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يحتــاج عمــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي المدينــة والمقدســة إلــى آليــة للرصــد والتتبــع اليومــي 
ــة علــى مختلــف األصعــدة والمســتويات. للتحــوالت العميقــة التــي تشــهدها المدين

وفــي نفــس الوقــت، ال ُبــد مــن وضــع تقييــم موضوعــي لألوضــاع علــى األرض وتقديــر الحاجــة إلــى تدخــات 
المســاعدة لتحســين أوضــاع الســاكنة المرابطــة فــي المدينــة.

لذلــك فحافــز ”الِربــاط“ فــي القــدس، وارتبــاط الســكان بمدينتهــم، كان ُملهمــا للوكالــة ليكــون ُعنوانــا لمرصــد 
متخصــص يشــكل أداة ُمناســبة تســاعد المؤسســة علــى تحديــد أولويــات عملهــا بدقــة فــي القــدس، ِوفــق 

معطيــات معلومــة وُمحينــة ومعلومــات مضبوطــة وُمدققــة.

وُيفهــم مــن اســم المرصــد، تركيــز تدخاتــه علــى ثاثــة عناصــر هــي: ُماحظــة مــا يجــري فــي القدس مــن قضايا 
ــر التدخــات  ــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بالمدينــة، ومــن ثمــة تتبــع أث ــر علــى الحي وأحــداث مــن شــأنها أن تؤث
المختلفــة التــي تقــوم بهــا عــدد مــن الهيئــات والمؤسســات للحــد مــن أثــر هــذه التحــوالت، والمســاهمة فــي 

تقويــم هــذه التدخــات وتقديــم االستشــارة الضروريــة لتحســين مردودهــا، عنــد االقتضــاء.
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بــاط“ للمالحظــة والتتبــع والتقويــم فــي مكتــب تنســيق برامــج ومشــاريع الوكالــة فــي  يهــدف إحــداث مرصــد ”الرِّ
القــدس إلــى إقامــة نــوع مــن التــوازن بيــن الطموحــات النظريــة التــي تحكــم رؤيــة الوكالــة فــي عملهــا فــي المدينــة 
المقدســة، والمعطيــات الثابتــة والمتحركــة التــي تفــرض مقاربــة خاصــة لتحديــد أولويــات العمــل، بمــا يســتجيب 

للحاجيــات الُملحــة، ويتناســب، فــي نفــس الوقــت، مــع اإلمكانيــات المتاحــة.

ولهــذا الغــرض ســيكون الهــدف األول مــن عمــل المرصــد هــو تكريــس التناســب الضــروري بيــن المتطلبــات 
واإلمكانيــات.

لذلك يهدف المرصد إلى:

1- تأمين المعطيات والمعولمات المناسبة لوضع الُخطط والبرامج والمشاريع؛

2- المساهمة في تحسين أداء المؤسسة وترشيد إمكانياتها وتوجيهها؛

3- وضع الوسائل الناجعة لتتبع مؤشرات عمل الوكالة في القدس؛

4- تأمين اآلليات المناسبة لقياس أثر البرامج والمشاريع ونتائجها على الفئات المستهدفة.

www.bmaq.org

األهداف

4



  

يقوم المرصد على التجرد والموضوعية في نقل األحداث وتوصيفها وصياغة التقارير الُمفيدة بشأنها.

وهــو يمتثــل للقيــم واألهــداف الســامية التــي ُتدافــع عنهــا المؤسســة الراعيــة: وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف، وذلــك بإشــاعة الُمثــل اإلنســانية التــي تقــوم علــى مبــدأ احتــرام الحــق فــي الحيــاة، وتوفيــر األمــن 
ــر تضــررا مــن  الروحــي واالقتصــادي والصحــي واالجتماعــي لســاكنة القــدس وعلــى الخصــوص الفئــات األكث

ــة المقدســة. ــة الاســتقرار فــي المدين حال

 – ُيقدم المرصد المعلومات والمعطيات الصحيحة والُمثبتة بحيثياتها وبمصادرها الُمعتبرة؛

