
26 2012 إحصاءات الزواج والطالق 

(1)
تاريخ اإلصدار: فبراير 2014

NSP.S.04.P4 :الرقم المرجعي

إحصائيات
الزواج والطالق 2012 



i 

 قائمة المحتويات

 

 

 1 ................................................................................................................................ مقّدمة

 2 .................................................................................. 2112 أبوظبي إلمارة األساسية المؤشرات

 3 ..................................................................................................................... الرئيسة النقاط

 4 .......................................................................................................... والطالق الزواج اتجاهات

 5 ..................................................................................................................... الزواج مؤشرات

 6 ................................................................................................................. الخام الزواج معّدل

 7 .................................................................................................................. العام الزواج معّدل

 8 ................................................................................... للمواطنين األول الزواج عند العمر متوسط

 9 ...................................................................................................................... المختلط الزواج

 11 ................................................................................................................. الطالق مؤشرات

 11 ............................................................................................................. الخام الطالق معّدل

 12 .............................................................................................................. العام الطالق معّدل

 13 ............................................................................................................... اإلحصائية الجداول

 24 .......................................................................................................... ةالتوضيحيّ  المالحظات

 

  



ii 

 كشاا قائمة األ

 4 .................................................................................. 2112 – 1971 والطالق الزواج: (1) الشكل

 5 ......................... 2112 والنوع المنطقة حسب المواطنين عند الزواج لعقود النسبي التوزيع: (2) الشكل

 6 ............................................ 2112 – 1971 (السكان من 1111 لكل) الخام الزواج معّدل: (3) الشكل

 6 ......... 2112 والنوع والجنسية المنطقة حسب( السكان من 1111 لكل) الخام الزواج معّدالت: (4) الشكل

 حسب( فأكثر عاما   15 أعمارهم تبلغ ممن السكان من 1111 لكل) العام الزواج معّدالت: (5) الشكل

 7 ............................................................................................... 2112 والنوع والمنطقة الجنسية

 8 ...................... 2112و 2111و 2111 النوع حسب للمواطنين األول الزواج عند العمر متوسط: (6) الشكل

 9 ......... 2112 – 2115نسبة زواج المواطنين من غير المواطنات والمواطنات من غير المواطنين : (7) الشكل

 11 ........................................... 2112 – 1993 سب النوعحالطالق بين المواطنين،  حاالت :(8) الشكل

 11 ........................................ 2112 – 1971( السكان من 1111 لكل) الخام الطالق معّدل: (9) الشكل

 11 ... 2112 والنوع والجنسية المنطقة حسب( السكان من 1111 لكل) الخام الطالق معّدالت: (11) الشكل

 حسب( فأكثر عاما   15 أعمارهم تبلغ ممن السكان من 1111 لكل) العام الطالق معّدالت: (11) الشكل

 12 ............................................................................................. 2112 والنوع والمنطقة الجنسية



1 2012  1إحصاءات الزواج والطالق 

 مةمقد  

 يضيا  أ نيتضيمّ و. 2112عيام  خياللهذا التقرير إحصاءات الزواج والطالق فيي إميارة أبيوظبي  ميقدّ 
االتجاهيات  إلقاء الضيوء علي بغرض  2111و 2116و 2112 عواماألخالل إحصاءات الزواج والطالق 

العمير عنيد متوسيط ووالعيام،  ت الزواج الخياممعّدالوعقود الزواج،  عدد مل التقريرويش السائدة.
 .والعامت الطالق الخام معّدالوحاالت الطالق، عدد  الزواج األول وكذلك

 الرسيومات البيانييةب مدعومية الرئيسيةلإلحصياءات  ميوززا   ملخصا   من التقرير القسم األولر يوفّ 
ّ ي  ل  .واألنماط الموسمية اإلقليمية اتختالفاالوالسائدة، ط الضوء عل  االتجاهات سل

في تحلييل البيانيات علي  نحيو  الراغبيناء لة للقرّ لقسم الثاني زداول إحصائية مفصّ م اكما يقدّ 
كيل  عن عدد حياالت اليزواج والطيالق حسيبفي هذا اإلصدار زديدة إضافة زداول  توتمّ  أوثق.
  فئات العمر للزوزين.والشهر وجنسية ال مجموعاتوالتعليمية الحالة  من

 أبيوظبي –مركيز إحصياء  ن، وييثمّ المصيدر اليرئيل لهيذإل اإلحصياءاتأبيوظبي  -دائرة القضاء  تعدّ 
الزواج إحصاءات شمولية التي تهدف إل  التحسين المستمر لة القضاء مثمرة مع دائرالشراكة ال

 .وزودتها قوالطال

للمصيطلحات والمفياهيم  في نهاية التقرير شرحا  الوارد ة قسم المالحظات التوضيحيّ  يستعرضو
 هييذا إليي بييالرزوع اء القييرّ  ونوصييي. والمتعلقيية بييالزواج والطييالق الرئيسيية المسييتخدمة التقنييية

 .القسم بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات الواردة في التقرير
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 1021المؤكشرات األساسية إلمارة أبوظبي 

