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-)قطاع غزة (وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق ومؤهلـة العلمي             101
1998  

 :74جدول 

األراضي (ة العلمي   وقوعـات الطـالق المسـجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق ومؤهل             102
  1998-)الفلسطينية

 :75جدول 

الضفة (وقوعـات الطـالق المسـجلة فـي المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة ومؤهلها العلمي                 103
  1998-)الغربية

 :76جدول 
 

-)قطاع غزة(وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة ومؤهلها العلمـي    104
1998 

 :77جدول 

األراضي (وقوعـات الطـالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة ومؤهلها العلمي               105
 1998-)الفلسطينية

 :78جدول 

 :79جدول   1998-حاالت الطالق المسجلة لكل ألف من المتزوجين حسب العمر والجنس والمنطقة 106
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 الفصل األول

 
 المقدمــة

 
هامة لغايات التعرف على الوضع     ) المواليد، الوفيات، الزواج، الطالق   (إن البـيانات المـتعلقة باإلحصـاءات الحيوية         

الشاملة إلعداد اإلحصاءات   الديمغرافـي فـي المجـتمع والتغيرات التي تطرأ عليه عاما بعد عام، وانسجاما مع الخطة                 
الرسمية الفلسطينية، تمثل اإلحصاءات الحيوية في األراضي الفلسطينية موقع الصدارة ضمن أولويات إحصاءات السكان              

 .بشكل عام
 

نظـرا لعـدم توفـر مثل هذه البيانات من قبل بصورة يسهل التعامل معها واالستفادة منها، فقد وجدنا انه من المناسب                      
هذه السلسلة من التقارير، عبر ما يمكن جمعه من بيانات من خالل المحاكم الشرعية والكنسية ووضعها بين                 إصدار مثل   

 .أيدي صانعي القرار وراسمي السياسات
 

تـأتى أهمـية هـذا الـتقرير فـي كونه يوفر بيانات شاملة حول أعداد عقود الزواج والطالق على مستوى المنطقة،                       
 .الخ…سب األعمار واألشهر والحالة الزواجية والعمر الوسيط عند الزواجوالمحافظة، وكذلك يوفرها ح

 
كمـا ويمكنـنا هـذا الـتقرير من إلقاء الضوء على حاالت الزواج حسب العمر، ومدى انتشار حاالت الزواج المبكر،                            

 ضرورة دراستها   ويظهـر حجـم الطالق بشكل عام وحاالت الطالق لألشخاص الذين تزوجوا زواجا مبكرا، مما يعني               
 .والخروج بتوصيات حول هذا الموضوع

 
تتمـثل األهـداف األساسـية لهذا التقرير في توفير البيانات األساسية الالزمة للتخطيط ورسم السياسات على المستوى                  

 .الوطني من خالل معرفة حجم حاالت الزواج والطالق في المجتمع
 

لسجالت اإلدارية التي تم جمعها من خالل المحاكم الشرعية والكنسية لعام           تـم إعداد هذا التقرير باالعتماد على بيانات ا        
 .، حيث تم تحديد المؤشرات الرئيسية واستخراج الجداول النهائية على أساسها1998

 
يحتوي الفصل األول على    . يتكون هذا التقرير من ثالثة فصول رئيسية باإلضافة إلى مجموعة الجداول واألشكال البيانية            

ويستعرض الفصل الثالث   . دمـة، بيـنما يحـتوي الفصل الثاني على المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التقرير             المق
 .              النتائج الرئيسية للتقرير
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

المصطلحات المستخدمة في هذا    تـم اعتماد المعايير الدولية المستخلصة من توصيات األمم المتحدة في تفسير المفاهيم و             
 .التقرير، وقد صيغت بما يتناسب وأهداف التقرير وظروف المجتمع الفلسطيني

 

هـو الفـترة الزمنـية بيـن تاريخ الميالد وتاريخ عقد الزواج معبرا عنه بالسنوات         
 . الكاملة

 
 

 :العمر

ن نصف  العمـر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين من ناحية العدد، أي أ            
 .السكان أصغر من هذا العمر والنصف الثاني أكبر

 

 :العمر الوسيط

 سنة  14هـي حالة الفرد الشخصية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر               
الطالق، والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في        /فاكـثر عند عقد الزواج    

 :وقد تكون إحدى الحاالت التالية. البلد
 

 :الحالة الزواجية
 
  

تقترن بعقد زواج شرعي من     /  سنة فاكثر، ولم يقترن      14هو الفرد الذي يبلغ عمره      
 . قبل

 

 :أعزب

 .  سنة فاكثر، والمقترن بامرأة حسب عقد شرعي14هو الفرد الذي يبلغ عمره 
 

 :متزوج

قد زوجة بع/ لها االقتران بزوج /  سنة فاكثر وسبق له  14هـو الفـرد الـذي يبلغ    
/ لها بوفاة الطرف األخر، ولم يتزوج / آخر زواج له  ) انحل(شرعي، ولكن انفصم 

 .تتزوج مرة أخرى
 

 :أرمل

زوجة بعقد / لها االقتران بزوج /  سنة فاكثر وسبق له  14هو الفرد الذي يبلغ عمره 
/ آخر زواج بالطالق المسجل شرعا ولم يتزوج        ) انحـل (زواج شـرعي وانفصـم      

 .تتزوج مرة أخرى
 

 :مطلق

هـو الطالق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة، إيقاعا مجردا عن               
 . أن يكون في مقابله مال، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصال

    

 :طالق رجعي

بائن بينونة صغرى   : هو الطالق الذي يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره وهو نوعان         
 .وبائن بينونة كبرى

 

 :طالق بائن
 

ـ  و اعلـى مؤهـل علمي أتمه الفرد بنجاح، فالذي لم ينه الصف السادس فما دون                ه
مؤهلـه العلمي اقل من ابتدائي، والذي انهى الصف السادس االساسي بنجاح مؤهله             

 :المؤهل العلمي



 

 
22 
 
 

 

…العلمي ابتدائي، والذي أنهى الصف التاسع االساسي بنجاح مؤهله العلمي اعدادي          

 . وهكذا.
  

 تاريخ عقد الزواج وتاريخ انتهاء هذا الزواج بالطالق معبرا عنها           هي الفترة ما بين   
 .بالسنوات الكاملة

 
  

 ):للمطلقين(مدة الحياة الزواجية 
 

 :العمر المنوال .من غيره) أو تكرارا(هو العمر األكثر شيوعا 
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 الفصل الثالث 
 

 النتائج الرئيسة 
 

ة بعقود الزواج والطالق المسجلة في المحاكم الشرعية                   يسـتعرض هـذا الفصـل ملخصـاٌ للنـتائج الرئيسـية الخاص            
  . 1998والكنسية لعام 

 
  الزواج1.3

 
 عقود عن عام    908 عقدا، بزيادة مقدارها     24400 في األراضي الفلسطينية     1998بلغـت عقود  الزواج المسجلة للعام        

 عن عام   402 عقدا، وبزيادة مقدارها     16285لضفة الغربية    في ا  1998، وبلغـت عقـود الزواج المسجلة لعام         1997
 506 عقدا وبزيادة مقدارها     8115 ما مقداره    1998، فـي حين بلغت عقود الزواج المسجلة في قطاع غزة لعام             1997

 . 1997عقود عن عام 
 

 عقدا،   3792 حيث بلغت    1998تشير النتائج إلى أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من العقود في الضفة الغربية لعام                
أما في قطاع غزة فقد كانت      .  عقدا 235 حيث بلغت    1998بيـنما سجلت محافظة أريحا اقل عدد من عقود الزواج لعام            

 عقدا في حين سجل في محافظة رفح اقل         3076 في محافظة غزة حيث بلغت       1998اكـثر عقود الزواج المسجلة لعام       
مع العلم بأن محافظتي الخليل وغزة هما من أكبر المحافظات من حيث            (،   عقدا 952عـدد من عقود الزواج حيث بلغت        

عـدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، وأن محافظتي أريحا ورفح هما من أقل المحافظات من حيث           
 ). عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي

 
 حيث 1998ثر شهور السنة تسجيال لعقود الزواج في المحاكم الشرعية لعام   يتضـح من النتائج أن شهري تموز وآب اك        

في حين كان شهر كانون الثاني اقلها       .  في شهري تموز وآب على التوالي      3401 و 3269بلغـت أعداد العقود المسجلة      
 . عقدا فقط744تسجيال لعقود الزواج حيث بلغت 

 
 سنة للذكور، وبلغ العمر 23.94 سنة لإلناث، و18.70 الفلسطينية بلـغ العمـر الوسيط عند الزواج األول في األراضي    

 سنة للذكور، في حين بلغ العمر الوسيط عند         24.19 سنة لإلناث، و   18.82الوسيط عند الزواج األول في الضفة الغربية        
األول للذين   سنة للذكور، وبلغ العمر الوسيط عند الزواج         23.37 سنة لإلناث،    18.51الـزواج األول فـي قطاع غزة        

 سنة  16.60 سنة للذكور، في حين انه بلغ        27.33 سنة لإلناث و   24.18" بكالوريوس فاكثر "يحملون مؤهال علميا جامعيا     
 . سنة للذكور الذين يحملون اإلعدادية كأعلى مؤهل علمي22.49لإلناث و

  
  الطالق  2.3

 
 في الضفة الغربية و    2213 واقعة، بواقع    3465  في األراضي الفلسطينية   1998بلغـت وقوعات الطالق المسجلة لعام       

 واقعة طالق  في     3449 حيث بلغت    1997 فـي قطـاع غـزة، ولم تختلف األرقام كثيرا عن مثيالتها في العام                1252
  في قطاع غزة، وقد كانت أكثر وقوعات الطالق المسجلة1306 واقعة في الضفة الغربية و2143األراضي الفلسطينية، 
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بينما سجلت في منطقة    .  واقعة طالق على التوالي    437 و 487افظتي غزة ورام اهللا، حيث بلغت        فـي مح   1998عـام   
 واقعة في   31طوبـاس فـي الضفة الغربية و رفح في قطاع غزة أقل عدد من وقوعات الطالق المسجلة، حيث بلغت                    

 . واقعة في محافظة رفح156منطقة طوباس، و
 

 واقعة، بينما كانت    433هور السنة تسجيال لوقوعات الطالق حيث بلغت        ، أن شهر آب اكثر ش     1998تشـير نتائج عام     
ونالحظ أن حوالي ثلث وقوعات الطالق قد تمت بين         .  واقعة 120أقـل وقوعـات فـي شهر كانون الثاني حيث بلغت            

 711ها   واقعة، من  1110األزواج الذين لم يمض على حياتهم الزواجية سنة واحدة، حيث بلغت في األراضي الفلسطينية               
 .  واقعة في قطاع غزة399في الضفة الغربية، و

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الجـــداول

Tables 
 

 
 



 YearGovernorateالسنةالمحافظة 

199619971998
West Bankالضفة الƸربية

 177818331856Jeninجنين

344380422Tubasطوباس

103111941172Tulkarmطولكرم

484561551Qalqilyaقلقيلية

425510513Salfitسلفيت

214423402352Nablusنابلس

167318191982Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

172824892420Jerusalemالقدس

172219235Jerichoاريحا

10261122990Bethlehemبيت لحم

280834163792Hebronالخليل

136131588316285Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع Ʒزة

117413061309North Gazaشمال غزة

 275728913076Gazaغزة

96810331049Deir El-Balahدير البلح

136215511729Khan Yunisخانيونس

862828952Rafahرفح

712376098115Totalالمجموع

207362349224400Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

.Include marriages regestered in Shariah Courts and Churches * *  تضم العقود المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس.         

