دولة فلسطين
دار اإلفتاء الفلسطينية

تقرير إنجازات الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة
دار اإلفتاء الفلسطينية

إعداد اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
مصطفى أعرج
مقدم إلى
األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني

خالل الفترة من  2حزيران إلى 11أيلول 2112م
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الملخص

عملنااا خااالل إعااداد تاايا التقرياار علااى إشهااار أتاام النشاااطات التااي تقااوم بهااا دار اإلفتاااء الفلسااطينية خااالل فتاارة
إ عداده ،علماً بأن تيه النشاطات تتوافق مع خطة الدار التي تعمل علاى تحقيقهاا والمقدماة للحةوماة ،وتايه الخطاة
تي جزء من الخطة الوطنية للحةومة للعام 2113-2111م ،وخطة التنمية الوطنية لألعوام 2116-2112م وقد
تم تجميع وتحضير تيا التقرير مان خاالل النشااطات التاي تقاوم بهاا إدارات وفاروع الادار الموجاودة فاي مختلا
المحافظات الفلسطينية ،من خالل اتباع آلية توزياع نماو ج حاول أتام األعماال التاي تقاوم بهاا الادار علاى الفاروع
واإلدارات وتعبئته ثم إعادته إلى اإلدارة العامة للعالقات العاماة واإلعاالم معادة التقريار ،وقاد عمال القاائمون فاي
تاايه اإلدارة علااى تفريااب وتبويااا تاايه المعلومااات مااع الحاارر علااى إشهااار أباارز النشاااطات والتأ ااد ماان دقتهااا
وصحتها من خالل نشاطات تايه الفاروع واإلدارات وقاد تام تبوياا وتصاني

تايه النشااطات لتتوافاق واألعماال

التي تقوم بها الدار ،وقد لوحظ خالل إعداد تيا التقرير ارتفاع في الفتااو اإللةترونياة التاي تصال للادار وتجياا
عليها لتصل إلى" "2327فتو خالل فترة إعداد تيا التقرير مقارنة مع " "715فتاو للتقريار الربعاي الساابق،
علماً بأن عادد الفتااو اإللةترونياة لتقريار ربعاي مقاار "  6حزياران إلاى  18أيلاول 2113م" بلغا

)1328

فتو وتيه الزيادة في الفتاو تعود إلاى ثقاة الماواطنين والمساتفتين والمؤسساات الرسامية والشاعبية بالادار ،وقاد
لوحظ وجود العديد من الفتاو التي تصل مان الخاارج مماا يسااتم فاي نشار الاوعي الاديني ونشار تعااليم اإلساالم
الحني

بعيدًا عن المغاالة والتطرف.
المقدمة

تم إعداد تيا التقرير بناء على تا معالي األستا علي أبو دياك ،أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني بتااريخ
 1تشرين األول 2112م ،ويغطي تيا التقرير الفترة من  2حزيران وحتى  11أيلول 2112م حيا أن الادار لهاا
تفاعالت ونشاطات واتصاالت وتنسيق مع مختل

الوزارات والمؤسسات الرسمية والشاعبية و لال لتقاديم أفضال

الخدمات للمواطنين ،وحرص اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم على إشهار وإباراز أتام النشااطات للادار
والتي تحرر على أن تتوافق مع خطة الدار وخطة الحةومة السابعة عشارة بالخصاور واتبعا اإلدارة العاماة
للعالقااات العامااة واإلعااالم فااي لاال نمااا ج خاصااة تاام توزيعهااا علااى فااروع وإدارات الاادار فااي جميااع محافظااات
الوطن.
وقد قام تيه الفروع واإلدارات بتعبئة تيه النما ج وإعادتها إلى اإلدارة العامة للعالقات العاماة واإلعاالم والتاي
قام بتبويبها وتصنيفها حساا النشااطات المختلفاة واضاع ًة أمامهاا ضارورة اساتخالر العبار والنتاائج مان تايه
المعلومات والعمل على متابعة تنفييتا ومعالجة أي خلل إن وجد.
3

المنهجية
اعتمدت اإلدارة العامة ل لعالقات العاماة واإلعاالم نفاس المنهجياة المتبعاة فاي إعاداد التقاارير الساابقة أي توزياع
نما ج فارغة على الفروع واإلدارات للدار والمتابعة في تعبئتها وإعادتها لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
والتي تعمل بعد لل على تفريغها ومقارنتها بنشاطات الدار والفروع لألعاوام الساابقة والهادف مان تايه المقارناة
العمل على معالجة أي ضع

