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 المحتويات

 تاريخ انعقاد المؤتمر التخصص عنوان المؤتمر /الوزارةاسم المؤسسة
 م27/10/2010 عموم تربوية التعميم وتكنولوجيا التكنولوجية التربية جامعة االقصى

فمسطيني التواصل و الحوار نحو مجتمع  الجامعة اإلسالمية
 أفضل

 م31/10/2011 عموم تربوية

شكاليات  جامعة االقصى كميات التربية بين النظرية وا 
 التطبيق

 م3/7/2012 عموم تربوية

 القرن  في والعالمية المحمية بين التربية جامعة األزهر
 والعشرين الحادي

 م14/11/2012 عموم تربوية

وزارة التربية والتعميم 
 العالي

التعميم الفمسطيني "رؤى التميز في 
 "إبداعية

 م25/12/2012 عموم تربوية

واقع  "لقيم في المجتمع الفمسطينيا جامعة فمسطين
 "وتحديات

 م30/9/2017 عموم تربوية

مجمع المغة العربية 
 الفمسطيني

 م15/6/2014 العموم األدبية والمغوية المغة العربية ومواجهة تحديات العصر

مجمع المغة العربية 
 الفمسطيني

 م12/6/2015 العموم األدبية والمغوية التعريب والمصطمحات وألفاظ الحضارة

مجمع المغة العربية 
 الفمسطيني

جهود عمماء فمسطين المغوية في 
 القرنين التاسع عشر والعشرين

 م6/4/2016 العموم األدبية والمغوية

مجمع المغة العربية 
 الفمسطيني

 م4/4/2017 العموم األدبية والمغوية "وحمولإشكاليات "النص والمصطمح 

 لمعموم األول الدولي العممي المؤتمر جامعة األقصى
 والتطبيقية الطبيعية

 الطبيعية والتطبيقية  العموم
 والهندسيةوالبيئية 

 م23/5/2006

إلعمار ي للهندسالثاني االمؤتمر الدولي  الجامعة اإلسالمية
 والتنمية

والتطبيقية  الطبيعية  العموم
 والبيئية والهندسية

 م4/9/2007

عمار  الجامعة اإلسالمية المؤتمر الدولي الثالث لمهندسة وا 
 غزة

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م11/10/2010

 ثالث لمتراث المعماري المؤتمر الدولي ال الجامعة اإلسالمية
 "تجارب وحمول لمحفاظ والتأهيل "

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م30/4/2011
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 لمعموم الثاني الدولي العممي المؤتمر جامعة األقصى
 والتطبيقية الطبيعية

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م20/5/2011

نحو المؤتمر الدولي الهندسي الرابع " الجامعة اإلسالمية
 والعشرينهندسة القرن الحادي 

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م18/10/2012

 الجامعية الكمية
 التطبيقية لمعموم

 التطبيقية لمعموم األول الدولي المؤتمر
 تنموية" تكنولوجية بيئة نحو"

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م24/9/2013

الطبيعية والتطبيقية   العموم والتنمية لمعموم الخامس الدولي المؤتمر الجامعة اإلسالمية
 والبيئية والهندسية

 م25/2/2014

المؤتمر الدولي الهندسي الخامس  الجامعة اإلسالمية
 لمهندسة واالستدامة

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م9/11/2014

وحمول المدن آفاق "المؤتمر الدولي  الجامعة اإلسالمية
 "الذكية

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م30/8/2016

الطبيعية والتطبيقية   العموم والتنمية لمعموم السادس الدولي المؤتمر الجامعة اإلسالمية
 والبيئية والهندسية

 م14/3/2017

والتطبيقية  الطبيعية  العموم مؤتمر آليات حماية البيئة جامعة اإلسراء
 والبيئية والهندسية

 م27/11/2017

ثالث لمعموم األساسية المؤتمر الدولي ال جامعة األزهر
 و التطبيقية

الطبيعية والتطبيقية   العموم
 والبيئية والهندسية

 م19/3/2018

وزارة األوقاف 
 والشؤون الدينية

 الغاصبينفمسطين لن يطول ليل 
 

 م2195/2009 التاريخ والعموم السياسية

 م7/5/2011 التاريخ والعموم السياسية وثقافة تاريًخا القدس الجامعة اإلسالمية
هيئة االسرى 
 والمحررين

 م25/11/2013 التاريخ والعموم السياسية المؤتمر األول لألسرى المحررين

استشراق مستقبل الصراع اإلسالمي  الجامعة اإلسالمية
 الصهيوني في فمسطين

 م2/3/2014 والعموم السياسيةالتاريخ 

 م15/9/2015 التاريخ والعموم السياسية قطاع غزة: الواقع وآفاق المستقبل جامعة األزهر
اإلدارة  ةأكاديمي

والسياسة لمدراسات 
 العميا

مؤتمر األمن القومي الفمسطيني الثالث 
 بغزة

 م11/1/2015 التاريخ والعموم السياسية

 م4/10/2016 التاريخ والعموم السياسيةالتحوالت الموضوعية في القضية  الجامعة اإلسالمية
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 الفمسطينية بعد أوسمو
قضية … فمسطين  "المؤتمر الدولي جامعة اإلسراء

 "وحق
 م2/11/2016 التاريخ والعموم السياسية

المتحدة والقضية الفمسطينية  األمم جامعة اإلسراء
 تحديات وفرص

 م5/2/2018 التاريخ والعموم السياسية

التراث الفمسطيني.. ذاكرة شعب وهوية  الجامعة اإلسالمية
 وطن

 م18/4/2018 التاريخ والعموم السياسية

وأثرها عمي حقوق  اإلسرائيميةاالنتهاكات  جامعة غزة
 االنسان

 م5/5/2018 التاريخ والعموم السياسية

سراء  والقضية العربية الدول جامعة جامعة االا
 "وفرص تحديات" الفمسطينية

 م5/2/2019 التاريخ والعموم السياسية

 اإلعجاز"  الثالث العممي المؤتمر جامعة األقصى
 "الكريم القرآن في

 م15/5/2000 العموم اإلسالمية

 م19/4/2005 العموم اإلسالمية الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر الجامعة اإلسالمية
 م15/3/2006 العموم اإلسالمية ومتطمبات الواقعالتشريع اإلسالمي  الجامعة اإلسالمية
المؤتمر الثاني لإلعجاز في القرآن  الجامعة اإلسالمية

 الكريم والسنة النبوية
 م26/9/2016 العموم اإلسالمية

أزمة الفهم وعالقتها  الدولي المؤتمر الجامعة اإلسالمية
 بظاهرة التطرف والعنف

 م7/3/2018 العموم اإلسالمية

 الدراسات لعمداء األول الدولي المؤتمر األقصىجامعة 
 العممي والبحث العميا

 م24/11/2012 التعميم العالي

 نحو" فمسطين في العممي البحث أولويات الجامعة اإلسالمية
 "العممي لمبحث وطني دليل

 م25/3/2013 التعميم العالي

الكمية الجامعية 
 لمعموم والتكنولوجيا

 تدور الكميا"األول  العممي المؤتمر
 المجتمع" تنمية في والجامعات

 م25/10/2013 التعميم العالي

المتطمبات الجامعية  " العممي المؤتمر جامعة فمسطين
 ة "بين الحاجات الراهنة والمستقبمي

 م9/4/2014 التعميم العالي

كمية مجتمع غزة 
 لمعموم السياحية

المؤتمر العممي األول لمتعميم والتدريب 
 بغزةالمهني 

 م30/5/2016 التعميم العالي

 م12/11/2005 شخصيات عرفات ياسر"  الدولي العممي المؤتمر جامعة األقصى
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 شعب ومسيرة وطن ذاكرة
 اإلمام" الرابع الدولي العممي المؤتمر جامعة األقصى

 الشافعي
 م6/5/2012 شخصيات

 المؤتمر القانوني الطالبي األول في  جامعة األزهر
 فمسطين

 م17/4/2011 العموم القانونية

 جامعة االزهر
 

لقانون و التنمية في فمسطين تحديات "ا
 "الواقع و آفاق المستقبل

 م14/12/2012 العموم القانونية

القانون الدولي اإلنساني في ضوء  الجامعة اإلسالمية
 الشريعة اإلسالمية

 "ضمانات التطبيق والتحديات المعاصرة

 م25/10/2015 العموم القانونية

 تفعيل المؤتمر الدولي العممي الثاني " راءسجامعة االا 
 الخاصة الحماية وآليات ضمانات

 "فمسطين في التعذيب بمناهضة

 م12/12/2017 العموم القانونية

سراء  المؤتمر العممي الثالث  جامعة االا
تعزيز حقوق المرأة الفمسطينية في ضوء 

  ات والتجارب الدوليةياالتفاق

 م11/3/2019 العموم القانونية

 م13/12/2013 اإلعالم اإلعالم الفمسطيني وتحديات المواجهة وزارة األعالم
 جامعة غزة

 
دور وسائل اإلعالم واالتصال في 

 التوعية االجتماعية
 م19/4/2017 اإلعالم

 م24/4/2007 العموم الطبية والصحية .مؤتمر الدولي األول لمتمريضال الجامعة اإلسالمية
 م17/11/2013 العموم الطبية والصحية مؤتمر الجراحة األول في فمسطين وزارة الصحة

"الواقع الصحي في المؤتمر الدولي  اإلسراءجامعة 
 من منظور حقوق اإلنسان" فمسطين

 م12/12/2016 العموم الطبية والصحية

كمية العموم الطبية التطبيقية مؤتمر  جامعة األزهر
 األول

 م20/11/2017 العموم الطبية والصحية

 م11/8/2018 العموم الطبية والصحية المؤتمر الطبي األول جامعة األزهر
 م6/10/2018 العموم الطبية والصحية المؤتمر الدول األول لمعموم الصحية. الجامعة اإلسالمية
 م18/2/2018 العموم االقتصادية  واإلداريةلمؤتمر العممي األول لمتنمية ا جامعة األزهر

http://nursing.iugaza.edu.ps/الكلية/المؤتمرات-والأيام-العلمية/المؤتمر-الدولي-الأول-للتمريض
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 .المجتمعية
 بطالة وحمول آفاق" الوطني المؤتمر الجامعة اإلسالمية

 "الخريجين
 م17/11/2016 العموم االقتصادية  واإلدارية

قضايا تنموية "المؤتمر العممي الثاني  جامعة األزهر
 "معاصر

 م5/11/2018 العموم االقتصادية  واإلدارية

 المؤتمر الرياضي العممي الثاني وزارة الثقافة
 "الرياضة الفمسطينية واقع وطموح"

 م21/11/2011 أنشطة رياضية
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التربويةالعموم   
التعميم" وتكنولوجيا التكنولوجية "التربية العممي المؤتمر  

م2010/ 10/  27  
قصىجامعة األ  

التكظيف الفعاؿ لخدمة الصفكؼ االفتراضية التفاعمية في التدريس الجامعي كالعاـ بصكرة  .1
 متدرجة لخدمة العممية التعميمية.

العالي لمنح درجات عممية عمى مستكػ الدبمـك التنسيق بيف الجامعات ككزارة التربية كالتعميـ  .2
المعتمدة عمى تقنية التعميـ اإللكتركني كجزء مف نسبة عدد الساعات المحددة  سكالبكالكريك 
 لمتخرج.

تشكيل مجمس دائـ يضـ عمداء كميات التربية بالجامعات كمسئكؿ مف كزارة التربية كالتعميـ  .3
برامج إعداد المعمـ بكجو عاـ كا عداد معمـ التربية  لمناقشة كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتطكير

 التكنكلكجية بكجو خاص  .
كضع رؤية مقترحة تكحيد الخطة األكاديمية كمتطمبات التخرج في برنامج إعداد معمـ التربية  .4

التكنكلكجية بيف الجامعات كالكميات في قطاع غزة لضماف تكحيد المخرجات كا عداد معمـ 
 لميارات البلزمة لتدريس التكنكلكجيا في مراحل التعميـ العاـ . متمكف مف الكفايات كا

التأكيد عمى الجكانب العممية كالتطبيقية خبلؿ فترة إعداد معمـ التربية التكنكلكجية مف خبلؿ  .5
 ربط الجكانب النظرية بالتطبيق أثناء تدريس المساقات كخبلؿ فترة التربية العممية .

لفرصة لمطمبة المعمميف مف التدريب فييا تحت إشراؼ أساتذة عقد اتفاقيات مع مدارس تتيح ا .6
 الجامعة الكتساب الميارات التدريسية. 

إعادة النظر في الخطة األكاديمية إلعداد معمـ التربية التكنكلكجية في الجامعات كالكميات  .7
 الفمسطينية كتطكيرىا في ضكء :

 مع الفمسطيني.المعايير العالمية ذات الصمة مع مراعاة خصكصية المجت .8
  .تحميل مناىج التكنكلكجيا بمراحل التعميـ العاـ .9

  .آراء الخريجيف كاحتياجات سكؽ العملاألخذ ب .10
كبيف  برامج إعداد معمـ التكنكلكجيا في الجامعاتالقائميف عمى التنسيق المتكاصل بيف  .11

 .بتدريس التكنكلكجيا كزارة التربية كالتعميـ العالي لمناقشة كافة القضايا المتعمقةالمسئكليف في 
 تطكير البنى التحتية في المؤسسات التعميمية لتتمكف مف تطبيق التعميـ اإلليكتركني . .12
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فريق  فيواإللكتركنية المساندة لممقررات المختمفة ، يعمل  المكاد التعميميةإنشاء مركز لتصميـ  .13
 .كالمؤسسات ذات الصمة جامعات المف المتخصصيف مف 

 المتكفرة مف أساتذة جامعات كمختصيف إلجازة مصادر التعميـ اإلليكتركنيتشكيل لجاف عممية  .14
 كفق معايير متفق عمييا .

إعادة النظر في عدد الحصص المخصصة لتدريس مادة التكنكلكجيا كزيادتيا عف حصتيف  .15
بما يمكف الطمبة مف االستفادة منيا  أسبكعيا في المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث

 . في عمميتي التعميـ كالتعمـ كتكظيفيا 
التكنكلكجية مع مراعاة البيئة المحمية  التربية مجاؿ في كالعالمية العربية التجارب مف االستفادة .16

 مناىج التكنكلكجيا بمراحل التعميـ العاـ .  عند تطكير
اإلعبلمي بتكزيع مطكيات كعقد لقاءات كمنتديات إعبلمية لكسر الحاجز تجاه الدكر تفعيل  .17

 اإلليكتركني.افة التعميـ ثق
 يتضمف كافة التجارب كاألنشطة بمراحل التعميـ العاـ لكتب التكنكلكجيا ةإعداد كتب مصاحب .18
  كالطالب.المعمـ  ايستفيد مني ةكتركنية الكاردة في الكتب المقرر يلاإل .19
ع إجراء دراسات ميدانية لمتعرؼ عمى المشكبلت التي تكاجو تطبيق التعميـ اإلليكتركني ككض .20

 الحمكؿ المناسبة ليا .
لحضكر مؤتمرات كلمشرفي مراكز مصادر التعمـ تييئة الفرصة لبلبتعاث الخارجي لممعمميف  .21

في مجاؿ التعميـ كالتعرؼ عمى المستجدات ككرش عمل الكتساب مزيد مف الخبرات 
  .اإلليكتركني 

حكؿ ميارة المعمـ في استخداـ تكنكلكجيا  ا  تضميف استمارة تكظيف المعمميف الجدد بنكد .22
 المعمكمات كاالتصاؿ.

 تزكيد المكتبات في الجامعات كالمؤسسات التعميمية بمصادر التعمـ اإلليكتركني . .23
عقد معارض بصكرة دكرية بالتنسيق بيف الجامعات ككزارة التربية كالتعميـ العالي كالمؤسسات  .24

 التعميـ.جيا المختصة لعرض المستجدات في مجاؿ تكنكلك 
مستحدثات عقد دكرات كلقاءات تربكية لكل مف المعمميف كالطمبة لرفع كفاياتيـ في التعامل مع  .25

 . تكنكلكجيا التعميـ
 .حديثة في التعميـ العالي كالعاـ استخداـ أساليب تدريسية قائمة عمى  تكظيف التكنكلكجيا ال .26
كصيات المؤتمر كالبحث في أنجع الطرؽ التنسيق بيف إدارة المشركع كالجيات المعنية لدراسة ت .27

 .الستفادة منيا 
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"التواصل و الحوار نحو مجتمع فمسطيني أفضل"المؤتمر التربوي الرابع   
م31/10/2011  

غزة –الجامعة اإلسالمية   
أسالب  كاستمياـ ،النبكية كالسنة الكريـ القرآف ضكء في التربكؼ  كالحكار التكاصل مفيـك تأصيل .1

فشاء النبكية رةيالس خبلؿ مف الفاعمة كالحكار التكاصل  مفيكما   كالحكار التكاصل ثقافة كا 
 .كطمبتيـ المعمميف بيف كممارسة  

 بما التربكؼ  التطكير كاستراتيجيات التعميمة كالسياسات التربكية الفمسفة بناء في النظر إعادة .2
 االتصاالت تكنكلكجيا عصر في نعيش ألننا لؾكسمككا  كذ فكرا   كالتكاصل الحكار ثقافة حققي

 .اإللكتركنية
 ك ،التعممية العممية أطراؼ فبي كالحكار التكاصل عمى المعتمدة التعممية األساليب تطكير  .3

 الحكار ك التكاصل فيتحس في اإللكتركنية االتصاؿ ككسائل الحديثة التعميـ تكنكلكجيا استخداـ
 .التربكية العممية أركاف ببف الفاعل

 التعميـ كمعممي الجامعي التدريس ىيئة ألعضاء عالية ككفاءة فعالية ذات تدريبية دكراتعقد  .4
 كالحكار التكاصل ثقافة بناء يقتضي كىذا كالمعتقد، الفكر في لنا المخالفيف مع التكاصل عمى .5

 .اآلخريف مع لمحكار كمرنة كاضحة أسس ككضع أكال أنفسنا مع
 اإلعبلـ، كسائل خبلؿ مف المجتمع في المثقفة الفئات فيب الحكار كأدب االختبلؼ فقو إشاعة .6

 بمستكػ  لبلرتقاء الجيكد كتكجبو ،كاالجتماعية التربكية المؤسسات أكناؼ في المثمرة كالحكارات
 كمدراء كالثانكؼ  العاـ كالطمبة كالمعمميف كالمدريف المشرفيف فئات لدػ كالتكاصل الحكار ممارسة
 .لدييـ التكاصل ميارات ك الحكار بقدرات النيكض أجل مف المدارس

 فكرا   عاؿالف التربكؼ  كالحكار التكاصل ثقافة ززعي ماب التربكؼ  التأىيل برامج في النظر إعادة  .7
ضافة القائمة، لممساقات تحديث مف ذلؾ حققي ما نجازكا   كسمككا  عمى ركزت جديدة اتمساق كا 
 .الفعاؿ التربكؼ  التكاصل

 القضايا يناقش العالي التعميـ مؤسسات ويعم تشرؼ "اإلنترنت" شبكة عمى تربكؼ  مكقع إنشاء .8
 بالجانب يتعمق ما بكل المرتاديف دزك يك  الطمبة، التعميمة لدػ المشكبلت ُعالجي ك التربكية

 .التربكية العممية أطراؼ جميع فيب التربكؼ  التكاصل لتحقق كذلؾكؼ الترب
 كطمبتيـ، المعمميف بيف التربكؼ  كالحكار لمتكاصل اميدان   تككف  بحيث الصفية البيئة تييئة  .9

 .اإللكتركني االتصاؿ ككسائل التعميـ تكنكلكجيا ـكاستخدا
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 الميداف ك التربكؼ  الحقل بكصفيا كالحكار التكاصل ثقافة ترسيخ في المدرسة بدكر النيكض .10
 التي يةك ربتال كالخبرات اليادفة التربكية النشاطات خبلؿ مف كذلؾ التربكية، لمنظرية التطبيقي
 .كخارجيا أسكارىا داخل المدرسية تقدميا

 الثقافة ىذه جعل في لممساىمة البناء كالتكاصل الحكار ثقافة لنشر اإلعبلـ كسائل تكظيف .11
 .كالحكار التكاصل ثقافة لتطكير مييأة اجتماعية بيئة بتكفير  كبذلؾ مألكفا،   اجتماعيا   سمككا  

 الحكار كأدب التكاصل ثقافة غرس في الفمسطينية األسرة دكر بتعزيز التربكية المؤسسات قياـ .12
 الكعي بمستكػ  ترتقي تربكية ثقافية كندكات مفتكحة حكارية برامج خبلؿ مف أبنائيا، نفكس في
 .كالحكار التكاصل ثقافة بناء في ألبنائيـ عكف  ليككنكا كاألميات اآلباء لدػ

 كاالستفادة النافعة الخبرات تبادؿ أجل مف العالي التعميـ مؤسسات بيف كالحكار التكاصل تتنشط .13
  كسائل عبر الحكار كندكات ،ةيكالبحث العممية النشاطات في كالمشاركة الرائدة التجارب مف

 .كالحكار التكاصل مف المرجكة التربكية الفكائد يحقق بما الحديثة االتصاؿ  .14
 مف التربكؼ  كالحكار التكاصل ثقافة بتعزيز كتصميميا المناىج تخطيط عمى القائميف اىتماـ .15

 المتعمميف تُكسب كممارسات أفكارا المدرسية كالخبرات الدراسية تكالقرارا جالمناى تضميف خبلؿ
 .ذلؾ لتحقيق البلزمة بالميارات تزكدىـ كما التربكؼ، كالحكار التكاصل نحك إيجابية اتجاىات

 مف مرتاديو لدػ اءالب كالتكاصل اإليجابي الحكار يعزز بحيث المسجد دكراالرشاد عف  .16
 .الكاحد االجتيادؼ لمرأؼ التعصب دائرة مف كيخرجيـ كالفتية، الشباب

شكاليات التطبيق "المؤتمر التربوي الثالث " كميات التربية بين النظرية وا   
م 3/7/2012  

 جامعة االقصى
 العربية. الدكؿ في التربية كميات تجمع بحثية تكاصل شبكة تشكيل .1
 تتمتع األقصى كجامعة كالتعميـ التربية كزارة مسؤكلية تحت العممية لمتربية كحدة إنشاء  .2

 العممية. التربية عمى لئلشراؼ كافية كميزانية خاصة ىيكمية كليا باستقبللية
 تكفير عمى كالعمل، اإللكتركنية المراكز نماذج ألحدث مكاكب إلكتركني تعميـ مركز إنشاء  .3

 التعميمية. العممية في التعميـ لتكنكلكجيا التحتية البنية
في جميع القاعات   شدد الباحثكف عمى أىمية تكفير أجيزة حاسكب مجيزة بتقنيات حديثة  .4

 .التدريسية
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التأكيد عمى تكجيو اإلعبلـ المرئي كالمقركء كالمسمكع لمتقريب الثقافي، مع إعبلء شأف القيـ  .5
 .اإلنسانية كرفض اإلذعاف كالتبعية

 كأسس الثقافات تعدد حكؿ الطمبة بتكعية تتعمق مساقات حكطر  المناىج تطكير عمى العمل .6
المتنكعة  التفكير أساليب استخداـ  عمى الطبلب كتحفيز كاإلسبلمية كالعربية الكطنية الذات

 األفكار كدحض الحقيقة، عف لمبحث لمطالب المجاؿ كترؾ الفكرؼ، الجمكد عف كاالبتعاد
 الخاطئة.

 بجامعة كتطكيره التدريس ىيئة أعضاء أداء لتقييـ متخصص مركز إنشاء أىمية عمى التأكيد .7
 التدريبية االحتياجات كتحديد التقييـ، بنتائج تيتـ عممية بدراسات يقـك بحيث قصىاأل .8
 لممحاضريف. .9

 التدريسي أدائيـ في المتميزيف الجامعي التدريس ىيئة ألعضاء كمعنكية مادية حكافز تقديـ .10
 التميز. إلى اآلخريف يدفع مما

 في تبرز قد كالتي الحالية التحديات ضكء في المعمـ أداء لتجكيد مستقبمية رؤية رسـ  .11
 المستقبل.

 المحمية الجامعات داخل التدريس ىيئة أعضاء بيف البحثي اإلنتاج تعاكف  العمل عمى تعزيز  .12
 .العممي الميداف بمشكبلت التربكؼ  اإلعداد مقررات كالعربية كربط

 مجاؿ في المستجدات ليساير التربكية الكميات في  العممية التربية برنامج تطكير عمى العمل .13
 التدريس. كميارات الكفايات،

 يككف  أف عمى الثانكؼ  التعميـ بمرحمة  لمطمبة كالميني التعميمي كاإلرشاد بالتكجيو القياـ أىمية  .14
 تخصصاتيـ نحك الطمبة بإرشاد يقـك كمينيا تعميميا مكجيا يضـ تكجيو مكتب  مدرسة بكل

 . المينية
 العمالة مف العمل سكؽ  باحتياجات( القبكؿ سياسة خاصة) التعميمية السياسة المطالبة بربط .15

 البلزمة األعداد تحديد يتـ أساسيا عمى المستقبل كالتي في( كنكعياتيا كتخصصاتيا أعدادىا)
 الخريجيف. مف

 إعداد مجاؿ في المختصيف العالي كالتعميـ التربية كزارة في المسئكليف عمى الباحثكف  تمنى  .16
 المعاصرة لممعمميف باالحتياجات التدريبية البرامج ربط الخدمة، أثناء في المعمـ كتنمية

 المتجددة. 
 أسمكب كاعتماد لطبلبنا، المكجو التربكؼ  خطابنا في المسؤكلية استشعار أىمية التأكيد عمى .17

 .لو الذاتي التقكيـ
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"المحمية والعالمية في القرن الحادي والعشرينالتربية بين "المؤتمر الدولي   
م14/11/2012  

 جامعة األزهر
 .تفعيل التعميـ االلكتركني في المدارس كالجامعات .1
 .تدريب المعمميف عمى تصميـ البرامج كاالمتحانات االلكتركنية  .2
 .التأكيد عمى فعالية التعميـ االفتراضي كأحد أساليب التعميـ العصرية  .3
سطينية عامة لمتكنكلكجيا كالتعميـ االلكتركني كبث لقاءات إرشادية ألكلياء إنشاء ىيئة فم  .4

 .األمكر
 .االىتماـ بالتكنكلكجيا كاستخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ .5
 .التخطيط لدكرات عممية لممعمميف .6
 .الحد مف المعيقات التي تكاجو كميات التربية .7
 اإلدارة التعميميةتعزيز ثقافة إدارة المعرفة لدػ العامميف في  .8
 .االرتقاء ببرامج الدراسات العميا لتتناسب مع متطمبات العصر  .9

 .االستفادة مف التجارب العالمية في تطكير برامج إعداد المعمميف في كميات التربية  .10
 .تزكيد الجامعات الفمسطينية بمصادر المعمكمات كالكتب لتعزيز المعرفة كا عداد األبحاث .11

ل لوزارة التربية والتعميم العاليالمؤتمر الدولي األو  
 التميز في التعميم الفمسطيني "رؤى إبداعية".

م25/12/2012  
 وزارة التربية والتعميم العالي

ضركرة التعاكف بيف كزارة التربية كالتعميـ كالجامعات في كضع سياسة تربكية مكحدة إلعداد  .1
 المعمـ الفمسطيني.

مينة التعميـ لبلرتقاء بالتعميـ كانتقاء أفضل كأكفأ العمل عمى استحداث نظاـ رخصة مزاكلة  .2
 المعمميف.

ضركرة تطبيق االستراتيجيات التي تنمي الفكر اإلبداعي ألنيا بالفعل تساعد عمى تنمية قدرات  .3
 التبلميذ.

ضركرة تفعيل العمل اإلعبلمي بالكزارة لتبصير )الطمبة، المعمميف، أكلياء األمكر( بطبيعة  .4
 دة، كتحسيف فيميـ ألغراضيا.االمتحانات المكح
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ضركرة تبني كزارة التربية كالتعميـ لبلمتحاف )التجريبي( لمثانكية العامة، بإجرائو في جميع  .5
 المديريات بترتيبات مكحدة مع إلزاـ الطمبة بحضكر االمتحانات التجريبية في جميع المباحث.

ي أسئمة االمتحانات كتنكيعيا ضركرة مراعاة التكازف في األكزاف النسبية لميارات التفكير ف .6
 بحيث ال يطغى مستكػ عقمي عمى آخر.

العمل عمى تنمية مفيـك العمل بركح الفريق بيف العامميف في المؤسسات العممية في محافظات  .7
 غزة.

العمل عمى ابتعاث القيادات التربكية المتميزة لتمقى دكرات تدريبية في دكؿ متقدمة كاألخذ  .8
 بمفيـك تفكيض السمطة.

 تفعيل دكر مجمس أكلياء األمكر في المدرسة. .9
تكعية مديرؼ المدارس بأنماط اإلدارة التربكية الحديثة مف خبلؿ عقد دكرات ككرش عمل في  .10

 ىذا المجاؿ.
تشجيع االبتكار كالتجديد القائـ عمى إيجاد البدائل المستقبمية كاستثمار الفرص المتاحة التي  .11

 يفرضيا المستقبل.
ة حديثة في اإلدارة كبخاصة مدخل اإلدارة االستراتيجية مف أجل تحقيق تبني مداخل إداري .12

 الكفاءة كالفعالية في العمل اإلدارؼ.
ابتكار مصادر جديدة لمتمكيل كتكفير المكاد البلزمة لتطكير تدريب القيادات التربكية كيحتاج  .13

 ذلؾ إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المحمي لدعـ عممية التدريب في الكزارة.
كفير الدعـ كالحكافز لممؤسسات التعميمية العامة كالخاصة عمى حد سكاء لشراء تسييبلت ت .14

 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. 
كضع سياسات مدرسية، كمرنة تمكف المعمميف كالطمبة مف الكصكؿ إلى مصادر تكنكلكجية  .15

 ج الدراسية.المعمكمات كاالتصاالت بأسمكب مخطط لو جيدا ، لدعـ عممية تأصيل المناى
العمل عمى استخداـ أنظمة مراقبة كتقييـ كطنية مناسبة تتيح إجراء تقييمات منتظمة النتائج  .16

 كالكفاءات المكتسبة، ككشف العيكب المحتممة مبكرا  مما يجعل تطبيق السياسات أكثر فعالية.
ا يساعد العمل عمى ضركرة إعداد معامل الككمبيكتر كتجييزىا كتكصيميا بشبكة االنترنت مم .17

 عمى تكظيف استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الكيب.
ضركرة إيجاد إدارة قيادية نشطة كمؤىمة، تعمل عمى إنجاح تكظيف التعميـ اإللكتركني مف  .18

 خبلؿ تييئة الككادر البشرية، كعقد الدكرات التدريبية في مجاؿ التعميـ اإللكتركني.
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ل الفعاؿ لدييـ، لتكظيفيا خبلؿ ممارستيـ عقد دكرات لممعمميف لتنمية ميارات التكاص .19
 التكاصمية مع الطمبة، كتعريفيـ بالقنكات االتصالية المختمفة، كخاصة اإللكتركنية.

ضركرة تكفير السبكرة الذكية في كل مدرسة مف مدارسنا لما ليا مف أىمية كبيرة في زيادة  .20
 دافعية الطمبة.

طمبة الصـ كالعمل عمى فتح مكتب لبلستشارة ضركرة االىتماـ باإلرشاد التربكؼ كالنفسي لم .21
 النفسية التي تعني بمشكبلتيـ، كمتابعة حمكليا.

أف يقـك المرشدكف التربكيكف في المدارس كمؤسسات التربية الخاصة لؤلطفاؿ ذكؼ صعكبات  .22
 التعمـ بكضع برامج تقكيمية لسمكؾ األطفاؿ.

 "واقع وتحديات "لقيم في المجتمع الفمسطينيا
 م30/9/2017

 فمسطين جامعة
دعكة الجامعات الفمسطينية بالتركيز لبلرتقاء بالخدمات الطبلبية المقدمة لطمبة الجامعات  .1

كالحياة الجامعية؛ لتحسيف معايير الجكدة الشاممة كبمزيد مف الدعـ لؤلنشطة الطبلبية التي 
 عي كاالقتصادؼ تحقق المضاميف المرتبطة بالقيـ لما ليا مف أثر في النمك التعميمي كاالجتما

أف تراعي الخطط التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية المنظكمة القيمية   .2
 كتكظيفيا مف خبلؿ المساقات التدريسية .

تشجيع الجامعات إلجراء البحكث كالدراسات حكؿ المنظكمة القيمية المجتمعية كرصد جكائز  .3
 مع .ألفضل البحكث في قضايا القيـ في المجت

إعادة صياغة محتكػ الكتب المدرسية المقررة بما يعزز القيـ سكاء باألنشطة أك مف خبلؿ   .4
 سياؽ المحتكػ .

 –إثراء الكتب المدرسية بمزيد مف القيـ المستكحاة مف مصادر اإلسبلـ في مثل : ) األمانة   .5
 حفع السر ...( –صمة الرحـ 

العاـ ؛ إلنشاء جيل يؤمف بالكحدة الكطنية  تعزيز مفيـك المكاطنة لدػ طمبة مدارس التعميـ .6
 كالتكافق الكطني مف أجل مصمحة الكطف ككحدتو ...

العمل عمى نشر الكعي بأىمية القيـ السياسية المستمدة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية لدػ   .7
 طمبة المرحمة الثانكية .
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عي ، كمخاطبة الجيل بالمغة تكثيف الحمبلت التكعكية لمكاجية خطر مكاقع التكاصل االجتما  .8
 الرقمية مف خبلؿ الفيديكىات كالعبارات المركزة كالمصكرة لتعزيز القيـ .

دعكة كسائل اإلعبلـ نحك تعزيز منظكمة القيـ الكطنية كاالنتماء الكطني ... ضمف برامج   .9
 تكعكية خاصة

 تصميـ صفحات اجتماعية قيمية إلكتركنية خاصة بطمبة الجامعات . .10
رة الفمسطينية في رسـ التصكرات المساعدة في اإلبداع لدعـ رعاية المكىبة لدػ دعـ األس .11

 األبناء ككصكال  بيـ إلى زيادة اإلنتاجية التي تدعـ المنظكمة القيمية.
تمثل الشاعرات الفمسطينيات دكرا  فاعبل  في تعزيز منظكمة القيـ ، كبياف دكر المرأة  .12

العمل  في المجتمع الفمسطيني كحاجتيف إلبراز ىذا الفمسطينية في بناء المنظكمة القيمية
 المجتمعي كدعمو دكما  معنكيا  كماديا  .

 
 العموم األدبية والمغوية

غزة -المؤتمر السنوي األول لمجمع المغة العربية الفمسطيني   
 المغة العربية ومواجهة تحديات العصر

م2014/ 25/6  
 وزارة التربية والتعميم العالي

 .قانكف حماية المغة العربية كاعتماده رسميا في ىيئات الدكلة تمييدا لتطبيقوتفعيل    .1
إصدار قانكف يمـز الجامعات كالمعاىد بتعريب المناىج خبلؿ مدة زمنية محددة، مع زيادة    .2

 .االىتماـ بالمغات األجنبية كمغة ثانية
-ق1436لسنة القادمة)اعتماد مؤتمر سنكؼ لمغة العربية في فمسطيف، عمى أف يككف مؤتمر ا  .3

 . ”التعريب كالمعاجـ كالمصطمحات“ـ( في المكعد ذاتو لمؤتمرنا اليـك بعنكاف: 2015
تشكيل مجمس أعمى لتعريب العمـك منبثق مف مجمع المغة العربية ييتـ بمكاكبة الكتب العممية    .4

ـَ قراءات عميقة ليا  .المعاصرة: ترجمة  كتقدي
العربية المدرسي في كافة مدارس الكطف: المدارس التابعة لككالة تفعيل فكرة مجمع المغة    .5

 .الغكث، كالمدارس الحككمية، كالمدارس الخاصة
يستنيض المؤتمر جيكد المغكييف العرب لبناء منيج لغكؼ متكامل كمكحد، يتمقاه الدارسكف  .6

 .ساف العربيالمتخصصكف في العربية عمى مستكػ الدكؿ العربية كاإلسبلمية كافة، لتكحيد الم
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يدعك المؤتمر كزارات التربية كالتعميـ في الكطف العربي إلى االىتماـ التاـ بمعممي المغة    .7
العربية كحثيـ عمى التحدث بالمغة العربية الفصحى في قاعات الدرس كمنع التحدث 

 .بالعاميات
 .متابعة محاكالت التيسير في مجاؿ المغة كخاصة في النحك اإلمبلء كالعركض   .8
ضركرة تركيز المناىج الدراسية عمى الميارات المغكية األساسية )االستماع كالمحادثة كالقراءة    .9

  .كالكتابة
لطبلب المدارس في المرحمة التأسيسية ألنيا ” اإلنجميزية“يعرب المؤتمر عف قمقو مف تعميـ  .10

الختصاص تزاحـ المغة األـ عند الطفل في مرحمة مبكرة مف حياتو، كيكصى المؤتمر جيات ا
 .بمراجعة القرار الخاص بيذه المسألة

يكصي المؤتمر أقساـ المغة العربية أف تكجو بعض بحكثيا األكاديمية إلى الميجات العربية    .11
المعاصرة، لدرسيا كتيذيبيا كردىا إلى أصكليا الفصيحة، كاإلفادة مما تنطكؼ عميو مف فصيح 

 .األلفاظ كالداللة، مما يثرؼ المعجـ العربي
صدار القرارات الممزمة بتداكؿ المصطمح     .12 تنقية كسائل اإلعبلـ مف المصطمحات الدخيمة كا 

 .العربي البديل
إنشاء قاعدة بيانات لحصر المصطمحات األجنبية الدارجة بيف الناس تمييدا لكضع مقترحات   .13

 .لتسميتيا كنشر المصطمحات العربية البديمة
اإلعبلـ كالعمل عمى تصحيحيا كمكاتبة أصحابيا  رصد األخطاء المغكية الكاردة في كسائل  .14

 .إلكتركنيا ككرقيا كنشرىا عمى مكاقع التكاصل االجتماعي
االىتماـ بعقد دكرات عمى نطاؽ كاسع في آليات االصطبلح كمنح األسماء لممسميات    .15

 .الجديدة كالمسميات األجنبية
ؿ الناس لممسّمى الجديد مف أجل التأكيد عمى أىمية نشر المصطمح الجديد متزامنا مع تداك     .16

 .ضماف انتشار االسـ العربي األصيل
كضع إتقاف المغة العربية معيارا فاعبل في تعييف المعمميف الجدد في كافة التخصصات مف  .17

 .خبلؿ اختبارات مزاكلة المينة كاختبارات التكظيف كالمقاببلت
ئميف عمى رأس عمميـ في كافة عقد الدكرات التخصصية في المغة العربية لممعمميف القا    .18

 .التخصصات
 .تعزيز دكر مجامع المغة العربية، كتكفير المكازنات المالية البلزمة لمنجاح  .19
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تكجيو مدرسي الجامعات كالمعاىد مف كافة التخصصات ألخذ دكرات في المغة العربية،   .20
 .تساعد عمى تحسيف قدراتيـ في تدريس العمـك بالمغة الفصحى

 .أىمية التعاكف كتبادؿ الخبرات بيف مجامع المغة العربية في فمسطيف كخارجياالتأكيد عمى    .21
العمل عمى استثمار النشاط الطبلبي في المجتمع المدرسي لتفعيل برامج التكاصل بالمغة   .22

 .العربية الفصحى فالممارسة سمكؾ يمكف مبلحظتو مف خبلؿ ما يقـك بو الطمبة
لية متميزة إلجراء تجربة لبياف أىمية أسمكب التكاصل العمل عمى اختيار مدارس أساسية أك   .23

 .الكظيفي لتعميـ المغة العربية الفصحى في مدارس التعميـ األساسي
ترجمة كتخطيط كا عداد كتنفيذ كتقكيـ كمتابعة البرامج التعميمية كالمكاد الدراسية بالمغة العربية    .24

 .في كافة التخصصات الجامعية
سية خاصة بالمغة العربية كالنحك العربي يدرسيا طمبة الكميات إعداد كتدريس مساقات درا .25

 .كالجامعات في كل التخصصات، كالتركيز في ذلؾ لدػ طمبة الماجستير كالدكتكراه
 .تكفير قاعدة بيانات مشتركة بيف مجامع المغة العربية في العالميف العربي كاإلسبلمي .26
ية العامة عمى الدراسة في كميات التربية تشجيع كترغيب الطمبة الممتازيف مف خريجي الثانك  .27

، ك اعتماد المنحة الكاممة لممجاميع العالية، كتكظيف الخريجيف العربية المغةكباألخص قسـ 
 . المختمفةاألكائل معيديف في الكميات 

خاصة  إلى معمميف تربكييف يحممكف  ةالمرحمة األساسي يالعربية ف ةمادة المغإسناد تعميـ  .28
 .شيادات عميا كمتخصصيف في المغة العربية، أك ذكؼ مستكػ عاٍؿ تربكيا  كلغكيا  

التعميمية تشديد كزارة التربية كالتعميـ العالي عمى عدـ استخداـ المغة العامية داخل الصفكؼ    .29
رة  . كخارجيا، كشرح معممي المكاد الدراسية المختمفة بالفصحى الميسَّ

ضركرة إضافة معيار التحدث بالمغة الفصحى في لجاف التكظيف في كزارة التربية كالتعميـ   .30
درجات  10العالي كالجامعات، عمى أف يككف ليا نصيب في عممية التقييـ في المقابمة مثل ) 

 .لمحديث بالفصحى
تكصية الجيات المعنية كالمثقفيف كالغيكريف عمى لغة الضاد االقتداء بفرنسا التي أصدرت  .31

ـ يمنع فيو استخداـ المغات األجنبية غير الفرنسية في معامبلتيا 1975قانكنا في ديسمبر 
 .داخل الدكلة في جميع المجاالت

في كتابة االسـ بالمغة تكصية أصحاب المحاؿ التجارية كالشركات كالمؤسسات أنو عند الرغبة  .32
اإلنجميزية أك األجنبية، أف يككف ذلؾ تحت االسـ بالمغة العربية الصحيحة، بشرط أف يككف 

 .االسـ بالعربية أكبر حجما  كأبرز مكانا  مف البلفتة

http://www.sef.ps/forum/multka17146/
http://www.sef.ps/forum/multka17146/
http://www.sef.ps/forum/multka17146/
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ككزارة  ,تكصية الكزارات المختصة كىي: كزارة الحكـ المحمي)البمديات(، ككزارة الثقافة .33
في ىذه الكزارات يككف مف ميامو أف ” مكتب لغكؼ “تربية كالتعميـ، بتأسيس االقتصاد، ككزارة ال

تعرض عميو البلفتة المطمكبة، فيكجو صاحبيا بكتابة المفردات الصحيحة، فيذه الطريقة التي 
” قانكف حماية المغة العربية“كاف معمكال  بيا في العراؽ الشقيق بمكجب قانكف عراقي يسمى 

 .عمى ما عداىا انطبلقا  مف الشارع لتسييد المغة العربية
إثراء كتطكير المناىج الدراسية لمساؽ المغة العربية في الجامعات كالمعاىد، كالتركيز عمى    .34

مساقات المغة العربية في كميات اإلعبلـ كالصحافة نظرا  لمتأثير الكبير لكسائل اإلعبلـ في 
ية الممكة المغكية لممذيعيف كالصحفييف تشكيل لغة الناشئة، ككذلؾ إجراء دكرات تيدؼ إلى تنم

مف الناحية الصكتية لتنمية فصاحة المساف، كمف الناحية الكتابية لتقميل حجـ األخطاء 
 .اإلمبلئية كاألسمكبية

