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الملخص التنفيذي. 1
:نفسهيطرحالذيالسؤاللكنالمجتمعات،رفاهيةلتحسينسنويا  الملياراتمئاتُتنفق

ة؟والعالميواإلقليميةالوطنيةالتنميةمؤشراتمستوىعلىأثرمنتحققالذيما
ثحيالمجتمعياألثرإلدارةالمستخدمةاألساسيةاألدواتأحدالتنميةمؤشراتُتعتبر
بنيةممؤثرةتدخالتوتصميمالمجتمعات،فيالتأثيرفرصالكتشافاليهاالرجوعيتم
تراجعالأوالتقدممستوىتحديدخاللمنالتدخالتأثرمتابعةالىباإلضافةمعرفة،على
ليةعممنهجيةالمستندهذايعرض.التدخالتمختلفعنالناتجالمجتمعيةالقضايافي

بمثالُمعّززةالتنمية،مؤشراتبناءفيالممارساتوأفضلالنظرياتأهمعلىمبنية
خطوة11وأساسيةمراحل3منالمنهجيةتتكون.أثُرنافريقعملواقعمنتوضيحي
عليالتفابالنشروتنتهيالقضيةمستوىحسابآلياتواقعبتشخيصتبدأفرعية

.الُمطّورللمؤشر

إدارة األثر المجتمعي

1.
اكتشاف

فرص
التأثير

2.
تصميم
وتنفيذ

مبادرات
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3.
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تحليل الفجوات. 3

.ب
التصميم
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تحليل البيانات. 2
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النشر التفاعلي. 4
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مقدمة. 2
أحدفكانت.الدولمنكثيرفيوطنيةأولويةالمجتمعيةاألعمالأثرتعظيمأصبح

منظماتتدريهاالتيالمشاريعثلثمنأكثرتحققأن"2030المملكةرؤيةأهداف
الوقتفي."الوطنيةبأولوياتنايرتبطللقياسقابال  اجتماعيا  أثرا  ربحيةغيرسعودية
معتتواءمالتيأواجتماعيأثرلهاالتيالمجتمعيةالمشروعاتنسبةتبلغالراهن،
هذهلرفع2030المملكةرؤيةوتهدف.فقط%7األمدطويلةالوطنيةالتنميةأهداف
.%33منأكثرإلىلتصلالنسبة

مؤشر.الموحدةالتنميةمؤشراتهياألثرومتابعةوإدارةتخطيطأدواتأهمأحد
رمتغيتراجعأوتقدممدىيعكسعالميأوإقليميأووطنيكميمقياسهوالتنمية

المجتمعاتفيالقضايامستوىتحديدفيالتنميةمؤشراتتساعد.مامجتمعي
نمالمصلحةأصحابتمكينفيُتساهمهيوبالتالي.فيهاالتراجعأوالتقدمومعدالت

الظواهرتشخيصمنالمجتمعيةالتنميةمجاالتفيوالممارسينالسياساتصناع
دراساتدعقعليها،المؤثرةوالبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةالعواملتحليلالمجتمعية،

رصفتحديدبها،متعلقةمستقبليةمستهدفاتتحديداألخرى،بالمجتمعاتالمقارنة
تطوراللضمانالالزمةالقراراتواتخاذالتنمية،جهودأثرقياسفيها،المجتمعيةالتأثير

.المجتمعيواالزدهار

مشروعمنواقعيبمثالالتنميةمؤشراتبناءوخطواتمراحلأهمالدليلهذايشرح
لحلصااألثرتعظيمالستشاراتأثُرنامكتبنفذهوالذيللطالقالوطنيالمؤشربناء

منكريمةوبرعايةاألسريةللتنميةالمودةجمعيةواألسرةشؤونمجلس
مؤشراتحسابآلياتتباينفيالمشروعمشكلةتكمن.الخيريةمزنمؤسسة

نأكما.بالمملكةاألسريةالتنميةومراكزاإلعالمأجهزةبعضفيالمستخدمةالطالق
قةالطلكنوعمهمةمحليةمتغيراتالحسبانفييضعمبتكرمؤشرلتطويرحاجةهناك

مؤشراتبهاَتعتبُر القدالتيالمهمةالمتغيراتمنوغيرهاووقتها(بائنةأمرجعية)
.األخرىالمجتمعاتفيالطالقمعدالتحساب
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مراحل البناء. 3
التشخيص: مرحلة أ. 1. 3

:الهدف
ةدراسخاللمنالمجتمعيةالقضيةمستوياتحسابواقعفيالتطويرُفرصاكتشاف
اإلقليميةالتجاربومراجعةالمصلحة،أصحابتحدياتفهمالراهن،الوضعوتحليل

.والدولية
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المعمولوالممارساتالراهنالوضعوتحليللدراسةالخطوةهذهتهدفالغرض
.المملكةفيالطالقمعدالتوتبليغحسابفيبها
منالمنشورةاإلحصائياتالعدل،وزارةعنالصادرةالبياناتمراجعةتمت

حفيةالصوالمقاالتوالتقاريرالسابقةوالدراساتلإلحصاء،العامةالهيئة
يةالشخصاألحوالمحاكمبياناتمدخالتوتحليلطلبتمكما.العالقةذات

.والتحديثوالتبليغوالقياسوالتصنيفالتوثيقآلياتلفهم
كيف؟

دراسات سابقة( 4)تقرير إحصائي( 2)

مدخالت بيانات المحاكم( 3)ةتقارير ومقاالت صحفي( 6)

التشخيص. أ
فهم الوضع الراهن: 1خطوة 
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خارطة 
المنظومة

التوصلتمالمملكة،فيالطالقمؤشرمنظومةخارطةتحليلخاللمن
وتحديدوخاصةربحيةوغيرحكوميةجهاتمنفيهاالالعبينأهمالى

.بينهمالعالقاتشكل

ةالتشريع والتنظيم والحوكم

مبادرات وبرامج تنموية

جمعيات 
التمكين 
األسري

مراكز 
اإلرشاد 
األسري

أفراد 
المجتمع

المقارنات واالستنتاجات

ياتتوثيق البيانات وإصدار اإلحصائ

طال
ت ال

حاال
يل 

سج
ت

ق

تأثير مجتمعي 
على االنطباعات

والسلوكيات

يه
وج
ت

خال
لتد

ا
ت

خارطة منظومة مؤشر الطالق في المملكة

التشخيص. أ
فهم الوضع الراهن: 1خطوة 

مراكز البحوث 
والدراسات

منظمات 
التنمية 
العالمية

وسائل 
اإلعالم
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الطالقحاالتعنأوليةبياناتالعدلوزارةتصدر-1
الذيالعملحجموإظهاربتوضيحتعنىشهريةتقاريربإصداردوريوبشكلالعدلوزارةتقوم
عنالصادرةالطالقصكوكاعدادالبياناتهذهضمنومنالعدل،وكتاباتالمحاكمبهتقوم

،النكاحفسخدعاوىإلىإضافةالخلعودعاوىالطالقإثباتاتذلكفيويدخلالرسمية،الجهات
،مكانيا  الصكوكألعدادالمصدرةالمحاكمإلىنسبةالبياناتهذهتقسيمويتم نأمعوزمانيا 