بل ودعم تيه النشاطات.
النتائج

حرصًا على توفير الوق ولالطاالع علاى النشااطات والتقاارير المعادة بشاةل أفضال فقاد تام إعاداد تايا التقريار
حسا نما ج وأسلو متفق عليه مع األخوة العاملين في اإلدارة العامة بجودة األداء الحةاومي فاي األماناة العاماة
لمجلس الوزراء الفلسطيني ،و لل على النحو اآلتي:

2

زيارات عمل رسمية خارجية ،ومعلومات عنها:
 عدد الزيارات:

)3
البند في

الزائر

المةان

الهدف من الزيارة

التاريخ من...إلى ...

نتيجة الزيارة

خطة
الحةومة

المشااااارية فاااات فعاليااااات ااااو القااااد
المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

الجمهورية الهندية

2114/6/23-11م

باادعوة ماار الرابطااة الهنديااة العربيااة فاات

توطيد العالقات الفلسطينية والهندية

1

يدر أباد
أبو ظبت
اإلمارات العربية المتحدة

2114/1/15-11م

المشارية فت لقة تلفزيونية فت برنامج
بصرا ة فت قناة سكاي نيوز

التثقيف والتوعية العامة

1

المشااارية فاات اعتماااد ةمبااادرة علماااء
اسطنبو
الجمهورية التريية

2114/1/11-11م

العاااااالال اإلساااااالمت إلاااااى تبنااااات السااااالال
واالعتاادا والحااس السااليالة باادعوة ماار

توطيد العالقات الفلسطينية والتريية

رئاسة الشؤون الدينية التريية

* مالحظة :المقصود بالرقم الموجود في خانة )البند في خطة الحةومة) تي خطة التنمية الوطنية) للعام 2111م – 2113م والمةونة  32بند.

5

1

مالحظات

زيارات عمل رسمية داخلية ال تندرج تح بند المهام الروتينية :
 عدد الزيارات)22 :
 جميع الزيارات ان تتم خالل يوم واحد.
الهدف من الزيارة

نتيجة الزيارة

الزائر

2114/6/5م

المشارية فت الحفل السنوي التاسع
لتخريج أوائل الطلبة فت مدرسة
النخبة – عمعية اليتيال

إعداد وتأهيل شباب المستقبل

مفتت محافظة بيت لحال

اعز بيت لحال عنوب القد

2114/6/6م

المشارية فت وقفة تضامنية مع
األسرى

الوييل المساعد لدار اإلفتاء

بيت لحال

2114/6/1م

القد

2114/6/8م

المفتت العام للقد

المةان

التاريخ

والديار الفلسطينية

والوييل المساعد لدار اإلفتاء ومفتت

بيت لحال

محافظة بيت لحال

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المشارية فت اللقاء الدينتةموقف
الدير مر العنفة الذي عقد فت
مدرسة هيرمان عماينر قرية األطفا
المشارية فت افتتاح ةمنارة القد
الثقافية للشبابة بدعوة مر عمعية
برج اللقلق
المشارية فت االعتصام التضامنت مع
األسرى الفلسطينيير المضربير عر
الطعام فت سجون اال تال

مقر الصليب األ مر -رام اهلل

2114/6/11م

مفتت محافظة بيت لحال

بيت لحال -سا ة المهد

2114/6/11م

المشارية فت االعتصام التضامنت مع
األسرى اإلداريير

مفتت محافظة بيت لحال

بيت لحال

2114/6/12م

المشارية فت فل تخريج طلبة عامعة
بيت لحال

2114/6/12م

المشارية فت الوقفة التضامنية مع
األسرى وإلقاء خطبة الجمعة

والوييل المساعد لدار اإلفتاء

مفتت محافظة بيت لحال

المعبر الجنوبت
بيت لحال

6

دعال صمود األسرى ورفع الروح
المعنوية لديهال

البند في خطة
الحةومة
16

14

توطيد العالقات اإلسالمية المسيحية

11

إعداد وتأهيل شباب المستقبل

16

دعال صمود األسرى ورفع الروح
المعنوية لديهال
دعال صمود األسرى ورفع الروح
المعنوية لديهال
إعداد شباب المستقبل
دعال صمود األسرى ورفع الروح
المعنوية لديهال

