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 مقّدمة

 

في ظل التنمية الشاملة التي تشهاها إمارة أبوظبي، تزايا االهتمام بالجانب الثقافي والترفيهي. لذا انتهجت حكومة 
 .يجمع ما بين إحياء الموروث الثقافي المحلي واستيراد اإلبااع العالمي المتطور  أبوظبي نهج مزدوج

أبوظبي جهودا كبيرة لبناء قاعاة  -وتزامنا مع األهمية المتزاياة ألنشطة الثقافة والترفيه في اإلمارة، يبذل مركز اإلحصاء
بيانات إحصائية شاملة ومتجادة عن هذه األنشطة، بالتعاون مع شركائه االستراتيجيين. وتعا هذه النشرة أحا المبادرات 

  .وتوجهات المركز في هذا المجالاإلحصائية المهمة التي تعزز جهود 

في إمارة أبوظبي خالل السنوات  التراث واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعيةب اإلحصاءات المتعلقة وتتناول النشرة
ومما يزيا  التراث واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعية، الخامات المكتبية، اإلعالم،وتغطي النشرة بالتفصيل  ،األخيرة

من أهمية النشرة عرضها عاداً من المؤشرات والتحليالت اإلحصائية المهمة التي تساعا على متابعة اتجاهات هذه 
األنشطة ودراستها بشكل أكثر تخصصاً وتعمقاً وتحليل آثارها في استشراف المستقبل ورسم الخطط واالستراتيجيات 

 .شاملة والمستاامة، وبما ينسجم مع رؤية وتوجهات حكومة أبوظبيالمتكاملة، تحقيقاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية ال

يتصار هذه النشرة موجز عن النقاط واإلحصاءات الرئيسة، ما يوفر للقارئ فكرة عامة وسريعة عن أهم النتائج التي 
من مؤشرات الثقافة تضمنتها، كما تحتوي العايا من الجااول اإلحصائية التفصيلية والرسومات البيانية التي تغطي العايا 

والترفيه والرعاية االجتماعية في إمارة أبوظبي، بينما يوفر قسم المالحظات التوضيحيّة الوارد في نهاية النشرة شرحا ً 
 .للمصطلحات الفنية المستخامة

تعاون  أبوظبي من جهود حثيثة، فإنه البا من التأكيا على أن هذه النشرة هي ثمرة -ورغم كل ما بذله مركز اإلحصاء
مشترك مع عاد من الشركاء االستراتيجيين الذين قاموا للمركز ما يحتاجه من بيانات تضمنها هذا اإلدصاار. وفي هذا 
الخصوص، يتقام المركز بوافر الشكر والتقاير إلى هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وزارة الشؤون االجتماعية، المجلس 

بلاية ماينة أبوظبي، بلاية ماينة العين، بلاية المنطقة الغربية، المؤسسة الوطني لإلعالم، شركة أبوظبي لإلعالم، 
  .العامة لحايقة الحيوان واألحياء المائية بالعين وماينة ألعاب الهيلي

وإننا وإذ نضع بين أيايكم النشرة السنوية إلحصاءات الثقافة والترفيه، فإننا نتطلع إلى مقترحاتكم البناءة لتطويرها من حيث 
لشمول وجودة البيانات وطريقة عرضها وتحليلها، آملين أن يلبي هذا اإلدصاار متطلبات متخذي القرار وكافة المهتمين ا

 .والمعنيين بهذه األنشطة في إمارة أبوظبي
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 النقاط األساسية
  

 الخدمات الاكتبية .2

 

االقتصاد والسياسة و ينالاّ و التاريخمثل  الموضوعاتعلى العايا من الكتب حول مجموعة من  دار الكتب الوطنيةتحتوي 

% 4.3وبزيادة مقاارها ، 1022كتاباً في عام  383,393ها فيفرة ا، وبلغ عاد الكتب المتوألطفالاالعلوم البحتة وكتب واآلداب و

 .1020مقارنة بعام 

 فكانت كتب الفنون اً فراتو%، أما األقل 23فراً في دار الكتب الوطنية وبنسبة بلغت االكتب الاينية األكثر تو اّ تع

 .1022فرة خالل عام ا% من إجمالي الكتب المتو3وبنسبة 

 1022% في عام 9إلى  1002% في عام 3"معارف عامة" من  نسبة كتب ارتفعت. 