 – يمتنع المرصد عن إصدار أحكام قيمة في تقارير الماحظة والرصد والتتبع؛

 – يعــرض المرصــد ماحظاتــه وبياناتــه ونصائحــه، اســتنادا إلــى مؤشــرات موضوعيــة، ُيمكــن اســتثمارها فــي 
خطــط وبرامــج ومشــاريع وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي القــدس؛

 – ُيعتمد الرأي المتخصص للجنة الماءمة، التي ُتحال عليها تقارير المرصد، قبل رفعها إلى الوكالة.
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يعمــل المرصــد فــي انســجام وتكامــل مــع مصالــح وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف األخــرى، ســواء تلــك التــي 
توجــد مقراتهــا فــي المغــرب أو فــي القــدس. وُينــاط بــه القيــام، فــي إطــار اختصاصاتــه، باألنشــطة واألعمــال 

التاليــة:

االجتماعيــة  الحالــة  لتطــورات  والتتبــع  والرصــد  بالماحظــة  الخاصــة  التقاريــر  وإصــدار  بالدراســات  القيــام   -1
القــدس؛ فــي  واالقتصاديــة 

2- إصدار المؤشرات الخاصة بتقويم سياسات الدعم الموجه للقدس؛
3- تنفيذ أعمال التوثيق واإلعام وحفظ المعلومات؛

4- تقديم االستشارة لتحسين أداء وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس. 

األنشطة
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ال ُبــد أن يتمتــع المرصــد، فــي إطــار المهــام التــي ُيطلــب منــه تنفيذهــا، بقــدر مــن اإلمكانيات المالية والبشــرية، 
التــي ُتمكنــه مــن المواكبــة والعمــل اليومــي علــى األرض، مــن خال تيســير حركة الباحثيــن الميدانيين، ومعالجة 
التقاريــر التــي تصدرهــا هيئــات ومؤسســات مختلفــة، واســتعراض األخبــار والمعطيــات والبيانــات الصحفيــة، 

التــي تتصــل بمجــاالت نشــاط وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف وتصنيفهــا وترتيبهــا وتوثيقهــا. 

ويقــوم تمويــل المرصــد، علــى غــرار برامــج ومشــاريع الوكالــة األخــرى، علــى الميزانيــة الســنوية التــي ترصدهــا 
المؤسســة لهــذا الغــرض، ضمــن مــا ُيتــاح لهــا مــن إمكانيــات، وهــي تأمــل أن تتمكــن مــن تعبئــة المــوارد 

ــف دوالر أمريكــي ســنويا. ــق األهــداف الُمســطرة فــي حــدود 250 أل ــة لتحقي المطلوب

التمويل
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 الكلفة السنوية
بالدوالر طبيعة األنشطة البرنامج

 100 000,00

المرصــد  بهــا  التــي يضطلــع  الميدانيــة  الدراســات  تتــوزع 
مشــرات  بشــأنها  وُتصــدر  االجتماعيــة  القطاعــات  علــى 
تســتفيد منهــا الوكالــة لتوجيــه برامجهــا وتدخاتهــا فــي كل 

قطــاع علــى حــدة.

دراسات ميدانية

   50 000,00
عبــارة عــن تقاريــر ينجزهــا باحثــون اجتماعيون لتســليط الضوء 

علــى فئــات مــن المجتمــع، تكــون لهــا متطلبــات خاصة. 
البحوث االجتماعية

   30 000,00
والصــور  المكتوبــة  المعطيــات  وتوثيــق  التقاريــر  تتبــع 
واألفــام وحفظهــا ومتابعــة مــا يصــدر في وســائل اإلعام 
مــن بيانــات وإحصائيــات تنــدرج ضمــن اهتمامــات المرصــد.

أعمال التوثيق واإلعالم

   50 000,00 عمــل  حصيلــة  لتقديــم  فعاليــات  منتظــم  بشــكل  تنظــم 
ومنشــوراته. وتقاريــره  المرصــد 

فعاليات تقديم التقارير 
والدراسات

   20 000,00 إدارة المركز، إعام ضيافة واستقباالت، متطوعين.. مصاريف إدارية وتشغيلية

مجموع االعتمادات  المالية السنوية لتمويل أنشطة المرصد    000,00 250
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توزيع التمويل على البرامج السنوية المبرمجة ضمن أنشطة 
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