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االجتماعية  والخدمات  الرعاية  برامج  األسر وتقديم كافة  الكريمة نحو دعم  أبوظبي وتوجهاتها  بإمارة  الرشيدة  القيادة  اهتمام  انطالقا من 
االجتماعية  األجندة  دعم  على  أبوظبي  اإلحصاء-  مركز  يحرص  األكمل،  الوجه  على  التنموي  درورها  أداء  من  وتمكنها  استقرارها  تضمن  التي 
لحكومة أبوظبي من خالل تطوير نوعية البيانات وتوسيع مظلة التغطية اإلحصائية  لتشمل العديد من الجوانب التحليلية والدراسات والبحوث 

المتخصصة في كافة المجاالت التى تدعم متخدي القرار والمهتمين بشئون اإلحصاء والتخطيط باإلمارة.

ومن خالل »سلسلة الدراسات االجتماعية« يضيف المركز إلصداراته بعدا جديدا ال يقتصر على عرض البيانات فحسب، بل يشتمل أيضا التحليل 
العلمي المعمق الذي يستند إلى إحصاءات دقيقة ومنهجية علمية رصينة، ال سيما أن هناك نقصا في تحليل المعطيات اإلحصائية المتاحة 
لمعرفة العوامل المحددة للظواهر االجتماعية المختلفة. وتتضمن الحلقة األولى لهذه السلسلة دراسة تحليلية مهمة حول معدالت الزواج 
والطالق في إمارة أبوظبي والتي تعد أحد الركائز األساسية لإلحصاءات االجتماعية المستخدمة على نطاق واسع في اتخاذ القرارات ووضع البرامج 

والسياسات الهادفة إلى تحقيق التماسك واالستقرار األسري.

وتستعرض هذه الدراسة مستويات واتجاهات معدالت الزواج والطالق في اإلمارة بين عامي 2005 و2010، وتباين هذه المعدالت حسب المنطقة 
والجنسية والجنس. كما تركز هذه الدراسة على إثبات عدم دقة معدالت الطالق المرتفعة التي تنشرها بعض بيوت الخبرة العالمية حول دولة 

اإلمارات العربية المتحدة والدول الخليجية بشكل عام، بينما تقوم وسائل اإلعالم بالترويج لهذه المعدالت غير الصحيحة.

ونحن إذ نضع بين أيديكم الحلقة األولى في “سلسلة الدراسات االجتماعية”، فإننا نتطلع إلى تعليقاتكم البناءة إلثراء مثل هذه الدراسات، ومن 
جانبنا فسوف نواصل جهودنا في تكملة حلقات هذه السلسلة بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا االجتماعية لدى مختلف الشرائح المهتمة 
على كافة المستويات العامة والخاصة، ومساعدة صناع القرار في التعامل مع الظواهر االجتماعية من خالل معطيات إحصائية دقيقة وتحليالت 

علمية رصينة.    

وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل إلى دائرة القضاء بإمارة أبوظبي التي أسهمت في توفير قسط كبير من البيانات التي اعتمدت عليها 
هذه الدراسة، ونأمل أن يحقق هذا اإلصدار أهداف ومتطلبات متخذي القرار والمهتمين برصد اتجاهات وأبعاد أحد أهم الظواهر االجتماعية في 

اإلمارة.

واهلل الموفق ،،

بـطـــي أحـمـــد مـحمـــد بن بطي الـقبيســـي 
المـدير العــام 

تـقديم 
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1. مقدمة:

يعتبر الزواج أهم الروابط االجتماعية التي تساهم في بناء األسرة  والتي تعتبر النواة األساسية في بناء المجتمع. أما الطالق فيؤدي 
إلى هدم األسرة وما يستتبع ذلك من عواقب وخيمة على مختلف أفرادها وعلى المجتمع ككل.

بين  الطالق   من  والحد  الزواج  تشجيع  إلى  خاصة   بصفة  أبوظبي  وحكومة  عامة  بصفة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتسعى 
المواطنين بغرض معالجة التركيبة السكانية  من خالل  زيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي السكان. ويعتبر إنشاء مؤسسة 
صندوق الزواج وتعزيز دورها والمناداة بعدم المغاالة في المهور واالقتصاد في حفالت الزفاف من بين اآلليات الهامة فيما يتعلق 

بتشجيع الزواج بين المواطنين.

وتعتبر مستويات الزواج والطالق من المؤشرات الهامة لمتخذي القرارات ومخططي السياسات كأساس لتصميم السياسات 
وإنشاء البرامج المناسبة للتأثير على تلك المستويات في االتجاه الصحيح الذي يضمن بناء مزيد من األسر المواطنة من ناحية،  

والمحافظة على استقرارها من ناحية أخرى.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات الزواج والطالق في إمارة أبوظبي ، وذلك من خالل استخدام ثالثة من مؤشرات 
الزواج هي : معدل الزواج الخام، ومعدل الزواج العام ، ومعدل الزواج المنقح، وأربعة من مؤشرات الطالق هي : 

الزواج في  1000 / 100 من حاالت  المنقح، وعدد حاالت الطالق لكل  العام، ومعدل الطالق  الخام، ومعدل الطالق  معدل الطالق 
السابقة  حسب مناطق  المؤشرات  التعرف على اختالفات  إلى   أيضًا  الدراسة تهدف  إلى ذلك فإن هذه  السنة. وباإلضافة  نفس 
المؤشرات  التغير في  مستويات كل هذه  إلى  دراسة  الجنسية والجنس. عالوة على ذلك فإنها تهدف كذلك  اإلمارة وحسب 
الزواج والطالق  الدراسة تعرض مزايا وعيوب مؤشرات  2010. فضاًل عن ذلك، فإن هذه  و   2005 بين عامي  القريب   الماضي  في 

المختلفة المستخدمة فيها.

الثالث  والفصل  الزواج،  مقاييس  على  ويشتمل  الثاني  الفصل   : هي  فصول  أربعة  المقدمة،   على  ،عالوة  الدراسة  هذه  وتتضمن  
ويعرض ثالثة من مقاييس الطالق )معدل الطالق الخام، ومعدل الطالق العام، ومعدل الطالق المنقح( ، والفصل الرابع ويعرض 

عدد حاالت الطالق لكل 1000 من  حاالت الزواج في نفس السنة، والفصل األخير ويعرض نتائج وتوصيات الدراسة.

وتعتمد هذه الدراسة على إحصاءات الزواج والطالق الصادرة عن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي،  وتقديرات السكان المعدة بمركز 
إحصاء أبوظبي في حساب كل مؤشرات الزواج والطالق المستخدمة بها.
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2. مقاييس الزواج :

: (Crude Marriage Rate) معدل الزواج الخام  1.2

المتزوجين  عدد  )وليس  الزواج  حاالت  بعدد  معينة  زمنية  فترة   / سنة  في  ما  دولة   / منطقة  في  الخام  الزواج  معدل  يعرف 
والمتزوجات(  لكل 1000 من السكان في هذه المنطقة / الدولة في تلك السنة / الفترة الزمنية ، ويتم حسابه بقسمة عدد 
حاالت الزواج خالل السنة / الفترة الزمنية على تقديرعدد  السكان في منتصف السنة / الفترة الزمنية، ثم ضرب الناتج في 1000. 
ويلجأ إلى استخدام معدل الزواج الخام في المناطق / الدول التي ال تتوفر فيها البيانات الالزمة لحساب معدالت أكثر تنقيحًا 
ويتم استخدامه في هذه الدراسة لمقارنة قيمه مع القيم المناظرة لمقاييس الزواج األكثر تنقيحًا، مثل معدل الزواج العام 

ومعدل الزواج المنقح.

تشير النتائج المعروضة في الجدول )1(  إلى أن معدل الزواج الخام في إمارة أبوظبي لعام 2005  كان 4 حاالت زواج لكل 1000 
من السكان.  وتتباين  قيمة هذا المعدل بين مناطق اإلمارة حيث تبلغ أقصاها في منطقة العين )4.5 حالة زواج لكل 1000 
من السكان( ، تليها في الترتيب منطقة أبوظبي )4.1 حالة زواج لكل 1000 من السكان(، ثم المنطقة الغربية )1.8 حالة زواج 

لكل 1000 من السكان(.

