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الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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 إعداد 
قادة المستقبل

تجلى اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعليم منذ قيام 
الدولة قبل 50 عامًا، ذلك أن التعليم يصنع مجتمعًا مستنيرًا 
ويوفر حافزًا مستمرًا للنمو. لقد كان الوالد المؤسس الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( مدركًا لكل ذلك، فجعل 
التعليم ضرورة حتمية للدولة الوليدة. ومنذ ذلك الحين، يتواصل 

التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بجعل التعليم في صميم كل 
استراتيجية وخطة رئيسية.

إن إرث الشيخ زايد واضح للعيان ويراه الجميع، ولكن مسؤوليتنا هي مواصلة هذا اإلرث والتأكد 
من أننا نتقدم باستمرار ونصنع األمة الواثقة والديناميكية، تلك هي رؤية الوالد المؤسس الشيخ 

زايد طيب الله ثراه، وسوف نواصل البناء على األسس القوية التي أرساها لدفع دولتنا إلى 
األمام. إن عملنا اليوم في بناء قدرات جيل المستقبل من المحافظين على الطبيعة هو استمرار 

لرؤية الوالد المؤسس وصونًا إلرثه لتتواصل االستفادة منه بمرور األزمان وتعاقب األجيال.

على الرغم من أن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى هو في المقام األول مؤسسة رائدة 
للحفاظ على أنواع الحياة البرية، إال أنه يركز بشكل كبير على توعية الناس في جميع أنحاء العالم 
بحالة الحبارى. من المهم أن ننشر الوعي على أوسع نطاق ممكن للمساعدة في التخفيف من 

التهديدات التي تواجه هذا الطائر بمجموعاته المقيمة والمهاجرة على امتداد نطاق انتشارها 
الدولي الواسع.
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 فقد أدرك الصندوق
 وجود فرصة للمضي
إلى أبعد من مجرد
نشر المعلومات.

باإلضافة إلى ذلك، فقد أدرك الصندوق وجود فرصة للمضي 
إلى أبعد من مجرد نشر المعلومات، فقد رأينا إمكانية تطوير أداة 

تعليمية تدعم العناصر األساسية لرؤية دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من المعرفة والفهم المكتسب من برنامجنا الرائد عالميًا 

إلكثار األنواع وإطالقها في البرية بغرض حمايتها 
والمحافظة عليها واستدامة التراث الثقافي 

المرتبط بوجودها وازدهارها في الطبيعة. 

أواًل، من خالل استخدام الحبارى كنوع نموذجي، 
أنشأنا برنامجًا تعليميًا ليس فقط حول الحبارى، 

ولكن باستخدامها كنموذج لتسهيل فهم الطالب 
للقضايا المتعلقة باالستدامة البيئية. وقد كان 

البرنامج قويًا بما يكفي إلدماجه في مناهج 
التعليم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

وتوفيره إلى جميع الطالب. 

ثانيًا، كان برنامج “تعلم المحافظة على أنواع الحياة البرية: نموذج 
الحبارى” منذ البداية نتاج تعاون بين الشركاء من مختلف أنحاء دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. فقد جمع هذا النموذج بين جهات حكومية 
ومنظمات متخصصة لكي تعمل معًا لتحقيق األهداف المشتركة. 

وثالثًا، حظي هذا البرنامج باهتمام المعلمين والطالب معًا، وبذلك 
توفر له األساس لبناء قدرات جيل المستقبل من المحافظين على 

أنواع الحياة البرية الذين سينهضون بهذه المهمة في الخمسين 
عامًا القادمة بإذن الله في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

لم نتوقف عن تطوير وتوسيع نطاق هذا البرنامج، فقد كان هدفنا 
لهذا العام هو زيادة المشاركة على المستوى الوطني. وعلى الرغم 

من الصعوبات الناتجة عن جائحة كوفيد، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا 
في زيادة مواردنا التعليمية المتاحة والعمل مع الشركاء وأصحاب 
المصلحة بشكل مستمر. ومنذ إطالق البرنامج 
في عام 2018، ارتفع عدد المدارس المشاركة 

فيه بأكثر من ستة أضعاف وزاد عدد الطالب 
بنسبة تفوق %400.

يوضح التقرير السنوي للبرنامج لهذا العام التقدم 
الذي أحرزناه مقابل األهداف الموضوعة، ويوضح 
كيف يواصل الشركاء العمل معنا من أجل الصالح 

العام والتزام وتفاني المحافظين على أنواع 
الحياة البرية في المستقبل الذين يقدمون هذا 

األمل لنا جميعًا.

أخيرًا، أود أن أشكر كل من ساعد في تحقيق التقدم في هذا العام 
وآمل أن تستمتعوا بقراءة هذا التقرير.

 معالي ماجد علي المنصوري 
العضو المنتدب
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استمر برنامجنا التعليمي في النمو هذا العام مع مشاركة المزيد من الطالب والمعلمين 
والمدارس وإنشاء منصة تعليمية وجمع المزيد من البيانات لمزيد من التطوير والتحديث.

تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للتعليم من خالل مجموعة من المبادرات 
لبناء قدرات قادة الغد في مجموعة كاملة من التخصصات، بما في ذلك الحفاظ على 

الطبيعة والحياة البرية. تهدف الرؤية البيئية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2030 إلى توعية 
الشباب بمستقبل مستدام. وإدراكًا ألهمية التعليم وتماشيًا مع هدفه المتمثل في تشكيل 
قادة المستقبل في المحافظة على أنواع الحياة البرية، ابتكر الصندوق الدولي للحفاظ على 

الحبارى مخططًا لخارطة طريق لتكييف نموذج الحبارى وجهود الحفاظ على أنواع الحياة البرية 
على نطاق أوسع لتتماشى مع أهداف التعليم في الدولة.

