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تقديم:
إصــدار وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف لتقريرهــا الســنوي للعــام 2021، يقــوم علــى 
تقليــد أِثيــر، نتوخــى منــه تســليط الضــوء علــى منجــزات الوكالــة برســم الســنة المنصرمــة، 
وتطلعاتهــا فــي الســنة القادمــة، وذلــك فــي احتــرام للمعاييــر المعمــول بهــا فــي هــذا 

الشــأن.
ــم  ــع تنفيذهــا وتقوي ــاد المشــاريع وتتب ــا أن منهجيتهــا فــي اعتم ــة دائم وُتقــدر الوكال
أثرهــا علــى المســتفيدين، تنبــع مــن مبــدأ الواقعيــة، الــذي ُيســاعدنا علــى التوفيــق بيــن 

الحاجيــات مــن جهــة، وبيــن اإلمكانيــات الماليــة الُمتاحــة مــن جهــة أخــرى.
ومــع ظــروف الجائحــة وآثارهــا علــى الســكان والمؤسســات فــي القــدس، كانــت حصيلــة 
اإلنفــاق علــى برامــج ومشــاريع الوكالــة فــي القــدس إلــى نهايــة العــام 2021 فــي 
المســتوى المقبــول، حيــث بلغــت 3.6 مليــون دوالر أمريكــي، توزعــت علــى قطاعــات 
التعليــم والصحــة واإلعمــار والترميــم والثقافــة والشــباب والرياضــة، ثــم قطــاع المســاعدة 
االجتماعيــة الــذي اســتأثر لوحــده بأزيــد مــن 54 فــي المائــة مــن مجمــوع برامــج ومشــاريع 

الوكالــة الُمنفــذة فــي المدينــة المقدســة.
ويجــدر التذكيــر بــأن أمــوال الوكالــة الُموجهــة للمشــاريع فــي القــدس ال تحتكــم لشــروط 
ُمســبقة، ســوى مــا نحــرص عليــه مــع شــركائنا فــي إيصــال أمــوال الدعــم إلى مســتحقيها، 
وفــق أولويــات ُتحتمهــا التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والوبائيــة، التــي باتــت تؤثــر 

علــى ُخطــط العمــل، وعلــى مخرجاتهــا.
بــاط« للمالحظــة والتتبــع والتقويــم  ــي قــرار الوكالــة بإحــداث مرصــد »الرِّ ــا يأت ــن ُهن وم
فــي القــدس ليُمدنــا بالمعطيــات واألرقــام والمؤشــرات الُمحينــة التــي تعكــس بدقــة 
الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المدينــة، ممــا يســاعدنا علــى وضــع أولويــات عملنــا 

ــة. بالكفــاءة وبالنجاعــة الُممكن
فــي هــذا اإلطــار، يؤثــر عــدم اســتقرار الحالــة األمنيــة فــي المدينــة المقدســة واســتمرار 
العمــل بالتدابيــر االحترازيــة لمواجهــة جائحــة كورونــا علــى عمــل المؤسســات، ويزيــد 
مــن تفاقــم األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة للســاكنة، ممــا ُيحتــم تدخــال أكثــر فعاليــة 
لتــدارك اآلثــار الكبيــرة لفقــدان الكثيــر مــن الُعمال والمســتخدمين لوظائفهــم وأعمالهم.
كمــا أن قطاعــا التجــارة والســياحة فــي القــدس اللــذان يشــكالن رافديــن أساســيين 
لالقتصــاد فــي المدينــة، يبقيــان مــن القطاعــات األكثــر تضــررا مــن هــذه األوضــاع، 
ممــا يتعيــن معــه وضــع ُخطــة إلنقاذهمــا مــن تراكــم األكريــة والضرائــب ومســتحقات 

المســتخدمين.
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لذلــك، كانــت الُمبــادرة الُمبتكــرة للوكالــة بإحــداث منصــة )داللــة( للتجــارة االجتماعيــة 
الفلســطيني  المنشــأ  ذات  للُمنتجــات  اإللكترونــي  بالتســويق  الخاصــة  والتضامنيــة، 
بالقــدس ُخطــوة محمــودة لتجــاوز الجمــود، إال أنهــا غيــر كافيــة للتجــاوب مــع الحاجيــات 

الهائلــة لهذيــن القطاعيــن.  
وال ُبــد مــن التأكيــد فــي هــذا الصــدد، بــأن الوكالــة وفريقهــا فــي القــدس، تحــرص علــى 
التعــاون مــع المؤسســات الشــرعية الفلســطينية، وتضــع المعاييــر المناســبة الختيــار 
الجمعيــات والهيئــات التــي يتــم قبــول ملفاتهــا، مــن خــالل منصــة إلكترونيــة خاصــة 
بمشــاريع التنميــة البشــرية، ُوضعــت خصيصــا لهــذا الغــرض، لمنــع كل تدخــل بشــري مــن 

شــأنه التأثيــر فــي هــذا االتجــاه أو ذاك.
كمــا أن التنســيق والتشــاور المســتمر مــع دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، 
التابعــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية، صاحبــة الوصايــة علــى المقدســات اإلســالمية 
والمســيحية فــي القــدس، ينبــع مــن كونهــا أحــد المداخــل الرئيســية للعمل فــي المدينة، 

والســيما مــا يتعلــق بالمشــاريع الُمقترحــة للمســجد األقصــى المبــارك ولمحيطــه.
لذلــك، فــإن الوكالــة تشــيد بهــذا التنســيق مــع هــذه الجهات الشــريكة، وتنــوه بجهودها 
الُمقــدرة فــي تذليــل الصعــاب أمــام عمــل الوكالــة فــي القــدس، إلــى جانــب المرجعيــات 
ــن  ــن واالجتماعيي ــن االقتصاديي ــدر تفهــم الفاعلي ــة، وُنق ــة والشــخصيات االعتباري الديني
والمدنييــن فــي المدينــة للتحديــات التــي تعتــرض عملنــا، أحيانــا، جــراء محدوديــة التمويل.

ــالزم للبرامــج والمشــاريع المبرمجــة فــي خطــة  نأمــل أن نتمكــن مــن تعبئــة التمويــل ال
الوكالــة برســم العــام 2022 ، حتــى نســتطيع تلبيــة أكبــر قــدر مــن الطلبــات الُمعبــر عنهــا 
مــن قبــل شــركائنا فــي القــدس، وهــي الطلبــات التــي تنــم عــن ثقــة المؤسســات 

والســاكنة فــي هــذه المؤسســة.
ذلــك أن هــذه المؤسســة تحتــاج لخــط أمــان ســنوي لتمويــل مشــاريعها وبرامجهــا 
المختلفــة حتــى تســتمر فــي أداء واجباتهــا فــي العمــل الميدانــي فــي القــدس، بمــا 
أثبتــت بالملمــوس أنهــا تبقــى األداة الُمثلــى لتنســيق الدعــم العربــي واإلســالمي الــذي 
يمكــن توجيهــه للقــدس، بفضــل المصداقيــة التــي يمنحهــا إياهــا إشــراف صاحــب الجاللة 
الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس علــى عملهــا، 
وتوجيهاتــه الكريمــة لهــا بالعنايــة بالمشــاريع الملموســة فــي القطاعــات االجتماعيــة 

المختلفــة.

وكالة بيت مال القدس الشريف
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1. الوضعيــة السوســيو اقتصاديــة فــي القــدس مــن ُخالصــات تقاريــر مرصــد 
بــاط« للمالحظــة والتتبــع والتقويــم فــي القــدس »الرِّ

1-1 تقريــر المالحظــة والرصــد والتتبــع ألحــداث شــهر رمضــان 1442 هجريــة ومــا 

أعقبهــا 

شــهدت أحيــاء القــدس المتاخمــة للبلــدة القديمــة والمســجد األقصــى المبــارك صدمــات 
متواتــرة منــذ بدايــة شــهر رمضــان 1442 هجريــة بيــن الســكان الفلســطينيين فــي القدس 
ــى عــدد مــن  ــد إل وقــوات الشــرطة اإلســرائيلية، لترتفــع وتيرتهــا بشــكل ُممنهــج وتمت
المناطــق األخــرى فــي المدينــة، ممــا أنــذر بتداعيــات وخيمــة علــى الحيــاة اليوميــة 

للمقدســيين.

فــي هــذا التقريــر الخــاص وهــو تقريــر المالحظــة والرصــد والتتبــع ألحــداث شــهر رمضــان 
1442 هجريــة ومــا أعقبهــا، قدمــت الوكالــة صــورة عــن المواجهــات فــي القــدس فــي 
الفتــرة مــا بيــن 07 و 28 ماي/أيــار 2021 م، علــى الخصــوص، وحاولــت مقاربــة أثــر هــذه 
المواجهــات علــى األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المدينــة، مــن خــالل المالحظــة 
الميدانيــة والمعاينــة، واشــتغال فريــق العمــل علــى الوثائــق المصــورة والفيديوهــات، 

وعشــرات الصفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

كمــا اســتند التقريــر علــى البحــوث والدراســات التــي قامــت بهــا الوكالــة فــي مناســبات 
قريبــة، وأخــرى قامــت بهــا »جمعيــة الدراســات الفلســطينية« و »مركــز القــدس للحقــوق 

االجتماعيــة واالقتصاديــة«.

واســتأنس الفريــق كذلــك بتقاريــر نــادي األســير الفلســطيني، واتحــاد أوليــاء أمــور طــالب 
مــدارس القــدس، فضــال عــن بيانــات وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية ووزارة الصحــة، 

إضافــة إلــى إدارة مستشــفى المقاصــد الخيريــة.

المواطنيــن  منــع  تــم  عندمــا  رمضــان  فاتــح  منــذ  المواجهــات  هــذه  بدايــة  وُســجلت 
الفلســطينيين مــن الجلــوس فــي ســاحات بــاب العامــود، أشــهر بوابــات البلــدة القديمــة 
والــذي يفضــي مباشــرة إلــى األحيــاء العربيــة منهــا، واســتمرت هذه المواجهــات اليومية 
أســبوعا كامــال، ســقط علــى إثرهــا عشــرات الجرحــى إضافــة إلــى العديــد مــن المعتقليــن 
ــي أقيمــت فــي  ــة الت ــز الحديدي ــة الحواج ــة والشــباب، وانتهــت بإزال فــي صفــوف الفتي

ســاحات بــاب العامــود بدايــة شــهر رمضــان. 
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بعــد الهــدوء النســبي الــذي شــهده بــاب العامود مــع بداية األحداث، انتقلــت المواجهات 
إلــى حــي الشــيخ جــراح، الــذي يعانــي ســكانه منــذ ســنوات عديــدة مــن التهديــد بإخــالء 
بيوتهــم لصالــح المســتوطنين، ومــن ثــم تحــول الزخــم اإلعالمــي إلــى هــذا الحــي، 
واكتســبت قضيــة ســاكنيه ُبعــدا إنســانيا ودوليــا كبيريــن ســاهمت فــي التعريــف بقضيــة 

المتضرريــن وأكســبتهم تعاطفــا داخليــا وخارجيــا واســعا. 

وكانــت الشــرارة التــي أججــت األحــداث العنيفــة فــي القــدس هــي االعتداء على المســجد 
ــار الــذي يوافــق 25 مــن رمضــان الماضــي،  األقصــى والمصليــن داخلــه، يــوم 07 ماي/أي
والــذي خلــف إصابــات عديــدة فــي صفــوف المصليــن منهــا عشــرات الحــاالت الخطيــرة، 

وتطــورت هــذه األحــداث إلــى حــرب عمــت كل أنحــاء فلســطين التاريخيــة.

