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عقــدت لجنــة وصايــة وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف دورتهــا الثالثــة يــوم 
7 ذو القعــدة 1425 هــــ والموافــق لـــ 20 دجنبــر 2004 بالربــاط، تحــت رئاســة 
الســيد محمــد بــن عيســى وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون ريــس لجنــة 
الوصايــة بحضــور الســادة الــوزراء وممثلــي الــدول األعضــاء التاليــة: المملكــة 
العربيــة الســعودية والجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة وجمهوريــة الســنغال 
المؤتمــر  لمنظمــة  العــام  األميــن  الســادة  وكــذا  فلســطين،  ودولــة 
اإلســالمي والمديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف ورئيــس 

البنك اإلسالمي للتنمية.

وقــد وجــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة القــدس 
رســالة ســامية إلــى أعضــاء اللجنــة أكــد فيهــا جاللتــه علــى تعبئــة جهــود األمــة 
اإلســالمية لمــؤازرة الشــعب الفلســطيني الشــقيق ليكــون شــريكا فعــاال 
فــي صنــع الســالم الــذي يعيــد إليــه حقوقــه المشــروعة معتبــرا أن "خارطــة 
للمفاوضــات ممــا  أرضيــة مناســبة النطالقــة حقيقيــة  الطريــق" تشــكل 
يحتــم علــى األطــراف المعنيــة توفيــر كل الظــروف المالئمــة لتفعيــل عمليــة 

السالم على أسس واضحة لتجنب أي انتكاسة خطيرة لها.

وفــي هــذا اإلطــار، دعــا جاللــة الملــك محمــد الســادس الحكومــة اإلســرائيلية 
إلــى توفيــر جميــع الشــروط الالزمــة لتمكيــن الشــعب الفلســطيني قاطبــة 
فــي  الديمقراطيــة  مشــاركة  مــن  الشــرقية  القــدس  ســكان  فيــه  بمــن 

االستحقاقات االنتخابية لالختيار الحر لمؤسساته الوطنية والمحلية.

الــدول  جميــع  الملــك  جاللــة  ناشــد  القــدس  للجنــة  رئيســا  وبصفتــه 
والمؤسســات اإلســالمية الرســمية والشــعبية لالنخــراط فــي العمــل النبيــل 
ــة بيــت مــال القــدس الشــريف الســيما وأن نشــاطها يتوجــه مباشــرة  لوكال

إلى تحسين الظروف المعيشية اليومية للمقدسيين.

وقــدم الســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت المــال عرضــا تنــاول فيــه المشــاريع 
التــي نفذتهــا الوكالــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان والترميــم 
هــذه  أهميــة  علــى  مؤكــدا  والرياضــة،  والشــباب  الثقافــة  وقطاعــات 
المشــاريع وحيويتهــا فــي ظــل الظــروف الدقيقــة التــي تمــر بهــا المدينــة 

المقدسة.
وقد خلصت لجنة الوصاية إلى ما يلي:

- دعــوة الــدول والمؤسســات اإلســالمية إلــى إيــالء التربيــة والتعليــم مزيــدا 
المؤسســات  وصيانــة  وتجهيــز  بنــاء  خــالل  مــن  والدعــم  االهتمــام  مــن 

التعليمية الفلسطينية.
أصحــاب  تمكيــن  إلــى  الهــادف  الفــردي  اإلقــراض  إقــرار  دعــم مشــروع   -
األراضــي الفلســطينيين مــن بنــاء مســاكنهم علــى أراضيهــم، ومشــروع 
الفلســطيني  اإلســكان  مجلــس  قبــل  مــن  المقــدم  الجماعــي  اإلســكان 

بالقدس الشريف.
 

االقتصاديــة  المجــاالت  فــي  عمــل  خطــة  إعــداد  علــى  اللجنــة  حثــت   -
اإلدارة  لمجلــس  القادمــة  الــدورة  علــى  لعرضهــا  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

قصد دراسة الموارد الالزمة لتنفيذ هذه الخطة.

ــة فــي الدفــاع عــن حرمــة المقدســات  ــة بالمســؤولية الجماعي - ذكــرت اللجن
اإلســالمية بالقــدس الشــريف مؤكــدة علــى ضــرورة دعــم برامــج وكالــة بيــت 
المــال، وتقديــم المســاهمات والتبرعــات، والقيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

لتحقيق هذه الغاية.

الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مــع  التنســيق  إلــى  اللجنــة  دعــت   -
والمنظمــات اإلســالمية فــي تنفيــذ المشــاريع التــي تقــوم بهــا فــي مدينــة 

القدس وتعزيز التعاون مع هذه المنظمات.

- أخــذت اللجنــة علمــا بمشــروع بيــت المغــرب فــي القــدس. وأشــادت بهــذه 
إنقــاذ  الخــاص فــي مشــاريع  القطــاع  انخــراط دور  تكــرس  التــي  المبــادرة 

القدس الشريف.