 الزواج

 5,570 المجموع

 3,439 ونمواطنذكور 
 2,131 ذكور غير مواطنين

 من السكان( 1111)لكل الخام الزواج ت معد ال
 2.4  المجموع

 14.0 ونمواطنذكور 
 13.7 مواطناتإناث 

 1.5 ذكور غير مواطنين
 5.5 إناث غير مواطنات

 طالقال

 1,700 المجموع

 1,073 ونمواطنذكور 
 627 ذكور غير مواطنين

 من السكان( 1111)لكل ت الطالق الخام معد ال
 0.7 المجموع

 4.4 ونمواطنذكور 
 3.6 إناث مواطنات

 0.4 ذكور غير مواطنين
 2.0 إناث غير مواطنات
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 النقاط الرئيسة

 الزواج

 عقدا  فيي  (5,328) يب مقارنة   ا  عقد 5,571ما يعادل  2012 عام بلغ عدد عقود الزواج خالل
 خيالل %18.2 مقيدارإل ا  ارتفاعي ليمثّي ميا وهيو، 2112 عيام فيي ا  عقد 4,714و 2116 عام

 عيامب المقارنيةعنيد  %2.4 بنسيبة ا  عقيد 138 مقدارإل ا  إال أن هناك انخفاض. أعوام عشرة
 .عقود 5,718الذي شهد  2011

 2112عيام  خالل السكان من 1111 لكل حالة زواج 2.4 إل  الخام الزواج معّدل انخفض، 
 .2112 عام فيحالة  3.9 معّدلالبلغ  حين في

  حالية  3.4 غحيي  بلي ،الخيام لليزواج معيّدل أعل  العين منطقةشهدت  2112خالل عام
 .السكان من 1111 لكل زواج

  فيي  ،2112% فيي عيام 77.6حيي  بلغيت زواج المواطنين مين مواطنيات ارتفعت نسبة
 .2112% في عام 72.1حين لم تتجاوز 

 الطالق

  عيام حالية خيالل (1,661) يمقارنية بي حالية 1,711، بلغت حاالت الطيالق 2112في عام 
 .سنوات عشر خالل %2.3 ارتفاعا  مقدارإل ليمثّ  ما ،2112

 وقيد  ،مين السيكان 1111حالة طالق لكل  1.7 الخام الطالق معّدل بلغ ،2112 عام وفي
 .حالة (1.9) يب العين منطقة في له مستوى أعل بلغ 

  ّبواقع النصف  2112ا كان عليه في عام عمّ  2112خالل عام  الخام الطالقل انخفض معد
 .السكان من 1111 لكل حالة 1.4حي  كان  ،تقريبا  
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 والطالق الزواج تجاهاتا

 ما يعيدّ  ،حالة زواج 5,571 أبوظبي إمارة في 2112 عام في لةالمسجّ  حاالت الزواج إزمالي بلغ
يجّ  ل ع تامر 4.1 مقدارهازيادة  حالية  1,412بلغيت  التيي 1987 عيامفيي لت الزيجات التي س 
 .زواج

 1987 عيام خيالل أبيوظبي إميارة فيي الطيالق حياالتوعند مقارنة حاالت الطالق، نجد أن عيدد 
 1.8مقيدارها  زييادة ليمثّي ام ،2112 عام في ةحال 1,711 إل  ارتفعت لتصل حالة، و 951 تبلغ
 .الفترة هذإل خالل مرة

 1021 - 2790 والطالق الزواج: (2) الشال

 
 .أبوظبي - دائرة القضاء ،أبوظبي -مركز اإلحصاء  المصدر:
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  مؤكشرات الزواج

 الزواج عقود

عقيود  عيدد بليغ حي  ،أبوظبي إمارة لة فيالزيجات المسجّ  في ارتفاعا   اإلدارية السجالت تظهر
 إلي  صيللي ملحيوظ بشيكل ارتفيع اليرقمومن ثم  ،عقدا   4,714ما يعادل  2112 عام خالل الزواج
 حتي  وانخفضت عقود اليزواج. عل  التوالي 2111و 2116 يعام في زواج عقود 5,718و 5,328

 2111ي عيامبيين الفترة  خالل% 2.4 مقدارإل ا  ترازع ليمثّ  ما ،2112 عام في ا  دعق 5,571 تبلغ
 .2112و

عنيد اليذكور  اليزواج حاالت عدد يالحظ انخفاض ،زنسية الزوج حسب الزواجحاالت  وعند تصنيف
 انخفيض وبالمثيل،. 2112 عيام فييحالة  3,439 إل  2111 عام فيحالة  3,521 المواطنين من
، بلغت نسيبة كافة وعل  مستوى مناطق اإلمارة. هانفسالفترة  في المواطنين غيرزواج الذكور 

، بينما بلغت النسيبة فيي منطقتيي %49.7كور المواطنين في منطقة أبوظبي الزواج للذ حاالت
حي   ،المواطنات زواج عقود عل  نفسه النمط وينطبق. بالترتيب %5.7و %44.7العين والغربية 
 .الغربية في %4.2وفي منطقة العين،  %38.9و، في منطقة أبوظبي %56.9بلغت النسبة 

 1021 والنوع المنطقة حسبعند المواطنين  الزواج عقودل النسبي توزيعال: (1) الشال

  
 .أبوظبي – اإلحصاء مركز :المصدر

 

 

 

56.9 38.9 4.2 49.7 44.7 5.7 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

