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تقرير ُمحين عن منجزات 

وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس

2020-2021

تأسســت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف عــام 1998 بمبــادرة مــن جاللــة الملــك 
العربيــة  الــدول  قــادة  مــن  وبمباركــة  ثــراه،  اللــه  طيــب  الثانــي  الحســن  الراحــل 
واإلســالمية، وُعهــد إليهــا بجمــع التبرعــات وتعبئــة المــوارد واإلمكانيــات مــن أجــل 
تحقيــق األهــداف التــي أحدثــت مــن أجلهــا والتــي حــددت فــي نظامهــا األساســي كمــا 

يلي:
إنقاذ مدينة القدس الشريف؛  -

فــي  الفلســطينية  والمؤسســات  الفلســطينيين  للســكان  العــون  تقديــم   -
المدينة المقدسة؛

الحفــاظ علــى المســجد األقصــى المبــارك واألماكــن المقدســة األخــرى فــي   -
المدينة وتراثها الديني والحضاري والثقافي والعمراني وترميمها.

الــذراع الميدانيــة للجنــة  وطبقــا لذلــك، تعمــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، 
القــدس، المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي علــى تأديــة رســالتها فــي حمايــة 
القــدس ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيــن، علــى نهــج التعليمــات الســامية لصاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، الــذي 

يشرف جاللته، بشكل مباشر، على عملها.
وتنــص لوائــح الوكالــة ونظامهــا األساســي علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعبئــة المــوارد 
لتمويــل المشــاريع والبرامــج التــي تضعهــا فــي إطــار ُخطــة خماســية توافــق عليهــا 
هيئاتهــا التقريريــة وهــي لجنــة الوصايــة والمجلــس اإلداري، وتضــع آليــات الحكامــة 
الُمناســبة لتدبيــر المــوارد وصرفهــا وفــق ُمقاربــة تقــوم علــى النزاهــة والشــفافية 
ومــع  القــدس  أهــل  مــع  بالتشــاور  اإلنجــازات،  وتقويــم  والمحاســبية  والتتبــع 

مؤسساتهم.
اإلنجــاز  وتيــرة  فــإن  األخيــرة،  الســنوات  فــي  وانحصــاره  التمويــل  محدوديــة  ورغــم 
الســنوية المنتظمــة، تجعــل الوكالــة فــي طليعــة المؤسســات العاملــة فــي القــدس، 
حيــث قامــت منــذ إنشــائها بتمويــل عــدة مشــاريع حيويــة فــي الميــدان االجتماعــي 
والثقافــي والتعليــم والصحــة واإلســكان كان لهــا األثــر المباشــر والملمــوس علــى حيــاة 

السكان.

ســة التــي تنفذهــا الوكالــة فــي إطــار برامــج المســاعدة  ومــن بيــن المشــاريع المؤسِّ
االجتماعية المتواصلة:

- اإلسكان والترميم: 
التــي  الــدوارة،  القــروض  ببرنامــج  العمــل  الوكالــة منــذ ســنة 2007  تواصــل 
تخصصهــا للفقــراء المقدســيين بــدون فائــدة، بهــدف ترميــم وتأهيــل بيوتهــم. 
ورصــدت لهــذه العمليــة ميزانيــة تبلــغ 5,3 مليــون دوالر بواســطة المجلــس 

الفلسطيني لإلسكان؛
- الصحة: 

ــذ شــهر مــارس 2020 ــد 19من ــرة تفشــي جائحــة كوفي ــة خــالل فت قامــت الوكال
األدوات  مــن  مهمــة  بكميــات  بالقــدس  الكبــرى  المستشــفيات  بدعــم 
الواقيــة  واأللبســة  والكمامــات  الضروريــة  واألدويــة  الطبيــة  والمســتلزمات 
العمليــة  هــذه  وهمــت  الجائحــة.  لتفشــي  التصــدي  علــى  لمســاعدتها 

مستشفيات المقاصد، والمطلع ومار يوسف.

   - التعليم: 

ــوزع بمقتضــاه منحــا  ــذي ت ــح الدراســية ال ــة العمــل ببرنامــج المن تواصــل الوكال
ــة المقدســيين لمتابعــة دراســتهم فــي الجامعــات الفلســطينية، وأخــرى  للطلب

لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب. 

ُيضــاف إلــى ذلــك منــح االمتيــاز للمتفوقيــن فــي مجــاالت العلــوم والطــب 
للبحــوث  أخــرى  ومنــح   ،2020 ســنة  الوكالــة  أطلقتهــا  التــي  والصيدلــة، 
والدراســات التــي تهتــم بتاريــخ القــدس وبحاضرهــا، ثــم بأوجــه ارتبــاط المغاربــة 
بهــا، وذلــك فــي إطــار شــراكة تــم توقيعهــا مــع جامعــة القــدس فــي ســنة 

.2021
وعملــت، خــالل فتــرة جائحــة كورونــا 2020 علــى توزيــع  لوحــات الكترونيــة علــى 
طلبــة جامعــة القــدس وتالميــذ مــدارس القــدس مــن األســر المحتاجــة لتمكينهــم 

من تتبع الدراسة عن بعد في مرحلة الحجر الصحي. 

أهميــة  علــى  الناشــئة  لتربيــة  البيئــة"  "نــوادي  مشــروع  الوكالــة  وأطلقــت 
انطلــق  القــدس  فــي  الطبيعــي  التــوازن  وعناصــر  البيئــة  علــى  المحافظــة 
بمشــروع نموذجــي مــن مدرســة الحســن الثانــي فــي وادي الجــوز، ثــم ليعمــم 

على 10مدارس في القدس في المرحلة المقبلة.

- مشاريع المساعدة االجتماعية:

 مشــروع العيــش الكريــم: هــو مشــروع مســتمر منذ ســنة 2008، وتــوزع الوكالة 
بمقتضــاه 20 ألــف رغيــف خبــز يوميــا لفائــدة 2600 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق 
دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل علــى 100 ألــف دوالر شــهريا، يســتفيد منهــا 

حوالي 21 مخبزا؛

 برنامــج كفالــة اليتيــم المقدســي: يقــوم علــى تقديــم منحة شــهرية في حدود 
80 دوالر أمريكــي لفائــدة أيتــام القــدس. وقــد بــدأ البرنامــج ســنة 2008 بالئحــة 
ضمــت 500 يتيــم ويتيمــة مــن القــدس، يجــري تحيينهــا بانتظــام، حســب المعاييــر 
التــي وضعتهــا الوكالــة لهــذا الغــرض. وتســتقر هــذه الالئحــة فــي ســنة 2021

على حوالي 120مستفيدا ومستفيدة.

 المســاعدات الغذائيــة: وزعــت الوكالــة خــالل شــهر رمضــان 1442هجريــة 3000 
حصــة غذائيــة علــى حوالــي 12ألــف فــردا مــن العائــالت المقدســية المســتفيدة 
مــن برنامــج الكفالــة بواقــع قفــة تموينيــة مــن 30 حصــة لــكل عائلــة يتيــم ضمــت 
فــي  للمســتفيدين  ســلمتها  األساســية،  الغذائيــة  المــواد  مــن  صنفــا   30

بيوتهم.