الجيل القادم من المحافظين
على أنواع الحياة البرية 







بدأ العمل على تطوير المحتوى التعليمي لبرنامج مبتكر، يستخدم 
الحبارى كنوع رئيسي الستكشاف القضايا المتعلقة باالستدامة 
والتراث. كان الهدف من البرنامج هو “تشكيل الجيل القادم من 

المحافظين على الطبيعة وأنواع الحياة البرية 
وتشجيعهم، وتعريف طالب رياض األطفال 
حتى الصف الثاني عشر بالتحديات والفرص 

التي تواجه الحبارى، وتعزيز نموذج التدخل 
االستباقي للمحافظة على أنواع الحياة البرية.

أصبح التعليم الركيزة االستراتيجية السادسة 
للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في 

عام 2017 ليعكس ذلك الحاجة إلى بناء قدرات 
المحافظين على أنواع الحياة البرية في اإلمارات 
في المستقبل: أولئك الذين سيقودون الطريق 

 نحو مستقبل مستدام بما يتماشى
 مع األهداف االستراتيجية لدولة اإلمارات

العربية المتحدة.

تمت تجربة البرنامج في سبع مدارس في 
أبوظبي في عام 2018، ومن ثم، فقد قمنا 

 بدمج الدروس المستفادة من هذه التجربة في برنامج

متكامل تم ادماجه في المناهج الوطنية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بعد ذلك بعامين.

يعتمد البرنامج على إطار عمل ديناميكي في 
تفاعل مركب بين ثالث ممارسات أساسية تجمع 
بين السمات األساسية لتعلم مبادئ المحافظة 

على أنواع الحياة البرية. تهدف الممارسات 
األساسية الثالثة التي تتفاعل فيما بينها لزيادة 

الوعي بقضايا االستدامة العالمية الحالية، 
وتعزيز المواقف اإليجابية تجاه الطبيعة والحياة 
البرية وإلهام التغيير االيجابي في تفاعلنا مع 

العالم الطبيعي. 

تم تطوير نموذج الحبارى على أساس النظام 
المتكامل الذي يضطلع بتنفيذه الطالب 

والمعلمون والمجتمع بصورة عامة، لكي يؤدي 
في النهاية النتيجة المرجوة لبناء قدرات جيل 
المستقبل في المحافظة على أنواع الحياة 

البرية، بما يتماشى مع أهداف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من أجل االستدامة. وقد تم 
اآلن دمج نموذج الحبارى بشكل كامل في المناهج الوطنية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة تنفيذًا لهذه األولوية الوطنية.

أصبح التعليم الركيزة 
االستراتيجية السادسة 

للصندوق الدولي للحفاظ 
على الحبارى في عام 

2017 ليعكس ذلك الحاجة 
إلى بناء قدرات المحافظين 
على أنواع الحياة البرية في 

اإلمارات في المستقبل.

إطالق 
مبادرتنا التعليمية
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االحتفال 
 بمرور 15 عامًا

على الرغم من أن جهود أبوظبي للحفاظ على الحبارى تعود إلى 
ما يقرب من خمسين عامًا، إال أن الصندوق الدولي للحفاظ على 

الحبارى قد تم إنشاؤه رسميًا في عام 2006م 
ليصبح رائدًا عالميًا في التدخل االستباقي الفعال 

للحفاظ على أنواع الحياة البرية. وإحياًء لهذه 
الذكرى، أصبح الرقم 15 عنصرًا رئيسيًا في العديد 

من أنشطتنا خالل عام 2021.

وضعنا عدة محاور على مدار العام لتكريم األفراد 
الذين كانوا جزءًا من مبادراتنا التعليمية في إطار 

 احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة
لتأسيس الصندوق.

بدأ العام بمقطع فيديو خاص يحتوي على 15 صوتًا تم تسجيلها 
مع ممثلين ألصحاب المصلحة وأفراد المجتمع وموظفي الصندوق 

لتوصيل رسائل مهمة حول ما يعنيه الصندوق 
لكل منهم. يلقي الفيديو الضوء على قصة نجاح 

إماراتي وأمل في المستقبل، بدءًا من الحفاظ 
 على التراث إلى االستدامة وحفظ

التوازن الطبيعي.

كما تم إطالق مسابقة وطنية لتشجيع الطالب 
على كتابة قصص قصيرة حول ما تعلموه عن 

الحبارى واالستدامة، وتأهلت 15 قصة لنشرها 
في كتاب تم إطالقه في حفل أقيم على هامش 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021. 

إحياًء لهذه الذكرى، أصبح 
الرقم 15 عنصرًا رئيسيًا 
في العديد من أنشطتنا 

خالل عام 2021.

الذكرى السنوية
Year Anniversary
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 تحديد
إطار العمل 

مع التركيز على المبادئ األساسية للمحافظة على أنواع الحياة البرية، 
يستخدم نموذجنا نهج التعلم المتكامل الذي يدمج التكنولوجيا مع 

األدوات التعليمية المبتكرة لصنع تجارب تعليمية للطالب في جميع 
أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، على أن يكون دعم ومشاركة 

المعلمين والمجتمع األوسع أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح. يقوم نموذج 
الحبارى على إطار ديناميكي من ثالث ممارسات ال تنجح إال من خالل 

التنفيذ الشامل لها.



 الممارسة األولى 
اإلدماج في المناهج 

إنشاء محتوى تعليمي مخصص للمناهج 
الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على 
أن يتم تصميمه ليناسب مختلف المستويات 
من طالب رياض األطفال حتى الصف الثاني 

عشر. ويتم تنسيق هذا المحتوى باستخدام 
الحبارى كنوع رئيسي. تعزز خبرات التعلم 

عبر المناهج الدراسية مهارات القرن الحادي 
والعشرين مما يسمح للطالب بالمشاركة في 

أنشطة داخل بيئات تعليمية مبتكرة وتوفير 
المحتويات التي تشجعهم على التفكير فيما 

 يؤمنون به وتبعث فيهم روح التحدي
ليصبحوا مواطنين أكثر مسؤولية. 

