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State of Palestine 

 DAR AL-IFTA’ AL-FALASTEENIYYA 

 

 

                                                                                    ..............................................................................:  الゲقـم
                                                                                                                       هـ ................................................................................................:  الケゅわيخ
 ュ .......................................................................................................:  الヲヨافق

  

 دヱلــــる فヤسطيـــن
 るيـレسطيヤヘء الゅــــわاإفـ ケدا 

 

 حول سير عمل تنفيذ أجندة السياساれ الوطنيるالسنوヵ لتقرير ا
 م11/1/7112حتヴ  1/1/7112منذ  

 

れاゲヨتぽヨال  
    るيレسطيヤヘء الゅわاإف ケكت داケゅا  ( 43)في شゲヨتぽم ギعق ، ゅヰツبع ،るيレسطيヤヘاضي الケداخل اأヱゲلي اآخヱد. 
 

れاヱギレال 
    ケヲツح ケاギヤل ラゅك るكケゅمشヱ(473) في ヱギنةن ،ヲ قشتゅヰمن ال خال ギيギالعれゅعヲضヲヨ るفيゅقんالヱ るيヰقヘالヱ るيレيギال. 
 
 

 العヨل ケヱれゅش
تヱゅレليت ケヱشيる عヨيل،  (34) بヤغيت، عヨيل مわصダダيケヱれゅ るشيالヨشケゅكる فيي ギعヲاれ لداケ اإفゅわء الヤヘسطيレيる  اسゅイわبت   

 .قゅツيク ゅاれ العاقる بعゅヰヤヨالعギيギ من ال
 

るجيケゅخ るيヨسケ لヨع れاケゅيコ 
عゅヰ  ヴヤعれゅ ヤヨ الヱギليる، بギヰف مゅレقشる أヱضネゅ القヱ サギالヨقギسま ،れゅضゅفま るلヴ تヘعيلالعギيギ من الぽヨسسمع  الギاヲ ケاصヤتت

ヱ ،اإساميヱ ليヱギال ギعيダال メلك من خاク ( 47) تمケゅيコة るساميまヱ るبيゲع メヱد ヴلま. 
 

るيヤداخ るيヨسケ لヨع れاケゅيコ 
 .コيケゅة( 384)مع الぽヨسسれゅ الヤヘسطيレيるالヲわاصヤيる الゲسヨيる عギد الゴيケゅاれ  بヤغ    
 

 اれ الゅツわمレيるالヤقゅء
    れءاゅلق ケاギال れギد عقギغ عヤن، بヅヲء الゅレمع أب るيレمゅツتゅه ヨة الゲわヘال メخاロدة أعاギء   (3344) حゅلق. 
 
 

るيレيギال サヱケギالヱ れاゲضゅحヨال 
 . دケسゅ  ديレيヱ  ゅمحゅضゲة (4473)يゴيギ عن مギ  ゅاケ القギمت    
 

チケゅعヨالヱ ゴاكゲヨال ゥゅわわافヱ れاゅヘわااح 
 .في محゅفれゅヌ الヅヲن ヱمعチケゅ أقيヨتاحゅヘわا  ヱافゅわわحゅ  لゲヨاكゴ  (448)أكゲん من  في الギاケ تشケゅك   
 

 ンヱゅわف ケاギصま في るيレسطيヤヘال るحダة الケاコヱ مع ラヱゅعわال 
أヵ مゲضييる بحゅجييま るليヴ الييる ゲحゅلييま(454 )لييヴ الイヤيラゅ الط يييる الわレヨشيゲة فييي الヨحゅفヌيれゅ داケ اإفわييゅء الヤヘسيطيレيる  تحヲلي   

るعيゲالش ンヱゅわヘال ケاギالط ي إص. 
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State of Palestine 

 DAR AL-IFTA’ AL-FALASTEENIYYA 

 

 

