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بسم هللا الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الوصاية
لوكالة بيت مال القدس الشريف

في دورتها الثانية

الرباط 22 ـ 23 يونيو2001  

عقــدت لجنــة وصايــة وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الثانيــة يومــي 29
و 30 ربيــع األول 1422هــــ والموافــق لـــ 22 و 23 يونيــو 2001  فــي رحــاب وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فــي الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة. وقــد شــارك 
فــي هــذا االجتمــاع الــدول األعضــاء التاليــة: الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســنغال، دولــة فلســطين، المملكــة 
المغربيــة، باإلضافــة إلــى األميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي والمديــر 

العام لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وقــد تــرأس االجتمــاع معالــي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
ــر معالــي  ــة، واختي ــة الوصاي ــة الرئيــس الحالــي للجن والتعــاون بالمملكــة المغربي

السيد فاروق القدومي، وزير خارجية دولة فلسطين مقررا عاما لالجتماع.

وبعــد اعتمــاد جــدول األعمــال المقتــرح، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة معالــي 
الســيد محمــد بــن عيســى الــذي أكــد فيهــا أن جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســن 
الثانــي كان قــد دعــا إلــى إنشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، استشــعارا 
مــن جاللتــه بضــرورة حمايــة المدينــة ومقدســاتها قبــل فــوات األوان وكتعبيــر عــن 
اإلرادة الجماعيــة للــدول اإلســالمية للدفــاع عــن حقــوق المســلمين الشــرعية فــي 
القــدس الشــريف. كمــا أكــد اهتمــام وحــرص جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ــة الفلســطينية بصفــة عامــة والقــدس  ــة القــدس علــى دعــم القضي رئيــس لجن
الشــريف بصفــة خاصــة، ومتابعــة جاللتــه ســير أعمــال هــذه الوكالــة. وتوجــه إلــى 
ــد مــن  ــدول األعضــاء ومؤسســات التمويــل واألفــراد لتقديــم المزي حكومــات ال
المقــررة  المشــاريع  لتنفيــذ  للوكالــة  الممكنــة  والمســاعدة  المالــي  الدعــم 
والمدروســة الخاصــة بمدينــة القــدس، هــذا الجهــد الــذي يتكامــل مــع باقــي 
واإلســالمية  العربيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  واإلســالمية  العربيــة  المبــادرات 
للقــدس والحيلولــة دون طمســها، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني فــي ظــل 
مــن  وطلــب  الشــريف.  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
المجتمعيــن قــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الفلســطينيين ومنهــم الزعيــم 

فيصل الحسيني.

وتنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد عبــد الواحــد بلقزيــز، األميــن العــام 
لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي فترحــم علــى جاللــة الملــك الراحــل الحســن الثانــي 
أن  وقــال  القــدس.  مدينــة  قضيــة  لمعالجــة  وقتــه  مــن  الكثيــر  أعطــى  الــذي 
االجتمــاع هــام إلشــعار أبنــاء بيــت المقــدس بــأن أمتهــم اإلســالمية تقــف إلــى 
جانبهــم لنصرتهــم وشــد أزرهــم فــي نضالهــم الملحمــي. وأن العمــل المنــوط 
بهــذه اللجنــة هــام وســتكون لــه أبعــاد سياســية وامتــدادات تاريخيــة خطيــرة، 
تتجلــى فــي تحديــد مصيــر بيــت المقــدس ومســتقبلها بالنســبة لنــا وألجيــال 
األمــة  كاهــل  علــى  تقــع  مســؤولية  وهــذه  بعدنــا،  مــن  اإلســالمية  أمتنــا 

اإلسالمية كلها.

ثــم تحــدث معالــي الســيد فــاروق قدومــي، وزيــر خارجيــة دولــة فلســطين، فقــد 
شــرحا ضافيــا عــن األوضــاع الصعبــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني مــن 
ــادة يســتخدمون فيهــا كافــة األســلحة  ــة مــن حــرب إب ــراء مــا يمارســه الصهاين ج
بصمــود  الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  دوليــا،  والمحرمــة  الحربيــة 
وشــجاعة مصممــا علــى تحقيــق أهدافــه الوطنيــة فــي العــودة وتقريــر المصيــر 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. وطالــب 
المــادي  دعمهــا  فــي  صلبــا  موقفــا  تقــف  بــأن  واإلســالمية  العربيــة  الــدول 
والسياســي لالنتفاضــة. وحيــا المغــرب الشــقيق وملكــه رئيــس لجنــة القــدس 
القــدس  مــال  لبيــت  واحتضانــه  الفلســطينية  للقضيــة  الدائمــة  رعايتــه  علــى 
الشــريف، الــذي كان فكــرة خــرج بهــا جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي للحفــاظ 
هــذه  أن  وأكــد  الفلســطينية.  الســيادة  ظــل  فــي  الشــريف  القــدس  علــى 
ــى القــدس وصــون المقدســات  ــدور هــام فــي الحفــاظ عل المؤسســة تقــوم ب
اإلســالمية والمســيحية وتشــرف علــى تنفيــذ مشــاريع حساســة فــي مجــاالت 
اإلســكان والتعليــم والصحــة، ممــا يســتلزم توفيــر المزيــد مــن االمكانــات الماديــة 

والبشرية لتحقيق أهدافه النبيلة.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد جمهوريــة الســنغال، فاعتــذر عــن عــدم حضــور الســيد 
وزيــر خارجيــة بــالده بســبب التزامــات رســمية ســابقة. ثــم تحــدث عــن العمــل الــذي 
الفلســطينية  القضيــة  عــن  دفاعــا  المتحــدة  األمــم  فــي  الســنغال  بــه  تقــوم 
بترأســها للجنــة الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني. كمــا قــدم الشــكر 

للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على احتضانه بيت مال القدس الشريف.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فوجــه دعــوة للســيد 
المديــر العــام للوكالــة لزيــارة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فــي أقــرب اآلجــال، 

لعرض المشاريع التي يرى أن تنفيذها يتسم باإللحاحية. 

ثــم تحــدث الســيد رئيــس وفــد المملكــة العربيــة الســعودية مشــيدا بالدعــم الــذي 
تحظــى بــه قضيــة فلســطين والقــدس مــن قبــل جاللــة رئيــس لجنــة القــدس 
الفلســطيني فــي  الشــعب  دعــم مشــاريع صمــود  اســتمرار  أن  إلــى  وأشــار 
القــدس الشــريف ســيكون بمشــيئة  اللــه ســالحا أساســيا ومهمــا للحيلولــة دون 

إلــى تهويــد مدينــة  الراميــة  تمكيــن إســرائيل مــن المضــي فــي مخططاتهــا 
القــدس. وهــذا التحــدي يفــرض علــى الــدول اإلســالمية كافــة التجــاوب مــع تبنــي 
دعــم  جانــب  إلــى  الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مشــاريع  تمويــل 

المؤسسات األخرى العربية واإلسالمية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ــك  ــدى اســتعداد البن ــة فأب ــك اإلســالمي للتنمي ــدوب البن ــم تحــدث الســيد من ث
إلجــراء مشــاورات مــع الوكالــة مــن أجــل االتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس 
األقصــى  مــن صندوقــي  كل  مــع  المشــترك  تمويلهــا  فــي  ينظــر  الشــريف 
وانتفاضــة القــدس والبنــك اإلســالمي للتنميــة، ضمــن الجهــود الراميــة إلــى 
الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية للقــدس، بدعــم قطاعــات التعليــم 
مــال  بيــت  لوكالــة  العــام  المديــر  ســعادة  بزيــارة  ورحــب  واإلســكان.  والصحــة 
القــدس إلــى مقــر البنــك بجــدة، لبحــث ســبل تفعيــل التعــاون وآليــات تنفيــذ مــا 

يتقرر تمويله من مشروعات مشتركة.

ــذي قــدم  ــة، ال ــر العــام للوكال ــر الســيد المدي ــى تقري ــم اســتمع المجتمعــون إل ث
صــورة حيــة عــن واقــع الحــال فــي مدينــة القــدس الشــريف، ترقــت إلــى جميــع 
نواحــي الحيــاة بالمدينــة ومــا تتطلبــه مــن احتياجــات ومتطلبــات ضروريــة مــن أجــل 
انطــالق  بعــد  خصوصــا  عروبتهــا،  علــى  والمحافظــة  ســكانها  صمــود  تعزيــز 
االنتهــاكات  وتصاعــد  اســتمرار  عــن  الناتجــة  المباركــة  األقصــى  انتفاضــة 
اإلســرائيلية البالــغ الخطــورة. كمــا قــدم عرضــا ضافيــا عــن الوضــع المالــي للوكالــة 
مــن  عــدد  عــن  وكــذا  األخيــر،  اللجنــة  اجتمــاع  منــذ  ومنجزاتهــا  نشــاطاها  وعــن 
المشــاريع الحيويــة الجديــدة والهامــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان 
ــذ المشــاريع المســتعجلة لمواجهــة  ــة لتنفي ــغ المطلوب ــم، وخاصــة المبال والترمي
الظــروف اليوميــة التــي تــزداد صعوبــة بعــد اســتفحال التعســفات اإلســرائيلية 

ضد الشعب العربي المقدسي األعزل.

وبعــد اإلطــالع علــى تقريــر لجنــة الخبــراء التحضيريــة وتــداول الــرأي فــي بنــوده، 
صادقت اللجنة على التوصيات التالية:

1) اطلعــت اللجنــة علــى البرامــج المنفــذة مــن قبــل وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف فــي مياديــن اإلســكان والترميــم والتعليــم والصحــة، وإذ تقــدر الجهــود 
التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للقيــام بواجبهــا فــي مدينــة القــدس الشــريف فإنهــا 
توصــي بتحويــل المبلــغ المقــرر وقــدره مليــون دوالر أمريكــي كقــروض دوارة 
فــي ميــدان الترميــم لقطــاع إنشــاء مســاكن جديــدة عــن طريــق اإلقــراض الفــردي 

الدوار.

تنفيــذ  مســؤولية  بتبنــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــام  تثمــن  وإذ   (2
مشــاريع محــددة فــي ميــدان التعليــم بمبلــغ مليونــي دوالر أمريكــي، فإنهــا 
والخاصــة  العامــة  اإلســالمية  والمؤسســات  اإلســالمية  الــدول  توصــي 
ــر علــى مســتقبل األجيــال الصامــدة  بااللتفــات إلــى هــذا الجانــب الهــام والمؤث
المرابطــة فــي أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين بالقيــام ببنــاء مــدارس 

جديــدة وصيانــة وتجهيــز المــدارس القائمــة، وصــوال إلــى تأميــن تمــدرس أبنــاء 
القــدس فــي مدارســهم الوطنيــة ووفــق مناهــج التربيــة والتعليــم الوطنيــة، 
العــام  ميزانيــة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   5 مبلــغ  تأميــن  فــي  والنظــر 
المقبــل لــوزارة التربيــة والتعليــم لتصــرف علــى تنفيــذ جــزء مــن هــذه المشــاريع 

حسب األولويات الملحة.

األرض  أصحــاب  لتمكيــن  الفــردي  اإلقــراض  مشــروع  اللجنــة  درســت   (3
الفلســطينيين مــن بنــاء ســكناهم علــى أرضهــم، كمــا درســت مشــروع اإلســكان 
الجماعــي المقــدم مــن مجلــس اإلســكان الفلســطيني فــي القــدس الشــريف. 
وإذ تشــدد علــى أهميــة تمكيــن المهجريــن مــن أهــل القــدس بالعــودة إلــى 
مدينتهــم، وتلبيــة الحتياجــات التزايــد الديمغرافــي الفلســطيني وأهميتــه فــي 
المحافظــة علــى هويــة القــدس وطابعهــا الســكاني والدينــي والحضــاري، فإنهــا 
توصــي مجلــس اإلدارة الموقــر لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف النظــر فــي 
كيفيــة تدبيــر الميزانيــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع الحيويــة وقدرهــا عشــرة 

ماليين دوالر لكل مشروع من هذين المشروعين.

4) درســت اللجنــة المشــاريع المقدمــة مــن وكالــة بيــت مــال القــدس فــي ميــدان 
الصحــة بقيمــة 3.083.190,00 دوالر أمريكــي، وإذ لمســت اللجنــة أهميــة تنفيــذ 
مثــل هــذه المشــاريع الضروريــة لدعــم صمــود مدينــة القــدس الشــريف، توصــي 

مجلس اإلدارة بدراستها والبث فيها.

5) تكليــف اإلدارة العامــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، أن توســع مــن 
المجــاالت  فــي  المتاحــة  الماليــة  المــوارد  حــدود  فــي  العمليــة  نشــاطاتها 
االقتصاديــة والثقافيــة االجتماعيــة وتقديــم خطــة عمــل فــي هــذه المياديــن إلــى 
المســتحقة  الميزانيــات  فــي  للنظــر  القادمــة  دورتهــا  فــي  اإلداري  المجلــس 

لتنفيذها.

