
 
 

 
 

 في مؤتمر صحفي
 سماحة رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي
 م2020يستعرض أعمال المجمس األعمى لمقضاء الشرعي لعام 

 
عقد سماحة الشيخ الدكتور/ حسن عمي الجوجو رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العمياا الشارعية 

فاي مقار مكتاأل األعالم الحكاومي  م2020مؤتمرًا صحفيًا استعرض فيو أعمال المجمس األعمى لمقضااء الشارعي  لعاام 
ستيّل سماحة رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي حديثو بغزة بحضور وسائل االعلم المختمفة وفي بداية المؤتمر، ا

مبيناااًا أن القضااااء الشااارعي حقااام انجاااازا  ميماااة جااادًا عماااى صاااعيد األمااان المجتمعاااي، حيااا  أن القضااااء الشااارعي يياااتم 
باإلنسااان بجميااا مراحاال حياتااو ابتااداءًا باالىتمااام بااو الباال والدتااو ماان خاالل فحااا الخاااجبين والت كااد ماان توافاام الاازوجين 

يًا البل الزواج، ومرورًا باالىتمام ب موال القاصرين والزواج والجلم وغيرىاا، وانتيااءًا بوفاتاو مان خالل تقسايم تركتاو صح
 والت كد من توزيعيا حسأل ما االتض  بو الشريعة اإلسلمية الغّراء.

نجازاتيا وما ليا من دور حيا  أنياا  تعتبار عياادا  اجتماعياة، وفي ذا  الصدد، أشاد سماحتو بدور المحاكم الشرعية وا 
 ومؤسسا  تربوية، باإلضافة إلى كونيا جية الضائية. رغم المة اإلمكانيا  والحصار وشّح الموارد. 

ذا  االىمية بمغ  جميا المعامل  التي ورد  المجمس األعمى لمقضاء الشرعي المعامل  والتوثيقا  والدعاوى وىاي 
 مفصمة

القضاء الشرعي عماى كال المساتويا  رااىرة أصايمة تمتاد مناذ نشا ة الشارو الحنيا  ولعال تعد القفزة النوعية التي الام بيا 
اء الشعأل العريم التي عكفا  عماى عارض جمياا بنمن أبرز انجازا  ومخرجا  القضاء الشرعي دوائره العاممة لخدمة أ

حصااائيا  القضاااء الشاارعي عمااى جميااا الاااوزارا  والمؤسسااا  والمختصااين والمعنيااين  عباار وسااائل اإلعااالم إنجااازا  وا 
 المختمفة.
فاي الجاااو الشاارعية بمختما  درجاتيااا  تنجااز فاي أروالااة المحااكمالتاي  إحصاائية القضاااء الشارعي المعااامل  تشااملحيا  

رشاااد واإلصاالا أسااري، ومعااامل  المحاااميين  غاازة ماان دعاااوى، وزواج، وجاالم، وحجاان بمختماا  أنواعيااا، وتنفيااذ، وا 
كماااا توضاااح نسااابة الجااالم إلاااى الااازواج وانجااااز الااادعاوى لموالاااو  عنااادىا  ،وأناااواو أخااارىالشااارعيين، ومعاااامل  األيتاااام 

خراج توصيا  تدعم وتمكن األسرة الفمسجينية من مواجية كل الصاعوبا  فاي الجااو عازة المحاصار،  حيا  وتحميميا، وا 
م فاي 2020شارعي لعاام إنجازا  يسجميا المجمس األعماى لمقضااء الخلل عام  بمغ  جميا المعامل  التي تم انجازىا

شتى المجاال  من أجل خدمة الوجن والمواجن، وانسجامًا ما الشعار الاذي رفعاو المجماس األعماى لمقضااء الشارعي أن 
المحاااكم الشاارعية باااختل  درجاتيااا اعيااادا  اجتماعيااة، ومؤسسااا  تربويااة، باإلضااافة إلااى كونيااا جيااة الضااائيةا وأن 

