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 المغفور له بإذن الله تعالى،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

القائد المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة

"سنتابع العمل على حماية البيئة 
والحياة الفطرية في بالدنا كما فعل 
أجدادنا من قبل. فهو واجب على 
عاتقنا، وإذا ما أخفقنا - ال قدر الله -
في القيام بهذا الواجب، سيلومنا 
أبناؤنا على ضياع جزء أساسي من 

إرثهم، ومن تراثنا"



"العمل البيئي جهد جماعي 
يتطلب مشاركة كل من يعيش 
في بيئتنا بحيث يكون كل فرد 

سفيرا للبيئة، يحرص على نظافتها 
واستدامتها"

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

القائد األعلى للقوات المسلحة حاكم أبوظبي



 "معيار التقدم يتجلى في 
3 أشياء؛ التسلح بالعلم 
 والمعرفة، واالستثمار 

بكامل إمكانياته، ووجود قيادة 
 واعية لديها رؤية وخريطة 

طريق واضحة" 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي،

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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لمحة عن الصندوق الدولي 
للحفاظ على الحبارى

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى هو مؤسسة دولية تعنى بإكثار طيور الحبارى المعرضة 
للخطر والحفاظ عليها، وزيادة أعدادها في الحياة البرية على امتداد نطاق انتشارها.

يدير  األنواع،  على  للمحافظة  االستباقي  بنموذجها  عالميًا  الرائدة  المؤسسة  وباعتباره 
في  الحبارى  وإطالق  إكثار  برامج  من  العديد  حاليًا  الحبارى  على  للحفاظ  الدولي  الصندوق 
الحبارى في سيح  خليفة إلكثار  الشيخ  الطيور في سويحان، ومركز  لبحوث  الوطني  المركز 
السلم بأبوظبي، ومركز اإلمارات لتنمية الحياة الفطرية - ميسور وإنجيل بالمملكة المغربية، 
إضافة إلى مركز الشيخ خليفة إلكثار الحبارى في كازاخستان، باإلضافة إلى برنامج إلطالق 

طيور الحبارى على امتداد نطاق انتشارها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وقع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عّدة اتفاقيات للتعاون في مجال البحوث 
يواصل  و  العالم.  أنحاء  مختلف  من  دول  في  متخصصة  مراكز  مع  الحبارى  على  والحفاظ 
الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى برامجه الطموحه إلكثار وإطالق الحبارى سنويًا، بهدف 
تعزيز جهود الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مجاالت المشاريع الثقافية والتراثية، 

وتطوير األطر التنظيمية، وإنفاذ اللوائح والتشريعات، وتنمية المجتمع.

553,119 فرخ حبارى عبر شبكة مراكزنا، وأطلقنا منها  أكثر من  إنتاج  اليوم في  نجحنا حتى 
أكثر من 375,383 طائر في البرية على امتداد نطاق انتشار الحبارى بهدف استعادة توازن 

أعدادها في الطبيعة.
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كلمة مجلس اإلدارة

67,202
إنتــاج

30,317
إطالق 

وفي الختام نحن واثقون بأننا سوف نستمر في عام 2021 في أداء دورنا 
الريادي في المحافظة على األنواع محليا وإقليميا ودوليًا بالدعم الالمحدود 

من قيادتنا الرشيدة، وكذلك بتطبيق السياسات واألنظمة والتشريعات التي 
وضعتها الحكومة لمواجهة األزمات والكوارث البيئية. 

محمد أحمد البواردي
نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

إن تراثنا هو أثمن األصول لدينا في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، لقد ورثنا ثقافة 
العمل واإلنجاز من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الذي تميز 
فكره بالمنهج العلمي الذي ال يدع مجااًل للصدفة أو االرتجال أو العفوية، وهو اليوم ينعكس 
والنتائج  األسباب  بين  والربط  إنجازاتنا  مراحل  ورصد  أولياتنا  تحديد  القوية في  إرادتنا  على 
لتجنب االرتجال والدوائر المفرغة، مما رسخ لدينا قيم اإلخالص والعمل الجاد وتسخير البحث 
العلمي والتقنيات الحديثة للوصول إلى الغايات النبيلة وتحقيق األهداف الطموحة، مهما 
كانت التحديات الماثلة أمامنا. لم يتحقق هذا التميز المؤسسي الذي وصل إليه الصندوق 

الله ثراه. وبهذه المناسبة، فإننا نرحب بسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا 
لمجلس اإلدارة، كما نرحب بأعضاء المجلس الجدد ونتقدم بالشكر لألعضاء السابقين، ونهنئ 
أنفسنا بخير اختيار لمواصلة مسيرة النجاح في الحفاظ على الحبارى واستدامة أحد أهم روافد 

التراث الطبيعي والثقافي في منطقتنا العربية وفي أكثر من 80 دولة حول العالم.

مراكز  حبارى في  67,202 فرخ  إنتاج  الماضي في  الموسم  الصندوق على مدار  نجح  وقد 
اإلكثار المختلفة التابعة لنا، فيما تم إطالق 30,317 طائر حبارى في البرية. كما نجحنا في 
عام 2020 بإنتاج 96 فرخ من الحبارى العربية. وتعززت جهود الصندوق الرامية إلى اعتماد نهٍج 
البيئة، من خالل توقيع ُمذكرة تفاهم مع وزارة  واسع النطاق للحفاظ على األنواع وحماية 
الحفاظ  الرائدة في مجال  الصندوق  االتفاقية مكانة  والبيئة. وتعكس هذه  المناخي  التغير 
على األنواع، كما تتيح له مواصلة قيادة جهود الحفاظ على الحبارى على المستوى الدولي.

عّدة  توقيع  عبر  المحلي  النطاق  خارج  إلى  العام  هذا  الصندوق  عمل  فريق  جهود  وامتدت 
اتفاقيات تعاون دولية مع حكومات ومؤسسات تعليمية ومنظمات غير حكومية من ضمنها 
اتفاقية مع مؤسسة إسرائيل للطبيعة والتراث، وتعزيز التعاون مع معهد الحياة البرية في 
الهند، ال سيما على صعيد حماية طيور الحبارى الهندية الكبيرة وحبارى الفلوريكان األصغر، 
وتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان المرموقة في الواليات المتحدة لتبادل 
المعرفة وإطالق البرامج المخصصة لتوعية الجمهور بأهمية حماية الحياة البرية والمحافظة 
على األنظمة البيئية. كما وّسع الصندوق نطاق عمله في باكستان بزيادة إطالق الحبارى في 

الموائل الطبيعية بالتعاون مع مؤسسة الحبارى الدولية في باكستان.

بشكل تلقائي فقط، بل صاغ لبناته قائد تلو اآلخر، وُاستلهم من رؤية بعيدة المدى، بدأت 
للصندوق  القيادية  المهارات  بناء  في  الجدية  أهلتنا  لقد  عامًا.   40 من  أكثر  قبل  باكورتها 
وباء  الناجمة عن  والتحديات  المتغيرات  للتعامل بشكل سريع مع  له،  التابعة  والمؤسسات 
كرورنا، والتي تمكنا فيها من إبراز نموذجنا االستباقي الرائد للحفاظ على األنواع مع إظهار 
العالم. ويسير  ألمت بهذا  التي  العصيبة  الغموض واألجواء  لتجاوز حالة  المطلوبة  المرونة 
الصندوق بخطى راسخة وعلى أرض صلبة وفق استراتيجيته المطورة تحت إشراف مجلس 
إدارته الذي انضمت إليه دماء جديدة هذا العام لمواصلة تحقيق رؤية الوالد المؤسس طيب 

الحبارى"  "نموذج  األنواع  على  للحفاظ  التعليمي  برنامجه  تطوير  الصندوق  ويواصل 
البرنامج  المتحدة. وقد سّجل  العربية  55 ألف طالب في دولة اإلمارات  أكثر من  بمشاركة 
رقمية  إلى منصات  المعلمين  بالتعليم وتدريب  الخاصة  أدواته  تحويل  نجاحا ملحوظًا في 
وتم إنشاء 3 ألعاب تعليمية افتراضية وفق نهج متعدد التخصصات بما يتوافق مع مهارات 

القرن الحادي والعشرين.