جدول )1(
معدالت الزواج الخام )لكل 1000 من السكان( حسب المنطقة  والجنسية والجنس - 2005

الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

19.017.43.79.24.1أبـوظـــبي

20.619.02.57.84.5الــعـــــين

14.115.20.53.41.8الغربية والجزر

19.317.93.08.54.0اإلجــمـالي

جدول )2(
معدالت الزواج الخام )لكل 1000 من السكان( حسب المنطقة  والجنسية والجنس -2010

غيرمواطنةمواطنالمنطقة
 مواطن

غير
الجـملـة مواطنة

15.914.12.16.92.8أبـوظـــبي

18.416.12.28.04.0الــعـــــين

13.315.60.32.91.2الغربية والجزر

16.715.01.97.03.0اإلجــمـالي

ويتباين أيضا مستوى معدل الزواج الخام  لعام 2005  حسب الجنسية والجنس، حيث يصل أقصاه للمواطنين الذكور )19.3 
حالة زواج مواطن ، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور(، يليه المواطنات )17.9 حالة زواج 
مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان المواطنات(، يليه غير المواطنات )8.5 حالة زواج غير مواطنة، 
من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان غيرالمواطنات(، ثم غير المواطنين الذكور )3.0 حالة زواج غير مواطن، 

من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور(. 
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في  مستوياتها  أعلى  بلغت  حيث   المنطقة،  حسب  وللمواطنات  للمواطنين   2005 لعام  الخام  الزواج  معدالت  تتباين  كما 
في  مستوياتها  وأدنى  الترتيب(  على  والمواطنات  الذكور  المواطنين  من   1000 لكل  زواج   حالة   19.0  ،20.6( العين  منطقة 
بخصوص  أما  الترتيب(،  على  والمواطنات  الذكور  المواطنين  من   1000 لكل  زواج  حالة   15.2  ،14.1( والجزر  الغربية  المنطقة 
غيرالمواطنين الذكور وغير المواطنات فقد بلغت معدالت الزواج الخام أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي )3.7، 9.2  لكل 
1000 من غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب( وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر )0.5، 3.4 حالة 
زواج لكل 1000 من غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب( . وربما يعزى انخفاض مستويات معدالت زواج غير 

المواطنين الذكور وغير المواطنات إلى إتمام العديد من زيجاتهم في بلدانهم األصلية.
ويمكن دراسة االتجاه الزمني لمعدل الزواج الخام من خالل مقارنة مستوياته المشاهدة في عام 2005 المعروضة في الجدول 

)1( بنظيراتها في عام 2010 المعروضة في الجدول )2(، حيث  توضح هذه المقارنة  ما يلي:

انخفاض معدل الزواج الخام إلمارة أبوظبي من 4 حاالت زواج لكل 1000 من السكان في عام  2005 إلى 3 حاالت زواج لكل 1000  •	
من السكان في عام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 25% خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره %5.

)أبوظبي،  الثالث  اإلمارة  مناطق  في  الذكور   المواطنين  وغير  الذكور  للمواطنين  الخام  الزواج  معدل  مستويات  انخفاض  •	
2005. أما بالنسبة للمواطنات فقد انخفض معدل زواجهن  2010 عن نظيراتها في عام  والعين، والغربية والجزر( في عام 
الخام  في كل من منطقتي أبوظبي  والعين بين عامي 2005 و 2010، في حين  ارتفع قليال خالل نفس الفترة في المنطقة 
الغربية والجزر )15.2، 15.6 حالة زواج مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان المواطنات على الترتيب(، 
وبخصوص غير المواطنات فقد انخفض معدل زواجهن الخام  في كل من منطقتي أبوظبي  والغربية والجزر بين عامي 2005 
و 2010، في حين  ارتفع قليال خالل نفس الفترة في منطقة العين  )7.8، 8.0 حالة زواج غير مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  

لكل 1000 من السكان غير المواطنات على الترتيب(

بينما استمر نمط  معدل الزواج الخام للمواطنين الذكور حسب المنطقة  كما هو بين  عامي 2005  و 2010 )حيث يصل  •	
أعاله في منطقة العين، تليها منطقة أبوظبي ثم المنطقة الغربية والجزر(، فقد اختلف هذا النمط  لغير المواطنين الذكور 

وللمواطنات ولغير المواطنات.

وعلى الرغم من بساطة وسهولة حساب معدل الزواج الخام، إال أنه يعاني من بعض القصور الذي يتمثل في اشتمال مقامه 
على أفراد غير معرضين لحدث الزواج،  وهم األطفال دون سن الزواج واألفراد المتزوجين ) ربما يمكن لبعض المتزوجين وفقا 

لبعض الشرائع وبضوابط معينة الزواج مرة أخرى( . 
 

: (General Marriage Rate) 2.2   معدل الزواج العام

المتزوجين  عدد  )وليس  الزواج  حاالت  بعدد  معينة  زمنية  فترة   / سنة  في  ما  دولة   / منطقة  في  العام   الزواج  معدل  يعرف 
والمتزوجات(  لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر  في هذه المنطقة / الدولة في تلك السنة / الفترة الزمنية، 
ويتم حسابه بقسمة عدد حاالت الزواج خالل السنة / الفترة الزمنية على تقديرعدد  السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في 

منتصف السنة / الفترة الزمنية، ثم ضرب الناتج في 1000.

وتشير النتائج المعروضة في الجدول )3(  إلى أن معدل الزواج العام في إمارة أبوظبي لعام 2005  كان 5.2 حالة  زواج لكل 1000 
من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.  وتتباين  قيمة هذا المعدل بين مناطق اإلمارة حيث بلغت أقصاها في منطقة 
العين )5.9 حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر( ، تليها في الترتيب منطقة أبوظبي )5.3 حالة زواج 
لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(، ثم المنطقة الغربية  والجزر )2.1 حالة زواج لكل 1000 من السكان 

الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(.
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جدول )3(
معدالت الزواج العام )لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر( حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2005

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

32.129.54.312.75.3أبـوظـــبي

35.030.62.810.75.9الــعـــــين

22.526.00.55.12.1الغربية والجزر

32.529.83.411.85.2اإلجــمـالي

جدول )4(
معدالت الزواج العام )لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر( حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2010

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

26.924.02.59.63.6أبـوظـــبي

31.325.92.410.95.1الــعـــــين

21.326.70.34.41.4الغربية والجزر

28.225.02.29.73.8اإلجــمـالي

وتتباين قيمة معدل الزواج العام لعام 2005 حسب الجنسية والجنس، حيث تصل أقصاها بين المواطنين الذكور )32.5 حالة 
زواج مواطن ، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(، تليها 
المواطنات )29.8 حالة زواج مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان المواطنات الالتي أعمارهن 15 سنة 
فأكثر(، تليها غير المواطنات )11.8 حالة زواج غير مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان غيرالمواطنات 
الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر(، ثم غير المواطنين الذكور )3.4 حالة زواج غير مواطن، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 

من السكان غير المواطنين الذكور الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(. 

في  مستوياتها  أعلى  بلغت  حيث   المنطقة،  حسب  وللمواطنات  للمواطنين   2005 لعام  العام  الزواج  معدالت  تتباين  كما 
الترتيب(  15 سنة فأكثر على  الذين أعمارهم  1000 من المواطنين والمواطنات  30.6 حالة زواج  لكل   ،35.0( العين  منطقة 
الذين  والمواطنات  الذكور  المواطنين  1000 من  زواج  لكل  26.0 حالة   ،22.5( والجزر  الغربية  المنطقة  وأدنى مستوياتها في 
أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب(، أما بخصوص غير المواطنين الذكور وغير المواطنات فقد بلغت معدالت الزواج العام 
الذين  المواطنات  وغير  الذكور  المواطنين  غير  من   1000 لكل  زواج   حالة   12.7  ،  4.3( أبوظبي  منطقة  في  مستوياتها  أعلى 
أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب(، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر )0.5، 5.1 حالة زواج لكل 1000 من غير  

المواطنين الذكور وغير المواطنات الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب(.

ويمكن دراسة االتجاه الزمني لمعدل الزواج العام من خالل مقارنة مستوياته المشاهدة في عام 2005 المعروضة في الجدول 
)3( بنظيراتها في عام 2010 المعروضة في الجدول )4(، حيث توضح  هذه المقارنة ما يلي:

• انخفاض معدل الزواج العام إلمارة أبوظبي من 5.2 حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في عام  	
2005 إلى 4 حاالت زواج لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في عام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 

30% خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره %6.
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• )أبوظبي، 	 الثالث  اإلمارة  مناطق  في  الذكور   المواطنين  وغير  الذكور  للمواطنين  العام  الزواج  معدل  مستويات  انخفاض 
والعين، والغربية والجزر(  في عام 2010 عن نظيراتها في عام 2005. أما بالنسبة للمواطنات فقد انخفض معدل زواجهن 
العام في كل من منطقتي أبوظبي  والعين بين عامي 2005 و 2010، في حين  ارتفع قليال خالل نفس الفترة  في المنطقة 
الغربية والجزر )26.0، 26.7 حالة زواج مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان المواطنات الالتي أعمارهن 
15 سنة فأكثرعلى الترتيب(، وبخصوص غير المواطنات فقد انخفض معدل زواجهن العام في كل من منطقتي أبوظبي 
والغربية والجزر بين عامي 2005 و 2010، في حين  ارتفع قليال خالل نفس الفترة  في منطقة العين  )10.7، 10.9 حالة زواج غير 
مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان غير المواطنات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر على الترتيب(، .