جدول 1: عقود الزواج المسجلة* في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة - 1996، 1997، 1998
Table 1: Marriages Registered* in Palestinian Territory by Governorate -

                                              1996, 1997, 1998
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YearParticularsالسنةالتفاصيل

199619971998
Sex and Ageالجنس والعمر

Maleذكور

241026662629Less than 20 yearsأقل من 20 سنة

years 29-2014272165451730320-29 سنة

years 49-3030483312346230-49 سنة

+ 5068468772550+
430Not Statedغير مبين

204182321324119Totalالمجموع

ƘاناFemale

125081434614591Less than 20 yearsأقل من 20 سنة

years 29-2066117483812220-29 سنة

years 49-3012411328137030-49 سنة

+ 5053463450+
5102Not statedغير مبين

204182321324119Totalالمجموع

Sex & Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

Maleذكور

155721984520645Singleاعزب

119415141500Marriedمتزوج

112013501423Divorcedمطلق

375459513Widowedارمل

21574538Not Statedغير مبين

204182321324119Totalالمجموع

ƘاناFemale

185012135522469Singleعزباء

137715311500Divorcedمطلقة

140124141Widowedارملة

4002039Not Statedغير مبين

204182321324119Totalالمجموع

جدول 2: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية  حسب الجنس والحالة الزواجية

Table 2: Marriages Registered in Shariah Courts by Sex, Marital Status 
 and Age - 1996, 1997, 1998 

والعمر - 1996، 1997، 1998
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Shariah Courtsالمجموعكانون أولتشرين ƙانيتشرين أولأيلولƆبتموزحزيرانأيارنيسانƆذارشباطكانون ƙانيالمحاكم الشرعية
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember Total

731311291201531652252261931511441461856Jeninجنين

102522163437676736464418422Tubasطوباس

4084618611411014817810410463801172Tulkarmطولكرم

183443405545796869363331551Qalqilyaقلقيلية

62145424438598856393639513Salfitسلفيت

1071581651572031863463242302001431312350Nablusنابلس

39749387991401832331571351041041448Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة
82833294230587451383238461Bir Zeitبيرزيت

781321521632502333003252512021411392366Jerusalemالقدس

31813161126203033232319235Jerichoاريحا

183054396311812813287775440840Bethlehemبيت لحم

821612012192852965144573522642442113286Hebronالخليل

142328263749707059463450506Duraدورا

496919103910401390147321972272167813611095104616006Total West Bankمجموع الضفة الƸربية

3776959811512918818712311777671309Jabalyaجباليا

 911802302222873003943853002702301853074Gazaغزة

2374726583741401491078688881049Deir El-Balahدير البلح

82333264335647447372827445Bani-Suheilaبني سهيال

4969717112910317119512811098901284Khan Yunisخانيونس

405954419691115139101916461952Rafahرفح

248481555523753732107211298067115855188113Total Gaza Stripمجموع قطاع Ʒزة

7441400159415632143220532693401248420721680156424119Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

جدول 3: عقود الزواج  المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الشهر والمحكمة -1998
Table 3: Marriages Registered in Shariah Courts by Month and Court-1998 
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Previous Marital Status of  Bride الحالة الزواجية السابقة للزوجة

 Previous Marital المجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباء الحالة الزواجية 

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotalStatus of Groomالسابقة للزوج

West Bankالضفة الƸربية

1338334820413755Singleأعزب

647219341901Marriedمتزوج

75422971991Divorcedمطلق

25748191325Widowedأرمل

3400034Not Statedغير مبين

1507584480716006Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع Ʒزة

66851941106890Singleأعزب

312257300599Marriedمتزوج

28214181432Divorcedمطلق

11164121188Widowedأرمل

40004Not Statedغير مبين

73946566128113Totalالمجموع

Palestinian Territoryاالراضي الفلسطينية

2006854231420645Singleاعزب

9594766411500Marriedمتزوج

10363701521423Divorcedمطلق

368112312513Widowedأرمل

3800038Not Statedغير مبين

224691500141924119Totalالمجموع

جدول 4: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة لكل من الزوج والزوجة -1998
Table 4: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status of Groom 

and Bride -1998
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 Previous Marital Status of Groom  الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Age of GroomالمجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبعمر الزوج

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotal

1400000014

19-15152352210155115-19

24-20652257195925680820-24

29-254432130305108488525-29

34-301022159180121137430-34

39-3517515612821048035-39

44-40471185423024240-44

49-4523853624016845-49

54-506642432012650-54

59-555502637011855-59

64-60041114309560-64

+6503610113015965+
000000Not Statedغير مبين

137559019913253416006Totalالمجموع

جدول 5: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوج وعمر الزوج (الضفة الƸربية)-1998
Table 5: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Age of Groom 

 (West Bank)-1998
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 Previous Marital Status of Groom الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Age of GroomالمجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبعمر الزوج

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotal

1400000014

19-1510637800107815-19

24-203477469731362420-24

29-2517818611351198625-29

34-304481269116168230-34

39-35831154624026835-39

44-4028921812015040-44

49-45845242109845-49

54-50236151907250-54

59-55022122305755-59

64-6001252404160-64

+6501234115765+
000000Not Statedغير مبين

689059943218848113Totalالمجموع

جدول 6: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوج وعمر الزوج (قطاع Ʒزة)-1998
Table 6: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Age of Groom

(Gaza Strip)1998
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 Previous Marital Status of Groom الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Age of GroomالمجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبعمر الزوج

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotal

1400000014

19-152586123010262915-19

24-20999910329212261043220-24

29-256213216418159687125-29

34-301470285271282205630-34

39-3525827117445074835-39

44-40752107235039240-44

49-45311306045026645-49

54-5081003951019850-54

59-555723860017555-59

64-600531667013660-64

+6504813154121665+
000000Not Statedغير مبين

20645150014235133824119Totalالمجموع

Table 7: Marriages Registered in Sariah Courts by Previous Marital Status and Age of Groom 
(Palestinian Territory)-1998

جدول 7: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوج وعمر الزوج (االراضي الفلسطينية)-1998
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Previous Marital Status of Bride الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Age of BrideالمجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءعمر الزوجة

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal

1420920021114

19-15918516782936215-19

24-203948262152422720-24

29-251050197140126125-29

34-3039411013251930-34

39-351955813026635-39

44-4075286010940-44

49-451310703045-49

54-5045101050-54

59-552510855-59

64-600000060-64

+650020265+
00011Not Statedغير مبين

1507584480716006Totalالمجموع

جدول 8: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة وعمر الزوجة (الضفة الƸربية)-1998
Table 8: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Age of Bride 

(West Bank)-1998
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Previous Marital Status of Bride الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Age of BrideالمجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءعمر الزوجة

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal

1413401013514

19-15475312550488315-19

24-20180921590203320-24

29-2545113614060125-29

34-30152809024130-34

39-35575012112035-39

44-402335506340-44

49-45128202245-49

54-501610850-54

59-552020455-59

64-600110260-64

+650000065+
00011Not Statedغير مبين

73946566128113Totalالمجموع

جدول 9: عقود الزواج المسجلة في المحاآم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة وعمر الزوجة (قطاع غزة )-1998
Table 9: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Age of Bride 

(Gaza Strip)-1998
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Previous Marital Status of Bride الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Age of BrideالمجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءعمر الزوجة
SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal

1434321034614

19-15139382921321424515-19

24-205757477242626020-24

29-251501333280186225-29

34-3054619022276030-34

39-3525210825138635-39

44-40986311017240-44

49-452518905245-49

54-50511201850-54

59-5545301255-59

64-600110260-64

+650020265+
00022Not Statedغير مبين

224691500141924119Totalالمجموع

(Palestinian Territory)-1998

جدول 10: عقود الزواج المسجلة في المحاآم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة وعمر الزوجة  (االراضي الفلسطينية)-1998
Table 10: Marriages Registered in Shriah Courts by Previous Marital Status and Age of Bride 
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 Previous Marital Status of Groom الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Age of BrideالمجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبعمر الزوجة

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotal

14207110221114

19-1588811133301523936215-19

24-203684221292228422720-24

29-25808250170330126125-29

34-3013118211689151930-34

39-3536954590026635-39

44-405262355010940-44

49-452861403045-49

54-50133301050-54

59-5501430855-59

64-6000000060-64

+6501010265+
001001Not Statedغير مبين

137559019913253416006Totalالمجموع

(West Bank)-1998

جدول 11: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوج وعمر الزوجة (الضفة الƸربية)-1998
Table 11: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status of Groom and Age of Bride 
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 Previous Marital Status of Groom الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Age of BrideالمجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبعمر الزوجة

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotal

14130050013514

19-15463198140131488315-19

24-201694165155172203320-24

29-253481605934060125-29

34-3071903248024130-34

39-3513542132012035-39

44-40222122616340-44

49-450341502245-49

54-5014210850-54

59-5502020455-59

64-6001100260-64

+6500000065+
001001Not Statedغير مبين

689059943218848113Totalالمجموع

جدول 12: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوج وعمر الزوجة (قطاع Ʒزة)-1998
Table 12: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status of Groom and Age of Bride 

(Gaza Strip)-1998
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 Previous Marital Status of Groom الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Age of Brideالمجموعغير مبينارملمطلقمتزوجأعزبعمر الزوجة
SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotal

14337160234614

19-151351221147028241424515-19

24-2053783864473910626020-24

29-251156410229670186225-29

34-30202272148137176030-34

39-354914966122038635-39

44-407483581117240-44

49-45211102905245-49

54-50275401850-54

59-55034501255-59

64-6001100260-64

+6501010265+
002002Not Statedغير مبين

20645150014235133824119Totalالمجموع

Table 13: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status of Groom and Age of Bride 
(Palestinian Territory)-1998

جدول 13: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوج وعمر الزوجة (االراضي الفلسطينية)-1998
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Previous Marital Status of Bride  الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Age of GroomالمجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءعمر الزوج

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal

140000014

19-1515183030155115-19

24-206648145114680820-24

29-25465322471488525-29

34-301236127110137430-34

39-353651096048035-39

44-40174599024240-44

49-45117429016845-49

54-5093302112650-54

59-5591243011855-59

64-607218509560-64

+651083614115965+
00000Not Statedغير مبين

1507584480716006Totalالمجموع

جدول 14: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة وعمر الزوج (الضفة الƸربية)-1998
Table 14: Marriages Registered in Shariah Courts by  Previous Marital Status of Bride and  

Age of Groom (West Bank)-1998
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Previous Marital Status of Bride  الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Age of Groomالمجموعغير مبينارملةمطلقةعزباءعمر الزوج

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal

140000014

19-1510463020107815-19

24-20349812150362420-24

29-25186810981198625-29

34-305561215068230-34

39-351807710126835-39

44-4085605015040-44

49-455239709845-49

54-504125607250-54

59-552032505755-59

64-602017404160-64

+652825405765+
00000Not Statedغير مبين

73946566128113Totalالمجموع

جدول 15: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة وعمر الزوج (قطاع Ʒزة)-1998

Table 15: Marriages Registered in Shariah Courts by  Previous Marital Status of Bride and
 Age of Groom (Gaza Strip)-1998
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Previous Marital Status of Bride  الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Age of GroomالمجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءعمر الزوج

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal

140000014

19-1525646050262915-19

24-20101462661641043220-24

29-256521333152687125-29

34-301792248160205630-34

39-3554518616174835-39

44-4025911914039240-44

49-451698116026645-49

54-50134558119850-54

59-55111568017555-59

64-6092359013660-64

+651366118121665+
00000Not Statedغير مبين

224691500141924119Totalالمجموع

Table 16: Marriages Registered in Shariah Courts by  Previous Marital Status of Bride and Age of Groom 
(Palestinian Territory)-1998

 جدول 16: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة وعمر الزوج (االراضي الفلسطينية)-1998
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 Previous Marital Status of Groom الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Educational LevelالمجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبالمؤهل العلمي للزوج

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotalof Groom

524620521171Less than Elementaryاقل من ابتدائي

120222012412721675Elementaryابتدائي

356123623047104084Preparatoryاعدادي

455916624140135019Secondaryثانوي

90850761321049Associate Diplomaدبلوم متوسط

+1412671031441600Bachelorبكالوريس+

211126242Not Statedغير مبين

117157967962993413640Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 17: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة والمؤهل العلمي للزوج (الضفة الƸربية)*-1998
Table 17: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Educational Level of Groom 

(West Bank)*-1998
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 Previous Marital Status of Groomالحالة الزواجية السابقة للزوج         

 Educational Level المجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبالمؤهل العلمي للزوج

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotalof Groom

873323350178Less than Elementaryاقل من ابتدائي

975125675001217Elementaryابتدائي

1670146982301937Preparatoryاعدادي

24391641204232768Secondaryثانوي

4695437100570Associate Diplomaدبلوم متوسط

+123574852411419Bachelorبكالوريس +

15324024Not Statedغير مبين

689059943218848113Totalالمجموع

جدول 18: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية  السابقة والمؤهل العلمي للزوج (قطاع Ʒزة)-1998
Table 18: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Educational Level of Groom 

(Gaza Strip)-1998
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 Previous Marital Status of Groom الحالة الزواجية السابقة للزوج         

Educational LevelالمجموعƷير مبينارملمطلقمتزوجأعزبالمؤهل العلمي للزوج

SingleMarriedDivorcedWidowedNot StatedTotalof Groom

1397943871349Less than Elementaryاقل من ابتدائي

217734519117722892Elementaryابتدائي

523138232870106021Preparatoryاعدادي

699833036182167787Secondaryثانوي

13771041132321619Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 26471411883853019Bachelorبكالوريس +

3614410266Not Statedغير مبين

18605139512284873821753Totalالمجموع
.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 19: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة والمؤهل العلمي للزوج (االراضي الفلسطينية)*-1998
Table 19: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Educational Level of Groom  

(Palestinian Territory)*-1998

 45



Previous Marital Status of Bride الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Educational Level  المجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءالمؤهل العلمي للزوجة

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotalof Bride 
1202091150Less than Elementaryاقل من ابتدائي

12961492101466Elementaryابتدائي

51732052615405Preparatoryاعدادي

46752131914908Secondaryثانوي

7424522791Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 8185910878Bachelorبكالوريس +

3830142Not Statedغير مبين

1286269478613640Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 20: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة والمؤهل العلمي للزوجة (الضفة الƸربية)*-1998
Table 20: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Educatinal Level

 of Bride (West Bank)*-1998
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Previous Marital Status of Bride الحالة الزواجية السابقة للزوجة

Educational Level of  BrideالمجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءالمؤهل العلمي الزوجة

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal
882260116Less than Elementaryاقل من ابتدائي

662128110801Elementaryابتدائي

27912142403029Preparatoryاعدادي

29781941213185Secondaryثانوي

3344650385Associate Diplomaدبلوم متوسط

+5234820573Bachelorبكالوريس+

1841124Not Statedغير مبين

73946566128113Totalالمجموع

Table 21: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Educational  Level
 of Bride (Gaza Strip)-1998

      جدول 21: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة والمؤهل العلمي للزوجة (قطاع Ʒزة)-1998
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Previous Marital Status of Brideالحالة الزواجية السابقة للزوجة

Educational Level of BrideالمجموعƷير مبينارملةمطلقةعزباءالمؤهل العلمي للزوجة

SingleDivorcedWidowedNot StatedTotal
20842151266Less than Elementaryاقل من ابتدائي

19582773202267Elementaryابتدائي

79644195018434Preparatoryاعدادي

76534073128093Secondaryثانوي

107691721176Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 1341107301451Bachelorبكالوريس +

5671266Not Statedغير مبين

202561350139821753Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 22: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب الحالة الزواجية السابقة للزوجة والمؤهل العلمي للزوجة (االراضي الفلسطينية)*-1998
Table 22: Marriages Registered in Shariah Courts by Previous Marital Status and Educational Level 

of Bride (Palestinian Territory)*-1998
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

 Educational Level المجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيالمؤهل العلمي الزوج

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal
of Groom

46693218312171Less than Elementaryاقل من ابتدائي

51572622386221571675Elementaryابتدائي

25459218512471006084084Preparatoryاعدادي

213092067220423717385019Secondaryثانوي

32625643518314511049Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 12423261124648421600Bachelorبكالوريس +

37117001442Not Statedغير مبين

1501466540549087918784213640Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 23: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المؤهل العلمي للزوج والمؤهل العلمي للزوجة (الضفة الƸربية)*-1998
Table 23: Marriages Registered in Shariah Courts by  Educational Level of Groom and Bride (West Bank)*-1998
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Educational Levelالمجموعغير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطثانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيالمؤهل العلمي الزوج

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotalof Groom

37465137520178Less than Elementaryاقل من ابتدائي

36342512291191431217Elementaryابتدائي

202011016615443651937Preparatoryاعدادي

13161102913429811962768Secondaryثانوي

31913926770711570Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 42927463114933111419Bachelorبكالوريس +

338200824Not Statedغير مبين

11680130293185385573248113Totalالمجموع

جدول 24: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المؤهل العلمي للزوج والمؤهل العلمي للزوجة (قطاع Ʒزة)-1998
Table 24: Marriages Registered in Shariah Courts by  Educational Level of Groom and Bride (Gaza Strip)-1998
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Educational LevelالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيالمؤهل العلمي الزوج

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal
of Groom

831158355832349Less than Elementaryاقل من ابتدائي

8791411346774129102892Elementaryابتدائي

456603201186214496136021Preparatoryاعدادي

3447030963546335292147787Secondaryثانوي

64539570225321621619Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 553506124239581533019Bachelorبكالوريس +

610199002266Not Statedغير مبين

266226784348093117614516621753Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

(Palestinian Territory)*-1998

جدول 25: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المؤهل العلمي للزوج والمؤهل العلمي للزوجة (االراضي الفلسطينية)*-1998

Table 25: Marriages Registered in Shariah Courts by Educational Level of Groom and Bride 
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Educational Level of Groom المؤهل العلمي للزوج      

 Age of GroomالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوج 

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal

140000000014

19-1512269666408002135715-19

24-20216621933249828830311571620-24

29-2518306101715444937697415425-29

34-305912093651743524120030-34

39-3587393974887140735-39

44-4074756482132121240-44

49-453334722728414445-49

54-5011333211810210750-54

59-5510471415516411155-59

64-6030341083138960-64

+6546807322314365+
00000000Not Statedغير مبين

171167540845019104916004213640Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 26: عقود الزواج المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج و مؤهلǈ العلمي (الضفة الƸربية)*-1998
Table 26: Marriages Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Groom 

(West Bank)*-1998
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Educational Level of Groom المؤهل العلمي للزوج      

 Age of GroomالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوج 

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal

140000000014

19-1521338410302007107815-19

24-2050480101015022223546362420-24

29-25201922956522136113198625-29

34-3021749614962278268230-34

39-3554260513277126835-39

44-4061630451439015040-44

49-455121628132409845-49

54-5032261961517250-54

59-5591281141305755-59

64-60149333724160-64

+652420361125765+
00000000Not Statedغير مبين

1781217193727685701419248113Totalالمجموع

جدول27: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج  ومؤهلǈ العلمي (قطاع Ʒزة)-1998
Table 27: Marriages Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Groom (Gaza Strip)-1998
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Educational Level of Groom المؤهل العلمي للزوج      

 Age of GroomالمجموعƷير مبينبكالوريس+دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوج 

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal

140000000014

19-15336071076710009243515-19

24-207111422943400051065717934020-24

29-253849813122196706138010614025-29

34-30261653055142366306188230-34

39-351311515314880164267535-39

44-40136386933571136240-44

49-4584563502052424245-49

54-50145538301425317950-54

59-5519592226929416855-59

64-604443131168513060-64

+657010010933520065+
00000000Not Statedغير مبين

349289260217787161930196621753Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 28: عقود الزواج المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج و مؤهلǈ العلمي (االراضي الفلسطينية)*-1998
Table 28: Marriages Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Groom 