30 ورشة  أكثر من  بتنفيذ  البرنامج  استدامة  السريع على  الرقمي  التحول  وقد ساعد هذا 
 50 تدريبية ألكثر من  دورات   5 و  الطالب  للحبارى من  58 سفيرًا  لتدريب  افتراضية  عمل 
معلمًا. ويتم تحديد الموضوعات المناسبة إلدماجها في المناهج الدراسية وبصفة خاصة 
والفنون،  االجتماعية  والدراسات  واإلنجليزية  العربية  واللغة  والرياضيات  العلوم  في مواد 
أكاديمية  تمهيدًا إلنشاء  المتعلمين،  لجميع  مكتبة معرفية  بناء  إلى  الصندوق  كما يسعى 
تعليمية وتدريبية للحبارى. وسيعمل الصندوق في الفترة القادمة على توسيع مظلة برنامجه 
التعليمي لتغطية الجامعات بسلسلة من الحوارات التي يديرها كبار العلماء والباحثين لعرض 

نتائجهم العلمية.

من  طالب   5 بمشاركة   2020 عام  في  توسعًا  الداخلي  التدريب  برنامج  شهد  وقد 
المواهب  المعرفة وتنمية  إلى اإلسهام في نقل  زايد. ونسعى من خالل ذلك  جامعة 
على  المحافظة  في  الناجحة  العالمية  الممارسات  أفضل  على  وتدريبها  اإلماراتية 
األنواع ومساعدة الجامعات على إنشاء مسارات وظيفية في مجال تتمتع فيه أبوظبي 

العالمية. بالريادة 

2020-2019
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مواصلة النمو
“تماشيًا مع رؤيتنا ورسالتنا، عملنا على إطالق 

سلسلة ُمبادرات تندرج ضمن عدة مجاالت 
استراتيجية، وهي: إكثار الطيور في األسر 

وإطالقها في البرية، والتعليم، والتواصل، 
والتعاون الدولي، والتنظيم وإنفاذ اللوائح 
والتشريعات، واألبحاث العلمية، ومحميات 

الحياة البرية." 
كما واصلنا تطوير جهودنا إلكثار الحبارى وإطالقها في البرية، وتعزيز مفهوم 
إدارة مخزون طيور الحبارى وإكثارها عبر ترسيخ معارفنا حول السمات الوراثية 
ومستويات  األسر،  في  اإلكثار  مخزونات  في  الممثلة  الحبارى  لمجموعات 
إنتاج الحبارى، وُمقارنتها مع أعداد طيور الحبارى في موائلها الطبيعية. كما 
عزز فريقنا المختص إمكانياته التحليلية وجهود إعداد التقارير بفضل تطبيق 

تقنيات االستعالم المتقدمة وأدوات إعداد التقارير.

حيث  كوفيد-19  أزمة  فرضتها  التي  التحديات  لتخطي  دؤوبة  جهودًا  وبذلنا 
التوجيهات  مع  تماشيًا  والسالمة  للصحة  صارمة  إجراءات  بتطبيق  التزمنا 
المطّبقة  اإلجراءات  ساعدت  كما  العالمية.  الممارسات  وأفضل  الحكومية 
لحماية موظفينا ومخزوننا من الحبارى في تحقيق أهدافنا على صعيد إكثار 

طيور الحبارى في جميع مراكزنا.

المنصات  إلى  التحول  إلى  الرامية  جهودنا  تسارعت  التعليم،  قطاع  وفي 
التواصل،  مجال  وفي  كوفيد-19.  أزمة  ظل  في  مساعينا  لتعزيز  الرقمية 
وسعنا قاعدة حضورنا الرقمي وقمنا بنشر عدة كتب، من بينها 6 مجّلدات 
تضم 222 ورقة بحثية تغطي أفضل ممارسات وإجراءات الحفاظ على الحبارى.

وتمثل جهود التعاون الدولي محورًا بالغ األهمية بالنسبة لمجال عملنا إال أن 
التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد-19، قيدت جهودنا الرامية إلى إدارة وتوسيع 
مثمرة  تعاون  اتفاقيات  عدة  توقيع  نجحنا في  ولكننا  مع شركائنا؛  العالقات 
مع شركاء وجهات معنية في مختلف أنحاء العالم رغم تداعيات هذه األزمة. 
وشمل ذلك توقيع اتفاقية تاريخية مع مؤسسة إسرائيل للطبيعة والتراث، 
استكملنا  كما  إسرائيل.  األنواع في  الحفاظ على  التعاون في مجال  بهدف 
إعداد دراسات جديدة لتقييم األثر االقتصادي لبرامج الصندوق الدولي للحفاظ 
على الحبارى. وفي الواليات المتحدة األمريكية، وقعنا اتفاقية مع مؤسسة 
بأهمية  الجمهور  لتوعية  برامج مخصصة  للتعاون على إطالق  سميثسونيان 
اتفاقية  بتوقيع  المحلي، قمنا  المستوى  والبيئة. وعلى  البرية  الحياة  حماية 
تعاون جديدة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تعزيز الجهود في مجال 

الحفاظ على الحبارى.

وفيما يتعلق باألطر القانونية والتنظيمية وإنفاذ اللوائح والتشريعات، فقد 
موائلها  في  الحبارى  استدامة  لضمان  فعالة  عمل  أطر  تطوير  على  حرصنا 
الجهات  مع  دورية  ومناقشات  حوارات  العام  مدار  على  ونظمنا  الطبيعية. 
حماية  سبل  حول  التعاون  تعزيز  بهدف  الحبارى،  انتشار  دول  في  المعنية 

الحبارى.

وفي مجال العلوم، نجح فريق أبحاثنا في العمل على عدد من الدراسات عن 
تأثير عمر طيور الحبارى و قدرتها على التكاثر، هذا باالضافًة إلى نجاح فريقنا 
انتشارها  الحبارى في دول  لحماية موائل  اعداد خطة  بالعمل في  المعني 
أثناء  الطيور  لهذه  إضافية  حماية  ضمان  بهدف  الرئيسية،  الهجرة  ومناطق 
هجرتها. و شمل ذلك العديد من الجهود العلمية األخرى التي ُتعد أساس 

التحسينات المستمرة في عملنا.
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اإلنجازات في مجال الحفاظ 
على الحبارى

131,420
 بيضة حبارى في

 مراكز اإلكثار التابعة
 للصندوق الدولي

 للحفاظ على
الحبارى

 بيضة من الحبارى العربية
 في جميع المراكز التابعة

للصندوق

 من أفراخ الحبارى في جميع
المراكز التابعة للصندوق

طائر حبارى
30,317

96 325

67,202

التعليم والتوعية

58
 سفيرًا للصندوق الدولي
للحفاظ على الحبارى

55 ألف
طالب في
البرنامج التعليمي

5 آالف
 طالب عبر أدوات
التعلم عن بعد

4 آالف مرة

50
معلمًا

6
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 ندوة عبر اإلنترنت

 )1.3 مليون
)مشاهدة

4.5 مليون
 تفاعل على وسائل

التواصل االجتماعي

2
  المشاركة في

  فعاليتين في دولة
 اإلمارات العربية

المتحدة

إنتــاج

إنتــاجإنتــاج

إنتــاج

إطالق

  تدريب
أكثر من 

تسجيل أكثر من تدريب

مشاركة أكثر من

التفاعل مع أكثر من

 إطالق لعبة إلكترونية تم
تنزيلها ومشاهدتها أكثر من

 من أفراخ الحبارى العربية
 في جميع المراكز التابعة

للصندوق

 مجّلدات من دراسات
 علمية تتضّمن 222
دراسة وورقة بحثية

جمع ونشر

التعاون المحلي والدولي

4
إتفاقيات للتعاون الدولي

2
اتفاقيتان محليتان للتعاون



المستجدات العلمية والتقدم في مجال 
الحفاظ على الحبارى

جمع األبحاث العلمية وتوثيقها 
من  مكونة  مجموعة  بنشر   2020 عام   خالل 
222 ورقة  علمية مكّونة من  دراسات  6 مجّلدات تضم 
على  وتحليلها  جمعها  تم  معلومات  تتضّمن  بحثية، 
مدى عقود من ِقبل متخصصين تعاونوا مع الصندوق 
الدولية  رينيكو  وشركة  الحبارى  على  للحفاظ  الدولي 

البرية. الحياة  الستشارات 

وتغطي الكتب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة 
الطبيعية  الموائل  يشمل  بما  للخطر،  المعرضة  باألنواع 

والسمات المميزة وغيرها من الجوانب.

