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التقرير السنوي للعام 2014
املؤمترات

شاركت دار اإلفتاء الفلسطينية يف ( )27مؤمتراً ،منها ما عقد داخل األراضي الفلسطينية ،ومنها ما هو دولي.

الندوات

كان للدار حضور ومشاركة يف ( )103ندوات ،نوقشت خالهلا العديد من املوضوعات.

الدورات التدريبية

شارك موظفو دار اإلفتاء الفلسطينية يف ( )4دورات تدريبية.

ورشات العمل

استجابت دار اإلفتاء الفلسطينية لدعوات املشاركة يف ورشات عمل متخصصة ،بلغت ( )57ورشة عملل ،تناوللت العديلد

من القضايا.
زيارات عمل رمسية خارجية

تواصلت الدار مع العديد من املؤسسات الدولية ،بهدف من اقشة أوضاع القدس واملقدسات ،إضلافة إ تفعيلل عمللها علل
الصعيد الدولي واإلسالمي ،و مت ذلك من خالل ( )5زيارات إ دول عربية وإسالمية.
زيارات عمل رمسية داخلية

بلغ عدد الزيارات الرمسية التواصلية مع املؤسسات الفلسطينية( )150زيارة.

اللقاءات التضامنية

عقدت الدار لقاءات تضامنية مع أبناء الوطن ،بلغ عددها خالل الفرتة احملددة أعاله ( )2735لقاءً.
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احملاضرات والدروس الدينية

قدمت الدار ما يزيد عن ( )1733درساً دينيًا وحماضرة.

االحتفاالت وافتتاح املراكز واملعارض

شاركت الدار يف أكثر من ( )152احتفا ًال وافتتاحًا ملراكز ومعارض أقيمت يف حمافظات الوطن.

التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية يف إصدار فتاوى طبية

حولت دار اإلفتاء الفلسطينية إ اللجان الطبية املنتشرة يف احملافظات كافة ( )86حالة مرضية حباجة إ الرأي الطيب إلصلدار

الفتاوى الشرعية.

النشاطات اإلعالمية

صدر عن ال دار العديد من التصرحيات الصحفية ،اليت تناولت عدداً من القضايا اليت تهم املواطنني ،وكذلك تضمنت بيلان

املوقف الرمسي لدار اإلفتاء حيال العديد من القضايا ،وأجرت العديد من املقابالت ،وبلغ عدد هذه النشلاطات ( )1796نشلاطًا
موزعة بني خرب وبرنامج إذاعي وتقرير وبيان ...إخل.

خطب اجلمعة

بلغ عدد خطب اجلمعة اليت ألقاها مساحة املفيت العام واملفتون ( )403خطب.

اإلصدارات والنشرات

أصدرت دار اإلفتاء الفلسطينية أعداداً من جملة اإلسراء الدوريلة وكتلب ونشلرات دينيلة ،إضلافة إ الدراسلات واألحبلا

واملقاالت الدينية ،وبلغ عدد هذه اإلصدارات ( )136إصداراً.
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الفتاوى الصادرة

أصدرت دار اإلفتاء الفلسطينية عددًا وافراً من الفتاوى املنوعة ،موزعة عل النحو اآلتي:

 )4806( فتاوى طالق.
 )798( فتوى عامة.
 )42897( فتوى شفوية.
 )4987( فتوى إلكرتونية.

حل النزاعات واخلصومات

ساهمت دار اإلفتاء يف حل ما يزيد عن ( )1287نزاعًا عائليًا وعشائريًا.

قرارات جملس اإلفتاء األعلى

عقد جملس اإلفتاء األعل ( )11جلسة ،وصدر عنها ( )17قرارًا فقهّياً.

التزكيات

أصدرت دار اإلفتاء الفلسطينية ( )122تزكي ًة ،توزعت بني طالب علم ،ومصانع أغذية ،ومجعيات خريية.

بعثة حج دار اإلفتاء الفلسطينية

شاركت دار اإلفتاء الفلسطينية يف بعثة احلج الفلسطينية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينيلة ،وملن خلالل استضلافة

رابطة العامل اإلسالمي ،وأدت دوراً يف توضيح األحكام الشرعية اليت تهم احلجاج ،ويف التواصل مع وفود رمسية وشعبية عربيلة
وإسالمية من حجاج بيت اهلل احلرام.

3

