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 عامة لمحة

الزواج نظام اجتماعي عام حيث يمثل مؤسسة اجتماعيه ودينية تتواجد في كافة المجتمعات وفقا ألشكال ووظائف 

متعددة، يتم في إطارها تكوين األسرة ومن ثم التكاثر واإلنجاب، وتحكمه القوانين والعادات والتقاليد واألعراف السائدة 

الدول المختلفة، والتي كثيرا ما يشكل اختالفها عائقا أمام إتاحة الفرصة للمقارنات الدولية للحالة الزواجية للسكان  في

وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالزواج والطالق، ويتم الزواج بعقد نكاح )قران( يترتب عليه حقوق وواجبات على 

تلك العالقة على اختالف أشكالها في الدول والمجتمعات البشرية  الزوجين الوفاء بها وفقا للقوانين التي تنظم

 المختلفة.

 

  ةألهميا

تؤثر الحالة  لسكان إذيعد الزواج من الظواهر الديموغرافية التي لها تأثير كبير على المالمح االجتماعية واالقتصادية ل

الزواجية على كل من الخصوبة والوفيات والهجرة وغيرها من المؤشرات السكانية وللتعرف على الحالة الزواجية 

 .ألخرى للمجتمع ال بد من معرفة مستوى حدوث الزواج والطالق والتغير فيه من فترة

 

 األهداف

الزواج والطالق سنويا وقياس معدالتهما، باإلضافة الى تهدف احصاءات الزواج والطالق الى توفير بيانات عن عدد حاالت 

الحصول على بيانات السن عند اول زواج وقياس هذه الظاهرة سنويا، ومده الحياة الزواجية )فتره الزواج( وكذا بانتهاء 

ب العمري العالقة سواء بالطالق أو الترمل، وهي كلها عوامل مرتبطة بالحمل واإلنجاب، ومن ثم تأثيرها على التركي

للسكان وعلى النمو السكاني، كما تساعد هذه االحصاءات في تقدير عدد االسر المكونة حديثا في المجتمع وذلك 

 تمهيدا لتقدير اجمالي عدد االسر سنويا لحين إجراء التعداد العام للسكان.

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

والزوجة، وشرعية هذا الزواج تحكمه القوانين االسالمية وهو الظاهرة هو االرتباط الشرعي والقانوني بين الزوج  :الزواج

 التي تنشئ االسرة وتهيئ لها الوضع القانوني.

 : ويصنف الزواج حسب درجة القرابة على النحو التالي

  الخال/الخالة. –الدرجة االولى ويعنى زواج ابناء العم/العمة 

 ( مثل ابناء القبيلة.1ير ما ذكر في )الدرجة الثانية وتعني زواج من اقارب آخرون غ 

 .الدرجة الثالثة وتعني عدم وجود صلة قرابة بين الزوج والزوجة 

 

هو الصيغة التي ينتهي بموجبها عقد الزواج بطريقة شرعية بين الطرفين اي الزوج والزوجة الذين يحق لهما : الطالق

 اعادة الزواج تحت شروط معينة.

 : اك اربعة انواع للطالق نوردها فيما يليووفقا للشريعة االسالمية هن

رجعي: ويعتبر الطالق طالقا رجعيا إذا طلق الرجل زوجته المرة األولى أو المرة الثانية مادامت مدة العدة لم  .1

تنقض بعد, ومدة العدة هي المدة التي يمكن فيها للرجل أن يرد مطلقته إليه، إما فعالً أو قوالً وبدون عقد 

 يحتسب هذا الطالق إما طلقة أولى أو طلقة ثانية حسب الحالة.ومهر جديدين، و
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 بينونة صغرى: يعتبر الطالق بائنا بينونة صغرى في الحاالت اآلتية: .2

o  ،إذا طلق الرجل زوجته للمرة األولى أو المرة الثانية ثم انقضت فترة العدة دون أن يردها إلى عصمته

بعقد ومهر جديدين وبموافقتها, ويحتسب الطالق في ويمكن في هذه الحالة أن يردها إلى عصمته 

 هذه الحالة أيضا إما طلقة أولى أو طلقة ثانية حسب الحالة.

o .)الطالق الذي يتم قبل الدخول )أي قبل أن تتم الخلوة الشرعية 

o  الطالق على عوض: وهو موافقة الزوج على تطليق زوجته بناء على طلبها مقابل تعويض تؤديه إليه

 اإلبراء من مؤخر الصداق أو النفقة.أو نظير 

بينونة كبرى: يعتبر الطالق بائنا بينونة كبرى إذا كان مكمال للثالث، أي سبق هذه الطلقة طلقتان أيا كان  .3

نوعهما, وفي هذه الحالة ال يجوز للرجل أن يرد مطلقته إليه إال بعد أن تتزوج من بعده زوجاً آخر زواجا شرعيا 

و يطلقها، شريطة أال يكون طالقها من الزوج الثاني قد وقع بقصد ردها إلى الزوج صحيحا ثم يموت عنها أ

 األول.