(Palestinian Territory)*-1998
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Educational Level of Groomالمؤهل العلمي للزوج      

Age of BrideالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوجة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal

14130716874018114

19-15318922702328445256216793915-19

24-202636386912314146889360020-24

29-25261382642911142506108925-29

34-3038109107924063645530-34

39-35237450401723323035-39

44-40174616956210140-44

49-45315340102645-49

54-501420020950-54

59-553400010855-59

64-600000000060-64

+652000000265+
00000000Not Statedغير مبين

171167540845019104916004213640Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court ** البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 29: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوجة و المؤهل العلمي للزوج (الضفة الƸربية)*-1998
Table 29: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Bride and Educational Level of Groom 

(West Bank)*-1998
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Educational Level of Groomالمؤهل العلمي للزوج      

Age of BrideالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوجة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal

14029415168013514

19-15697881352178526461114488315-19

24-20232153736682035483203320-24

29-25289510415551166260125-29

34-30224040642550024130-34

39-3513271729624412035-39

44-40131651110806340-44

49-4593233112245-49

54-501130120850-54

59-550201100455-59

64-600100010260-64

+650000000065+
00010001Not Statedغير مبين

1781217193727685701419248113Totalالمجموع

Table 30: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Bride and Educational Level of Groom
(Gaza Strip)-1998

جدول 30: عقود الزواج المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوجة والمؤهل العلمي للزوج (قطاع Ʒزة)-1998
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Educational Level of Groomالمؤهل العلمي للزوج      

Age of BrideالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوجة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotal

141591121191312031614

19-151001680405450697161173301282215-19

24-204957812421899617123612563320-24

29-25542333684461654168169025-29

34-306014914715665113669630-34

39-353610167692347735035-39

44-40306221201514216440-44

49-451218573214845-49

54-5025501401750-54

59-5536011101255-59

64-600100010260-64

+652000000265+
00010001Not Statedغير مبين

349289260217787161930196621753Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

(Palestinian Territory)*-1998

جدول 31: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية  حسب عمر الزوجة والمؤهل العلمي للزوج (االراضي الفلسطينية)*-1998
Table 31: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Bride and Educational Level of Groom 
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Age of GroomالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوج

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

140000000014

19-1516240760330551135715-19

24-20395182682213418414019571620-24

29-2519270139417113534034415425-29

34-3014962664651492055120030-34

39-356591061155069240735-39

44-4056457392124221240-44

49-4514039431010114445-49

54-50838291687110750-54

59-554402920511211155-59

64-6073621192228960-64

+653165221642314365+
00000000Not Statedغير مبين

1501466540549087918784213640Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 32: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج والمؤهل العلمي للزوجة (الضفة الƸربية)*-1998
Table 32: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Groom and Educational Level of Bride 

(West Bank)*-1998
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Age of GroomالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوج

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

140000000014

19-1520173597276552107815-19

24-20273141507153311711610362420-24

29-25221205718971262473198625-29

34-30136414526668125168230-34

39-3543571903036226835-39

44-4062343411818115040-44

49-45216292591709845-49

54-5011617219627250-54

59-5551817131305755-59

64-604617111024160-64

+65121615121015765+
00000000Not Statedغير مبين

11680130293185385573248113Totalالمجموع

جدول 33: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج والمؤهل العلمي للزوجة (قطاع Ʒزة)-1998
Table 33: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Groom and Educational Level of Bride (Gaza Strip)-1998
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Age of GroomالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوج

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

140000000014

19-1536413135760610103243515-19

24-20668324189366730125629934020-24

29-2541390196526084796507614025-29

34-30271604117312173306188230-34

39-35109417720580105467535-39

44-401187100803942336240-44

49-4535668681927124245-49

54-5095446371713317950-54

59-559584633614216855-59

64-601142383032413060-64

+654381372852420065+
00000000Not Statedغير مبين

266226784348093117614516621753Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 34: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية  حسب عمر الزوج والمؤهل العلمي للزوجة (االراضي الفلسطينية)*-1998
Table 34: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Groom and Educational Level of Bride

 (Palestinian Territory)*-1998

 60



Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Age of BrideالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوجة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

14128152000018114

19-1543720410130571017793915-19

24-2030304727143955952912360020-24

29-25221652412451602551108925-29

34-3013124116943961845530-34

39-35157246501926223035-39

44-4012351915126210140-44

49-45610261102645-49

54-503402000950-54

59-554310000855-59

64-600000000060-64

+651100000265+
00000000Not Statedغير مبين

1501466540549087918784213640Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 35: عقود الزواج المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوجة و مؤهلها العلمي (الضفة الƸربية)*-1998
Table 35: Marriages Registered  in Shariah Courts by Age and Educational Level of Bride (West Bank)*1998   
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Age of BrideالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوجة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

14323109000013514

19-154448523711976007488315-19

24-20211333329472543388203320-24

29-25186710915183171260125-29

34-3074055613444024130-34

39-35929342879412035-39

44-4041517135816340-44

49-4555270212245-49

54-501401110850-54

59-552001100455-59

64-602000000260-64

+650000000065+
00000011Not Statedغير مبين

11680130293185385573248113Totalالمجموع

جدول 36: عقود الزواج المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوجة و مؤهلها العلمي (قطاع Ʒزة)-1998

Table 36: Marriages Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Bride (Gaza Strip)-1998   
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Educational Level of Brideالمؤهل العلمي للزوجة       

Age of BrideالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر الزوجة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

14451261000031614

19-158712056472503310241282215-19

24-20514371059238681386720563320-24

29-25402323503962434263169025-29

34-302016417115573105869630-34

39-352410180782635635035-39

44-40165036281714316440-44

49-4511154131314845-49

54-5048031101750-54

59-5563111001255-59

64-602000000260-64

+651100000265+
00000011Not Statedغير مبين

266226784348093117614516621753Totalالمجموع

.The data doesn’t include the marriage's certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 37: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوجة و مؤهلها العلمي (االراضي الفلسطينية)*-1998

Table 37: Marriages Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Bride  (Palestinian Territory)*-1998
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Age of Brideعمر الزوجة

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-1419عمر الزوج
 Ʒير مبين 

 Not
Stated

المجموع 
TotalAge of Groom

140000000000000014

19-155513431379340000000155115-19

24-20112498415411531511000001680820-24

29-2538260717234674091000000488525-29

34-30536059231085174100000137430-34

39-351541431429833810000048035-39

44-400951658228601000024240-44

49-4503234344381430000016845-49

54-500062344341063000012650-54

59-550062038351331200011855-59

64-60013173027122120009560-64

+6501212404040144402015965+

00000000000000Not Statedغير مبين

2119362422712615192661093010802116006Totalالمجموع

جدول 38: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج والزوجة (الضفة الƸربية)-1998
Table 38: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Groom and of Bride (West Bank)-1998
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Age of Brideعمر الزوجة

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-1419عمر الزوج
Ʒير مبين 

 Not
Stated

المجموع  
Total

Age of Groom

140000000000000014

19-15429281007100000000107815-19

24-2076260884382951000000362420-24

29-251210806641952941000001198625-29

34-3042082661345513101000068230-34

39-35135104684311600000026835-39

44-4001234532521410000015040-44

49-45041426251482410009845-49

54-5003314251881000007250-54

59-55034111110103221005755-59

64-600205107106001004160-64

+650016817149110005765+

00000000000000Not Statedغير مبين

135488320336012411206322842018113Totalالمجموع

جدول 39: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج والزوجة (قطاع Ʒزة)-1998
Table 39: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Groom and of Bride (Gaza Strip)-1998
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Age of Brideعمر الزوجة

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-1419عمر الزوج
Ʒير مبين 

 Not
Stated

المجموع 
Total

Age of Groom

140000000000000014

19-1597227123716440000000262915-19

24-201887592238423524620000011043220-24

29-25503687238766269132000001687125-29

34-309568858444140305110000205630-34

39-35289247210141441410000074835-39

44-4002185118107491011000039240-44

49-4507376969522254100026645-49

54-500393769521873000019850-54

59-5503103149452363410017555-59

64-600332240342281210013660-64

+6501318485754235502021665+
00000000000000Not Statedغير مبين

346142456260186276038617252181222224119Totalالمجموع

جدول 40: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر الزوج والزوجة (األراضي الفلسطينية)-1998
Table 40: Marriages Registered in Shariah Courts by Age of Groom and of Bride (Palestinian Territory)-1998
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Age of Brideعمر الزوجة

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-19عمر الزوج
Ʒير مبين 

 Not
Stated

المجموع 
Total 

Age of Groom

19-15000000000000015-19

24-20173510000000005320-24

29-2539711720000000012925-29

34-30927230100000006030-34

39-3506108200000002635-39

44-40002320000000740-44

49-45000100000000145-49

54-50000110000000250-54

59-55000000000000055-59

64-60000110000000260-64

+65000001000000165+

0000000000000Not Statedغير مبين

65139531671000000281Totalالمجموع

جدول 41: عقود الزواج المسجلة في الكنائس حسب عمر الزوج والزوجة-1998
Table 41: Marriages Registered in the Church by Age of Groom and of Bride -1998 

67



مكان اقامة الزوجة
 Residence بيت لحماريحاالقدسرام اهللا نابلسسلفيتقلقيليةطولكرمطوباسجنينمكان اقامة الزوج

Jenin TubasTulkarmQalqilyaSalfitNablusRamallahJerusalemJerichoBethlehemof Groom
 14512140413851000Jeninجنين

21237641244350Tubasطوباس

315813477575731Tulkarmطولكرم

405145217443311Qalqilyaقلقيلية

4113223113013441Salfitسلفيت

502949392316713618186Nablusنابلس

8074125616591112412Ramallah & Al-Birehرام اهللا  والبيرة
456422514214141737Jerusalemالقدس

435012128181215Jerichoاريحا

31620511497603Bethlehemبيت لحم

33105212291121048Hebronالخليل

0010000000North Cazaشمال غزة

 0021074211Gazaغزة

0100003040Deir El-Balahدير البلح

1012011100Khan Yunisخانيونس

0031010100Rafahرفح

61964238312712115Israelاسرائيل

1533410349441392341132872Other Countriesدول أخرى

0011131112Not Statedغير مبين
17983491181660430216522051879255794Totalالمجموع

جدول 42: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مكان اقامة الزوج والزوجة-1998
Table 42: Marriages Registered in Shariah Courts by Residence of Groom and Bride-1998

 Residence of Bride
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مكان اقامة الزوجة
 Residence  المجموعغير مبيندول أخرǌاسرائيلرفحخانيونسدير البلحغزهشمال غزهالخليلمكان اقامة الزوج