14
14
16
14

مالحظات

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

القد
مخيال الجلزون

ووفد مر دار اإلفتاء

رام اهلل

مفتت محافظة طولكرم

طولكرم

مفتت محافظة عنير
مفتت محافظة عنير
مفتت محافظة عنير
المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

وفد مر دار اإلفتاء الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

الجامعة العربية األمريكية
عنير
مخيال عنير
عنير
مخيال عنير
عنير
شعفاط
القد
مجلس قروي بيت عنان
رام اهلل
الرام
القد
الرام
القد
القد
فندق الموفنبيق
رام اهلل

2114/6/14م

المشارية فت مهرعان ييفية الدفاد
عر أراضت عبل المكبر

2114/6/11م

المشارية فت تعزية الشهيد أ مد
الصبارير

2114/6/25م
2114/6/26م

2114/1/4م

صمود الفلسطينيير
دعال صمود الفلسطينيير والتضامر
مع عائالت الشهداء

المشارية فت مهرعان ةعلى أبواب

المحافظاااة علاااى المناسااابات الدينياااة

رمضانة وتكريال فظة القرآن الكريال

ونشر الوعت الدينت

المشارية فت فل تخريج الفوج
الحادي عشر مر طلبة الجامعة
تكريال دورة الشرطت الصغير

2114/6/26م
2114/6/26م

استصالح األراضت وزراعتها ودعال

افتتاح البيت الذي قامت األعهزة
األمنية بترميمه

22
14
11

إعداد وتأهيل شباب المستقبل

16

إعداد وتأهيل شباب المستقبل

16

دعال ذوي اال تياعات الخاصة

14

المشارية فت تشييع عثمان الشهيد

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر

محمد أبو خضير

مع عائالت الشهداء

14

المشارية فت وضع جر األسا
2114/1/11م

للمريز الوطنت لرعاية وتأهيل مرضى

دعال المرضى والتخفيف عنهال

13

السرطان
2114/1/22م
2114/1/24م
2114/1/28م
2114/1/31م

المشارية فت عنازة الشهيد محمود

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر

الشوامرة فت الرام

مع أسر الشهداء

اعتماد لبحث مشكلة طالبات

ترأ

المدرسة الوردية
زيارة الجر ى الفلسطينيير مر غزة
فت مستشفى المقاصد
المشارية فت فعاليات عيد الجلو
الملكت المغربت

7

14

توطيد العالقات اإلسالمية المسيحية

11

دعال صمود الفلسطينيير

4

توطيد العالقات

1

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

قرية رافات  -القد

2114/8/3م

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

شعفاط  -القد

2114/8/1م

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

القد

2114/8/1م

ووفد مر دار اإلفتاء

مساعد مفتت محافظة رام اهلل والبيرة

األمعري -رام اهلل

2114/8/11م

مفتت محافظة عنير

محافظة عنير

2114/8/11م

مستشفى الديتور خليل
مفتت محافظة عنير

سليمان

2114/8/11م

محافظة عنير
المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

مخيال الفوار  -الخليل

2114/8/11م

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

بيت لحال

2114/8/21م

المفتت العام للقد

والديار الفلسطينية

القد  -مقر الفكر العربت

2114/8/25م

سجر أريحا المريزي

2114/8/25م

ووفد مر دار اإلفتاء

تقديال واعب العزاء بالشهيد عدي عبر

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر
مع أسر الشهداء

المشارية فت مهرعان تأبير الشهيد

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر

محمد أبو خضير

مع أسر الشهداء

تقديال واعب العزاء بالشهيد محمد

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر

نايف ععابيص

مع أسر الشهداء

تقديال التعازي بالشهيد محمد أ مد

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر

القطري

مع أسر الشهداء

عمع التبرعات ألهلنا فت غزة

دعال صمود الفلسطينيير

تفقد ومواساة عر ى غزة الذير
يعالجون فت المستشفى

دعال صمود الفلسطينيير

تقديال واعب العزاء بالشهيد خليل

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر

محمد العناتت

مع أسر الشهداء

14
14
14
14
4
4

14

المشارية فت فل تخريج الفوج
الرابع مر طلبة يلية فلسطير األهلية

إعداد وتأهيل شباب المستقبل

16

الجامعية
المشارية فت وار و ةمستقبل
غزة مسلسل الحروب وريائز
االستقرارة
مفتت محافظة أريحا واألغوار
مدير دائرة البحوث
مفتت محافظة غزة

