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 الملخص

 

 

 

عملنااا خااالل إعااداد تاايا التقرياار علااى إشهااار أتاام النشاااطات التااي تقااوم بهااا دار اإلفتاااء الفلسااطينية خااالل فتاارة     

عداده، علمًا بأن تيه النشاطات تتوافق مع خطة الدار التي تعمل علاى تحقيقهاا والمقدماة للحةوماة، وتايه الخطاة       إ

وقد م 4116-4112التنمية الوطنية لألعوام وخطة م، 4113-4111تي جزء من الخطة الوطنية للحةومة للعام 

وفاروع الادار الموجاودة فاي مختلا        إداراتتم تجميع وتحضير تيا التقرير مان خاالل النشااطات التاي تقاوم بهاا       

المحافظات الفلسطينية، من خالل اتباع آلية توزياع نماوذج حاول أتام األعماال التاي تقاوم بهاا الادار علاى الفاروع            

وقاد عمال القاائمون فاي      لعالقات العاماة واإلعاالم معادة التقريار،    ل اإلدارة العامةإعادته إلى وتعبئته ثم  إلداراتوا

علااى تفريااب وتبويااا تاايه المعلومااات مااع الحاارر علااى إشهااار أباارز النشاااطات  والتأ ااد ماان دقتهااا    إلدارةتاايه ا

تتوافاق واألعماال   ت وقاد تام تبوياا وتصاني  تايه النشااطات ل      لفاروع واإلدارا وصحتها من خالل نشاطات تايه ا 

 المشاار ة فاي الفعالياات الرسامية والشاعبية     فاي  وقاد لاوحخ خاالل إعاداد تايا التقريار ارتفااع         التي تقوم بها الدار،

لتقريار الربعاي الساابق    ل مشاار ة " 567خاالل فتارة إعاداد تايا التقريار مقارناة ماع "        مشاار ة " 724لتصل إلى"

المؤسساات الرسامية والشاعبية نشااطاتها     ومشاار ة  بمشااطرة  اتتماام الادار   وتيه الزيادة فاي المشاار ة تعاود إلاى     

 .بالتالي تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطننجاحها في تحقيق إنجازاتها و المساتمةو

 

 المقدمة

 

أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني بتااريخ   ،األستاذ علي أبو دياكتم إعداد تيا التقرير بناء على  تاب معالي    

حيااأ أن الاادار لهااا    م4112 حزيااران 11وحتااى  آذار 11ويغطااي تاايا التقرياار الفتاارة ماان      م،4112 تمااوز 7

تفاعالت ونشاطات واتصاالت وتنسيق مع مختل  الوزارات والمؤسسات الرسمية والشاعبية وذلال لتقاديم أفضال     

لعالقات العامة واإلعالم على إشهار وإباراز أتام النشااطات للادار     ل عامةاإلدارة الوحرصت  الخدمات للمواطنين،

اإلدارة العاماة  ة عشرة بالخصور واتبعات  سداسوالتي تحرر على أن تتوافق مع خطة الدار وخطة الحةومة ال

الاادار فااي جميااع محافظااات  إداراتفااي ذلاال نماااذج خاصااة تاام توزيعهااا علااى فااروع و  للعالقااات العامااة واإلعااالم

 الوطن.

لعالقات العاماة واإلعاالم والتاي    العامة لة اإلداربتعبئة تيه النماذج وإعادتها إلى  إلداراتوقد قامت تيه الفروع وا

قامت بتبويبها وتصنيفها حساا النشااطات المختلفاة واضاعًة أمامهاا ضارورة اساتخالر العبار والنتاائج مان تايه            

 ابعة تنفييتا ومعالجة أي خلل إن وجد.المعلومات والعمل على مت
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 المنهجية

 

لعالقات العاماة واإلعاالم نفاس المنهجياة المتبعاة فاي إعاداد التقاارير الساابقة أي توزياع           اإلدارة العامة لاعتمدت   

 واإلعالملإلدارة العامة للعالقات العامة للدار والمتابعة في تعبئتها وإعادتها  الفروع واإلداراتنماذج فارغة على 

والتي تعمل بعد ذلل على تفريغها ومقارنتها بنشاطات الدار والفروع لألعاوام الساابقة والهادن مان تايه المقارناة       

 العمل على معالجة أي ضع  بل ودعم تيه النشاطات.

 النتائج

 

التقريار   حرصًا على توفير الوقت ولالطاالع علاى النشااطات والتقاارير المعادة بشاةل أفضال فقاد تام إعاداد تايا             

حسا نماذج وأسلوب متفق عليه مع األخوة العاملين في اإلدارة العامة بجودة األداء الحةاومي فاي األماناة العاماة     

 لمجلس الوزراء الفلسطيني، وذلل على النحو اآلتي:
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 ، ومعلومات عنها:زيارات عمل رسمية خارجية  

 :(3)   عدد الزيارات 

 مالحظات

 البند في

 خطة 

 الحةومة

 الزائر المةان ...لى إ...التاريخ من الزيارة الهدن من نتيجة الزيارة

 1 
توطيد العالقات الفلسطينية 

 والقطرية

المشااار ة فااام ا تماااا  اللجناااة القطرياااة  

 لدعم القدس
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية دولة قطر 6/4/2114

