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ممارسة االستدامة على أرض الواقع

 جهود الحفاظ على الحبارى
في المدارس



إن أكــبـر اســتــثــمــار للــمــال 
هــو اســتــثــمــاره في بــنــاء 
أجــيــال من الـمــتــعــلــمــيــن 

والــمــثــقــفــيــن
  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه

القائد المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة



قـائـمـة 
الـمـحتويات

رسالة العضو المنتدب 

أين وكيف بدأت الرحلة الفصل األول 

انطالقة ناجحة  الفصل الثاني 

التحول مستمر الفصل الثالث 

إرساء معايير جديدة في قطاع التعليم الفصل الرابع 

الريادة في التعليم الرقمي الفصل الخامس 

قياس استدامة البرنامج الفصل السادس 

المخيمات الصيفية االفتراضية الفصل السابع 

التخطيط للعام األكاديمي المقبل  الفصل الثامن 
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البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

في هذا اإلطار، يشكل برنامجنا التعليمي 
المبتكر والشامل للحفاظ على األنواع 

دلياًل على التزامنا، ويأتي انسجامًا مع 
االستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف 

البيئي 2015-2021 والرؤية البيئية 2030، 
والتي تهدف إلى تثقيف الشباب وتوعية 
المجتمع للوصول إلى مستقبل مستدام.

وبعد إطالق البرنامج بشكل تجريبي في سبع مدارس في أبوظبي خالل عام 2017، أقام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 
شراكة مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إلطالق “البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج 

الحبارى” ودمجه في منهاج المدارس الوطنية في أكتوبر من عام 2018. 

يمثل “البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى”، برنامجًا تعليميًا فريدًا، ويتيح تصميمه المبتكر تطبيقه في مختلف 
المناهج الدراسية، مع إتاحة الفرصة للتعلم التفاعلي حول إرث دولة اإلمارات واألنواع الهامة في حياتها البرية سواء كان ذلك في 

الصفوف الدراسية أو من خالل النشاطات األخرى. 

وقد سرنا الحماس واالندفاع الذي أبداه المعلمون والطلبة بعد أن تم تضمين البرنامج في المنهاج الوطني في مختلف أنحاء 
اإلمارات، حيث تمكنا من تعزيز عالقاتنا بأصحاب المصلحة، وتم اختيارنا شريكًا تعليميًا لوزارة التربية والتعليم تقديرًا منها للجهود 

الكبيرة التي بذلها فريقنا في هذا المجال.

وسوف نواصل السعي لتعزيز حضورنا وتعميق أثرنا باالعتماد على الدعم المستمر من أصحاب المصلحة، وبابتكار أدوات جديدة 
تساعدنا على تزويد المتعلمين بمهارات القرن الحادي والعشرين، وهدفنا هو الوصول إلى جميع طالب اإلمارات في مختلف المراحل 

العمرية والدراسية.

ومع الظروف االستثنائية بعد إغالق المدارس في إطار جهود الدولة لمكافحة جائحة كوفيد19-، فقد ساعدت مرونتنا ومنهجيتنا 
المبتكرة في االنتقال بسالسة إلى التعليم الرقمي، حيث قدمنا الدعم لوزارة التربية لتحقيق هذا االنتقال.

ويسعدني أن أغتنم هذه الفرصة للتوجه بخالص الشكر إلى وزارة التربية والتعليم، والمسؤولين واإلداريين والموجهين، والمعلمين، 
لدعمهم الكبير والمستمر لنا وتقبلهم لبرنامجنا التعليمي الرائد.

ماجد علي المنصوري
العضو المنتدب

إعـــداد 
قــــادة 

المستقبل

تولي القيادة الرشيدة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة أهمّيًة 

بالغة للتعليم، ولذلك فقد أحرزت 
الدولة تقدمًا الفتًا في تنفيذ 
المبادرات الرامية إلعداد قادة 

المستقبل في مختلف القطاعات. 
وبنموذجنا االستباقي الرائد عالميًا 

للحفاظ على األنواع، فإننا في 
الصندوق الدولي للحفاظ على 

الحبارى، ندرك أن مستقبلنا سيكون 
في أيدي أطفالنا وأن واجبنا يحّتم 
علينا اإلسهام في تثقيف الجيل 

القادم من صّناع التغيير في مجال 
الحفاظ على الطبيعة وصون التراث 

وتنمية الوعي البيئي. 
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أبوظبي
فاطمة علي العوضي 

خديجه احمد محمد يراش الشحي
أنيليز براون
ليزا غاردينر
نداء بدوي

بشرى القمزي
نورة عبدالله العزاني

نوال العزيزي 
مريم الغيثي 

فاطمة حسن إسماعيل الحوسني 
شيخة عبيد خميس الزيودي

سميره الحوسني
فايزه الهاشمي
ايمان حشيشه

موزة عبدالله النيادي
سميرة عوض العسكري البريكي

حمدة هالل الحميري
السعد الجابري
نعمة الكثيري

منى عبدالله أحمد العلي
منى أحمد عبدالله أحمد المحرزي

غازي عربي

رنا رنو 
إيما شانهان

إليزابيث بيري
باسمة أحمد
الرني تمايو

سهير الخوري

عجمان
سهى عبد الفتاح فهد السرحان

أنجلية فين
إنعام محمد أبو الهيجاء

دبي
أ / شيخة المازمي

شيرين شوقي حسين 
ليلى عبدالوهاب المناعي

فاطمة عبداللطيف الشمري
مريم حسين البناي

آمنة سالم درويش 
بشرى حمود علي حسان

مريم محمد الحتاوي 
موزه خليفه الشامسي

نهاد الشامسي
ميرنا علم الدين

أم القيوين
وردة أحمد سبت 

خلود محمد بوهارون 
عايشة عبدالله العلي 

روية خليقة شمل الغفلي 
عائشة عبدالقادر

شيخة الغفلي

رأس الخيمة
موزة راشد كاسب 

اسماء سعيد ناصر الخاطري

الشارقة
فاطمة عبيد علي العبيد الظنحاني

شيماء علي شسعيد عبدالله الحنطوبي
سمر خالد مراد 

لبنى خليل بايزيد 
ريني غيريش
جورجينا كورام
نيفين شكري

الفجيرة
محمد محمد الرفاعي 

أرول شيكر سافارينياغام
حنين رياض عطورة

منسقو
الـــــحــــبـــارى
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 أين وكيف
بــدأت الرحــلــة
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التعليم هو الركيزة السادسة في استراتجية الصندوق التي تم تطويرها 
في عام 2017، والتي قمنا بناء عليها بإطالق برنامج تعليمي جديد 

ومبتكر، مدركين أن مستقبل اإلمارات في يد أطفالها، وعاقدين العزم 
على إعداد الجيل المقبل من قادة الحفاظ على البيئة والحياة البرية.