 الغربية منطقة العين منطقة ابوظبي 

بة 
نس

% 

 المنطقة

 ذكور إناث



6 2012  6إحصاءات الزواج والطالق 

 الزواج الخام معد  

مين ثيم واصيل و. السيكان مين 1111لكيل  حالية زواج 3.9 الخام الزواج معّدل بلغ 2112 عام في
 مين 1111 لكيل حالية زواج 3.6 إلي  ليصيل 2116 عيام حتي  ردمطّي االنخفياض بشيكل معّدلال

 .حالة زواج 2.4ليصل إل   2.7من  معّدلال ، انخفض2112و 2111وخالل عامي . السكان

 1021 – 2790 (السكان من 1111 لكل) الخام الزواج معد  : (3) الشال

 
 .أبوظبي - اإلحصاء مركز: المصدر

 أعل  بلغ حي  المختلفة، اإلمارة مناطق بين معّدل الزواج الخام يتباين، 2112حسب إحصاءات 
 أبوظبي منطقة تليها السكان، من 1111 لكل حالة زواج (3.4) يب العين منطقة في له مستوى

 المواطنين بين ا  كبير ا  فرق الخام الزواج معّدل ظهرلم ي  و ،حالة (1.8) يب الغربية، ثم حالة (2.2) يب
 15.5 نحوللمواطنين، و 11.3 فيها نحو معّدلبلغ ال حي  ،الغربية المنطقة ما عدا والمواطنات
ل حسب النوع حي  كان إال أنه وفي مجتمع الوافدين، اتضح الفرق زليا  في المعدّ  .للمواطنات

ل لغير المعدّ للذكور غير المواطنين. وكان  1.5حالة مقابل  5.5ل من نصيب غير المواطنات بمعدّ 
 .السكان من 1111 لكل حالة زواج 5.9المواطنات في منطقة العين هو األعل  بواقع 

 1021 والنوع والجنسية حسب المنطقة( السكان من 1111 لكل) الخام الزواج تمعد ال: (4) الشال

 
 أبوظبي. -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 العام الزواج معد  

 من 1111 لكل حالة زواج 2.9 ما يعادل 2112عام  خالل أبوظبي إمارة في العام الزواج معّدل بلغ
اإلميارة، حيي   منياطق بيين وتتبياين قييم المعيّدل .فيأكثرسنة  15 تبلغ أعمارهم الذين السكان
 1.9حالة ثم الغربيية  2.7أبوظبي  منطقة حالة تليها 4.4األول   المرتبة في العين منطقة زاءت
 بيين معيّدلال بليغ ، فيي حيينحالية 22.7 المواطنين الذكور الزواج العام بين معّدلبلغ كما  حالة.

 . حالة 22.3 اإلناث المواطنات

 حسب(  فأكثرعاما   15 ممن تبلغ أعمارهم السكان من 1111 لكل) العام الزواج تمعد ال: (5) الشال 
 1021 والنوع والمنطقة الجنسية

 
 .أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 للمواطنين األو  الزواج عند العمر متوسط

 27.9 ما يعادل 2112 عام خالل أبوظبي إمارةفي للمواطنين األول  الزواج عند عمرال بلغ متوسط
 عام حت  2111 عام عام منذ المتوسط بشكل ارتفعوقد . لإلناث سنة 26.8و ،للذكورسنة 
 2111 عام في سنة 25.9 منالعمر متوسط  ارتفع الذكور، لمواطنينإل  ابالنسبة و. 2112
 سنة 24.6 منخر هو اآل ارتفعف لمواطناتاعمر أما متوسط . 2112 عام خاللسنة  26.8  حت
  نفسها. الفترة خاللسنة  25.9 إل 

 1021و 1022و 1002 نوعال حسب للمواطنيناألو   الزواج عند عمرال متوسط: (6) شالال

 
 .أبوظبي -مركز اإلحصاء  المصدر:
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 الزواج المختلط
ّجل  2112 عام في  غيير اآلخيرو ،مواطنيا   اليزوزين أحيديكيون  حيي  ،مخيتلط زواج عقد 1,256س 

  .حالة 5,570البالغ عددها  % من إزمالي حاالت الزواج22.5بنسبة  مواطن

  اإلناث

 الذكور مواطنة غير مواطنة الجملة
 مواطن 2,670 769 3,439

 غير مواطن 487 1,644 2,131

 الجملة 3,157 2,413 5,570

 

مين إزميالي % 27.9 تشيكّل الميواطنين مين غيير المواطنيات كانت نسيبة زواج 2112 عام في
وشكّلت منطقة أبوظبي أكبير  .2112% عام 22.4ولكنها انخفضت لتصل إل  زيجات المواطنين، 

  %.26.9نسبة لحاالت زواج مواطنين من غير مواطنات بنسبة 

المتزوزييات ميين غييير  نسييبة المواطنيياتبييين إزمييالي زيجييات المواطنييات، فقييد انخفضييت أمييا 
وشكّلت منطقة أبوظبي أكبر  2112في عام  %15.4 إل  2112في عام  %16.6 المواطنين من

 %.19.6مواطنات من غير مواطنين بنسبة نسبة لحاالت زواج 

رغبة المواطنين الذكور فيي االرتبياط بغيير تزال  ال فإنهعل  الرغم من انخفاض النسبتين أعالإل و
 رغبة المواطنات في االرتباط بغير المواطنين. أكبر منمواطنات 