  1022% في عام 24إلى  1002% في عام 23انخفضت نسبة كتب "سياسة" من. 

 

 :ات األجنبيةباللغة العربية واللغعلى كتب دار الكتب الوطنية تحتوي و

 الكتب  من %23)بنسبة تصل إلى  اآلدابتشمل عّاة موضوعات  1008في عام المقروءة لكتب العربية تناولت ا

 .%22والعلوم التطبيقية  ،%21الجغرافيا والتاريخ والعلوم البحتة و واالجتماعيات ينالاّ و (المقروءة

 واللغات )كالهما  اتجتماعياالو %23وبنسبة  م التطبيقيةالعلوجنبية فكانت لموضوعات التي تناولتها الكتب األأما ا

 .%20بنسبة  ( والجغرافيا والتاريخ22%

 

 األطفال:كبار وكتب لخادصة ل قاعات علىدار الكتب الوطنية تحتوي 

 في عام  8,343 إلى 1002 عام في شخص 3,329كبار من اللمستفياين من قاعة ارتفع المتوسط الشهري لعاد ا

 .%2.4مقااره سنوي ة بمتوسط مع زياد ،1008

 1008في عام  2,310 إلى 1002 عام شخص في 2,098الشهري من المتوسط ارتفع ألطفال، اقاعة إلى  بالنسبة، 

 .%23.1مقااره سنوي مع زيادة بمتوسط 

، مع زيادة بمتوسط 1008في عام  اً زائر 231,938إلى  1003في عام  اً زائر 208,434ارتفع عاد زوّار دار الكتب الوطنية من 

، 1008في عام  اً مستعير 11,331إلى  1003في عام  اً مستعير 29,030%، وارتفع عاد المستعيرين من 22سنوي مقااره 

 %. 21مع زيادة بمتوسط سنوي مقااره 

خر  التابعة على الفروع األغالق دار الكتب الوطنية وإجراء أعمال إعادة التأهيل للمبنى واالعتماد إ ، تمّ 1020خالل عام 

 .1022( على التوالي خالل عام 333و 8,342  إلى االنخفاض الكبير في عاد المتردّدين الزوّار والمستعيرين )ما أدّ لها، 
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 اإلعالم .1

 

وأدبية  محاضرات علمية ودينية اإلمارة إلىفي التي تعقا ف الموضوعات التي تتناولها المحاضرات الثقافية تصنّ 

 قنية:ة وتيسياسواقتصادية/

  1022عام  خالل %23بة انخفضت إلى إال أن هذه النس ،%40 العلمية بلغت نسبة المحاضرات 1002في عام. 

  نسبة  ين زادتح، في 1022في عام  %19إلى  1002في عام  %10من  ةاألدبيمحاضرات الارتفعت نسبة

فقا قتصاد والسياسة رات االمحاض أما، 1022 عام في %28لتصل إلى  1002% في عام 3من  المحاضرات التقنية

 .1022في عام  %12إلى  1002في عام  %23من زادت هي األخر  

 21نقطة مئوية، والبرامج اإلذاعية الاينية بمقاار  13بمقاار  ية المنتجة محلياً "خامات وأركان"ارتفعت نسبة البرامج اإلذاع

وبث  منوعاتو إخباريةو "ثقافية ية المنتجة محلياً ، وانخفضت باقي البرامج اإلذاع1022و 1020نقطة مئوية بي عامي 

 نقطة مئوية. 12و 3مباشر" وبنسب متراوحة بين 

 

 التراث واألنشطة الترفيهية .3

 

من التراث الثقافي، ويظهر هذا االهتمام من خالل  ا اهتماماً شايااً لكونها جزءاً هإمارة أبوظبي بالمواقع التاريخية، وتولي هتمّ ت

 نظيم الفعاليات الثقافية في اإلمارة.تشييا المتاحف وت

  إلى  1002في عام زائراً  1,219,492قافية بنسبة ضئيلة من ثعاد الزوّار للمواقع والفعاليات الارتفع إجمالي

 % خالل تلك الفترة. 2.8 ـزيادة ب، وقّارت هذا ال1022في عام  1,302,244

  ًة ضئيلة، فقا انخفض مؤشر عاد الزوّار لكل بد الزوّار بنسلزيادة المستمرة في عاد السكان وزيادة عاإلى ا ونظرا