- مشاريع الطفولة والشباب والرياضة:

 تجهيــز المالعــب والمراكــز الثقافيــة: تهتــم الوكالــة بفضــاءات اللعــب ومراكــز 
التكويــن والتدريــب الرياضــي وبتأهيــل المالعــب فــي القــدس. وعملــت علــى 
تجهيــز عــدد مــن األنديــة الرياضيــة والنــوادي الثقافيــة لمســاعدتها علــى أداء 

دورها في بناء المجتمع.

 برنامــج المخيمــات الصيفيــة: ُتنظــم الوكالــة ســنويا منــذ 2008 مخيمــا صيفيــا 
لفائــدة أطفــال مــن القــدس بعــدد مــن المــدن المغربيــة تحــت الرعايــة الســامية 
لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، وفــي الضيافــة 

الكريمة لجاللته، ويستفيد منه 50 طفال وطفلة من القدس الشريف.

- مشاريع التنمية البشرية في القدس: 

وضعــت الوكالــة مــع بدايــة عــام 2020 منصــة إلكترونيــة خاصــة بمشــاريع التنميــة 
فــي القــدس، تهــم تمويــل مشــاريع تقدمهــا جمعيــات تعمــل فــي مجــال تمكيــن 
المــرأة ومشــاريع الشــباب والتكويــن والتدريــب وكــذا المشــاريع المــدرة للدخــل. 
وعملــت علــى برمجــة مــا يزيــد عــن 20 مشــروعا ضمــن خطتهــا لعــام 2021، 

سيتم تنفيذ عدد منها كمرحلة أولى.

 -

مشاريع الثقافة والفنون وحماية التراث في القدس:

  حماية التراث والفنون الفلســطينية األصيلة: تواصل الوكالة مشــاريع حماية 
التــراث وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة مــن خــالل دعــم مشــاريع المــرأة المقدســية فــي 
تســويق منتجاتهــا،  فــي  والمســاهمة  والحلــي  التراثيــة  األزيــاء  حياكــة  مجــال 

وتنظيم المعارض لذلك. 
وتعمــل الوكالــة علــى تشــجيع حمايــة الفنــون الفلســطينية األصيلــة للحفــاظ 
علــى الفلكلــور المحلــي بأزيائــه وألوانــه ورقصاتــه المميــزة، حيــث أقامــت معرضــا 
دائمــا بمقرهــا فــي الربــاط لتــراث وفنــون القــدس، تشــجيعا لهــذا النــوع مــن 

األنشطة؛

 مشــروع المركــز الثقافــي المغربــي: قامــت الوكالــة بتأهيــل وترميــم وتجهيــز 
وتســيير مبنــى المركــز الثقافــي الــذي اقتنتــه المملكــة المغربيــة، بمســاحة 2100 
متــر مربــع ويحتــل موقعــا اســتراتيجيا فــي قلــب البلــدة القديمــة للقــدس، علــى 
ــات المقدســية  تقاطــع شــارع اآلالم وشــارع الغوانمــة بهــدف مســاعدة الجمعي

على مزاولة أنشطتها الثقافية، كما يمثل فضاء للحوار ولتبادل الثقافات؛

 

 اســتثمار الجهــود العلميــة لتســليط الضــوء علــى الهويــة الحضاريــة الجامعــة 
للقــدس: وذلــك لحمايــة موروثهــا الثقافي المتعدد، حيث تنظم الوكالة بالتعاون 
مــع مؤسســات مــن المغــرب ومــن خارجــه نــدوات متخصصــة حــول القــدس 

يشارك فيها باحثون من المغرب وفلسطين؛

 االهتمــام بأنشــطة النشــر والترافــع السياســي والقانونــي: وذلــك مــن خــالل 
تعبئــة الخبــراء للدفــاع عــن القــدس، حيــث تعمــل الوكالــة علــى تمويــل دراســات 
إطــار  ضمــن  تدخــل  التــي  االجتماعيــة  القضايــا  مــن  عــدد  فــي  متخصصــة 

اهتماماتها. 

بالمحصلــة، نجحــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي تحقيــق تراكــم معتبــر 
فــي خدمــة القــدس الشــريف وســكانها، وتمكنــت مــن إرســاء اآلليــات وترســيخ 
العمــل بالنظــم اإلداريــة التــي تضمــن إيصــال الدعــم إلــى مســتحقيه بطــرق 
ــف المنظمــات  ــر المتعــارف عليهــا فــي مختل ــة وشــفافة تخضــع للمعايي مأمون

الدولية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات.
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تقرير ُمحين عن منجزات 

وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس

2020-2021

تأسســت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف عــام 1998 بمبــادرة مــن جاللــة الملــك 
العربيــة  الــدول  قــادة  مــن  وبمباركــة  ثــراه،  اللــه  طيــب  الثانــي  الحســن  الراحــل 
واإلســالمية، وُعهــد إليهــا بجمــع التبرعــات وتعبئــة المــوارد واإلمكانيــات مــن أجــل 
تحقيــق األهــداف التــي أحدثــت مــن أجلهــا والتــي حــددت فــي نظامهــا األساســي كمــا 

يلي:
إنقاذ مدينة القدس الشريف؛  -

فــي  الفلســطينية  والمؤسســات  الفلســطينيين  للســكان  العــون  تقديــم   -
المدينة المقدسة؛

الحفــاظ علــى المســجد األقصــى المبــارك واألماكــن المقدســة األخــرى فــي   -
المدينة وتراثها الديني والحضاري والثقافي والعمراني وترميمها.

الــذراع الميدانيــة للجنــة  وطبقــا لذلــك، تعمــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، 
القــدس، المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي علــى تأديــة رســالتها فــي حمايــة 
القــدس ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيــن، علــى نهــج التعليمــات الســامية لصاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، الــذي 

يشرف جاللته، بشكل مباشر، على عملها.
وتنــص لوائــح الوكالــة ونظامهــا األساســي علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعبئــة المــوارد 
لتمويــل المشــاريع والبرامــج التــي تضعهــا فــي إطــار ُخطــة خماســية توافــق عليهــا 
هيئاتهــا التقريريــة وهــي لجنــة الوصايــة والمجلــس اإلداري، وتضــع آليــات الحكامــة 
الُمناســبة لتدبيــر المــوارد وصرفهــا وفــق ُمقاربــة تقــوم علــى النزاهــة والشــفافية 
ومــع  القــدس  أهــل  مــع  بالتشــاور  اإلنجــازات،  وتقويــم  والمحاســبية  والتتبــع 

مؤسساتهم.
اإلنجــاز  وتيــرة  فــإن  األخيــرة،  الســنوات  فــي  وانحصــاره  التمويــل  محدوديــة  ورغــم 
الســنوية المنتظمــة، تجعــل الوكالــة فــي طليعــة المؤسســات العاملــة فــي القــدس، 
حيــث قامــت منــذ إنشــائها بتمويــل عــدة مشــاريع حيويــة فــي الميــدان االجتماعــي 
والثقافــي والتعليــم والصحــة واإلســكان كان لهــا األثــر المباشــر والملمــوس علــى حيــاة 

السكان.

