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1- مقدمة:
مشكالت  كحدوث  السلبية  الظواهر  من  العديد  عنه  وينتج  مصر،  في  األسرة  تفكك  أشكال  أحد  الطالق  يعد 

نفسية لألطفال وظاهرة أطفال الشوارع واألطفال بال مأوى.

إال  الطالق في مصر  الضوء على  تلقي  التي  املاضية  الفترة  الصحفية خالل  التحقيقات  العديد من  وقد ظهرت 

أن هذه التحقيقات لم تستند إلى أرقام مدققة. وتلقي هذه الورقة الضوء على الطالق في مصر من خالل اإلحصائيات 

الصادرة عن مجموعة من املصادر املوثوقة للبيانات.

2-  تطور الطالق يف مصر:
بلغ عدد إشهادات الطالق خالل عام 2017 نحو 198 ألف حالة، بزيادة قدرها نحو 

أن  57 ألف حالة طالق مقارنًة بعدد احلاالت املسجلة خالل عام 2009، وهو ما يعني 

حاالت الطالق زادت في مصر خالل الفترة 2009 إلى 2017 بنحو 40.2% مبتوسط معدل 

منو سنوي قدره %4.3. 

وتعد الزيادة في حاالت الطالق أكبر من الزيادة املناظرة في حاالت الزواج حيث 

زادت حاالت الزواج خالل نفس الفترة من نحو 759 ألف حالة زواج إلى نحو 913 ألف 

هو  وكما   .%2.3 سنوي  زيادة  معدل  متوسط  يناظر  ما  وهو   %20.2 بزيادة  زواج  حالة 

موضح في جدول 1، فإن منسوب عدد حاالت الزواج لكل حالة طالق اجته للزيادة بني 

2009 و2011، ثم بدأ في التراجع من 5.9 حالة زواج لكل حالة طالق عام 2012 إلى 4.6 

حالة زواج لكل حالة طالق في 2017.

جدول )1( تطور عدد عقوق الزواج وإشهادات الطالق في الفترة من 2009 إلى 2017

املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، سنوات متعددة.
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عدد عقود الزواجالسنوات
عدد إشهادات 

الطالق
عدد حاالت الزواج 

لكل حالة طالق

2009759,004141,4675.4

2010864,857149,3765.8

2011897,969151,9335.9

2012922,425155,2615.9

2013909,350162,5835.6

2014953,137180,3445.3

2015969,399199,8674.9

2016938,526192,0794.9

2017912,606198,2694.6

ال تتضمن إشهادات 
الطالق أحكام الطالق 
الصادرة عن احملاكم 

واليت بلغت 9364 
حكم يف عام 2017



ويشير توزيع اشهادات الطالق حسب نوع الطالق إلى أن معظم حاالت الطالق )84% منها( هي حاالت طالق بائن 

بينونة صغرى مبعنى أن املطلقة ميكنها العودة إلى مطلقها بعقد جديد ومهر جديد، وهو ما يفتح الباب أما عودة األسرة 

إلى وضعها السابق مرة أخرى. وميثل الطالق الرجعي 11% من إجمالي حاالت الطالق التي وقعت في 2017 مبعنى أن املطلق 

ميكنه رد زوجته مرة أخرى خالل فترة العدة، وبعد انتهاء فترة العدة يعتبر الطالق بائن. 

ويشكل الطالق البائن بينونة كبرى -والذي ال ميكن بعده عودة املطلقة إلى مطلقها 

مرة أخرى- أقل من 2% من حاالت الطالق. ومازالت بيانات الطالق تعاني من عدم االكتمال 

إذ أن 3.4% من حاالت الطالق نوعها غير مسجل في إشهادات الطالق.

وباإلضافة إلى إشهادات الطالق، بلغ عدد أحكام الطالق النهائية الصادرة عن 

احملاكم 9364 حكم في 2017 ويشكل اخللع 77% من أحكام الطالق في 2017 حيث 

بلغت عدد أحكام اخللع 7199 حكم، ومن بني أحكام الطالق كانت 1072 حالة بسبب 

أحكام  عدد  في  ملحوظة  زيادة  إلى  األخيرين  العامني  بيانات  مقارنة  وتشير  اإليذاء. 