 الممارسة الثالثة 
التوعية والتواصل  

توفير الفرص وبيئات التعلم التي تشجع اإلبداع وتنمي الوعي الشامل من خالل أنشطة 
التوعية القائمة على المشاريع التعاونية. يقدم النموذج سيناريوهات العالم الحقيقي التي 

تمكن المتعلمين من االستعالم واالستكشاف وتطبيق ما يعرفونه بطرق هادفة وتشجع على 
العمل مع الشركاء لتطوير وتنفيذ ورصد فعاليات التوعية والتواصل وخطط االستدامة.

 الممارسة الثانية 
شبكة التدريب المهني 

توفر هذه الشبكة طرقًا وتقنيات للمعلمين لتسهيل 
عملية التعلم لدى طالبهم في الفصول الدراسية 

المختلفة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. تؤدي 
أنشطة التعلم القياسية من خالل التدريب وتنسيق 
المهام مع المعلمين إلى إنشاء بيئات تعليمية حيث 

يمكن للمعلمين التخطيط والتعاون لتطوير نهج 
متسق إلرساء التوجهات والسلوكيات القويمة لدى 
الطالب من رياض األطفال وحتى المرحلة الثانوية 

وفي بقية مكونات المجتمع المدرسي من اإلداريين 
والفنيين والعاملين وأولياء أمور.
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زادت مشاركة الطالب بمعدل ستة أضعاف في هذا العام الدراسي على الرغم 
من التحديات الناجمة عن استمرار جائحة كوفيد 19.

يهدف نموذج الحبارى إلى توفير نظام تعليمي متكامل يشارك فيه جميع أصحاب 
المصلحة من أي مكان وفي أي وقت. وتماشيًا مع هدفنا، يجب علينا وضع تصور 

مختلف لعملية التعلم لتزويد المتعلمين بمهارات القرن الحادي والعشرين التي 
تتماشى مع المشهد التعليمي المتغير باستمرار. وقد سمحت لنا التطورات 
في التكنولوجيا بنسج مهارات جديدة ودعم تعليم القراءة والكتابة في المواد 

األساسية عند التدريس داخل وخارج الفصل الدراسي.

نظام 
متكامل للتعلم 

02





من خالل خبرات التعلم المتوائمة مع منهج وزارة التربية والتعليم، 
يمكن للطالب الوصول إلى وحدات التعلم متعددة التخصصات 

التي تم إنشاؤها باستخدام األلعاب التعليمية. 

وفي الوقت نفسه، يتم تزويد المعلمين بفرص 
التطوير المهني، مثل دعم تخطيط الدروس. 

وتقوم منصة التعلم بتجميع وتخزين بيانات 
المستخدمين وتوفير معلومات مهمة حول مدى 

فعالية خبرات التعلم.

وفي إطار المشاركة المجتمعية، تسمح المنصة أيضًا بمشاركة 
قصص الطالب مع أولياء األمور. 

وال تكتفي منصة التعلم بتوفير موارد تعليمية 
للطالب فحسب، بل توفرها أيضًا للمدرسين 

وأولياء األمور بهدف تزويد المتعلمين الصغار 
بتجربة تعليمية سلسة وغير منقطعة.

 يمكن للطالب الوصول
إلى وحدات التعلم

 متعددة التخصصات التي
تم إنشاؤها باستخدام

األلعاب التعليمية.

إنشاء خبرات 
التعلم الرقمي 
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رحلة طائر

تم إطالق لعبة “رحلة طائر” كأداة للتعلم في الفصل الدراسي لتسمح للطالب بلعب دور الباحث والعالم 
في البيئة الطبيعية الستكشاف السلوك الحيواني للحبارى والتعرف في غضون ذلك على المفاهيم 

الرياضية والجغرافية والعلمية من منهج رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر.

تستند قصة اللعبة إلى هجرة الحبارى مما يسمح لالعبين بتتبع خط طيران الحبارى من وقت إطالقها. 
ويتعين على الالعبين تحليل الرسوم البيانية الرياضية ودراسة الظروف البيئية وفهم التحديات التي 

تواجه الطائر وهو يهاجر آالف الكيلومترات باتجاه الجنوب الشرقي. إن مهمة عالم البيئة الطبيعية 
هي البحث عن هذه األنواع في البرية ودراستها. وعلى طول الطريق، سيقوم الالعب بدراسة 

االتجاهات، والتحدث إلى علماء البيئة اآلخرين، وتوعية الصقارين للحفاظ على هذه األنواع والتأكد من 
أن الصيد منظم، ومكافحة التجارة غير المشروعة.

نظرًا ألن لعبة “رحلة طائر” تم تصميمها باستخدام مخططات األلعاب المتوافقة مع المناهج 
الدراسية الوطنية، فقد تم دمجها في منصة التعلم عبر اإلنترنت التابعة لوزارة التربية والتعليم، مما 

يسهل على الطالب والمعلمين الوصول إليها.

 22 

البرنامج التعليمي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى نموذج الحبارى 



لالحتفال باليوم العالمي للتعليم في عام 2021، أطلقنا لعبة تعليمية باسم “الرؤية المئوية”. وتعتمد هذه 
اللعبة على التعلم من القصص الناجحة في المحافظة على أنواع الحياة البرية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة عبر الخمسين عامًا األولى من مسيرة االتحاد، بينما نتطلع إلى الخمسين عامًا القادمة. 

يشارك المتعلمون في قصة فريدة من نوعها تعزز المواقف اإليجابية تجاه الوعي البيئي وقضايا 
االستدامة التي يجب مراعاتها أثناء التفكير في المستقبل.

توفر اللعبة رحلة تعليمية تفاعلية لالعبين حول قضايا االستدامة العالمية الحالية التي تسمح لهم 
ببناء روابط بين المفاهيم العلمية واألحداث الفعلية وتأثيراتها على الحياة الواقعية. ويتعلم الطالب 

أيضًا المفاهيم المختلفة للمحافظة على أنواع الحياة البرية ويختبرون بشكل مباشر كيف يمكن أن 
تؤثر أفعالهم على البيئة من حولهم.