ســة التــي تنفذهــا الوكالــة فــي إطــار برامــج المســاعدة  ومــن بيــن المشــاريع المؤسِّ
االجتماعية المتواصلة:

- اإلسكان والترميم: 
التــي  الــدوارة،  القــروض  ببرنامــج  العمــل  الوكالــة منــذ ســنة 2007  تواصــل 
تخصصهــا للفقــراء المقدســيين بــدون فائــدة، بهــدف ترميــم وتأهيــل بيوتهــم. 
ورصــدت لهــذه العمليــة ميزانيــة تبلــغ 5,3 مليــون دوالر بواســطة المجلــس 

الفلسطيني لإلسكان؛
- الصحة: 

ــذ شــهر مــارس 2020 ــد 19من ــرة تفشــي جائحــة كوفي ــة خــالل فت قامــت الوكال
األدوات  مــن  مهمــة  بكميــات  بالقــدس  الكبــرى  المستشــفيات  بدعــم 
الواقيــة  واأللبســة  والكمامــات  الضروريــة  واألدويــة  الطبيــة  والمســتلزمات 
العمليــة  هــذه  وهمــت  الجائحــة.  لتفشــي  التصــدي  علــى  لمســاعدتها 

مستشفيات المقاصد، والمطلع ومار يوسف.

   - التعليم: 

ــوزع بمقتضــاه منحــا  ــذي ت ــح الدراســية ال ــة العمــل ببرنامــج المن تواصــل الوكال
ــة المقدســيين لمتابعــة دراســتهم فــي الجامعــات الفلســطينية، وأخــرى  للطلب

لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب. 

ُيضــاف إلــى ذلــك منــح االمتيــاز للمتفوقيــن فــي مجــاالت العلــوم والطــب 
للبحــوث  أخــرى  ومنــح   ،2020 ســنة  الوكالــة  أطلقتهــا  التــي  والصيدلــة، 
والدراســات التــي تهتــم بتاريــخ القــدس وبحاضرهــا، ثــم بأوجــه ارتبــاط المغاربــة 
بهــا، وذلــك فــي إطــار شــراكة تــم توقيعهــا مــع جامعــة القــدس فــي ســنة 

.2021
وعملــت، خــالل فتــرة جائحــة كورونــا 2020 علــى توزيــع  لوحــات الكترونيــة علــى 
طلبــة جامعــة القــدس وتالميــذ مــدارس القــدس مــن األســر المحتاجــة لتمكينهــم 

من تتبع الدراسة عن بعد في مرحلة الحجر الصحي. 

أهميــة  علــى  الناشــئة  لتربيــة  البيئــة"  "نــوادي  مشــروع  الوكالــة  وأطلقــت 
انطلــق  القــدس  فــي  الطبيعــي  التــوازن  وعناصــر  البيئــة  علــى  المحافظــة 
بمشــروع نموذجــي مــن مدرســة الحســن الثانــي فــي وادي الجــوز، ثــم ليعمــم 

على 10مدارس في القدس في المرحلة المقبلة.

- مشاريع المساعدة االجتماعية:

 مشــروع العيــش الكريــم: هــو مشــروع مســتمر منذ ســنة 2008، وتــوزع الوكالة 
بمقتضــاه 20 ألــف رغيــف خبــز يوميــا لفائــدة 2600 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق 
دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل علــى 100 ألــف دوالر شــهريا، يســتفيد منهــا 

حوالي 21 مخبزا؛

 برنامــج كفالــة اليتيــم المقدســي: يقــوم علــى تقديــم منحة شــهرية في حدود 
80 دوالر أمريكــي لفائــدة أيتــام القــدس. وقــد بــدأ البرنامــج ســنة 2008 بالئحــة 
ضمــت 500 يتيــم ويتيمــة مــن القــدس، يجــري تحيينهــا بانتظــام، حســب المعاييــر 
التــي وضعتهــا الوكالــة لهــذا الغــرض. وتســتقر هــذه الالئحــة فــي ســنة 2021

على حوالي 120مستفيدا ومستفيدة.

 المســاعدات الغذائيــة: وزعــت الوكالــة خــالل شــهر رمضــان 1442هجريــة 3000 
حصــة غذائيــة علــى حوالــي 12ألــف فــردا مــن العائــالت المقدســية المســتفيدة 
مــن برنامــج الكفالــة بواقــع قفــة تموينيــة مــن 30 حصــة لــكل عائلــة يتيــم ضمــت 
فــي  للمســتفيدين  ســلمتها  األساســية،  الغذائيــة  المــواد  مــن  صنفــا   30

بيوتهم.

- مشاريع الطفولة والشباب والرياضة:

 تجهيــز المالعــب والمراكــز الثقافيــة: تهتــم الوكالــة بفضــاءات اللعــب ومراكــز 
التكويــن والتدريــب الرياضــي وبتأهيــل المالعــب فــي القــدس. وعملــت علــى 
تجهيــز عــدد مــن األنديــة الرياضيــة والنــوادي الثقافيــة لمســاعدتها علــى أداء 

دورها في بناء المجتمع.

 برنامــج المخيمــات الصيفيــة: ُتنظــم الوكالــة ســنويا منــذ 2008 مخيمــا صيفيــا 
لفائــدة أطفــال مــن القــدس بعــدد مــن المــدن المغربيــة تحــت الرعايــة الســامية 
لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، وفــي الضيافــة 

الكريمة لجاللته، ويستفيد منه 50 طفال وطفلة من القدس الشريف.

- مشاريع التنمية البشرية في القدس: 

وضعــت الوكالــة مــع بدايــة عــام 2020 منصــة إلكترونيــة خاصــة بمشــاريع التنميــة 
فــي القــدس، تهــم تمويــل مشــاريع تقدمهــا جمعيــات تعمــل فــي مجــال تمكيــن 
المــرأة ومشــاريع الشــباب والتكويــن والتدريــب وكــذا المشــاريع المــدرة للدخــل. 
وعملــت علــى برمجــة مــا يزيــد عــن 20 مشــروعا ضمــن خطتهــا لعــام 2021، 

سيتم تنفيذ عدد منها كمرحلة أولى.

 -

مشاريع الثقافة والفنون وحماية التراث في القدس:

  حماية التراث والفنون الفلســطينية األصيلة: تواصل الوكالة مشــاريع حماية 
التــراث وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة مــن خــالل دعــم مشــاريع المــرأة المقدســية فــي 
تســويق منتجاتهــا،  فــي  والمســاهمة  والحلــي  التراثيــة  األزيــاء  حياكــة  مجــال 

وتنظيم المعارض لذلك. 
وتعمــل الوكالــة علــى تشــجيع حمايــة الفنــون الفلســطينية األصيلــة للحفــاظ 
علــى الفلكلــور المحلــي بأزيائــه وألوانــه ورقصاتــه المميــزة، حيــث أقامــت معرضــا 
دائمــا بمقرهــا فــي الربــاط لتــراث وفنــون القــدس، تشــجيعا لهــذا النــوع مــن 

األنشطة؛

 مشــروع المركــز الثقافــي المغربــي: قامــت الوكالــة بتأهيــل وترميــم وتجهيــز 
وتســيير مبنــى المركــز الثقافــي الــذي اقتنتــه المملكــة المغربيــة، بمســاحة 2100 
متــر مربــع ويحتــل موقعــا اســتراتيجيا فــي قلــب البلــدة القديمــة للقــدس، علــى 
ــات المقدســية  تقاطــع شــارع اآلالم وشــارع الغوانمــة بهــدف مســاعدة الجمعي

على مزاولة أنشطتها الثقافية، كما يمثل فضاء للحوار ولتبادل الثقافات؛

 

 اســتثمار الجهــود العلميــة لتســليط الضــوء علــى الهويــة الحضاريــة الجامعــة 
للقــدس: وذلــك لحمايــة موروثهــا الثقافي المتعدد، حيث تنظم الوكالة بالتعاون 
مــع مؤسســات مــن المغــرب ومــن خارجــه نــدوات متخصصــة حــول القــدس 

يشارك فيها باحثون من المغرب وفلسطين؛

 االهتمــام بأنشــطة النشــر والترافــع السياســي والقانونــي: وذلــك مــن خــالل 
تعبئــة الخبــراء للدفــاع عــن القــدس، حيــث تعمــل الوكالــة علــى تمويــل دراســات 
إطــار  ضمــن  تدخــل  التــي  االجتماعيــة  القضايــا  مــن  عــدد  فــي  متخصصــة 

اهتماماتها. 