أوراق علمية جديدة
ونجح فريقنا من العلماء المتمرسين في إعداد عّدة أوراق 
بحثية رئيسية خالل العام الماضي، غّطت مواضيع متنوعة 
مثل: تقييم الغطاء النباتي في شرق المملكة المغربية 
الجنسي  النضج  حول  ودراسة  الساحلية؛  ومناطقها 
إنفلونزا  لفيروسات  والتعرض  اآلسيوية،  الحبارى  لذكور 
الطيور وداء نيوكاسل ومدى انتشارهما بين الطيور البرية 
شبه الداجنة في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ إضافة 
المغرب  في  الحبارى  إكثار  لبرنامج  الجيني  التقييم  إلى 

باالستناد إلى السالالت والتحليالت الجزيئية.

المشاركة في مؤتمرات علمية
وقد حرصنا على المشاركة في المؤتمر السنوي السابع 
افتراضيًا،  انطلق  الذي  البرية  الحياة  لجمعية  والعشرين 
أنحاء  البرية من جميع  الحياة  وشارك فيه نخبة من خبراء 
العالم. وشّكل هذا المؤتمر منصة فريدة أتاحت تسليط 
الضوء على جهود الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 
في مجال إكثار الحبارى اآلسيوية المهاجرة البرية والمكاثرة 

في األسر في آسيا الوسطى.

الحفاظ  حول  العالمي  الحوار  لتعزيز  جاهدين  سعينا  كما 
البرازيل  العام إلى  الحبارى؛ حيث توجه فريقنا هذا  على 
المحافظة  في  الناجح  "النموذج  بعنوان  محاضرة  إللقاء 
في  واإلطالق  األسر  في  اإلكثار  برامج  الحبارى:  على 
بمدينة  االتحادية  جيرايس  ميناس  جامعة  في  البرية"، 

بيلو هوريزونتي.

إنجازات بارزة في البحث العلمي
وشملت إنجازاتنا البارزة األخرى في مجال البحث العلمي 

ما يلي:
الصحية 	  المخاطر  "تقييم  حول  دكتوراه  أطروحة  نشر 

تقديم  البرية:  والطيور  الدواجن  بمزارع  المرتبطة 
اإلمارات،  الحبارى في  الحفاظ على  مثال حول مراكز 
بقلم هيرشينغر جيه، من جامعة تولوز ميدي بيرينيه 

االتحادية في فرنسا؛

تقديم أطروحة ماجستير حول موضوع "اآلثار المترتبة 	 
على فرضية االكثار واالدارة الجينية لبرامج الحفاظ على 
االنواع خارج نطاق الموقع الطبيعي"، بقلم إيرليشمان 

فيرليت إيه في جامعة السوربون باريس، فرنسا.

والحيوانات 	  الذكور  عمر  "تأثير  حول  ماجستير  أطروحة 
المنوية على النجاح التناسلي لحبارى شمال إفريقيا"، 

بقلم مونييه، إل. في جامعة تورز، فرنسا.

مواصلة المهمة رغم التحديات
الظروف  نتيجة  البشرية،  األنشطة  توقف  أن  ونؤكد 
يؤثر  ال  أن  يجب  كوفيد-19،  انتشار  مثل  االستثنائية 
عن  الطبيعة  على  الحفاظ  خبراء  انتباه  بتشتيت  ُمطلقًا 
مواصلة مهمتهم في حماية التنوع البيولوجي، حيث أن 
جهود الحفاظ على الحبارى تتطّلب االستناد إلى دراسات 

علمية دقيقة وطويلة المدى.

األنواع  ومراقبة  رصد  أنشطة  توقف  أن  شك  وال 
في  كبيرة  فجوات  لظهور  سيؤدي  الطبيعية  والموائل 
لجهود  المستقبلي  التخطيط  يؤثر على  ما قد  البيانات، 

الحفاظ على األنواع.

ورغم التحديات غير المسبوقة التي طالت شركات ومؤسسات عديدة نتيجة األزمة، استطعنا 
التخفيف من المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان نجاح أعمالنا وتحقيق أهدافنا السنوية.
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معالم األنشطة اإليكولوجية في دول مراكز 
أحد الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى شايان  منطقة  في  كازاخستان  الحبارى-  إلكثار  خليفة  الشيخ  مركز  ُيعتبر 

في  محوريًا  دورًا  يلعب  حيث  المتخصصة؛  مرافقنا  شبكة  ضمن  المراكز  أبرز 
البيانات  الحبارى اآلسيوية. وتبّين من خالل  ضمان ُمستقبل ُمستدام لطيور 
لدى  األسر  المكاثرة في  الحبارى  أن طيور  والرصد  التتبع  أجهزة  التي جمعتها 
انطالقًا  البرية.  الحبارى في  التي تسلكها  الهجرة  تتبع طرق ومسارات  المركز 
من ذلك، نجحنا في اكتشاف العديد من الطيور في اإلمارات، مما يؤكد أن 
البرية في  الطيور  تتبع نفس سمات و مسارات  المكاثرة في األسر  الحبارى 
رحالت الهجرة الطويلة. إلى جانب ذلك، أطلقنا بين يوليو 2019 ويونيو 2020 
ما مجموعه 9507 طائر حبارى في البرية من مركز الشيخ خليفة إلكثار الحبارى 
في كازاخستان. كما ساعدت جهودنا الميدانية على اكتساب فهم عميق حول 
على  االعتماد  خالل  من  بها،  الُمحدقة  البيئية  والتحديات  الحبارى  سلوكيات 
وجمع  المستمرة  والرصد  المراقبة  وأنشطة  السنوية  العددية  المسوحات 
البيانات عن أعداد هذه الطيور، مما لعب دورًا مهمًا في تعزيز جهودنا البيئية 

بقيادة فريق من العلماء الرّواد على المستوى العالمي.

المملكة المغربيةدولة اإلمارات العربية المتحدة

كازاخستان

11
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حقق المركز الوطني لبحوث الطيور ومركز الشيخ خليفة إلكثار 
العلمي  البحث  مجال  متميزة في  إنجازات  بأبوظبي  الحبارى 
وتطوير برنامج إكثار وإطالق الحبارى خالل الفترة التي شملها 

هذا التقرير.

البرية بين  6 آالف طائر حبارى في  أكثر من  المركزان  وأطلق 
يوليو 2019 ويونيو 2020.

وشملت إحصاءات موسم التكاثر في اإلمارات إجراء عمليتي 
االستعراض  سلوكيات  تمارس  التي  الحبارى  لذكور  مسح 
 36 خضع  عشًا   39 اكتشفنا  كما   .2020 عام  في  التزاوجي 
منها لمراقبٍة دقيقة، إضافة إلى رصد 121 طائر حبارى خالل 
واكتشفنا   .2019 خريف  في  التكاثر  موسم  بعد  ما  إحصاء 
60 حقاًل مرويًا من أصل حوالي  225 طائر حبارى في  أيضًا 
84 حقاًل قيد االستخدام حاليًا في منطقة الظفرة بأبوظبي.