2017، بإطالق نسخة تجريبية من البرنامج في سبع مدارس بإمارة أبوظبي، مما ساهم في توفير  وقمنا في أكتوبر 
المعلومات األساسية حول كيفية دمج األنشطة التعليمية التي تركز على الحفاظ على األنواع عمومًا، وعلى الحبارى 

خصوصًا، في المدارس اإلماراتية.

وبناًء على النجاح المبدئي الذي حققه البرنامج التجريبي، عززنا شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في 
أبوظبي في أكتوبر 2018، إلطالق “البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى” وتضمينه بصورة رسمية في منهاج 

المدارس الوطنية.

لمحة عن “البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى”
يهدف البرنامج لتثقيف الطلبة حول طائر الحبارى وموائله الطبيعية وأهميته للنظام البيئي وتراث اإلمارات. وتم تطوير البرنامج 

ليكون نموذجًا تعليميًا متعدد التخصصات، اعتمادًا على األساليب التفاعلية وأدوات تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين 
باستخدام التقنيات المتطورة والمنصات الرقمية للتعليم بالترفيه، باإلضافة إلى أساليب التعليم التقليدية. ونعمل على تقييم 

البرنامج وتطويره باستمرار لضمان التقدم المستدام

جانب من حفل إطالق الصندوق الدولي للحافظ على الحبارى للبرنامج التعليمي مع سفراء الحبارى من 
مدرسة اإلمارات الوطنية عام 2018

مدرسة فلج المعال تستعرض مشروع الحبارى للعام الدراسي 2018 - 2019 

زائرون من مختلف األعمار لجناح الصندوق الدولي في مهرجان أم اإلمارات 2019بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا تم إطالق عددا من طيور الحبارى بحضور مشاركين في األولمبياد الخاص 2019 
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وتمثلت أهداف عملنا المشترك مع وزارة التربية والتعليم في:

مواءمة محاور البرنامج التعليمي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى مع المساقات الرئيسية للمواد اإللزامية واالختيارية في   •
الصفوف االبتدائية واالعدادية والثانوية؛ 

مراجعة المحتوى والمواد وتضمين المعلومات البسيطة األساسية والشروح الالزمة بهدف ابتكار محتوى أكثر أصالة ودمجه في المنهاج؛  •
تقديم برامج التطوير المهني لمعلمي وزارة التربية والتعليم عبر اإلنترنت بهدف ضمان استدامة البرنامج التعليمي للصندوق   •

الدولي للحفاظ على الحبارى في المستقبل.

تكامل ناجح مع المنهاج الدراسي
بفضل التخطيط الدقيق، نجحنا في دمج “البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى”، مع مختلف المواد في المنهاج 

الدراسي الوطني المتبع في مدارس اإلمارات. وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يعتمد خبراؤنا منهجية متعددة التخصصات 
للتعليم والتعلم، مع دراسة شاملة لمواد الوزارة وتعديلها لدمج المحتوى المتعلق بحفظ األنواع ضمن المنهاج المدرسي.

بالتعاون مع مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة حيوانات العين تم أعداد ورش تعليمية في المخيم الصيفي 2019

محتويات مرتبطة بمادة العلوم للفصل السادسمادة العلوم للصف السادس

Take a look at these birds. They all belong to the Otididae family, also known 
as the the Bustards. Two of the birds in figure 1 are more closely related can 
you guess which two? 

However, they have 
different names because 
they are different species. 
The Asian Houbara Bustard 
is a local bird to the UAE 
and neighboring Gulf 
countries. Take a look at the 
Table 4 to see the 
classification groups of 
these two species. 
The scientific name of the 
Asian Houbara Bustard is 
Chlamydotis macqueenii.

Visual Check
What is the name of the 
North African Houbara 
Bustard?

Table 4 The classification of the houbara 
bustards.

The Bustard Family

Figure 1

North African 
Bustard

Asian
Bustard

Indian
Bustard

Kori
Bustard

Indian
Bustard

The North African Houbara Bustard and the Asian Houbara Bustard do not 
only belong to the same family but they also belong to the genus Chlamydotis. 
This means that they have more similarities than the other bustards.

Take a look at these birds. They all belong to the Otididae family, also known 
as the the Bustards. Two of the birds in figure 1 are more closely related can 
you guess which two? 

However, they have 
different names because 
they are different species. 
The Asian Houbara Bustard 
is a local bird to the UAE 
and neighboring Gulf 
countries. Take a look at the 
Table 4 to see the 
classification groups of 
these two species. 
The scientific name of the 
Asian Houbara Bustard is 
Chlamydotis macqueenii.

Visual Check
What is the name of the 
North African Houbara 
Bustard?

Table 4 The classification of the houbara 
bustards.

The Bustard Family

Figure 1

North African 
Bustard

Asian
Bustard

Indian
Bustard

Kori
Bustard

Indian
Bustard

The North African Houbara Bustard and the Asian Houbara Bustard do not 
only belong to the same family but they also belong to the genus Chlamydotis. 
This means that they have more similarities than the other bustards.



 14 

الــتــقــريـر الــســنــوي  2020-2019

15 

البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
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الفصل الثاني

 انطالقة
نـــاجــحــــة
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اإلنجازات الرئيسية في 
مختلف أنحاء اإلمارات

حقق برنامجنا نجاحًا الفتًا عند انتقاله من المفهوم النظري إلى التطبيق 
داخل الصفوف الدراسية، والتكامل مع المنهاج الوطني. ومع نهاية العام 

األكاديمي 2019/2018، بلغ عدد المشاركين في البرنامج ما يزيد على
36 ألف طالب وطالبة 

من 46 مدرسة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

رأس الخيمة
أم القيوين

دبي

الشارقة
عجمان

الفجيرة

أبوظبي

تضمنت عملية تنفيذ البرنامج في أبوظبي مجموعة متنوعة من 
األنشطة للتوعية حول أهمية الحفاظ على األنواع.

وقد تم تنظيم عدة أنشطة للتعليم التجريبي في دبي لتثقيف الطلبة 
حول أهمية الحبارى والحياة البرية في دولة اإلمارات، بما في ذلك 
كتابة وقراءة قصص عن الحبارى وإجراء األبحاث وإعداد التقارير إلى 

جانب أيام مفتوحة تم خاللها عرض األعمال الفنية التي أبدعها الطلبة.

وشملت النشاطات في عجمان ورش عمل للمعلمين إلى جانب 
مجموعة من األنشطة المخصصة للطالب، مثل المسرحيات وكتابة 

األغاني واالستعراضات بأزياء الحبارى والمحاضرات، في خطوة تهدف 
للتوعية بأهمية الحفاظ على األنواع وصون تراث اإلمارات.

وقد نظم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى يومًا مفتوحًا في 
إحدى المدارس الستعراض ما تعلمه الطلبة عن الحبارى من خالل 

مجموعة متنوعة من األنشطة، شملت مسرحيات وعروضًا راقصة 
وركنًا للفنون. كما قام الطلبة بتقديم عروض تقديمية تتناول أهمية 

حماية البيئة والموائل الطبيعية.

