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 الملخص

   

اء الفلس�طينية خ�الل فت�رة    عملنا خالل إعداد هذا التقرير على إظهار أهم النشاطات التي تقوم بها دار اإلفت� 

عداده، علمًا بأن هذه النشاطات تتوافق مع خطة الدار التي تعم�ل عل�ى تحقيقه�ا والمقدم�ة للحكوم�ة، وه�ذه       إ

وخط��ة التنمي��ة الوطني��ة لألع��وام  م، ٢٠١٣-٢٠١١الخط��ة ه��ي ج��زء م��ن الخط��ة الوطني��ة للحكوم��ة للع��ام   

وف�روع   إداراتالنش�اطات الت�ي تق�وم به�ا     وقد تم تجميع وتحضير هذا التقري�ر م�ن خ�الل    م ٢٠١٦-٢٠١٤

الدار الموجودة في مختلف المحافظات الفلسطينية، من خالل اتباع آلي�ة توزي�ع نم�وذج ح�ول أه�م األعم�ال       

لعالقات العام�ة واإلع�الم   ل اإلدارة العامةوتعبئته ثم إعادته إلى  إلداراتالتي تقوم بها الدار على الفروع وا

عل�ى تفري�غ وتبوي�ب ه�ذه المعلوم�ات م�ع الح�رص عل�ى          إلدارةقائمون ف�ي ه�ذه ا  وقد عمل ال معدة التقرير،

ت وق��د ت��م لف��روع واإلداراإظه��ار أب��رز النش��اطات  والتأك��د م��ن دقته��ا وص��حتها م��ن خ��الل نش��اطات ه��ذه ا

وقد لوحظ خالل إعداد ه�ذا التقري�ر    تبويب وتصنيف هذه النشاطات لتتوافق واألعمال التي تقوم بها الدار،

خ�الل فت�رة    خب�رًا وبرنامج�اً  " ٤٥٠الصادرة عن الدار لتصل إلى"في البرامج الدينية وأخبار الدار  ارتفاع

، وإذا قورن�ت  م٢٠١٢من الع�ام  مشابهة تقريبًا لفترة  خبرًا وبرنامجًا" ٣٩٤إعداد هذا التقرير مقارنة مع "

، برن�امج وخب�ر   "٤٠٤" ك�ان   ه�ذه الب�رامج واألخب�ار   هذه النسبة مع التقرير الربعي السابق فنج�د أن ع�دد   

اهتم�ام ال�دار بالوس�ائل اإلعالمي�ة إليص�ال رس�التها ونش�اطاتها إل�ى         وهذه الزيادة ف�ي المش�اركة تع�ود إل�ى     

 جميع المحافل المحلية والدولية.

 

 



 ٤ 

 
 المقدمة

 

    
ني أم�ين ع�ام مجل�س ال�وزراء الفلس�طي      ،األخ عل�ي أب�و دي�اك   تم إعداد هذا التقرير بناء على كت�اب مع�الي   

حيث  م٢٠١٤ آذار ١٩وحتى  ٢٠١٣ كانون األول ١٩ويغطي هذا التقرير الفترة من   م،٢٠١٤ آذار ٢٦يخ بتار

وذل�ك   ،أن الدار لها تفاعالت ونشاطات واتصاالت وتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرس�مية والش�عبية  

عام�ة واإلع�الم عل�ى إظه�ار وإب�راز أه�م       لعالق�ات ال ل اإلدارة العام�ة وحرص�ت   لتقديم أفضل الخ�دمات للم�واطنين،  

ة عش��رة بالخص��وص س��داسالنش��اطات لل��دار والت��ي تح��رص عل��ى أن تتواف��ق م��ع خط��ة ال��دار وخط��ة الحكوم��ة ال   

ال�دار ف�ي    إداراتفي ذلك نماذج خاصة تم توزيعها على ف�روع و  اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالمواتبعت 

العام��ة ة اإلداربتعبئ��ة ه��ذه النم��اذج وإعادته��ا إل��ى    إلداراتوا الف��روع  وق��د قام��ت ه��ذه  جمي��ع محافظ��ات ال��وطن. 

لعالق��ات العام��ة واإلع��الم والت��ي قام��ت بتبويبه��ا وتص��نيفها حس��ب النش��اطات المختلف��ة واض��عًة أمامه��ا ض��رورة   ل

 استخالص العبر والنتائج من هذه المعلومات والعمل على متابعة تنفيذها ومعالجة أي خلل إن وجد.

 
 نهجيةالم

 

  
لعالق�ات العام�ة واإلع�الم نف�س المنهجي�ة المتبع�ة ف�ي إع�داد التق�ارير الس�ابقة أي توزي�ع            اإلدارة العام�ة ل اعتمدت  

 لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالمللدار والمتابعة في تعبئتها وإعادتها  الفروع واإلداراتنماذج فارغة على 

قارنتها بنشاطات الدار والفروع لألع�وام الس�ابقة واله�دف م�ن ه�ذه المقارن�ة       والتي تعمل بعد ذلك على تفريغها وم

 العمل على معالجة أي ضعف بل ودعم هذه النشاطات.