                                                                                    ..............................................................................:  الゲقـم
                                                                                                                       هـ ................................................................................................:  الケゅわيخ
 ュ .......................................................................................................:  الヲヨافق

  

 دヱلــــる فヤسطيـــن
 るيـレسطيヤヘء الゅــــわاإفـ ケدا 

 

レال るاإعامي れゅヅゅش 
ヱالわيي تんヨيل الヲヨقي  ، الヲわعييる الギيレييるمن قツيゅيゅ  عギدا  ギاケ العギيギ من الゲダわيحれゅ الダحヘيる، الわي تヱゅレلت الصケギ عن    

مコヲعる بين خ ヱ ゲبゲنيゅم   ゅ  نشヱ(4855 )ヅゅأجれゲ العギيギ من الヨقゅباヱ ،れبヤغ عギد هログ الレشれゅヅゅ ، الゲسヨي لギاケ اإفゅわء
 .まلخ... ヱتقゲيヱ ゲبيクまラゅاعي 

 
 
 

るعヨイخطب ال 
    ュゅي العわヘヨال るحゅヨس ゅهゅي ألقわال るعヨイد خطب الギغ عヤب  ラヲわヘヨالヱ(444 )る خط. 
 

れاゲشレالヱ れاケاギاإص 
    るيレسييطيヤヘء الゅييわاإف ケدا れケギادا  أصييギاءأعييゲاإسيي るييヤイميين م れゅاسييケギال ヴلييま るفゅضييま ،るيييレدي れاゲنشييヱ ييبわكヱ るيييケヱギال 

るيレيギال れاゅقヨالヱ ゐゅاأبحヱヱ ، れاケاギاإص ログد هギغ عヤا  ( 448)بケاギصま. 
 

 لンヱゅわヘ الゅダدケة 
 .فま ンヲわلヱゲわムني (4485) る .شヲヘيンヲる ف (445343 )わ .فンヲわ عゅم (4434) る .فヅ ンヲわا (5874 )ベ :، مコヲعる عヴヤ الレحヲ اآتيالヲレヨعる ا  من الヱンヱゅわヘافゲأصれケギ داケ اإفゅわء الヤヘسطيレيる عギدا  

 
れゅمヲダالصヱ れゅاعゴレحل ال 

ヨهゅاإفس ケء ت داゅわعن حل  في ギيゴي ゅي (4883)مヤئゅع  ゅاعゴن  ゅ يゲئゅعشヱ  ゅ. 
 

ヴヤء اأعゅわس اإفヤイم れاケاゲق 
     ヴヤء اأعゅわس اإفヤイم ギس (43)عقヤجる ゅヰレع ケギصヱ ،(48)   ゅّيヰا  فقケاゲق. 
 

 れゅكيゴわال 
 ケدا れケギأصるيレسطيヤヘء الゅわكي (54) اإفゴت  る ، عت بينコヲتるيゲخي れゅعيヨجヱ ،るيグنع أغゅダمヱ ،مヤع ゆاヅ. 

 
 عるん ح  داケ اإفゅわء الヤヘسطيレيるب
مين خياグ メلك كيالゅわبعる لコヲاケة اأヱقゅف ヱالشラヱぽ الギيレييヱ ،るفي بعるん الح  الヤヘسطيレيる داケ اإفゅわء الヤヘسطيレيる  تشケゅك    

 るفゅييツわلم اإسييامياسゅالعيي るابطييケ るديヲة السييعゲييヨالعヱ  ة الحييケاコヱヱ ケاギاي الييヲد ميين م عييギا  لعييヱين أدグا  الييケヱد   ゅييヨヰفييي م
まヱساميる من حァゅイ بييت   الحヱ ،ァゅイفي الヲわاصل مع ヱفヲد ケسヨيヱ るشع يる عゲبيる حュゅム الشゲعيる الわي تヰم أاتヲضيح 
ュاゲالح. 

 
 