قام المتخصصون في مركز اإلمارات لتنمية الحياة الفطرية 
في ميسور وإنجيل في المملكة المغربية برصد ومراقبة 
حبارى شمال إفريقيا وإعداد دراسات وتقارير حول سلوكياتها 
ويونيو   2019 يوليو  بين  المركز  وقام  البرية.  الحياة  في 
2020 بإطالق 7,902 طائر حبارى في البرية، ورصد 73 ذكر 
تمارس سلوكيات  التي  الحبارى  لذكور  إحصاء  حبارى خالل 
ُعشًا،   268 على  المركز  عثر  كما  التزاوجي.  االستعراض 
خضع 199 منها لمراقبة دقيقة، فضاًل عن رصد 502 طائر 
حبارى إضافي خالل عمليات إحصاء ما بعد موسم التكاثر. 
كما قام ُعلماء المركز برصد نوعين آخرين من الطيور وإجراء 
بحوث عليهما، وهما القطا أسود البطن وكروان الماء. ونجح 
المركز في إنتاج 638 طائر كروان الماء، و1095 طائرًا من 
القطا أسود البطن، تم إطالقها جميعًا بهدف زيادة أعدادها 
في البرية. كما واصل الفريق البحثي في المغرب بإنجاز 
الرطبة  االراضي  مسح  شملت  التي  الرئيسية  أنشطته 
وتقييم الموارد الغذائية ونصب شراك آمنة لبعض طيور 
الحبارى البالغة ألغراض التتبع والبحث العلمي، إضافة إلى 
مراقبة األعشاش وإحصاء أعداد الحبارى بعد موسم التكاثر 
وإجراء مسح لذكور الحبارى التي تمارس سلوكيات العرض 
ومسح شبكة خطوط الكهرباء، فضاًل عن إطالق أعداد جديدة 

من الحبارى بين عامي 2019 و2020.

 اكتشاف

225 حبارى 
في 60 حقاًل مرويًا 

 رصد

268
  ُعـشــًا في براري المغرب

ورصد 73
ذكــر حبــارى

 إطالق

 9,507 
حبارى من مركز 

الشيخ خليفة في 
كازاخستان 



كانت طيور الحبارى العربية محط اهتمامنا 
خالل العام الماضي، ضمن إطار نموذجنا 

االستباقي الرائد للحفاظ على األنواع.

إنجاز تاريخي للحبارى العربية

الحبارى العربية عن طريق  إنتاج أول فرخ من  2020 في  ونجحنا خالل عام 
وكان  بأبوظبي.  الطيور  لبحوث  الوطني  المركز  في  االصطناعي  التلقيح 
ضمن  الحبارى  من  النوع  هذا  صّنف  قد  الطبيعة  لحماية  الدولي  االتحاد 
الصيد  أنشطة  بسبب  باالنقراض،  المهددة  شبه  لألنواع  الحمراء  قائمته 
أجرى  قد  الطيور  لبحوث  الوطني  المركز  وكان  الطبيعّية.  موائلها  وتدمير 
هذه  إلنتاج  تقنية  تطوير  في  ساهمت  تقريبًا،  عامين  استغرقت  دراسة 

الطيور بالتلقيح االصطناعي.

حديث  االصطناعي  بالتلقيح  إنتاجه  تم  الذي  العربية  الحبارى  فرخ  وأصبح 
مواقع التواصل االجتماعي؛ وقد أطلق عليه اسم ضرغام، نتيجة الستبيان 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  للصندوق  التابعة  الصفحات  شمل 
منها   10 تفريخ  تم  جديدًا،  فرخًا   96 إنتاج  الحين  ذلك  منذ  واستطعنا 
العربية  الحبارى  إلكثار  ُمعدل  أعلى  ذلك  ويمثل  التقنية.  نفس  باستخدام 
في األسر منذ تأسيس المركز الوطني لبحوث الطيور. ونستضيف في 
المركز حاليًا 325 طائر حبارى عربية ألغراض اإلكثار في المستقبل. وتحقق 
هذ اإلنجاز التاريخي بعد نجاح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على 
مدى عقوٍد طويلة في إكثار الحبارى اآلسيوية وحبارى شمال إفريقيا في 

األسر وإطالقها في البرية وفق برامج ُمنّسقة.
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 إنتاج

96 
 فرخًا

جديدًا 

وصول مخزون 
 التكاثر إلى

325 
حبارى عربية 



16 15

2020-2019 ي 
سنـــــو

التقـــــريـــــــر ال

2020-2019 ي 
سنـــــو

التقـــــريـــــــر ال

2020، كّلفنا شركة ديلويت - المملكة المتحدة بإعداد تقرير بحثي لتقييم األثر االجتماعي واالقتصادي  في عام 
المجاالت الرئيسية للتأثير االجتماعيللمراكز التابعة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكازاخستان.

ويغطي التقرير ثالثة مجاالت رئيسية هي:
أواًل: تحديد "قيمة" الحبارى اآلسيوية، باالعتماد على نماذج اقتصادية ُتستخدم على 

نطاق واسع لتقدير أهمية األنواع المهددة باالنقراض و/أو ذات األهمية الرمزية.

ثانيًا: األثر االقتصادي لمراكز الحفاظ على الحبارى في اإلمارات العربية المتحدة 
وكازاخستان، بما يغطي ما يوفر من فرص عمل والتأثير على رفاهية السكان.

 التنمية البشرية 
تنمية المهارات، وتوفر 

مزايا التعليم والتوظيف، 
وتحسين الثقة واإلبداع

 التالحم االجتماعي
تمكين المجتمع، 

وتعزيز التواصل بين 
األجيال، وازدهار العمل 

التطوعي، والشعور 
بالفخر، والتسامح

 الصحة والرفاهية 
تحسين الصحة وتعزيز 
مستويات رضا السكان

 اإلرث الثقافي
تنمية الشعور بقيمة 

الذات والمكان وأهمية 
االنتماء، والفخر بالهوية 
المحلية، وتحقيق التميز

األثر االقتصادي واالجتماعي واسع النطاق 
لالستثمارات اإلضافية لحكومة أبوظبي

تمثل المراكز التابعة 
للصندوق الدولي للحفاظ 

على الحبارى عوامل رئيسية 
لتوليد القيمة االقتصادية 

في المجتمعات التي 
تحتضنها؛ فمع كل مليون 

درهم ينفقها الصندوق 
الدولي للحفاظ على الحبارى 

على مشاريع تلك المراكز، 
يقابلها تحقيق ناتج اقتصادي 
بقيمة 2.5 مليون درهم

توفر المراكز التابعة 
للصندوق في اإلمارات 

وكازاخستان 3927 
وظيفة بدوام كامل

تبلغ القيمة غير التجارية 
المقدرة للحبارى 

اآلسيوية في دول 
انتشارها 3.5 مليار 

درهم إماراتي

تصل القيمة االجتماعية 
واالقتصادية الستثمارات 

البنية التحتية لحكومة 
أبوظبي في كازاخستان 

فيما يتعلق بمركز 
الحفاظ على الحبارى 

التابعة للصندوق، إلى 
560 مليون درهم 

إماراتي. وقد تم تحديد 
هذه القيمة استنادًا إلى 

الناتج اإلجمالي

التأثير االقتصادي واالجتماعي



التزمنا منذ تأسيس الصندوق الدولي للحفاظ على 
الحبارى في عام 2006 بقيادة الحوار البّناء وحشد 

جهود التعاون، ضمن إطار مساعينا الدؤوبة للحفاظ 
البيئي  الفرعية والنظام  الحبارى وأنواعها  على 

بصورة عامة.

#EarthOptimism
reached an

in more than
audience of millions

170 countries

وزارة التغير المناخي والبيئة 
القرار في مجال  القادة وصّناع  التواصل مع  تعزيز  الماضي  العام  واصلنا خالل 
الحفاظ على الطبيعة. وتمثل أحد أهم إنجازاتنا في توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة 
التغير المناخي والبيئة، بهدف تعزيز جهود الحفاظ على الحبارى من خالل العديد 
من األنشطة وااللتزامات. كما شمل هذا التعاون إنفاذ التشريعات واالتفاقيات 
المرتبطة بمكافحة الصيد الجائر للحبارى، والمشاركة في تنظيم ورعاية واستضافة 
المؤتمرات والمنتديات المتخصصة بالحفاظ على هذه الطيور، وتبادل المعلومات 
على  العمل  إلى  إضافة  وإكثارها،  حمايتها  بُسبل  المتعلقة  العلمية  والخبرات 

استعادة أعداد الحبارى ضمن البرية وإطالقها في موائلها الطبيعية.