 النتائج
 

 
 
حرصًا على توفير الوقت ولالط�الع عل�ى النش�اطات والتق�ارير المع�دة بش�كل أفض�ل فق�د ت�م إع�داد ه�ذا التقري�ر               

خوة العاملين في اإلدارة العامة بجودة األداء الحك�ومي ف�ي األمان�ة العام�ة     حسب نماذج وأسلوب متفق عليه مع األ

 لمجلس الوزراء الفلسطيني، وذلك على النحو اآلتي:



 ٥ 

 ، ومعلومات عنها:زيارات عمل رسمية خارجية  

 )٢(   عدد الزيارات: •

 مالحظات
 البند في

 الحكومة خطة 
 الزائر المكان ...لى إ...التاريخ من الزيارة الهدف من نتيجة الزيارة

 تخليد ذكرى الشهداء ١٤ 

 

المش��اركة ف��ي االجتم��اع الس��ابع    

لمجل����س أمن����اء مؤسس����ة ياس����ر   

 عرفات

 م٢/٣/٢٠١٤

جمهورية مصر 

 لعربيةا

 

المفتي العام للقدس والديار 

 الفلسطينية

 ٧ 

توطيد العالقات الفلسطينية 

اإلماراتية ونشر الوعي 

 الديني

لسلم المشاركة في تعزيز منتدى ا

 في المجتمعات المسلمة
 م١٠/٣/٢٠١٤-٩

اإلمارات العربية 

 المتحدة

الوكيل المساعد لدار اإلفتاء 

 الفلسطينية

 

 .بند ٣٢م  والمكونة ٢٠١٣ –م ٢٠١١البند في خطة الحكومة) هي (خطة التنمية الوطنية) للعام (مالحظة: المقصود بالرقم الموجود في خانة  *

 

 ية ال تندرج تحت بند المهام الروتينية :زيارات عمل رسمية داخل  

 )٥٣(  عدد الزيارات: •

 تتم خالل يوم واحد.كانت جميع الزيارات  •

 

 



 ٦ 

 مالحظات
البند في خطة 

 الحكومة
 الزائر المكان التاريخ الهدف من الزيارة نتيجة الزيارة

 ١٤ 
دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح 

 المعنوية لديهم

تهنئ��ة األس��ير أيم��ن حمي��دان بع��د     

 راج عنه من سجون االحتاللاإلف
 مفتي محافظة بيت لحم بيت لحم – الشواورة م٢٣/١٢/٢٠١٣

 ١٧ 
توطي������د العالق������ات اإلس������المية  

 المسيحية

تق��ديم الته��اني للطوائ��ف المس��يحية 

 بمناسبة أعياد الميالد
 بيت ساحور م٢٦/١٢/٢٠١٣

 الوكيل المساعد 

 لدار اإلفتاء الفلسطينية

 ١٤ 
 دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح

 المعنوية لديهم

المش���اركة ف���ي مهرج���ان تك���ريم    

 األسير المحرر سامر العيساوي
 القدس -العيسوية  م٢٨/١٢/٢٠١٣

 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 ١٤ 
دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح 

 المعنوية لديهم

المش���اركة ف���ي اس���تقبال األس���رى  

المح����ررين المف����رج ع����نهم م����ن   

 سجون االحتالل

 رام اهللا –المقاطعة  م٣١/١٢/٢٠١٣
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 ١٤ 
دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح 

 المعنوية لديهم

المش�����اركة ف�����ي تق�����ديم الته�����اني  

 لألسرى المفرج عنهم
 القدس م٣١/١٢/٢٠١٣

 المفتي العام

 للقدس والديار الفلسطينية 

 ١٤ 
دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح 

 المعنوية لديهم

االحتف��ال واس��تقبال  المش��اركة ف��ي

 األسرى المحررين
 مفتي محافظة سلفيت سلفيت م٣١/١٢/٢٠١٣

 ١٧ 
توطي�������د العالق�������ات والتع�������اون 

 المشترك

حضور أمس�ية ش�عرية ف�ي مرك�ز     

 يافا
 مفتي محافظة نابلس محافظة نابلس م١/١/٢٠١٤

 ١٤ 
دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح 

 المعنوية لديهم

المش���اركة ف���ي اس���تقبال األس���رى  

نهم واس�تقبال األس�يرين   المفرج ع� 

 محمود معمر وعدنان األفندي

 مفتي محافظة بيت لحم محافظة بيت لحم م١/١/٢٠١٤

 ١٤ 
دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح 

 المعنوية لديهم

المش���اركة ف���ي مهرج���ان تك���ريم    

 األسير جمال أبو جمل
 القدس م٣/١/٢٠١٤

 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية



 ٧ 

 ١٤ 
ال�����روح دع�����م األس�����رى ورف�����ع 

 المعنوية لديهم

المش���اركة ف���ي مهرج���ان تك���ريم    

 لألسير بالل أبو حسين
 القدس م٤/١/٢٠١٤

 

 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 تكريم الشخصيات الوطنية ١٧ 

المش��اركة ف��ي حف��ل تك��ريم الس��يد    

تيس��ير نص��ر اهللا عض��و المجل��س    

ال��وطني رئ��يس مرك��ز ياف��ا عل��ى    

ل�دفاع  خدماته الكبي�رة للجمه�ور وا  

 عن قضايا الالجئين

 مفتي محافظة نابلس محافظة نابلس م٤/١/٢٠١٤

 تكريم الشهداء ١٧ 

زي���ارة مق���ابر الش���هداء الع���راقيين 

واألردني�����ين والفلس�����طينيين ف�����ي  

 المحافظة بمناسبة يوم الشهيد

 مفتي محافظة نابلس محافظة نابلس م٤/١/٢٠١٤

 دعم صمود المواطنين ١٤ 

ية م��ع المش��اركة ف��ي وقف��ة تض��امن

سكان مخيم اليرموك المحاصرين 

 في سوريا

 مفتي محافظة بيت لحم محافظة بيت لحم م٥/١/٢٠١٤

 توطيد العالقات ٧ 

المش����اركة ف����ي اس����تقبال س����يادة    

ال�����رئيس الس�����ريالنكي ماهين������دا   

 راجبكا

 رام اهللا –مقر المحافظة  م٦/١/٢٠١٤
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 تتوطيد العالقا ٧ 
االحتف��ال ب��ذكرى تأس��يس الج��يش   