 2,134إلى  1002من السكان في عام  2,000لكل  2,388إلى المواقع والفعاليات الثقافية من من السكان  2,000

 .1022من السكان في عام  2,000لكل 

 

 من% 43 واإلناث% 33 الذكور نسبة وكانت ،زائراً  242,220 أبوظبي إمارة في المتاحف زوّار عاد بلغ ،1022 عام خالل

 ،%22.2 بنسبة" وطالبات طالب" فئة تليها ،%93 بنسبة للمتاحف زيارة الفئات أكثر من" سياح" فئةوتعّا  .الزوّار إجمالي

 .التوالي على ارالزوّ  إجمالي من%( 0.9 و% 2.0) ضئيلة بنسب" رسمية وفود"و" ومعلمات معلمون" افئت وأخيراً 

 

 يباأ ثم ومن سنة، كل في األول الربع خالل يزداد المتاحف زوّار عاد أن إلى البيانات تشير الماضية، الخمسة عواماأل خالل

 الربع خالل الرتفاعإلى ا ويعود اإلجازات، موسم وباء الحرارة درجات ارتفاع بسبب والثالث الثاني الربعين خالل االنخفاض

 األشهر أكثر من وديسمبر نوفمبرا شهرويعّا . الماارس طلبة وزيارات السياح من الكبيرة األعااد بسبب وذلك، األخير

 .التوالي على الزوّار إجمالي من% 23.3 و% 23.3 يقارب ما 1022 عام خالل بلغت حيث الفترة، تلك خالل للزوّار استقطاباً 

 

 كل من الزوّار اجمالي نصف للمتحف الزوّار بةنستجاوزت  1022 عام ففي للزوّار، استقباالً  المتاحف أكثر من العين قصرّا يع

 وبمتوسط الجاهلي متحف ذلك ويلي ،%19.2 يبلغي شهر وبمتوسط الثانية لمرتبةا في الوطني العين متحف ويأتي شهر،

 %.2.3 دلما ،ومتحف%21.2 شهري
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 1022ار الاتاحف حسب الفئة والنوع، : التوزيع النسبي لزوّ (2) الشكل          

         

 أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث. –المصار: مركز اإلحصاء         

 

 

 ةتجتااعيالرعاية اال .4

 

الاخل المحاود و الصحيذوي االحتياجات مثل العجز  منالحاالت العايا من بمساعاة ة جتماعيوزارة الشؤون اال قامت

تعمل تحت  التيالحضانة  دوركذلك و ،حسب نوع النشاط عامجمعيات النفع الوتقوم الوزارة بتسجيل . السن كبارواحتياجات 

 إشراف الوزارة.

 لجمعيات  جماليمن العاد اإل %13عامة من وخامات م خامات ثقافية التي تقاّ جمعيات النفع العام نسبة  ارتفعت

 .1020في عام  %30إلى  1002في عام النفع العام 

  زاد ّ  12,222إلى  1008في عام  28,988من جمعيات النفع العام ( في نيوالمنتسب ينالعاملي لألعضاء )العاد الكل

 .1020في عام 

  ن درهم في عام مليو 223.3إلى  1008مليون درهم في عام  228.3ارتفعت قيمة المساعاات االجتماعية من

 % خالل تلك الفترة.3.3 ، بزيادة قارها1022

 من إجمالي الحاالت 33.42لمسن"، حيث بلغت "ا حاالتهي  للذكور كانت أعلى نسبة للحاالت المستفياة %

% من 31.33وبنسبة من أعلى الحاالت المستفياة  المستفياة للذكور، وأما لإلناث فكانت حاالت "الطالق"

  .1022ناث خالل عام إجمالي الحاالت المستفياة لإل

زادت نسبة األطفال المواطنين في  لكوكذ .2011في عام  85إلى  1002في عام  23حضانة من لكل األطفال  لوقا زاد معاّ 

 .1022في عام  %34إلى  1002في عام  %11من دور الحضانة 
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 الجداول اإلحصائية

 الخدمات الاكتبية   

 

 1022 -1006 ،حسب الاوضوع : التوزيع النسبي للكتب في دار الكتب الوطنية2.2تجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الاوضوع 

