
السالحف وأبقار البحر 
)األطوم(

عامل املياه



عامل املياه

1 السالحف وأبقار البحر )األطوم(

السالحف وأبقار البحر )األطوم(

يف هذا النشاط سيتعرف الطالب عىل اثنني من اهم الحيوانات البحرية التي تعيش يف أبو ظبي، وهام بقر البحر 

والسلحفاة وسيتعرفون ايضاَ عىل البيئة التي يعيشان فيها والتهديدات التي تواجههام واألنشطة التي تتم للمساعدة يف 

الحفاظ عليهام. 

وسيقومون كذلك بطرح أفكار لجمع التربعات من أجل املساعدة يف دعم الجهود التي تُبذل للمحافظة عليهام، وبتنظيف الشاطئ للمساعدة يف إزالة بعض 

املخلفات الضارة التي ننتجها، والتي تلحق األذى بالبيئة البحرية والحيوانات التي تعيش فيها. 

ستقوم أنت وطالبك يف هذا النشاط مبا ييل:
التعرف عىل البيئة البحرية املحيطة بأبوظبي، والتهديدات التي تواجهها.  ◀

اكتشاف أنواع الحيوانات املعرضة للخطر وما ميكن أن يفعله طالبك من أجل مساعدتها.  ◀

ابتكار أفكار لجمع التربعات من أجل توفري املال وزيادة الوعي بالجهود املبذولة محلياً للمحافظة عىل البيئة البحرية.  ◀

تنظيم نشاط لتنظيف الشواطئ، أو االنضامم ألحد األنشطة القامئة بالفعل، للمساعدة يف إزالة النفايات من عىل السواحل واكتشاف مصدرها.  ◀

األهداف
لتنفيذ هذا النشاط يجب ان يتعرف الطالب عىل املخاطر التي تواجه الحياة البحرية، مع الرتكيز عىل الحيوانات البحرية التي تعيش يف املياه املحيطة بأبوظبي 

كمثال عىل ذلك وسوف يكتشف الطالب املزيد عن حياة أبقار البحر والسالحف والتهديدات التي تواجههم وسيتعرفون أكرث عن الجهود التي تُبذل بهدف إنقاذ 

هذه الحيوانات 

كام سيتم تشجيع الطالب عىل ابتكار أفكار لجمع التربعات من أجل املساعدة يف دعم الجهود الرامية للمحافظة عىل البيئة البحرية املحلية. وسنطلب منهم أن 

يفكروا يف طرق مبتكرة لجمع األموال وزيادة الوعي ملساعدة هذه الحيوانات املعرضة للخطر. 

ويرتبط هذا املورد كذلك بشكل مبارش بنشاط برنامج جذور وبراعم يف دولة اإلمارات: إعادة االستخدام والتدوير – التخلص من عادة استخدام األكياس 

 .)goo.gl/BVTjU2( البالستيكية

ما الذي أحتاج إليه إلنجاح العمل؟
ال تحتاج إىل أي يشء ذي طبيعة خاصة للجزء األول من هذا النشاط )الذي ميكن تنفيذه داخل الفصل(، فقط اتصال باإلنرتنت لقراءة بعض املعلومات العامة. 

وفيام يتعلق بنشاط جمع التربعات، ستحتاج إىل دبابيس وورق ومواد يدوية إلعداد امللصقات وكتابة الخطابات الخاصة بجمع التربعات. وبناًء عىل نشاط جمع 

التربعات الذي تقرر تنفيذه أنت وطالبك، قد تحتاج أيضاً لبعض مكونات طهي الطعام، أو موارد أخرى. 