قدوالذيمةالمحكفيتصديقهأوإثباتهتاريخوإنماالفعليالطالقتاريخحقيقةتعكسالالبيانات
.سابقةفترةفيحدثيكون

الطالقمعدالتعنإحصائياتلإلحصاءالعامةالهيئةتصدر-2
علىادا  اعتمالمملكةفيالطالقحاالتبمعدالتتتعلقبياناتبنشرلإلحصاءالعامةالهيئةتقوم

الهيئةتجريهاوالتيالسكانيةالتقديرات(2والعدل،وزارةعنالصادرةالبيانات(1:رئيسينمصدرين
، :معادالتلثالثةوفقا  وذلك.السابقالعامعنالنمومعدلحسابإلىباإلضافةسنويا 

العامفيالطالقصكوكعدد
X1000=الخامالطالقمعدل

العاممنتصففيالسكانعددتقدير

العامفيالطالقصكوكعدد
X1000=معدل الطالق العام 

في منتصف العام" سنة فأكثر15“تقدير عدد السكان للفئة العمرية 

العامفيالطالقصكوكعدد
X1000=معدل الطالق الصافي 

للسكان المتزوجين في منتصف العام" سنة فأكثر15“تقدير عدد السكان للفئة العمرية 

.تنقيحا  أكثرمعدالتلحسابالالزمةالبياناتوجودعدمعندالخامالطالقمعدلالستخدامُيلجأ
الصافيالطالقمعدلويتميز.الزواجعمردونهممنالستبعادهدقةأكثرالعامالطالقمعدل

.الزواجوكذلكللعمربتحديدهسابقيهعن

الطالقظاهرةعناستنتاجاتالصحفيةوالمقاالتالتقاريرتصدر-3
مةمتفاقاجتماعيةمشكلةبكونهالصحفيةوالمقاالتالتقاريرفيالطالقعنالحديثيتم

مثليرةمثاستنتاجاتكاتبوهايستنتجحيثلها،االلتفاتيجبالسعوديالمجتمعفيومتفشية
يطرحالذيوالتساؤل."%97إلىالطالقنسبةارتفاع"أو"الفشلمصيرهاسنويا  الزواجحاالتثلث"

ونيكالالحاالتأغلبفيالنتائج؟هذهإلىالصحفيةوالمقاالتالتقاريرهذهوصلتكيفهنا،
جياتمنهعلىاالعتماديتمالحاالتمنكثيروفيدقيقبشكلالمعدلحسابآلليةتوضيحهناك
.النكاحبعقودالمقارنةمثلخاطئة

البيانات 
الحالية

الطالقمعدالتحسابفيالراهنالوضععنحقائقعدةالىالتوصلتم
المعدلحسابومعادالتالطالقلحاالتاألوليةبالبياناتمتعلقة

.باألسفلموضحهوكماالتبليغومنهجياتالمجتمعي

التشخيص. أ
فهم الوضع الراهن: 1خطوة 
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تجارب عالمية( 4)تجارب إقليمية( 5)

تحليل مقارنة

فيوناضجةمتنوعةودوليةإقليميةتجاربلدراسةالخطوةهذهتهدفالغرض
.المجتمعاتمستوىعلىالطالقمعدالتحساب
اختيارفيالتاليمراعاةمعوعالميةإقليميةتجارب(9)مراجعةتمت

ترتيبة،المختارللبلدانالقانونيةالنظمفيالتنوعالتجربة،نضج:التجارب
معالظروفتشابهالعالمية،األسريةالتنميةمؤشراتفيالدول

.المملكة
كيف؟

التشخيص. أ
مراجعة أفضل التجارب: 2خطوة 
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البيانات التفصيلية عن الحاالت التي يتم توثيقها في الدول
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اإلمارات
عمان

الكويت
البحرين

مصر
أمريكا

سنغافورا
االتحاد األوروبي

األمم المتحدة

البيانات 
الوصفية

ةمعرفيتمحتىالطالقحاالتعنتفصيليةبياناتتوثقالدولمعظم
المتغيراتفياالختالفاتبعضمعوخصائصها،عرضةاألكثرالفئات

.رصدهاوآليةالمرصودة

التشخيص. أ
مراجعة أفضل التجارب: 2خطوة 
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لدولالبيانات التفصيلية عن الحاالت التي يتم توثيقها في ا
أقل )ومدة الزواج ( غير مواطن/مواطن)والجنسية ( مختلط/متجانس)النوع 

يقرأ / أمي)والحالة التعليمية ( سنوات4أكبر من / سنوات4-1/ من سنة
(  فوق جامعي/ جامعي/ دون جامعي/ ثانوي/ إعدادي/ ابتدائي/ ويكتب

.والمنطقة( 45/ +44-40/ ..../19-15)وفئات العمر 

اإلمارات العربية
المتحدة

.الوالية، الشهر، الجنسية سلطنة عمان
/  4/ 3/ 2/ 1/ 1<)الجنسية، المحافظة، الشهر، مدة الحياة الزوجية بالسنوات 

ثانية / أولى رجعية)، نوع الطالق (25/ +20-24/ 15-19/ 10-14/ 5-9
العمرية الفئة( ثالثة بائنة بينونة كبرى/ ثانية بائنة/ أولى بائنة/ رجعية

(>20 /... /70-74+ /75.)
الكويت

، أعلى تحصيل +(50/ 59-45/ ..../ 19-15)الجنسية، الشهر، فئات السن 
، (ينغير مب/ فوق الثانوي/ثانوي/إعدادي/ابتدائي/يقرأ ويكتب/أمي)علمي 

/  24-20/ 19-15/ 14-10/ 9-7/ 6-5/ 4-3/ 2-1/ 1<)مدة الحياة الزواجية 
(.غير مبين+/ 25

مملكة البحرين

، (غير مبين/ بينونة كبرى/ بينونة صغرى/ رجعي)المحافظة، نوع الطالق 
لين رجال التشريع وكبار المسئو)فئات السن، مدة الحياة الزواجية، المهنة 

الفنيون ومساعدو / األخصائيون أصحاب المهن العلمية/ والمديرين
/ دعمال الزراعة والصي/ العاملون في خدمات األسواق/الكتبة / األخصائيون
ة، ، الديانة، الحالة التعليمي(عمال المهن العادية/ عمال المصانع/ الحرفيون

غيبة /تغيير الديانة/اإليذاء/المرض/الخيانة الزوجية)أسباب الطالق 
(.أسباب أخرى/خلع/حبس الزوج/الزوج

مصر

.العمر، الجنس، العرق، متوسط العمر عند الزواج، السنة، والوالية ة الواليات المتحد
األمريكية

، متوسط عمر (أو أكبر50/ 49-45/ .... /29-25/ 24-20)الفئة العمرية 
.حاالت الطالق، متوسط مدة الزواج سنغافورا

.الدولة، مدة الزواج، عدد األطفال في سن القاصر مكتب اإلحصاء 
األوروبي

.الريفية، مدة الزواج/ اإلقامة الحضرية  شعبة اإلحصاءات
باألمم المتحدة

البيانات 
الوصفية

حاالتعنتفصيليةبياناتتوثيقيتمدراستهاتمتالتيالدولمعظمفي
بعضمعوخصائصها،عرضةاألكثرالفئاتمعرفةيتمحتىالطالق