تتوفر لعبة “الرؤية المئوية” لجميع طالب المدارس والمعلمين في اإلمارات العربية المتحدة من 
خالل منصة التعلم عبر اإلنترنت التابعة لوزارة التربية والتعليم وقد لقيت اللعبة تفاعاًل كبيرًا من 

الطالب والمعلمين وتم تنزيلها أكثر من 5000 مرة في األسبوع األول من إطالقها.

الرؤية المئوية
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تعمل غرفة الهروب الرقمية ثالثية األبعاد الجديدة كليًا على توعية الشباب بأهمية الحفاظ على 
التراث الطبيعي الغني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تسمح اللعبة بقيام االعبين برحلة عبر الصحراء العربية ومحاولة النجاة من مخاطر التضاريس الطبيعية 
الرملية وهم يجمعون سلسلة من األلغاز واألحاجي باستخدام أدلة خفية. وتمّكن اللعبة الالعبين 

من التواصل مع الطبيعة وبناء تقدير أعمق للبيئة وإدراك تأثير اإلنسان ومسؤوليته عن حماية 
الحياة البرية. فباإلضافة إلى تعريف الشباب بالقضايا المتعلقة بالمحافظة على أنواع الحياة البرية 

واالستدامة، ُيطلب من الالعبين إكمال اللعبة في أقصر وقت ثم اختيار ثالثة أصدقاء على وسائل 
التواصل االجتماعي للتسابق معهم، ولذلك فائدة إضافية تتمثل في تحسين المهارات التقنية 

للمستخدمين الشباب.

تم إطالق هذه اللعبة تزامنًا مع اليوم العالمي للموئل، وتحتوي على غرفة هروب افتراضية تحت عنوان 
المحافظة على أنواع الحياة البرية. وفي هذه اللعبة، يقدم تحدي “حرروا الحبارى” تجربة جديدة وجذابة 

للشباب وفرصة للتعلم من سلسلة من األنشطة المثيرة. 

 تحدي البقاء على قيد الحياة
في الصحراء
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أطلق البرنامج التعليمي قائمة التشغيل الخاصة به من مقاطع الفيديو التعليمية، حيث يتضمن كل مقطع 
فيديو قصة متفردة ومفيدة ألعضاء المجتمع. أنتجنا ثالثة مقاطع فيديو تعليمية لعرض جهود المحافظة 

على الطبيعة وتراث وثقافة اإلمارات العربية المتحدة. 

 وفي كل مقطع فيديو، يشارك أحد الخبراء قصته الشخصية ويوضح ما يربط عمله أو خبرته
بالثقافة المحلية.

ومن سلسلة الثقافة اإلماراتية، يشرح دلموك المهيري من مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة 
الصحراء أهمية “المجلس” )مكان االجتماع( حيث يمكن لألجيال األكبر سنًا مشاركة قصصهم وخبراتهم 

مع األجيال الشابة، وكمكان يتم فيه الترحيب بالضيف بتقديم الطعام والقهوة. كما يقدم المهيري 
مقطعًا ثانيًا يشرح الطريقة التقليدية لصنع القهوة العربية التي يتم تقديمها في المجلس.

وهناك مقطع فيديو ثالث بعنوان “البحوث البيئية في الموائل الصحراوية” يقدمه حمد الريسي، 
المسؤول اإليكولوجي في الصندوق. فباإلضافة إلى شرح الجوانب الفنية لعمله، يتحدث الريسي 
أيضًا عن نشأته في الصحراء وكيف ألهمه حبه لهذه البيئة الطبيعية الختيار هذا النوع من العمل وما 

زال يلهمه اليوم للحفاظ على الحبارى.

سلسلة الثقافة االماراتية
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The 15 winning teams, which were chosen to represent 
the 15 years since the formation of IFHC, were announced 

at ADIHEX in 2021. The prize for the 
winners was seeing their stories, along 
with their illustrations, published in a 
book: ‘Stories from Our Environment’. 

The book offers a unique insight into how 
today’s students see the world around 
them and aims to inspire young people to 
become champions of the environment 
with the global goal of promoting 
sustainable development, biodiversity, 
ecological preservation and conservation.

WRITING
SHORT STORIES

A Short Story Challenge was launched during the 2020/21 
academic year in collaboration between IFHC and MoE to all 
schools in the UAE. 

Working in teams, students were asked to 
write a short story to highlight one of three 
subjects: the Significance of the Houbara 
in Emirati Culture, The Role of an Ecologist, 
and Conservation of a Desert Species 
and its Threats. To promote collaboration 
and creativity, the teams included writers, 
designers, editors, and illustrators. 

Eighty schools from across the UAE 
participated in the competition with 60 
schools submitting entries of which 30  
were short listed. 

The prize for the 
winners was seeing their 
stories, along with their 
illustrations, published 
in a book: ‘Stories from 

Our Environment’. 



وكانت جائزة الفائزين 
هي مشاهدة قصصهم 
وروسومهم وإبداعاتهم 

الفنية في كتاب: ‘قصص 
من بيئتنا بأقالم أجيال 

المستقبل’.

األعمال التنافسية من 60 مدرسة، تأهلت 30 مدرسة منها 
للتصفيات النهائية. وتم اإلعالن في معرض أبوظبي للصيد 

والفروسية 2021 عن 15 قصة فائزة لتمثل 15 
عامًا مضت منذ تأسيس الصندوق الدولي للحفاظ 
على الحبارى. وكانت جائزة الفائزين هي مشاهدة 

قصصهم وروسومهم وإبداعاتهم الفنية في 
كتاب: ‘قصص من بيئتنا بأقالم أجيال المستقبل’.

يقدم الكتاب لمحة لرؤية طالب اليوم للعالم من 
حولهم، ويهدف إلى إلهام الشباب ليصبحوا 
أبطااًل للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية 

بهدف عالمي يتمثل في تعزيز التنمية المستدامة 
وصون التنوع البيولوجي وحماية البيئة والحفاظ 

على الحياة البرية.