HebronNorth GazaGazaDeir El-BalahKhan YunisRafahIsraelOther CountriesNot StatedTotalof Groom
 10010065201630Jeninجنين

0000000120317Tubasطوباس

10300072801015Tulkarmطولكرم

000011491592Qalqilyaقلقيلية

1000004270435Salfitسلفيت

60311166702024Nablusنابلس

1901120211502033Ramallah & Al-Birehرام اهللا  والبيرة

821211004321788Jerusalemالقدس

11101001140234Jerichoاريحا

31010000400759Bethlehemبيت لحم

326602010511703625Hebronالخليل

199711639152013401224North Gazaشمال غزة

 116025431441125317203104Gazaغزة

253117664864814501024Deir El-Balahدير البلح

124764012819405601579Khan Yunisخانيونس

01938581106710290931Rafahرفح

83491810811100404Israelاسرائيل

168198332492833701388Other Countriesدول أخرى

10001000013Not Statedغير مبين

3675127829941000167092452807324119Totalالمجموع

جدول 42: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مكان اقامة الزوج والزوجة-1998 (تكملة)
 Table 42: Marriages Registered in Shariah Courts by Residence of Bride and Groom-1998(Continued)

 Residence of Bride
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* Mode Ageالعمر المنوال *Median Ageالعمر الوسيط

 GovernorateاناƘذكوراناƘذكورالمحافظة 

MaleFemaleMaleFemale
West Bank  الضفة الƸربية 

 24.4418.622315Jeninجنين

24.5119.022418Tubasطوباس

25.3919.372317Tulkarmطولكرم

24.6918.162515Qalqilyaقلقيلية

24.2118.992415Salfitسلفيت

25.1319.152418Nablusنابلس

24.2019.012218Ramallah & Al-Birehرام اهللا  والبيرة

24.0618.662318Jerusalemالقدس

25.0220.462520Jerichoاريحا

24.3519.162316Bethlehemبيت لحم

23.0818.532218Hebronالخليل

24.1918.822318Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع Ʒزة

21.9517.812015North Gazaشمال غزة

 23.1718.112217Gazaغزة

23.7219.242317Deir El-Balahدير البلح

24.1819.102218Khan Yunisخانيونس

23.9018.992318Rafahرفح

23.3718.512217Totalالمجموع

23.9418.702217Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

.The mode is evaluated based on completed years of age * * تم احتساب المنوال على أساس سنوات العمر الكاملة.         

جدول 43: العمر المنوال والعمر الوسيط عند الزواج االول حسب الجنس والمحافظة -1998
 Table 43: Mode Age and Median Age at First Marriage by Sex and 

Governorate -1998
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 Educational Level اناƘذكورالمؤهل العلمي

MaleFemale
West Bank  الضفة الƸربية 

Elementary and Less 22.6819.53ابتدائي فما دون

22.8816.61Preparatoryاعدادي

24.0019.21Secondaryثانوي

26.7322.50Associate Diplomaدبلوم متوسط

+27.6224.15Bachelorبكالوريس+
Gaza Strip قطاع Ʒزة

Elementary and Less 21.4617.84ابتدائي فما دون

21.7616.57Preparatoryاعدادي

23.2019.13Secondaryثانوي

25.4022.93Associate Diplomaدبلوم متوسط

+27.0024.24Bachelorبكالوريس+
Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

Elementary and Less 22.1518.87ابتدائي فما دون

22.4916.60Preparatoryاعدادي

23.7119.19Secondaryثانوي

26.2222.60Associate Diplomaدبلوم متوسط

+27.3324.18Bachelorبكالوريس+

  registered  in Jerusalem Shariah Court.

* The data doesn’t include the marriage's certificates   .البيانات ال تشمل عقود الزواج المسجلة في محكمة القدس الشرعية *

جدول 44: العمر الوسيط عند الزواج االول حسب المؤهل العلمي والجنس-1998*
 Table 44: Median Age at First Marriage by Educational Level and Sex-1998*

Sex                                 الجنس
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Paestinian Territoryاألراضي الفلسطينيةGaza Stripقطاع غزةWest Bankالضفة الƸربية

AgeاناƘ   ذكور   اناƘذكوراناƘ ذكور العمـر

             Male        Female         Male               Female     Male      Female

19-1515.7134.619.8124.817.1131.115-19

24-20107.3152.0125.9147.3113.1150.520-24

29-25205.081.9252.2100.6216.486.525-29

34-30222.146.5276.555.8235.748.730-34

39-35133.433.4182.535.9144.733.935-39

44-4082.022.9149.122.196.922.740-44

49-4569.75.562.912.567.97.545-49

54-5028.12.122.61.626.82.050-54

55+9.60.58.94.49.00.955+
72.8110.775.3116.073.6112.4Totalالمجموع

    جدول 45: المتزوجون ألول مرة لكل ألƹ من العزاب حسب العمر والجنس والمنطقة -1998
                                Table 45:  First Time Married per 1000 Population never Married by Age, Sex and Region- 1998
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 YearGovernorateالسنةالمحافظة 

199619971998
West Bankالضفة الƸربية

 214179176Jeninجنين

203231Tubasطوباس

230180219Tulkarmطولكرم

1028585Qalqilyaقلقيلية

666160Salfitسلفيت

350284344Nablusنابلس

331439437Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

361377345Jerusalemالقدس

685553Jerichoاريحا

142137160Bethlehemبيت لحم

363314303Hebronالخليل

224721432213Totalالمجموع
Gaza Stripقطاع Ʒزة

213211211North Gazaشمال غزة 

477486487Gazaغزة

170174176Deir El-Balahدير البلح

228254222Khan Yunisخانيونس

159181156Rafahرفح

124713061252Totalالمجموع

349434493465Palestiaian Territoryاألراضي الفلسطينية

جدول 46: وقوعات الطالق المسجلة  في المحاآم الشرعية في االراضي الفلسطينية حسب
المحافظة  - 1996، 1997، 1998

Table 46: Divorces Registered in Shariah Courts in the Palestinian 
Territory by Governorate - 1996, 1997, 1998
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Age of Divorcee

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-1419عمر المطلق
Ʒير مبين 

Not Stated

المجموع 
Total

Age of Divorces

140000000000000014

19-150631421000000008015-19

24-2002881852540100000250520-24

29-251204283109195011000863125-29

34-300291031186014310000132930-34

39-3508326367538000001524635-39

44-4002111836351950000112740-44

49-450251324292483200111145-49

54-5000276141191012016350-54

59-55002483812642015055-59

64-6000120522831102560-64

+6500034616341413365+
0000000000001313Not Statedغير مبين

15966383642291647744311465442213Totalالمجموع

جدول 49: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق والمطلقة (الضفة الƸربية)-1998
Table 49: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and of Divorcee (West Bank)-1998 

عمر المطلقة
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Age & Sexالعمر والجنس

199619971998
Maleذكور

Under 20 151145146اقل من 20 سنة

29-2014521651175920-29 

49-3012121329127130-49 

+5026229227650+
4173213Not Statedغير مبين 

349434493465Totalالمجموع

Femaleاناث
Under 20 835950937اقل من�20�سنة

29-2013551501156920-29 

49-3073981681230-49 

+5010111410350+
4646844Not Statedغير مبين 

349434493465Totalالمجموع

جدول 47 : وقوعات الطالق المسجلة  في المحاآم الشرعية  حسب الجنس والعمر - 1996، 1997، 1998
Table 47: Divorces Registered in Shariah Courts by Age and Sex - 1996, 1997, 1998

 
Year                                    السنة 
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Shariah Courtsالمجموعكانون أولتشرين ƙانيتشرين أولأيلولƆبتموزحزيرانأيارنيسانƆذارشباطكانون ƙانيالمحاكم الشرعية

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember Total

61711101818161318181714176Jeninجنين

04114074511331Tubasطوباس

9201591718153323261717219Tulkarmطولكرم

54751067128115585Qalqilyaقلقيلية

260381951334660Salfitسلفيت

102223182629404242293429344Nablusنابلس

142534343627395339373824400Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة
11046743424137Bir Zeitبيرزيت

152737242235295141321913345Jerusalemالقدس

23615567626453Jerichoاريحا

59134142118291181513160Bethlehemبيت لحم

72419182017283435202016258Hebronالخليل

25132267672245Duraدورا

781671671341881862242932511961821472213Total West Bankمجموع الضفة الƸربية

71422121018203121221519211Jabalyaجباليا

196339404539355045424426487Gazaغزه

2161913202312161819144176Deir El-Balahدير البلح

46243464546553Bani-Suheilaبني سهيال

316128188181923181313169Khan Yunisخانيونس

7141213171614201412116156Rafahرفح

4212910690113108105140126117103731252Total Gaza Stripمجموع قطاع Ʒزة

1202962732243012943294333773132852203465Palestiaian Territoryاألراضي الفلسطينية

جدول 48: وقوعات الطالق المسجلة في المحاآم الشرعية حسب الشهر والمحكمة-1998
Table 48: Divorces Registered in Shariah Courts by Month and Court-1998
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Age of Divorcee

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-1419عمر المطلق
Ʒير مبين 

Not Stated

المجموع 
Total

Age of Divorces

140000000000000014

19-150631421000000008015-19

24-2002881852540100000250520-24

29-251204283109195011000863125-29

34-300291031186014310000132930-34

39-3508326367538000001524635-39

44-4002111836351950000112740-44

49-450251324292483200111145-49

54-5000276141191012016350-54

59-55002483812642015055-59

64-6000120522831102560-64

+6500034616341413365+
0000000000001313Not Statedغير مبين

15966383642291647744311465442213Totalالمجموع

جدول 49: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق والمطلقة (الضفة الƸربية)-1998
Table 49: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and of Divorcee (West Bank)-1998 

عمر المطلقة
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Age of Divorcee

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-1419عمر المطلق
Ʒير مبين 

Not Stated

المجموع 
Total

Age of Divorces

140000000000000014

19-150531201000000006615-19

24-2001771262740000000033420-24

29-2517513463142000000028925-29

34-3002461584214001000020030-34

39-350621264019910000012235-39

44-40031181917152300007840-44

49-4501571114108200005845-49

54-5000039339820003750-54

59-5500024174371002955-59

64-6000111022325201960-64

+6500012234020602065+
00000000000000Not Statedغير مبين

133937119614772493020136801252Totalالمجموع

Table 50: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and of Divorcee (Gaza Strip)-1998 

جدول 50: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق والمطلقة (قطاع Ʒزة)-1998

