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 دولــــة فلسطیـــن
 دار اإلفـتــــاء الفلسطینیـة 

 

م 2015 آذار 15م إلى 2014 كانون األول 15تقریر اإلنجازات 
 

 المؤتمرات 
 ) مؤتمرات، منھا ما عقد داخل األراضي الفلسطینیة، ومنھا ما ھو دولي.5   شاركت دار اإلفتاء الفلسطینیة في (

 
الندوات 

 ) ندوة، نوقشت خاللھا العدید من الموضوعات.38كان للدار حضور ومشاركة في (   
 
 

ورشات العمل 
) ورشات عمل، تناولت 9   استجابت دار اإلفتاء الفلسطینیة لدعوات المشاركة في ورشات عمل متخصصة، بلغت (

العدید من القضایا. 
 

 زیارات عمل رسمیة خارجیة
تواصلت الدار مع العدید من المؤسسات الدولیة، بھدف مناقشة أوضاع القدس والمقدسات، إضافة إلى تفعیل عملھا 

) زیارتین إلى دول عربیة وإسالمیة. 2على الصعید الدولي واإلسالمي، و تم ذلك من خالل (
زیارات عمل رسمیة داخلیة 

) زیارة. 48    بلغ عدد الزیارات الرسمیة التواصلیة مع المؤسسات الفلسطینیة(
 

 اللقاءات التضامنیة
) لقاءً . 773    عقدت الدار لقاءات تضامنیة مع أبناء الوطن، بلغ عددھا خالل الفترة المحددة أعاله (

 
 المحاضرات والدروس الدینیة
) دروساً دینیة ومحاضرات.  504   قدمت الدار  ما یزید عن (

 
 االحتفاالت وافتتاح المراكز والمعارض

) احتفاالً وافتتاحاً لمراكز ومعارض أقیمت في محافظات الوطن. 40   شاركت الدار في أكثر من (
 

التعاون مع وزارة الصحة الفلسطینیة في إصدار فتاوى طبیة 
) حالة مرضیة بحاجة إلى الرأي 36   حولت دار اإلفتاء الفلسطینیة إلى اللجان الطبیة المنتشرة في المحافظات كافة (

الطبي إلصدار الفتاوى الشرعیة. 
 

 النشاطات اإلعالمیة 
   صدر عن الدار العدید من التصریحات الصحفیة، التي تناولت قضایا تھم المواطنین، متضمنة بیان الموقف الرسمي 

) نشاط، موزعة 500لدار اإلفتاء حیال العدید من القضایا، وأجرت العدید من المقابالت، وبلغ عدد ھذه النشاطات (
بین خبر وبرنامج إذاعي وتقریر وبیان... إلخ. 
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 دولــــة فلسطیـــن
 دار اإلفـتــــاء الفلسطینیـة 

 

خطب الجمعة 
) خطبة. 128    بلغ عدد خطب الجمعة التي ألقاھا سماحة المفتي العام والمفتون (

 
اإلصدارات والنشرات 

   أصدرت دار اإلفتاء الفلسطینیة أعداداً من مجلة اإلسراء الدوریة وكتب ونشرات دینیة، إضافة إلى الدراسات 
) إصداراً . 24واألبحاث والمقاالت الدینیة، وبلغ عدد ھذه اإلصدارات (

 
 

 الفتاوى الصادرة 
 أصدرت دار اإلفتاء الفلسطینیة عدداً وافراً من الفتاوى المنوعة، موزعة على النحو اآلتي:

 ) فتاوى طالق.1308( •
 ) فتوى عامة.256( •
 ) فتوى شفویة.12691( •
 ) فتوى إلكترونیة.1255( •
 

 حل النزاعات والخصومات
 ) نزاعاً عائلیاً وعشائریاً .425ساھمت دار اإلفتاء في حل ما یزید عن (

 
 قرارات مجلس اإلفتاء األعلى

) قرارات فقھیة. 6) جلسات، وصدر عنھا (3    عقد مجلس اإلفتاء األعلى (
 

 التزكیات 
 ) تزكیًة، توزعت بین طالب علم، ومصانع أغذیة، وجمعیات خیریة.40أصدرت دار اإلفتاء الفلسطینیة (

 

 