االرتقاء بمستكػ المتخصصيف بالبرمجيات الحاسكبية كالتقنيات الحديثة في مجاؿ المغة العربية  .35
لرمكز كالمختصرات كالمصطمحات المستخدمة في البرمجيات كقكاعدىا كأساليبيا، كاستبداؿ ا

نشاء جيات عمميَّة تعمل  كالتقنيات بأخرػ عربية، كخاصة في الحاسكب كالياتف المحمكؿ، كا 
عمى مكاجية قضّية المُّغة العربّية في الّتقنيات الحديثة، كدراسة ما اسُتحدث مف رمكٍز كألفاٍظ 

 .مختصرة ضمف قكانيف المُّغة
ماـ بفئة الشباب؛ ألنيـ األكثر استخداما  لمياتف النقاؿ كخاصة الرسائل المتبادلة فيما االىت .36

بينيـ، مف خبلؿ تفعيل دكر المجامع المغكية بإقامة ندكات، كلقاءات، ككرش عمل، كأياـ 
دراسية، كأمسيات شعرية، ينبغي إشراؾ الشباب في الحكارات كالنقاشات حكؿ لغة الجكاؿ، 

تككف؟، مف أجل إقناع الشباب بضركرة استخداـ المغة الفصيحة عمى أصكليا  ككيف ينبغي أف
قناع الشباب بثقتيـ في أنفسيـ، كفي لغتيـ كثقافتيـ األصيمة، ككذلؾ استخداـ  في الرسائل، كا 

  التشجيع كالتحفيز المادؼ كالمعنكؼ 
 .العربيةالتشدد في اختيار العامميف في مجاؿ الصحافة كاإلعبلـ ممف يتقنكف المغة  .37
 .دعـ إنتاج برامج تعميـ المغة العربية عبر كسائل اإلعبلـ المختمفة .38
 .إعطاء المذيعيف كالمذيعات فرصة لمراجعة ما يطمب منيـ قراءتو قبل إذاعتو بكقت كاؼٍ  .39
منع استعماؿ الكممات األجنبية الدخيمة كضركرة استعماؿ المقابل العربي في الكسائل المكتكبة  .40

 .أك المقركءة
بد أف تكثق المؤسسات اإلعبلمية عبلقتيا بالمجامع المغكية كالكميات المختصة بالمغة  ال  .41

 .العربية لئلفادة في عمل دكرات تدريبية لمعامميف بيا
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الحد مف استخداـ العامية في أجيزة اإلعبلـ المختمفة كبخاصة في البرامج التعميمية كالحمقات  .42
 .الحكارية كالفقرات اإلعبلنية

قرار إدخاؿ المغة العربية بكثافة بحيث تككف مكاد المغة العربية تعديل منا .43 ىج كميات اإلعبلـ، كا 
 .في تمؾ الكميات إحدػ معايير الجكدة

العمل عمى قبكؿ جيات االختصاص بكزارة التربية كالتعميـ كالجامعات كالكميات ذات الصمة  .44
تجنبا  لئلبياـ بالتعريب ضمف شركط كضكابط كمعايير لتعريب المصطمحات العممية 

 .كالغمكض، كتكحيد المعايير مع جميع األقطار
تكفير برامج كخطط ككتب في الجامعات كالمعاىد كالكميات إلعداد متخصصيف في التعريب    .45

كالترجمة؛ لتحرؼ الدقة في الترجمة كعرض المكاد العممية دكنما خمط بيف المفاىيـ العممية، 
 .مف أجل االرتقاء بالمغة العربيةكالعمل عمى تدريبيـ تدريبا  نكعيا  

تفعيل دكر جميع كسائل االعبلـ كاالتصاؿ كالتكاصل االجتماعي؛ مف أجل تبادؿ التقنيات  .46
 .ذات العبلقة بالمغة العربية الفصيحة، كتأصيميا لدعـ الثقافة العربية اإلسبلمية

المغة كالباحثكف  إعداد فيرسة منظمة لمجيكد المضنية التي تقـك بيا مراكز األبحاث كمجامع .47
في الجامعات؛ ألف كثيرا  مف الباحثيف يكرركف جيكد مف سبقيـ لعدـ اطبلعيـ عمييا كلقصكر 

 .التكاصل بيف المؤسسات كمراكز البحكث العربية
إصدار قكانيف تمنع استخداـ لغات أجنبية كممصقات عمى الشكارع كالمحبلت كفي كسائل    .48

 .اإلعبلـ
كزيادة عدد الحصص األسبكعية في المدارس، كمساقات المتطمب دعـ تدريس المغة العربية  .49

 .الجامعي في الجامعات
العناية بحركة ترجمة األعماؿ اإلبداعية كالمغكية مف العربية إلى كل لغات الشعكب اإلسبلمية  .50

لى المغات العالمية الحيَّة، ككذلؾ ترجمة آداب الشعكب اإلسبلمية إلى المغة العربية  .كا 
كاقع الخاصة بالمغة العربية عمى اإلنترنت، كتبادؿ المعرفة كاإلبداع بيف العمماء عف إنشاء الم  .51

 .طريق ىذه المكاقع
التكاصل بيف الفصحى كالعامّية أمر مطمكب كمرغكب فيو، كال ينبغي أف ُيعادػ، كال نممؾ أف  .52

في رأب الُيّكة نفّر منو، كىك ما حدث عمى َمّر العصكر، كغاية ما ُيطمح فيو أف نراقب التدّرج 
 .كمما اتسعت بينيما، ليككف ذلؾ لصالح الفصحى، كُرجحاف كّفتيا

الربط بيف الجامعات ككزارات التربية كالتعميـ كالمجامع المغكية كاإلعبلـ كالثقافة مف خبلؿ لجنة  .53
 .عميا تضع الخطط كالبرامج كتتابع التنفيذ حتى تتناسق الجيكد كتنسق الخطى
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مستكػ لغة عربية عمى غرار )التكفل( في المغة اإلنجميزية كمفتاح  العمل عمى عقد امتحاف .54
 .قبكؿ لمعديد مف الكميات التخصصية حتى الشريعة منيا

 .التركيز عمى المغة العربية الفصحى في التعميـ الميني كالتجارؼ كالفني كاإلعبلمي .55
زيز المغة العربية، نزكؿ أىل المغة كالميتميف كالمعنييف إلى ساحات التكاصل االجتماعي لتع .56

عف التقعر في الكبلـ  -كلَّ الُبعد–كنشر ثقافة استخداميا بميارة عبر ىذه الشبكات، كالُبعد 
 .كاستخداـ الكممات القامكسية

حياء  .57 تكريـ الظكاىر كالنشاطات المساندة لتعزيز االنتماء إلى المغة العربّية، كالتعرؼ إلييا، كا 
لذيف يظيركف إشارات أك فعاليات تدلل عمى العناية بالمغة مناسبات كاحتفاالت ُتكـر أكلئؾ ا

 .العربّية الفصيحة
التحذير مف ربط المغة العربّية الفصيحة بمكاقف مضحكة إلثارة السخرّية منيا، كما دأب بعض  .58

 .المغرضيف أْف يفعمكا مف أىل الفّف في مسرحياتيـ كتمثيمياتيـ
السمبية عمى اليكية العربية مف خبلؿ استعماؿ المغة مكاجية ظاىرة التغريب كالحد مف تأثيراتيا  .59

العربية الفصحى الحديثة في المؤسسات التعميمية كافة: )رياض األطفاؿ، كالمدارس، كالمعاىد، 
 .كالجامعات

 .إصدار قانكف يمـز المعمميف في كافة التخصصات باعتماد العربية الفصحى في دركسيـ .60
العربية مف المجمس التشريعي كالحككمة، مع األخذ بعيف تفعيل اعتماد قانكف حماية المغة    .61

 .االعتبار التجربة السكرية التي تعد نمكذجا  رائدا  في الحفاظ عمى العربية كالتمكيف ليا
التركيز عمى المباحث النحكية الكظيفية التي تستخدـ بكثرة في مياديف الحياة، كاالبتعاد عف  .62

 .يمة االستخداـ في الحياة اليكميةالتعمق كالتفصيل في مكاضيع نحكية قم
لما فيو مف  ( ms word ) عدـ االعتماد بشكل كمي عمى المدقق اإلمبلئي اآللي في برنامج .63

 .بعض األخطاء؛ بسبب مدخبلت غير سميمة، كعدـ قدرتو عمى تصحيح بعض األخطاء
 ة مفيمارس التدقيق المغكؼ، كخاص عف طريق تأىيل كل مف ماـ بالتدقيق المغكؼ،االىت .64

يتخذكنو مينة، عف طريق دكرات تأىيمية عالية المستكػ تعالج مستكيات التدقيق في المغة 
 .العربية

إنشاء مكتب لغكؼ في كل كزارة كمؤسسة، يتكلَّى تدقيق المستندات الرسمية الصادرة، عمى  .65
 .مةغرار المكاتب اإلعبلمية، أك استحداث كظيفة مدقق ُلغكؼ في كل مؤسسة؛ ليقـك بيذه المي
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باب االشتقاؽ ىك البكابة األكسع كاألضخـ لصناعة مصطمحات جديدة يتـ تكليدىا مف    .66
اشتقاقات متعددة بناء عمى معطيات المسمى الجديد. كيجب التضييق في صناعة 

 .المصطمحات الجديدة مف بابي النحت كاإلدخاؿ كالتعريب
كالمصطمح األجنبي بحركؼ متقاربة ال بد مف العمل بقكة عمى الربط بيف المصطمح العربي  .67

 .مع عركبة المصطمح
ال بد مف العمل عمى كضع المصطمح المناسب لمجياز حيف اختراعو أك تسكيقو، كتكثيف  .68

 .الدعاية كالتركيج لو بكسائل اإلعبلـ قبل خركجو لمناس
 ال بد مف السير عمى نيج العرب القدماء في تعريب المفع األعجمي مف خبلؿ إحداث تغيير .69

 .يجعمو مجانسا أللفاظيـ جاريا عمى قكاعدىـ منسجما مع نظاميـ
ال بد مف مأسسة العمل المعجمي في المغة العربية لضماف استمرارية ذلؾ العمل كرفده سنكيا  .70

 .بالجديد كعدـ تكقفو بكفاة أصحابو
 كالمنظمةال بد مف تفعيل التنسيق بيف الجيكد التي تبذليا مجامع المغة العربية، كالجامعات،  .71
العربية لمتربية كالثقافة كالفنكف، إف تمؾ الجيكد يجب أال تبقى منفصمة عف بعضيا البعض،  .72

 .فبل بد مف إيجاد قنكات تكاصل فيما بينيا
إف عممية التعريب يجب أف تأخذ بعيف االعتبار المعنى الفكرؼ الذؼ تحممو المفظة المعربة،  .73

كاتفاقيا مع الذكؽ العربي العاـ، فالتغيرات التي  إضافة إلى مكافقتيا لقكاعد الصرؼ العربي،
تصيب المغة ليست تغيرات لغكية بحتة، فالمفظة مرتبطة ارتباطا  مباشرا  بالبيئة االجتماعية 

 .ككذلؾ الجغرافية التي أنتجتو
ال بد مف إعادة التكازف النفسي لدػ اإلنساف العربي بحيث ينتقل مف حالة القمق كعدـ الثقة  .74

لى الثقة بنفسو إزاء تكظيف لغتو العربية، كأف ىذه المغة قادرة عمى الكفاء بمتطمبات بمغتو، إ
 .العصر

ال بد مف كضع منيج دقيق لمنقل كالترجمة إلى العربية يراعي المعنى، فعمى المترجـ أك الناقل   .75
أف يسعى إلى فيـ المصطمح كداللتو، ثـ يعمل عمى نقمو إلى العربية كفق أصكؿ العربية 

 .كاعدىاكق
ال بد مف تدريس جماليات المغة العربية كتميزىا عف المغات األخرػ، لطبلبنا، خاصة في  .76

 .مراحل التعميـ األساسية
منع أصحاب المصانع العربية مف كتابة أسماء المنتجات المقدمة لممكاطف العربي بالمغة    .77

 .العبرية
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ة األسماء العبرية أك النطق بيا في منع كسائل اإلعبلـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية مف كتاب .78
 . كسائميـ، مع اعتمادىـ المعني العربي المرادؼ الفصيح

 . عدـ نشر الدعايات كاإلعبلنات التي تنشر كممات أك مفاىيـ عبرية .79
تأصيل اإلرث الفمسطيني مف خبلؿ نشر الخرائط الجغرافية لمدف كقرػ كجباؿ ككدياف    .80

تاريخية تظير المعارؾ التاريخية كمعركة حطيف كعيف  فمسطيف بأسمائيا األصيمة، كخرائط
 .جالكت، كما تركز عمى المذابح التي تعرض ليا الفمسطينيكف عمى يد الصياينة

غزة-لمجمع المغة العربية الفمسطيني  ثانيالمؤتمر السنوي ال  
 التعريب والمصطمحات وألفاظ الحضارة

م      12/6/2015  
العاليوزارة التربية والتعميم   

اتخاذ قرار سياسي فمسطيني ممـز باعتماد التعريب منيجا  في مجاالت العمـك كالمعارؼ  .1
المختمفة، كيشمل ذلؾ تعريب المناىج العممية في الجامعات الفمسطينية، كما أكصى 
المختصكف بضركرة اتخاذ قرار أكاديمي جرؼء بإلزاـ ىيئات التدريس في المدارس كالجامعات 

بالمغة العربية الفصحى ك إصدار قكانيف كتشريعات تحمي المغة العربية مف غزك بالحديث 
 .المصطمحات األجنبية في كل المجاالت

إنشاء مركز تكثيق المصطمحات العممية كاألدبية ميمتو إعداد الكثائق لتمثل مرجعية لمباحثيف،  .2
كضركرة تأسيس بنؾ مركزؼ لممصطمحات العممية المكاكبة لمتقدـ التقني المتسارع في ظل 

 .الثكرة المعمكماتية 
ادة دارسة إنشاء قاعدة بيانات بأسماء العمماء كالميتميف بتعريب العمـك كاستحداث م  .3

)عمـ المصطمح المغكؼ ( يتـ تدرسييا في الجامعات الفمسطينية، كجمع العمل المعجمي ىتسم
المغة  إلصبلحاألصكؿ المغكية القديمة كاستحداث أصكؿ كضكابط  –لممجامع العربية 

 .كالمحافظة عمى سبلمتيا
نكية لمتعريب إنشاء المركز العربي لمتعريب كالترجمة كالتأليف كالنشر كتخصيص جكائز س .4

، ككضع خطة    طكيمة األمد لترجمو الكتب كاألبحاث المتخصصة. استراتيجيةكترجمو العمـك
تأسيس الييئة العامة لمتعريب تنبثق منيا كحدات لمتعريب في الجامعات كالكميات كالمؤسسة  .5

 .المعنية
 .إنشاء أكاديميات عربيو ميتمة بشؤكف التعريب .6
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 .مـك في الكطف العربي كبخاصة المجامع المغكيةاالستفادة مف تجارب تعريب الع .7
االىتماـ بألفاظ التراث الشعبي الفمسطيني مف خبلؿ المؤسسة البحثية الرسمية كاألىمية ككنيا  .8

جزءا  مف حضارة فمسطيف كىكيتيا، كالتكحيد المعيارؼ لممصطمحات العربية كألفاظ الحضارة في 
 .عربيةكل فركع المعرفة في المنظمات كالمؤسسات ال

 .تفعيل مسؤكلية كسائل اإلعبلـ في نشر ثقافة التعريب كالمصطمحات كألفاظ الحضارة  .9
الفمسطينييف  مية كالمغكية خاصة كجيكد العمماءدراسة جيكد األستاذ أحمد شفيق الخطيب العم  .10

 .في تعريب العمـك كالمصطمحات كمعاجـ ألفاظ الحضارة بشكل عاـ
غزة -لمجمع المغة العربية الفمسطيني ثالثالمؤتمر السنوي ال  

 جهود عمماء فمسطين المغوية في القرنين التاسع عشر والعشرين
م4/2016/ 6  

 وزارة التربية والتعميم العالي
عقد مؤتمر عممي حكؿ جيكد أعبلـ مدينة القدس كمصاطب المسجد األقصى العممية كما  .1

 العمـك كالفنكف كاآلداب.قدمتو في خدمة الفكر اإلنساني في مختمف المعارؼ ك 
عقد مؤتمر يتناكؿ الجيكد الفمسطينية في مجاؿ الترجمة كيمقي الضكء عمى الجكانب المغمكرة  .2

 مف الذاكرة الفمسطينية كيحث عمى متابعة الكتب المترجمة كتدقيقيا كتمحيصيا.
الفمسطينية بعامة إنشاء معجـ تاريخي الكتركني قابل لئلضافة كالتنمية يكضح حركة الترجمة  .3

 .كالمسانية بخاصة
صدار معجـ يضـ سير المترجميف   .4 إنشاء جمعية خاصة بالمترجميف الفمسطينييف كا 

 كالمترجمات في فمسطيف.
دراسة جيكد أعبلـ فمسطيف المغكية دراسة عممية تحميمية شاممة أكثر تخصصا  كعمقا  دكف  .5

 .التقيد بزمانيا كمكانيا
 .إنشاء قاعدة بيانات الكتركنية بأسماء عمماء فمسطيف في المجاالت العممية كالمعرفية المختمفة  .6
اتخاذ قرار يجعل مؤلفات عمماء فمسطيف في المجاالت المميزيف مادة مقررة لمدراسة في  .7

 .الجامعات كالكميات كالمعاىد الفمسطينية
في الجامعات كالكميات كالمعاىد  تخصيص مساقات لدراسة الجيكد العممية لعمماء فمسطيف .8

 .الفمسطينية 
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فمسطيف كجيكدىـ  أعبلـاالىتماـ بعمـك المغة العربية كتنظيـ أياـ دراسية تسمط الضكء عمى  .9
 العممية كالفكرية.

 .أىمية إطبلؽ أسماء عمماء فمسطيف عمى قاعات الدراسة كالمؤتمرات في الجامعات .10
ة المفقكدة كالمغمكرة كتحقيقيا كدراستيا إحياء البحث عف المخطكطات العممية الفمسطيني  .11

 .لتراثنا
تزكيد المكتبات في فمسطيف كخارجيا كمكتبة مجمع المغة بغزة بمؤلفات عمماء فمسطيف   .12

نتاجيـ المغكؼ كاألدبي   .المكسكعية كا 
إنشاء مراكز لمتعريب كالترجمة في الجامعات كىيئات التربية كالتعميـ كاإلعبلـ في فمسطيف  .13

 طف العربي كربطيا بمجامع المغة العربية كمكاتب تنسيق التعريب في الكطف العربي .كالك 
عدـ الفصل بيف المغة العربية كفف الخط العربي في المناىج التعميمية، كا عداد معاجـ  .14

 .لمخطاطيف الفمسطينييف كالعرب تضـ أعماليـ الفنية ككتاباتيـ المصكرة
الفمسطينية في مجاؿ المغة كعمكميا كمؤتمر آخر عقد مؤتمر عممي حكؿ جيكد الجامعات   .15

 كالعربية االستشراؽحكؿ 
غزة -لمجمع المغة العربية الفمسطيني  رابعالمؤتمر السنوي ال  

 النص والمصطمح إشكاليات وحمول
م4/4/2017  

 وزارة التربية والتعميم العالي
الجامعات يككف مف مف المختصيف كأساتذة ” ىيئة الترجمة” بضركرة تأسيس ىيئة تسمى  .1

 .مياميا النظر في الترجمات الحديثة كتحكيميا بما يساىـ في تكحيد المصطمحات
إضافة إلنشاء مراكز لمتعريب كالترجمة في الجامعات، كىيئات التربية كالتعميـ كالثقافة   .2

كاإلعبلـ في فمسطيف كالكطف العربي، كربطيا بمجامع المغة العربية كمكاتب تنسيق التعريب 
 ي الكطف العربيف

ضركرة االتفاؽ عمى نسخة كاحدة لمقراف الكريـ مترجمة لئلنجميزية تككف متعارؼ عمييا عالميا   .3
، ك تكحيد الجيكد المبذكلة مف أجل الحد مف تناكؿ الترجمات غير المقبكلة لمقرآف الكريـ ، 

لمترجمة، كمسؤكلّية عمى أف تتكلَّى جية رسمّية في كلِّ بمٍد عربيٍّ مسؤكلّية رصد الدراسات ا
 .انتقائيا، كمتابعتيا، كفيرستيا
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التأكيد عمى إنشاء بنؾ مركزؼ لممصطمحات المغكية العربية التي تعتمد جميع المقاييس كالقكاعد  .4
، ليتـ تداكليا كتكحيدىا بيف الدارسيف العنكبكتيةفي صناعة المصطمح كنشرىا عمى الشبكة 

 .بعممّيِة الترجمة كالتعريب عمى َقدٍر عاٍؿ مف المسؤكليَِّة كالكفاءةِ كالباحثيف، ك اختياُر الُمكمَّفيَف 
النقاد كالمترجميف بضركرة كضع مسرد لممصطمحات في نياية دراساتيـ النقدية ككتبيـ دعكة  .5

فرنسي( .ك التأكيد عمى التشريع لحماية المغة العربية  -إنجميزؼ  -المترجمة بمغة ثبلثية )عربي
 .كالتأكد مف الممارسة كالتطبيقكتكحيد المصطمحات، 

إعداد معجـ مصطمحات محكسب يتـ فيو النشر الفكرؼ لكل مصطمح يعتمده مجمع المغة  .6
العربية، كعدـ انتظار اكتماؿ المعجـ لنشره في كتاب كرقي يكضح تطكر حركة الترجمة 

 . الفمسطينية بعامة كالمسانية بخاصة 
ة في العمـك الطبيعية كاإلنسانية كالتاريخية تشجيع تأليف المعاجـ في التخصصات المختمف .7

 .كالجغرافية كالتكنكلكجّية
العمل عمى ابتكار أساليب جديدة تساعد عمى التكسع في نمك المصطمحات المغكية ذات  .8

 .الدالالت كالمعاني المحددة
 (عمـ المصطمحية العامة في الجامعات ُيسمَّى )استحداث فصل مف فصكؿ مساقات المغة العرب .9

غية تعريف الطالب باألسس كالضكابط كالمعايير المعتمدة في كضع المصطمح كتعريبو بُ 
 .كترجمتو ككل مالو صمة بالمصطمح

أف العصر األدبي الحالي باسـ )عصر الدكؿ كاإلمارات الثاني(، يبدأ ىذا العصر األدبي  .10
 .ـ حتى يكمنا1917السادس مف 

عبير عما عرؼ بقصيدة النثر أك الشعر أف مصطمح )النثر الشعرؼ( أقرب المصطمحات لمت  .11
 .المنثكر. ألنو يقـك عمى استفادة النثر مف جماليات الشعر مع المحافظة عمى كينكنتو النثرية
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 الهندسية والتطبيقية العموم الطبيعية و 
 المؤتمر العممي الدولي األول لمعموم الطبيعية والتطبيقية

 م 23/5/2006
 جامعة األقصى

البحث العممي كذلؾ بالدعـ المالي لمباحثيف كتكفير اإلمكانيات البلزمة مف مختبرات تشجيع  .1
 كمكتبات.

تخصيص نسبة مف مكازنة كزارة التربية كالتعميـ العالي لدعـ البحث العممي في الجامعات  .2
 الفمسطينية .

 دعـ سياسة االبتعاث كالتبادؿ العممي مع الجامعات العربية كالدكلية. .3
 مراكز أبحاث عممية فاعمة لتمبية حاجات المجتمع المحمي.إنشاء  .4
عقد مؤتمرات عممية متخصصة مشتركة بيف الجامعات الفمسطينية حيث يتـ تكزيع جمسات  .5

 المؤتمر عمى أرض الجامعات المشاركة في ىذا المؤتمر.
 عقد كرشات عمل متخصصة تضـ الجامعات الفمسطينية كالمؤسسات الكطنية العامة كالخاصة .6

 برعاية كزارة التربية كالتعميـ العالي لتحديد أكلكيات كمجاالت األبحاث العممية.
 إعادة تفعيل التنسيق بيف العمادات المتناظرة في الجامعات الفمسطينية. .7
 تفعيل دكر الجمعيات العممية المتخصصة داخل الكطف . .8
ؤسسات العامة كالخاصة ضركرة اعتماد الجامعات الفمسطينية ىيئات استشارية ترجع إلييا الم .9

 عند الحاجة.
حث العامميف في الكزارات كالمؤسسات الفمسطينية المختمفة عمى المشاركة في المؤتمرات  .10

 العممية التي تعقدىا الجامعات الفمسطينية.
 إلعمار والتنميةل يلهندسالثاني االمؤتمر الدولي 

 م4/9/2007
 الجامعة اإلسالمية

لمتركيز عمى المكضكعات ذات العبلقة التي تـ تناكليا في عقد كرشات عمل متخصصة  .1
 .المؤتمر، ككضعيا تحت المجير

ضركرة التركيز عمى إعادة استخداـ المكاد الناتجة عف اليدـ كحصكيات لرصف الطرؽ   .2
دارة ذلؾ بما يتناسب مع الشركط اليندسية كاالقتصادية كالبيئية  .كالخرسانة، كا 



   غزة -الجنكبية المحافظات - الفمسطينية العالي التعميـ مؤسسات في العممية المؤتمرات تكصياتدليل 
 

  

30 
 

  
 

عايير كقكانيف، ك إيجاد أساليب جديدة لتأىيل العامميف في مجاؿ الدعكة الستحداث أنظمة كم  .3
البناء في فمسطيف لمنع حدكث األخطاء، كلمحد مف تكليد النفايات، كتقميل الفاقد في مشاريع 

 .اإلنشاء
استحداث طرؽ جديدة في إدارة المشاريع اليندسية التي تتضمف عمميات التصنيع، كالتخزيف،  .4

 .جاز نشاطات عديدةكتأىيل المقاكليف إلن
إتباع الطرؽ الحديثة في المراجعة كالصيانة الدكرية ألحكاض معالجة الصرؼ الصحي  .5

 .كاالستفادة مف المياه العادمة في سبيل المثاؿ
المحافظة عمى مياه األمطار عف طريق تجميعيا في شبكات خاصة، كالعمل عمى الحد مف  .6

 .في ىذه الشبكات المترسبات التي تؤثر عمى التدفق الييدركليكي
 .مكاجية التحدؼ الكبير لمعجز في مصادر المياه  .7
االىتماـ بتقييـ المنشآت البحرية كالمكانئ كمكانئ الصيد، كمنع مصادر التمكث البحرؼ،  .8

كالتعديات، كضركرة تحسيف البنية التحتية لقطاع الصيد كالصياديف، باإلضافة إلى تحسيف 
المختمفة بما يكفل إدارة كتنمية البيئة البحرية كالساحمية، مستكػ التعاكف بيف المؤسسات 

كتشجيع برامج البحث كالتطكير العممي في ىذا المجاؿ، كتكفير الدعـ المالي كالتقني لمنيكض 
 .بو

ضركرة االىتماـ بتنظيـ حركة المركر عمى شبكات الطرؽ في فمسطيف لتقميل االختناؽ  .9
طرؽ التحكـ سكاء كاف ذلؾ لئلشارات الضكئية أك  المركرؼ، كالحد مف الحكادث باستخداـ

باالستعانة ببرامج مراقبة التحكـ الحديثة، كلفت األستاذ الدكتكر جندية إلى دعكة المؤتمر 
 .لبلىتماـ بيندسة الزالزؿ كأخذ ذلؾ بعيف االعتبار في التصاميـ اإلنشائية كالمعمارية لممنشآت

ي مشاريع إعادة اإلسكاف كالتأكيد عمى أىمية مشاركة التصميـ االقتصادؼ ف استراتيجيةبإتباع  .10
 .السكاف في اختيار التصاميـ الخاصة بيذه المشاريع

المحافظة عمى المكركث الثقافي كالتراثي كتكعية أفراد المجتمع بالعناية بو، كالتأكيد عمى إعادة  .11
تحسيف المظير  إحياء كتكثيق التراث العمراني لمدينة غزة كالمدف الفمسطينية األخرػ، مع

الخارجي لممباني السكنية الحديثة باستخداـ التقنيات المحكسبة المتخصصة لما ليا مف قيمة 
 .تكضيحية دقيقة

كضع سياسات تحث عمى المحافظة عمى الطاقة كخفض استيبلكيا، كاستغبلؿ الطاقة   .12
لزاـ البيكت باستخداـ السخانات الشمسية  .الشمسية كمصدر طبيعي، كا 

 .تخداـ الخبليا الكيركضكئية في إنتاج الطاقة البيتيةتشجيع اس  .13
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االرتقاء باستخداـ أنظمة تكنكلكجيا المعمكمات كبرامج الكمبيكتر المختصة في مجاؿ التعميـ  .14
 .الجامعي، كالبحث العممي، كبياف الدكر الممكف لمجامعات الفمسطينية في ىذيف المجاليف

عمار غز مهندسالثالث لالمؤتمر الدولي   ةة وا 
 م11/10/2010

 الجامعة اإلسالمية
 .تظافر جميع الجيكد الفمسطينية لمتعاكف كالتكامل في مرحمة إعمار غزة .1
تفعيل التكافل االجتماعي كتكامل العمل المؤسساتي في الفترة المقبمة لزيادة فاعمية الجيكد  .2

 .المختمفة المنصبة عمى إعادة اإلعمار
دخاؿ مكاد البناء لمبدء في إعادة  .3 أف المؤسسات اإلعمار، ك أىمية رفع الحصار كفتح المعابر كا 

 .الحككمية كالمحمية ال بد أف تككف طرفا  فاعبل  فييا
تفعيل الدكرات التدريبية كالبرامج األكاديمية المختصة في ترميـ المباني كا عادة تأىيل المنشآت  .4

 .اإلقميمية المتكفرةباالستعانة بالخبرات المحمية ك 
تدريب الككادر المختصة كالمعنية في المؤسسات المختمفة عمى ميارات إدارة األزمات، كالقدرة  .5

 .عمى العمل في ظل الظركؼ الطارئة
جدكػ اعتماد األعماؿ اليندسية المتكقعة ضمف عمميات إعادة اإلعمار كبشكل أساسي عمى  .6

إنعاش قطاعات العمل الميني كاليندسي المحمي  الككادر اليندسية المحمية المختصة؛ لضماف
في قطاع غزة، كالذؼ تضرر كثيرا  خبلؿ الفترة الماضي، كتدكير كا عادة استخداـ مخمفات اليدـ 

 .كالركاـ كاالستفادة منيا
لمتنمية المستدامة تمبي حاجات المجتمع الفمسطيني مع ربطيا بالمكارد  استراتيجيةكضع خطة  .7

 .صى استفادة مف مرحمة إعادة اإلعماراإلغاثية لتحقيق أق
 .ضماف االنتقاؿ مف اإلغاثة لمتنمية بمنيجية عممية كشفافية .8
مراعاة تأىيل المنشآت كترميـ المباني لؤلسس العممية السميمة كالطرؽ الفنية المعتمدة،   .9

لتعزيز كاستمياـ التجارب كالخبرات الدكلية ذات العبلقة، كاستخداـ المكارد المحمية كالطبيعية 
 .التنمية المستدامة لمحفاظ عمى المكارد البيئية
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االستفادة مف التقنيات الحديثة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات في برامج كمشاريع إعادة   .10
 .اإلعمار، كتعزيز المشاركة المجتمعية في مشاريع إعادة اإلعمار

"تجارب وحمول لمحفاظ والتأهيل " ثالث لمتراث المعماري المؤتمر الدولي ال  
 2011/4/30  م
 الجامعة اإلسالمية

 .تكثيق معالـ مدينة القدس التاريخية مف الناحية المعمارية كالعمرانية .1
ببياف ما تتعرض لو مدينة القدس مف محاكالت لمتيكيد كالتخريب كمنع ترميـ المنشآت   .2

 .المعمارية
لطمبة قسمي اليندسة المعمارية كالمدنية تيتـ  إدراج مساقات تعميمية في الخطة الدراسية  .3

 بتكنكلكجيا البناء بيدؼ التعرؼ عمى طرؽ التصميـ كالتنفيذ. 
أىمية عقد الدكرات المختصة في مجاؿ حفع التراث المعمارؼ في تدريب الككادر البشرية، في  .4

 .المكجكدة في كل منطقةالمجاالت المتعددة لمحفع المعمارؼ، كاالستفادة مف الميارات الحرفية 
حث الباحثيف كالطمبة بعمل المزيد مف األبحاث كالدراسات البلزمة عف المكاقع األثرية؛ لترسيخ   .5

 .اليكية التراثية لمشعب الفمسطيني عمى أرضو
أىمية كضع أنظمة كضكابط لتحقيق التنمية السياحية الثقافية في المناطق التاريخية، كاالىتماـ   .6

 التراثية ذات الطابع التاريخي. بصيانة المعالـ
نشر فكر الكسطية في المضمكف اإلسبلمي في قضايا الحفاظ كالتأىيل المعمارؼ، كاستصدار  .7

 .التشريعات البلزمة التي تحمي المناطق التراثية مف التدخبلت العشكائية
ني المستثمريف كالمختصيف في تبني مشركعات الحفاظ المعمارؼ لممحافظة عمى المبا تشجيع .8

كاآلثار القائمة، كاالىتماـ بإعادة تكظيف المباني التراثية القائمة كفق كظيفتيا القديمة أك مف 
خبلؿ استخداميا كمتاحف أك معارض أك غيرىا مف الكظائف التي تحقق االىتماـ بالتراث 

 .كالمحافظة عميو، كا عطاء مكضكع اإلنشاء كمكاد البناء اىتماـ أكبر
مارييف في تطكير تقنيات استخداـ المكاد المحمية ذات التأثير االيجابي أىمية تفعيل دكر المع  .9

 .عمى البيئة كالمجتمع
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تكجيو أصحاب المكاتب االستشارية كاليندسية بالعمل عمى تأصيل التراث المعمارؼ بيدؼ  .10
إبراز المعالـ التراثية، كمراعاة العناصر كالفراغات التي تعمل عمى تكفير الخصكصية في 

المعمارؼ لممباني الحديثة مف خبلؿ القيمة الحقيقية لممعالجات المناخية التي أثبتت  التصميـ
 فعاليتيا في العمارة التقميدية.

 المؤتمر العممي الدولي الثاني لمعموم الطبيعية والتطبيقية
 م  5/2011/ 20

 جامعة األقصى
 المجتمع تكاجو التي المشاكل بحل متخصصة فاعمة بحثية مراكز إنشاء الدعكة إلى  .1
  المركز مف كاالستفادة الفمسطينية، الجامعات في المختمفة، العممية المجاالت في الفمسطيني، 
 .العممي البحث لدعـ نكاة ليككف  لمبحكث القكمي

 العممي البحث يصبح حيث الفمسطينية، الجامعات في الباحثيف عند العممي البحث ثقافة تعزيز .1
 .المعمكمات لجمع كليس كاالقتصادية، العممية المشاكل كحل تحميل أداة

 ميزانية مف الفمسطينية الجامعات في العممي لمبحث ككافية مناسبة ميزانية تخصيص  .2
 األقصى جامعة بيف العممي التكاصل كتعزيز كالتعميـ، التربية كزارة كميزانية الجامعات
 األساتذة كتبادؿ كاإلعارة االبتعاث سياسة كدعـ كالعالمية، كالعربية الفمسطينية كالجامعات
 .كالباحثيف

 االتجاه، ىذا في الباحثيف كدعـ الدكلية العممية لممؤسسات البحثية الزيارات تشجيع ضركرة  .3
 أك الحككمية الجامعات في سكاء لمباحثيف، العممي التفرغ إجازات عمى الحصكؿ كتسييل
 .العامة

 الجامعات مف مكحدة تحرير ىيئة كليا متخصصة، محكمة عممية مجبلت كجكد دعـ .4
 لتعزيز الفمسطينية، الجامعات بيف مشتركة متخصصة عممية مؤتمرات الفمسطينية، كعقد

 .كالماؿ كالكقت الجيد كتكفير الجامعات بيف المشترؾ التعاكف  .5
 الجامعات في ُتجرػ  التي العممية البحكث مشاريع في الجكدة ثقافة نشر عمى العمل .6

 كاإلبداع االبتكار تنمية عمى الباحثيف تشجيع عمى كالعمل التنافسية، القدرة كزيادة الفمسطينية،
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 الجامعات في المنشكرة العممية األبحاث في كالتشابو التكرار كتجنب كالتميز، المعرفي كالتكامل
 .المختمفة

 أصحاب تكظيف يتـ بحيث العمل بسكؽ  البحثية الجامعات برامج ربط اىمية عمىالتأكيد   .7
 .تخصصو مجاؿ في كل   كفاعبل   مناسبا   تكظيفا   كالباحثيف العممية الكفاءات

 كالتقدـ العممي، البحث دعـ في المحمية كالشركات كالمؤسسات الصناعات دكر تفعيل .8
 الجامعة، في العميا كالدراسات العممي البحث برامج ضمف لمعالجتيا بحثية كمشاريع باقتراحات
خراج  كخدمة كالتطبيق الصناعة إلى المعامل مف المناسبة العممية التخصصات بعض كا 

 .فمسطيف في كالصناعة االقتصاد رجاؿ مع بالتعاكف  كذلؾ المجتمع،
 الفمسطينية، الجامعات بيف مؤخرا   إنشاءىا تـ التي الفمسطينية البحثية مف الشبكة االستفادة .9

 .العممي البحث ألغراض كذلؾ
 الرابعالمؤتمر الدولي الهندسي 

 نحو هندسة القرن الحادي والعشرين
 م18/10/2012

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 .استخداـ الزجاج المعاد تدكيره في إنتاج رخاـ صناعي .1
 .لمحريق المبانيالعمل عمى تحسيف مقاكمة   .2
 إيجاد مكاصفات كقكانيف تخص تحسيف قطاع الطرؽ كالمكاصبلت في فمسطيف.  .3
 .نظاـ اإلحداثيات لمخرائط المستخدمة محميا   إيجاد مرجعية مكحدة مف حيث .4
 .حل المشاكل المركرية بحيث تتناسب مع المشاة كالمركبات  .5
 .اعتبار سبلمة العماؿ أثناء التشييد باتباع قكاعد تصميمة خاصة  .6
 .االىتماـ بإدارة تكريد مكاد اإلنشاء  .7
 .استخداـ الطاقة المتجددة )الشمس كالرياح( في تحميل المياه  .8
 .االىتماـ بالمباني الخضراء .9

 .كتكظيف الشكل الحضرؼ لتحقيق االستدامة  .10
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 .د عمى أىمية استخداـ الطاقة الشمسية كطاقة الرياح في تكليد الكيرباءيأكالت  .11
 مل.تطكير قطاع البرمجيات لتكفير فرص ع .12

لمؤتمر الدولي األول لمعموم التطبيقيةا  
 نحو بيئة تكنولوجية تنموية

م                                        24/9/ 2013  
 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية

تشتمل  كالتطبيقيةالميني ك التقني، كالبرامج   إجراء دراسات مسحية شاممة حكؿ خريجي التعميـ .1
 عمى مجاالت فرص العمل ككفاءتيـ المينية.

المؤسسات التعميمية عمى التأقمـ مع استخداـ التخطيط االستراتيجي كأسمكب إدارؼ يساعد  .2
 بيئتيا الخارجية كالداخمية.

تحديد مكاصفات جديدة متميزة لخريجي التعميـ الميني ك التقني تتناسب مع متطمبات العصر ك  .3
سكؽ العمل المحمي ك اإلقميمي كتمكف الخريجيف مف التفكير الناقد كاإلبداعي كامتبلؾ القدرات 

 ة لزمبلئيـ في الدكؿ المتقدمة.العممية كالعممية المناظر 
اعتماد أساليب تعميمية عصرية يككف الطالب فييا محكرا  لمعممية األكاديمية مثل التعميـ  .4

 التعاكني، كالعصف الذىني، كغيرىما.
إنشاء كحدات متخصصة بالمؤسسات التعميمية لمساعدة المدرسيف في إعداد المكاد التدريسية  .5

 اإللكتركنية.
التعميمية لمختبرات حرة لمطمبة تساعدىـ في إتماـ فركضيـ ككاجباتيـ داخل  تكفير المؤسسات .6

 المؤسسة.
تجييز القاعات الدراسية باألجيزة ك الكسائل التعميمية الحديثة البلزمة لخمق بيئة تعميمية تساعد  .7

 عمى التعاكف الفعاؿ بيف الطالب كالمدرس.
تسارعة في مجاؿ التعميـ، كالتدريب في متابعة األقساـ كالكميات التطبيقية لمتطكرات الم .8

التخصص لمتابعة كل جديد، كابتعاث الكادر العامل فييا لمتدريب المستمر كمتابعة ىذه 
 التطكرات.
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إجراء الدراسات البحثية لتحديد تكجيات الطمبة كاألىل لمدراسة في البرامج التقنية ك التطبيقية ك  .9
 مدػ معرفتيـ بالبرامج.

تمبى حاجات ذكؼ الحاجات الخاصة، كا عداد الكادر األكاديمي القادر عمى  إعداد برامج تقنية .10
 خدمة ىذه الفئة مف المجتمع.

تكفير الكتب كاألبحاث الحديثة الرقمية التي تخدـ الطمبة بمف فييـ الطمبة ذكؼ االحتياجات  .11
 الخاصة.

ليصبح أكثر مركنة تعزيز الجانب العممي لممساقات ك منحو مزيدا  مف االىتماـ كالتدريب،  .12
 كفاعمية.