- وقــد ثمنــت لجنــة الوصايــة الجهــود المباركــة والمبــادرات المتواصلــة التــي 
يقــوم بهــا صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة القــدس مــن 
أجــل مناصــرة القضيــة الفلســطينية وإحقــاق الشــرعية الدوليــة والدفــاع عــن 
هويــة مدينــة القــدس ومقدســاتها الدينيــة ومعالمهــا الحضاريــة والثقافيــة 

والعمرانية واألوضاع االجتماعية والصحية لساكنتها.
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الســيد محمــد بــن عيســى وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون ريــس لجنــة 
الوصايــة بحضــور الســادة الــوزراء وممثلــي الــدول األعضــاء التاليــة: المملكــة 
العربيــة الســعودية والجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة وجمهوريــة الســنغال 
المؤتمــر  لمنظمــة  العــام  األميــن  الســادة  وكــذا  فلســطين،  ودولــة 
اإلســالمي والمديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف ورئيــس 

البنك اإلسالمي للتنمية.

وقــد وجــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة القــدس 
رســالة ســامية إلــى أعضــاء اللجنــة أكــد فيهــا جاللتــه علــى تعبئــة جهــود األمــة 
اإلســالمية لمــؤازرة الشــعب الفلســطيني الشــقيق ليكــون شــريكا فعــاال 
فــي صنــع الســالم الــذي يعيــد إليــه حقوقــه المشــروعة معتبــرا أن "خارطــة 
للمفاوضــات ممــا  أرضيــة مناســبة النطالقــة حقيقيــة  الطريــق" تشــكل 
يحتــم علــى األطــراف المعنيــة توفيــر كل الظــروف المالئمــة لتفعيــل عمليــة 

السالم على أسس واضحة لتجنب أي انتكاسة خطيرة لها.

وفــي هــذا اإلطــار، دعــا جاللــة الملــك محمــد الســادس الحكومــة اإلســرائيلية 
إلــى توفيــر جميــع الشــروط الالزمــة لتمكيــن الشــعب الفلســطيني قاطبــة 
فــي  الديمقراطيــة  مشــاركة  مــن  الشــرقية  القــدس  ســكان  فيــه  بمــن 

االستحقاقات االنتخابية لالختيار الحر لمؤسساته الوطنية والمحلية.

الــدول  جميــع  الملــك  جاللــة  ناشــد  القــدس  للجنــة  رئيســا  وبصفتــه 
والمؤسســات اإلســالمية الرســمية والشــعبية لالنخــراط فــي العمــل النبيــل 
ــة بيــت مــال القــدس الشــريف الســيما وأن نشــاطها يتوجــه مباشــرة  لوكال

إلى تحسين الظروف المعيشية اليومية للمقدسيين.

وقــدم الســيد المديــر العــام لوكالــة بيــت المــال عرضــا تنــاول فيــه المشــاريع 
التــي نفذتهــا الوكالــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان والترميــم 
هــذه  أهميــة  علــى  مؤكــدا  والرياضــة،  والشــباب  الثقافــة  وقطاعــات 
المشــاريع وحيويتهــا فــي ظــل الظــروف الدقيقــة التــي تمــر بهــا المدينــة 

المقدسة.
وقد خلصت لجنة الوصاية إلى ما يلي:

- دعــوة الــدول والمؤسســات اإلســالمية إلــى إيــالء التربيــة والتعليــم مزيــدا 
المؤسســات  وصيانــة  وتجهيــز  بنــاء  خــالل  مــن  والدعــم  االهتمــام  مــن 

التعليمية الفلسطينية.
أصحــاب  تمكيــن  إلــى  الهــادف  الفــردي  اإلقــراض  إقــرار  دعــم مشــروع   -
األراضــي الفلســطينيين مــن بنــاء مســاكنهم علــى أراضيهــم، ومشــروع 
الفلســطيني  اإلســكان  مجلــس  قبــل  مــن  المقــدم  الجماعــي  اإلســكان 

بالقدس الشريف.
 

االقتصاديــة  المجــاالت  فــي  عمــل  خطــة  إعــداد  علــى  اللجنــة  حثــت   -
اإلدارة  لمجلــس  القادمــة  الــدورة  علــى  لعرضهــا  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

قصد دراسة الموارد الالزمة لتنفيذ هذه الخطة.

ــة فــي الدفــاع عــن حرمــة المقدســات  ــة بالمســؤولية الجماعي - ذكــرت اللجن
اإلســالمية بالقــدس الشــريف مؤكــدة علــى ضــرورة دعــم برامــج وكالــة بيــت 
المــال، وتقديــم المســاهمات والتبرعــات، والقيــام بالحمــالت اإلعالميــة 

لتحقيق هذه الغاية.

الشــريف  القــدس  مــال  بيــت  وكالــة  مــع  التنســيق  إلــى  اللجنــة  دعــت   -
والمنظمــات اإلســالمية فــي تنفيــذ المشــاريع التــي تقــوم بهــا فــي مدينــة 

القدس وتعزيز التعاون مع هذه المنظمات.

- أخــذت اللجنــة علمــا بمشــروع بيــت المغــرب فــي القــدس. وأشــادت بهــذه 
إنقــاذ  الخــاص فــي مشــاريع  القطــاع  انخــراط دور  تكــرس  التــي  المبــادرة 

القدس الشريف.

- وقــد ثمنــت لجنــة الوصايــة الجهــود المباركــة والمبــادرات المتواصلــة التــي 
يقــوم بهــا صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة القــدس مــن 
أجــل مناصــرة القضيــة الفلســطينية وإحقــاق الشــرعية الدوليــة والدفــاع عــن 
هويــة مدينــة القــدس ومقدســاتها الدينيــة ومعالمهــا الحضاريــة والثقافيــة 

والعمرانية واألوضاع االجتماعية والصحية لساكنتها.