6) بعــد االطــالع علــى موازنــة الوكالــة لعــام 2000 م، فقــد الحظــت الوكالــة أن 
الغالبيــة العظمــى مــن مســاهمات الــدول وتبرعــات المؤسســات واألفــراد قــد 
انحصــرت فــي عــدد قليــل مــن الــدول اإلســالمية، وعلــى األخــص المملكــة 
العربيــة، جمهوريــة  العربيــة الســعودية، جمهوريــة مصــر  المملكــة  المغربيــة، 
الباكســتانية. وإذ تتوجــه اللجنــة بالشــكر الجزيــل لهــذه  الســنغال والجمهوريــة 
الــدول فإنهــا تذكــر أن مســؤولية الدفــاع عــن مقدســات المســلمين مســؤولية 
عامــة علــى المســلمين جميعــا وتحــث الــدول اإلســالمية أعضــاء منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي أن تقــوم بتطبيــق قــرارات مؤتمــر القمــة اإلســالمي التاســع فــي 
واغادوغــو،  مــن  كل  فــي  اإلســالمية  الــدول  خارجيــة  وزراء  ومؤتمــرات  قطــر 
ــة القــدس فــي دوراتهــا 15- 16- 17- 18 ــات لجن ــور والدوحــة، وتوصي كوااللمب
بدعــم برامــج وميزانيــات وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، مــن خــالل تقديــم 
مســاهماتها التطوعيــة للوكالــة وتمكينهــا مــن فتــح حســابات للتبرعــات فــي 
بلدانهــا. وحــث المؤسســات الرســمية والشــعبية الخاصــة والعامــة لتغذيــة هــذه 
الحســابات وتمكيــن اإلدارة العامــة للوكالــة مــن القيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

الضرورية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

7) الطلــب مــن الــدول والمؤسســات اإلســالمية المانحــة تقديــم الدعــم المالــي 
القــدس  مدينــة  فــي  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  المشــاريع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
الشــريف، بالتنســيق معهــا بمــا يمكــن مــن شــمولية التخطيــط وتكامــل اإلنجــازات 

في أوجه النشاط المختلفة في المدينة المقدسة.

8) اطلعــت اللجنــة علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للوكالــة 
العربيــة واإلســالمية المتخصصــة، وتدعــو المنظمــات  لالتصــال بالمنظمــات 
التــي أبرمــت الوكالــة معهــا مذكــرات تفاهــم إلــى وضعهــا موضــع التنفيــذ، كمــا 
تدعــو المنظمــات التــي لــم تبــرم معهــا الوكالــة مذكــرات تفاهــم إلــى التعــاون مــع 

الوكالة في تنفيذ برامجها.

9) اطلعــت اللجنــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات حــول موازنــة الوكالــة لعــام 
ــة لضغــط النفقــات  2000 م، وقــد الحظــت الجهــود الطيبــة التــي بذلتهــا الوكال
وترشــيد المصاريــف بالنســبة لميزانيــة التســيير لذلــك العــام وتوصــي بعــدم 
إدراج عوائــد االســتثمار للســنة المقبلــة فــي ميزانيــة الســنة الماضيــة، وعــرض 

التقرير على االجتماع المقبل للمجلس اإلداري.

10) درســت اللجنــة مشــروع موازنــة التســيير لســنة 2001 م المقدمــة مــن قبــل 
اإلدارة العامــة، وإذ تالحــظ اســتمرار الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة للحــد مــن 
ارتفــاع وثيــرة مصروفــات التســيير، فإنهــا توصــي بــأن تقــوم اإلدارة العامــة 
بمقارنــة تقديــرات عــام 2000 م والزيــادات المطلوبــة لهــا بمــا هــو مصــروف 

فعليا 2000 م وتقديم المشروع للمجلس اإلداري للموافقة عليه.

ــة القــدس،  ــة بتشــكيل وفــود رســمية مــن الــدول أعضــاء لجن 11) توصــي اللجن
للقيــام بزيــارات للــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، لتوضيــح 
مهمــة الوكالــة والغــرض الطــي أنشــئت مــن أجلــه والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، 
وحــث الــدول والمؤسســات العامــة والخاصــة للتعــاون معهــا وتوحيــد الجهــود 

في سبيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي تقوم بها.

12) ترحيــب اللجنــة بدعــوة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة للســيد مديــر عــام 
للوكالــة لزيــارة طهــران فــي أقــرب اآلجــال لعــرض المشــاريع واالتفــاق علــى 

تمويل بعضها.

13) ترحيــب اللجنــة بدعــوة البنــك اإلســالمي للتنميــة للســيد مديــر عــام الوكالــة 
لزيــارة مقــر البنــك بجــدة لالتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس الشــريف والنظــر 

في تمويلها.

14) توجيــه الشــكر للســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف 
ــر لهــذا  ــي بذلوهــا مــن أجــل التحضي ــى المجهــودات القيمــة الت ولمســاعديه عل
المعلومــات  علــى  وكذلــك  أعدوهــا،  التــي  الجيــدة  الوثائــق  وعلــى  المؤتمــر، 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد المديــر العــام خــالل االجتمــاع، والتــي أفــادت 

اللجنة في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

الملــك محمــد  الجاللــة  التقديــر واالمتنــان لصاحــب  عــن عظيــم  اإلعــراب   (15
الســادس عاهــل المملكــة المغربيــة رئيــس لجنــة القــدس، علــى رعايتــه الكريمــة 
لوكالــة بيــت مــال القــدس وتدعمــه الدائــم والســخي لهــا، ولرعايــة جاللتــه لهــذا 
المؤتمــر، واإلعــراب عــن أحــر تشــكراتها لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة 

وحسن االستقبال الذي أحاطت به الوفود المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الوصاية
لوكالة بيت مال القدس الشريف

في دورتها الثانية

الرباط 22 ـ 23 يونيو2001  

عقــدت لجنــة وصايــة وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الثانيــة يومــي 29
و 30 ربيــع األول 1422هــــ والموافــق لـــ 22 و 23 يونيــو 2001  فــي رحــاب وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فــي الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة. وقــد شــارك 
فــي هــذا االجتمــاع الــدول األعضــاء التاليــة: الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســنغال، دولــة فلســطين، المملكــة 
المغربيــة، باإلضافــة إلــى األميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي والمديــر 

العام لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وقــد تــرأس االجتمــاع معالــي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
ــر معالــي  ــة، واختي ــة الوصاي ــة الرئيــس الحالــي للجن والتعــاون بالمملكــة المغربي

السيد فاروق القدومي، وزير خارجية دولة فلسطين مقررا عاما لالجتماع.

وبعــد اعتمــاد جــدول األعمــال المقتــرح، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة معالــي 
الســيد محمــد بــن عيســى الــذي أكــد فيهــا أن جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســن 
الثانــي كان قــد دعــا إلــى إنشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، استشــعارا 
مــن جاللتــه بضــرورة حمايــة المدينــة ومقدســاتها قبــل فــوات األوان وكتعبيــر عــن 
اإلرادة الجماعيــة للــدول اإلســالمية للدفــاع عــن حقــوق المســلمين الشــرعية فــي 
القــدس الشــريف. كمــا أكــد اهتمــام وحــرص جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ــة الفلســطينية بصفــة عامــة والقــدس  ــة القــدس علــى دعــم القضي رئيــس لجن
الشــريف بصفــة خاصــة، ومتابعــة جاللتــه ســير أعمــال هــذه الوكالــة. وتوجــه إلــى 
ــد مــن  ــدول األعضــاء ومؤسســات التمويــل واألفــراد لتقديــم المزي حكومــات ال
المقــررة  المشــاريع  لتنفيــذ  للوكالــة  الممكنــة  والمســاعدة  المالــي  الدعــم 
والمدروســة الخاصــة بمدينــة القــدس، هــذا الجهــد الــذي يتكامــل مــع باقــي 
واإلســالمية  العربيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  واإلســالمية  العربيــة  المبــادرات 
للقــدس والحيلولــة دون طمســها، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني فــي ظــل 
مــن  وطلــب  الشــريف.  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
المجتمعيــن قــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الفلســطينيين ومنهــم الزعيــم 

فيصل الحسيني.

وتنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد عبــد الواحــد بلقزيــز، األميــن العــام 
لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي فترحــم علــى جاللــة الملــك الراحــل الحســن الثانــي 
أن  وقــال  القــدس.  مدينــة  قضيــة  لمعالجــة  وقتــه  مــن  الكثيــر  أعطــى  الــذي 
االجتمــاع هــام إلشــعار أبنــاء بيــت المقــدس بــأن أمتهــم اإلســالمية تقــف إلــى 
جانبهــم لنصرتهــم وشــد أزرهــم فــي نضالهــم الملحمــي. وأن العمــل المنــوط 
بهــذه اللجنــة هــام وســتكون لــه أبعــاد سياســية وامتــدادات تاريخيــة خطيــرة، 
تتجلــى فــي تحديــد مصيــر بيــت المقــدس ومســتقبلها بالنســبة لنــا وألجيــال 
األمــة  كاهــل  علــى  تقــع  مســؤولية  وهــذه  بعدنــا،  مــن  اإلســالمية  أمتنــا 

اإلسالمية كلها.

ثــم تحــدث معالــي الســيد فــاروق قدومــي، وزيــر خارجيــة دولــة فلســطين، فقــد 
شــرحا ضافيــا عــن األوضــاع الصعبــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني مــن 
ــادة يســتخدمون فيهــا كافــة األســلحة  ــة مــن حــرب إب ــراء مــا يمارســه الصهاين ج
بصمــود  الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  دوليــا،  والمحرمــة  الحربيــة 
وشــجاعة مصممــا علــى تحقيــق أهدافــه الوطنيــة فــي العــودة وتقريــر المصيــر 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. وطالــب 
المــادي  دعمهــا  فــي  صلبــا  موقفــا  تقــف  بــأن  واإلســالمية  العربيــة  الــدول 
والسياســي لالنتفاضــة. وحيــا المغــرب الشــقيق وملكــه رئيــس لجنــة القــدس 
القــدس  مــال  لبيــت  واحتضانــه  الفلســطينية  للقضيــة  الدائمــة  رعايتــه  علــى 
الشــريف، الــذي كان فكــرة خــرج بهــا جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي للحفــاظ 
هــذه  أن  وأكــد  الفلســطينية.  الســيادة  ظــل  فــي  الشــريف  القــدس  علــى 
ــى القــدس وصــون المقدســات  ــدور هــام فــي الحفــاظ عل المؤسســة تقــوم ب
اإلســالمية والمســيحية وتشــرف علــى تنفيــذ مشــاريع حساســة فــي مجــاالت 
اإلســكان والتعليــم والصحــة، ممــا يســتلزم توفيــر المزيــد مــن االمكانــات الماديــة 

والبشرية لتحقيق أهدافه النبيلة.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد جمهوريــة الســنغال، فاعتــذر عــن عــدم حضــور الســيد 
وزيــر خارجيــة بــالده بســبب التزامــات رســمية ســابقة. ثــم تحــدث عــن العمــل الــذي 
الفلســطينية  القضيــة  عــن  دفاعــا  المتحــدة  األمــم  فــي  الســنغال  بــه  تقــوم 
بترأســها للجنــة الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني. كمــا قــدم الشــكر 

للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على احتضانه بيت مال القدس الشريف.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فوجــه دعــوة للســيد 
المديــر العــام للوكالــة لزيــارة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فــي أقــرب اآلجــال، 

لعرض المشاريع التي يرى أن تنفيذها يتسم باإللحاحية. 

ثــم تحــدث الســيد رئيــس وفــد المملكــة العربيــة الســعودية مشــيدا بالدعــم الــذي 
تحظــى بــه قضيــة فلســطين والقــدس مــن قبــل جاللــة رئيــس لجنــة القــدس 
الفلســطيني فــي  الشــعب  دعــم مشــاريع صمــود  اســتمرار  أن  إلــى  وأشــار 
القــدس الشــريف ســيكون بمشــيئة  اللــه ســالحا أساســيا ومهمــا للحيلولــة دون 

إلــى تهويــد مدينــة  الراميــة  تمكيــن إســرائيل مــن المضــي فــي مخططاتهــا 
القــدس. وهــذا التحــدي يفــرض علــى الــدول اإلســالمية كافــة التجــاوب مــع تبنــي 
دعــم  جانــب  إلــى  الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مشــاريع  تمويــل 

المؤسسات األخرى العربية واإلسالمية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ــك  ــدى اســتعداد البن ــة فأب ــك اإلســالمي للتنمي ــدوب البن ــم تحــدث الســيد من ث
إلجــراء مشــاورات مــع الوكالــة مــن أجــل االتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس 
األقصــى  مــن صندوقــي  كل  مــع  المشــترك  تمويلهــا  فــي  ينظــر  الشــريف 
وانتفاضــة القــدس والبنــك اإلســالمي للتنميــة، ضمــن الجهــود الراميــة إلــى 
الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية للقــدس، بدعــم قطاعــات التعليــم 
مــال  بيــت  لوكالــة  العــام  المديــر  ســعادة  بزيــارة  ورحــب  واإلســكان.  والصحــة 
القــدس إلــى مقــر البنــك بجــدة، لبحــث ســبل تفعيــل التعــاون وآليــات تنفيــذ مــا 

يتقرر تمويله من مشروعات مشتركة.

ــذي قــدم  ــة، ال ــر العــام للوكال ــر الســيد المدي ــى تقري ــم اســتمع المجتمعــون إل ث
صــورة حيــة عــن واقــع الحــال فــي مدينــة القــدس الشــريف، ترقــت إلــى جميــع 
نواحــي الحيــاة بالمدينــة ومــا تتطلبــه مــن احتياجــات ومتطلبــات ضروريــة مــن أجــل 
انطــالق  بعــد  خصوصــا  عروبتهــا،  علــى  والمحافظــة  ســكانها  صمــود  تعزيــز 
االنتهــاكات  وتصاعــد  اســتمرار  عــن  الناتجــة  المباركــة  األقصــى  انتفاضــة 
اإلســرائيلية البالــغ الخطــورة. كمــا قــدم عرضــا ضافيــا عــن الوضــع المالــي للوكالــة 
مــن  عــدد  عــن  وكــذا  األخيــر،  اللجنــة  اجتمــاع  منــذ  ومنجزاتهــا  نشــاطاها  وعــن 
المشــاريع الحيويــة الجديــدة والهامــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان 
ــذ المشــاريع المســتعجلة لمواجهــة  ــة لتنفي ــغ المطلوب ــم، وخاصــة المبال والترمي
الظــروف اليوميــة التــي تــزداد صعوبــة بعــد اســتفحال التعســفات اإلســرائيلية 

ضد الشعب العربي المقدسي األعزل.

