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اإلماراتيين والفئات المستهدفة
الحدود  ضمن  معتادة  إقامة  المقيمون  األفراد  جميع  أنهم  على  اإلماراتيون  السكان  يعرف 

الجغرافية المحددة “إمارة دبي” في لحظة زمنية معينة بغض النظر عن إمارة إصدار خالصة القيد/ 

الجواز/ المرسوم بالنسبة لهم.

والفئات  دبي  بإمارة  معتادة  إقامة  المقيمون  اإلماراتيين  السكان  عدد  أدناه  الجدول  يوضح 

المستهدفة لقياس معدالت الزواج والطالق فيما بينهم:

معدالت الزواج والطالق بين اإلماراتيين
معدالت الطالق

عادت معدالت الطالق بين اإلماراتيين بإمارة دبي لمستوياتها لما قبل جائحة كوفيد، حتى وصلت إلى 2.3 

لكل ألف تقريبًا ممن هم في سن الزواج 

تشير البيانات أدناه أن معدالت الطالق بين اإلماراتيين في إمارة دبي عادت لمستوياتها التي كانت عليه ما قبل جائحة 

كورونا، حيث بلغ معدل الطالق العام 2.30 لكل ألف من اإلماراتيين القاطنين بإمارة دبي ممن هم في سن الزواج 

بمجمل الحاالت التي يكون كال الزوجين إماراتيين لعام 2021.

تجدر اإلشارة إلى أن واقعات الطالق المسجلة لدى محاكم دبي هي كافة حاالت الطالق التي سجلت خالل األعوام 

محل الدراسة بإمارة دبي “متضمنة حاالت الطالق بحكم المسجلة بحسب ورودها من محاكم دبي”.

 عدد السكان اإلماراتيين المقيمون إقامة معتادة
بإمارة ديب 2019-2021 )منتصف العام(

المصدر: مركز ديب لإلحصاء

201920202021البيان

258,950267,350274,350إجمالي اإلماراتيين بمنتصف العام

174,460180,145184,885اإلماراتيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر بمنتصف العام

79,66082,29585,050اإلماراتيين المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر  بمنتصف العام

94,80097,85099,835اإلماراتيين غير المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر  بمنتصف العام



توضيح
إن قيــاس معــدالت الطــالق هــي مــن الجوانــب الممنهجــة إحصائيــً علــى المســتوى الدولــي وتقــوم األجهــزة اإلحصائية 

بقياســها بمنهجيــات ومفاهيــم موحــدة، حيــث تعــد معــدالت الطــالق الخــام والعــام والمنقــح مــن أهــم المعــدالت 

الدارجــة والمرتبطــة بهــذه الظاهــرة االجتماعيــة: 

يعــرف معــدل الطــالق اإلجمالــي )الخــام(: هــو عــدد حــاالت الطــالق لــكل 1,000 مــن الســكان، وإلســقاطها 

علــى فئــة معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن علــى ســبيل المثــال فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الطــالق بيــن اإلماراتييــن 

ــنة. ــك الس ــف تل ــي منتص ــن ف ــكان اإلماراتيي ــن الس ــكل 1,000 م ــنة ل ــالل الس ــجلة خ المس

معــدل الطــالق العــام: هــو عــدد حــاالت الطــالق لــكل 1,000 مــن الســكان ممــن هــم فــي ســن الــزواج بغــض النظــر 

عــن حالتهــم االجتماعيــة، وإلســقاطها علــى فئــة معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن على ســبيل المثــال فيتم احتســاب 

عــدد حــاالت الطــالق بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 مــن الســكان اإلماراتييــن ممــن هــم فــي ســن الــزواج بمنتصــف العــام 

بغــض النظــر عــن حالتهــم االجتماعيــة.

معــدل الطــالق الصافــي )المنقــح(: هــو عــدد حــاالت الطــالق لــكل 1,000 مــن الســكان المتزوجيــن فــي منتصــف 

ــاالت  ــدد ح ــاب ع ــم احتس ــال، فيت ــبيل المث ــى س ــن عل ــكان كاإلماراتيي ــن الس ــة م ــة معين ــى فئ ــقاطها عل ــام، وإلس الع

الطــالق بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 متــزوج إماراتــي فــي منتصــف العــام. 

معدالت الطالق )لكل ألف( بين اإلماراتيين بإمارة ديب 2021-2019 
)أحدهما إمارايت 2(

201920202021المؤشر

1.531.341.55معدل الطالق اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

2.281.992.30معدل الطالق العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

4.984.355.00معدل الطالق الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين المتزوجين

201920202021المؤشر

0.910.970.95معدل الطالق اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

1.351.441.41معدل الطالق العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

2.963.153.07معدل الطالق الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين المتزوجين

معدالت الطالق )لكل ألف( بين اإلماراتيين بإمارة ديب 2021-2019 
)كالهما إمارايت 1 زوج إمارايت- زوجة إماراتية(