تم إطالق تحدي القصة القصيرة خالل العام الدراسي 2020/2021 
بالتعاون بين الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ووزارة التربية 

والتعليم لجميع المدارس في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. ُطلب من الطالب كتابة قصة 
قصيرة من خالل العمل في فرق تضم الكتاب 

والمصممين والمحررين والرسامين لتعزيز 
التعاون واإلبداع من أجل تسليط الضوء على أحد 
الموضوعات الثالثة: أهمية الحبارى في الثقافة 

اإلماراتية، ودور عالم البيئة، والحفاظ على األنواع 
الصحراوية والتهديدات التي تواجهها.

وشاركت 80 مدرسة من مختلف أنحاء اإلمارات 
العربية المتحدة في المسابقة، حيث تم استالم 

كتابة 
القصص القصيرة
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التوسع إلى 
المرحلة الجامعية

وبعد المدارس، فإن تطبيق نهجنا على الجامعات سوف يوفر فرصًا 
جديدة وإضافية لإلماراتيين على مستوى أكثر تقدمًا، مما يسهم 

في تعزيز قدراتنا لتحقيق النجاح في تطوير قدرات المحافظين على 
أنواع الحياة البرية في المستقبل.

بعد سلسلة من التجارب، قمنا بتوسيع نطاق 
برنامج التدريب الدولي لطالب الجامعات في 

منشآتنا العلمية والبحثية. يستهدف هذا البرنامج 
الطالب اإلماراتيين في جامعات اإلمارات 

لتعريفهم على الجوانب النظرية والعلمية لدراسة 
أنواع الحبارى والحفاظ عليها. ويشكل أيضًا سلسلة 

من المحاضرات المتخصصة من كبار العلماء 
والباحثين لعرض نتائجهم العلمية. وقد أتاح ذلك 

الفرصة لتطوير دورات للتعلم إلدماجها في 
البرامج الجامعية.

يمكن لطالب الجامعات في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة اآلن االستفادة من أفضل الممارسات 

الدولية والوصول إلى مسارات وظيفية واضحة في مجال 
المحافظة على أنواع الحياة البرية. كما يسمح هذا البرنامج بتنمية 

المواهب اإلماراتية بما يتماشى مع هدف تطوير قدرات الجيل 
 القادم من المحافظين على أنواع الحياة البرية. شارك 5 طالب

من جامعة زايد بهذا البرنامج في عام 2020.

هانية غنيم من جامعة 
الشارقة، بقصتها “والدة 

األمل”. بطل القصة 
هو “أسد”، الذي يقوم 

برحلة للتواصل مع والديه 
المتوفين اللذين كانا من 

دعاة المحافظة على البيئة 
والحياة البرية. يتجه أسد 

إلى الصحراء.

وفي عام 2021 أطلقنا ورشة عمل لكتابة القصة القصيرة، حيث تمت 
دعوة طالب جامعيين من جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة 
في ورشة عمل من جزأين، حيث قمنا في الجزء األول بتعريفهم على 

جهود اإلمارات في الحفاظ على األنواع البرية وعلى وجه التحديد 
الحبارى، وتم في الجزء الثاني اكسابهم المهارات 

المطلوبة لكتابة القصة القصيرة.

شارك 27 طالبًا من 7 جامعات في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في تحدي القصة القصيرة 

وشاركوا في ورش العمل. وتم اختيار 3 فائزين من 
المتأهلين الثمانية.

ومن الفائزين، كانت هانية غنيم من جامعة 
الشارقة، بقصتها “والدة األمل”. بطل القصة 

هو “أسد”، الذي يقوم برحلة للتواصل مع والديه 
المتوفين اللذين كانا من دعاة المحافظة على 

البيئة والحياة البرية. يتجه أسد إلى الصحراء، ينام 
ويستيقظ ليرى طائر حبارى، ذلك الطائر الذي افتتن 

به والداه الراحلين. ويرى اسد كيف يقوم عالم بيئة بمساعدة ذلك 
الطائر أثناء وجوده في الصحراء إلطالق عدد من طيور الحبارى في 

البرية. غرست رحلة ذلك اليوم الشغف بالطبيعة في نفس أسد 
والذي لم يكن يشارك فيه والديه من قبل، ليصبح المحافظة على 

الحياة البرية هدفًا جديدًا له في الحياة. 
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 التعاون من
أجل التغيير

أدى توسيع عملنا بشكل تعاوني مع شركائنا في التعليم هذا العام إلى ضمان 
وصول رسالتنا إلى جمهور أوسع.

يعد برنامج “تعليم مبادئ المحافظة على أنواع الحياة البرية: نموذج الحبارى” 
مثااًل على أفضل حاالت العمل مع الشركاء، بما يسلط الضوء على وحدة 

الهدف الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لجعل المحافظة على الحياة 
البرية عنصرًا مهمًا في مناهجنا التعليمية وإلهام دعاة الحفاظ على الطبيعة في 

المستقبل. وأفضل مثال على ذلك هو العالقة بين الصندوق الدولي للحفاظ 
على الحبارى ووزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

03





العمل مع
الشركاء

يتم تحقيق كل ذلك من خالل نظام إدارة المعرفة الذي يكيف المعلومات للمستويات 
الصفية المختلفة. تضمنت مبادرات هذا العام تطوير أدوات تعلم رقمية جديدة ونشر 

كتاب “قصص من بيئتنا”، الذي عرض أمثلة من مهارات والتزام شبابنا.