 تكثيق الصمة بيف الطمبة كالمؤسسات اإلنتاجية في جميع مراحل العممية التعميمية. .13
 تفعيل أنظمة ك قكانيف حماية االفكار ك براءات االختراع ك حقكؽ الممكية الفكرية. .14
ية دعـ الحاضنات االلكتركنية ك تبني القطاعيف الحككمي ك الخاص لبعض المشاريع التنمك  .15

 ك التي تعمل عمى حل المشكبلت المجتمعية لضماف ديمكمتيا.
االستفادة مف التجارب المماثمة في احتضاف األفكار اإلبداعية في مجاؿ العمـك التطبيقية في  .16

 العالـ كالدكؿ المجاكرة عمى كجو الخصكص.
ف خبلؿ التركيز عمى جكدة المنتج التكنكلكجي المحمي لينافس نظيره اإلقميمي ك الدكلي م .17

 تحديد المقاييس الفمسطينية لممنتج التكنكلكجي داخل األراضي الفمسطينية.
دعـ البرامج المتخصصة في الكيركميكانيؾ لتمبية الحاجة الماسة لمفنييف كالمتخصصيف في  .18

 السكؽ المحمي ليذا التخصص.
 المؤتمر الدولي الخامس لمعموم والتنمية

م2/2014/  25 
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 تشجيع األكاديمييف مف التخصصات المختمفة عمى بناء عبلقات خارجية مف أجل إثراء  .1
 المشاركة الدكلية الفاعمة في المؤتمرات القادمة.   .2
 إيجاد آليات فاعمة لتشجيع مشاركة طمبة كخريجي الماجستير في المؤتمرات المستقبمية. .3
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 التكجو نحك عقد المؤتمرات التخصصية في المستقبل. .4
كيد عمى مبدأ التعاكف بيف المراكز كالكحدات البحثية في الجامعات الكطنية كالمؤسسات التأ .5

 العربية كالعالمية لتبادؿ الخبرات.
تكجيو الباحثيف لضركرة العمل بالبحكث التطبيقية التي تصب في إيجاد الحمكؿ لممشاكل التي  .6

 يعاني منيا البمد.
 كث الريادية كالتي تعالج مشكبلت المجتمع الحقيقية.الدعـ المالي كالمعنكؼ الحقيقي لمبحتكفير  .7
 عقد مؤتمر مشترؾ تشرؼ عميو مجمكعة مف األكاديمييف مف الجامعات المحمية مجتمعة. .8

 المؤتمر الدولي الهندسي الخامس لمهندسة واالستدامة
م2014  / 9/11  

 لجامعة اإلسالميةا
المشاكل المرتبطة بالطاقة التقميدية في استخداـ الطاقة البديمة كالسيما الطاقة الشمسية لحل  .1

 ظل الحصار.
 .عادة اإلعمارإ زيادة اىتماـ المسؤكليف بالتدكير لمخمفات البناء في  .2
 التنسيق كالتعاكف بيف الشركات االستشارية كشركات المقاكالت في مجاؿ تقميل مخمفات البناء. .3
 استخداـ المعالجة البلىكائية في تكليد الغاز الحيكؼ. .4
استخداـ بدائل مف الطاقة المتجددة لتحمية المياه في ظل تفاقـ مشكمة ندرة المياه الصالحة  .5

 لمشرب في قطاع غزة.
 لتحسيف كفاءة مكاد البناء كالمكاصبلت الكيربائية. النانكنيةتطكير المكاد  .6

 آفاق وحمول المدن الذكيةالمؤتمر الدولي 
 30/ 2016/8 م
 الجامعة اإلسالمية

تطكير شبكات االتصاالت كسرعة نقل البيانات لمكصكؿ إلى متطمبات عصر المدف بضركرة  .1
 .الذكية

الجامعة الذكية لما ليا مف دكر فعاؿ في  استراتيجيةأىمية تبنى كزارة التربية التعميـ العالي   .2
 تطكير التعميـ العالي بشكل عاـ كالعممية التعميمية بشكل خاص، كلتركيزىا عمى األفراد 
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 كمساعدتيـ حتى يككنكا مبدعيف قادريف عمى إنتاج المعرفة كالمنافسة في سكؽ العمل. 
أىمية دعـ سياسات التخطيط العمراني كالحضرؼ المستداـ، كدمج الجكانب االجتماعية  .3

 .كاالقتصادية في التخطيط لممدينة الذكية
 . طبيقات الجكاؿأىمية زيادة فعالية التعميـ اإللكتركني عف طريق الكيب كعف طريق ت  .4
تعزيز مفيـك المدينة الذكية عمى المستكػ الكطني عف طريق المؤسسات الحككمية ، كالبمديات،  .5

 كالمجالس المحمية.
كطنية متماسكة كمتكاممة تكضح مياـ الكزارات كالسمطات كالييئات األخرػ  استراتيجيةإيجاد  .6

 .كتسيـ في جذب المستثمريف كالتغمب عمى العقبات
شر التكعية الفكرية بيف كافة شرائح المجتمع الفمسطيني بأىمية زيادة كفاءة كاستثمار أىمية ن  .7

 الطاقة المتجددة كتشجيع االستثمار في مجاؿ الطاقة الشمسية.
إيجاد طرؽ فعالة لمتخمص مف المياه شديدة الممكحة التي تنتجيا محطات تحميو المياه في غزة  .8

 .الجكفية كالبيئةلما تشكمو مف خطر عمى المياه 
لمعموم والتنمية المؤتمر الدولي السادس  

 2017/3/14 م
 الجامعة اإلسالمية

أىمية البدء في التخطيط إلنشاء مركز أبحاث عممي يجمع طاقات الباحثيف مف خبلؿ العمل  .1
 كالمؤسسات  الجاد كبركح الفريق الكاحد كالتعاكف بيف كافة كميات العمـك في كل الجامعات

 .العبلقة .2
زيادة التركيز عمى الجانب البحثي التطبيقي فيما يتعمق بمشاكل المجتمع المحمي، مع تكسيع  .3

 .مستكػ التعاكف مع مؤسسات المجتمع المحمي كالمنظمات األىمية كالحككمية كغير الحككمية
اعتماد "جائزة المؤتمر" ألفضل بحث كأفضل بكستر في كل محكر مف محاكر المؤتمر كتشكيل  .4

 .صة لكضع المعايير كالتنسيب لمجائزةلجنة متخص
بجميع  Science education "حكؿ "العمـك التعميميةفي المؤتمرات القادمة إضافة محكر   .5

 .فركعيا
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 أىمية زيادة التكاصل مع العمماء كالباحثيف مف الخارج كخاصة في المكاضيع العممية الحديثة، .6
 .تعزيز التكاصل لطبع أبحاث المؤتمرات القادمة لنشرىا في عدد خاص لدار نشر عالمية  .7
حث المؤتمر طمبة الدراسات العميا كالبكالكريكس عمى إلقاء أبحاثيـ بأنفسيـ في المؤتمرات   .8

 لعممية.ا
آليات حماية البيئةالدولي  مؤتمر ال  

 2017/11/27  م
البحث العممي مركز جيلبالتشارك مع  سراءجامعة اإل  

تفعيل التعاكف الدكلي لحماية البيئة سكاء كاف التعاكف في إطار المنظمات الدكلية أك مف خبلؿ  .9
 .عقد اتفاقيات ثنائية أك جماعية

تكحيد كتفعيل القكاعد القانكنية العربية الخاصة بحماية البيئة بصفة عامة كالبحرية عمى كجو  .10
 .التحديد

الخبرات الدكلية كاالقميمية في مجاالت الحفاظ عمى الثركة تعزيز االستفادة العربية مف  .11
 .الطبيعية كالقانكف الدكلي البيئي، كبناء جسكر التعاكف لبلستفادة مف تمؾ الخبرات

تفعيل التشريعات البيئية كتطكيرىا كالحرص عمى إدماج البعد البيئي كالمخططات التنمكية،  .12
دراج حق بما في ذلؾ دارسة التأثير البيئي لممشركعا ت التنمكية االقتصادية كاالجتماعية، كا 

اإلنساف في البيئة المتكازنة كالتنمية المستدامة ضمف الحقكؽ األساسية في القكانيف كالدساتير 
 .الكطنية، إسياما  في تحقيق العدالة االجتماعية

لرامية مطالبة المجتمع الدكلي بتحمل مسؤكلياتو مف أجل إيجاد بيئة مبلئمة لدعـ الجيكد ا .13
لتحقيق االستقرار كالسبلـ، كذلؾ بإنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف، كتطبيق قرارات الشرعية 

 .الدكلية مف أجل أف يتمكف الشعب الفمسطيني مف السير باتجاه التنمية المستدامة
 :ضركرة ادماج رىانات التنمية المستدامة كحماية البيئة مف خبلؿ .14
مـ أكلكيات المجتمع في التخطيط لبرامج التنمية كحشد الرأؼ كضع القضايا البيئية عمى س .15

 .العاـ حكؿ قضايا البيئة المحمية كالعالمية كتعزيز مفيـك المسؤكلية االجتماعية تجاه البيئة
 .تحرير قطاع الطاقة المتجددة كاالستثمار فيو كاتخاذ تدابير لضماف ذلؾ .16
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لتكاتف كالعمل معا، مف أجل تحقيق حث الدكلة كالقطاع الخاص كالمجتمع األىمي عمى ا .17
 .التنمية المستدامة كاالنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر

االحتكاؾ كاالقتداء بالشركات العالمية الرائدة في المسؤكلية البيئية في طريقة إدارتيا أك فيما  .18
يتعمق بالقياـ بإعداد تقارير الخاصة بالتنمية المستدامة كاالفصاح عمى الجانب االقتصادؼ 

 .كالبيئي كاالجتماعي لممؤسسات
االستفادة مف الخبرات في الدكؿ المتقدمة في مجاؿ البيئة بمختمف الكسائل كمنيا بعثات  .19

 .متخصصة كغيرىا
العمل في الدكؿ العربية عمى إنشاء صندكؽ لحماية البيئة ييدؼ إلى تكفير االستثمار  .20

البيئية عمى أساس تنافسي، كانشاء صندكؽ لمقطاع البيئي، كتقديـ المساعدة المالية لممشركعات 
أيضا لممبادرات البيئية، ييدؼ الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص كالجمعيات في اإلدارة 

 .كالممارسات البيئية السميمة، كاألخذ بالجباية البيئية كأىـ أداة لمعاقبة ممكثي البيئة
جارية التي تمارس نشاطات ضركرة تشديد المسؤكلية البيئية عمى المصانع كالشركات الت .21

 .تمحق أضرارا جسيمة بالبيئة
ضركرة نشر التكعية المجتمعية بأىمية المحافظة عمى البيئة كحرمة االعتداء عمييا كتمكيثيا  .22

 :كتطكير مجاؿ التربية كالتعميـ البيئي مف خبلؿ
عمى  تسمككياتعميق كتعزيز التكعية كالتثقيف البيئي، كالعمل عمى ترسيخيا كتحكيميا إلى  .23

دماج التربية كالتعميـ البيئي في مسيرة التنمية المستدامة، كتأكيد دكر  جميع مستكيات المجتمع كا 
المؤسسات التعميمية كأنشطتيا، كبرامجيا البيئية في التغيير االيجابي لسمككيات كتكجيات 

 .الطمبة مع التركيز عمى المراحل الدراسية األكلى
ضع خطة كبرنامج متكامل لدمج التعميـ البيئي كمفاىيـ تعاكف الجيات الرسمية مف أجل ك  .24

 .التنمية المستدامة ضمف المناىج التعممية
التزاـ المراكز المتخصصة بكضع المناىج التعميمية كدكر النشر بدمج التعميـ البيئي كمفاىيـ  .25

 .التنمية المستدامة ضمف المراجع التعميمية
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التحسيس البيئي بكسائل تتبلءـ مع تكنكلكجيا ضركرة تككيف المعمميف في مجاؿ مناىج  .26
 .العصر

 .تعاكف كدعـ الجيات الرسمية كالجمعيات لممدارس لتنفيذ مشاريع كأنشطة تخدـ التعميـ البيئي .27
تعزيز ثقافة العمل التطكعي البيئي داخل الفضاءات المفتكحة بالمؤسسات التربكية أك ضمف  .28

 .مؤسسات المجتمع المدني
ء النكادؼ الخضراء كأنشطة قارة عبر مختمف المؤسسات التربكية لؤلطكار التشجيع عمى إنشا .29

 .التعميمية الثبلث يخضع ذلؾ لممتابعة كالمرافقة الميدانية
تطكير القدرات كالتككيف المتخصص لمصحفييف في المجاؿ البيئي كتعاكف مختمف كسائل  .30

ثراء الكعي البيئ ي لمعاّمة مف خبلؿ برامج تثقيفية اإلعبلـ المسمكعة كالمقركءة كالمرئية لبث كا 
 .كتحسيسية

العمل عمى زيادة التغطية االعبلمية لمقضايا البيئية في مختمف الكسائل الرسمة كالخاصة  .31
ككسائل االعبلـ البديل كاستخداـ الشبكة العنكبكتية، كالمنتديات، كالصفحات االجتماعية، 

 .كالتفاعمية
يئية المختمفة كتكفير المحفزات كتشجيع مساىمة تكفير التمكيل الكافي لدعـ األنشطة الب .32

القطاع الخاص، كحث المختصيف عمى إقامة الندكات، كدعكة عينات مف أفراد المجتمع كمف 
 .ذكؼ القدرة عمى التأثير

 .حث األسر عف طريق التكعية بدكرىا الفاعل في تحسيف الكعي البيئي لدػ إفرادىا .33
ي التثقيف بالمخاطر البيئية مف خبلؿ الخطب تفعيل دكر المؤسسات الدينية لتساىـ ف .34

كالدركس كالمكاعع، كاالىتماـ بفقو البيئة في دراسات الفقو اإلسبلمي بكميات الشريعة كالقانكف 
 .في الجامعات العربية كاالسبلمية

ضركرة تفعيل عقكبات العمل لمنفع العاـ، نظرا لما ليا مف جانب إيجابي لتحقيق المصمحة  .35
 .ع بحمايتيا لمبيئة، بتكمفة مالية أقلالعامة لممجتم

اخضاع المنازعات البيئية إلى قضاء متخصص، يتشكل مف قضاة ليـ خبرة كتككيف مكسع  .36
 .في المسائل البيئية
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إنشاء مجمس أعمى يعنى بحماية البيئة، اليدؼ منو ضماف اإلشراؼ كالتنسيق بيف مختمف  .37
 .الجيات المعنية في مجاالت حماية البيئة

فراد ضركرة ا  .38 ىتماـ الباحثيف في مختمف حقكؿ العمـ بقضايا البيئة كاالستدامة كالتنمية، كا 
 .دراسات مستقبمية تيتـ بكضع آليات عممية لحماية البيئة بشكل كاقعي كعممي كمممكس

العمل عمى تفعيل أدكات المحاسبة الدكلية سيما مف قبل المحكمة الجنائية الدكلية كذلؾ  .39
 .بخصكص الجرائـ البيئية

مكاصمة عقد ندكات كمحاضرات كمؤتمرات متخصصة كدكرات تدريبية في مناطق متعددة  .40
 .مف الكطف العربي

رفع تكصيات ىذا المؤتمر إلى الجيات المعنية، كنشرىا عمى نطاؽ كاسع مف خبلؿ  .41
 .الصحافة كاإلعبلـ، كمختمف مكاقع التكاصل االجتماعي

لعممية كمركز جيل البحث العممي جميع كفي األخير يدعك االتحاد العالمي لممؤسسات ا .24
المشاركيف في ىذا المؤتمر كأعضائيـ كمتتبعييـ، مكاصمة البحث كنشر المقاالت كالدراسات 
المتخصصة. كبناء  عمى تكصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر سُتنشر أعماؿ ىذا المؤتمر ضمف 

 .سمسمة أعماؿ المؤتمرات الصادرة عف مركز جيل البحث العممي

 
التطبيقية ثالث لمعموم األساسية والمؤتمر الدولي ال  

 19/ 2018/3  م
 جامعة األزهر

 :التوصيات العامة لممؤتمر 
التأكيد عمى ضركرة عقد المؤتمر بشكل دكرؼ كل عاميف مع العمل عمى تذليل العقبات أماـ  .1

 مشاركات الباحثيف الدكلييف ك الضفة الغربية.
قبل الجيات المعنية سكاء الحككمية ك المؤسسات التعميمية ك ضركرة تكفير الدعـ البلـز مف  .2

 البحثة ك القطاعات الصناعية ك الدكائية ك اليندسية.
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  دعكة إدارات الجامعات ك المؤسسات البحثة لتشجيع ك تعزيز ركابط التعاكف البحثي المشترؾ .3
 .بيف الباحثيف ك نظرائيـ عمى المستكيات المحمية ك اإلقميمية ك الدكلية

تكجيو البحكث التطبيقية نحك خدمة المجتمع ضمف الرؤية ك السياسات الفمسطينية التي تـ  .4
 إقراراىا أك جارؼ العمل عمى صياغتيا كأكلكيات بحثية كطنية.

عقد كرش عمل متخصصة عمى ىامش دكرات المؤتمر القادمة حكؿ مكضكعات ذات اىتماـ  .5
 عالمي.

 تخصيص جكائز تشجيعية لممميزيف منيـ.تحفيز الباحثيف الشباب عمى المشاركة ك  .6
 ثانيا  التكصيات المتخصصة مف محاكر المؤتمر .7
إعادة تقييـ كاستخداـ المضادات الحيكية التي لـ تستخدـ منذ فترة طكيمة في العبلج مثل عقار  .8

 البنسميف ك الككليستيف.
صة عقار اؿ الرقابة الرسمية عمى استخداـ المضادات الحيكية في األسماؾ المستزرعة كخا .9

Amino glycosides .ك ضمف المعايير ك الضكابط العالمية 
 فحص كمتابعة متبقيات المضادات الحيكية في الحميب ك المحـك كمشتقاتو بقطاع غزة.    .10
إنشاء ىيئة لمراقبة األمراض المعدية تنشط في صياغة كتنفيذ االستراتيجيات كالخطط  .11

 الكطنية الكقائية.
عف مرض التفكؿ الذؼ يسبب فقر   طبيق برنامج كطني لمكشف المبكرإنشاء كت  العمل عمى .12

دـ تحممي حاد، مما يجنب الكثير مف األطفاؿ الدخكؿ الطارغ لممستشفيات كالتعرض لنقل الدـ 
 كمضاعفاتو التي قد تككف سببا في الكفاة.

تضمف ضركرة قياـ المستشفيات كمؤسسات الرعاية الصحية العامة كالخاصة بتنفيذ سياسة   .13
 السيطرة المطمكبة عمى عمميات التعقيـ كالتطيير لمحد مف العدكػ المرتبطة بالرعاية الصحية.

 تشجيع مجاالت التكنكلكجيا الحيكية في فمسطيف كتكجييو بما يخدـ المجتمع المحمي.  .14
 استخداـ التكنكلكجيا في إيجاد حمكؿ بالمشاكل البيئية في المجتمع الفمسطيني. .15
 حثية تخصص بعمـك تكنكلكجيا الناتك كتطبيقيا في مجاالت الطاقة.إنشاء مجمكعات ب .16
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العمل عمى إنشاء مختبر مركزؼ يحتكؼ عمى تجييزات متطكرة تخدـ الجامعات الفمسطينية  .17
 بما يسيـ في التخفيف مف أثار الحصار عمى الباحثيف.

التخمص منيا في عدـ التخمص مف المياه العادية عمى شكاطئ قطاع غزة أك معالجتيا قبل  .18
 مياه البحر.

استخداـ المياه العادمة المعالجة في األغراض الزراعية لتكفير المياه الجكفية في استخداـ  .19
 األغراض الغذائية كالمنزلية.

ألغراض   عدـ استخداـ رماؿ الشاطئ كخاصة المكجكدة في المناطق الشمالية مف القطاع .20
 الرماؿ في تمؾ المنطقة. البناء الحتمالية ارتفاع نسبة اإلشعاع في

اختيار المناطق اآلمنة لبلصطياؼ كالتي تكصى بيا الجيات الرسمية المختصة بسبب  .21
 تمكثيا بالمعادف الثقيمة.

التخطيط المسبق إلقامة المشاريع مثل الميناء كالمنتزىات عمى الشاطئ بعد إتماـ دراسات  .22
 ممة.حكؿ تقييـ أثرىا البيئي بما يضمف تقميل األضرار المحت

عدـ إلقاء النفايات الصمبة كالمياه العادمة في مجرػ كادؼ غزة كمحاكؿ تنظيف المجرػ  .23
 كاعتباره كحمية طبيعية.

ما أمكف ، كعدـ االكتفاء   Meta Analysisدعكة الباحثيف الستخداـ التحميل التمكؼ  .24
 بالتحميل السردؼ لتقييـ كمراجعة الدراسات السابقة.

الرياضيات نحك تطبيقات الرياضيات ك تكامميا مع العمـك األخرػ تكجيو الباحثيف في مجاؿ  .25
 الطبية ك اليندسية ك الصناعية

 تكظيف تطبيقات الحاسكب ما أمكف في حل المشاكل الرياضية. .26
اعتماد منيجيات تعميمية قائمة عمى فتح الرياضيات عمى الحياة ك تكامميا مع العمـك  .27

 األخرػ.
 إعداد المناىج الدراسية بما يضمف ترابطيا ك تطكرىاتكسيع مشاركة األكاديمييف في  .28
 دعكة الباحثيف لدراسة ك تطكير نماذج رياضية لكصف الظكاىر الطبيعية ك الحياتية. .29
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تشكيل لجنة لمتابعة تكصيات المؤتمر مف الجامعات ك المؤسسات المشاركة في ىذا المؤتمر ك 
بعد تشكيل المجنة بقرار رسمي مف رئاسة  ستقـك المجنة العممية بالتكاصل مع األساتذة الكراـ

 المؤتمر.
 سياسيةالعموم التاريخ و ال 

 "الغاصبينفمسطين لن يطول ليل مؤتمر "
 م5/2009/ 21

 وزارة األوقاف
يدعك المؤتمر المؤسسات العممية كالييئات الكطنية لعقد مزيد مف الفعاليات الخاصة بالقضية  .1

  . المغتصبة قضية محفكرة في العقكؿ كالقمكبالفمسطينية كذلؾ حتى تبقي فمسطيف 
حق العكدة لبلجئيف الفمسطينييف حق مقدس ال يسقط بالتقادـ كال بظمـ الظالميف ، كما ال يحق   .2

 . ألؼ جية ميما كانت أف تتنازؿ عنو
إف اخطر شيء اضر بالقضية الفمسطينية ، ىك عزليا عف بعدىا اإلسبلمي، لذا ال بد أف تأخذ  .3

  صراعيا مع الييكد بعيف االعتبار الخمفيات العقدية كالدينية في ىذا الصراع األجياؿ في
نما يحتـر منطق القكة .4   ،لقد أثبتت جكالت الصراع مع المحتل أف العدك ال يحتـر قكة المنطق ، كا 

لذا فاف خيار الجياد ىك اقصر طريق لتحرير األرض كاإلنساف كالمقدسات ، كاف الرىاف عمى 
  اف خاسر كىدر لطاقات األمة كجيكدىاالمفاكضات رى

نياء حالة االنقساـ كالتشرذـ كتجميع الجيكد كالطاقات مف كاجبات الكقت   .5 إف كحدة األمة كا 
  . الحاضر التي ال يمكف التخمص مف االحتبلؿ إال بيا

إف أزمة األمة تكمف في النظاـ السياسي العربي الرسمي ، أما الشعكب ففييا الخير الكثير   .6
 حداث تغييرات جكىرية تخدـ القضيةاآلف اقرب مف ذؼ قبل كأكثر استعدادا إل كىي

كىذا يؤكده اليبة الجماىيرية ليذه الشعكب كقكفا مع أىل غزة في الحرب األخيرة   ،الفمسطينية
العدك الصييكني عميو ، لذا يجب االستفادة مف ىذه المكاقف الصادقة في إزالة  ،التي شنيا
 . آثار النكبة

قضية القدس ، ىي قضية كل مسمـ كىي قمب األمة النابض ، لذا يجب عمى األمة  إف .7
اإلسبلمية ، كال سيما األنظمة كالحككمات أف تكظف كل طاقاتيا كجيكدىا مف اجل تحرير 

 القدس ككقف سياسة االحتبلؿ التي تيدؼ تيكيدىا كتيجر أىميا عنيا
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ت قضية ارض مجردة يمكف أف نتقاسـ فييا كما يؤكد المؤتمركف أف قضيتنا مع الصياينة ليس  .8
كبل ، فالقضية قضية مقدسات ، كحقكؽ مغتصبة ، قضية حق  :النفكذ كاف نتعايش بسبلـ 

 كباطل تمثمو الييكدية المحرفة , يمثمو اإلسبلـ كالمسممكف تطمس ىكيتو كيشرد أبناؤه
كلئلعبلـ دكر في  , يفنبلحع ضعفا في إعبلمنا العربي كاإلسبلمي تجاه القضية الكبرػ فمسط  .9

إذكاء حماس الشعكب ، بل كفي الضغط التخاذ مكاقف جادة مع بني صييكف ، لذا ندعك 
جميع كسائمنا اإلعبلمية أف تككف عمي مستكػ المسؤكلية كاف تخصص مساحة اكبر لقضية 

  فمسطيف كالقدس كالعكدة كتقرير المصير ، كال سيما الشبكة العنكبكتية ) اإلنترنت
شفت الحرب األخيرة أف لؤلمة كثيرا مف مقكمات الصمكد كالنصر عمى األعداء لقد ك  .10

كباإلمكاف تنمية ىذه المقكمات إذا تظافرت جيكد الخيريف كانتظمت في إطار كاحد لخدمة 
حيث كاف فكؽ المتكقع _  _ قضية فمسطيف ، كلعل التضامف العربي كاإلسبلمي مع أىل غزة

 يؤكد عمى صدؽ ما نقكؿ
لحرب أف الصياينة ميما بمغت قكتيـ المادية إال أف جبيتيـ الداخمية ىشة كغير كشفت ا  .11

متماسكة ، بل يسكنيا الرعب ، فقد أجبرت صكاريخ المقاكمة حكالي مميكف صييكني لبلختباء 
لذا عمى األمة أف تأخذ كل ذلؾ بعيف االعتبار لبلستعداد لممعركة القادمة بيننا ،  في المبلجئ

كلعميا تككف المعركة الفاصمة ) كيكمئذ يفرح المؤمنكف بنصر هللا ينصر مف  كبيف الصياينة
  يشاء

يؤكد المؤتمركف عمى دكر العمماء كالمفكريف في نيضة األمة كشحذ اليمـ كالعزائـ ككشف    .12
  . الحقائق كفضح أكاذيب االحتبلؿ كجرائمو

نياية ىذا الكياف لتؤكد  إف تصريحات بعض المفكريف كالساسة الصياينة كالتي تعبر عف قرب .13
النبكءات اإلسبلمية بيذا الصدد ، كالتي مف شأنيا أف تككف حافزا كبيرا لؤلجياؿ لمتفاعل بصكرة 

 . اكبر مع قضية تحرير فمسطيف
كما يؤكد المؤتمركف عمى رفض مشاريع تبادؿ األراضي التي تيدؼ إلى تفريغ فمسطيف   .14

 تحقيقا ليدؼ ييكدية الدكلةمف شعبنا الفمسطيني  1984المحتمة عاـ 
 ا وثقافةمؤتمر القدسً  تاريخً                 

 م2011/ 7/5
 الجامعة اإلسالمية

 االىتماـ الخاص بدعـ صمكد الشعب الفمسطيني في مدينة القدس ماديا  كمعنكيا  كالحفاظ .1
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 .المقدسعمى طابعيا العربي كاإلسبلمي ككذلؾ المحافظة عمى الممتمكات الثقافية في بيت 
ضركرة عرض قضية القدس إعبلميا  بالمستكػ المطمػكب كبالطريقػة الصحيحة كذلؾ إلبراز  .2

ما تقـك بو سمطات االحتبلؿ مف اعتداءات كانتياكات بحق القدس الشريف كطمس معالمو 
 .العربية

ضركرة كضع سياسة مكحدة مف الخطاب اإلعبلمي تجاه مدينة القػدس كتراثيا األصيل في   .3
 .مقابل السياسة اإلسرائيمية العدكانية

اإلدانة الصريحة لئلجراءات اإلسرائيمية لتيكيد المدينة المقدسة كلمحفريات األثرية التي تشكه  .4
 .تاريخ المدينة العربي كاإلسبلمي

 .كتأصيميا شرعيا  كعمميا  كأدبيا  كا عبلميا   تعزيز ثقافة المقاكمة .5
إعطاء الشعر كاألدب المساحة الكافية لممارسة دكره في الفعاليات الخاصة ببيػت المقػدس  .6

 .كالمضي في نشر الدكاكيف كاألعماؿ الشعرية الميمة بالقدس كالتراث الفمسطيني بشكل عاـ
فزة التي تتنػاكؿ مدينػة القدس كقضاياىا تشجيع األعماؿ األدبية كالفنية كالسينمائية كالمتم .7

 .العادلة
عمى طػابع مدينػة القػدس  إسرائيلالدعكة إلى رفض أؼ اعتراؼ بالتغيرات التي تدخميا  .8

ككضعيا الجغرافي كاإلعراب عف القمق بشأف التغيرات في طابع المدينة ثقافيا  كدينيا  
 .كجغرافيػا  كسكانيا  

 .لى مكاصمة ضماف التطبيق الػصاـر لقػرارات اليكنػسككدعكة المدير العاـ لميكنسكك إ .9
تكعية القادة كالمثقفيف كطبلب العمـ بأىمية دراسة تاريخ مدينة القدس كاإلفػادة منػو فػي  .10

  .كاقعيـ كمستقبميـ
تكجيو الباحثيف كلفت أنظارىـ إلى الركاية التاريخية المعاصرة كمػصدر صػادؽ كدقيػق  .11

  .نيلكتابة التاريخ الفمسطي
حفز السمطات الحاكمة كالمؤسسات العممية كالتعميمية مع إقامة مراكز بحثية خاصة بمدينػة  .12

  .القدس، كاإلنفاؽ عمييا لحفع تاريخ مدينة القدس مف الضياع كالتشكيو
ضركرة تفعيل كسائل اإلعبلـ المحمية كالدكلية بالقدس كمكانتيػا فػي التػاريخ العربػي  .13

 .كاإلسبلمي
بلؿ ثكرة اإلعبلـ الجديد كالشبكات االجتماعية في الدفاع عف القػدس كنػشر ضركرة استغ .14

 .كتكضيح مكانتيا كأىميتيا
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ضركرة إبقاء مكضكع القدس حيا  في ضمائر الشعكب العربيػة كاإلسبلمية كذلؾ ضمف   .15
 المقدس. إحياء الفعاليات كاألنشطة المختمفة التي تعزز مف الحضكر الثقافي لبيػت

 ول لألسرى المحررينالمؤتمر األ 
 م25/11/2013
 االسرى والمحررين هيئة

 التي المحرريف لؤلسرػ  الجامعية بالشيادات باالعتراؼ العالي كالتعميـ التربية كزارة مطالبة .1
 .  رسميا عمييا كالمصادقة األسر في مككثيـ أثناء عمييا حصمكا

 استثناء. أك تمييز دكف  المحرريف لؤلسرػ  األمنية السبلمة شيادة يسمى ما رفض .2
 لدػ المحرريف لؤلسرػ  بيا تكفمت التي المتبقية الرسـك جميع بدفع المختصة الجيات إلزاـ  .3

 الجامعات ىذه إدارة مازالت تسديدىا عدـ بسبب كالتي الكطف في الحككمية الجامعات
   المحرريف لؤلسرػ  الشيادات تسميـ ترفض

 المقر المطمبي البرنامج لتنفيذ المحرريف األسرػ  لجنة أعضاء بيف مف متابعة ىيئة تشكيل .4
 األساسي النظاـ صياغة مقدمتيا كفى كالتكصيات القرارات جميع ككذلؾ المؤتمر مف

 كأكراؽ عضكية كاستمارات شعار مف البلزمة األكراؽ ككافة المحرريف لؤلسرػ  العاـ لبلتحاد
 بصياغة المبف أبك صابر األخ غزة في المجنة منسق تكميف تـ كلقد الشأف بيذا المراسبلت

 . أعبله ما ذكر لكل ما يمـز كل كتجييز العاـ لبلتحاد األساسي النظاـ
 قانكف  بتطبيق المختصة الجيات عمى أنفسيـ المحرريف األسرػ  مف رقابة لجنة تشكيل .5

 . كالمحرريف األسرػ  شئكف  كزارة مقدمتيا كفى  المختمفة كأنظمتو كلكائحو المحرريف األسرػ 
ضافة المجنة عضكية تكسيع .6  عمى كالعمل لمكطف الجنكبية المحافظات في جدد أعضاء كا 

 البرنامجية الكثيقة لشرح الكطف محافظات كل في المحرريف لؤلسرػ  مكسعة اجتماعات عقد
 خطكات ػلؤل كجاىزيتيـ استعدادىـ كرفع المحرريف األسرػ  صفكؼ كلتنظيـ المطمبية
 المطالب كثيقة لتحقيق المطمبي الديمقراطي النضاؿ سياؽ في تتخذ قد ديمقراطية نضالية
 . استثناء أك تمييز دكف  كألكانو فئاتو بمختمف المحرريف األسرػ  بقطاع الخاصة كالحقكؽ 

  القادـ العاـ في الفمسطيني األسير يـك بمناسبة المحرريف لؤلسرػ  الثاني المؤتمر عقد .7
 كقرارات المطمبية البرنامجية الكثيقة مف تنفيذه تـ ما كمتابعة لتقييـ 17/4/2014 بتاريخ

   األكؿ المؤتمر
 .  كعائبلتيـ المحرريف لؤلسرػ  خاصة حككمية كمستشفيات رياضية نكادؼ إقامة .8
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 لـ كالذيف الكطف محافظات كافة في المحرريف األسرػ  لجميع التعكيض حق بتنفيذ اإلسراع .9
 لسياسات مقاكمتيـ بسبب االحتبلؿ سمطات مف ىدمت التي منازليـ عف تعكيضات يتمقكا
 األسرػ  لجميع اإليجار بدؿ كدفع، ىذا يكمنا  كلغاية طكيمة سنكات منذ االحتبلؿ كجرائـ

 تحررىـ منذ  ليـ المأكػ  تكفير يتـ كلـ سنكات خمس األسر في امضكا الذيف المحرريف
 .  تاريخو كحتى

 اإلحالة عند جديدة لدرجة كالترقية% 100بنسبة براتب التقاعد  في الرئيس قرار تطبيق .10
 مؤسسات في العامميف كالعسكرييف المدنييف المحرريف األسرػ  جميع عمى التقاعد عمى
   الدكلة

 استشراق مستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني في فمسطين
 م2014/ 2/11

 الجامعة اإلسالمية
 جيادية تربية المجاىديف كتربية العمل في باإلخبلص المجاىديف قيادة المؤتمر يكصي .1

 .القتاؿ أدكات بأحدث كتجييزىـ عسكريا   إعدادا   كأعدادىـ إيمانيا  
مف  تعانيو كما األمة مشاكل كل مف كالمخارج الحمكؿ ففيو هللا عز كجل  بكتاب االسترشاد .2

الحقكؽ  استعادة في الدكليَّة بالشرعيَّة يسمَّى ما عمى المراىنة كعدـ كصراعات، أزمات
 .الفمسطينية

 الييكد ال مف فمسطيف تحرير بأف كتكعيتيـ النشء، لدػ هللا سبيل في الجياد قيـ غرس .3
 .رسكلو ملسو هيلع هللا ىلص. كسنة هللا كتاب عمى تربكا رجاؿ أيدؼ عمى إال يككف 

 يستيدؼ ديني صراع   باعتباره الصييكني المشركع مع لمصراع الحقيقية الصكرة تكضيح .4
 .فمسطيف أرض مف اإلسبلمي الكجكد طمس

ؿ بالعد كالحكـ الجياد، راية كرفع عز كجل  هللا بتقكػ  المسمميف حكاـ المؤتمر يكصي .5
 كانت كافرة   أف ك كلة العادلةالد ينصر ّللاَّ " فإف األمة، مستكػ  رفع أجل مف كالعمل كالمساكاة

كلة ينصر كال  كل هللا، تيمية رحمو ابف اإلسبلـ شيخ قاؿ كما" كانت مؤمنة أف ك الظَّالمة الدَّ
 مف األكلى قبمة المسمميف رج، كالمعا اإلسراء أرض فمسطيف، أرض تحرير أجل مف ذلؾ
 .المغتصبيف الصياينة أيدؼ

 لمقاكمة االحتبلؿ كاقتصادية، كاجتماعية، كعسكرية، سياسية، ةمشام استراتيجية خطة كضع .6
 تحرير قضية اعتبار في تتمثل ،الفمسطيني شعبمل الكطنية األىداؼ كتحقيق ،الصييكني
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 كاإلسبلمي العربي التخطيط ماتيم أكلى مف األقصى كالمسجد القدس كاسترجاع سطيفمف
 .سبلمياإل العربي عا صر ال إلدارة لىكالمؤ  المتميز اإلعداد إلى يحتاج ذاىك  ،كشعكبا   قيادة

 كفق الصييكني االحتبلؿ مف كالعباد الببلد لتحرير القادر التحرير جيش إليجاد العدة إعداد .7
 .الرباني جيالمن

 كترسيخ الشعكر المستبد، الغاصب عدكنا لمكاجية الفرقة، كعدـ الصف كحدة عمى العمل .8
نفس  كفضيمة في عبادة ىك عنيا الدفاع كأف كاحدة، اإلسبلـ ديار بأف األمة أبناء لدػ

 .كمقدساتنا حقكقنا استرجاع مف نتمكف لف الصفكؼ كرص الكحدة بدكف  إذ الكقت،
 كاالرتقاء بيا االحتبلؿ، كمقاكمة الثكرة كحدة أساس عمى الفمسطيني الشعب كحدة تعزيز  .9

 تؤدؼ القاعدة التي لتككف  الكطنية، كميماتيا بكاجباتيا القياـ مف يمكنيا الذؼ المستكػ  إلى
 .الصييكني االحتبلؿ ضد المسمح الكفاح تصعيد إلى

 كالصييكنية، بما االمبريالية ضد النضاؿ قاعدة عمى كاإلسبلمي العربي التضامف تعزيز .10
 في مختمف كاستخداميا العسكرية، كاالقتصادية السياسية العرب طاقات حشد   إلى يؤدؼ
 .اإلسرائيمية الفمسطينية كاإلمكانيات القدرات بيف التكازف  في تغيير إلحداث المكاجية، مياديف

 عمى تعزيز تعمل لبلستعمار، المناىضة العالميَّة المقاكمة القكػ  مف عريضة جبية تحقيق .11
 .الفمسطيني الشعب حقكؽ  كا عادة االحتبلؿ، رفض سياسة

 ارتكاب الجرائـ في تكرعيـ كعدـ جرائميـ فضح خبلؿ مف الييكد عنصريَّة بياف عمى العمل .12
 مصالحيـ الشخصية؛ لتحقيق كاإلرىاب البطش كسائل لكل باستخداميـ اإلنسانية ضد

 .األخرػ  كالنحل القكميات جميع فكؽ  بأنيـ يؤمنكف  ككنيـ
 عف إلى التنازؿ تدعك بل الفمسطينية، لمقضية نفعا   تجدؼ ال التي اليزلية المفاكضات كقف .13

 الفمسطيني، التراب كامل عمى دكلتو كاقامة العكدة، حق في الفمسطيني شعبنا ثكابت
 .الشريف القدس كعاصمتيا

 كفمسطيف كمكانيا عامة القدس بفضائل بأسره العالـ في المسمميف لدػ العاـ الكعي تكثيف .14
 مف عمييا، ألبنائيـ كتربيتييـ كتعميميا كحمايتييا، عنيا الذكد ككجكب اإلسبلمية، العقيدة في

 العربية الببلد في العالي كالتعميـ، كالتعميـ التربية مناىج في فمسطيف قضية تدريس: خبلؿ
 .كاإلسبلمية

 بمثابة جياز كتككف  الفمسطيني التاريخ نشر في تسيـ فمسطينية تعميمية أنباء ككالة إنشاء .15
 مف في الغرب يثار ما كل عف الرد تتكلى كما الفمسطينية، القضية عف لمدفاع عالمي
 الفمسطيني. الحق حكؿ أكاذيب
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ت كاصدار البحثيَّة، المراكز كانشاء ، المؤتمرات عقد .16  ىذا الكعي لجعل المتخصصة المجبلَّ
 العبرية، أك بالمغة فضائية: مثاؿ ) اإلسبلمية، الفكرية األكساط في المتداكؿ ىك

 .قريبا ( ستدشف التي كالتعميـ التربية فضائية عبر بالعبرية برامج .17
 فمسطيف كتاريخ ، الصراع كحقيقة الييكدية كالعقيدة الفكر حكؿ تدريسية مكاد إعداد .18

 كمناىج الحركات الجامعات كمتطمبات التعميـ مناىج في مراحل عمى تدرس كمستقبميا،
 .الفمسطينية

 كلبضائع الدكؿ الييكدية، لمبضائع المقاطعة بتفعيل تقـك شعبية تجمعات لتشكيل الدعكة .19
 في لمقياـ بدكرىـ المساجد كأئمة كالخطباء كالمثقفيف المفكريف دعكة ككذلؾ ليا، المساندة
 المحميَّة تشجيع المنتجات عمى العمل نفسو الكقت كفي المقاطعة، بأىمية الجميكر تكعية

 .الييكدية المنتجات عف بديبل   لتككف  كالعربية
 مؤسسة تديره ا إسبلميا   كقفا   باعتبارىا فمسطيف، عمى الحفاظ ألجل عالمي كقف إنشاء .20

 عمى لتثبيت الفمسطينييف لمجياد كالمعنكؼ  المالي الدعـ لتكفير مستقمة عالمية إسبلميَّة
 الغربية المعكنات الفمسطينية، كتعكيض األراضي كاعمار المقدس، بيت في كخاصة أرضيـ
 عمى قادتو لمحاسبة العدك الصييكني ضد دكلية قضايا برفع كلمتكفل سياسيا ، المكمفة
 . إجراميـ

 كعدـ العكدة كالبلجئيف، حق نحك كاإلسبلمي كالعربي الفمسطيني اإلعبلـ دكر عمى التركيز .21
 في فقط، الصييكنية الصراع الصفة عمى يضفكف  الذيف كاإلعبلمييف الساسة كراء االنجرار

 .فمسطيف أرض كالصياينة عمى الييكد بيف يفصل أف أحد يستطيع ال حيف
 بفمسطيف كالكقكؼ الحقكؽ  استعادة في الدكلية الشرعية عمى كميا   المراىنة أف عمى التأكيد .22

 بتقكية تكف مسنكدة لـ ما خاطئة مراىنة ىي االستئصالي، الصييكني المشركع كجو في
 كتكظيف كطاقاتيا، كافة مقكماتيا مف كاالستفادة األمة، صفكؼ كترصيص اإلسبلمية الذات

 .تاريخيا في القكة عناصر
 قطاع غزة: الواقع وآفاق المستقبل

 م2015/ 15/9
 جامعة األزهر

 المحور السياسي: -أوالً 
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الفمسطيني فكرا  كعكدة المحمة الكطنية التي باتت اليـك أحد أىـ ضركرة إنياء االنقساـ     .1
أحبلـ الشعب الفمسطيني، مف أجل مكاجية التحديات كالصعكبات كالعراقيل التي تقف حائبل  

  .دكف قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة
كطنية ترتكز عمى الجمع بيف النضاؿ السياسي في المحافل الدكلية،  استراتيجيةكضع  .2

قامة  كالمقاكمة الشعبية دكف إسقاط أشكاؿ المقاكمة األخرػ حتى تحرير األرض كاإلنساف كا 
 .الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس الشريف

فمسطينية مف أجل استكماؿ مشركع النظاـ السياسي الفمسطيني، كتفعيل دكر المؤسسات ال .3
مشاركة كل األحزاب كالحركات الفمسطينية في المجمس الكطني، لمكاجية التحديات كا عادة 

  .الكحدة الفمسطينية، ككحدة النظاـ السياسي الفمسطيني
عدـ التعاطي مع تركيج مشاريع إقامة دكلة في قطاع غزة كالتصدؼ لمشاريع التكطيف شعبيا   .4

  .ربية كاإلسبلمية كالعالميةكسياسيا  عمى المستكيات الع
مع   التأكيد عمى أف الضفة الفمسطينية بما فييا القدس كقطاع غزة َكحدة  جغرافية كاحدة، .5

التأكيد عمى عدـ التعاطي مع تجزئة ممفات قضايا الحل النيائي كفي مقدمتيا الحدكد كحق 
 .غزة العكدة كالمياه كالسيادة، فبل دكلة في قطاع غزة كال دكلة بدكف قطاع

فضح جرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني، كرفع شكاكػ في محكمة الجنايات  .6
  .الدكلية لمحاكمة قادة االحتبلؿ عمى جرائميـ

التأكيد عمى إبقاء قضية البلجئيف قضية مركزية، كالتأكيد عمى حق عكدتيـ إلى ديارىـ  .7
ركا منيا عاـ    .ـ1948كقراىـ التي ُىجِّ

ى عبلقة فمسطيف بأمتيا العربية كامتدادىا اإلسبلمي كالدكر المصرؼ في تحقيق التأكيد عم .8
  .المصالحة الفمسطينية، كاستكماؿ الحكار الكطني الفمسطيني الشامل

 :المحور االقتصادي -ثانياً 
  .تحقيق التنمية المستدامة مف خبلؿ مرتكزاتيا الثبلث المساكاة كالعدالة كاإلنصاؼ .9

  .يئة مبلئمة لجذب االستثمارات الفمسطينية كالعربيةالعمل عمى تكفير ب .10
التعميـ الميني، كربطيا بالتدريب كاحتياجات سكؽ العمل، كذلؾ مف خبلؿ  استراتيجيةبناء  .11

  .إنشاء مدارس كمعاىد مينية متخصصة
تعزيز إمكانيات االقتصاد المجتمعي، كالعمل عمى النيكض بالمنشآت الصناعية الصغيرة  .12