وبعــد اإلطــالع علــى تقريــر لجنــة الخبــراء التحضيريــة وتــداول الــرأي فــي بنــوده، 
صادقت اللجنة على التوصيات التالية:

1) اطلعــت اللجنــة علــى البرامــج المنفــذة مــن قبــل وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف فــي مياديــن اإلســكان والترميــم والتعليــم والصحــة، وإذ تقــدر الجهــود 
التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للقيــام بواجبهــا فــي مدينــة القــدس الشــريف فإنهــا 
توصــي بتحويــل المبلــغ المقــرر وقــدره مليــون دوالر أمريكــي كقــروض دوارة 
فــي ميــدان الترميــم لقطــاع إنشــاء مســاكن جديــدة عــن طريــق اإلقــراض الفــردي 

الدوار.

تنفيــذ  مســؤولية  بتبنــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــام  تثمــن  وإذ   (2
مشــاريع محــددة فــي ميــدان التعليــم بمبلــغ مليونــي دوالر أمريكــي، فإنهــا 
والخاصــة  العامــة  اإلســالمية  والمؤسســات  اإلســالمية  الــدول  توصــي 
ــر علــى مســتقبل األجيــال الصامــدة  بااللتفــات إلــى هــذا الجانــب الهــام والمؤث
المرابطــة فــي أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين بالقيــام ببنــاء مــدارس 

جديــدة وصيانــة وتجهيــز المــدارس القائمــة، وصــوال إلــى تأميــن تمــدرس أبنــاء 
القــدس فــي مدارســهم الوطنيــة ووفــق مناهــج التربيــة والتعليــم الوطنيــة، 
العــام  ميزانيــة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   5 مبلــغ  تأميــن  فــي  والنظــر 
المقبــل لــوزارة التربيــة والتعليــم لتصــرف علــى تنفيــذ جــزء مــن هــذه المشــاريع 

حسب األولويات الملحة.

األرض  أصحــاب  لتمكيــن  الفــردي  اإلقــراض  مشــروع  اللجنــة  درســت   (3
الفلســطينيين مــن بنــاء ســكناهم علــى أرضهــم، كمــا درســت مشــروع اإلســكان 
الجماعــي المقــدم مــن مجلــس اإلســكان الفلســطيني فــي القــدس الشــريف. 
وإذ تشــدد علــى أهميــة تمكيــن المهجريــن مــن أهــل القــدس بالعــودة إلــى 
مدينتهــم، وتلبيــة الحتياجــات التزايــد الديمغرافــي الفلســطيني وأهميتــه فــي 
المحافظــة علــى هويــة القــدس وطابعهــا الســكاني والدينــي والحضــاري، فإنهــا 
توصــي مجلــس اإلدارة الموقــر لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف النظــر فــي 
كيفيــة تدبيــر الميزانيــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع الحيويــة وقدرهــا عشــرة 

ماليين دوالر لكل مشروع من هذين المشروعين.

4) درســت اللجنــة المشــاريع المقدمــة مــن وكالــة بيــت مــال القــدس فــي ميــدان 
الصحــة بقيمــة 3.083.190,00 دوالر أمريكــي، وإذ لمســت اللجنــة أهميــة تنفيــذ 
مثــل هــذه المشــاريع الضروريــة لدعــم صمــود مدينــة القــدس الشــريف، توصــي 

مجلس اإلدارة بدراستها والبث فيها.

5) تكليــف اإلدارة العامــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، أن توســع مــن 
المجــاالت  فــي  المتاحــة  الماليــة  المــوارد  حــدود  فــي  العمليــة  نشــاطاتها 
االقتصاديــة والثقافيــة االجتماعيــة وتقديــم خطــة عمــل فــي هــذه المياديــن إلــى 
المســتحقة  الميزانيــات  فــي  للنظــر  القادمــة  دورتهــا  فــي  اإلداري  المجلــس 

لتنفيذها.

6) بعــد االطــالع علــى موازنــة الوكالــة لعــام 2000 م، فقــد الحظــت الوكالــة أن 
الغالبيــة العظمــى مــن مســاهمات الــدول وتبرعــات المؤسســات واألفــراد قــد 
انحصــرت فــي عــدد قليــل مــن الــدول اإلســالمية، وعلــى األخــص المملكــة 
العربيــة، جمهوريــة  العربيــة الســعودية، جمهوريــة مصــر  المملكــة  المغربيــة، 
الباكســتانية. وإذ تتوجــه اللجنــة بالشــكر الجزيــل لهــذه  الســنغال والجمهوريــة 
الــدول فإنهــا تذكــر أن مســؤولية الدفــاع عــن مقدســات المســلمين مســؤولية 
عامــة علــى المســلمين جميعــا وتحــث الــدول اإلســالمية أعضــاء منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي أن تقــوم بتطبيــق قــرارات مؤتمــر القمــة اإلســالمي التاســع فــي 
واغادوغــو،  مــن  كل  فــي  اإلســالمية  الــدول  خارجيــة  وزراء  ومؤتمــرات  قطــر 
ــة القــدس فــي دوراتهــا 15- 16- 17- 18 ــات لجن ــور والدوحــة، وتوصي كوااللمب
بدعــم برامــج وميزانيــات وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، مــن خــالل تقديــم 
مســاهماتها التطوعيــة للوكالــة وتمكينهــا مــن فتــح حســابات للتبرعــات فــي 
بلدانهــا. وحــث المؤسســات الرســمية والشــعبية الخاصــة والعامــة لتغذيــة هــذه 
الحســابات وتمكيــن اإلدارة العامــة للوكالــة مــن القيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

الضرورية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

7) الطلــب مــن الــدول والمؤسســات اإلســالمية المانحــة تقديــم الدعــم المالــي 
القــدس  مدينــة  فــي  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  المشــاريع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
الشــريف، بالتنســيق معهــا بمــا يمكــن مــن شــمولية التخطيــط وتكامــل اإلنجــازات 

في أوجه النشاط المختلفة في المدينة المقدسة.

8) اطلعــت اللجنــة علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للوكالــة 
العربيــة واإلســالمية المتخصصــة، وتدعــو المنظمــات  لالتصــال بالمنظمــات 
التــي أبرمــت الوكالــة معهــا مذكــرات تفاهــم إلــى وضعهــا موضــع التنفيــذ، كمــا 
تدعــو المنظمــات التــي لــم تبــرم معهــا الوكالــة مذكــرات تفاهــم إلــى التعــاون مــع 

الوكالة في تنفيذ برامجها.

9) اطلعــت اللجنــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات حــول موازنــة الوكالــة لعــام 
ــة لضغــط النفقــات  2000 م، وقــد الحظــت الجهــود الطيبــة التــي بذلتهــا الوكال
وترشــيد المصاريــف بالنســبة لميزانيــة التســيير لذلــك العــام وتوصــي بعــدم 
إدراج عوائــد االســتثمار للســنة المقبلــة فــي ميزانيــة الســنة الماضيــة، وعــرض 

التقرير على االجتماع المقبل للمجلس اإلداري.

10) درســت اللجنــة مشــروع موازنــة التســيير لســنة 2001 م المقدمــة مــن قبــل 
اإلدارة العامــة، وإذ تالحــظ اســتمرار الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة للحــد مــن 
ارتفــاع وثيــرة مصروفــات التســيير، فإنهــا توصــي بــأن تقــوم اإلدارة العامــة 
بمقارنــة تقديــرات عــام 2000 م والزيــادات المطلوبــة لهــا بمــا هــو مصــروف 

فعليا 2000 م وتقديم المشروع للمجلس اإلداري للموافقة عليه.

ــة القــدس،  ــة بتشــكيل وفــود رســمية مــن الــدول أعضــاء لجن 11) توصــي اللجن
للقيــام بزيــارات للــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، لتوضيــح 
مهمــة الوكالــة والغــرض الطــي أنشــئت مــن أجلــه والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، 
وحــث الــدول والمؤسســات العامــة والخاصــة للتعــاون معهــا وتوحيــد الجهــود 

في سبيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي تقوم بها.

12) ترحيــب اللجنــة بدعــوة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة للســيد مديــر عــام 
للوكالــة لزيــارة طهــران فــي أقــرب اآلجــال لعــرض المشــاريع واالتفــاق علــى 

تمويل بعضها.

13) ترحيــب اللجنــة بدعــوة البنــك اإلســالمي للتنميــة للســيد مديــر عــام الوكالــة 
لزيــارة مقــر البنــك بجــدة لالتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس الشــريف والنظــر 

في تمويلها.

14) توجيــه الشــكر للســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف 
ــر لهــذا  ــي بذلوهــا مــن أجــل التحضي ــى المجهــودات القيمــة الت ولمســاعديه عل
المعلومــات  علــى  وكذلــك  أعدوهــا،  التــي  الجيــدة  الوثائــق  وعلــى  المؤتمــر، 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد المديــر العــام خــالل االجتمــاع، والتــي أفــادت 

اللجنة في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

الملــك محمــد  الجاللــة  التقديــر واالمتنــان لصاحــب  عــن عظيــم  اإلعــراب   (15
الســادس عاهــل المملكــة المغربيــة رئيــس لجنــة القــدس، علــى رعايتــه الكريمــة 
لوكالــة بيــت مــال القــدس وتدعمــه الدائــم والســخي لهــا، ولرعايــة جاللتــه لهــذا 
المؤتمــر، واإلعــراب عــن أحــر تشــكراتها لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة 

وحسن االستقبال الذي أحاطت به الوفود المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الوصاية
لوكالة بيت مال القدس الشريف

في دورتها الثانية

الرباط 22 ـ 23 يونيو2001  

عقــدت لجنــة وصايــة وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الثانيــة يومــي 29
و 30 ربيــع األول 1422هــــ والموافــق لـــ 22 و 23 يونيــو 2001  فــي رحــاب وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فــي الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة. وقــد شــارك 
فــي هــذا االجتمــاع الــدول األعضــاء التاليــة: الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســنغال، دولــة فلســطين، المملكــة 
المغربيــة، باإلضافــة إلــى األميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي والمديــر 

العام لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وقــد تــرأس االجتمــاع معالــي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
ــر معالــي  ــة، واختي ــة الوصاي ــة الرئيــس الحالــي للجن والتعــاون بالمملكــة المغربي

السيد فاروق القدومي، وزير خارجية دولة فلسطين مقررا عاما لالجتماع.

وبعــد اعتمــاد جــدول األعمــال المقتــرح، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة معالــي 
الســيد محمــد بــن عيســى الــذي أكــد فيهــا أن جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســن 
الثانــي كان قــد دعــا إلــى إنشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، استشــعارا 
مــن جاللتــه بضــرورة حمايــة المدينــة ومقدســاتها قبــل فــوات األوان وكتعبيــر عــن 
اإلرادة الجماعيــة للــدول اإلســالمية للدفــاع عــن حقــوق المســلمين الشــرعية فــي 
القــدس الشــريف. كمــا أكــد اهتمــام وحــرص جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ــة الفلســطينية بصفــة عامــة والقــدس  ــة القــدس علــى دعــم القضي رئيــس لجن
الشــريف بصفــة خاصــة، ومتابعــة جاللتــه ســير أعمــال هــذه الوكالــة. وتوجــه إلــى 
ــد مــن  ــدول األعضــاء ومؤسســات التمويــل واألفــراد لتقديــم المزي حكومــات ال
المقــررة  المشــاريع  لتنفيــذ  للوكالــة  الممكنــة  والمســاعدة  المالــي  الدعــم 
والمدروســة الخاصــة بمدينــة القــدس، هــذا الجهــد الــذي يتكامــل مــع باقــي 
واإلســالمية  العربيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  واإلســالمية  العربيــة  المبــادرات 
للقــدس والحيلولــة دون طمســها، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني فــي ظــل 
مــن  وطلــب  الشــريف.  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
المجتمعيــن قــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الفلســطينيين ومنهــم الزعيــم 

فيصل الحسيني.

وتنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد عبــد الواحــد بلقزيــز، األميــن العــام 
لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي فترحــم علــى جاللــة الملــك الراحــل الحســن الثانــي 
أن  وقــال  القــدس.  مدينــة  قضيــة  لمعالجــة  وقتــه  مــن  الكثيــر  أعطــى  الــذي 
االجتمــاع هــام إلشــعار أبنــاء بيــت المقــدس بــأن أمتهــم اإلســالمية تقــف إلــى 
جانبهــم لنصرتهــم وشــد أزرهــم فــي نضالهــم الملحمــي. وأن العمــل المنــوط 
بهــذه اللجنــة هــام وســتكون لــه أبعــاد سياســية وامتــدادات تاريخيــة خطيــرة، 
تتجلــى فــي تحديــد مصيــر بيــت المقــدس ومســتقبلها بالنســبة لنــا وألجيــال 
األمــة  كاهــل  علــى  تقــع  مســؤولية  وهــذه  بعدنــا،  مــن  اإلســالمية  أمتنــا 

اإلسالمية كلها.