عمر المطلقة
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Age of Divorcee

+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-1419عمر المطلق
Ʒير مبين 

Not Stated

المجموع 
Total

Age of Divorces

140000000000000014

19-15011626220000000014615-19

24-2004653115280100000283920-24

29-252279417172337011000892025-29

34-3005316417610228311000152930-34

39-3501453891077217100001536835-39

44-4005222655523473000120540-44

49-45031020354334165200116945-49

54-50002101517141818320110050-54

59-55002612415169113017955-59

64-60002315441156304460-64

+650004684103611015365+
0000000000001313Not Statedغير مبين

293510095603762361267451271213443465Totalالمجموع

عمر المطلقة

جدول 51: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق والمطلقة (األراضي الفلسطينية)-1998
Table 51: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and of Divorcee (Palestinian Territory)-1998
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Age ofالمجموعƷير مبين

Not StatedTotalDivorceeبائنرجعيعمر المطلقة

RevocableFull Divorce
14010114

19-1544552059615-19

24-20120518063820-24

29-25106258036425-29

34-3082147022930-34

39-357787016435-39

44-40314607740-44

49-45242004445-49

54-50171403150-54

59-559501455-59

64-60420660-64

+65410565+
2816044Not Statedغير مبين

546166702213Totalالمجموع

 Type of Divorce            نوع الطالق

جدول 52:  وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة ونوع الطالق (الضفة الƸربية)-1998
Table 52: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorcee 

 and Type of Divorce (West Bank)-1998
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Age ofالمجموعƷير مبين

Not StatedTotalDivorceeبائنرجعيعمر المطلقة

RevocableFull Divorce
14010114

19-1545294033915-19

24-2090281037120-24

29-2567129019625-29

34-306483014730-34

39-35423007235-39

44-40252404940-44

49-45191103045-49

54-50101002050-54

59-559401355-59

64-60420660-64

+65350865+
0000Not Statedغير مبين

37887401252Totalالمجموع

 Type of Divorce           نوع الطالق

جدول 53: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة ونوع الطالق (قطاع Ʒزة)-1998

Type of Divorce (Gaza Strip)-1998
Table 53: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorcee and 
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Age ofالمجموعƷير مبين

Not StatedTotalDivorceeبائنرجعيعمر المطلقة

RevocableFull Divorce
14020214

19-1589846093515-19

24-202107990100920-24

29-25173387056025-29

34-30146230037630-34

39-35119117023635-39

44-405670012640-44

49-45433107445-49

54-50272405150-54

59-5518902755-59

64-608401260-64

+657601365+
2816044Not Statedغير مبين

924254103465Totalالمجموع

 Type of Divorce           نوع الطالق

(Palestinian Territory)-1998
Table 54: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorcee and Type of Divorce

  جدول 54: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة ونوع الطالق (االراضي الفلسطينية)-1998
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Age ofالمجموعƷير مبين

Not StatedTotalDivorcesبائنرجعيعمر المطلق

RevocableFull Divorce

14000014

19-1587208015-19

24-2054451050520-24

29-25115516063125-29

34-3095234032930-34

39-3594152024635-39

44-404384012740-44

49-454863011145-49

54-50263706350-54

59-55262405055-59

64-60131202560-64

+65151803365+
94013Not Statedغير مبين

546166702213Totalالمجموع

جدول 55: وقوعات الطالق المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق ونوع الطالق (الضفة الƸربية)-1998
Table 55: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and Type of Divorce

(West Bank)-1998

 Type of Divorce          نوع الطالق
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Age ofالمجموعƷير مبين
Not StatedTotalDivorcesبائنرجعيعمر المطلق

RevocableFull Divorce

14000014

19-1585806615-19

24-2078256033420-24

29-2562227028925-29

34-3068132020030-34

39-354379012235-39

44-40374107840-44

49-45352305845-49

54-50152203750-54

59-55161302955-59

64-6091001960-64

+6571302065+
0000Not Statedغير مبين

37887401252Totalالمجموع

جدول 56: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق ونوع الطالق (قطاع Ʒزة)-1998
Table 56: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and Type of Divorce

 (Gaza Strip)-1998

 Type of Divorce         نوع الطالق
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Age ofالمجموعƷير مبين
Not StatedTotalDivorcesبائنرجعيعمر المطلق

RevocableFull Divorce

14000014

19-1516130014615-19

24-20132707083920-24

29-25177743092025-29

34-30163366052930-34

39-35137231036835-39

44-4080125020540-44

49-458386016945-49

54-504159010050-54

59-55423707955-59

64-60222204460-64

+65223105365+
94013Not Statedغير مبين

924254103465Totalالمجموع

جدول 57: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق ونوع الطالق (االراضي الفلسطينية)-1998
Table 57: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and Type of Divorce

(Palestinian Territory)-1998

 Type of Divorce          نوع الطالق
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المجموعƷير مبين
Not StatedTotalGovernorateبائنرجعيالمحافظة

RevocableFull Divorce
 431330176Jeninجنين

922031Tubasطوباس

521670219Tulkarmطولكرم

1768085Qalqilyaقلقيلية

1347060Salfitسلفيت

1052390344Nablusنابلس

1253120437Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة
722730345Jerusalemالقدس

2033053Jerichoاريحا

521080160Bethlehemبيت لحم

382650303Hebronالخليل

921190211North Gazaشمال غزة

 1343530487Gazaغزة

341420176Deir El-Balahدير البلح

651570222Khan Yunisخانيونس

531030156Rafahرفح

924254103465Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

جدول 58: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب نوع الطالق والمحافظة -1998
Table 58: Divorces Registered in Shariah Courts by Type of Divorce and Governorate -1998

Type of Divorce           نوع الطالق
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 DurationالمجموعƷير مبينمدة الحياة 

Not StatedTotalof Marriage (Year)بائنرجعيالزواجية (السنة)

RevocableFull Divorce
516600711Less than 1 yearاقل من سنة

14933703861

25115902102

3348901233

429570864

544500945

   7-6466801146-7

 9-8416801098-9

 14-105467012110-14

 19-15504109115-19

+207462013620+
239032Not Statedغير مبين

546166702213Totalالمجموع

          جدول 59: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب نوع الطالق ومدة الحياة الزواجية (الضفة الƸربية)-1998
Table  59: Divorces Registered in Shariah Courts by Type of Divorce and Duration of Marriage

 (West Bank)-1998

Type of Divorce           نوع الطالق
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 DurationالمجموعƷير مبينمدة الحياة 

Not StatedTotalof Marriage (Year)بائنرجعيالزواجية (السنة)

RevocableFull Divorce
463530399Less than 1 yearاقل من سنة

14213601781

2419001312

3407201123

414480624

517400575

   7-633300636-7

 9-818370558-9

 14-10423407610-14

 19-15301104115-19

+20552107620+
0202Not Statedغير مبين

37887401252Totalالمجموع

جدول 60: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب نوع الطالق ومدة الحياة الزواجية ( قطاع Ʒزة)-1998
Table 60: Divorces Registered in Shariah Courts by Type of Divorce and Duration of Marriage

 (Gaza Strip)-1998

 Type of Divorce          نوع الطالق
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 DurationالمجموعƷير مبينمدة  الحياة

Not StatedTotalof Marriage (Year)بائنرجعيالزواجية (السنة)

RevocableFull Divorce
97101301110Less than 1 yearاقل من سنة

19147305641

29224903412

37416102353

44310501484

5619001515

   7-6799801776-7

 9-85910501648-9

 14-1096101019710-14

 19-158052013215-19

+2012983021220+
2311034Not Statedغير مبين

924254103465Totalالمجموع

جدول 61: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب نوع الطالق ومدة الحياة الزواجية (االراضي الفلسطينية)-1998

 Type of Divorce          نوع الطالق

Table 61: Divorces Registered in Shariah Courts by Type of Divorce and Duration of Marriage
(Palestinian Territory)-1998
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Duration of Marriage  (Year)مدة الحياة الزواجية  (سنة)

اقل من سنة عمر المطلق
 Less than
One Year12345 7-69-8 14-10 19-15+20

Ʒير مبين  
 Not

Stated

المجموع 
Total

Age of Divorces

14000000000000014

19-15531755000000008015-19

24-202511286519191643000050520-24

29-25237113825225444319900763125-29

34-3065563027201836412870132930-34

39-354231911811172349333924635-39

44-4020126141611172622112740-44

49-451513724038101136211145-49

54-5064223112373206350-54

59-5586211101112445055-59

64-6042200011041102560-64

+6510402222012803365+
00010010300813Not Statedغير مبين

711386210123869411410912191136322213Totalالمجموع

Table 62: Divorces Registered in Shariah Courts by Duration of Marriage and Age of Divorces (West Bank)-1998

جدول 62: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مدة الحياة الزواجية وعمر المطلق (الضفة الƸربية)-1998
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Duration of Marriage  (Year)مدة الحياة الزواجية  (سنة)

عمر المطلق
اقل من سنة 
 Less than
One Year12345 7-69-8 14-10 19-15+20

Ʒير مبين  
 Not

Stated

المجموع 
Total

Age of Divorces

14000000000000014

19-15411671100000006615-19

24-201326563351511102000133420-24

29-258940353227182219700028925-29

34-3055201121121416212550020030-34

39-35321267578819126012235-39

44-4023526112112101507840-44

49-45910230033571605845-49

54-5033341400321403750-54

59-5554100220321002955-59

64-604012000112801960-64

+656301000011712065+
0000000000000Not Statedغير مبين

3991781311126257635576417621252Totalالمجموع

 جدول 63: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مدة الحياة الزواجية وعمر المطلق (قطاع Ʒزة)-1998
Table 63: Divorces Registered in Shariah Courts by Duration of Marriage and Age of Divorces (Gaza Strip)-1998
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Duration of Marriage  (Year)مدة الحياة الزواجية  (سنة)

اقل من سنة عمر المطلق
 Less than
One Year12345 7-69-8 14-10 19-15+20

Ʒير مبين  
 Not

Stated

المجموع 
Total

Age of Divorces

14000000000000014

19-1594331261000000014615-19

24-20383193128543427145000183920-24

29-2532615311784526265381600792025-29

34-301207641483232526253120152930-34

39-35744315181318253168459936835-39

44-4043178752812293637120540-44

49-4524239540611151852216945-49

54-50975645126946010050-54

59-551310311321433447955-59

64-6082320012161904460-64

+65167032220231515365+
00010010300813Not Statedغير مبين

1110564341235148151177164197132212343465Totalالمجموع

 جدول 64: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مدة الحياة الزواجية وعمر المطلق (االراضي الفلسطينية)-1998
Table 64: Divorces Registered in Shariah Courts by Duration of Marriage and  Age of Divorces (Palestinian Territory)-1998
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Duration of Marriage  (Year)مدة الحياة الزواجية  (سنة)

