية وشفافة ،لبناء مجتمع فلسطيني حر
ودميقراطي تسوده قيم العدالة االجتامعية.

القيم الناظمة:

•ال�شفافية ،ويشمل ذلك الشفافية أثناء تقديم
الخدمة للمستفيدين والشفافية يف إدارة املوارد
والوصول اىل املعلومات لكافة الجهات املهتمة بعمل
املؤسسة.
•العدالة امل�ستندة اىل احلقوق وعدم التمييز أثناء
تقديم الخدمة للمستفيدين أو أثناء التعامل مع
املوظفني والعاملني يف املؤسسة.
•التطوع كأحد القيم األساسية التي قامت عليها
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الفئات امل�ستهدفة:

الغايات والأهداف:
•فجوة األمن الغذايئ عىل املستوى الوطني
تقلصت.
•قاعدة مساهمة املجتمع الريفي يف اتخاذ القرار
تتسع.
•مساهمة الزراعة يف الدخل الوطني ارتفعت.

•خدمات فردية
املزارعون يف الزراعات البعلية واملروية ،عىل أن يكون صغار
املزارعني واملتوسطون هم املستفيدون من دعم اإلغاثة،
وإعطاء األولوية ألولئك العاملني يف املناطق املهمشة واملصنفة
(ج) يف اتفاقية أوسلو ويف القدس واألغوار الفلسطينية واملناطق
املتأثرة بجدار الفصل والتوسع ،ومع النساء الريفيات وخصوصا
العامالت يف الزراعة ،ومتكينهن سياسيا اجتامعيا واقتصاديا.
كام ستعمل اإلغاثة مع الشباب وخصوصا العاملني يف الزراعة
وتشجع انخراطهم يف القطاع الزراعي ومع املهمشني يف الريف
وخاصة العاطلني عن العمل منهم.

الهدف التنموي:

الو�صول �إىل ريف فل�سطيني قوي حم�صن بقطاعه
الزراعي ومعزز بال�سيادة.

•خدمات جماعية
وستستهدف اإلغاثة يف عملها جمعيات وتنظيامت املزارعني
والنساء والشباب وتعاونياتهم من أجل تعزيز الحوكمة فيها،
ومن أجل تطوير مجاالت عملها لتصبح أكرث فاعلية يف خدمة
فئاتها املستهدفة ومجتمعاتها ،ومبا يحقق دورا رياديا لها يف
بناء املجتمع املدين الفلسطيني ،الفلسطينيني يف الشتات ويف
مقدمتهم املهمشون وعىل قاعدة تعزيز حقوقهم املدنية
وصوال اىل حقوقهم السياسية ويف مقدمتها العودة والتعويض،
املؤسسات االهلية يف العامل العريب املهتمة بتبادل املعرفة
والنامذج التنموية الناجحة ومع حركات السالم والتضامن مع
الشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج.

الأهداف الإ�سرتاتيجية:
•العمل يف الزراعة يحقق ربحية أكرب وتتعزز
تنافسيته.
•االحتالل أكرث مساءلة تجاه الحقوق الفلسطينية
الخاصة بالقطاع الزراعي والريف.
•بيئة قانونية وسياسات حكومية داعمة وممكنة
لتطوير القطاع الزراعي والريف.
•دور التعاونيات الزراعية واملؤسسات القاعدية
العاملة يف الزراعة والتنمية الريفية تعزز.
•كفاءة ،فعالية ،واستدامة االغاثة ومساءلتها
تعززت.
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مبادئ ومنطلقات
•نحن نؤمن أن للشعب الفلسطيني الحق كباقي
شعوب األرض يف الحرية والسيادة عىل أرضه وموارده
يف دولة مستقلة.
•نحن نؤمن أن االحتالل اإلرسائييل لفلسطني ليس
رشعيا وحتى انتهاء هذا االحتالل فإنه يجب أن يكون
مساءالً عن كل انتهاكاته للحقوق الفلسطينية.
•نحن نؤمن أن القطاع الزراعي الفلسطيني طيلة سنني
االحتالل ومنذ قيام السلطة الفلسطينية مهمش ومل
يأخذ حقه يف التطوير ورصد املوازنات الالزمة لذلك.
•نحن نؤمن أن املؤسسات القاعدية يف الزراعة
واملجتمع الريفي لها دور مهم يف النهوض بالقطاع
الزراعي واملجتمع الريفي ،وأن دعمهام وتطويرهام
أسايس لتطوير هذين القطاعني.
•نحن نؤمن أن النساء بشكل عام والنساء الريفيات
بشكل خاص مهمشات وأنهن يشكلن قوة أساسية
للتغيري وتعزيز دورهن ومتكينهن أحد أهم أركان
التنمية املستدامة.
•أن املجتمع الفلسطيني مجتمع شاب يشكل الشباب
فيه أكرث من  %50وتنميته ال تنفصل بحال من األحوال
عن تنمية الشباب وتلبية احتياجاته وطموحاته.
•إن للقطاع الخاص دورا مهام يلعبه يف تنمية القطاع