ثــم تحــدث معالــي الســيد فــاروق قدومــي، وزيــر خارجيــة دولــة فلســطين، فقــد 
شــرحا ضافيــا عــن األوضــاع الصعبــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني مــن 
ــادة يســتخدمون فيهــا كافــة األســلحة  ــة مــن حــرب إب ــراء مــا يمارســه الصهاين ج
بصمــود  الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  دوليــا،  والمحرمــة  الحربيــة 
وشــجاعة مصممــا علــى تحقيــق أهدافــه الوطنيــة فــي العــودة وتقريــر المصيــر 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. وطالــب 
المــادي  دعمهــا  فــي  صلبــا  موقفــا  تقــف  بــأن  واإلســالمية  العربيــة  الــدول 
والسياســي لالنتفاضــة. وحيــا المغــرب الشــقيق وملكــه رئيــس لجنــة القــدس 
القــدس  مــال  لبيــت  واحتضانــه  الفلســطينية  للقضيــة  الدائمــة  رعايتــه  علــى 
الشــريف، الــذي كان فكــرة خــرج بهــا جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي للحفــاظ 
هــذه  أن  وأكــد  الفلســطينية.  الســيادة  ظــل  فــي  الشــريف  القــدس  علــى 
ــى القــدس وصــون المقدســات  ــدور هــام فــي الحفــاظ عل المؤسســة تقــوم ب
اإلســالمية والمســيحية وتشــرف علــى تنفيــذ مشــاريع حساســة فــي مجــاالت 
اإلســكان والتعليــم والصحــة، ممــا يســتلزم توفيــر المزيــد مــن االمكانــات الماديــة 

والبشرية لتحقيق أهدافه النبيلة.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد جمهوريــة الســنغال، فاعتــذر عــن عــدم حضــور الســيد 
وزيــر خارجيــة بــالده بســبب التزامــات رســمية ســابقة. ثــم تحــدث عــن العمــل الــذي 
الفلســطينية  القضيــة  عــن  دفاعــا  المتحــدة  األمــم  فــي  الســنغال  بــه  تقــوم 
بترأســها للجنــة الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني. كمــا قــدم الشــكر 

للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على احتضانه بيت مال القدس الشريف.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فوجــه دعــوة للســيد 
المديــر العــام للوكالــة لزيــارة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فــي أقــرب اآلجــال، 

لعرض المشاريع التي يرى أن تنفيذها يتسم باإللحاحية. 

ثــم تحــدث الســيد رئيــس وفــد المملكــة العربيــة الســعودية مشــيدا بالدعــم الــذي 
تحظــى بــه قضيــة فلســطين والقــدس مــن قبــل جاللــة رئيــس لجنــة القــدس 
الفلســطيني فــي  الشــعب  دعــم مشــاريع صمــود  اســتمرار  أن  إلــى  وأشــار 
القــدس الشــريف ســيكون بمشــيئة  اللــه ســالحا أساســيا ومهمــا للحيلولــة دون 

إلــى تهويــد مدينــة  الراميــة  تمكيــن إســرائيل مــن المضــي فــي مخططاتهــا 
القــدس. وهــذا التحــدي يفــرض علــى الــدول اإلســالمية كافــة التجــاوب مــع تبنــي 
دعــم  جانــب  إلــى  الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مشــاريع  تمويــل 

المؤسسات األخرى العربية واإلسالمية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ــك  ــدى اســتعداد البن ــة فأب ــك اإلســالمي للتنمي ــدوب البن ــم تحــدث الســيد من ث
إلجــراء مشــاورات مــع الوكالــة مــن أجــل االتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس 
األقصــى  مــن صندوقــي  كل  مــع  المشــترك  تمويلهــا  فــي  ينظــر  الشــريف 
وانتفاضــة القــدس والبنــك اإلســالمي للتنميــة، ضمــن الجهــود الراميــة إلــى 
الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية للقــدس، بدعــم قطاعــات التعليــم 
مــال  بيــت  لوكالــة  العــام  المديــر  ســعادة  بزيــارة  ورحــب  واإلســكان.  والصحــة 
القــدس إلــى مقــر البنــك بجــدة، لبحــث ســبل تفعيــل التعــاون وآليــات تنفيــذ مــا 

يتقرر تمويله من مشروعات مشتركة.

ــذي قــدم  ــة، ال ــر العــام للوكال ــر الســيد المدي ــى تقري ــم اســتمع المجتمعــون إل ث
صــورة حيــة عــن واقــع الحــال فــي مدينــة القــدس الشــريف، ترقــت إلــى جميــع 
نواحــي الحيــاة بالمدينــة ومــا تتطلبــه مــن احتياجــات ومتطلبــات ضروريــة مــن أجــل 
انطــالق  بعــد  خصوصــا  عروبتهــا،  علــى  والمحافظــة  ســكانها  صمــود  تعزيــز 
االنتهــاكات  وتصاعــد  اســتمرار  عــن  الناتجــة  المباركــة  األقصــى  انتفاضــة 
اإلســرائيلية البالــغ الخطــورة. كمــا قــدم عرضــا ضافيــا عــن الوضــع المالــي للوكالــة 
مــن  عــدد  عــن  وكــذا  األخيــر،  اللجنــة  اجتمــاع  منــذ  ومنجزاتهــا  نشــاطاها  وعــن 
المشــاريع الحيويــة الجديــدة والهامــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان 
ــذ المشــاريع المســتعجلة لمواجهــة  ــة لتنفي ــغ المطلوب ــم، وخاصــة المبال والترمي
الظــروف اليوميــة التــي تــزداد صعوبــة بعــد اســتفحال التعســفات اإلســرائيلية 

ضد الشعب العربي المقدسي األعزل.

وبعــد اإلطــالع علــى تقريــر لجنــة الخبــراء التحضيريــة وتــداول الــرأي فــي بنــوده، 
صادقت اللجنة على التوصيات التالية:

1) اطلعــت اللجنــة علــى البرامــج المنفــذة مــن قبــل وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف فــي مياديــن اإلســكان والترميــم والتعليــم والصحــة، وإذ تقــدر الجهــود 
التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للقيــام بواجبهــا فــي مدينــة القــدس الشــريف فإنهــا 
توصــي بتحويــل المبلــغ المقــرر وقــدره مليــون دوالر أمريكــي كقــروض دوارة 
فــي ميــدان الترميــم لقطــاع إنشــاء مســاكن جديــدة عــن طريــق اإلقــراض الفــردي 

الدوار.

تنفيــذ  مســؤولية  بتبنــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــام  تثمــن  وإذ   (2
مشــاريع محــددة فــي ميــدان التعليــم بمبلــغ مليونــي دوالر أمريكــي، فإنهــا 
والخاصــة  العامــة  اإلســالمية  والمؤسســات  اإلســالمية  الــدول  توصــي 
ــر علــى مســتقبل األجيــال الصامــدة  بااللتفــات إلــى هــذا الجانــب الهــام والمؤث
المرابطــة فــي أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين بالقيــام ببنــاء مــدارس 

جديــدة وصيانــة وتجهيــز المــدارس القائمــة، وصــوال إلــى تأميــن تمــدرس أبنــاء 
القــدس فــي مدارســهم الوطنيــة ووفــق مناهــج التربيــة والتعليــم الوطنيــة، 
العــام  ميزانيــة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   5 مبلــغ  تأميــن  فــي  والنظــر 
المقبــل لــوزارة التربيــة والتعليــم لتصــرف علــى تنفيــذ جــزء مــن هــذه المشــاريع 

حسب األولويات الملحة.

األرض  أصحــاب  لتمكيــن  الفــردي  اإلقــراض  مشــروع  اللجنــة  درســت   (3
الفلســطينيين مــن بنــاء ســكناهم علــى أرضهــم، كمــا درســت مشــروع اإلســكان 
الجماعــي المقــدم مــن مجلــس اإلســكان الفلســطيني فــي القــدس الشــريف. 
وإذ تشــدد علــى أهميــة تمكيــن المهجريــن مــن أهــل القــدس بالعــودة إلــى 
مدينتهــم، وتلبيــة الحتياجــات التزايــد الديمغرافــي الفلســطيني وأهميتــه فــي 
المحافظــة علــى هويــة القــدس وطابعهــا الســكاني والدينــي والحضــاري، فإنهــا 
توصــي مجلــس اإلدارة الموقــر لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف النظــر فــي 
كيفيــة تدبيــر الميزانيــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع الحيويــة وقدرهــا عشــرة 

ماليين دوالر لكل مشروع من هذين المشروعين.

4) درســت اللجنــة المشــاريع المقدمــة مــن وكالــة بيــت مــال القــدس فــي ميــدان 
الصحــة بقيمــة 3.083.190,00 دوالر أمريكــي، وإذ لمســت اللجنــة أهميــة تنفيــذ 
مثــل هــذه المشــاريع الضروريــة لدعــم صمــود مدينــة القــدس الشــريف، توصــي 

مجلس اإلدارة بدراستها والبث فيها.

5) تكليــف اإلدارة العامــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، أن توســع مــن 
المجــاالت  فــي  المتاحــة  الماليــة  المــوارد  حــدود  فــي  العمليــة  نشــاطاتها 
االقتصاديــة والثقافيــة االجتماعيــة وتقديــم خطــة عمــل فــي هــذه المياديــن إلــى 
المســتحقة  الميزانيــات  فــي  للنظــر  القادمــة  دورتهــا  فــي  اإلداري  المجلــس 

لتنفيذها.

6) بعــد االطــالع علــى موازنــة الوكالــة لعــام 2000 م، فقــد الحظــت الوكالــة أن 
الغالبيــة العظمــى مــن مســاهمات الــدول وتبرعــات المؤسســات واألفــراد قــد 
انحصــرت فــي عــدد قليــل مــن الــدول اإلســالمية، وعلــى األخــص المملكــة 
العربيــة، جمهوريــة  العربيــة الســعودية، جمهوريــة مصــر  المملكــة  المغربيــة، 
الباكســتانية. وإذ تتوجــه اللجنــة بالشــكر الجزيــل لهــذه  الســنغال والجمهوريــة 
الــدول فإنهــا تذكــر أن مســؤولية الدفــاع عــن مقدســات المســلمين مســؤولية 
عامــة علــى المســلمين جميعــا وتحــث الــدول اإلســالمية أعضــاء منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي أن تقــوم بتطبيــق قــرارات مؤتمــر القمــة اإلســالمي التاســع فــي 
واغادوغــو،  مــن  كل  فــي  اإلســالمية  الــدول  خارجيــة  وزراء  ومؤتمــرات  قطــر 
ــة القــدس فــي دوراتهــا 15- 16- 17- 18 ــات لجن ــور والدوحــة، وتوصي كوااللمب
بدعــم برامــج وميزانيــات وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، مــن خــالل تقديــم 
مســاهماتها التطوعيــة للوكالــة وتمكينهــا مــن فتــح حســابات للتبرعــات فــي 
بلدانهــا. وحــث المؤسســات الرســمية والشــعبية الخاصــة والعامــة لتغذيــة هــذه 
الحســابات وتمكيــن اإلدارة العامــة للوكالــة مــن القيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

الضرورية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

7) الطلــب مــن الــدول والمؤسســات اإلســالمية المانحــة تقديــم الدعــم المالــي 
القــدس  مدينــة  فــي  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  المشــاريع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
الشــريف، بالتنســيق معهــا بمــا يمكــن مــن شــمولية التخطيــط وتكامــل اإلنجــازات 

في أوجه النشاط المختلفة في المدينة المقدسة.

8) اطلعــت اللجنــة علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للوكالــة 
العربيــة واإلســالمية المتخصصــة، وتدعــو المنظمــات  لالتصــال بالمنظمــات 
التــي أبرمــت الوكالــة معهــا مذكــرات تفاهــم إلــى وضعهــا موضــع التنفيــذ، كمــا 
تدعــو المنظمــات التــي لــم تبــرم معهــا الوكالــة مذكــرات تفاهــم إلــى التعــاون مــع 

الوكالة في تنفيذ برامجها.

9) اطلعــت اللجنــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات حــول موازنــة الوكالــة لعــام 
ــة لضغــط النفقــات  2000 م، وقــد الحظــت الجهــود الطيبــة التــي بذلتهــا الوكال
وترشــيد المصاريــف بالنســبة لميزانيــة التســيير لذلــك العــام وتوصــي بعــدم 
إدراج عوائــد االســتثمار للســنة المقبلــة فــي ميزانيــة الســنة الماضيــة، وعــرض 

التقرير على االجتماع المقبل للمجلس اإلداري.

10) درســت اللجنــة مشــروع موازنــة التســيير لســنة 2001 م المقدمــة مــن قبــل 
اإلدارة العامــة، وإذ تالحــظ اســتمرار الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة للحــد مــن 
ارتفــاع وثيــرة مصروفــات التســيير، فإنهــا توصــي بــأن تقــوم اإلدارة العامــة 
بمقارنــة تقديــرات عــام 2000 م والزيــادات المطلوبــة لهــا بمــا هــو مصــروف 

فعليا 2000 م وتقديم المشروع للمجلس اإلداري للموافقة عليه.

ــة القــدس،  ــة بتشــكيل وفــود رســمية مــن الــدول أعضــاء لجن 11) توصــي اللجن
للقيــام بزيــارات للــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، لتوضيــح 
مهمــة الوكالــة والغــرض الطــي أنشــئت مــن أجلــه والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، 
وحــث الــدول والمؤسســات العامــة والخاصــة للتعــاون معهــا وتوحيــد الجهــود 

في سبيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي تقوم بها.

12) ترحيــب اللجنــة بدعــوة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة للســيد مديــر عــام 
للوكالــة لزيــارة طهــران فــي أقــرب اآلجــال لعــرض المشــاريع واالتفــاق علــى 

تمويل بعضها.

13) ترحيــب اللجنــة بدعــوة البنــك اإلســالمي للتنميــة للســيد مديــر عــام الوكالــة 
لزيــارة مقــر البنــك بجــدة لالتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس الشــريف والنظــر 

في تمويلها.

14) توجيــه الشــكر للســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف 
ــر لهــذا  ــي بذلوهــا مــن أجــل التحضي ــى المجهــودات القيمــة الت ولمســاعديه عل
المعلومــات  علــى  وكذلــك  أعدوهــا،  التــي  الجيــدة  الوثائــق  وعلــى  المؤتمــر، 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد المديــر العــام خــالل االجتمــاع، والتــي أفــادت 

اللجنة في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

الملــك محمــد  الجاللــة  التقديــر واالمتنــان لصاحــب  عــن عظيــم  اإلعــراب   (15
الســادس عاهــل المملكــة المغربيــة رئيــس لجنــة القــدس، علــى رعايتــه الكريمــة 
لوكالــة بيــت مــال القــدس وتدعمــه الدائــم والســخي لهــا، ولرعايــة جاللتــه لهــذا 
المؤتمــر، واإلعــراب عــن أحــر تشــكراتها لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة 

وحسن االستقبال الذي أحاطت به الوفود المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الوصاية
لوكالة بيت مال القدس الشريف

في دورتها الثانية

الرباط 22 ـ 23 يونيو2001  

عقــدت لجنــة وصايــة وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الثانيــة يومــي 29
و 30 ربيــع األول 1422هــــ والموافــق لـــ 22 و 23 يونيــو 2001  فــي رحــاب وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فــي الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة. وقــد شــارك 
فــي هــذا االجتمــاع الــدول األعضــاء التاليــة: الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســنغال، دولــة فلســطين، المملكــة 
المغربيــة، باإلضافــة إلــى األميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي والمديــر 

العام لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وقــد تــرأس االجتمــاع معالــي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
ــر معالــي  ــة، واختي ــة الوصاي ــة الرئيــس الحالــي للجن والتعــاون بالمملكــة المغربي

السيد فاروق القدومي، وزير خارجية دولة فلسطين مقررا عاما لالجتماع.