مقر وزارة الشؤون
االعتماعية  -رام اهلل
المجلس األهلت للدعوة

2114/8/21م
2114/8/31م

نشر الوعت الدينت بير نزالء السجر

العمل على دعال صمود المواطنير فت
محافظات غزة
المساهمة فت إعادة تأهيل نزالء
السجر

المشارية فت اعتماد خاص بملف

دعال النساء وتمكينهر مر الحصو

اال تضان

على قوقهر

تفقد عر ى العدوان على غزة

دعال صمود المواطنير

8

4

14
14
4

مفتت محافظة عنير

مدرسة بنات علبون الثانوية

2114/1/1م

مفتت محافظة رفح

محافظة رفح

2114/1/4م

الوييل المساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية

رام اهلل

2114/1/4م

الوييل المساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية

بيت لحال

2114/1/6م

الوييل المساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية

رام اهلل

2114/1/1م

وفد مر دار اإلفتاء الفلسطينية

مخيال األمعري -رام اهلل

2114/1/11م

وفد مر دار اإلفتاء الفلسطينية

الخليل

2114/1/13م

زيارة المدرسة لحل مشكلة ايتظاظ
الصفوف بالتعاون مع بلدية مرج ابر
عامر
المشارية فت تزويج  15عريس فت
مدرسة اإليواء (ب) لالعئير
المشارية فت إعراء القرعة فت البنك
اإلسالمت العربت
المشارية فت فل تأبير المربت
عيسى أبو سعدي فت بيت لحال
المشارية فت افتتاح فرد البنك
اإلسالمت العربت
المشارية فت تقديال واعب العزاء
بالشهيد عيسى القطري فت مخيال
االمعري

مفتت محافظة عنير

مفتت محافظة سلفيت

قاعة األمير
عنير
المريز الجماهيري
سلفيت

المشارية فت تقديال واعب العزاء
بالشهيد رائد الجعبري

مفتت محافظة عنير

ومالئمتها
دعال صمود المواطنير

14

نشر الوعت الدينت

1

تأبير وإ ياء ذيرى وتكريال رعا العلال

11

العمل على نشر الوعت الدينت

1

دعال صمود الفلسطينيير والتضامر
مع أسر الشهداء
دعال صمود الفلسطينيير والتضامر
مع أسر الشهداء