 ةدوليتوطيد العالقات الفلسطينية وال 1 
المشار ة فم اللقاء العاالمم واوق قةاية    

 القدس
 الفلسطينيةالمفتم العام للقدس والديار  ةتر يالجمهورية ال 12-13/5/2114

 توطيد العالقات الفلسطينية والهندية 1 

المشااااار ة فاااام فعاليااااات وااااوق القاااادس  

فاام  العربيااة باادعوة ماار الرابطااة الهنديااة

 ويدر أباد

 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية يةالهندالجمهورية  م11-23/6/2114

 

 .بند 34م  والمةونة 4113 –م 4111الحةومة( تي )خطة التنمية الوطنية( للعام البند في خطة (مالحظة: المقصود بالرقم الموجود في خانة  *

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 زيارات عمل رسمية داخلية ال تندرج تحت بند المهام الروتينية :  

 :(63)  عدد الزيارات 

  باستثناء زيارة واحدة فقط.تتم خالل يوم واحد انت جميع الزيارات ، 

 مالحظات
البند في خطة 

 الحةومة
 الزائر المةان التاريخ الهدن من الزيارة نتيجة الزيارة

 استصالح األراضم وزراعتها 22 

 ولة فم المنطقة لتنمية المناطق 

الريفية برفقة وفد مر وزارة الزراعة 

 والمؤسسات غير الحكومية

 م21/3/2114
منطقة عرب الرشايدة 

 بيت لحم –والرواعير 
 مفتم محافظة بيت لحم

 11 
القيادة الفلسطينية فم مواقفها دعم 

 الثابتة

المشار ة فم الفعاليات الجماهيرية فم 

سيادة استقباق ومدينة رام اهلل دعما 

 الرئيس فم تمسكه بثوابته الوطنية

 مفتم محافظة طوباس رام اهلل م21/3/2114

 11 
دعم القيادة الفلسطينية فم مواقفها 

 الثابتة

فم اوتفاالت الدعم والتأييد  المشار ة

 لسيادة الرئيس محمود عباس

 "أبومازن" وفظه اهلل

 رام اهلل م21/3/2114
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية

 وموظفم دار اإلفتاء الفلسطينية

 دعم النساء والحفاظ على وقوقهر 14 

المشار ة فم لقاء نسوي بعنوان 

النافذة "المرأة ما بير مطرقة القوانير 

 وسندان العادات والتقاليد"

 مفتم محافظة طوباس محافظة طوباس م23/3/2114

 11 
نشر الوعم الدينم والحفاظ على 

 التراث واألوقاف

المشار ة فم افتتاح مسجد أبو غوش 

 الكبير
 القدس م23/3/2114

 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية

 

 العمل على نشر الوعم الدينم 1 
المشار ة فم افتتاح البنك اإلسالمم 

 الفلسطينم
 مفتم محافظة طولكرم طولكرم م24/3/2114

 م24/3/2114 وةور اوتفاق بذ رى معر ة الكرامة توطيد العالقات والتوعية العامة 1 
 معهد التدريب العسكري

 أريحا /النويعمه
 مفتم محافظة أريحا واألغوار
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 24 
المسيحية توطيد العالقات اإلسالمية 