استمر نمط  معدل الزواج العام  للمواطنين الذكور  حسب المنطقة  كما هو بين  عامي 2005  و 2010 )حيث يصل أعاله  •	
في منطقة العين، تليها منطقة أبوظبي ثم المنطقة الغربية والجزر(، كما استمر نمط معدل الزواج العام  لغير المواطنين 
الذكور كما هو بين  عامي 2005  و 2010 ولكن بصورة مختلفة )حيث يصل أعاله في منطقة أبوظبي ، تليها منطقة العين 
ثم المنطقة الغربية والجزر(،  في حين اختلف هذا النمط للمواطنات ولغير المواطنات خالل نفس الفترة، كما تظهر النتائج 

في الجدولين )3، 4(.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مستويات معدل الزواج العام لعامي 2005 و 2010 حسب المنطقة والجنسية والجنس المعروضة 
إلى استبعاد  2(، ويعزى ذلك   ،1( الجدولين  المعروضة في  المناظرة  الخام  الزواج  تزيد  كثيرا عن معدالت   )4  ،3( الجدولين  في 
األطفال دون سن الخامسة عشرة غيرالمعرضين لحدث الزواج من مقام معدالت الزواج العام وعدم استبعادهم من مقام 

معدالت الزواج الخام.

وبالرغم من أن معدل الزواج العام  يعالج الوجه األول من أوجه القصور في معدل الزواج الخام المذكورة  أعاله، حيث إن مقامه 
يستبعد األطفال دون سن 15 سنة غير المعرضين لحدث الزواج، إال  أنه ال يزال يعاني من الوجه الثاني من أوجه القصور في معدل 

الزواج الخام الخاص باشتمال مقامه على المتزوجين غير المعرضين لحدث الزواج )فراج، 1975، جامعة صنعاء، 2001(. 

: (Refined Marriage Rate)  3.2   معدل الزواج المنقح

المتزوجين  عدد  )وليس  الزواج  حاالت  بعدد  معينة  زمنية  فترة   / سنة  في  ما  دولة   / منطقة  في  المنقح  الزواج  معدل  يعرف 
المطلقات   / الزواج والمطلقين  / لهن  الالتي  لم يسبق لهم   / )الذين  المتزوجين  السكان غير  1000 من  والمتزوجات(  لكل 
، ويتم  الزمنية  الفترة   / السنة  تلك  الدولة في   / المنطقة  15 سنة فأكثر في هذه  أعمارهم  الذين  المترمالت(   / والمترملين 
حسابه بقسمة عدد حاالت الزواج خالل السنة / الفترة الزمنية على تقدير عدد السكان غير المتزوجين )الذين / الالتي  لم يسبق 
لهم / لهن الزواج والمطلقين / المطلقات والمترملين / المترمالت( الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في منتصف السنة / الفترة 
الزمنية، ثم ضرب الناتج في 1000 (Shryock and Siegel, 1976) . ومع إجماع المراجع الديموجرافية على طريقة الحساب هذه 
) تشير إلى استخدام   Kimberly A. Faust, 2004) 1975 معدل الطلب على الزواج(، فإن  لمعدل الزواج المنقح )يسميه فراج، 
عدد اإلناث غيرالمتزوجات أو عدد الذكورغيرالمتزوجين في المقام ، دونما ذكر تبرير ذلك، خاصة أن استخدام أي منهما يعطي 
نتيجة مختلفة عن استخدام اآلخر من ناحية ، كما أن قيمته تصل تقريبًا إلى ضعف قيمة معدل الطالق المنقح الذي مقامه 

إجمالي الذكور واإلناث غير المتزوجين / غير المتزوجات المعرف في بداية هذه الفقرة  من ناحية أخرى . 

ويتميز معدل الزواج المنقح بأنه يعالج وجهي القصور في معدل الزواج الخام ووجه القصور في معدل الزواج العام ، حيث إن 
مقامه يستبعد األطفال دون سن 15 سنة  كما يستبعد أيضًا المتزوجين )الذين / الالتي  لم يسبق لهم / لهن الزواج والمطلقين 

/ المطلقات والمترملين / المترمالت( غيرالمعرضين لحدث الزواج. 

زواج  حالة     17.3 كان    2005 لعام  أبوظبي  إمارة  في  المنقح   الزواج  معدل  أن  إلى    )5( الجدول  في  المعروضة  النتائج  وتشير 
 / والمترملين  المطلقات   / والمطلقين  الزواج  لهن   / لهم  يسبق  لم  الالتي    / )الذين  المتزوجين  غير  السكان  من   1000 لكل 
15 سنة فأكثر. وتتباين  قيمة هذا المعدل بين مناطق اإلمارة حيث بلغت أقصاها في منطقة  المترمالت( الذين أعمارهم 
أبوظبي )18.1 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين  الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر( ، تليها في الترتيب منطقة 
العين )17.9 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(، ثم المنطقة الغربية )8.9 حالة 

زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(.
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جدول )5(
معدالت الزواج المنقح  حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2005

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

76.766.617.339.318.1أبـوظـــبي

69.756.212.428.717.9الــعـــــين

51.258.72.616.88.9الغربية والجزر

71.761.014.435.217.3اإلجــمـالي

لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر الذين لم يسبق لهم / لهن الزواج والمطلقين / المطلقات  والمترملين / المترمالت  *

جدول )6(
معدالت الزواج المنقح  حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2010

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

64.354.210.029.512.4أبـوظـــبي

62.447.710.729.415.7الــعـــــين

48.460.41.514.46.5الغربية والجزر

62.351.49.228.913.0اإلجــمـالي

لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر الذين لم يسبق لهم / لهن الزواج والمطلقين / المطلقات والمترملين / المترمالت  *

المواطنين  بين  أقصاها  تصل  حيث  والجنس،  الجنسية  حسب    2005 لعام  المنقح  الزواج  معدل  مستويات  أيضًا  وتتباين 
الذكور )71.7 حالة زواج مواطن،  من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور غير المتزوجين الذين 
1000 من السكان  15 سنة فأكثر(، يليها المواطنات )61.0 حالة زواج مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل  أعمارهم 
المواطنات غير المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر(، يليها غير المواطنات )35.2  حالة زواج غير مواطنة، من مواطن 
أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان غيرالمواطنات غير المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر(، ثم غيرالمواطنين 
غير  الذكور  المواطنين  غير  السكان  من   1000 لكل  مواطنة،   غير  أو  مواطنة  من  مواطن،  غير  زواج  حالة   14.4( الذكور 

المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(. 

كما تتباين معدالت الزواج المنقح لعام 2005 للمواطنين وللمواطنات حسب المنطقة، حيث  بلغت أعلى مستوياتها في 
منطقة أبوظبي )76.7، 66.6 حالة زواج  لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور والمواطنات غيرالمتزوجين / غير المتزوجات 
الغربية  المنطقة  الذكور في  الترتيب( وأدنى مستوياتها للمواطنين  15 سنة فأكثر على  أعمارهن   / أعمارهم  الالتي   / الذين 
والجزر )51.2 حالة زواج لكل 1000 من المواطنين الذكور غيرالمتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(، وأدنى مستوياتها  
للمواطنات في منطقة العين  )56.2 حالة زواج لكل 1000 من المواطنات غير المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر(، أما 
بخصوص غير المواطنين الذكور وغير المواطنات فقد بلغت معدالت الزواج المنقحة أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي 
)17.3، 39.3 حالة زواج  لكل 1000 من غير المواطنين وغير المواطنات غيرالمتزوجين / غير المتزوجات الذين / الالتي  أعمارهم 
/ أعمارهن  15 سنة فأكثر على الترتيب(، وأدنى مستوياتها  في المنطقة الغربية والجزر  )2.6، 16.8 حالة زواج لكل 1000 من 
غير المواطنين الذكور وغير المواطنات غيرالمتزوجين / غير المتزوجات  الذين / الالتي  أعمارهم / أعمارهن  15 سنة فأكثر 

على الترتيب(.
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الشكل )1(
معدل الزواج المنقح للمواطنين الذكور حسب المنطقة 2010 - 2005

الشكل )2(
معدل الزواج المنقح للمواطنات حسب المنطقة 2010 - 2005

في  المعروضة   2005 عام  في  المشاهدة  مستوياته  مقارنة  خالل  من  المنقح  الزواج  لمعدل  الزمني  االتجاه  دراسة  ويمكن 
الجدول )5( بنظيراتها في عام 2010 المعروضة في الجدول )6(، حيث توضح  هذه المقارنة ما يلي:

انخفاض معدل الزواج المنقح إلمارة أبوظبي من 17.3 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين / غير المتزوجات  •	
الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في عام  2005 إلى 13 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين / غير المتزوجات 
الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في عام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 24.86% خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض 

سنوي قدره %4.97.