 393,587 375,923 366,758 340,681 330,102 308,750 العدد اإلتجاالي للكتب

     النسب الائوية                               

 100 100 100 100 100 100 الاجاوع

 15 15 16 15 16 16 دين

 13 13 13 13 13 14 تاريخ

 14 14 14 15 15 16 آداب

 14 14 14 15 16 17 سياسة

 5 5 5 4 4 4 اقتصاد

 4 4 4 4 4 4 قانون

 3 3 3 3 3 3 فنون

 8 8 7 8 8 8 علوم بحتة

 9 9 9 7 7 7 علوم تطبيقية

 7 6 6 7 7 7 أطفال

 8 8 8 8 8 5 معارف عامة

 .هيئة أبوظبي للثقافة والتراثو، أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء 

 

 1009– 1008 ،كتب الاقروءة حسب الاوضوع ولغة الكتابالتوزيع النسبي لل: 1.1تجدول 

 2009                 2008                 العام

 تجنبيأ عربي تجنبيأ عربي الاوضوع

 النسب الائوية         

 100 100 100 100 الاجاوع

 9 7 12 8 معارف عامة

 9 6 8 9 فلسفة وعلم نفس

 8 12 7 13 ديانات

 11 12 11 12 اتاجتماعي

 11 7 9 7 لغات

 9 12 12 11 علوم بحتة

 15 11 16 9 علوم تطبيقية

 8 6 6 5 فنون

 9 13 9 13 دابآ

 10 12 9 13 يخجغرافيا وتار

 .ثأبوظبي للثقافة والترا هيئة و ،ظبيأبو -المصار: مركز اإلحصاء 
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 1009 -1006 ،واألطفال قاعات الكبار: الاتوسط الشهري للاستفيدين من 1.3تجدول 

 القاعات الرئيسية        

 اإلتجاالي األطفال الكبار العام

2006 7,768 1,089 8,856 

2007 5,086 1,290 6,376 

2008 9,222 2,059 11,280 

2009 9,345 1,520 10,865 

 .أبوظبي للثقافة والتراث هيئة و ،أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء 

 

 

 

 
دار الكتب الوطنية حسب من  والاستعيرين النوعي للاتردّدين: التوزيع 4.2تجدول 

 1022و 1009 - 1002، *النوع
  2005 2006 2007 2008 2009 2011 

 9,741 132,859 123,772 109,434 106,275 170,339 الزوّار

 النسب الائوية                                                            

 - 58.1 57.3 59.2 60 53.7 ذكور

 - 41.9 42.7 40.8 40 46.3 إناث

 357 22,332 19,600 18,050 17,191 10,524 نوالاستعير

 النسب الائوية                                                           

 - 65 62.1 65.4 66.7 54 ذكور

 - 35 37.9 34.6 33.3 46 إناث

                                                                                                                  .هيئة  أبوظبي للثقافة والتراثو ،أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء 

 .إلعادة تأهيل المبنى نظراً  1020*أغلقت المكتبة خالل عام 
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 اإلعالم

 
 1022 - 1006 : التوزيع النسبي لاحاضرات الاوسم الثقافي حسب الاوضوع،2.1تجدول    

 2011 2010 2009 1008 2007 2006  موضوع الاحاضرة

 النسب الائوية                                         

 100 100 100 100 100 100 جمالياإل

 15 15 16 31 34 40 علمي

 13 23 14 13 12 16 ديني

 28 29 34 32 32 20 أدبي

 26 19 21 12 9 17 تصادي/سياسياق

 19 15 16 13 12 7 تقني

 أبوظبي للثقافة والتراث.هيئة  وأبوظبي،  -المصار: مركز اإلحصاء 
  

  
 

: التوزيع النسبي للاطابع والاكتبات وبيع الكتب ودور النشر والدعاية واإلعالن ودور السيناا 1.1ل تجدو

 2009 - 2008،حسب الانطقة

 تجاالياإل الغربية العين أبوظبي السنة نوع العال 

 النسب الائوية             

 المطابع
2008 82 18 0 100 

2009 81 19 0 100 

 

 مكتبات بيع الكتب
2008 61 34 4 100 

2009 62 34 4 100 

      

 وتوزيعها دور نشر الكتب
2008 87 12 1 100 

2009 88 12 1 100 

 

 وتوزيعها دور نشر الصحف والمجالت
2008 85 14 1 100 

2009 84 14 1 100 

 

 دور الاعاية واإلعالن
2008 95 4 1 100 

2009 94 5 1 100 

 