وبعــد اعتمــاد جــدول األعمــال المقتــرح، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة معالــي 
الســيد محمــد بــن عيســى الــذي أكــد فيهــا أن جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســن 
الثانــي كان قــد دعــا إلــى إنشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، استشــعارا 
مــن جاللتــه بضــرورة حمايــة المدينــة ومقدســاتها قبــل فــوات األوان وكتعبيــر عــن 
اإلرادة الجماعيــة للــدول اإلســالمية للدفــاع عــن حقــوق المســلمين الشــرعية فــي 
القــدس الشــريف. كمــا أكــد اهتمــام وحــرص جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ــة الفلســطينية بصفــة عامــة والقــدس  ــة القــدس علــى دعــم القضي رئيــس لجن
الشــريف بصفــة خاصــة، ومتابعــة جاللتــه ســير أعمــال هــذه الوكالــة. وتوجــه إلــى 
ــد مــن  ــدول األعضــاء ومؤسســات التمويــل واألفــراد لتقديــم المزي حكومــات ال
المقــررة  المشــاريع  لتنفيــذ  للوكالــة  الممكنــة  والمســاعدة  المالــي  الدعــم 
والمدروســة الخاصــة بمدينــة القــدس، هــذا الجهــد الــذي يتكامــل مــع باقــي 
واإلســالمية  العربيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  واإلســالمية  العربيــة  المبــادرات 
للقــدس والحيلولــة دون طمســها، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني فــي ظــل 
مــن  وطلــب  الشــريف.  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
المجتمعيــن قــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الفلســطينيين ومنهــم الزعيــم 

فيصل الحسيني.

وتنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد عبــد الواحــد بلقزيــز، األميــن العــام 
لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي فترحــم علــى جاللــة الملــك الراحــل الحســن الثانــي 
أن  وقــال  القــدس.  مدينــة  قضيــة  لمعالجــة  وقتــه  مــن  الكثيــر  أعطــى  الــذي 
االجتمــاع هــام إلشــعار أبنــاء بيــت المقــدس بــأن أمتهــم اإلســالمية تقــف إلــى 
جانبهــم لنصرتهــم وشــد أزرهــم فــي نضالهــم الملحمــي. وأن العمــل المنــوط 
بهــذه اللجنــة هــام وســتكون لــه أبعــاد سياســية وامتــدادات تاريخيــة خطيــرة، 
تتجلــى فــي تحديــد مصيــر بيــت المقــدس ومســتقبلها بالنســبة لنــا وألجيــال 
األمــة  كاهــل  علــى  تقــع  مســؤولية  وهــذه  بعدنــا،  مــن  اإلســالمية  أمتنــا 

اإلسالمية كلها.

ثــم تحــدث معالــي الســيد فــاروق قدومــي، وزيــر خارجيــة دولــة فلســطين، فقــد 
شــرحا ضافيــا عــن األوضــاع الصعبــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني مــن 
ــادة يســتخدمون فيهــا كافــة األســلحة  ــة مــن حــرب إب ــراء مــا يمارســه الصهاين ج
بصمــود  الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  دوليــا،  والمحرمــة  الحربيــة 
وشــجاعة مصممــا علــى تحقيــق أهدافــه الوطنيــة فــي العــودة وتقريــر المصيــر 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. وطالــب 
المــادي  دعمهــا  فــي  صلبــا  موقفــا  تقــف  بــأن  واإلســالمية  العربيــة  الــدول 
والسياســي لالنتفاضــة. وحيــا المغــرب الشــقيق وملكــه رئيــس لجنــة القــدس 
القــدس  مــال  لبيــت  واحتضانــه  الفلســطينية  للقضيــة  الدائمــة  رعايتــه  علــى 
الشــريف، الــذي كان فكــرة خــرج بهــا جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي للحفــاظ 
هــذه  أن  وأكــد  الفلســطينية.  الســيادة  ظــل  فــي  الشــريف  القــدس  علــى 
ــى القــدس وصــون المقدســات  ــدور هــام فــي الحفــاظ عل المؤسســة تقــوم ب
اإلســالمية والمســيحية وتشــرف علــى تنفيــذ مشــاريع حساســة فــي مجــاالت 
اإلســكان والتعليــم والصحــة، ممــا يســتلزم توفيــر المزيــد مــن االمكانــات الماديــة 

والبشرية لتحقيق أهدافه النبيلة.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد جمهوريــة الســنغال، فاعتــذر عــن عــدم حضــور الســيد 
وزيــر خارجيــة بــالده بســبب التزامــات رســمية ســابقة. ثــم تحــدث عــن العمــل الــذي 
الفلســطينية  القضيــة  عــن  دفاعــا  المتحــدة  األمــم  فــي  الســنغال  بــه  تقــوم 
بترأســها للجنــة الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني. كمــا قــدم الشــكر 

للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على احتضانه بيت مال القدس الشريف.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فوجــه دعــوة للســيد 
المديــر العــام للوكالــة لزيــارة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فــي أقــرب اآلجــال، 

لعرض المشاريع التي يرى أن تنفيذها يتسم باإللحاحية. 

ثــم تحــدث الســيد رئيــس وفــد المملكــة العربيــة الســعودية مشــيدا بالدعــم الــذي 
تحظــى بــه قضيــة فلســطين والقــدس مــن قبــل جاللــة رئيــس لجنــة القــدس 
الفلســطيني فــي  الشــعب  دعــم مشــاريع صمــود  اســتمرار  أن  إلــى  وأشــار 
القــدس الشــريف ســيكون بمشــيئة  اللــه ســالحا أساســيا ومهمــا للحيلولــة دون 

إلــى تهويــد مدينــة  الراميــة  تمكيــن إســرائيل مــن المضــي فــي مخططاتهــا 
القــدس. وهــذا التحــدي يفــرض علــى الــدول اإلســالمية كافــة التجــاوب مــع تبنــي 
دعــم  جانــب  إلــى  الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مشــاريع  تمويــل 

المؤسسات األخرى العربية واإلسالمية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ــك  ــدى اســتعداد البن ــة فأب ــك اإلســالمي للتنمي ــدوب البن ــم تحــدث الســيد من ث
إلجــراء مشــاورات مــع الوكالــة مــن أجــل االتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس 
األقصــى  مــن صندوقــي  كل  مــع  المشــترك  تمويلهــا  فــي  ينظــر  الشــريف 
وانتفاضــة القــدس والبنــك اإلســالمي للتنميــة، ضمــن الجهــود الراميــة إلــى 
الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية للقــدس، بدعــم قطاعــات التعليــم 
مــال  بيــت  لوكالــة  العــام  المديــر  ســعادة  بزيــارة  ورحــب  واإلســكان.  والصحــة 
القــدس إلــى مقــر البنــك بجــدة، لبحــث ســبل تفعيــل التعــاون وآليــات تنفيــذ مــا 

يتقرر تمويله من مشروعات مشتركة.

ــذي قــدم  ــة، ال ــر العــام للوكال ــر الســيد المدي ــى تقري ــم اســتمع المجتمعــون إل ث
صــورة حيــة عــن واقــع الحــال فــي مدينــة القــدس الشــريف، ترقــت إلــى جميــع 
نواحــي الحيــاة بالمدينــة ومــا تتطلبــه مــن احتياجــات ومتطلبــات ضروريــة مــن أجــل 
انطــالق  بعــد  خصوصــا  عروبتهــا،  علــى  والمحافظــة  ســكانها  صمــود  تعزيــز 
االنتهــاكات  وتصاعــد  اســتمرار  عــن  الناتجــة  المباركــة  األقصــى  انتفاضــة 
اإلســرائيلية البالــغ الخطــورة. كمــا قــدم عرضــا ضافيــا عــن الوضــع المالــي للوكالــة 
مــن  عــدد  عــن  وكــذا  األخيــر،  اللجنــة  اجتمــاع  منــذ  ومنجزاتهــا  نشــاطاها  وعــن 
المشــاريع الحيويــة الجديــدة والهامــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان 
ــذ المشــاريع المســتعجلة لمواجهــة  ــة لتنفي ــغ المطلوب ــم، وخاصــة المبال والترمي
الظــروف اليوميــة التــي تــزداد صعوبــة بعــد اســتفحال التعســفات اإلســرائيلية 

ضد الشعب العربي المقدسي األعزل.

وبعــد اإلطــالع علــى تقريــر لجنــة الخبــراء التحضيريــة وتــداول الــرأي فــي بنــوده، 
صادقت اللجنة على التوصيات التالية:

1) اطلعــت اللجنــة علــى البرامــج المنفــذة مــن قبــل وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف فــي مياديــن اإلســكان والترميــم والتعليــم والصحــة، وإذ تقــدر الجهــود 
التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للقيــام بواجبهــا فــي مدينــة القــدس الشــريف فإنهــا 
توصــي بتحويــل المبلــغ المقــرر وقــدره مليــون دوالر أمريكــي كقــروض دوارة 
فــي ميــدان الترميــم لقطــاع إنشــاء مســاكن جديــدة عــن طريــق اإلقــراض الفــردي 

الدوار.

تنفيــذ  مســؤولية  بتبنــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــام  تثمــن  وإذ   (2
مشــاريع محــددة فــي ميــدان التعليــم بمبلــغ مليونــي دوالر أمريكــي، فإنهــا 
والخاصــة  العامــة  اإلســالمية  والمؤسســات  اإلســالمية  الــدول  توصــي 
ــر علــى مســتقبل األجيــال الصامــدة  بااللتفــات إلــى هــذا الجانــب الهــام والمؤث
المرابطــة فــي أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين بالقيــام ببنــاء مــدارس 

جديــدة وصيانــة وتجهيــز المــدارس القائمــة، وصــوال إلــى تأميــن تمــدرس أبنــاء 
القــدس فــي مدارســهم الوطنيــة ووفــق مناهــج التربيــة والتعليــم الوطنيــة، 
العــام  ميزانيــة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   5 مبلــغ  تأميــن  فــي  والنظــر 
المقبــل لــوزارة التربيــة والتعليــم لتصــرف علــى تنفيــذ جــزء مــن هــذه المشــاريع 

حسب األولويات الملحة.

األرض  أصحــاب  لتمكيــن  الفــردي  اإلقــراض  مشــروع  اللجنــة  درســت   (3
الفلســطينيين مــن بنــاء ســكناهم علــى أرضهــم، كمــا درســت مشــروع اإلســكان 
الجماعــي المقــدم مــن مجلــس اإلســكان الفلســطيني فــي القــدس الشــريف. 
وإذ تشــدد علــى أهميــة تمكيــن المهجريــن مــن أهــل القــدس بالعــودة إلــى 
مدينتهــم، وتلبيــة الحتياجــات التزايــد الديمغرافــي الفلســطيني وأهميتــه فــي 
المحافظــة علــى هويــة القــدس وطابعهــا الســكاني والدينــي والحضــاري، فإنهــا 
توصــي مجلــس اإلدارة الموقــر لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف النظــر فــي 
كيفيــة تدبيــر الميزانيــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع الحيويــة وقدرهــا عشــرة 

ماليين دوالر لكل مشروع من هذين المشروعين.

4) درســت اللجنــة المشــاريع المقدمــة مــن وكالــة بيــت مــال القــدس فــي ميــدان 
الصحــة بقيمــة 3.083.190,00 دوالر أمريكــي، وإذ لمســت اللجنــة أهميــة تنفيــذ 
مثــل هــذه المشــاريع الضروريــة لدعــم صمــود مدينــة القــدس الشــريف، توصــي 

مجلس اإلدارة بدراستها والبث فيها.

5) تكليــف اإلدارة العامــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، أن توســع مــن 
المجــاالت  فــي  المتاحــة  الماليــة  المــوارد  حــدود  فــي  العمليــة  نشــاطاتها 
االقتصاديــة والثقافيــة االجتماعيــة وتقديــم خطــة عمــل فــي هــذه المياديــن إلــى 
المســتحقة  الميزانيــات  فــي  للنظــر  القادمــة  دورتهــا  فــي  اإلداري  المجلــس 

لتنفيذها.

6) بعــد االطــالع علــى موازنــة الوكالــة لعــام 2000 م، فقــد الحظــت الوكالــة أن 
الغالبيــة العظمــى مــن مســاهمات الــدول وتبرعــات المؤسســات واألفــراد قــد 
انحصــرت فــي عــدد قليــل مــن الــدول اإلســالمية، وعلــى األخــص المملكــة 
العربيــة، جمهوريــة  العربيــة الســعودية، جمهوريــة مصــر  المملكــة  المغربيــة، 
الباكســتانية. وإذ تتوجــه اللجنــة بالشــكر الجزيــل لهــذه  الســنغال والجمهوريــة 
الــدول فإنهــا تذكــر أن مســؤولية الدفــاع عــن مقدســات المســلمين مســؤولية 
عامــة علــى المســلمين جميعــا وتحــث الــدول اإلســالمية أعضــاء منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي أن تقــوم بتطبيــق قــرارات مؤتمــر القمــة اإلســالمي التاســع فــي 
واغادوغــو،  مــن  كل  فــي  اإلســالمية  الــدول  خارجيــة  وزراء  ومؤتمــرات  قطــر 
ــة القــدس فــي دوراتهــا 15- 16- 17- 18 ــات لجن ــور والدوحــة، وتوصي كوااللمب
بدعــم برامــج وميزانيــات وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، مــن خــالل تقديــم 
مســاهماتها التطوعيــة للوكالــة وتمكينهــا مــن فتــح حســابات للتبرعــات فــي 
بلدانهــا. وحــث المؤسســات الرســمية والشــعبية الخاصــة والعامــة لتغذيــة هــذه 
الحســابات وتمكيــن اإلدارة العامــة للوكالــة مــن القيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

الضرورية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

7) الطلــب مــن الــدول والمؤسســات اإلســالمية المانحــة تقديــم الدعــم المالــي 
القــدس  مدينــة  فــي  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  المشــاريع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
الشــريف، بالتنســيق معهــا بمــا يمكــن مــن شــمولية التخطيــط وتكامــل اإلنجــازات 

في أوجه النشاط المختلفة في المدينة المقدسة.