1( وغير المواطنين الذكور في مناطق  البياني رقم   الزواج المنقح  للمواطنين الذكور  )الشكل  انخفاض مستويات  معدل  •	
للمواطنات  بالنسبة  أما   .2005 عام  في  نظيراتها  عن   2010 عام  في  والجزر(   والغربية  والعين،  )أبوظبي،  الثالث  اإلمارة 
 2005 أبوظبي  والعين بين عامي  المنقح في  كل من منطقتي  انخفض معدل زواجهن  2(  فقد  البياني  رقم    )الشكل  
1000 من السكان  المواطنات غير  60.4 حالة زواج لكل  الغربية والجزر )58.7،  ارتفع قلياًل في المنطقة  2010، في حين  و 
المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر على الترتيب(، وبخصوص غير المواطنات فقد انخفض معدل زواجهن المنقح 
في كل من منطقتي أبوظبي  والغربية والجزر بين عامي 2005 و 2010، في حين  ارتفع قلياًل في منطقة العين  )28.7، 29.4 

حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنات غير المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر على الترتيب(، 

2005  و  الذكور ولغير المواطنات  حسب المنطقة  كما هو بين  عامي  الزواج المنقح  للمواطنين  استمر نمط  معدل  •	
2010 )حيث يصل أعاله في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر(، في حين اختلف هذا النمط  

للمواطنات ولغير المواطنين الذكور خالل نفس الفترة، كما تظهر النتائج في الجدولين )5، 6(.
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مستويات معدل الزواج المنقح لعامي 2005 و 2010 حسب المنطقة والجنسية والجنس المعروضة 
في الجدولين )5، 6( تزيد  كثيراً عن معدالت الزواج العام  المناظرة المعروضة في الجدولين )3، 4(، وتزيد  كثيرا  جدا عن معدالت 
الزواج الخام  المناظرة المعروضة في الجدولين )1، 2(، ويعزى ذلك إلى استبعاد األطفال دون سن الخامسة عشرة واستبعاد 
المتزوجين / المتزوجات أيضًا غير المعرضين لحدث الزواج من مقام معدالت الزواج المنقحة،  وعدم استبعادهما من مقام 

معدالت الزواج الخام، واستبعاد فقط األطفال دون سن الخامسة عشرة من مقام معدالت الزواج العام.

3. مقاييس الطالق:

:(Crude Divorce Rate) 1.3  معدل الطالق الخام

المطلقين  )وليس عدد  الطالق  بعدد حاالت  / فترة زمنية معينة  / دولة ما في سنة  الخام في منطقة  الطالق  يعرف معدل 
والمطلقات(  لكل 1000 من السكان في هذه المنطقة / الدولة في تلك السنة / الفترة الزمنية،  ويتم حسابه بقسمة عدد 
حاالت الطالق خالل السنة / الفترة الزمنيةعلى تقدير عدد السكان في منتصف السنة / الفترة الزمنية، ثم ضرب الناتج في 1000. 
ويلجأ إلى استخدام معدل الطالق الخام في المناطق / الدول التي ال تتوفر فيها البيانات الالزمة لحساب معدالت أكثر تنقيحًا 
ويتم استخدامه في هذه الدراسة لمقارنة قيمه مع القيم المناظرة لمقاييس الطالق األكثر تنقيحًا، مثل معدل الطالق العام 

ومعدل الطالق المنقح.

وتشير النتائج المعروضة في الجدول )7(  إلى أن معدل الطالق الخام في إمارة أبوظبي لعام 2005  كان 1.3 حالة طالق  لكل 
1000 من السكان.  وتتباين  قيمة هذا المعدل بين مناطق اإلمارة حيث تبلغ أقصاها في منطقة أبوظبي )1.5 حالة طالق لكل 
1000 من السكان(، ثم المنطقة الغربية والجزر  الترتيب منطقة العين )1.3 حالة طالق لكل  ، تليها في  1000 من السكان( 

)0.46 حالة طالق لكل 1000 من السكان(.

جدول )7(
معدالت الطالق الخام )لكل 1000 من السكان( حسب المنطقة  والجنسية والجنس - 2005

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

7.95.51.13.51.5أبـوظـــبي

6.04.50.73.11.3الــعـــــين

3.53.20.151.40.46الغربية والجزر

6.84.90.83.31.3اإلجــمـالي

جدول )8(
معدالت الطالق الخام )لكل 1000 من السكان( حسب المنطقة  والجنسية والجنس - 2010

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

6.24.60.72.71.0أبـوظـــبي

3.92.90.62.50.9الــعـــــين

2.32.80.100.90.26الغربية والجزر

5.03.80.62.50.9اإلجــمـالي
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ويتباين أيضًا مستوى معدل الطالق الخام لعام 2005 حسب الجنسية والجنس، حيث يصل أقصاه  بين المواطنين الذكور 
)6.8 حالة طالق مواطن ، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور(، يليه المواطنات )4.9 حالة 
)3.3 حالة طالق غير  المواطنات  يليه غير  المواطنات(،  1000 من السكان  أو غير مواطن،  لكل  طالق مواطنة، من مواطن 
مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 1000 من السكان غيرالمواطنات(، ثم غيرالمواطنين الذكور )0.8 حالة طالق غير 
مواطن، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور(. وربما يعزى انخفاض مستويات معدالت 

طالق غير المواطنين الذكور وغير المواطنات إلى حدوث العديد من واقعات طالقهم  في بلدانهم األصلية.

كما تتباين معدالت الطالق الخام لعام 2005  للمواطنين الذكور  وللمواطنات حسب المنطقة، حيث  تبلغ أعلى مستوياتها 
في منطقة أبوظبي )7.9، 5.5  حالة طالق لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور والمواطنات على الترتيب( وأدنى مستوياتها 
في المنطقة الغربية والجزر )3.5، 3.2 حالة طالق لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور والمواطنات على الترتيب(، وأيضًا 
بالنسبة لغير المواطنين الذكور وغير المواطنات فقد بلغت معدالت الطالق الخام أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي )1.1، 
3.5 حالة طالق  لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب(، وأدنى مستوياتها في المنطقة 

الغربية والجزر )0.15، 1.4 حالة طالق لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب( .

في  المعروضة   2005 عام  في  المشاهدة  مستوياته  مقارنة  خالل  من  الخام  الطالق  لمعدل  الزمني  االتجاه  دراسة  ويمكن 
الجدول )7( بنظيراتها في عام 2010 المعروضة في الجدول )8(، حيث  توضح هذه المقارنة  ما يلي:

انخفاض معدل الطالق الخام إلمارة أبوظبي من 1.3 حالة طالق  لكل 1000 من السكان في عام  2005 إلى 0.9 حالة طالق   •	
لكل 1000 من السكان في عام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 30.8% خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي 

قدره %6.16.

انخفاض مستويات  معدل الطالق الخام  للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات  في مناطق اإلمارة  •	
الثالث )أبوظبي، والعين، والغربية والجزر(  في عام 2010 عن نظيراتها في عام 2005، وتتباين قيمة هذا االنخفاض حسب 

الجنسية والجنس. 

استمرت أنماط  معدل الطالق الخام للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات حسب المنطقة  كما  •	
هي  بين  عامي 2005  و 2010 )حيث يصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين،  ثم المنطقة 

الغربية والجزر(.

وعلى الرغم من بساطة وسهولة حساب معدل الطالق الخام، إال أنه يعاني من بعض القصور الذي يتمثل في اشتمال مقامه 
على أفراد غير معرضين لحدث الطالق،  وهم األطفال دون سن الخامسة عشرة،  واألفراد  غير المتزوجين )الذين / الالتي  لم 

يسبق لهم / لهن الزواج والمطلقين / المطلقات والمترملين / المترمالت(. 

:(General Divorce Rate) 2.3  معدل الطالق العام

المطلقين  الطالق )وليس عدد  / فترة زمنية معينة بعدد حاالت  / دولة ما في سنة  العام  في منطقة  الطالق  يعرف معدل 
والمطلقات(  لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في هذه المنطقة / الدولة في تلك السنة / الفترة الزمنية 
ويتم حسابه بقسمة عدد حاالت الطالق خالل السنة / الفترة الزمنية على تقدير عدد السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر 

في منتصف السنة / الفترة الزمنية، ثم ضرب الناتج في 1000.
حيث  سابقًا،  المذكورة  الخام  الطالق  معدل  في  القصور  أوجه  من  فقط  األول  الوجه  يعالج  بأنه  العام  الطالق  معدل  ويتميز   
الثاني من أوجه  الوجه  15 سنة غير المعرضين لحدث الطالق، ولكنه ال يزال يعاني من  إن مقامه يستبعد األطفال دون سن 
القصور في معدل الزواج الخام الخاص باشتمال مقامه على غيرالمتزوجين )الذين لم يسبق لهم / لهن الزواج والمطلقين / 

المطلقات والمترملين / المترمالت( غير المعرضين لحدث الطالق. 