ولتنظيف الشاطئ، ستحتاج إىل أخذ موافقة من اآلباء الصطحابهم إىل خارج املدرسة لتنفيذ هذا النشاط. كام ستحتاج إىل أكياس قاممة وعصيان اللتقاط 

النفايات وقفازات قوية ومتينة )ميكن استخدام قفازات الحدائق السميكة(. وإذا كنت تخطط لتنظيم معرض كاستكامل لنشاط تنظيف الشواطئ، فيجب أن 

تكون قادراً عىل غسل بعض النفايات التي قمت بجمعها وتجفيفها قبل عرضها. ونظراً ألن هذه النفايات قد كانت يف البحر، فقد تكون لها بعض الرائحة لذا 

نويص بعرضها يف مكان جيد التهوية. كام ستحتاج لورق و/أو أقالم و/أو طابعة إلعداد بطاقات عرض لوضعها عىل النفايات.   
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ما األمور التي سيقوم الطالب بإعدادها؟
خطة لجمع التربعات، تحتوي عىل املوارد الالزمة للتوعية بحملتهم )والتي قد يكون من بينها ملصقات وخطابات للمتربعني املحتملني مثل اآلباء والرشكات  ◀

املحلية( وتنفيذ أنشطة جمع التربعات نفسها. ومن بني األفكار الجيدة يف هذا الصدد القيام ببيع مخبوزات، أو بيع مشغوالت يدوية، أو إقامة معرض 

للمالبس املصنوعة من مواد معاد تدويرها، أو صنع حقائب قابلة إلعادة االستخدام وبيعها.  

تنظيف الشاطئ، مع خيار تنظيم معرض يضم بعض القاممة التي تم جمعها من عىل الشاطئ ووضع بطاقات عليها توضح األثر الذي قد تلحقه بالبيئة.  ◀
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البحر حول أبوظبي
لنبدأ بالتعرف عىل البحار املحيطة بأبوظبي والحيوانات التي تعيش فيها والتهديدات البيئية التي تواجهها. 

الخليج العريب
إذا أتيحت لك فرصة الذهاب لشاطئ البحر مع طالبك، أو إذا سبق لطالبك زيارة البحر، فنحن نقرتح أن تبدأ الجلسة مبناقشة رسيعة حول شكل البحر.  ◀

واطلب من الطالب وصف ما شاهدوه وسمعوه وشموه. وتحدث عن أي حيوانات رمبا يكونوا قد شاهدوها أو اكتشفوها، وعن طبيعة األشياء التي يحبون 

القيام بها - مثل اللعب يف الرمل أو التجديف أو السباحة أو البحث عن »الكنوز« عىل الشاطئ. 

والخليج العريب هو بحر داخيل، محاط من جميع الجهات باليابسة ويتصل ببحر العرب واملحيط الهندي عن طريق مضيق هرمز، وهو ممر مايئ ضيق إىل 

الشامل مبارشة من دولة اإلمارات العربية املتحدة.  ويقع ساحل دولة اإلمارات بالكامل تقريباً عىل الخليج العريب. وهو بحر ضحل نوعاً ما يبلغ متوسط عمقه 

50 مرتاً فقط. ونظراً لضحالته وأجوائه االستوائية الدافئة، فإنه يحتوي عىل مياه أكرث ملوحة من أغلب البحار األخرى، أي إنه يحتوي عىل تركيز مرتفع من امللح 

املذاب يف املاء. 

ويضم الخليج العريب أنواعاً مختلفة وعديدة من البيئات البحرية، تتمثل أهم ثالثة منها يف الشعاب املرجانية )goo.gl/r9K9jS(، التي تواجه عىل الصعيد العاملي 

أخطار التلوث والتغري املناخي وابيضاض الشعاب املرجانية، ومرج األعشاب البحرية )goo.gl/NNiepd( وغابات القرم )goo.gl/Ks6DN5(. وتوفر جميع هذه 

البيئات موائل ملجموعة من النباتات والحيوانات العرضة لألخطار واملهددة باالنقراض. 

البحار حول أبوظبي

ميتد الرشيط الساحيل ألبوظبي عىل طول 700 كم تقريباً، وتتبع اإلمارة نحو 200 جزيرة. كام تحتوي أبوظبي عىل محميتني بحريتني تعدان بؤرتني ساخنتني 

للحفاظ عىل األنواع. ويُعد األطلس البيئي إلمارة أبوظبي )goo.gl/8rJ8LP(، الذي قامت هيئة البيئة-أبوظبي بإعداده ، مورداً مفيداً لتنفيذ هذا النشاط. 