الخلع: هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها تعويضا له  .4

 عن خسارته بسبب الطالق.

وتحتوي على بياناتهم  باسميهما)الزوج والزوجة(  ينلطرفا بينالزواج  قعةوا تثبت سميةر ثيقةوعقد الزواج: 

 .الشخصية

وتحتوي على بياناتهم  باسميهما)الزوج والزوجة(  لطرفينا بينوقوع الطالق  تثبت سميةر ثيقةو الطالق: شهادة

 .الشخصية

 

 الجغرافية( –الوحدات اإلحصائية )التغطية 

والطالق التي تمت وسجلت في المحاكم الشرعية، خالل سنة تغطي احصاءات الزواج والطالق جميع حاالت الزواج 

 ميالدية معينة.

يتم جمع البيانات الخاصة بحاالت الزواج والطالق التي تتم داخل امارة ابو ظبي بجميع مناطقها والتي تشمل ابو ظبي 

 والعين، والظفرة.

 

 صداردورية اإل

 ويا بشكل دوري ومنتظم.يتم جمع البيانات الخاصة بإحصاءات الزواج والطالق سن

 

  التصانيف المستخدمة

 التصنيفات المتفق عليها من قبل الجهات المعنية                                         

 

 المصادر األساسية للبيانات

 يتم الحصول على البيانات من دائرة القضاء أبو ظبي: السجالت اإلدارية  

 التعداد سؤاال عن الحالة الزواجية لألفراد في سن الزواج وقت التعداد، تتضمن استمارة : تعداد السكان

ويستفاد من تلك البيانات عند تبوبيها حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان قي 

 توفير بيانات تفصيليه تساعد على تحليل الحالة الزواجية للسكان في المجتمع.
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 الستماراتنماذج جمع البيانات/ ا

 استمارة الزواج 

يتم استيفاء البيانات الخاصة بحاالت الزواج عن طريق تعبئة استمارة الزواج والتي تتضمن مجموعة من االسئلة يتم 

توجيهها الى كال الطرفين الزوج والزوجة حول رقم عقد الزواج، تاريخ عقد الزواج، تاريخ ميالد كل من الزوج والزوجة 

نة، جنسية الزوج والزوجة، ديانة الزوج والزوجة، محل االقامة للزوج والزوجة، الحالة الزواجية للزوج باليوم والشهر والس

والزوجة عند العقد، صفة ولي الزوجة، عدد الزوجات بالعصمة للزوج، عدد االوالد من زيجات اخرى للزوج والزوجة، الحالة 

 .القرابة بين الزوجينالتعليمية للزوج والزوجة، المهنة للزوج والزوجة، صلة 

 

 استمارة الطالق 

يتم استيفاء البيانات الخاصة بحاالت الطالق عن طريق تعبئة استمارة الطالق والتي تتضمن مجموعة من االسئلة 

يتم توجيهها الى كل من الطرفين، المطلق والمطلقة حول تاريخ الميالد لكال الطرفين باليوم والشهر والسنة، جنسية 

ديانة الطرفين، محل االقامة للطرفين، صلة القرابة بين الطرفين، الحالة التعليمية للطرفين، مكان عقد الزواج الطرفين، 

، تاريخ عقد الزواج، تاريخ اشهاد الطالق، تاريخ اثبات الطالق، وقوع الطالق هل تم قبل الدخول ام بعده، نوع الطالق، 

ى منحة صندوق الزواج ) للمواطنين(، عدد الزوجات في العصمة، حالة المطلقة، الطرف المدعي، هل تم الحصول عل

 عدد مرات الزواج، عدد االوالد بين الطرفين، المهنة الرئيسية لكل من الطرفين، سبب الطالق

 

 سلوب المعاينةأ

 طبقنيال 

 

 طرق جمع البيانات

 السجالت اإلدارية 

طبقا لتسجيل عقود الزواج والطالق التي يحدد القانون قواعد تسجيلها حيث يوفر هذا النظام إحصاءات الزواج والطالق 

في كل دولة من دائرة القضاء ومركز التوجيه األسري التي تم االتفاق عليها مسبقا، وتوفر هذا اإلحصاءات بيانات عن 

حداث. وتتم مراجعتها تلك األحداث وعن الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألفراد المعنيين بتلك األ

 .وترميزها وإدخالها ثم تبويبها بالشكل المطلوب

 

 تعداد السكان  

تتضمن استمارة التعداد سؤاال عن الحالة الزواجية لألفراد في سن الزواج وقت التعداد، ويتم جمع البيانات عن طريق 

 المقابلة الشخصية
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 آلية تدقيق البيانات

 :في إمارة أبو ظبي

  تقييم البيانات من خالل التأكد من منطقية هذه البيانات ومراعاة االتساق الداخلي فيما بينها باإلضافة يتم

الى اجراء مقارنات بين نتائج مركزنا ونتائج دائرة القضاء هذه البيانات والبيانات المتوفرة عن سنوات سابقة 