14

14

ضور االعتماد العام الذي دعا إليه
2114/1/14م

محافظ محافظة عنير للحديث عر

دعال القانون والحفاظ عليه

1

السلال األهلت والمحافظة على القانون
2114/1/14م

المشارية فت فل توديع جاج بيت

نشر الوعت الدينت والحفاظ على

اهلل الحرام

التراث

المشارية فت المهرعان الجماهيري
عنير

المساهمة فت تأهيل المدار

11

2113/1/15م

فت محافظة عنير لتجديد البيعة لسيادة
الرئيس محمود عبا

1

ةأبو مازنة

دعال القيادة الفلسطينية فت مواقفها
الثابتة

1

11

المؤتمرات :عددتا )1
الجهة المنظمة

عنوان المؤتمر

المةان

الهدف العام

التاريخ

عدد

نوع

أتم

المشاريير

المشار ة

التوصيات
على يل مر
يستطيع أن يقدم
خطة أو يقترح

يلية فلسطير األهلية
الجامعية

شرياء فت تحدي البطالة
وتأمير مستقبل أفضل
للخريجير

قصر المؤتمرات
بيت لحال

فكرة بشأنها أن

البحث فت توفير فرض
عمل للشباب

2114/6/25م

والخريجير

1

ضور

تساعد فت ل
مشايل الشباب
والبطالة فت
فلسطير فال
يتوانى فت
طر ها

11

البند فت
خطة
الحكومة

مال ظات

ورشات العمل :عددتا )12
البند اليي
عنوان الورشة

منظم الورشة

المةان

التاريخ

الهدف العام

غالء المهور وتكاليف الزواج

محافظة قلقيلية

محافظة قلقيلية

2114/6/2م

الحد مر غالء المهور

مؤسسة أمانة األراضت المقدسة

مريز السالم

ةهولت الند ترستة

بيت لحال

أبواب رمضان

مديرية أوقاف طولكرم

طولكرم

2114/6/25م

أ كام الصيام

مديرية شرطة طوبا

عدد

يتوافق مع

المشار ين

خطة
الحةومة

مؤتمر ياة بيت لحال الثانت

غالء المهور وتكاليف الزواج

محافظة قلقيلية

أ كام الزياة

األمر الوطنت

1

4

1

11

1

1

مديرية الشرطة

2114/6/26م

نشر الوعت الدينت

1

1

قلقيلية

2114/1/1م

التخفيف مر المهور

1

4

1

1

2114/6/22م

مقر األمر الوطنت
سلفيت

2114/1/8م

شرح الة العالقة بير
المسلمير والمسيحيير
الحث على الخير فت
رمضان

أ كام تتعلق بالزياة
ونصابها
زيادة الوعت لدى األسرة

االستغال الجنست لألطفا

دائرة اإلغاثة والخدمات االعتماعية

نابلس -مريز شباب مخيال العير

2114/8/5م

الوثيقة المجتمعية الخاصة بغالء المهور

محافظة قلقيلية

محافظة قلقيلية

2114/8/1م

اعتداءات المستوطنير المتكررة على

الجمعية الفلسطينية األياديمية

مقر الجمعية /باسيا

المسجد األقصى

للشؤون الدولية

آفاق التعاون والشراية

هيئات متعددة مع هيئة مكافحة الفساد

واللجنة المحلية لتأهيل المعاقير

مر نا ية دينية
واعتماعية ألوالدهال

1

14

المعاقير

القد

تخفيف تكاليف الزواج

1

4

التحذير مر ممارسات
2114/8/16م

اال تال ضد المسجد

1

1

األقصى المبارك

مقر محافظة سلفيت

11

2114/1/2م

ييفية التعاون والشراية

1

5

مالحظات

البند اليي
عنوان الورشة

منظم الورشة

المةان

التاريخ

محافظة عنير

مقر محافظة عنير

2114/1/4م

الهدف العام

عدد

يتوافق مع

المشار ين

خطة
الحةومة

لمحاربة الفاسدير
أهمية دور اإلصالح بير النا
المؤسسات المالية اإلسالمية فت
فلسطير
توديع جاج بيت اهلل الحرام
أهمية العمل التطوعت

البنك اإلسالمت الفلسطينت

فندق بيت لحال
بيت لحال

مديرية أوقاف الخليل

مسجد الزهراء

ويالة الغوث الدولية ةاألونرواة

قاعة المسرح البلدي

وعامعة القد

المفتو ة

عنير

مالحظة :جميع الورشات ان تتم في يوم واحد فقط.

12

قر الدماء واإلصالح

1

1

2114/1/1م

نشر الوعت الدينت

1

1

2114/1/11م

توعية وتوعيه

1

1

1

4

2114/1/16م

بير النا

الحث على العمل
التطوعت

مالحظات

دورات تدريبية :عددتا )1

عنوان الدورة

التقاعد والتوفير والتأمينات
الصحية

منظم الدورة

المةان

التاريخ

شر ة أبو نصار

القدس

2112/6/11م

الهدف العام

عدد

البند اليي يتوافق

المشار ين من

معها في خطة

المؤسسة

الوزارة

مالحظات

مجموع الساعات
التدريبية

االطالع على آخر
القوانين
بالخصور

13

2

5

7

أبرز نشاطات الدار
أبرز النشاطات الخاصة بدار اإلفتاء الفلسطينية
التةلفة
اسم النشاط أو البرنامج