  1021 - 1005من غير المواطنات والمواطنات من غير المواطنين زواج المواطنين نسبة : (9) الشال

  
 .أبوظبي - اإلحصاء مركز: المصدر
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 مؤكشرات الطالق

 الطالق حاالت

 عيدد بليغوقيد أبيوظبي.  إميارة لة فيالمسجّ  حاالت الطالق في ارتفاعا   اإلدارية السجالت تظهر
 1,733 لي ارتفيع العيدد ليصيل إ. ومين ثيم ا  عقد 1,661ما يعادل  2112 عام خاللالطالق  حاالت
عيدد  ثيم انخفيض ،2111 عيام فيي عقيود 1,803بلغ  حت  االرتفاع واصلو. 2116 عام في عقدا  

الفترة  خالل %5.7 مقدارإل ضا  اانخف ليمثّ  ماعقد  1,700حت  بلغ  2112حاالت الطالق في عام 
 الذكور الميواطنين فيي عيام عند الطالق حاالت عدد وقد انخفض .2112 عام إل  2111 عام من

 وكذلك الحال لحاالت طالق المواطنات. ،2111 مقارنة بعام 2112

 1021 - 2773الطالق بين المواطنين حسب النوع حاالت : (8) الشال

 

 .أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر:
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 الخام الطالق معد  

 معّدلمن ثم واصل الو. السكان من 1111لكل  حالة 1.6 الخام الطالق معّدل بلغ 1987 عام في
. 2112حالية فيي عيام  1.4 إلي ارتفيع  ، ثيم1998حالة في عام  1.1وصل إل   االنخفاض حت 

 1.9و 1.2إل   الطالق الخام بشكل واضح ليصل معّدلتناقص  2112و 2111و 2116 أعواموخالل 
 من السكان عل  التوالي. 1111لكل  0.7و

 1021 – 2790 (السكان من 1111 لكل) الخام الطالق معد  : (7) الشال

 
 .أبوظبي -مركز اإلحصاء  المصدر:

. 2012 عيام خيالل السيكان مين 1111 لكل حالة 0.7 أبوظبي إمارة في الخام الطالق معّدل بلغ
ما يب العين منطقة في له مستوى أعل  بلغ حي  اإلمارة المختلفة، مناطق بين معّدلويتباين ال
 مين 1111 لكيل حالة 0.8 لمعدّ يأبوظبي ب منطقة تليها السكان، من 1111 لكل حالة 0.9 يقارب

 . السكان من 1111 لكل حالة 1.2ل حي  قارب المعدّ الغربية  السكان، ثم المنطقة

 1021 وعوالن والجنسية حسب المنطقة( السكان من 1111 لكل) الخام الطالق تمعد ال: (20) الشال

 
 .أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 مالعا الطالق معد  

 مين 1111 لكيلحالية  1.9 ميا يعيادل 2112 عام خالل أبوظبي إمارة في العام الطالق معّدل بلغ
أعل  ل معدّ الحي  بلغ  ،اإلمارة مناطق بين معّدلوتتباين قيم ال. فأكثر ا  عام 15 البالغين السكان
 1.2الغربيية  ، ثيم المنطقيةحالية 1.9أبوظبي  منطقة تليها ،حالة 1.2 العين منطقة فيله  قيمة
جّ  وعند األخذ باالعتبار الجنسية والمنطقة، فقد .حالة ت الطيالق العيام فيي معيّداللت أعلي  س 

 .إلناث مواطنات ثم الغربيةلمواطنين ذكور منطقة أبوظبي تليها منطقة العين 

( فييأكثرعامييا   15 أعمييارهممميين تبلييغ  السييكان ميين 1111 لكييل) العككام الطككالق تمعككد ال: (22) الشككال 
 1021 والنوع والمنطقة الجنسية حسب

 
 .أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 اإلحصائية الجداو 

 

 14 ......................... 2112 – 2111 أبوظبي إمارة والنوع، الجنسية حسب والطالق الزواج عقود في التغيّر(: 1) زدول

 15 ...... 2112و 2111و 2116و 2112 أبوظبي إمارة والنوع، والجنسية المنطقة حسب المسّجلة الزواج عقود(: 2) زدول

 16 .... 2112 أبوظبي إمارة والنوع، والجنسية المنطقة حسب( السكان من 1111 لكل) الخام الزواج معّدالت(: 3) زدول

 أبوظبي إمارة والنوع، والجنسية المنطقة حسب( فأكثر عاما   15 السكان من 1111 لكل) العام الزواج معّدالت(: 4) زدول

2112 ................................................................................................................................................ 16 

 16 ......... 2112و2111و2111و1995 أبوظبي إمارة والنوع، الجنسية حسب* األول الزواج عند العمر متوسط(: 5) زدول

 17 ................ 2112و 2111و 2116و 2112 ،إمارة أبوظبيوالنوع والجنسية المنطقة حسب المختلط الزواج(: 6) زدول

 18 .. 2112و 2111و 2116و 2112 أبوظبي إمارة والنوع، والجنسية المنطقة حسب المسّجلة الطالق حاالت(: 7) زدول

