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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

كالزواج م  بأعمال المحاكم الشرعية  2102ارفع لسماحتكم الكريمة تقريرا سنويا للعام 

وحجج مختلفة قامت قضايا وتوثيقات ، باإلضافة إلى  والطالق والتصادق والرجعة و ...

المحاكم الشرعية االبتدائية بالبت فيها وانجازها ، باإلضافة إلى القضايا التي أنجزتها المحكمة 

 -القدسالعليا الشرعية وكذلك األمر بالنسبة لمحكمة االستئناف الشرعية بفرعيها في نابلس و

 . -المنعقدة بمدينة البيرة مؤقتا

أعمال دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري من خالل جميع كما يحتوي التقرير اإلحصائي على 

المحاكم الشرعية في الضفة الغربية والقضايا التي أنجزتها وما تم تحويله منها للقضاء للبت 

 فيها.

ويشمل التقرير السنوي أيضا على مجمل القضايا التي قامت بها دائرة نيابة األحوال الشخصية 

 متداوال لدى الدائرة أمام القضاء للبت فيه.وما تم الفصل فيه ومنها ما زال 

على عدد قضايا الخلع في ديوان قاضي القضاة  اإلحصاءويضم التقرير السنوي لدائرة 

 أعمالعلى القضائي وقضايا النزاع والشقاق والمشاهدة في المحاكم الشرعية ، ويشتمل أيضا 

شرعية من قبل  إجازةى لجنة فحص المحامين الشرعيين وعدد المحامين الذين حصلوا عل

رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس  إدعيساللجنة المشكلة بقرار من سماحة الشيخ يوسف 

 قاضي القضاة. بأعمالللقضاء الشرعي القائم  األعلىالمجلس 

                                     

                                                       

 لعالقات العامة واإلعالمدائرة ا 

 م : 2102أوال : معامالت الزواج والطالق في المحاكم الشرعية عام 



( عقد  23330م المنصرم ما يقارب )  2102أجرت المحاكم الشرعية في الضفة الغربية عام 

( حجة  3223زواج وتصادق على زواج وحجة رجعة ، باإلضافة إلى تنفيذ ما مجموعه ) 

 وكانت هذه المعامالت والحجج موزعة كاآلتي :   ام ،طالق في نفس الع

 م2102لعام انسبة حاالت الطالق إلى حاالت الزواج خالل :  أ

        الشرعية خالل نفس الفترة المحاكموفي ذات السياق كانت حاالت الطالق المسجلة لدى 

حافظات % ( من مجمل حاالت الزواج في جميع الم01بنسبة )  أي ( حالة طالق3223) 

 م . 2102خالل العام 

 أي، (  0113حوالي )  قبل الدخول أو الخلوة الشرعية من جهة ثانية بلغت حاالت الطالق

 تقريبا. بقليل النصفاقل من ل د% من مجمل حاالت الطالق بمع 22بنسبة 

 

 

 في مختلف المحافظات : معدل الزواج لدى المحاكم الشرعية:  ب

نسبة حاالت  أعلىمحافظة نابلس نالت خالل الجداول اإلحصائية أن من ناحية ثانية يتبين من 

أعلى مجموع حاالت زواج خالل محكمة نابلس الغربية حيث سجلت   زواج في الضفة الغربية 

، وأدنى مجموع لحاالت  ( من مجموع حاالت الزواج جميعها 2012بواقع )   2102العام 

 نصيب محكمة العيزرية الشرعية بواقع            نفس العام كانت منالزواج تم تسجيله خالل 

 ( حالة زواج من المجموع العام. 022) 

حيث حظيت بنسبة م  2102نسبة حاالت طالق خالل العام  أعلىمحكمة العيزرية بدورها نالت 

يليها محكمة رام هللا والبيرة  من مجموع حاالت الزواج المسجلة في نفس المحكمة، %  32

الظاهرية  بينما سجلت محكمة لوطن ،في المحافظات الشمالية من ا%  23ة الشرعية بنسب



حاالت الزواج المسجلة في نفس المحكمة خالل العام  إلىاقل تسجيل حاالت الطالق نسبة 

 %.  3بواقع  2102

 