التي صدر خاللها  األحكام  عدد  بلغ  والذي  السابق  بالعام  مقارنًة   2017 عام  الطالق 

6305 حكم، ويتطلب حتليل هذه الزيادة والتي تربو على 50% إلى بيانات أكثر تفصيالً لتوضيح ما إذا كانت بسبب زيادة 

القضايا املرفوعة في احملاكم أم بسبب سرعة الفصل في القضايا املنظورة.
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صدر قانون اخللع يف 
مصر يف عام 2000، وقد 

ارتفع عدد حاالت اخللع 
من 1863 يف 2009 إىل 7199 

حالة يف عام 2017

 هل أصبح من السهل أن تنال املرأة حقها يف الطالق من احملكمة؟

عدد 

االستجابات

739

يرى ثلثا املستجيبني أنه أصبح من السهل أن تنال املرأة حقها يف الطالق من احملكمة، وختتلف نسب املوافقة 
بني املناطق املختلفة لتصل 77% بني سكان الوجه القبلي و64% بني سكان احملافظات احلضرية و59% بني سكان 

الوجه البحري.



وجتدر اإلشارة إلى أن اختالف مصادر البيانات قد يعطي انطباعات مختلفة عن حجم ظاهرة الطالق في مصر، فنتائج 

تعداد السكان لعام 2017 تشير إلى أن عدد السيدات املطلقات لم يتجاوز 462 ألف مطلقة وهو ما ميثل أقل من 2% من 

في  الطالق  هرة  إجمالي السيدات في سن الزواج والالتي تزوجن دون السن )18+(. وهو ما يعطي انطباع بأن حجم ظا 

مصر محدود. وفي املقابل النظر إلى نتائج إحصاءات الطالق )والتي ترصد عدد حاالت الطالق السنوي( يشير إلى تفاقم 

الظاهرة واجتاهها إلى التزايد.

ولعله من األهمية مبكان اإلشارة إلى أن االختالف بني املصدرين مرجعه أن أعداد حاالت الطالق الناجتة عن إحصاءات 

الطالق ال تعني بالضرورة بقاء السيدة خارج نطاق الزوجية بصورة أبدية، حيث يطرأ تغير على حالتها الزواجية من خالل 

العودة للزوج أو الزواج مرة أخرى. وتشير بيانات نشرة الزواج والطالق الصادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

إلى أن حوالي 4400 حالة عودة للزوج بعد الطالق وحوالي 24 ألف حالة إعادة زواج لسيدة مطلقة حدثت في 2017. يضاف 

إلى ذلك أن الوفيات التي حتدث بني املطلقات تعكسها بيانات التعداد وال تعكسها بيانات إحصاءات الطالق. وبالرغم من 

ذلك إال أن االختالفات بني مصادر البيانات قد ال تفسر بالكامل تباين التقييم حلجم ظاهرة الطالق، حيث من احملتمل أن 

يكون هناك نقص في حصر املطلقات من واقع بيانات التعداد السكاني ألسباب ثقافية.    
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تتطلب دراسة أحكام الطالق بصورة متعمقة إتاحة ملزيد من البيانات منها ما يلي:

توزيع احكام الطالق حسب سن الزوج وسن الزوجة  -1

توزيع أحكام الطالق حسب تعليم الزوج وتعليم الزوجة  -2

أن  من  فبالرغم  الزواجية،  احلياة  مدة  حسب  الطالق  احكام  توزيع  بيانات  استكمال   -3

العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  التي يصدرها  والطالق  الزواج  اجلدول متوافر في نشرة 

واإلحصاء إال أن البيانات ثلثي حاالت الطالق غير مدون لها مدة احلياة الزواجية.