 19 .. 2112 أبوظبي إمارة والنوع، والجنسية المنطقة حسب( السكان من 1111 لكل) الخام الطالق معّدالت(: 8) زدول

 أبوظبي إمارة والنوع، والجنسية المنطقة حسب( فأكثر عاما   15 السكان من 1111 لكل) العام الطالق معّدالت(: 9) زدول

2112 ................................................................................................................................................ 19 

 19 ........................... 2112 أبوظبي إمارة والزوزة، للزوج التعليمية الحالة حسب المسّجلة الزواج عقود(: 10) زدول

 21 ...................................... 2112 أبوظبي إمارة الزوج، وزنسية الشهر حسب المسّجلة الزواج عقود(: 11) زدول

 21 ....................................2112 أبوظبي إمارة والزوزة، الزوج عمر فئات حسب المسّجلة الزواج عقود(: 12) زدول

 21 ........................ 2112 أبوظبي إمارة والزوزة، الزوج زنسية مجموعات حسب المسّجلة الزواج عقود(: 13) زدول

 21 .................. 2112 أبوظبي إمارة والمطلقة، للمطلق التعليمية الحالة حسب المسّجلة الطالق حاالت(: 14) زدول

 22 ............................... 2112 أبوظبي إمارة المطلق، وزنسية الشهر حسب المسّجلة الطالق حاالت(: 15) زدول

 22 .......................... 2112 أبوظبي إمارة والمطلقة، المطلق عمر فئات حسب المسّجلة الطالق حاالت(: 16) زدول

 23 ............... 2112 أبوظبي إمارة والمطلّقة، المطلّق زنسية مجموعات حسب المسّجلة الطالق حاالت(: 17) زدول
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 1021 – 1022 ، إمارة أبوظبيالزواج والطالق حسب الجنسية والنوععقود ر في : التغي  (2) جدو 

 % رالتغي   2012 2011 البيان

 2.4- 138- 5,570 5,708 عقود الزواج

 مواطنون
 2.3- 82- 3,439 3,521 ذكور    

 0.4 12 3,157 3,145 إناث

 غير مواطنين
 2.6- 56- 2,131 2,187 ذكور    

 5.9- 150- 2,413 2,563 إناث

 5.7- 103- 1,700 1,803 الطالق  حاالت

 مواطنون
 5.5- 63- 1,073 1,136 ذكور    

 6.9- 62- 835 897 إناث

 غير مواطنين
 6.0- 40- 627 667 ذكور    

 4.5- 41- 865 906 إناث
 .أبوظبي - دائرة القضاء ،أبوظبي -مركز اإلحصاء  المصدر:
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 1006و 1001 ، إمارة أبوظبيلة حسب المنطقة والجنسية والنوع: عقود الزواج المسج  (1)جدو  
 1021و 1022و

 2012 2011 2006 2002 النوع/ الجنسية / المنطقة 

 5,570 5,708 1,733 4,714   إمارة أبوظبي 

 ونمواطن
 

    

 ذكور
 

3,012 1,140 3,521 3,439 
 إناث

 
2,605 831 3,145 3,157 

     غير مواطنين

 ذكور
 

1,702 593 2,187 2,131 
 2,413 2,563 902 2,109  إناث

 3,167 3,226 1,130 2,707   أبوظبيمنطقة  

 ونمواطن
 

    

 ذكور
 

1,522 693 1,741 1,708 
 إناث

 
1,268 476 1,517 1,553 

     غير مواطنين

 ذكور
 

1,185 437 1,485 1,459 
 إناث

 

1,439 654 1,709 1,614 

 2,167 2,224 562 1,785   العينمنطقة  

 ونمواطن
 

    

 ذكور
 

1,304 418 1,578 1,536 
 إناث

 
1,175 330 1,430 1,424 

     غير مواطنين

 ذكور
 

481 144 646 631 
 إناث

 

610 232 794 743 

 236 258 41 222 الغربية

 ونمواطن
 

    

 195 202 29 186  ذكور

 180 198 25 162  إناث

     غير مواطنين

 41 56 12 36  ذكور
 إناث

 
60 16 60 56 

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:
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، إمارة والنوع والجنسية المنطقة حسب( السكان من 1111 لكل) الخام الزواج التمعد  : (3) جدو 
 1021 أبوظبي

 إمارة أبوظبي الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي الجنسية/النوع

 2.4 0.8 3.4 2.2 الجملة

 14.0 11.3 15.6 13.1 مواطن 

 13.7 15.5 14.9 12.6 ةمواطن 

 1.5 0.2 2.0 1.7 غير مواطن 

 5.5 2.9 5.9 5.4 ةغير مواطن 

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

 

حسب المنطقة والجنسية  (فأكثر عاما   15 من السكان 1111لكل الزواج العام )الت معد   :(4)جدو  
 1021 ، إمارة أبوظبيوالنوع

 إمارة أبوظبي الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي الجنسية/النوع

 2.9 0.9 4.4 2.7 الجملة

 22.7 16.0 26.2 21.2 مواطن 

 22.3 26.0 24.6 20.2 ةمواطن 

 1.6 0.2 2.3 1.8 غير مواطن 

 7.1 4.1 7.6 7.1 ةغير مواطن 

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

 