.رصدهاوآليةالمرصودةالمتغيراتفياالختالفات

التشخيص. أ
مراجعة أفضل التجارب: 2خطوة 
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المعادالت المستخدمة لحساب معدل الطالق في الدول
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مصر
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االتحاد األوروبي

األمم المتحدة

معدالت 
الطالق

والعامالخامالطالقمعدلتستخدمدراستهاتمتالتيالدولمعظم
معالصافيالطالقمعدلتستخدمالدولبعض.الطالقمؤشرلحساب
.وأخرىدولةبينحسابهطريقةفياالختالفاتبعض

التشخيص. أ
مراجعة أفضل التجارب: 2خطوة 
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المعادالت المستخدمة لحساب معدل الطالق في الدول
حاالت الطالق بين المواطنين حسب الجنس▪
(من السكان1000لكل )معدل الطالق الخام ▪
من السكان ممن تبلغ أعمارهم 1000لكل )معدل الطالق العام ▪

(عاما  فأكثر15
(من السكان المتزوجين1000لكل )معدل الطالق الصافي ▪

اإلمارات العربية
المتحدة

نسبة حاالت الطالق المسجلة إلى عدد : معدل االستقرار الزواجي▪
(.من السكان1000لكل )حاالت الزواج المسجلة سنويا  

(من السكان1000لكل )معدل الطالق الخام ▪
(عاما  فأكثر15من السكان ممن تبلغ أعمارهم 1000لكل )معدل الطالق العام ▪

سلطنة عمان

الطالقإشهاداتعدد ▪
(من السكان1000لكل )معدل الطالق الخام ▪
(عاما  فأكثر15من السكان ممن تبلغ أعمارهم 1000لكل )معدل الطالق العام ▪

الكويت

(من السكان1000لكل )معدل الطالق الخام ▪
(عاما  فأكثر15من السكان ممن تبلغ أعمارهم 1000لكل )معدل الطالق العام ▪ مملكة البحرين

(من السكان1000لكل )معدل الطالق الخام ▪ مصر
عدد النساء المطلقات خالل العام: معدل الطالق المنقح األمريكي▪

فما فوق في ذلك العام 15الى متوسط عدد النساء في سن 
(نسمة1000لكل )

ة الواليات المتحد
األمريكية

عدد حاالت الطالق خالل العام عند : معدل الطالق الصافي للذكور▪
فما فوق 20الذكور إلى متوسط عدد الذكور المتزوجين في سن 

(نسمة1000لكل )
عدد حاالت الطالق خالل العام عند : معدل الطالق الصافي لإلناث▪

فما فوق 20اإلناث الى متوسط عدد اإلناث المتزوجات في سن 
(نسمة1000لكل )

سنغافورا

(من السكان1000لكل )معدل الطالق الخام ▪
(  س)عدد حاالت الطالق في نهاية : معدل الطالق حسب مدة الزواج▪

من السنوات الى عدد حاالت الزواج في بدايتها
مكتب اإلحصاء 

األوروبي

(من السكان1000لكل )معدل الطالق الخام ▪ شعبة اإلحصاءات
باألمم المتحدة

معدالت 
الطالق

والعامالخامالطالقمعدلتستخدمدراستهاتمتالتيالدولمعظم
معالصافيالطالقمعدلتستخدمالدولبعض.الطالقمؤشرلحساب
.وأخرىدولةبينحسابهطريقةفياالختالفاتبعض

التشخيص. أ
مراجعة أفضل التجارب: 2خطوة 
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دولآلية نشر أو تبليغ معدالت الطالق في ال

ات
نص

م
/

ات
داد

ح ع
لو ية
دول

رير 
تقا

اإلمارات
عمان

الكويت
البحرين

مصر
أمريكا

سنغافورا
االتحاد األوروبي

األمم المتحدة

أساليب 
النشر

فهاتصنيويمكنالطالق،معدالتتبليغأونشرآليةفيالدولتختلف
كلوحتفاعليةمنصاتعبرالنشر(2والدوريةالتقاريرعبرالنشر(1:لصنفين
.السحابيةالعدادات

التشخيص. أ
مراجعة أفضل التجارب: 2خطوة 
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أساليب 
النشر

فهاتصنيويمكنالطالق،معدالتتبليغأونشرآليةفيالدولتختلف
كلوحتفاعليةمنصاتعبرالنشر(2والدوريةالتقاريرعبرالنشر(1:لصنفين
.السحابيةالعدادات

آلية نشر أو تبليغ معدالت الطالق في الدول
لوح عدادات/منصات تقارير دورية

لوحة الزواج والطالق، مركز دبي 
.لإلحصاء

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/Pages/Marriage-and-
Divorce.aspx

: إحصاءات الزواج والطالق
ز تقارير سنوية تصدرها مراك

.اإلحصاء في الواليات

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
الزواج والطالق، لوحات المعلومات، 

المركز الوطني لإلحصاء 
.والمعلومات

https://data.gov.om/veevcid/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%
A7%D8%AC-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82

تقرير : االستقرار الزواجي
سنوي يصدره المركز 

الوطني لإلحصاء 
.  والمعلومات

سلطنة 
عمان

.ال يوجد
: إحصائيات الزواج والطالق

نشرة سنوية تصدرها اإلدارة
.المركزية لإلحصاء

الكويت

.ال يوجد
. إحصائيات الزواج والطالق
ة بيانات سنوية تصدرها هيئ
المعلومات والحكومة 

.االلكترونية

مملكة 
البحرين

لوح عدادات معدل الطالق يتحدث 
.سنويا  

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?
Ind_id=1091

نشرة سنوية إلحصاءات ▪
الطالق

تقرير تحليلي للنشرة▪
.السنوية

مصر

ب منصة تفاعلية لشرح آلية حسا
المعدل وخارطة حرارية لمعدل 

.الطالق في الواليات
https://www.census.gov/library/visualizations/interactiv

e/marriage-divorce-rates-by-state.html

المواليد والزواج والطالق 
بيانات شهرية : والوفيات

تصدرها مراكز السيطرة على
.األمراض والوقاية

الواليات 
المتحدة 

األمريكية

منصة لعرض بيانات الطالق حسب
.المتغيرات تتحدث سنويا  

https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfa
cing/createDataTable.action?refId=14107

: إحصائيات الزواج والطالق
تقرير سنوي تصدره إدارة 

.اإلحصاء
سنغافورا

منصة تفاعلية لعرض معدالت 
الطالق في دول االتحاد األوروبي

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_
ndivind/default/map?lang=en

التقرير اإلحصائي السنوي
.لالتحاد األوروبي

مكتب 
اإلحصاء 

األوروبي

.ال يوجد
: اإلحصاءات الديموغرافية
تقرير سنوي تصدره األمم 

.المتحدة
األمم 

المتحدة

التشخيص. أ
مراجعة أفضل التجارب: 2خطوة 

https://www.dsc.gov.ae/ar-ae/Pages/Marriage-and-Divorce.aspx
https://data.gov.om/veevcid/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1091
https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/marriage-divorce-rates-by-state.html
https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=14107
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_ndivind/default/map?lang=en
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محامون ومستشارون ومرشدون أسريون( 4)▪
إعالمي مؤثر مهتم بقضايا األسرة( 1)▪
رجل أعمال مهتم بشؤون األسرة( 1)▪
مطلق ومطلقة( 10)▪

