
 

 

 

 

 م7102العام إحرائيات السهضهع/ 
 

تعد القفزة النوعية التي قام  هاام القءامل الياععي علاا مات الت اتورم  صامةعة تدايلة تتتاد لناع ايانة الياع  ال نيا  
مل الياع  العيايا التاي ع فاى علاا هناالعمللاة لادلاة تولعت لا  تهاعا اازاماا  ولاع ام  القءامل الياععي  وا اع  

ععض  تيع إازماا  وإحصم يم  القءامل الياععي علاا  تياع الاواااا  والت و ام  والتاتصاي  والتعنياي  ع اع 
 ووم ت اإلعال  التاتلفة.

 ااي اليااععية ختاتلاا   ا متااام  تنزااز  ااي تاوقااة الت اام االتااي  إحصاام ية القءاامل اليااععي التعااملال  تيااتتحياا  
قطاام  ةاازة لاا   عاامو،  واوا   وجااالخ  وحزااا ختاتلاا  تاواعااام  وتنفيااع  وإاماام  واإلدااال  توااع   ولعااملال  

متااام تونااا  ا ااا ة الطاااالخ إلاااا الااازوا  واازاااما الااادعمو،   الت اامليي  الياااععيي   ولعاااملال  انوتااام  وتااااوا  ت اااع، 
ية لا  لوا ااة مات الصاعوفم   اي قطام  للوقوف عندةم وت ليلام  وإ عا  تودايم  تادعا وتت ا  انواعة الفل اطين

علاااا  لعمللاااة (720017)  7102 اااالا عااام   حيااا  هلجاااى  تياااع التعاااملال  التاااي تاااا اازماةااامعااازة الت مداااع  
 الن و التملي:

 
السحكسة 

 العميا
محكستي 
 االستئشاف

السحاكم 
 ةاالبتدائي

اإلرشاد 
 األسري 

وحدة الذئهن 
 الفقهية والقانهنية

مؤسدة 
 األيتام

 السجسهع

291 2199 709272 2210 2717 071 720017 
 

العاام   لاا  ( وةااي تعلااا720017) ةااي 7102ولاا  الزاادوع خملااعمع تا عااد  التعااملال  التااي تازااز   ااالا العاام  
  لعمللااة 7227( وفااعلت تناوا الزراام ة هاااا 722221) 6710هلجااى عااد  التعاملال   ااالا العاام  حياا   التمناي  

 :والزدوا التملي وون  ذلت
 
 

 
 
 

  

 1027 1022 الدشة
 720017 722221 إجسال عدد السعامالت



 

 

 

 تفاصيل إحرائية عسل السحاكم الذرعية
 أواًل: السحكسة العميا الذرعية:

وةااي علاااا الن اااو ( لعمللاااة 291هلاام لزتاااو  لعااملال  الت  تاااة العلياام الياااععية  اااي ل م ياام  قطااام  ةاازة )
 :التملي

 السشجز الهاردة نهع السعامالت الرقم
 292 292 دعاوى   .2
 191 191 معامالت  .1

 291 291 السجســــــــــهع

 غزة وخان يهنس: بهيئتيهاثانيًا: محكسة االستئشاف الذرعية 
وةاي علاا الن او ( 2199االوتئنمف اليععية خفععيام خجزة و ما واوا  ) تيت  تلهلم لزتو  التعملال  

 التملي:
 السدور السشجز الهارد نهع السعاممة السحكسة

 استئشاف غزة

  702 702 قزائية دعاوى 
  72 72 تشفيذية دعاوى 

  202 202 قرارات ادارية
  117 117 وراثة

 0 777 777  السجســــــــهع

 استئشاف خان يهنس

  707 707 قزائية دعاوى 
  71 71 تشفيذية دعاوى 

  207 207 قرارات ادارية
  121 121 وراثة

 0 721 721  السجســــــــهع

  2199 2199 الكمي هعــــالسجس

 
  



 

 

 

 ثالثًا: السحاكم الذرعية االبتدائية:
 :وةي علا الن و التملي لعمللة (709272هلم لزتو  لعملال  الواا ة إلا الت م ا اليععية االهتدا ية )

 الشهع
 دعاوى 
 قزائية

دعاوى 
 التهثيقات الحجج الطالق الزواج تشفيذية

معامالت 
 التشفيذ

 أخرى 
 السجسهع

 709272 270722 20217 72722 17912 7100 27727 7199 21021 العدد

 التفمديت:
 :تفاصيل الدعاوى  .2

 إنجاز الدعاوى خالل العام: . أ

 السجسهع 1027وارد من  1022مدور من 
 السشجز

 1027مدور لـ  )مفرهل / مدقط(
 ندبة اإلنجاز

2720 21021 21121 22222 2027 90,7% 
 التشفيذ خالل العام:إنجاز دعاوى  . ب

من  متداول
1022 

  السشجز السجسهع 1027وارد من 
 ) ايقاف نهائي / مؤقت(

 1027لـ  اولدتم

2277 7199 9272 272 2272 
 حدب السحافظات: 1027و  1022ين الدعاوى الهاردة خالل العام . ت

 السجسهع رفح خان يهنس الهسطى غزة شسال غزة السحافظة
 21021 2121 2292 2220 1770 1172 1027العام 
 22291 2129 1217 2772 1791 1222 1022العام 