القطاع الخاص، كتذليل كل العقبات الداخمية كالخارجية المفركضة عميو،  مع تفعيل دكر
  .لمقياـ بدكره في حل مشكمة البطالة
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ال يمكف حل مشكمة البطالة في قطاع غزة بدكف اقتصاد كطني فمسطيني سيادؼ مف خبلؿ  .13
  .إنياء االنقساـ البغيض، كالتحرر مف براثف االحتبلؿ اإلسرائيمي

يتكلى إيجاد قنكات تمكيمية لممشاريع الصغيرة لتسييل برامج اإلقراض  إنشاء صندكؽ كطني .14
التنمكؼ لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة. كتقديـ المساعدات الفنية كالتدريبية كاالستشارات 

  .التسكيقية ليذه المشاريع
إنشاء جياز رقابة متخصص لمتابعة الرقابة عمى عمميات غسيل األمكاؿ كىركبيا مف  .15

  .قطاع غزة
كضع خطة اقتصادية فمسطينية شاممة بعيدة المدػ مف أجل التخمص تدريجيا  مف التبعية  .16

 .كالييمنة لبلقتصاد اإلسرائيمي عمى االقتصاد الفمسطيني
إعادة النظر في السياسات االقتصادية القائمة في األراضي الفمسطينية، كضركرة التركيز  .17

  .القصكػ عمى القطاع العاـ المنتج كا عطائو األكلكية 
إعادة تقييـ بنكد بركتكككؿ باريس االقتصادية خاصة فيما يتعمق بضريبة القيمة المضافة  .18

التي زادت مف األعباء االقتصادية عمى األسر الفمسطينية، مع التأكيد عمى تكحيد النظاـ 
  .الضريبي الفمسطيني بيف شطرؼ الكطف

بح جماح البطالة كتجربة ماليزيا كدمحم االستفادة مف التجارب االقتصادية العالمية مف أجل ك .19
  .يكنس ببنغبلدش، مع االىتماـ بمشاركة المرأة في اإلنتاج

تقديـ التسييبلت االئتمانية البلزمة لقطاعي الزراعة كالصناعة عبر قركض ميسرة، كبدكف  .20
  .فكائد لفترات طكيمة

يجاد البدائل المحمية العمل عمى إنجاح برامج المقاطعة االقتصادية لممنتجات اإلسرائيمية .21 ، كا 
كالعربية، مف خبلؿ دعـ المنتج الكطني، كتقديـ التسييبلت كالدعـ المناسب لزيادة مبدأ 

  .التنافسية، كحماية المنتج كالمستيمؾ معا  
 التوصيات الجغرافية: -ثالثاً 
. ـ2014اإلسراع في إعادة اإلعمار مف أجل إيكاء السكاف الذيف دمرت بيكتيـ أثناء عدكاف  .22

  .مع إنشاء ىيئة رقابية عمى عممية اإلعمار لتحقيق المساكاة بيف السكاف
إنشاء ىيئة رقابية عمى محطة كيرباء غزة لما ليا مف أىمية في تحديد كمعالجة فقداف  .23

% مف الطاقة اإلنتاجية التي أدت إلى تزايد أعباء 30الكيرباء الذؼ أصبح يشكل 
  .المكاطنيف
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دة الطاقة اإلنتاجية، مف خبلؿ تزكيدىا بالتقنيات المطمكبة زيادة تكسيع المحطة كزيا .24
  .كالكفاءات كالخبرات الفمسطينية في ىذا المجاؿ

زيادة عدد الكحدات السكنية مف أجل التغمب عمى الضائقة السكنية في القطاع، كالحد مف  .25
يجاراتيا الذؼ أصبح عبئا  ثقيبل  عمى كاىل المكاطف    .الفمسطينيرفع أسعار الشقق كا 

  .اعتبار الحقكؽ المائية الفمسطينية قضية سياسية تتعمق بالسيادة الكطنية عمى األرض .26
التأكيد عمى أف أزمة المياه الفمسطينية ك الخبلؼ المائي الفمسطيني اإلسرائيمي، ال يمكف  .27

قميمي   .حميما إال مف خبلؿ جيكد دكلية كتعاكف ثنائي كا 
ي نجحت في تكقيع اتفاقيات مائية مستقرة كالنمكذج االستفادة مف تجارب الدكؿ الت .28

  .المصرؼ كالسكداني كاألثيكبي
االستفادة مف التقارير الدكلية التي صدرت عف منظمات دكلية مثل تقرير البنؾ الدكلي،  .29

ـ. مف أجل تدعيـ الحقكؽ 2009كتقرير منظمة امنستي الدكلية، كالمذيف نشرا في عاـ 
  .المائية الفمسطينية

يل طاقـ كطني لمتفاكض حكؿ المياه مف خبلؿ إنشاء مركز معمكمات مائي يقـك عمى تشك .30
  .تحميل الخطط المائية اإلسرائيمية كالمشاريع االستيطانية في الضفة الفمسطينية

  .عدـ تيميش الطرؼ الفمسطيني في المشاركة بالمشاريع اإلقميمية مثل قناة البحريف .31
  .األمطار، كمعالجة المياه العادمة كاالستفادة منياإنشاء مشركع قكمي لتجميع مياه  .32
الشركع في إقامة مشاريع تحمية لمياه البحر المتكسط تسد العجز المائي في مياه الشرب في  .33

  .قطاع غزة
 المحور االجتماعي: -رابعاً 
بعادىا عف الصراعات الحزبية كالسياسية مف أجل  .34 تفعيل دكر مؤسسات المجتمع المدني كا 

  .في التنمية المجتمعية. كذلؾ بتكفير اإلمكانيات اإلدارية كالفنية مساىمتيا
ترسيخ منظكمة قيمية مبنية عمى التسامح إلعادة الركابط االجتماعية التي تأثرت باالنقساـ  .35

  .السياسي الذؼ انعكس عمى مقكمات المجتمع المدني الفمسطيني
إلعادة البناء كاإلعمار مف أجل إعادة النظر في اآلليات األممية ) آلية ركبرت سيرؼ(  .36

  .تحقيق االستقرار المجتمعي
إعادة النظر في المناىج التعميمية الفمسطينية مف أجل التنشئة االجتماعية السميمة،  .37

  .كالحيمكلة دكف ظيكر مظاىر التطرؼ كالعنف االجتماعي
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ىـ تعزيز مفاىيـ المسئكلية االجتماعية لدػ طبلب الجامعات مف خبلؿ تعزيز دكر  .38
  .المجتمعي

األخذ بعيف االعتبار الدكر االجتماعي لؤلندية الرياضية، لما تمعبو مف تعزيز العبلقة بيف  .39
  .المستكػ الفردؼ كالمؤسسي كالمجتمعي

 المحور األدبي والثقافي: -خامساً 
 تفعيل دكر كزارة الثقافة لتشجيع الدراسات األدبية كالفكرية كالثقافية كنشرىا لئلسياـ في بناء .40

  .الشخصية الفمسطينية الكاعية كالمثقفة
إنشاء مركز لحفع التراث الثقافي الفمسطيني كتدكيف كل االعتداءات اإلسرائيمية كالتصدؼ  .41

 لكل محاكالت االحتبلؿ باستنساخ تراث ثقافي ييكدؼ بديل
تعميمية في المدارس كالجامعات مف أجل التنشئة الفكرية كاألدبية، لتعزيز  استراتيجيةكضع  .42

 .دراسة األدب كالفمكمكر كالتراث كالثقافة الفمسطينية
 مؤتمر األمن القومي الفمسطيني الثالث بغزة

 م2015/ 11/11
 اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ةأكاديمي

  :المحور السياسي -أوالً 
 مرجعية لمسياسة األمنية الفمسطينية كتعزيزىا، مف خبلؿ إعطاءىا الصبلحياتكجكب تككيف  .1
 .كالمسؤكليات لرسـ السياسة األمنية الفمسطينية كمجمس األمف القكمي .2
ضركرة تحقيق االنسجاـ بيف الفكر السياسي الفمسطيني كبيف األداء السياسي، كمزاكجة   .3

، كىذا يتطمب برنامجا  سياسيا  يمتصق بالثكابت الفمسطينية،  الفكر كالسياسة مع العمل المقاـك
 . كحل الخبلؼ بيف الخطاب الرسمي كالخطاب الشعبي

ضركرة تحقيق المصالحة الفمسطينية عمى أساس استمرار الربط الجغرافي كالسياسي بيف   .4
الضفة الغربية كقطاع غزة، كتطكيق أؼ تكجيات تيدؼ إلى تجزئة الحمكؿ السياسية المتعمقة 

  .غزة كالضفة الغربية بقطاع
يجب عمى القيادة الفمسطينية ما دامت متمسكة بحل الدكلتيف، أف تتمسؾ بحدكد الرابع مف   .5

 .، كحدكد نيائية لمدكلة الفمسطينية المستقبمية1967حزيراف )يكنيك( 
ضركرة مراجعة االستراتيجية الفمسطينية الحالية التي تدير التفاكض مع إسرائيل، كتكرس  .6

كخسائر ىائمة في العممية السياسية التي تمضي في اتجاه استحقاقي كاحد نحك ككارث 
  .إسرائيل، كالنظر إلى خيارات أخرػ تشترؾ فييا كل القكػ الفمسطينية
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أف تستمر كتتطكر الحمقات الدراسية كاألكاديمية التي تناقش سيناريكىات التسكية، كتقديـ   .7
ار الفمسطيني، كذلؾ عمى غرار مؤتمر "ىرتسيميا" تكصيات كرؤػ كآفاقا  خبلقة لصانعي القر 

السنكؼ اإلسرائيمي الذؼ تجتمع فيو كل العقكؿ االسرائيمية، لتحديد معالـ مستقبل إسرائيل في 
  .كافة المجاالت كالمكاضيع

ضركرة إعبلف الجانب الفمسطيني فشل المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية، كفشل حل   .8
اإلسرائيمي المتعنت كالمتنكر لكل االتفاقيات التي كقعيا مع الدكلتيف، كفضح المكقف 

الجانب الفمسطيني، خاصة في ظل انحياز الكاليات المتحدة األمريكية كدعميا إلسرائيل، 
 .كالبحث عف خيارات أخرػ بعد فشل خيار المفاكضات

 :المحور اإلعالمي -ثانياً 
طينية، كالكشف عف مضامينو كتحميل قراءة ما ينشر في كسائل اإلعبلـ حكؿ الدكلة الفمس  .9

 .مدلكالتو كالتعرؼ عمى فحكاه؛ ِلما لذلؾ مف بالغ األثر في قضية بناء الدكلة
نشر كسائل اإلعبلـ ثقافة قبكؿ اآلخر بيف أفراد المجتمع، كالتأكيد عمى ضركرة احتراـ   .10

 .الرأؼ كالرأؼ اآلخر
بييف كقادة الرأؼ الفمسطينييف عمى العمل عمي تدريب المؤسسات الشبابية كالناشطيف الشبا  .11

التقنيات كالخكارزميات التي تتبعيا مكاقع التكاصل االجتماعي، لتطكير كتكسيع التفاعل مع 
 .مكاقع التكاصل االجتماعي

حث الفصائل الفمسطينية عمى االىتماـ بمكاقع التكاصل االجتماعي كالتعامل معيا بجدية،   .12
الكبيرة مف الشباب الفمسطيني يتداكلكف ىذه المكاقع، كتؤثر  كاألخذ بعيف االعتبار أف الغالبية

 .فييـ بدرجة كبيرة
 .ضركرة تكحيد المصطمحات السياسية إعبلميا  ، كأف تنظـ ندكات كمؤتمرات ليذا الغرض  .13
 ضركرة تأسيس ككالة إعبلمية فمسطينية دكلية  .14
  :المحور القانوني -ثالثاً 
السياسية كالقانكنية التي تتعمق بأبعاد المفاىيـ المتعمقة ضركرة إجراء األبحاث كالدراسات  .15

  .بالدكلة كشخصيتيا القانكنية كاإلدارية
إف دعـ الحصكؿ عمى عضكية لفمسطيف في األمـ المتحدة، سكاء بصكرة كاممة، أك   .16

بصفة مراقب بحاجة إلى تقكيتو، بأالَّ تسقط القيادة الفمسطينية خيار الكفاح المسمح؛ فالحقكؽ 
  .نتزع عادة بالقكة كليس بالكسائل السممية فقطتُ 



 غزة  -المحافظات الجنوبية -توصيات المؤتمرات العلمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية دليل   
 

  

57 
 

  
 

ضركرة طرح مكضكع عضكية إسرائيل عمى صعيد األمـ المتحدة، حيث أف عضكية   .17
نما كانت مشركطة باحتراـ كالتزاـ إسرائيل بقرار التقسيـ  إسرائيل لـ تكف عضكية اعتيادية، كا 

عمى صعيد األمـ المتحدة كقرار العكدة كىك ما لـ يتحقق، ما يقتضي طرح ىذا المكضكع 
 .لمناقشتو كالتقرير بشأنو

العمل عمي تكثيف الجيكد الفمسطينية في المنظمات الدكلية المتخصصة الكتساب   .18
العضكية الكاممة بتمؾ المنظمات، باإلضافة إلي االنضماـ إلي االتفاقيات الدكلية، كالتي 

" غير عضك في األمـ مراقب"يحق لفمسطيف االنضماـ إلييا بعد حصكليا عمى دكلة 
 .المتحدة

التنبو إلى أف المساعدات الخيرية التي تقدميا الدكؿ األكركبية، تعمل في كثير مف   .19
األحياف إلى تمميع قيكد االحتبلؿ، مف خبلؿ التكاطؤ مع االنتياكات اإلسرائيمية لمقانكف 

 الدكلي
 :.المحكر االقتصادؼ -رابعا       .20
مسطينية في المسار االقتصادؼ ليتسنى تصحيح كتصكيب ضركرة تقييـ تجربة السمطة الف  .21

 .ىذا المسار، كيتبلءـ مع مقكمات إقامة الدكلة الفمسطينية المستقبمية
العمل عمي تفعيل مستكػ األداء عمى مستكػ األجيزة الرسمية إليبلء المشاكل الحيكية   .22

ية كالدة الدكلة الفمسطينية المزمنة، االىتماـ الكافي كالعناية الفائقة بيا تحضيرا  ليا لمكاج
المستقمة، كىي مف مسئكليات الكزارات المختمفة كل حسب اختصاصاتيا، كعمى كجو 

 . الخصكص ما يتعمق باألراضي كاألنشطة الزراعية
العمل عمي االرتقاء بمستكػ أداء العنصر البشرؼ لزيادة الميارات كالمعارؼ التي تمكنو   .23

لدكلة الفمسطينية مستقببل ، بما فيو تحديات التنافس في مف تحمل أعباء مسئكليات إقامة ا
البحث العممي مع شحذ ىمـ المبدعيف كرعايتيـ، كىي مف مسئكليات كزارات التربية كالتعميـ 

 .العالي، كالعمل، كالخارجية، كغيرىا
العمل عمي دعـ المشاريع الصغيرة كالعامة كالتي تسيـ في دفع عجمة االقتصاد   .24

 .التحرر مف االعتماد عمى الغير كالتبعية اإلسرائيميةالفمسطينية، ك 
العمل عمي تكثيف األبحاث العممية المتعمقة باستشراؼ المستقبل كالتنبؤات االقتصادية   .25

  .الفمسطينية لفترات قادمة، كمف خبلؿ خطط كبرامج بحثية محددة
 .السعي لتأسيس صندكؽ مالي لدعـ صمكد الشعب الفمسطيني في مدينة القدس  .26
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 مؤتمر التحوالت الموضوعية في القضية الفمسطينية بعد أوسمو
 م4/10/2016

 الجامعة اإلسالمية
ضركرة االتفاؽ عمى برنامج كطني يقكد إلى تشكيل قيادة كطنية مكحدة، كذلؾ عبر إجراء  .1

كالقكػ الكطنية  كمنظمة التحرير الفمسطينيةحكار كطني تشترؾ فيو السمطة الكطنية 
 كالمنظمات 

 .لفمسطينيا االنقساـ كتنفيذ المشركع الكطني األىمية كشخصيات كطنية مف أجل إنياء .2
داريا، كأف يككف لو حق الرقابة عمى أعماؿ السمطة  .3 ضركرة استقبلؿ القضاء ماليا كا 

التنفيذية، كما يصدر عف السمطة التشريعية، ككضع تكجيات سياسية يستند إلييا الكل 
 الكطني الفمسطيني في بناء المؤسسات العاـ

الكل الفمسطيني في السمطة مف  بناء مفاىيـ قائمة عمى التعددية الفكرية تسيـ في مشاركة .4
خبلؿ االستثمار في الكادر البشرؼ، لخمق نخبة سياسية فكرية تمارس نفكذا عاما بفضل 

 .مقدرتيا العقمية الخاصة المفترضة
رفض التسكيات السياسية التي تنتقص مف حقكؽ الشعب الفمسطيني، كدعـ المقاكمة في  .5

 .ئيميمشاريعيا التي تسعى لمتصدؼ لبلحتبلؿ اإلسرا
خركج النظاـ السياسي الفمسطيني مف مسار أكسمك، مف خبلؿ عممية متدرجة تشتمل عمى  .6

مجمكعة مترابطة مف الخطكات كاإلجراءات، بما فييا إعادة النظر في شكل السمطة 
 .ككظائفيا كدكرىا كالتزاماتيا

عمى  السمطة الفمسطينيةإعادة النظر في بنكد اتفاقية أكسمك، كذلؾ انطبلقا مف أف مكافقة   .7
كالمستكطنات خبلؿ مفاكضات أكسمك إلى المرحمة النيائية كاف خطأ  القدستأجيل قضيتي 

كبيرا، ألف سمطات االحتبلؿ استغمت عممية التسكية لتصفية قضية القدس بشكل  استراتيجيا
كتيكيد المدينة كطرد السكاف المقدسييف كفرض العديد مف  االستيطافنيائي مف خبلؿ 

 .العنصريةالقكانيف 
إيجاد مناخ استثمارؼ سميـ لتمكيف القطاع الخاص ليقكد العممية التنمكية كيستكعب الزيادة  .8

القطاع لمعمل في في القكة العاممة كيتيح الفرصة لبلنتقاؿ التدريجي لمكظفي القطاع العاـ 
 الخاص.

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/c06d4af3-7ed8-4991-807e-30177276c41b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/65182344-7949-4447-9be2-ef00e37f4787
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/427ef559-ba0b-4a73-b8b7-5bcd7a616e1b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/00c0df62-510f-4456-b4dc-3e40c9aa111d
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 "قضية وحق… فمسطين  "المؤتمر الدولي
 م11/2016/ 2-3

 بمبنان مركز جيل البحث العممي بالتشارك مع  جامعة اإلسراء
 مسؤكلياتيـ الرابعة، جنيف اتفاقية عمى المتعاقدة السامية كاألطراؼ الدكلي المجتمع يتحمل أف .1

 بحق التعسفية كممارساتيا سياستيا لكقف اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات عمى بالضغط
 .الفمسطينييف

 كا عماؿ كحماية باحتراـ احتبلؿ، كدكلة مسؤكلياتيا كاقع مف اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات إلزاـ .2
 .الفمسطينييف حقكؽ  

 الييا انظمت التي الدكلية المنظمات كل مف اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطة ضد الطرد قرار تنفيذ .3
 .المنظمات ىذه تكرسيا التي القانكنية كالقكاعد لؤلحكاـ امتثاليا لعدـ

 بصفة القدس كمدينة غزة كفي عامة بصفة كمعنكيا ماديا الفمسطيني الشعب صمكد دعـ ضركرة .4
 في الثقافية الممتمكات عمى المحافظة ككذلؾ كاالسبلمي العربي طابعييا عمى كالحفاظ خاصة
 .المقدس بيت

 الفمسطينية االعبلـ كسائل قبل مف كتبنييا كخارجيا داخميا لبلنقساـ المناكئة األنشطة تكثيف .5
 لمعالـ الفمسطينية القضية كتسكيق. المصالحة إلتماـ القرار أصحاب عمى لمضغط كالعربية
 .المكجكدة السياسية كالتجاذبات االختبلفات عف بعيدا   الخارجي

 اإلسرائيمية االنتياكات كفضح الفمسطينييف األسرػ  بحقكؽ  لمعناية دائمة قانكنية لجنة تشكيل .6
 .العادلة لقضاياىـ الدكلية الحقكقية المؤسسات حث عمى كالعمل بحقيـ

 .الفمسطينييف لتحييد السكرؼ  الصراع أطراؼ عمى لمضغط كالدكلي اإلقميمي المستكػ  عمى العمل .7
 القرار سيما كال كتفعيميا، العكدة في الحق عمى نصت كالتي األممية القرارات إلى االحتكاـ ضركرة .8

 العكدة في الجئ كل حق مف فييا جاء بما كالتمسؾ لو، مدعمة جاءت التي كتمؾ( 194) رقـ
 كبالتبعية فمسطيف بتقسيـ أقر الذؼ ،181 رقـ القرار شرعية عدـ إثبات كبالمقابل أراضيو، إلى

 .شعبيا كتيجير األرض إحتبلؿ أساس عمى قامت التي إسرائيل دكلة شرعية عدـ إثبات
 .كابرازىا الفمسطينية لمقضية الداعمة الدكلية المؤسسات في الدبمكماسية التحركات تكثيف .9

 اماـ البرؼ  رفح معبر فتح خبلؿ مف غزة حصار إلنياء مصر كخاصة الجكار دكؿ مع العمل .10
 .كالتجارة االفراد حركة

 إنشاء إلى كالدعكة الفمسطينية، بالقضية االىتماـ عمى المعاصريف كالمؤرخيف الباحثيف تحفيز .11
 المجاالت في الفمسطيني، المجتمع تكاجو التي المشاكل بحل متخصصة فاعمة بحثية مراكز
 .الفمسطينية الجامعات في المختمفة، العممية
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 كتراثيا الفمسطينية القضية تجاه كالسياسي األكاديمي الخطاب مف مكحدة سياسة كضع ضركرة .12
 .العدكانية االسرائيمية السياسة مقابل في األصيل

 .كاالسبلمية العربية الشعكب ضمائر في حية الفمسطينية القضية مكضكع إبقاء ضركرة .13
 مف متعددة مناطق في تدريبية كدكرات متخصصة كمؤتمرات كمحاضرات ندكات عقد مكاصمة .14

 .العربي الكطف
 الصحافة خبلؿ مف كاسع نطاؽ عمى كنشرىا المعنية الجيات إلى المؤتمر ىذا تكصيات رفع .15

 .االجتماعي التكاصل مكاقع كمختمف كاإلعبلـ،
 جميع العممي البحث جيل كمركز العممية لممؤسسات العالمي االتحاد يدعك األخير كفي .16

 كالدراسات المقاالت كنشر البحث مكاصمة كمتتبعييـ، كأعضائيـ المؤتمر ىذا في المشاركيف
 ضمف المؤتمر ىذا أعماؿ ستنشر بالمؤتمر الصياغة لجنة تكصيات عمى كبناء   المتخصصة،

 العممي البحث جيل مركز عف الصادرة المؤتمرات أعماؿ سمسمة
 

 المتحدة والقضية الفمسطينية تحديات وفرص مؤتمر األمم
 م2/2018/ 5

 جامعة اإلسراء 
التمسؾ بقرارات مجمس األمف كالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. التي أكدت عمى حق شعبنا  .17

القدس. كحق العكدة لمديار التي ىجر منيا. كذلؾ التي الفمسطيني في الدكلة المستقمة كعاصمتيا 
يايد" الذؼ نمارسو إسرائيل، تطاف كتفكيكو. كرفضت نظاـ "األبار طالبت إسرائيل بكقف االستي

فالتمسؾ ىذا يمنح الفمسطينييف حضانة دكلية مف أؼ مشركع أك حل يمكف أف يفرض لحل 
 ني في أؼ مفاكضات مقبمة.تصفية القضية الفمسطينية اك يضعف المكقف الفمسطي

تحميل المجتمع الدكلي المسؤكلية القانكنية كاألخبلقية لعدـ إلزاـ إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية  .18
 الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية.

المطالبة الرسمية بسحب اعتراؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بدكلة إسرائيل. بحكـ أف ىذا  .19
 المذيف لـ تمتـز بيما إسرائيل. 194ك 181تنفيذ قرارؼ الجمعية العامة  االعتراؼ كاف مشركطا  

عدـ قبكؿ االنتقاص مف دكر ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيل البلجئيف الفمسطينييف  .20
)األكنركا(. كضركرة العمل عمى الحفاظ عمى دكرىا كاستمرار خدماتيا. التي تقدميا لبلجئيف 

ؾ مع الجيد السياسي كالدبمكماسي مع الدكؿ الصديقة. لسد العجز في الفمسطينييف. مترافقا  ذل
ميزانيتيا. ليس فقط لدكرىا اإلنساني كاإلغاثي، بل أيضا  ككنيا أحد شكاىد أكبر جريمة تيجير 

 كتطيير عرقي ارتكبت بحق الشعب الفمسطيني في القرف العشريف.
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إف جل القرارات التي صدرت كانت تحت بند الكصاية كليس التنفيذ، ككانت غير ممزمة لمطرؼ  .21
المعتدؼ )أؼ: إسرائيل(، كالتي صدرت في معظميا عف الجمعية العامة كليس مجمس األمف، 
كحتى تمؾ التي صدرت عف مجمس األمف عمى الرغـ مف قمتيا، إال أنيا لـ تصدر تحت البند 

ممـز التنفيذ بالقكة، كىذا يجعل ضركرة أف تبقى ىذه المسألة حاضرة  في  السابع كالذؼ ىك
 الدبمكماسية الفمسطينية كفعاليتيا.

إف مكقف ىيئة األمـ المتحدة مف سياسة االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة  .22
لى القكؿ بعدـ ممثمة في مجمس األمف الدكلي كالجمعية العامة قد انتيت في كقٍت مبكٍر إ

مشركعية سياسة بناء المستكطنات، لما تنطكؼ عميو تمؾ السياسة مف مخالفٍة صريحٍة لقكاعد 
 القانكف الدكلي العاـ، كميثاؽ كقرارات ىيئة األمـ المتحدة نفسيا.

أكدت قرارات األمـ المتحدة عمى مجمكعة مف المبادغ العامة فيما يتعمق باالستيطاف، أىميا )أ(  .23
ـ بما فييا القدس، كالمطالبة  1967ة االحتبلؿ اإلسرائيمي لممناطق المحتمة سنة عدـ شرعي

باالنسحاب اإلسرائيمي لتغيير معالميا)ب( رفض عمميات االستيطاف اإلسرائيمي كاعتبارىا عقبة  
أماـ عممية السبلـ في المنطقة. )ج( اعتبار إجراءات إسرائيل االستيطانية في األراضي 

 حتمة غير شرعية كالغية، كالمطالبة بإزالتيا جميعيا.الفمسطينية الم
ضركرة استكماؿ االنضماـ لممؤسسات الدكلية كالحقكقية كاإلنسانية، بما في ذلؾ المحكمة  .24

رىابيـ كعدكانيـ بحق شعبنا  الجنائية الدكلية لمحاسبة قادة إسرائيل، عمى تجاكزىـ لمقانكف الدكلي كا 
 كأرضنا.

حصكؿ دكلة فمسطيف عمى العضكية الكاممة في األمـ المتحدة، فيذه أما فيـ يتعمق بإجراءات  .25
تبقى ميمة مباشرة أماـ قيادة المنظمة كالسمطة. مف خبلؿ استكماؿ إجراءات الحصكؿ عمى 

العضكية الكاممة مف خبلؿ خطكاٍت مرحمية كمتراكمة مف العمل الدبمكماسي المتكاصل كالدؤكب، 
 ت تتمتع بيا الدكؿ األعضاء األمـ المتحدة.تحصل فمسطيف بمكجبيا عمى امتيازا

كجكد بدائل متاحة لفمسطيف ترتقي بالتمثيل الفمسطيني في األمـ المتحدة منيا تكرار الطمب  .26
( االتحاد مف أجل السبلـ، كذلؾ بجانب زيادة عدد الدكؿ 377لمجمس األمف، كتفعيل القرار )

البدائل كفق الظركؼ السياسية المكاتية التي تعترؼ بدكلة فمسطيف، كيمكف المفاضمة بيف ىذه 
 لنجاح كل بديل منيا.

تكرار طمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في مجمس األمف، بعد حصكؿ فمسطيف عمى صفة  .27
 مراقب يدعـ نجاح تمرير الطمب لمتصكيت عميو مف قبل أعضاء المجمس.

فاقيات جنيف األربع، أف تعمل دكلة فمسطيف بشكٍل جدؼ عمى االستفادة مف انضماميا الت .28
كتحديدا  اتفاقية جنيف الرابعة، لما ليا مف أىمية في تنظيـ العبلقة بيف قكة االختبلؿ اإلسرائيمي 

 كالمدنييف الفمسطينييف، كفي تحميل إسرائيل مسؤكلياتيا تجاه المناطق المحتمة.
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بلف دكلة فمسطيف تحت أماـ منظمة التحرير الفمسطينية ، بصفتيا القانكنية كالتمثيمية ، خيار إع .29
ـٍ كشعٍب كسمطٍة تمارس سيادتيا،  االحتبلؿ .فيذا اإلعبلف متكفرة  لو شركطو القانكنية ،مف إقمي
حيث أف الدكلة  الفمسطينية تقكـ مف الناحية الفعمية متى مارست أجيزة الدكلة سمطاتيا عمى 

كانيف صادرة باسـ الدكلة الشعب الفمسطيني ، الذؼ ىك حقيقة باقية، كذلؾ عندما تككف ىناؾ  ق
الفمسطينية ، كتككف ىناؾ جكازات سفٍر فمسطينية صادرة مف الجيات الفمسطينية كغير ذلؾ ،مع 
التسميـ بطبيعة الحاؿ أف عنصر اإلقميـ مكجكد كلكنو تحت االحتبلؿ ، مما يجعل ىذا اإلعبلف 

لمستكييف اإلقميمي كالدكلي ، عنكانا  لبلشتباؾ الشعبي كالسياسي كالدبمكماسي مع االحتبلؿ عمى ا
 بيدؼ تكفير الدعـ كالتأييد لتحقيق الممارسة الفعمية لمدكلة الفمسطينية .

 
 ؤتمر التراث الفمسطيني.. ذاكرة شعب وهوية وطنم

 م18/4/2018
 الجامعة اإلسالمية

ابتكار أعماؿ تحي التراث الفمسطيني كتحفظو مف االندثار، كإقامة معارض التراث، كجعل  .1
 تخرج الطمبة في الجامعات مستكحى مف التراث، كالحطة كالعقاؿ كالسركاؿ الفمسطيني. زؼ 

تكجيو مدراء المدارس لتنظيـ رحبلت مدرسية إلى المكاقع إلى كزارة التربية كالتعميـ دعكة  .2
األثرية، كالتنسيق في ذلؾ مع كزارة السياحة كاآلثار، الصطحاب مرشديف كمرشدات خبراء، 

عف آثار ببلدىـ، لكي يتعزز في نفكسيـ حب ىذه األرض المقدسة،  يشرحكف لمطمبة
 .كاالنتماء ليا، كاالستعداد لمعمل عمى تحريرىا

الجيات المختصة بإحصاء المكاقع األثرية المعتدػ عمييا، كمكقع الببلخية، كمكقع تل  دعكة .3
إلى كزارة  السكف، ككقف كل أعماؿ التخريب كالتجريف التي تتعرض ليا كا عادتيا بالكامل

السياحة كاآلثار، لتتكلى رعايتيا كتعمل عمى تفعيل العمل فييا، كفتحيا أماـ الزائريف 
 كالمكاطنيف.

إصدار مكسكعة شاممة كمتكاممة عف تاريخ كآثار مدينة القدس عبر المراحل التاريخية،  .4
 .كصكال  إلى كضعيا الحالي تحت نير االحتبلؿ كرصد ما تعانيو مف تيكيد كتخريب

 .دشيف شبكة متاحف تستجيب الحتياجات المجتمع الفمسطيني ت .5
قياـ الجيات المختصة بعمل دليل تكضيحي لجميع المتاحف الخاصة كالعامة في فمسطيف،   .6

 كتكثيق المجمكعات كالمقتنيات التراثية الفردية.
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كالتاريخية طالبة المجتمع الدكلي بمنظماتو المختمفة بتحمل مسئكلياتو تجاه المكاقع األثرية م .7
 .الفمسطينية كحمايتيا مف "االنتياكات اإلسرائيمية

أىمية استثمار شبكات التكاصل االجتماعي بما يخدـ تاريخ كآثار كتراث الشعب   .8
 .الفمسطيني

عقد مؤتمر مركزؼ في كل عاـ تشارؾ فيو جميع الجامعات كالمؤسسات كالمراكز الميتمة   .9
 .ف كالتراث الفمسطينيبالتراث كيتناكؿ محاكر معينو تخدـ الف

       
 وأثرها عمي حقوق االنسان اإلسرائيميةاالنتهاكات 

 م5/5/2018
 غزةجامعة 

ضركرة قياـ الحككمة الفمسطينية كحركتي فتح كحماس بالعمل بجدية مف أجل إنياء   .1
 .االنقساـ

 استراتيجيةضركرة قياـ دكلة فمسطيف كبمشاركة كافة القكػ الكطنية كاإلسبلمية بتبني    .2
 كطنية 

متكافق عمييا لمكاجية الظركؼ العربية كاإلقميمية كالدكلية التي تسعي اإلدارة األمريكية  .3
نياء قضيتنا الفمسطينية   .إلقناع تمؾ األطراؼ بيا، كىي ما تسمى "صفقة القرف" كا 

اإلسرائيمية دعكة الحككمة الفمسطينية لتكثيف جيكدىا الدكلية لمضغط عمى دكلة االحتبلؿ  .4
الحتراـ قكاعد الدكلي اإلنساني كقانكف حقكؽ اإلنساف، ككقف كافة اإلجراءات كالسياسات 

 التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف الفمسطيني
ضركرة تعزيز دكر المؤسسات الحقكقية ككسائل اإلعبلـ في فضح االنتياكات اإلسرائيمية  .5

 بحق المكاطف الفمسطيني
بلمية كاألحزاب السياسية لتطكير الخطاب الفمسطيني لمرأؼ دعكة المؤسسات الحقكقية كاإلع .6

العاـ العالمي الشعبي كالرسمي كالمنظمات الدكلية لمعمل عمى دعـ الشعب الفمسطيني في 
مكاجية اليجمة اإلسرائيمية، كفضح االنتياكات اإلسرائيمية كمناصرة حقكقو في إقامة دكلتو 

 ريفالفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس الش
ضركرة قياـ الحككمة الفمسطينية عمى تعزيز الكعي بقضية فمسطيف عامة، كالقدس خاصة  .7

 مف خبلؿ مناىج التعميـ في كطننا كفي الببلد العربية كاإلسبلمية، 
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ضركرة تحييد التعميـ كمؤسساتو عف أؼ تجاذبات سياسية قد تعرقل المسيرة التعميمية كعدـ   .8
 بالتدخل في المناىج الفمسطينية. الخضكع إلمبلءات الدكؿ المانحة

ضركرة قياـ الحككمة الفمسطينية بدعـ المنظكمة التربكية كالتعميمية بمحافظة القدس مف  .9
 خبلؿ تخصيص المكازنة المالية الكافية لتعزيز صمكد كادرىا.

ضركرة المجكء لمقضاء الدكلي لتعديل أك إلغاء اتفاؽ باريس كالمطالبة بكافة الحقكؽ المالية  .10
 .االقتصادية التي تمت مصادرتيا مف خبللوك 
ضركرة قياـ الحككمة الفمسطينية كالمؤسسات األىمية كالرسمية بتبني خطط تنمكية   .11

كمشاريع تطكيرية لجميع المكاقع التي تتضرر مف جدار الضـ كالتكسع العنصرؼ اإلسرائيمي 
 .كذلؾ لدعـ صمكد المكاطف الفمسطيني عمى أرضو 

 
 "وفرص تحديات" الفمسطينية والقضية العربية الدول مؤتمر جامعة

 م5/2/2019
سراء  جامعة االا

 :الفمسطيني المستوى  عمى
 الرسمية السياسية كالممارسة الذىنية في تعزز الذؼ القطرؼ  االنغبلؽ دائرة مف الخركج  .1

 قضية باألساس ىي الفمسطينية، القضية أفَّ  عمى التأكيد إعادة خبلؿ مف الفمسطينية،
 . كشعبي ا رسمي ا العربي العمل أجندة عمى كمركزية أكلكية تبقى أفْ  كيجب عربية،

 جكىر إلى باالستناد كالدبمكماسي، السياسي العمل استحقاقات مع كالمسؤكؿ الجدؼ التعامل .2
 كل كقبل أكال   يفترض كىذا كجكد، صراع ىك بما اإلسرائيمي، – الفمسطيني – العربي الصراع
 لبلستفادة الماضية؛ كالتفاكضية الدبمكماسية التجربة كنقد مراجعة الفمسطينيكف  يعيد أفْ  شيء
 .كفاعمة شاممة كطنية استراتيجية بناء إعادة في كثغراتيا، كأخطائيا كخبراتيا، دركسيا مف

 االعتبار إعادة خبلؿ مف مكحدة، كطنية رؤية مف انطبلق ا الكطنية، االستراتيجية بناء .3
 تتطمبو كما الكطنية الكحدة مسمَّمة مقدمتيا كفي الرئيسية، كالعناصر كالخيارات لممسمَّمات

 مع كتتكامل تتفاعل التي المختمفة الكفاحية الخيارات في التفريط كعدـ االنقساـ، إنياء مف
 إلى الكطنية الكحدة مف التقميدية، القكة عكامل في االستثمار يعني كبما الدبمكماسية، الجبية
 كالتضامف اإلقميمي كالتنسيق العربي العمل إلى الداخمي، التماسؾ إلى السياسية اإلرادة
 .الفمسطيني لمشعب كالكطنية التاريخية الثكابت عمى كالحفاظ الدكلي،
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 الفمسطينية، القضية لصالح العربية الجامعة أقّرتيا التي كالمكاثيق بالقرارات التمسؾ .4
 القدس صندكؽ  كدعـ المشترؾ، الدفاع اتفاقية مثل الجامعة مع بتفعيميا منيا كاالستفادة
 الفمسطيني كالشعب الفمسطينية القضية مكقف يعزز بما العربية، العدؿ كمحكمة كاألقصى

 .مصيره تقرير في
 تشرؼ العربية، الدكؿ جامعة مع كشعبي ا رسمي ا الفمسطينية العبلقة لتكثيق عممية خطة كضع .5

 الخطة ىذه ضمف مف كيككف  الفمسطينية، التحرير لمنظمة التابعة السياسية الدائرة عمييا
 تخص كعممية جديدة رؤػ   العربية الدكؿ جامعة عمى خبلليا مف تقترح دكرية، دراسات تقديـ

 . كأىداف ا حقكق ا كمصيرىا كتطكراتيا الفمسطينية القضية
 :العربي المستوى  عمى
 الكطف في كحدكؼ  فكر كتبني كشعبي ا، رسمي ا يترسخ بات الذؼ القطرؼ  الفكر مكاجية .6

 عف دفاع ا فمسطيف، في اإلسرائيمي كالكجكد لبلستعمار التبعية مف التخمص مرتكزه العربي،
 .لمستقبميا كحماية   العربية األمة مصير

 مف المشترؾ، العمل جيكد تنسيق إلى العربية الدكؿ لجامعة التابعة العربية المنظمات دعكة .7
 قرارات تنفيذ عمى" إسرائيل" إلجبار عاـ؛ بشكل الدكلي المجتمع عمى الضغط ممارسة أجل

 الشعب بحقكؽ  تقرُّ  التي الفمسطينية، بالقضية الخاصة المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية
 .المصير كتقرير كالدكلة العكدة في الفمسطيني

 كمنظمة العربية، الدكؿ جامعة لدػ الفمسطينية القضية مركزية إحياء إعادة عمى العمل .8
 المخطط التنسيق خبلؿ مف كاإلسبلمية، العربية الرسمية كالمؤسسات اإلسبلمي، التعاكف 
ا بينيا  .العربي الشعبي الكعي في القضية مركزية كأيض 

 كالمتاحة الممكنة األشكاؿ بجميع الصييكني، لمكجكد الفمسطيني الشعب ككفاح مقاكمة دعـ .9
 .كاقتصادي ا كا عبلمي ا كعسكري ا كثقافي ا كمالي ا كسياسي ا شعبي ا أممي ا، كالمكفكلة

ا .10  تستيدؼ التي كاإلسرائيمية األمريكية كالمشاريع لممخططات المكحدة المكاجية: خامس 
 االقتصادؼ، كالسبلـ" القرف  صفقة: "مثل مختمفة، مسميات تحت الفمسطينية القضية تصفية
 اإلطار في حميا يجب مشكمة إلى الفمسطينية القضية تحكؿ بمجمميا التي اإلقميمي، كالحل

 التالية الصعد أمامكـ تضع الخارطة فإفَّ  كالمخططات، المشاريع ىذه كلمكاجية العربي،
 : عمل كأكلكيات

 :كالمقاطعة التطبيع صعيد عمى .11
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 بيف كالرياضي كاألكاديمي كالثقافي كاالقتصادؼ السياسي التطبيع أشكاؿ جميع رفض: أكال   .12
سرائيل، العربية الدكؿ " إسرائيل" كاعتبار العربية، الدكؿ جامعة قكانيف في ذلؾ كتجريـ كا 

 .أجمع العربي لمكطف استعماري ا مشركع ا
 العربية، االقتصادية المقاطعة قرار بتفعيل العربية الدكؿ جامعة مف قرار إصدار: ثاني ا  .13

 مقاطعة ككذلؾ األعضاء، الدكؿ في اإلسرائيمية المنتكجات مقاطعة صعيد عمى سكاء  
 ".إسرائيل" داخل كتستثمر تتعامل التي الشركات

 إما االستثمارات تمؾ كتحكيل ،"إلسرائيل" الداعمة الدكؿ مف استثماراتيا العربية الدكؿ سحب .14
 بمداف في االستثمار أك اإلنتاج، كزيادة البطالة مشاكل لحل نفسيا العربية الدكؿ داخل إلى

 .العربية لمقضايا داعمة
 عدـ عمى كالتأكيد ،"إلسرائيل" العربية المقاطعة بالتزاـ العربية لمدكؿ ممـز قرار إصدار .15

 خبلؿ مف إلييا اإلشارة تـّ  التي العربية الحقكؽ  استعادة حّتى مجاؿ أؼ في معيا التعاكف 
 إلى باإلضافة القرار، ىذا لتنفيذ فّعالة عمل آليات ككضع بذلؾ، أقّرت التي الدكلية القرارات
 .المخالفة الدكؿ عمى عقكبات تكقيع

 لمقائمة تنضـ التي بالشركات دكرية نشرات بإصدار العربية لممقاطعة المركزؼ  المكتب قياـ .16
 بمكافاة الفرعية المكاتب مف كالطمب العربية، الدكؿ في ليا الفرعية المكاتب كتزكيد السكداء،
 .النشرات تمؾ بخصكص اتخذت التي باإلجراءات المركزؼ  المكتب

 كرجاؿ التجارة كغرؼ العربية الدكؿ في العربية المقاطعة مكاتب بيف الدائـ التكاصل .17
مدادىـ األمكاؿ، رؤكس كأصحاب األعماؿ  القائمة عمى المدرجة بالشركات مستمر بشكل كا 
 .العربية الحقكؽ  لعكدة المساعدة في بو يقكمكف  الذؼ الدكر أىمية كشرح السكداء،