بالمحصلــة، نجحــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي تحقيــق تراكــم معتبــر 
فــي خدمــة القــدس الشــريف وســكانها، وتمكنــت مــن إرســاء اآلليــات وترســيخ 
العمــل بالنظــم اإلداريــة التــي تضمــن إيصــال الدعــم إلــى مســتحقيه بطــرق 
ــف المنظمــات  ــر المتعــارف عليهــا فــي مختل ــة وشــفافة تخضــع للمعايي مأمون

الدولية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات.
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تأسســت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف عــام 1998 بمبــادرة مــن جاللــة الملــك 
العربيــة  الــدول  قــادة  مــن  وبمباركــة  ثــراه،  اللــه  طيــب  الثانــي  الحســن  الراحــل 
واإلســالمية، وُعهــد إليهــا بجمــع التبرعــات وتعبئــة المــوارد واإلمكانيــات مــن أجــل 
تحقيــق األهــداف التــي أحدثــت مــن أجلهــا والتــي حــددت فــي نظامهــا األساســي كمــا 

يلي:
إنقاذ مدينة القدس الشريف؛  -

فــي  الفلســطينية  والمؤسســات  الفلســطينيين  للســكان  العــون  تقديــم   -
المدينة المقدسة؛

الحفــاظ علــى المســجد األقصــى المبــارك واألماكــن المقدســة األخــرى فــي   -
المدينة وتراثها الديني والحضاري والثقافي والعمراني وترميمها.

الــذراع الميدانيــة للجنــة  وطبقــا لذلــك، تعمــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، 
القــدس، المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي علــى تأديــة رســالتها فــي حمايــة 
القــدس ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيــن، علــى نهــج التعليمــات الســامية لصاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، الــذي 

يشرف جاللته، بشكل مباشر، على عملها.
وتنــص لوائــح الوكالــة ونظامهــا األساســي علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعبئــة المــوارد 
لتمويــل المشــاريع والبرامــج التــي تضعهــا فــي إطــار ُخطــة خماســية توافــق عليهــا 
هيئاتهــا التقريريــة وهــي لجنــة الوصايــة والمجلــس اإلداري، وتضــع آليــات الحكامــة 
الُمناســبة لتدبيــر المــوارد وصرفهــا وفــق ُمقاربــة تقــوم علــى النزاهــة والشــفافية 
ومــع  القــدس  أهــل  مــع  بالتشــاور  اإلنجــازات،  وتقويــم  والمحاســبية  والتتبــع 

مؤسساتهم.
اإلنجــاز  وتيــرة  فــإن  األخيــرة،  الســنوات  فــي  وانحصــاره  التمويــل  محدوديــة  ورغــم 
الســنوية المنتظمــة، تجعــل الوكالــة فــي طليعــة المؤسســات العاملــة فــي القــدس، 
حيــث قامــت منــذ إنشــائها بتمويــل عــدة مشــاريع حيويــة فــي الميــدان االجتماعــي 
والثقافــي والتعليــم والصحــة واإلســكان كان لهــا األثــر المباشــر والملمــوس علــى حيــاة 

السكان.

ســة التــي تنفذهــا الوكالــة فــي إطــار برامــج المســاعدة  ومــن بيــن المشــاريع المؤسِّ
االجتماعية المتواصلة:

- اإلسكان والترميم: 
التــي  الــدوارة،  القــروض  ببرنامــج  العمــل  الوكالــة منــذ ســنة 2007  تواصــل 
تخصصهــا للفقــراء المقدســيين بــدون فائــدة، بهــدف ترميــم وتأهيــل بيوتهــم. 
ورصــدت لهــذه العمليــة ميزانيــة تبلــغ 5,3 مليــون دوالر بواســطة المجلــس 

الفلسطيني لإلسكان؛
- الصحة: 

ــذ شــهر مــارس 2020 ــد 19من ــرة تفشــي جائحــة كوفي ــة خــالل فت قامــت الوكال
األدوات  مــن  مهمــة  بكميــات  بالقــدس  الكبــرى  المستشــفيات  بدعــم 
الواقيــة  واأللبســة  والكمامــات  الضروريــة  واألدويــة  الطبيــة  والمســتلزمات 
العمليــة  هــذه  وهمــت  الجائحــة.  لتفشــي  التصــدي  علــى  لمســاعدتها 

مستشفيات المقاصد، والمطلع ومار يوسف.

   - التعليم: 

ــوزع بمقتضــاه منحــا  ــذي ت ــح الدراســية ال ــة العمــل ببرنامــج المن تواصــل الوكال
ــة المقدســيين لمتابعــة دراســتهم فــي الجامعــات الفلســطينية، وأخــرى  للطلب

لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب. 

ُيضــاف إلــى ذلــك منــح االمتيــاز للمتفوقيــن فــي مجــاالت العلــوم والطــب 
للبحــوث  أخــرى  ومنــح   ،2020 ســنة  الوكالــة  أطلقتهــا  التــي  والصيدلــة، 
والدراســات التــي تهتــم بتاريــخ القــدس وبحاضرهــا، ثــم بأوجــه ارتبــاط المغاربــة 
بهــا، وذلــك فــي إطــار شــراكة تــم توقيعهــا مــع جامعــة القــدس فــي ســنة 

.2021
وعملــت، خــالل فتــرة جائحــة كورونــا 2020 علــى توزيــع  لوحــات الكترونيــة علــى 
طلبــة جامعــة القــدس وتالميــذ مــدارس القــدس مــن األســر المحتاجــة لتمكينهــم 

من تتبع الدراسة عن بعد في مرحلة الحجر الصحي. 

أهميــة  علــى  الناشــئة  لتربيــة  البيئــة"  "نــوادي  مشــروع  الوكالــة  وأطلقــت 
انطلــق  القــدس  فــي  الطبيعــي  التــوازن  وعناصــر  البيئــة  علــى  المحافظــة 
بمشــروع نموذجــي مــن مدرســة الحســن الثانــي فــي وادي الجــوز، ثــم ليعمــم 

على 10مدارس في القدس في المرحلة المقبلة.