8) اطلعــت اللجنــة علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للوكالــة 
العربيــة واإلســالمية المتخصصــة، وتدعــو المنظمــات  لالتصــال بالمنظمــات 
التــي أبرمــت الوكالــة معهــا مذكــرات تفاهــم إلــى وضعهــا موضــع التنفيــذ، كمــا 
تدعــو المنظمــات التــي لــم تبــرم معهــا الوكالــة مذكــرات تفاهــم إلــى التعــاون مــع 

الوكالة في تنفيذ برامجها.

9) اطلعــت اللجنــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات حــول موازنــة الوكالــة لعــام 
ــة لضغــط النفقــات  2000 م، وقــد الحظــت الجهــود الطيبــة التــي بذلتهــا الوكال
وترشــيد المصاريــف بالنســبة لميزانيــة التســيير لذلــك العــام وتوصــي بعــدم 
إدراج عوائــد االســتثمار للســنة المقبلــة فــي ميزانيــة الســنة الماضيــة، وعــرض 

التقرير على االجتماع المقبل للمجلس اإلداري.

10) درســت اللجنــة مشــروع موازنــة التســيير لســنة 2001 م المقدمــة مــن قبــل 
اإلدارة العامــة، وإذ تالحــظ اســتمرار الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة للحــد مــن 
ارتفــاع وثيــرة مصروفــات التســيير، فإنهــا توصــي بــأن تقــوم اإلدارة العامــة 
بمقارنــة تقديــرات عــام 2000 م والزيــادات المطلوبــة لهــا بمــا هــو مصــروف 

فعليا 2000 م وتقديم المشروع للمجلس اإلداري للموافقة عليه.

ــة القــدس،  ــة بتشــكيل وفــود رســمية مــن الــدول أعضــاء لجن 11) توصــي اللجن
للقيــام بزيــارات للــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، لتوضيــح 
مهمــة الوكالــة والغــرض الطــي أنشــئت مــن أجلــه والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، 
وحــث الــدول والمؤسســات العامــة والخاصــة للتعــاون معهــا وتوحيــد الجهــود 

في سبيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي تقوم بها.

12) ترحيــب اللجنــة بدعــوة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة للســيد مديــر عــام 
للوكالــة لزيــارة طهــران فــي أقــرب اآلجــال لعــرض المشــاريع واالتفــاق علــى 

تمويل بعضها.

13) ترحيــب اللجنــة بدعــوة البنــك اإلســالمي للتنميــة للســيد مديــر عــام الوكالــة 
لزيــارة مقــر البنــك بجــدة لالتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس الشــريف والنظــر 

في تمويلها.

14) توجيــه الشــكر للســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف 
ــر لهــذا  ــي بذلوهــا مــن أجــل التحضي ــى المجهــودات القيمــة الت ولمســاعديه عل
المعلومــات  علــى  وكذلــك  أعدوهــا،  التــي  الجيــدة  الوثائــق  وعلــى  المؤتمــر، 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد المديــر العــام خــالل االجتمــاع، والتــي أفــادت 

اللجنة في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

الملــك محمــد  الجاللــة  التقديــر واالمتنــان لصاحــب  عــن عظيــم  اإلعــراب   (15
الســادس عاهــل المملكــة المغربيــة رئيــس لجنــة القــدس، علــى رعايتــه الكريمــة 
لوكالــة بيــت مــال القــدس وتدعمــه الدائــم والســخي لهــا، ولرعايــة جاللتــه لهــذا 
المؤتمــر، واإلعــراب عــن أحــر تشــكراتها لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة 

وحسن االستقبال الذي أحاطت به الوفود المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الوصاية
لوكالة بيت مال القدس الشريف

في دورتها الثانية

الرباط 22 ـ 23 يونيو2001  

عقــدت لجنــة وصايــة وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الثانيــة يومــي 29
و 30 ربيــع األول 1422هــــ والموافــق لـــ 22 و 23 يونيــو 2001  فــي رحــاب وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فــي الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة. وقــد شــارك 
فــي هــذا االجتمــاع الــدول األعضــاء التاليــة: الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســنغال، دولــة فلســطين، المملكــة 
المغربيــة، باإلضافــة إلــى األميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي والمديــر 

العام لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وقــد تــرأس االجتمــاع معالــي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
ــر معالــي  ــة، واختي ــة الوصاي ــة الرئيــس الحالــي للجن والتعــاون بالمملكــة المغربي

السيد فاروق القدومي، وزير خارجية دولة فلسطين مقررا عاما لالجتماع.

وبعــد اعتمــاد جــدول األعمــال المقتــرح، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة معالــي 
الســيد محمــد بــن عيســى الــذي أكــد فيهــا أن جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســن 
الثانــي كان قــد دعــا إلــى إنشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، استشــعارا 
مــن جاللتــه بضــرورة حمايــة المدينــة ومقدســاتها قبــل فــوات األوان وكتعبيــر عــن 
اإلرادة الجماعيــة للــدول اإلســالمية للدفــاع عــن حقــوق المســلمين الشــرعية فــي 
القــدس الشــريف. كمــا أكــد اهتمــام وحــرص جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ــة الفلســطينية بصفــة عامــة والقــدس  ــة القــدس علــى دعــم القضي رئيــس لجن
الشــريف بصفــة خاصــة، ومتابعــة جاللتــه ســير أعمــال هــذه الوكالــة. وتوجــه إلــى 
ــد مــن  ــدول األعضــاء ومؤسســات التمويــل واألفــراد لتقديــم المزي حكومــات ال
المقــررة  المشــاريع  لتنفيــذ  للوكالــة  الممكنــة  والمســاعدة  المالــي  الدعــم 
والمدروســة الخاصــة بمدينــة القــدس، هــذا الجهــد الــذي يتكامــل مــع باقــي 
واإلســالمية  العربيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  واإلســالمية  العربيــة  المبــادرات 
للقــدس والحيلولــة دون طمســها، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني فــي ظــل 
مــن  وطلــب  الشــريف.  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
المجتمعيــن قــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الفلســطينيين ومنهــم الزعيــم 

فيصل الحسيني.

وتنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد عبــد الواحــد بلقزيــز، األميــن العــام 
لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي فترحــم علــى جاللــة الملــك الراحــل الحســن الثانــي 
أن  وقــال  القــدس.  مدينــة  قضيــة  لمعالجــة  وقتــه  مــن  الكثيــر  أعطــى  الــذي 
االجتمــاع هــام إلشــعار أبنــاء بيــت المقــدس بــأن أمتهــم اإلســالمية تقــف إلــى 
جانبهــم لنصرتهــم وشــد أزرهــم فــي نضالهــم الملحمــي. وأن العمــل المنــوط 
بهــذه اللجنــة هــام وســتكون لــه أبعــاد سياســية وامتــدادات تاريخيــة خطيــرة، 
تتجلــى فــي تحديــد مصيــر بيــت المقــدس ومســتقبلها بالنســبة لنــا وألجيــال 
األمــة  كاهــل  علــى  تقــع  مســؤولية  وهــذه  بعدنــا،  مــن  اإلســالمية  أمتنــا 

اإلسالمية كلها.

ثــم تحــدث معالــي الســيد فــاروق قدومــي، وزيــر خارجيــة دولــة فلســطين، فقــد 
شــرحا ضافيــا عــن األوضــاع الصعبــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني مــن 
ــادة يســتخدمون فيهــا كافــة األســلحة  ــة مــن حــرب إب ــراء مــا يمارســه الصهاين ج
بصمــود  الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  دوليــا،  والمحرمــة  الحربيــة 
وشــجاعة مصممــا علــى تحقيــق أهدافــه الوطنيــة فــي العــودة وتقريــر المصيــر 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. وطالــب 
المــادي  دعمهــا  فــي  صلبــا  موقفــا  تقــف  بــأن  واإلســالمية  العربيــة  الــدول 
والسياســي لالنتفاضــة. وحيــا المغــرب الشــقيق وملكــه رئيــس لجنــة القــدس 
القــدس  مــال  لبيــت  واحتضانــه  الفلســطينية  للقضيــة  الدائمــة  رعايتــه  علــى 
الشــريف، الــذي كان فكــرة خــرج بهــا جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي للحفــاظ 
هــذه  أن  وأكــد  الفلســطينية.  الســيادة  ظــل  فــي  الشــريف  القــدس  علــى 
ــى القــدس وصــون المقدســات  ــدور هــام فــي الحفــاظ عل المؤسســة تقــوم ب
اإلســالمية والمســيحية وتشــرف علــى تنفيــذ مشــاريع حساســة فــي مجــاالت 
اإلســكان والتعليــم والصحــة، ممــا يســتلزم توفيــر المزيــد مــن االمكانــات الماديــة 

والبشرية لتحقيق أهدافه النبيلة.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد جمهوريــة الســنغال، فاعتــذر عــن عــدم حضــور الســيد 
وزيــر خارجيــة بــالده بســبب التزامــات رســمية ســابقة. ثــم تحــدث عــن العمــل الــذي 
الفلســطينية  القضيــة  عــن  دفاعــا  المتحــدة  األمــم  فــي  الســنغال  بــه  تقــوم 
بترأســها للجنــة الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني. كمــا قــدم الشــكر 

للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على احتضانه بيت مال القدس الشريف.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فوجــه دعــوة للســيد 
المديــر العــام للوكالــة لزيــارة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فــي أقــرب اآلجــال، 

لعرض المشاريع التي يرى أن تنفيذها يتسم باإللحاحية. 

ثــم تحــدث الســيد رئيــس وفــد المملكــة العربيــة الســعودية مشــيدا بالدعــم الــذي 
تحظــى بــه قضيــة فلســطين والقــدس مــن قبــل جاللــة رئيــس لجنــة القــدس 
الفلســطيني فــي  الشــعب  دعــم مشــاريع صمــود  اســتمرار  أن  إلــى  وأشــار 
القــدس الشــريف ســيكون بمشــيئة  اللــه ســالحا أساســيا ومهمــا للحيلولــة دون 

إلــى تهويــد مدينــة  الراميــة  تمكيــن إســرائيل مــن المضــي فــي مخططاتهــا 
القــدس. وهــذا التحــدي يفــرض علــى الــدول اإلســالمية كافــة التجــاوب مــع تبنــي 
دعــم  جانــب  إلــى  الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مشــاريع  تمويــل 

المؤسسات األخرى العربية واإلسالمية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ــك  ــدى اســتعداد البن ــة فأب ــك اإلســالمي للتنمي ــدوب البن ــم تحــدث الســيد من ث
إلجــراء مشــاورات مــع الوكالــة مــن أجــل االتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس 
األقصــى  مــن صندوقــي  كل  مــع  المشــترك  تمويلهــا  فــي  ينظــر  الشــريف 
وانتفاضــة القــدس والبنــك اإلســالمي للتنميــة، ضمــن الجهــود الراميــة إلــى 
الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية للقــدس، بدعــم قطاعــات التعليــم 
مــال  بيــت  لوكالــة  العــام  المديــر  ســعادة  بزيــارة  ورحــب  واإلســكان.  والصحــة 
القــدس إلــى مقــر البنــك بجــدة، لبحــث ســبل تفعيــل التعــاون وآليــات تنفيــذ مــا 

يتقرر تمويله من مشروعات مشتركة.

ــذي قــدم  ــة، ال ــر العــام للوكال ــر الســيد المدي ــى تقري ــم اســتمع المجتمعــون إل ث
صــورة حيــة عــن واقــع الحــال فــي مدينــة القــدس الشــريف، ترقــت إلــى جميــع 
نواحــي الحيــاة بالمدينــة ومــا تتطلبــه مــن احتياجــات ومتطلبــات ضروريــة مــن أجــل 
انطــالق  بعــد  خصوصــا  عروبتهــا،  علــى  والمحافظــة  ســكانها  صمــود  تعزيــز 
االنتهــاكات  وتصاعــد  اســتمرار  عــن  الناتجــة  المباركــة  األقصــى  انتفاضــة 
اإلســرائيلية البالــغ الخطــورة. كمــا قــدم عرضــا ضافيــا عــن الوضــع المالــي للوكالــة 
مــن  عــدد  عــن  وكــذا  األخيــر،  اللجنــة  اجتمــاع  منــذ  ومنجزاتهــا  نشــاطاها  وعــن 
المشــاريع الحيويــة الجديــدة والهامــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان 
ــذ المشــاريع المســتعجلة لمواجهــة  ــة لتنفي ــغ المطلوب ــم، وخاصــة المبال والترمي
الظــروف اليوميــة التــي تــزداد صعوبــة بعــد اســتفحال التعســفات اإلســرائيلية 

ضد الشعب العربي المقدسي األعزل.