أ- حصيلة المواجهات في القدس ما بين 07 ماي و 28 ماي 2021

أصبحــت الحيــاة فــي القــدس تعنــي أن تكــون الضحيــة القادمــة لسياســة »اليــد الخفيفــة 
علــى الزنــاد« التــي تتبعهــا قــوات الشــرطة فــي المدينــة، أو ضحيــة قادمــة لمجموعــات 
المســلحين المتطرفيــن الذيــن يهاجمــون األحيــاء العربيــة فــي القــدس كل ليلــة لالعتــداء 

علــى ســكانها.
ــدت الشــرطة اإلســرائيلية انتهــاك حرمــة المســجد  ــارك، تعّم فخــالل شــهر رمضــان المب
األقصــى عبــر الســماح لمجموعــات المتطرفيــن باقتحامــه، رغــم وجــود اتفــاق مــع دائــرة 
األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس علــى إغــالق ســاحات المســجد األقصــى أمــام اليهــود 
ــرار الســنوات الفارطــة، نظــرا للتواجــد  ــى غ خــالل العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان عل

الكثيــف للمعتكفيــن خــالل هــذه األيــام.
ومــن أجــل تأميــن أفــواج المتطرفيــن المقتحميــن، عمــدت الشــرطة اإلســرائيلية، ومنــذ 25 
مــن شــهر رمضــان، إلــى محاولــة إخــالء المســجد األقصــى وســاحاته بالقــوة مــن المصلين 
والمعتكفيــن، ممــا أدى إلــى مواجهــات عنيفــة تســببت فــي إلحــاق الضــرر بعــدة معالــم 

بالمســجد األقصــى وبتجهيزاتــه وســاحاته، نجمــل أهمهــا فيمــا يلــي:
 تحطيــم أجــزاء مــن منبــر »برهــان الديــن الصيفــي«، وهــو منبــر رخامــي بديــع 	

الشــكل والزخــرف، يقــع فــي وســط الجهــة الجنوبيــة مــن صحــن قبــة الصخــرة، ال 
يعــرف تاريخــه علــى وجــه اليقيــن، لكــن تــم ترميمــه فــي منتصــف القــرن الرابــع 

ــد القاضــي برهــان الديــن، فســمي باســمه؛ عشــر للميــالد علــى ي
 ــع األقصــى( 	 ــي )الجام ــن الســجاد المغطــي للمســجد القبل ــزاء م ــدة أج ــراق ع إح

ومســجد »قبــة الصخــرة« جــراء إلقــاء قنابــل الصــوت والغــاز داخــل المصليــات 
المســقوفة إلجبــار المصليــن علــى الخــروج إلــى الســاحات؛
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 تكســير أكثــر مــن 10 شــبابيك جصيــة للمســاجد المســقوفة، والتــي يحتــاج تركيــب 	
كل شــباك إلــى حوالــي 6 أشــهر مــن قبــل فنييــن مختصيــن؛

 تكســير ســماعات المــآذن لمنــع نشــر النــداءات عبــر مكبــرات الصــوت أو إعطــاء 	
تعليمــات للمصليــن والمعتكفيــن والقيميــن الدينييــن والحــراس وغيرهــم مــن 

العامليــن فــي المســجد وفــي ومحيطــه؛
 تحطيم األبواب الخشبية للمساجد المسقوفة خالل االقتحام؛	
 تحطيــم الخزانــات الخشــبية والكراســي والحواجــز الخشــبية التــي تفصــل بيــن 	

مصليــات الرجــال ومصليــات النســاء داخــل المســاجد المســقوفة؛
 إحــراق شــجرتين )2( بســاحات المســجد األقصــى جــراء إلقــاء قنابل الصــوت والقنابل 	

المســيلة للدموع.
وقــد نجــم عــن هــذه االعتــداءات التــي يوثــق لهــا هــذا التقريــر فــي القــدس مــا بيــن 
ــار 2021 ســقوط عــدة جرحــى وشــهيدين اثنيــن فــي القــدس، إضافــة  7 و 28 ماي/أي
إلــى حمــالت االعتقــال بالجملــة باســتخدام العنــف المفــرط. ذلــك أنــه خــالل المــدة التــي 
يغطيهــا هــذا التقريــر تجــاوز عــدد المعتقليــن 500 معتقــال حســب إحصائيــات نادي األســير 

الفلســطيني، مــن بينهــم عــدد كبيــر مــن القاصريــن.
وقــد تــم تســليم مــن أفــرج عنهــم قــرارات باإلبعــاد مــن بيوتهــم ومــن أماكــن المواجهــات 
)البلــدة القديمــة - بــاب العامــود - الشــيخ جــراح(، إضافــة إلــى إجبارهــم علــى دفــع 
كفــاالت وغرامــات باهظــة. وتــم إقفــال حــي الشــيخ جــراح بالمتاريــس وُمنــع علــى غيــر 

القاطنيــن بزيارتــه أو التجــول فيــه.
واســتنادا إلــى إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية، فقــد بلــغ عــدد اإلصابــات فــي ذروة 

المواجهــات فــي القــدس فــي الفتــرة مــن 07 إلــى 19 ماي/أيــار2021:
• شهيدان اثنان	
• 1108 جريح؛	
•  تم نقل 489 من المصابين إلى المستشفيات، تتوزع على النحول التالي:	

إصابة طفيفةإصابة متوسطةإصابة خطيرة
60

معظمها إصابات في 
الرأس

تم وصل إحداها بجهاز 
التنفس

204
معظمها إصابات بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط

 223
إصابات مباشرة بقنابل الغاز
اختناق، إصابات ناجمة عن 
االعتداء بالضرب والسقوط
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وحســب إفــادة للدكتــور نــزار حجــي، المديــر الطبــي لمستشــفى المقاصــد، فقــد تركــزت 
معظــم اإلصابــات فــي اليــوم األول القتحــام المســجد األقصــى )8 ماي/أيــار 2021( 
فــي الجــزء العلــوي مــن الجســم، فــي الــرأس والعيــن، نتــج عنهــا فقــدان ثالثــة شــبان 

ــا واحــدة. ــن فقــدوا عين ــى 10 آخري لعيونهــم، إضافــة إل

مــن جهــة أخــرى، ســجلت تقاريــر المالحظــة الميدانيــة، التــي قــام بهــا فريــق الباحثيــن 
الميدانييــن الــذي يعمــل لفائــدة مكتــب »بيــت مــال القــدس« الوقائــع التاليــة:

1. االعتــداءات المباشــرة علــى البيــوت بواســطة األســلحة الرشاشــة، ومحــاوالت إضرام 
النيــران فيها؛

2. تزايد وتيرة االعتقاالت بشــكل غير مســبوق طالت العديد من الشــباب المقدســي 
إضافــة إلــى عــرب الداخــل، مــع مــا صاحــب هــذه االعتقــاالت مــن اقتحــام عنيــف للبيوت 

وتحطيــم محتوياتهــا واالعتداء على ســاكنيها؛
ــات الشــوارع وبمحــاذاة  ــة علــى جنب 3. إحــراق ســيارات الســكان المقدســيين المركون

بيــوت أصحابهــا؛
4. إطالق الرصاص الحي على المقدسيين في الشوارع؛

5. اقتحــام األحيــاء العربيــة بواســطة أرتــال من ســيارات لمجموعــات المتطرفين لترويع 
المواطنيــن وللبحــث عــن ضحايــا مــن أجــل اختطافهــم خاصــة من فئــة األطفال؛

6. االعتــداء علــى الموظفيــن والعمــال الــذي يعملــون فــي أماكــن غالبيتهــا يهــود 
أدى إلــى ســقوط ضحايــا.

ب - اآلثار االجتماعية واالقتصادية لفترات األحداث العنيفة في القدس

فيمــا يبــدو ظاهريــا أن مســار الحيــاة العاديــة كان قــد اســتعاد مجــراه ابتــداء مــن يــوم 
األحــد 23 ماي/أيــار 2021، إال أن واقــع الحــال غيــر ذلــك تمامــا، فالبــؤر الســاخنة فــي 
القــدس والتــي شــكلت الفتيــل الــذي أشــعل األحــداث خــالل شــهر رمضــان لــم يتــم حلهــا 

أو حتــى محاولــة تهدئتهــا، ويمكــن إجمالهــا مــن خــالل المظاهــر التاليــة:
اقتحامــات مجموعــات المتطرفيــن تحــت حمايــة الشــرطة لألقصــى عــادت إلــى - 

ــرة؛ ــداث األخي ــل األح ــت عليهــا قب ــي كان ــرة الت نفــس الوتي
حي الشيخ جراح مازال محاصرا وال ُيسمح للفلسطينيين بدخوله؛- 
مــا يــزال 86 أســرة مــن ســكان حــي بطــن الهوى بســلوان، الجار الجنوبي للمســجد - 

األقصــى وللبلــدة القديمة، مهددين بالتهجير؛
ما زالت حملة االعتقاالت تطال الشباب والفتية المقدسيين؛- 
ما زال تهديد هجمات المتطرفين على األحياء العربية مستمرا.- 
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لقــد كانــت لهــذه األحــداث العنيفــة فــي القــدس، ورغــم أنهــا تتجــدد بين الفينــة واألخرى 
حتــى أصبحــت واقعــا ال منــاص منــه، تأثيــرات ســلبية أرخــت بظاللهــا الثقيلــة علــى الحالــة 
النفســية للســكان، والســيما فئــات األطفــال والنســاء، لتزيــد مــن الصعوبــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة القائمــة لفتــرة طويلــة فــي القــدس، وفــي كل مناطــق فلســطين، جــراء 

تداعيــات جائحــة كورونــا.
وقد كان من أبرز آثار األحداث األخيرة ما يلي:

الطــالب  تنقــل  علــى  خوفــا  المواجهــات،  خضــم  فــي  الوجاهــي  التعليــم  توقــف   .1
االعتــداء؛ أو  لالختطــاف  وتعرضهــم 

2. عــدم تمكــن عــدد مــن الطــالب مــن االلتحــاق بمدارســهم حتــى بعــد قــرار العــودة 
إلــى المــدارس، وذلــك بســبب تواجدهــم رهــن االعتقــال، أو بســبب قــرارات اإلبعــاد عــن 

أحيائهــم والتــي توجــد فيهــا مدارســهم؛

3. االمتنــاع عــن الخــروج مــن البيــوت والتنقــل إال للحاجــة، واالســتغناء حتــى عــن الزيــارات 
العائلية؛

4. امتنــاع العديــد مــن الموظفيــن والعمــال عــن الذهــاب إلــى أعمالهــم فــي أماكــن 
ــام  ــا فــي األي ــى حياتهــم، خاصــة بعــد ســقوط ضحاي ــا عل يســيطر عليهــا اليهــود خوف

القليلــة الماضيــة؛

فقــدان  بســبب  المقدســية  العائــالت  مــن  للعديــد  المعيشــي  المســتوى  تدهــور   .5
حياتهــم؛ علــى  العمــل خشــية  عــن  امتناعهــم  أو  معيليهــم ألعمالهــم 

علــى  الضغــط  وازديــاد  اإلســرائيلية،  المستشــفيات  فــي  العــالج  طلــب  تفــادي   .6
القــدس. فــي  العربيــة  المستشــفيات 

2.1 البطالة وفرص التشغيل في القدس:

ــاة فــي القــدس ازدادت مؤشــرات  ــرة وتعطــل الحي ــرة المواجهــات األخي مــع اتســاع وتي
العطالــة، وتعــزز الخــوف لــدى المقدســيين مــن المســتقبل. فبالرصــد الميدانــي لــم 
يتمكــن قطــاع واســع مــن العامليــن مــن االلتحــاق بمقــرات عملهــم تفاديــا للمواجهــات 
أو خوفــا مــن المالحقــات، ممــا ضاعــف مــن صعوبــة األوضــاع المعيشــية واالجتماعيــة فــي 

تلــك الفتــرة، التــي تزامنــت مــع شــهر رمضــان الفضيــل.
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وبالعــودة إلــى األرقــام والمؤشــرات الخاصــة بســوق العمــل فــي القــدس، تشــير نتائــج 
ــا( الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي  مســح القــوى العاملــة لســنة 2018 )قبــل فتــرة كورون
لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أن نســبة البطالــة فــي القــدس تبلــغ نحــو 14 فــي المائــة، 
وتضاعفــت هــذه النســبة مرتيــن علــى األقــل خــالل فتــرة جائحــة كورونــا، وأثــرت بشــكل 

حــاد علــى المســتوى المعيشــي ونســبة الفقــر فــي المجتمــع المقدســي.

وكان وزيــر االقتصــاد الســابق مــازن ســنقرط )تصريحاتــه للعــدد 18 مــن دوريــة صــدى لجنــة 
ــة العــام الماضــي( قــد وصــف األوضــاع االقتصاديــة فــي  القــدس التــي أصدرتــه الوكال
القــدس بالصعبــة جــدا بســبب الحصــار المفــروض علــى المدينــة وعزلهــا عــن بقيــة المــدن 
الفلســطينية ومخططــات التهجيــر وإضعــاف ســكان القــدس اقتصاديــا واجتماعيــا وهــذا 
واضــح مــن سياســات فــرض الضرائــب الباهظــة التــي يتجــاوز عددهــا 12 نوعــا مــن هــذه 

الضرائــب المختلفــة.

ــة مــن الســكان  ــى أن مؤشــرات األمــم المتحــدة تتحــدث عــن أن 80 فــي المائ وأشــار إل
الفلســطينيين فــي القــدس يعيشــون دون خــط الفقــر وتشــغيل المــرأة المقدســية هــي 
النســبة األكثــر انخفاضــا علــى مســتوى العالــم ولــم تتجــاوز 12 فــي المائــة فــي حدهــا 
األقصــى بينمــا تشــغيل المــرأة فــي فلســطين حوالــي 19 فــي المائــة من القــوى العاملة 

الفلســطينية.