 .او مسوح سابقة ومعرفة مدى توافقها او اختالفها

  من صحة مجاميع البيانات من خالل يتم تجهيز البيانات من خالل اجراء عملية التدقيق المكتبي يتم التأكد

لالستمارات الخاصة بحاالت الطالق والزواج والتأكد من صحة ومنطقية البيانات، باإلضافة إلى تطبيق قواعد 

 .المراجعة اآللية خالل إدخال البيانات والتأكد من خلوها من األخطاء

 

 بناء المؤشراتطريقة 

 .عدد عقود الزواج المسجلة 

 .عدد واقعات الطالق المسجلة 

 بالزواج المتجانس أن كال الزوجين يحملون الجنسية اإلماراتية أو أن كال الزوجين ال  دالمتجانس: يقص الزواج

 يحملون الجنسية اإلماراتية.

 الجنسية اإلماراتية واالخر ال يحملها.مختلط: يقصد بالزواج المختلط أن أحد الزوجين يحمل ال الزواج 

 متجانس: يقصد بالطالق المتجانس أن كال المطلقين يحملون الجنسية اإلماراتية أو أن كال ال طالقال

 المطلقين ال يحملون الجنسية اإلماراتية.

 ملها.مختلط: يقصد بالطالق المختلط أن أحد المطلقين يحمل الجنسية اإلماراتية واالخر ال يحال طالقال 

 حاالت بعدد معيّنة زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في الخام الزواج معّدل يعرف: الخام الزواج معّدل 

 تلك في الدولة/المنطقة هذه في السكان من 1000 لكل( المتزوجين السكان عدد وليس) الزواج

 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة

 

1000 ×
عدد حاالت الزواج خالل العام المرجعي 

تقديرات منتصف العام للسكان 
 

 

 حاالت بعدد معيّنة زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في العام الزواج معّدل يعرف :العام الزواج معّدل 

 في فأكثر سنة 15 أعمارهم تتراوح الذين السكان من 1000 لكل( المتزوجين السكان عدد وليس) الزواج

 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة تلك في الدولة/المنطقة هذه

 

1000 ×
عدد حاالت الزواج خالل العام المرجعي 

تقديرات منتصف العام للسكان 15 سنة فأكثر
 

 

 حاالت بعدد معيّنة زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في المنقح الزواج معّدل فيعر المنقح: الزواج معّدل 

 يسبق لم الذين) المتزوجين غير السكان من مواطن 1000 لكل( المتزوجين عدد وليس) للمواطنين الزواج

 هذه في سنة 15 بين أعمارهم تتراوح الذين السنة منتصف في( األرامل أو المطلقات أو الزواج، لهم

 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة تلك في الدولة /المنطقة

 

1000 ×
عدد حاالت الزواج خالل العام المرجعي 

 تقديرات السكان 15 فأكثر الذين لم يسبق لهم الزواج أو المطلقين أو األرامل في منتصف السنة
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 حاالت بعدد معيّنة زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في الخام الطالق معّدل ُيعرف :الخام الطالق معّدل 

 تلك في الدولة/المنطقة هذه في السكان من 1000 لكل (المطلقين السكان عدد وليس) الطالق

 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة

 

1000 ×
عدد حاالت الطالق خالل العام المرجعي

تقديرات السكان في منتصف العام
 

 

 حاالت بعدد معيّنة زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في العام الطالق معّدل يعرف: العام الطالق معّدل 

 في فأكثر سنة 15 أعمارهم تتراوح الذين السكان نم1000لكل )المطلقين  السكان عدد سالطالق( ولي

 .المعيّنة الزمنية الفترة/السنة تلك في الدولة /المنطقة هذه

 

1000 ×
عدد حاالت الطالق خالل العام المرجعي 

تقديرات منتصف العام للسكان 15 سنة فأكثر
 

 

 بعدد معيّنة زمنية فترة/سنة في ما دولة/منطقة في المنقح الطالق معّدل فيعر المنقح: الطالق معّدل 

 منتصف في السكان من مواطن 1000 لكل والمطلقات( المطلقين عدد وليس) للمواطنين الطالق حاالت

 الفترة/السنة تلك في الدولة /المنطقة هذه في فأكثر سنة 15 بين أعمارهم تتراوح الذين المتزوجين السنة

 .المعيّنة الزمنية

 

1000 ×
عدد حاالت الطالق خالل العام المرجعي 

تقديرات السكان المتزوجين 15 عام فأكثر في منتصف العام
 

 

 صدار البياناتإوقتية 

 .تنشر البيانات سنويا وبشكل دوري

 

 أسلوب نشر البيانات

الكتاب اإلحصائي السنوي واالصدار السنوي  يتم نشر البيانات والمؤشرات من خالل إصدارات المركز المختلفة مثل

 في أرقام وعن طريق قسم النشر.وأبو ظبي 