وتشير النتائج المعروضة في الجدول )9(  إلى أن معدل الطالق العام في إمارة أبوظبي لعام 2005  كان 1.7 حالة طالق  لكل 
في  أقصاها  تبلغ  حيث  اإلمارة  مناطق  بين  المعدل  هذا  قيمة  وتتباين   فأكثر.   سنة   15 أعمارهم  الذين  السكان  من   1000
منطقة أبوظبي )1.9 حالة طالق لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر( ، تليها في الترتيب منطقة العين )1.7 
حالة طالق لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(، ثم المنطقة الغربية والجزر )0.55 حالة طالق لكل 1000 

من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(.
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جدول )9(
معدالت الطالق العام )لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر( حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2005

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

13.39.41.24.91.9أبـوظـــبي

10.17.20.74.21.7الــعـــــين

5.55.50.162.20.55الغربية والجزر

11.48.21.04.61.7اإلجــمـالي

جدول )10(
معدالت الطالق العام )لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر( حسب المنطقة والجنسية والجنس- 2010

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

10.47.90.83.71.3أبـوظـــبي

6.74.60.63.51.2الــعـــــين

3.74.70.11.40.3الغربية والجزر

8.46.30.73.51.1اإلجــمـالي

ويتباين أيضا مستوى معدل الطالق العام  لعام 2005  حسب الجنسية والجنس، حيث يصل أقصاه بين المواطنين الذكور 
)11.4 حالة طالق مواطن ، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور الذين أعمارهم 15 سنة 
الالتي  المواطنات  السكان  من   1000 لكل  مواطن،   غير  أو  مواطن  من  مواطنة،  طالق  حالة   8.2( المواطنات  يليه  فأكثر(، 
من   1000 لكل  مواطن،   غير  أو  مواطن  من  مواطنة،  غير  طالق  حالة   4.6( المواطنات  غير  يليه  فأكثر(،  سنة   15 أعمارهن 
السكان غيرالمواطنات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر(، ثم غيرالمواطنين الذكور )1.0 حالة طالق غير مواطن، من مواطنة 

أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(. 

كما تتباين معدالت الطالق العام  لعام 2005  للمواطنين الذكور  وللمواطنات حسب المنطقة، حيث  تبلغ أعلى مستوياتها 
في منطقة أبوظبي )13.3، 9.4  حالة طالق لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور  والمواطنات الذين / الالتي  أعمارهم / 
أعمارهن  15 سنة فأكثر على الترتيب( وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر )5.5 حالة طالق لكل 1000 من السكان 
15 سنة فأكثر(، وأيضًا بالنسبة لغير المواطنين الذكور  المواطنين الذكور  والمواطنات الذين / الالتي  أعمارهم / أعمارهن  
 1000 لكل  طالق   حالة   4.9  ،1.2( أبوظبي  منطقة  في  مستوياتها  أعلى  الخام  الطالق  معدالت  بلغت  فقد  المواطنات  وغير 
من السكان غير المواطنين الذكور وغير المواطنات الذين / الالتي  أعمارهم / أعمارهن  15 سنة فأكثر على الترتيب(، وأدنى 
مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر )0.16، 2.2 حالة طالق لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور وغير المواطنات 

الذين / الالتي  أعمارهم / أعمارهن  15 سنة فأكثر على الترتيب(.

في  المعروضة   2005 عام  في  المشاهدة  مستوياته  مقارنة  خالل  من  العام   الطالق  لمعدل  الزمني  االتجاه  دراسة  ويمكن 
الجدول )9( بنظيراتها في عام 2010 المعروضة في الجدول )10(، حيث  توضح هذه المقارنة  ما يلي:

انخفاض معدل الطالق العام إلمارة أبوظبي من 1.7 حالة طالق  لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في 
عام  2005 إلى 1.1 حالة طالق  لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في عام 2010، وذلك بنسبة انخفاض 

قدرها 35.3% خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره %7.06.

الثالث  اإلمارة  مناطق  في  المواطنات   وغير  المواطنين  وغير  والمواطنات  للمواطنين  العام  الطالق  معدل  مستويات  انخفاض 
)أبوظبي، والعين، والغربية والجزر(  في عام 2010 عن نظيراتها في عام 2005، وتتباين قيمة هذا االنخفاض حسب الجنسية والجنس. 
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استمرت أنماط معدل الطالق العام للمواطنين الذكور وغير المواطنين الذكور  وغير المواطنات حسب المنطقة  كما هي 
بين  عامي 2005  و 2010 )حيث يصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين،  ثم المنطقة الغربية 
والجزر(، أما بالنسبة للمواطنات فقد اختلف نمط  معدل الطالق  العام  في عام 2010 )حيث يصل المعدل أعلى مستوى له في 
منطقة أبوظبي، تليها المنطقة الغربية والجزر، ثم منطقة العين(، عن نظيره في عام 2005 )حيث يصل المعدل أعلى مستوى 

له في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين،  ثم المنطقة الغربية والجزر(.

:)Refined Divorce Rate( 3.3  معدل الطالق المنقح 

يعرف معدل الطالق المنقح في منطقة / دولة ما في سنة / فترة زمنية معينة بعدد حاالت الطالق )وليس عدد المطلقين 
/ الدولة في تلك السنة  15 سنة فأكثر في هذه المنطقة  1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم  والمطلقات(  لكل 
المتزوجين  السكان  الزمنية على تقدير عدد  الفترة   / السنة  الطالق خالل  ، ويتم حسابه بقسمة عدد حاالت  الزمنية  الفترة   /
الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في منتصف السنة / الفترة الزمنية، ثم الضرب في Shryock and Siegel, 1976( .1000(. ومع 
( تشير   Kimberly A. Faust, 2004( ، فإن  المنقح  الطالق  الحساب هذه لمعدل  الديموجرافية على طريقة  المراجع  إجماع 
أن  تبرير ذلك، خاصة  ، دونما ذكر  المقام  أو متوسطهما في  المتزوجين  الذكور  أو عدد  المتزوجات  اإلناث  إلى استخدام عدد 
الطريقة   المحسوبة بهذه  المعدل  أن قيمة  ناحية، كما  اآلخر من  نتيجة مختلفة عن استخدام  أي منهم يعطي  استخدام 
/  المتزوجات المعرف في  تصل تقريبًا إلى ضعف قيمة معدل الطالق المنقح الذي مقامه إجمالي الذكور واإلناث المتزوجين 

بداية هذه الفقرة  من ناحية أخرى . 
 ويتميز معدل الطالق المنقح بأنه يعالج وجهي القصور في معدل الطالق الخام المذكورين أعاله، حيث إن مقامه يستبعد كاًل 
من األطفال دون العمر 15 سنة  وغير المتزوجين غير المعرضين لحدث الطالق، كما يعالج وجه القصور في  معدل الطالق 
المطلقات   / والمطلقين  الزواج  لهن   / لهم  يسبق  لم  الالتي    / )الذين  المتزوجين  غير  على  مقامه  باشتمال  والخاص  العام 

والمترملين / المترمالت(. 

2.4 حالة طالق   2005  كان  أبوظبي لعام  إمارة  المنقح  في  الطالق  أن معدل  إلى    )11( الجدول  المعروضة في  النتائج  وتشير 
اإلمارة حيث  بين مناطق  المعدل  وتتباين  قيمة هذا  15 سنة فأكثر.   أعمارهم  الذين  المتزوجين  السكان  1000 من  لكل 
تبلغ أقصاها في منطقة أبوظبي )2.7 حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر( ، تليها 
في الترتيب منطقة العين )2.5 حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(، ثم المنطقة 

الغربية والجزر )0.7 حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(.

جدول )11(
 معدالت الطالق المنقح  حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2005

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

22.816.91.77.22.7أبـوظـــبي

20.315.71.06.72.5الــعـــــين

9.910.00.203.10.7الغربية والجزر

20.915.91.36.92.4اإلجــمـالي

*لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر المتزوجين / المتزوجات 



15

جدول )12(
 معدالت الطالق المنقح* حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2010

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

17.914.21.15.41.8أبـوظـــبي

13.510.10.85.51.7الــعـــــين

6.58.50.12.00.4الغربية والجزر

15.412.30.95.31.6اإلجــمـالي

 *لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر المتزوجين / المتزوجات 

2005 حسب الجنسية والجنس، حيث يصل أقصاه بين المواطنين الذكور  ويتباين أيضًا مستوى معدل الطالق المنقح لعام 
)20.9 حالة طالق مواطن، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور المتزوجين  الذين أعمارهم 
1000 من السكان المواطنات  15 سنة فأكثر(، يليه المواطنات )15.9 حالة طالق مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 
المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر(، يليه غير المواطنات )6.9 حالة طالق غير مواطنة، من مواطن أو غير مواطن،  لكل 
1000 من السكان غير المواطنات المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر(، ثم غير المواطنين الذكور )1.3 حالة طالق غير 
مواطن، من مواطنة أو غير مواطنة،  لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكورالمتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر(. 

ويتشابه نمط معدل الطالق المنقح لكل من المواطنين الذكور والمواطنات  ولغير المواطنين الذكور وغير المواطنات حسب 
المنطقة لعام 2005، حيث  يبلغ أعلى مستوياته في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر، ويصل 
معدل الطالق المنقح أعلى مستوياته في مناطق اإلمارة الثالث للمواطنين الذكور )22.8 في منطقة أبوظبي، 20.3 في منطقة 
15 سنة فأكثر(، وأدنى  الذين أعمارهم  المتزوجين  الذكور  المواطنين  1000 من  الغربية والجزر لكل  المنطقة  9.9 في  العين، 
مستوياته بين غير المواطنين الذكور)1.7 في منطقة أبوظبي، 1.0 في منطقة العين، 0.2 في المنطقة الغربية والجزر لكل 1000 
15 سنة فأكثر(. وربما يعزى انخفاض مستوى معدل الطالق المنقح  الذين أعمارهم  الذكور المتزوجين  من غير المواطنين 

للمواطنين في المنطقة الغربية إلى قيام بعضهم  بتسجيل واقعات الطالق الخاصة بهم في منطقة أبوظبي.
 