 العربي العراقي
 م٦/١/٢٠١٤

مقبرة شهداء الجيش 

 العراقي

 جنين

 مفتي محافظة جنين

 ١٤ 
دع�����م األس�����رى ورف�����ع ال�����روح 

 المعنوية لديهم

المشاركة في حفل تكريم األس�رى  

 المحررين في قاعة بلدية البيرة
 البيرة -قاعة بلدية البيرة  م٨/١/٢٠١٤

 المفتي العام 

 قدس والديار الفلسطينيةلل



 ٨ 

 توطيد العالقات ٧ 

مرافق��ة ال��رئيس الس��ريالنكي ف��ي    

جول�����ة ف�����ي المس�����جد األقص�����ى   

المبارك واطالع�ه عل�ى انتهاك�ات    

 سلطات االحتالل

 القدس م٨/١/٢٠١٤
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 توطيد العالقات ٧ 

المش�����اركة ف�����ي اس�����تقبال وف�����د    

جد برلم����اني بحرين����ي ف����ي المس���� 

األقص��ى المب��ارك واطالع��ه عل��ى 

 أوضاع مدينة القدس

 القدس م١٠/١/٢٠١٤
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 توطيد العالقات ٧ 

المش��اركة ف��ي اس��تقبال وف��د اتح��اد  

اإلذاع���ات العربي���ة ف���ي المس���جد    

 األقصى المبارك

 القدس م١٢/١/٢٠١٤
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 ١٧ 
المحافظ��ة عل��ى إحي��اء المناس��بات 

 الدينية

المش���اركة ف���ي الحف���ل المرك���زي  

ال������ذي أقامت������ه وزارة االوق������اف 

والش���ؤون الديني���ة احتف���اال بمول���د  

 النبي صلى اهللا عليه وسلم

 م١٣/١/٢٠١٤
 –قصر رام اهللا الثقافي 

 رام اهللا

 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 ١٧ 
بات المحافظ��ة عل��ى إحي��اء المناس��

 الدينية

المش����اركة ف����ي احتف����االت ديني����ة 

بمناس����بة ذك����رى المول����د النب����وي 

الش��ريف وتكريم��ا لحفظ��ة الق��رآن   

 الكريم

 الرام م١٦/١/٢٠١٤
 الوكيل المساعد 

 لدار اإلفتاء الفلسطينية

 دعم صمود المواطنين ٢٨ 

يؤم المصلين ف�ي مس�جد عل�ي ب�ن     

أب��ي طال��ب ف��ي قري��ة دي��ر اس��تيا      

 نالذي أحرقه المستوطنو

 دير استيا م١٧/١/٢٠١٤
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية



 ٩ 

 إعداد شباب المستقبل ١٦ 
المش���اركة ف���ي تنظي���ف ش���وارع    

 القرية
 مفتي محافظة جنين جنين -قرية جلبون  م١٨/١/٢٠١٤

 توطيد العالقات ٧ 

تك��ريم س��عادة الس��يد ياس��ر عثم��ان  

س���فير جمهوري���ة مص���ر العربي���ة  

 ي فلسطينبسبب انتهاء خدمته ف

 م٢٠/١/٢٠١٤
 مكتب السفارة المصرية

 رام اهللا

 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 توطيد العالقات ٧ 
المش���اركة ف���ي اس���تقبال ال���رئيس   

 الروماني السيد ترايان باسيسكو
 مفتي محافظة نابلس رام اهللا –مقاطعة مقر ال م٢١/١/٢٠١٤

