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 عامة لمحة

تشمل إحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية أهم المؤشرات الرئيسة لكل من دار الكتب الوطنية، واإلعالم 

والتراث واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعية، باإلضافة إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة بالشؤون اإلسالمية 

 .عدد المرافق واألئمة والمؤذنين حول

 

  ةألهميا

إبراز أهم المعالم الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي وكذلك تسليط الضوء على مبادرات الحكومة في تقديم 

 .المساعدات المالية لفئة المستفيدين باإلضافة إلى أهم المؤشرات الخاصة بالشؤون اإلسالمية

 

 األهداف

 اإلحصاءات التفصيلية إلى إظهار أهم البيانات التالية:وتأتي أهداف 

 إحصاءات دار الكتب الوطنية من أعداد الكتب والمستعيرين والمترددين .1

 إحصاءات اإلعالم من عدد البرامج اإلذاعية المنتجة .2

 إحصاءات الحدائق وحدائق الحيوان وزوارها  .3

 إحصاءات المتاحف التراثية وزوارها  .4

االجتماعية من أعداد جمعيات النفع العام وأنشطتها باإلضافة إلى المساعدات االجتماعية إحصاءات الرعاية  .5

 من حاالت ومستفيدين

 إحصاءات الحضانات .6

 د المرافق واألئمة والمؤذنينإحصاءات الشؤون اإلسالمية من عد .7

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

 كلما مر عليه الزمن. اقيمته التي تزدادة والثمينة المكان الذي تجمع فيه التحف واألشياء النادر المتحف:

مصطلح يشمل الصناعات الحرفية، والمعالم األثرية، ومجموعة من المباني والمواقع التي لها قيمة  التراث الثقافي:

متنوعة، مثل القيم الرمزية أو التاريخية أو الفنية أو الجمالية أو اإلثنولوجية )هو علم األجناس البشرية وخصائصها( أو 

 قيم المجتمع عليه( أو العلمية أو االجتماعية.األنثروبولوجية )دراسة اإلنسان كعضو في المجتمع وتأثير 

هي كيان تتاح له مجموعات من مصادر المعلومات التي يتم تنظيم وتيسير الوصول إليها واسترجاع المعلومات  المكتبة:

منها لتلبية احتياجاتهم، بمساعدة وإرشاد العاملين فيها من المكتبيين وغيرهم من المدربين في مجال المعلومات 

 ماتها، أو بشكل مباشر من قبل المستفيدين منها.وخد

إجراءات إعارة الكتب وغيرها من المواد إلى خارج المكتبة، أو العدد الكلي للمصادر المعارة خارج المكتبة من  إعارة:

لب قبل المستعيرين في فترة زمنية معينة، وهي إحصاءات باتت أنظمة اإلعارة اآللية تعدها آلياً، وتقدمها عند الط

التصنيف، كما يعني المصطلح عدد مرات استعارة مصدر معين في فترة معينة غالباً ما تكون سنة  بنودمقسمة تحت 

 كاملة.

معلومات خارج المكتبة بحسب النظم  ووسائطشخص مسجل بسجالت المكتبة، ومصرح له باستعارة كتب  مستعير:

واللوائح المتبعة فيها. ويكون له بطاقة استعارة تثبت شخصيته وحقه في االستعارة، وذلك إلتمام عمليات استعارة 

 المصادر.
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وصف القصور في العالقة بين الشخص ذي العاهة والبيئة االجتماعية والطبيعية، وعلى سبيل المثال في  اإلعاقة:

لتعليم والعمل والمعلومات واالتصال )البعد االجتماعي( وتحد من نشاطه وحركته في المجتمع وذلك بالمقارنة مجاالت ا

 بشخص آخر غير معاق يتفق معه في الخصائص المختلفة مثل العمر والنوع والثقافة والحالة االجتماعية.

 

 التغطية الجغرافية

 الرئيسية التابعة لها )أبوظبي، العين، والظفرة(ظبي واألقاليم  تغطي البيانات إمارة أبو

 

 صداردورية اإل

 سنوية

 

  التصانيف المستخدمة

               .2013تصنيف الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية المستخدمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 

                                                                            

 المصادر األساسية للبيانات

 :مصاد ر البيانات الرئيسة هي

 دائرة الثقافة والسياحة 

 وزارة الشؤون االجتماعية 

 شركة أبوظبي لإلعالم 

 منتزه العين للحياة البرية 

 مدينة ألعاب الهيلي 

 بلدية مدينة أبوظبي 

  مدينة العينبلدية 

 بلدية الظفرة 

 دائرة التعليم والمعرفة 

 الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 ظبي الستخراج المؤشرات بإسقاطه على عد السكان أبو –ويتم ربط هذه المصادر مع بيانات مركز االحصاء 

 أو استخراج بعض النسب والمعدالت الخاصة بالمؤشرات.