عمر المطلقة
اقل من سنة 
 Less than
One Year12345 7-69-8 14-10 19-15+20

Ʒير مبين 
 Not

Stated

المجموع 
Total

Age of Divorcee

14100000000000114

19-1533916365227000000059615-19

24-20225118845941553916100063820-24

29-2578583721202645483100036425-29

34-303728121477173044311122930-34

39-35169948369294327116435-39

44-4065211213893817740-44

49-4561010121152604445-49

54-5000001010022433150-54

59-5510001000201001455-59

64-60000000010140660-64

+65010000000040565+
231100315022644Not Statedغير مبين

711386210123869411410912191136322213Totalالمجموع

جدول 65: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مدة الحياة الزواجية وعمر المطلقة (الضفة الƸربية)-1998
Table 65: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorcee and Duration of Marriage (West Bank)-1998
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Duration of Marriage  (Year)مدة الحياة الزواجية  (سنة)

عمر المطلقة
اقل من سنة 
 Less than
One Year12345 7-69-8 14-10 19-15+20

Ʒير مبين  
 Not

Stated

المجموع 
Total

Age of Divorcee

14100000000000114

19-151838048167500000033915-19

24-2010648515339293311000137120-24

29-255224161881219252200019625-29

34-30311211165861529140014730-34

39-3516513212311161207235-39

44-4064111031652014940-44

49-4524110200431303045-49

54-5010120000221202050-54

59-550111000010901355-59

64-60100000001130660-64

+65000100000070865+
0000000000000Not Statedغير مبين

3991781311126257635576417621252Totalالمجموع

جدول 66: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مدة الحياة الزواجية وعمر المطلقة ( قطاع Ʒزة)-1998
Table 66: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorcee and Duration of Marriage (Gaza Strip)-1998
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Duration of Marriage  (Year)مدة الحياة الزواجية  (سنة)

عمر المطلقة
اقل من سنة 
 Less than
One Year12345 7-69-8 14-10 19-15+20

Ʒير مبين  
 Not

Stated

المجموع 
Total

Age of Divorcee

14200000000000214

19-155222431133814500000093515-19

24-20331166135112808472271001100920-24

29-25130825339283864735300056025-29

34-30684023301215234573451137630-34

39-353214107104812405939123635-39

44-40129322244141458212640-44

49-4585120321583907445-49

54-5010121010243635150-54

59-5511111000301902755-59

64-601000000112701260-64

+6501010000001101365+
231100315022644Not Statedغير مبين

1110564341235148151177164197132212343465Totalالمجموع

جدول 67: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مدة الحياة الزواجية وعمر المطلقة ( االراضي الفلسطينية)-1998
Table 67: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorcee and Duration of Marriage (Palestinian Territory-1998)
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المحافظة
19-1524-2029-2534-3039-3544-4049-4554-5059-5564-6065+

Ʒير مبين  
 Not

Stated

المجموع 
Total 

Governorate 

 44761191710652122176Jeninجنين

113822030002031Tubasطوباس

740583223201469631219Tulkarmطولكرم

5202588463321085Qalqilyaقلقيلية

3161687540010060Salfitسلفيت

106810261331818125782344Nablusنابلس

996123634828252314350437Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

11100103474113767136345Jerusalemالقدس

0619116361100053Jerichoاريحا

53240282810632231160Bethlehemبيت لحم

2567765033161647261303Hebronالخليل

1572373613171143210211Jabalyaجباليا

 30124117864823201512750487Gaza غزة

94344282191312330176Deir El-Balahدير البلح

755552921169107580222Khan Yunisخانيونس

54036211913575230156Rafahرفح

146839920529368205169100794453133465Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

جدول 68: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق والمحافظة -1998
Table 68: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorces and Governorate -1998

Age of Divorcesعمر المطلق
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Age of Divorceeعمر المطلقة

المحافظة 
1419-1524-2029-2534-3039-3544-4049-4554-5059-5564-6065+

Ʒير مبين  
Not Stated

المجموع 
Total 

Governorate 

 052622911134200003176Jeninجنين

0813511101100031Tubasطوباس

05552373119101022001219Tulkarmطولكرم

03123935642200085Qalqilyaقلقيلية

12018874100001060Salfitسلفيت

0949454392315873016344Nablusنابلس

091127823846198142523437Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

011410047271687020123345Jerusalemالقدس

081410117210000053Jerichoاريحا

039442328124221104160Bethlehemبيت لحم

084916033187231004303Hebronالخليل

065613417194225110211North Gazaشمال غزة 

 014015473552322792110487Gaza غزة

049453025106411140176Deir El-Balahدير البلح

149663332910955210222Khan Yunisخانيونس

036452618117830110156Rafahرفح

293510095603762361267451271213443465Palestinian Torritoryاألراضي الفلسطينية

جدول 69: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة والمحافظة -1998
Table 69: Divorces Registered in Shariah Courts by Age of Divorcee and Governarate -1998
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Educational Level of Divorceeالمؤهل العلمي للمطلقة       

 Educational Level المجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيالمؤهل العلمي للمطلق

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotalof Divorces
231711201256Less than Elementaryاقل من ابتدائي

2911789509417315Elementaryابتدائي

199526811414919538Preparatoryاعدادي

849193215232513526Secondaryثانوي

252040187496Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 310248331706227Bachelorبكالوريس +

395114375110Not Statedغير مبين

87302610515991191361868Totalالمجموع

.The data doesn’t include the divorces certificates registered in Jerusalem Shariah Court ** البيانات ال تشمل عقود الطالق المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 70: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المؤهل العلمي للمطلق والمؤهل العلمي للمطلقة (الضفة الƸربية)*-1998
Table 70: Divorces Registered in Shariah Courts by Educational Level of Divorcee and Divorces (West Bank)*-1998
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Educational Level of Divorceeالمؤهل العلمي للمطلقة       

Educational LevelالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيالمؤهل العلمي للمطلق

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor +Not StatedTotalof Divorces

32719923173Less than Elementaryاقل من ابتدائي

291075946559260Elementaryابتدائي

135311569766269Preparatoryاعدادي

163484146161312321Secondaryثانوي

2811441311392Associate Diplomaدبلوم متوسط

+ 811277825447200Bachelorبكالوريس +

2504112437Not Statedغير مبين

1022253153966983621252Totalالمجموع

.The data doesn’t include the divorces certificates registered in Jerusalem Shariah Court ** البيانات ال تشمل عقود الطالق المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 71: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المؤهل العلمي للمطلق والمؤهل العلمي للمطلقة (قطاع Ʒزة)-1998
Table 71: Divorces Registered in Shariah Courts by Educational Level of Divorcee and Divorces (Gaza Strip)-1998
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Educational Level of Divorceeالمؤهل العلمي للمطلقة       

Educational LevelالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيالمؤهل العلمي للمطلق
Less than 

ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 
DiplomaBachelor +Not StatedTotalof Divorces

55243011243129Less than Elementaryاقل من ابتدائي

582241489614926575Elementaryابتدائي

32148383183211525807Preparatoryاعدادي

2483277361393825847Secondaryثانوي

413318431187188Diplomaدبلوم متوسط

+ 1121511615611413427Bachelorبكالوريس +

5145155499147Not Statedغير مبين

1895279259111682021983120Totalالمجموع

.The data doesn’t include the divorces certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الطالق المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 72: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المؤهل العلمي للمطلق والمؤهل العلمي للمطلقة (االراضي الفلسطينية)*-1998

Table 72: Divorces Registered in Shariah Courts by Educational Level of Divorcee and Divorces
(Palestinian Territory)*-1998

 99



Educational Level of Divorcesالمؤهل العلمي للمطلق      

Age of DivorcesالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر المطلق
Less than 

ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 
DiplomaBachelor +Not StatedTotal

140000000014

19-1531138130046915-19

24-204781421429141640520-24

29-2546315417536653152825-29

34-30331767717562228230-34

39-3553153501542920535-39

44-405262529418711440-44

49-4532626201211610445-49

54-5081412721225750-54

59-55316761914355-59

64-60510420032460-64

+65139130043065+
00020057Not Statedغير مبين

56315538526962271101868Totalالمجموع

.The data doesn’t include the divorces certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الطالق المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 73: وقوعات الطالق المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق ومؤهلǈ العلمي (الضفة الƸربية)*-1998
Table 73: Divorces Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Divorces 

(West Bank)*-1998
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Educational Level of Divorcesالمؤهل العلمي للمطلق      

Age of DivorcesالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر المطلق 
Less than 

ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 
DiplomaBachelor +Not StatedTotal

140000000014

19-1531925170026615-19

24-201573881141522733420-24

29-25104657753757728925-29

34-30637454415431120130-34

39-3582619191233512235-39

44-40320142361017740-44

49-4581271131525845-49

54-50485112613750-54

59-5534832902955-59

64-6036130511960-64

+65109010002065+
00000000Not Statedغير مبين

7326026932192200371252Totalالمجموع

Table 74: Divorces Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Divorces (Gaza Strip)-1998

جدول 74:  وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق  ومؤهلǈ العلمي (قطاع Ʒزة)-1998
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Educational Level of Divorcesالمؤهل العلمي للمطلق    

Age of divorcesالمجموعƷير مبينبكالوريس+دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر المطلق
Less than 

ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 
DiplomaBachelor +Not StatedTotal

140000000014

19-15630633000613515-19

24-201915123025624362373920-24

29-2514109211250731223881725-29

34-3096812112132993348330-34

39-351357726927751432735-39

44-4084639521028819140-44

49-45113833311526816245-49

54-501222171841839450-54

59-5562015931817255-59

64-60816550544360-64

+652318140045065+
00020057Not Statedغير مبين

1295758078471884271473120Totalالمجموع

.The data doesn’t include the divorces certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الطالق المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 75: وقوعات الطالق المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلق و مؤهلǈ العلمي (االراضي الفلسطينية)*-1998
Table 75: Divorces Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Divorces

(Palestinian Territory)*-1998
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Educational Level of Divorceeالمؤهل العلمي للمطلقة       

Age of DivorceeالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر المطلقة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