 ، إمارة أبوظبيعند الزواج األو * حسب الجنسية والنوع : متوسط العمر(5)جدو  
 1021و1022و1002و1995

 2012 2011 2001 1995 الجنسية/النوع

         الجملة

 ذكور
 

27.0  27.3  27.7  27.9  
 إناث

 

24.4  25.2  26.1  26.8  

           مواطنون

 ذكور
 

25.3  25.9  26.7  26.8  
 إناث

 

23.7  24.6  25.7  25.9  

         غير مواطنين

 ذكور
 

27.2  27.5  27.8  28.0  
 إناث

 

24.5  25.3  26.3  27.1  

 .سنة 05سوف يتزوجون قبل عمر  للذينعدد السنوات التي قضاها الشخص دون زواج قبل الزواج األول  متوسط* 

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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 1022و 1006و 1001 ،إمارة أبوظبي: الزواج المختلط حسب المنطقة والجنسية والنوع(6)جدو  
 1021و

 2012 2011 2006 2002 المنطقة والجنسية والنوع
 5,570 5,708 5,328 4,714 إمارة أبوظبي

 ونذكور مواطن 
    

 769 830 726 840 مواطنة غير

 ذكور غير مواطنين 
    

 487 455 417 433 مواطنة

 3,167 3,226 3,159 2,707   أبوظبي المنطقة

 ونذكور مواطن 
    

 460 494 466 535 غير مواطنة

 ذكور غير مواطنين 
    

 305 271 261 281 مواطنة

 2,167 2,224 1,976 1,785   العين المنطقة

 ونمواطنذكور  
 286 317 248 275 غير مواطنة    

 ذكور غير مواطنين 
 174 169 147 146 مواطنة    

 236 258 193 222 الغربية

 ونذكور مواطن 
 23 19 12 30 غير مواطنة    

 ذكور غير مواطنين 
 8 15 9 6 مواطنة    

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:
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 1006و 1001 ، إمارة أبوظبيلة حسب المنطقة والجنسية والنوعالطالق المسج   حاالت: (7)جدو  
 1021و 1022و

 2012 2011 2006 2002 المنطقة والجنسية والنوع

 1,700 1,803 1,971 1,661   إمارة أبوظبي 

 ونمواطن
 ذكور     
 

1,098 1,140 1,136 1,073 

 إناث
 

798 831 897 835 

 غير مواطنين
 ذكور    

 
563 593 667 627 

 865 906 902 863  إناث

 1,073 1,170 1,169 1,022   أبوظبيمنطقة  

 ونمواطن
 ذكور     
 

608 693 684 630 

 إناث
 

413 476 538 482 

 غير مواطنين
 ذكور    

 
414 437 486 443 

 إناث

 

609 654 632 591 

 575 583 748 574   العينمنطقة  

 ونمواطن
 ذكور     
 

440 418 419 404 

 إناث
 

346 330 327 319 

 غير مواطنين
 ذكور    

 
134 144 164 171 

 إناث

 

228 232 256 256 

 52 50 54 65 الغربية

 ونمواطن
 ذكور     
 

50 29 33 39 

 إناث
 

39 25 32 34 

 غير مواطنين
 ذكور    

 
15 12 17 13 

 إناث

 

26 16 18 18 

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:
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، إمارة ( حسب المنطقة والجنسية والنوعمن السكان 1111لكل الت الطالق الخام ): معد  (8)جدو  
 1021 أبوظبي

 إمارة أبوظبي الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي النوع/الجنسية

 0.7 0.2 0.9 0.8 المجموع

 4.4 2.3 4.1 4.8 مواطن 
 3.6 2.9 3.3 3.9 ةمواطن 
 0.4 0.1 0.6 0.5 غير مواطن 
 2.0 0.9 2.0 2.0 ةغير مواطن 

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

 

حسب المنطقة والجنسية  (فأكثر عاما   15 من السكان 1111لكل الت الطالق العام )معد   :(9)جدو  
 1021 ، إمارة أبوظبيوالنوع

 إمارة أبوظبي الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي النوع/الجنسية

 0.9 0.2 1.2 0.9 المجموع

 7.1 3.2 6.9 7.8 مواطن 
 5.9 4.9 5.5 6.3 ةمواطن 
 0.5 0.1 0.6 0.6 غير مواطن 
 2.5 1.3 2.6 2.6 ةغير مواطن 

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

 

 1021 أبوظبي، إمارة لة حسب الحالة التعليمية للزوج والزوجة: عقود الزواج المسج  (10) جدو 

دون  ثانوية إعدادية ابتدائية تقرأ وتكتب ةيأمّ   الزوجة
فوق  ةزامعي ةالجامعي

 ةالجامعي
 غير
 ّ  الجملة نمبي

                     الزوج

  42  -   -   5   -   12   6   5   2   12  يأمّ 

  24  -   -   4   -   10   2   4   4   -  يقرأ ويكتب

  149  2   -   28   13   61   17   18   3   7  ابتدائي

  634  9   8   117   52   299   105   31   5   8  إعدادي

  2,219  16   23   495   194   1,287   162   25   6   11  ثانوي

  459  8   15   152   96   159   23   5   -   1  دون الجامعي

  1,803  23   45   1,051   141   483   48   6   5   1  زامعي

  221  1   32   105   20   60   3   -   -   -  فوق الجامعي

  19  11   -   4   -   3   1   -   -   -  نغير مبيّ 

 5,570 70 123 1,961 516 2,374 367 94 25 40 الجملة

 .( ال يوزد-)