الزراعي بدون أن نحول املزارعني الصغار إىل عامل
زراعيني.
•نؤمن أن مجموعات التضامن تشكل داعام مهام
لنضال الشعب الفلسطيني وتلعب دورا ً كبريا ً يف
فضح مامرسات االحتالل وهذا يتطلب ايالء اهتامم
خاص بتقوية األوارص مع هذه املجموعات يف كل
أنحاء العامل.
•نحن نؤمن ان تحقيق االغاثة الهدافها وبرامجها
والحفاظ عىل متيزها وريادتها يتطلب قيادة وادارة
مؤسسية عرصية تاخذ باالعتبار التغيريات الكبرية
التي يشهدها العمل االهيل وطنيا ،اقليميا ،وعامليا.
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نـهـجـنـا
من أجل التغيري الذي نسعى اليه يف االغاثة جاهدين حيث أمكن ،ومن خالل نهجها التنموي املبني عىل الحقوق لضامن االنسجام
والتكامل بني العمل يف التنمية املستدامة والعمل يف مجال اإلغاثة يف الظروف الطارئة والضغط واملنارصة من أجل ضامن الحقوق
األساسية لفئاتنا املستهدفة .ويف إطار هذا النهج التنموي فإن اإلغاثة سرتكز عملها بالدرجة األوىل عىل الحقوق األساسية التالية:

واحتياجات املناطق املهمشة والوفاء بالتزاماتها حسب ما ورد يف خططها.
•بناء قدرات األفراد واملؤسسات القاعدية يف األماكن املستهدفة من أنشطتنا من أجل متكينهم وجعلهم أكرث قدرة عىل
خدمة أنفسهم وأعضائهم ومجتمعهم من خالل انجاز مناذج ناجحة تشكل روافع تنموية يف منطقتها الجغرافية
وقطاعها التنموي.
•التعلم الذايت املستمر من التجارب الخاصة وتوثيقها بشكل يسمح برتاكم املعارف وإدارتها بشكل يخدم املؤسسة
واملجتمع .وحشد وتفعيل املصادر الالزمة للمؤسسة من أجل ضامن استدامتها واستدامة خدماتها للفئات املستهدفة.

•الحق يف الوصول اىل املصادر الثقافية واملعرفية.
•الحق يف التنظيم النقايب واملؤسيس.

•الحق يف العدالة االجتامعية ،حيث سيتم الرتكيز مع فئات
صغار ومتوسطي املزارعني من الرجال والنساء.
•حقوق املواطنني يف ظروف األزمات (حيث يشكل انتهاك
الحقوق الفلسطينية من قبل االحتالل أحد أهم محددات
التنمية املستدامة يف األرايض الفلسطينية املحتلة).
•الحق يف الوصول للخدمات األساسية وخصوصا يف املياه
والرصف الصحي.
•الحق يف العمل للفئات الضعيفة واملهمشة.
•الحق يف الغذاء الكايف والصحي.
•الحق يف التنظيم والتجمع السلمي واملشاركة السياسية
واملجتمعية.
•العدالة الجندرية حيث سيتم أخذ العدالة الجندرية
والبعد الجندري كعنرص مشرتك حارض عند صياغة كل
تدخالت اإلغاثة.
•الحق يف الوصول للمصادر الطبيعية (األرض،املياه،
املراعي).
•الحق يف الوصول اىل املصادر املالية.

و�ضمن هذا النهج امل�ستند اىل بناء ال�شراكات
مع امل�ؤ�س�سات القاعدية وامل�ؤ�س�سات الوطنية
الأخرى لتكوين جمموعات ال�ضغط واملدافعة،
ف�أن االولوية �ستكون من خالل:
•تعظيم عائدية وربحية القطاع الزراعي بتعزيز
قدراته التنافسية محلياً وخارجياً.
•تعزيز دور مختلف الفئات املستهدفة يف
مساءلة االحتالل عن سياساته الهادفة اىل تجريد
املواطنني من حقوقهم التي ترتبها املواثيق
الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
•تعزيز دور مختلف الفئات املستفيدة يف
مساءلة الحكومة الفلسطينية ومختلف
األطراف الفاعلة وبضمنها االغاثة نفسها،
ودفعها اىل ان تكون أكرث استجابة ملتطلبات
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جماالت التدخل
الهدف الإ�سرتاتيجي الأول:
العمل يف الزراعة يحقق ربحية �أكرب وتتعزز تناف�سيته.