وزارة التربية والتعليم
بدولة اإلمارات العربية المتحدة

في عام 2021، واصلنا العمل مع وزارة التربية والتعليم في 
تطوير األدوات والوسائل لتعليم مبادئ الحفاظ على أنواع الحياة 

البرية في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
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قصة نجاح الحبارى

الصف الثالث

الصف الرابع

الدراسات 
االجتماعية

الدرس األول: 
أنظمة األرض والبيئة والتفاعالت البشرية

الدرس الخامس: 
المناخ والحياة الطبيعية في بلدي

الفصل األول: 
البيئة في اإلمارات

الفصل األول:
بلدي

الصف الثاني عشر

التاريخ الطبيعي للحبارى اآلسيوي

 مورد تعليمي
إضافي

الدراسات 
االجتماعية

الدرس األول: الصف السادس
معرفة زايد من الصحراء

الفصل الثاني: 
اكتساب المعرفة من الصحراء

الحفاظ على التنوع البيولوجي

الدرس الثالث: الصف الخامس
نباتات طبيعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول: 
البيئة وعلوم الحياة

و مئوية اإلمارات
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يتكون المخيم الربيعي من ورشتي عمل افتراضيتين لجميع الدورات المدرسية حيث 
ناقش علماء البيئة الطبيعية لدى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عملهم في 

هذا المجال. وشارك في الورشة ما يقرب من 300 طالب. كما تم طرح مسابقة حول 
محتويات الورشة، شارك فيها 1700 طالب.

يتألف المخيم الشتوي من مسابقة افتراضية لفهم القراءة شارك فيها 5380 
طالب وطالبة. تضمنت المسابقة طرح أسئلة على الطالب بناًء على إحدى القصص 

المنشورة )مسابقة وطنية شارك في استضافتها الصندوق الدولي للحفاظ على 
 الحبارى ووزارة التربية والتعليم وقد تم نشر القصص الفائزة ضمن كتاب في

هذا العام(.

مؤسسة اإلمارات
 للتعليم المدرسي

باإلضافة إلى المناهج الدراسية من خالل المدارس، وصلنا إلى 
آالف الطالب اآلخرين من خالل معسكراتنا االفتراضية بالتعاون 

مع مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي.
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حديقة
حيوان العين

حافظ الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على عالقة طويلة المدى مع حديقة الحيوان، وفي 
عام 2021 أقام مخيمًا شتويًا للطالب من المدارس في جميع أنحاء اإلمارات. وشهدت ورشة 
العمل االفتراضية التي استمرت يومين، والتي تضمنت معلومات حول الحبارى والصندوق 

الدولي للحفاظ على الحبارى وأساليبه في الدراسات الميدانية للبيئة الطبيعية، أكثر من 120 طالبًا 
شاركوا من جميع المراحل المدرسية.

يعود تاريخ العالقة بين الحبارى وحديقة الحيوانات بالعين إلى نحو خمسين عامًا. 
ففي سبعينيات القرن الماضي، بدأ الوالد المؤسس الشيخ زايد )طيب الله ثراه( 

جهود أبوظبي للحفاظ على الحبارى من حديقة حيوان العين. 
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نظرًا للوضع بعد جائحة كوفيد 19، فقد عملنا مع تواصل مع الطبيعة لتطوير تجربة 
افتراضية مبتكرة. نتج عن ذلك إنشاء أول غرفة هروب افتراضية ثالثية األبعاد في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة تتمحور حول موضوع المحافظة على أنواع الحياة البرية، 
حيث يتمكن الشباب من تجربة الحياة الصحراوية بما في ذلك دراسة الموائل والنباتات 

والحيوانات في الصحراء ومعرفة تحديات المحافظة على الحياة البرية واالستدامة 
التي تواجه البيئة الصحراوية. 

برنامج “تواصل مع الطبيعة” هو أحد شركائنا االستراتيجيين. برنامج تواصل مع الطبيعة
شاركت في تأسيس هذا البرنامج جمعية اإلمارات للطبيعة - 

 المرتبطة بالصندوق الدولي لصون الطبيعة
وهيئة البيئة - أبو ظبي. 
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 اإلطالق الوطني للحبارى احتفااًل
 باليوم الوطني الخمسين لدولة

اإلمارات العربية المتحدة

احتفااًل بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، أطلق خمسون طالبًا خمسين طائرًا من الحبارى المكاثرة 
في األسر في مختلف إمارات الدولة، وهي تحمل حجواًل مزينة 

بعلم اإلمارات وشعار العام الخمسين. 

تم تنسيق اإلطالق تحت شعار )بيت موحد( بحضور عدة جهات حكومية من اإلمارات 
األخرى، ممثلة في هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية، رأس الخيمة، هيئة البيئة 

والمحميات الطبيعية، الشارقة، بلدية مدينة الشارقة، دائرة السياحة واآلثار بأم 
القيوين وهيئة البيئة بالفجيرة، باإلضافة إلى اتحاد اإلمارات للصقور - دبي.

يجسد هذا االحتفال المتفرد أهمية الحفاظ على التراث والموارد الطبيعية لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب تعزيز قيم الدولة في جيل الشباب. كما يلخص 
نهجنا المتكامل للمحافظة على الحياة البرية الذي يجمع بين البحث العلمي والتعليم 

والتوعية والمشاركة المجتمعية وتدابير الحماية ومشاريع اإلكثار في األسر واإلطالق 
في البرية.
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معًا نحن 
أكثر قوة  

يستمر نمو مجتمع األبطال لدينا في نشر الوعي حول المحافظة على الحياة 
البرية واالستدامة.

يلعب أبطال الحبارى دورًا حيويًا ليس فقط في تعزيز الحفاظ على األنواع 
المعرضة للخطر، ولكن أيضًا في زيادة الوعي البيئي. ويتولى الصندوق 

دعم وإشراك األفراد والمنظمات ليكونوا بمثابة صوت للتوعية بهذه 
القضايا المهمة، والعمل معًا في المناسبات العامة ولكي يكونوا منسقين 

ومنفذين لبرنامج التوعية المجتمعية.

04





إشراك 
سفراء الحبارى 

يتم اختيار الطالب من جميع األعمار كسفراء لتمثيل الصندوق في 
الفعاليات وليكونوا مسؤولين عن التفاعل المباشر مع الجماهير. 
وبذلك فإنهم يساعدون في تحقيق هدف البرنامج لتطوير قادة 
المستقبل في مجال المحافظة على الطبيعة والحياة البرية من 

خالل بناء القدرات وتنمية المهارات األساسية وتوليد ثقافة 
 االبتكار والتعاون بدءًا من أصغر الطالب إلى صانعي القرار

في الدولة. 