للعام  في محافظات الضفة الغربيةتسجيل معامالت الزواج  حاالتالرسم البياني التالي يوضح  

 م: 2102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : في كل محافظةالرسم البياني التالي يوضح نسب الطالق في كل محكمة شرعية  



 

 

 نسبة الزواج المكرر من حاالت الزواج:  ج

وبحسب البيانات اإلحصائية أعاله كانت حاالت الزواج المكرر من مجمل حاالت الزواج في 

اقل من بنسبة  أي( حالة  0223)  م 2102المحاكم الشرعية في الضفة الغربية خالل العام 

 % حسب الرسم البياني التالي: 0

 

 



 م : 2102خالل العام أعمال محكمة االستئناف الشرعية  :  ثانيا  

( وتم 331/ القدس والمنعقدة مؤقتا في البيرة ) االستئناف الشرعية ةبلغ مجموع الدعاوى الواردة لدى محكم

( قضية وكذلك تم الفصل فيها 313ضايا الواردة لدي محكمة استئناف نابلس ) الفصل فيها جميعا ، في حين كانت الق

  جميعا.

 

  2102معامالت حصر اإلرث والتخارج في محاكم االستئناف للعام :  ثالثا  

( معاملة حصر ارث  310) -المنعقدة في مدينة البيرة مؤقتا –القدس في سجلت محكمة االستئناف الشرعية 

        محكمة االستئناف الشرعية في نابلس فقد سجلت أما فقات وقد تم الفصل في جميعها،( معاملة ن 13و )

 حسب الشكل البياني التالي:  ( معاملة نفقة  13(معاملة حصر ارث و )  023) 

 



 : أعمال المحكمة العليا الشرعية:  رابعا  

معاملة كانت موزعة على (  0213م بانجاز ) 2102قامت المحكمة العليا الشرعية خالل العام 

( مصادقة زوجية وإشهار  221الدعاوى المرفوعة إليها و )( قرارا ب 221النحو التالي : ) 

معاملة ارث وتخارج و ) (  333) بحثكذلك قامت المحكمة العليا الشرعية بـ ،إسالم وطالق

 ومعامالت القاصرين واأليتام ( 00)  حجة وقف باإلضافة إلى العديد من تقارير التفتيش(  01

 وبنسب مبينة بالشكل البياني التالي : ( 010) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلرشاد واإلصالح األسري:  خامسا  

وحول أعمال قسم اإلرشاد واإلصالح األسري في المحكم الشرعية بالضفة الغربية كان 

( قضية  2033)      م  2102مجموع القضايا التي تداولها قسم اإلرشاد خالل العام الحالي 

والحاالت الباقية توزعت ( حالة ، 2332حوالي ) تم تحويل أكثر من نصفها للقضاء للبت فيها 

لم  أيعلى الصلح واالتفاق بين المتنازعين وكذلك اإلرشاد والحفظ ومنها ما يزال قيد المداولة 

 يتم البت فيها وهي موضحة حسب الرسم البياني التالي:

 م : 2102للعام  شرعية في كل محكمة  األسري واإلرشاد حاإلصالدائرة  أعمال

 

 : األسري واإلرشاد اإلصالحدائرة  أعمال



 

 :  دائرة نيابة األحوال الشخصية:  سادسا  

أما بالنسبة لدائرة نيابة األحوال الشخصية لدى المحاكم الشرعية في الضفة الغربية خالل من 

تنوعت ما بين قضايا إثبات طالق  ( قضية 223) م، وردت لديها ما مجموعه  2102العام 

( 203تم الفصل بـ  ) نسب أو إثبات وقف وغيرها من القضايا المتعلقة بحق هللا تعالى، واثبات

( قضية مدورة من العام 03، مع وجود ) م 2103 القادم لعام( منها ل01منها وتم تدوير ) 

 الماضي حسب ما هو مبين بالمخطط البياني التالي:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قضايا الخلع والنزاع والشقاق والمشاهدة في المحاكم الشرعية :  سابعا  