 دور السينما
2008 65 35 0 100 

2009 59 41 0 100 

 .المجلس الوطني لإلعالموأبوظبي،  -المصار: مركز اإلحصاء 
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                                             تبث من إذاعات أبوظبي: التوزيع النسبي للبرامج اإلذاعية التي 3.1تجدول 

 1022 -2009، حسب النوع
 2011 2010 1009   أنواع البرامج

 النسب الائوية                                

 100 100 200   الاجاوع

 دينية
 

61 12 24 

 ثقافية
 

5 19 2 

 إخبارية
 

84 40 29 

 منوعات
 

32 16 7 

 بث مباشر
 

3 7 2 

 34 7 7   خامات وأركان

.المجلس الوطني لإلعالموأبوظبي،  -المصار: مركز اإلحصاء   
 

 

 
 يةالترفيه واألنشطة التراث

 
 1022 - 1006والحدائق العامة،  لحديقة الحيوانات والاتاحفمن السكان(  20000: عدد الزوّار )لكل 2.3تجدول 

  2006 2007 1008 2009 1020 2011 

 من السكان( 20000لاعّدل )لكل ا                                                                         

 41,27 1,380 2,763 2,164 2,251 1,799 إتجاالي الزوّار 

 433 485 417 430 421 424 حايقة الحيوان

 150 172 113 156 158 161 ماينة ألعاب الهيلي

 622 658 1,136 1,501 1,590 1,139 الحاائق العامة

 19 20 21 33 35 36 متحف العين

 40 39 45 43 45 39 متحف قصر العين

 1 1 1 2 - - متحف دلما*

 10 6 7 - - - متحف قلعة الجاهلي**

المؤسسة العامة لحايقة الحيوان واألحياء والمنطقة الغربية، بلاية وبلاية ماينة أبوظبي، وأبوظبي،  -المصار: مركز اإلحصاء 

 هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وحايقة ألعاب الهيلي.و، بالعين المائية

 .2008 عامافتتح في  *. 

 2009عام  افتتح في **
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 1022 والنوع، الفئة حسب الاتاحف زوّار عدد :2.3 تجدول

 الاجاوع إناث ذكور  ةئالف

 16,280 8,314 7,966 طالب وطالبات

 1530 1083 447 معلمون ومعلمات

 1133 379 754 وفود رسمية

 127,167 56,387 70,780 سياح

 .راثوالت للثقافة أبوظبي هيئةو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصار

  

 

 1022 - 1002 الشهر، حسب الاتاحف لزوّار النسبي : التوزيع3.3 تجدول

 2011 2010 2009 2008 2007 الشهر

 146,110 127,197 131,680 139,565 126,744 المجموع

                                                              النسب الائوية

 200 200 200 200 200 المجموع

 9.3 10.1 8.3 11.3 10.5 يناير

 11.1 10.9 10.7 10.8 10.9 فبراير

 11.2 12.5 12.6 12.0 12.1 مارس

 9.1 9.1 9.7 8.0 8.4 إبريل 

 6.4 6.8 6.4 5.8 5.7 مايو 

 3.5 3.7 5.0 4.1 3.7 يونيو

 4.8 4.7 5.0 4.9 5.0 يوليو

 2.2 2.0 3.6 4.6 4.7 أغسطس

 4.2 5.0 4.8 1.4 2.8 سبتمبر

 7.2 8.7 7.1 13.0 10.7 أكتوبر

 13.3 13.6 13.1 11.2 12.8 نوفمبر

 17.7 12.9 13.6 12.8 12.7 ديسمبر

 .والتراث للثقافة أبوظبي هيئةو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصار
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 1022 والاتحف، الشهر حسب الاتاحف لزوّار النسبي التوزيع :4.3 تجدول

 الاجاوع دلاا الجاهليقلعة  عين قصر ال العين الوطني الشهر

 14,6110 1,650 20,749 84,041 39,670 الاجاوع

النسب الائوية                                                                  

 100 0.9 10.7 56.6 31.8 يناير

 100 1.3 17.5 54.8 26.5 فبراير

 100 1.5 15.3 52.1 31.0 مارس

 100 1.5 15.6 58.1 24.7 إبريل 

 100 2.3 7.3 58.7 31.7 مايو 

 100 1.7 10.3 57.6 30.4 يونيو

 100 1.6 8.2 59.3 30.9 يوليو

 100 1.3 8.9 58.4 31.4 أغسطس

 100 0.9 7.9 64.1 27.2 سبتمبر

 100 1.3 8.5 58.2 32.1 أكتوبر

 100 0.6 8.7 63.3 27.4 نوفمبر

 100 0.4 26.1 55.6 18.0 ديسمبر

 .والتراث للثقافة أبوظبي هيئةو أبوظبي، - اإلحصاء مركز: المصار
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 ةتجتااعياال عايةالر

