
 

   بيان صحفي

 

 نادي صقاري االماراتبالشراكة مع  ينفذ استطالع رأي "إحصاء أبوظبي" 

-4/10ن خالل الفرتة م الوطين للمعارض أبو ظيبمركز معرض الصيد والفروسية املقام حاليا يف خالل فعاليات 
صقاري  مع نادي بالشراكة استطالعًا للرأي عن الصقارة يف االمارات أبو ظيب –مركز االحصاء  نفذ 8/10/2016

 .على احتياجات ممارسي هذه الرياضة يف الدولة هبدف الوقوفاإلمارات 

املركز على تقدمي  حرص أبو ظيب –وهبذه املناسبة أكد سعادة بطي امحد حممد القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء 
تصميم وتنفيذ  واليت تشملمجيع جماالت العمل االحصائي  والعامة يفخدماته لكافة اجلهات واملؤسسات احلكومية 

وتطلعاهتم لتحقيق االرتقاء مبستوى األداء وتقدمي أفضل  باحتياجاهتملوفاء هبدف ااملسوح واالستطالعات ذات الصلة، 
 اخلدمات للمجتمع. 

ميقة برتاثنا وارتباطها بأرضنا، يف بناء األجيال وذات صلة ع مدرسةاليت تعترب الرياضة هذه ادته عن أمهية واعرب سع
يشتمل على عدد من األسئلة واليت تتمحور يف كيفية اكتساب مهارات وفن صيد مشريا اىل ان هذا االستطالع 

وفيما اذا كان منتسب إىل أو مسجل يف نادي معين بصيد  الصقور، وما هي أنواع وأعداد الصقور اليت يقتنيها الصقار، 
الصقور، وما هي أهم األسباب واملشاكل اليت يتعرض هلا الصقارين أثناء تدريب الصقور، وما هي توجهات األفراد حنو 

 ارين.املناطق املخصصة للصيد، وكذلك تقييم األفراد لوفرة وأسعار اقتناء الصقور وما هي توقعاهتم من أندية الصق

َكَثرة يف األسر ل تطرق االستطالع أوضح بأن كما 
ُ
لتدريب  بعض األسئلة اليت تتمحور حول مدى استخدام احلبارى امل

الصقارين هلا، وهل سبق وأن مت زيارة أي من حمميات الصيد الرتفيهي وما هو مستوى الرضا عنها  الصقور، وتقيمه
توسع يف مراكز اإلكثار يف االسر للحبارى والكروان واالرنب الربي مثل ال  على بعض التوجهات األخرى مشل وكذلك 

ومدى جمتمع الصقارين بتطبيق القوانني والتشريعات املرتبطة   على موروث الصيد بالصقور ومدى مسامهتها يف احلفاظ 
 .تدريب الصقور.بالصيد بشكل مناسب ومدى وفرة احلبارى املكثرة يف األسر بأعداد كافية وسهولة احلصول عليها ل 

 

دعم الواقع للظواهر املستهدفة مبختلف أنواعها هبدف جراء استطالعات الراي اليت تعكس اقوله ضرورة  واختتم القبيسي
 ملعاجلة أي قصور او معوقات يف املستقبل. االسرتاتيجية والربامج واخلطط والسياسات والرؤى والغايات األهداف حتقيق

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 



 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

لية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما عم
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

امج وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط بر 
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
 

ية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماع
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ء ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصا

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب  ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي

التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 اليت ختدم أهداف التنمية. املؤشرات 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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