وتشــير بيانــات الكتــاب اإلحصائــي الســنوي اإلســرائيلي للقــدس إلــى صــورة أكثــر قتامــة، 
حيــث يســتنتج مــن هــذه البيانــات أن حوالــي 40 فــي المائــة مــن العامليــن العــرب الذكــور 
ال يشــاركون فــي القــوة العاملــة بالقــدس، وتصــل هــذه النســبة إلــى 85 فــي المائــة 

فــي صفــوف النســاء العربيــات.

وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع النســبي للعامليــن )15 ســنة فأكثــر( حســب عــدد الســنوات 
الدراســية، أظهــرت النتائــج أن 23.7 فــي المائــة مــن العامليــن فــي القــدس أنهــوا 13 
ســنة دراســية فأكثــر، و43 فــي المائــة منهــم أنهــوا بيــن 10 و12 ســنة دراســية، و24.3 

ــن 7 و 9 ســنوات دراســية. ــة أنهــوا بي فــي المائ

أمــا عــن التوزيــع النســبي للعامليــن )فــوق 15 ســنة( حســب الحالــة العمليــة، فــإن 80.5 
فــي المائــة مســتخدمون بأجــر، و13.9 فــي المائــة يعملــون لحســابهم الخــاص، و4.9 فــي 

المائــة هــم مــن أصحــاب األعمــال.
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ورغــم هــذه النســب التــي تبــدو إلــى حــد مــا طبيعيــة، فإنــه فــي أحيــان كثيــرة ال يحصــل 
ــرا علــى  حتــى مــن يعمــل بوظيفــة كاملــة علــى مقابــل مــادي الئــق، ويجــد نفســه مجب
االكتفــاء بالحــد األدنــى مــن األجــر أو أقــل مــن ذلــك، حيــث تشــير اإلحصائيــات إلــى أن 43.5 
فــي المائــة مــن العامليــن الفلســطينيين فــي القــدس دخلهــم أقــل مــن الحــد األدنــى 

لألجــور مقارنــة مــع 10 فــي المائــة مــن العامليــن اإلســرائيليين فــي القــدس.
ــة بفــرص  ــام المقدســيين مقارن ــة أم ــا تبقــى فــرص الشــغل فــي القــدس ضئيل وعموم
الشــغل فــي مــدن المركــز، مثــل تــل أبيــب والمــدن المحيطــة بهــا، ولذلــك تجــد غالبيــة 
الشــباب المقدســي يفضلــون العمــل فــي هــذه المناطــق، نظــرا لتوفــر خيــارات عديــدة 
للعمــل فــي مجــاالت شــتى، وأيضــا الرتفــاع األجــور فــي هــذه المــدن بالمقارنــة مــع 

القــدس.
وفيمــا يخــص مســتوى المعيشــة فــي القــدس العربيــة، تفيــد بيانــات الكتــاب اإلحصائــي 
الســنوي اإلســرائيلي للقــدس بــأن 78 فــي المائــة مــن نحــو 350 ألــف فلســطيني فــي 
القــدس تحــت خــط الفقــر، منهــم 84 فــي المائــة مــن األطفــال، حيــث يعانــون مــن أفــق 
تشــغيلي محــدود، ومــن جهــاز تعليــم مهمــل وضعيــف، ومــن غيــاب للبنــى التحتيــة 

ــة. ــة واالقتصادي المادي
ــر الكثافــة الســكانية العاليــة وقلــة  إضافــة إلــى هــذا الواقــع المعيشــي الصعــب، تعتب
االســتثمارات وعــدم تلبيــة المتطلبــات الخدميــة المصاحبــة للزيــادة الطبيعيــة مــن مــدارس 
وخدمــات صحيــة واجتماعيــة وبنــى تحتيــة عوامــل تفاقــم مــن ظــروف المعيشــة وتســاهم 

فــي فقــد األمــن االجتماعــي والمجتمعــي.

3.1 واقع القطاع الصحي في القدس:

تحتضــن مدينــة القــدس الشــرقية منــذ ســنة 1967 ســت مستشــفيات أساســية وهامــة 
بالنســبة لقطــاع الصحــة علــى مســتوى مدينــة القــدس وفلســطين، هــذه المستشــفيات 

هي:
مستشفى جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية؛- 
مستشفى الهالل األحمر للوالدة؛- 
مستشفى سان جون للعيون؛- 
مستشفى األميرة بسمة لذوي اإلعاقة؛- 
مستشفى مار يوسف »الفرنسي«؛- 
مستشفى أوغستا فكتوريا »المطلع«.- 
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أعــاله،  المذكــورة  الفلســطينية  المستشــفيات،  مــن  نوعــان  القــدس  فــي  يوجــد 
وهــي: اإلســرائيلية  والمستشــفيات 

مستشفى هداسا عين كارم؛- 
مستشفى هداسا العيسوية؛- 
مستشفى شعاري تصيدق؛- 
مستشفى بكور حوليم.- 

علمــا أن غالبيــة ســكان القــدس مــن حملــة الهويــة اإلســرائيلية، والذيــن لديهــم تأميــن 
صحــي ســاري المفعــول يتوجهــون للمشــافي اإلســرائيلية. أمــا مــن كان تأمينــه الصحــي 
غيــر ســاري المفعــول أو ال يتوفــر علــى تأميــن أصــال بســبب مشــاكل فــي اإلقامــة فــي 
القــدس، أو ألســباب أمنيــة، أو بســبب عــدم قدرتــه علــى دفــع رســوم التأميــن الباهظــة، 
فهــم يتوجهــون إلــى المشــافي الفلســطينية لتلقــي العــالج ألنهــا تظــل أقــل كلفــة مــن 

المستشــفيات اإلســرائيلية، ولكنهــا أيضــا ليســت مجانيــة!

ويعتبــر حرمــان فلســطينيي القــدس مــن حقهــم فــي التأميــن الصحــي مــن أبــرز اإلجراءات 
التعســفية التي تتبعها الســلطات اإلســرائيلية بالمدينة، بادعاء إثبات طواقم مؤسســة 
التأميــن الوطنــي ووزارة الداخليــة اإلســرائيلية أن مركــز حيــاة هــؤالء خــارج الحــدود التــي 
وضعتهــا بلديــة االحتــالل بالمدينــة أو مشــاركتهم بنشــاطات سياســية أدت لحرمانهــم 

مــن هــذا الحــق.

ويتــراوح عــدد غيــر المؤَمنيــن صحيــا أو المؤَمنيــن جزئيــا بالمدينــة المقدســة بيــن 30 
و40 ألــف مقدســي، يجــدون فــي مستشــفيات شــرقي القــدس المــالذ الوحيــد لمراجعــة 
العيــادات الخارجيــة أو إلجــراء الفحوصــات والخضــوع للعمليــات الجراحيــة بتكلفــة معقولــة 

نســبيا.

ولتأميــن العــالج لهاتــه الفئــة المحرومــة مــن التأميــن الصحي، ارتأت شــبكة مستشــفيات 
شــرقي القــدس، منــذ عــدة ســنوات، توفيــر العــالج للمواطنيــن الذيــن يعانــون مــن التمييــز 
اإلســرائيلي ضدهم، وبالفعــل انطلــق مشــروع لدعــم المرضــى مــن خالل برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي، ويجــري العمــل علــى تأســيس وحدة مشــتركة للتبرعات لضمــان 

اســتمرارية البرنامــج.
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن المستشــفيات العربيــة فــي القــدس تعانــي مــن أزمــة ماليــة 
خانقــة منــذ ســنة 2017، وذلــك بســبب إيقــاف الواليــات المتحــدة األمريكيــة للدعــم 
ــات اتخذتهــا إدارة  ــة عقوب ــي عــن مستشــفيات القــدس، والتــي تأتــي ضمــن جمل المال
الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب. حيــث كانــت تتلقــى هــذه المستشــفيات 
مبلــغ 25 مليــون دوالر ســنويًا دعمــًا مــن الواليــات المتحــدة، وبعــد وقفهــا ســعت 
الســلطة الفلســطينية لتعويضهــا، لكــن العقوبــات التــي تعرضــت لهــا هــي أيضــًا وبقيــة 
المؤسســات الفلســطينية ووكالــة األونــروا، إبــان فتــرة اإلدارة األمريكيــة الســابقة، 
حــال دون تعويضهــا، مــا يــؤدي إلــى عجــز هــذه المنظومــة مــن المستشــفيات عــن 
أداء مهمتهــا ضمــن منظومــة العمــل الصحــي فــي فلســطين، وقــد زادت ديــون هــذه 
المستشــفيات علــى وزارة الصحــة الفلســطينية لعجزهــا عــن تســديد اســتحقاقات العــالج 
فيهــا عــن مبلــغ 200 مليــون دوالر أمريكــي، علــى ســبيل المثــال بلغــت ديــون مستشــفى 
)أوغســتا فكتوريــا- المطلــع( علــى الســلطة الفلســطينية مبلــغ 170 مليــون شــيكل حتــى 
نونبر/تشــرين ثانــي 2021 )الــدوالر يســاوي 3.15 شــيكل( رغــم التــزام الســلطة بتســديد 
خمســة مليــون شــيكل شــهريًا لــه، فيمــا بلغــت ديــون مستشــفى المقاصــد 44,7 مليــون 
ــن أن اســتحقاقه الشــهري يقــدر بواحــد وعشــرين  ــرة،. فــي حي شــيكل برســم ذات الفت
مليــون شــيكل، وهــذا المستشــفى هــو المستشــفى الوحيــد الــذي يتوفــر علــى إمكانيــة 
عــالج مرضــى وحــاالت الســرطان الذيــن يتــم تحويلهــم مــن غــزة أو مــن الضفــة الغربيــة، 
فهــو بحاجــة إلــى عشــرة مليــون شــيكل قيمــة أدويــة الســرطان شــهريًا، وهــذا الوضــع 

المالــي الصعــب ينســحب علــى بقيــة مستشــفيات القــدس األخــرى.

وفــي عامــي 2020 و 2021 تفاقمــت أزمــة مستشــفيات القــدس، مــع انتشــار جائحــة 
كوفيــد 19، وفــي ظــل إهمــال متعمــد مــن الســلطات اإلســرائيلية، وعجــز الســلطة 
الفلســطينية عــن دعمهــا، وقــد بــادرت وكالــة بيــت مــال القــدس إلــى التدخــل لمســاعدة 
هــذه المستشــفيات، قــدر إمكانياتهــا، وتزويدهــا باألدويــة والمــواد الطبيــة وشــبه 

الطبيــة لمســاعدتها علــى تجــاوز ظــروف جائحــة كورونــا.
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4.1 أزمة قطاع اإلسكان في القدس:

أعــادت المواجهــات التــي شــهدتها القــدس فــي شــهر رمضــان الماضــي شــبح الطــرد 
ــذي يتهــدد 28 أســرة مــن ســكان حــي الشــيخ جــراح و 86 أســرة مــن حــي  ــر ال والتهجي
بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان، وفــق معاييــر تقــوم علــى التمييــز والتهجيــر واإلقصــاء للحــد 
ــة، وتتجاهــل احتياجــات الســكان العــرب فــي موضــوع  ــي فــي المدين مــن الوجــود العرب

الســكن واإلســكان ضمــن قوانيــن التنظيــم والبنــاء.
فــي عــام 2020 وبدايــة عــام 2021 وثقــت عــدد مــن مراكــز األبحــاث 20 عمليــة هــدم 
لمنــازل فــي القــدس و 17 حالــة إخــالء واســتيالء علــى مســاكن لســكان مقدســيين. هكذا 
ســجل عــام 2021، أعلــى نســبة فــي الهــدم الذاتــي للمنــازل، وهــذا يــدل علــى فقــدان 
األمــل وضعــف شــبكات األمــان للمواطــن الفلســطيني، إضافــة للضائقــة االقتصاديــة 
التــي يعانــي منهــا المواطنــون الفلســطينيون فــي المدينــة، حيــث أنهــم ال يســتطيعون 
مجابهــة الغرامــات الماليــة الباهظــة التــي تفــرض عليهــم فــي حــال قامــت البلديــة 