المصدر: مركز ديب لإلحصاء

المصدر: مركز ديب لإلحصاء



واقعات الطالق المسجلة بإمارة ديب 2021-2019

201920202021المؤشر

2.442.312.50معدل الطالق اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

3.633.433.71معدل الطالق العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

7.957.508.07معدل الطالق الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين المتزوجين

201920202021البيان

397358425زوج إماراتي- زوجة إماراتية )1(

236259261زوج إماراتي- زوجة غير إماراتية *)2(

1,0961,2511,420زوج غير إماراتي- زوجة غير إماراتية

1,7291,8682,106المجموع

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

توضيح
ــا  ــي تتناوله ــاص الت ــكٍل خ ــالق بش ــدالت الط ــة بمع ــك المتعلق ــام وتل ــكٍل ع ــة بش ــر اإلحصائي ــن التقاري ــد م ــاك العدي هن
ــى  ــك إل ــع ذل ــة، ويرج ــر دقيق ــة غي ــات إحصائي ــرات ومخرج ــى مؤش ــوي عل ــالم تحت ــائل اإلع ــض وس ــات وبع ــض الدراس بع
أنهــا صــادرة عــن جهــات غيــر متخصصــة قــد ال تتوافــر لديهــا المدخــالت المعلوماتيــة الكافيــة أو ال يتــم احتســابها وفقــً 
للمنهجيــات اإلحصائيــة العلميــة المعتمــدة دوليــً، وممــا ال شــك فيــه بــأن مثــل تلــك األرقــام يكــون لهــا مــردود ســلبي علــى 
مســتخدميها وعلــى الــرأي العــام وربمــا تكــون لهــا انعكاســات اجتماعيــة، لذلــك يشــدد مركــز دبــي لإلحصــاء دائمــً علــى 
ضــرورة االســتناد إلــى األرقــام الرســمية الصــادرة عــن األجهــزة اإلحصائيــة باعتبارهــا جهــات االختصــاص وتتمتــع مخرجاتهــا 

بالدقــة والموثوقيــة العاليــة.

معدالت الزواج
ــزواج لــكل 1,000 مــن الســكان، وإلســقاطها علــى فئــة  يعــرف معــدل الــزواج اإلجمالــي )الخــام(: هــو عــدد حــاالت ال

معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن علــى ســبيل المثــال فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الــزواج بيــن اإلماراتييــن المســجلة خــالل 

الســنة لــكل 1,000 مــن الســكان اإلماراتييــن فــي منتصــف تلــك الســنة.

معــدل الــزواج العــام: هــو عــدد حــاالت الــزواج لــكل 1,000 مــن الســكان ممــن هــم فــي ســن الــزواج بغــض النظــر عــن 

حالتهــم االجتماعيــة، وإلســقاطها علــى فئــة معينــة مــن الســكان كاإلماراتييــن علــى ســبيل المثــال فيتــم احتســاب عــدد 

ــزواج بمنتصــف العــام بغــض  ــزواج بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 مــن الســكان اإلماراتييــن ممــن هــم فــي ســن ال حــاالت ال

النظــر عــن حالتهــم االجتماعيــة.

معدالت الطالق )لكل ألف( بين اإلماراتيين بإمارة ديب 2021-2019
)إجمايل واقعات الطالق 1+2(

المصدر: مركز ديب لإلحصاء



معــدل الــزواج الصافــي )المنقــح(: 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 من الســكان 

كاإلماراتييــن علــى ســبيل المثــال، فيتــم احتســاب عــدد حــاالت الــزواج بيــن اإلماراتييــن لــكل 1,000 إماراتــي غيــر متــزوج فــي 

ــف العام.  منتص

 معدالت الزواج )لكل ألف( بين اإلماراتيين بإمارة ديب 2021-2019
(أحدهما إمارايت 2(

 معدالت الزواج )لكل ألف( بين اإلماراتيين بإمارة ديب 2021-2019
(اجمايل عقود الزواج 1+2(

عقود الزواج المسجلة بإمارة ديب 2021-2019

201920202021المؤشر

3.694.854.14معدل الزواج اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

5.487.196.15معدل الزواج العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

10.0813.2411.39معدل الزواج الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين غير المتزوجين

201920202021المؤشر

2.702.943.34معدل الزواج اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

4.014.364.96معدل الزواج العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

7.388.039.19معدل الزواج الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين غير المتزوجين

201920202021المؤشر

6.407.797.49معدل الزواج اإلجمالي )الخام( بين اإلماراتيين

9.4911.5611.11معدل الزواج العام بين اإلماراتيين ممن هم في سن الزواج

17.4721.2820.57معدل الزواج الصافي )المنقح( بين اإلماراتيين غير المتزوجين

201920202021البيان

9561,2961,137زوج إماراتي- زوجة إماراتية 1

700786917زوج إماراتي- زوجة غير إماراتية * 2

2,9432,9903,937زوج غير إماراتي- زوجة غير إماراتية

4,5995,0725,991المجموع

معدالت الزواج )لكل ألف( بين اإلماراتيين بإمارة ديب 2021-2019
)كالهما إمارايت 1 زوج إمارايت- زوجة إماراتية(

المصدر: مركز ديب لإلحصاء

المصدر: مركز ديب لإلحصاء

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