وص

النشاط

الهدف العام

المالية

الجهة

لهيا

الداعمة

البند اليي يتوافق
ما تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز

الوزارة

النشاط
تال إصدار ( )238فتوى عامة،
إصدار الفتاوى

اإلعابة عر استفسارات

المساهمة فت خلق

( )1821فتوى طالق،

المواطنير

مجتمع واعت دينياً

و( )2341فتوى إلكترونية،
()13648فتوى شفوية

تقديال البرامج الدينية وأخبار
الدار

إصدار عدد مر التزييات

اإلعابة عر أسئلة
المواطنير عبر وسائل
اإلعالم المختلفة

إيصا الوعت الدينت

عدد البرامج واألخبار والبيانات

للمواطنير

يساوي()614

إصدار تزييات لطالب

المحافظة على ضبط

علال ومصانع غذائية

ضمر

والمحتاعير
إصدار عدد مر الكتب

إصدار مجلة اإلسراء

والدراسات والنشرات

ويتب فتاوى ونشرات

والمقاالت

دينية

أ وا النا

( )51تزيية

األمور الشرعية
المساهمة فت نشر

بلغ عدد اإلصدارات ()41

الوعت الدينت

12

معه في خطة

المعيقات

التةلفة
اسم النشاط أو البرنامج

وص

النشاط

الهدف العام

المالية

الجهة

لهيا

الداعمة

البند اليي يتوافق
ما تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز

الوزارة

النشاط
إلقاء خطب الجمعة

إلقاء خطب دينية فت

المساهمة فت نشر

عدد خطب الجمعة التت أُلقيت

المساعد

الوعت الدينت

()138

إلقاء محاضرات دينية فت
إلقاء درو

دينية

مختلف مؤسسات
المجتمع

المساهمة فت نشر
الوعت الدينت

التواصل مع المجتمع

عدد المشاريات ()41

ضور افتتاح مرايز
ومؤسسات مختلفة

وعمعيات خيرية

المشارية فت الفعاليات

زيارات عائالت أسرى

التضامر مع

الرسمية والشعبية

وشهداء

المواطنير

المساهمة فت ل الخالفات

ل المشايل العائلية

خلق عو مر الترابط

والنزاعات

والعشائرية

المجتمعت

المشارية فت إلقاء ندوات

علسات مجلس اإلفتاء األعلى

توضيح الحكال الشرعت
فت المسائل المختلفة

عدد الدرو

التت أُلقيت

()154

ضور افتتاح مساعد

عدد المشاريات ()121
ل ( )444خالف

نشر الوعت

اإلعابة عر استفسارات

إصدار الحكال

المواطنير والمؤسسات

الشرعت فيما يتعلق

الرسمية وغيرها وتبيان

بعدة قضايا خالفية

( )28ندوة
عدد الجلسات ()3
وعدد القرارات الصادرة ()5
15

معه في خطة

المعيقات

التةلفة
اسم النشاط أو البرنامج

وص

النشاط

الهدف العام

المالية

الجهة

لهيا

الداعمة

البند اليي يتوافق
ما تم إنجازه أو نسبة اإلنجاز

الوزارة

النشاط
الحكال الشرعت فيما
يتعلق بقضايا هامة ،منها
 :االعتماعية
واالقتصادية والطبية
وغيرها
التعاون مع وزارة الصحة

تحويل االت مرضية

إصدار كال شرعت

الفلسطينية فت إصدار فتاوى

بحاعة للرأي الطبت

فيما يتعلق بقضايا

اإلعهاض وغيرها

إلصدار الفتاوى الشرعية

طبية

تحويل ( )31الة مرضية

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

16

معه في خطة

المعيقات

النشاطات خال الفترة مر  2زيران إلى  11أيلو 2114م
929
754
604

العدد المنجز

444

138

30

28

49

47

17

50

42

4

14

الفتاوى التت تال إصدارها خال الفترة مر  2زيران إلى  11أيلو
2114م

1829
10%

238
1%

2347
13%

فتاوى شفوية
فتاوى إلكترونية
فتاوى عامة
فتاوى طالق

13648
76%

18

أبرز النتائج المستخلصة من األنشطة:
النتائج المستخلصة

اسم النشاط أو البرنامج

طرأ ارتفاع على عدد اإلصادارات والنشارات والمقااالت الدينياة التاي تصادر عان الادار،
وتيا يتماشى مع خطتها وأتدافها ،حي إن مثل تايه النشارات تسااعد علاى نشار الاوعي
الااديني وتثقيا
نشرات وإصدارات

المااواطنين ،وقااد تنوعا تاايه اإلصاادارات لتشامل مجاااالت عدياادة ،وبلااب

عااددتا خااالل فتاارة إعااداد التقرياار  )47إصااداراً ونشاارة مااع  )21إصااداراً ونشاارة فااي
التقرياار الربعااي السااابق ،وإ ا مااا قورن ا تاايه اإلصاادارات مااع تقرياار لفتاارة مشااابهة "6
حزيران إلى  18أيلول 2113م" فبلب عدد اإلصدارات  )31إصداراً ونشرة ،وتيا يعني
زيادة ملحوشة في تيه اإلصدارات التي يشارك فيها الجميع تقريباً ،ويشير لل من جانا
آخر إلى أن الدار تسير وفق خطة مرسومة ،وتنجح في تطبيقها.
طرأ ارتفاع على المشار ة في الفعاليات الرسمية والشعبية التي تشارك فيها الادار ،وتايا
يعااود إلااى ثقااة المؤسسااات واألفااراد بالاادار والعاااملين فيهااا ،وتاايه المشااار ة تحفااز عل اى