ــك الغرامــات يقومــون بهــدم منازلهــم بأيديهــم. ــب تل بالهــدم، ولتجن
تزيــد حصــة الفلســطينيين فــي الهــدم عــن 88 فــي المائــة مــن مجمــوع أوامــر وقــرارات 
الهــدم فــي القــدس كاملــة، بينمــا ال يزيــد عددهــم عــن  40 فــي المائــة مــن ســكانها، 
وال تزيــد نســبة ملكيتهــم للبنــاء فــي القــدس عــن 18.2 فــي المائــة. وتتضاعــف حصيلــة 
الغرامــات علــى البنــاء غيــر المرخــص فــي كل ســنة، بينمــا ال تزيــد نســبة القــدس الشــرقية 
فــي موازنــة بلديــة االحتــالل عــن 8.5 فــي المائــة إلــى 11.72 فــي المائــة مــن مجمــوع 

الموازنــة المرصــودة للخدمــات.
ــا فــي الحســبان أن معــدل  يمثــل هــدم البيــت الفلســطيني خســارة اقتصاديــة إذا أخذن
ــراوح  بمعــدل 400 و 600  ــاء حجــر تت ــاء إســمنتي وبن ــع الواحــد مــن بن ــر المرب قيمــة المت
دوالر، خســارة مؤلمــة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة والمعيشــية التــي تعيشــها غالبيــة 
ســكان القــدس، ناهيــك عــن آثــار ذلــك علــى الصحــة البدنيــة والنفســية لضحايــا الهــدم 
وأصحــاب البيــوت المدمــرة وخاصــة تلــك التــي يرغــم أصحابهــا علــى هدمهــا بأنفســهم، 

والمســاكن التــي يتــم االســتيالء عليهــا. 
وتصــدر قــرارات الهــدم ضــد البنــاء غيــر المرخــص بعــد إصــدار حكــم محكمــة يفــرض غرامــات 
عاليــة علــى المخالفيــن ويلزمهــم باســتصدار رخصــة بنــاء. وتتــم عمليــات الهــدم وتهجيــر 
ــة يصدرهــا  ــة تنفيذي الســكان مــن منازلهــم وأحيائهــم فــي القــدس وفــق أوامــر إداري
رئيــس البلديــة ووزيــر الداخليــة. ولرئيــس البلديــة الحــق فــي إصــدار قــرار الهــدم وتنفيــذه 
خــالل 24 ســاعة مــن وقــت صــدوره. ويســتخدم هــذا القانــون فــي األماكــن التــي تقــع 

ضمــن البرنامــج اإلســرائيلي لبنــاء مســتعمرات إســرائيلية جديــدة.
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كمــا يصــدر قــرار الهــدم ضــد كل بنــاء بــدون رخصــة، مــع غرامــة يكــون، فــي الغالــب، 
مقدارهــا 1000 شــيكل لــكل متــر مربــع ، وقــد تصــل إلــى 2000 شــيكل، أحيانــا، لــكل 
ــاء قــرار المحكمــة أو لــم يمتثــل لألمــر اإلداري. ويكــون  ــع إذا تجــاوز صاحــب البن متــر مرب
للمحكمــة، فــي هــذه الحالــة، أن تطلــب غرامــة تصــل عــادة إلــى ضعفــي تكلفــة البنــاء 
ــب اآلخــر مــن القــدس  ــى العــرب فــي القــدس، بينمــا فــي الجان ــق فقــط عل وهــذا يطب

ــن 50 و 100 شــيكل فقــط. ــا بي ــف م ــاء المخال ــر البن ــة مت ــف مخالف تكل

وتبقــى عقوبــة الســجن الفعلــي إحــدى وســائل العقــاب القاســية على المواطــن المخالف 
ــرة  ــراوح فت ــم يهــدم بيتــه بنفســه، وتت ــاء أو ل ــم يتمكــن مــن اســتصدار رخصــة البن إذا ل
الســجن بيــن 3 و 6 شــهور حســب قــرار المحكمــة، ثــم ُيضــاف لعقوبــة الســجن إجبــار 

المواطــن المخالــف علــى دفــع غرامــة ماليــة، والعمــل علــى اســتصدار رخصــة البنــاء. 

وبلــغ عــدد البيــوت التــي هدمــت فــي القــدس مــن يونيــو 1967 حتــى اليــوم مــا يزيــد عــن 
18000 مســكن بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص.

وقــد حرمــت ســلطات االحتــالل ســكان القــدس مــن العــرب المســيحيين والمســلمين مــن 
اســتعمال 87 فــي المائــة مــن أراضيهــم تحــت ذرائــع شــتى، وهــي تمثــل مــا يزيــد عــن 
63 كيلومتــر مربــع، مــن أصــل 72 كيلومتــر مربــع أقيمــت عليهــا مــا يزيــد عــن15 مســتوطنة 
ــد عــدد وحداتهــا عــن 170 ألــف وحــدة، ويقطنهــا حوالــي  ــؤر الســكنية يزي وعشــرات الب

220 ألــف إســرائيلي مســتوطن.

وقــد أدى هــذا التجاهــل لحقــوق الفلســطينيين فــي القــدس إلــى اللجــوء إلــى البنــاء غيــر 
المرخــص لســد احتياجاتهــم المتناميــة التــي تقــدر بحوالــي 1500 وحــدة ســكنية ســنويًا، 
ولتفــادي التكاليــف والرســوم الباهظــة للرخصــة التــي تزيــد عــن 35 ألــف دوالر أمريكــي 
ــاع األســعار  ــل وارتف ــع مســتوى الدخ ــك فــي ظــل تراج ــدة، وذل للشــقة الســكنية الواح

وارتفــاع الضرائــب.

يبقــى تمســك الفلســطينيين فــي القــدس بمســاكنهم وبممتلكاتهــم ســبيلهم الوحيــد 
للثبــات أيــًا كانــت توصيفــات البلديــة لهــذا الســكن )بنــاء غيــر قانونــي – بنــاء غيــر مرخــص(. 
ذلــك أن البنــاء بســاكنيه هــو الــذي يُحــول، إلــى حــد مــا، حتــى اآلن، دون المســاس 
بمقدســات المدينــة وأبنيتهــا وعمائرهــا التراثيــة والتاريخيــة واألثريــة، وهــؤالء الــذي 
يوجــدون فــي وضعيــة »المتجاوزيــن« لقانــون االحتــالل هــم فــي أغلبهــم مــن ذوي الدخــل 
المتوســط والفقيــر والمتدنــي، يبقــى  خيارهــم  الوحيــد هــو الثبــات فــي مدينتهــم 
وحمايــة هويتهــا العربيــة اإلســالمية فــي مواجهــة قــرار اقتالعهم مــن بيوتهم وأرضهم 

وإحــالل المســتوطنين مكانهــم.
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وصلة بقطاع اإلسكان، يمكن تلخيص أهم المعيقات التي تعترض تنمية هذا القطاع 
بالشكل المطلوب في النقط التالية:

1. قانــون االحتــالل فــي القــدس الــذي يقــوم على مبــدأ »البناء ممنوع والهدم مســموح« 
يعتبــر ســيفا مســلطا علــى رقــاب الفلســطينيين فــي القــدس. حيــث تقــوم بلديــة القــدس 
ــه  ــاج في ــذي يحت ــام 2000، فــي الوقــت ال ــذ ع ــي 900 أمــر هــدم ســنويا من بإصــدار حوال
المقدســيون إلــى أكثــر مــن 20 ألــف مســكن لحــل أزمــة الســكن القائمــة اليــوم. وتزيــد 

حاجــة الفلســطينيين فــي القــدس علــى حوالــي 1500 ســكن جديــد فــي الســنة.

ــاء  ــف ســكن مهــدد بالهــدم فتحــت لهــا ملفــات مخالفــة – بن ــر مــن 20 أل ــاك أكث 2. هن
غيــر قانونــي - فــي أدراج بلديــة االحتــالل وداخليتــه، عــدا الملفــات المودعــة لــدى وزارة 

الدفــاع اإلســرائيلية الخاصــة بباقــي مناطــق محافظــة القــدس.

3. الكثافــة الســكانية العاليــة فــي البلــدة القديمــة واألحيــاء المحيطــة بهــا، واآلثــار 
الناجمــة عــن الحيــز الضيــق والخدمــات الشــحيحة، بينمــا الســكان يتضاعفــون فــي مســاكن 
أكثــر مــن 20 فــي المائــة منهــا غيــر مالئــم وبحاجــة إلــى ترميــم وتطويــر، بغــض النظــر عــن 

قيــود االحتــالل علــى الترميــم.

4. جــدار الفصــل والتوســع العنصــري ازداد امتــداده عــن 190 كــم فــي الجهــات األربــع 
ــارج  ــف فلســطيني خ ــر مــن 150 أل ــًا، وجعــل أكث ــى 6000 دونم ــد عل ــع مســاحة تزي وابتل

الجــدار.

5. معيقــات ماليــة وإجــراءات تنظيميــة تعيــق اســتصدار الفلســطينيين رخــص بنــاء، حيــث 
ــى  ــد تكلفــة الحصــول عل ــام 2020. وتزي ــاء فقــط ع ــة القــدس 15 رخصــة بن أصــدرت بلدي

رخصــة بنــاء الشــقة الســكنية الواحــدة علــى 35ألــف دوالر أمريكــي.

ــر  ــدى األســر يشــكل عائقــًا آخر،ســيما وأن أكث ــاء ل ــل المخصــص للبن ــة التموي 6. محدودي
مــن 60 فــي المائــة مــن المقدســيين تحــت خــط الفقــر، وحوالــي 23 فــي المائــة منهــم 
ــى الراغــب فــي الحصــول  ــالل عل ــة، وتفــرض ســلطات االحت ــن عــن العمــل –البطال عاطلي
علــى رخصــة بنــاء سلســلة طويلــة ومتعبــة جــدا مــن اإلجــراءات اإلداريــة الباهظــة الكلفــة، 

وبعــض هــذه المدفوعــات ُتفــرض حصريــًا علــى المواطــن الفلســطيني.

7. محدوديــة البنيــة التحتيــة تصعــب مــن اســتصدار ترخيــص البنــاء، حيــث تفتقــر القــدس 
جــراء سياســة اإلهمــال المتعمــد مــن االحتــالل إلــى نحــو 50 كيلومتــر مــن خطــوط المجاري 

وحيــث 160 ألــف نســمة ال يتــزودون بالميــاه بصــورة منتظمــة. 
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8. ضعــف التعــاون والتنســيق علــى المســتوى المحلــي ومشــكالت الملكيــة، حيــث تتفتــت 
الملكيــة فــي حالــة تعــدد الورثــة، وكثيــرا مــا يكــون بعضهــم قــد فــارق الحيــاة أو غائبــًا 
حســب القانــون اإلســرائيلي، وتنــدر حــاالت وجــود شــهادة مســجل األراضــي )طابــو( لــدى 
المالكيــن، األمــر الــذي يجعــل الحصــول علــى رخصــة بنــاء أمــرًا شــبه مســتحيل إن لــم يكــن 

مســتحيال.