•تطوير وتحسني انتاجية االرايض الزراعية والوصول اليها.
•توصيل املصادر املائية الغراض الري.
•تطوير البدائل العلفية ،تحسني السالالت ،تطوير املناطق الرعوية.
•دعم وتنبي تقنيات االستزراع السميك.
•تطوير االقتصاد املنزيل لصغار املنتجني وادماجهم بالسوق املحيل.
•حامية االصناف البلدية وترويجها يف اوساط املنتجني واملستهلكني.
•تطوير ودعم مناذج للرشاكة ما بني املزارعني والقطاع الخاص.
•تطوير منظمومة االقراض الزراعي عىل أسس غري تقليدية.
•تنميط االنتاج الزراعي وربطه مع احتياجات املواطنني.
•تطوير البنى التحتية لالرايض الزراعية.
•تعزيز جودة املنتج الزراعي والريفي املحيل.
•تطوير البنية التحتية لسلسلة النتاج.
•تطوير قدرات املزارعني يف تلبية متطلبات الحصول عىل شهادات الجودة ملنتوجاتهم.
•تطوير وتعزيز العالمة التجارية للمنتج الفلسطيني.
•زيادة الحصة السوقية للمنتج املحيل.
•تطوير كفاءة وفاعلية منظومة االرشاد الزراعي.
•تعزيز البحث العلمي التطبيقي.
•بناء النامذج االقتصادية الناجحة.
•تدريب وتأهيل العاملني بالزراعة وتزويدهم باملهارات الالزمة يف االنتاج وما بعد االنتاج.
•تقوية ومتكني لجان املزارعني.
•دعم التعاون والتشبيك بني مختلف الفاعلني.
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الهدف الإ�سرتاتيجي الثاين:
االحتالل �أكرث م�ساءلة جتاه احلقوق الفل�سطينية اخلا�صة بالقطاع الزراعي والريف.
•رصد انتهاكات االحتالل وتوثيقها.
•مالحقة االحتالل لتحصيل حقوق املزارعني وتعويضاتهم عن االرضار.
•دعم جهود املزارعني يف مقاضاة االحتالل.
•توجيه االهتامم بالوضع عىل املعابر.
•رصد وتوثيق حركة املنتج االرسائييل يف االسواق الفلسطينية.
•دعم مبادرات املزارعني الستثامر اراضيهم خلف الجدار.
•تشجيع وتعزيز حضور املنتج املحيل.
•مقاطعة منتوجات املستوطنات.
•تنظيم فعاليات ومؤمترات باالنتهاكات االرسائيلية.
•تطوير معرفة مجموعات التضامن بحجم الخروقات االرسائيلية لحقوق املنتجني واملزارعني.
•دعم التعاون والتنسيق مع لجان املقاطعة.
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الهدف الإ�سرتاتيجي الثالث:
بيئة قانونية و�سيا�سات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف.
•تطوير منظومة االعفاءات الرضيبية الفلسطينية.
•تطوير حزمة حوافز اقتصادية للمناطق الزراعية والريفية.
•تسجيل االرايض.
•دعم وتطوير حزمة التأمينات ضد املخاطر املختلفة.
•تطوير منظومة االستجابة يف الظروف الطارئة.
•حامية الرقعة الزراعية واستخدام االرايض.
•التنسيق والتشبيك مع العاملني يف القطاع.
•النهوض باملواصفات واملقاييس الفلسطينية.
•املراجعة واالستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري.
•مراجعة سياسات االسترياد والتصدير.
•العالمة التجارية.
•تطوير الرزنامة الزراعية.
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•الحوكمة.
•تنظيم الفئات املستهدفة.
•تشكيل التعاونيات.
•تشجيع االستثامر.

•التوعية مبنظومة الترشيعات الناظمة.
•رفع الوعي باهمية الترشيعات يف حامية املصادر
وتخصيصاتها بني القطاعات.
•دعم وتطوير اسرتاتيجية واضحة للقطاع الزراعي.
• تطوير منط املساءلة للقطاع الخاص حول حقوق
املزارعني.
•تفعيل وتطوير معرفة املزارعني بحقوقهم التي كفلتها
املوازين.
•تطوير التعداد الزراعي وربطه مع خطط التنمية.
•لجان حامية املستهلك.
•التامني الصحي للمزارعني.
•ضامن ارشاك العاملني يف القطاع الزراعي والقطاعات
املكملة يف صنع القرار.