 ٧ 
نش�ر ال��وعي ال��ديني وإع��داد جي��ل  

 بلالمستق

المش��اركة ف��ي حف��ل تك��ريم حفظ��ة  

 ألجزاء من القرآن الكريم
 مفتي محافظة نابلس نابلس -قاعة ماسة  م٢٢/١/٢٠١٤

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

المش��اركة ف��ي حف��ل ت��أبين الش��هيد  

 صالح العمارين
 مفتي محافظة بيت لحم بيت لحم –قاعة الفينيق  م٢٣/١/٢٠١٤

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

المش��اركة ف��ي حف��ل ت��أبين الش��هيد  

 معين األطرش
 م٢٥/١/٢٠١٤

 –قاعة المركز الروسي 

 بيت لحم
 مفتي محافظة بيت لحم

 دعم صمود الفلسطينيين ١٤ 

المش���اركة ف���ي حض���ور اجتم���اع   

ث�����ة مخ�����يم غااللجن�����ة الش�����عبية إل

 اليرموك

 محافظة طوباسمفتي  طوباس م٢٦/١/٢٠١٤

 إعداد قادة وشباب المستقبل ١٦ 

المش������اركة ف������ي حف������ل اختت������ام  

المعس��كر الش��توي ألش��بال حرك��ة   

 فتح في قاعة الفينيق في بيت لحم

 مفتي محافظة بيت لحم بيت لحم م٢٧/١/٢٠١٤



 ١٠ 

 دعم صمود األسرى ١٤ 

المش���������اركة ف���������ي االعتص���������ام 

التض��امني م��ع األس��رى المرض��ى 

والمض����ربين ع����ن الطع����ام ف����ي    

 جون االحتاللس

 مفتي محافظة طوباس طوباس م٢٨/١/٢٠١٤

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

المشاركة في أداء التعزية بالشهيد 

 شادي حمامرة
 مفتي محافظة بيت لحم بيت لحم -حوسان  م٢٨/١/٢٠١٤

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

ي تعزي�ة بوف�اة الش�اب    المشاركة ف

محم��د محم��ود مب��ارك ف��ي مخ��يم     

 الجلزون

 وفد من دار اإلفتاء رام اهللا م٣٠/١/٢٠١٤

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

المش��اركة ف��ي حف��ل ت��أبين الش��هيد  

محم��ود زق��وت الب��دوي م��ن مخ��يم  

 العروب

 م٣١/١/٢٠١٤
بيت  –قاعة مؤسسة إبداع 

 لحم
 بيت لحم مفتي محافظة

 توطيد العالقات ٧ 

المشاركة في حفل اس�تقبال س�عادة   

س����فير جمهوري����ة تركي����ا الس����يد    

مص���طفى س���ارينتش ب���دعوة م���ن   

 جمعية الصداقة التركية

 رام اهللا م٢/٢/٢٠١٤
 الوكيل المساعد 

 لدار اإلفتاء الفلسطينية

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

ز الش����هداء المش����اركة ف����ي تجهي����

داوود أبو صوي وآي�ات األخ�رس   

ف��ي مستش��فى بي��ت ج��اال والص��الة  

عليهم�����ا ف�����ي مدرس�����ة الدهيش�����ة 

وتشييعهما إلى مقبرة الش�هداء ف�ي   

 أرطاس

 مفتي محافظة بيت لحم بيت لحم –أرطاس  م٣/٢/٢٠١٤



 ١١ 

 استصالح األرض وزراعتها ٢٢ 

المش��اركة ف��ي فعالي��ات االحتف��ال    

المركزي بي�وم الش�جرة وتخض�ير    

 لسطينف

 رام اهللا –دير جرير  م٣/٢/٢٠١٤
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 دعم صمود األسرى ١٤ 

المش���������اركة ف���������ي االعتص���������ام 

مني مع األسرى والمرضى االتض

 المضربين عن الطعام

 طوباسمحافظة مفتي  محافظة طوباس م٤/٢/٢٠١٤

 دعم صمود األسرى ١٤ 

المشاركة في االعتصام أم�ام مق�ر   

لص����ليب األحم����ر تض����امنًا م����ع   ا

 األسرى الفلسطينيين

 مفتي محافظة أريحا واألغوار أريحا واألغوار م٥/٢/٢٠١٤

 ٢٢ 
االهتم�����������������ام باألراض�����������������ي 

 واستصالحها وزراعتها

حض��ور االحتف��ال المرك��زي بي��وم 

الش������جرة ال������ذي أقامت������ه وزارة   

 الزراعة وزراعة أشجار الزيتون

 م٦/٢/٢٠١٤
 منطقة عين فارس، نحالين

 لحمبيت 
 مفتي محافظة بيت لحم

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

المش��اركة ف��ي حف��ل ت��أبين تش��ييع    

جثمان الشهيد أحمد الفقيه الذي ت�م  

اس���ترداده م���ن س���لطات االح���تالل 

 االسرائيلي

 مفتي جنوب الخليل جنوب الخليل م١٠/٢/٢٠١٤

 دعم صمود األسرى ١٤ 
تض��امني المش��اركة ف��ي اعتص��ام   

 مع األسرى الفلسطينيين
 م١١/٢/٢٠١٤

 مقر الصليب االحمر

 جنوب الخليل
 مفتي جنوب الخليل



 ١٢ 

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع عائالت الشهداء

ي حف�ل ت�أبين وتش�ييع    المش�اركة ف�  

جثم����ان الش����هيد محم����د ش����اهين    

بالتع����اون م����ع الحمل����ة الوطني����ة    

الس���ترداد جث���امين الش���هداء ف���ي    

 دورا

 مفتي جنوب الخليل دورا م١٧/٢/٢٠١٤

 المحافظة على التراث ١٧ 

ي افتت����اح مس����ابقة  المش����اركة ف���� 

األص����وات الجميل����ة ف����ي ت����الوة    

الق���رآن الك���ريم برعاي���ة وزارت���ي  

 الثقافة واألوقاف

 م١٧/٢/٢٠١٤
 حرم جامعة النجاح

 نابلس
 مفتي محافظة نابلس

 توطيد العالقات ٧ 
ي اس����تقبال س����يادة  المش����اركة ف���� 

 البيرو السيد أوالنتا هوماالرئيس 
 مفتي محافظة نابلس رام اهللا –مقر الرئاسة  م١٨/٢/٢٠١٤