2. أنشطة الوكالة: من أجل انفتاح أكبر على المحيط

1.2 لقاءات ومنتديات وندوات

زار فريــق مــن خبــراء التواصــل مكــون مــن الســيد محمــد بلغــوات، الســيد خالــد أدنــون 	 
والســيد بــدر الديــن الراضــي مقــر الوكالــة يــوم 12 مــارس/آذار 2021 بشــأن تقديــم 
ــارة  ــم خــالل هــذه الزي ــا ت ــة، كم ــالم والتواصــل للوكال ــة لخطــة اإلع التصــورات األولي

عــرض خطــة اإلعــالم والتواصــل الحاليــة للوكالــة؛
زار الســيد العيســاوي صالــح المختــار الزبيــدي الوزيــر المفــوض بســفارة ليبيــا 	 

ــه فيهــا عــرض مــن القــدس  ــوم 30 مــارس/آذار 2021، قــدم ل ــة ي ــاط مقــر الوكال بالرب
بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد عــن نمــاذج مــن مشــاريع وبرامــج الوكالــة بالقــدس؛

ــارة 	  قامــت الســيدة بديعــة بنانــي رئيســة مجلــس مقاطعــة أكــدال الريــاض بزي
ــي ...  ــرض مشــروع مســار »نزهت ــم خاللهــا ع ــاي 2021 ت ــخ  24 م ــة بتاري ــر الوكال لمق
طبيعــة وثقافــة« الــذي نظمــه المجلــس مــن 18 إلــى 25 يونيو/حزيــران 2021 وشــاركت 
الوكالــة فــي فعالياتــه مــن خــالل تنظيــم حفــل افتتــاح معــرض الصــور الفوتوغرافيــة 
بعنــوان: »مــن القــدس إلــى الربــاط: بســمات متقاطعــة« يــوم 25 يونيو/حزيــران 2021؛

قــام الســيد هانــي بلقاســم المختــص فــي جمــع التبرعــات عــن منظمــة اإلغاثــة 	 
اإلســالمية بواشــنطن بزيــارة لمقــر الوكالــة بتاريــخ 27 ماي/أيــار 2021، تــم خاللهــا بحــث 
ســبل تطويــر خطــة موجهــة لحمــالت التبــرع إلدراجهــا ضمــن الخطــة التواصليــة للوكالــة؛

بــن ســعيد 	  المحجــوب  مــن األســتاذ  التواصــل مكــون  خبــراء  مــن  فريــق  زار 
واألســتاذ مطيــع مديــر التكويــن بالمعهــد العالــي لإلعــالم واالتصــال مقــر الوكالــة 
بتاريــخ 07 يونيو/حزيــران 2021 بهــدف المســاعدة علــى إعــداد منهجيــة خطــة تواصليــة 
تدبيريــة للوكالــة مواكبــة لخطــة عملهــا للفتــرة 2022 – 2026 تنطلــق مــن األهــداف 

اإلســتراتيجية لهــذه الخطــة؛
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العدالــة 	  حــزب  عــن  خلــدون  والســيد رضا بن  محمد الحمــداوي  الســيد  زار 
ــة  ــة أولي ــم حصيل ــران 2021 بهــدف تقدي ــوم 15 يونيو/حزي ــة ي ــر الوكال ــة مق والتنمي
ــار الطــارئ  ــل مشــاريع اإلعم ــة مــن أجــل تموي ــدة الوكال ــات أعضــاء الحــزب  لفائ لتبرع

فــي القــدس؛
زار الدكتورعبــد هللا ســاعف، رئيــس مركــز الدراســات واألبحــاث فــي العلــوم 	 

االجتماعيــة مقــر الوكالــة يــوم 15 يونيو/حزيــران 2021 حيــث قــام بجولــة فــي معــرض 
الصــور وقــدم لــه عــرض عــن منجــزات الوكالــة، قبــل أن يســلم لمديــر الوكالــة نســخة مــن 

ــي 2019-2021«؛ ــر االســتراتيجي المغرب »التقري
ــة بيــت مــال القــدس بتاريــخ 18 	  ــارة لمقــر وكال قــام وفــد فلســطيني مــن غــزة بزي

يونيو/حزيــران 2021 فــي إطــار زيارتــه للمملكــة المغربيــة بقيــادة الســيد إســماعيل 
هنيــة رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس وبدعــوة مــن حــزب العدالــة والتنميــة. 
ــة فــي القــدس الشــريف وقطــاع  ــزات الوكال ــارة اســتعراض منج ــم خــالل هــذه الزي ت

غــزة؛
زار وفــد مــن حركــة اإلصــالح والتوحيــد مقــر الوكالــة يــوم 23 يونيو/حزيــران 2021 تــم 	 

خاللــه تســليم تبــرع لفائــدة الوكالــة مــن أجــل تمويــل مشــاريع اإلعمــار الطــارئ فــي 
القــدس؛

زارت المرحومــة الســيدة فاطنــة دعنــون األمينــة العامــة لالتحــاد النســائي العربــي 	 
العــام والســيدة مريــم الوافــي أمينــة ســر االتحــاد مقــر الوكالــة يــوم 13 يوليوز/تمــوز 

2021 فــي إطــار بحــث إمكانيــة التعــاون فــي المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك؛

ــاء 08 	  ــوم األربع ــال القــدس الشــريف ي ــت م ــة بي عقــد اجتمــاع تشــاوري بمقــر وكال
ســبتمبر/أيلول 2021 بحضــور الســيد عثمــان وهبــي مســير شــركة DEVMOZ والســيدة 
عايــدة قنديــل صاحبــة مشــروع منصــة My Tindi للتســويق الرقمــي، وذلــك بهــدف 
ــارة  ــة المشــروع بخصــوص منصــة التســويق للتج ــن صاحب ــرأي االستشــاري م ــب ال طل

ــة«؛ ــة »الدالل ــة الخاصــة بالوكال التضامني
زار الســيد طــارق صديــق المديــر العــام لمؤسســة »دار الصانــع« مقــر الوكالــة يوم 	 

24 شــتنبر 2021، حيــث حضــر اجتماعــا خصــص لبحــث ســبل تفعيــل االتفاقيــة الموقعــة 
بيــن الوكالــة و »دار الصانــع« الخاصــة بإقامــة المعرض الدائم لفنــون الصناعة التقليدية 

فــي مبنــى المركــز الثقافــي المغربــي بالقــدس؛
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ــاط 	  قامــت الســيدة جمانــة غنيمــات ســفيرة المملكــة األردنيــة الهاشــمية بالرب
بزيــارة مجاملــة لمقــر الوكالــة يــوم فاتــح دجنبر/كانــون أول 2021 بهــدف التعــرف 
علــى الوكالــة، حيــث قدمــت لهــا نبــذة عــن مشــاريع الوكالــة وبرامجهــا فــي القــدس، 
وأعربــت مــن جهتهــا عــن تقديرهــا لجهــود الوكالــة وتطلعهــا للعمــل المشــترك مــن 

أجــل القــدس؛
شــاركت الوكالــة فــي منتــدى اإليسيســكو العالمــي لعلــوم الفضــاء الــذي نظمتــه 	 

اإليسيســكو بمقرهــا بالربــاط مــن 01 إلــى 03 نونبر/تشــرين الثانــي 2021 بالتعــاون مــع 
مؤسســة الفضــاء األمريكيــة عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي تحــت شــعار »معــا مــن أجــل 
استكشــاف مســتقبل علــوم الفضــاء« بمشــاركة نخبــة مــن المســؤولين والخبــراء وصنــاع 

السياســات فــي مجــال الفضــاء؛
نــدوة توعويــة برحــاب جامعــة األخويــن نظمهــا نــادي حنظلــة للثقافــة الفلســطينية 	 

ــوم العالمــي  ــد الي ــة بمناســبة تخلي ــة طالبي ــون أول 2021 كفعالي ــر/ كان ــوم 09 دجنب ي
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، شــاركت فيهــا الوكالــة بعــرض أهــم مشــاريعها 

وإنجازاتهــا فــي مدينــة القــدس. 
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- زيارة ميدانية للقدس: 

فــي إطــار المهــام المنوطــة بــه، قــام الدكتــور محمــد ســالم الشــرقاوي المديــر المكلــف 
بتســيير وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف بزيــارة عمــل لمدينــة القــدس فــي الفتــرة مــن 
ــة والوقــوف والمشــاركة  ــي 2021 لتفقــد مشــاريع الوكال ــى 14 نونبر/تشــرين الثان 02 إل
فــي تنظيــم احتفاليــة يــوم المملكــة المغربيــة، تزامنــا مــع الذكــرى 46 للمســيرة الخضــراء 

المظفــرة.

وقد توزع برنامج الزيارة على العديد من األنشطة همت على الخصوص:

 عقــد سلســلة اجتماعــات مــع أعضــاء جمعيــة المركــز الثقافــي المغربــي 	 
للوقــوف علــى األمــور العالقــة بخصــوص تســيير الجمعيــة؛

 تفقــد مشــاريع الوكالــة بالقــدس بمــا فيهــا زيــارة مبنــى المركــز الثقافــي 	 
المغربــي، ومعاينــة فضاءاتــه والوقــوف علــى ســير أشــغال المرحلــة األخيــرة مــن 
تأهيلــه وتجهيــزه، ومــدى تقــدم األعمــال بالمعــرض الدائــم والبــازار والمتحــف، كمــا 

اقتــرح تغييــرات فــي توزيــع بعــض األقســام. 

ــات التــي تعتــرض برنامــج العيــش الكريــم بهــدف  كمــا تــم الوقــوف علــى الصعوب
ــدا؛ إعطائــه نفســا جدي
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 عقــد اجتماعــات ولقــاءات عمــل مــع شــركاء الوكالــة بالقــدس: كان أولهــا 	 
ــة ومؤسســة مقدســية،  ــي 35 جمعي ــر مــع ممثل ــذي عقــده الســيد المدي اللقــاء ال
لالطــالع علــى المشــاكل والصعوبــات التــي تعانــي منهــا، واإلجابــة عــن بعــض 
االستفســارات حــول عمــل الوكالــة وســبل الدعــم، تالهــا اجتمــاع مــع الســيد يوســف 

ــات؛ قــري رئيــس اتحــاد الجمعي

كمــا قــام الســيد المديــر بزيــارة ود ومجاملة لمقر ســفارة المملكــة المغربية في رام 	 
هللا، والتقــى بالســيد محمــد الحمــزاوي، ســفير صاحــب الجاللــة بفلســطين، لتقييــم 
ــز الثقافــي  ــة المرك ــه جمعي ــذي نظمت ــة فــي القــدس«، ال ــوم »المملكــة المغربي ي
ــة، والتشــاور بشــأن المســتجدات والتطــورات الميدانيــة فــي  المغربــي فــي المدين

القــدس؛

 وفــي إطــار انفتــاح الوكالــة علــى المؤسســات ذات االهتمــام المشــترك عقــد اجتماع 	 
مــع اللــواء بــالل النتشــه، األميــن العــام للمؤتمــر الوطنــي الشــعبي للقــدس، التابــع 
ــة فــي  ــر والوكال ــن المؤتم ــاون بي ــر الفلســطينية لبحــث ســبل التع ــة التحري لمنظم
مجــاالت التعليــم والصحــة والمســاعدة االجتماعيــة لخدمــة القــدس والمقدســيين. 

 وتقديــرا للشــراكة التــي تربــط الوكالــة بجامعــة القــدس تــم تخصيــص يــوم دراســي 	 
كامــل فــي رحــاب الجامعــة لتقويــم البرامــج المشــتركة الســيما فــي مجــال البحــوث 

الموجهــة للتطويــر والبحــث واالبتــكار؛

 تنظيــم زيــارات ميدانيــة للجمعيــات والمؤسســات المقدســية حيــث زار الدكتور 	 
محمــد ســالم الشــرقاوي مديريــة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، والمســجد 
األقصــى المبــارك رفقــة الشــيخ عــزام الخطيــب، كمــا زار كنيســة القيامــة بدعــوة 

كريمــة مــن المطــران عطــا هللا حنــا؛

 وفــي إطــار تفقــد ســير العمــل بالمشــاريع التــي حظيــت بدعــم الوكالــة ضمــن 	 
المرحلــة األولــى مــن برنامــج التنميــة البشــرية، خصــص الســيد مديــر الوكالــة يومــا 

كامــال لزيــارة المؤسســات والجمعيــات المســتفيدة؛

 بمناســبة هــذه الزيــارة تــم تنظيــم نــدوة عــن »مــرور أكثــر مــن ألــف ســنة علــى 	 
التواجــد المغربــي فــي القــدس«، تخللهــا تقديــم كتــاب »مغاربــة بيــت المقــدس«، 

وشــهدت حضــور عــدد مــن األكاديمييــن والباحثيــن وثلــة مــن مغاربــة القــدس؛
 كمــا تــم افتتــاح مقــر »مرصــد الربــاط للمالحظــة والتتبــع والتقويــم« يــوم 13 نونبــر، 	 

وتقديــم النتائــج األوليــة للدراســات الميدانيــة التــي تنجزهــا الوكالــة فــي القــدس.
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2.2 معارض وملتقيات

الحــالل 	  حــول صناعــة   TISC الفنيــة  للجنــة  االفتراضــي  التنســيقي  االجتمــاع 
وتطويــر قطــاع الســياحة الــذي عقــده معهــد المواصفــات والمقاييــس للــدول 
ــران  ــخ 10 يونيو/حزي ــة التناظــر المرئــي عــن بعــد بتاري ــا بتقني اإلســالمية )SMIIC( بتركي
2021، والــذي شــاركت فيــه الوكالــة إلــى جانــب 10 مؤسســات أخــرى تابعــة لمنظمــة 

التعــاون اإلســالمي؛

ورشــة عمــل إقليميــة حــول وضــع المفاوضــات الجارية في إطــار منظمة التجارة 	 
العالميــة لصالــح الــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســالمي والتــي نظمها 
المركــز اإلســالمي لتنميــة التجــارة بالتعــاون مــع منظمــة التجــارة العالميــة والبنــك 
ــرة مــن 23-21 يونيــو2021 بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن  اإلســالمي للتنميــة فــي الفت

بعــد تحضيــرا للمؤتمــر الــوزاري الثانــي عشــر الــذي عقــد بجنيــف؛    

وتشــجيع 	  التجــارة  تيســير  حــول  الفنيــة  للجنــة  األول  التنســيقي  االجتمــاع 
االســتثمار الــذي عقــده المركــز اإلســالمي لتنميــة التجــارة بتقنيــة االتصــال المرئــي 