140010000114

19-151062229154002748215-19

24-20216715718444362953820-24

29-25745998322362531725-29

34-30936613619221920230-34

39-356433237616814835-39

44-4011231395266940-44

49-45714742123745-49

54-5057721543150-54

59-5545010111255-59

64-602004000660-64

+654000000465+
1041001521Not Statedغير مبين

87302610515991191361868Totalالمجموع

.The data doesn’t include the divorces certificates registered in Jerusalem Shariah Court ** البيانات ال تشمل عقود الطالق المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 76: وقوعات الطالق المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة  ومؤهلها العلمي (الضفة الƸربية)*-1998
Table 76: Divorces Registered  in Shariah Courts by Age and Educational Level of Divorcee (West Bank)*1998   
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Educational Level of Divorceeالمؤهل العلمي للمطلقة       

Age of DivorceeالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر المطلقة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

140100000114

19-15760130132001033915-19

24-2014628214525271637120-24

29-251232464321291319625-29

34-3014322442919714730-34

39-3510182098167235-39

44-401211983334940-44

49-45842113113045-49

54-5083250112050-54

59-5571010131355-59

64-603100011660-64

+657000001865+
00000000Not Statedغير مبين

1022253153966983621252Totalالمجموع

جدول 77:  وقوعات الطالق المسجلة  في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة و مؤهلها العلمي (قطاع Ʒزة)-1998
Table 77: Divorces Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Divorcee (Gaza Strip)-1998   
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Educational Level of Divorceeالمؤهل العلمي للمطلقة     

Age of DivorceeالمجموعƷير مبينبكالوريس +دبلوم متوسطƙانوياعداديابتدائياقل من ابتدائيعمر المطلقة

Less than 
ElementaryElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

DiplomaBachelor+Not StatedTotal

140120000314

19-1517122358286003782015-19

24-203512923932969634590920-24

29-25197714512643653851325-29

34-302368857828412634930-34

39-351661524614171422035-39

44-402334221785911840-44

49-4515189155236745-49

54-501310971655150-54

59-55116020242555-59

64-6051040111260-64

+65110000011265+
1041001521Not Statedغير مبين

1895279259111682021983120Totalالمجموع

.The data doesn’t include the divorces certificates registered in Jerusalem Shariah Court * * البيانات ال تشمل عقود الطالق المسجلة في محكمة القدس الشرعية.         

جدول 78: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب عمر المطلقة و مؤهلها العلمي (االراضي الفلسطينية)*-1998
Table 78: Divorces Registered in Shariah Courts by Age and Educational Level of Divorcee  (Palestinian Territory)*-1998
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AgeاناƘ  ذكور اناƘ     ذكور  اناƘذكور  العمـر

      Male       Female       Male        Female  Male  Female

19-1538.224.140.022.939.123.715-19

24-2038.311.720.212.120.611.920-24

29-2520.96.410.66.811.56.525-29

34-3012.04.76.75.86.15.130-34

39-355.84.15.03.65.03.935-39

44-405.02.74.43.34.02.940-44

49-453.72.24.32.64.52.345-49

54-503.41.94.12.53.62.150-54

55+2.21.92.02.42.12.055+
7.16.87.77.37.37.0Totalالمجموع

             جدول 79: حاالت الطالق المسجلة لكل ألƹ من المتزوجين حسب العمر والجنس والمنطقة -1998
                       Table 79: Divorces Registered  per 1000 Population  Married by Age, Sex and Region- 1998

West Bank          ربيةƸالضفة ال Gaza Strip            زةƷ قطاع Palestinian Territory   االراضي الفلسطينية 
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شكل 1: عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المنطقة لالعوام 1996،1997، 1998
Figure 1: Marriages Registered in Shariah Courts by Region for 1996, 1997, 1998
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شكل 2: عقود الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب المنطقة لالعوام 1996،1997، 1998
Figure 2: Divorces Registered in Shariah Courts by Region for 1996, 1997, 1998
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شكل 3: عقود الزواج والطالق المسجلة في المحاكم الشرعية لمحافظات الضفة الƸربية-1998
Figure 3: Marriages and Divorces Registered in Shariah in West Bank Governorate-1998 
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شكل 4: عقود الزواج والطالق المسجلة في المحاكم الشرعية لمحافظات قطاع Ʒزة-1998
Figure 4: Marriages and Divorces Registered in Shariah in Gaza Strip Governorate-1998 
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شكل 5: العمر الوسيط عند الزواج األول لǔفراد حسب المؤهل العلمي والجنس*-1998
Figure 5: Median Age at First Marriage by Educational Level and Sex *-1998
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شكل 6: وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية حسب مدة الحياة الزواجية-1998
Figure 6: Divorces Registered in Shariah Courts by Duration of  Marriage-1998
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Preface 

 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) has endeavored since its 
establishment to undertake essential activities in the field of population 
statistics.  Such activities include a series of reports and surveys, covering 
education, health, labour force, as well as the 1997 Population, Housing and 
Establishment Census. 
 
Due to the importance of specialized statistics, PCBS has prepared this second 
report as part of series of reports on cases of marriage and divorce as recorded 
in the Palestinian Shariah Courts and Church Courts by Governorate, month, 
age of bride and groom, age at marriage, age at divorce and other demographic 
background characteristics. 
 
PCBS has collected data on marriage and divorce since 1996. We hope that 
this report, for 1998, meets user needs of persons and institutions working in 
the field. This report provides data on marriage and divorce, an area suffering 
from wide statistical gaps in the past. 
       
PCBS hopes that these statistics significantly help decision-makers and policy-
planners with their work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
June, 1999                                                     Hasan  Abu-Libdeh, Ph.D. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 

 
Vital statistics (on birth, death, marriage and divorce) are important in 
identifying the demographic situation of a society and in detecting any 
changes in that society.  Also, vital statistics are particularly important for 
planning purposes.  
 
This report provides comprehensive statistics on marriage and divorce cases 
by Governorate, age at marriage, month of marriage, median age at 
marriage, and previous marital status. The report indicates, as well, the 
prevalence of early marriage in Palestinian society and the rate of divorce 
for this group, which accordingly evoke an intensive study to render 
optimum recommendations about these topics. 
 
This report was prepared using 1998 data collected from administrative 
records of shariah and church courts.  Principle indicators were identified 
and final tables were presented accordingly. 
 
The report consists of three main chapters in addition to lists of tables and 
figures.  The first chapter  includes the objective of the study and the 
introduction. The  second chapter presents the main definition and 
explanations used in this report. Finally, the third chapter demonstrates the 
main findings. 
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Chapter Two 
 

Definitions and Explanations 
 
 
Age: It is the differences between the date of birth and the date 

of marriage contracted in completed years.  

Median Age: 
 
 

The age, which divides a population into two 
numerically, equal groups: that is, half of the people are 
younger than this age and the second half is older. 

Marital Status: 
 
 

The status of those 14 years old and over in terms of 
marriage traditions and laws in the country.  It might be 
one of the following: 

Single An individual 14 years old and over who was never 
married at all according to the existing legal norms. 
 

Married The individual 14 years old and over who is married 
according to the existing legal norms. 

Divorced The individual 14 years old and over who was married 
according to the existing legal norms, but his/her 
marriage was revoked by a legally registered divorce, and 
he/she was not married again. 
 

Widowed 
 
 
 
 

The individual 14 years old and over who was married 
according to the existing legal norms, but his/her 
marriage was revoked because of the death of the partner, 
and he/she was not married again. 
 

Marriage Duration  
    (for Divorce): 

The duration between the date of marriage contract and 
the date of divorce, calculated in complete years. 

Revocable Divorce: It is a divorce uttered by the husband upon his wife, who 
is in full marital relationship with her, conditioned that it 
is without any financial compensation, and not preceded 
by a previous divorce during their marriage. 
 



 

 ]20[

Full Divorce: It is a divorce that ends the wedlock the moment it is 
uttered. It is of two kinds: minor full divorce, and major 
full divorce. 
 

Level of Education: The highest level of education, which the individual had 
passed successfully. For instance, the person who didn’t 
complete the sixth grade successfully, for a level of 
education is less than elementary, and the person who 
ended the sixth grade successfully, his education level is 
elementary, and who successfully ended the ninth grade, 
his education level is preparatory … and so forth.     

Mode Age: The age that occurs with greatest frequent. 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 
 
This chapter presents a summary of main findings on marriage and divorce as registered in 
Shariah and Church Courts during 1998. 
 
3.1 Marriage 
 
The number of marriage contracts registered in the Palestinian Territory during 1998 was 
24400 exceeding those registered during 1997 by 908.  Marriage contracts registered in the 
West Bank during 1998 amounted to 16285, 402 contracts more than those registered in the 
year 1997.  As well, marriage contracts registered in Gaza Strip amounted to 8115 in 1998, 
compared to 7609 in 1997.  
 
The number of marriage contracts registered in Hebron courts during 1998 was 3792, the 
highest number registered in the West Bank. However, the number of marriage contracts 
registered in Jericho courts was 235, the lowest number registered in the West Bank for 1998.  
The number of marriage contracts registered in the Gaza Governorate was 3076, of these the 
highest total number registered was 952 in Rafah Governorate, (Hebron and Gaza 
Governorate are the biggest, Jericho and Rafah are the lowest according to its population size 
among Governorates of West Bank and Gaza Strip respectively).  
  
Concerning of marriage contracts in 1998 by month, July and August are the most popular 
months to marry.  In July there were 3269 registered marriages in Shariah Courts while in 
August there were 3401 registered marriages in Shariah Courts. It was found that January is 
the least popular month to marry.   
 
Concerning median age for marriage in the Palestinian Territory, the age was 18.70 for 
females and 23.94 for males. The median age for marriage in the West Bank, the age was 
18.82 for females 24.19 for males. The median age for marriage in the Gaza Strip, the age 
was 18.51 for females and 23.37 for males. 
 
Education has a strong effect on marriage age. The median age at marriage for females with a 
university degree is 24.18, while for males it is 27.33. Also the median age at marriage for 
females with an preparatory certificate is 16.60, while for males it is 22.49.   
 
3.2 Divorce 
 
The number of divorce cases registered in the Palestinian Territory during 1998 was 3465, 
with 2213 registered in the West Bank and 1252 registered in Gaza Strip, but the number of 
registered divorces in Palestinian territory during 1997 was 3449 registered 2143 in the West 
Bank, and 1306 in Gaza Strip.  The highest number of divorce cases was registered in Gaza 
and Ramallah Governorates, while the lowest number was registered in Tubas area and Rafah 
Governorate. 
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Regarding divorce cases by month, the highest number of registered divorce cases occurred in 
August, amounting to 433.  While the lowest number of registered divorce cases occurred in 
January, amounting to 120. 
 
The highest number of divorce cases occurs for couples married less than one year, while the 
number of divorce cases in Palestinian Territory was 1110, 711 cases were registered in the 
West Bank and 399 in Gaza Strip.   
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