 وترويج للسياوة فم فلسطير

وةور ا تما  بخصوص السياوة 

 الدينية فم فلسطير
 مفتم محافظة بيت لحم بيت لحم - معية رعاية اليتيم م25/3/2114

 م21/3/2114 المشار ة فم إوياء يوم الشجرة استصالح األراضم وزراعتها 22 

 مجلس محلم الرشايدة

وروضة األطفاق ومدارس 

القرية و تجمع عشوائية 

 الرواعير المحاذية بيت لحم

 مفتم محافظة بيت لحم

 تكريم  بار السر 14 
وزارة الشؤون  أقامتهوةور اوتفاق 

 اال تماعية
21/3/2114 

 بيت األ داد والمسنير

 أريحا
 مفتم محافظة أريحا واألغوار

 الحث على الصمود والمرابطة 1 
فم الندوة الشعرية بمناسبة  المشار ة

 يوم األرض
 م31/3/2114

  امعة القدس المفتووة

 طوباس
 مفتم محافظة طوباس

 14 
دعم األيتام والمحتا ير والحفاظ على 

 التراث

مشار ة  معية الرومة لرعاية األيتام 

 فم االوتفاق بيوم اليتيم الفلسطينم
 مفتم محافظة بيت لحم محافظة بيت لحم م1/4/2114

 11 
توطيد العالقات اإلسالمية المسيحية 

 ودعم صمود الفلسطينيير

 ولة فم  نيسة المهد ومسجد بالق بر 

وفد صحفم  الطال رباح ومخيم عايدة 

على األوضا  الصعبة التم يعيشها 

 شعبنا

 مفتم محافظة بيت لحم بيت لحم م1/4/2114

 11 
نشر الوعم الدينم والحفاظ على 

 التراث واألوقاف

 المشار ة فم افتتاح مسجد وفصة

 طولكرم
 مفتم محافظة طولكرم محافظة طولكرم م13/4/2114

 14 
دعم النساء وتمكينهر فم الحصوق 

 على وقوقهر

المشار ة فم ا تما  اللجنة المر زية 

 لالوتةان
 م13/4/2114

 وزارة الشؤون اال تماعية

 رام اهلل
 مدير دائرة البحوث

 14 
ع الروح فدعم صمود األسرى ور

 المعنوية لديهم

المشار ة فم وةور مهر ان الحر ة 

 األسيرة
 م13/4/2114

 قاعة المر ز الروسم

 بيت لحم 
 مفتم محافظة بيت لحم

 16 
دراسة سبل دعم صمود الفلسطينيير 

 خاصة المقدسيير

المشار ة فم لقاء فكري ووق 

التحديات التم توا ه المسجد األقصى 

 المبارك

 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية القدس -الليجيس فندق  م16/4/2114
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 1 
دعم المنتو ات الوطنية ومقاطعة 

 منتو ات االوتالق

وةور ا تما  بخصوص تمكير 

المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات 

 االوتالق

 مفتم محافظة بيت لحم محافظة بيت لحم  م16/4/2114

 14 
دعم صمود الفلسطينيير والتةامر 

 مع أسر الشهداء

تقديم وا ب العزاء بالشهيدة نهى 

 القطامش
 مفتم محافظة بيت لحم بيت لحم –مخيم عايدة  م16/4/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم وقفة تةامنية مع 

 األسرى فم سجون االوتالق
 م11/4/2114

 مقر الصليب األومر 

 القدس
 للقدس والديار الفلسطينيةالمفتم العام 

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

مشار ة فم مسيرة بدعوة مر ال

المؤسسات الوطنية للتةامر مع 

األسرى فم سجون االوتالق فم ذ رى 

 يوم األسير فم بيت لحم

 مفتم محافظة بيت لحم بيت لحم م11/4/2114

 إعداد شباب المستقبل 16 
معرض الفر التشكيلم  المشار ة فم

 "خطوة نحو الحياة" بعنوان:
 مفتم محافظة طوباس طوباس م23/4/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم الجلسة االفتتاوية 

للمجلس المر زي الفلسطينم "الدورة 

دورة االسرى  –السادسة والعشرون 

 وإنهاء االنقسام"

 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية اهللرام  م26/4/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم االعتصام التةامنم مع 

األسرى اإلداريير فم سجون االوتالق 

 المةربير عر الطعام

 م31/4/2114
 ساوة المهد 

 محافظة بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 تكريم ر اق االمر 1 

المشار ة فم وفل تكريم ضباط 

وعناصر شرطة المرور بمناسبة 

أسبو  المرور العربم تحت شعار 

 "معا نحو بيئة مرورية آمنة للجميع"

 م6-1/5/2114
 قاعة بلدية بيت لحم

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم
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 11 
العمل على استخدام التكنولو يا فم 

 نشاطات المدارس

المشار ة فم المهر ان الختامم الذي 

مديرية التربية والتعليم فم  هقامتأ

المحافظة لعرض نشاطات الطلبة فم 

 المدارس

 مفتم محافظة  نير محافظة  نير  م6/5/2114

 دعم ذوي االوتيا ات الخاصة 14 
زيارة لمعاق انفجر به لغم أرضم مر 

 مخلفات االوتالق
 م6/5/2114

 قرية الزاوية 

 سلفيت
 مفتم محافظة سلفيت

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم الوقفة التةامنية مع 

 االسرى المةربير عر الطعام
 مفتم محافظة طوباس طوباس م1/5/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم مهر ان تةامنم مع 

 الطعاماألسرى المةربير عر 
 مفتم محافظة بيت لحم الخليل م11/5/2114

 13 
العمل على توسعة المستشفيات 

 وتطوير األنظمة والبرامج فيها

المشار ة فم وفل توسيع مشرو  

المعلومات الصحية فم مستشفى بيت 

  اال

 م12/5/2114
 فندق الجراند روياق

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 14 
الروح دعم صمود األسرى ورفع 

 المعنوية لديهم

االعتصام تةامنا مع األسرى 

 المةربير عر الطعام
 م14/5/2114

 مقر الصليب االومر 

 أريحا واألغوار
 مفتم محافظة أريحا واألغوار

 14 
دعم صمود الفلسطينيير والتةامر 

 مع أسر الشهداء

تقديم وا ب العزاء بالشهداء محمد 

 محمود أبو ظاهر ونديم نوارة
 م11/5/2114

 المزرعة الغربية 

 رام اهلل

المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية 

 والو يل المساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية

 دعم شباب المستقبل 16 
ندية فم وفل تكريم األالمشار ة 

 المقدسية
 م11/5/2114

 نادي  بل الزيتون

 القدس
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية

 وتأهيل شباب المستقبلإعداد  16 

تخريج طالبات المشار ة فم وفل 

الثانوية العامة فم مدرسة بيت لحم 

 الثانوية

 بيت لحم م11/5/2114
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية

 والو يل المساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

االعتصام المقامة المشار ة فم خيمة 

على صرح الشهيد تةامنا مع األسرى 

 المةربير عر الطعام

 م11/5/2114
 مخيم الدهيشة

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم
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 ترويج وتنشيط السياوة فم فلسطير 24 
تشجيع السياوة الدينية االسالمية 