كما قامت إحدى المدارس بإدماج “البرنامج التعليمي للحفاظ على 
األنواع: نموذج الحبارى” في مواد الجغرافيا والعلوم والرياضيات 

من خالل نشاطات متنوعة.

وقامت مدرستا األبرق وفلج المعال في أم القيوين بتضمين البرنامج 
في المواد الدراسية عبر مجموعة متنوعة من األنشطة، حيث تم 

تضمين البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى” في 
مواد العلوم والتكنولوجيا والقراءة والهندسة والفنون والرياضيات.

المرتكزات الثالث لبرنامج التعليم

اإلدماج في 
المناهج الدراسية

الشبكات 
المهنية 

للتعلم

التوعية 
والتواصل
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5
برامج لتدريب المعلمين

في مختلف أنحاء اإلمارات

46
مدرسة في “البرنامج التعليمي 
للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى”

+

1
 المشاركة في

مؤتمر إقليمي

√

58
معلمًا وسفيرًا للصندوق

بالتعاون مع مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء فصل تفاعلي لطالبات مدرسة 
بني ياس المستحدثة 2019

حبارى معروضة خالل مهرجان أم اإلمارات 2019 مهرجان أم اإلمارات 2019 معرض مدرسة القديسة مريم الكاثوليكية 

بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا تم إطالق عددا من طيور الحبارى بحضور مشاركين في 
األولمبياد الخاص 2019 

5
 طالب عبر أدوات

التعلم عن بعد

50
معلمًا

تدريب أكثر من

مشاركة

تدريب

التفاعل مع أكثر من

آالف



الفصل الثالث

 الــتــحــول
مــســتــمــر
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البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

معرض مدرسة فلج المعال

بناًء على النجاح الذي حققه البرنامج في مراحله الباكرة، ركزت استراتيجيتنا 
للعام األكاديمي 2020/2019 على مواصلة تثقيف الشباب واليافعين 

من أجل مستقبل مستدام، والتركيز على أهمية الحفاظ على طائر الحبارى 
وموائله ودوره الحيوي في التراث والنظام البيئي لإلمارات. 

الدورة االفتتاحية من الجوائز التربوية
تمثلت إحدى أبرز محطات العام األكاديمي في إقامة الدورة االفتتاحية للجوائز التربوية للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 

في العاصمة اإلماراتية أبوظبي. 

وقد أتاح لنا حفل توزيع الجوائز فرصة مثالية للتعبير عن التقدير لشركائنا في وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة 
في أبوظبي، والموجهين والمعلمين والطلبة وسفراء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى. ويعد تكريم المشاركين وسيلة 
أساسية للتواصل مع الشباب، وتوزيع الجوائز الرمزية للفائزين تعبيرُا عن التزامنا بإعداد جيل المستقبل من قادة الحفاظ على 

األنواع، بما ينسجم مع الجهود الطموحة لحكومة اإلمارات للوصول إلى اقتصاد معرفي متنوع. وقد قدمنا خالل الحفل، 
وبحضور مسؤولين من وزارة التربية والتعليم، جوائز متعددة توزعت على عدد من الفئات، منها: سفراء الحبارى؛ إدماج البرنامج 

في المنهج الدراسي؛ مشروع عمل الحبارى؛ التوعية المجتمعية؛ واستدامة البرنامج.

ورشة عمل مشتركة بين الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى و مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء

بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا تم إطالق عددا من طيور الحبارى بحضور مشاركين 
في األولمبياد الخاص 2019

معرض مدرسة القديسة مريم الكاثوليكية 
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البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

كما تم تكريم الفائزين الثمانية بمسابقتنا الفنية، والذين قدموا أعمااًل مبدعة ومحفزة للفكر، إلى جانب 11 سفيرًا من الطلبة. 

 جائزة 
 استدامة
البرنامج

ستحصل على هذه الجائزة 
المدرسة التي بذلت جهودًا 

متواصلة الستدامة البرنامج 
التعليمي لعامين متتالين من 
خالل توسيع وتطوير جهودها 

الالزمة للتنفيذ.

 مدرسة الجنائن، العين، 
أبوظبي

فاطمة حسن اسماعيل الحوسني

شيخة عبيد خميس الزيودي 

فاطمة زكريا الحمقة 
ميثاء عواد

مدرسة الشوامخ،
أبوظبي

سميرة الحوسني

فايزة أحمد الهاشمي

مها مطر
شيخة علي

اسم المدرسة

اسم المدير

اسم المنّسق

أفضل مدّرس

اسم الطالب

اسم المدرسة

اسم المدير

اسم المنّسق

أفضل مدّرس

اسم الطالب

الجوائز 
المدرسية 

 جائزة 
 أبطال الحبارى 

للمحافظة على األنواع

ستحصل على هذه الجائزة المدرسة 
التي تحقق أعلى عدد من النقاط في كل 
من إدماج البرنامج في المنهج الدراسي 

ومشروع عمل الحبارى.

 مدرسة مدينة بني ياس، 
أبوظبي

السعد الجابري

عزيزة الحمادي

عائشة جّمال
أروى يسلم

مدرسة فلج المعال للبنات،
أم القيوين

عائشة عبدالله عبد الرحمن العلي

رواية خليفة شمال الغفلي

عائشة عبد القادر شيخموس
شيخة إم عبيد إم الغفلي

شيخة إم عبيد إم الغفلي
شّما خليفة حمد خليفة الغفلي

 جائزة 
إدماج البرنامج في 

المنهج الدراسي

ستحصل على هذه الجائزة المدرسة 
التي تحقق أعلى عدد من النقاط في 

إدماج البرنامج في المنهج الدراسي.

مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة،
أبوظبي

أدريان ريد

غازي عربي

روزان جونكر

فيصل رزق
خولة الريامي

مدرسة األكاديمية األولى، 
عجمان

أنجيليا إم فاين

إنعام محمد أبو الهيجاء

هند سليمان الكعبي
نور مصطفى عزيزي

 جائزة 
 مشروع 

عمل الحبارى

ستحصل على هذه الجائزة 
المدرسة التي تحقق أعلى 

عدد من النقاط في مشروع 
عمل الحبارى.