 بما فييا، الفرعية المقاطعة مكاتب إلنشاء المنظمة العربية الدكؿ في كالمكائح القكانيف تكحيد .18
 في كالخارجية كالمالية كالدفاع كاالقتصاد، المختمفة بالكزارات -حاصل ىك كما – يمحقيا ال
 كأدكاتيا سياساتيا يكحد بما العربية، الدكؿ جامعة رئاسة لمكتب تابعة تككف  بل دكلة، كل

 .كممارستيا
 الشعبي، المستكػ  كىك كفّعاؿ كميـ قكؼ  لسبلح لممقاطعة المركزؼ  المكتب إغفاؿ عدـ .19

 في اليائل التطكر كرغـ العربية، الشعكب مع كتكاصل اتصاؿ آلية إلى المكتب يفتقر حيث
 الدكلية المعمكمات شبكة عمى مكقع إلى يفتقر المكتب يزاؿ ال كاالتصاؿ، التقنية مجاالت
 التي األسباب أحد كىذا المختمفة، االجتماعي التكاصل شبكات عمى أداة أؼ أك اإلنترنت،

 المقاطعة أىمية كبياف العربي، الشعبي المستكػ  عمى بالمكتب التعريف عدـ خمف تقف
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 مف كغيرىا العربية، الدكؿ في" إسرائيل" لمقاطعة الشعبية بالمجاف االتصاؿ كمف العربية،
 .العالـ دكؿ

 لتحقيق  الدكلية المحافل مختمف في كتعزيزىا ،(BDS) الدكلية المقاطعة حممة كدعـ تفعيل .20
 .العربية الدكؿ جامعة كبيف بينيا التنسيق تعزيز خبلؿ مف أىدافيا،

 :العربية الّسبلـ مبادرة صعيد عمى .21
 العربية السبلـ مبادرة" )إسرائيل" مع لمّسبلـ عربية مبادرة العربية الدكؿ جامعة تبّنت .22

 معيا العبلقات كتطبيع" بإسرائيل" االعتراؼ العربية الدكؿ استعداد عمى تقـك ،(ـ2002
 كحل فمسطينية، دكلة كقياـ ،(ـ1967) عاـ المحتمة األراضي مف إسرائيل انسحاب مقابل
 تستجب لـ" إسرائيل" كلكف ،(194) الدكلي لمقرار باالستناد البلجئيف لقضية عميو متكافق
 كضاغط، مؤثر عربي مكقف كجكد كعدـ مكقفيا، بقكة شعكرىا مف انطبلق ا المبادرة ليذه
 استراتيجي، كخيار الطاكلة عمى مطركحة لمّسبلـ العربية المبادرة تبقى ال أفْ  يتطمب كىذا
 المبادرة إعطاء األقل عمى قكؼ، عربي فعل كجكد دكف  القرار صاحبة ىي" اسرائيل" كتظل
 عكامل تكظف لمصراع أخرػ  استراتيجيات ككضع الطاكلة، عف لسحبيا محدكدة زمنية مدة
 .العربية الدكؿ تممكيا التي كالناعمة الخشنة القكة

 بإقامة إال يتحقق ال العربية المنطقة في الّسبلـ أفَّ  عمى العربية الجامعة تأكيد ضركرة: ثاني ا .23
 العربية األراضي مف اإلسرائيمي كاالنسحاب القدس، كعاصمتيا المستقمة، الفمسطينية الدكلة

 التي الفمسطينية بالقضية الخاصة الدكلية، القرارات أساس عمى ،(1967) عاـ منذ المحتمة
 .المصير كتقرير كالدكلة العكدة في الفمسطيني الشعب بحق تقرُّ 

ا مكقف ا تتخذ أفْ  مطالبة العربية الدكؿ جامعة إفَّ  .24  إلى لجئكا الذيف األعضاء الدكؿ مف كاضح 
ا ذلؾ باعتبار" إسرائيل" مع - نكعيا كاف أي ا - عبلقات إقامة  جامعة مقررات عمى خركج 
 بالغ ا  ضرر ا ُتمحق العبلقات ىذه أفَّ  كاعتبار ،(2002) لعاـ العربية كالمبادرة العربية الدكؿ
 . الفمسطينية كالقضية العربي القكمي باألمف

 :الفمسطينيين الالجئين قضية صعيد عمى
 ردـ في العربية، الحككمات عمى مؤثر ا دكر ا تمعب أفْ  العربية الدكؿ جامعة عمى يتكجب .25

 مع بكرامة، العيش ليـ يكفل بما الفمسطينييف البلجئيف معاممة نظاـ في المكجكدة اليكة
 مف كذلؾ ديارىـ، إلى العكدة في بحقيـ التمتع مف يتمكنكا أفْ  إلى كاممة حقكقيـ ضماف
 العربية، الدكؿ في الفمسطينييف البلجئيف مع لمتعامل مكحدة سياسة إيجاد عمى العمل خبلؿ

 الجنسية إسقاط عدـ ضماف مع مشاكميـ، كحل كاإلقامة، بالعمل تتعمق حقكق ا كا عطائيـ
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 عربية اتفاقية خبلؿ مف أخرػ، جنسيات عمى حصمكا الذيف الفمسطينييف عف الفمسطينية
 دكلية مشاريع كراء االنجرار كعدـ العربية، كؿالد في كحقكقيـ البلجئيف كضع تنظـ

سرائيمية  .بيا يقيمكف  التي البمداف في بتكطينيـ تطالب كا 
 كال كتفعيميا، العكدة في الحق عمى نّصت كالتي األممية، القرارات إلى االحتكاـ ضركرة .26

 كل حق مف فييا جاء بما كالتمسؾ لو، مدعمة جاءت التي كتمؾ ،(194) رقـ القرار سّيما
 .أراضيو إلى العكدة في الجئ

 :القدس قضية صعيد عمى
 لقرار الخارجية كزراء مستكػ  عمى العربية الدكؿ جامعة إدانة قرار تحكيل عمى العمل .27

 إلى إلييا، سفارتيا كنقل إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراؼ األمريكية المتحدة الكاليات
 المس عدـ عمى أّكدت التي قراراتيا لتنفيذ أمنيا؛ كمجمس المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية
 .الدكلي لمقانكف  خطير ا خرق ا باعتباره القدس، كمكانة بكضعية

 مدينة إلى سفاراتيا نقل تنكؼ  أك نقمت التي الدكؿ مع كاالقتصادية السياسية العبلقات قطع .28
 .القدس

 كالسمطة الفمسطينية التحرير كمنظمة العربية الدكؿ جامعة رؤية تكحيد عمى العمل .29
 الخطط لكضع بينيـ فيما كالتنسيق القدس، مدينة في المدني المجتمع كمؤسسات الفمسطينية
 يتعمق فيما الفاعميف مختمف بيف القرار اتخاذ كآليات كاألساليب الكسائل كتحديد المناسبة،
 يحافع بما كالثقافية، كالتعميمية كاالجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية السياسية القدس بأكضاع

 كاألراضي القدس في كاالستيطاف كاألسرلة التيكيد لعممية كالتصدؼ، القدس عركبة عمى
 .كافة الفمسطينية

 :الفمسطيني االقتصاد دعم صعيد عمى
 العالمية التجارة لمنظمة شككػ  تكجيو عمى بالعمل المختصة العربية الكزارات دعكة .30

 السمع مركر لحرية المعرقمة اإلسرائيمية اإلجراءات إلزالة المعنية؛ الدكلية كلممؤسسات
 .العربية األسكاؽ إلى الفمسطينية كالمنتجات

 كالدكؿ فمسطيف بيف التجارؼ  التبادؿ لتنمية العربي؛ االقتصادؼ التكامل مبادرة كدعـ تفعيل .31
 .اإلسرائيمي لبلقتصاد االقتصادية التبعّية مف الفمسطيني االقتصاد تحرير بيدؼ العربية،

 المشركعات كتأسيس األعماؿ، إقامة إجراءات تبسيط سياسات تفعيل عمى العمل .32
 تأسيس إجراءات بيف الفترة قصر عمى كالعمل الفمسطينية، األراضي في المتنكع كاالستثمار
 .اإلنتاج كبدء االستثمار
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 كالفقر البطالة معدالت مف كيحد يخفف بما الفمسطينية، العمالة أماـ العربية السكؽ  فتح .33
 .الفمسطينية األراضي في المرتفعة

 بااللتزامات كالكفاء كاألقصى، القدس لصندكقي المالي الدعـ تقديـ في االستمرار ضركرة .34
 الكطنية كمؤسساتو الفمسطيني الشعب صمكد لدعـ عربية؛ دكلة كل عمى المترتبة المالية

 .كالمجتمعية
 

 العموم اإلسالمية
 اإلعجاز في القرآن الكريم"المؤتمر العممي الثالث " 

15 /5/ 2000 
 جامعة األقصى

إنشاء مركز أبحاث لئلعجاز في القرآف الكريـ في فمسطيف يبحث في كجكه اإلعجاز  .1
المختمفة كيتكلى االتصاؿ باألساتذة المختصيف في الجامعات العربية كاإلسبلمية كالعالمية 

البحث في اإلعجاز كنشر تمؾ األبحاث كمراكز األبحاث المختمفة كالتنسيق معيـ في مجاؿ 
 بيف المسمميف كغيرىـ.

التكصية إلنشاء كمية لمقرآف الكريـ كعمكمو في فمسطيف يدرس فييا عمـك القرآف كالسنة  .2
 مرتكزة عمى اإلعجاز في مختمف محاكره.

إنشاء معيد قضائي لعقد دكرات تيدؼ إلى تدريس النظاـ القضائي كالجنائي كفق الشريعة  .3
 مية.اإلسبل

 العمل عمى إصدار مجمة دكرية تيتـ بمكضكعات اإلعجاز في القرآف الكريـ. .4
التأكيد عمى إعداد المعمـ إعدادا  دينيا  بجانب اإلعداد األكاديمي، مما يترتب عميو ترسيخ  .5

 المعمـ لمعقيدة اإلسبلمية في كجداف تبلميذه.
 سية في مختمفة المراحل التعميمية.إدراج تعميـ القرآف كعمكمو كمادة أساسية في المناىج الدرا .6
تشجيع الباحثيف كحثيـ، كتكجيو طبلب الدراسات العميا لتقصي المكضكعات المرتبطة  .7

باإلعجاز القرآني بمختمف كجكىو مع تحمل مسؤكلياتيـ لمرد عمى محاكالت التشكيو التي 
 يتعرض ليا اإلسبلـ.
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ممية كمناىج مستجدة لـ تأخذ تكصية الباحثيف بالحذر مف استخداـ مصطمحات كنظريات ع .8
حقيا مف البحث كالدراسة بعد، مما يجعل الباحث مضطرا  إلى تطكيع اآليات القرآنية في 

 سبيل الكصكؿ إلى ىدؼ يدمر بسببو ثكابت إسبلمية قكمية.
التكصية بأف تنطمق الدراسات النفسية التربكية بالبيئة العربية كاإلسبلمية مف أبعاد الطبيعة  .9

كما دؿ عمييا النص القرآني كالفكر اإلسبلمي المعطاء ارتباطا  بأىميا كترسيخا   اإلنسانية
لعقيدتنا كالعمل كفق أبعادىا مكاجية لتيار العكلمة تمؾ التي تيدؼ إلى ذكباف الذات العربية 

 كاإلسبلمية كتمزيقيا.
يني المغة ترسيخ فمسفة إسبلمية مكحدة لتربية الطفل المسمـ مع ضركرة تعمـ الطفل الفمسط .10

 العربية أكال  قبل تعممو ألية لغة أجنبية.
 التأكيد عمى أثر القرآف الكريـ بتبلكتو كتدبره في تحقيق االطمئناف النفسي كالصحي. .11
التأكيد عمى ضركرة تطبيق الشريعة اإلسبلمية تطبيقا  كامبل  في كافة الببلد العربية  .12

 كاإلسبلمية.
تمر سنكيا  في نفس المجاؿ عمى أف نختص بكل عاـ استمرار الدفع نحك عقد مثل ىذا المؤ  .13

 بمحكر كاحد مف المحاكر التي تتناكؿ اإلعجاز  في القرآف الكريـ.
 الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر

 م2005 /4/ 19
 الجامعة اإلسالمية

 .ت اإلسبلمية أىمية الحفاظ عمى المقدسا .1
حيث أنو ال يجكز إغفاؿ غير المسمميف، االىتماـ بنقل الدعكة االسبلمية إلى العالمية،  .2

أىمية إيصاؿ دعكة الصحة السماء الحقة إلييـ، إلى جانب محادثتيـ كمجادلتيـ بالتي ىي ك 
ظيار عالمية الدعكة اإلسبلمية، كالفكر  أحسف، كذلؾ إلظيار رسالة اإلسبلـ السمحة، كا 

 .المستنير
عرض لتجارب األنبياء كالمرسميف القرآف الكريـ ىك األصل األكؿ، كأنو التشديد عمى أف  .3

 .السابقيف
 .كحسف أداء اتباع القرآف في الدعكة أسمكبا ، كمنيجا ، كسمككا ،  .4
عمى أف السيرة النبكية غنية بتجربة رائدة في الدعكة إلى هللا، إضافة إلى التأكيد التأكيد   .5

 .عمى أنيا مدرسة عممية لمدعاة
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كثقافتيـ، إلى جانب تطكير أنفسيـ، كاالستفادة مف بضركرة تطكير الدعاة أساليب دعكتيـ  .6
 .الحكسبة كاالتصاالت كاإلعبلـك  التطكر السريع في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات

 ،التنكيع في أسمكب الدعكة اإلسبلمية، كطريقتيا، كنمطيا مع مراعاة أحكاؿ المدعكيف .7
نزاليـ عند مستكياتيـ كمخاطبتيـ عمى قدر ثقافتيـ كعقكليـ  .كا 

القائميف في حقل الدعكة أف يأخذكا بسماحة اإلسبلـ كيسره، إلى جانب التأكيد عمى أف عكة د .8
الداعية يمثل نمكذجا  حسيا  ككاقعيا  لدعكتو، كبناء  عمى ذلؾ فإف الداعية عميو أف يككف قدكة 

  .خير كصدؽ لما يدعك الناس إليو
جميع القائميف عمى أمر الدعكة دعكة ك  عمى الحكار اليادؼ البناء، كالمناظرة الجادة،التشديد  .9

 .باالعتماد عمى ىذا الحكار كأف يسمككا المنيج لما فيو مف إقامة الحجة، كبياف الحقائق
 .إلى خطكرة العكلمة عمى العرب كاإلسبلـ، كما يحتاجو ذلؾ مف كعي كبيرالتنبيو  .10
خاصة بالدعكة تكسيع شبكة المعمكمات العالمية لتضـ برامج بالجامعة اإلسبلمية تكصية  .11

اإلسبلمية، إلى جانب تطكير مركز القرآف الكريـ كالدعكة اإلسبلمية التابع لكمية أصكؿ 
الديف ليككف مركزا  بحثيا  رئيسا  في مجاؿ الدعكة، كمنارة تشع ىداية كنكرا  لممجتمع بأسره، 

 .كذلؾ بتحكيمو إلى مركز إسبلمي عالمي
كنظيراتيما عامة بإعطاء  ,معة اإلسبلمية خاصةكمية أصكؿ الديف كالشريعة بالجا تكصية   .12

الدعكة جيدا  كاسعا ، كذلؾ مف خبلؿ: إعداد الدعاة كالعمماء، ، كالمثقفيف دعكيا  ليقكمكا 
بالدكر المنكط بيـ، إلى جانب تضميف المناىج الدراسية مقررات ليا ارتباط كثيق بأصكؿ 

 .كأساليب الكعع كاإلرشاد ,الدعكة، كمناىج الدعاة
 طباعة أبحاث المؤتمر لتكزع عمى نطاؽ عالمي كاسع لمدعاة.   .13
رابطة عمماء فمسطيف بالتنسيق مع عمماء المسمميف في الخارج، كبياف ضركرة  تكصية .14

العمل المتبادؿ في إطار الدعكة لتكثيف الجيكد، كتبلقي األفكار، لتتحقق االستفادة مف 
 .الخبرات كالتجارب كالتكنكلكجيا المعاصرة

 .باألسمكب الخطابي لمدعكة، كمراعاة عمـك الببلغةالعامميف في حقل الدعكة ماـ االىت .15
مراعاة الشمكؿ كالتكازف في أساليب التربية اإلسبلمية في مناىج مقررات التربية الدينية في  .16

كاالبتدائية، كاإلعدادية، كالثانكية، كالجامعية، كاالتزاف بيف  ,جميع مراحل الدراسة التمييدية
  .الديف كاألخبلؽ، كبيف التربية ككسائمياقيـ 

تنمية الفكر اإلبداعي عند الدعاة، كتكثيق العبلقة بيف ىؤالء الدعاة كالتعاكف بينيـ في  .17
 التخطيط االستراتيجي
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 التشريع اإلسالمي ومتطمبات الواقع
 م3/2006/ 15

 الجامعة اإلسالمية
 .كاالجتياداعتماد المنيج الكسطي المعتدؿ في النظر ضركرة  .1
 .العمل عمى تجديد الفقو اإلسبلمي كأصكلو في ضكء المعطيات المعاصرة .2
جعل المقاصد الشرعية مظمة لئلفتاء يرجع إلييا؛ لتككف ضابطة كحاكمة كمعممة لعممية  .3

اإلفتاء، إلى جانب مراعاة فقو النصكص كمقاصد الشارع، كعمل األحكاـ، كسماحة الشريعة، 
 .كرحمتيا بالخمق

إعادة النظر في كثير مف المسائل الفقيية التي بنيت عمى التعميل بالمناسبة ، أك قامت   .4
 .عمى دليل المصمحة، أك العرؼ السائد

ضركرة إيجاد نظاـ قانكني يضمف االستقبلؿ التاـ لييئات الفتكػ كالرقابة الشرعية الخاصة  .5
مف متابعة االلتزاـ بما تقدمو  بالمصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية، كتمكيف تمؾ الييئات

 .مف رأؼ
إنشاء سكؽ مالية إسبلمية ذات أغراض كأنشطة مشركعة، عمى أف تككف األكلكية فييا   .6

 .لمشركات المكجكدة في الدكؿ اإلسبلمية
التعاكف بيف المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية، ك االستفادة مف الخبرات تشجيع  .7

 .العالمية
مكاجية تحديات العكلمة عبر طرح صيغ كأساليب مالية مبتكرة، مستنبطة مف ىدؼ   .8

 .الشريعة اإلسبلمية، كمستفيدة مف ثكرة المعمكمات كاالتصاالت
قميمية، كدكلية؛ لمحد مف تفاقـ تآكل طبقة التأكيد  .9 عمى قيمة كضع تشريعات محمية كا 

مى البيئة، كالتحذير مف األخطار األكزكف، كنشر الكعي كالتعاكف بيف الدكؿ لممحافظة ع
 .التي تيددىا

 .بحث الناحية الصحية في تعاليـ الديف اإلسبلمي بحثا  عمميا  قائما  عمى التجربة كالتطبيق .10
دعكة لنقابة األطباء كغيرىا مف الجيات الصحية طالبتيا فييا بتشكيل لجنة مكسعة مف  .11

مف ذكؼ التخصصات المتعمقة  االختصاصييف في األمراض النسائية كالتكليد، كغيرىـ
بتشكىات الجنيف، كذلؾ في خطكة ترمي إلى كضع قكاعد كضكابط لمحاالت التي تعتبر 

  .تشكىات خطيرة في الجنيف
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أىمية تعزيز ثقافة فقو األسرة عف طريق المناىج الدراسية في مراحل الثانكية كالمعاىد  .12
 .كالجامعات لكبل الجنسيف

 . اء الشرعي عمى مستكػ العالـ العربي كاإلسبلميبإنشاء رابطة لمقضالمطالبة  .13
دكر األسرة في الحد مف حاالت الطبلؽ مف خبلؿ إنشاء البيت المسمـ  التأكيد عمى  .14

المثالي القائـ عمى أسس مف الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة بيف الزكجيف، يصاحبيا تربية 
 .النشء تربية إسبلمية جذكرىا األخبلؽ كالفضيمة

 .حكؿ مكضكع الرضاعة كما يترتب عميو مف أحكاـ نشر الكعي  .15
إعداد سجل خاص بشأف الرضاعة يكتب فيو اسـ األـ المرضعة، كمف رضع منيا؛ لتبلفي   .16

، كنيت التكصيات عف ممارسة العبلقات الجنسية الشاذة،  الكقكع في الزكاج المحـر
 .كالمحرمة، كغير الشرعية

كأثر ذلؾ عمى المجتمع برمتو، مف خبلؿ:  ضركرة تكجيو األبكيف ألىمية أمف األسرة، .17
تأميف األبناء مف انحراؼ العقيدة مف ناحية ، كتأميف المجتمع مف األفكار كاألفعاؿ الضالة 

 .مف ناحية أخرػ 
ثمار الكقت لدػ ، كضركرة استمساكاة، كترسيخ األمف في النفكسقيمة ال التشديد عمى .18

 .األبناء
أىمية التعاكف بيف كزارة التربية كالتعميـ كالجامعات مف جانب ، ككزارة اإلعبلـ مف جانب  .19

 .آخر ؛ بغرض إنتاج برامج تربكية تعميمية ىادفة تناسب أعمار األطفاؿ المختمفة 
 العمل الجدؼ عمى إنشاء قناة خاصة بالطفل العربي المسمـ عمى مستكػ العالـ العربي .20

 .العربيتتبناىا جامعة الدكؿ 
 الثاني لإلعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية المؤتمر

 م26/9/2016
 الجامعة اإلسالمية

إنشاء لجنة عممية لترجمة األبحاث العممية الخاصة باإلعجاز العممي في القرآف كالسنة إلى  .21
 .لغات أجنبية لتكسيع دائرة نشرىا عالميا  

البيئة كمقاكمة التمكث مف منظكر إسبلمي المعنية بالعمل عمى حماية مطالبة الجيات   .1
 كقانكني كدكلي.

عمى القضايا العممية كالتشريعية  االطبلعحث الدعاة كالمفكريف العمل عمى تكسيع دائرة  .2
 .التي أثارىا الشارع الحكيـ في كحي التنزيل دعكة  إلى هللا كخدمة لممجتمع اإلنساني
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ممي لمدخكؿ في جميع مجاالت اإلعجاز فتح المجاؿ أماـ الدراسات العميا كالبحث الع .3
خصكصا  العممي بفركعو المتنكعة كالتشريعي كالتاريخي كالتربكؼ، كعدـ االقتصار في كجكه 

 اإلعجاز عمى الببلغي.
ضركرة االستمرار في عقد المؤتمرات العممية في كجكه اإلعجاز سيما اإلعجاز في القراءات  .4

 .القرآنية كاإلعجاز التشريعي كاإلدارؼ 
إلى خارج الكطف كتبادؿ الخبرات العممية في مجاؿ اإلعجاز  االبتعاثتفعيل برامج   .5

 .ككجكىو
ضركرة ربط البحث العممي في مجاؿ كجكه اإلعجاز بحياة الناس المعاصرة في جكانبيا   .6

 المختمفة إلظيار صبلح التشريع اإلسبلمي لحياة المجتمعات في أطكارىا المختمفة.
 الفهم وعالقتها بظاهرة التطرف والعنفأزمة  الدولي المؤتمر

 م3/2018/ 7
 الجامعة اإلسالمية

سقاطيا عمى أرض الكاقع، مف  .1 الدعكة إلى نشر الكعي بمخاطر سكء الفيـ لمنصكص كا 
 خبلؿ عقد المزيد مف المحاضرات كالندكات كاألياـ الدراسية ككرش العمل.

ب يجمع بيف الفقو كالكاقع، كيقـك عمى االىتماـ بتدريس عمـ العقيدة، كالسيرة النبكية، بأسمك  .2
الفيـ الصحيح كالكسطية كاالعتداؿ، بعيدا  عف الغمك الذؼ جنح إليو الغبلة، كإساءتيـ فيـ 
 مكضكع الكالء كالبراء، كآيات الحاكمية، ثـ إسقاطيـ لمفيـ السيء عمى غيرىـ مف المسمميف.

 ماء المسمميف، مع العمـ أف التكقف عف تكفير المسمـ؛ لما يترتب عميو مف استباحة د  .3
الخطأ في ترؾ ألف كافر عمى قيد الحياة، أىكف مف الخطأ في سفؾ دـ مسمـ عمى أنو 

 كافر.
العمل عمى التخمص مف جينات الغمك كالتطرؼ التي ابتمي بيا كثير مف شباب الجماعات  .4

تي تكلد الغمك، اإلسبلمية، كذلؾ مف خبلؿ المعالجة الكاعية لممنظكمة المفاىيمية لممسائل ال
مثل: المكقف مف اآلخر، كمفيـك الجياد، كمفيـك الكالء كالبراء، كمفيـك تطبيق الشريعة، 

 كدار الحرب كدار اإلسبلـ، كمفيـك العزلة الشعكرية كجاىمية المجتمع.
دعكة الكميات المتخصصة في الدراسات القرآنية إلعطاء أكلكية لدراسة اآليات التي تدعك  .5

 اآلخر، كالتعامل مع المخالف بالرحمة كالسمـ.لبلنفتاح عمى 
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دعكة الحكاـ إلقامة حكـ هللا سبحانو كتعالى، كتطبيق الشريعة اإلسبلمية، كلك كاف ذلؾ  .6
 بالتدرج، ألف غياب تطبيق الشريعة اإلسبلمية سبب رئيس في شيكع الغمك كالتطرؼ.

كتطمئف الرعية، كمف العدؿ  دعكة الحكاـ إلقامة العدؿ في الرعية، ألنو بالعدؿ يقـك الحكـ .7
حياء سنة الخمفاء الراشديف رضي هللا عنيـ أجمعيف  إشراؾ الرعية في التداكؿ عمى الحكـ، كا 

 في ذلؾ.
إعادة النظر في ترتيب األكلكيات لدػ فصائل الصحكة، بحيث تحتل ىمـك األمة مقدمة ىذه  .8

عممنا أنو ال يمكف لمحركة  األكلكيات، كما تقف قضية الحريات العامة عمى رأسيا، كذلؾ إذا
 اإلسبلمية أف تتقدـ في العمل في أجكاء القمع كمصادرة الحرية كالكممة. 

التركيز عمى العمل التربكؼ كالدعكؼ، كاالنتباه إلى أف قضية إنشاء الفرد المسمـ ليست أقل  .9
أىمية مف إقامة الحككمة المسممة بالمفيـك السياسي العاـ، كأف اإلسبلـ نظاـ حياة، كليس 

 حكـ فقط.نظاـ 
ا ال إعادة النظر في كتابات بعض المفكريف، كالتي ىي عبارة عف تكرار كاجترار، كغالب   .10

ا، بقدر، ما ىي سطحية كارتجالية ُتدغدغ العكاطف، كأحيان ا تساىـ في تكسيع  ـُ جديد  ُتَقدِّ
دائرة الفرقة بيف المسمميف، فمطمكب أف تككف الكتابات كما ينشر أكثر كاقعية، يرتقي إلى 

 مستكػ التحدؼ الذؼ تكاجيو األمة اإلسبلمية، كيعالج أزمة الفيـ، كيشيع أدب االختبلؼ.
دعكة أثرياء المسمميف لممساىمة في حل مشكمة الفقر، كال سيما عند الشباب، مع رعاية  .11

العباقرة كالمبدعيف منيـ، كمحاكلة استيعابيـ في الكميات الشرعية، فيؤالء ُمعَّكؿ عمييـ أف 
 يبدعكا في ىذا المجاؿ أكثر مف غيرىـ.

رييا لمرقابة كالمتا .12 بعة عمى ما ُيكتب كُينشر في الدكائر دعكة قادة الجماعات اإلسبلمية كمنظِّ
الداخمية، فضبل  عف ربط الشباب بالمصادر األصمية، كتحريرىـ مف أسر الكتابات التنظيمية 
الضيقة، كما ينبغي عمى ىذه القيادات أف يككف ليا الدكر األكبر في بناء جسكر الثقة 

 كالتفاىـ كالتعاكف الدعكؼ بيف ىذه الجماعات. 
الخطاب الدعكؼ، بحيث يرقى إلى مستكػ التحدؼ الذؼ تكاجيو األمة،  إعادة النظر في  .13

ا عف التشديد كالتكفير كالغمك، مراعي ا التيسير كالرحمة، كفقو كالمقاصد كاألكلكيات.  بعيد 
تكجيو المكاىب الشابة إلى التخصص عمى أعمى المستكيات في كل مجاالت الحياة:   .14

دارية كتخطيطية عممية كشرعية كاقتصادية كسياسية كاجت ماعية كثقافية كتربكية كا عبلمية كا 
كغيرىا. فالتخصص يعتبر في نظر الشريعة مف فركض الكفايات الكاجبة عمى األمة 
مجتمعة، كال يجكز أف تتكدس القدرات كالكفايات في مجاؿ، عمى حيف ُيغفل مجاؿ آخر 
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ر النبكة أف ال يتجيكا كميـ تحتاجو األمة فبل تجده. كقد كّجو القرآف الكريـ المسمميف في عص
غافميف عف ميداف آخر، ال يقل عنو أىمية، كىك  -عمى مالو مف منزلة كفضل-إلى الجياد 

ـْ  ْنُي الفقو في الديف، يقكؿ تعالى: }َكَما َكاَف اْلُمْؤِمُنكَف ِلَينِفُركْا َكآفَّة  َفَمْكاَل َنَفَر ِمف ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
ـْ َيْحَذُركَف{ ]التكبة: َطآِئَفة  لَِّيَتَفقَُّيكاْ  ـْ َلَعمَُّي ـْ ِإَذا َرَجُعكْا ِإَلْيِي يِف َكِلُينِذُركْا َقْكَمُي  [. 122ِفي الدِّ

دعكة الدعاة إلذابة حاجز العزلة، كالكصكؿ إلى قمب الجماىير، كال سيما النُّخب مف  .15
ل ىك البراءة المثقفيف، كالتعامل معيـ بحسف الظف، إذ إف في العباد خير ا كثير ا، كاألص

 كحمل حاؿ أىل اإلسبلـ عمى الخير. 
العمل عمى نشر فقو المقاصد، كدعكة الجامعات لبلىتماـ بيذا العمـ، كتدريب الطبلب عمى  .16

القكاعد الكمية   كيفية التأمل في النصكص، كاستنباط األحكاـ الشرعية منيا، كذلؾ في َضكء
عايتيا ليك مف أىـ مكانع الكقكع في الغمك لمشريعة اإلسبلمية، فإف معرفة مقاصد الشريعة كر 

 كالتشدد. 
دعكة طبلب العمـ كالعامميف في حقل الدعكة اإلسبلمية لمتسمح بالصبر كالتفاؤؿ بحسف  .17

العاقبة، كالتمكيف ليذا الديف كلك بعد حيف، كعدـ االلتفات كالتأثر بعقبات الطريق، كأف تككف 
غيكرة ممتيبة، كأركاحيـ طمكحة متطمعة  نفكسيـ حية قكية، كقمكبيـ خفاقة، كمشاعرىـ

متكثبة، كأىدافيـ سامية، فإف الدعاة بخير ما داـ التفاؤؿ ديدنيـ، كالطمكح طريقيـ، كال 
يحكؿ بينيـ كبيف كصكليـ إلى قمة النصر كالفبلح إال اليأس الَنكد، فإذا ما ُطرَد ذلؾ اليأُس 

 بخير. مف نفكسيـ كتفكيرىـ؛ فإف الدعكة سائرة بخير كأىميا
الدعكة لمتحرر مف التعصب بكل أشكالو، سكاء كاف شخصي ا، أـ حزبي ا، أـ مذىبي ا،  .18

 فالتعصب يصدُّ عف الحق، كيحمل المرء عمى احتقار الرأؼ اآلخر كتسفييو. 
كالحكار مف   اعتماد الحكار المفتكح مع جماعات الغمك ، ألف الفكر ال ُيكاجو إال بالفكر، .19

آلخريف كتغيير سمككيـ إلى األفضل، كما أف فيو تركيضا  لمنفكس أحسف الكسائل إلقناع ا
عمى قبكؿ النقد كاالعتراؼ بالخطأ كاحتراـ آراء اآلخريف، كُيَدرِّب المرء عمى طريقة التفكير 

 المنيجي، فضبل  أنو مف أىـ الكسائل التي استعمميا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في دعكتو. 
كاجبيـ، كبذؿ المزيد مف الجيكد لنشر عقيدة أىل السنة كالجماعة، دعكة العمماء لمقياـ ب .20

 كنشر ثقافة الكسطية كاالعتداؿ، كقكاعد الفيـ الصحيح في التعامل مع النصكص.
 دعكة طبلب العمـ الشرعي لتمقيو مف العمماء الربانييف الراسخيف المكثكقيف. .21
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ف تتِقى هللا سبحانو فيما تنشره، دعكة كسائل اإلعبلـ أف تتحمل مسؤكلياتيا نحك الجيل، كأ .22
كأف تحذر مف عرض كبث ما مف شأنو أف يستفز مشاعر المسمميف كُيغضبيـ، كما ندعكىا 

 أف تعمل عمى نشر الفكر الكسطي مف خبلؿ استضافة العمماء كالمفكريف ركاد ىذا الفكر.
الخاصة العمل عمى إنشاء مراكز لمبحث العممي ُتعنى بكضع الخطط كالبرامج العممية  .23

 بضكابط كقكاعد الفيـ السميـ لنصكص الكتاب كالسنة.
دعكة كزارة األكقاؼ لبذؿ المزيد مف الجيكد البلزمة لتأىيل األئمة كالخطباء تأىيبل  عمميا   .24

 سميما  قائما  عمى الفيـ السميـ كالفكر الكسطي.
نس .25 انيتو مع الحرص ضركرة االنفتاح عمى اآلخر غير المسمـ، تأكيدا  عمى عالمية اإلسبلـ كا 

 عمى االستفادة مما عند اآلخريف، ألف الحكمة ضالة المسمـ أّنى كجدىا فيك أحق بيا.
 دعكة الجامعات كالمراكز الثقافية كالتربكية كالتعميمية إلى إبراز جكانب الرحمة في ىذا .26
 الديف، باعتبارىا جكىر كحقيقة الرسالة الدمحمية.  .27
ت التنشئة االجتماعية تأثيرا  في نفكس أفرادىا؛ إلى مزيد دعكة األسرة باعتبارىا أقكػ مؤسسا .28

مف االىتماـ بيـ، كمحاكرتيـ في أجكاء مف السماحة كالتراحـ، كتأىيميـ لمكاجية الحياة 
 بأسمكب عقبلني كاقعي قائـ عمى الحكار كاحتراـ اآلخريف، بعيدا  عف العنف كالتطرؼ.

يف كاآلخريف ىي السمـ، كليست الحرب، كما التأكيد عمى أف األصل في العبلقة بيف المسمم .29
 الحرب إال حالة استثنائية ليا أسبابيا كبكاعثيا، تتمثل إجماال  في ردِّ العدكاف عمى المسمميف. 

تكظيف التكنكلكجيا ككسائل التكاصل االجتماعي لزيادة الكعي بأىمية االعتداؿ كالكسطية،  .30
 الفرد كالمجتمع. مع التأكيد عمى بياف خطكرة التطرؼ كالعنف عمى

دعكة الجماعات كاألحزاب لمتركيز عمى التربية الرسالية الكاسعة، كالتحرر مف التربية  .31
 األيديكلكجية الضيقة.

الدعكة لمعالجة أخطائنا كمشاكمنا مف خبلؿ البحث عف العكامل الذاتية الداخمية، كالحذر  .32
 مف اليركب إلى العكامل الخارجية، إال إذا كجدت حقيقة.

ثقافة المعايير األخرػ في الحكـ عمى الناس، مثل معيار الكطنية كاإلنسانية، بدال  مف نشر  .33
االقتصار عمى معيار )مسمـ ككافر(، فيذا مف شأنو أف يجعمنا أكثر تسامحا ، كاستيعابا  

 لآلخريف.
االستفادة مف النجاحات المجتمعية الدكلية كالعالمية في نشر ثقافة التسامح كالرقي، مع  .34

 فاظ عمى ىكيتنا الفمسطينية اإلسبلمية العربية، كتراثنا الثقافي التاريخي العريق.الح
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االىتماـ بنشر ثقافة فقو االختبلؼ كالتعددية، كحقكؽ المكاطنة، كالتعايش السممي مع  .35
 اآلخر.

تطعيـ المنيج التعميمي األساسي كالثانكؼ بنصكص تبيف سماحة اإلسبلـ، كعالمية الدعكة  .36
شرية كافة ؛ ببث ثقافة الكسطية كتقبل اآلخر ال نفيو كسحقو، كالتعامل معو التي عمت الب

بأسمكب الحكار كالجدؿ كاإلقناع، بما يكفر بيئة مناسبة لمفيـ الصحيح المبني عمى التأكيل 
 السميـ لمنصكص.

تقديـ برامج إرشادية لؤلسرة الفمسطينية تعمل عمى تعزيز الثقافة التربكية كمساعدتيا في    .37
رتقاء بمستكػ أساليب تربية األبناء في ضكء الكتاب كالسنة النبكية، كترسيخ مبادغ اال

الكسطية كاالعتداؿ كالتسامح في المعتقدات كاألفعاؿ كاألقكاؿ، كتنمية ركح االنتماء 
 كالمكاطنة لدييـ في مراحل نمكىـ المختمفة.

المفيـك البكليسي، إلى ندعك المؤسسات األمنية إلعادة صياغة مفيـك األمف ليخرج مف  .38
المفيـك اإلنساني المجتمعي القائـ عمى المكازنة بيف حق السمطات القائمة كسيادتيا لتحقيق 
أىداؼ المجتمع بعيدا  عف القير كالتسمط كالمبلحقة كاحتراـ سيادة القانكف في اإلجراءات 

 .المتبعة بحق المخالفيف
 

 عاليالتعميم ال
 العممي والبحث العميا الدراسات لعمداء األول الدولي المؤتمر

 م2012 /11/ 24
 جامعة األقصى

 كسيعقد ، العربية الدكؿ جميع في العميا كالدراسات العممي البحث لعمداء سنكؼ  مؤتمر عقد .1
الجامعات  اتحاد رعاية تحت السكيس قناة جامعة رحاب في هللا شاء اف القادـ االجتماع .2

 .العربية
كالمراكز  كالمؤسسات كالمحمية العربية الجامعات مختمف بيف البحثي التعاكف  مستكػ  رفع .3

 .البحثية
استجابتيا  كمدػ العمل كسكؽ  المجتمع بمتطمبات العممية كالمناىج البحكث مناحي ربط .4

 كحاجاتو لمشاكمو
 .التعييف كفرص العمل سكؽ  حاجة كمدػ االختصاصات شتى في الخرجيف إعداد .5
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ألية  استثناء دكف  كاإلسبلمية العربية الدكؿ تشمل االستراتيجي لمتفكير مدنية ىيئة تأسيس .6
لمتقدـ  الدافعة كاإلمكانات كالخبرات كالعمـك المعارؼ قاعدة لتكسعة كذلؾ عممية، جية

 .العممي
 .العممي البحث مجاؿ في البحثية المؤسسات بيف العممية العبلقات تكثيق .7
 .العممي البحث مؤسسات قبل مف عمييا متكافق مكحدة استراتيجية رسـ .8
 .كالتطكير التنمية كحاجات المجتمع بحاجة العممية البحكث مخرجات ربط .9

كتكرارىا،  األبحاث في االزدكاجية لتفادؼ العممي، البحث مؤسسات بيف كالتعاكف  التنسيق .10
 .كترشيدىا كاإلمكانات كالقدرات الطاقات تكامل كبالتالي

 البحث لمؤسسات التابعة العممي المستكػ  ذات المتخصصة الدكريات في البحكث نشر .11
 .العممي

 لمؤسسات األقطار مختمف في العممية المؤتمرات في الباحثيف لمشاركة الدعكات تبادؿ .12
 .البحث العممي

مؤسسات  لجميع متاحة تككف  األبحاث، إلجراء مشتركة إلكتركنية بيانات قاعدة إنشاء .13
 .العممي البحث

 "أمكف ما" معيـ العممية الخبرات تبادؿ مف كاالستفادة المياجريف العمماء مع العبلقات ربط .14
 .العممية المنتديات خبلؿ مف

 .المحددة األكلكيات كفق االستراتيجية كالبحكث الدراسات إصدار .15
 .االستراتيجي التفكير ىيئة قبل مف االستراتيجية االستشارات تقديـ .16
 المدني المجتمع بيف التنسيق خبلؿ مف العممي بالبحث لمنيكض الرسمي الدكر تفعيل .17

 كالمنفذيف المخططيف السياسييف بيف الكاسعة الفجكة إغبلؽ بيدؼ كذلؾ كالنظـ الرسمية،
 جية مف العممية المراكز في يعممكف  الذيف كالعمماء الباحثيف كبيف جية، مف لمخطط التنمكية
مكاناتيا، األمة طاقات أخرػ، لتكامل  العممي لمبحث كاألمة الدكلة إمكانات كتسخير كا 

 مبادر، مجتمع إلى لمعمـ مستيمؾ مجتمع مف لمتحكؿ المجتمعية، الثقافة مكانتو في كتعزيز
 .اإلنسانية الحضارة في المساىـ الريادؼ الحد لمعمـ ضمف يضيف

البحكث  تبادؿ خبلؿ مف كاألجنبية العربية العممي البحث مراكز بيف التعاكف  تعزيز .18
 العممية المنتديات مختمف في كالمشاركة المشتركة، الدراسات كا عداد العممية، كاإلصدارات
 .العممي التخصص بناء عمى
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اليدؼ  المالية المكارد زيادة تصبح ال حتى الجامعات، في العممي البحث ميزانيات مراجعة .19
 .العميا الدراسات برامج طرح مف الرئيس

كتطبيقيا  لممجتمع البحكث نتائج نقل عف تماما   مسؤكلة تككف  الجامعات داخل آلية تككيف .20
 .كنظريا   عمميا  

 الرسائل كعدد كالتخصص، العممي، المستكػ  تشمل األكاديمي لئلشراؼ شركط كضع .21
 .المسمكح بيا

 ألطركحات شامل سجل إعداد مياميا ضمف مف يككف  العميا لمدراسات إدارة إنشاء .22
 .كالباحثيف الجامعات لكل متاحا   كجعمو الدراسات العميا،

التي  القكاعد ككضع العممي، البحث لعمميات البلزمة كاألدكات كاألجيزة المختبرات تكفير .23
 .استخداميا كفاءة تضمف

كرعايتيـ  بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء مف الباحثيف لتحفيز كآليات كسائل اعتماد .24
 .كدعميـ

كمختمف  بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء بيف مشتركة بحثية عمل فرؽ  بتشكيل المساىمة .25
 .المحمي المجتمع في اإلنتاج قطاعات

المقررات  تطكير مثل مجاالتيا حسب بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء بحكث نتائج تكظيف .26
 التجارية الناحية مف كذلؾ كاستثمارىا التدريس، كأساليب الدراسية،

جميع  في العامميف بيف مياراتو كتنمية أخبلقياتو، كترسيخ العممي، البحث ثقافة خمق. .27
 .المختمفة القطاعات

الدكؿ  جامعة في كالبحكث العميا الدراسات مجمس مظمة تحت مشتركة بحثية خطة كضع .28
 .العربية لمدكؿ القكمية الخطة مع تمشيا   العربية

البحثية،  الخطة لمتابعة سنكيا   يجتمع العربي الكطف في العممي البحث لعمداء مجمس إنشاء .29
 .البحثية الخطة لنجاح البلـز دعـال كتكفير التعاكف، سبل كلبحث

 منح تخصيص طريق عف بينيا، فيما البحثي التعاكف  لزيادة العربية الجامعات تكجيو .30
 بينيـ فيما االتصاؿ مف العرب الباحثيف لتمكف ، الدراسية المنح إلى إضافة لمبحث العممي،
  .الطرفيف تيـ مشتركة إلجراء بحكث

 التي األساليب كاعتماد العميا، الدراسات في كطرائقيا التدريس أساليب في النظر إعادة .31
 .كاإلبداع النقد في الذىنية كقدراتو تفكيره تنمية إلى تدعك الطالب
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اإللكتركنية،  الفيرسة نظاـ تعتمد جامعة، كل في العميا لمدراسات مركزية مكتبة إنشاء .32
 .اإللكتركنية كالمكتبة

أف  عمى المختمفة، التخصصات في لؤلبحاث مراكز تنشئ أف عربية جامعة كل عمى جيب .33
 الجامعة تعمل كأف البحثية، التجارب إلجراء البلزمة كالمعدات األجيزة بكل مجيزة تككف 
 عمى 

 .األبحاث تمؾ مخرجات تسكيق .34
إلى  تسعى العربية، الدكؿ جامعات مف جامعة كل في العممي لمبحث شاممة خطة إعداد .35

كتدعـ  التكنكلكجي، كالتطكر العممي البحث مجاؿ في لمجامعة المستقبمية الرؤية تحقيق
كالتكجيات  لمخطط، التكامل تحقيق في المستقبمية كالعمـك التخصصات متعددة البحكث
األمثل  السبيل تحقيق إلى البحثية الخطة تتكجو كما ، الجامعة كميات مستكػ  عمى الكمية،

التنمية  بخطة بالجامعة البحثية الجيكد كربط كالخدمات، اإلنتاج بمؤسسات لبلتصاالت
 .القكمي الطابع ذات كالقضايا كاالجتماعية، االقتصادية

االتفاقيات  كتفعيل العالمية، الجامعات مع كالبحثية األكاديمية االتفاقيات عقد إلى السعي .36
 .المبرمة

حركة  كتشجيع التخصصات، مختمف في كاألجنبية العربية بالمغة الجامعي الكتاب تكفير .37
ىذه  تسخير مف كتمكينيـ الطمبة، معارؼ ك المناسبة المراجع لتكفير كالتأليف؛ رجمةالت

 .المعرفة
العممية  اإلجراءات مف بالعديد يقـك أف أدائو تحسيف أجل مف األكاديمي الباحث عمى ينبغي .38

 المجاؿ في كالدكرات ،)السيمينار( العممية كالمقاءات العمل، ككرش الندكات، حضكر مثل
 .البحثية مياراتو لتنمية كذلؾ دكرؼ  بشكلالبحثي 

لدعميـ  كذلؾ الحككمية، كخاصة الجامعات ألساتذة كالمادية المعنكية الحكافز تقديـ .39
 .العممي البحث عمى كتحفيزىـ

بالككادر  كرفدىا الفمسطينية، الجامعات في كالدكتكراه الماجستير برامج فتح عمى العمل .40
 االعتماد ىيئة كشركط يتبلءـ بما المختمفة التخصصات في المطمكبة العربية العممية
 .كالجكدة

جامعة  مع باالشتراؾ كاألنثركبكلكجي االجتماعية لمدراسات األقصى جامعة مركز إنشاء .41
 .المنكفية

 غزة. أجل مف عمماء رابطة إنشاء .42
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أـ  األدبية أـ العممية سكاء العمـك جميع في كأىدافيا كرسالتيا العميا الدراسات رؤية تحديد .43
  .التربكية

 أولويات البحث العممي في فمسطين "نحو دليل وطني لمبحث العممي"
 م2013 /3/ 25

 الجامعة اإلسالمية
إعداد دليل كطني ألكلكيات البحث العممي في فمسطيف كتجييز قكائـ باألبحاث المطمكبة   .1

ليا بطريقة عممية  التي تخدـ قضايا المجتمع الفمسطيني بقطاعاتو المختمفة ككضع الحمكؿ
 منّظمة.