مؤسسة سميثسونيان 
أثمر حوارنا العالمي البّناء عن تحقيق إنجاٍز مهم آخر من خالل توقيع اتفاقية تعاون 
مجاالت  في  التعاون  بهدف  المرموقة،  األمريكية  سميثسونيان  مؤسسة  مع 
بحثية  أنشطة  إطالق  إلى  إضافة  المشاريع،  وتنفيذ  البرامج،  وتعزيز  استكشاف 
مشتركة حول الحبارى وأنواع إحيائية أخرى. كما تهدف االتفاقية إلى إثراء المعارف 
برامج  على  باالعتماد  العلوم  خبراء  بين  الممارسات  وأفضل  المهارات  وتنمية 
تحديد  إلى  إضافة  التدريبية،  العمل  وورش  الداخلي  والتدريب  ُبعد  عن  التوجيه 
الفرص لمواصلة أنشطة البحث المشتركة وتبادل المعرفة، واستكشاف الفرص 
في مجاالت العلوم وبرامج التعليم المعنية بالحفاظ على الحبارى، والتي تشمل 
تطوير المهارات القيادية والخبرات المهنية للمعلمين. إضافة إلى ذلك، برهنت 
مشاركة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على التزامه بتعزيز الحوار العالمي 
حول الحفاظ على األنواع من خالل مشاركته في قمة التفاؤل الرقمية لسالمة 
كوكب األرض 2020. وسلطت القمة الضوء على نجاح النموذج االستباقي الذي 
 100 الحبارى، كما شهدت حضور ممثلين عن  الحفاظ على  يتبعه الصندوق في 
جهة رائدة، إضافة إلى مجموعة من صناع القرار الدوليين. واستطعنا خالل هذه 
القمة أن ُنبرهن لجمهور من أكثر من 170 دولة بأن التحديات الصعبة ال تعرقل 
وتكرارها  الفعالة  الحلول  مشاركة  عند  خاصة  البيئي،  التقدم  مواصلة  مطلقًا 

بالشكل األمثل

التعاون المحلي والدولي

وسنواصل  لشركائنا؛  المستمر  الدعم  بفضل  إيجابية  نتائج  عن  جهودنا  وأثمرت 
تحقيق  لنضمن  الحالية  التعاون  مجاالت  وتعزيز  جديدة  عالقات  بناء  على  العمل 

أكمل وجه. أهدافنا على 
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الحبارى الهندية الكبيرة

نجحنا في اتخاذ خطوة تاريخية على صعيد التعاون 
الدولي عبر إبرام اتفاقية لمدة خمس سنوات مع 
وتهدف  اإلسرائيلية.  والتراث  الطبيعة  مؤسسة 
الطبيعة  حماية  إلى  التاريخية  االتفاقية  هذه 
إلى  إضافة  إسرائيل،  في  التراثية  والمواقع 
والمهددة  النادرة  والطيور  الحبارى  على  الحفاظ 

في الدولة.

وبحوث  دراسات  على  االتفاقية  وستشتمل 
الحبارى  أعداد  على  الحفاظ  إلى  تهدف  ميدانية 
الدراسات  وتشمل  المنطقة.  في  وموائلها 
قدرة  لتقييم  المراقبة  أنشطة  مواصلة  الحالية 
وإمكانية  انتشارها  ومدى  البقاء  على  الحبارى 

النجاح في إكثارها على المدى الطويل.

واستنادًا إلى نجاحنا في تقديم خبرتنا ومعارفنا 
على  سنعمل  عامًا،   40 من  أكثر  مدى  على 
دراسة الخصائص البيولوجية والسلوكية للحبارى 
األنواع  إلى  باإلضافة  البرية،  في  وأعدادها 

األخرى المعرضة للخطر.

وحظيت هذه االتفاقية التاريخية باهتمام كبير من 
قبل وسائل اإلعالم الرئيسية في دولة االمارات 
أهمية  يعكس  مما  وإسرائيل،  المتحدة  العربية 

جهودنا في مجال الحفاظ على األنواع.

اكتسب التعاون مع باكستان زخمًا مّطردًا بشكل الفت، حيث حيث ّوقعنا في عام 2020 اتفاقية 
جديدة في عام تعزيز جهود العمل المشترك مع اإلدارات والهيئات الحكومية الباكستانية ضمن 
إطار »خطة العمل متعددة األنواع للحفاظ على الطيور الجارحة«، بهدف مواصلة دورنا المحوري 
في استعادة أعداد الحبارى اآلسيوية ضمن المناطق البرية في باكستان، والحفاظ على اإلرث 
في  المكاثرة  الحبارى  إطالق  وسنواصل  عامة.  بصورة  البيئي  النظام  وصون  للصقارة  العريق 

األسر إلى البرية.

وضمن إطار تعزيز جهود الحفاظ على الحبارى بين الدولتين، توّجه وفد إماراتي برئاسة معالي 
التغير  وزارة  مع  واالستراتيجيات  الخبرات  وتبادل  التحاور  بهدف  باكستان،  إلى  المنصوري  ماجد 
أعداد  استعادة  مجال  التعاون في  جهود  إلى حشد  تهدف  باكستان، في خطوة  المناخي في 

الحبارى اآلسيوية المهددة باالنقراض.

تم التعاون مع معهد الحياة البرية الهندي بوالية راجستان بتقديم خبراتنا في مجال 
حماية طيور الحبارى الهندية الكبيرة وحبارى فلوريكان األصغر من االنقراض. وُتصّنف 
لم  االنقراض حيث  بخطر  للغاية  دة  المهدَّ األنواع  قائمة  الكبيرة في  الهندية  الحبارى 
حبارى فلوريكان األصغر ضمن  تندرج  بينما  البرية،  160 طائرًا في  يتبقَّ منها سوى 
قائمة الطيور الُمهددة بالخطر. وضمن إطار جهودنا المشتركة للحفاظ على كال النوعين 
في  وخبراته  معارفه  بمشاركة  المتمرس  العلمي  فريقنا  التزم  االتفاقية،  بموجب 
الطبيعية،  تنقالتها وسلوكياتها في موائلها  الطيور ومراقبة  أعداد هذه  تتبع  مجال 
باإلضافة إلى إجراء مسح لمناطق التعشيش وُطرق جمع البيض من البرية ونقلها إلى 

الحاضنات، فضاًل عن تصميم برنامج إلكثارها في األسر.

كما أسفرت االتفاقية عن تحقيق نتائج إيجابية ُمبكرة، تمثلت في تفقيس تسعة من 
أصل عشرة طيور تم جمعها، مما مهد لبداية حقبة جديدة في مجال الحفاظ على هذا 
النوع. وحظيت هذه الخطوة الناجحة بإشادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي 
نّوه بالجهود التي يبذلها معهد الحياة البرية والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 
خالل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من 
األحياء البرية والذي انطلق في مدينة غانديناغار الهندية عام 2020. وقمنا أيضًا بتدريب 
فريق من الكوادر الهندية على تقنيات اإلكثار، إلى جانب مواصلة دورنا المحوري في 
خبرتنا  على  ترتكز  التي  الحبارى،  على  الحفاظ  برنامج  بإدارة  المعنية  التوجيهية  اللجنة 
وإنجازاتنا في مجال إكثار الحبارى في األسر. ويتمثل هدفنا في بناء مخزون مستدام 
من طيور الحبارى الهندية الكبيرة التي يتم إكثارها في األسر، ما سُيساعد على إنتاج 

أفراخ يتم إطالقها في البرية.