كشخص يعيش على هذه األرض، أشعر أنه من واجبي حماية أنواع 
الحياة البرية. نحن هنا لرعاية األرض واالعتناء بالحيوانات المعرضة 

للمخاطر، مثل الحبارى، ألنها تلعب دورًا مهمًا في حياتنا.

أنا سفيرة لالستدامة ومتطوعة ومبتكرة ولدي اهتمام كبير بالبيئة. 
أشارك في العديد من المبادرات البيئية وساهمت في مسابقة القصة 

القصيرة، مما زاد من شغفي وحبي للبيئة.

ال يعرف اإلنسان قيمة الشيء إال بعد فوات األوان. يمكن حماية 
األنواع من االنقراض ومساعدة سكانها على البقاء على قيد الحياة 

بشكل مستدام من خالل تأمين بيئة صحية، والحد من المخاطر التي 
يتعرضون لها والحفاظ على نظام بيئي متوازن.

مها الربيع 
الصف الحادي عشر  |  مدرسة أم العرب

أريد أن أشارككم شغفي باألنواع المختلفة وسماتها الفريدة التي تحدد 
سلوكها وطريقة عيشها. إن حمايتها والحفاظ عليها في البيئة من 

األمور التي أهتم بها بشدة. كل الكائنات الحية لها سحرها الخاص الذي 
يجلب السعادة لحياتنا.

نحن نعيش في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي دولة تهتم بشدة 
بالبيئة وهي موطن للعديد من األنواع الرائعة. الحفاظ على جمال 
الطبيعة وتنوعها البيولوجي هو ما نحتاجه بشدة في عالم اليوم!

أنا سفيرة الحبارى، وأعتقد أن التعلم وأخذ زمام المبادرة وتوفير الحماية 
 لجميع الكائنات الحية أمر حيوي. انضموا إلّي، فبلدنا الحبيب

يستحق الحماية.

بدور الحارثي    
الصف الثالث  |  مدرسة القمة

ميثاء الطنيجي     
الصف السادس  |  مدرسة فلج المعال

أشكر مدرستي على دعمها وتشجيعها للمشاركة في مسابقة القصة 
القصيرة. أستمتع بفكرة حماية الحيوانات البرية، وخاصة األنواع 

المعرضة للمخاطر.

 كما أشكر الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على دعمهم 
المستمر، بما يتماشى مع نهج قيادتنا السخية في استعادة األنواع 

البرية وحمايتها من خطر االنقراض. 

تشمل بعض أهم التدابير للحفاظ على األنواع المهددة باالنقراض 
الصيد المنظم، وإنفاذ القوانين للحفاظ على األنواع البرية وإنشاء 
محميات طبيعية لتأمين بقاء الحيوانات والنباتات بأعداد مستدامة.

لقد استفدنا كثيرًا من البرامج وورش العمل التي تلقيناها من 
المعلمين حول هذا الموضوع. وقد ساعدنا هذا في تعزيز فهمنا 

ألهمية الحفاظ على هذه األنواع.

رؤى منصور  
الصف الثامن  |  مدرسة قطر الندى
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أود أن أقدم لكم شكري وامتناني. لم يكن من 
الممكن أن ننجح بدون جهودكم. لم يكن طالبنا 

قد وصلوا إلى هذا المستوى من الوعي البيئي 
لوال مسابقاتكم التي تثري معلومات أحبائنا.

من وجهة نظري، تساعد هذه المسابقات طالبنا 
على البحث والتحقيق وتطوير روح المشاركة. 

لم نكن لننجح بدون 
جهودكم في تقديم 
األفكار التي تشجع 
الطالب على القراءة 

والبحث والتحقيق.

عندما يقرأ الطالب 
عن موضوع معين، 

يجتمع مع أقرانه ليريهم 
المعلومات البيئية 

الرائعة التي حصل عليها.

عائشة األحبابي 
معلمة مصادر معلومات،

مدرسة القمة

تكريم  
منسقي الحبارى 

يمتد عملنا إلى خارج الحيز المكاني للفصل الدراسي لتوفير الفرص 
وبيئات التعلم التي تشمل مختلف قطاعات المجتمع. يعمل 

الصندوق جنبًا إلى جنب مع المنسقين الذين يجعلون ذلك ممكنًا. 
ومن خالل إنشاء هذه الشراكات، فإننا قادرون على الوصول إلى 

جماهير أوسع واستدامة جهودنا لفترة أطول.
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 روية الغفلي 
 معلمة دراسات اجتماعية،

مدرسة فلج المعال

كليثيم الخاطري 
 معلمة لغة عربية،  

مدرسة الجزيرة الحمراء

وذلك ومن منطلق حرصه 
واهتمامه على حماية هذا 

الطائر سريع التأثر بما يحيط 
به من أخطار.

الجهد المبذول دليل 
على أن ال شيء 

مستحيل في اإلمارات.

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في طليعة هذا األمر وال 

تدخر جهدًا في غرس الشغف 
بالبيئة في أطفالنا. أينما 

ذهبت، ترى الجمال.  لقد شاركنا في العديد من البرامج التعليمية على 
مدى السنوات الماضية بالتعاون مع الصندوق 

الدولي للحفاظ على الحبارى. واكتسبنا الكثير من 
المعلومات وانعكست النتائج في طالبنا، حيث 
نشجعهم على فهم هذه القيم لحماية األنواع 

المعرضة للمخاطر، مثل الحبارى. وقد تم ذلك من 
خالل المشاركة في ورش العمل والمعارض حول 
هذا الموضوع، والتي تربط المحافظة على الحياة 

البرية بالمنهج الدراسي، وتعزز ثقافة الحماية، 
وتغرس حب البحث واالكتشاف بين الطالب حول 

أنواع الحياة البرية.