 
 1020 - 1006 ،: التوزيع النسبي لجاعيات النفع العام حسب نوع النشاط2.4تجدول 

 1020 1009 1008 1002 1006 نوع النشاط

 النسب الائوية                       

 100 100 100 100 100 تجاالياإل

 4 4 9 9 9 نسائية

 16 17 15 16 16 مهنية

 8 9 9 9 9 فنون شعبية

 30 28 26 24 23 خامات عامة وثقافية

 8 6 4 4 5 خامات إنسانية

 8 9 9 9 7 مسارح

 26 28 28 29 30 جاليات

 .ةجتماعيزارة الشؤون االوأبوظبي، و -المصار: مركز اإلحصاء 

   

 1020 - 1009 ،األعضاء عددو النشاط نوع حسب العام النفع تجاعيات :1.4 تجدول

 نوع النشاط
 الانظاات

 األعضاء                                             

 تجاالياإل        عضو منتسب   عضو عامل    

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 26,616 19,899 3,022 1,247 23,594 18,652 50 47 اإلتجاالي

 31 31 0 0 31 31 2 2 النساء

 13,823 11,361 2,301 899 11,522 10,462 8 8 احترافي

 2,119 1,202 168 200 1,951 1,002 4 4 الفن الشعبي

 1,461 108 371 6 1,090 102 15 13 الخامات الثقافية والعامة

 409 393 126 126 283 267 4 3 نسانيةالخامات اإل

 188 132 56 15 132 117 4 4 المسارح

 8,585 6,672 0 1 8,585 6,671 13 13 المنظمات األجنبية

 .ةجتماعيالشؤون االزارة ووأبوظبي،  -المصار: مركز اإلحصاء 
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     ة.زارة الشؤون االجتماعيوأبوظبي، و -المصار: مركز اإلحصاء  

 

  1022سبب الاساعدة والنوع،  حسبالاستفيدة  عدد الحاالت: التوزيع النسبي ل.3.4تجدول
  لحاالتا            نوع الحالة

 اإلتجاالي إناث  ذكور النوع
 22,248 8,378 3,370 الاجاوع

  النسب الائوية                                                                                      
 100 100 100 الاجاوع
 31.82 23.70 33.41 المسن

 3.27 4.17 0.00 سنة 33البنات غير المتزوجات تحت 
 1.66 8.57 0.00 الترمل
 32.21 32.75 0.00 الطالق
 6.61 0.23 0.00 الهجران

 66.84 14.69 0.00 المتزوجة من أجنبي 
 2.61 2.63 4.12 اليتيم
 2.66 2.52 25.49 ماديالالعجز 
 5.72 1.93 15.16 صحيالالعجز 
 6.66 0.00 0.00 المتزوجون ةالطلب

 6.45 0.75 1.10 أسر  المسجونين
 6.66 0.06 0.24 مجهول األبوين

 6.36 0.19 0.24 إستثناءات
 5.61 7.09 0.00 سنة 33المطلقة دون 

 6.63 0.02 0.00 سنة 33البنات غير المتزوجات فوق 
 5.74 0.18 19.70 المعاق 

 6.63 0.02 0.00 األرملة األجنبية
 6.25 0.49 0.00 المطلقة األجنبية

 6.65 0.00 0.53 من العمل له لسبب خارج عن إرادته 
     ة.زارة الشؤون االجتماعيوأبوظبي، و -المصار: مركز اإلحصاء 

 

                   1022 -1009 ،الشهر حسب اإلتجتااعية للاساعدات النسبي التوزيع :4.4 تجدول

 (بالمليون درهم)