مدرسة اإلبداع النموذجية،
دبي 

ليلى عبد الوهاب المناعي

فاطمة عبد اللطيف 
الشمري

عائشة أحمد الفالسي
آمنة أحمد رشيد الزعيبي

مدرسة المروة، 
أبوظبي

فاطمة حسن اسماعيل 
الحوسني

شيخة عبيد خميس الزيودي 

فاطمة زكريا الحمقة
ميثاء عواد

 جائزة
 التوعية

المجتمعية

الجائزة  هذه  على  ستحصل 
حثيثة  جهودًا  بذلت  التي  المدرسة 

الصندوق  ورؤية  برسالة  للتوعية 
بشكٍل  الحبارى  على  للحفاظ  الدولي 

إلى  لتصل  المدرسة  خارج  إيجابي 
المجتمع. كامل 

مدرسة اإلبداع العلمي
الشارقة 

سمر خالد مراد - رنا سباعي

لبنى خليل بيازيد

ندى أحمد إبراهيم محمود المرزوقي 
حميد سلطان حميد سلطان حميد 

الهولي

مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الثانوية،
الفجيرة

األب ارول سيكار سافاريناياجام

حنين رياض عطورة

أالينا باولين باالنسيا
تحسين خان

الطالب
المدرسة

اسراء أسامة السيد 
مدرسة مدينة بني ياس، أبوظبي

الطالب
المدرسة

خولة الريامي 
مـدرسـة أبوظبي الدولية الخاصة

الطالب
المدرسة

مهره محمد بطي الغفلي
مدرسة فلج المعال للبنات، أم القيوين

الطالب
المدرسة

علي سليم خليفة 
مدرسة األكاديمية األولى، عجمان

1

2

3

4

5

6

7

8

الطالب
المدرسة

أالينا باولين باالنسيا 
مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الثانوية، الفجيرة

الطالب
المدرسة

هايدي عبد الفتاح
مدرسة الحور، الشارقة

الطالب
المدرسة

عفراء جمال المسافري 
مدرسة فاطمة بنت مبارك، رأس الخيمة 

الطالب
المدرسة

خفية أحمد بنواس الكتبي 
مدرسة الواحة للبنات، دبي

الفائزون بالمسابقة الفنية

المسابقة الفنية للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مدرسة الواحة للبنات
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وخالل العام األكاديمي 2020/2019 ، واصلنا تعزيز عالقاتنا مع وزارة التربية والتعليم، والمدارس، والمعلمين والطلبة، 
من خالل ثالثة نشاطات رئيسية:

إدماج البرنامج في المنهج الدراسي
من خالل التخطيط الدقيق والدراسة التفصيلية للمنهج الدراسي، تم إدماج البرنامج في المواد الدراسية في مختلف 

أنحاء اإلمارات بهدف توعية المتعلمين الشباب حول أهمية الحفاظ على األنواع والبيئة.

شبكات التعلم المهني
قبل أن يتوقف العام الدراسي نتيجة لجائحة كوفيد -19، عقدنا عشر ورش عمل تدريبية للمعلمين ضمن المرافق 

التدريبية التابعة لوزارة التربية لضمان توظيف أفضل الممارسات في عملية تنفيذ “البرنامج التعليمي للحفاظ على 
األنواع: نموذج الحبارى” في الصفوف في مختلف أنحاء الدولة. وتأتي أنشطة تدريب المعلمين تماشيًا مع المبادئ 

التربوية الرئيسية، كما توفر خدمات التطوير المهني المستمر للمعلمين مع ضمان استدامة البرنامج في المستقبل. 

وقد أتاح لنا أسلوبنا المبتكر االنتقال بسهولة إلى تدريب المعلمين عبر اإلنترنت وتنفيذه بشكل كامل خالل فترة إغالق 
المدارس.

التوعية والتواصل
في أعقاب تفشي جائحة كوفيد19-، واصلنا استراتيجيتنا المتمثلة في التركيز على تقديم سبل تعليمية مبتكرة لتعزيز 

التفاعل والتعلم من خالل الصفوف وورش العمل البديلة للفصول الدراسية.

الصفوف الدراسية البديلة
تعمل هذه الصفوف التعليمية التفاعلية المفتوحة على تزويد الطلبة بمعرفة معّمقة حول الحبارى، وموائلها ومدى 

أهميتها لتراث اإلمارات.

ورش العمل التفاعلية
قبل إغالق المرافق التعليمية في مارس من عام 2020، استضفنا ورش عمل أسبوعية في مدرسة محمد بن زايد 

للصقارة وفراسة الصحراء، حيث تمكن أكثر من 300 طالب من التفاعل الحي مع الحبارى في موائلها الطبيعية.

نوفمبر 2019 – مارس 2020
تــنــظــيــم ورش الــعــمــل كل ثــالثــاء

عــرض حــبــارى حــيــة في الــمــدرســة

طالب
300 15

+زيارة مدرسية
زيارة مدرسة بني ياس المستحدثة لمدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء

مشاركة أكثر مناستقبال
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نـمــوذج الــحــبــارى

أما بعد إغالق المدارس، وأيضًا بدعم من مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، طورنا مخيمات افتراضية لضمان إتاحة 
فرصة التعلم للطالب باستمرار. وستشكل ورش العمل االفتراضية جزءًا من برنامج التعليم والتوعية خالل العام األكاديمي المقبل، 

حيث ستجمع بين العروض الحية للطيور والنشاطات التفاعلية للتعلم عن بعد. 

تعزيز مكانتنا في مجال التعليم
تأكيدًا على مكانتنا المتزايدة كمساهم رئيسي في مجال التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تلقينا دعوة للمشاركة في 

المؤتمر العالمي لحلول ومستلزمات التعليم في دبي، والذي انعقد في فبراير من عام 2020. واستقطب المؤتمر، والذي أقيم 
بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، أبرز العاملين في مجال التعليم من 82 دولة، وقدم لهم منصة لتبادل األفكار والخبرات. وشكل 
المؤتمر فرصة ثمينة لنا الستعراض منهجيتنا في التعليم، وتوضيح الدور الذي تلعبه نشاطاتنا كالصفوف الدراسية وورش العمل 

البديلة في توفير بيئة تعليمية تفاعلية تساعد األطفال على التعلم حول الحبارى وإدراك أهميتها في النظام البيئي. 

تعزيز الشراكات
وزارة التربية والتعليم

نكّن أسمى آيات االمتنان للحكومة والعاملين في مجال التعليم في مختلف أنحاء اإلمارات على دعمهم لنا، حيث تتواصل عالقتنا 
مع وزارة التربية والتعليم ، وهو ما ُتوج باالعتراف بنا شريكًا للوزارة في جهودها لتطوير التعليم في المستقبل. وكان لنا خالل هذه 

الشراكة دور ريادي في العديد من الجوانب، وأهمها:

مراجعة المواد في المنهج الدراسي الوطني لإلمارات، ومقارنتها بالمعايير العالمية؛ 	 
تصميم المحتوى المتعلق بالحبارى وتوزيعه على المواد الرئيسية من خالل منهجية التعليم والتعلم متعددة االختصاصات؛	 
مواءمة محاور البرنامج التعليمي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى مع المساقات الرئيسية للمواد األساسية في مختلف 	 

المراحل الدراسية؛
مراجعة المواد لتضمين معلومات أساسية وبسيطة وصواًل إلى تقديم محتوى أكثر أصالة للمنهاج الدراسي الوطني.	 