 توطيد العالقات ٧ 
تقديم الته�اني لس�فير تركي�ا الجدي�د     

 السيد مصطفى سارنتش
 القدس م٢٤/٢/٢٠١٤

 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع أسر الشهداء

تقديم واجب الع�زاء بالش�هيد مؤي�د    

 صالح الدين
 رام اهللا –حزما  م٢٥/٢/٢٠١٤

 المفتي العام 

والوكيل  للقدس والديار الفلسطينية

 المساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية

 ٤ 
مش���اركة الم���واطنين ف���ي الحك���م   

 المحلي وإعداد شباب المستقبل

المش����اركة ف����ي جول����ة إعالمي����ة   

ارة نظمته����ا وزارة اإلع����الم لزي���� 

العدي�����د م�����ن المن�����اطق المه�����دد    

بالمص������ادرة م������ن قب������ل ق������وات 

 االحتالل اإلسرائيلي

 مفتي محافظة بيت لحم بيت لحم م٢٧/٢/٢٠١٤



 ١٣ 

 ١٤ 
دع��������م ص��������مود الفلس��������طينيين  

 والتضامن مع أسر الشهداء

تأدي�����ة واج�����ب الع�����زاء بالش�����هيد 

 ساجي جرابعة
 رام اهللا –بيتين  م١٢/٣/٢٠١٤

 المفتي العام 

 فلسطينيةللقدس والديار ال

 ١٧ 
توطي������د العالق������ات اإلس������المية  

 المسيحية

ترتي����ب زي����ارة الباب����ا واس����تقبال   

 المطران وليم الشوملي
 مفتي محافظة بيت لحم بيت لحم –مخيم الدهيشة  م١٦/٣/٢٠١٤

 دعم القيادة في مواقفها الثابتة ١٧ 

المشاركة في فعالي�ات دع�م س�يادة    

ال����رئيس محم�����ود عب�����اس "أب�����و  

 مازن"

 رام اهللا م١٧/٣/٢٠١٤
 المفتي العام 

 للقدس والديار الفلسطينية

 ٢٢ 
التع���رف عل���ى االم���ان المقدس���ة    

والث��روة المائي��ة   ومص��ادر المي��اه 

 في نهر األردن واألغوار

دراسة تطوير المشاريع الزراعية 

 والصناعية في المنطقة
 األغوارأريحا و م١٨/٣/٢٠١٤

 مفتي محافظة بيت لحم

 مفتي محافظة أريحا واألغوار

 ١٧ 
دعم القيادة الفلسطينية والتض�امن  

 مع األسرى

مهرج���ان تأيي���د ومبايع���ة لل���رئيس 

 وتضامن مع األسرى القدامى
 م١٨/٣/٢٠١٤

 مديرية التربية والتعليم

 جنوب الخليل
 مفتي جنوب الخليل

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤ 

 

 )٣(عددها  المؤتمرات:

 مالحظات

 البند 

في خطة 

 الحكومة

 أهم التوصيات
نوع 

 المشاركة

عدد 

 المشاركين
 المنظمة الجهة عنوان المؤتمر المكان التاريخ العام الهدف

 ٧ 

التعاون 

اإلعالمي 

 المشترك

 حضور

 وإلقاء كلمة
 م٨/١/٢٠١٤ توطيد القالقات ١

 –فندق الموفنبيك 

 رام اهللا

المشاركة في أعمال 

مؤتمر اتحاد اإلذاعات 

 العربية

 وزارة االعالم

 ١٧ 

الدعوة إلى العمل 

 على إصالح

فساد األمة في 

هذا الزمان وفقا 

للكتب المقدسة 

التي نزلت من 

 عند اهللا

تقديم ورقة 

 عمل
١ 

األهداف التي 

يبعث اهللا من 

 أجلها األنبياء

 فندق ساحة المهد م١٠/١/٢٠١٤
ى خطى التراث العربي لع

 المسيحي في فلسطين

مركز اللقاء للدراسات 

 الدينية والتاريخية

 ١٧ 
أن يكون الحوار 

 للتعامل أساسًا

حضور 

 وتقديم بحث
١ 

نشر الوعي 

الديني وتوطيد 

 العالقات

 البرازيل م٧/٢/٢٠١٤

السابع والعشرين  المؤتمر

لمسلمي أمريكا الالتينية 

ودول البحر الكاريبي 

بعنوان"أسس الحوار بين 

 األقليات المسلمة"

مركز الدعوة اإلسالمية 

 ألمريكا الالتينية

 



 ١٥ 

 )٢٢(عددها  العمل: ورشات 

 الحظاتم

الذي  البند 

يتوافق مع 

خطة 

 الحكومة

عدد 

 المشاركين
 عنوان الورشة منظم الورشة المكان التاريخ  الهدف العام

 ١ ١٤ 
ضرورة دمج ذوي 

 اإلعاقة في المجتمع
 دورا م٢٢/١٢/٢٠١٣

 مديرية التربية والتعليم 

 جنوب الخليل 
 اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

 ١ ٥ 

التعرف على مفهوم 

جالت العامة الس

وضمان حق 

المواطن باالطالع 

والمشاركة االيجابية 

في إدارة الشأن العام 

وحفظ الذاكرة 

الفلسطينية لمؤسسات 

 الدولة

 رام اهللا –مقر مؤسسة أمان  م٢٣/١٢/٢٠١٣
جل النزاهة أاالئتالف من 

 والمساءلة(أمان)

إدارة السجالت العامة وحق 

 الجمهور في الوصول إليها

 ١ ٢ 

المالحظات  إبداء

واألفكار ذات الصلة 

 بموضوع الورشة

 ديوان الموظفين العام مقر ديوان الموظفين العام م٦/١/٢٠١٤
مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة 