باكستانالهند
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إسرائيل



55 االبتكار في التعليم من  أكثر  مع  التفاعل  في  اليوم  حتى  نجحنا  وقد 
انطالق  منذ  اإلمارات  أنحاء  جميع  في  طالب  ألف 
على  للحفاظ  التعليمي  "البرنامج  الفريدة  مبادرتنا 
األنواع: نموذج الحبارى" عام 2017 بصورة تجريبية في 
البرنامج  حصده  الذي  النجاح  إلى  واستنادًا  مدارس.   7
الباكرة، ركزت استراتيجيتنا للعام الدراسي  في مراحله 
2020-2019 على مواصلة تثقيف الشباب واليافعين 
لتحقيق مستقبل مستدام، والتركيز على أهمية الحفاظ 
الحيوي  ودورها  وموائلها  الرمزية،  األنواع  هذه  على 

في التراث والنظام البيئي لإلمارات.

إقامة  في  العام  هذا  محطات  أبرز  إحدى  وتمثلت 
الدولي  للصندوق  التربوية  للجوائز  االفتتاحية  الدورة 
للحفاظ على الحبارى في العاصمة أبوظبي. وشّكلت 
الراسخ  التزامنا  للتأكيد على  رائدة  هذه الفعالية منصة 
الحفاظ على  المستقبل في مجال  قادة  وإعداد  بدعم 
بناء  إلى  الهادفة  اإلمارات  رؤية  مع  تماشيًا  الطبيعة، 
خالل  وقدمنا  المعرفة.  على  وقائم  متنوع  اقتصاد 
الحفل، وبحضور مسؤولين من وزارة التربية والتعليم، 

جوائز متعددة توزعت على عدد من الفئات، منها:
أبطال الحبارى للمحافظة على األنواع	 

اإلدماج األكثر فعالية في المنهج الدراسي	 

أفضل مشروع عمل في مجال الحبارى	 

التوعية المجتمعية واستدامة البرنامج	 

شباب اليوم هم قادة الحفاظ على األنواع في المستقبل، لذا نرى أن من واجبنا العمل على 
تثقيف الجيل القادم من هؤالء القادة وصّناع التغيير وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الطبيعة 

للوصول إلى مستقبل واعد وأكثر إشراقًا.
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على  كبير  أثر   2019-2020 الدراسي  العام  من  األخير  الفصل  خالل  المدارس  إلغالق  كان 
التعليم وطريقة تقديم المعلومات للطالب. ومع ذلك، ساهمت منهجيتنا المبتكرة القائمة 
الحبارى في صدارة  على  للحفاظ  الدولي  الصندوق  تعزيز مكانة  الُمدمج في  م  التعلُّ على 

الجهات الداعمة لوزارة التربية والتعليم خالل انتقالها إلى أساليب التعلم عن ُبعد.

وأتاحت لنا جاهزية أنظمتنا االنتقال بتدريب المعلمين إلى المجال االفتراضي بسرعة عالية 
الجلسات  حضور  إمكانية  عدم  رغم  وفهمه  برنامجنا  تطور  استمرارية  ضمن  مما  وبكفاءة، 
التدريبية بشكل شخصي. ونعتمد اليوم على أكثر من 50 ُمدرسًا ُمدربًا ُيطّبقون نهج التعليم 
دروس  ذلك  بما في  رقمية،  موارد  إلى  التدريب  مواد  بتحويل  أيضًا  اإلنترنت، وقمنا  عبر 

الفيديو، مما يسمح للمدرسين بالوصول إليها عبر اإلنترنت من أي مكان.

كأداة  أهميتها  على  طائر"  "رحلة  بالترفيه  للتعليم  الرقمية  منصتنا  برهنت  ثانية،  جهة  من 
األبعاد  استكشاف  التقنية  هذه  وتتيح  للُمدرسين.  بالنسبة  األهمية  ومتزايدة  ُمفيدة 
المعرفية واإلدراكية المختلفة من خالل تعّلم الطالب وفق أسلوب سردي مشوق عن طريق 
االستعانة بخصائص التعليم بالترفيه مع ربطها بالمواد األساسية والمجاالت العملية على 
أرض الواقع. ويقوم الطالب من خالل هذه المنصة بدور علماء بيئة ليتعرفوا عن كثب على 
اللعبة، يتعلم  التقدم في مستويات  الحفاظ على األنواع. ومع  العمل في مجال  معنى 

الالعبون جوانب مختلفة عن طائر الحبارى والعمل البيئي والحفاظ على األنواع.

وتم إدخال هذه الوسيلة اإللكترونية في عدد من المدارس الحكومية والخاصة في اإلمارات 
من الصف الرابع وحتى الصف الحادي عشر. ونظم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 
منذ إطالق هذه المنصة خمسة برامج تدريبية للمعلمين، كما عمد إلى تطوير مواد داعمة 
لتمكينهم من استخدام المنصة على النحو األمثل. وقد تم تنزيل اللعبة أكثر من 4 آالف مرة. 
وأثبتت "رحلة طائر" فعاليتها المتزايدة بالنسبة للمعلمين، حيث سجلنا إنجازًا مهمًا خالل هذه 
الفترة من خالل اعتراف وزارة التربية والتعليم رسميًا بهذه المنصة الرقمية للتعليم بالترفيه، 
وإتاحتها لجميع المدرسين والعاملين في مجال التعليم من خالل المنصات الرسمية للوزارة. 
وجاء االعتراف الرسمي بالمنصة ليعزز موقعنا كشريك تعليمي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. واستمر تعاوننا مع الوزارة عبر تقديم الدعم والمساعدة وُكتيبات التعلم عبر اإلنترنت.

أهمية  حول  الوعي  ونشر  الطبيعة  على  الحفاظ  قادة  ودعم  برعاية  التزامنا  على  وتأكيدًا 
الحبارى، تعاونا مع دائرة التعليم والمعرفة لتطوير منصة لألنشطة. وساهمت لعبة "رحلة 
طائر"، منصتنا الرقمية للتعليم بالترفيه، في منح المشاركين فرصة فريدة لمعرفة المزيد 
200 طفل عبر منصة  أكثر من  اللعبة  الحفاظ عليها. وتفاعل مع  حول هذه األنواع وجهود 

األنشطة التابعة لدائرة التعليم والمعرفة.

إدماج البرنامج في المنهج الدراسي
الرياضيات • العلوم • الدراسات االجتماعية • 

اللغة العربية • اللغة اإلنجليزية • الفنون

1
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أكثر من

55 ألفتدريب أكثر من
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 طالب عبر البرنامج
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 معلمًا / سفيرًا
للصندوق
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تدريب

أبرز إنجازات البرنامج التعليمي: 
نموذج الحبارى
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الدولية  رينيكو  وشركة  والمعرفة  التعليم  دائرة  مع  بالتعاون  إطالقه  تم  الذي  البرنامج،  ويشتمل 
الستشارات الحياة البرية، على مسارات ودورات تدريبية مخصصة لتزويد الخريجين الجامعيين وطالب 
الماجستير اإلماراتيين بمعارف عملية حول مجاالت التركيز الرئيسية للحفاظ على األنواع، بما يشمل 
البحوث العلمية حول سلوكيات األنواع والموائل والعلوم البيطرية والدراسات اإليكولوجية والجوانب 

التشغيلية األخرى.

المهنية  الخيارات  حول  الفهم  تعزيز  إلى  االختصاصات  ُمتعددة  التدريبية  المسارات  هذه  وتهدف 
وأهميتها  الطبيعية  وموائلها  الحبارى  حول  التوعية  خالل  من  األنواع  على  الحفاظ  بمجال  المرتبطة 

للنظام البيئي وتراث اإلمارات.

ويسعى فريق التعليم إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة إلشراك الطالب وتثقيفهم في هذه األوقات 
غير المسبوقة. وبمنهجيتنا الحديثة في التعلم من بعد، أصبح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 
في طليعة الداعمين لجهود وزارة التربية والتعليم. كما تمكنا من تدريب المعلمين بكفاءة عبر اإلنترنت، 

مما يضمن استمرار فهمهم لبرنامجنا، وقدمنا ورش عمل افتراضية للطالب في جميع اإلمارات.
 