البيئة موطن الجمال والروعة. من هنا تشكلت 
النظرة اإلنسانية للبيئة، وتوسعت رؤيتنا، 

وتضافرت الجهود، مما أدى إلى نجاحات كبيرة.
تعتبر الحبارى من أكثر 

الطيور شهرة في 
دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وقد ميزها 

المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان 

بإنشاء مراكز تكاثر 
ومحميات خاصة 
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النمو 
 المستدام

للبرنامج 
تم إطالق برنامج “تعليم المحافظة على أنواع الحياة البرية: نموذج الحبارى” 
في عام 2018 في 8 مدارس تضم 6600 طالب، وواصل توسعه ليشمل 

60 مدرسة و36000 طالب بحلول نهاية عام 2020.

لقد كان للوباء العالمي تأثير كبير علينا جميعًا في جميع جوانب حياتنا، ومع 
ذلك، ومن خالل التحول الرقمي والتعلم عن بعد، أصبح برنامج نموذج 

الحبارى متاحًا اآلن لجميع الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

05





على الرغم من التحديات والقيود االجتماعية، استمر نموذج 
الحبارى لتعليم مبادئ المحافظة على أنواع الحياة البرية في النمو. 

ومع التقدم في تكنولوجيا التعليم، يمكن استحداث فرص تعلم 
جديدة تتكامل مع الدروس التعليمية في الفصل الدراسي وتعزز 
فهم الطالب. وقد أصبحت هذه األدوات أكثر سهولة في القرن 

الحادي والعشرين وأحدثت ثورة في الطريقة التي نقوم بها بفعل 
األشياء. ومن خالل التخطيط السليم والمحتوى األصيل ودمج 

أدوات التكنولوجيا الفعالة، يمكننا تحسين عملية التعلم والتعليم.

قياس 
النجاح

هناك مجموعة من طرق القياس المعمول بها لتقييم استدامة 
البرنامج. أتاحت لنا التكنولوجيا الحصول على نقاط بيانات متعددة 

طوال تجربة التعلم لدى الطالب في الوقت الفعلي، مما يتيح لنا 
الحصول على انعكاس حقيقي لفعالية البرنامج وإعادة التأكيد على 

 اكتساب المعرفة والمشاركة في المبادرات المتعددة
لنموذج الحبارى. 
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 التحول الرقمي 
والتعلم عن بعد

 رفع المحتوى على
 منصة التعلم في

وزارة التربية والتعليم

 في متناول
 جميع 

طالب دولة اإلمارات 

 التوسع في المدارس التجريبية

طالب
40
مدرسة

36,000

البرنامج التعليمي للمحافظة على الطبيعة: 
اطالق برنامج نموذج الحبارى 

8
مدارس

6,600
طالب

2020

2019

2018

2021
 الوصول إلى 

نطاق أوسع من الجماهير 
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 أبوظبي

زيادة المكاسب 
المعرفية

55,000
مشاركة الطالب في

+1,700 البرنامج التعليمي
 مشاهدات الطالب

 في األسبوع 1 على
مواقع التواصل االجتماعي

60+
 سفراء الحبارى

30+
ورش عمل

طالبية نفذت

 مشاركة القصص
 التعليمية الناجحة باستخدام

أدوات األلعاب 

5,000
تفاعل الالعب على

 مدار 3 أشهر

العبين في
 أسبوع واحد

 مقابل

توعية الحبارى  %87

انتاج واطالق 
الحبارى  %59

 توعية الصندوق
 الدولي للحفاظ

على الحبارى 
%42

49 

الــتــقــريـر الــســنــوي 2021-2020



 50 

البرنامج التعليمي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى نموذج الحبارى 



توفر التقنيات الحديثة فرصة لتعزيز التعلم حول المحافظة على 
أنواع الحياة البرية، بما يصل إلى قطاعات أوسع من الجمهور. 

ومن اآلن فصاعدًا، سنقوم ببناء منصتنا الرقمية 
الخاصة التي ستعيد تعريف هويتنا التعليمية 

في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى وتعزز 
تعلم الطالب ومشاركة أصحاب المصلحة والجهات 

واألفراد ذوي العالقة. سيتيح لنا ذلك اتباع نهج 
متكامل وشامل للتعليم والتعلم.

ستستضيف المنصة تجارب التعلم عبر المناهج 
الدراسية المصممة للسماح للطالب بتولي 
مسؤولية تجربة التعلم الخاصة بهم، وإنشاء 

مسارات تعلم مخصصة من شأنها أن تعزز حقًا 
فهمهم للعالم من حولهم. كما سيتمكن الطالب 

من المشاركة في األنشطة وبيئات التعلم 
المبتكرة التي توفر لهم المحتويات التي تشجعهم 

على التفكير فيما يؤمنون به وتقودهم إلى أن 
يصبحوا مواطنين أكثر مسؤولية.

قريبًا  

من ناحية أخرى، سيتمكن المعلمون من زيادة فهم الطالب من 
خالل تلقي البيانات وتقديم المالحظات في الوقت الفعلي. 

وسيتمكنون أيضا من تنزيل خطط الدروس 
 والتعاون فيما بينهم من خالل شبكات

التعلم المهنية.

هدفنا هو اتخاذ قرارات مستندة للمعلومات 
إلعداد الطالب في عصر اإلعالم الجديد وتحويل 

التركيز من الكفاءة في المواد األساسية إلى 
تعزيز فهم الطالب للمحتويات األكاديمية في 

مستويات التفكير اإلدراكي العليا. ستجعل منصتنا 
التعليمية هذا األمر قاباًل للتحقيق من خالل دمج 

موضوعات القرن الحادي والعشرين متعددة 
التخصصات والتركيز على القراءة والكتابة في 

المواد األساسية عند التدريس في مدارس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والدول األخرى التي 

سيمتد إليها البرنامج.

ستجعل منصتنا التعليمية 
هذا األمر قاباًل للتحقيق 

من خالل دمج موضوعات 
القرن الحادي والعشرين 

متعددة التخصصات 
والتركيز على القراءة 
والكتابة في المواد 

األساسية عند التدريس 
في مدارس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة والدول 
 األخرى التي سيمتد

إليها البرنامج.
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@houbarafund

هاتف: 4455 693 2 971+
صندوق البريد: 129555 أبوظبي

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