عــن بعــد بتاريــخ 30 يونيو/حزيــران 2021؛

االجتمــاع األول لـــTTC حــول تيســير التجــارة وتشــجيع االســتثمار الــذي عقــده 	 
المركــز اإلســالمي لتنميــة التجــارة فــي 16 ســبتمبر/أيلول 2021، والــذي شــاركت فيــه 

ــة مــن خــالل مشــاريعها المبرمجــة فــي هــذا المجــال للعــام 2021؛ الوكال

ــال القــدس  الشــريف   	  ــت م ــة بي ــت مشــاركة وكال ــي 2020: تمثل معــرض إكســبو دب
ــاح  ــات موزعــة بيــن جن ــي 2020 فــي تنظيــم عــدد مــن الفعالي فــي معــرض إكســبو دب
منظمــة التعــاون اإلســالمي مــن 03- 07 أكتوبــر 2021، وجنــاح المملكــة المغربيــة 

ابتــداء مــن 27 نونبر/تشــرين الثانــي 2021؛

تمثلــت مشــاركة الوكالــة فــي فضــاء منظمــة التعــاون اإلســالمي فــي تنظيمهــا ألســبوع 
بيــت مــال القــدس الشــريف، فــي الفتــرة مــا بيــن 03 و07 أكتوبر/تشــرين أول 2021، بجنــاح 

مبدعــون فــي الخيــر Expo Live Pavion والــذي شــمل الفعاليــات التاليــة:

ــدة شــخصيات 	  ــوم 04 أكتوبر/تشــرين أول 2021 بحضــور ع ــة ي ــاح معــرض الوكال افتت
منهــا القائــم باألعمــال بســفارة المملكــة المغربيــة بدولــة اإلمــارات ومديــر الجنــاح 
المغربــي بإكســبو وممثــل عــن وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة، وممثــل إدارة إكســبو وممثــل 
ــة منظمــة التعــاون اإلســالمي الســيدة الســفيرة  ــة، فضــال عــن ممثل الســفارة التركي

ــورة حمامــي. وتضمــن معــرض الوكالــة الفعاليــات التاليــة: ن
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	 معــرض محطــات مشــرقة فــي عمــل لجنــة القــدس وتضمــن عشــرين لوحــة
مصــورة تجســد أهــم المحطــات التاريخيــة للجنــة القــدس مــن 1979 إلــى 2014.

	 هــذا وتضمــن  القــدس  بيــن ضفــاف  جولــة  »كــزدورة مقدســية«  معــرض 
المرابطيــن. وأهلهــا  المقدســة  المدينــة  ومعالــم  لتاريــخ  صــورا  المعــرض 

	 التــي واإلنجليزيــة  العربيــة  باللغتيــن  للوكالــة  اإللكترونيــة  البوابــة  تقديــم 
تمكــن الــزوار مــن االطــالع علــى منجــزات ومشــاريع الوكالــة بالقــدس الشــريف فــي 
مجــاالت الصحــة، التعليــم، اإلعمــار، مشــاريع التنميــة البشــرية، وبرامــج المســاعدة 

ــة ومنجزاتهــا. ــة كمــا تتضمــن فيديوهــات خاصــة بالوكال االجتماعي

وفي يوم 05 أكتوبر/تشرين أول 2021 واصلت الوكالة أنشطتها وفعالياتها من خالل: 

	 تنظيــم نــدوة افتراضيــة بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد بيــن القــدس، الربــاط
و دبــي تحــث عنــوان »التــوازن الطبيعــي فــي القــدس مــن خــالل مشــروع النــوادي 
البيئيــة لتربيــة الناشــئة فــي المــدارس المقدســية«، بمشــاركة خبــراء متخصصيــن 

فــي علــوم البيئــة مــن القــدس والمغــرب بحضــور عــدة شــخصيات.
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وتنــاول هــؤالء الخبــراء خــالل النــدوة التحديــات البيئيــة التــي أصبحــت تهــدد 
التــوازن الطبيعــي فــي محيــط المدينــة المقدســة وفــي داخلهــا، بســبب جــدار 
الفصــل، وزحــف البنايــات الــذي قلــص مــن المســاحات الزراعيــة، وتســبب فــي 
ــرى ألحقــت أضــرارا  ــر، وممارســات أخ ــي الجائ ــاث األشــجار، وأيضــا بســبب الرع اجتث
بالبيئــة، وســتكون لهــا تداعيــات فــي المــدى المتوســط والبعيــد، علــى المنظومــة 

البيئيــة فــي كامــل المدينــة المقدســة.

	 تقديــم منصــة الســوق االفتراضــي )الداللــة( لمحترفــات الصناعــة اليدويــة
ومنتجات الجمعيات الفلسطينية بالقدس من أجل تسويق المنتوجات ذات المنشأ 
الفلســطيني فــي القــدس، حيــث قدمــت توضيحــات حــول هــذا النــوع مــن التجــارة 
اإللكترونيــة الــذي يهــدف إلــى تحســين ظــروف التجــار والمنتجيــن وتمكينهــم مــن 
ولــوج األســواق وتســويق منتوجاتهــم، وكذلــك تمكيــن المســتهلكين مــن الحصول 

علــى ســلع وخدمــات ذات جــودة عاليــة بأســعار مناســبة.

	 تقديــم مشــروع مبــادرات أهليــة مــن أجل برنامج مســتدام للتنمية البشــرية
مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي BMAQ-CISdep.ORG، ويهــم تمويــل المشــاريع 
المقدمــة مــن الجمعيــات التــي تعمــل فــي مجــال تمكيــن المــرأة ومشــاريع الشــباب 

والتكويــن والتدريــب وكــذا المشــاريع المــدرة للدخــل؛

وخــالل األيــام المتبقيــة مــن أســبوع وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف تــم عــرض الكليــب 
الغنائــي »للمغــرب ســالم مــن أرض الســالم« وكذلــك عــرض الصــور والفيديوهــات التعريفية 
للوكالــة مــن خــالل مشــاريعها ومنجزاتهــا فــي المدينــة المقدســة وأثرهــا الملمــوس علــى 

سكانها.

وعلــى هامــش مشــاركة الوكالــة فــي إكســبو دبــي قــام الدكتــور محمــد ســالم الشــرقاوي 
المديــر المكلــف بتســيير الوكالــة بزيــارة مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث بدبــي، حيــث 
عقــد اجتماعــا مــع الســيد مديــر مكتــب الســيد جمعــة الماجــد تــم خاللــه التعريــف بمشــاريع 
ــه مــن  ــرا واعترافــا بمــا يقــوم ب ــم الشــيخ جمعــة الماجــد تقدي ــة ومنجزاتهــا وتكري الوكال

دعــم كريــم لمشــاريع الوكالــة.
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3.2 عقود وشراكات واتفاقيات

اتفاقيــة مــع مركــز النهــار المغربيــة للدراســات االســتراتيجية واإلعــالم، بهــدف 	 
تنظيــم نــدوة »الحضــور المغربــي فــي القــدس وفلســطين: الرمــوز والداالت«التــي 
نظمتهــا الوكالــة بمبــادرة مــن  مركــز النهــار المغربيــة للدراســات االســتراتيجية واإلعــالم 
بتاريــخ 04 فبراير/شــباط 2021، وبمشــاركة مؤرخيــن وأســاتذة باحثيــن مــن المغــرب ومــن 
ــج  ــم نتائ ــدوة تقدي ــم خــالل هــذه الن ــي عــن بعــد. وت ــة التناظــر المرئ فلســطين بتقني
الدراســات القيمــة التــي أصدرتهــا الوكالــة خــالل ســنة 2020 ضمــن منشــوراتها وتــؤرخ 
الحضــور المغربــي فــي القــدس وفلســطين تأكيــدا علــى رمزيتــه ودالالتــه )»المغاربــة 
ــاب المســجد األقصــى  ــي رح ــة المغربيــة المحفوظــة ف ــت المقــدس« – »الربع ــي بي ف

المبــارك« و »خطــط إنهــاء الوجــود العربــي فــي القــدس: حــارة المغاربــة نموذجــا«(.

ــح تشــجيعية 	  ــص من ــة القــدس، بشــأن تخصي ــاون وشــراكة مــع جامع ــة تع اتفاقي
للطلبــة واألســاتذة الباحثيــن لالشــتغال علــى موضوعــات تهــم حاضــر القــدس وتاريخهــا 
وموروثهــا الدينــي والحضــاري وأوجــه ارتبــاط المغاربــة بهــا، تــم توقيعهــا خــالل اجتمــاع 
موســع نظمتــه الوكالــة لبحــث آفــاق تشــجيع البحــث العلمــي فــي قطــاع التعليــم فــي 
جامعــة القــدس وفــي كليــة الملــك الحســن الثانــي للعلــوم الزراعيــة والبيئيــة بجامعــة 
األزهــر بغــزة، والــذي نظــم بيــن الربــاط والقــدس وغــزة بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد 

بتاريــخ 23 فبراير/شــباط 2021.

بروتوكــول تعــاون بيــن الوكالــة ومــدارس جبــران خليــل جبــران بالرباط ومدرســة 	 
لفريــر بالقــدس، تــم توقيعــه خــالل نمــوذج محــاكاة القمــة الدوليــة للطفولــة مــن أجل 
القــدس تحــت شــعار: »التربيــة علــى قيــم المحبــة والســالم« الــذي نظمتــه الوكالــة بيــن 
الربــاط والقــدس بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد بتاريــخ 24 مــارس/آذار 2021، والــذي 
يهــدف إلــى وضــع اإلطــار القانونــي المناســب لقيــام تعــاون بنــاء ومثمــر بيــن األطــراف 
إلقامــة نــادي »أطفــال مــن أجــل القــدس« للتربيــة علــى قيــم المحبــة والســالم عــالوة 
علــى تطويــر برامــج ومشــاريع مشــتركة لتحســين الوعــي الجماعــي للناشــئة بالقضايــا 
اإلنســانية وفــي طليعتهــا القــدس الشــريف، وتعبئــة الوســائل الماليــة لتمويــل هــذه 

البرامــج والمشــاريع.
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اتفاقيــة مــع دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، تــم توقيعهــا بمقــر الوكالــة بتاريــخ 	 
07 أبريل/نيســان 2021 بغــرض إعــداد وطباعــة ونشــر وتوزيــع مطبوعــات ومنشــورات 
الوكالــة وعرضهــا فــي المعــارض والمواكبــة وتقديــم االستشــارة الضروريــة بخصوصهــا.

بروتوكــول تعــاون بيــن الوكالــة واألكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكوين لجهة 	 
الربــاط، ســال، القنيطــرة، تــم توقيعــه خــالل حفــل توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن برســم 
ــوان القــدس الــذي نظــم بالتزامــن بيــن المغــرب والقــدس  دورة 2020 مــن مســابقة أل
بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد يــوم 10 أبريل/نيســان 2021 ، ويهدف هــذا البروتوكول 

إلــى تســهيل تنظيــم مســابقة »ألــوان القــدس«؛

اتفــاق إطــار للشــراكة والتعــاون بيــن الوكالــة والمجلــس التنســيقي للتعليــم 	 
بالقــدس، تــم توقيعــه خــالل حفــل توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن برســم دورة 2020 مــن 
ــذي نظــم بالتزامــن بيــن المغــرب والقــدس بتقنيــة التناظــر  ــوان القــدس ال مســابقة أل
المرئــي عــن بعــد يــوم 10 أبريل/نيســان 2021، ويهــدف للتعــاون من أجل تنظيم النســخة 

األولــى مــن المســابقة فــي صيغتهــا الجديــدة برســم موســم 2021؛

بروتوكــول تعــاون بيــن الوكالــة و النقابــة المغربيــة للفنانيــن التشــكيليين 	 
المحترفيــن ودار »مــزاد وفــن«، تــم توقيعــه بمقــر الوكالــة بتاريــخ 09 يونيو/حزيــران 
2021، يهــدف إلــى تنظيــم مــزاد علنــي بمشــاركة فنانيــن تشــكيليين محترفيــن يعــود 

ــة. ــدة الوكال ريعــه لفائ
وتفعيــال لهــذا البروتوكــول تــم تنظيــم مــزاد علنــي للوحــات التشــكيلية بمقــر الوكالــة 
يــوم 29 نونبر/تشــرين الثانــي 2021 بحضــور ممثليــن عــن مؤسســات وهيئــات مغربيــة تــم 
ــه بيــع جــل اللوحــات المشــاركة، علــى أن يتــم بيــع باقــي اللوحــات لجهــات أخــرى  خالل

فــي إطــار تضامنــي.