  عو،. 047خعد   7102تعدا  الدعمو، الواا ة للت م ا اليععية  الا العم   ااتفم االحظ 

 تفاصيل الزواج والطالق: .1
 الزواج: أ.
   (. 02362) 2710هلم ا تملي عد  الزوا  للعم 
 : الزوا  ح   الت م يم 

 السجسهع رفح الهسطى خان يهنس شسال غزة غزة البيان
 02362 2927 1772 7100 7129 2171 (1027) الزواج
 29112 2227 2734 3574 3669 7044 (1022) الزواج

 



 

 

 

  7102و  7106حمال  الزوا  للعملي   الفعخ  ي
 السجسهع رفح الهسطى خان يهنس غزةشسال  غزة البيان
 -1881 -244 -403 -374 -250 -610 الزواج

 
 بــ  الساضي بالعاممقارنة  في جسيع محافظات قطاع غزة في حاالت الزواج نقص نالحظ من خالل الجدول

 %.20.2عقد زواج أي هشاك فارق بشدبة  2222

 ب. الطالق:
   7106عد  حمال  الطالخ  ي العم  هينتم هلم   ( حملة3733  )7102هلم عد  حمال  الطالخ للعم 

 .تقعر م  %( 3.3)هن  ة وو د اقص ت  حملة   (003)  ااهوةو عد  تقت ل  العم  التمني ( حملة 3363)
   وذلت اتيزة النقص  ي حمال  الزوا .%( 03.2)الطالخ لقمااة خملزوا    لجى تلم ا  ة حمال 
 (  حملة جالخ732تتى الع عة لعد )  خعد  صا حمال  الع عة %(02.1تنوا ا  ة الطالخ ) وعليه 

%( خعد  صا حمال  06.6) 7106ل  العم  التمني حي  هلجى ا  ة الطالخ للعم   تعلاوةي ا  ة 
لقمااة خملعم   (% 1.3)خعد  صا حمال  الع عة  الطالخ  ي ا  ة ااتفم  ي وا ةنمك وعليه  الع عة
 .التمني

  1027و 1022لمعامين  حدب السحافظاتالطالق أعداد صافي تفاصيل: 
 السجسهع رفح الهسطى خان يهنس غزة شسال غزة البيان

1027 1214 606 579 446 410 3255 
1022 2290 200 210 190 127 3368 

 

  1027و  1022لمعامين  الطالقالفرق في حاالت:  
 السجسهع رفح الهسطى خان يهنس غزةشسال  غزة البيان
 113- 3- 49- 41- 44- 24 الطالق

 

 ما يمي نالحظ من خالل الجدول: 
  ورفح. وخان يهنسوالهسطى كل من محافظة شسال غزة نقص في حاالت الطالق في يهجد 
  حالة فقط. 11يهجد زيادة في حاالت الطالق في محافظة غزة بـ 
   (3.3)ما ندبته  1022مقارنة بالعام  1027بمغت ندبة الشقص في حاالت الطالق لمعام% 

 حالة. 227بفارق 



 

 

 

 :تفاصيل أنهاع الطالق 

 السجسهع رفح خان يهنس الهسطى غزة شسال غزة البيان
الشدبة 
 السئهية

 41.1% 1339 161 201 185 499 197 طالق بائن بيشهنة صغرى قبل الدخهل والخمهة
 %2.7 56 4 13 16 13 10 طالق بائن بيشهنة صغرى قبل الدخهل وبعد الخمهة

 %72.2 1241 154 249 175 467 196 طالق بائن بيشهنة صغرى بعد  الدخهل
 %2.2 52 4 18 4 20 6 طالق بائن بيشهنة كبرى 

 %27.1 567 87 98 66 215 101 طالق رجعي
  3255 510 579 446 1214 606 السجســـــــــهع
 خعد الد وا. تا %32,7و % ل  الطالخ تا ق ت الد وا 17,3تا ا  ة الزدوا وتء  ل   الا 

 رابعًا: دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري:

هلاااام عااااد  ال اااامال  التااااي ععنااااى علااااا تق اااام    ا ااااعة اإلاماااام  واإلدااااال  انوااااع  خملت اااام ا اليااااععية 
 ( حملة وةي لون ة ح   الزدوا اآلتي:0,323)

 

 1022مدور لـ  السشجز السجسهع 1022وارد من  1020مدور من 
5 5281 5281 5281 1 

 خامدًا: مؤسدة إدارة وتشسية أمهال اليتامى:
وةاي  داعف لصامل  انوتام  ( لعمللاة211التعاملال  لاد، ل و اة إ ااة وتنتياة تلاواا اليتاملا )هلم عد  
 :علا الن و التملي

 

 السجسهع شراء أراضي وشقق مدتحقات راشدين اذن صرف نفقات
171 27 127 0 071 

 الفقهية:و  القانهنية وحدة الذئهن سادسًا: 
 :وةي علا الن و التملي( لعمللة ل ملي مععي  2717هلم لزتو  التعملال   ي الدا عة )

 السجسهع تجديد رخرة السحاماة تخريج محاماة تدريب محاماة
702 197 109 2717 

 اعداد دائرة الذئهن االدارية
 

 
  

 