توزيع أحكام الطالق حسب مدة التقاضي.  -4

عدد قضايا الطالق املرفوعة كل عام موزعة حسب خصائص الزوجني.  -5

أُنشئت محكمة األسرة عام 2004 وفًقا لقانون رقم 10 وبدأ تطبيقه في 1 أكتوبر2004، وحدد 

الطالق  تشمل  والتي  الشخصية  األحوال  قضايا  جميع  في  بالنظر  اختصاصها  القانون 

والنفقة واألجور سواء بالنسبة للزوجة أو األوالد أو األقارب وحضانة األطفال، وتؤلف محكمة 

األسرة من ثالثة قضاة يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس احملكمة االبتدائية. وفي عام 2017 

بلغ عدد دوائر محكمة األسرة في مصر 233 دائرة.



شكل )1( توزيع اشهادات الطالق لعام 2017 حسب نوع الطالق

املصدر: حمسوب من بيانات نشرة الزواج والطالق، 2018.

3- معدل الطالق اخلام:
بلغ معدل الطالق 1.8 حالة لكل ألف من السكان في 2009 وارتفع ليصل في 

2014 إلى 2.1 حالة طالق لكل ألف من السكان واستمر حول هذا احلد حتى عام 2017.
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تخلف حاالت الطالق ورائها أسرة مفككة يعاني كل أفرادها وخصوصاً 

األطفال من مشكالت عديدة، ومنها مشكلة الرؤية ورغبة بعض اآلباء 

في تطبيق نظام االستضافة وخفض سن احلضانة وغيرها. 

حاالت  توزيع  حول  بيانات  توافر  أهمية  مدى  تعكس  القضايا  هذه 

األطفال  عدد  حصر  ميكن  حتى  وأعمارهم  األبناء  عدد  حسب  الطالق 

الذين يعانون من هذه املشكالت، كما يتطلب األمر إجراء دراسات حالة 

متعمقة حول األسر التي تتعرض لطالق األبوين وإجراء حوار مجتمعي 

حول التعديالت املقترحة على قانون األحوال الشخصية. 

معدل 
الطالق اخلام هو عدد 

حاالت الطالق لكل 1000 
من السكان، ويتم حسابه 
باستخدام املعادلة التالية:

معدل الطالق اخلام = )عدد 
حاالت الطالق خالل السنة/ 

عدد السكان يف منتصف 
السنة( ×1000



شكل )2( معدالت الطالق في الفترة من عام 2009 إلى 2017

املصدر: ماجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، سنوات متعددة.

شهدت معدالت الطالق في احلضر اجتاهاً تصاعدياً بني عامي 2009 و2017، بينما املعدالت في الريف كانت أقرب 

إلى الثبات حيث تذبذبت حول 1.6 حالة طالق لكل ألف من السكان. وعلى عكس معدالت الزواج، جند أن معدالت الطالق 

في الفترة من 2009 إلى 2017 أعلى في احلضر منها في الريف، وبدايًة من عام 2010 أصبح التزايد في معدالت الطالق في 

احلضر أعلى من التزايد في معدالت الطالق في الريف. 

شكل )3( توزيع اشهادات الطالق لعام 2017 حسب نوع الطالق

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2018.
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وتشير بيانات إحصاءات الطالق إلى تفاوتات جغرافية حادة حيث يتراوح بني 4 لكل ألف من السكان في القاهرة و1 

في األلف في محافظتي املنيا وأسيوط. وبوجه عام يرتفع املؤشر في احملافظات احلضرية حيث يصل في اإلسكندرية إلى 

)3.6 لكل ألف من السكان( وفي بورسعيد إلى )3.5 لكل ألف من السكان( وفي  اجليزة إلى )2.8( وفي السويس إلى )2.7(.

شكل )4( معدل الطالق في 2017 حسب احملافظة

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2018.