تشكيل لجنة مركزية كلجاف تخصصية لمتابعة إصدار الدليل الكطني ك صياغتو بالشكل   .2
 النيائي. 

 يجب أف يككف الدليل مرف قابل لمتعديل كالمراجعة مف فترة إلى أخرػ .  .3
 اعتبار البحث العممي أكلكية كطنية لدػ صناع القرار . .4
الحتياجات البحثية في الكزارات كالمؤسسات الحككمية بشكل تطكير آليات كأساليب تحديد ا .5

لمعناكيف البحثية الفرعية اليامة لتسييل مياـ   دقيق، كالعمل عمى تطكيرىا كتحديد أكثر 
 الباحثيف الراغبيف في خدمة المؤسسات الحككمية. 

لتنسيق بيف ضركرة عقد لقاءات دكرية عممية بيف الجامعة كالكزارات المختمفة، لرفع مستكػ ا .6
 المقدمة لممجتمع .     الجانبيف لتطكير الخدمات البحثية 

العمل عمى تكطيد العبلقة بيف الباحثيف كالمؤسسات كالييئات المحمية كاإلقميمية كالدكلية؛  .7
 كصكال  إلزالة الفجكة بيف نتائج البحكث العممية كبيف تطبيقيا في المياديف المختمفة.

بيقية بما في ذلؾ مجاؿ التعميـ كالمياه كالصحة كالتغذية كأمف التركيز عمى األبحاث التط .8
 المعمكمات كالبيئة كالطاقة ك التكنكلكجيات الناشئة الكاعدة كغيرىا حسب دليل األكلكيات.

إنشاء كتفعيل مجالس كىيئات البحث العممي كتسكيق االبتكارات كدكر النشر في الجامعات  .9
 كالمؤسسات المتخصصة.

مكافحة الفقر   االىتماـ بتكجيو الباحثيف كفق أكلكيات البحث العممي في المجاالت التالية: .10
كالتمكيف االقتصادؼ، الخدمات المقدمة لمفئات الميمشة كالمسنيف كذكؼ االحتياجات 

 الخاصة ، حماية األسرة كالطفكلة كمشكبلت التسرب مف المدارس كالطمبة الجانحيف. 
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التي تعزز شرعية الشعب الفمسطيني فى أرضو ك تعزز قدرتو لمعكدة االىتماـ باألبحاث   .11
 الى أرضو المغتصبة.

نشاء الفرؽ البحثية المشتركة محميا   .12 تعزيز التنسيق كتبادؿ الخبرات كالمعارؼ كالمعمكمات كا 
قميميا  كدكليا .  كا 

الجيات  المناسبة لمبحث العممي في فمسطيف مف قبل  تكفير البنية التحتية كالقانكنية  .13
 المسؤكلة كالمجتمع المحمي كتقديـ الدعـ المالي كالمعنكؼ لمباحثيف.

كضع استراتيجية لمبحث العممي فى فمسطيف بالتعاكف بيف القطاع الحككمي كاألىمي ك   .14
 الخاص ك بما يتناسب مع الخطة االستراتيجية لمسمطة الكطنية.

ية كيعزز التنمية فى شتى إعادة ىيكمة مؤسسات البحث العممي بما يحقق نيضة عمم1 .15
 المجاالت. 

رجاؿ    تكعية المجتمع بأىمية البحث العممي كضركرة دعـ البحث العممي ك تشجيع  .16
األعماؿ كأصحاب األمبلؾ كاألمكاؿ عمى إقامة المشاريع الكقفية كتخصيص ريعيا لطمبة 

 العمـ كالباحثيف المبدعيف في العمـك كافة .
 عقكؿ النشئ منذ الطفكلة. فيرس مفاىيمو نشر ثقافة البحث العممي ك غ  .17
 تكجيو المؤسسات المانحة لتمكيل المشركعات كفق اكلكيات الدليل الكطني.1 .18
 تخصيص صندكؽ مالي لتمكيل تنفيذ اكلكيات البحث العممي ك تعزيز الدليل. .19
االىتماـ بتطكير العبلقة بيف الجامعات كالقطاع الخاص كتكجيو البحث العممي التطبيقي   .20

 لخدمة القطاع الخاص كعبلج مشاكمو كمعكقاتو.
ضركرة عناية الجامعات كعمادات الدراسات العميا ك شئكف البحث العممي بتكجيو األبحاث   .21

 كالرسائل العممية كفق أكلكيات الدليل الكطني.
عقد كرشات عمل كتغطية إعبلمية كاسعة لتثقيف المكاطنيف كالتكاصل معيـ عمى   .22

الكعي بيف شرائح المجتمع المختمفة لشرح أىمية ىذا الدليل كتطبيقو  الكطف كنشر   مستكػ 
 ك تمكيل أكلكياتو.
 المجتمع" تنمية في والجامعات الكميات األول "دور العممي المؤتمر

 م2013/ 10/ 22
 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا
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 ؛ الشاممة الجكدة معايير لتحسيف الجامعات؛ لطمبة المقدمة بالخدمات االرتقاء عمي التركيز .1
 . كاالقتصادؼ كاالجتماعي التعميمي النمك عممية في كبير أثر مف لذلؾ لما

 لدؼ الكطني الحس تنمية في المتكامل بدكرىا العالي التعميـ مؤسسات قياـ عمي التأكيد   .2
 عمي كالعمل الكطنية القضايا في البحكث ألفضل جكائز رصد خبلؿ مف كذلؾ،  طمبتيا
 الحركة تاريخ عف مكضكعات الجامعة متطمبات مسافات كتضميف،  البحكث تمؾ نشر

 لدؼ الكطني الحس بتعزيز التدريس ىيئات أعضاء كقياـ،  كنضاالتيا األسيرة الكطنية
  السياسية. التجاىاتيـ النظر دكف  الطمبة لكل خدماتيا بتقديـ الطمبة اتحادات كقياـ، طمبتيـ

 لمتربية كأخر لممشاىدة فصبل لتشمل،  المعمميف لمطمبة الميداني التدريب فترة زيادة  .3
 كعدـ  العممية التربية أثناء المعمميف الطمبة كتفريغ، المتصمة  لمتربية كثالثا  ،  المنفصمة
 . نظرية مكاد تسجيميـ

 إلكساب المادية اإلمكانيات كتكفير،  التربكية المساقات في النكعية الميارات عمي التركيز  .4
 لممارسة الكافية الفرص الطمبة كا عطاء، كفنييف،  ككرش،  معامل مف الميارات تمؾ الطمبة
 . الميارات تمؾ

 الحكار ركح كتغميب،  العالي التعميـ مؤسسات في العامميف بيف اإلنسانية العبلقات تقكية .5
 مكضكعات الجامعات مقررات كتضمف،  طمبتيـ مع تعامبلتيـ في ذلؾ لينعكس ؛ بينيـ
 . الطمبة لدؼ كآدابو الحكار قيـ  تنميَ 

 دراسية كأياـ مؤتمرات كعقد،  كالكميات الجامعات طمبة عند التعميـ في باالستدامة االىتماـ  .6
 . التعميـ في االستدامة ألىمية المسؤكليف نظر لمفت

 كالخمقية الدينية القيـ تعزيز في لدكرىا العالي التعميـ مؤسسات مكاصمة عمي التأكيد  .7
 . طمبتيا لدؼ كاالجتماعية

 .كاالستثمار كالتنمية،  العممي البحث في اإلسبلمية الشريعة بضكابط االلتزاـ .8
،  العالي التعميـ مؤسسات في حديث إدارة كأسمكب االستراتيجي التخطيط استخداـ   .9

 أداء تحسيف عممية في أثر مف لو كاالبتكارؼ؛ لما اإلبداعي التفكير عمي العمميف كتشجيع
 . التقنية الكميات

  ،تطبقيا كيفية عمي العامميف كتدريب، العالي التعميـ مؤسسات في المتكازف  األداء بطاقة اعتماد .10
 . التقني بالتعميـ االرتقاء سُبل كأحد كذلؾ
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 عمي التأكيد مع التشغيمية السكؽ  لحاجة المجتمع كميات في المقدمة البرامج مبلءمة ضركرة .11
 كالتركيز لخرجييا الكميات متابعة كضركرة،  البرامج ليذه كالعممي النظرؼ  الجانب بيف التكامل
 . العمل بسكؽ  ربطيـ عمي

 عمي المكظفيف كتشجيع، الكميات داخل الكظيفية المياـ تبلئـ إلكتركنية أنظمة تصميـ تشجيع 
 كالماؿ كالجيد لمكقت تكفير مف لذلؾ لما ؛ ليا الكامل لمتحكؿ تمييدا   اإللكتركنية اإلدارة استخداـ
 الجيات قبل مف أصحابيا دعـ عمي كالعمل،  الصغيرة التسكيقية بالمشاريع االىتماـ ضركرة

 في الطمبة لتدريب خبراء قبل مف دكرات كعمل،  تكاجييـ التي العقبات كتذليل،  المسؤكلة
 في بمشاريعيـ بالمشاركة المتميزة اإلبداعية الطمبة أفكار كتسكيق، الصغيرة المشركعات مجاؿ

 . عممية معارض
،  الحككمات قبل مف األفكار ىذه كتبني،  لمطمبة اإلبداعية األفكار تطكير عمي التركيز .12

 . األعماؿ بحاضنات تتعمق التدريسية الخطط ضمف مساقات ككضع،  المعنية كالجيات
 كأقل فعاؿ كبديل الفحـ كبكدرة كالماء المازكت مف المركب الكقكد طرح في الجَدؼ التفكير  .13

 . لمبيئة تمكيثا كأقل كمفة
 الزراعية المناطق عمي بالزحف العمراني التكسع كعدـ،  لمبمديات الييكمية المخططات تحديث  .14

 . البمديات في اإلدارؼ  العمل تطكير كضركرة‘  التحتية الُبني تحسيف لمشاريع أكلكية كا عطاء، 
 كتعاكف ،  التراثية المعمارية القيـ بإحياء الخاصة األفكار كتطكير البحث أعماؿ عمي التشجيع .15

 القيـ ربط لمراعاة كعممي تشريعي إطار كضع في التنفيذية الجيات مع األكاديمية المؤسسات
 . المعاصرة العمرانية المجتمع حاجات مع العمرانية التراثية

 حرص عمي كالتركيز ‘العالي التعميـ مؤسسات في الداخمي الصميـ بأقساـ االىتماـ ضركرة .16
مكاناتنا كقيمنا تراثنا مع تتفق التي التصاميـ تبّنى عمي خرجييا  . المادية كا 

 .الصخكر طبكغرافية مف أخرػ  أشكاؿ كجكد إمكانية دراسة .17
 مياىيا كفحص اآلبار كفحص دكرية، بصكرة المنازؿ إلى الشركات مف المكزعة المياه تحميل  .18

 .ممكثة كغير الممكثة المكاد تركيز نسبة لمعرفة أشير؛ ستة كل
 الكيربي، التيار كجكد عند الجيد استقرار عمى لممحافظة الذكي الجيد مثبت استخداـ  .19

 أثناء تحدث التي األخطاء أك الزائدة العشكائية األحماؿ نتيجة قطعة عدـ عمى كالمحافظة
 .العمل
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 جزءا   الطمبة كا عطاء التمريض، كميات في األكلى السنة طمبة عمى األكاديمي العبء تقميل  .20
 لمكقت تكفيرا   المرضى لممفات اإللكتركنية األرشفة كضركرة السريرؼ، التقييـ مادة في عمميا
 .كالجيد

 الطبيب تعميمات باتباع كذلؾ نسبيا ، أمف بشكل رمضاف شير صياـ السكر لمرضى يمكف .21
 المضاعفات مع التعامل ككيفية الغذائي، النظاـ كمراقبة لمسكر، الخافض العبلج جرعات حكؿ

 الحدكث المحتممة
 " ةالمتطمبات الجامعية بين الحاجات الراهنة والمستقبمي " العممي المؤتمر

 م2014/ 4/ 9
 فمسطين جامعة

كرؤية برنامج الفاخكرة لممنح الدراسية كالتمكيف كالبحث فيما  ةاستراتيجياألخذ بعيف االعتبار  .1
يختص بسد الفجكة بيف التعميـ كالميارات المطمكبة لمسكؽ المحمي مف خبلؿ تكجيو المتطمبات 

خريجيف قياديف قادريف عمى قيادة امتيـ  إلعدادالجامعية كاجراء البحث العممي في ىذا المجاؿ 
 كمجتمعاتيـ بنجاح كفاعمية.

ضركرة تفعيل دكر المتطمبات الدراسية الجامعية في تعزيز اليكية الكطنية الفمسطينية لدػ   .2
 طمبة الجامعات خاصة قيـ الديمقراطية، كالمشاركة المجتمعية.

تفعيل دكر الجامعات الفمسطينية في تدعيـ كتعزيز متطمبات المغة العربية كفق أسس كمعايير   .3
 معينة.

في مراحل التعميـ المختمفة لتعريف الطمبة بحقكقيـ، كمظاىر ضركرة كضع منيج متكامل   .4
 انتياؾ ىذه الحقكؽ ككيفيو الدفاع عنيا.

ضركرة متابعة البحث في مجاؿ التكعية االمنية، كالعمل عمى تفعيل ىذا المساؽ ضمف  .5
تمعية المتطمبات الجامعية االجبارية كاالختيارية لما لو مف اىمية في عممية التكعية االمنية المج

 الجامعييف. الطمبةلدػ 
 الفمسطيني مف خبلؿ نظاـ تعميمي تثقيفي فمسطيني. لئلنسافتعزيز االحساس الذاتي باليكية   .6
الحفاظ عمى المستكػ العالي لتطبيق كممارسة التعميـ االلكتركني في الجامعات كاالستمرار في   .7

 عممية تطكير الجكدة في ىذا المجاؿ
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لعممية التي تعمل عمى تأكيد ممارسة اسمكب الحكار المكضكعي ضركرة تدريس المناظرات ا  .8
المبني عمى النقد االيجابي البناء الذؼ يؤدؼ الى التطكير كالتصحيح كتجنب النقد السمبي 

 اليداـ الذؼ يؤدؼ الى االحباط كالتجريح .
 ف تؤكد المتطمبات الجامعية عمى التكعية بحقكؽ االنساف كضركرة التمسؾ بممارستياأ  .9

 كااللتزاـ بكاجباتو فبل حقكؽ بدكف االلتزاـ بالكاجبات

 األول العممي المؤتمر
 لتعميم والتدريب المهني بغزةا

 م2016/ 5/ 30
 كمية مجتمع غزة لمعموم السياحية

رسـ سياسات كاستراتيجيات لمتعميـ كالتدريب الميني كالتقني بأىداؼ كاضحة محددة قبل البدء  .1
الخاصة بالتعميـ كالتدريب الميني كالتقني، بحيث تسعى بمكجب  بمشاريع التحديث كالتطكير

ىذه السياسات إلى إيجاد البنية التنظيمية المناسبة لقيادة مشركع التحديث لتأسيس نظاـ ناجح 
 لمتعميـ كالتدريب الميني.

كضع خطة كطنية شاممة يساىـ فييا كل األطراؼ خاصة: الكميات كمؤسسات التعميـ الميني  .2
كالكزارات المعنية المؤسسات الدكلية المانحة كالداعمة لبلرتقاء كتطكير التعميـ  كالتقني

 كالتدريب الميني في فمسطيف.
إعداد كالقياـ بأنشطة تكعكية كا عبلمية كا عداد برامج لمتكعية المينية لتحسيف نظرة المجتمع  .3

 لمتعميـ الميني كالتقني.
سمى "مرصد الميف" ك ىك نظاـ كطني مستداـ إقامة نظاـ معمكمات المكارد البشرية أك ما ي .4

لمعمكمات المكارد البشرية، الغرض منو تزكيد متخذؼ القرارات بمعمكمات كمعرفة مكثكقة، 
تساعد عمى تصحيح السياسات كأخذ القرارات لجية تأسيس أك تصكيب المؤسسات المعنية 

 .بتأىيل القكػ العاممة ككضع الخطط التطكيرية كالعمل عمى تنفيذىا
إدخاؿ برامج التكجيو كالتربية المينية في مراحل مبكرة مف التعميـ األساسي لتككيف حس ميني  .5

عالـ الميف تمييدا  نحك إيجابية لدػ التبلميذ ك اكتشاؼ ميكليـ ك قدراتيـ ك تككيف اتجاىات
  .سميم ا اختيار ا المستقبل مينةالختيار 

ؾ كمرحمة تأسيس قاعدة عممية كثقافية عامة جعل مرحمة التعميـ األساسي مرحمة تعميـ مشتر   .6
 .يبني عمييا الطالب مستقبمو الميني
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كاآلليات   تحديث كتطكير مناىج التعميـ كالتدريب الميني كالتقني ككذلؾ المعدات كاألجيزة .7
المختمفة الخاصة بالتدريب في الكميات كالمدارس المينية كالتقنية لمكاكبة التطكرات المتسارعة 

 .لتعميـ كالتدريب الميني كالتقنيفي مجاؿ ا
افتتاح كتطكير " الثانكية المينية" بعد الصف العاشر األساسي مما يزيد مف التكجيات  .8

 االيجابية لبللتحاؽ بيذا النكع مف التعميـ.
أىمية االىتماـ بالتعميـ كالتدريب الميني لئلناث مف خبلؿ افتتاح تخصصات التأكيد عمى  .9

 .جديدة تناسبيـ
 .الميني كالتقني زيادة الكعي المجتمعي لتشجيع التحاؽ الفتيات بشكل خاص بالتعميـ   .10
ضركرة افتتاح معاىد كمدارس مينية جديدة في محافظات غزة لتفي بأعداد الطمبة الممتحقيف   .11

 .بيا
اعتماد أسمكب ما يعرؼ بعبلقة التكأمة لممدرسة عمى كزارتي التربية كالتعميـ العالي أف تعمل  .12

 مع مجمكعة مف مؤسسات سكؽ العمل اإلنتاجية كالخدمية المبلئمة لطبيعة تخصصات 
 .كالفنية المينية المدرسة في كبرامجيا كالتدريب التعميـ

إنشاء قاعدة مف التكامل األفقي بيف مسارات التعميـ المينية كاألكاديمي، بحيث يتمكف     .13
مكانياتو.ال  طالب لبلنتقاؿ بيف تمؾ المسارات كفقا  لقدراتو كا 
إيجاد تخصصات تطبيقية بحتة تعتمد في معظـ مناىجيا عمى الجانب العممي ت خصص فقط  .14

)المسار التطبيقي( لمتابعة تعميميـ ك   لخريجي مراكز التدريب الميني ك المدارس المينية
ترة الدراسة في ىذه التخصصات إلى كرشات تدريبيـ الميني، كيتـ إرساؿ الطمبة خبلؿ ف

حرفية لمتدريب كيتحمل الطالب مسئكلية ذلؾ حيث ستككف ىناؾ امتحانات ك فحكصات 
عممية بما تدرب عميو حيث سيكلد ذلؾ دافعا  يحثيـ عمى تدريٍب جاٍد لما سيترتب عميو مف 

يادة مينية يسمح لو مف نتائج، كبعد إنياء الدراسة كاستيفاء كافة متطمباتيا يمنح الطالب ش
خبلليا بممارسة العمل الميني كفني متخصص في مجاؿ تدريبو ك يككف ليذه الشيادة مسمى 
كظيفي في قانكف العمل الفمسطيني كليا درجة كظيفية في سمـ الركاتب ك ُتطمب باسميا في 

 الحككمية. شكاغر المؤسسات
دخاليا في التعمي .15 ـ الميني، كذلؾ مف خبلؿ استمرار البرامج االستفادة مف التطبيقات الحديثة كا 

 .التدريبية المتخصصة بالتكنكلكجيا لتحقيق التميز في أداء الطمبة
 .التكنكلكجي لطمبة التعميـ المينيالعمل عمى تحقيق متطمبات االحتياج  .16
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 شخصيات
 الدولي العممي المؤتمر
 شعب ومسيرة وطن ذاكرة ياسر عرفات
 م12/11/2005

 جامعة األقصى
يدعك المؤتمر إلى التكسع في دراسة مرحمة الرئيس ياسر عرفات دراسة نقدية تقييمية مف أجل  .1

تباعيا كالسمبيات لتجاكزىا. كىذا يتطمب جيدا  أكاديميا  كبحثيا    معرفة اإليجابيات كا 
 فمسطينيا  فاعبل . .2
ياسر عرفات.  يدعك المؤتمر إلى تشكيل برامج تربكية كتعبكية تستميـ ركح القيادة مف الرئيس .3

 كخمق قيادات شابة تكاصل مسيرتو النضالية كالسياسية.
يدعك المؤتمر إلى تضمف مناىج الدراسة في مكاد التاريخ كالتربية الكطنية سيرة الراحل ياسر  .4

 عرفات كسماتو القيادية.
يدعك المؤتمر إلى االستمرار في النضاؿ الفمسطيني بكافة األشكاؿ المتاحة لتحقيق حمـ  .5

 الرئيس ياسر عرفات في إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس الشريف.
لى  .6 يدعك المؤتمر إلى صيانة الكحدة الكطنية الفمسطينية التي حرص عمييا الرئيس عرفات، كا 

 تعزيز الحكار الكطني.
طني يدعك المؤتمر إلى ضركرة اتفاؽ الفصائل الكطنية كالفمسطينية عمى برنامج سياسي ك  .7

 مشترؾ يشكل انطبلقا  لممرحمة القادمة.
يدعك المؤتمر إلى التمسؾ بالثكابت الكطنية الفمسطينية التي تمسؾ بيا الرئيس عرفات كدفع  .8

 حياتو ثمنا  ليا.
يدعك المؤتمر األدباء كالشعراء كالفنانيف إلى تناكؿ مراحل حياة الرئيس عرفات نثرا  كشعرا   .9

 ائيا  كاستمياـ السمات القيادية كالنضالية منيا.كركاية كفنا  تشكيميا  كسينم
يدعك المؤتمر إلى إنشاء متحف يحمل اسـ الرئيس عرفات كيضـ صكره كما نالو مف  .10

 أكسمة كىدايا ...الخ.
يدعك المؤتمر إلى إقامة مركز لؤلبحاث كالدراسات االستراتيجية يحمل اسـ الرئيس كيتناكؿ  .11

راسة كالبحث. كحيث إف الرئيس ياسر عرفات لـ يمتمؾ فترة نضالو العسكرؼ كالسياسية بالد
ممكة الكتابة أك لـ يكف لديو الكقت الكافي لفعل ذلؾ فإنو مف الضركرؼ جمع كل الشيادات 
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كالمكاقف مف أكلئؾ الذيف كانكا قريبيف منو، سكاء في مياديف المعارؾ أك في المحافل 
خ الشفكؼ لجمع ىذه الشيادات، كتكثيقيا السياسية. كىذا يتطمب أف يضـ المركز قسما  لمتاري

 كتصنيفيا كتحميميا بالشكل العممي الصحيح. 
تأسيس أكاديمية ياسر عرفات لمعمـك السياسية كالدبمكماسية بحيث تككف الحاضنة لتخريج  .12

الدبمكماسييف كتطكير قدراتيـ. كتككف ىذه األكاديمية مرتبطة مع إحدػ الجامعات ، أك أف 
 ارة الخارجية الفمسطينية.تككف جزءا  مف كز 

تطكير مكاقع عمى االنترنت تحمل اسـ الرئيس ياسر عرفات ليس فقط بالمغة العربية  .13
نما أيضا  بالمغات الرئيسية األخرػ في العالـ. كتضـ صفحاتيا تاريخ الرئيس  كاإلنجميزية كا 

المختصيف بسيرتو ياسر عرفات، خطاباتو، تصريحاتو، كالتحاليل المختمفة المقدمة مف الخبراء 
 .الذاتية، كالكتب كالمصادر التي تعرضت ألؼ جزئية مف حياتو
 المؤتمر العممي الدولي الرابع

 اإلمام الشافعي
 م2012 /6/5

 جامعة األقصى
 فيي التكحيد عقيدة عمى الطمبة تكعية عمى كالحرص العقدية المبادغ بتنمية االىتماـ ضركرة .1

 .كعبادتو هللا تكحيد الى الناس ليداية الرسل هللا أرسل اجميا مف التي الغاية
 كتكجيو المسمميف، المفكريف منابع مف كاالسبلمي كالتربكؼ  الفكرؼ  التراث الى العكدة ضركرة  .2

 .االسبلمي التربكؼ  كالفكر االسبلمي التراث دراسة الى الباحثيف
 نقمكا الذيف كبعممائيا النبكية السنة بعمـك لبلعتناء االسبلمية الدراسات طمبة تكجيو ضركرة  .3

 .كأمانة دقة بكل العمـ ىذا الينا
 العمماء كبار مناىج لتكضيح كعمكمو بالحديث المشتغميف مف االىتماـ مف مزيد الى الدعكة  .4

 .المختمفة كفنكنو الحديث عمـك في كاألئمة
 لفيـ كسيمة إيجابياتو كجعل الماضي خبرات مف االستفادة بضركرة المجتمع أفراد تكصية  .5

 .لو كالتخطيط المستقبل كاستشراؼ الحاضر
 الصبر مجاؿ في بو لمتأسي الشافعي سيرة عمى االطبلع خاصة كالدعاة عامة المسمميف عمى .6

 .لمناس كتعميمو العمـ تمقي في المصاعب لمكاجية
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 العمماء حكؿ المؤتمرات مف المزيد لعقد المختمفة التعميمية كالمؤسسات الجامعات دعكة  .7
 .المجاالت مختمف في عمميـ كبياف آخريف لعمماء كدراسات أبحاث إعداد كتشجيع المسمميف

 األخرػ، التعميمية كالمراحل الجامعية التعميمية المناىج في العمماء سير ادخاؿ فكرة دراسة .8
 .العامة المتطمبات كفق

 .كالشافعي األعبلـ باألئمة الخاصة بالدراسات كاالسبلمية العربية المكتبة اثراء عمى العمل .9
 عف كالكشف لدراسة المختمفة العمـك فركع في المتخصصيف مف لجنة تشكيل في اإلسراع .10

 لبياف الجغرافيا عمـ مثل الشافعي تراث في قبل مف أحد الييا يتطرؽ  لـ التي المكضكعات
 .منيا كاالستفادة العمـك ىذه في إسياماتو

 في المعاصرة قضايانا لمعالجة الشافعي االماـ تراث تكظيف في بحثية مسابقات اجراء .11
 .المختمفة مجاالتيا

 خدمة في أعمارىـ قضكا الذيف الشافعي كاإلماـ األفذاذ العمماء بأمثاؿ يالتأس ضركرة .12
 .بو ينتفع عمما   بعدىـ لؤلجياؿ فترككا كالعمـ االسبلـ

 أساليب تتناكؿ الشافعي لئلماـ التربكؼ  الفكر حكؿ إضافية كأبحاث دراسات إلجراء الدعكة .13
 .كشعرا   نثرا   الشافعي أدب في كمضامينيا كطرقيا التربية

 كغيره الشافعي حياة في المختمفة الجكانب عف لمكشف جادة عممية بدراسات المساىمة  .14
 .األمة حاؿ إصبلح في ذلؾ مف كاالستفادة األئمة، مف
 عبر مف بيا ما كاستخبلص الشافعي، لئلماـ العممية الرحبلت عمى الضكء تسميط .15

 .كعظات
 المستكحاة خاصة التربكية كاألساليب الطرؽ  مجاؿ في المدارس لمدراء عمل كرش عقد  .16

 .االسبلمي العربي الفكر مف
 في تكظيفيا كسبل الشافعي االماـ افكار لبياف كالمعممات لممعمميف تدريبية دكرات عقد  .17

 .المعاصر كالتربكؼ  التعميمي الكاقع
 عمى القديـ الشافعي قكؿ فييا ترجح التي المسائل مف تبقى ما لدراسة الباحثيف دعكة  .18

 .مقارنة فقيية دراسة الجديد
 مثيل ال فقيية مكسكعة يعد الذؼ الكتاب بيذا تميق دراسة األـ كتاب كتحقيق دراسة اعادة  .19

 .ليا
 األـ كتاب في الميمة الجكانب مف لمعديد العممية الدرجات لنيل عممية رسائل اخراج .20

 .فيو الشافعي االماـ كمنيج الشافعي االماـ كترجيحات



   غزة -الجنكبية المحافظات - الفمسطينية العالي التعميـ مؤسسات في العممية المؤتمرات تكصياتدليل 
 

  

92 
 

  
 

 .كشرحو الشافعي شعر حكؿ دراسات إلنجاز العمـ طمبة تشجيع  .21
 االنترنت شبكات عمى كنشرىا الشافعي عف األجنبية بالمغات مكسعة دراسات تقديـ  .22

 .االسبلمي الفكر كبصانعي االسبلمية العربية الحضارة بإبداعات لمتعريف
 .الشافعي مثل المسمميف األعبلـ تتضمف لمطفل مصكرة مكسكعة تأليف  .23
 كتعريف المجاالت، كافة في األمة عمماء جيكد إلبراز المختمفة االعبلـ كسائل دعكة  .24

 .بمجيكداتيـ الناس
 تخميدا   كالكميات كالجامعات المؤسسات عمى الشافعي مثل العمماء أسماء إطبلؽ  .25

 .بفضميـ كاعترافا   ألصحابيا
 يةقانونالعموم ال

 المؤتمر القانوني الطالبي األول في فمسطين
 نحو مجتمع فمسطيني قائم عمى العدالة

 م3011 /4/ 17
 جامعة االزهر

فضح االنتياكات اإلسرائيمية في المحافل الدكلية إلعطاء صكرة حقيقية كاضحة عف االحتبلؿ  .1
 اإلسرائيمي.

 ضركرة تطبيق مبدأ المساءلة كالشفافية الدكلية عمى الحالة اإلسرائيمية كالفمسطينية.  .2
ضركرة مبلحقة إسرائيل بكافة السبل القانكنية عمى ما ارتكبتو مف جرائـ بحق الشعب   .3

لزاميا بالتعكيض المدني عمى الخسائر التي تكبدىا الشعب.  الفمسطيني.، كا 
باعتبارىا مطمب أساسي لتكحيد جبية المكاجية القانكنية ضركرة استعادة الكحدة الكطنية  .4

 كالسياسية مع إسرائيل.
 المؤتمر القانوني الثاني

 "لقانون و التنمية في فمسطين تحديات الواقع و آفاق المستقبل"ا
 م3012/ 14/12

 جامعة االزهر
 .لتنميةضركرة إنياء االنقساـ الفمسطيني البغيض نظرا  لتأثيراتو المدمرة عمى صعيد ا .1
اإلسراع في كضع دستكر فمسطيني خاصة بعد االعتراؼ الدكلي بالدكلة الفمسطينية بما يكاكب  .2

 .التطكرات في المنظكمة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية بأبعادىا التنمكية
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فمسطينية كاضحة لتحقيق التنمية المستدامة قابمة لمتطبيق قادرة عمى تحقيق  استراتيجيةكضع  .3
 .نتائج مممكسة لحل اإلشكاليات كالمعيقات كىك مطمب حاسـ كضركرؼ ال يحتمل التأخير

 .تجمع رؤية جميع شركاء التنمية الثبلث الحككمة كالقطاع الخاص، كالمجتمع المدني .4
يجاد المناخ المبلئـ لبلستثمار محميا  كدكليا   االستغبلؿ الرشيد لمثركات المتاحة .5  .كا 
يجاد البيئة الصالحة لنشأة الشباب الفمسطيني كتأىيمو كتكفير فرص العمل المناسبة لو  .6  .كا 
 .دعـ جكدة المناىج التعميمية كربطيا بالتنمية لدػ طبلب الكميات الفمسطينية ذات العبلقة  .7
تصحيح مسار التشريعات القائمة في التعامل مع األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية، بحيث   .8

 .يتـ التعامل معيا
رساء مبدأ   .9 العمل عمى إصبلح المنظكمة القضائية عبر العمل عمى تكحيدىا كتطكيرىا كا 

د استقبلؿ القضاء كضماف لكصكؿ المكاطنيف لمعدالة كحصكليـ عمى النصفة العادلة التي تع
 .األساس في إحراز التنمية

ال تنمية في كجكد االحتبلؿ فبل بد مف إنياء االحتبلؿ لدكلة فمسطيف كشرط الـز إلدراؾ   .10
 .التنمية المستدامة 

التخمص مف ارث االتفاقيات المكبمة )المؤقتة( كالتي أضرت بالتنمية كأعاقت صيركرة   .11
 .االنعتاؽ مف نير االحتبلؿ

شريعات االقتصادية كافة بما يضمف تحقيق العدالة االجتماعية ضركرة مراجعة كتطكير الت .12
 .كالتكزيع العادؿ لكسائل اإلنتاج كالتكزيع العادؿ لمثركات

الدعكة لتعميق الفيـ لمكضكعة العكف القانكني في السياؽ الفمسطيني عبر تنظيـ سمسمة مف   .13
س لنظاـ عكف قانكني الندكات كالكرش كالمؤتمرات تجمع بيف جناحي الكطف مف اجل التأسي

  .فمسطيني عمى أسس تعكس المنيجية كاالستدامة كالجكدة
 

 القانون الدولي اإلنساني في ضوء الشريعة اإلسالمية
 "ضمانات التطبيق والتحديات المعاصرة"

 م25/10/2015
 الجامعة اإلسالمية

 الشريعة اإلسبلميةإعداُد المزيِد مف البحكِث العممية حكؿ المشترِؾ اإلنساني بما يتكافُق مع  .1
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 كمبادغ القانكف الدكلي اإلنساني، كتعزيز الحكار البناء كالفاعل.
ـِ  .2 دعكُة الجامعاِت كمراكِز البحِث العممِي كالمؤسساِت المعنيِة كافة  إلى نشر كتدريس المفاىي

 كالمبادِغ المشتركِة المنبثقِة عف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي اإلنساني.
ـِ الجيات الدكلية كاألطراؼ المتنازعة بدكرىا الفاعِل كالمؤثر إليقاؼ النزاعِات ضركرُة  .3 قيا

 كمحاسبة منتيكييا.
مف مبادغ القانكف الدكلي  التعاطي مع مبدأ الضركرة العسكرية في ضكء مبدئيف أساسييف  .4

 رةكىما التمييز كالتناسب، كذلؾ لمحد مف إساءة استخدامو في الصراعات المعاص اإلنساني
تفعيُل دكِر الجياِت القضائية الدكلية لمعاقبة مجرمي الحرب كمنتيكي قكاعد القانكف الدكلي  .5

ـِ البشرية.  اإلنساني كالمتسببيف في آال
يكصي المؤتمر: الجيات الدكلية ذات العبلقة باالطبلع عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ذاِت  .6

 االستفادِة منيا.الصمة بمبادغ كقكاعِد القانكف الدكلي اإلنساني ك 
 التأكيد عمى تعزيز مبدأ الحيادية في عمل المجنة الدكلية لمصميب األحمر. .7
تعميُق الحكاِر بيف المؤسسات اإلسبلمية كاألكاديمية كالمنظمات كالييئات المحمية كالدكلية  .8

 تحقيقا  لمتبادؿ كالتكامل بيف األطراؼ اإلنسانية الفاعمة في العالـ المعاصر.
مل عمى معالجِة الثغراِت في معاىدات القانكف الدكلي اإلنساني كالتشريعات نكصي بالع  .9

المحمية ذات الصمة، كاالرتقاِء بيا إلى مستكػ التحديات المعاصرة، كضمانات التطبيِق بما 
 يكفُل مبلحقِة مجرمي النزاعات المسمحة، كمحاسبِتيـ.

ـِ دكِر مجمِس األمف التابع .10 لؤلمـ المتحدة في عبلقتو بالمحكمة  يكصي المؤتمُر بضركرِة تحجي
الجنائية الدكلية، بحيث ال تطغى االعتباراُت السياسيُة عمى عمِل المحكمة، كبحيث تعمُل 

 باستقبللية كحياد.
يكصي المؤتمُر بالتبني الِجدؼ لآلليات المنصكِص عمييا في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف  .11

 زاعات المسمحة كضماِنيا.الدكلي اإلنساني لحمايِة حقكِؽ ضحايا الن
تكسيع نطاؽ العمل المشترؾ لنشر الكعي بالمبادغ كالقكاعد اإلنسانية زمف النزاعات المسمحة  .12

التي تضمنتيا مبادغ الشريعة اإلسبلمية كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني خاصة لدػ الجيات 
 المينية في أكساط المجتمعات المختمفة.