مسؤولون بوزارة العدل، الهيئة العامة ( 7)▪
لإلحصاء ومجلس شؤون األسرة

ممارسون في المحاكم الفرعية ( 3)▪
أقسام علم النفس أو علم/ منسوبي كليات( 4)▪

االجتماع أو خدمة المجتمع 

ذوي 
العالقة

المقارنة 
بالمعايير 
العالمية

العالقةذاتالمصلحةأصحابمختلفتحدياتلفهمالخطوةهذهتهدفالغرض
.المملكةفيالطالقمعدالتحساببقضية

مسؤولون)العالقةذويمعمهيكلةشبهمعمقةمقابلة30إجراءتم
ممارسوناألسرة،شؤونمجلسلإلحصاء،العامةالهيئةالعدل،بوزارة

مختصونأسريون،ومرشدونومستشارونمحامونالفرعية،بالمحاكم
وفرصالحاليةالتحدياتلفهم(منفصلةوأسرواجتماعيون،أسريون
.والتحديثوالتبليغالقياسآلياتفيالتحسين

كيف؟

التشخيص. أ
تحليل الفجوات: 3خطوة 
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1أهم التحديات المقتبسة من المشاركين في المقابالت المعمقة

صلالبيانات األولية بحاجة لتوثيق مف

الحاجة لتحديد أنواع االنفصال الزواجي
المحتسبة

تحدي ضبط مرجعيات المقارنة

أهمية وجود مصدر موحد لمعدل 
الطالق

تحديمنأكثرمقابلتهتمتالذيالشخصيذكرقد1

23%

33%

56%

76%

التحديات
اتبمنهجييتعلقفيماالعالقةذويتواجهتحدياتعدةإلىالتوصلتم

.كةالمملفيالطالقمعدالتوتحديثوحسابوتبليغوتصنيفتوثيق

التشخيص. أ
تحليل الفجوات: 3خطوة 
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مفصللتوثيقبحاجةاألوليةالبيانات-1
القالطحاالتعنتفصيليةبياناتتوثيقأهميةعلىالمصلحةأصحابشدد
أنالمهممن.أفضلبشكلومسبباتهاالقضيةفهمفيتساهموالتي
زوجين،للالتعليميالمستوىالزوجين،عمر:التاليعلىالطالقبياناتتشمل
النكاح،فسخطالق،)االنفصالنوع،(تعددثاني،أول،)الزواجنوعالزواج،عمر
قبل)للدخولبالنسبةالطلقةوقت،(بائنةأمرجعية)الطلقةنوع،(لعانأوخلع،
والنفقةالحضانةوأعمارهم،األبناءعددالعدة،انتهاءتاريخ،(الدخولبعدأم

.الطالقومسبباتوالزيارة،

المحتسبةالزواجياالنفصالأنواعلتحديدالحاجة-2
رأةالمبيناالنفصالأنواعجميعاحتسابإشكاليةعنالمصلحةأصحابأوضح
(الدخولقبلاالنفصالفهناك.المجتمعفيالطالقمعدلمؤشرفيوالرجل
الأنيجبالذيالرجعيالطالقكذلكهناك.أسريتفككالىيؤديالالذي

توصيةبحسبللعدةالزوجةاكمالبعدإالالطالقمعدلفييحتسب
غيرالزواجاتانفصالاحتسابعدمفكرةأيضا  البعضذكر.المختصين
.أسريتفككبهُيقصدالذيالطالقمعدلمؤشرفيكالمسيارالمكتملة

المقارنةمرجعياتضبطتحدي-3
بأعدادالطالقصكوكأعدادمقارنةصحةعدمعلىالمصلحةأصحاباتفق
معمجتالختالفوذلك.الطالقنسبةلحسابالسنةنفسفياألنكحةعقود
لعقودهيالطالقحاالتبعضأنحيث.الزواجحاالتمجتمععنالطالقحاالت
عقودمعمقارنتهايصحاللذلكسنواتعشرةأوالخمسةتجاوزتأنكحة
فيمسجلةغيرلزواجاتهيالطالقحاالتبعضأنكما.السنةلهذهالزواج

زمنيةفتراتمنالطالقصكوكأعدادمقارنةيصحالكذلك.المملكة
.زمنيةفترةكلفيالمجتمعأفرادعددباالعتباراألخذدونمختلفة

الطالقلمعدلموحدمصدروجودأهمية-4
ق كشف أصحاب المصلحة عن احتياجهم لوجود منصة الكترونية لمؤشر الطال
في المملكة تتحدث بشكل تلقائي مع تحدث البيانات في محاكم األحوال

برزت أهمية ذلك عند المختصين لزيادة قدرتهم على تطوير . الشخصية
.استنتاجات وتوقعات صحيحة عن قضايا األسرة

                 
                     

                                     

                      
                     

                       
                     

التحديات
اتبمنهجييتعلقفيماالعالقةذويتواجهتحدياتعدةإلىالتوصلتم

.كةالمملفيالطالقمعدالتوتحديثوحسابوتبليغوتصنيفتوثيق

التشخيص. أ
تحليل الفجوات: 3خطوة 
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مراحل البناء. 3
التصميم: مرحلة ب. 2. 3

:الهدف
دتوليخاللمنالمجتمعيةالقضيةمستوىلحسابوموثوقمبتكروطنيمؤشربناء

ملمعفيالمؤشرتعريفبطاقةوبناءالتصميميةللتحدياتالحلولوابتكاراألفكار
.المصلحةأصحابمختلففيهيشاركابتكار
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إعطاء الفرصة للجميع                      البناء على أفكار 

اآلخرين
عدم االنشغال 

بالتفاصيل
تأجيل األحكام

يجب االستماع الى جميع 
األفكار ومن جميع ذوي 

العالقة

بناء تبرعم األفكار يتطلب ال
على أفكار اآلخرين وخلق 

أفكار جماعية

االبتعاد عن مناقشة 
التفاصيل التنفيذية
لألفكار واالنشغال بها

تأجيل أي حكم على أي 
فكرة والسماح باألفكار 

الغريبة

والمستحيلةالممكنةوالمقترحاتاألفكارلتوليدالخطوةهذهتهدفالغرض
.الطالقمعدالتحسابمجالفي
ذويمنشخصا  20فيهاشاركذهنيعصفعملورشةإجراءتم

دلتوليأعمالورجالومسؤولينوممارسينخبراءمنوالمهتمينالعالقة
.منظمةغيرمفتوحةبنقاشاتوالجماعيةالفرديةاألفكار

كيف؟

ربط ودمج األفكار

العصف الذهني

تنقيح األفكار

التصميم. ب
توليد األفكار: 1خطوة 
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نحتاج مؤشر للطالق مثل "
مؤشر األسهم يعطينا حجم 