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:
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 1021، إمارة أبوظبي جنسية الزوجالشهر ولة حسب المسج  عقود الزواج  :(21) جدو 

 الجملة غير مواطن مواطن الشهر

  461  163  298 يناير

  460  173  287 فبراير

  520  186  334 مارس

  429  160  269 بريلإ

  509  183  326 مايو

  513  191  322 يونيو

  462  199  263 يوليو

  337  140  197 أغسطل

  434  173  261 سبتمبر

  398  181  217 أكتوبر

  497  175  322 نوفمبر

  550  207  343 ديسمبر

 5,570 2,131 3,439 الجملة

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:

 

 1021، إمارة أبوظبي وج والزوجةلة حسب فئات عمر الزعقود الزواج المسج  : (12)جدو  
 عمر الزوجة 

أقل من 
15 15 - 19  21 - 24  25 - 29  31 - 34  35 - 39 فأكثر 41     الجملة نغير مبيّ  

 عمر الزوج

  -  -   -   -   -   -   -   -   -   15أقل من 

19 - 15  -   61   42   1   -   -   -   -  104  

24 - 20  3   515   818   149   30   8   9   -  1,532  

29 - 25  2   242   802   634   170   36   13   1  1,900  

34 - 30  -   50   269   402   225   69   26   -  1,041  

39 - 35  -   7   45   143   151   74   36   -  456  

44 - 40  -   5   25   41   73   57   36   -  237  

49 - 45  -   3   3   19   35   33   19   -  112  

54 - 50  -   -   8   13   21   17   24   -  83  

59 - 55  -   3   3   5   4   10   19   -  44  

  61  -   29   13   7   6   6   -   -  فأكثر  61 

  -  -   -   -   -   -   -   -   -  نغير مبيّ 

 5,570 1 211 317 716 1,413 2,021 886 5 الجملة

 .( ال يوزد-)

 .أبوظبي –دائرة القضاء  المصدر:
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 1021 ، إمارة أبوظبيوالزوجة سب مجموعات جنسية الزوجح لة: عقود الزواج المسج  (13) جدو 
 الزوجة

 اإلمارات
دول مجلل 

 التعاون
دول عربية 

 أخرى
سيوية آدول 

 غير عربية
خرى أدول 

 غير عربية
 ةالجمل نغير مبيّ 

 الزوج 

  3,439  4  31  56  512  166  2,670 اإلمارات

  275  -  -  1  15  19  240 دول مجلل التعاون 

  1,391  3  147  120  910  2  209 دول عربية أخرى

  266  2  19  211  13  1  20 سيوية غير عربيةآدول 

  192  1  53  29  90  3  16 خرى غير عربيةأدول 

  7  1 -  -  4  -  2 نغير مبيّ 

 5,570 11 250 417 1,544 191 3,157 ةالجمل

 .( ال يوزد-)

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:

 

 للمطلق والمطلقة، إمارة أبوظبيلة حسب الحالة التعليمية الطالق المسج  حاالت : (14)جدو  
1021 

 تقرأ  ةيأمّ   الزوجة
دون  ثانوية إعدادية ابتدائية تكتبو

فوق  ةزامعي ةالجامعي
 ةالجامعي

 غير
 ّ  الجملة نمبي

                     الزوج

  83  3   1   3   1   12   5   6   8   44  يأمّ 

  29  -   -   1   1   7   6   1   9   4  يقرأ ويكتب

  89  2   -   13   4   31   16   14   1   8  ابتدائي

  207  4   -   36   6   78   60   15   3   5  إعدادي

  529  7   1   102   39   305   53   16   4   2  ثانوي

  140  2   3   32   31   60   9   2   -   1  دون الجامعي

  490  6   9   251   25   155   26   13   3   2  زامعي

  68  1   9   27   8   20   1   2   -   -  فوق الجامعي

  65  59   1   1   -   2   2   -   -   -  نغير مبيّ 

 1,700 84 24 466 115 670 178 69 28 66 الجملة

 .( ال يوزد-)

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:
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 1021، إمارة أبوظبي المطلق جنسيةالشهر و حسب المسج لة الطالقحاالت  :(15) جدو 

 الجملة غير مواطن مواطن الشهر

  184  60  124 يناير

  163  65  98 فبراير

  121  42  79 مارس

  144  61  83 بريلإ

  162  59  103 مايو

  130  42  88 يونيو

  162  76  86 يوليو

  161  62  99 أغسطل

  144  56  88 سبتمبر

  39  18  21 أكتوبر

  105  41  64 نوفمبر

  156  39  117 ديسمبر

  29  6  23 نغير مبيّ 

 1,700 627 1,073 الجملة
 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:

 