اتفاقيــة شــراكة وتعــاون بيــن الوكالــة والجمعيــة المغربيــة للســياحة البيئيــة 	 
وحمايــة الطبيعــة، تــم توقيعهــا بمقــر الوكالــة يــوم 11 يونيو/حزيــران 2021 مــن أجــل 
ــة الموجــه لطــالب المــدارس فــي القــدس فــي  ــوادي البيئي ــل الخــاص بالن ــاز الدلي إنج
إطــار مشــروع النــوادي البيئيــة الــذي اعتمدتــه الوكالــة هــذا العــام بــدءا مــن مدرســة 
الحســن الثانــي وسيشــمل 9 مــدارس أخــرى بالقــدس بهــدف إشــراك الطــالب فــي 
المحافظــة علــى البيئــة والتــوازن الطبيعــي. هــذه االتفاقيــة جــاءت تتويجــا لالجتمــاع 
التحضيــري الــذي عقــد بمقــر الوكالــة بحضــور فريــق مــن خبــراء الجمعيــة يــوم 01 أبريــل 
لتقديــم مشــروع دليــل الحملــة التحسيســية بأهميــة المحافظــة علــى البيئــة والتــوازن 

الطبيعــي لمدينــة القــدس.
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بروتوكــول تعــاون بيــن الوكالــة والمركــز اإلســالمي لتنميــة التجــارة تــم توقيعــه 	 
ــة فــي القــدس،  ــة والتضامني ــارة االجتماعي ــة« للتج خــالل حفــل إطــالق منصــة »الدالل
دعــم  بهــدف  بالربــاط  بمقرهــا   2021 29 شــتنبر/أيلول  يــوم  الوكالــة  نظمتــه  الــذي 
التســويق الرقمــي للمنتجــات ذات المنشــأ الفلســطيني فــي القــدس ودعــم القطــاع 
الســياحي بالمدينــة المقدســة وهندســة برامــج خاصــة بالتوجيــه وتدريــب التجــار حســب 
الخصوصيــة المحليــة، هــذا التوقيــع كان ثمــرة الزيــارة التــي قامــت بهــا الســيدة لطيفــة 
ــم خاللهــا بحــث  ــوم  14 أبريل/نيســان 2021 وت ــة ي ــز للوكال ــرة المرك ــدالوي مدي البوعب

ســبل التعــاون فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك بيــن المؤسســتين.

ــات لالنضمــام لمنظومــة األداءات 	  ــة ومركــز النقدي ــن الوكال بروتوكــول تعــاون بي
متعــددة القنــوات الخاصــة بالمركــز، تــم توقيعــه يــوم 29 شــتنبر 2021 خــالل حفــل إطالق 
منصــة »الداللــة« للتجــارة االجتماعيــة والتضامنيــة فــي القــدس، والــذي ســبقه اجتمــاع 
تحضيــري مــع الســيد ميكائييــل ناصــري مديــر المركــز بمقــر الوكالــة يــوم 15 يونيــو/

حزيــران 2021 تــم خاللــه تقديــم إســتراتيجية الوكالــة لجمــع التبرعــات عبــر االنترنــت وكــذا 
منصــة الداللــة للتجــارة التضامنيــة.

ملحــق اتفــاق إطــار للتعــاون بيــن الوكالــة وجامعــة األزهــر بغــزة – كليــة الحســن 	 
الثانــي للعلــوم الزراعيــة والبيئيــة ومعهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطرة، 
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ــاط والقــدس وغــزة بتقنيــة  ــة بيــن الرب تــم توقيعــه خــالل الحفــل الــذي نظمتــه الوكال
التناظــر المرئــي عــن بعــد بتاريــخ 14 أكتوبر/تشــرين أول 2021 بهــدف إطــالق دعــوة 
إلبــداء االهتمــام الختيــار أحســن المشــاريع البحثيــة فــي التجديــد واالبتــكار واالختــراع 
فــي مجــاالت العلــوم والتقنيــات فــي جامعــة القــدس ومنــح الدعــم الموجهــة لطــالب 

ــوم الزراعيــة والبيئيــة التابعــة لجامعــة األزهــر فــي غــزة.  كليــة الحســن الثانــي للعل
كمــا ســبق هــذا التوقيــع اجتمــاع تنســيقي بمقــر الوكالــة مــع الســيد عبــد العزيــز 
ــة  ــق مــن كلي ــه فري ــوم 22 شــتنبر/أيلول 2021 و شــارك في ــر المعهــد ي الحرايقــي مدي
الحســن الثانــي للعلــوم الزراعيــة والبيئيــة برئاســة الســيد رئيــس جامعــة األزهــر بغــزة 
بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون بيــن األطراف فــي المجاالت 

ــام المشــترك؛ ذات االهتم

4.2 إصدارات ومنشورات

فــي إطــار اهتمــام الوكالــة بالتــراث المعمــاري لمدينــة القــدس وســعيها للمحافظــة عليــه، 
قامــت خــالل هــذا العــام بطبــع اإلصــدارات التاليــة ضمــن منشــوراتها:

دورية صدى لجنة القدس: 

ــة  ــة هــذا العــام العــدد 19 مــن دوريــة »صــدى لجن العــدد التاســع عشــر: أصــدرت الوكال
القــدس« الــذي تضمــن متابعــات ألنشــطة صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره 
هللا ورصــدا لجهــود جاللتــه المقــدرة فــي إطــار حمايــة القــدس وصيانــة هويتهــا التاريخيــة 

العريقــة.

ــة  ــة عمــل الوكال ــة القــدس، وحصيل ــدورة العشــرين للجن ــن ال ــا ع ــا تضمــن العــدد ملف كم
خــالل الفتــرة 2006 -2014، باإلضافــة إلــى متابعــات ألنشــطة وبرامــج الوكالــة فــي إطــار 

ــة لهــا.  ــة المخول االختصاصــات األصيل

ــة فــي  ــة بالقــدس، ودور الوكال ــة الثقافي وكان العــدد مرفقــا بملحــق عــن »صــراع الهوي
حمايــة المدينــة وتراثهــا الحضــاري« وهــو ملخــص رســالة لنيــل الماجيســتير أنجزتهــا طالبــة 

فلســطينية بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط.
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ــة القــدس« وتضمــن ملفــا  ــة »صــدى لجن ــك 20 مــن دوري العــدد العشــرون: أصــدرت كذل
خاصــا عــن مشــاريع التنميــة البشــرية فــي القــدس، التــي أطلقتهــا الوكالــة شــهر يونيــو 
الماضــي خــالل حفــل أقامتــه بيــن الربــاط والقــدس بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد، 
وكذلــك ملحقيــن مصوريــن عــن معرضيــن أقامتهمــا الوكالــة فــي مقرهــا فــي الربــاط وهمــا 
معــرض »القــدس.. أقــرب نقطــة إلــى الســماء« ومعــرض »مــن القــدس إلــى الربــاط: بســمات 

متقاطعــة«

ــاألدوار المتميــزة التــي تضطلــع بهــا لجنــة القــدس   كمــا تضمــن العــدد مواقــف تشــيد ب
برئاســة صاحــب الجاللــة، وكذلــك تقريــر المالحظــة والرصــد والتتبــع ألحــداث شــهر رمضــان 

1442 هجريــة ومــا أعقبهــا مــن مواجهــات تهــدد أمــن المدينــة المقدســة.

دراســة »المغاربــة فــي بيــت المقــدس« : تــم إصــدار الطبعــة الثانيــة لهــذه الدراســة 
وهــي مــن إنجــاز المــؤرخ الفلســطيني الدكتــور نظمــي الجعبــة مــع فريــق للبحــث مــن 
الجمعيــة الفلســطينية األكاديميــة للشــؤون الدوليــة )باســيا(. كمــا تــم تقديــم هــذه 
ــدوة »الحضــور المغربــي فــي القــدس: الرمــوز والــدالالت« التــي  الدراســة فــي كل مــن ن
نظمتهــا الوكالــة بدايــة هــذا العــام بمقرهــا بالربــاط وكذلــك فــي نــدوة »الوجــود المغربــي« 
ــر ضمــن فعاليــات احتفاليــة يــوم المملكــة  ــة بالقــدس يــوم 06 نونب التــي نظمتهــا الوكال

ــرى 46 للمســيرة الخضــراء. ــة بمناســبة الذك المغربي

الماضــي،  صــورة  بيــن  المقــدس:  بيــت  فــي  والبنيــان  العمــارة  أصــول  كتــاب   
وحاجيــات الحاضــر والمســتقبل«، وهــو عبــارة مــن مؤلــف جماعــي، أصدرتــه الوكالــة 
ــن  ــاري للقــدس، ويضــم مســاهمات أســاتذة وباحثي ــراث المعم فــي إطــار اهتمامهــا بالت
ــة فــي كل مــن  ــي نظمتهــا الوكال ــدوات المتخصصــة الت ــة وفلســطينيين ضمــن الن مغارب

الــدار البيضــاء وفــاس.

تــم توزيــع هــذه اإلصــدارات علــى كل الهيئــات الدبلوماســية المعتمــدة بالربــاط و الهيئــات 
المغربيــة المعتمــدة بالخــارج وكل الشــخصيات البــارزة داخــل المغــرب.
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3. مشاريع وإنجازات ملموسة في القطاعات االجتماعية
ُتواصــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، الــذراع الميدانيــة للجنــة القــدس، المنبثقــة عــن 
ــة القــدس ودعــم صمــود أهلهــا  منظمــة التعــاون اإلســالمي تأديــة رســالتها فــي حماي
المرابطيــن، علــى نهــج التعليمــات الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك 
المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، الــذي يشــرف جاللتــه، بشــكل مباشــر، علــى 

عملهــا.
ورغــم محدوديــة التمويــل، تقــوم الوكالــة بتنفيــذ مشــاريع حيويــة ذات األثــر المباشــر 
والملمــوس علــى حيــاة الســكان المقدســيين وحمايــة المدينــة والمحافظــة علــى تراثهــا 
ــذا لتعليمــات  الدينــي، وخصــت هــذا العــام قطــاع التنميــة البشــرية بأولويــة خاصــة، تنفي
صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، الــواردة فــي الرســالة 
الملكيــة الموجهــة إلــى ســعادة الشــيخ نيانيــغ، رئيــس اللجنــة األمميــة المعنيــة بممارســة 

ــر الماضــي. ــة للتصــرف، فــي 29 نونب ــر القابل الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غي
مــن بيــن المشــاريع المؤسســة التــي تواصــل الوكالــة تنفيذهــا خــالل ســنة 2021 تتجلــى 

فــي القطاعــات التاليــة:
1.3 قطاع التعليم:

برنامــج المنــح الدراســية: فــي إطــار مســاهمة الوكالــة فــي النهــوض بقطــاع التعليــم 
عملت هذه الســنة على تخصيص 31 منحة دراســية للطلبة المقدســيين لمتابعة دراســتهم 
ــا  ــة فــي تخصصــات الطــب واآلداب والحقــوق، كم ــات الفلســطينية والمغربي فــي الجامع
عملــت علــى تكريــم 45 مــن الطــالب المتفوقيــن فــي مــدارس القــدس التابعــة لمديريــة 

التربيــة والتعليــم، وكــذا فــي جامعــة القــدس برســم الموســم الدراســي 2020 -2021.

مشــروع النــادي البيئــي بمدرســة الحســن الثانــي: أطلقــت الوكالــة مشــروع »نــوادي 
البيئــة« لتربيــة الناشــئة علــى أهميــة المحافظــة علــى البيئــة وعناصــر التــوازن الطبيعــي 
ــي فــي وادي الجــوز، مــن خــالل مشــروع  ــداء مــن مدرســة الحســن الثان فــي القــدس ابت

نموذجــي، ســيتم تعميمــه، تدريجيــا، علــى جميــع مــدارس القــدس.