 لمحافظة بيت لحم
 م21/5/2114

 معية رعاية اليتيم ومسجد 

 بيت لحم –عمر بر الخطاب 
 مفتم محافظة بيت لحم

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

 

المشار ة فم االعتصام التةامنم مع 

 األسرى المةربير عر الطعام

 م21/5/2114
 الدهيشة مخيم

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 توطيد العالقات اإلسالمية المسيحية 11 
وةور محاضرة بعنوان )المسيحيون 

 فم إسرائيل: هموم وتحديات(
21/5/2114 

 مر ز اللقاء 

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 11 
نشر الوعم الدينم والحفاظ على 

 التراث واألوقاف

المشار ة فم افتتاح مسجد األمر 

 الوطنم
 مفتم محافظة سلفيت سلفيت م21/5/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

فم االعتصام التةامنم مع المشار ة 

 األسرى المةربير عر الطعام
22/5/2114 

 ساوة المهد 

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 توطيد العالقات اإلسالمية المسيحية 11 
المشار ة فم استقباق قداسة البابا 

 فرنسيس األوق
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية بيت لحم م25/5/2114

 العالقات اإلسالمية المسيحيةتوطيد  11 
المشار ة فم استقباق قداسة البابا 

 فرنسيس األوق
 م25/5/2114

 مخيم الدهيشة 

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 11 
المحافظة على إوياء المناسبات 

 الدينية

المشار ة فم االوتفاق بذ رى اإلسراء 

والمعراج الذي نظمته مديرية أوقاف 

 القدس

 م21/5/2114
 المسجد األقصى المبارك

 القدس
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية

 11 
المحافظة على إوياء المناسبات 

 الدينية ونشر الوعم الدينم

المشاااار ة فااام وفااال تخاااريج وتكاااريم   

الفاااائزير فااام مساااابقة وفااا  القااارآن     

 الكريم والحديث الشريف

 م21/5/2114
 قاعة النورس

 بيت لحم
 لحممفتم محافظة بيت 

 توطيد العالقات 1 

المشااار ة فاام وفاال اسااتقالق المملكااة     

االردنية الهاشامية فام سافارة المملكاة     

 فم رام اهلل

 

 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية رام اهلل م21/5/2114

 1 
منع الظلم وااللتجاء إلى الدير فم 

 ونشر الوعم الدينم قةايا الشرف

المختلفة عر االستما  إلى القةايا 

 المحافظة وتقديم المقتروات
 مفتم محافظة بيت لحم محافظة بيت لحم م21/5/2114
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 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم فعاليات التةامر مع 

 االسرى
 مفتم محافظة بيت لحم بيت لحم –باب الزقاق  م21/5/2114

توطيد العالقات بير المسلمير  المسيحيةتوطيد العالقات اإلسالمية  11 

 والمسيحيير فم بيت لحم
 م31/5/2114

 دير بر عبيد

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 11 
المحافظة على إوياء المناسبات 

 الدينية ونشر الوعم الدينم

فم فعالية شدوا الرواق التم المشار ة 

قامتها مؤسسة شدوا الرواق أ

 األمريكية

 م31/5/2114
 مسجد األبرار –العبيدية 

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

زيارة دير بر عبيد ولقاء الكهنة  توطيد العالقات اإلسالمية المسيحية 11 

 المشرفير على الدير
 مفتم محافظة بيت لحم بيت لحم – دير بر عبيد م31/5/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم االعتصام التةامنم مع 

 األسرى المةربير عر الطعام 
 م31/5/2114

 منطقة السينما 

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

المشار ة فم لقاء وواري ووق السلم  الحوار والتسامح طريقةنشر  16 

 األهلم
 م31/5/2114

قاعة االتحاد العام لنقابات 

 العماق 

 نابلس

 مفتم محافظة نابلس

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم وقفة تةامنية مع 

 األسرى
 مفتم محافظة  نير  نير م1/6/2114

 إعداد وتأهيل شباب المستقبل 16 
المشار ة فم الحفل السنوي التاسع 

لتخريج أوائل الطلبة فم مدرسة 

  معية اليتيم –النخبة 

 بيت لحم م5/6/2114

العام للقدس والديار الفلسطينية المفتم 

ومفتم  والو يل المساعد لدار اإلفتاء

 محافظة بيت لحم

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم وقفة تةامنية مع 

 األسرى 
 مفتم محافظة بيت لحم وا ز بيت لحم  نوب القدس م6/6/2114

 توطيد العالقات اإلسالمية المسيحية 11 
المشار ة فم اللقاء الدينم"موقف 

الدير مر العنف" الذي عقد فم 

 مدرسة هيرمان  ماينر قرية األطفاق

 الو يل المساعد لدار اإلفتاء بيت لحم م1/6/2114

 إعداد وتأهيل شباب المستقبل 16 
المشار ة فم افتتاح "منارة القدس 

الثقافية للشباب" بدعوة مر  معية 

 برج اللقلق

 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية القدس م1/6/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم االعتصام التةامنم مع 

األسرى الفلسطينيير المةربير عر 

 الطعام فم سجون االوتالق 

 رام اهلل -ومرالصليب األمقر  م11/6/2114
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية

 والو يل المساعد لدار اإلفتاء
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 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم االعتصام التةامنم مع 

 األسرى اإلداريير
 مفتم محافظة بيت لحم ساوة المهد -بيت لحم م11/6/2114

المشار ة فم وفل تخريج طلبة  امعة  إعداد شباب المستقبل 16 

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم بيت لحم م12/6/2114

 14 
دعم صمود األسرى ورفع الروح 

 المعنوية لديهم

المشار ة فم الوقفة التةامنية مع 

 األسرى وإلقاء خطبة الجمعة
 م12/6/2114

 المعبر الجنوبم 

 بيت لحم
 مفتم محافظة بيت لحم

 22 
استصالح األراضم وزراعتها ودعم 

 صمود الفلسطينيير

مهر ان  يفية الدفا  المشار ة فم 

 عر أراضم  بل المكبر
 المفتم العام للقدس والديار الفلسطينية القدس م14/6/2114

 14 
دعم صمود الفلسطينيير والتةامر 

 مع عائالت الشهداء

المشار ة فم تعزية الشهيد أومد 

 الصبارير
 م11/6/2114

 –مخيم الجلزون 

 رام اهلل 

الفلسطينية المفتم العام للقدس والديار 

 ووفد مر دار اإلفتاء
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 (12)عددتا  المؤتمرات:

 مالوظات

فم  البند 

خطة 

 الحكومة

أتم 

 التوصيات

نوع 

 المشار ة

عدد 

 المشار ير
 المنظمة الجهة عنوان المؤتمر المةان التاريخ العام الهدن

 14 
الحفاظ على 

 صحة المرأة
 1 وةور

وماية المرأة مر 

 المخاطر
 م24/3/2114

 فندق السيتم إن

 بالس

 البيرة 

وماية النساء مر مخاطر 

 اإل هاض غير اآلمر

 معية تنظيم ووماية 

 األسرة الفلسطينية

 رام اهلل

 14 
دعم صمود 

 األسرى
 1 وةور

تعزيز السالم والحوار 

 بير مختلف الحةارات
 م21/3/2114

 معية الهالق 

 األومر الفلسطينم

 البيرة

 المؤتمر الشعبم نصرة األسرى

 14 
وماية األسرة 

 الفلسطينية

تقديم ورقة 

 عمل
1 

نشر الوعم بةرورة 

 تغريب النكاح
 التوعية ووق الطفل األصم بلدية ولحوق م21/3/2114

ومدرسة   امعة بيت لحم 

 افتح

 14 
تمكير النساء 

 وذوي اإلعاقة
 1 وةور

الدعوة إلى رعاية 

 الةعفاء وذوي اإلعاقة
 م1/4/2114

 وداد السياويةقرية 

  نير

المرأة ذات اإلعاقة واقع 

 وتحديات 

 معية الجليل و امعة 

 القدس المفتووة

  نير

 1 وةور تمكير الخطباء 11 
تقوية الخطباء فم 

 أساليب الخطابة
21/4/2114 

  امعة الخليل

 الخليل
 الخطبة بير الواقع والمأموق

 لية  – امعة الخليل 

 الشريعة

 11 

االستفادة مر 

التطور العلمم 

 لمصلحة المجتمع

 5 ورقة عمل
أهمية وسائل التواصل 

 اال تماعم فم المجتمع
 م24/4/2114

 امعة النجاح 

 الوطنية 

 نابلس

وسائل التواصل اال تماعم 

 وأثرها على المجتمع

 

  امعة النجاح الوطنية

 نابلس

 11 

تقديم الدعم 

لصمود 

الفلسطينيير 

المقدسيير 

 وتوطيد العالقات

 م31/4/2114-21 دعم صمود المقدسيير 1 عمل ورقة
المملكة األردنية 

 الهاشمية
 الطريق إلى القدس

لجنة فلسطير النيابية فم 

البرلمان األردنم و امعة 

العلوم اإلسالمية العالمية 

 ورابطة العالم اإلسالمم
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 5 
ضرورة مكافحة 