وبعــد اإلطــالع علــى تقريــر لجنــة الخبــراء التحضيريــة وتــداول الــرأي فــي بنــوده، 
صادقت اللجنة على التوصيات التالية:

1) اطلعــت اللجنــة علــى البرامــج المنفــذة مــن قبــل وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف فــي مياديــن اإلســكان والترميــم والتعليــم والصحــة، وإذ تقــدر الجهــود 
التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للقيــام بواجبهــا فــي مدينــة القــدس الشــريف فإنهــا 
توصــي بتحويــل المبلــغ المقــرر وقــدره مليــون دوالر أمريكــي كقــروض دوارة 
فــي ميــدان الترميــم لقطــاع إنشــاء مســاكن جديــدة عــن طريــق اإلقــراض الفــردي 

الدوار.

تنفيــذ  مســؤولية  بتبنــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــام  تثمــن  وإذ   (2
مشــاريع محــددة فــي ميــدان التعليــم بمبلــغ مليونــي دوالر أمريكــي، فإنهــا 
والخاصــة  العامــة  اإلســالمية  والمؤسســات  اإلســالمية  الــدول  توصــي 
ــر علــى مســتقبل األجيــال الصامــدة  بااللتفــات إلــى هــذا الجانــب الهــام والمؤث
المرابطــة فــي أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين بالقيــام ببنــاء مــدارس 

جديــدة وصيانــة وتجهيــز المــدارس القائمــة، وصــوال إلــى تأميــن تمــدرس أبنــاء 
القــدس فــي مدارســهم الوطنيــة ووفــق مناهــج التربيــة والتعليــم الوطنيــة، 
العــام  ميزانيــة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   5 مبلــغ  تأميــن  فــي  والنظــر 
المقبــل لــوزارة التربيــة والتعليــم لتصــرف علــى تنفيــذ جــزء مــن هــذه المشــاريع 

حسب األولويات الملحة.

األرض  أصحــاب  لتمكيــن  الفــردي  اإلقــراض  مشــروع  اللجنــة  درســت   (3
الفلســطينيين مــن بنــاء ســكناهم علــى أرضهــم، كمــا درســت مشــروع اإلســكان 
الجماعــي المقــدم مــن مجلــس اإلســكان الفلســطيني فــي القــدس الشــريف. 
وإذ تشــدد علــى أهميــة تمكيــن المهجريــن مــن أهــل القــدس بالعــودة إلــى 
مدينتهــم، وتلبيــة الحتياجــات التزايــد الديمغرافــي الفلســطيني وأهميتــه فــي 
المحافظــة علــى هويــة القــدس وطابعهــا الســكاني والدينــي والحضــاري، فإنهــا 
توصــي مجلــس اإلدارة الموقــر لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف النظــر فــي 
كيفيــة تدبيــر الميزانيــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع الحيويــة وقدرهــا عشــرة 

ماليين دوالر لكل مشروع من هذين المشروعين.

4) درســت اللجنــة المشــاريع المقدمــة مــن وكالــة بيــت مــال القــدس فــي ميــدان 
الصحــة بقيمــة 3.083.190,00 دوالر أمريكــي، وإذ لمســت اللجنــة أهميــة تنفيــذ 
مثــل هــذه المشــاريع الضروريــة لدعــم صمــود مدينــة القــدس الشــريف، توصــي 

مجلس اإلدارة بدراستها والبث فيها.

5) تكليــف اإلدارة العامــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، أن توســع مــن 
المجــاالت  فــي  المتاحــة  الماليــة  المــوارد  حــدود  فــي  العمليــة  نشــاطاتها 
االقتصاديــة والثقافيــة االجتماعيــة وتقديــم خطــة عمــل فــي هــذه المياديــن إلــى 
المســتحقة  الميزانيــات  فــي  للنظــر  القادمــة  دورتهــا  فــي  اإلداري  المجلــس 

لتنفيذها.

6) بعــد االطــالع علــى موازنــة الوكالــة لعــام 2000 م، فقــد الحظــت الوكالــة أن 
الغالبيــة العظمــى مــن مســاهمات الــدول وتبرعــات المؤسســات واألفــراد قــد 
انحصــرت فــي عــدد قليــل مــن الــدول اإلســالمية، وعلــى األخــص المملكــة 
العربيــة، جمهوريــة  العربيــة الســعودية، جمهوريــة مصــر  المملكــة  المغربيــة، 
الباكســتانية. وإذ تتوجــه اللجنــة بالشــكر الجزيــل لهــذه  الســنغال والجمهوريــة 
الــدول فإنهــا تذكــر أن مســؤولية الدفــاع عــن مقدســات المســلمين مســؤولية 
عامــة علــى المســلمين جميعــا وتحــث الــدول اإلســالمية أعضــاء منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي أن تقــوم بتطبيــق قــرارات مؤتمــر القمــة اإلســالمي التاســع فــي 
واغادوغــو،  مــن  كل  فــي  اإلســالمية  الــدول  خارجيــة  وزراء  ومؤتمــرات  قطــر 
ــة القــدس فــي دوراتهــا 15- 16- 17- 18 ــات لجن ــور والدوحــة، وتوصي كوااللمب
بدعــم برامــج وميزانيــات وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، مــن خــالل تقديــم 
مســاهماتها التطوعيــة للوكالــة وتمكينهــا مــن فتــح حســابات للتبرعــات فــي 
بلدانهــا. وحــث المؤسســات الرســمية والشــعبية الخاصــة والعامــة لتغذيــة هــذه 
الحســابات وتمكيــن اإلدارة العامــة للوكالــة مــن القيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

الضرورية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

7) الطلــب مــن الــدول والمؤسســات اإلســالمية المانحــة تقديــم الدعــم المالــي 
القــدس  مدينــة  فــي  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  المشــاريع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
الشــريف، بالتنســيق معهــا بمــا يمكــن مــن شــمولية التخطيــط وتكامــل اإلنجــازات 

في أوجه النشاط المختلفة في المدينة المقدسة.

8) اطلعــت اللجنــة علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للوكالــة 
العربيــة واإلســالمية المتخصصــة، وتدعــو المنظمــات  لالتصــال بالمنظمــات 
التــي أبرمــت الوكالــة معهــا مذكــرات تفاهــم إلــى وضعهــا موضــع التنفيــذ، كمــا 
تدعــو المنظمــات التــي لــم تبــرم معهــا الوكالــة مذكــرات تفاهــم إلــى التعــاون مــع 

الوكالة في تنفيذ برامجها.

9) اطلعــت اللجنــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات حــول موازنــة الوكالــة لعــام 
ــة لضغــط النفقــات  2000 م، وقــد الحظــت الجهــود الطيبــة التــي بذلتهــا الوكال
وترشــيد المصاريــف بالنســبة لميزانيــة التســيير لذلــك العــام وتوصــي بعــدم 
إدراج عوائــد االســتثمار للســنة المقبلــة فــي ميزانيــة الســنة الماضيــة، وعــرض 

التقرير على االجتماع المقبل للمجلس اإلداري.

10) درســت اللجنــة مشــروع موازنــة التســيير لســنة 2001 م المقدمــة مــن قبــل 
اإلدارة العامــة، وإذ تالحــظ اســتمرار الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة للحــد مــن 
ارتفــاع وثيــرة مصروفــات التســيير، فإنهــا توصــي بــأن تقــوم اإلدارة العامــة 
بمقارنــة تقديــرات عــام 2000 م والزيــادات المطلوبــة لهــا بمــا هــو مصــروف 

فعليا 2000 م وتقديم المشروع للمجلس اإلداري للموافقة عليه.

ــة القــدس،  ــة بتشــكيل وفــود رســمية مــن الــدول أعضــاء لجن 11) توصــي اللجن
للقيــام بزيــارات للــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، لتوضيــح 
مهمــة الوكالــة والغــرض الطــي أنشــئت مــن أجلــه والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، 
وحــث الــدول والمؤسســات العامــة والخاصــة للتعــاون معهــا وتوحيــد الجهــود 

في سبيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي تقوم بها.

12) ترحيــب اللجنــة بدعــوة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة للســيد مديــر عــام 
للوكالــة لزيــارة طهــران فــي أقــرب اآلجــال لعــرض المشــاريع واالتفــاق علــى 

تمويل بعضها.

13) ترحيــب اللجنــة بدعــوة البنــك اإلســالمي للتنميــة للســيد مديــر عــام الوكالــة 
لزيــارة مقــر البنــك بجــدة لالتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس الشــريف والنظــر 

في تمويلها.

14) توجيــه الشــكر للســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف 
ــر لهــذا  ــي بذلوهــا مــن أجــل التحضي ــى المجهــودات القيمــة الت ولمســاعديه عل
المعلومــات  علــى  وكذلــك  أعدوهــا،  التــي  الجيــدة  الوثائــق  وعلــى  المؤتمــر، 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد المديــر العــام خــالل االجتمــاع، والتــي أفــادت 

اللجنة في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

الملــك محمــد  الجاللــة  التقديــر واالمتنــان لصاحــب  عــن عظيــم  اإلعــراب   (15
الســادس عاهــل المملكــة المغربيــة رئيــس لجنــة القــدس، علــى رعايتــه الكريمــة 
لوكالــة بيــت مــال القــدس وتدعمــه الدائــم والســخي لهــا، ولرعايــة جاللتــه لهــذا 
المؤتمــر، واإلعــراب عــن أحــر تشــكراتها لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة 

وحسن االستقبال الذي أحاطت به الوفود المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

البيان الختامي للجنة الوصاية
لوكالة بيت مال القدس الشريف

في دورتها الثانية

الرباط 22 ـ 23 يونيو2001  

عقــدت لجنــة وصايــة وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الثانيــة يومــي 29
و 30 ربيــع األول 1422هــــ والموافــق لـــ 22 و 23 يونيــو 2001  فــي رحــاب وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فــي الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة. وقــد شــارك 
فــي هــذا االجتمــاع الــدول األعضــاء التاليــة: الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســنغال، دولــة فلســطين، المملكــة 
المغربيــة، باإلضافــة إلــى األميــن العــام لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي والمديــر 

العام لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وقــد تــرأس االجتمــاع معالــي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
ــر معالــي  ــة، واختي ــة الوصاي ــة الرئيــس الحالــي للجن والتعــاون بالمملكــة المغربي

السيد فاروق القدومي، وزير خارجية دولة فلسطين مقررا عاما لالجتماع.

وبعــد اعتمــاد جــدول األعمــال المقتــرح، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة معالــي 
الســيد محمــد بــن عيســى الــذي أكــد فيهــا أن جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســن 
الثانــي كان قــد دعــا إلــى إنشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، استشــعارا 
مــن جاللتــه بضــرورة حمايــة المدينــة ومقدســاتها قبــل فــوات األوان وكتعبيــر عــن 
اإلرادة الجماعيــة للــدول اإلســالمية للدفــاع عــن حقــوق المســلمين الشــرعية فــي 
القــدس الشــريف. كمــا أكــد اهتمــام وحــرص جاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ــة الفلســطينية بصفــة عامــة والقــدس  ــة القــدس علــى دعــم القضي رئيــس لجن
الشــريف بصفــة خاصــة، ومتابعــة جاللتــه ســير أعمــال هــذه الوكالــة. وتوجــه إلــى 
ــد مــن  ــدول األعضــاء ومؤسســات التمويــل واألفــراد لتقديــم المزي حكومــات ال
المقــررة  المشــاريع  لتنفيــذ  للوكالــة  الممكنــة  والمســاعدة  المالــي  الدعــم 
والمدروســة الخاصــة بمدينــة القــدس، هــذا الجهــد الــذي يتكامــل مــع باقــي 
واإلســالمية  العربيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  واإلســالمية  العربيــة  المبــادرات 
للقــدس والحيلولــة دون طمســها، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني فــي ظــل 
مــن  وطلــب  الشــريف.  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
المجتمعيــن قــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الفلســطينيين ومنهــم الزعيــم 

فيصل الحسيني.

وتنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد عبــد الواحــد بلقزيــز، األميــن العــام 
لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي فترحــم علــى جاللــة الملــك الراحــل الحســن الثانــي 
أن  وقــال  القــدس.  مدينــة  قضيــة  لمعالجــة  وقتــه  مــن  الكثيــر  أعطــى  الــذي 
االجتمــاع هــام إلشــعار أبنــاء بيــت المقــدس بــأن أمتهــم اإلســالمية تقــف إلــى 
جانبهــم لنصرتهــم وشــد أزرهــم فــي نضالهــم الملحمــي. وأن العمــل المنــوط 
بهــذه اللجنــة هــام وســتكون لــه أبعــاد سياســية وامتــدادات تاريخيــة خطيــرة، 
تتجلــى فــي تحديــد مصيــر بيــت المقــدس ومســتقبلها بالنســبة لنــا وألجيــال 
األمــة  كاهــل  علــى  تقــع  مســؤولية  وهــذه  بعدنــا،  مــن  اإلســالمية  أمتنــا 

اإلسالمية كلها.

ثــم تحــدث معالــي الســيد فــاروق قدومــي، وزيــر خارجيــة دولــة فلســطين، فقــد 
شــرحا ضافيــا عــن األوضــاع الصعبــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني مــن 
ــادة يســتخدمون فيهــا كافــة األســلحة  ــة مــن حــرب إب ــراء مــا يمارســه الصهاين ج
بصمــود  الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  دوليــا،  والمحرمــة  الحربيــة 
وشــجاعة مصممــا علــى تحقيــق أهدافــه الوطنيــة فــي العــودة وتقريــر المصيــر 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. وطالــب 
المــادي  دعمهــا  فــي  صلبــا  موقفــا  تقــف  بــأن  واإلســالمية  العربيــة  الــدول 
والسياســي لالنتفاضــة. وحيــا المغــرب الشــقيق وملكــه رئيــس لجنــة القــدس 
القــدس  مــال  لبيــت  واحتضانــه  الفلســطينية  للقضيــة  الدائمــة  رعايتــه  علــى 
الشــريف، الــذي كان فكــرة خــرج بهــا جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي للحفــاظ 
هــذه  أن  وأكــد  الفلســطينية.  الســيادة  ظــل  فــي  الشــريف  القــدس  علــى 
ــى القــدس وصــون المقدســات  ــدور هــام فــي الحفــاظ عل المؤسســة تقــوم ب
اإلســالمية والمســيحية وتشــرف علــى تنفيــذ مشــاريع حساســة فــي مجــاالت 
اإلســكان والتعليــم والصحــة، ممــا يســتلزم توفيــر المزيــد مــن االمكانــات الماديــة 

والبشرية لتحقيق أهدافه النبيلة.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد جمهوريــة الســنغال، فاعتــذر عــن عــدم حضــور الســيد 
وزيــر خارجيــة بــالده بســبب التزامــات رســمية ســابقة. ثــم تحــدث عــن العمــل الــذي 
الفلســطينية  القضيــة  عــن  دفاعــا  المتحــدة  األمــم  فــي  الســنغال  بــه  تقــوم 
بترأســها للجنــة الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني. كمــا قــدم الشــكر 

للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على احتضانه بيت مال القدس الشريف.