كما قمنا بترتيب زيارة للمسؤولين عن وضع المناهج الدراسية لدى الوزارة إلى المركز الوطني لبحوث الطيور، حيث قدمنا لهم إحاطة 
شاملة حول عمل الصندوق بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين. 

مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم
وقع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى اتفاقية مدتها خمس سنوات مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، على هامش 

فعاليات نسخة عام 2019 من المعرض الدولي للصيد والفروسية، قمنا بموجبها بتطبيق برنامجنا التعليمي في مراكز المؤسسة، 
والتي ترعى أكثر من 1,600 طالب، انسجامًا مع سعينا إلعداد أكبر عدد ممكن من قادة الحفاظ على األنواع. 

توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 2019معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019
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 يبذل المسؤولون اإلماراتيون منذ سبعينات القرن الماضي 
جهودًا متنوعة إلنقاذ الحبارى والتواصل مع األجيال الجديدة 
للتوعية بأهمية هذه الطيور. وكوني أنتمي إلى هذا الجيل 

الجديد، أريد أن أدافع عن هذا الطائر ألساعده على االستمرار، 
كسائر األنواع التي تعيش على كوكبنا. 

أردت أن أصبح سفيرًة للحبارى، لسببين أولهما أن الحبارى طائر 
مذهل يشكل جزءًا رئيسيًا من تراث الصقارة والبيئة الطبيعية 
لدولة اإلمارات، ولذلك فإنني أريد أن أساهم بأن أكون قائدة 
مجموعة تعمل بجد من أجل الحفاظ على الحبارى، سائرًة على 
خطى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه. 
وثانيًا، أريد أن أتفاعل مع الطلبة من مختلف أنحاء اإلمارات، 

وأساهم في توعيتهم بأهمية الحفاظ على الحبارى وتحفيزهم 
لالهتمام بهذه الطيور، وهو ما لن يتحقق إال من خالل التوعية 
بأهمية الحبارى في الحياة البرية واإلرث البيئي لإلمارات. ومن 

خالل قيامي بهذه المهام في إطار دوري كسفيرة للحبارى، آمل 
أن أحقق نتائج تسهم في حفظ هذا النوع ودعم تراثنا وثقافتنا 
الوطنية من أجل حماية البيئة والحياة البرية في إماراتنا الحبيبة. 

 أردت أن أصبح سفيرًا للحبارى للتعرف على هذا النوع 
المعرض للمخاطر، خاصة وأنه يشكل جزءًا من ثقافتنا وإرثنا.

وأنا أستمتع حقًا بأداء هذا الدور، فهو يتيح لي أن أكون ضمن 
مجموعة من األفراد الذين يتشاركون الهدف ذاته، وهو 

التوعية بطائر الحبارى وأهمية حماية البيئة والحياة البرية، كما 
ساعدني ذلك على تحسين مهاراتي االجتماعية بشكل كبير، 
وأتاح لي الوصول إلى قدر كبير من المعلومات، إلى جانب 

انضمامي إلى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وهو ما 
سيساعدني كثيرًا في المستقبل. 

 نحن أبناء زايد، نحن هنا لنسير على خطاه ونحقق حلمه 
بالحفاظ على الحبارى.

وأنا مسرور بكوني سفيرًا للحبارى وللفرصة التي يتيحها لي 
ذلك لتحفيز اآلخرين وابتكار خطط جديدة لرعاية هذه الطيور. 
على الرغم من أنني من عائلة تحب الصيد، إال أنني لم أكن 

أعرف أبدًا أن الحبارى من األنواع المعرضة للخطر. 

وهكذا، فقد ساعدني هذا البرنامج على إدراك قيمة هذه 
الطيور للنظام الطبيعي في اإلمارات ومكانتها في إرث 

الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، القائد 
المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

خادل الهاميل

رمي امحلادي

عبدهللا احلدادي

السفراء الملهمون للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارىالسفراء الملهمون للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى
اسم الطالب

اسم المدرسة
شيماء العلي

مدرسة مدينة بني ياس، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

الريم الحمادي
مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة

اسم الطالب
اسم المدرسة

فالح مبارك خليفه المهيري
مدرسة آسبن هايتس البريطانية، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

سالم الخييلي
مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

فاطمه الشمري
مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

سارة ال علي 
مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

عبدالله الحدادى
مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

سالم الجابري
مدرسة ريتش البريطانية، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

معضد مبارك خليفه المهيري 
مدرسة خليفة بن زايد الثانوية، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

خليفه مبارك خليفه المهيري 
مدرسة خليفة بن زايد الثانوية، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

محمد مبارك خليفه المهيري 
مدرسة آسبن هايتس البريطانية، أبوظبي

اسم الطالب
اسم المدرسة

صالحة الهاملي
مدرسة اإلمارات الوطنية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نفخر بمساهمات سفرائنا في دعم الصندوق وأهدافه 
المتمثلة في تعزيز الوعي حول أهمية الجفاظ على 

األنواع. شكرا لقادة الغد
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البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

فورًا  عزمت  الحبارى  برنامج سفراء  بوجود  علمت  عندما   
بأي  أساهم  أن  فكرة  جذبتني  فقد  إليه،  االنضمام  على 

وتبادل  التوعية  اإلمارات من خالل  تراث  شكل في صون 
الحبارى  على  للحفاظ  الدولي  الصندوق  حول  المعارف 

الحبارى. طائر  وحول  وعمله، 

وقد تعلمت الكثير من هذه التجربة، واكتسبت قدرًا واسعًا من 
المعارف والمهارات والخبرة، حيث تعلمت قيمة طائر الحبارى 

بالنسبة لتراثنا وحياة أجدادنا. وإضافة إلى ذلك، فإن الضرورة 
الملحة لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه الطيور المميزة 

هي من الجوانب اإليجابية اإلضافية لهذا البرنامج. 

 علمت بفرصة االنضمام إلى برنامج سفراء الحبارى من 
خالل منسقي النادي البيئي في مدرستنا، حيث كانت لدي 

معرفة مسبقة بسيطة بهذا الطائر، وأن له أهمية في 
ثقافتنا، إال أنني لم أكن أعلم عنه الكثير، ولذا فقد كانت هذه 
هي الفرصة المثالية ألتعلم المزيد حول هذا النوع، وأقترب 

أكثر من إرثي الثقافي كمواطنة إماراتية. 

كما أنني أستمتع بدوري كسفيرة للحبارى ألنه يتيح لي 
حضور العديد من الفعاليات والمؤتمرات، ما يمنحني فرصة 

نشر المعرفة حول الحبارى والتوعية بأهميته الثقافية. 
إنها مسؤولية آخذها على محمل الجد، ألن من واجبنا 

تجاه أجدادنا وآبائنا أن نحافظ على ثقافتنا الجميلة وننقلها 
لألجيال القادمة. 

 أردت أن أصبح سفيرًا للحبارى ألنني أردت أن يكتشف 
الناس هذا النوع وأهميته، وأن يواصلوا هذه المهمة التي 

بدأها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه؛ 
كما أنني أردت أن أساهم في حماية البيئة.

