
 

  م2016العام إحصائيات املوضوع/ 
تعد القفزة النوعية التي قام بها القضاء الشرعي علـى كـل المسـتويات ظـاهرة أصـيلة تمتـد منـذ نشـأة الشـرع الحنيـف ولعـل 

اء الشعب العظيم التي عكفـت علـى عـرض جميـع بنالعاملة لخدمة أمن أبرز انجازات ومخرجات القضاء الشرعي دوائره 

إنجــازات وٕاحصــائيات القضــاء الشــرعي علــى جميــع الـــوزارات والمؤسســات والمختصــين والمعنيــين عبــر وســائل اإلعـــالم 

  المختلفة.

فـي قطــاع الشــرعية بمختلـف درجاتهــا  تنجــز فـي أروقــة المحـاكمالتـي  إحصـائية القضــاء الشـرعي المعــامالت تشــملحيـث 

غــزة مــن دعــاوى، وزواج، وطــالق، وحجــج بمختلــف أنواعهــا، وتنفيــذ، وٕارشــاد واإلصــالح أســري، ومعــامالت المحــاميين 

كمـــا توضـــح نســـبة الطـــالق إلـــى الـــزواج وانجـــاز الـــدعاوى للوقـــوف عنـــدها  ،الشـــرعيين، ومعـــامالت األيتـــام وأنـــواع أخـــرى

حيـث ية من مواجهة كل الصـعوبات فـي قطـاع عـزة المحاصـر، وتحليلها، وٕاخراج توصيات تدعم وتمكن األسرة الفلسطين

  على النحو التالي: معاملة )311,864( م2016خالل عام  بلغت جميع المعامالت التي تم انجازها

  

المحكمة 
  العليا

محكمتي 
  االستئناف

المحاكم 
  ةاالبتدائي

اإلرشاد 
  األسري

وحدة الشئون 
  الفقهية والقانونية

مؤسسة 
  األيتام

  المجموع

890  1411  306,210  1574  1035  744  311,864  

  

العـــام  مـــن ) وهـــي أعلـــى 311,864( هـــي 2016ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن عـــدد المعـــامالت التـــي أنجـــزت خـــالل العـــام 

معاملــة أي  36833) وبــذلك تكــون الزيــادة بــــ 275,031( 2015بلغــت عــدد المعــامالت خــالل العــام حيــث  الماضــي ،

  :التالي يوضح ذلك، والجدول % 8.11بنسبة 

  

  2016  2015  السنة

  311,864  275,031  إجمال عدد المعامالت

  

  

  

   



  تفاصيل إحصائية عمل المحاكم الشرعية

  أوًال: المحكمة العليا الشرعية:
  :وهي على النحو التالي) معاملة  890  بلغ مجموع معامالت المحكمة العليا الشرعية في محافظات قطاع غزة (

  المنجز  الواردة  المعامالتنوع   الرقم

  192  204  دعاوى   .1

  686  686  معامالت   .2

  878  890  المجمــــــــــوع

  غزة وخان يونس: بهيئتيهاثانيًا: محكمة االستئناف الشرعية 
وهــي علــى النحـــو ) 2160االســتئناف الشــرعية بفرعيهـــا بغــزة وخــان يــونس ( تــيمحكملبلــغ مجمــوع المعــامالت 

  التالي:

  المدور  المنجز  الوارد  المعاملةنوع   المحكمة

  استئناف غزة

  1  358  359  قضائية دعاوى

    29  29  تنفيذية دعاوى

    132  132  قرارات ادارية

    229  229  وراثة

  1  748  749    المجمــــــــوع

  استئناف خان يونس

    319  319  قضائية دعاوى

    29  29  تنفيذية دعاوى

    54  54  قرارات ادارية

    260  260  وراثة

    662  662    المجمــــــــوع

  1 1410 1411  الكلي وعــــالمجم

  

   



  ثالثًا: المحاكم الشرعية االبتدائية:
  :وهي على النحو التالي معاملة )306,210بلغ مجموع معامالت الواردة إلى المحاكم الشرعية االبتدائية (

  النوع
 دعاوى
  قضائية

دعاوى 
  تنفيذية

  التوثيقات  الحجج  الطالق  الزواج
معامالت 
  التنفيذ

  أخرى
  المجموع

  306,210  166,593  10,256  46,139  45,572  3,188  19,248  3,322  11,892  العدد

  التفاصيل:

 :تفاصيل الدعاوى .1

 إنجاز الدعاوى خالل العام:  . أ
  نسبة اإلنجاز  2017مدور لـ   المنجز  المجموع  2016وارد من   2015مدور من 

1204  11,892  13,096  11,716  1,380  89,5%  

 حسب المحافظات: 2016و  2015ين الدعاوى الواردة خالل العام  . ب
  المجموع  رفح  خان يونس  الوسطى  غزة  شمال غزة  المحافظة

  11,892  1,469  2,127  1,738  4,392  2,166  2016العام 

  11,593  1,520  2,032  1,670  4,012  2,359  2015العام 

 %. 2.5دعوى بنسبة  299بعدد  2016ة خالل العام أعداد الدعاوى الواردة للمحاكم الشرعي زيادة فينالحظ 

 تفاصيل الزواج والطالق: .2

  الزواج: أ.