 1021 المطلق والمطلقة، إمارة أبوظبي عمر فئات حسب لةالمسج   الطالقحاالت : (16) جدو 

 عمر الزوجة 
أقل من 

15 15 - 19  21 - 24  25 - 29  31 - 34  35 - 39 فأكثر 41     الجملة نغير مبيّ  

 عمر الزوج

 -  -   -   -   -   -   -   -   -   15أقل من 

19 - 15  -   3   1   2   2   -   1   -  9  

24 - 20  -   25   84   28   5   4   1   -  147  

29 - 25  1   15   125   138   34   5   8   1  327  

34 - 30  -   11   61   140   124   37   16   1  390  

39 - 35  1   3   15   62   86   63   42   1  273  

44 - 40  -   -   8   27   35   65   46   1  182  

49 - 45  -   1   4   12   18   35   36   -  106  

54 - 50  -   1   3   14   11   17   49   -  95  

59 - 55  -   2   1   3   8   14   43   1  72  

  95  -   57   20   7   7   4   -   -  فأكثر  61 

  4  -   1   1   -   1   1   -   -  نغير مبيّ 

 1,700 5 300 261 330 434 307 61 2 الجملة

 .( ال يوزد-)

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر:

  



23 2012  23إحصاءات الزواج والطالق 

 المطل ق والمطل قة، إمارة أبوظبيلطالق المسج لة حسب مجموعات جنسية ا حاالت: (17)جدو  
1021 

 الزوجة
 اإلمارات

دول مجلل 
 التعاون

دول عربية 
 أخرى

سيوية آدول 
 غير عربية

خرى أدول 
 غير عربية

 ةالجمل نغير مبيّ 
 الزوج

  1,073  -   17   41   191   64   760  اإلمارات

  51  -   -   1   4   8   38  دول مجلل التعاون 

  454  -   36   31   357   -   30  دول عربية أخرى

  51  1   3   36   6   -   5  عربيةدول آسيوية غير 

  71  1   37   8   23   -   2  دول أخرى غير عربية

  2  2   -   -   -   -   -  نغير مبيّ 

 1,700 2 93 117 581 72 835 ةالجمل

 .( ال يوزد-)

 .أبوظبي -دائرة القضاء  المصدر: 
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 لمالحظات التوضيحيةا

 المسرد

ّ عّدة يحتوي التقرير عل  مصطلحات   ق بحاالت الزواج والطالق ومنها: تتعل

 الطالق الخام معد  

 الطيالق حياالت بعدد نةمعيّ  زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في الخام الطالق معّدلي عرف 
 تليك فيي الدولية/المنطقية هيذإل فيي السيكان من 1000 لكل )المطلقين السكان عدد وليل)

 .  المعيّنة الزمنية الفترة/السنة

عدد حاالت الطالق خالل العام المرزعي     
تقديرات السكان في منتصف العام

 

 الزواج الخام معد  

 اليزواج حياالت بعيدد نيةمعيّ  زمنيية فتيرة/سينة في ما دولة/منطقة في الخام الزواج معّدل يعرف
 تليك فيي الدولية/المنطقية هيذإل فيي السكان من 1000 كلن( لالمتزوزي السكان عدد ليلو)

 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة

عدد حاالت الزواج خالل العام المرزعي     
تقديرات السكان في منتصف العام

 

 الطالق العام معد  

 الطيالق حياالت بعيدد نةمعيّ  زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في العام الطالق معّدل يعرف
 سينة 15 بيين أعميارهم تتيراو  اليذين السكان من 1000 لكل )المطلقين السكان عدد وليل(
 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة تلك في الدولة/المنطقة هذإل في أكثرو

عدد حاالت الطالق خالل العام المرزعي      
تقديرات منتصف العام للسكان البالغين    سنة فأكثر

 

 الزواج العام معد  

 اليزواج حياالت بعيدد نيةمعيّ  زمنيية فتيرة/سينة فيي ما دولة/منطقة في العام الزواج معّدل يعرف
سينة  15 بيين أعميارهم تتيراو  اليذين السكان من 1000 لكل( المتزوزين السكان عدد ليل)و
 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة تلك في الدولة/المنطقة هذإل في أكثرو

عدد حاالت الزواج خالل العام المرزعي      
تقديرات منتصف العام للسكان البالغين    سنة فأكثر

 مصادر البيانات

مؤشرات الزواج والطالق الواردة في هذا التقرير وفقا  لألرقام التي صدرت عن هيئة القضياء  ب نيت
   أبوظبي. -ها مركز اإلحصاء عدّ أأبوظبي وللتقديرات التي  -
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 االختصارات المستخدمة

 اإلنجليزية فقط. ت ستخدم االختصارات في النسخة 

 مالحظات تحذيرية

 معيّدلر عين ن ال تعبّييجب االنتباإل إل  أن نسبة حاالت الطالق إل  حاالت الزواج خالل عام معيّ 
ّ  في عام معيّن ن حاالت الطالقإالطالق في هذا العام، حي   ت خيالل العدييد ق بزيجات تمّ تتعل

 الطالق. معّدليم اتجاهات ولتق النسبةهذإل ال تستخدم من األعوام الماضية. لذلك يجب أ

 المقبلللمزيد من المعلومات عن المركز واإلصدار 

الزواج والطالق في إمارة أبوظبي، يرز  زيارة موقع المركز  إحصاءات للمزيد من المعلومات عنو
 http://www.scad.aeاإللكتروني: 

 .2114 خالل شهر ديسمبرالمقبل من المتوقع صدور التقرير 
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