ر ىذه النتائج كالتكصيات إلى جميع الجيات المختصة كذات يكصي المؤتمر بالعمل عمى نش .13
يصاليا إلى الجيات المذككرة جميعا  كاحتراميا.  العبلقة الدكلية كاإلقميمية كالمحمية كتكزييا كا 
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 المؤتمر الدولي العممي الثاني 
 فمسطين في التعذيب بمناهضة الخاصة الحماية وآليات ضمانات تفعيل

 م2017 /12/ 12
 اإلسراء بالتشارك مع الهيئة المستقمة لحقوق اإلنسانجامعة 

كالمعتقميف  األسرػ  حقكؽ  حماية تجاه كاألخبلقية القانكنية مسؤكلياتو الدكلي المجتمع يتحمل  .1
 حقكؽ  باحتراـ كالزاميا اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات عمى بالضغط كالقياـ الفمسطينييف،

 .القسرية التغذية بقانكف  العمل ككقف الفمسطينييف، األسرػ كالمعتقميف
 الدكلية االتفاقيات تنفيذ لضماف المتحدة األمـ في األعضاء الدكؿ لجميع ممزمة آليات كضع .2

 .التعذيب التي تحـر
 كل محاسبة يتيح بما الدكلية، الجنائية المحكمة أدكات سيما الدكلية المحاسبة آليات تفعيل  .3

 .الفمسطينييف كالمعتقميف لؤلسرػ  القسرية التغذية جريمة يشارؾ في مف
 المجنة مياـ عمى اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات ضمنيا كمف الدكؿ بعض تحفع عمى التغمب .4

 إيجاد عبر المتحدة األمـ في اإلنساف حقكؽ  مجمس مع العمل خبلؿ مف الشكاكػ  في تمقي
 .التعذيب جرائـ بخصكص المجمس لمفت نظر آلية

 سياسة بتصنيف يسمح بما التعذيب مناىضة اتفاقية في التعذيب تعريف صياغة تعديل  .5
 االتفاقية، مف (29) لممادة كفقا متاح التعديل أف خاصة تعذيب، جريمة بأنيا التغذية القسرية

 جريمة أنيا عمى القسرية التغذية باعتماد التعذيب، جريمة بمناىضة المعنية كمطالبة الجيات
 .الفمسطينييف األسرػ كالمعتقميف بحق

 القضائي االختصاص بتبني كذلؾ لمدكؿ، الداخمية لممحاكـ القضائي االختصاص دائرة تكسيع .6
 عمى الضغط ككذلؾ القضائي، لبلختصاص المنظمة الدكلية االتفاقيات خبلؿ الدكلي مف

 أك مرتكبييا، محاكمة عمييا يفرض بما أراضييا، داخل التعذيب جريمة لمنع ارتكاب الدكؿ
 .الدكلية الجنائيةلممحكمة  تسميميـ

 المجنة رأسيا كعمى لمتعذيب المناىضة الحقكقية كالمجاف المجالس مع التعاكف  جسكر فتح .7
 عدد كزيادة الميينة، أك البلإنسانية أك القاسية، العقكبة أك كالمعاممة التعذيب األكركبية لمنع

 .بالمجنة الخاص المؤسسي البناء كاستكماؿ التعذيب، لجنة مناىضة أعضاء
 ىيئة باعتباره الفمسطينية، الدكلة مجمس محاكـ كعمل تشكيل ينظـ قانكف  كاصدار سف .8

 .الدستكرية المحكمة مع المشرع فعمو بما أسكة المشركعية، مبدأ نفاذ لضماف قضائية مستقمة
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 الييئات استقبلؿ لدعـ كالمكجستية كالبشرية المادية اإلمكانات كافة تكريس عمى العمل .9
 القضائية، السمطات كحياد شرؼ في ىاـ   مبدأ   القضاء استقبلؿ ألف الفمسطينية؛القضائية 

 .الحقكؽ كالحريات حماية في أكثر فعالية دكرا   كلتؤدؼ
 التعذيب جرائـ كتكثيق كشف عممية في تساعد الحككمية غير المنظمات مف شبكة إنشاء .10

 اإلسرائيمي االحتبلؿ قبل المرتكبة مف
 بحقكؽ  المتعمقة االنتياكات في بالنظر تعنى عربية، جنائية محكمة إنشاء عمى العمل .11

 .اإلنساف
 قكانيف كسف التعذيب، لمناىضة عربية معاىدة إنشاء عمى بالعمل مطالبة العربية الدكؿ .12

 اإلنساف حقكؽ  يحفع بما لممكظفيف تدريبية برامج كاعتماد اإلصبلح، كمراكز تنظيمية لمسجكف 
 مف اإلفبلت ظاىرة كمحاربة التعذيب، لضحايا كالتأىيل الدعـ عممية العربي، كتطكير

 .العقاب
 كمجنة دكرىا الييئة ىذه كتؤدؼ" كالمصالحة، اإلنصاؼ ىيئة" تسمى مستقمة ىيئة إنشاء .13

 .االنتقالية العدالة كرؤية مفاىيـ حقكقية كفق
 ،) 13 (لممادة منفصمة مادة في التعذيب حظر تضميف عمى باإلبقاء الفمسطيني المشرع إلزاـ .14

جراء تعديل  األكقات جميع في التعذيب أشكاؿ جميع كتحظر تجـر فقرة ترد بأف عمييا، كا 
 بتعريف المادة ىذه ألحكاـ أخرػ  كفقرة بالتقادـ، تسقط ال كأف كانت المبررات، كميما

 ضركب مف كغيره التعذيب مناىضة اتفاقية مف األكلي المادة التعريف مع يتفق كأف التعذيب،
 صكره جميع التعذيب يشمل كأف الميينة، أك أك البلإنسانية القاسية، العقكبة أك المعاممة،
 أك كعقكبة، أك اعتراؼ، أك معمكمات انتزاع يككف بغية التعذيب كممارسة العقمية، أك الجسدية
 .آخر سبب أؼ أك إرغاـ، أك تخكيف

الحرية  في الحق تتناكؿ الدستكر، في صريحة مادة باستحداث الدستكرؼ  المشرع قياـ ضركرة .15
 بما لممحتجزيف، اإلنسانية المعاممة في كالحق رمة ا الؾ كحماية الشخصية، كالسبلمة كاألمف

 .الدكلية كالمكاثيق االتفاقات، يتماشى مع
 التي االستثناءات جميع بإلغاء مسؤكلياتيـ، حدكد عند الكقكؼ القضائية الييئات جميع عمى .16

أ باعتباره بالتقاضي، األفراد حق تحكؿ دكف   كانت ميما منو االنتقاص يجكز ال دستكريا مبد 
 .األسباب كالذرائع
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بحذؼ  كذلؾ ـ، 2111 لسنة (3رقـ) الجزائية اإلجراءات قانكف  مف (55) المادة نص تعديل .17
 دكف  العامة النيابة تختص" التالي النحك عمى النص ليصبح كالرابعة، كالثالثة، الفقرات الثانية،
 ".فييا كالتصرؼ الجرائـ جميع في غيرىا بالتحقيق

 عمى لتصبح ـ، 2111 لسنة (3) رقـ الجزائية اإلجراءات قانكف  مف (95) المادة نص تعديل .18
 الجنايات الجرائـ جميع في المتيـ كاستجكاب التحقيق، النيابة ككيل يتكلى" النحك التالي

 ".كالجنح
 الضحايا(، )كحدة تسمى خاصة كحدة إنشاء عمى الجزائية اإلجراءات قانكف  في النص .19

 خبلؿ أك التحقيق، إجراءات إباف الترىيب مف نكع أؼ أك البدني، األذػ لحمايتيـ مف
 مرحمة في فقط ينحصر ال الضحايا يتيدد الذؼ الخطر أف بعدىا؛ ذلؾ كأحيانا المحاكمة
ا إلى يستمر بل قبميا، أك المحاكمة  .براءتو أك المتيـ إدانة بعد ما أيض 

 القانكنية؛ بحقكقيـ بالعمـ التعذيب ضحايا حق عمى النص الفمسطيني المشرع عمى يجب .20
 في القانكف  في لو المقررة بالحقكؽ  الضحية إعبلـ بحق اىتمت الحديثة التشريعات خاصة أف

 .الجزائية مراحل الدعكػ  كافة
جراء  الفمسطينية، كالتشريعات لمقكانيف شاممة مراجعة إجراء الفمسطيني المشرع عمى يجب .21 كا 

 عمى التعذيب جريمة بتصنيف يسمح بما العقكبات، قانكف  عمى البلزمة كالتطكيرات التعديبلت
 التعذيب، يمارسكف  الذؼ الحككمييف المكظفيف كرادعة ضد محددة عقكبة كفرض أنيا جناية،

 كالعقكبة التعذيب جريمة إخضاع عدـ مع مدنيا، الجريمة ىذه مف المضركريف كضماف حق
 .ليا لمتقادـ المقررة

متفقا  يككف  كأف التعذيب، بجريمة الخاصة األحكاـ كافة يبيف فمسطيني قانكف  كاصدار سف .22
دكلة  كقعتيا كالتي الشأف بيذا تتعمق التي الدكلية كاالتفاقيات الجزائية، المنظكمة مع كمتناغم ا
 .فمسطيف

 تعذر متى ضرر؛ مف أصابيـ عما التعذيب ضحايا بتعكيض الكطنية السمطة تمتـز أف يجب .23
 ينص أف الخصكص ىذا في كنقترح ذكيو، أك الجاني كعسر األسباب، مف سبب ذلؾ ألؼ
 مع   المدني بالحق عميو كالمدعى الكطنية السمطة عمى التعكيض دعكػ  ُترفع عمى أف المشرع

 الحقكؽ  عف المسؤكؿ عمى ىي تعكد ثـ بو، المحكـك التعكيض تتحمل السمطة بحيث ا،
 .المدنية
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 تعمل أف المدني المجتمع كمؤسسات االنساف حقكؽ  كمؤسسات اإلعبلـ كسائل عمى يجب .24
 االنتياؾ كتكضيح الفمسطيني، كاألسير المعتقل منيا يعاني التي التعذيب قضية عمى إبراز

 .المعتقميف تعذيب ُتجرـُ  التي الدكلية كاالتفاقيات حقكؽ االنساف، لمبادغ
 الميينة، كالمعاممة التعذيب، جريمة ضحايا كخاصة اإلنساف، حقكؽ  انتياكات ضحايا عمى .25

 عممية بأفكار النيكض أجل مف كافة األطراؼ عمى ضغط إدارة يشكل سممي، تشكيل اتحاد
 ذلؾ في بما كالقضائي، القانكني اإلنصاؼ في حقيـ كخاصة حقكقيـ، بحصكليـ عمى تسمح
 .كتخميد الذاكرة الضرر جبر

 .قضائيا   المجرميف لمبلحقة كمساندتيـ بحقكقيـ التعذيب ضحايا تكعية عمى العمل .26
ضحايا  تعكيض عمى كالعمل عميو، كانت ما إلى الحاؿ بإرجاع الضرر، إصبلح ثقافة نشر .27

 .الضرر جبر مف كنكع التعذيب،
 

 المؤتمر العممي الثالث 
  والتجارب الدوليةات يتعزيز حقوق المرأة الفمسطينية في ضوء االتفاق

11 -12 /3/ 2019. 
 جامع اإلسراء بالتشارك مع مركز شؤون المرأة

 مطالبة المجتمع الدكلي بتحمل مسؤكلياتو القانكنية كاألخبلقية تجاه حقكؽ المرأة الفمسطينية. .1
مطالبة األطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤكلياتيا القانكنية  .2

 عمى سمطات االحتبلؿ لمقياـ بمسؤكلياتو تجاه حقكؽ المرأة الفمسطينية. كالضغط
مطالبة األطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤكلياتيا القانكنية  .3

 كالضغط عمى سمطات االحتبلؿ لكقف انتياكات حقكؽ المرأة الفمسطينية.
مفة التي تحكؿ دكف تحقيق متطمبات العدالة العمل عمى إزالة المعكقات كالتحديات المخت  .4

 االجتماعية لممرأة الفمسطينية.
العمل الجاد عمى إنياء االنقساـ السياسي تداركا  لتداعيتو الخطيرة عمى حقكؽ المرأة  .5

 الفمسطينية.
قياـ دكلة فمسطيف باحتراـ حقكؽ المرأة الكاردة في الكثيقة الحقكقية لممرأة دكف تمييز، كأف تمتـز  .6

 اتخاذ االجراءات كافة كتبني السياسات البلزمة بكضع ىذه الحقكؽ مكضع التطبيق.ب
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مطالبة المؤسسات الحككمية كاألىمية ذات العبلقة، بدعـ كتمكيف المرأة اقتصاديا  بما يعزز  .7
 حقكقيا االقتصادية كاالجتماعية. 

ة الفمسطينية كيعزز زيادة مكازنة كزارة شؤكف المرأة بما يتيح الفرصة لمنيكض بكاقع المرأ  .8
 حقكقيا.

اتخاذ التدابير كالسياسات المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في سكؽ العمل، كضماف تمتع  .9
النساء العامبلت بالحقكؽ القانكنية الكاردة في قانكف العمل، كتعزيز مشاركتيا السياسية في 

 شتى المجاالت كمكاقع صنع القرار.
التزاـ أرباب العمل بالتشريعات الخاصة بعمل المرأة ضركرة رقابة الجيات المختصة مدػ  .10

مف حيث إجازات األمكمة كساعة اإلرضاع كعدد ساعات العمل مع ضركرة تمديد إجازة 
 ، إلى ثبلثة أشير بدؿ سبعيف يكما .2000لسنة  7األمكمة في قانكف العمل الفمسطيني رقـ 

رأة الفمسطينية كتطمعاتيا، كبما ينسجـ تطكير المنظكمة التشريعية بما يتبلءـ مع احتياجات الم .11
 مع اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة.

العمل عمى إقرار قانكف العقكبات كقانكف األحكاؿ الشخصية كقانكف حماية األسرة بما يضمف  .12
 حقكؽ المرأة الفمسطينية.

مرأة كاالستراتيجية إنشاء لجنة كطنية لكضع كاالشراؼ عمى السياسة الكطنية لحماية ال .13
 المناسبة لمكافحة الجرائـ الماسة بسبلمتيا.

 تضميف محتكػ المناىج الفمسطينية مكضكعات تبرز حقكؽ كقضايا المرأة سيما الفمسطينية. .14
دعـ الحقكؽ السياسية لممرأة باعتبارىا قاعدة أساسية في تنمية المجتمعات، مف خبلؿ  .15

 السياسية اإليجابية. تكاجدىا في مراكز صنع القرار كمشاركتيا
مطالبة سمطات االحتبلؿ باحتراـ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كقرار  .16

، بشأف تنظيـ معاممة النساء كالفتيات أثناء االستجكاب كاالحتجاز، 1325مجمس األمف 
 .كتنظيـ حياتيـ داخل السجكف 

اقية جنيف الرابعة بكقف االعتداء الجسدؼ مطالبة الدكؿ األطراؼ السامية المتعاقدة في اتف .17
 كالنفسي التي تمارسو سمطات االحتبلؿ االسرائيمي تجاه المعتقبلت الفمسطينيات.

مطالبة دكلة فمسطيف كالجيات المعنية كافة بالضغط عمى المجتمع الدكلي لتفعيل أدكات  .18
جرائـ حرب كجرائـ ضد المحاسبة الدكلية كمبلحقة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف الذيف ارتكبكا 

 اإلنسانية بحقك النساء الفمسطينيات.
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مطالبة دكلة فمسطيف كالجيات المعنية كافة، بالضغط عمى المحكمة الجنائية الدكلية لمبدء  .19
 في التحقيق بجرائـ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بحق النساء الفمسطينيات.

انة المرأة كدكرىا في التنمية، كتعزيز ضركرة االستمرار في برامج التكعية كالتثقيف إلبراز مك .20
 حقيا في التمتع بالحقكؽ عمى قدـ المساكاة مع الرجل دكف تمييز أؼ كاف.

المطالبة بمشاركة النساء كالمؤسسات النسكية في إعداد كضع الخطة الكطنية كاألخذ بعيف  .21
ميع مراحل االعتبار المعمكمات المتاحة مف جانب المرأة في رسـ السياسات كالبرامج في ج

كضع كتنفيذ كرصد خطة العمل الكطني، لدعـ المشاركة الكاممة لممرأة كخاصة في 
 المحافظات الجنكبية.

إيجاد منظكمة حماية شاممة لممرأة المعنفة تتبناىا الدكلة بشكل كاضح ضمف خططيا  .22
ي مساعدة االستراتيجية كمكازنتيا الخاصة بتنفيذ االجراءات كالبرتكككالت لآلليات المستخدمة ف

 النساء، كتكضيح اليات التنسيق كالتشبيؾ بيف المؤسسات.
تطكير آليات التشبيؾ كالتنسيق كتعزيز شراكة المؤسسات الحككمية فيما بينيا كبيف مؤسسات  .23

المجتمع المدني كاألحزاب السياسية باعتبارىـ ركافع ىامة لمتغيير لضماف نجاح التنفيذ العممي 
لحقيقية الكاسعة النطاؽ لتكفر إطارا  كطنيا  شمكليا ، ييدؼ إلى تكحيد كالتأكيد عمى المشاكرات ا

 الجيكد، كالعمل ضمف رؤية كاحدة لضماف حقكؽ عادلة لمنساء.
 
 عالماإل

 اإلعالم الفمسطيني وتحديات المواجهة
 م2013 /12/ 13

 وزارة اإلعالم
العمل المختمفة التي جرػ  التحضيرية، لمراقبة كتفعيل أكراؽالمؤتمر  استمرارية عمل لجنتو  .1

مناقشتيا، كتنفيذ المقترحات الخاصة بيا، كضركرة األخذ بالتكصيات كتطبيقيا عمى أرض 
 الكاقع، كأف ال تبقى رىينة األدراج المغمقة.

تأسيس كياف إعبلمي مستقل لتقديـ الخدمات اإلعبلمية مف فمسطيف لمعالـ بأعمى جكدة أىمية  .2
دخبل  قكميا ، كنيكض كتمة إعبلمية تحقق سمعة كشيرة ممكنة كبأعمى سعر بما يحقق 

 لفمسطيف في مجاؿ اإلعبلـ عمى مستكػ اإلقميـ.
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ضركرة استخداـ كافة فنكف كأشكاؿ العمل اإلعبلمي، في تغطية كافة القضايا الكطنية، كزيادة  .3
 مساحات كأكقات النشر الخاصة بالجانب التكعكؼ.

عصرؼ يتبلفى القصكر كعدـ الشمكلية في قانكف  عمى سرعة العمل عمى سف قانكف التأكيد  .4
المطبكعات كالنشر، مطالبا  المؤسسات بمراجعة كافة القكانيف كالمراسيـ كاألنظمة المتعمقة 

 باإلعبلـ، كمنح ىامش حرية أكسع.
إلى استحداث مجمس كطني لئلعبلـ، تتككف مف شخصيات إعبلمية كأكاديمية الدعكة  .5

قة بيف المؤسسات اإلعبلمية كبيف الحككمة، عبر ميثاؽ شرؼ كحككمية، ييتـ تنظيـ العبل
كقكاعد سمكؾ ممزمة لمجميع، كتسمية محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعمقة بالممارسة 

 اإلعبلمية، كتحديد نطاؽ العقكبات كالجزاءات في إطار القانكف سابق الذكر.
إعبلمي فمسطيني يدعـ عدالة مشاركة كافة المؤسسات اإلعبلمية في عمل ميثاؽ ضركرة  .6

القضية كيبقييا خارج التجريب، كال تخضع لنزكات إعبلمييف كناطقيف إعبلمييف، بعيدا  عف 
 الثقافة اإللقائية االقصائية المتبادلة.

ضركرة إنشاء مراكز أبحاث لمدراسات اإلعبلمية كالمعمكماتية المتخصصة تككف ميمتيا إجراء  .7
القدس، كما يتعمق بيا كضركرة انسجاـ ىذه الخدمات مع البحكث المختمفة حكؿ قضايا 
 التطكرات التكنكلكجية الحديثة.

إلى تشكيل لجنة محمية مف حقكقييف كصحفييف لرصد االنتياكات الصييكنية بحق الدعكة  .8
 الصحفييف أكال بأكؿ، كتنظيـ فعاليات كحمبلت دكرية كمنظمة لمتذكير بجرائـ االحتبلؿ بحق 

 كسيعقد .العربية الدكؿ جميع في العميا كالدراسات العممي البحث لعمداء سنكؼ  مؤتمر عقد
عمى ضركرة تشكيل لجنة دكلية إعبلمية كحقكقية لحشد الرأؼ العاـ العالمي ضد ما التأكيد  .9

يقـك بو االحتبلؿ مف انتياكات بحق الصحفييف كفضح جرائميـ، كتقديـ قادة "إسرائيل" 
 كه مف جرائـ بحقيـ.لممحاكمة الدكلية عمى ما اقترف

ا لمفرداتو كألفاظو  .10 ا كاحد  أىمية العمل العاجل عمى تكحيد الخطاب اإلعبلمي، كا عداد قامكس 
 كتككف لو لغتو اإلعبلمية المحترفة التي تعتمد عمى المنطق كالخطاب العقبلني.

، تشكيل ىيئة رقابية عميا عمى عمل اإلعبلمييف كالمؤسسات اإلعبلمية خاصة الحزبية منيا .11
 بغرض ضبط المحتكػ ليتناسب مع احتياجات الجميكر.

تنمية الكعي العاـ لكافة النخب السياسية كاألدبية كالثقافية كتصكيب األكضاع، يتطمب  .12
إصبلح الكاقع النقابي لمصحافييف، لرفع شعار: "أييا اإلعبلـ يا ممح البمد مف يصمح الممح إذا 

 الممح فسد؟!".
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العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف باالستثمار في بيئة اإلعبلـ المؤسسات الحقكقية مطالبة  .13
الجديد، كالسعي الحثيث نحك االستفادة منو لتكميل كتطكير برامجيا في مجاؿ المحاسبة 

 كالمسائمة.
مخاطبة الجميكر األجنبي خبللو كعدـ االكتفاء بالجميكر العربي، كذلؾ مف خبلؿ التكجو ل .14

 ربية لممكاقع االلكتركنية المختمفة.إضافة لغات أخرػ غير المغة الع
  

 دور وسائل اإلعالم واالتصال في التوعية االجتماعية
 م2017 /4/ 19

 جامعة غزة
االىتماـ مف قبل مؤسسات المجتمع المدني باستغبلؿ مكاقع التكاصل كالشبكات االجتماعية  .1

ببعض القضايا ككسيمة فعالة في تعزيز العبلقات االجتماعية كفي تكعية أبناء المجتمع 
كاستغبلؿ المتخصصيف كالمعنييف كاستثمار تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات في  االجتماعية،

غرس الفكر اإليجابي كتعزيز قيـ األمف الفكرؼ لمكاجية أصحاب الفكر الفاسد كمحاربة 
 .التطرؼ كاإلرىاب ككافة ما ييدد أمف المجتمع الفمسطيني

متفاعمة تختص بالقضية الفمسطينية في ظل التشكىات إنشاء منظكمة مفاىيمية إعبلمية  .2
المعرفية كاالنحرافات الفكرية كالثقافية كالتحكالت االجتماعية، كضركرة أف تعمل األسرة 
كالمدرسة كالمسجد كالجامعة ككسائل اإلعبلـ عمى غرس قيـ االنتماء كالمشاركة كالمكاطنة 

 . كالعمل كاإلنتاج لدػ المكاطف الفمسطيني
استخداـ كسائل االتصاؿ لمشعارات التحريضية التي تحض عمى العنف كالتعصب عدـ  .3

ا عف الفئكية كالفصائمية التي تزيد مف  كالكراىية ، كضركرة التحمي بالمكضكعية كالمينية بعيد 
 .حده االحتقاف في الشارع الفمسطينيِّ كتمزِّؽ كحدة الصف كُتفقد اإلعبلـ مصداقيتو

الفمسطينية المختمفة بالتكعية بالمكاطنة الرقمية لدػ فئات المجتمع ضركرة اىتماـ المؤسسات  .4
كا عداد  المختمفة، كضركرة إقرار مادة تدرس ضمف الخطط الدراسية تتعمق بالمكاطنة الرقمية،

ا في  برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتدريبيـ حكؿ المكاطنة الرقمية لتنعكس فكر ا كسمكك 
 .في الفضاء المعمكماتيتعامبلتيـ مع طمبتيـ 
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ضركرة إعداد مشركع قانكف يحد مف الفكضى اإلعبلنية المكجكدة في القنكات الفضائية  .5
العربية يتناسب مع قيـ كعادات الشعكب العربية المستكحاة مف الديف اإلسبلمي الحنيف، 

 .كتبني الشركات كالمؤسسات لقانكف المسئكلية االجتماعية في اإلعبلف
عمى دكرىـ في المجتمع، كالعمل عمى تكعيتيـ بأىمية شبكات التكاصل تشجيع الشباب  .6

االجتماعي كمدؼ قدرتيا عمى المساعدة في تعزيز ثقافتيـ االجتماعية كالتكاصل مع العالـ 
 .الخارجي بطريقة إيجابية، ككضع آليات كاستراتيجيات لمحد مف نشر الثقافة السمبية عبرىا

سة اإلعبلمية الفمسطينية ألداء عمميا بمسؤكلية صادقة كالتزاـ سابعا : العمل عمى تكجيو السيا .7
 .عاؿ بالمبادغ لتسيـ بشكل فعاؿ في تدعيـ اليكية الكطنية

أف تعمل مؤسسات الدكلة عمى تمكيف المكاطف الفمسطيني مف إدراؾ أدكارىـ كمكاطنيف  .8
مجتمعيـ كتطكير يتمتعكف بحقكؽ كطاقات متميزة لمتأثير الفاعل عمى مسار حياتيـ كمستقبل 

تاريخو، جغرافيتو، مؤسساتو،  : المناىج الدراسية لترفع ثقافة الطمبة كالشباب، حكؿ الكطف
 ."، كأنظمتومبادئو

فتح حكار معمق مع الشباب كبيف الشباب أنفسيـ، كتمكينيـ لمتعبير عف رؤيتيـ كشركاء،  .9
اىج الدراسية في كافة كتعزيز ثقافة المشاركة كالحكار كالتسامح كالتعايش، كتضميف المن

مراحميا مفاىيـ كاضحة حكؿ مكانة المرأة كدكرىا الكطني في بناء المجتمع، كاإلسياـ في 
تعديل الصكرة النمطية لممرأة في كسائل اإلعبلـ المختمفة، باإلضافة إلى االىتماـ بالبرامج 

 .الرياضية اليادفة لنشر الثقافة الرياضية
ى النظـ التعميمية، كىي التربية التي يتعمـ مف خبلليا األفراد إدخاؿ "التربية اإلعبلمية" إل .10

التعامل مع كسائل اإلعبلـ، كيتعمـ مف خبلليا األفراد فيـ اإلعبلـ كآليات اإلخبار، كما يتعمـ 
مف خبلليا األفراد تقييـ اإلعبلـ كنقده كطرح األسئمة حكؿ األخبار كمصادرىا، كذلؾ 

 .تفاعل معوالمشاركة في إنتاج المحتكػ كال
بالثقافية اإلعبلمية بدءا  مف تغيير الثقافة السائدة في غرؼ األخبار كصكال   االرتقاءضركرة  .11

إلى إنتاج ثقافة جماىيرية متكازنة بعيدا  عف اإلسفاؼ أك التطرؼ كاإلكراه ثقافة تحتـر التعددية 
 .ب الكراىيةكالتنكع كتغرس قيـ التسامح كتخمق مقاكمة ذاتية كمناعة مجتمعية ضد خطا
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 صحيةالطبية و العموم ال
 الدولي األول لمتمريضالمؤتمر 

 م24/4/2007
 الجامعة اإلسالمية

جمعت أغمب األبحاث المقدمة في ىذا المؤتمر عمى ضركرة الربط المباشر بيف التعميـ  .1
النظرؼ المقدـ في كميات كمدارس التمريض كبيف الكاقع التطبيقي كالميني داخل المستشفيات 

 كالمراكز الصحية. 
برز المؤتمر أىمية إثراء البحث العممي في مجاالت التمريض المختمفة كبالذات عمى   .2

 لصعيد الفمسطيني. ا
ضركرة االتصاؿ كالتكاصل بيف كميات التمريض المختمفة مف أجل التكصل إلى منيج   .3

 تمريضي مكحد يتبلءـ كمتطمبات الكاقع الفمسطيني. 
ضركرة مكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي في مجاؿ التمريض مف خبلؿ إحياء دكرات   .4

الصحية كالتعميمية كتبادؿ الخبرات مع الدكؿ  التعميـ المستمر ك كرش العمل داخل المؤسسات
 العربية كاألجنبية. 

تعزيز استقبللية مينة التمريض عف الميف الصحية األخرػ ككضع الكصف الكظيفي    .5
 المناسب ألعضائيا. 

( في تقديـ الرعاية الصحية  nursing processإتباع المنيج العممي المعتمد عمى )   .6
 رضى. كالتمريضية المتكاممة لمم

تعزيز النظرة اإليجابية لمينة التمريض بيف مختمف شرائح المجتمع كالطاقـ التمريضي نفسو    .7
مف خبلؿ عقد دكرات تثقيفية ككرش عمل كاالستعارة مف كسائل اإلعبلـ المتنكعة في ىذا 

 المجاؿ. 
ف ضركرة العمل عمى إنشاء "مجمس تمريضي أعمى" تككف ميمتو التنسيق الدائـ بيف مختم   .8

 قطاعات التمريض سكاء في كزارات الصحة أك ككالة الغكث أك القطاع الخاص. 
العمل عمى رفع مستكػ ككفاءة مشرفي التدريب الميداني في كافة كميات كمدارس التمريض    .9

 الفمسطينية مف خبلؿ أنشاء برامج خاصة بيـ. 
التمريض  إنشاء برامج دارسات عميا متخصصة في شتى مجاالت التمريض كبالذات   .10

 اإلكمينيكي.
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 مؤتمر الجراحة األول في فمسطين
 م17/11/2013

 وزارة الصحة
نداء لمعالـ بتكفير االتفاقية الستمرارية تقديـ الخدمات الصحية، كليس فقط تكفير االحتياجات  .1

 الصحية، كذلؾ لتمبية كبكل بساطة مكضكع إنساني.
لى غزة لدعـ  .2 الخبرات كاالحتياجات الصحية كاستمرار فؾ الحصار كفتح كافة الحدكد مف كا 

 عقد مؤتمرات كطنية كعالمية.
 استمرار عقد مؤتمر جراحة سنكؼ يضـ كافة المستشفيات الفمسطينية. .3
 استخداـ الشعار نفسو في المؤتمرات القادمة. .4
 إنشاء لجنة مؤتمرات خاصة. .5
 ككنفرس متنقل لتنظيـ المؤتمرات القادمة. تكفير خدمة الفيديك .6
 األطباء لعمل أبحاث منتظمة كمدركسة.دعـ  .7
 دعـ زيارة الكفكد مف األطباء مف الخارج. .8
 جعل األبحاث مف المتطمبات اإلجبارية ألطباء البكرد الفمسطيني. .9

 تكفير الدعـ المالي لؤلبحاث القادمة. .10
 دعـ فكرة تقديـ بحث مف كل طبيب منتدب في نياية فترة التدريب في التخصص. .11
 لقادمة لعرضيا في المؤتمر القادـ بإذف هللا.التحضير لؤلبحاث ا .12
 دعـ األطباء كالجراحيف اتجاه عمل أبحاث قائمة عمى الطب المثبت بالبراىيف كاألدلة. .13
 تقديـ رسالة شكر كتقدير لكافة الزمبلء المحترميف المذيف شارككا في نجاح ىذا المؤتمر . .14
 دعـ جراحة المناظير في كزارة الصحة مف تدريب كتطكير . .15
 دعـ مشركع زراعة الكمى في فمسطيف .16
 تطكير كتدريب الكادر الطبي لجراحة قمب األطفاؿ . .17
 استمرارية دعـ قطاع طب الطكارغ كاإلسعاؼ األكلي كنشر الكعي بيف الجميكر . .18
نشاء لجنة كمركز إصابات العيكف  24تكظيف طبيب إصابات العيكف عمى مدار  .19 ساعة كا 

  بغزة .
 مجيزة بأجيزة مراقبة ضغط الدماغ الداخمي . تكفير كحدات جراحة أعصاب .20
 تكسيع دكر منظار المرارة . .21
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تكثيق كمحاكلة تكفير برامج بالبكرد الفمسطيني في مجاؿ جراحة القمب ، جراحة األطفاؿ  .22
 كجراحة األعصاب .

 اإلنسان من منظور حقوق  فمسطينلواقع الصحي في ا
 م12/12/2016

 جامعة اإلسراء
 :الدوليالتوصيات عمى الصعيد 

 دعكة المجتمع الدكلي بضركرة بل كجكب تحمل مسئكلياتو القانكنية كاألخبلقية كالتحرؾ .1
العاجل لتمكيف الفمسطينييف مف التمتع بحقكقيـ الصحية كفق لممعايير الدكلية لحقكؽ  .2

 اإلنساف.
ضركرة التحرؾ الفاعل لممجتمع الدكلي لضماف كقف العقكبات الجماعية التي تفرضيا قكات  .3

لزاميا بالقياـ بمسؤكلياتيا  االحتبلؿ عمى األراضي الفمسطينية كبالذات قطاع غزة كسكانو، كا 
بتأميف الصحة العامة كالشركط الصحية كأف تكفر بأقصى ما تسمح بو كسائميا العناية 

 الطبية لمسكاف في األراضي المحتمة.
نياء الحصار المف .4 ركض عمى األراضي دعكة المجتمع الدكلي لتحمل مسئكلياتو لكقف كا 

الفمسطينية )قطاع غزة( نظرا  لما يشكمو مف عقكبات جماعية بحق الشعب الفمسطيني، 
 كانتياكو لمحقكؽ المدنية لمفمسطينييف.

إلزاـ المجتمع الدكلي لقكات االحتبلؿ االسرائيمي باحتراـ المكاثيق كاالتفاقيات الدكلية الخاصة  .5
لزاميـ باحتراـ األعياف كالطكاقـ الطبية كعدـ بحقكؽ المكاطنيف الخاضعيف لبلحتبلؿ، ك  ا 

 االعتداء عمييـ كا عاقتيـ مف تأدية كاجباتيـ اإلنسانية.
ضركرة إلزاـ المجتمع لقكات االحتبلؿ االسرائيمي باحتراـ الصككؾ كاالعبلنات كالمكاثيق  .6

ق في الدكلية الخاصة باحتراـ كافة الحقكؽ المدنية لممكاطنيف الفمسطينييف كبالذات الح
الصحة كتمكينيـ مف حرية الحركة كالسفر لمعبلج خارج األراضي الفمسطينية أك في 

 المحافظات الشمالية لمكطف.
كجكب إلزاـ المجتمع الدكلي لقكات االحتبلؿ االسرائيمي بعدـ االعتداء عمى األعياف كالطكاقـ  .7

ارتكبت بحق  الطبية داخل قطاع غزة، كمحاسبة االحتبلؿ االسرائيمي عف جرائمو التي
 األعياف كالطكاقـ الطبية أثناء الحركب الثبلثة األخيرة عمى قطاع غزة.

 التوصيات عمى الصعيد المحمي بشأن االنتهاكات االسرائيمية
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العمل دكف إبطاء عمى انضماـ فمسطيف لجميع المكاثيق الدكلية الخاصة بالحقكؽ الصحية  .8
حق االنضماـ لمثل تمؾ االتفاقيات بعد خصكصا  كأف كضع فمسطيف القانكني اآلف يخكليا 

 حصكليا عمى صفة دكلة مراقب غير عضك في األمـ المتحدة.
لمقاضاة سمطات االحتبلؿ أماـ العدالة  يجب عمى السمطة الكطنية الفمسطينية التكجو فكرا    .9

الدكلية، كاتخاذ خطكات جدية كعممية بشأف كقف االنتياكات االسرائيمية بحق سكاف قطاع 
 كبحق المؤسسات الصحية كالطكاقـ الطبية.غزة 

العمل عمى مكاصمة تكثيق كرصد االنتياكات االسرائيمية بحق االعياف كالطكاقـ الطبية،  .10
كتجييز الممفات الخاصة بيذه الجرائـ لتقديميا لممحاكـ الدكلية لمقاضاة االحتبلؿ 

  االسرائيمي.
تمع الدكلي لضركرة إرساء قكاعد يجب عمى الدكلة الفمسطينية السعي لدفع كتحفيز المج .11

المسؤكلية الجزائية الدكلية كالحد مف إفبلت قكات االحتبلؿ االسرائيمي مف محاسبتيا 
 كمعاقبتيا عف انتياكاتيا المستمرة لمحقكؽ الصحية كبالذات حقكؽ األطفاؿ الصحية.

لسياسية ضركرة بل كجكب تحييد مرافق الخدمات كبالذات المرافق الصحية عف التجاذبات ا .12
بيف السمطات الحاكمة مف أجل االرتقاء بالخدمات الصحية كالتقديـ الخدمة األمثل كالفضمة 

 لممرضي.
 التوصيات عمى صعيد المحمي بالنسبة لممؤسسات الصحية

ضركرة بناء كتكفير األماكف الصحية العامة أك زيادة مساحات البناء الستيعاب المرضى  .13
بشكل خاص، كالمرضي بأمراض خطيرة مثل مرض  بشكل عاـ كالمرضي بأمراض مزمنة

 السرطاف مف أجل تقديـ أفضل الخدمات الصحية لممرضى.
ضركرة زيادة الطكاقـ الطبية سكاء مف أطباء أك ممرضيف أك أخصائييف في كافة  .14

التخصصات الطبية العامميف في المستشفيات كالعيادات العامة ليتناسب مع عدد المرضى 
  كبالذات زيادة عدد أخصائي األكراـ مف األطباء ككذلؾ الممرضيف الذيفكاحتياجاتيـ، 

 المؤىميف لمتعامل مع مريضات السرطاف.
العمل عمى تكفير االحتياجات الطبية البلزمة مف أجيزة كمعدات طبية كأجيزة تشخيص  .15

 األمراض، كأدكية لمجميع المرضي كبالذات المرضي المصابيف بأمراض خطيرة.
ر أطباء نفسييف لمتابعة المرضى المصابيف بأمراض خطيرة مثل مرض ضركرة تكفي .16

السرطاف مف أجل مساعدتيـ نفسيا  عمى تخطي األكضاع النفسية كالصحية ليذا المرض 
 الخطير.
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 لتوصيات عمى الصعيد التشريعيا
كجكب انياء االنقساـ الفمسطيني كالعمل عمى تكحيد التشريعات الفمسطينية في محافظات  .17

كبالذات التشريعات المتعمقة بالحقكؽ الصحية كمساءلة العامميف في مجاؿ الميف  الكطف
 الصحية.

ضركرة تعديل القانكف األساسي الفمسطيني بإضافة نصكص قانكنية تتضمف االعتراؼ  .18
الصريح بالحقكؽ الصحية كتقرر مبادغ كمعايير تحكـ العمل الصحي كالميف الصحية، 

ضماف الحقكؽ الصحية، بما يتكافق مع المعايير الدكلية، كترسـ إجراءات محددة كفيمة ب
 كااللتزامات عمى دكلة فمسطيف.

ضركرة تعديل قانكف الصحة العامة بما يضمف إفراد نصكص قانكنية مستقمة تبيف الحقكؽ  .19
الصحية لمسجناء كالمعتقميف، كنصكص قانكنية خاصة في قانكف الصحة لحماية األطباء 

 طبية ليتمكنكا مف أداء مياميـ عمى أكمل كجو.كالعامميف في الميف ال
ضركرة تعديل قانكف الصحة العامة الفمسطيني بإضافة مكاد تسد النقص التشريعي، بحيث  .20

يتـ تنظيـ أحكاـ نقل األعضاء البشرية، ككسائل االنجاب المساعدة، كاألبحاث المتصمة 
أحكاـ المسؤكلية الطبية  بأمراض السرطاف كغيرىا مف القضايا المستحدثة، كضركرة تنظيـ

بما يضمف حقكؽ المريض كيحقق أفضل رعاية لو، مع عدـ اغفاؿ تنظيـ الصحة النفسية 
كالعقمية، بشكل ينسجـ مع المعايير الدكلية كاحتراـ حقكؽ المريض، كبما يكاكب التطكرات 

 العممية الحديثة.
الرئاسي في تأديب المكظف دعكة المشرع الفمسطيني لؤلخذ بالنظاـ القضائي بجانب النظاـ  .21

العاـ إذا كانت المخالفة التأديبية تستكجب عقكبة شديدة، كذلؾ بإحالة المكظف إلى المحكمة 
التأديبية لتتكلى تأديبو كتكقيع الجزاء عميو، كلؤلخذ بالنظاـ القضائي في تأديب المكظفيف 

بو التأديب أماـ العامميف في الميف الطبية لخصكصية كطبيعة ىذه الميف؛ كلما يمتاز 
القضاء مف ضماف لممكظف كحياد القضاء كعدـ محاباتو لممكظف الطبيب مرتكب 

 المخالفة.
صدار قانكف لممسئكلية التأديبية في الميف الطبية  .22 دعكة المشرع الفمسطيني لضركرة سف كا 

يراعى فيو طبيعة كخصكصية الميف الطبية مثل ميف الطب كالصيدلة، كالميف الطبية 
 ة مثل التمريض كفني المختبرات كاألشعة كغيرىا مف الميف الطبية المساعدة.المساعد

صدار قانكف لممسئكلية الجزائية في الميف الطبية  .23 دعكة المشرع الفمسطيني لضركرة سف كا 
يراعى فيو طبيعة كخصكصية الميف الطبية، كيتضمف نصكص قانكنية تبيف االلتزامات 
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ة كعبلقتيـ بالمرضى، كنصكص تشريعية خاصة بتنظيـ الكاقع عمى العامميف بالميف الطبي
المراكز كالعيادات الخاصة ككضع آلية متابعتيا كمراقبتيا، كيتضمف نصكص قانكنية خاصة 
بالمجنة التي تشكل مف قبل كزارة الصحة كا عطائيا صفة الضبطية القضائية بعد تقييدىا 

 بضكابط خاصة يضمف حيادىا.
خاص بتسكية النزاعات الطبية كالصحية كالصيدالنية ضركرة استحداث نظاـ قانكني  .24

 بالطرؽ السممية، كذلؾ لتجاكز ما قد يترتب عمى المجكء لمقضاء مف جيد ككقت كماؿ.
يجب سف قانكف يمـز األطباء كالصيادلة كالمشافي كالمصحات كالمراكز االستشفائية  .25

عقبة التعتيـ االدارؼ  كالعيادات بضبط الممف الصحي لمطبيب، كتسميمو لو شخصيا  كتخطي
 عف االمتناع بتسميـ ىذا األخير كالدفع بالسر الميني.

يجب تعديل التشريعات الطبية كالصحية كالصيدالنية بأجرأ مجمكعة مف القكاعد الزجرية؛  .26
 حتى ال ُيفيـ بأف القانكف يقتصر عمى ما ىك تأديبي ، دكف أف يرقى إلى المساءلة الجزائية.

صدار تش .27  ريعي خاص يتعمق بالمسئكلية المدنية عف أخطاء الميف الطبية.ضركرة سف كا 
صدار تشريعات خاصة بالميف لمطبية لمعامميف في العيادات كالمراكز  .28 ضركرة سف كا 

كالمؤسسات كالييئات الخاصة تتعمق ببياف حقكقيـ ككاجباتيـ كطرؽ مساءلتيـ جزائيا  كمدنيا  
 كتأديبيا .

ضع قكاعد قانكنية خاصة تتعمق بالمسئكلية المدنية ضركرة قياـ المشرع الفمسطيني بك  .29
لمصيدلي خصكصا  ضمف األنظمة كالمكائح التنظيمية لكي تضمف درء المخاطر الكبيرة عف 

 المرضى كمتعاطي الدكاء أثناء صرؼ الدكاء أك أثناء تركيبو
 

 كمية العموم الطبية التطبيقية األولمؤتمر 
 م20/11/2017

 جامعة األزهر
أزمة مقاكمة لممضادات الحيكية نتيجة  -مثل العديد مف الدكؿ األخرػ  -يكاجو قطاع غزة  .1

لظيكر بكتيريا متعددة المقاكمة لمعقاقير مثل البكتيريا المقاكمة لمكاربابينيمات. ىذا يستكجب 
 تنفيذ برامج فاعمو ك صارمة لمراقبة ك رصد ىذه الميكركبات ك بالتالي منع أنتشارىا.
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كدعـ الدراسات كاالبحاث عمى مستخمصات النباتات الطبية ك خاصو المحمية منيا تشجيع  .2
التي ليا آثار عبلجية محتممة لمسرطاف، خاصة التي تظير نتائج كاعدة ضد سرطاف الثدؼ 

 كالقكلكف كالبركستاتا.
زيادة كتحسيف مستكػ الكعي بالسبلمة المخبرية بيف العامميف في المختبرات الطبية في   .3

 طيف. كذلؾ تقييـ ممارسات السبلمة في المختبرات الطبية الحككمية كالخاصة.فمس
 العمل عمى تأسيس معيد كطني لمدراسات االشعاعية. .4
 زيادة االىتماـ بمكاضيع كطرؽ الكقاية االشعاعية. .5
 االىتماـ باستحداث طرؽ إشعاعية جديدة لمفحص المبكر عف السرطاف. .6
 قدمة كالرنيف المغناطيسي كاألشعة المقطعية.زيادة عدد األجيزة االشعاعية المت .7
تحسيف إدماج إجراءات التغذية في النظـ الصحية مف خبلؿ استراتيجيات مناسبة لتعزيز  .8

المكارد البشرية كالقيادة كالحككمة كتمكيل النظاـ الصحي كتقديـ الخدمات، فضبل عف تكفير 
 .األدكية األساسية كالمعمكمات كالرصد

امل إلى جميع إجراءات التغذية المباشرة كاإلجراءات الصحية ذات الصمة تعزيز الكصكؿ الش .9
 .التي تؤثر عمى التغذية مف خبلؿ البرامج الصحية

 قدرات مراكز البحكث العممية كالصحية التي تدعميا الحككمة كالمنظمات غير بناء .10
 .مع احتياجات المجتمع المحمي يتبلءـالحككمية كالجامعات المحمية بما 

ي عمى الجامعات ك المعاىد األكاديمية تطكير كتحسيف مناىج البحث العممي لمادة ينبغ .11
مبادغ البحث العممي كمدخبلت العممية التعميمية في الخطط الدراسية ضمف المنياج 

 الدراسي.
الصحية الحككمية منيا كالخاصة عمى  المؤسساتتشجيع مقدمي الرعاية الصحية في كافة  .12

عمـ كالبحث العممي بدرجة عالية مف الجكدة النكعية مف حيث المشاركة في أنشطة الت
 )المبلءمة كالفعالية كالكفاءة(.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمبحكث الصحية، لمساعدة الطبلب كاألكاديمييف كالباحثيف مف  .13
دارة المعرفة، كتخفيف الخطأ، كاتخاذ القرارات.  خبلؿ تعميـ المعمكماتية كالتكاصل، كا 

ات كتدعيـ التدخبلت التغذكية المناسبة لتحسيف تغذية األميات كصحتيف، بدءا كضع سياس .14
 بالفتيات المراىقات كاالستمرار خبلؿ الحمل كالرضاعة.