 4- العمر عند الطالق:
بلغت عدد حاالت الطالق التي وقعت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة نحو 10 آالف حالة طالق متثل 5% من حاالت 

الطالق التي وقعت في 2017، وثلثي هذه احلاالت حدثت خالل السنة األولى للزواج والثلث خالل السنة الثانية للزواج، كما 

أن نصف هذه احلاالت وقعت لسيدات لم يلتحقن بالتعليم. وتتركز حاالت الطالق في الفئة العمرية 20-34 سنة حيث 

متثل نسبة حاالت الطالق في هذه األعمار 55% من حاالت الطالق التي وقعت في 2017.

ويتراوح متوسط السن عند الطالق املسجل في إشهادات الطالق التي متت خالل الفترة من 2009 إلى 2017 سنة 

بني 32 و33 سنة لإلناث ويتراوح بني 38 و39 للذكور في نفس الفترة.
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شكل )5( توزيع إشهادات الطالق املسجلة في 2017 حسب عمر الزوجة

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2018.

جدول )2( متوسط السن عند الطالق

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر يف أرقام، سنوات متعددة.
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السنة
متوسط السن عند الطالق

ذكورإناث

200931.738.0

201032.738.9

201132.538.6

201231.838.2

201333.138.9

201433.339.2

201532.338.8

201632.438.9

201732.739.0



5- الطالق حسب احلالة التعليمية:
توضح بيانات إحصاءات الزواج والطالق أن 37% من املطلقات لم يلتحقن بالتعليم، و36% من املطلقات حصلن على 

تعليم متوسط أو أقل من متوسط، و1.4% حاصالت على تعليم فوق متوسط و14% حاصالت على تعليم جامعي أو أعلى.

وقد بلغ عدد حاالت الطالق بني اجلامعيات حوالي 27 ألف حالة طالق، وُخمس هذه احلاالت ملطلقات كن متزوجات من 

أزواج أقل منهن في التعليم.

وتوضح البيانات أن ما يقرب من ربع حاالت الطالق وقعت بني أزواج وزوجات لم يلتحقوا بالتعليم وهو ما يشير إلى 

خطورة انخفاض املستوى التعليمي وأثره على تفكك األسرة.

شكل )6( توزيع اشهادات الطالق لعام 2017 حسب تعليم املطلقة

املصدر:حمسوب من بيانات نشرة الزواج والطالق، 2018.

وتشير البيانات إلى أن تعليم املطلقة كان أعلى من تعليم املطلق في 10% من حاالت الطالق بينما كان تعليم 

املطلقة أقل من تعليم املطلق في 21% من احلاالت وفي 54% من احلاالت كان املطلق واملطلقة على نفس املستوى من 

التعليم، ويتضح أيضاً عدم اكتمال بيانات التعليم حيث كان تعليم املطلق أو املطلقة غير مسجل في 15% من إشهادات 

الطالق.
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شكل )7( توزيع اشهادات الطالق لعام 2017 حسب الفجوة بني تعليم املطلقة والطلق

املصدر:حمسوب من بيانات نشرة الزواج والطالق، 2018.

6- مدة احلياة الزواجية :
حوالي 15% من حاالت الطالق التي متت في 2017 حدثت بني زوجني مدة احلياة الزواجية بينهما أقل من سنة. وحوالي 

18% بني زوجني مدة احلياة الزواجية بينهما 10 سنوات أو أكثر. وتوضح بيانات إحصاءات الزواج والطالق لسنوات متتالية أن 

اإلحصاءات تعاني من عدم اكتمال بيانات مدة احلياة الزواجية حيث بلغت نسبة احلاالت غير املبني لها مدة احلياة الزواجية 

في عام 2017 حوالي %26.

شكل )8( توزيع حاالت الطالق حسب مدة احلياة الزواجية عام 2017 

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2018.
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7- املراجع :
- اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات الزواج والطالق، 2009 - 2017

- املسح السكاني الصحي لعام 2014، الزناتي ومشاركوه ووزارة الصحة، 2015

- ماجد عثمان، حنان جرجس، أمناط الزواج في اجملتمع املصري، مشروع قضايا وسياسات السكان والتنمية، 2008

الوجه البحري والالتي سجلن نحو 5.2% من إجمالي املتعطلني.

10