في  المعروضة   2005 عام  في  المشاهدة  مستوياته  مقارنة  خالل  من  المنقح  الطالق  لمعدل  الزمني  االتجاه  دراسة  ويمكن 
الجدول )11( بنظيراتها في عام 2010 المعروضة في الجدول )12(، حيث  توضح هذه المقارنة  ما يلي:

• انخفاض معدل الطالق المنقح إلمارة أبوظبي من 2.4 حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 	
سنة فأكثر  في عام  2005 إلى 1.6 حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في عام 

2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 33.3% خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره %6.66.

• انخفاض مستويات  معدل الطالق المنقح  للمواطنين الذكور )الشكل البياني رقم 3( والمواطنات )الشكل البياني رقم 	
4( وغير المواطنين الذكور وغير المواطنات في مناطق اإلمارة الثالث )أبوظبي، والعين، والغربية والجزر(  في عام 2010 عن 

نظيراتها في عام 2005، وتتباين قيمة هذا االنخفاض حسب الجنسية والجنس. 
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الشكل )3(
معدل الطالق المنقح للمواطنين الذكور حسب المنطقة 2010 - 2005
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الشكل )4(
معدل الطالق المنقح للمواطنات حسب المنطقة 2010 - 2005

• يمكن اعتبار مستويات معدل الطالق المنقح للمواطنين الذكور في عام 2010 في مناطق اإلمارة المختلفة )17.9، 13.5، 	
الثالث  اإلمارة  15 سنة فأكثر في مناطق  أعمارهم  الذين  المتزوجين  الذكور  المواطنين  1000 من  6.5 حالة طالق لكل 
أبوظبي والعين والغربية والجزر على الترتيب( غير مرتفعة وال تشير إلى وجود مشكلة اجتماعية ، كما تصور األمر وسائل 
اإلعالم بين الحين والحين ،  وينطبق ذلك أيضا على المواطنات، حيث  كانت المعدالت المناظرة  )14.2، 10.1، 8.5 حالة طالق 
لكل 1000 من المواطنات المتزوجات الالتي  أعمارهن 15 سنة فأكثر في مناطق اإلمارة الثالث أبوظبي والعين والغربية 

والجزر على الترتيب(.

• استمر نمط  معدل الطالق  المنقح  للمواطنين الذكور والمواطنات وغير المواطنين الذكور حسب المنطقة  كما هو 	
المنطقة  ثم  العين،   منطقة  تليها  أبوظبي،  منطقة  في  له  مستوى  أعلى  المعدل  يصل  )حيث  و2010    2005 عامي  بين  
الغربية والجزر(، أما بالنسبة لغيرالمواطنات فقد اختلف نمط  معدل الطالق  المنقح  في عام 2010 )حيث يصل المعدل 
2005 )حيث  الغربية والجزر(، عن نظيره في عام  العين، تليها منطقة أبوظبي، ثم المنطقة  أعلى مستوى له في منطقة 

يصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين،  ثم المنطقة الغربية والجزر(.
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زيف معدالت الطالق المرتفعة في وسائل اإلعالم :   .4

، باإلضافة إلى  بعض المكاتب االستشارية التي تعمل في مجال  من األهمية بمكان هنا التأكيد على حقيقة أن وسائل اإلعالم 
الدراسات االجتماعية، عالوة على بعض الباحثين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية األخرى، يستخدمون  نسبة حاالت 
الطالق في سنة ميالدية معينة إلى حاالت الزواج  في نفس السنة )بالمائة أو باأللف( في دراسة مستويات واتجاهات ظاهرة  الطالق، 

وذلك من منطلق اعتبار أن هذه النسبة تمثل معدل الطالق في هذه السنة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى وجود العديد من الدراسات والتصريحات الصحفية على شبكة اإلنترنت منها  دراسة حديثة  باللغة اإلنجليزية 
أعدت عام 2010 عن أحد بيوت الخبرة العالمية  )منشورة على موقعه( تستخدم معدل الطالق ُمقاسًا كنسبة لحاالت الطالق 

في سنة ميالدية معينة إلى حاالت الزواج  في نفس السنة )بالمائة(  وعنوانها : 

Divorce in Gulf Cooperation Council Countries: Risks and Implications

وقد أشارت هذه الدراسة ضمن نتائجها )الصفحتين 3، 4(  إلى  ما يلي:

“divorce rates as a percentage of marriages   among GCC nationals have followed the overall upward trend, 
reaching 39 percent in Kuwait (2007), 35.82 percent in Qatar (2007), 25.74 percent in the UAE (2008), 23.81 
percent in Bahrain (2006), and 20.19 percent in Saudi Arabia (2008)”

بين  الزواج  حاالت  من  كنسبة  الطالق  معدالت  اتبعت   "قد   : التالية  الصورة  في  العربية  اللغة  إلى  االقتباس  هذا  ترجمة  ويمكن 
بالمائة في   25.74  ،)2007( بالمائة في قطر   35.82  ،)2007( الكويت  بالمائة في   39 إلى  المتزايد لتصل  الكلي  االتجاه  المواطنين  
دولة اإلمارات العربية المتحدة )2008(، 23.81 بالمائة في البحرين )2006( و 20.19 بالمائة في المملكة العربية السعودية )2008("

 وقد تم اقتباس نتائج هذه الدراسة بواسطة العديد من وسائل اإلعالم اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.

 وفي حقيقة األمر فإن استخدام هذه النسبة لحاالت الطالق في سنة ميالدية معينة إلى حاالت الزواج  في نفس السنة )بالمائة 
أو باأللف( لكي تعبر عن معدل الطالق في هذه السنة يعتبر خطًأ كبيراً من الناحية العلمية والمنهجية، وذلك ألن مقام المعدل 
في هذه الحالة قاصر، حيث يشتمل فقط على حاالت الزواج في سنة ميالدية واحدة هي سنة حساب المعدل، في حين أن مقام  
الصيغة الصحيحة لمعدل الطالق -  كما هو متعارف عليه في األدبيات الديموجرافية -  يجب أن يشتمل على تقدير عدد السكان 
المعرضين  لحدث الطالق population at risk،  والذي يعرف من الناحية الفنية بتقدير منتصف السنة لعدد السكان المتزوجين 

سواء كان زواجهم تم في سنة حساب المعدل أو في السنوات السابقة عليها.
ويترتب على حساب معدل الطالق كنسبة لحاالت الطالق في سنة ميالدية معينة إلى حاالت الزواج  في نفس السنة )بالمائة أو 

باأللف(  الحصول على مستويات مبالغ فيها جداً، ومن ثم نتائج  وتوصيات خاطئة تمامًا. 
سنة  في  الطالق  لحاالت  كنسبة  المحسوب  الطالق  معدل  يستخدمون  من  فيه  يقع  الذي  الخطأ  فداحة  مدى  توضيح  ويمكن 
ميالدية معينة إلى حاالت الزواج  في نفس السنة )بالمائة أو باأللف( من خالل استعراض الجدولين )13، 14( والذين يعرضان عدد 
حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج إلمارة أبوظبي حسب المنطقة والجنسية والجنس لعامي 2005 و 2010 على الترتيب. 

جدول )13( 
حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج  في نفس السنة حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2005

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

413.3318.9291.3383.7354.7أبـوظـــبي

289.7234.4264.1394.1282.5الــعـــــين

245.7213.4342.1428.6262.9الغربية والجزر

351.0274.3285.1387.1324.9اإلجــمـالي
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جدول )14(
 حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج  في نفس السنة حسب المنطقة والجنسية والجنس - 2010

 الجـملـةغير مواطنةغير مواطنمواطنةمواطنالمنطقة

387.8328.8322.2384.7357.9أبـوظـــبي

214.4177.7261.0316.4227.6الــعـــــين

171.4176.8390.2320.8207.2الغربية والجزر

298.6252.5305.9362.2301.3اإلجــمـالي

ويوضح هذان الجدوالن ما يلي:

أن عدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج في إمارة أبوظبي لعام 2005  كان )324.9(،   ويتباين هذا العدد بين مناطق 	•
اإلمارة حيث بلغ أقصاه في منطقة أبوظبي )354.7(، تليها في الترتيب منطقة العين )282.5(،  ثم المنطقة الغربية والجزر 

.)262.9(

يتباين أيضًا عدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج  في إمارة أبوظبي لعام 2005   حسب الجنسية والجنس، حيث 	•
، يليها غير المواطنين الذكور )285.1(،  ثم  ، يليها المواطنون الذكور )351.0(  يصل أقصاه بين غير المواطنات )387.1(  

المواطنات )274.3(. 