جن الفمسجيني البل والدتو واثنااء حياتاو وبعاد موتاو بزنجااز معاملتاو فاي أخاا رسالة القضاء الشرعي وموضوعيا الموا
خصوصياتو فيما يتعمم بحقوم أسرتو وموضوعاتيا الشخصية بما يحقم السمم األىمي واألمن المجتمعي وفيما يمي أىام 

 التي حققيا المجمس عمى النحو اآلتي:  اإلنجازا
 مى السمم المجتمعي وتسيير مصالح األسرة.( معاممة لمحفار ع288,848انجاز عدد ) .1
 فتح المحاكم الشرعية واستقبال المعامل  الجارئة خلل فترة الحرر الكمي لمقجاو. .2
 إدارة العمل خلل جائحة كورونا وتوفير كل وسائل الوالاية والحماية. .3



 

 ا  لممورفين.( دور 5( دورا  لمقضاة الشرعيين و)3( دورا  تدريبية منيا )8انجاز عدد ) .4
 ( فعاليا  المؤسسا  المجتما المدني.7المشاركة في عدد ) .5
 ( احتفال تكريم المورفين )متقاعدين، متميزين، ناجحين في الثانوية العامة من ابناء المورفين(.3انجاز عدد ) .6
 البدء في صيانة مقر محكمة الشيخ رضوان الشرعية الجديد )وزارة الخارجية سابقًا(. .7
م عاام خيار وبركاة 2021م ن مل من اهلل عز وجال أن يكاون ىاذا العاام 2020الرغم من االنجازا  الميمة خلل عام وب

عمي شعبنا الفمسجيني في كل المجاال ، ونعاىاد اهلل أواًل ثام شاعبنا المارابج المجاىاد، ثانياًا أن نكاون األوفيااء فاي رعاياة 
 ا العام أن يتحقم العديد من األمور وىي عمى النحو التالي: حقوالو وانجازىا بالسرعة الممكنة ونجمح خلل ىذ

الوحاادة القضاااء الشاارعي: تحقياام وحاادة ساامجة القضاااء الشاارعي بااين المحافرااا  الشاامالية والجنوبيااة بمااا يحفاار  .1
 ىيبتو واستقللو.

وتثبي  كافاة  الكادر البشري: تعيين أكبر عدد من القضاة الشرعيين، ومورفين من تخصصا  مختمفة ملئمة، .2
 أصحاأل العقود وتعزيز عمل كافة الدوائر والوحدا  وخاصة دائرة اإلرشاد واإلصلا األسري.

التحاااول اإللكتروناااي: حوسااابة نراااام عمااال المحااااكم الشااارعية باساااتخدام أحاااد  تقنياااا  العصااار لخدماااة الجمياااور  .3
 الكريم.

عمااى غاارار مجمااا المحاااكم الشاارعية بخااانيونس  المقاارا : إنشاااء مقاارا  دائمااة ملئمااة لكافااة المحاااكم الشاارعية .4
 وتزويدىا بكافة اإلمكانا  الحديثة بما يميم بييبة القضاء وراحة متمقي الخدما .

 القوانين: إعادة صياغة كافة القوانين واألنرمة المنرمة لعمل القضاء الشرعي بما يتوافم ما الحداثة والتجوير. .5

 
 

 2020العام إحصائيات 
 أواًل: إجمالي المعامالت:

 2019إجمالي المعامالت لمعام  2020إجمالي المعامالت لمعام 
288848 362736 

 ( 73,888انخفاض المعامل  عدد) يقا  انجاز بعض المعامل  % 20.4بمعدل  معاممة وذلك بسبأل إغلم المحاكم وا 
 .جائحة كوروناخلل إجراءا  الوالاية والسلمة من 

 :الدعاوى القضائية والتنفيذية: احصائية ثانياً 
 الدعاوى القضائية لممحكمة العميا الشرعية:. 1