 الفساد
 4 وةور

االطال  على التقرير 

 م2113السنوي لعام 
 م21/4/2114

 فندق البست ايسترن 

 رام اهلل

المؤتمر السنوي العاشر 

لعرض نتائج تقرير واقع 

النزاهة ومكافحة الفساد 

 2113الفلسطينم 

االئتالف مر أ ل النزاهة 

 والمساءلة

 11 
االستفادة مر 

 الخبرات العلمية
 1 وةور

بيان  هود الد تور 

 السياسية والدعوية
 م21/4/2114

مقر الجامعة 

 اإلسالمية
 الد تور األشقر

 الجامعة اإلسالمية

 غزة

 1 
الحوار أساس 

 للتعامل
 1 ورقة عمل

اللجوء للحوار 

 والتفاهم
5-1 /5/ 2114 

 المنامة

 مملكة البحرير 
 ووار الحةارات

وزارة العدق والشؤون 

 اإلسالمية واألوقاف

 1 
الوقاية خير عالج 

 لمرض الثالسيميا
 2 ورقة عمل

دعم ومساعدة مرضى 

 الثالسيميا
1/5/2114 

قاعة فندق الهالق 

 األومر الفلسطينم

 رام اهلل

المؤتمر الوطنم الخامس 

 للثالسيميا

 معية أصدقاء مرض 

 الثالسيميا

 1 ورقة عمل توطيد العالقات 11 

االصالح بير الشبان 

على أثر الشجار الذي 

 وقع فم  نيسة الخةر

 التآخم بيت  اال 11/5/2114
 معية اإلوسان 

 االرثوذ سية العربية

 5 
تطوير مخطط 

 القطا  العام
 3 وةور

تطوير الخدمة المدنية 

 فم فلسطير 
21/5/2114 

قاعة برج فلسطير 

 التجاري

 رام اهلل

"التجارب التحديات 

 والمخاطر"
 ديوان الموظفير العام

 14 

الحد مر قتل 

النساء على 

خلفية ما يسمى 

 بشرف العائلة

 1 وةور

التوقيع على وثيقة 

تجرم القاتل وتدعو إلى 

عدم التعاطم العشائري 

والقانونم مع تخفيف 

 العقوبة

 محافظة بيت لحم 21/5/2114
العمل على الحد مر قتل النساء 

 على خلفية الشرف
 محافظة بيت لحم
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 (31)عددتا  العمل: ورشات 

 مالحظات

اليي  البند 

يتوافق مع 

خطة 

 الحةومة

عدد 

 المشار ين
 عنوان الورشة منظم الورشة المةان التاريخ  الهدن العام

  معية طوباس الخيرية م23/3/2114 االهتمام بحقوق المرأة 1 14 
 نادي طوباس الرياضم

 
 المرأة ما بير القانون والعادات

 5 1 
بيان مبادئ وقواعد 

 االقتصاد والتجارة
 م26/3/2114

  امعة القدس المفتووة 

  نير
 وماية المستهلك االقتصاد الوطنم

 21/3/2114 دراسة مقدار الدية 1 1 
 رابطة علماء فلسطير

 غزة
 اعادة النظر فم تقدير الدية رابطة علماء فلسطير

 14 1 
التوعية والتحذير 

 والحيطة
 م1/4/2114

الحر ة العالمية للدفا  عر 

 األطفاق

 الخليل

 زنا المحارم طالبات  امعة القدس المفتووة

 14 1 

توضيح أوكام الطالق 

وعرض إلوصائيات 

 الفتاوى

 أوكام الطالق  امعة القدس المفتووة نابلسمحافظة  م1/4/2114

 16 1 

دور المواطر الصالح فم 

المجتمع مر خالق 

التفاعل اإليجابم 

والمساهمة الفاعلة فم 

خدمة أبناء المجتمع 

والمحافظة على المرافق 

 ونظافة البيئة

 مؤسسة هانس زايدق قاعة محافظة  نير  16/4/2114
المواطنة الصالحة وتحفيز السلوك 

 اإليجابم
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 مالحظات

اليي  البند 

يتوافق مع 

خطة 

 الحةومة

عدد 

 المشار ين
 عنوان الورشة منظم الورشة المةان التاريخ  الهدن العام

 16 1 
تعريف أولياء األمور 

 والطلبة بخلق األمانة
 األمانة إدارة مدرسة الفارابم خان يونس م21/4/2114

 5 4 

تدريب مجموعة أداء 

التخطيط والموازنة على 

إعداد موازنة البرامج 

للسنوات المتوسطة األمد 

2115-2111 

 م11/5/2114
 قاعة وزارة المالية

 رام اهلل
 تدريب مجموعة أداء التخطيط والموازنة وزارة المالية

 14 1 
التخفيف مر أعباء 

 الزواج
 الحد مر غالء المهور وتكاليف الزواج محافظة قلقيلية محافظة قلقيلية  م12/5/2114

 تمكير ووماية المنتج الفلسطينم محافظة طوباس محافظة طوباس م13/5/2114 وماية المنتج الفلسطينم 1 5 

 1 1 
التوعية باألمراض 

 المنقولة بالدم والجنس
 محافظة الخليل  م14/5/2114

 معية أوالم الشباب والطفولة 

 الخيرية
 خذ بيدي

 م21/5/2114 الحث على التبرعات 1 14 
 قصر ليلتم 

 طولكرم
 التكافلإطالق صندوق  محافظة طولكرم

 غالء المهور وتكاليف الزواج محافظة قلقيلية محافظة قلقيلية م2/6/2114 الحد مر غالء المهور 1 4 

 

 مالحظة: جميع الورشات  انت تتم في يوم واحد فقط.
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 (3:  عددتا )دورات تدريبية

 

 

 

 

 

مجموع الساعات 

 التدريبية

 

 مالحظات

البند اليي يتوافق 

معها في خطة 

 الوزارة

عدد 

المشار ين من 

 المؤسسة

 عنوان الدورة منظم الدورة المةان التاريخ  الهدن العام

7 

 

5 1 

نشر الوعي في 

مجال الوقاية من 

 المخدرات

 م1/2/4112

جامعة 

القدس 

 المفتوحة

 نابلس

جمعية أصدقاء 

 الحياة
 مةافحة المخدرات

41 

 

5 1 

عداد جيل صغير إ

للقيام بمهمة 

 الخطابة

 م8/5/4112

بو أمسجد 

بةر 

 الصديق 

 قلقيلية

مديرية أوقان 

 قلقيلية
 مسابقة الخطيا الصغير

7 

 

