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وكالة بيت مال القدس الرشيف، التابعة للجنة القدس، املنبثقة عن منظمة 
ة عربية إسالمية رسمية ُعهد إليها منذ التعاون اإلسالمي، هي مؤسس

تأسيسها، @بادرة من العاهل املغر> الراحل امللك الحسن الثا7، طيب 
 :هللا ثراه و@باركة من قادة الدول العربية واإلسالمية، @همة

 ؛الحفاظ عىل القدس الرشيف -
 ؛وحOية موروثها الديني والحضاري -
ذ مشاريع اجتOعية دعم صمود سكانها عىل أرضهم من خالل تنفي -

  .يعود أثرها املبارش وامللموس عىل حياهم اليومية

 



امليدانية للجنة القدس، املنبثقة عن منظمة التنفيذية تواصل وكالة بيت مال القدس الرشيف، الذراع 
التعاون اإلسالمي تأدية رسالتها يف حOية القدس ودعم صمود أهلها املرابط]، بتعليOت سامية 

، رئيس لجنة القدس، وبإرشاف من صاحب الجاللة امللك محمد السادس، ملك اململكة املغربية
  .ُمبارش من جاللته عىل عملها

وتنص لوائح الوكالة ونظامها األسايس عىل اتخاذ التدابd الالزمة لتعبئة املوارد لتمويل املشاريع 
والربامج التي تضعها يف إطار ُخطة خOسية توافق عليها هيئاتها التقريرية وهي لجنة الوصاية 

آليات الحكامة املُناسبة لذلك يف تدبd املوارد ورصفها وفق ُمقاربة  واملجلس اإلداري، وتضع
تشاركية مع أهل القدس ومع مؤسساتهم تتأسس عىل النزاهة والشفافية والتتبع واملحاسبية 

  .وتقويم اإلنجازات

ورغم محدودية التمويل، الذي يقوم عىل املساهOت الطوعية للبلدان األعضاء يف منظمة التعاون 
المي، وعىل تربعات املؤسسات واألفراد، فإن وتdة اإلنجاز السنوية املنتظمة، تجعل الوكالة اإلس

  .يف طليعة املؤسسات العاملة يف القدس، وذلك بفضل التربعات التي تتوصل بها

أما مصاريف تسيd الوكالة فإنه يتم تغطيتها من الدعم السنوي الذي تُخصصه اململكة املغربية لها 
  .  دوالر أمريx) 1(ون @لغ ملي

 3،7مرشوعا، بغالف مايل إجOيل بلغ  11عىل  2018ويف هذا الصدد، توزعت منجزات الوكالة خالل سنة 
مليون دوالر أمريx، همت عىل الخصوص مشاريع حOية الرتاث الثقايف والعمرا7 ملدينة القدس، 

ع اإلشعاع الثقايف والفكري ومشاريع املساعدة االجتOعية ودعم صمود املقدسي]، ومشاري
  :وحOية الرتاث واملحافظة عىل األرشيف الوطني الفلسطيني

  :مشاريع حOية الرتاث الثقايف والعمرا7 ملدينة القدس .1

 –أطلقت الوكالة املرحلة الثانية يف مرشوع ترميم وإصالح مبنى املركز الثقايف املغر> يف القدس 
مليون دوالر أمريx، تشمل أشغال صيانة املبنى  1.155بلغ بيت املغرب، بكلفة مالية إجOلية ت

وأشغال إضفاء الطابع املغر> عىل بعض فضاءاته، عالوة عىل املصاريف السنوية لتسيdه 
  .وحراسته

 2100مليون دوالر أمريx، @ساحة  5.4وقد مولت اململكة املغربية اقتناء هذا املبنى األثري @بلغ 
وقعا اسرتاتيجيا يف قلب البلدة القد�ة للقدس، عىل تقاطع شارع اآلالم مرت مربع، وهو يحتل م

وشارع الغوا�ة، وسيتم افتتاحه، قريبا، كمركز ثقايف مغر> بحمولة فكرية وحضارية إنسانية، 
  .تشيع قيم السالم والتعايش

 مشاريع املساعدة االجتOعية ودعم صمود املقدسي] .2

  :م عىل الخصوصبرامج املساعدة االجتOعية، وتض



يقوم عىل توزيع الخبز عىل األرس الفقdة واملحتاجة يف القدس الرشيف : برنامج العيش الكريم
مخبزا موزع]  19أرسة، ويؤمن رواجا تجاريا يستفيد منه  2500أرغفة يف اليوم، لفائدة  10@عدل 

  . يون دوالر أمريx سنويامل 1،3وتبلغ كلفة هذا الربنامج . عىل مختلف مناطق وأحياء القدس الرشيف

يتيO مقدسيا يستفيدون من منحة شهرية @بلغ  214يقوم عىل التكفل بـ : كفـالـة اليتيـم املقـدسـي
وتبلغ . دوالر شهريا تؤمن تحس] ظروف املعيشة املادية واالجتOعية واملعنوية للمستفيدين 80