وقد تم تحويل موادنا التعليمية إلى موارد رقمية وتحميلها على منصة التعلم الوطنية التابعة لوزارة 
التربية والتعليم وعبر قناة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على اليوتيوب. واآلن أصبح بإمكان 
المعلمين والطالب الوصول إلى أدوات التعلم الخاصة بالصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى من 

أي مكان وفي أي وقت.

لذلك  للمعلمين.  أداة مفيدة بشكل متزايد  أنها  ، "رحلة طائر"  اإلنترنت  عبر  األولى  لعبتنا  وأثبتت 
التواصل  التربية والجمهور عبر قنوات  ثانية عبر اإلنترنت ومشاركتها مع وزارة  لعبة  ، قمنا بتطوير 
خالل  العب   5000 من  أكثر  بمشاركة  مهمًا  إنجاًزا  والتي حققت  المئوية" ،  "عرض  االجتماعي 

األسبوعين األولين من إطالقها.
 

التعليم  قطاع  في  كشريك  مكانتنا  اإلنترنت  عبر  التعليمية  بمواردنا  الرسمي  االعتراف  يؤكد 
مستقبل  تشكيل  في  المساعدة  في  دورنا  على  يؤكد  كما  المتحدة.  العربية  في دولة اإلمارات 
بفضل  أبوظبي.  الرقمي في  التحول  حملة  ، في  كمؤسسة   ، انتظامنا  كيفية  إظهار  مع  التعليم 
توفير  تم  فقد   ، البرية  الحياة  على  الحفاظ  في  رؤيتنا  مشاركة  في  والتعليم  التربية  وزارة  التزام 
المعلمين  لجميع  بإعدادها  نقوم  التي  والتفاعلية  المبتكرة  التعليمية  المواد  إلى  الوصول  إمكانية 

والطالب في اإلمارات وخارجها.
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يعد جيل الشباب المحور األساسي في بناء مستقبل واعد لدولة اإلمارات العربية الُمتحدة؛ ونحن نؤمن 
أن واجبنا ُيحّتم علينا تثقيف أبناء هذا الجيل وتشجيعهم على الُمساهمة في جهود صون الطبيعة لضمان 
استدامة جهود الحفاظ على األنواع. وانسجامًا مع هذا االلتزام، أعلّنا خالل العام عن إطالق برنامج تطوير 

المعرفة. المواهب اإلماراتية ونقل 

نقل المعرفة



في عام 2008، أعلن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة عن تأسيس 
أرشيف الصقارة في الشرق األوسط بهدف 

التاريخي المكتوب للصقارة في  التراث  توثيق 
العربية وحفظه ونشره. المنطقة 

أرشيف الصقارة 
في الشرق األوسط

وكشف المشروع منذ إطالقه 56 مخطوطة عربية تعود إلى فترات زمنية تتراوح 
بين القرنين الثامن والسادس عشر. وتعتبر هذه المخطوطات األقدم واألكثر أهمية 

في تاريخ الصقارة العربية.

وأحرز األرشيف تقدمًا كبيرًا في مجال البحث تحت إشراف الدكتورة آنا أكاسوي وهي 
خبيرة أكاديمية بارزة نشرت العديد من األبحاث المهتمة بالتاريخ الفكري اإلسالمي، 
القديمة  المخطوطات  على  ركزوا  الذين  القالئل  الباحثين  من  أكاسوي  تعد  كما 
المتعلقة بتراث الصقارة في المنطقة العربية، وهي أيضًا أستاذة مشاركة في 

التاريخ اإلسالمي لدى كلية هانتر في جامعة نيويورك.

وقد تم إعداد مالحظات مفّصلة إلرفاقها مع مجموعة مختارة من المخطوطات، 
بهدف تقديم مزيد من المعلومات التوضيحية، مثل تحديد القصص الرئيسية وأبرز 
المرتبطة  المواضيع  بحثية حول مختلف  6 مشاريع  إعداد  أيضًا  وتم  المقتطفات. 
 2021 بدراسة مخطوطات أرشيف الصقارة في الشرق األوسط، وسيشهد عام 
من  مجموعة  بمشاركة  الجارحة  الطيور  وتدريب  رعاية  حول  مقارنة  دراسة  إجراء 

الصقارين في اإلمارات.

تعمل  الوسائط  متعددة  عرض  شاشات  تطوير  على   2020 عام  في  العمل  بدأ 
باللمس لتسهيل مهام أرشيف الصقارة في الشرق األوسط وأبحاثه، على أن يتم 
توفير تلك الشاشات ضمن جناح متخصص في مهرجان الشيخ زايد التراثي، وفي 
السمو  ومتحف صاحب  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  بويز  الصقارة في  أرشيف 
الشيخ محمد بن زايد للصقارة الدولي الجديد في مقر االتحاد العالمي للصقارة 

في بروكسل. وسُيفتتح هذا المشروع أمام الجمهور بحلول عام 2021.

التواصل  وأنشطة  االستراتيجية  وإعداد  التخطيط  عمليات  في  الشروع  تم  كما 
األوسط  الشرق  في  الصقارة  أرشيف  تكامل  كيفية  على  التركيز  مع  والتوعية، 
الحبارى  على  للحفاظ  الدولي  الصندوق  بقيادة  الصقارة  ومبادرات  مجموعات  مع 

وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة.

وسيشهد عام 2021 إعادة إطالق هذا المشروع الرائد بعد تحويله إلى مكتبة رقمية 
شاملة بالتعاون مع جهة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي للتراث الثقافي.
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االحتفاء بجيل الرواد 
في المحافظة على 

الحبارى وحماية 
الحياة البرية

بذل العميد مختار أحمد, أحد أبرز قادة 
المحافظة على البيئة في باكستان, جهودًا 

استثنائية في مجال الحفاظ على الحبارى 
واألنواع األخرى المعرضة للخطر في باكستان 
وكرس العميد جزءًا كبيرًا من حياته لدعم جهود 

الحفاظ على األنواع البيولوجية. 
كما يعتبر من عشاق الطبيعة والحياة البرية منذ زمن طويل؛ وبرز اهتمامه 
بالحفاظ على الحبارى بعد لقائه المؤثر بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، القائد المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي 
استشعر بفضل رؤيته الحكيمة أهمية الحفاظ على الحبارى منذ سبعينيات 
القرن العشرين. وطلب الشيخ زايد خالل ذلك االجتماع من العميد دعم جهود 

حماية الحبارى وغزال الصحراء الهندي )الشينكارا( في باكستان.

وقد قاد العميد جهود إطالق مؤسسة الحبارى الدولية في باكستان في 
1995، كما ساهم في إنشاء مركز ألبحاث وإعادة تأهيل الحبارى في  عام 
مدينة رحيم يار خان الصحراوية في باكستان، إضافة إلى مركٍز آخر ألبحاث 
ومركز  بلوشستان،  بإقليم  كيريتشي  مدينة  في  الحبارى  وإكثار  وتأهيل 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلكثار والمحافظة على األنواع في بهاولبور.

وبفضل جهوده القيادية االستثنائية، واصل البرنامج الخاص بإنقاذ وإطالق 
تحقيق  من  وتمكن  مطردة  بوتيرة  تطوره  البرية  شبه  البيئات  في  الحبارى 
أكثر  إنقاذ  في  اآلن  حتى  المركز  وساهم  المميزة.  اإلنجازات  من  المزيد 
إلى  إضافة  القانونيين،  غير  الصيادين  أنشطة  من  حبارى  طائر   3892 من 
الدولية بإنشائها خصيصًا لها  الحبارى  إطالقها في موائل قامت مؤسسة 
في باكستان. وأثمرت الشراكة التكاملية بين الصندوق الدولي للحفاظ على 
الحبارى ومبادرات العميد مختار عن إنتاج ما يزيد عن 7600 حبارى في األسر 

وإطالقها ضمن موائلها الطبيعية في صحارى باكستان.

الغزالن في  له دور فعال في إطالق مركٍز إلكثار  كان  إلى ذلك،  باإلضافة 
الهندي  الصحراء  غزال  ورعاية  حماية  على  للمساعدة  خان  يار  رحيم  مدينة 
)شينكارا(. ونجح المركز حتى اليوم في إنتاج ما يزيد عن 3400 غزال )شينكارا( 

وإطالقها في البرية في مختلف أنحاء باكستان.