- مشاريع المساعدة االجتماعية:

 مشــروع العيــش الكريــم: هــو مشــروع مســتمر منذ ســنة 2008، وتــوزع الوكالة 
بمقتضــاه 20 ألــف رغيــف خبــز يوميــا لفائــدة 2600 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق 
دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل علــى 100 ألــف دوالر شــهريا، يســتفيد منهــا 

حوالي 21 مخبزا؛

 برنامــج كفالــة اليتيــم المقدســي: يقــوم علــى تقديــم منحة شــهرية في حدود 
80 دوالر أمريكــي لفائــدة أيتــام القــدس. وقــد بــدأ البرنامــج ســنة 2008 بالئحــة 
ضمــت 500 يتيــم ويتيمــة مــن القــدس، يجــري تحيينهــا بانتظــام، حســب المعاييــر 
التــي وضعتهــا الوكالــة لهــذا الغــرض. وتســتقر هــذه الالئحــة فــي ســنة 2021

على حوالي 120مستفيدا ومستفيدة.

 المســاعدات الغذائيــة: وزعــت الوكالــة خــالل شــهر رمضــان 1442هجريــة 3000 
حصــة غذائيــة علــى حوالــي 12ألــف فــردا مــن العائــالت المقدســية المســتفيدة 
مــن برنامــج الكفالــة بواقــع قفــة تموينيــة مــن 30 حصــة لــكل عائلــة يتيــم ضمــت 
فــي  للمســتفيدين  ســلمتها  األساســية،  الغذائيــة  المــواد  مــن  صنفــا   30

بيوتهم.

- مشاريع الطفولة والشباب والرياضة:

 تجهيــز المالعــب والمراكــز الثقافيــة: تهتــم الوكالــة بفضــاءات اللعــب ومراكــز 
التكويــن والتدريــب الرياضــي وبتأهيــل المالعــب فــي القــدس. وعملــت علــى 
تجهيــز عــدد مــن األنديــة الرياضيــة والنــوادي الثقافيــة لمســاعدتها علــى أداء 

دورها في بناء المجتمع.

 برنامــج المخيمــات الصيفيــة: ُتنظــم الوكالــة ســنويا منــذ 2008 مخيمــا صيفيــا 
لفائــدة أطفــال مــن القــدس بعــدد مــن المــدن المغربيــة تحــت الرعايــة الســامية 
لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، وفــي الضيافــة 

الكريمة لجاللته، ويستفيد منه 50 طفال وطفلة من القدس الشريف.

- مشاريع التنمية البشرية في القدس: 

وضعــت الوكالــة مــع بدايــة عــام 2020 منصــة إلكترونيــة خاصــة بمشــاريع التنميــة 
فــي القــدس، تهــم تمويــل مشــاريع تقدمهــا جمعيــات تعمــل فــي مجــال تمكيــن 
المــرأة ومشــاريع الشــباب والتكويــن والتدريــب وكــذا المشــاريع المــدرة للدخــل. 
وعملــت علــى برمجــة مــا يزيــد عــن 20 مشــروعا ضمــن خطتهــا لعــام 2021، 

سيتم تنفيذ عدد منها كمرحلة أولى.

 -

مشاريع الثقافة والفنون وحماية التراث في القدس:

  حماية التراث والفنون الفلســطينية األصيلة: تواصل الوكالة مشــاريع حماية 
التــراث وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة مــن خــالل دعــم مشــاريع المــرأة المقدســية فــي 
تســويق منتجاتهــا،  فــي  والمســاهمة  والحلــي  التراثيــة  األزيــاء  حياكــة  مجــال 

وتنظيم المعارض لذلك. 
وتعمــل الوكالــة علــى تشــجيع حمايــة الفنــون الفلســطينية األصيلــة للحفــاظ 
علــى الفلكلــور المحلــي بأزيائــه وألوانــه ورقصاتــه المميــزة، حيــث أقامــت معرضــا 
دائمــا بمقرهــا فــي الربــاط لتــراث وفنــون القــدس، تشــجيعا لهــذا النــوع مــن 

األنشطة؛

 مشــروع المركــز الثقافــي المغربــي: قامــت الوكالــة بتأهيــل وترميــم وتجهيــز 
وتســيير مبنــى المركــز الثقافــي الــذي اقتنتــه المملكــة المغربيــة، بمســاحة 2100 
متــر مربــع ويحتــل موقعــا اســتراتيجيا فــي قلــب البلــدة القديمــة للقــدس، علــى 
ــات المقدســية  تقاطــع شــارع اآلالم وشــارع الغوانمــة بهــدف مســاعدة الجمعي

على مزاولة أنشطتها الثقافية، كما يمثل فضاء للحوار ولتبادل الثقافات؛

 

 اســتثمار الجهــود العلميــة لتســليط الضــوء علــى الهويــة الحضاريــة الجامعــة 
للقــدس: وذلــك لحمايــة موروثهــا الثقافي المتعدد، حيث تنظم الوكالة بالتعاون 
مــع مؤسســات مــن المغــرب ومــن خارجــه نــدوات متخصصــة حــول القــدس 

يشارك فيها باحثون من المغرب وفلسطين؛

 االهتمــام بأنشــطة النشــر والترافــع السياســي والقانونــي: وذلــك مــن خــالل 
تعبئــة الخبــراء للدفــاع عــن القــدس، حيــث تعمــل الوكالــة علــى تمويــل دراســات 
إطــار  ضمــن  تدخــل  التــي  االجتماعيــة  القضايــا  مــن  عــدد  فــي  متخصصــة 

اهتماماتها. 

بالمحصلــة، نجحــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي تحقيــق تراكــم معتبــر 
فــي خدمــة القــدس الشــريف وســكانها، وتمكنــت مــن إرســاء اآلليــات وترســيخ 
العمــل بالنظــم اإلداريــة التــي تضمــن إيصــال الدعــم إلــى مســتحقيه بطــرق 
ــف المنظمــات  ــر المتعــارف عليهــا فــي مختل ــة وشــفافة تخضــع للمعايي مأمون

الدولية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات.



تقرير ُمحين عن منجزات 

وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس
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تأسســت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف عــام 1998 بمبــادرة مــن جاللــة الملــك 
العربيــة  الــدول  قــادة  مــن  وبمباركــة  ثــراه،  اللــه  طيــب  الثانــي  الحســن  الراحــل 
واإلســالمية، وُعهــد إليهــا بجمــع التبرعــات وتعبئــة المــوارد واإلمكانيــات مــن أجــل 
تحقيــق األهــداف التــي أحدثــت مــن أجلهــا والتــي حــددت فــي نظامهــا األساســي كمــا 

يلي:
إنقاذ مدينة القدس الشريف؛  -

فــي  الفلســطينية  والمؤسســات  الفلســطينيين  للســكان  العــون  تقديــم   -
المدينة المقدسة؛

الحفــاظ علــى المســجد األقصــى المبــارك واألماكــن المقدســة األخــرى فــي   -
المدينة وتراثها الديني والحضاري والثقافي والعمراني وترميمها.

