دليل جمعية التنمية الزراعية
سياسة المشاركة

ماذا تعني سياسة المشاركة؟
المشاركة هي قيمة أساسية تسود اإلغاثة الزراعية منذ  1983وهي عملية مستمرة تهدف إلى:

األهداف
– 1تعزي النهج المبني على الحقوق
 -2تعزيز عملية صنع القرار
 -3تقوية الملكية وضمان االستدامة
 -4تحسين التنسيق والتطوير
 -5اعتماد نهج التحليل من أسف إلى أعلى وحماية التطلعات المستقبلية للجهات ذات الصلة.
 -6بناء قدرات طاقم اإلغاثة الزراعية
 -7زيادة اندماج المستفيدين والمتطوعين في حياة المؤسسة واستراتيجيتها
 -8ضمان وجود تغذية راجعة وتطوير دور اإلغاثة الزراعية في هذه المجال
 -9توسيع نطاق التدخالت

نطاق السياسة:
هذه السياسة تطبق في اإلغاثة الزراعية على كافة المستويات وفقا لهيكليتها المقرة بما في ذلك جميع مكاتبها
المسؤولية:
الهيئة العامة لإلغاثة الزراعية ومجلس إدارتها وطاقمها مسؤولين عن التنفيذ الكامل للسياسة

ماذا نشارك؟
– 1السياسات االستراتيجية واالجراءات التي لها أثر على سبل عيشهم
 -2تقييم البيئة المحلية ،المشاكل ،األولويات ،وحقوقهم ،المخاطر ،مواطن االنكشاف والقدرات
 -3تحديد مناطق المشروع
 -4تحديد وتصنيف الفقراء والمنكشفين بما في ذلك األكثر انكشافا وتهميشا داخل التجمعاتز
 -5تخطيط ومشاركة المسؤوليات في تنفيذ المشروع
– 6عملية التقييم
 -7توجيه تدخالت اإلغاثة الزراعية

من يشارك؟
-1أعضاء الهيئة العامة ومجلس اإلدارة
 -2طاقم اإلغاثة الزراعية
 -3المستفيدين واألطراف الفاعلة األساسية (مثال :األفراد ،الجمعيات القاعدية مع التركيز على النساء)
 -4صناع القرار والسياسات
 -5الفئات المنكشفة (األطفال ،النساء ،المسنين ،ذوي االحتياجات الخاصة)

متى نشارك؟
جمعية التنمية الزراعية تضمن المشاركة في كافة المراحل
-1التفكير االستراتيجي.
 -2مرحلة التخطيط ،التقييم والمتابعة
 -3مرحلة التنفيذ :متابعة ومراقبة الجودة
 -4التقييم والرقابة
 -5األبحاث والدراسات
 -6التعاقدات وتحديد األسعار
 -7الضغط والمناصرة وحشد الجماهير
 -8اإلبداع وحل المشاكل

كيف نشارك؟
-1اجتماعات الهيئة العامة ،مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية
 -2اجتماعات المجموعات البؤرية مع المستفيدين
 -3اجتماعات مع صناع القرار.
 -4حلقات نقاش وورش عمل
 -5الرسائل المكتوبة
 -6تنظيم حمالت.
 -7بشكل مباشر من خالل عملية تحديد مواطن االنكشاف واستخدام القدرات الماحة بالمشاركة المجتمعية في بعض
المشاريع
اقتراحات لتعديل السياسة.
أي اقتراحات متعلقة بتعديل السياسة سيتم إرسالها إلى دائرة التخطيط والرقابة والتقييم والمعلومات.
توثيق وحفظ المعلومات
كل دائرة داخل المؤسسىة ستحتفظ بنسخة من هذه السياسة باإلضافة إلى نسخة أخرى تضاف إلى أرشيف مجلس اإلدارة.
المراجعة الدورية:

تتم مراجعة السياسة سنويا بهدف تعزيز الكفاءة والفاعلية والنتائج المرجوة منها.