 م : 2102خالل العام 

حاالت الخلع القضائي وقضايا النزاع والشقاق وقضايا المشاهدة وتعديل  إلىبالنسبة  أما

شهر  المشاهدة فقد سجلت المحاكم الشرعية في محافظات الضفة الغربية اعتبارا من بداية

 ( قضية موزعة كالتالي: 202)م وحتى نهاية العام  ما مجموعه  2102للعام  أيلول

 المجموع العام قضايا المشاهدة وتعديل المشاهدة قضايا النزاع والشقاق قضايا الخلع

22 56 176 254 

 

 



 

يذكر أن سماحة الشيخ يوسف إدعيس الشيخ رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس 

على للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي القضاة في دولة فلسطين كان قد اصدر قرارا األ

م وكذلك اصدر قرارا بتعديل  2102بالبدء بالعمل في الخلع القضائي من بداية أيلول عام 

المشاهدة وقضايا النزاع والشقاق، مما كان له األثر الكبير والواضح على سرعة البت في 

وهو ما القى ترحيبا واسعا من قبل الجمهور الفلسطيني ومؤسسات المجتمع  قضايا المواطنين

 المدني على حد سواء.

( قضية خلع قضائي قبل الدخول أو الخلوة الشرعية في المحاكم  22حيث تم تسجيل حوالي ) 

الشرعية بالضفة الغربية وتم الفصل في عدد منها والباقي ما يزال متداوال أمام المحاكم 

 ة.الشرعي

 

 

 قضايا النفقة ::  ثامنا  

م  باستقبال حوالي       2102قامت المحاكم الشرعية في محافظات الضفة الغربية خالل عام 

من ثلثيها ، ومن ناحية ثانية كان هناك ما يقارب  أكثر(  قضية نفقة  وتم الفصل في  3320) 

( قضية للعام  233ير ) المحاكم  الشرعية فيما تم تدو أمام( قضية نفقة  مسقطة  0213) 

 م . 2103

 لعام القادمل المدور القضايا المسقطة القضايا المفصولة القضايا الواردة 

3325 1903 1269 493 

 

الرسم البياني التالي يوضح نسبة قضايا النفقة الواردة والمفصول فيها والمسقطة والمدور 

 : م 2103للعام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرعيين في ديوان قاضي القضاة : نة فحص المحامينلج:  تاسعا  

تتشكل لجنة فحص المحامين الشرعيين بقرار من سماحة قاضي القضاة بموجب القانون 

من قانون المحامين الشرعيين المعمول به في المحاكم الشرعية في دولة (   3حسب المادة ) 

 : اآلتيعلى  نصتحيث فلسطين ، 

 ( : 3المادة ) 

من رئيس محكمة  تتألفتعمل للمدة التي يراها مناسبة يعين قاضي القضاة لجنة  - أ

االستئناف الشرعية رئيسا ، وعضوية قاٍض شرعي ومحام شرعي ، ومحام نظامي 

 بناء  على تنصيب نقيب المحامين النظاميين. القضاةيعينه قاضي 

 اإلجازةاللجنة المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة فحص طلبات تتولى  - ب

المحامين الشرعيين المتدربين  أبحاثسة مهنة المحاماة الشرعية ، ومناقشة لممار

 مناسبة. أنهاتبين لها  إذاواعتمادها  اإلجازةالتي تقدم للحصول على تلك 

 



وقد منحت اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ يوسف إدعيس الشيخ رئيس المحكمة العليا 

(  33شرعية والقائم بأعمال قاضي القضاة ) الشرعية ورئيس المجلس األعلى للقضاء ال

إجازة محاماة شرعية بعد أن استوفى هؤالء المحامين شروط اللجنة للحصول على إجازة 

 محاماة شرعية.

محاماة شرعية من قبل اللجنة موجودة  إجازةمالحظة : قائمة المحامين الذين حصلوا على 

 ات كاملة لكل محام شرعي:على موقع ديوان قاضي القضاة االلكتروني مع بيان

http://www.kudah.gov.ps 
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