انخفاض عدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج  في إمارة أبوظبي من )324.9( في عام 2005 إلى )301.3( في عام 	•
في  المناظر  العدد  في  طفيف  ارتفاع  حدث  حيث  اإلمارة،  مناطق  في  متضادة  تغيرات  محصلة  هو  االنخفاض  وهذا   ،2010
منطقة أبوظبي من )354.7( في عام 2005 إلى )357.9( في عام 2010 في حين انخفض العدد المناظر بدرجة كبيرة في كل 
من منطقة العين من )282.5( في عام 2005 إلى )227.6( في عام 2010،  والمنطقة الغربية والجزر من )262.9( في عام 

2005 إلى )207.2( في عام 2010 .

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج إلمارة أبوظبي حسب المنطقة والجنسية والجنس 
14( ( تعتبر مرتفعة جداً ومبالغ فيها بطريقة غير مقبولة علميًا، خاصة  2010  المعروضة في الجدولين )13،  2005 و  لعامي 
للمتخصصين في علم الديموجرافيا، حيث إنها ال تمثل مطلقًا معدالت الطالق ألن مقامها  قاصر حيث يشتمل فقط على 
حاالت الزواج في سنة ميالية واحدة هي سنة حساب المعدل ، وأن الذي يمثل المستويات الصحيحة لظاهرة الطالق هي معدالت 
12( ألن مقامها يشتمل على تقدير عدد السكان المعرضين  لحدث الطالق  الطالق المنقحة المعروضة في الجدولين  )11، 
زواجهم  كان  سواء  المتزوجين  السكان  لعدد  السنة  منتصف  بتقدير  الفنية  الناحية  من  يعرف  والذي    ،population at risk
الطالق للمواطنات  يزيد مستوى ظاهرة  المثال،   السابقة عليها. فعلى سبيل  السنوات  أو في  المعدل  تم في سنة حساب 
في عام  2010 مقاسًا بعدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج بمقدار 20.5 ضعف عن نظيره مقاسًا بمعدل الطالق 
على    12.3  ،252.5  (   - فأكثر  سنة   15 أعمارهن  الالتي  المتزوجات  المواطنات  من   1000 لكل  الطالق  حاالت  – عدد  المنقح 
من   1000 لكل  الطالق  حاالت  بعدد  مقاسًا   2010 عام   في  الذكور  للمواطنين  الطالق  ظاهرة  مستوى  يزيد  كما   الترتيب(، 
المواطنين  من   1000 لكل  الطالق  حاالت  – عدد  المنقح  الطالق  بمعدل  مقاسًا  نظيره  عن  ضعف  بمقدار19.4  الزواج  حاالت 

الذكورالمتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر -  ) 298.6، 15.4  على الترتيب(. 
ويمكن النظر إلى مؤشر  "عدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج"في سنة معينة ،  على أنه  يعكس فقط عدد األسر 

التي هدمت من خالل الطالق لكل 1000 من األسر التي  بنيت من خالل الزواج في تلك السنة.
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5. النتائج والتوصيات :

يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة والتوصيات التي يمكن اقتراحها في ضوء تلك النتائج.

نتائج الدراسة:  1.5

في ضوء التحليل السابق يمكن استخالص النتائج التالية:

يختلف مستوى ظاهرة الزواج وفقًا للمعدل المستخدم في قياسها، فمعدل الزواج الخام في إمارة أبوظبي لعام 2010   .1
كان 3 حالة زواج  لكل 1000 من السكان، في حين كان معدل الزواج العام لنفس السنة 3.8 حالة زواج  لكل 1000 من 
السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، أما معدل الزواج المنقح  - وهو أفضل مقاييس الزواج ألن مقامه يستبعد غير 
13 حالة زواج  لكل  – فقد كان  15 سنة والمتزوجين  الزواج  أي يستبعد كل من األطفال دون عمر  المعرضين لحدث 

1000 من السكان غير المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.

2010 حسب المنطقة والجنسية والجنس تزيد  كثيرا عن معدالت  2005 و  أن مستويات معدل الزواج المنقح لعامي   .2
إلى استبعاد  الزواج الخام المناظرة لنفس السنتين، ويعزى ذلك  العام  المناظرة، وتزيد  كثيراً  جداً عن معدالت  الزواج 
مقام  من  الزواج  لحدث  المعرضين  غير  أيضًا  المتزوجات   / المتزوجين  واستبعاد  عشرة  الخامسة  سن  دون  األطفال 
معدالت الزواج المنقحة،  وعدم استبعادهما من مقام معدالت الزواج الخام، واستبعاد فقط األطفال دون سن الخامسة 

عشرة من مقام معدالت الزواج العام.

انخفاض معدل الزواج المنقح إلمارة أبوظبي من 17.3 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين / غير المتزوجات   .3
الذين / الالتي  أعمارهم / أعمارهن  15 سنة فأكثر في عام  2005 إلى 13 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين 
/ غير المتزوجات الذين / الالتي  أعمارهم / أعمارهن  15 سنة فأكثر في عام  2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها %24.86 

خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره %4.97.

انخفاض مستويات معدل الزواج المنقح  للمواطنين الذكور وغير المواطنين الذكور في مناطق اإلمارة الثالث )أبوظبي،   .4
معدل  انخفض  فقد  للمواطنات  بالنسبة  أما   .2005 عام  في  نظيراتها  عن   2010 عام  في  والجزر(   والغربية  والعين، 
زواجهن المنقح في كل من منطقتي أبوظبي  والعين بين عامي 2005 و 2010، في حين  ارتفع قليال في المنطقة الغربية 
15 سنة فأكثر على  أعمارهن  الالتي  المتزوجات  المواطنات غير  السكان  1000 من  60.4 حالة زواج لكل   ،58.7( والجزر 
الترتيب(، وبخصوص غير المواطنات فقد انخفض معدل زواجهن المنقح في كل من منطقتي أبوظبي  والغربية والجزر 
بين عامي 2005 و 2010، في حين  ارتفع قلياًل في منطقة العين  )28.7، 29.4 حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنات غير 

المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثر على الترتيب(.

لعام  أبوظبي  إمارة  في  الخام  الطالق  فمعدل  قياسها،  في  المستخدم  للمعدل  وفقًا  الطالق  ظاهرة  مستوى  يختلف   .5
2010 كان 0.9 حالة طالق  لكل 1000 من السكان، في حين كان معدل الطالق العام لنفس السنة 1.1 حالة طالق  لكل 
1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، أما معدل الطالق المنقح  - وهو أفضل مقاييس الطالق ألن مقامه 
يستبعد غير المعرضين لحدث الطالق أي يستبعد كاًل من األطفال دون عمر 15 سنة وغير المتزوجين – فقد كان 1.6 

حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.

أن مستويات معدل الطالق المنقح للمواطنين والمواطنات في جميع مناطق اإلمارة لعامي 2005 و 2010 تزيد  كثيراً   .6
السنتين، ويعزى  لنفس  المناظرة  الخام   الطالق  وتزيد  كثيراً  جدا عن معدالت  المناظرة،  العام   الطالق  عن معدالت 
المعرضين  أيضًا غير  /  غيرالمتزوجات  المتزوجين  الخامسة عشرة واستبعاد غير  إلى استبعاد األطفال دون سن  ذلك 
لحدث الطالق  من مقام معدالت الطالق المنقحة،  وعدم استبعادهما من مقام معدالت الطالق الخام، واستبعاد فقط 

األطفال دون سن الخامسة عشرة من مقام معدالت الطالق العام.
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انخفاض معدل الطالق المنقح إلمارة أبوظبي من 2.4 حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15   .7
سنة فأكثر  في عام  2005 إلى 1.6 حالة طالق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في عام 

2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 33.3% خالل الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره %6.66.

انخفاض مستويات  معدل الطالق المنقح  للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات في مناطق اإلمارة   .8
الثالث )أبوظبي، والعين، والغربية والجزر(  في عام 2010 عن نظيراتها في عام 2005، وتتباين قيمة هذا االنخفاض حسب 

الجنسية والجنس.

 ،17.9( المختلفة  اإلمارة  2010 في مناطق  الذكور في عام  للمواطنين  المنقح  الطالق  اعتبار مستويات معدل  9.  يمكن 
15 سنة فأكثر في مناطق اإلمارة  1000 من المواطنين الذكور المتزوجين الذين أعمارهم  6.5 حالة طالق لكل   ،13.5
الثالث أبوظبي والعين والغربية والجزر على الترتيب( غير مرتفعة وال تشير إلى وجود مشكلة اجتماعية ، كما تصور األمر 
وسائل اإلعالم بين الحين والحين، وينطبق ذلك أيضًا على المواطنات، حيث كانت المعدالت المناظرة (14.2، 10.1، 8.5) 
أبوظبي  الثالث  اإلمارة  مناطق  في  فأكثر  سنة   15 أعمارهن  الالتي   المتزوجات  المواطنات  من   1000 لكل  طالق  حالة 

والعين والغربية والجزر على الترتيب(.