المشار ة في الفعاليات
الرسمية والشعبية

المساتمة في خلق مجتماع واع .وبلاب عاددتا خاالل فتارة إعاداد التقريار  )121مشاار ة
مقارنة مع  )722مشار ة فاي التقريار الربعاي الساابق فاي حاين أنهاا فاي تقريار ربعاي
مقار " 6حزيران إلى  18أيلول 2113م" بلغ  185مشار ة ،ويشير تيا مان جاناا
آخر يلل إلى أن الادار تساير وفاق خطتهاا المرساومة فاي نشار الاوعي وتحقاق إنجاازات
على تيا الصعيد.
طرأ ارتفاع على عدد الخطا التي يشارك فيها موشفو الدار وبلب عاددتا  )138خطباة،
في حين بلب عددتا في التقرير الربعي السابق  )112خطبة ،وتيه المشار ة الفاعلة مان

خطا الجمعة

قبل أصحا الفضيلة المفتين وموشفي الدار المشار ين والمؤتلين لخطا الجمعة يسااتم
فاي نشاار الااوعي الااديني الوساطي ،وبالتااالي وجااود مجتمااع مثقا
االستقرار المجتمعي.

11

دينيااا ،وتاايا يااؤدي إلااى

المعيقات
ان تناك العديد من المعيقات التي واجه إعداد تايا التقريار ،حيا أن األوامار المالياة المقاررة للادار تاأخرت نسابيًا
عن موعد صرفها ،مماا أثار علاى بعاا نشااطات العااملين فاي الادار ،أماا بالنسابة للتةلفاة المالياة لنشااطات الادار ،ف ناه
يصعا قياس أعمال الدار ،حي إنها تعتمد عل ى عمل لايس مان الساهولة قياساه ،آملاين معالجاة تايه الصاعوبة مساتقبالً،
ال فاي
وعدا عن لل فقد ان تناك تجاو وتعااون ماع فاروع دار اإلفتااء فاي محافظاات الاوطن ،واإلدارات العاماة ،آما ً
إنجاز تيا التقرير بنجاح وشمولية ودقة.
التوصيات
في ضاوء النتاائج المستخلصاة مان التقريار مان خاالل النشااطات ساابقة الاي ر ،فا ن اإلدارة العاماة للعالقاات العاماة
واإلعالم توصي باآلتي:
 -1مواصلة التر يز على البرامج الدينية اإلعالمية ،لما لها من أثر بير فاي نشار الاوعي الاديني الوساطي ،فيةاون
لها التأثير اإليجابي على الرأي العام وتوعيته وتثقيفه محليا ودوليا ،وفي إطار مجال عمل دار اإلفتاء.
 -2مع أن إصدار النشرات والةتا للدار في وضع ممتاز ،وتناك جهود للحفاظ علاى تايا المساتو مان النشااط إال
أنه يجا االستمرار في التر يز عليها وسيلة جيدة للتثقي

ونشر الوعي أل بر عدد ممةن من المواطنين.

 -3مواصلة المشار ة في الفعاليات الرسمية والشعبية والزيارات الداخلية التي تعةس صاورة إيجابياة عان التفاعال
اإليجابي للدار مع مختل

الوزرات والمؤسسات واألفراد ويةون لها دور إيجابي في نشر الوعي الديني.

 -2مواصلة التواصل مع المواطنين ونشر الوعي الديني من خالل خطاا الجمعاة حيا أن لهايه الخطاا دور مهام
وإيجابي في نشر الوعي الديني الوسطي بين المواطنين.

مصادر ومراجع التقرير
اعتمدت اإلدارة العامة ل لعالقات العامة واإلعالم في مراجعهاا لجماع المعلوماات عان نشااطات الادار ،علاى نماا ج تام
إعدادتا وتوزيعها على الفروع واإلدارات ،ثم إعادتها لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم لتفريغها وتبويبها.
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