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تقرير إحصائي معدالت الطالق ومعدالت الزواج بي اإلماراتي�ي 2020-2016

اإلماراتي�ي والفئات المستهدفة
يعــرف الســكان اإلماراتيــون علــى أنهــم جميــع األفــراد المقيمــون إقامــة معتــادة ضمــن الحــدود الجغرافيــة المحــددة »إمــارة دبــي« فــي لحظــة زمنيــة 

معينــة بغــض النظــر عــن إمــارة إصــدار خالصــة القيــد/ الجــواز/ المرســوم بالنســبة لهــم.

يوضــح الجــدول أدنــاه عــدد الســكان اإلماراتييــن المقيمــون إقامــة معتــادة بإمــارة دبــي والفئــات المســتهدفة لقيــاس معــدالت الــزواج والطــالق 
فيمــا بينهــم:

 عدد السكان اإلماراتي�ي المقيمون إقامة معتادة بإمارة دبي 2016-2020 )منتصف العام(

20162017201820192020البيان

228,125239,315249,400258,950267,350إجمالي اإلماراتيين بمنتصف العام

153,694161,238168,000174,460180,145اإلماراتيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر بمنتصف العام

71,69273,36076,78079,66082,295اإلماراتيين المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر بمنتصف العام

82,00287,87891,22094,80097,850اإلماراتيين غير المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر بمنتصف العام

المصدر: مركز دبي لإلحصاء

معدالت الزواج والطالق بي اإلماراتي�ي

معدالت الطالق

استمرت معدالت الطالق بين اإلماراتيين بإمارة دبي باالنخفاض التدريجي، حتى وصلت إلى 2.0 لكل ألف تقريباً ممن هم في سن الزواج  

تشــير البيانــات أدنــاه أن معــدالت الطــالق بيــن اإلماراتييــن فــي إمــارة دبــي تنخفــض وبصــورة تدريجيــة خــالل الفتــرة 2016 ولغايــة 2020، حيــث 
بلــغ معــدل الطــالق العــام 1.99 لــكل ألــف مــن اإلماراتييــن القاطنيــن بإمــارة دبــي ممــن هــم فــي ســن الــزواج بمجمــل الحــاالت التــي يكــون كال 
الزوجيــن إماراتييــن لعــام 2020 وهــو األدنــى خــالل الســنوات محــل الدراســة نظــراً للظــروف التــي رافقــت جائحــة كوفيــد19 ومــا ارتبــط بهــا مــن 

إجــراءات إحترازيــة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن واقعــات الطــالق المســجلة لــدى محاكــم دبــي هــي كافــة حــاالت الطــالق التــي ســجلت خــالل األعــوام محــل الدراســة بإمــارة دبــي 

»متضمنــة حــاالت الطــالق بحكــم المســجلة خــالل عــام 2020 بحســب ورودهــا مــن محاكــم دبــي«..

توضيح

إن قيــاس معــدالت الطــالق هــي مــن الجوانــب الممنهجــة إحصائيــاً عـلـى المســتوى الدوـلـي وتقــوم األجهــزة اإلحصائيــة بقياســها بمنهجيــات 
ومفاهيــم موحــدة، حيــث تعــد معــدالت الطــالق الخــام والعــام والمنقــح مــن أهــم المعــدالت الدارجــة والمرتبطــة بهــذه الظاهــرة االجتماعيــة: 

يع��رف مع��دل الط��الق اإلجمال��ي )الخ��ام(: هــو عــدد حــاالت الطــالق لــكل 1,000 مــن الســكان، وإلســقاطها عـلـى فئــة معينــة مــن الســكان 
كاإلماراتييــن عـلـى ســبيل المثــال فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الطــالق بيــن اإلماراتييــن المســجلة خــالل الســنة لــكل 1,000 مــن الســكان 

اإلماراتييــن ـفـي منتصــف تلــك الســنة.
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مع��دل الط��الق الع��ام: هــو عــدد حــاالت الطــالق لــكل 1,000 مــن الســكان ممــن هــم ـفـي ســن الــزواج بغــض النظــر عــن حالتهــم االجتماعيــة، 
وإلســقاطها علــى فئــة معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن علــى ســبيل المثــال فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الطــالق بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 

مــن الســكان اإلماراتييــن ممــن هــم فــي ســن الــزواج بمنتصــف العــام بغــض النظــر عــن حالتهــم االجتماعيــة.

مع��دل الط��الق الصاف��ي )المنق��ح(: هــو عــدد حــاالت الطــالق لــكل 1,000 مــن الســكان المتزوجيــن فــي منتصــف العــام، وإلســقاطها علــى فئــة 
معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن عـلـى ســبيل المثــال، فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الطــالق بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 متــزوج إماراـتـي ـفـي 

منتصــف العــام. 

معدالت الطالق )لكل ألف( بي اإلماراتي�ي بإمارة دبي 2016-2020 )كالهما إماراتي1 زوج إماراتي- زوجة إماراتية(

20162017201820192020المؤشر

2.302.261.661.531.34معدل الطالق اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

3.423.362.462.281.99معدل الطالق العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

7.327.375.384.984.35معدل الطالق الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين المتزوجين

المصدر: مركز دبي لإلحصاء

معدالت الطالق )لكل ألف( بي اإلماراتي�ي بإمارة دبي 2016-2020 )أحدهما إماراتي2(

20162017201820192020المؤشر

1.461.421.020.910.97معدل الطالق اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

2.162.111.511.351.44معدل الطالق العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

4.634.633.312.963.15معدل الطالق الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين المتزوجين