و   2005 لعامي  والجنس  والجنسية  المنطقة  حسب  أبوظبي  إلمارة  الزواج  حاالت  من   1000 لكًل  الطالق  حاالت  عدد  أن   .10
2010  تعتبر مرتفعة جداً ومبالغ فيها بطريقة غير مقبولة علميا،  خاصة للمتخصصين في علم الديموجرافيا، حيث إنها 
ال تمثل مطلقًا معدالت الطالق ألن مقامها  قاصر حيث يشتمل فقط على حاالت الزواج في سنة ميالية واحدة هي سنة 
حساب المعدل، وأن الذي يمثل المستويات الصحيحة لظاهرة الطالق هي معدالت الطالق المنقحة ألن مقامها يشتمل 
الفنية بتقدير منتصف  الناحية  population at risk،  والذي يعرف من  على تقدير عدد السكان المعرضين لحدث الطالق 
السنة لعدد السكان المتزوجين سواء كان زواجهم تم في سنة حساب المعدل أو في السنوات السابقة عليها.  فعلى 
سبيل المثال،  يزيد مستوى ظاهرة الطالق للمواطنات في عام  2010 مقاسًا بعدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت 
1000 من  – عدد حاالت الطالق لكل  20.5 ضعف عن نظيره لنفس السنة  مقاسًا بمعدل الطالق المنقح  الزواج بمقدار 
الطالق  الترتيب(، كما  يزيد مستوى ظاهرة  12.3)  على  15 سنة فأكثر-(252.5،  الالتي أعمارهن  المتزوجات  المواطنات 
للمواطنين الذكور في عام  2010 مقاسًا بعدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج بمقدار19.4 ضعف عن نظيره 
لنفس السنة مقاسًا بمعدل الطالق المنقح – عدد حاالت الطالق لكل 1000 من المواطنين الذكور المتزوجين الذيـن 
أعمارهـم 15 سنة فأكثر -  ) 298.6، 15.4 على الترتيب(. ويجدر التأكيد هنا على أن  مؤشر عدد حاالت الطالق لكل 1000 
من حاالت الزواج في سنة معينة،  إنما يعكس فقط عدد األسر التي هدمت من خالل الطالق لكل 1000 من األسر التي  

بنيت من خالل الزواج في تلك السنة.

2.5 توصيات الدراسة:

المعدل  لنوع  وفقًا  والطالق  الزواج  مستويات  باختالف  والخاصة   6  ،  5  ،  2  ،1 أرقام   النتائج  ضوء  في    - الدراسة  توصي   .1
المستخدم في قياس تلك المستويات )معدل خام أومعدل عام أو معدل منقح( – باستخدام معدالت الزواج والطالق 
الزواج والطالق  العلمية في هذا الخصوص، ويتطلب حساب معدلي  الناحية  المنقحة والتي تعتبر أفضل المقاييس من 
دائرة  من  الترتيب  على  والطالق  الزواج  حاالت  أي  بسطهما  في  تستخدم  التي  البيانات   توفير  معينة  لسنة  المنقحين 
القضاء لنفس السنة ، وكذلك توفيرالبيانات التي تستخدم في مقامهما أي تقديرات منتصف نفس السنة للسكان غير 
15 سنة فأكثر على الترتيب،  / الالتي أعمارهم / أعمارهن   / المتزوجات الذين  المتزوجين / غير المتزوجات  والمتزوجين 

وذلك من قبل الجهات اإلحصائية المعنية.

توصي الدراسة - في ضوء النتائج أرقام  3، 4، 7، 8 الخاصة بانخفاض معدالت الزواج والطالق المنقحة بين عامي 2005 و   .2
2010، خاصة للمواطنين والمواطنات – بعدم االلتفات مطلقًا لمستويات معدالت الطالق، المقاسة بعدد حاالت الطالق 
1000 / 100 من حاالت الزواج في نفس السنة، والمنشورة بواسطة المكاتب االستشارية وبيوت  في سنة معينة لكل 
الخبرة                 و من خالل وسائل اإلعالم المختلفة،  والتي تشير إلى ارتفاع معدالت الطالق في دول الخليج بما فيها دولة 
اإلمارات، وذلك ألنها مقاسة بصورة خاطئة تمامًا ليس لها عالقة بالقياس العلمي الدقيق والرصين المتعارف عليه في 

األدبيات الديموجرافية.
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توصي الدراسة  - في ضوء النتيجة رقم 9 الخاصة بأن مستويات معدل الطالق المنقح للمواطنين الذكور في عام 2010   .3
في مناطق اإلمارة المختلفة )17.9، 13.5، 6.5 حالة طالق لكل 1000 من المواطنين الذكور المتزوجين الذين أعمارهم 
15 سنة فأكثر في مناطق اإلمارة الثالث أبوظبي والعين والغربية والجزر على الترتيب( ال تعتبر مرتفعة وال تشير إلى وجود 
مشكلة اجتماعية ، كما تصور األمر عادة  وسائل اإلعالم،  وبأن ذلك ينطبق أيضًا على المواطنات، حيث كانت المعدالت 
المناظرة )14.2، 10.1، 8.5 حالة طالق لكل 1000 من المواطنات المتزوجات الالتي  أعمارهن 15 سنة فأكثر في مناطق 
اإلمارة الثالث أبوظبي والعين والغربية والجزر على الترتيب(، بضرورة موافاة متخذي القرارات ومخططي السياسات بتلك 

األرقام الصحيحة لمعدالت الطالق المنقحة .

المختلفة  اإلمارة  الذكور وللمواطنات في مناطق  للمواطنين  المنقحة  الطالق  أن مستويات معدالت  الرغم من  على   .4
لعام 2010  - المذكورة في النتيجة 9 أعاله -  قد ال تعتبر مرتفعة ،  فإنه لمن المرغوب فيه العمل على  خفضها أكثر 
وأكثر من خالل قيام الجهات المعنية بخلق ودعم ونشر برامج توعية المقبلين على الزواج ضد مسببات الطالق من 

ناحية، وتنشيط ودعم لجان التوفيق والمصالحة والتوجيه األسري بين المتزوجين الراغبين في الطالق،  من ناحية أخرى.

توصي الدراسة  في ضوء ما تضمنته النتيجة رقم 10 من أن مستوى ظاهرة الطالق للمواطنات في عام  2010 مقاسًا   .5
بعدد حاالت الطالق لكل 1000 من حاالت الزواج يزيد بمقدار 20.5 ضعف عن نظيره لنفس السنة مقاسًا بمعدل الطالق 
المنقح – عدد حاالت الطالق لكل 1000 من المواطنات المتزوجات الالتي أعمارهن 15 سنة فأكثــــر -  ) 252.5، 12.3  على 
الترتيب(، ومن أن  مستوى ظاهرة الطالق للمواطنين الذكور في عام  2010 مقاسًا بعدد حاالت الطالق لكل 1000 من 
حاالت الزواج يزيد بمقدار19.4 ضعف عن نظيره لنفس السنة مقاسًا بمعدل الطالق المنقح – عدد حاالت الطالق لكل 
1000 من المواطنين الذكورالمتزوجيــــــــن الذيـن أعمارهــم 15 سنة فأكثـــر -  ) 298.6  ، 15.4  على الترتيب(، بضرورة 
خاطئة  مقاييس  من  المستمدة  الطالق  مؤشرات  إلى  السياسات  ومخططي  القرارات  متخذي  قبل  من  االلتفات  عدم 
علميًا وغير صالحة لقياس مستويات ظاهرة الطالق مثل مقياس " عدد حاالت الطالق في سنة معينة  لكل 1000 / 100 

من حاالت الزواج في نفس السنة".

توصي الدراسة - في ضوء النتيجة رقم 10 الخاصة بالتأكيد على عدم صالحية  "عدد حاالت الطالق في سنة معينة  لكل   .6
الطالق هو  المقياس الصحيح لمستوى  أن  ، وعلى  الطالق  " كمقياس لمعدل  السنة  الزواج في نفس  1000 من حاالت 
معدل الطالق المنقح –  بضرورة العمل على نشر الوعي اإلحصائي من خالل قيام الجهات اإلحصائية الحكومية  الرئيسة 
والمؤتمرات  الندوات  عقد  خالل  ومن  العالقة،  ذات  األخرى  الجهات  في  اإلحصاء  أقسام  لموظفي  تدريبية  دورات  بعقد 
الحكومية  الجهات  في  المعنيون  إليها  يدعى  حيث   والطالق،  الزواج  مجال  في  المتخصصة  والبحوث  الدراسات  لعرض 
وبيوت الخبرة والجامعات ومراكز البحوث وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني واألفراد المهتمين بشؤون األسرة. 
المعنية حسب محل اإلقامة  الجهات  الزواج والطالق من قبل  التأكيد هنا على ضرورة أن يكون تسجيل حاالت  ويجب 

المعتاد للطرفين وليس محل الحدوث.

توصي الدراسة بمزيد من البحث والتقصي فيما يتعلق بتوثيق مستويات الزواج والطالق حسب المتغيرات الديموجرافية   .7
)مثل العمر( و المتغيرات االجتماعية )مثال الحالة التعليمية(  والمتغيرات االقتصادية )مثل المشاركة في القوى العاملة 
أفراد األسرة،  الطالق وتداعياتها على جميع  الرئيسة لظاهرة  التعرف على األسباب  من عدمه، والدخل(، وكذلك من أجل 

وذلك في مناطق اإلمارة المختلفة. 
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