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4•  اإلحصاءات االجتماعية
التعليم  •

الصحة  •

الرعاية االجتماعية  •

 •  الثقافة والتراث
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3.4 الرعاية االجتماعية
تســهم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة المقّدمــة فــي إمــارة أبوظبــي إلــى حــّد كبيــر فــي دعــم أفــراد 
المجتمــع. وقــد بلغــت القيمــة اإلجماليــة للمســاعدات االجتماعيــة المقّدمــة للمواطنيــن 847.1 مليــون 

درهــم خــال عــام 2014 وبزيــادة 1.4% عــن العــام 2013. 

ــة التــي تعمــل تحــت إشــراف وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي إمــارة أبوظبــي مــن  ارتفــع عــدد دور الحضان
ــة فــي عــام 2012، وبلــغ معــّدل عــدد األطفــال لــكل  ــة فــي عــام 2011 إلــى 105 دار حضان 83 دار حضان
حضانــة 67.6 طفــل، وعــدد األطفــال لــكل المشــتغلين بالحضانــات 7.0 وعــدد المشــتغلين بالحضانــات 

لــكل حضانــة 9.7

ــم %65.4  ــً منه ــة 2,223 طالب ــة والخاص ــة الحكومي ــز الرعاي ــي مراك ــّجلين ف ــاب المس ــدد الط ــغ ع بل
مواطنيــن و34.6% مــن غيــر المواطنيــن لعــام 2013.

1.3.4. جمعيات النفع العام حسب نوع النشاط، 2005، 2010 إلى 2012

2005201020112012نوع النشاط

42505253المجموع

4233نسائية

7888مهنية

4443فنون شعبية

10151617خدمات عامة وثقافية

1444خدمات إنسانية

3445مسارح

13131313جاليات

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

2.3.4. عدد الحاالت و المستفيدين من اإلعانات االجتماعية للمواطنين حسب سبب المساعدة 
والنوع، 2013 

نوع الحالة
المستفيدينالحاالت

إناثذكور إناثذكور 

3,6259,16214,41413,098المجموع

1,2232,2886,3252,923المسن

154186368511اليتيم

8946671,002694 المعاق

818818مجهول األبوين

9702393,931292العجز صحي

-2,317-262العجز مادي

2,767-799-األرامل 

7-7-الهجران

3,217-3,121-المطلقات

378-350-البنات غير المتزوجات

1,794-1,378-المتزوجة من أجنبي

4752125183أسر  المسجونين

314-57-إستثناءات

-338-67 من العمل له لسبب خارج عن إرادته

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية، مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 1.3.4: التوزيع النسبي للمستفيدين من اإلعانات اإلجتماعية حسب سبب المساعدة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية
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3.3.4.  قيمة المساعدات من اإلعانات االجتماعية  حسب الشهر، 2014
)'000 درهم(

قيمة المساعدةالشهر

847,097,879المجموع

69,520,464يناير

69,589,345فبراير

69,803,299مارس

70,060,508أبريل 

70,311,133مايو

70,690,238يونيو

71,090,227يوليو

71,107,887أغسطس

71,291,149سبتمبر

71,369,010أكتوبر 

71,316,114نوفمبر

70,948,504ديسمبر

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

4.3.4.  الحضانات والمشتغلون واألطفال بالحضانات، 2005، 2010 إلى 2012*

2005201020112012البيان

316683105عدد الحضانات

2828368841,015عدد المشتغلين بالحضانات

2,2756,2257,0587,100عدد األطفال بالحضانات

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

5.3.4.  معدالت الحضانات والمشتغلون واألطفال بالحضانات، 2005، 2010 إلى 2012*

2005201020112012البيان

73.494.385.067.6عدد األطفال /الحضانات

8.17.48.07.0عدد األطفال /المشتغلين بالحضانات

9.112.710.79.7عدد المشتغلين بالحضانات /الحضانات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة الشؤون اإلجتماعية
* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

6.3.4. األطفال بالحضانات حسب الجنسية والنوع والسن،2005، 2010 إلى 2012*

2005201020112012البيان

2,2756,2257,0587,100المجموع

الجنسية

4811,7552,3902,578مواطنون

1,7944,4704,6684,522غير مواطنين

     النوع

1,1723,2623,7023,291ذكور

1,1032,9633,3563,809إناث

     السن

3215651,0661,163رضع

1,9545,6605,9925,937غير رضع

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

7.3.4. الطالب ذوي اإلعاقة في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة حسب الجنسية والنوع،2013   

المجموعإناثذكورالجنسية 

1,4098142,223المجموع

9085451,453مواطنون

501269770غير مواطنين

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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