الداعمة  الرئيسية  القوة  العميد  ُيعد  الصقارة،  بفن  الكبير  الهتمامه  ونظرًا 
دعم  في  نجحت  والتي  باكستان،  في  الدولية  الصقارة  مؤسسة  إلطالق 
بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  أنشأه  الذي  الصقور  إطالق  برنامج 
أكثر  وإطالق  إنقاذ  في  المثمر  التعاون  هذا  وقد ساعد  نهيان.  آل  سلطان 
من 400 صقر في البرية، إضافة إلى إطالق أكثر من 900 صقر، تبرعت بها 

أبوظبي، في موائلها الطبيعية في باكستان.

األنواع  من  وغيرها  الحبارى  موائل  على  بالحفاظ  العميق  شغفه  وبفضل 
الستعادة  برنامٍج  إطالق  تسهيل  في  مساعيه  أسهمت  للخطر،  المعرضة 
أعداد الحبارى ضمن موائلها الطبيعية في صحراء تشولستان، والذي أسفر 
عن نثر أكثر من 2400 كيلوجرام من البذور إليقاف تدهور الموائل الطبيعية، 
والمستوطنة،  المحلية  األنواع  أعداد  في  مطرد  نمٍو  تحقيق  عن  أثمر  مما 

ووّفر القدر الكافي من الغطاء والغذاء للحياة البرية في المنطقة.

ويتشرف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بتكريم العميد مختار أحمد 
ويتطلع  األنواع  على  الحفاظ  مجال  في  االستثنائية  بإسهاماته  واإلشادة 

ُقدمًا لمزيد من التعاون واإلنجازات.
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أزمة  التي فرضتها  التحديات  التزمنا بمواجهة 
كوفيد-19، وعملنا بصورة سريعة على تطبيق 

خطة عمٍل تستهدف التخفيف من تأثيرات 
األزمة في جميع مراكزنا عبر االلتزام بإجراءات 

الصحة والسالمة الحكومية، مثل العمل عن ُبعد 
واالعتماد على عدٍد محدود من الموظفين في 

العمل. مكاتب 

معايير السالمة 
والطريق إلى النجاح

في  الحبارى  إكثار  صعيد  على  أهدافنا  تحقيق  ذلك  ضوء  في   واستطعنا 
جميع مراكزنا.

كما نجحنا في االنتقال بمواردنا التعليمية واتصاالتنا العامة إلى المنصات الرقمية.
إطالق  عبر   2021 عام  الدؤوبة خالل  التحديات في مساعينا  كل  رغم  وسنمضي 

مجموعة من المبادرات االستراتيجية الجديدة.

ونتوقع أن يشّكل العام القادم محطة فارقة في مسيرتنا، خاصة مع استعدادنا 
لالحتفاء بمرور 15 عامًا على انطالقتنا. وسيشكل ذلك فرصة قيمة الستعراض 
إنجازاتنا على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية، واالستفادة من نجاحاتنا في 

تحقيق المزيد من اإلنجازات خالل العام المقبل وما بعده.

ويتمثل هدفنا في مواصلة تعزيز جهود التعاون في منطقة الخليج العربي بشأن 
اتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة لُمعالجة القضايا الرئيسية، مثل األنواع النباتية 
والحيوانية وأنشطة االتجار بالحبارى؛ وسنسعى على الصعيد الدولي إلى تنمية 

شبكتنا من القادة المؤثرين ومواصلة قيادة الحوار البناء حول الحفاظ على األنواع. 
وسنستضيف في الربع الرابع من عام 2021 قمة للجهات الحكومية الخليجية حول 

ُسبل مكافحة أنشطة التجارة غير المشروعة بالصقور والحبارى.

للحفاظ  الدولي  الصندوق  المضمن في استراتيجية  الثقافة والتراث  وفي مجال 
على الحبارى، نطمح إلى دعم أنشطة الصيد المستدام في دول الخليج العربية، 
الحبارى،  انتشار  دول  في  التجربة  سبيل  على  األنشطة  لهذه  مناطق  وتخصيص 
باإلضافة إلى وضع ُخطط وإجراءات عمل ُمناسبة الستدامة تلك المناطق المحمية.

التعليمي  "البرنامج  لُمبادرة  المتواصل  والنمو  المستمر  النجاح  وسُيشكل 
بالنسبة  الرئيسية  التركيز  مجاالت  أحد  الحبارى"  نموذج  األنواع:  على  للحفاظ 
الرقمي  التحول  لمواصلة  الحثيثة  مساعينا  إطار  ضمن   ،2021 عام  في  لنا 
واستكشاف المزيد من فرص التعاون الدولي. كما سنركز خالل عام 2021 على 
أبرز  كازاخستان، وجمع  الحبارى في  خليفة إلكثار  الشيخ  لمركز  الرسمي  االفتتاح 

العلماء في قمة دولية معنية بالحفاظ على األنواع.
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وتعد جهود المراقبة المكثفة على هذا النحو ضرورية جدًا لالستراتيجية العالمية للصندوق 
للمحافظة على الحبارى. وبالفعل، ساعد تتبع الحبارى التي تنتمي إلى مجموعات جغرافية 

مختلفة في تحديد ما يلي:

ثالثة ممرات رئيسية بمسارات متميزة، ولكن مع بعض التداخل واألدلة على وجود . 1
مناطق شتوية مشتركة، مما يشير إلى وجود صلة متوسطة بين الطيور المهاجرة.

مواقع التوقف الرئيسية وأماكن اإلشتاء.. 2

وجود استراتيجيات مختلفة للهجرة على النحو التالي:. 3

بالنسبة للطيور المهاجرة لمسافات قصيرة أو طويلة، وكذلك نمط قفزة الضفدع،  ) أ( 
أي أن الطيور التي تتكاثر في خطوط العرض الجنوبية تهاجر لمسافات أقصر من 

الطيور التي تتكاثر في خطوط العرض العليا.

فيما يتعلق بالتوقيت واختيار المسار، وفقًا للجنس والعمر )على سبيل المثال،  ) ب( 
تغادر األحداث أواًل وتهاجر بمفردها، وال تتبع األفراد األكبر سنًا(.

اإلخالص لمناطق التكاثر.. 	

المناطق ذات الخطورة العالية للوفيات على طول طرق الهجرة.. 5

هذه النتائج المعقدة هي أسئلة بحثية مركزية من الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، 
الحبارى المهاجرة في المكان والزمان طوال رحلتها، وكيف  تتعلق بكيفية توزيع مجموعات 
يمكن ربط االختالفات الملحوظة بين المجموعات أو األفراد بالجينات الوراثية والعمر والخبرة. 

يتم االسترشاد بنتائج البحث حول هجرة الحبارى اآلسيوية في اإلدارة الجينية لمشاريع اإلكثار 
في األسر بهدف المحافظة على الحبارى، واستراتيجية اإلطالق، والجهود الميدانية لحماية 

الحبارى وتنظيم الصيد.

تم في عام 1994 الكشف ألول مرة عن مسار هجرة الحبارى اآلسيوية البرية التي تقضي الشتاء في اإلمارات 
بفضل تقنية التتبع عبر األقمار الصناعية. منذ ذلك الحين، قام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى باألسر 
اآلمن لذكور وإناث وصغار حبارى برية عبر مناطق التكاثر الممتدة من بحر قزوين إلى منغوليا من أجل تزويدها 

600 طائر باستخدام تقنية األقمار الصناعية للكشف عن  بأجهزة تتبع وإطالقها. وبذلك، تم تعقب أكثر من 
السنوية. الهجرة  أثناء  المذهلة  رحالتها 

مالحظة: صورة الغالف هي نسخة فنية للخريطة المعروضة.

أهمية تتبع هجرة الحبارى في آسيا الوسطى
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هاتف: 4455 693 2 971+ 
ص.ب: 129555 أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

info@houbarafund.gov.ae :البريد اإللكتروني


