أصـدر الجهـاز المركزي لمتعبئ ـة العامــة واإلحصاء اليـو الموا ـ ـق  " 1111 / 1 / 4النشـرة النـنوية
إلحصاءات الزواج والطالق عا  " 1112والتى أوضحت اآلتى :

أوالً  :الزواج :

بمغ عــدد عقود الزواج  402114عقداً عا  1112موزعة كالتالى :

 – 1طبقاً لممناطق الجغرافية :
أ -بمغ عدد عقود الزواج ى الحضر  121022عقداً يمثل  ٪74.1من جممة العقود.
ب -بمغ عدد عقود الزواج ى الريف  444414عقـداً يمثل  ٪41.2من جممـة العقــود .

 – 2طبقاً لفئات السن :

أ -بالنسبة لألزواج :
نجمت أعمى ننبة زواج ى الفئة العمرية من  10إلى أقل من  71ننة حيث بمـغ
عـدد العقـود بهــا  712414عقـداً بننــبة  ، ٪ 41.2بينمـا نــجمت أقـل ننــبة زواج
ــى الفئــة العمري ــة  40ن ــنة ـ كثر حيــث بمــغ عــدد العقــود بهــا  4147عقــداً بننــبة
 ٪1.2من جممة العقود 1

ب -بالنسبة لمزوجات :
نـجمت أعمـى ننــبة زواج ـى الفئـة العمري ــة مـن  11إلـى أقـل مـن  10نـنة حيـث
بمــغ عــدد العقــود بهــا  741014عقــداً بننــبة  ، ٪ 42.2بينمــا نــجمت أقــل ننــبة
زواج ى الفئة العمرية  40ننة كثر حيث بمغ عدد العقود بها  027عقـداً بننـبة
 ٪ 1.1من جممة العقود 1

 – 3طبقاً لمحالة التعميمية :
أ -بالنسبة لألزواج :

نجمت أعمى ننبة زواج ى الحاصمين عمى شهادة متونطة حيث بمغ عدد العقود
بها  122474عقداً بننبة  ،٪ 72.7بينما نجمت أقل ننبة زواج ى الحاصمين
عمى درجة جامعية عميا حيث بمغ عـدد العقـود بهـا  4120عقـداً بننـبة  ٪1.0مـن
جممة العقود 1

ب -بالنسبة لمزوجات:

نــجمت أعمــى ننــبة زواج ــى الحاصــالت عمــى شــهادة متونــطة حيــث بمــغ عــدد
العقود بها  127414عقداً بننبة  ، ٪ 72.4بينما نـجمت أقـل ننـبة زواج ـى
الحاصــالت عمــى درجــة جامعيــة عميــا حيــث بمــغ عــدد العقــود بهــا  1224عقــداً
بننبة  ٪1.4من جممة العقود 1

 –4معدل الزواج الخام :

هو عدد عقود الزواج التى تمت خالل العا لكل ألـف من النكان ـي منتصـف
نفس العا وتشير اإلحصائية إلى أنه :
أ -بمغ معدل الزواج الخا عمى منتوى الجمهورية  2.2ي األلف 1

ب  -بمغ معدل الزواج الخا ى الحضر  2.0ي األلف مقابل  11.2ي األلف ي الريف1

ﺟ -بمــغ أعم ـى معــدل زواج خــا  11ــي األلــف بمحا ــة  4أكتــوبر  ،بينمــا بمــغ أقــل معــدل
زواج خـا  1.4ي األلف بمحا ة جنوب نيناء 1

ثانياً  :الطالق:

بـمغ عدد أشهادات الطالق  141444إشهاداً ًً عا  1112موزعة كالتالي :

 – 1طبقاً لممناطق الجغرافية :

أ -بمــغ عــدد إشــهادات الطــالق ــى الحضــر  40174إش ــهاداً تمثــل  ٪ 07.1م ــن جمـ ــمة
اإلشهادات .

ب -بمـغ عــدد إشــهادات الطـالق ــى الريــف  44777إش ــهاداً تمثــل  ٪ 44.2مــن جممــة
اإلشهادات 1

 – 2طبقاً لفئات السن :
أ -بالنسبة لممطمقين :

نجمت أعمى ننبة طالق ي الفئة العمرية من  10إلـى أقـل مـن  71نـنة حيـث
بمغ عدد اإلشهادات بها  12701إشهاداً بننبة  ٪ 11من جممة اإلشهادات ،
بينمــا نــجمت أقــل ننــبة طــالق ــي الفئــة العمريــة مــن  12إلــى أقــل مــن  11نــنة
حيث بمغ عدد اإلشهادات بها  421إشهاداً بننبة  ٪1.0من جممة اإلشهادات .

ب -بالنسبة لممطمقات :

نجمت أعمى ننبة طالق ى الفئة العمرية من  11إلى أقل من  10ننة حيث
بمغ عدد اإلشهادات بها  70144إشهاداً بننبة  ، ٪14.2بينما نجمت أقل

ننــبة طــالق ــي الفئــة العمريــة  40نــنة ـ كثر حيــث بمــغ ع ــدد اإلشــهادات بهــا
 414إشهاداً بننبة  ٪1.4من جممة اإلشهادات .

 – 3طبقاً لمحالة التعميمية :
أ -بالنسبة لممطمقين :

نــجمت أعمــى ننــبة طــالق ــى الحاصــمين عمــى شــهادة متونــطة حيــث بمــغ عــدد
اإلشــهادات بهــا  41210إشــهاداً بننــبة  ، ٪ 71.7بينمــا نــجمت أقــل ننــبة طــالق
ــى الحاص ــمين عم ــى درج ـ ــة جامعي ــة عميـ ــا حي ــث بمـ ــغ عـ ـدد اإلش ــهادات به ــا 414
إشهاداً بننبة  ٪1.7من جممة اإلشهادات 1

ب -بالنسبة لممطمقات :
نــجمت أعمــى ننــبة طــالق ــى الحاصــالت عمــى شــهادة متونــطة حيــث بمــغ عــدد
اإلشهادات بها  41224إشهاداً بننـبة  ، ٪ 12.4بينمـا نـجمت أق ـل ننـبة طـالق
ــى الحاصـ ـالت عمــى درج ــة جامعيــة عميــا حيــث بمــغ عـ ـدد اإلشــهادات بهــا 712
إشهاداً بننبة  ٪1.1من جممة اإلشهادات 1

 – 4معدل الطالق الخام :

هو عدد إشهادات الطـالق التى تمت خالل العا لكل ألـف من النكان ي منتصف
نفس العا وتشير اإلحصائية إلى أنه :
أ  -بمغ معـدل الطـالق الخــا عمى منتوى الجمهورية  1.2ي األلف .
ب – بم ـغ معدل الطالق الخــا ى الحضر  1.7ـي األل ـف مقاب ـل  1.0ـى األلـف ـي
الريف 1
ﺟ  -بمغ أعمى معـدل طالق خا  4.4ي األلف بمحا ـة  4أكتوبر  ،بينما بمغ أقل
معدل طالق خا  1.2ي األلف بمحا ة أنيوط 1

ثالثاً  :أحكام الطالق النهائية :

 -1بمغ عدد أحكا الطـالق النهائية  1210حكماً .

 -2نجمت أعمى ننـبة طالق بنبب الخـمع حيث بم ـغ عـدد األحكـا بها  1247حكماً تمثل ٪ 44.1
من جممة األحكا .