المشكلة وتفاصيلها 
"وتنبؤات مستقبلية

عدم احتساب االنفصال "
ة قبل الدخلة ألنها الفرص
الوحيدة لتعرف 

"الطرفين

ربط مؤشر الطالق"
بمؤشرات أخرى 
"مثل الجريمة

حساب تكلفة "
الطالق على الجهات 

الحكومية 
"والمجتمع

أي شخص "
يطلق يتم 

التواصل معه 
بعد فترة العدة
ويتم التأكد هل
"رجع زوجته ام ال

ممكن نرجع حاالت "
الطالق للسنوات اللي

يعني . تم فيها الزواج
مثال اللي كان زواجهم 

نسبة اللي 2015في 
10تطلقوا منهم بعد 

"سنوات كذا

أكبر أثر تعملوه في قضية الطالق انكم "
. متعدلوا في طريقة ادخال البيانات في المحاك
اريخ يفترص مثال يسجلوا تاريخ الطلقة وليس ت

"تسجيل الطلقة

اقترح ما تحسبوه "
من بداية السنة 

الهجرية وانما بداية 
السنة الزوجية حسب
موعد األفراح عندنا 

("أعتقد الصيف)

.  تطوير نظام لألسرة"
األحكام حاليا تؤخذ من
كتب الفقه ومن 
"القضايا السابقة

إضافة "
معلومة نوع 

"الزواج

حساب الزواج "
"األخرس

وضع غرامة "
لمن ال يحدث 
بيانات حالة 

"الزواج

اب توثيق األسب"
من وجهة نظر 

"الطرفين

األفكار
الممكنةاإلبداعيةاألفكارمنجيدا  محتوى  الذهنيالعصفانتج

قالطالتكلفةحسابمثلالطالق،معدالتحسابمجالفيوالمستحيلة
.الزواجحالةُيحدثاللمنغراماتووضعالمجتمععلى

التصميم. ب
توليد األفكار: 1خطوة 
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الحل المقترح

الحل؟شكلما هو 

كيف سيكون لهذا الحل تأثير على 
قضية الطالق بشكل عام؟

ما هو
التحدي التصميمي
الذي سيتم حله؟

ما هي األنشطة الرئيسية التي سيتم 
تنفيذها؟

هي من
الجهة 

المسؤولة؟

الممارسات والدالئل التي تدعم هذا الحل

مافيالمصلحةأصحابلتحدياتواقعيةحلولالبتكارالخطوةهذهتهدفالغرض
.الطالقمعدالتحسابيخص

والمهتمينالعالقةذويمنشخص12فيهشاركابتكارمعملإجراءتم
وتجسيدهاالحلوللتصورأعمالورجالومسؤولينوممارسينخبراءمن
.منهاالجدوىلتقييمالواقعيحاكيبما

كيف؟

التصميم. ب
ابتكار الحلول: 2خطوة 
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تصور الحل الجهة المسؤولة بعض الحلول المقترحة التحدي 
التصميمي

وزارة العدل 
والجهات ذات 

العالقة

ربط بيانات المطلقين •
ببياناتهم الديموغرافية
في الجهات الرسمية 

األخرى

ة البيانات األولي
بحاجة لتوثيق 

مفصل
وزارة العدل

عمل استبانة للمطلقين •
ية لطلب البيانات التفصيل

عنهم عند تسجيل حالة 
الطالق

وزارة العدل
توثيق سبب الطالق من •

وجهة نظر الزوجة ومن 
وجهة نظر الزوج

وزارة العدل ي توثيق المستوى المعيش•
للمطلقين

وزارة العدل
عدم احتساب الطالق •

الرجعي في المعدل إال بعد 
انقضاء العدة الحاجة لتحديد 

أنواع االنفصال 
الزواجي 

المحتسبة
الهيئة العامة 

لإلحصاء
عدم احتساب االنفصال •

الزواجي قبل الدخول

وزارة العدل توثيق نوع الزواج•

الهيئة العامة 
لإلحصاء

مقارنة حاالت الطالق بعدد •
السكان وليس بعدد عقود 

النكاح 

تحدي ضبط 
مرجعيات 
المقارنة

الهيئة العامة 
لإلحصاء

إلكتروني داشبوردتطوير •
يمكن المستخدم من قراءة 

مؤشر الطالق

أهمية وجود 
مصدر موحد 

لمعدل الطالق

                    
                     

                              
                     

                  
                     

                         
                     

                         
                     

               
                     

               
                     

الحلول
حابأصلتحدياتالملبيةاإلبداعيةالحلولمنجيدكماالبتكارمعملانتج

نالمطلقيبياناتربطمثلالطالقمعدالتحسابيخصفيماالمصلحة
.الطالقمعدللمتابعةعداداتلوحةوتطويرالحكوميةالجهاتفي

التصميم. ب
ابتكار الحلول: 2خطوة 
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وصف المؤشر. أ
تعريف المؤشر والمفردات▪
ماذا يقيس ولماذا▪
مالك المؤشر▪
البيانات ومصادرها▪
معادلة الحساب▪
دورية القياس▪

متغيرات المؤشر. ب
تحديد العوامل المرجو ▪

التحكم بها عند قراءة 
المؤشر

اتتصنيف لخيارات المتغير▪

خطة النشر. ج
وسيلة النشر▪
دورية النشر▪
آلية التحديث▪

                                   
                     

                         
                     

                              
                     

بناء  للطالقالوطنيالمؤشرتعريفبطاقةلبناءالخطوةهذهتهدفالغرض
.السابقةالخطواتجميعمخرجاتعلى
شرالمؤتعريفبطاقةلبناءالمشروعلفريقداخليةعملورشةإجراءتم

فيوالميدانيالمكتبيالبحثمخرجاتتحليلعلىبناء  للطالقالوطني
بناءتمنهجيافيالتجاربأفضلالىواستنادا  والبناءالتشخيصمرحلتي

.المؤشرات
كيف؟

التصميم. ب
بناء بطاقة المؤشر: 3خطوة 
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المؤشر الوطني للطالقالمؤشر
وصف المؤشر. أ

: مستوى قضية الفرقة بين الزوجين في المجتمع بأي من الحاالت التاليةماذا يقيس؟
.الطالق أو الخلع أو فسخ عقد الزواج أو وفاة أحد الزوجين أو اللعان

الغرض من 
القياس

المفردات

مقياس كمي يعكس مدى تقدم أو تراجع متغير ما: مؤشر
:  يةحصول االنفصال بين الزوجين بأي من الحاالت التال: الفرقة بين الزوجين

.الطالق أو الخلع أو فسخ عقد الزواج
.طلقة أخيرة ثالثة أو انتهاء عدة الطلقة األولى أو الثانية: البائنة
المدة المحددة التي ال يجوز للمرأة خاللها الزواج بسبب وقوع الفرقة: العدة

.الزوجية أو ما في حكمها

الهيئة العامة لإلحصاءمالك المؤشر
مصادر البياناتالبيانات المطلوبة

ي عدد حاالت الفرقة بين الزوجين البائنة ف
محاكم األحوال الشخصيةالفترة الزمنية

سنة 18"تقدير عدد السكان للفئة العمرية 
للسكان المتزوجين في منتصف" فأكثر

الفترة الزمنية
الهيئة العامة لإلحصاء

شهري وسنويدورية القياس

المعادلة
=السعوديالمجتمعفيالطالقمعدل
الزمنيةالفترةفيالبائنةالزوجينبينالفرقةحاالتعدد