  .دوالر سنويا ألف 240كلفة هذا الربنامج 

Oتنظم الوكالة سنويا يف املغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك : ت الصيفيةبرنامج املخي
محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويف الضيافة الكر�ة لجاللته، مخيO صيفيا الفائدة أطفال 

طفال وطفلة، ضمن برنامج حافل تتوزع فقراته عىل  50القدس عىل مدى أسبوع]، يستفيد منه عن 
وتبلغ الكلفة السنوية لهذا . ه واالستجOم والتبادل الثقايف والفني مع األطفال املغاربةالرتفي

  .ألف دوالر أمريx 100: الربنامج

منحة  �38ول الوكالة سنويا عددا من املنح الدراسية، بلغ مجموعها : برنامج املنح الدراسية
والر توزعت عىل الطالب املقدسي] ألف د 80بكلفة إجOلية بلغت  2018 – 2017دراسية يف موسم 

املقبول] يف الجامعات الفلسطينية والطلبة املقبول] يف الجامعات واملعاهد واملدارس العليا 
  .املغربية

وتضع الوكالة رشوطا ومعايd االستحقاق تؤكد أحقية الطالب االستفادة من هذا الربنامج، ومنها 
ت الدراسية، وتغطي املنحة األقساط الدراسية، مع عىل الخصوص الوضعية االجتOعية والعالما

  .مساعدة اجتOعية يف بعض الحاالت لتغطية جزء من نفقات املعيشة للطالب املحتاج]

  :ويتم توزيع هذه املنح عىل قاعدة التسجيل السنوي يف الجامعات الفلسطينية، حسب التخصصات

  دوالر أمريx؛  3000: الشعب العلمية -

  دوالر أمريx؛ 2000 :الشعب األدبية -

 دوالر أمريx؛ 1500: الشعب األخرى -

 3000: باإلضافة إىل املنح التي تخصص للطلبة املقدسي] الدارس] يف الجامعات املغربية -
 .دوالر أمريx يف السنة

مشاريع اإلشعاع الثقايف والفكري وحOية الرتاث واملحافظة عىل األرشيف الوطني  .3
  :الفلسطيني

واصلت الوكالة مساهمتها يف �ويل األنشطة التوثيقية للقدس، وهو : واألرشيفمشاريع النرش 
مرشوع يقوم عىل فكرة حيازة نسخ من الوثائق املهمة من األرشيف الفلسطيني وحفظها يف 



وقد . مكتبة الوكالة يف مقرها يف الرباط درءا لكل ما من شأنه أن يعرضها للمخاطر يف مصادرها
O66لية للمرشوع ما مجموعه بلغت التكلفة اإلج  xألف دوالر أمري.  

و@وازاة ذلك تقوم الوكالة بإصدار عدد من الدراسات عن القدس ضمن منشوراتها وتضعها رهن 
ألف دوالر للدراسة  12إشارة الدارس] والباحث] لحفظ الذاكرة الجOعية للقدس وألهلها @عدل 

  .عة والنرشالواحدة تشمل تعويضات املؤلف ومصاريف الطبا

واصلت الوكالة جهودها للتواصل مع رشكائها للتعريف : مشاريع التواصل واإلشعاع الفكري والثقايف
وحضورها عىل منصات اإلعالم ) www.bmaq.org(بإنجازاتها، وتستثمر يف ذلك موقعها اإللكرتو7 

الدعم واملساندة، والتواصل االجتOعي إلبراز التحديات التي تواجهها القدس وحاجة أهلها إىل 
  .باعتبار الوكالة هي األداة املُثىل لتنسيق الدعم العر> واإلسالمي املوجه للقدس

ويف هذا الصدد، تشارك الوكالة يف املؤ�رات املتخصصة التي تُعقد يف املغرب ويف الخارج عن 
يونيو  28و  26 القدس، وآخرها املؤ�ر الخامس عن القدس، الذي احتضنته الرباط يف الفرتة ما ب]

، ونظمته لجنة األمم املتحدة املعنية @Oرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غd قابلة للترصف 2018
  .بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل املغربية

بالتعاون مع " ءالقدس أقرب نُقطة إىل السO"ونظمت الوكالة كذلك عددا من معارض الصور عن 
القدس الجامعة : "مؤسسات بحثية وجامعية مغربية، كO نظمت ندوة فكرية هامة يف موضوع

، شارك فيها عدد من مفكرين من املغرب ومن فلسط] "ومركزها الديني والحضاري اإلنسا7
الندوة يف  وستصدر، قريبا، أشغال هذه. ولبنان، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة واالتصال املغربية

  .كتاب يتضمن عىل الخصوص أبرز ُخالصات الندوة

 

 --------- 

  لجنة القدس

  وكالة بيت مال القدس الرشيف
  املغربيةاململكة  –الرباط  –حي الرياض  2تجزئة رقم  13
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