 

 جمع البيانات طرق

غالبية البيانات تم ربطها مع قواعد بيانات المركز عن طريق و .اإلدارية من مصادر البيانات المذكورة أعاله السجالت

 .اآلليالربط 
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 سلوب المعاينة أ

 ال ينطبق.

 

 آلية تدقيق البيانات

يتم مراجعة البيانات وتدقيقها مع السنوات السابقة ومع البيانات المرتبطة معها، باإلضافة إلى قواعد المطابقة والتدقيق 

 المبنية ضمن قواعد البيانات. اآللي

 

 طريقة بناء المؤشرات

 ألهميتها : عدد المواقع التي تم تحديدها وتقييمها عدد المواقع على القائمة المبدئية للتراث العالمي

 العالمية والمدرجة بشكل مؤقت ضمن قائمة التراث العالمي التي تصدر عن اليونسكو.

 عدد المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي التي تصدر عدد المواقع على قائمة التراث العالمي :

 عن اليونسكو.

  ي تقام في امارة أبوظبي : إجمالي عدد الزوار للفعاليات التمن السكان 1000زوار الفعاليات لكل

 .1000× مقسوما على إجمالي عدد السكان في منتصف السنة 

  إجمالي عدد زوار المتاحف مقسوما على إجمالي عدد من السكان 1000زوار المواقع التراثية لكل :

 .1000× السكان في منتصف السنة 

  الكتب الوطنية مقسوما على  : إجمالي عدد زوار دارمن السكان 1000زوار المكتبات حسب النوع لكل

 .1000× إجمالي عدد السكان في منتصف السنة 

 عدد الكتب المتوفرة في دار الكتب الوطنية.الكتب المتوفرة في دار الكتب الوطنية : 

 عدد محاضرات الموسم الثقافي حسب الموضوع.    محاضرات الموسم الثقافي : 

 المحترفة والمتوافقة مع معايير االتحاد الدولي.: عدد األندية الرياضية عدد األندية الرياضية 

 عدد االشخاص المسجلين حالياً باألندية الرياضية السكان المسجلين في األندية الرياضية المحترفة :

 .100×مقسوماً على عدد السكان في منتصف السنة 

 ة المخصصة : مجموع حاالت المساعدات االجتماعيحاالت المساعدات االجتماعية حسب نوع الحالة

 للمواطنين حسب نوع الحالة.

 مجموع المستفيدين من المساعدات المستفيدين من المساعدات االجتماعية حسب نوع الحالة :

 االجتماعية المخصصة للمواطنين حسب نوع الحالة.

 قيمة المساعدات الجتماعية المخصصة للمواطنين حسب قيمة المساعدات االجتماعية حسب الشهر :

 الشهر.

 عدد الحضانات حسب المنطقة )أبوظبي، العين، الظفرة(.ضانات حسب المنطقةالح : 

 عدد االطفال مقسوما على عدد الحضانات.األطفال لكل حضانة : 

 عدد االطفال مقسوما على عدد العاملين.األطفال لكل عامل في الحضانة : 

 االحتياجات الخاصة ذوي: عدد األفراد السكان من ذوي االحتياجات الخاصة. 

 :إجمالي عدد جمعيات النفع العام. جمعيات النفع العام 

 إجمالي عدد المساجد العاملة في إمارة أبوظبي في سنة عدد المساجد العاملة في إمارة أبوظبي :

 .معينة
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 إجمالي عدد األئمة المسجلين في إمارة أبوظبيعدد األئمة المسجلين في إمارة أبوظبي :. 

 إجمالي عدد األئمة الخطباء في إمارة أبوظبي ة الخطباء في إمارة أبوظبي:عدد األئم. 

 إجمالي عدد المؤذنين المسجلين في إمارة أبوظبيعدد المؤذنين المسجلين في إمارة أبوظبي :. 

 إجمالي عدد الوعاظ المسجلين في إمارة أبوظبيعدد الوعاظ المسجلين في إمارة أبوظبي :. 

 إجمالي عدد مراكز تحفيظ القرآن العاملة في آن العاملة في إمارة أبوظبيعدد مراكز تحفيظ القر :

 .إمارة أبوظبي

 إجمالي عدد حمالت الحج والعمرة عدد حمالت الحج والعمرة التي تم تنظيمها في إمارة أبوظبي :

 .في إمارة أبوظبي

 

 صدار البياناتإوقتية 

 .العام السابق بمرجعيةني من كل عام افي النصف الثوتصدر سنوية 

 

 أسلوب نشر البيانات

تنشر المؤشرات بشكل سنوي من خالل التقارير والنشرات والكتب اإلحصائية الصادرة من المركز، باإلضافة إلى مواقع 

 .التواصل للمركز والموقع الرسمي للمركز، واللوحات التنفيذية مع الشركاء االستراتيجيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