 العامة

 ١ ٢ 
إبداء المالحظات 

واألفكار ذات الصلة 

١٩-

 م٢٠/١/٢٠١٤
 وتوصيف الوظائفتصنيف  العام ديوان الموظفين رام اهللا -فندق السيزر



 ١٦ 

 الحظاتم

الذي  البند 

يتوافق مع 

خطة 

 الحكومة

عدد 

 المشاركين
 عنوان الورشة منظم الورشة المكان التاريخ  الهدف العام

 بموضوع الورشة

 ١ ١٧ 

الحفاظ على اللغة 

هميتها أالعربية وبيان 

 في فهم القرآن

 اللغة العربية جمعية دار البر غزة -مقر جمعية دار البر م٢٦/١/٢٠١٤

 ١ ٥ 

مناقشة التقرير الذي 

أعده الجهاز 

 لإلحصاءالمركزي 

 الفلسطيني

 رام اهللا –السيزار فندق  م٢٨/١/٢٠١٤
 حصاءالجهاز المركزي لإل

 الفلسطيني

اطالق قاعدة بيانات نظام  المراقبة 

 اإلحصائي

 ١ ١٤ 
التوعية عن مخاطر 

 المخدرات
 مقر جامعة القدس المفتوحة م٢٩/١/٢٠١٤

 جامعة القدس المفتوحة

 طولكرم
 المخدرات

 ١ ٤ 

مشاركة المؤسسات 

في الحفاظ  الحكومية

 على النظافة

 النظافة ورابلدية د دورا -مركز شهداء دورا م٣/٢/٢٠١٤

 ١ ١٧ 
بيان األحكام الشرعية 

 الخاصة بالوقف
 الوقف وأحكامه أوقاف جنين جنين -الغرفة التجارية  م١٠/٢/٢٠١٤

 ١ ١٤ 
التوعية عن مخاطر 

 المخدرات
 ظاهرة المخدرات وزارة الصحة طولكرم -قاعة القدس  م١٨/٢/٢٠١٤



 ١٧ 

 الحظاتم

الذي  البند 

يتوافق مع 

خطة 

 الحكومة

عدد 

 المشاركين
 عنوان الورشة منظم الورشة المكان التاريخ  الهدف العام

 ١ ١٧ 
حرمة الجزع عند 

 المصيبة
 م١٩/٢/٢٠١٤

 عاية المسنينمقر جمعية ر

 سلفيت 
 الجزع عند المصيبة جمعية رعاية المسنين

 ١ ٢ 

زيادة الوعي بطرق 

وأساليب التجارة 

 اإللكترونية

 م٢٢/٢/٢٠١٤
 غرفة تجارة وصناعة نابلس

 نابلس

 ةجامعة القدس المفتوحة والغرف

 التجارية
 التجارة اإللكترونية

 ١ ١٧ 
توحيد الجهود لحماية 

 اإلبراهيمي الحرم
 حماية الحرم االبراهيمي أوقاف الخليل محافظة الخليل م٢٥/٢/٢٠١٤

 ١ ٤ 

استعراض إنجازات 

 ٢٠١٣المديرية لعام 

 ومساهمات الشركات

 الشراكة أساس اإلنجاز الشؤون االجتماعيةمديرية  جنين -مير قاعة األ م٢٥/٢/٢٠١٤

 ١ ٢ 

إبداء المالحظات 

واألفكار ذات الصلة 

 بموضوع الورشة

 م٢٦/٢/٢٠١٤
 مقر مؤسسة أمان 

 رام اهللا
 مؤسسة أمان

الشفافية في تعيينات الخبراء 

 والمستشارين في القطاع العام

 فعاليات القرآن الكريم أوقاف طولكرم طولكرم -قاعة ليلتي م٢٧/٢/٢٠١٤ التوعية بعلوم القرآن ١ ١٧ 

 ١ ١٤ 
حماية حقوق األطفال 

 ورعايتهم
 م٢/٣/٢٠١٤

 ية مقر اتحاد المرأة الفلسطين

 جنين
 حماية األطفال من التحرش ة والمركز الفلسطينيأاتحاد المر

التعريف بمهام  ١ ١٧   الشريفالنبوي الحديث  طولكرم أوقاف طولكرم م٢/٣/٢٠١٤



 ١٨ 

 الحظاتم

الذي  البند 

يتوافق مع 

خطة 

 الحكومة

عدد 

 المشاركين
 عنوان الورشة منظم الورشة المكان التاريخ  الهدف العام

الحديث الشريف 

 وتخريجه

 ١ ٢ 
تنظيم الحج بطريقة 

 يكون صديقًا للبيئة
 م٣/٣/٢٠١٤

بلدية بيت  –عمارة السالم 

 لحم

 بيت لحم

حج االخضر مؤسسة ال

النرويجية العالمية وبلدية بيت 

 لحم

 السياحة الدينية المستدامة

 مقر المدرسة م٨/٣/٢٠١٤ بيان أهمية العلم ١ ١٧ 
 مدرسة عبد اهللا بن رواحة

 غزة
 العلم

 ١ ١٧ 
تعريف اآلباء بحقوق 

 األبناء
 حقوق األبناء أسرة مسجد التوحيد خانيونس -مسجد التوحيد  م٩/٣/٢٠١٤

 ١ ١٧ 

وعية الطالب بتعاليم ت

االسالم الخاصة 

 بالطهارة والنظافة

 م١١/٣/٢٠١٤
 مدرسة محمد بن مكتوم 

 الخليل 
 خذ بيدي جمعية أحالم الطفولة

 

 .فقط شة واحدة، باستثناء ورمالحظة: جميع الورشات كانت تتم في يوم واحد فقط

 

 

 



 ١٩ 

 أبرز نشاطات الدار
 ينيةبدار اإلفتاء الفلسطخاصة ال النشاطاتأبرز 

 المعيقات

البند  الذي 

يتوافق معه في 

 خطة الوزارة

 تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز ما
الجهة 

 الداعمة

التكلفة 

المالية 

لهذا 

 النشاط

 اسم النشاط أو البرنامج وصف النشاط الهدف العام

  