X1000
منتصففيالمتزوجينللسكان"فأكثرسنة18"العمريةللفئةالسكانعددتقدير
الزمنيةالفترة

(-)+/القطبية 

مقارنة مستوى الطالق مع ✓
.المجتمعات في البلدات األخرى

وضع مستهدفات تنموية ✓
ة محددة وقابلة للقياس متعلق
ي بتحقيق االستقرار األسري ف

.المملكة

.تحديد مستوى الطالق في المجتمع✓
.  تشخيص المسببات والعوامل✓

االجتماعية واالقتصادية والبيئية
.المؤثرة على الطالق

تصميم برامج ومبادرات تمكين أسري✓
.مبنية على معرفة

المؤشر
منوالمكونةالمؤشرتعريفبطاقةالمشروعفريقعملورشةانتجت
الحسابومعادلةومالكهيقيسوماذاالمؤشرتعريف)المؤشروصف

.(البياناتومصادر

التصميم. ب
بناء بطاقة المؤشر: 3خطوة 
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المؤشر الوطني للطالقالمؤشر
متغيرات المؤشر. ب

العمر. 4الجنسية. 3النوع. 2(ميالدي/هجري)الشهر . 1
محرم❑
صفر❑
ربيع األول❑
ربيع الثاني❑
جمادى األول❑
جمادى اآلخر❑
رجب❑
شعبان❑
رمضان❑
شوال❑
ذو القعدة❑
ذو الحجة ❑

ذكر❑
أنثى❑

مواطن❑
مقيم❑

سنة15-19❑
سنة20-24❑
سنة29–25❑
سنة30-34❑
سنة39–35❑
سنة44–40❑
سنة49–45❑
سنة فأكبر50❑

(يتبع)متغيرات المؤشر 
متوسط الدخل . 6المنطقة. 5

الشهري
أعلى تحصيل. 7

المهنة. 8علمي

الرياض❑
مكة المكرمة❑
المدينة المنورة❑
القصيم❑
المنطقة الشرقية❑
عسير❑
تبوك❑
حائل❑
الحدود الشمالية❑
جازان❑
نجران❑
الباحة❑
الجوف❑

ال يوجد❑
أو أقل5,000❑
❑5,001–10,000
❑10,001–15,000
❑15,001–20,000
❑20,001–25,000
❑25,001–30,000
❑30,001–35,000
❑35,001–40,000
❑40,001–45,000
❑45,001–50,000
❑55,001–60,000
60,000أكثر من ❑

أّمي❑
يقرأ ويكتب ❑
ابتدائي❑
متوسط❑
ثانوي❑
دبلوم❑
دبلوم عالي❑
جامعي❑
دراسات عليا❑

موظف حكومي ❑
موظف قطاع خاص ❑
طالب❑
باحث عن عمل❑
رجل أو سيدة أعمال❑
متقاعد❑
ربة منزل❑
ال يعمل❑
غيرها❑

المتغيرات
المؤشرمتغيراتالمؤشرتعريفبطاقةبناءعملورشةانتجتكما

كللواضحتصنيفمعتوثيقإلىتحتاجالتيالطالقعواملأهمشاملة
.متغير

التصميم. ب
بناء بطاقة المؤشر: 3خطوة 
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(يتبع)متغيرات المؤشر 
دورات التأهيل. 12العمر عند الزواج. 11مدة الزواج. 10الديانة. 9
مسلم❑
غير مسلم❑

أقل من سنة❑
سنوات1-3❑
سنوات4-7❑
سنوات7أكثر من ❑

سنة15-19❑
سنة20-24❑
سنة29–25❑
سنة30-34❑
سنة39–35❑
سنة44–40❑
سنة49–45❑
سنة فأكبر50❑

حصلت على دورات ❑
مكثفة عن الحياة 

الزوجية
حصلت على بعض ❑

الدورات عن الحياة 
الزوجية

لم احصل على دورة عن ❑
الحياة الزوجية

(يتبع)متغيرات المؤشر 
نوع الفرقة بين . 13

عدد األطفال . 15سبب الفرقة. 14الزوجين
الُقّصر

الطالقاتعدد . 16
السابقة

طالق رجعي❑
طالق بائن❑
خلع❑
فسخ❑
وفاة ❑
لعان❑

العنف الجسدي❑
العنف اللفظي❑
مخدرات/إدمان❑
اختالف األولويات❑
الخيانة الزوجية❑
تدخل األهل❑
التقصير في ❑

الحقوق
المرض❑
سوء العشرة❑
الملل/ الروتين ❑
التباين في ❑

يالمستوى التعليم
التباين في العمر❑
انخفاض المستوى ❑

االقتصادي
مشاكل السكن❑
التعدد❑
أخرى❑

❑0
❑1
❑2
❑3
❑4
4أكثر من ❑

❑0
❑1
❑2
❑3
3أكثر من ❑

الحالة قبل . 17
الزواج

متزوج❑
مطلق❑
أرمل❑
غير متزوج❑

المتغيرات
المؤشرمتغيراتالمؤشرتعريفبطاقةبناءعملورشةانتجتكما

كللواضحتصنيفمعتوثيقإلىتحتاجالتيالطالقعواملأهمشاملة
.متغير

التصميم. ب
بناء بطاقة المؤشر: 3خطوة 
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المؤشر الوطني للطالقالمؤشر
خطة نشر المؤشر

آلية التحديث. 3دورية النشر. 2وسيلة النشر . 1
حساب معدل الطالق في ▪سنوينشرة سنوية إلحصاءات الطالق▪

.المجتمع السعودي بشكل عام
حساب معدل الطالق في ▪

المجتمع السعودي لكل متغير 
من المتغيرات الواردة في 

.بطاقة تعريف المؤشر

نوية تقرير تحليلي للنشرة الس▪
إلحصاءات الطالق

حساب معدل النمو والتراجع ▪سنوي
مقارنة بالسنوات الماضية

المقارنة بمعدالت الطالق في ▪
الدول األخرى

ة تحليل العالقة بمؤشرات وطني▪
أخرى

لوحة عدادات المؤشر الوطني ▪
للطالق

ربط مدخالت اللوحة ببيانات ▪شهري
الطالق في وزارة العدل

مراجعة وتحديث المعادالت ▪
والمتغيرات سنويا  

النشر
موضحةالنشرخطةالمؤشرتعريفبطاقةبناءعملورشةانتجتكما

النشرودورية(عداداتلوحةتحليلي،تقريرإحصائية،نشرة)النشرلوسائل
.التحديثوآلية

التصميم. ب
بناء بطاقة المؤشر: 3خطوة 
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معايير تقييم الحلول
أن يقدم المؤشر وصفا  واضحا  لما يتم 

.قياسه الوضوح

لتي وضوح العالقة بين المؤشر والقضية ا
نتيجة يتم قياسها، وحجم تأثير التغيير في

.المؤشر على مستوى القضية
األهمية

أن تبرر القيمة المضافة والعائد من 
قياس المؤشر الجهد والتكلفة 

.المطلوبين للقياس
القيمة 

المضافة

أن يكفي هذا المؤشر لقياس مدى 
.التغيير في مستوى القضية الكفاية

ة أن يكون المؤشر قابال  للقياس بطريق
.اقتصادية

القابلية 
للقياس

أن يكون المؤشر قابال  للتتبع في كل
.دورة قياس

القابلية 
للمتابعة

                  
                     

               
                     