5 4 

االطالع على آخر 

 القوانين

 بالخصور

 نصار شر ة أبو القدس م11/6/4112
مينات أالتقاعد والتوفير والت

 الصحية



 18 

 

 أبرز نشاطات الدار

 بدار اإلفتاء الفلسطينيةخاصة ال النشاطاتأبرز 

 المعيقات

اليي يتوافق   البند

معه في خطة 

 الوزارة

 تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز ما
الجهة 

 الداعمة

التةلفة 

المالية 

لهيا 

 النشاط

 اسم النشاط أو البرنامج وص  النشاط الهدن العام

  

 ،فتوى عامة (316)تم إصدار 

فتوى طالق،  (1315)

لكترونية، إفتوى  (115)و

 فتوى شفوية(11451)

  
المساهمة فم خلق 

 مجتمع واعم دينيًا

استفسارات  راإل ابة ع

 المواطنير
 إصدار الفتاوى

  
عدد البرامج واألخبار والبيانات 

 (311)يساوي
  

إيصاق الوعم الدينم 

 للمواطنير

أسئلة  راإل ابة ع

المواطنير عبر وسائل 

 اإلعالم المختلفة

وأخبار  تقديم البرامج الدينية

 الدار

   ( تز ية11)  

ضبط  المحافظة على

أوواق الناس ضمر 

 األمور الشرعية

إصدار تز يات لطالب 

صانع غذائية ومعلم 

 والمحتا ير

 إصدار عدد مر التز يات

   (41)بلغ عدد اإلصدارات   
المساهمة فم نشر 

 الوعم الدينم

إصدار مجلة اإلسراء 

و تب فتاوى ونشرات 

 دينية

 إصدار عدد مر الكتب 

 والدراسات والنشرات

 والمقاالت
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 المعيقات

اليي يتوافق   البند

معه في خطة 

 الوزارة

 تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز ما
الجهة 

 الداعمة

التةلفة 

المالية 

لهيا 

 النشاط

 اسم النشاط أو البرنامج وص  النشاط الهدن العام

  
  ُألقيتعدد خطب الجمعة التم 

(114) 
  

المساهمة فم نشر 

 الوعم الدينم

إلقاء خطب دينية فم 

 المسا د
 إلقاء خطب الجمعة

  
  ُألقيتالتم  سودرعدد ال

(311) 
  

المساهمة فم نشر 

 الوعم الدينم

إلقاء محاضرات دينية فم 

مختلف مؤسسات 

 المجتمع

 إلقاء دروس دينية

 التواصل مع المجتمع   (53) اتمشار ال عدد  
وةور افتتاح مسا د 

 و معيات خيرية

 وةور افتتاح مرا ز 

 ومؤسسات مختلفة

     (142) عدد المشار ات  
التةامر مع 

 المواطنير

زيارات عائالت أسرى 

 وشهداء

المشار ة فم الفعاليات 

 الرسمية والشعبية

   خالف (313) ول   
خلق  و مر الترابط 

 المجتمعم

المشا ل العائلية ول 

 والعشائرية

المساهمة فم ول الخالفات 

 والنزاعات

 نشر الوعم   ندوة( 21)  
توضيح الحكم الشرعم 

 فم المسائل المختلفة
 المشار ة فم إلقاء ندوات

  
 (4) جلساتعدد ال

 (3)وعدد القرارات الصادرة 
  

إصدار الحكم 

الشرعم فيما يتعلق 

 بعدة قةايا خالفية

اإل ابة عر استفسارات 

المواطنير والمؤسسات 

الرسمية وغيرها وتبيان 

 على لسات مجلس اإلفتاء األ
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 المعيقات

اليي يتوافق   البند

معه في خطة 

 الوزارة

 تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز ما
الجهة 

 الداعمة

التةلفة 

المالية 

لهيا 

 النشاط

 اسم النشاط أو البرنامج وص  النشاط الهدن العام

الحكم الشرعم فيما 

 هامة، منها يتعلق بقةايا

 تماعية اال :

طبية القتصادية واالو

 وغيرها 

   والة مرضية (22)تحويل   

إصدار وكم شرعم 

فيما يتعلق بقةايا 

 طبية

تحويل واالت مرضية 

بحا ة للرأي الطبم 

 إلصدار الفتاوى الشرعية

التعاون مع وزارة الصحة 

الفلسطينية فم إصدار فتاوى 

 اإل هاض وغيرها

 

 الممول تي وزارة المالية الفلسطينيةنشر الوعي الديني"، "برنامج  ضمن مالحظة: جميع النشاطات تتماشى مع خطة الدار    
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11450

705

316 1305

م2114وزيران  11آذار إلى  11الفتاوى التم تم إصدارها خالق الفترة مر 

فتاوى شفوية

فتاوى إلكترونية

فتاوى عامة

فتاوى طالق
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 : أبرز النتائج المستخلصة من األنشطة

 

 اسم النشاط أو البرنامج النتائج المستخلصة

 ،تصادر عان الادار   التاي  والمقااالت الدينياة   اإلصادارات والنشارات   عدد  علىارتفاع  طرأ