 ،فتوى عامة )١٦٤(تم إصدار 

 )٩٩٣(فتوى طالق، و )٨٩٥(

فتوى  )٩٨٤٥(ولكترونية، إفتوى 

 شفوية

  
المساهمة في خلق 

 مجتمع واعي دينيًا

استفسارات  ناإلجابة ع

 المواطنين
 إصدار الفتاوى

  
عدد البرامج واألخبار والبيانات 

 )٤٥٠(يساوي
  

إيصال الوعي الديني 

 للمواطنين

أسئلة المواطنين  ناإلجابة ع

 عبر وسائل اإلعالم المختلفة
 وأخبار الدار تقديم البرامج الدينية

   زكية) ت٢٨(  

المحافظة على ضبط 

أحوال الناس ضمن 

 األمور الشرعية

إصدار تزكيات لطالب علم 

 صانع غذائية والمحتاجينوم
 إصدار عدد من التزكيات

   )٣٢(بلغ عدد اإلصدارات   
المساهمة في نشر 

 الوعي الديني

إصدار مجلة اإلسراء وكتب 

 فتاوى ونشرات دينية

 إصدار عدد من الكتب 

 والمقاالت النشراتوالدراسات و

  
 

  عدد خطب الجمعة التي تم إلقاءها

)٩٦( 

  
المساهمة في نشر 

 الوعي الديني
 إلقاء خطب الجمعة إلقاء خطب دينية في المساجد

   )٣٩٣(  التي تم إلقاؤها سودرعدد ال  
المساهمة في نشر 

 الوعي الديني

إلقاء محاضرات دينية في 

 مختلف مؤسسات المجتمع
 دينية إلقاء دروس
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 المعيقات

البند  الذي 

يتوافق معه في 

 خطة الوزارة

 تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز ما
الجهة 

 الداعمة

التكلفة 

المالية 

لهذا 

 النشاط

 اسم النشاط أو البرنامج وصف النشاط الهدف العام

 التواصل مع المجتمع   )٤٨( اتمشاركال عدد  
حضور افتتاح مساجد 

 وجمعيات خيرية

 حضور افتتاح مراكز 

 ومؤسسات مختلفة

 التضامن مع المواطنين     )٥٦٧( عدد المشاركات  
زيارات عائالت أسرى 

 وشهداء

المشاركة في الفعاليات الرسمية 

 والشعبية

   خالف )٣٣٧(  حل    
و من الترابط خلق ج

 المجتمعي

حل المشاكل العائلية 

 والعشائرية

المساهمة في حل الخالفات 

 والنزاعات

 نشر الوعي   ندوة) ٢٦(  
توضيح الحكم الشرعي في 

 المسائل المختلفة
 المشاركة في إلقاء ندوات

  
 )٣( جلساتعدد ال

 )٤(وعدد القرارات الصادرة 
  

إصدار الحكم الشرعي 

قضايا  فيما يتعلق بعدة

 خالفية

اإلجابة عن استفسارات 

المواطنين والمؤسسات 

الرسمية وغيرها وتبيان الحكم 

 الشرعي فيما يتعلق بقضايا

جتماعية اال : هامة، منها

 طبية وغيرها القتصادية واالو

 علىجلسات مجلس اإلفتاء األ

   حالة مرضية )٢٤(تحويل   
إصدار حكم شرعي فيما 

 يتعلق بقضايا طبية

حاالت مرضية بحاجة  تحويل

للرأي الطبي إلصدار الفتاوى 

 الشرعية

التعاون مع وزارة الصحة 

الفلسطينية في إصدار فتاوى 

 اإلجهاض وغيرها
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الفتاوى التي تم إصدارها خالل الفترة من 19 كانون األول 2013 إلى 19 آذار 2014م

فتاوى شفوية
9845
%83

فتاوى الكترونية
993
%8

فتاوى طالق
895
%8 فتاوى عامة

164
%1

فتاوى طالق
فتاوى عامة
فتاوى الكترونية
فتاوى شفوية
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22 
3 

52 

450 

28 32 

96 

393 

48 

567 

337 

26 24 
2 

األخبار  زيارات داخلية المؤتمرات ورشات العمل
والبرامج 

 الدينية

حضور افتتاح  دروس دينية خطب الجمعة كتب ونشرات تزكيات
 مؤسسات

المشاركة في 
فعاليات رسمية 

 وشعبية

حل النزاعات 
 والخالفات

زيارات  فتاوى طبية إلقاء الندوات
 خارجية

 م٢٠١٤آذار  ١٩إلى  ٢٠١٣كانون االول  ١٩إحصاءات نشاطات دار اإلفتاء خالل الفترة من 



 ٢٣ 

 : أبرز النتائج المستخلصة من األنشطة
 

 
 النتائج المستخلصة

اسم النشاط أو 
 البرنامج

 

وه��ذا  ،ال��دار المش��اركات الرس��مية والش��عبية الت��ي تش��ارك فيه��اع��دد  عل��ىارتف��اع  ط��رأ

مش��اركة  عل��ى عدس��ات المش��اركاتمث��ل ه��ذه ن حي��ث إ ،اوأه��دافه  م��ع خطته��ا ىيتماش��

) ٥٦٧وبل��غ ع��ددها خ��الل فت��رة إع��داد التقري��ر(  ،والمؤسس��ات ف��ي فعالياته��ا الم��واطنين

م، ف�ي ح�ين   ٢٠١٢ -٢٠١١) مشاركة خالل فترة مشابهة م�ن الع�ام   ٢١١مشاركة مع (

) مش�اركة يعن�ي زي�ادة ملحوظ�ة ف�ي ه�ذه       ٣٩٥بلغ ع�ددها ف�ي التقري�ر الربع�ي الس�ابق(     

ويش�ير ذل�ك م�ن جان�ب آخ�ر إل�ى أن ال�دار         المشاركات التي يشارك فيها الجميع تقريب�ًا، 

 تسير وفق خطة مرسومة، وتنجح في تطبيقها.