الهدف الإ�سرتاتيجي اخلام�س:
ك��ف��اءة ،ف��ع��ال��ي��ة ،وا���س��ت��دام��ة االغ��اث��ة
وم�ساءلتها تعززت.
•تجنيد االموال وتنوع مصادرها.
•تطوير عوائد ممتلكات واستثامرات املؤسسة.
•تطوير الدعم اللوجستيي ونظم املعلومات واالتصال.
•تعزيز آليات الحكم قي املؤسسة.
•تطوير أنظمة املؤسسة (سياسات وإجراءات).
•تدريب الكادر.
•تطوير االعالم التنموي.
•تشكيل لجنة العاملني.

الهدف الإ�سرتاتيجي الرابع:
دور التعاوني��ات الزراعي��ة وامل�ؤ�س�س��ات
القاعدي��ة العاملة يف الزراع��ة والتنمية
الريفية تعزز.
•تعزيز امللكية الجامعية ملدخالت االنتاج.
•امليكنة والتصنيع الزراعي.
•تطوير آليات الرشاء الجامعي.
•تطوير البنية التحتية للتسويق واالنتاج.
•ترويج املنتج املحيل.
•الرشاء والتسويق الزراعي.
•بناء القدرات.
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املتابعة والتقييم
ومن أجل ذلك سيتم وضع الخطط الالزمة لقياس هذه
املؤرشات والتحقق من إنجازها وتطوير أدلة العمل التي جرت
اإلغاثة عىل إعدادها من أجل التنفيذ السليم ملختلف املشاريع.
كام سيتم مسح أويل مرجعي ليكون املرجع ألي تقييم قادم.

من أجل تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية فإن اإلغاثة ستقوم بوضع
خطة تنفيذية للسنوات الخمس القادمة باتباع منهج اإلطار
املنطقي ،حيث سيتم تحديد املحطات التي ستعتمد من أجل
قياس مدى النجاح يف إنجاز هذه الخطة ،وستقوم بتقدير
املوازنات الالزمة لذلك آخذة بالحسبان األوضاع االقتصادية
التي مير بها االقتصاد العاملي بشكل عام واألرض الفلسطينية
بشكل خاص .كام سيتم وضع املؤرشات الالزمة لقياس مدى
تحقيق األهداف والنتائج التي تهدف الخطة إىل تحقيقها وفق
نظام معلومات مؤمتت .وسيتم تعريف هذه املؤرشات من
أجل ضامن الفهم املشرتك لكافة العاملني وبناء ثقافة منظامتية
أكرث انسجاما لهذه املؤرشات ولألهداف التي تسعى الخطة
لتحقيقها.

وسيتم وفقا لسياسة التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة مراجعة
نصف سنوية للخطة التنفيذية املوضوعة ،كام سيتم تقييم
مرحيل شامل بعد سنتني من بدء تنفيذ الخطة ،يتم خاللها
ضبط بوصلة التنفيذ وتتم املراجعة الالزمة وفقا لتطور األمور
عىل األرض.
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�إدارة املخاطر وعملية التغيري

من اجل تنفيذ الخطة االسرتاتيجية الخمسية فسوف تقوم االغاثة الزراعية بوضع خطة الدارة املخاطر بشقيها الداخيل والخارجي
التي من املمكن ان تنشا خالل الفرتة التي تغطيها الخطة ومبا يضمن تحديد اتجاهات هذه املخاطر وسلوك االدارة تجاهها وتأهيل
الكوادر البرشية لتسهيل التعاطي مع كافة املخاطر يف الزمان واملكان املناسبني ،والتقليل من امكانية حدوثها قدر االمكان وصوال اىل
وضع األسس لنظم إنذار مبكر لدرء املخاطر.
اما يف مجال إدارة التغيري وحتى تكون عملية االنتقال اىل الوضع املنشود اكرث إنضباطا وتسهم يف عملية تطوير وتحسني كفاءة
املؤسسة ،ومبا يضمن التزام أعىل بالوفاء مبتطلبات تنفيذ االسرتاتيجية ،ومقاومة أقل لعملية التغيري ،فقد حددت االغاثة الزراعية
حاجتها اىل إجراء التغيريات يف البيئة التنظميمة للمؤسسة ،ومبا يشمل آليات اتخاذ القرار وهيكلة املؤسسة ودوائرها وفروعها
وتغريات يف آلية وأمناط التدخالت مع الفئات املستهدفة.
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