نشار الاوعي    علاى  عدساا مثل تايه النشارات ت  ن حيأ إ ،اوأتدافه  مع خطتها ىوتيا يتماش

بلااب و، جاااالت عدياادةمل ملتشاا صااداراتوقااد تنوعاات تاايه اإل ،الااديني وتثقياا  المااواطنين

فااي  إصاادار ونشاارة ( 32مااع )إصاادار ونشاارة   (41 خااالل فتاارة إعااداد التقرياار )   تاعاادد

شاارك فيهاا   التاي ي  صادارات ملحوشة فاي تايه اإل  يعني زيادة  وتيا التقرير الربعي السابق

فق خطة مرسومة، وتانج   و إلى أن الدار تسيريشير ذلل من جانا آخر و، جميع تقريبًاال

 .في تطبيقها

 نشرات وإصدارات

المشار ة في الفعاليات الرسامية والشاعبية التاي تشاارك بهاا الادار وتايا        طرأ ارتفاع على 

 ىعلا  تحفاز بالادار والعااملين فيهاا وتايه المشاار ة      واألفاراد  يعود إلى ثقة تيه المؤسسات 

مشاار ة  ( 724 )وبلب عاددتا خاالل فتارة إعاداد التقريار       .المساتمة في خلق مجتمع واٍع

مان   تايا يشاير  و، في التقرير الربعاي الساابق   وفعاليةمشار ة ( 567 مقارنة مع ) وفعالية

وتحقااق الااوعي  إلااى أن الاادار تسااير وفااق خطتهااا المرسااومة فااي نشاار   اايلل جانااا آخاار 

 إنجازات على تيا الصعيد.

المشار ة في الفعاليات 

 الرسمية والشعبية

( 11251)بلاب عاددتا   والادار  الفتااو  الشافوية التاي تجياا عليهاا      طرأ ارتفاع على عادد  

، وقاد لاوحخ ورود   و تا ف( 1825في حين بلب عددتا في التقرير الربعاي الساابق )   ،فتو 

ثقااة إلااى  تاايه الفتاااو  ماان الاادول العربيااة واألجنبيااة وتعااود تاايه االستفساااراتالعدياد ماان  

محلياا   تعزياز الوجاود الرسامي للادار      في ثير من األحيان  فيمما يساتم بالدار  المستفتين

 ودوليا ،  ما يساتم في نشر الوعي الديني الوسطي لهؤالء المستفتين.

 الفتاو  الشفوية
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 معيقاتلا

 

 ان تناك العديد من المعيقات التي واجهت إعداد تايا التقريار، حياأ أن األوامار المالياة المقاررة للادار تاأخرت نسابي ًا            

عن موعد صرفها، مماا أثار علاى بعاا نشااطات العااملين فاي الادار، أماا بالنسابة للتةلفاة المالياة لنشااطات الادار، ف ناه                

ى عمل لايس مان الساهولة قياساه، آملاين معالجاة تايه الصاعوبة مساتقباًل،          يصعا قياس أعمال الدار، حيأ إنها تعتمد عل

العاماة، آمااًل فاي     اتواإلدار دار اإلفتااء فاي محافظاات الاوطن،     فاروع وعدا عن ذلل فقد  ان تناك تجاوب وتعااون ماع   

 إنجاز تيا التقرير بنجاح وشمولية ودقة.

 

 التوصيات

للعالقاات العاماة   العاماة  اإلدارة في ضاوء النتاائج المستخلصاة مان التقريار مان خاالل النشااطات ساابقة الاي ر، فا ن            

 وصي باآلتي:واإلعالم ت

يةون ف ،تبادل الخبرات ونشر الوعي الديني الوسطيفي من أثر  بير  ا، لما لهالمؤتمراتالتر يز على مواصلة  -1

 في إطار مجال عمل دار اإلفتاء.و، محليا  ودوليا  ام وتوعيته وتثقيفهالتأثير اإليجابي على الرأي العلها 

وتنااك جهاود للحفاال علاى تايا      فاي وضاع ممتااز،    والبارامج اإلعالمياة    إصادار النشارات والةتاا للادار    ماع أن   -4

أل بار عادد    لتثقيا  ونشار الاوعي    وسايلة جيادة ل   اإال أنه يجا االستمرار في التر يز عليهالمستو  من النشاط 

 ممةن من المواطنين.

التي تعةس صاورة إيجابياة عان التفاعال اإليجاابي للادار ماع         الفعاليات الرسمية والشعبيةمواصلة المشار ة في  -3

 .واألفراد مختل  الوزرات والمؤسسات

حياأ أن   وتوثياق العالقاة معهاا    مان خاالل الزياارات الداخلياة     المؤسساات واألفاراد  االستمرار في التواصال ماع    -2

 .عةس صورة إيجابية عن عملها ويةون لها دور إيجابي في نشر الوعييمشار ة الدار 

 مصادر ومراجع التقرير

 

لعالقات العامة واإلعالم في مراجعهاا لجماع المعلوماات عان نشااطات الادار، علاى نمااذج تام          لالعامة  اعتمدت اإلدارة   

 لتفريغها وتبويبها. لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالمت، ثم إعادتها اإلداراإعدادتا وتوزيعها على الفروع و