  ).19,248( 2016بلغ اجمالي عدد الزواج للعام  •

  الزواج حسب المحافظات: •

  المجموع  رفح  الوسطى  خان يونس  شمال غزة  غزة  البيان

  19,248  2,227  2,734  3,574  3,669  7,044  الزواج

  

  م.2016 وم  2015مقارنة بين أعداد الزواج لعامي  •

  2016  2015  السنة

  19,248  20,778  عدد حاالت الزواج

 
  .%8عقد زواج أي هناك فارق بنسبة  1540نقص في حاالت الزواج عن العام الماضي بــ هناك  •



  ب. الطالق:
من العام  أعلى%) وهي نسبة 16,6( إلى الزواج بنسبة) حالة 3,188م (2016بلغ عدد حاالت الطالق للعام 

وعليه  ) حالة طالق زائدة، 561) بفارق (2627بواقع ( %)14.6( 2015الماضي حيث بلغت نسبة الطالق للعام 

  % مقارنة بالعام الماضي. 2يكون هناك ارتفاع في نسبة الطالق 

  
 :2016و 2015للعامين  حسب المحافظاتالطالق أعداد صافي بتفاصيل  •

  المجموع  رفح  الوسطى  خان يونس  شمال غزة  غزة  البيان

2016  1124 618 588 462 396 3188 

2015  972 511  438 371 335 2627  

   
  تفاصيل أنواع الطالق: •

  الوسطى  غزة  شمال غزة  البيان
خان 

  يونس
  المجموع  رفح

النسبة 

  المئوية

  %43,1 1374 149 205 207 517 296  والخلوةطالق بائن بينونة صغرى قبل الدخول 

  %1,6 51 4 23 8 8 8  طالق بائن بينونة صغرى قبل الدخول وبعد الخلوة

  %39,8 1268 163 267 184 438 216  طالق بائن بينونة صغرى بعد  الدخول

  %1,7 53 6 15 4 23 5  طالق بائن بينونة كبرى

  %13,9 442 74 78 59 138 93  طالق رجعي

   3188 396 588 462 1124 618  المجمـــــــــوع

  بعد الدخول. تم %55,3و % من الطالق تم قبل الدخول،44,7أن نسبة الجدول يتضح من خالل 

 : 2016و 2015للعامين  نسبة الطالق إلى الزواج حسب المحافظات •
  المجموع  رفح  الوسطى  شمال غزة  خان يونس  غزة  البيان

  19248 2227 2734 3669 3574 7044  الزواج

 3188 396 462 618 588 1124  الطالق

 نسبة الطالق إلى الزواج
  2016للعام 

16%  16,5%  16,8%  16,9%  17,8%  16,6%  

 نسبة الطالق إلى الزواج
  2015للعام 

15.1%  12.8%  14%  16.6%  14.6%  14.6%  

  

  

  

  

  



  رابعًا: دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري:

) حالة 1,575عرضت على أقسام  دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري بالمحاكم الشرعية (بلغ عدد الحاالت التي 

  وهي موضحة حسب الجدول اآلتي:
  

  2016مدور لـ   المنجز  المجموع  2016وارد من   2015مدور من 

0  1,574  1,574  1,570  4  

  خامسًا: مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى:
وهـي علـى  صـرف لصـالح األيتـام ) معاملـة744إدارة وتنميـة أمـوال اليتـامى (بلغ عـدد المعـامالت لـدى مؤسسـة 

  :النحو التالي
  

  المجموع  شراء أراضي وشقق  مستحقات راشدين  اذن صرف  نفقات

378  56  302  8  744  

  الفقهية:و  القانونية وحدة الشئونسادسًا: 
  :النحو التالي وهي على) معاملة محامي شرعي 1088بلغ مجموع المعامالت في الدائرة (

  المجموع  تجديد رخصة المحاماة  تخريج محاماة  تدريب محاماة

445  273  317  1035  

 
 
 
     
 

 