 1022 1020 1009 الشهر
 662.2 630.3 629.3 الاجاوع

 54.9 32.3 51.2 يناير 

 55.1 32.9 51.4 فبراير

 55.2 32.9 51.9 مارس

 55.2 32.8 51.6 أبريل

 55.2 32.8 51.6 مايو

 55.2 31.2 51.7 يونيو

 54.9 31.2 51.7 يوليو

 55.0 31.4 51.6 أغسطس

 54.8 31.3 51.6 سبتمبر

 56.4 33.2 51.6 أكتوبر

 56.7 33.3 51.7 نوفمبر

 56.8 33.2 32.3 ديسمبر
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 1022 - 1006 ،: الحضانات والاشتغلون واألطفال في الحضانات*2.4تجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 لالاعدّ 

 11 13 14 10 12 9 عاد المشتغلين في الحضانات/الحضانات

 85 94 86 86 88 65 عاد األطفال/الحضانات

 8 7 6 8 7 7 ين في الحضاناتالمشتغلعاد األطفال/

                                                                             الشؤون االجتماعية.زارة ووأبوظبي،  -المصار: مركز اإلحصاء 

     االجتماعية. العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون *

  

 

 1022 - 1006 والسن، والنوع لجنسيةا حسب الحضانات* في األطفال توزيع :6.4 تجدول

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 7,058 6,225  3,970 3,620 3,682 1,349 الاجاوع

 الائوية النسب                                              

 100 100 100 100 100 100  الاجاوع 

 34 28 20 25 21 22 مواطنون

مواطنين غير  78 79 75 80 72 66 

            

 100 100 100 100 100 100  الاجاوع 

 48 52 52 52 47 54 إناث

 52 48 48 48 53 46 ذكور

            

 100 100 100 100 100 100  الاجاوع 

 15 9 6 9 9 7 رضيع

 85 91 94 91 91 93 غير رضيع

.االجتماعيةالشؤون زارة ووأبوظبي،  -المصار: مركز اإلحصاء   

 .وزارة الشؤون االجتماعية العاملة تحت إشراف *   
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 ةتوضيحيّ لاالحظات الا

 مراتجعة البيانات

 ، وذلك1021دصاار من تلك التي نشرت في الكتاب اإلحصائي السنوي بيانات الواردة في هذا اإلال ت مراجعة وتحايثتم
 .مزودي البيانات قبل منبسبب التحايث 

 

 الاصطلحات

استخاامها  اّ التي يع، ةجتماعيوالرعاية االعلى بعض المصطلحات اإلحصائية الخادصة بالثقافة والترفيه  النشرة هحتوي هذت

 ن هذه المصطلحات:. وتتضمّ النشرة  هذهضرورياً عنا تحليل اإلحصاءات الواردة في 

 

 محاضرات الاوسم الثقافي

ث، بحيث تتناول العايا من المجاالت العلمية والاينية والفنية مجموعة من المحاضرات تنظّمها هيئة أبوظبي للثقافة والترا

 والسياسية واالقتصادية والتقنية.

 

 القاعات الرئيسة

 القاعة الرئيسة عبارة عن غرفة كبيرة وفّرت بشكل خاص لفئة الكبار وفئة األطفال.

 

 دور الحضانة

 .أثناء غياب الوالاين في فيه باألطفال بشكل مؤقت ُيعتنىمكان 

 

 مصدر البيانات

شركة و ،المجلس الوطني لإلعالمو ،ةجتماعيوزارة الشؤون االو ،هيئة أبوظبي للثقافة والتراث قبل البيانات منتم توفير 

لمؤسسة العامة لحايقة الحيوان او ،الغربيةبلاية المنطقة و ،ماينة العين بلايةو ،أبوظبيماينة بلاية و ،أبوظبي لإلعالم

عالجة أبوظبي للمزيا من الم - إلى مركز اإلحصاءإرسالها ووقا تمت معالجة البيانات   اينة ألعاب الهيلي.وم واألحياء المائية

 والتصنيف.

 

 مالحظات الجداول

 لتقريب.إلى ا ي نظراً يتفق مجموع األرقام المذكورة مع المجموع الكلّ قا ال

 

 الرموز الاستخدمة

 .ينطبق ال -

 

 قبلالا دصداراإلومزيد من الاعلومات 

ات الرسمية، يرجى زيارة الموقع دصااروالمزيا من اإل ،ةجتماعياال إحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية مزيا من المعلومات عنل

 http://www.scad.ae أبوظبي –اإللكتروني لمركز اإلحصاء 

 .1023 برنوفمفي  المقبل دصاارمن المتوقع نشر اإل
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