المشاركة في 
الفعاليات الرسمية 

 والشعبية

 

الت�ي تق�وم به�ا ال�دار وه�ي ته�دف إل�ى         الزي�ارات الداخلي�ة  طرأ ارتف�اع عل�ى ع�دد    

ع المساهمة في خلق مجتمز على تحّفوبالتالي  ،المواطن بحقوقه وواجباته تعريف

زي�ارة  ) ٤١مقارنة م�ع (  زيارة) ٥٣ (وبلغ عددها خالل فترة إعداد التقرير  .واٍع

 ع���دد ف���ي ح���ين بل���غ، م٢٠١٢ – ٢٠١١م���ن الع���ام  فت���رة مش���ابهةخ���الل  داخلي���ة

من  هذايشير و، زيارة داخلية) ٣٨(في التقرير الربعي السابق  الزيارات الداخلية

، ال�وعي ال�ديني   مة ف�ي نش�ر  جانب آخ�ر إل�ى أن ال�دار تس�ير وف�ق خطته�ا المرس�و       

 وتحقق إنجازات على هذا الصعيد.

 زيارات داخلية

 

) ٩٩٣(بل�غ ع�ددها   و ، ال�دار  الص�ادرة ع�ن   الفت�اوى اإللكتروني�ة  طرأ ارتفاع على ع�دد  

فت��وى ) ٧٢٩ف��ي ح��ين بل��غ ع��ددها ف��ي التقري��ر الربع��ي الس��ابق (      ،فت��اوى إلكتروني��ة  

 ،م�ن خ�ارج فلس�طين   ل�دار  لوى اإللكتروني�ة  الفت�ا وقد لوحظ ورود العديد من  إلكترونية،

مما بالدار  الهيئات والمؤسسات المحلية والدوليةو نالمستفتييثقة هذا التوجه إلى ويعود 

تعزيز الوجود الرسمي للدار في جميع المحافل المحلي�ة   فيكثير من األحيان  فييساهم 

 .والدولية

 الفتاوى اإللكترونية
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 معيقاتلا
 
 

ك العديد من المعيقات التي واجه�ت إع�داد ه�ذا التقري�ر، حي�ث أن األوام�ر المالي�ة        كان هنا  

المقررة للدار تأخرت نسبّيًا عن موعد صرفها، مما أث�ر عل�ى بع�ض نش�اطات الع�املين ف�ي       

الدار، أما بالنسبة للتكلفة المالية لنشاطات الدار، فإنه يصعب قياس أعمال ال�دار، حي�ث إنه�ا    

من السهولة قياسه، آمل�ين معالج�ة ه�ذه الص�عوبة مس�تقبًال، وع�دا ع�ن         تعتمد على عمل ليس

 اتواإلدار دار اإلفت�اء ف�ي محافظ�ات ال�وطن،     فروعذلك فقد كان هناك تجاوب وتعاون مع 

 العامة، آمًال في إنجاز هذا التقرير بنجاح وشمولية ودقة.

 التوصيات

 

اإلدارة ات س�ابقة ال�ذكر، ف�إن    في ض�وء النت�ائج المستخلص�ة م�ن التقري�ر م�ن خ�الل النش�اط        

 وصي باآلتي:واإلعالم تللعالقات العامة العامة 

عبر الفتاوى اإللكترونية خاصة مع وجود كثير  نالمستفتيياالستمرار في التواصل مع   -١

 من وسائل االتصال المتطورة مما يوفر الوقت والجهد والمال.

يج��ابي عل��ى ال��رأي الع��ام  مواص��لة التركي��ز عل��ى ورش��ات العم��ل، لم��ا له��ا م��ن ت��أثير إ     -٢

 وتوعيته وتثقيفه، وفي إطار مجال عمل دار اإلفتاء.

مع أن إصدار النشرات والكتب للدار في وضع ممتاز، وهن�اك جه�ود للحف�اظ عل�ى ه�ذا       -٣

المستوى م�ن النش�اط إال أن�ه يج�ب االس�تمرار ف�ي التركي�ز علي�ه كوس�يلة جي�دة للتثقي�ف            

 .نمن المواطنيونشر الوعي ألكبر عدد ممكن 

التركيز على النشاطات اإلعالمية التي تصدر عن ال�دار والت�ي له�ا دور كبي�ر ف�ي نش�ر        -٤

 الوعي الديني.

 

 

 



 ٢٥ 

 

 ادر ومراجع التقريرمص
    

لعالق��ات العام��ة واإلع��الم ف��ي مراجعه��ا لجم��ع المعلوم��ات ع��ن       لالعام��ة  اعتم��دت اإلدارة 

ت، ث��م إعادته��ا  دارااإلنش��اطات ال��دار، عل��ى نم��اذج ت��م إع��دادها وتوزيعه��ا عل��ى الف��روع و    

 لتفريغها وتبويبها. لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

 
 