المصدر: مركز دبي لإلحصاء

معدالت الطالق )لكل ألف( بي اإلماراتي�ي بإمارة دبي 2016-2020 )إجمالي واقعات الطالق 2+1(

20162017201820192020المؤشر

3.763.682.672.442.31معدل الطالق اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

5.585.463.973.633.43معدل الطالق العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

11.9512.018.697.957.50معدل الطالق الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين المتزوجين

المصدر: مركز دبي لإلحصاء
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واقعات الطالق المسجلة بإمارة دبي 2020-2016

20162017201820192020البيان

525541413397358زوج إماراتي- زوجة إماراتية )1(

332340254236259زوج إماراتي- زوجة غير إماراتية* )2(

1,3131,2791,3621,0961,250زوج غير إماراتي- زوجة غير إماراتية

2,1702,1602,0291,7291,867المجموع

* تشمل حاالت اإلماراتي من غير اإلماراتية واإلماراتية من غير اإلماراتي                                 
المصدر: محاكم دبي

توضيح

هنــاك العديــد مــن التقاريــر اإلحصائيــة بشــكٍل عــام وتلــك المتعلقــة بمعــدالت الطــالق بشــكٍل خــاص التــي تتناولهــا بعــض الدراســات وبعــض 
وســائل اإلعــالم تحتــوي علــى مؤشــرات ومخرجــات إحصائيــة غيــر دقيقــة، ويرجــع ذلــك إلــى أنهــا صــادرة عــن جهــات غيــر متخصصــة قــد ال تتوافــر 
لديهــا المدخــالت المعلوماتيــة الكافيــة أو ال يتــم احتســابها وفقــاً للمنهجيــات اإلحصائيــة العلميــة المعتمــدة دوليــاً، وممــا ال شــك فيــه بــأن مثــل 
تلــك األرقــام يكــون لهــا مــردود ســلبي عـلـى مســتخدميها وعـلـى الــرأي العــام وربمــا تكــون لهــا انعكاســات اجتماعيــة، لذلــك يشــدد مركــز دـبـي 
لإلحصــاء دائمــاً علــى ضــرورة االســتناد إلــى األرقــام الرســمية الصــادرة عــن األجهــزة اإلحصائيــة باعتبارهــا جهــات االختصــاص وتتمتــع مخرجاتهــا 

بالدقــة والموثوقيــة العاليــة.

معدالت الزواج

يعرف معدل الزواج اإلجمالي )الخام(: هو عدد حاالت الزواج لكل 1,000 من الســكان، وإلســقاطها على فئة معينة من الســكان كاإلماراتيين 
عـلـى ســبيل المثــال فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الــزواج بيــن اإلماراتييــن المســجلة خــالل الســنة لــكل 1,000 مــن الســكان اإلماراتييــن ـفـي 

منتصــف تلــك الســنة.

مع��دل ال��زواج الع��ام: هــو عــدد حــاالت الــزواج لــكل 1,000 مــن الســكان ممــن هــم ـفـي ســن الــزواج بغــض النظــر عــن حالتهــم االجتماعيــة، 
وإلســقاطها علــى فئــة معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن علــى ســبيل المثــال فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الــزواج بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 مــن 

الســكان اإلماراتييــن ممــن هــم فــي ســن الــزواج بمنتصــف العــام بغــض النظــر عــن حالتهــم االجتماعيــة.

مع��دل ال��زواج الصاف��ي )المنق��ح(: هــو عــدد حــاالت الــزواج لــكل 1,000 مــن الســكان غيــر المتزوجيــن )الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج والمطلقيــن 
والمترمليــن مــن كال الجنســين( فــي منتصــف العــام، وإلســقاطها علــى فئــة معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن علــى ســبيل المثــال، فيتــم احتســاب 

عــدد حــاالت الــزواج بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 إماراتــي غيــر متــزوج فــي منتصــف العــام. 

معدالت الزواج )لكل ألف( بي اإلماراتي�ي بإمارة دبي 2016-2020 )كالهما إماراتي 1 زوج إماراتي- زوجة إماراتية(

20162017201820192020المؤشر

4.804.393.873.694.84معدل الزواج اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

7.126.525.745.487.18معدل الزواج العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

13.3411.9610.5810.0813.22معدل الزواج الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين غير المتزوجين

المصدر: مركز دبي لإلحصاء
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معدالت الزواج )لكل ألف( بي اإلماراتي�ي بإمارة دبي 2016-2020 )أحدهما إماراتي 2(

20162017201820192020المؤشر

2.932.902.812.702.94معدل الزواج اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

4.354.304.174.014.36معدل الزواج العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

8.167.907.687.388.03معدل الزواج الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين غير المتزوجين

المصدر: مركز دبي لإلحصاء

معدالت الزواج )لكل ألف( بي اإلماراتي�ي بإمارة دبي 2016-2020 )اجمالي عقود الزواج 2+1(

20162017201820192020المؤشر

7.737.296.686.407.78معدل الزواج اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

11.4710.829.929.4911.55معدل الزواج العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

21.5019.8618.2617.4721.26معدل الزواج الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين غير المتزوجين

المصدر: مركز دبي لإلحصاء

عقود الزواج المسجلة بإمارة دبي 2020-2016

20162017201820192020البيان

1,0941,0519659561,294زوج إماراتي- زوجة إماراتية )1(

669694701700786زوج إماراتي- زوجة غير إماراتية* )2(

2,6962,6512,7782,9432,986زوج غير إماراتي- زوجة غير إماراتية

4,4594,3964,4444,5995,066المجموع

* تشمل حاالت اإلماراتي من غير اإلماراتية واإلماراتية من غير اإلماراتي
المصدر: محاكم دبي
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