 تقديـ المشكرة الغذائية لمنساء أثناء الحمل لزيادة الكزف الصحي كالتغذية الكافية. .15
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لخامل في المراحل المبكرة مف خمق بيئة مبلئمة تعزز النشاط البدني لمعالجة نمط الحياة ا .16
 الحياة.

تشجيع زيادة تناكؿ األلياؼ الغذائية كالتخفيض التدريجي لمدىكف المشبعة كالسكريات كالممح  .17
 الصكديـك كالدىكف الضارة مف األطعمة كالمشركبات. ك

 المؤتمر الطبي األول
 م11/8/2018

 جامعة األزهر
 التوصيات العامة لممؤتمر

 عقد المؤتمر بشكل دكرؼ ك متخصص كل عاـ/عاميف مع العمل عمى التأكيد عمى ضركرة  .1
 تذليل العقبات أماـ مشاركات الباحثيف الدكلييف كالضفة العربية.

ضركرة تكفير الدعـ االـز إلجراء البحكث الصحية كالطبية مف قبل الجيات المعنية سكاء  .2
 الحككمية كالمؤسسات التعميمية كالبحثة كالقطاعات االقتصادية.

دعكة إدارات الجامعات كالمؤسسات البحثة كالقطاعات الطبية كالصحية لتشجيع كتعزيز ركابط  .3
 التعاكف البحثي المشترؾ بيف الباحثيف كنظرائيـ عمى المستكيات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.

تكجيو البحكث الطبية كالصحية نحك خدمة المجتمع ضمف الرؤية كالسياسات الفمسطينية التي  .4
إقراراىا أك جارؼ العمل عمى صياغتيا كأكلكيات بحثية كطنية كبما يخدـ تقديـ خدمة  تـ

 صحية كطبية عالية الجكدة تحقق الرضى كتمبى احتياجات متمقي الخدمات الصحية كالطبية.
عقد كرش عمل متخصصة تجمع الخبراء كاالستشارييف كصانعي القرار كمزكدؼ الخدمات  .5

 الطبية كالصحية عمى ىامش دكرات المؤتمر القادمة حكؿ مكضكعات ذات اىتماـ كطني 
 لكضع الحمكؿ كالخطط قصيرة كطكيمة األمد لبلحتياجات الصحية كالطبية. .6
لمراحل العميا عمى المشاركة كتخصيص تحفيز الباحثيف الشباب كطمبة كمية الطب مف ا .7

 جكائز تشجيعية لممميزيف منيـ.
 :ثانيًا التوصيات المتخصصة 

بجب العمل عمى إجراء القسطرة العبلجية األكلية في الحاالت الحادة بشكل أكسع لتغطى   .8
أكبر نسبة مف المرضى كعدـ اقتصارىا فقط عمى الفترة الصباحية مف العمل في 

 المستشفيات.
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( العمل في السنكات القادمة بعد إجراء re-auditاـ بالمزيد مف الدراسات إلعادة لتقييـ )القي .9
 التحسينات المقترحة

 يجب العمل عمى تحسيف شكل كمحتكػ كصكرة الممفات كاألرشيف الطبي. .10
زيادة الكعى الصحي ك الثقافة الصحية مما يعزز ثقة المرضى باألطباء ك النظاـ الصحي  .11

ضمف تقديـ خدمة صحية أفضل في ظل التحديات التي تكاجو المرضى الكطني كبذلؾ ي
 األطباء كالنظاـ الصحي بشكل عاـ.

تعزيز العبلقة المتبادلة بيف منتسبي المؤسسات كالمستشفيات كالمراكز الطبية كخصكصا   .12
العبلقة مف مدير المؤسسة تجاه أعضاء كمنتسبي المؤسسة كتطكيرىا كاستثمارىا ككسيمة 

 لتقديـ خدمة عالية الجكدة لممرضى كمتمقي الخدمة.تحفيزية 
استخداـ نظاـ التغذية الراجعة بشكمييا في مراقبة أداء العمل الطبي كالذؼ مف شأنو أف  .13

يسيـ في تطكير الميارات كالتعرؼ عمى نقاط الضعف كالصعكبات كالتحديات التي تعيق أك 
 تعرقل سير العمل.

في مرضى األكراـ تحت العبلج   B12ميف ضركرة مراقبو ك مبلحظة مستكػ فيتا .14
ك تمف   B12الكيمياكؼ، إضافة إلى التعمق في الدراسات لرصد العبلقة بيف نقص 

 األعصاب الناتج عف العبلج الكيمياكؼ .
تكامل كتظافر الجيكد ضمف تكجيات العمل الجماعي مف كافة التخصصات الطبية لعبلج  .15

كيضمف جكدة عالية جدا  في األداء الصحي رغـ الكثير مف الحاالت المرضية مما يعزز 
 التحديات.

ضركرة مراقبة كتقنييف صرؼ كتداكؿ عقاقير األمراض النفسية كالتي كجدت بشكل شائع  .16
 لدؼ األطفاؿ في قطاع غزة. العرضيفي المنازؿ كتسببت في نسبة عالية مف حاالت التسمـ 

ي تحدد بشكل دكرؼ أسباب التسمـ إنشاء مركز كطني لمسمـك كضركرة تشجيع الدراسات الت .17
 العرضي عند األطفاؿ.

ضركرة تشجيع كالعمل عمى إيجاد تكاصل فعاؿ بيف أعضاء الكادر الطبي عمى جميع  .18
المستكيات مف جية كالمرضي مف جية أخرػ لمحصكؿ عمى مردكد إيجابي كمتابعة فاعمة 

 خصكصا  في األمراض المزمنة.
ىمية االنضباط الدكائي كذلؾ لتحسينو بالتعاكف ضركرة رفع مستكػ كعي المرضى حكؿ أ  .19

 مع العامميف بالقطاع الصحي.
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استخداـ المضادات الحيكية قبل العمميات حسب بركتكككالت الطب المبني عمى  .20
دليل/البرىاف، إضافة لبلستخداـ الرشيد لممضادات الحيكية بعد العمميات الجراحية كعند 

 الحاجة فقط.
لكبار السف لمدة عاـ ممكف أف يؤدؼ  c and Eثل فيتاميف تناكؿ مضادات األكسدة )م .21

 Mild cognitive impairment (MCI.)إلى تقميل خطر ضعف اإلدراؾ المتكسط 
تشجيع الرضاعة الطبيعية المطمقة خبلؿ فترة الست شيكر األكلى مف عمر الطفل، مع  .22

عة الطبيعية حتى إدخاؿ األطعمة التكميمية مف بداية الشير السادس مع استمرار الرضا
 عاميف.

ضركرة استخداـ تقنية التصكير بالرنيف المغناطيسي لحاالت االـ الظير كالعمكد الفقرؼ  .23
 التي ال تستجيب لمعبلج الدكائي كالطبيعي.

قصر الطمب عمى فحص تركز التكمسات في شراييف القمب عمى المرضى الذيف لدييـ  .24
 لمرجاؿ.عاما   50عاما  لمسيدات ك  40أعراض ك عمرىـ 

 متابعة مرضى السكرػ كطريقة حقنيـ باألنسكليف كتدريبيـ لمحد مف مضاعفات الحقف. .25
 إنشاء مدارس لؤلمراض المزمنة لمتثقيف الصحي لممرضى .26
العمل عمى تأسيس عيادة متكاممة لعبلج كتشخيص أمراض الغدة الدرقية كالكشف المبكر  .27

 عف أكراـ الغده الدرقية
الناتج عف عكز الحديد مما سييـ بشكل جكىرؼ في تحسيف البحث عف أسباب فقر الدـ  .28

الكضع الصحي كرفد الجسـ بالحديد البلـز لتصنيع خضاب الدـ كدعـ المخازف الخمكية 
 بالجسـ

 صحيةمعموم الل األولالمؤتمر الدولي 
 م6/10/2018
 جامعة اإلسالميةال

فحص الطفرات المحددة، بدء إجراء دراسات كراثية عمى مرضى المتبلزمة الكمكية مع ال .1
كتكفير الكعي لعائبلت المرضى، الذيف تـ تحديد الطفرات لدييـ، حكؿ الخيارات المتاحة 
 .لتجنب إنجاب أطفاؿ مصابيف مثل: التشخيص المسبق لمكالدة كالتشخيص الكراثي قبل الزرع
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األكثر ألفراد خاصة بيف ا ضركرة زيادة الكعي في المجتمع حكؿ مرض الفشل الكمكؼ المزمف .2
نشاء قاعدة بيانات لمرضى غسيل الكمى تشمل ك عرضة لئلصابة بو،  االىتماـ بتدكيف كا 

 في دراسات أخرػ.يا البيانات الشخصية كاالجتماعية الصحية مف أجل االستفادة من
الحاجة إلجراء أبحاث مستمرة لتحديد كبائية التيابات المسالؾ البكلية، كيجب عمى األطباء  .3

انتظار نتائج المزرعة كالحساسية مف المختبر، كالبحث عف المسببات األقل شيرة كالتي 
 .يصعب تحديدىا بالطرؽ التقميدية مثل الميككببلزما

 قير كسكء استخداميا في قطاع غزة.ضركرة إعطاء أكلكية لمراقبة كرصد استخداـ العقا .4
كجكب كضع تشريعات صارمة إلنتاج كاستيبلؾ األدكية البيطرية كبيعيا كاستخداميا في  .5

العبلج أك كمكمبلت غذائية، مع رصد منتظـ لكجكد مقاكمة لؤلدكية في أنسجة الدكاجف 
 الصالحة لؤلكل لضماف سبلمة المستيمكيف.

لتي تيدؼ إلى العثكر عمى أنماط مقاكمة لممضادات أىمية إجراء المزيد مف الدراسات ا .6
كىك الجيف mcr-1 الحيكية مف عينات براز الحيكانات المنزلية كالبرية، الكشف الجيني لل

، كالرقابة الرسمية عمى استخداـ المضادات الحيكية، كما Colistin السؤكؿ مقاكمة عقار
التي فقدت فعاليتيا، لمدة طكيمة  يكصى بأخذ إجراءات إليقاؼ استخداـ المضادات الحيكية

 ( سنكات، حتى تعكد ليا فعاليتيا.10( إلى )5تتراكح مف )
تعزيز الحمبلت الرامية إلى تحسيف مستكػ الكعي كاإلدراؾ حكؿ مفيـك الكشف عف سرطاف  .7

الثدؼ كالفحص الذاتي لمثدؼ التي تعتبر أمرا  حاسما  لتحسيف معدالت الكشف المبكر عف 
ي غزة، السيما بيف األشخاص تحت عكامل الخطر مثل النساء البلتي لدييف سرطاف الثدؼ ف

ككصمف إلى سف األمل، كلدييف تاريخ مرضي باإلصابة   ارتفاع في مؤشر كتمة الجسـ،
في األقارب مف الدرجة األكلى مف المكاتي يعانيف مف األمراض   بسرطاف الثدؼ خصكصا

 كتجنب تعرض الفتيات كالنساء لئلشعاعات الطبية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدـ ك السكرؼ، 
 المؤينة غير المبررة. 

 العموم االقتصادية واإلدارية
 لمؤتمر العممي األول لمتنمية المجتمعيةا

 م11/2016/ 7
 جامعة األزهر
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ضركرة العمل كبكل الكسائل المتاحة كالممكنة إلنياء االنقساـ السياسي البغيض المشتت  .1
كعمل برنامٍج كطنيٍّ مشترٍؾ لتكحيد عمل الفصائل الفمسطينية، كاعتماده لجيكد أؼ بناء، 

كبرنامج لمحككمة الفمسطينية، يضمف لشعبنا حقو في استخداـ كافة الكسائل السممية 
كالدبمكماسية ككسيمة مشركعة الستعادة حقكقو كحقو في العكدة كالقدس كحقو في بناء دكلتو 

  .بحقو المشركع في المقاكمة كالدفاع عف نفسو كأراضيو خالية مف االحتبلؿ، مع االحتفاظ
العمل عمى إنياء االجراءات كالسياسات كالممارسات االسرائيمية سكاء أكانت اقتصادية أـ  .2

  .إدارية أـ أمنية
  .تطبيق سياسة اقتصادية ىادفة نحك عبلقات اقتصادية متكازنة مع الكسط االقميمي كالدكلي .3
عادة إعمار غزة، مف الفنييف المتخصصيف المؤىميف في المجاالت تشكيل ىيئة مستقمة إل  .4

  .المختمفة، كبالتكافق بيف كل الفصائل، كالبدء بإجراءات عممية تجاه إعادة إعمار غزة
قامة الميناء في غزة؛ ألنيما مف أىـ حكافز  .5 العمل عمى إعادة إنشاء مطار عرفات الدكلي كا 

الفمسطينية. كيخمقاف فرصا لمعمل مف شأنيا أف تسيـ بشكل كبير التنمية كالتجارة الخارجية 
حداث طفرة في االقتصاد الفمسطيني كمو   .في عبلج مشكمة البطالة في قطاع غزة، كا 

استخداـ أدكات الصككؾ اإلسبلمية في عممية تمكيل إنشاء المطار كالميناء كخاصة   .6
  .سمطة المكانئ صككؾ المشاركة المتناقصة المنتيية بالتمميؾ مف قبل

إنشاء مجمس فمسطيني لمسكاف ُيعنى برسـ السياسات السكانية اآلنية كالمستقبمية لدكلة    .7
فمسطيف عمى المستكييف الديمكغرافي كالجغرافي، كصياغة سياسة سكانية رشيدة تراعي 
المتغيرات الكمية كالنكعية لمسكاف، كتعزيز العبلقة بيف الخصائص السكانية كتكجيات 

  .مية المستدامةالتن
زيادة فاعمية برامج التنمية كتمكيف الشباب مف خبلؿ تبني نيج تكاممي يربط أىداؼ    .8

البرامج ببعضيا بعضا، كتطكير السياسات االجتماعية الحالية كفقا  لمحاجات المستجدة كبما 
  .يؤمف مشاركة فاعمة لمنظمات المجتمع المدني في حل مشكبلت الشباب

الترشيد في اإلنفاؽ الحككمي، بترشيد النفقات الجارية لمسمطة، كمنح اعتماد سياسة    .9
  .النفقات التطكيرية االىتماـ األكبر

تكفير بيئة مكاتية لمتطكر العممي كالتقدـ التكنكلكجي، كاالستفادة مف الخبرات البشرية    .10
يف عف منظمات الفمسطينية الكفيرة، كا عادة تشغيميا في االقتصاد الفمسطيني، كتكعية المسؤكل

سيامو في حل مشاكل أعماليـ كخدمة المجتمع، كضركرة  األعماؿ بأىمية البحث العممي كا 
  .زيادة اىتماميـ كتعاكنيـ مع الباحثيف كالمراكز البحثية
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االىتماـ بتطكير القكانيف المنظمة لمبيئة االستثمارية في االقتصاد الفمسطيني كتفعيل دكر  .11
  .في عممية تكفير كتحميل كتقييـ المشاريعىيئة االستثمار الفمسطيني 

تفعيل الدكر الحككمي لمعمل عمى إيجاد أليات كحمكؿ مناسبة لمتعامل مع التحديات  .12
كالصعكبات التي تكاجو الشركات المساىمة في تبني التنمية المستدامة، كذلؾ مف خبلؿ 

جكائز كشيادات  تقديـ امتيازات تتعمق باإلعفاء االستثمارؼ كالضريبي، باإلضافة الى
التقدير، كعقد الدكرات كحمبلت التكعية، كاالىتماـ بتفعيل أنظمة الحكافز في جميع 
المؤسسات ألثرىا الياـ في تفعيل انتماء المكظف إلى مؤسستو، كزيادة إنتاجو؛ فتكمفة نظاـ 

  .الحكافز ميما بمغت فيي بالنياية تعكد بالنفع عمى المؤسسة كالمكظف بدرجة أكبر
ل دكر المؤسسات العامة كاالقتصادية في تكفير البيانات كمعالجتيا معالجة ذكية تفعي .13

صدار  لمحصكؿ منيا عمى مختمف المعارؼ كالسمككيات المفسرة لمظكاىر االقتصادية، كا 
السمطة التشريعية قانكف حرية تداكؿ المعمكمات، كرفع مستكػ الشفافية في بيئة األعماؿ 

المعمكمات المبلئمة كالمكثكقة لتمبية احتياجات المستخدميف الفمسطينية مف خبلؿ تكفير 
  .كتحقيق رضاىـ

اعتماد الحككمة الفمسطينّية خّطة تنمكّية شاممة لتقميص العجز في المكازنة، لتنفيذىا في  .14
سياؽ استراتيجية تنمكّية عاّمة، تيدؼ إلى معالجة جميع االختبلالت البنيكّية التي يعاني 

مسطيني، كتحسيف الظركؼ االقتصادية بالحد مف البطالة كالفقر، منيا االقتصاد الف
  .كالظركؼ االجتماعية كالبيئية كالقضاء عمى التمكث كتحسيف مياه الشرب

تأىيل المناطق السياحية كالحفاظ عمى مقكمات الشعب الفمسطيني السياحية كنشر ثقافة  .15
  .الكعي السياحي لممكاطنيف

ل بيف مقدمي الخدمات الصحية كالعمل عمى تطكير أداء تحسيف عممية التخطيط كالتكام .16
القكػ العاممة مف خبلؿ التدريب، كتحسيف شركط الترخيص، ككضع نظاـ حكافز جاذبا  
لمكفاءات. كاالىتماـ ببناء مركز تسجيل السرطاف في قطاع غزة كتطكيره لما لو مف فائدة 

كتقميل تكاليف عبلج مرضى  في إجراء البحكث كاستئمار الكفاءات الغزية الفمسطينية
  .السرطاف كاالستغناء مف أعباء سفرىـ

دعكة المسؤكليف في المستشفيات سكاء عمى المستكػ الطبي في أقساـ التمريض أك عمى  .17
المستكػ اإلدارؼ بضركرة االىتماـ بتنمية بعد" الكعي بالذات" لما لو مف دكر في تعزيز 

مقدرات األخرػ، إلى جانب بعد "إدارة الذات" الذؼ الثقة الذاتية لدػ الممرضيف، كمنطمقا  ل
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يشكل أىمية ممحة لمممرضيف في تكجيو تصرفاتيـ، ككذلؾ في تعزيز اتخاذ القرارات 
  .الصائبة كالمبلئمة تجاه المكاقف كالمشكبلت

تكثيف البرامج التدريبية المتعمقة بإدارة الذات كميارات االتصاؿ كالتكاصل لمعامميف في  .18
  .طاع الخاصشركات الق

االستفادة مف التجارب التنمكية لمدكؿ األخرػ السيما البرازيمية في أخذ ما يتبلءـ مع  .19
  .كاقعنا، كاشتقاؽ الدركس كالعبر، كتجنب المشاكل التي مرت بيا ىذه التجربة

ابتكار كتطكير منتجات جديدة تساعد عمى التكسع في المشاريع الصغيرة كالمتكسطة،  .20
ـ الصناعات الصغيرة كالمتكسطة، كمنحيا القركض الميسرة كتسييل كتطكير برامج لدع

حصكليا عمى المعدات كاآلالت كالمستمزمات األخرػ، كا عفاؤىا مف الضرائب كالرسـك 
لتمكينيا مف منافسة المنتجات األجنبية، كلتككف قادرة عمى امتصاص جزء كبير مف 

  .البطالة
كضاعيا االقتصادية كاالجتماعية بشكل عاـ، إيبلء عناية خاصة باألسرة الفمسطينية كأ .21

كذلؾ لمحد مف معدؿ انتشار العنف ضد المرأة؛ ألنيا المصدر الرئيسي المسبب لمعنف ضد 
المرأة كالجريمة، كلتحديات اجتماعية كبيرة في المجتمع الفمسطيني. كاالىتماـ بالدراسات 

إنتاجية األسرة الفمسطينية كالمجتمع  المتعمقة بسعادة األسرة الفمسطينية لما ليا مف تأثير عمى
  .بشكل عاـ

تفعيل التخطيط االستراتيجي كتعزيز كتقكية العبلقة بيف التخطيط االستراتيجي كاالستدامة  .22
كالتميز في أداء المنظمات غير الربحية في محافظات غزة، كتنمية كتطكير اليياكل 

  .التنظيمية لمشركات إلنشاء قسـ خاص إلدارة الجكدة
استخداـ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كأسمكب إدارؼ حديث يساعد المؤسسات بجميع  .23

  .أنكاعيا عمى التأقمـ مع بيئتيا الخارجية كالداخمية في تحسيف أدائيا
التغمب عمى التحديات التي تحكؿ دكف تطبيق نمكذج ستة سيجما في المنظمات، كبذؿ  .24

  .المزيد مف الجيد، كالتخطيط الطكيل األجل
تكجيو أمكاؿ المانحيف كتشجيعيـ لتخصيص مبالغ معينة لتعزيز البنية التحتية في قطاع  .25

التعميـ، كعمى رأسيا إنشاء مدارس جديدة تسيـ في تخفيض الكثافة الطبلبية في الصفكؼ 
  .المدرسية
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تطبيق معايير الجكدة الشاممة كبكجو خاص معايير النمكذج األكربي لمتميز في قياس  .26
التميز في الجامعات الفمسطينية بغزة، كلتصبح ثقافة الجكدة ىي ثقافة الجامعة مستكيات 

  .كالعامميف بيا
  .االستفادة مف مؤشرات قياس األداء في ترتيب أكلكيات الجامعة، كتحسيف جكدة الخدمات .27
العمل عمى تكحيد مفيـك الجكدة الشاممة كعناصرىا األساسية لدػ كافة االطراؼ في  .28

  .الفمسطينية، كأىدافيا ككيفية تنفيذىا مف جانب جميع العامميفالجامعات 
حث الجامعات عمى ضركرة إعادة النظر في التخصصات التي تمنحيا كالمناىج التي  .29

تدرسيا كربطيا بالميارات كمخرجات التعمـ المنشكدة بما يمكف مف تخفيض حدة البطالة بيف 
  .الخريجيف

ظـ المعمكمات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية، تعزيز االىتماـ بمعدات كسياسات ن .30
  .بتحديثيا، كصيانتيا باستمرار

ضركرة اىتماـ الجامعات الفمسطينية بالبيئة المكانية مف خبلؿ تخصيص مرافق لؤلنشطة  .31
  .البلمنيجية، ككذلؾ مكاقف كافية لمجميكر كقاعات دراسية أكثر اتساعا  

كتغيير مسار طمبة الثانكية العامة نحك التخصصات تعزيز ثقافة التدريب الميني كالتقني  .32
  .المينية كالتقنية األقرب نحك الطمب عمى سكؽ العمل

استكماؿ تطكير كفحص كتطبيق معايير إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التدريب  .33
  .الميني

ة بناء كتطكير قكاعد البيانات كأنظمة المعمكمات )النكعية كالكمية كالتخصصية( في كزار  .34
التربية كالتعميـ العالي، كالعمل عمى تحديثيا بما يتبلءـ مع مستجدات العمل اإلدارؼ، 

  .كتدريب العامميف عمى التعامل معيا
تشجيع كدعـ مؤسسات اإلقراض كبرامج البنكؾ المتخصصة في تقديـ القركض الميسرة  .35

نشاء المشاريع اإلنتاجية التي تعكد بالفائدة عمى  بدكف فكائد خاصة لئلنشاءات الصناعية كا 
  .الفرد كالمجتمع

  .إعطاء نظاـ التمكيل اإلسبلمي اىتماـ كتشجيع أكبر مف سمطة النقد الفمسطينية .36
حث المصارؼ الفمسطينية عمى الحد مف ممارسة إدارة األرباح لما ليا مف انعكاسات    .37

  .لفمسطينيةسمبية عمى أداء تمؾ المصارؼ في األجل الطكيل، كعمى التنمية االقتصادية ا



 غزة  -المحافظات الجنوبية -توصيات المؤتمرات العلمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية دليل   
 

  

119 
 

  
 

إلزاـ جميع المصارؼ العاممة في فمسطيف بتطبيق محاسبة المسؤكلية االجتماعية، كذلؾ  .38
لزاـ  مف خبلؿ تحديد مراكز المسؤكلية، كتحديد معايير األداء لكل مركز مسؤكلية، كا 

  .المدققيف الخارجييف بالتدقيق االجتماعي
فقات النقدية التي تعكس جكدة عمى البنكؾ الفمسطينية أف تقـك باحتساب مقاييس التد .39

  .السيكلة كالربحية
تثقيف العمبلء بأىمية تطبيق بنكي في بنؾ فمسطيف المحدكد كالتركيز عمى العمبلء الذيف  .40

يعيشكف في المناطق القركية كالريفية كخاصة النساء المتعامبلت مع البنؾ، كتطكير ىذا 
تر شيكات، كتحكيل األمكاؿ بيف التطبيق ليشمل خدمات تحكيل األمكاؿ دكليا، كطمب دف

  .حسابات العميل كحسابات أؼ طرؼ في أؼ بنؾ أخر
عمى إدارة بنؾ فمسطيف كالبنكؾ األخرػ العاممة في فمسطيف إعطاء اىتماـ أكبر بمشاركة  .41

المكظفيف في جميع العمميات التطكيرية بالبنؾ كتخكيميـ بالمزيد مف الصبلحيات اإلدارية 
صة في مجاالت العناية بالعمبلء كمفاىيـ الجكدة الشاممة كالعمل بركح كالعناية بتدريبيـ خا

  .الفريق
إعادة النظر بالقكانيف كالتشريعات، بما يسمح لمؤسسات اإلقراض المتخصصة بقبكؿ  .42

  .المدخرات كالكدائع، ضمف نظاـ تصنيف معيارؼ معيف، كمصدر بديل لمتمكيل
ب مف شأنيا تعزيز كدعـ التحكؿ تجاه اعتماد السياسة الضريبية في فمسطيف ألسالي .43

  .االقتصاد االنتاجي بالتركيز عمى دعـ القاعدة االنتاجية
قياـ إدارة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف باتباع سياسة تكزيع أرباح ثابتة ككاضحة؛  .44

  .لما في ذلؾ مف أثر ىاـ عمى القيمة السكقية لتمؾ الشركات
الفكرؼ كصناعتو كتنشيطو كدعـ استمراريتو كتجدده، مف  العمل عمى استقطاب رأس الماؿ .45

  .خبلؿ تشجيع البحث العممي كتسكيق نتائجو
  .تكفير كتييئة المناخ التنظيمي المبلئـ لتنمية قدرات كميارات الذكاء العاطفي .46
اىتماـ اإلدارة العميا بديكاف المكظفيف العاـ بالعمل عمى تحسيف البيئة السياسية كاإلدارية  .47

طاع العاـ لينعكس ايجابيا  عمى البيئة الداخمية لمكظفي الديكاف، كالعمل الجاد عمى حل لمق
  .إشكاليات المكظفيف كالمتعمقة بحقكقيـ المالية بأسرع كقت

تطكير خطط مسبقة لمتعامل مع األزمات في المنظمات، مع األخذ بعيف االعتبار تجاربيا  .48
  .متخصصة في التعامل مع األزماتالسابقة في ىذا المجاؿ، مف خبلؿ الفرؽ ال

  .االىتماـ برأس الماؿ الفكرؼ كأبعاده الثبلثة كدكره في زيادة تطبيق إدارة المعرفة .49
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  .نشر الكعي بيف اإلدارات الكظيفية المختمفة لمشركات حكؿ مفيـك سمسمة التكريد كأىميتيا .50
عمى خرائط معرفية  تأسيس نظـ شبكية معرفية في المؤسسات األمنية تعتمد بصكرة أساسية .51

كاضحة ككسائل اتصاؿ سيمة بيف اإلدارات الشرطية المختمفة، كتعميـ كادر بشرػ متميز 
  .كتدريبو كتطكيره في إدارة المعرفة

تكعية مبلؾ/ مدراء المنشآت االقتصادية بأىمية تطبيق نظـ المعمكمات المحاسبية في  .52
بية في عمميات اتخاذ القرارات، كحث مشركعاتيـ، كتدريبيـ عمى استخداـ المعمكمات المحاس

تعييف محاسبيف    أصحاب المشركعات صغيرة كمتكسطة الحجـ في فمسطيف عمى ضركرة
  .لدييا

سف تعميمات كلكائح تعمل عمى تضييق الفجكة بيف المعيار المحاسبي كالتشريعات الضريبية  .53
المنظكمة  فيما يتعمق بمكضكع المحاسبة عف ضرائب الدخل، كتحسيف مستكػ حككمة

  .الضريبية في تخفيض المخاطر الضريبية عف طريق تطبيق اجراءات محددة
 

 الخريجين بطالة وحمول آفاق
 م2/2018/ 18

 الجامعة اإلسالمية
 كزارة: مثل الكطني، العمل بعنصر العبلقة ذات الجيات بيف شراكة كتعاكف  استراتيجية بناء .1

 مف كغيرىا التعميمية، كالمؤسسات الخاص، كالقطاع الفمسطيني، التشغيل كصندكؽ  العمل،
 العاطميف الخريجيف كالشباب المعنية الجيات ىذه بيف التكاصل كتعزيز الصمة، ذات الجيات

 في مطالبيـ لتمبية جدية بكل كالسعي الحتياجاتيـ الدائـ االستماع يضمف بما العمل عف
 .المتاحة اإلمكانات حدكد

 كشركات مانحة، كجيات الحككمة مف مدعـك تشغيمي صندكؽ  بتدشيف الحككمة مطالبة .2
 الخريجيف لفئة تشغيمية مشاريع عمل ىك الصندكؽ  ىذا مف اليدؼ يككف  الخاص، القطاع
 كتشجيع جمب أىمية عمى كأكدكا التشغيل، عمى أقدر ىك الذؼ الخاص القطاع بإدارة

 .كتجارؼ  صناعي غزة قطاع في الحقيقي لبلستثمار الببلد خارج الفمسطينية االستثمارات
 اإلقباؿ عمى الخريجيف الشباب لتشجيع كالمينية كالحرفية الفنية الصغيرة المشاريع دعـ أىمية .3
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 كمحددات ضكابط ضمف لمخريجيف العربية العمل أسكاؽ كفتح الجديدة، المجاالت ىذه عمى
 لخدمة الكطف إلى ذلؾ بعد ليعكدكا محددة لسنكات عقكد ضمف الخريجيف استيعاب يتـ بحيث
 .الخارج إلى الفمسطينييف الخريجيف تيجير يتـ ال كحتى مكتسبة، خبرة ضمف شعبيـ أبناء

 التعميـ بيف التكافق تحقق التي الحديثة التخصصات دعـ عمى العالي التعميـ كزارة تشجيع .4
 البرامج مف المزيد كفتح اإلنتاجية، كالمؤسسات األعماؿ قطاعات في ممثبل   المجتمع كحاجات
 كا عادة فقط، األكاديمية البرامج عمى التركيز كعدـ الميني، بالتعميـ العبلقة ذات التعميمية
 لآلليات مستفيضة كدراسة الميني، التعميـ عمى التركيز كضركرة التعميمي بالنظاـ النظر
 سكؽ  كاحتياجات العالي التعميـ مخرجات بيف المكائمة مف المزيد إليجاد اتخاذىا الكاجب
 .العمل

 الجامعات في الخريجيف بمتابعة المختصة اإلدارات كتقييـ متابعة ضركرة إلى الجامعات دعكة .5
 ىذا تجكيد عمى كالعمل المدني، المجتمع منظمات في خريجييـ يتمقاه الذؼ التدريب لفعالية

 يككف  أف عمى الفمسطينية الجامعات بو تقـك حديث ميني تدريب نظاـ كتعزيز التدريب،
 ميارات الكتساب فرصة إعطاءىـ أجل مف الخريجيف لمطمبة الصيفية اإلجازة في التدريب
 مع العمل، لسكؽ  المطمكبة التكظيف متطمبات مكاجية عمى قادريف تجعميـ عالية مينية
 بناء في لممساىمة الشأف ىذا في الخاص القطاع كمؤسسات الجامعات بيف التعاكف  ضركرة
 .العمل سكؽ  احتياجات حسب الميني لمتدريب مراكز

 القطاع العاـ، القطاع) الثبلثة القطاعات بيف كالتشاركي التنمكؼ  التخطيط إلى الحاجة .6
 دكر كتعزيز الخريجيف، بيف البطالة ظاىرة مف لمحد( الحككمية غير المنظمات الخاص،
 القطاع باحتياجات الحاضنات عمل كربط الحدكد كعبر بعد عف التكظيف في الخاص القطاع
 .الخاص

تقانيا كالقدرات الميارات مف العديد سمعيا اإلعاقة ذكؼ  فئة مف الخريج امتبلؾ ضركرة .7  كا 
 .عمل فرص عمى لمحصكؿ

 األىمية المنظمات لمشركعات تمكيل إليجاد المتدربيف لمخريجيف المجاؿ افساح ضركرة .8
 .تمكيميا في ساىمكا التي المشاريع ضمف المنظمات ىذه في العمل مف تمكنيـ

 تتكفر كال تنفيذىا في لمراغبيف التنمكية كاإلبداعية الريادية لؤلفكار األعماؿ حاضنات دعـ .9
 .األفكار تمؾ لدعـ كاالستشارؼ  كاإلدارؼ  المادؼ الدعـ كتقديـ اإلمكانات، لدييـ

 العمل إلدارة تخصصية مجمكعة كتككيف، كمنظـ مدركس بشكل االنترنت عبر العمل .10
 .دقيق بشكل كتكزيعو
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 اعمل شركة غرار عمى غزة، في ُبعد عف تكظيف شركات إقامة عمى المستثمريف انتباه لفت .11
 .حدكد ببل

 خبلؿ مف المحتضنة، بالمشاريع الخاصة التمكيل بػخدمات المتعمقة الحاضنة خدمات تنمية .12
 الحاضنات عمى يتكجب كما اليو، بحاجة أنيا ترػ  التي لممشركعات طارغ  مالي دعـ تقديـ

 المشاريع إنجاح متطمبات تمبية شأنيا مف كمتجددة متنكعة تمكيل مصادر عف البحث
 .الصغيرة

 كالصناعي الزراعي كالقطاع إنتاجية األكثر لمقطاعات المشاريع الحاضنات اختيار ضركرة .13
 الشاممة، التنمية مسيرة لخدمة المختمفة القطاعات بيف تكازف  إحداث ضركرة مع كالخدماتي،

 التعميـ كقطاع اإللكتركني القطاع لصالح المحتضنة المشاريع اختيار في تحيز ىناؾ أف حيث
 .كالخدمات كالصحة الزراعة قطاع حساب عمى

 باإلنساف، ييتـ حيث اإلسبلـ، جكىر يستيدؼ الذؼ اإلسبلمي االقتصاد مبادغ تطبيق .14
 .كالبطالة الفقر عمى كالقضاء التنمية، عممية في كمساىمتو بإمكاناتو كاالرتقاء

 كمفة، أقل ككنيا الشباب لتشغيل كبيرة صناعات تغذؼ التي الصغيرة بالصناعات التكسع .15
 .محمية اقتصادية مضاعفات كتنمي العمالة ككثيفة

 " قضايا تنموية معاصرة ثانيلمؤتمر العممي الا
 م11/2018/ 5

 جامعة األزهر
البغيض المشتت لجيكد العمل كبكل الكسائل المتاحة كالممكنة عمى إنياء االنقساـ السياسي  .1

أؼ بناء، كاعتماد برنامٍج كطنيٍّ مكحد لمحككمة الفمسطينية، يضمف لشعبنا حقو في استخداـ 
كافة الكسائل السممية كالدبمكماسية ككسيمة مشركعة الستعادة حقكقو كبناء دكلتو خالية مف 

 االحتبلؿ.
المؤىميف في المجاالت تشكيل ىيئة مستقمة إلعادة إعمار غزة، مف الفنييف المتخصصيف  .2

 إعمار غزة.  المختمفة، كالبدء بإجراءات عممية تجاه إعادة
قامة الميناء في غزة؛ كأىـ حكافز التنمية كالتجارة  .3 العمل عمى إعادة إنشاء مطار غزة الدكلي كا 

الخارجية الفمسطينية. كيخمقاف فرصا لمعمل مف شأنيا أف تسيـ بشكل كبير في عبلج مشكمة 
حداث طفرة في االقتصاد الفمسطيني كمو. البطالة في  قطاع غزة، كا 
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إنشاء مجمس فمسطيني لمسكاف ُيعنى برسـ السياسات السكانية اآلنية كالمستقبمية لدكلة  .4
فمسطيف عمى المستكييف الديمكغرافي كالجغرافي، كصياغة سياسة سكانية رشيدة تراعي 

يف الخصائص السكانية كتكجيات التنمية المتغيرات الكمية كالنكعية لمسكاف، كتعزيز العبلقة ب
 المستدامة.

زيادة فاعمية برامج التنمية كتمكيف الشباب مف خبلؿ تبني نيج تكاممي يربط أىداؼ البرامج  .5
ببعضيا بعضا، كتطكير السياسات االجتماعية الحالية كفقا  لمحاجات المستجدة كبما يؤمف 

 كبلت الشباب.مشاركة فاعمة لمنظمات المجتمع المدني في حل مش
تكفير بيئة مكاتية لمتطكر العممي كالتقدـ التكنكلكجي، كاالستفادة مف الخبرات البشرية  .6

الفمسطينية الكفيرة، كا عادة تشغيميا في االقتصاد الفمسطيني، كتكعية المسؤكليف عف منظمات 
سيامو في حل مشاكل أعماليـ كخدمة المجتمع، كضركر  ة األعماؿ بأىمية البحث العممي كا 

 زيادة اىتماميـ كتعاكنيـ مع الباحثيف كالمراكز البحثية.
تفعيل دكر المؤسسات العامة كاالقتصادية في تكفير البيانات كمعالجتيا معالجة ذكية  .7

صدار  لمحصكؿ منيا عمى مختمف المعارؼ كالسمككيات المفسرة لمظكاىر االقتصادية، كا 
رفع مستكػ الشفافية في بيئة األعماؿ السمطة التشريعية قانكف حرية تداكؿ المعمكمات، ك 

الفمسطينية مف خبلؿ تكفير المعمكمات المبلئمة كالمكثكقة لتمبية احتياجات المستخدميف 
 كتحقيق رضاىـ.

اعتماد الحككمة الفمسطينّية خّطة تنمكّية شاممة لتقميص العجز في المكازنة، لتنفيذىا في سياؽ  .8
الجة جميع االختبلالت البنيكّية التي يعاني منيا استراتيجية تنمكّية عاّمة، تيدؼ إلى مع

 االقتصاد الفمسطيني، كتحسيف الظركؼ االقتصادية بالحد مف البطالة كالفقر.
تأىيل المناطق السياحية كالحفاظ عمى مقكمات الشعب الفمسطيني السياحية كنشر ثقافة  .9

 .لممكاطنيفالكعي السياحي 
ارة الذات كميارات االتصاؿ كالتكاصل لمعامميف في تكثيف البرامج التدريبية المتعمقة بإد .10

 شركات القطاع الخاص.
قياـ المؤسسات الحككمية كسمطة النقد ككزارة االقتصاد كبكرصة فمسطيف بدكر رقابي فاعل  .11

عمى الشركات المدرجة في البكرصة، لضماف التزاـ ىذه الشركات بتطبيق مبادغ الحككمة. 
ة تأخذ طابع اإللزاـ في التطبيق، ككذلؾ دراسة خيار مع إصدار تعميمات خاصة بالحككم

 اإلفصاح عنيا بشكل أكثر دكرية، كالتقارير نصف السنكية.
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تطكير برامج لدعـ الصناعات الصغيرة كالمتكسطة، كمنحيا القركض الميسرة كتسييل  .12
حصكليا عمى المعدات كاآلالت كالمستمزمات األخرػ، كا عفاؤىا مف الضرائب كالرسـك 

 نيا مف منافسة المنتجات األجنبية، كلتككف قادرة عمى امتصاص جزء كبير مف البطالة.لتمكي
العمل عمى تكحيد مفيـك الجكدة الشاممة كعناصرىا األساسية لدػ كافة االطراؼ في  .13

 الجامعات الفمسطينية، كأىدافيا ككيفية تنفيذىا مف جانب جميع العامميف.
صصات التي تمنحيا كالمناىج التي تدرسيا حث الجامعات عمى إعادة النظر في التخ .14

كربطيا بالميارات كمخرجات التعمـ المنشكدة بما يمكف مف تخفيض حدة البطالة بيف 
 الخريجيف.

بناء كتطكير قكاعد البيانات كأنظمة المعمكمات) النكعية كالكمية كالتخصصية( في كزارة  .15
ءـ مع مستجدات العمل اإلدارؼ، كتدريب التربية كالتعميـ العالي، كالعمل عمى تحديثيا بما يتبل

 العامميف عمى التعامل معيا.
تشجيع كدعـ مؤسسات اإلقراض كبرامج البنكؾ المتخصصة في تقديـ القركض الميسرة  .16

نشاء المشاريع اإلنتاجية التي تعكد بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع. لممنشآتخاصة   الصناعية كا 
 كتشجيع أكبر مف سمطة النقد الفمسطينية. اىتماـإعطاء نظاـ التمكيل اإلسبلمي  .17
إعادة النظر بالقكانيف كالتشريعات، بما يسمح لمؤسسات اإلقراض المتخصصة بقبكؿ  .18

 المدخرات كالكدائع، ضمف نظاـ تصنيف معيارؼ معيف، كمصدر بديل لمتمكيل.
خبلؿ االىتماـ برأس الماؿ الفكرؼ كصناعتو كتنشيطو كدعـ استمراريتو كتجدده، مف  .19

 تشجيع البحث العممي كتسكيق نتائجو.
تكعية مبلؾ/ مدراء المنشآت االقتصادية بأىمية تطبيق نظـ المعمكمات المحاسبية في  .20

 مشركعاتيـ، كتدريبيـ عمى استخداـ المعمكمات المحاسبية في عمميات اتخاذ القرارات.
ؿ كالتزاميـ بالتطكير مكاكبة المدقق الداخمي كالمدقق الخارجي لممستجدات في بيئة األعما .21

الميني بامتبلكيـ المعرفة الكافية بالمعايير المنظمة لمعبلقة التكاممية بيف التدقيق الداخمي 
 كالخارجي.

كاالجتماعية في المجتمع  االقتصاديةاستخداـ نماذج أريما كجارش لمتنبؤ بالظكاىر  .22
 الفمسطيني.

23.  
 

 األنشطة الرياضية
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 "الرياضة الفمسطينية واقع وطموح" المؤتمر الرياضي العممي الثاني
 م11/2011/ 21

 وزارة الثقافة
 تعميـ نتائج الدراسات عمى االتحادات كاألندية كالمؤسسات المعنية، لبلستفادة كالتطبيق. .1
ضركرة أف تقـك كزارة الشباب كالرياضة بإعادة النظر في عدد األندية، ضمف معايير معتمدة  .2

يقاؼ نشاط   األندية التي ال تمتـز بالمعايير لحيف تسكية أكضاعيا.تعرؼ ما ىك النادؼ كا 
االىتماـ برياضة ذكؼ اإلعاقة، كمشركع كطني قكمي عمى أساس أنيا مشركع كطني مكحد،  .3

 تقييـ جيكد العمل اإلعبلمي الرياضي نحك تعزيز الثقافة البدنية كمشركع مكحد.
ب القكػ، ككضع برامج تدريب استخداـ األساليب الحديثة في التدريب الرياضي كخاصة ألعا .4

 تأىيمية في اإلدارة الرياضية مف العامميف في الكزارة كاألكلمبية كاالتحادات كاألندية.
ضركرة التنسيق بيف الكزارات المعنية بخصكص البنية التحتية لمرياضة المدرسية، كالتكاصل  .5

 مدرسية.مع كزارة التربية كالتعميـ كالخركج بتكصيات خاصة بتطكير الرياضة ال