                        
                     

خطواتعنالناتجللطالقالوطنيالمؤشرلتحكيمالخطوةهذهتهدفالغرض
.التصميم

فيوخبيراألنظمةفيوخبيراإلحصاءفيخبيرالىالمؤشرارسالتم
اطاتالشتراستيفاءهحيثمنالمؤشرلتقييماألسرياالجتماعيالعمل

الكفاية،المضافة،القيمةاألهمية،الوضوح،:وهيالتنميةمؤشرات
.للمتابعةوالقابليةللقياس،القابلية

كيف؟

التصميم. ب
تحكيم المؤشر: 4خطوة 
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المبررالتساؤل

بعض البيانات األولوية كنوع 
الطلقة ووقت الطلقة يتم النص

م عليهما في صك الطالق فلماذا ت
إدراجها ضمن التحديات؟

صحيح ان هناك بيانات يتم النص عليها في صك
التي الطالق حاليا  لكنها ال تنشر ضمن بيانات الطالق

.تصدرها وزارة العدل وهنا االشكالية

لماذا تم تخصيص حاالت الطالق 
في المتغيرات رغم ( بعد الدخول)

(  قبل الدخول)أن حاالت الطالق 
ُتشكل نسبة مؤثرة وليست 

بالقليلة؟

توصي هذه الدراسة بتوثيق وحساب جميع حاالت 
الفرقة بين الزوجين كما هو موضح في معادلة 

ولكن نقترح توثيق حاالت الطالق قبل . المؤشر
ي في الدخول كمتغير للتحليالت الالحقة  ألنه ال يؤد

وقد أشار خبراء العمل . الغالب الى تفكك أسري
االجتماعي إلى عدم احتسابه في مؤشر الطالق 
الوطني، ألنه في كثير من األحيان تكون هذه 
الفترة هي الفرصة الوحيدة المتاحة لتعرف 

.الطرفين على بعضهما

سنة فأكثر، ( 18)تم تحديد العمر بـ 
فهل تم األخذ باالعتبار حاالت زواج

سنة، ونسبتهم ( 18)القاصرات دون 
م ليست بالقليلة خاصة بعد أن ت

تنظيم ذلك وأخذ اإلذن بزواجهن عن 
طريق وزارة الصحة ووزارة الشؤون 

االجتماعية؟

ة توصي هذه الدراسة بتوثيق وحساب حاالت الفرق
بين الزوجين لجميع األعمار كما هو موضح في 

ولكن نقترح لحساب (. 29)صفحة ( 4)متغير رقم 
المؤشر الوطني العام للطالق القسمة على كافة

سنة فأكثر  لوجود 18مجتمع الزواج والمحدد بعمر 
سنة، أما 18تعميم بمنع عقد النكاح لمن لم يتم 

نسبة زواج ما دون ذلك للحاالت المستثناة فهي 
بد والمعادلة ال. تشكل نسبة ضئيلة من حاالت الزواج

.أن تضع ذلك في عين االعتبار

ما هي مبررات اختيار المتغيرات ال 
المكتوبة في بطاقة المؤشر؟15

معرفتها؟/ ما أهمية توثيقها

تم اختيار المتغيرات التي أشار ألهميتها خبراء 
العمل التنموي األسري في المملكة والتي يتم

د تفي. كذلك توثيقها في العديد من الدول األخرى
هذه المتغيرات في فهم العوامل االجتماعية 
الق واالقتصادية والبيئية المؤثرة على نسبة الط

وبالتالي تصميم سياسات وبرامج موجهة لتلك
.العوامل

ةمهممناقشةنقاطعدةللطالقالوطنيالمؤشرتحكيمعمليةانتجتالمبررات
.ومبرراتتساؤالتشكلعلىباألسفلنسردها

التصميم. ب
تحكيم المؤشر: 4خطوة 
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مراحل البناء. 3
التطبيق: مرحلة ج. 3. 3

:الهدف
ناتالبياجمعمرحلةمنانطالقا  المؤشراستخدامآلليةواضحةبإجراءاتعمليدليلبناء
.التقريربإصداروانتهاءالبياناتتحليلإلى
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عدد حاالت الفرقة 
ئنة بين الزوجين البا

في الفترة 
الزمنية

• المهنة
• الديانة
• سبب الطالق
• *الفئة العمرية
• متوسط الدخل الشهري
• أعلى تحصيل علمي

متوسط أعداد 
ن السكان المتزوجي

سنة 18بعمر 
في الفترة فأكثر

الزمنية

الشهر•
النوع•
الجنسية•
المنطقة•
*مدة الزواج•
*العمر عند الزواج•
نوع الطالق•
الُقّصرعدد األطفال•
عدد الطالقات السابقة•

التقديرات
السكانية
السنوية

استثناء 
حاالت 

الطالق 
األخرى من 

مجموع عدد 
الحاالت

السجالت
االدارية

استبيان 
المطلقين

كمي

الهيئة العامة لإلحصاء

وزارة العدل

نوعي

.ينصح بجمع البيانات األولية كميا  ومن ثم يتم بناء الفئات حسب المدخل* 

التطبيق. ج
جمع البيانات: 1خطوة 
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متنازل/ثابت/متصاعد

الهيئة العامة لإلحصاء

رة عدد حاالت الفرقة بين الزوجين البائنة في الفت
الزمنية

1000X                                                                 
"  سنة فأكثر18"تقدير عدد السكان للفئة العمرية 

ةللسكان المتزوجين في منتصف الفترة الزمني

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل منطقة

معدل الطالق حسب 
المنطقة

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل فئة 

عمرية

معدل الطالق حسب 
الفئة العمرية

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل فئة دخل

معدل الطالق حسب 
متوسط الدخل الشهري

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل مستوى 

تعليمي

معدل الطالق حسب 
أعلى تحصيل علمي

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل فئة من 

فئات المهن

معدل الطالق
حسب المهنة

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل فئة من 

فئات عمر الزواج

معدل الطالق حسب
مدة الزواج

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل فئة من 
زوجفئات أسباب الطالق لل

معدل الطالق حسب 
سبب الطالق من وجهة 

نظر الزوج

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل فئة من 
فئات أسباب الطالق 

للزوجة

معدل الطالق حسب 
سبب الطالق من وجهة 

نظر الزوجة

معدل الطالق السعودي 
في العام لكل فئة من 
رفئات عدد األطفال القّص 

معدل الطالق حسب عدد 
األطفال في سن القاصر

معدل الطالق في 
المجتمع السعودي 

في العام

التطبيق. ج
تحليل البيانات: 2خطوة 
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معــــدل النمــــو 
والتراجع مقارنة
ـــــــــــنوات  بالس

الماضية

ــــــــــــة  المقارن
بمعــــــــــــدالت 
ــــي  الطــــالق ف

الدول األخرى

العالقــــــــــــــة 
بمؤشــــــــــرات 

وطنية أخرى

ــــر  ــــات 3أكث فئ
عمرية من حيـث 

معدل الطالق

منـاطق 3أعلى 
من حيث معـدل 

الطالق

ــى  ــباب 3أعل أس
للطالق

معــدل الطــالق 
فـــي المجتمـــع 

السعودي

معــدل الطــالق 
السعودي لكـل 
متغيـــــر مـــــن 
المتغيـــــــــرات 
الــــواردة فــــي 
بطاقــة تعريــف