الــذراع الميدانيــة للجنــة  وطبقــا لذلــك، تعمــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، 
القــدس، المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي علــى تأديــة رســالتها فــي حمايــة 
القــدس ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيــن، علــى نهــج التعليمــات الســامية لصاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، الــذي 

يشرف جاللته، بشكل مباشر، على عملها.
وتنــص لوائــح الوكالــة ونظامهــا األساســي علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعبئــة المــوارد 
لتمويــل المشــاريع والبرامــج التــي تضعهــا فــي إطــار ُخطــة خماســية توافــق عليهــا 
هيئاتهــا التقريريــة وهــي لجنــة الوصايــة والمجلــس اإلداري، وتضــع آليــات الحكامــة 
الُمناســبة لتدبيــر المــوارد وصرفهــا وفــق ُمقاربــة تقــوم علــى النزاهــة والشــفافية 
ومــع  القــدس  أهــل  مــع  بالتشــاور  اإلنجــازات،  وتقويــم  والمحاســبية  والتتبــع 

مؤسساتهم.
اإلنجــاز  وتيــرة  فــإن  األخيــرة،  الســنوات  فــي  وانحصــاره  التمويــل  محدوديــة  ورغــم 
الســنوية المنتظمــة، تجعــل الوكالــة فــي طليعــة المؤسســات العاملــة فــي القــدس، 
حيــث قامــت منــذ إنشــائها بتمويــل عــدة مشــاريع حيويــة فــي الميــدان االجتماعــي 
والثقافــي والتعليــم والصحــة واإلســكان كان لهــا األثــر المباشــر والملمــوس علــى حيــاة 

السكان.

ســة التــي تنفذهــا الوكالــة فــي إطــار برامــج المســاعدة  ومــن بيــن المشــاريع المؤسِّ
االجتماعية المتواصلة:

- اإلسكان والترميم: 
التــي  الــدوارة،  القــروض  ببرنامــج  العمــل  الوكالــة منــذ ســنة 2007  تواصــل 
تخصصهــا للفقــراء المقدســيين بــدون فائــدة، بهــدف ترميــم وتأهيــل بيوتهــم. 
ورصــدت لهــذه العمليــة ميزانيــة تبلــغ 5,3 مليــون دوالر بواســطة المجلــس 

الفلسطيني لإلسكان؛
- الصحة: 

ــذ شــهر مــارس 2020 ــد 19من ــرة تفشــي جائحــة كوفي ــة خــالل فت قامــت الوكال
األدوات  مــن  مهمــة  بكميــات  بالقــدس  الكبــرى  المستشــفيات  بدعــم 
الواقيــة  واأللبســة  والكمامــات  الضروريــة  واألدويــة  الطبيــة  والمســتلزمات 
العمليــة  هــذه  وهمــت  الجائحــة.  لتفشــي  التصــدي  علــى  لمســاعدتها 

مستشفيات المقاصد، والمطلع ومار يوسف.

   - التعليم: 

ــوزع بمقتضــاه منحــا  ــذي ت ــح الدراســية ال ــة العمــل ببرنامــج المن تواصــل الوكال
ــة المقدســيين لمتابعــة دراســتهم فــي الجامعــات الفلســطينية، وأخــرى  للطلب

لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب. 

ُيضــاف إلــى ذلــك منــح االمتيــاز للمتفوقيــن فــي مجــاالت العلــوم والطــب 
للبحــوث  أخــرى  ومنــح   ،2020 ســنة  الوكالــة  أطلقتهــا  التــي  والصيدلــة، 
والدراســات التــي تهتــم بتاريــخ القــدس وبحاضرهــا، ثــم بأوجــه ارتبــاط المغاربــة 
بهــا، وذلــك فــي إطــار شــراكة تــم توقيعهــا مــع جامعــة القــدس فــي ســنة 

.2021
وعملــت، خــالل فتــرة جائحــة كورونــا 2020 علــى توزيــع  لوحــات الكترونيــة علــى 
طلبــة جامعــة القــدس وتالميــذ مــدارس القــدس مــن األســر المحتاجــة لتمكينهــم 

من تتبع الدراسة عن بعد في مرحلة الحجر الصحي. 

أهميــة  علــى  الناشــئة  لتربيــة  البيئــة"  "نــوادي  مشــروع  الوكالــة  وأطلقــت 
انطلــق  القــدس  فــي  الطبيعــي  التــوازن  وعناصــر  البيئــة  علــى  المحافظــة 
بمشــروع نموذجــي مــن مدرســة الحســن الثانــي فــي وادي الجــوز، ثــم ليعمــم 

على 10مدارس في القدس في المرحلة المقبلة.

- مشاريع المساعدة االجتماعية:

 مشــروع العيــش الكريــم: هــو مشــروع مســتمر منذ ســنة 2008، وتــوزع الوكالة 
بمقتضــاه 20 ألــف رغيــف خبــز يوميــا لفائــدة 2600 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق 
دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل علــى 100 ألــف دوالر شــهريا، يســتفيد منهــا 

حوالي 21 مخبزا؛

 برنامــج كفالــة اليتيــم المقدســي: يقــوم علــى تقديــم منحة شــهرية في حدود 
80 دوالر أمريكــي لفائــدة أيتــام القــدس. وقــد بــدأ البرنامــج ســنة 2008 بالئحــة 
ضمــت 500 يتيــم ويتيمــة مــن القــدس، يجــري تحيينهــا بانتظــام، حســب المعاييــر 
التــي وضعتهــا الوكالــة لهــذا الغــرض. وتســتقر هــذه الالئحــة فــي ســنة 2021

على حوالي 120مستفيدا ومستفيدة.

 المســاعدات الغذائيــة: وزعــت الوكالــة خــالل شــهر رمضــان 1442هجريــة 3000 
حصــة غذائيــة علــى حوالــي 12ألــف فــردا مــن العائــالت المقدســية المســتفيدة 
مــن برنامــج الكفالــة بواقــع قفــة تموينيــة مــن 30 حصــة لــكل عائلــة يتيــم ضمــت 
فــي  للمســتفيدين  ســلمتها  األساســية،  الغذائيــة  المــواد  مــن  صنفــا   30

بيوتهم.

- مشاريع الطفولة والشباب والرياضة:

 تجهيــز المالعــب والمراكــز الثقافيــة: تهتــم الوكالــة بفضــاءات اللعــب ومراكــز 
التكويــن والتدريــب الرياضــي وبتأهيــل المالعــب فــي القــدس. وعملــت علــى 
تجهيــز عــدد مــن األنديــة الرياضيــة والنــوادي الثقافيــة لمســاعدتها علــى أداء 

دورها في بناء المجتمع.

 برنامــج المخيمــات الصيفيــة: ُتنظــم الوكالــة ســنويا منــذ 2008 مخيمــا صيفيــا 
لفائــدة أطفــال مــن القــدس بعــدد مــن المــدن المغربيــة تحــت الرعايــة الســامية 
لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، وفــي الضيافــة 

الكريمة لجاللته، ويستفيد منه 50 طفال وطفلة من القدس الشريف.

- مشاريع التنمية البشرية في القدس: 

وضعــت الوكالــة مــع بدايــة عــام 2020 منصــة إلكترونيــة خاصــة بمشــاريع التنميــة 
فــي القــدس، تهــم تمويــل مشــاريع تقدمهــا جمعيــات تعمــل فــي مجــال تمكيــن 
المــرأة ومشــاريع الشــباب والتكويــن والتدريــب وكــذا المشــاريع المــدرة للدخــل. 
وعملــت علــى برمجــة مــا يزيــد عــن 20 مشــروعا ضمــن خطتهــا لعــام 2021، 

سيتم تنفيذ عدد منها كمرحلة أولى.

