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عقــدت لجنــة الوصايــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الرابعــة يــوم 
الجمعة 15 ربيع األول 1435 الموافق 17 يناير 2014 بمراكش، بمشــاركة أعضائها 
الحالييــن، وهــم المملكــة المغربيــة ودولــة فلســطين والمملكــة العربيــة الســعودية 
وجمهوريــة الســنغال والجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، إضافــة إلــى المديــر العــام 
لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، الســيد عبــد الكبيــر العلــوي المدغــري، واألميــن 

العام لمنظمة التعاون اإلسالمي السيد إياد أمين مدني.

الديــن مــزوار وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون  تــرأس االجتمــاع الســيد صــالح 
بالمملكة المغربية، رئيس لجنة الوصاية.

ــة القــدس التــي عقــدت  ــدورة العشــرين للجن ــأم هــذا االجتمــاع علــى هامــش ال الت
بمراكش يومي 17 و18 يناير 2014 برئاسة صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
الدعــم  يقــدم  فتــئ  مــا  الــذي  القــدس،  لجنــة  رئيــس  المغربيــة،  المملكــة  ملــك 
والمســاندة لعمــل الوكالــة ويشــرف مباشــرة عليهــا، باعتبارهــا الــذراع الميدانيــة 

للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي.

ــه  ــاول في ــة بيــت مــال القــدس الشــريف عرضــا تن ــر العــام لوكال قــدم الســيد المدي
واإلســكان  والتعليــم  الصحــة  مجــاالت  فــي  الوكالــة  نفذتهــا  التــي  المشــاريع 
والترميــم وقطاعــات الثقافــة والشــباب والرياضــة وبرامــج تمكيــن المــرأة ودعــم 
إنجــازات  وهــي  االجتماعيــة،  المســاعدة  وبرامــج  والطفولــة  الشــباب  أنشــطة 
ملموســة تنــم عــن الــدور الحيــوي لهــذه المؤسســة وتعكــس عملهــا الميدانــي الــذي 

أصبح أثره واضحا على حياة المقدسيين.

وبعد مداوالت أعضائها، خلصت لجنة الوصاية إلى ما يلي:
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1) تثمــن اللجنــة دور وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف وتقــدر جهودهــا وإدارتهــا، 
ــر العــام الــذي أعطــى دفعــة قويــة لعمــل المؤسســة منــذ  وعلــى رأســها المدي
تعيينــه مــن قبــل صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس 

في عام 2006.

2) تصــادق اللجنــة علــى تقريــر الســيد المديــر العــام، وتوافــق علــى مــا تضمنــه مــن 
أفكار ومقترحات بناءة ومفيدة لتسيير عمل الوكالة.

3) تصــادق اللجنــة علــى تقريــر األنشــطة اإلداريــة للفتــرة الممتــدة مــن 2006 إلــى 
2013، وعلى الحسابات الختامية للوكالة في الفترة ما بين 2102-6002.

4) تذكــر اللجنــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي بالمســؤولية 
الجماعيــة فــي الدفــاع عــن القــدس وعــن حرمــة مقدســاتها، مؤكــدة أهميــة دعــم 

برامج وكالة بيت مال القدس.

5) تأخــذ اللجنــة علمــا بالخطــة الخماســية 2018-2014، وتقــدر محتواهــا ومــا تضمنــه 
اإلداري  المجلــس  علــى  بعرضهــا  وتوصــي  وأساســية  مهمــة  مشــاريع  مــن 

للوكالة للموافقة عليها وبحث سبل تمويلها.

6) توصــي بدراســة إمكانيــة إنشــاء وقــف إســالمي لدعــم ميزانية الوكالــة واالنتقال 
إلــى مســاهمات إلزاميــة للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي 

بنسب تحددها الدول.

(بيــت  المغربــي"  الثقافــي  "المركــز  لمشــروع  الوكالــة  بإنجــاز  اللجنــة  تشــيد   (7
المغرب) في مدينة القدس.

8) تدعــو اللجنــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي إلــى تقديــم 
الدعــم لتمويــل المشــاريع المتضمنــة فــي الخطــة الخماســية حســب آليــة التنفيــذ 
التــي تتفــق بشــأنها الــدول المانحــة مــع الوكالــة فــي المياديــن ذات االهتمــام، 
بالنظــر إلــى مــا تمــر بــه القــدس الشــريف مــن ظــروف صعبــة والممارســات التــي 

تفرض على سكانها من طرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
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9) تثمــن لجنــة الوصايــة الجهــود المباركــة والمبــادرات المتواصلــة التــي يقــوم بهــا 
صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، مــن أجــل مناصــرة 
عــن هويــة مدينــة  الدوليــة والدفــاع  الشــرعية  الفلســطينية وإحقــاق  القضيــة 
والعمرانيــة  والثقافيــة  الحضاريــة  ومعالمهــا  الدينيــة  ومقدســاتها  القــدس 
واألوضــاع االجتماعيــة والصحيــة لســاكنتها، وعلــى رعايــة جاللتــه الكريمــة لوكالــة 

بيت مال القدس.

10) تعبــر اللجنــة عــن عميــق الشــكر للمملكــة المغربيــة علــى كــرم الضيافــة وحســن 
االستقبال اللذين أحيطت بها كافة الوفود المشاركة.