وتحــدث الســيد رئيــس وفــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فوجــه دعــوة للســيد 
المديــر العــام للوكالــة لزيــارة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فــي أقــرب اآلجــال، 

لعرض المشاريع التي يرى أن تنفيذها يتسم باإللحاحية. 

ثــم تحــدث الســيد رئيــس وفــد المملكــة العربيــة الســعودية مشــيدا بالدعــم الــذي 
تحظــى بــه قضيــة فلســطين والقــدس مــن قبــل جاللــة رئيــس لجنــة القــدس 
الفلســطيني فــي  الشــعب  دعــم مشــاريع صمــود  اســتمرار  أن  إلــى  وأشــار 
القــدس الشــريف ســيكون بمشــيئة  اللــه ســالحا أساســيا ومهمــا للحيلولــة دون 

إلــى تهويــد مدينــة  الراميــة  تمكيــن إســرائيل مــن المضــي فــي مخططاتهــا 
القــدس. وهــذا التحــدي يفــرض علــى الــدول اإلســالمية كافــة التجــاوب مــع تبنــي 
دعــم  جانــب  إلــى  الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مشــاريع  تمويــل 

المؤسسات األخرى العربية واإلسالمية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ــك  ــدى اســتعداد البن ــة فأب ــك اإلســالمي للتنمي ــدوب البن ــم تحــدث الســيد من ث
إلجــراء مشــاورات مــع الوكالــة مــن أجــل االتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس 
األقصــى  مــن صندوقــي  كل  مــع  المشــترك  تمويلهــا  فــي  ينظــر  الشــريف 
وانتفاضــة القــدس والبنــك اإلســالمي للتنميــة، ضمــن الجهــود الراميــة إلــى 
الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية للقــدس، بدعــم قطاعــات التعليــم 
مــال  بيــت  لوكالــة  العــام  المديــر  ســعادة  بزيــارة  ورحــب  واإلســكان.  والصحــة 
القــدس إلــى مقــر البنــك بجــدة، لبحــث ســبل تفعيــل التعــاون وآليــات تنفيــذ مــا 

يتقرر تمويله من مشروعات مشتركة.

ــذي قــدم  ــة، ال ــر العــام للوكال ــر الســيد المدي ــى تقري ــم اســتمع المجتمعــون إل ث
صــورة حيــة عــن واقــع الحــال فــي مدينــة القــدس الشــريف، ترقــت إلــى جميــع 
نواحــي الحيــاة بالمدينــة ومــا تتطلبــه مــن احتياجــات ومتطلبــات ضروريــة مــن أجــل 
انطــالق  بعــد  خصوصــا  عروبتهــا،  علــى  والمحافظــة  ســكانها  صمــود  تعزيــز 
االنتهــاكات  وتصاعــد  اســتمرار  عــن  الناتجــة  المباركــة  األقصــى  انتفاضــة 
اإلســرائيلية البالــغ الخطــورة. كمــا قــدم عرضــا ضافيــا عــن الوضــع المالــي للوكالــة 
مــن  عــدد  عــن  وكــذا  األخيــر،  اللجنــة  اجتمــاع  منــذ  ومنجزاتهــا  نشــاطاها  وعــن 
المشــاريع الحيويــة الجديــدة والهامــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان 
ــذ المشــاريع المســتعجلة لمواجهــة  ــة لتنفي ــغ المطلوب ــم، وخاصــة المبال والترمي
الظــروف اليوميــة التــي تــزداد صعوبــة بعــد اســتفحال التعســفات اإلســرائيلية 

ضد الشعب العربي المقدسي األعزل.

وبعــد اإلطــالع علــى تقريــر لجنــة الخبــراء التحضيريــة وتــداول الــرأي فــي بنــوده، 
صادقت اللجنة على التوصيات التالية:

1) اطلعــت اللجنــة علــى البرامــج المنفــذة مــن قبــل وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف فــي مياديــن اإلســكان والترميــم والتعليــم والصحــة، وإذ تقــدر الجهــود 
التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للقيــام بواجبهــا فــي مدينــة القــدس الشــريف فإنهــا 
توصــي بتحويــل المبلــغ المقــرر وقــدره مليــون دوالر أمريكــي كقــروض دوارة 
فــي ميــدان الترميــم لقطــاع إنشــاء مســاكن جديــدة عــن طريــق اإلقــراض الفــردي 

الدوار.

تنفيــذ  مســؤولية  بتبنــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــام  تثمــن  وإذ   (2
مشــاريع محــددة فــي ميــدان التعليــم بمبلــغ مليونــي دوالر أمريكــي، فإنهــا 
والخاصــة  العامــة  اإلســالمية  والمؤسســات  اإلســالمية  الــدول  توصــي 
ــر علــى مســتقبل األجيــال الصامــدة  بااللتفــات إلــى هــذا الجانــب الهــام والمؤث
المرابطــة فــي أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين بالقيــام ببنــاء مــدارس 

جديــدة وصيانــة وتجهيــز المــدارس القائمــة، وصــوال إلــى تأميــن تمــدرس أبنــاء 
القــدس فــي مدارســهم الوطنيــة ووفــق مناهــج التربيــة والتعليــم الوطنيــة، 
العــام  ميزانيــة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   5 مبلــغ  تأميــن  فــي  والنظــر 
المقبــل لــوزارة التربيــة والتعليــم لتصــرف علــى تنفيــذ جــزء مــن هــذه المشــاريع 

حسب األولويات الملحة.

األرض  أصحــاب  لتمكيــن  الفــردي  اإلقــراض  مشــروع  اللجنــة  درســت   (3
الفلســطينيين مــن بنــاء ســكناهم علــى أرضهــم، كمــا درســت مشــروع اإلســكان 
الجماعــي المقــدم مــن مجلــس اإلســكان الفلســطيني فــي القــدس الشــريف. 
وإذ تشــدد علــى أهميــة تمكيــن المهجريــن مــن أهــل القــدس بالعــودة إلــى 
مدينتهــم، وتلبيــة الحتياجــات التزايــد الديمغرافــي الفلســطيني وأهميتــه فــي 
المحافظــة علــى هويــة القــدس وطابعهــا الســكاني والدينــي والحضــاري، فإنهــا 
توصــي مجلــس اإلدارة الموقــر لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف النظــر فــي 
كيفيــة تدبيــر الميزانيــات الالزمــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع الحيويــة وقدرهــا عشــرة 

ماليين دوالر لكل مشروع من هذين المشروعين.

4) درســت اللجنــة المشــاريع المقدمــة مــن وكالــة بيــت مــال القــدس فــي ميــدان 
الصحــة بقيمــة 3.083.190,00 دوالر أمريكــي، وإذ لمســت اللجنــة أهميــة تنفيــذ 
مثــل هــذه المشــاريع الضروريــة لدعــم صمــود مدينــة القــدس الشــريف، توصــي 

مجلس اإلدارة بدراستها والبث فيها.

5) تكليــف اإلدارة العامــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، أن توســع مــن 
المجــاالت  فــي  المتاحــة  الماليــة  المــوارد  حــدود  فــي  العمليــة  نشــاطاتها 
االقتصاديــة والثقافيــة االجتماعيــة وتقديــم خطــة عمــل فــي هــذه المياديــن إلــى 
المســتحقة  الميزانيــات  فــي  للنظــر  القادمــة  دورتهــا  فــي  اإلداري  المجلــس 

لتنفيذها.

6) بعــد االطــالع علــى موازنــة الوكالــة لعــام 2000 م، فقــد الحظــت الوكالــة أن 
الغالبيــة العظمــى مــن مســاهمات الــدول وتبرعــات المؤسســات واألفــراد قــد 
انحصــرت فــي عــدد قليــل مــن الــدول اإلســالمية، وعلــى األخــص المملكــة 
العربيــة، جمهوريــة  العربيــة الســعودية، جمهوريــة مصــر  المملكــة  المغربيــة، 
الباكســتانية. وإذ تتوجــه اللجنــة بالشــكر الجزيــل لهــذه  الســنغال والجمهوريــة 
الــدول فإنهــا تذكــر أن مســؤولية الدفــاع عــن مقدســات المســلمين مســؤولية 
عامــة علــى المســلمين جميعــا وتحــث الــدول اإلســالمية أعضــاء منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي أن تقــوم بتطبيــق قــرارات مؤتمــر القمــة اإلســالمي التاســع فــي 
واغادوغــو،  مــن  كل  فــي  اإلســالمية  الــدول  خارجيــة  وزراء  ومؤتمــرات  قطــر 
ــة القــدس فــي دوراتهــا 15- 16- 17- 18 ــات لجن ــور والدوحــة، وتوصي كوااللمب
بدعــم برامــج وميزانيــات وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، مــن خــالل تقديــم 
مســاهماتها التطوعيــة للوكالــة وتمكينهــا مــن فتــح حســابات للتبرعــات فــي 
بلدانهــا. وحــث المؤسســات الرســمية والشــعبية الخاصــة والعامــة لتغذيــة هــذه 
الحســابات وتمكيــن اإلدارة العامــة للوكالــة مــن القيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

الضرورية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

7) الطلــب مــن الــدول والمؤسســات اإلســالمية المانحــة تقديــم الدعــم المالــي 
القــدس  مدينــة  فــي  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  المشــاريع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
الشــريف، بالتنســيق معهــا بمــا يمكــن مــن شــمولية التخطيــط وتكامــل اإلنجــازات 

في أوجه النشاط المختلفة في المدينة المقدسة.

8) اطلعــت اللجنــة علــى الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا اإلدارة العامــة للوكالــة 
العربيــة واإلســالمية المتخصصــة، وتدعــو المنظمــات  لالتصــال بالمنظمــات 
التــي أبرمــت الوكالــة معهــا مذكــرات تفاهــم إلــى وضعهــا موضــع التنفيــذ، كمــا 
تدعــو المنظمــات التــي لــم تبــرم معهــا الوكالــة مذكــرات تفاهــم إلــى التعــاون مــع 

الوكالة في تنفيذ برامجها.

9) اطلعــت اللجنــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات حــول موازنــة الوكالــة لعــام 
ــة لضغــط النفقــات  2000 م، وقــد الحظــت الجهــود الطيبــة التــي بذلتهــا الوكال
وترشــيد المصاريــف بالنســبة لميزانيــة التســيير لذلــك العــام وتوصــي بعــدم 
إدراج عوائــد االســتثمار للســنة المقبلــة فــي ميزانيــة الســنة الماضيــة، وعــرض 

التقرير على االجتماع المقبل للمجلس اإلداري.

10) درســت اللجنــة مشــروع موازنــة التســيير لســنة 2001 م المقدمــة مــن قبــل 
اإلدارة العامــة، وإذ تالحــظ اســتمرار الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة للحــد مــن 
ارتفــاع وثيــرة مصروفــات التســيير، فإنهــا توصــي بــأن تقــوم اإلدارة العامــة 
بمقارنــة تقديــرات عــام 2000 م والزيــادات المطلوبــة لهــا بمــا هــو مصــروف 

فعليا 2000 م وتقديم المشروع للمجلس اإلداري للموافقة عليه.

ــة القــدس،  ــة بتشــكيل وفــود رســمية مــن الــدول أعضــاء لجن 11) توصــي اللجن
للقيــام بزيــارات للــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي، لتوضيــح 
مهمــة الوكالــة والغــرض الطــي أنشــئت مــن أجلــه والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، 
وحــث الــدول والمؤسســات العامــة والخاصــة للتعــاون معهــا وتوحيــد الجهــود 

في سبيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي تقوم بها.

12) ترحيــب اللجنــة بدعــوة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة للســيد مديــر عــام 
للوكالــة لزيــارة طهــران فــي أقــرب اآلجــال لعــرض المشــاريع واالتفــاق علــى 

تمويل بعضها.

13) ترحيــب اللجنــة بدعــوة البنــك اإلســالمي للتنميــة للســيد مديــر عــام الوكالــة 
لزيــارة مقــر البنــك بجــدة لالتفــاق علــى مشــروعات فــي القــدس الشــريف والنظــر 

في تمويلها.

14) توجيــه الشــكر للســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف 
ــر لهــذا  ــي بذلوهــا مــن أجــل التحضي ــى المجهــودات القيمــة الت ولمســاعديه عل
المعلومــات  علــى  وكذلــك  أعدوهــا،  التــي  الجيــدة  الوثائــق  وعلــى  المؤتمــر، 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد المديــر العــام خــالل االجتمــاع، والتــي أفــادت 

اللجنة في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

الملــك محمــد  الجاللــة  التقديــر واالمتنــان لصاحــب  عــن عظيــم  اإلعــراب   (15
الســادس عاهــل المملكــة المغربيــة رئيــس لجنــة القــدس، علــى رعايتــه الكريمــة 
لوكالــة بيــت مــال القــدس وتدعمــه الدائــم والســخي لهــا، ولرعايــة جاللتــه لهــذا 
المؤتمــر، واإلعــراب عــن أحــر تشــكراتها لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة 

وحسن االستقبال الذي أحاطت به الوفود المشاركة.