 -

مشاريع الثقافة والفنون وحماية التراث في القدس:

  حماية التراث والفنون الفلســطينية األصيلة: تواصل الوكالة مشــاريع حماية 
التــراث وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة مــن خــالل دعــم مشــاريع المــرأة المقدســية فــي 
تســويق منتجاتهــا،  فــي  والمســاهمة  والحلــي  التراثيــة  األزيــاء  حياكــة  مجــال 

وتنظيم المعارض لذلك. 
وتعمــل الوكالــة علــى تشــجيع حمايــة الفنــون الفلســطينية األصيلــة للحفــاظ 
علــى الفلكلــور المحلــي بأزيائــه وألوانــه ورقصاتــه المميــزة، حيــث أقامــت معرضــا 
دائمــا بمقرهــا فــي الربــاط لتــراث وفنــون القــدس، تشــجيعا لهــذا النــوع مــن 

األنشطة؛

 مشــروع المركــز الثقافــي المغربــي: قامــت الوكالــة بتأهيــل وترميــم وتجهيــز 
وتســيير مبنــى المركــز الثقافــي الــذي اقتنتــه المملكــة المغربيــة، بمســاحة 2100 
متــر مربــع ويحتــل موقعــا اســتراتيجيا فــي قلــب البلــدة القديمــة للقــدس، علــى 
ــات المقدســية  تقاطــع شــارع اآلالم وشــارع الغوانمــة بهــدف مســاعدة الجمعي

على مزاولة أنشطتها الثقافية، كما يمثل فضاء للحوار ولتبادل الثقافات؛

 

 اســتثمار الجهــود العلميــة لتســليط الضــوء علــى الهويــة الحضاريــة الجامعــة 
للقــدس: وذلــك لحمايــة موروثهــا الثقافي المتعدد، حيث تنظم الوكالة بالتعاون 
مــع مؤسســات مــن المغــرب ومــن خارجــه نــدوات متخصصــة حــول القــدس 

يشارك فيها باحثون من المغرب وفلسطين؛

 االهتمــام بأنشــطة النشــر والترافــع السياســي والقانونــي: وذلــك مــن خــالل 
تعبئــة الخبــراء للدفــاع عــن القــدس، حيــث تعمــل الوكالــة علــى تمويــل دراســات 
إطــار  ضمــن  تدخــل  التــي  االجتماعيــة  القضايــا  مــن  عــدد  فــي  متخصصــة 

اهتماماتها. 

بالمحصلــة، نجحــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي تحقيــق تراكــم معتبــر 
فــي خدمــة القــدس الشــريف وســكانها، وتمكنــت مــن إرســاء اآلليــات وترســيخ 
العمــل بالنظــم اإلداريــة التــي تضمــن إيصــال الدعــم إلــى مســتحقيه بطــرق 
ــف المنظمــات  ــر المتعــارف عليهــا فــي مختل ــة وشــفافة تخضــع للمعايي مأمون

الدولية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات.
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تأسســت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف عــام 1998 بمبــادرة مــن جاللــة الملــك 
العربيــة  الــدول  قــادة  مــن  وبمباركــة  ثــراه،  اللــه  طيــب  الثانــي  الحســن  الراحــل 
واإلســالمية، وُعهــد إليهــا بجمــع التبرعــات وتعبئــة المــوارد واإلمكانيــات مــن أجــل 
تحقيــق األهــداف التــي أحدثــت مــن أجلهــا والتــي حــددت فــي نظامهــا األساســي كمــا 

يلي:
إنقاذ مدينة القدس الشريف؛  -

فــي  الفلســطينية  والمؤسســات  الفلســطينيين  للســكان  العــون  تقديــم   -
المدينة المقدسة؛

الحفــاظ علــى المســجد األقصــى المبــارك واألماكــن المقدســة األخــرى فــي   -
المدينة وتراثها الديني والحضاري والثقافي والعمراني وترميمها.

الــذراع الميدانيــة للجنــة  وطبقــا لذلــك، تعمــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، 
القــدس، المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي علــى تأديــة رســالتها فــي حمايــة 
القــدس ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيــن، علــى نهــج التعليمــات الســامية لصاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، الــذي 

يشرف جاللته، بشكل مباشر، على عملها.
وتنــص لوائــح الوكالــة ونظامهــا األساســي علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعبئــة المــوارد 
لتمويــل المشــاريع والبرامــج التــي تضعهــا فــي إطــار ُخطــة خماســية توافــق عليهــا 
هيئاتهــا التقريريــة وهــي لجنــة الوصايــة والمجلــس اإلداري، وتضــع آليــات الحكامــة 
الُمناســبة لتدبيــر المــوارد وصرفهــا وفــق ُمقاربــة تقــوم علــى النزاهــة والشــفافية 
ومــع  القــدس  أهــل  مــع  بالتشــاور  اإلنجــازات،  وتقويــم  والمحاســبية  والتتبــع 

مؤسساتهم.
اإلنجــاز  وتيــرة  فــإن  األخيــرة،  الســنوات  فــي  وانحصــاره  التمويــل  محدوديــة  ورغــم 
الســنوية المنتظمــة، تجعــل الوكالــة فــي طليعــة المؤسســات العاملــة فــي القــدس، 
حيــث قامــت منــذ إنشــائها بتمويــل عــدة مشــاريع حيويــة فــي الميــدان االجتماعــي 
والثقافــي والتعليــم والصحــة واإلســكان كان لهــا األثــر المباشــر والملمــوس علــى حيــاة 

السكان.

ســة التــي تنفذهــا الوكالــة فــي إطــار برامــج المســاعدة  ومــن بيــن المشــاريع المؤسِّ
االجتماعية المتواصلة:

- اإلسكان والترميم: 
التــي  الــدوارة،  القــروض  ببرنامــج  العمــل  الوكالــة منــذ ســنة 2007  تواصــل 
تخصصهــا للفقــراء المقدســيين بــدون فائــدة، بهــدف ترميــم وتأهيــل بيوتهــم. 
ورصــدت لهــذه العمليــة ميزانيــة تبلــغ 5,3 مليــون دوالر بواســطة المجلــس 

الفلسطيني لإلسكان؛
- الصحة: 

ــذ شــهر مــارس 2020 ــد 19من ــرة تفشــي جائحــة كوفي ــة خــالل فت قامــت الوكال
األدوات  مــن  مهمــة  بكميــات  بالقــدس  الكبــرى  المستشــفيات  بدعــم 
الواقيــة  واأللبســة  والكمامــات  الضروريــة  واألدويــة  الطبيــة  والمســتلزمات 
العمليــة  هــذه  وهمــت  الجائحــة.  لتفشــي  التصــدي  علــى  لمســاعدتها 

مستشفيات المقاصد، والمطلع ومار يوسف.

   - التعليم: 

ــوزع بمقتضــاه منحــا  ــذي ت ــح الدراســية ال ــة العمــل ببرنامــج المن تواصــل الوكال
ــة المقدســيين لمتابعــة دراســتهم فــي الجامعــات الفلســطينية، وأخــرى  للطلب

لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب. 