الحملــة التحسيســية حــول البيئــة: تعمــل الوكالــة علــى تنظيم حملة التوعيــة والتثقيف 
لتالميــذ مــدارس القــدس بأهميــة المحافظــة علــى البيئــة وتــوازن المحيــط الطبيعــي، ومن 
أجــل ذلــك وقعــت اتفاقيــة مــع الجمعيــة المغربيــة للســياحة البيئيــة وحمايــة الطبيعــة مــن 
أجــل إنجــاز الدليــل الخــاص بالنــوادي البيئيــة الموجــه لطــالب المــدارس فــي القــدس الــذي 
ــي،  ــل المؤطــر البيئ ــل التطبيقــي، دلي ــي، الدلي ــل التقن ــل التعريفــي، الدلي يشــمل: الدلي

دليــل التربيــة علــى البيئــة، وإشــكالية القــدس البيئيــة.
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2.3 قطاع الصحة:

مــن أجــل التخفيــف مــن أثــر األحــداث التــي عرفتهــا مدينــة القــدس فــي شــهر رمضــان 1442 
ــة خــالل ســنة 2021  ــة، قامــت الوكال ــذي عرفتــه المستشــفيات بالمدين ــة، والعجــز ال هجري
بتزويــد مستشــفيات القــدس بالمســتلزمات واألجهــزة الضروريــة واألدويــة الحيويــة الخاصــة 
بالمســتعجالت وأقســام اإلنعــاش شــملت مستشــفى المقاصــد الخيريــة والمركــز الصحــي 

العربــي داخــل باحــات المســجد األقصــى.
3.3 قطاع اإلعمار والترميم:

أطلقــت وكالــة بيــت مــال القــدس الدفعــة األولــى مــن برنامــج اإلعمــار الطــارئ بالقــدس 
ــى أرضهــم، ويشــمل المشــاريع  ــم صمــود المقدســيين عل ــن أجــل دع خــالل ســنة 2021 م

ــة: التالي
1. مشروع تأهيل وإعادة ترميم مدرسة الحسن الثاني؛

2. مشروع إعادة بناء الجدار االستنادي المنهار في منطقة وادي حلوة بسلوان؛
3. مشروع إعمار وترميم عقار عيسى إبراهيم األعور بسلوان.

4.3 اســتكمال المرحلــة الثالثــة مــن ترميــم وتجهيــز المركــز الثقافــي المغربــي – 
بيــت المغــرب فــي القــدس

تقــوم الوكالــة هــذا العــام باســتكمال الترميــم الشــامل لمبنــى المركــز الثقافــي المغربــي 
وتجهيــزه فــي أفــق افتتاحــه قريبــا.
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4. برامج المساعدة االجتماعية:

تواصــل الوكالــة عملهــا فــي الميــدان االجتماعــي مــن خــالل االســتمرار فــي تنفيــذ البرامــج 
التالية:

1.4 برنامــج العيــش الكريــم: الــذي تــوزع الوكالــة بمقتضــاه 29 ألــف رغيــف خبــز يوميــا 
لفائــدة 2900 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل عــن 130 ألــف دوالر 

شــهريا يســتفيد منهــا حوالــي 20 مخبــزا.

2.4 مشــاريع المســاعدة خــالل شــهر رمضــان والمناســبات الدينيــة: فــي قطــاع 
ــع  ــة بتوزي ــة خــالل شــهر رمضــان 1442 هجري ــة، قامــت الوكال ــة العيني المســاعدة الغذائي
3000 حصــة غذائيــة علــى العائــالت المحتاجــة ومــن بينهــا العائــالت المســتفيدة مــن برنامــج 

كفالــة اليتيــم المقدســي.

3.4 برنامــج كفالــة اليتيــم المقدســي: يســتفيد منــه 100 يتيــم ويتيمــة مــن أبنــاء 
القــدس، وهــو يقــوم علــى تقديــم منحــة شــهرية فــي حــدود 80 دوالر أمريكــي لفائــدة 

كل مســتفيد. 
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5. مشاريع ومبادرات مؤسسة لرؤية مستقبلية بناءة
1.5 مبــادرات أهليــة مــن أجــل برنامــج مســتدام للتنميــة البشــرية فــي القــدس 

:BMAQ-CISdep

هــذا البرنامــج يهــدف لتحقيــق نــوع مــن اإلنصــاف والتكافــؤ وتعزيــز انخــراط الجمعيــات 
والهيئــات النشــيطة فــي القــدس فــي مجهــود حمايــة المدينــة وصيانــة موروثهــا الدينــي 
والحضــاري، ويســعى لتمويــل مشــاريع الجمعيــات فــي مجــاالت التدريــب المهنــي فــي 
الحــرف واألشــغال التــي يكثــر عليهــا الطلــب فــي القــدس وتســهل الولــوج لســوق الشــغل 

ومشــاريع تمكيــن المــرأة ومشــاريع المحافظــة علــى البيئــة.
وقــد أطلقــت الوكالــة الدفعــة األولــى مــن مشــاريع التنميــة البشــرية خــالل حفــل أقامتــه 
بيــن الربــاط والقــدس بتاريــخ 17 يوليــوز 2021 حضــره شــخصيات مــن القــدس وممثلــي 
الهيئــات والجمعيــات المقدســية، وتــم خاللــه توقيــع اتفاقيــات مــع 10 جمعيــات مســتفيدة، 

تعمــل فــي مجــاالت مختلفــة.

BMAQ-Dlala Marketstore 2.5 منصة »داللة« للتجارة االجتماعية والتضامنية

هــي عبــارة عــن منصــة إلكترونيــة تضعهــا الوكالــة رهــن إشــارة الهيئــات والمؤسســات 
اإلنتاجيــة والجمعيــات الحرفيــة فــي القــدس لتســويق منتجاتهــا فــي إطــار تضامنــي، يعــود 

بالنفــع علــى هــذه الهيئــات والمؤسســات والجمعيــات.



40          التقرير السنوي 2021 -   وكالة بيت مال القدس الشريف

والهــدف مــن هــذه المنصــة المســاهمة فــي دعــم قطــاع التجــارة والخدمــات فــي القــدس 
وتحســين الوضعيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للعامليــن فيــه، مــن خــالل تســهيل تســويق 
ــة فــي القــدس فــي إطــار  ــات الحرفي ــة والجمعي ــات والمؤسســات اإلنتاجي منتجــات الهيئ

تضامنــي.
ومــن أجــل تفعيــل هــذه المنصــة وقعــت الوكالــة ثــالث اتفاقيــات مــع كل مــن المركــز 

.DEVMOZ اإلســالمي لتنميــة التجــارة ومركــز النقديــات وشــركة

3.5 نادي »أطفال من أجل القدس«

ــاط والقــدس مــع  ــادي أحدثتــه الوكالــة بموجــب االتفاقيــة التــي وقعتهــا بيــن الرب هــو ن
مــدارس جبــران خليــل جبــران الدوليــة بالربــاط فــي المغــرب ومدرســة »لفريــر« بيــت حنينــا 

بالقــدس.

ــى لنمــوذج محــاكاة القمــة  ــدورة األول ــم ال ــم تنظي ــادي ت وضمــن األنشــطة الســنوية للن
الدوليــة للطفولــة مــن أجــل القــدس، تحــت شــعار: »التربيــة علــى قيــم المحبــة والســالم«. 

BMAQ-CfR&S 4.5 مركز »بيت المقدس« للبحوث والدراسات

والــذي يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى الجوانــب اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
فــي المدينــة المقدســة بالدراســة والتحليــل واقتــراح الحلــول المناســبة للتحديــات التــي 

تشــهدها المدينــة وســكانها.
عمل المركز هذا العام على طبع  إصدارين ضمن منشورات الوكالة:

الطبعة الثانية من دراسة »المغاربة في بيت المقدس« .	 
كتاب أصول العمارة والبنيان في بيت المقدس: بين صورة الماضي، وحاجيات 	 

الحاضر والمستقبل«. 
كمــا عمــل المركــز علــى اإلعــالن عــن دعــوة إلبــداء االهتمــام الختيــار أحســن المشــاريع 
البحثيــة فــي التجديــد واالبتــكار واالختــراع فــي مجــاالت العلــوم والتقنيــات وذلــك لتشــجيع 
الطلبــة والباحثيــن فــي تخصصــات الرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء والهندســة والتقنيــات 
وُنظــم المعلومــات علــى المضــي ُقدمــا فــي أبحاثهــم لبلــوغ أفضــل النتائــج الُممكنــة، 

ــا. وفــق المعاييــر الُمعتمــدة عالمي
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BMAQ-AM&Eo 5.5 مرصد »الرباط« للمالحظة والتتبع والتقويم بالقدس

ــات والمعلومــات  ــن المعطي ــى تأمي ــر 2021 بالقــدس، يهــدف إل ــوم 13 نونب ــم افتتاحــه ي ت
المناســبة لوضــع الخطــط والبرامــج والمشــاريع والمســاهمة فــي تحســين أداء الوكالــة 
إضافــة إلــى وضــع الوســائل الناجعــة لتتبــع مؤشــرات عملهــا فــي القــدس وتأميــن اآلليــات 
المناســبة لقيــاس أثــر البرامــج والمشــاريع ونتائجهــا علــى الفئــات المســتهدفة، وتضمــن 

هــذا المشــروع خــالل ســنة 2021 إصــدار التقاريــر التاليــة:

تقريــر المالحظــة والرصــد والتتبــع لتطــورات الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 	 
القــدس؛

إعداد الدراسات الميدانية حول الوضع االقتصادي للقدس؛	 

إعداد الدراسات الميدانية حول الواقع البيئي بالقدس؛	 

إعداد الدراسات الميدانية حول الواقع التعليمي في القدس.	 
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ويبيــن الجــدول التالــي الكلفــة اإلجماليــة للبرامــج والمشــاريع المعتمــدة خــالل ســنة 2021، 
ــم، الصحــة، اإلعمــار،  ــى قطــاع التعلي ــي بلغــت 3,6 مليــون دوالر أمريكــي موزعــة عل الت
المســاعدة االجتماعيــة، مبــادرات أهليــة مــن أجــل برنامــج مســتدام للتنميــة البشــرية، مركــز 
»بيــت المقــدس« للبحــوث والدراســات، مرصــد »الربــاط« للمالحظــة والتتبــع والتقويــم، 

والمركــز الثقافــي المغربــي:

مشاريع وبرامج الوكالة المعتمدة لسنة 2021

المبلغ بالدوالرالقطاعات

دعم القطاعات االجتماعية:
430,00 133قطاع التعليم1-

521,00 82برنامج المنح الدراسية للطلبة

909,00 40النادي البيئي بمدرسة الحسن الثاني

حملــة توعيــة لفائــدة تالميــذ مــدارس القــدس بأهميــة المحافظــة علــى 
000,00 10البيئــة وعلــى التــوازن الطبيعــي 

981,87 49قطاع الصحة2-

981,87 49شراء األدوية لمستشفى المقاصد و المركز الصحي العربي

285,35 263قطاع االعمار والترميم3-

516,00 120تأهيل وإعادة ترميم مدرسة الحسن الثاني

459,35 92ترميم الجدار االستنادي

310,00 50ترميم عقار عيسى األعور

697,22 446المجموع الكلي لدعم القطاعات االجتماعية

برنامج المساعدة االجتماعية
784,30 842 1برنامج العيش الكريم

738,00 105برنامج كفالة اليتيم المقدسي

522,30 948 1المجموع

BMAQ-CISdep مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس
458,00 314تمويل مشاريع الجمعيات المقدسية

578,00 4مصاريف إدارية

036,00 319المجموع
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BMAQ-CfR&S مركز »بيت المقدس« للبحوث والدراسات

521,00 35توزيع الجوائز على الطلبة والتالميذ المتفوقين

156,00 14طباعة الكتب ضمن إصدارات الوكالة

677,00 49المجموع

BMAQ-AM&Eo مرصد »الرباط« للمالحظة والتتبع والتقويم بالقدس

JCSER 721,00 6تقرير عن الحالة االجتماعية في القدس

000,00 3دراسة حول البيئة في القدس 

000,00 8دراسة حول الواقع االقتصادي في القدس 

018,00 8دراسة حول الواقع التعليمي في القدس 

509,00 20مصاريف إدارية

248,00 46المجموع

BMAQ –DlalaMarketstore منصة ›داللة‹ للتجارة االجتماعية والتضامنية

984,00 30 مجموع منصة داللة

تسيير المركز الثقافي المغربي

788,50 3كفالة الصيانة - عالج تسريب المياه

250,00 15أتعاب المحاسب 

050,00 14أتعاب المحامي 

475,00 3كاميرات وأجهزة - دفعة نهائية

000,00 105مصاريف التسيير

563,50 141المجموع1

 ترميم وتجهيز المركز الثقافي المغربي بالقدس

000,00 384المرحلة األخيرة من أعمال ترميم وتأهيل المركز الثقافي المغربي

000,00 234تجهيز وتأثيث المركز الثقافي المغربي

000,00 32زيادة غير متوقعة

000,00 650المجموع2

563,50 791مجموع ترميم وتجهيز وتسيير المركز الثقافي المغربي

728,02 632 3المجموع الكلي للمشاريع والبرامج المعتمدة لسنة 2021
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