المؤشر

محتـــــوى 
تفــــــاعلي 
يمكــــــــن 
المستخدم
مــن اختيــار 
ــــر أو  متغي
ـــــــــــر  أكث
ويظهر لـه 

المعدل 

ي تقرير تحليل
للنشرة 
السنوية 
إلحصاءات 
الطالق

سنويةنشرة
إلحصاءات 
الطالق

لوحة عدادات 
المؤشر 
الوطني 
للطالق

شــــــهريســــــنوي

الهيئة العامة لإلحصاء

التطبيق. ج
إصدار التقارير: 3خطوة 
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التطبيق. ج
النشر التفاعلي: 4خطوة 

نموذج توضيحي للوحة عدادات المؤشر الوطني للطالق

المؤشر الوطني للطالق

:مصدر البيانات
.المملكة العربية السعودية. وزارة العدل. التقرير البياني الشهري
. المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة لإلحصاء. إحصاءات الزواج والطالق

معدل الطالق السعودي

نسبة حاالت الفرقة بين الزوجين : الوصف
البائنة في الفترة الزمنية إلى  تقدير عدد

للسكان" سنة فأكثر18"السكان للفئة العمرية 
المتزوجين في منتصف الفترة الزمنية

العمر

متوسط الدخل الشهري
أعلى تحصيل علمي

المهنة

الشهر
عدد حاالت الطالق

النوع

الجنسية

المنطقة

الديانة

مدة الزواج

العمر عند الزواج
نوع الفرقة

سبب الفرقة

معدالت الطالق

المؤشرات
المنطقة

.يةالتنمبمجاالتالعالقةذاتاالحصائياتلعرضتفاعليةعداداتلوحاتالدولمنالكثيرتستخدم
للبياناتوبسيطةشموليةنظرةتوفرالتيالمستخدمواجهاتأنواعمننوعهيالعداداتلوحة

لُتمكنالعداداتللوحات"التفاعلية"خاصيةإضافةويتم.مامتغيرأوبهدفالصلةذاتالكمية
أوناطقماوزمنيةمددمقابلوتحليلهاتتبعهاالمراداإلحصائياتاوالبياناتاختيارمنالمستخدمين

يتعرفأنللطالقالوطنيالمؤشرعداداتلوحةخاللمنيمكنالمثال،سبيلعلى.محددةفئات
هذيناختيارطريقعنعمريةفئةلكلالطالقأسبابعلىاألسريةالتنميةبرامجمصممو
.اللوحةيمينعلىالموضحةالقائمةمنالمتغيرين
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أهم المراجع. 4
.المملكة العربية السعودية. وزارة العدل(. هـ1441ذو القعدة، . )التقرير البياني الشهري
.المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة لإلحصاء(. 2019. )إحصاءات الزواج والطالق

جمعية المودة (. 2020. )دراسة معدالت الزواج والطالق في المملكة العربية السعودية
.للتنمية األسرية بمنطقة مكة المكرمة

االمارات العربية . مركز اإلحصاء ألمارة أبوظبي(. 2012. )إحصائيات الزواج والطالق
.المتحدة

.االمارات العربية المتحدة. مركز دبي لإلحصاء(. 2019-2016. )معدالت الطالق والزواج
المركز الوطني لإلحصاء . سلسلة اإلحصاءات المجتمعية(. 2019. )االستقرار الزواجي

.سلطة عمان. والمعلومات
.دولة الكويت. اإلدارة المركزية لإلحصاء(. 2019. )الزواج والطالق
.مملكة البحرين. هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية(. 2019. )الزواج والطالق

المركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج (. 2019. )إحصاءات الزواج والطالق
.العربية
. الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء المصري(. 2018-2006. )معدل الطالق

.  مكتب تعداد الواليات المتحدة(. 2019-2009. )معدالت الزواج والطالق حسب الوالية
.الواليات المتحدة األمريكية

.  إدارة حكومة سنغافورة(. 2019. )إدارة اإلحصاء
.  مكتب اإلحصاء األوروبي(. 2017-1965. )إحصاءات الزواج والطالق
.شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة(. 2019. )معدالت الزواج والطالق
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تأليف. 5

أفنان كوشك. د
مستشار استراتيجيات تعظيم األثر

:المهنيةالخبرات
-2013)مستشار استراتيجيات تعظيم األثر  •

(.مستمر
مساعد باحث لدراسات القطاع غير الربحي، جامعة •

(.2018-2017)سان دييغو 

:فيهاشاركتالتيالمشاريعأبرز
تصميم سياسات مؤثرة على منظومة اإلنتاج •

الثقافي لصالح وزارة الثقافة
تقييم الجدوى من برنامج حساب مواطن والبدائل•

األعظم أثرا  لصالح برنامج حساب مواطن
إمكانيات األوقاف في تحقيق أهداف دراسة •

لصالح مكتب 2030التنمية المستدامة ورؤية 
األمم المتحدة في المملكة

ريةقياس أثر برامج مؤسسة سالم بن محفوظ الخي•
ون بناء المؤشر الوطني للطالق لصالح مجلس شؤ•

األسرة وجمعية المودة للتنمية األسرية
قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي التابع •

لسدكو القابضة
عي تطوير نموذج تقييم الحالة لألخصائي االجتما•

لصالح برنامج اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكان
االحتياجات المجتمعية بمنطقة الحدود دراسة •

الشمالية لصالح مؤسسة سليمان الراجحي 
الخيرية

عية تقييم وتطوير مبادرات مراكز األحياء لصالح جم•
مراكز األحياء في منطقة مكة المكرمة

لح بناء نظرية تغيير النمو المهني للشباب لصا•
(متقن)برنامج باسمح لخدمة المجتمع 

:العلميةالخلفية
دكتوراة دراسات القيادة من جامعة سان دييغو، •

.كاليفورنيا، أمريكا
ماجستير سياسات عامة من جامعة جنوب •

.كاليفورنيا، كاليفورنيا، أمريكا

ريان الخالوي. د
(خبير موضوعي في نظام األحوال الشخصية)

:المهنيةالخبرات
أستاذ القانون المدني المساعد•
مستشار قانوني في مجال األوقاف والقطاع غير•

الربحي

:فيهاشاركالتيالمشاريعأبرز
في دراسة األطر التنظيمية والتشريعية لألوقاف•

ضوء التجربة األمريكية
الح المشاركة في بناء المؤشر الوطني للطالق لص•

مجلس شؤون االسرة وجمعية المودة للتنمية 
االسرية

خدمة عماداتالمشاركة في دراسة أدوار •
المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات 

٢٠٣٠السعودية في تحقيق رؤية المملكة 
اكة المشاركة في بناء الخطة االستراتيجية للشر•

المجتمعية في الجامعة في ضوء التحول لنظام 
الجامعات الجديد

المشاركة في بناء المعيار الوظيفي لنظار •
األوقاف 

:العلميةالخلفية
دكتوراة في القانون من جامعة انديانا، •

، الواليات المتحدة االمريكيةبلومنجتون
ماجستير في القانون من جامعة انديانا، •

، الواليات المتحدة االمريكيةبلومنجتون
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