ُيضــاف إلــى ذلــك منــح االمتيــاز للمتفوقيــن فــي مجــاالت العلــوم والطــب 
للبحــوث  أخــرى  ومنــح   ،2020 ســنة  الوكالــة  أطلقتهــا  التــي  والصيدلــة، 
والدراســات التــي تهتــم بتاريــخ القــدس وبحاضرهــا، ثــم بأوجــه ارتبــاط المغاربــة 
بهــا، وذلــك فــي إطــار شــراكة تــم توقيعهــا مــع جامعــة القــدس فــي ســنة 
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وعملــت، خــالل فتــرة جائحــة كورونــا 2020 علــى توزيــع  لوحــات الكترونيــة علــى 
طلبــة جامعــة القــدس وتالميــذ مــدارس القــدس مــن األســر المحتاجــة لتمكينهــم 

من تتبع الدراسة عن بعد في مرحلة الحجر الصحي. 

أهميــة  علــى  الناشــئة  لتربيــة  البيئــة"  "نــوادي  مشــروع  الوكالــة  وأطلقــت 
انطلــق  القــدس  فــي  الطبيعــي  التــوازن  وعناصــر  البيئــة  علــى  المحافظــة 
بمشــروع نموذجــي مــن مدرســة الحســن الثانــي فــي وادي الجــوز، ثــم ليعمــم 

على 10مدارس في القدس في المرحلة المقبلة.

- مشاريع المساعدة االجتماعية:

 مشــروع العيــش الكريــم: هــو مشــروع مســتمر منذ ســنة 2008، وتــوزع الوكالة 
بمقتضــاه 20 ألــف رغيــف خبــز يوميــا لفائــدة 2600 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق 
دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل علــى 100 ألــف دوالر شــهريا، يســتفيد منهــا 

حوالي 21 مخبزا؛

 برنامــج كفالــة اليتيــم المقدســي: يقــوم علــى تقديــم منحة شــهرية في حدود 
80 دوالر أمريكــي لفائــدة أيتــام القــدس. وقــد بــدأ البرنامــج ســنة 2008 بالئحــة 
ضمــت 500 يتيــم ويتيمــة مــن القــدس، يجــري تحيينهــا بانتظــام، حســب المعاييــر 
التــي وضعتهــا الوكالــة لهــذا الغــرض. وتســتقر هــذه الالئحــة فــي ســنة 2021

على حوالي 120مستفيدا ومستفيدة.

 المســاعدات الغذائيــة: وزعــت الوكالــة خــالل شــهر رمضــان 1442هجريــة 3000 
حصــة غذائيــة علــى حوالــي 12ألــف فــردا مــن العائــالت المقدســية المســتفيدة 
مــن برنامــج الكفالــة بواقــع قفــة تموينيــة مــن 30 حصــة لــكل عائلــة يتيــم ضمــت 
فــي  للمســتفيدين  ســلمتها  األساســية،  الغذائيــة  المــواد  مــن  صنفــا   30

بيوتهم.

- مشاريع الطفولة والشباب والرياضة:

 تجهيــز المالعــب والمراكــز الثقافيــة: تهتــم الوكالــة بفضــاءات اللعــب ومراكــز 
التكويــن والتدريــب الرياضــي وبتأهيــل المالعــب فــي القــدس. وعملــت علــى 
تجهيــز عــدد مــن األنديــة الرياضيــة والنــوادي الثقافيــة لمســاعدتها علــى أداء 

دورها في بناء المجتمع.

 برنامــج المخيمــات الصيفيــة: ُتنظــم الوكالــة ســنويا منــذ 2008 مخيمــا صيفيــا 
لفائــدة أطفــال مــن القــدس بعــدد مــن المــدن المغربيــة تحــت الرعايــة الســامية 
لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، وفــي الضيافــة 

الكريمة لجاللته، ويستفيد منه 50 طفال وطفلة من القدس الشريف.

- مشاريع التنمية البشرية في القدس: 

وضعــت الوكالــة مــع بدايــة عــام 2020 منصــة إلكترونيــة خاصــة بمشــاريع التنميــة 
فــي القــدس، تهــم تمويــل مشــاريع تقدمهــا جمعيــات تعمــل فــي مجــال تمكيــن 
المــرأة ومشــاريع الشــباب والتكويــن والتدريــب وكــذا المشــاريع المــدرة للدخــل. 
وعملــت علــى برمجــة مــا يزيــد عــن 20 مشــروعا ضمــن خطتهــا لعــام 2021، 

سيتم تنفيذ عدد منها كمرحلة أولى.
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مشاريع الثقافة والفنون وحماية التراث في القدس:

  حماية التراث والفنون الفلســطينية األصيلة: تواصل الوكالة مشــاريع حماية 
التــراث وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة مــن خــالل دعــم مشــاريع المــرأة المقدســية فــي 
تســويق منتجاتهــا،  فــي  والمســاهمة  والحلــي  التراثيــة  األزيــاء  حياكــة  مجــال 

وتنظيم المعارض لذلك. 
وتعمــل الوكالــة علــى تشــجيع حمايــة الفنــون الفلســطينية األصيلــة للحفــاظ 
علــى الفلكلــور المحلــي بأزيائــه وألوانــه ورقصاتــه المميــزة، حيــث أقامــت معرضــا 
دائمــا بمقرهــا فــي الربــاط لتــراث وفنــون القــدس، تشــجيعا لهــذا النــوع مــن 

األنشطة؛

 مشــروع المركــز الثقافــي المغربــي: قامــت الوكالــة بتأهيــل وترميــم وتجهيــز 
وتســيير مبنــى المركــز الثقافــي الــذي اقتنتــه المملكــة المغربيــة، بمســاحة 2100 
متــر مربــع ويحتــل موقعــا اســتراتيجيا فــي قلــب البلــدة القديمــة للقــدس، علــى 
ــات المقدســية  تقاطــع شــارع اآلالم وشــارع الغوانمــة بهــدف مســاعدة الجمعي

على مزاولة أنشطتها الثقافية، كما يمثل فضاء للحوار ولتبادل الثقافات؛

 

 اســتثمار الجهــود العلميــة لتســليط الضــوء علــى الهويــة الحضاريــة الجامعــة 
للقــدس: وذلــك لحمايــة موروثهــا الثقافي المتعدد، حيث تنظم الوكالة بالتعاون 
مــع مؤسســات مــن المغــرب ومــن خارجــه نــدوات متخصصــة حــول القــدس 

يشارك فيها باحثون من المغرب وفلسطين؛

 االهتمــام بأنشــطة النشــر والترافــع السياســي والقانونــي: وذلــك مــن خــالل 
تعبئــة الخبــراء للدفــاع عــن القــدس، حيــث تعمــل الوكالــة علــى تمويــل دراســات 
إطــار  ضمــن  تدخــل  التــي  االجتماعيــة  القضايــا  مــن  عــدد  فــي  متخصصــة 

اهتماماتها. 

بالمحصلــة، نجحــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي تحقيــق تراكــم معتبــر 
فــي خدمــة القــدس الشــريف وســكانها، وتمكنــت مــن إرســاء اآلليــات وترســيخ 
العمــل بالنظــم اإلداريــة التــي تضمــن إيصــال الدعــم إلــى مســتحقيه بطــرق 
ــف المنظمــات  ــر المتعــارف عليهــا فــي مختل ــة وشــفافة تخضــع للمعايي مأمون

الدولية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات.