وقد ساعدني دوري كسفير للحبارى في تطوير مهاراتي 
ومعارفي حول الحبارى، حيث سعدت بالمساهمة بشكل 
فعلي في الحفاظ على هذه الطيور. وأتاح لي البرنامج 

أن أتعرف أكثر على طيور الحبارى، وأهميتها وطرق رعايتها 
لحمايتها من االنقراض، ولذا فأنا سعيد بكوني أصبحت جزءًا 

من الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى. 

 لقد كان من المهم بالنسبة لي أن أصبح سفيرًا للحبارى 
ألنني أردت التوعية حول المخاطر التي تهدد هذا النوع، وقد 

ذهلت بالجهود التي يبذلها الصندوق الدولي للحفاظ على 
الحبارى.

وقد مكنني هذا الدور من تطوير مهارات جديدة واالستفادة 
من عدد من الفرص المميزة، إال أن الجانب األهم الذي 

يجعلني أحب هذا النشاط هو المساهمة في نشر 
المعلومات الصحيحة حول طيور الحبارى وتثقيف العديد من 

الطلبة والكبار في مختلف أنحاء اإلمارات. 

وأنا فخورة بالنهج الذي يتبعه الصندوق الدولي للحفاظ على 
الحبارى في السير على خطى الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طّيب الله ثراه، الوالد المؤسس لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة،

واستمتعت كثيرًا بالبرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع الذي 
أتاح لي أن أفهم دورة حياة الحبارى على نحو أفضل، خاصة 

وأنها بسيطة وسهلة لكل من يرغب في فهمها. 

فاطمة الشمري
سارة عيىس العيل 

سامل اجلابري 

صاحلة الهاميل 
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البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

الفصل الرابع

إرســـاء مــعــايــيــر 
جــديــدة 

للــتــعــلــيــم
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البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

تواصل تزايد الوعي بالصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى و”البرنامج 
التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى” بعد النجاح الكبير الذي حققه 

إدماج البرنامج في المنهاج الدراسي الوطني خالل عامه األول، حيث بلغ 
عدد المدارس المسجلة في البرنامج 46 مدرسة في مختلف أنحاء اإلمارات. 

وساهمت أدواتنا التعليمية المبتكرة في إرساء معايير جديدة في مجال التعليم، كما أن اإلدماج الناجح للبرنامج في المنهج الدراسي يضمن 
استدامته في المستقبل. 

أصبح طالبنا في مختلف المراحل الدراسية يفهمون طيور 
الحبارى والتحديات التي تواجهها بشكل أفضل. واألهم 

أن البرنامج أتاح لهم العودة إلى جزء مهم من تاريخهم 
وتقاليدهم من خالل العمل تحت راية نموذج الحبارى؛ حيث 

بات هذا الموضوع محفزًا للتوعية بأهمية الحفاظ على 
األنواع من خالل الصفوف الدراسية التفاعلية البديلة وربط 

البرنامج بمختلف المناهج الدراسية. 

تميزت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بتركيزها على 
تنمية البيئة بوصفها ركيزة أساسية واستراتيجية للحضارة، انسجامًا 

مع شغف القيادة الحكيمة باالستدامة وحماية الموارد الطبيعية. وقد 
كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، الوالد المؤسس 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة حريصًا على إرساء قيمة االستدامة 
وتشجيع الشعب اإلماراتي على الحفاظ على ثروة األمة، وإلهام 

األجيال المستقبلية من خالل المبادرات والمشاريع التي حولت 
الصحراء إلى مساحات خضراء خالل زمن قياسي. وسنواصل بدورنا 

السير على خطى القائد المؤسس، ونكمل رحلة الحفاظ على األنواع 
من خالل العمل على ترسيخ أهمية العمل البيئي في عقول الطلبة، 
وتزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بهذا العمل. وفي هذا 
اإلطار، يصل ’البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع: نموذج الحبارى‘ 

إلى الشريحة الكبرى من الطلبة بهدف توعيتهم حول جهود اإلمارات 
في الحفاظ على األنواع”.

ليزا جاردينر
نائب المدير للشؤون 

األكاديمية، مدرسة الحويتين

شيخة الشامسي
 المدير األول 

والمشرف الرئيس

مشروع الحبارى في مدرسة فلج المعالفعالية )تعلم مع الحباري ( في مدرسة القديسة مريم الكاثوليكية 
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وتم تصميم كل مستوى من اللعبة بما يتالءم مع المنهاج الدراسي الوطني، وتقديمه بمنهجية متعددة االختصاصات، تشمل 
مواضيع تعليمية مختلفة في مجال الحفاظ على األنواع، تتوزع على المواد الرئيسية كالرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزية والعلوم 

والمواد االجتماعية والفنون. وتتضمن المحاور المتعلقة بالحبارى مسارات الهجرة، واألعداد التي يتم إنتاجها في برنامج اإلكثار 
واإلطالق، والبيئة الطبيعية، والتكاثر، والتكيف، والمخاطر. كما تمت تغطية منهاج الرياضيات من خالل مستويات اإلحداثيات، فيما 

شملت مواضيع العلوم الموائل والتكيف والسالسل الغذائية. 

وتم تطوير لعبة “رحلة طائر” ونقلها إلى المجال الرقمي، األمر الذي أتاح لعدد أكبر من المعلمين والطلبة الوصول إليها، لتتحول 
بسرعة إلى معلم بارز ونقطة تحول للتعليم حول الحفاظ على األنواع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتعتبر لعبة “رحلة طائر” واحدة من أهم هذه األدوات التعليمية. والتي انطلقت كلعبة لوحية في المدارس، وتم ترسيخها كمنصة 
رقمية للتعليم بالترفيه، حيث تتناول جوانب إدراكية ومعرفية مختلفة. وتتيح هذه التكنولوجيا للطالب التعلم من خالل أسلوب 

سردي مشوق، وخصائص التعليم بالترفيه، مع ربطها بالمواد األساسية والمجاالت العملية على أرض الواقع. ويقوم الطلبة من 
خالل هذه المنصة بدور عالم بيئة ليتعرفوا عن كثب على معنى العمل في مجال الحفاظ على األنواع. ومع التقدم في مستويات 

اللعبة، يتعلم الالعبون جوانب مختلفة عن طائر الحبارى والعمل البيئي.

التعلم التجريبي للعبة التمهيدية
يستخدم فريق التعليم التابع للصندوق الدولي 

للحفاظ على الحبارى استراتيجيات التعليم 
المتطورة بالتركيز على إثراء المحتوى األكاديمي 

وتنمية مهارات التفكير لدعم عمليات التعلم لدى 
الطالب. وقد تم إدخال مهارات مساعدة على فهم 
واستذكار العلوم والدراسات االجتماعية والرياضيات 

والتوعية المهنية من خالل أداة األلعاب التعليمية 
األولى التي قمنا بابتكارها.

