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 سيادة القانون
 

 1122، مؤشرات قطاع غزة
 



الرقم  
NO.

Valueالقيمة القطاع
من إجمالي % 

 of% الموازنة        
Total Budget

Sector

 شامال رواتب موظفي الوزارة والمجلس االعلى وزارة العدل1
للقضاء، والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريعي

27.179.0001.02Ministry of Justice (including salaries for ministry staff, 

supreme judicial council, public prosecution and Fatwa and 

Legislative office

949,0000.04public prosecution (without salaries) بدون رواتب واجور موظفي النيابةالنيابة العامة2

1.947.0000.07supreme judicial council (without salaries) بدون رواتب واجورالمجلس االعلى للقضاء3

235,0000.01Fatwa and Legislative office(without salaries)بدون رواتب وأجورديوان الفتوى والتشريع 4

2011الموازنة العامة المعتمدة حسب القطاع، : 1جدول 

Table 1: Approved Budget by Sector, 2012



الدرجة
رئيس نيابةوكيل نيابةمعاون نيابة

 assistant 

Prosecutors
Prosecutors

Senior 

Prosecutor
Total

Sexالجنس

21281463Maleذكر

1102femaleأنثى

Educational Levelالمستوى التعليمي

22281262Bachelorبكالوريوس

0123Masterماجستير

Years of experienceسنوات الخبرة

120012less than a yearأقل من سنة

years 5150203 سنوات3

years and above 51414334 سنوات إلاكثر4

governorateالمحافظة

3429North Gazaشمال غزة

1215734Gazaغزة

1405Dir El Balahدير البلح

52512Khan younisخانيونس

1405Rafahرفح

22291465Totalالمجموع

Data Source: Ministry of Justice -Gazaغزة-وزارة العدل: مصدر البيانات

2011توزيع موظفي النيابة في قطاع غزة حسب الدرجة وبعض الخصائص الخلفية، : 2جدول

Table2: Distribution of employees in the public prosecution in Gaza Strip by 

degree/rank and some background Characteristics, 2011

التفصيل

 degree/rank
المجموع

Public Prosecution



العدد
Number

Sexالجنس

39Maleذكر

2femaleأنثى

Educational Levelالمستوى التعليمي

38Bachelorبكالوريوس

1Masterماجستير

2ph.Dدكتوراه

Years of experienceسنوات الخبرة

5less than a yearأقل من سنة

years 53 سنوات3

years and above 314 سنوات إلاكثر4

المحافظة
governorate

1North Gazaشمال غزة

30Gazaغزة

2Dir El Balahدير البلح

7Khan younisخانيونس

1Rafahرفح

41Totalالمجموع

غزة-وزارة العدل: مصدر البيانات

2011توزيع القضاة في قطاع غزة حسب بعض الخصائص الخلفية، : 3جدول 
Table 3: Distribution of Judges in Gaza Strip by some 

background Characteristics, 2011

Detailالتفصيل

Data Source: Ministry of Justice -Gaza



Court Typeنوع المحكمة

المحكمة العليامحكمة االستئنافمحاكم البدايةمحاكم الصلح

Magistrates 

Courts
Primary courts

Appellate 

courts
Supreme Court

1000North Gazaشمال غزة

1211Gazaغزة

1000Dir El Balahدير البلح

1100Khan younisخانيونس

1000Rafahرفح

5311Totalالمجموع

2011توزيع المحاكم في قطاع غزة حسب نوع المحكمة والمحافظة، : 4جدول 
Table 4: Distribution of the courts in Gaza Strip by Governorate and type, 2011

Data Source: Ministry of Justice -Gazaغزة-وزارة العدل: مصدر البيانات

Governorate المحافظة



المفصول الى المجموع% المفصول الى الوارد% معلقمفصولمجموعواردمدور

retainedincomingTotalout lookedpostponed
% out looked to 

incoming
% out looked to total

Supreme Court%32.15%1624195035741149242558.92المحكمة العليا

Appellate courts%52.30%28462708555429052649107.27محكمة االستئناف

Primary courts%17.58%30021158594588080643781650.85محاكم البداية

magistrates courts%39.33%292192631655535218403369582.99محاكم الصلح

Total%35.52%6517746713111890397457214585.08المجموع

Municipality tickets%87.15%592120811267311045162891.42مخالفات بلدية

2011قضايا المحاكم في قطاع غزة حسب نوع المحكمة والحالة، : 5جدول 
Table 5: The cases in Gza Strip Courts by Court type and case, 2011

Courtالمحكمة

Data Source: Ministry of Justice -Gazaغزة-وزارة العدل: مصدر البيانات
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Gaza Strip Indicators, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