 نسبة اإلنجاز منجز مجموع قرارات دعاوى 2019مدور من 
8 169 577 754 754 100% 

 :(غزة وخان يونس)االستئنا  الشرعية  تيمحكمالدعاوى القضائية ل .2
 نسبة اإلنجاز منجز مجموع قرارات دعاوى 2019مدور من 
0 670 557 1227 1227 100% 

 :الدعاوى القضائية لممحاكم االبتدائية .3
 نسبة اإلنجاز 2021مدور لـ  )مفصول / مسقط( المنجز المجموع 2020وارد  2019مدور من 

2087 10894 12981 10635 2346 81.9% 
 التنفيذية: الدعاوى. 4

 2021متداول لـ  المنجز) إيقاف نهائي / مؤقت( المجموع 2020وارد  2019متداول من 



 

15147 4509 19656 844 18812 
 :2020ا  2019 مقارنة. 5

 الدعاوى التنفيذية الدعاوى القضائية البيان
 19656 14962 2020العام 
 15968 16764 2019العام 

 (10.7بمعدل ) دعوى( 1802) بعدد 2020عام لمحاكم الشرعية خلل في ا المنرورة القضائية انخفاض عدد الدعاوى%. 

  (.23.1( دعوى بمعدل )3688بعدد ) 2020زيادة عدد الدعاوى التنفيذية المنرورة لممحاكم الشرعية خلل عام% 

 المنجزة: الحجج والتوثيقاتاحصائية : ثالثاً 

 0202المعامل  المنجزة خلل عام  .1
 المجموع الدعاوى معامالت تصديق وكالة المحامي والتصديقات الصور الحجج والمشروحات

41322 44913 13669 114245 214149 
 :2020ا  2019مقارنة  .2

2020 2019 
214149 300854 

  (28.8بمعدل ) معاممة( 86,705بعدد ) 2020انخفاض عدد المعامل  المنجزة في المحاكم الشرعية خلل العام% 

 :الزواج والطالقاحصائية : رابعاً 
 حسأل المحافرا :الزواج والجلم  .1

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة البيان
 20919 2536 4004 3040 7202 4137 الزواج
 3493 416 652 482 1235 708 الطالق
 229 19 54 20 105 40 الرجعة

 %15.6 %15.7 %15.2 %15.2 %15.7 %16.1 نسبة الطالق إلى الزواج
 2020ا  2019مقارنة  .2

 نسبة الطالق إلى الزواج الرجعة الطالق الزواج السنة
2020 20919 3493 222 6.51% 

2019 67271 3216 621 %17.9 

  (21.1( حالة زواج بمعدل )3,649عدد ) 2019عن عام  2020ارتفاو حاال  الزواج عام% 
  (.2.3بمعدل ) 2019عن العام  2020انخفاض نسبة الجلم إلى الزواج عام% 

 تفاصيل أنواو الجلم: .3
 طالق كبرى طالق رجعي طالق بعد الدخول طالق قبل الدخول

43.1% 40.8% 14% 2.1% 
 :: الدوائر والوحداتخامساً 

 اإلرشاد واإلصالح األسري: .1
مدور 
اتفاق  مجموع 200وارد  2019

تحويل  صمح تنفيذي
مدور  حفظ إرشاد لمقضاء

2021 



 

22 1749 1771 465 320 304 507 167 8 
 التراخيص والمعامالت األخرى: .0

 تصديقات مستخرج
 ترخيص/تجديد
 حكم شرعي

 ترخيص/تجديد
 محامي شرعي

كاتب 
 المجموع أخرى الشكاوى تعهد عدلي عرائض

488 7495 146 226 66 1008 53 4416 13898 
 

 سادسًا: المؤسسات التابعة لسماحة رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي:
 صندوق النفقة: .1

 المبالغ المصروفة خالل العام عدد األشخاص المستفيدة عدد الحاالت المستفيدة
69 143 294833 

 مؤسسة اإليتام: .0
 المجموع صرف أموال البالغين )إثبات رشد( صرف نفقات/إذن صرف

12 322 334 
 
 

                                                                                        
 

 العالقات العامة واإلعالم

 ديـوان القـضـاء الشـرعي