مراجع الطالبمراجع المعلم

بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا تم إطالق عددا من طيور الحبارى بحضور مشاركين في األولمبياد الخاص 2019  إنجليزيعربي
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البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

الفصل الخامس

الــريــادة في 
الــتــعـلــيـــم الـرقـمــي
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كان إلغالق المدارس في المرحلة األخيرة من العام الدراسي أثر كبير على 
التعليم وطريقة إيصاله للمتلقين، إال أن المنهجية المبتكرة للصندوق 

جعلته في صدارة الجهات الداعمة لوزارة التربية والتعليم في االنتقال 
إلى التعلم عن بعد. 

وقد استفدنا من جاهزية أنظمتنا في االنتقال السريع بتدريب المعلمين إلى المجال االفتراضي، مما ضمن استمرارية برنامجنا 
على الرغم من عدم إمكانية حضور الجلسات التدريبية بشكل شخصي، حيث نجحنا في تدريب أكثر من 50 معلمًا عبر اإلنترنت. وقد 

تم تحويل مواد التدريب إلى موارد رقمية بما يشمل مقاطع الفيديو اإلرشادية، ليتمكن المعلمون من الوصول إليها من أي مكان. 
أما التدريب الشخصي فقد استعيض عنه بمؤتمرات متزامنة عبر الفيديو إليصال الفكرة إلى المعلمين.

أثبتت منصة “رحلة طائر” الرقمية للتعليم بالترفيه فعاليتها المتزايدة للمعلمين، حيث سجلنا إنجازًا هامًا خالل هذه الفترة من خالل 
توفير هذه المنصة عبر المنصات الرسمية للوزارة للتعليم والتعلم لجميع المدرسين والعاملين في المدارس الحكومية والخاصة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وقد أجرى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى منذ إطالق المنصة خمسة تدريبات للمعلمين، كما قام بتطوير مواد مكملة 
لدعمهم وتمكينهم من استخدام المنصة على النحو األمثل في المدارس الحكومية والخاصة في اإلمارات من الصف الرابع وحتى 

الصف الحادي عشر.

وجاء االعتراف الرسمي بالمنصة ليعزز موقعنا كشريك تعليمي وُيبرز دورنا في تشكيل مالمح المستقبل ويسلط الضوء على 
دعمنا لحملة أبوظبي لتحقيق التحول الرقمي. وسوف نعمل على إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المدرسين والطلبة للوصول إلى 

أدوات تعليمية تفاعلية ومبتكرة بعد مشاركة رؤيتنا في الحفاظ على األنواع مع وزارة التربية والتعليم.
الجدير بالذكر أن منصتنا الرقمية للتعليم بالترفيه القت رواجًا بين الطلبة، ال سيما بعد استمرار تطبيق إجراءات التعليم عن بعد 

لمكافحة جائحة كوفيد19-، وسعي المعلمون في مختلف أنحاء الدولة إليجاد سبل مبتكرة للتفاعل مع الطلبة وتعليمهم في ظل 
هذه الظروف غير المسبوقة. كما حظيت هذه األداة اإللكترونية بإقبال كبير من المدرسين واألهل على حد سواء.

مشروع الحبارى في مدرسة فلج المعال
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نـمــوذج الــحــبــارى

الفصل السادس

قــيــاس 
اســتــدامــة 
الــبــرنــامــج
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نستخدم مجموعة من المقاييس لتقييم مدى استدامة البرنامج، بما 
في ذلك تقييم التدريبات وورش العمل، واالستبيانات التي يشارك 

فيها المعلمون والطلبة حول األدوات التعليمية، إلى جانب االستبيانات 
الدورية واستطالع آراء المشاركين في التدريبات بعد انتهائها.

ولتحديد الفعالية الحقيقية للبرنامج، أجرينا استبيانًا شمل ألفي طالب تقريبًا في أكثر من 60 مدرسة على مدى 12 شهرًا. وجاءت 
النتائج لتعزز ثقتنا بالبرنامج وقدرته على زيادة التوعية بأهمية الحفاظ على األنواع ونشاطات الصندوق:

بالتعاون مع مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة حيوانات العين تم أعداد ورش تعليمية في المخيم الصيفي 2019

بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا تم إطالق عددا من طيور 
الحبارى بحضور مشاركين في األولمبياد الخاص 2019

%73 
من الطلبة المشاركين 

أن االستخدام المسؤول 
وجهود الحفاظ على األنواع 
ليسا باألمرين المتعارضين

 اعـتـبـر 

 %13 
من الطلبة في عام 2018 أن 
الحفاظ على الحبارى أمر مهم

 %13
من الطلبة أقروا بمعرفتهم 
بالصندوق الدولي للحفاظ 

على الحبارى 

 مقارنًة بنحو 

 %39.1 
في عام 2018

%27 
من الطلبة عن إدراكهم 

ألهمية طيور الحبارى لإلرث 
الثقافي في دولة اإلمارات

 مقارنًة بنحو 

 %18 
عام 2018

 بالمقارنة مع 

 %4 
في عام 2018

 فيما ازدادت هذه النسبة في
  االستبيان األخير لتصل إلى

%33

عـّبرأكـد

كشف 
االستبيان 
األخير بأّن

مشروع الحبارى في مدرسة فلج المعالاللوحة التفاعلية في جناح الصندوق الدولي في المعرض أبوظبي للصيد والفروسية الدولي 2019



 48 

الــتــقــريـر الــســنــوي  2020-2019

49 

البرنامج التعليمي للحفاظ على األنواع
نـمــوذج الــحــبــارى

زيادة الوعي بالحباري في المدارس المشاركة في البرنامج 
التعليمي للصندوق

فهم أعلى لتأثير جهود الحفاظ على الطبيعة 
والكائنات الحية في المدارس المشاركة في 

البرنامج التعليمي للصندوق

أنماط التواصل المؤثرة على الجمهور المستهدف

89 مدرسة+

طالب

 %11 
الحلقة األولى

الصف الخامس

 %59 
الحلقة الثانية

الصفوف 9-6

 %30 
الحلقة الثالثة

الصفوف 12-10

+2,571

68% إماراتي
32% مقيم

20 مدارس
أبوظبي

12 مدارس

27 مدارس

9 مدارس

9 مدارس

9 مدارس
دبي

الشارقة
عجمان

أم القيوين

الفجيرة

3 مدارس

رأس الخيمة

مؤشر أداء 1
الطالب الذين يدركون عدم التناقض بين 

االستخدام المسؤول والمحافظة على الطبيعة 
والكائنات الحية

مؤشر أداء 2
الطالب الذين يقيمون الحباري كجزء مهم من 

تراثهم الثقافي

مؤشر أداء 3
الطالب الذين يدركون أن جهود الحفاظ على 

الحباري ضرورية

مؤشر أداء 4
الطالب الذين يعترفون بجهود الحفاظ على 

الحباري التي يقوم بها الصندوق

1

الــوعــي

 %64 
من الطالب الذين 

شملهم االستطالع 
يدركون أهمية الصيد 

المستدام

 %77 
من الطالب الذين 

تم استطالعهم 
من المدارس 

المشاركة يدركون 
أهمية جهود 
الحفاظ على 

الطبيعة والكائنات 
الحية

 %59 
من الطالب 

الذين شملهم 
االستطالع في 

المدارس المحتملة 
يدركون أهمية 

جهود المحافظة 
على الطبيعة 

والكائنات الحية

2

أغلبية المدارس المشاركة في البرنامج التعليمي مدركة 
لعمل الصندوق

 %23

%4.3

الــوعــي

20182020

الجهود التي تبذلها المدارس المشاركة في برنامج التعليم التابع للصندوق تؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات األداء الرئيسية للصندوق
أعلى مستويات المعرفة بجهود الحفاظ على الحباري والصندوق داخل اإلمارات في أبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة

 %58 
إنــاث

 %42 
ذكور 

 %96
المدارس المحتملة

الحباري

الصقور

 %46
المدارس المحتملة

 %86
المدارس المشاركة

 %97
المدارس المشاركة

3

الوعي بين اإلماراتيين مدفوع في 
الغالب بالتطبيق / الخبرة العملية

يعتمد الوعي بين الوافدين غالبًا 
على األنشطة المدرسية ووسائل 

التواصل اإلجتماعي

4

5

حدائق الحيوان

رحالت الصيد 
واستكشاف الصحراء

الفعاليات

الفعاليات واألنشطة 
المدرسية

وسائل التواصل 
اإلجتماعي

 مؤشر
أداء 1

 مؤشر
أداء 2

 مؤشر
أداء 3

 مؤشر
أداء 4

%76

%44

%33

%23

%4.3

%13.7
%18.1

%39.1

20182020
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الفصل السابع 

المخيمات 
الصيفية 

االفتراضية
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حرصًا منا على متابعة التفاعل مع الطلبة خالل أشهر الصيف، شاركنا 
في المخيم الصيفي االفتراضي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم. 

وقدمنا خالله ورشتي عمل، جاءت إحداهما بالتعاون مع المدارس 
الرائدة الشريكة لنا، والثانية بالتعاون مع مدرسة محمد بن زايد للصقارة 

وفراسة الصحراء. 

وضمت الورشتان تجارب تفاعلية وعروضًا حية تهدف إلى تثقيف المشاركين بأهمية الحفاظ على طيور الحبارى وتطوير الحس 
اإلبداعي لديهم. وشهد المخيم مشاركة أكثر من 7 آالف طالب، وقد سّرنا أن نرى هذا العدد من الشباب مستعدين لالستفادة من 

وقت فراغهم لمواصلة التعلم خالل العطلة.

إضافة إلى ذلك، تعاونا مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في مشروعها “منصة األنشطة”، بهدف التوعية باألهمية 
التراثية لطيور الحبارى. وفي هذا السياق، وفرت لعبة “رحلة طائر”، منصتنا الرقمية للتعليم بالترفيه، فرصة فريدة للمشاركين 

لمعرفة المزيد حول هذا النوع وجهود الحفاظ عليه، حيث تفاعل مع اللعبة أكثر من 200 طفل. 

وسنعمل على تحليل البيانات المتعلقة بالنشاطات الصيفية بما يتيح لنا تقييم وتحسين تجاربنا التعليمية باستمرار، لضمان أعلى 
مستويات التعلم والتفاعل.

ورشة العمل الثانية
يوليو - أغسطس 2020

ورشة العمل األولى
يوليو - أغسطس 2020

بالتعاون مع مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء

تصميم اثنين من ورش العمل التي تهدف إلى 	 
التوعية والتعريف بالتراث والثقافة الوطنية؛

عقد 12 جلسة افتراضية بمشاركة مختلف 	 
الشرائح المستهدفة من الجمهور؛

أكثر من 300 طالب من الحلقات األولى والثانية 	 
والثالثة يخوضون تجربة جديدة في التعلم 

واكتساب المعرفة.

تنصيب أداة الترفيه والمعرفة حول الحبارى 	 
“رحلة طائر” من خالل منصة األنشطة 

الصيفية لدائرة التعليم والمعرفة؛ 
مشاركة أكثر من 200 طالب ومتعلم مستقل؛	 
تحليل البيانات لمزيد من التطوير والتحسين 	 

في المحتويات بما يتوافق مع متطلبات 
الشرائح المستهدفة.
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الفصل الثامن 

الــتــخــطــيــط 
للــعــام األكاديــمــي 

الــمــقــبــل
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بوصفنا شريك في قطاع التعليم في اإلمارات، نعمل باستمرار 
على تقييم وتحسين وتطوير أدوات التعلم اإللكتروني بما ينسجم 

مع المنهاج الدراسي الوطني بهدف إعداد جيل الغد من قادة الحفاظ 
على األنواع.

وبناء على طلب من وزارة التربية والتعليم، أنتجنا فيديوهات تعليمية وغيرها من المواد الرقمية التي يمكن توزيعها على المدارس 
والطلبة بهدف مساعدتهم في رحلتهم للتعلم الرقمي.

كما سنواصل تقديم ورش العمل االفتراضية للمعلمين لتعزيز تفاعلهم مع الطلبة. وبينما نركز على المدارس الـ 46 المسجلة حاليًا 
في برنامجنا، فإننا نسعى لعقد شراكات مع عدد أكبر من المدارس. وإلى جانب ذلك، سنسعى لتقديم التعليم للمستخدمين 

األفراد وليس فقط المدارس، مستفيدين من تقدمنا في عملية التحول الرقمي وتوافر األدوات الالزمة عبر منصات وزارة التربية 
والتعليم؛ حيث فاق اإلقبال على منصتنا الرقمية للتعليم بالترفيه توقعاتنا إلى درجة أننا بدأنا العمل على تطوير لعبة إلكترونية 

ثانية سيتم تقديمها خالل العام األكاديمي 2021/2020.

كما أن نجاح لعبة “رحلة طائر” شـجعنا على إتـاحة منصاتنا الرقمية للتعليم بالترفيه ألفراد الجمهور، حيث تعاونا أيضًا مع 
جمعية االمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة في برنامج ”تواصل مع الطبيعة” بأطالق غرفة ألغاز افتراضية 

تتمحور حول طائر الحبارى. 

ANNUAL REPORT 2019-2020

مشروع الحبارى في مدرسة فلج المعالمسابقة اإلشارات المرجعية في مهرجان أم االمارات 2019

معرض الحباري في مدرسة مريم القديسة الكاثوليكيةسفراء الحبارى في الحفل التعلمي السنوي للصندوق 2019
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هاتف.: 4455 693 2 971+
صندوق البريد: 129555 أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة
info@houbarafund.gov.ae :بريد إلكتروني@houbarafund