مرج األعشاب البحرية يف أبوظبي
تخيل وجود مرج أخرض جميل من العشب بأوراق خرضاء طويلة تتاميل ذهاباً وإياباً يف مهب الريح. وتخيل اآلن نفس اليشء تحت ماء صاٍف متأللئ. هذا ما 

 .)goo.gl/NNiepd( تبدو عليه مرج األعشاب البحرية

وميكن أن يُستخدم لفظ »األعشاب البحرية« لإلشارة إىل نحو 58 نوعاً مختلفاً من النباتات، جميعها متكيفة للعيش يف مياه البحر املالحة. وال تزال هذه النباتات 

بحاجة للشمس حتى تقوم بعملية عملية البناء الضويئ متدها بالطاقة التي تحتاج إليها للعيش. مام يعني أنها تحتاج ألن تعيش يف مياه ضحلة مبا فيه الكفاية 

حتى تصل أشعة الشمس إىل قاع البحر. ويُطلق عىل هذه املنطقة اسم »املنطقة الضوئية«.

واألعشاب البحرية مفيدة للحيوانات من نواٍح متعددة، أولها أنها مصدر للغذاء حيث تتغذى عليها بعض الكائنات البحرية مثل أبقار البحر واألسامك وقنافذ البحر 

والسالحف. وثانيها أنها توفر املأوى للعديد من الحيوانات حيث توفر حشائشها الطويلة مكاناً لالختباء للحيوانات األصغر حجامً مثل صغار السمك، وتحميها من 

الحيوانات املفرتسة األكرب حجامً التي قد تأكلها.      

صورة ألعشاب بحرية يف فلوريدا، الواليات املتحدة 



عامل املياه

4السالحف وأبقار البحر )األطوم(

الشعاب املرجانية

توفر البحار الدافئة املحيطة بأبوظبي ظروفاً مثالية لنمو الشعاب املرجانية؛ التي يتكون الكثري منها عىل طول ساحل أبوظبي. والشعاب املرجانية هي حيوانات 

دقيقة تبني حولها هيكالً خارجياً صلباً لحامية نفسها. وأدى تراكم هذه الهياكل الصلبة عىل مدار مئات السنني إىل ظهور مشهد بديع متنوع األلوان واألشكال. 

وتستضيف الشعاب املرجانية العديد من الحيوانات والنباتات األخرى، ولذلك 

ينظر إليها عادة عىل أنها بيئات خصبة للتنوع الحيوي؛ حيث ميكن العثور فيها 

عىل أعداد هائلة من النباتات والحيوانات مبختلف أنواعها.    

ومن بني أشهر أمثلة الشعاب املرجانية املحيطة بأبوظبي: رأس غناضة، 

والسعديات، والضبعية، والحيل، ودملا، ومكاسب، والياسات )وهي أيضاً 

محمية بحرية( وبراكة وصري بني ياس.

لكن التغري املناخي يؤثر عىل هذه الشعاب املرجانية إذ يؤدى ارتفاع درجة 

حرارة املياه إىل موتها وانخفاض أعدادها، مام استدعى تدخل هيئة البيئة 

- أبوظبي التي شكلت محطات رصد )goo.gl/FeTRVC( يف العديد من 

مستعمرات الشعاب املرجانية الرئيسية لرصد املوقف املحيط بها والقيام 

بكل ما يلزم عمله للحفاظ عليها.  

ويضم قسم »جواهر الطبيعة اإلماراتية« عىل موقع goo.gl/0YUewz(  Arkive.org( بعض الصور البديعة لألسامك املوجودة يف الشعاب املرجانية عىل 

السواحل املحيطة بأبوظبي.

القرم

تتكون غابات القرم )goo.gl/Ks6DN5( من مجموعة من األشجار 

والشجريات املختلفة التي تستطيع احتامل املياه املالحة عىل امتداد سواحل 

أبوظبي. وتُكوِّن هذه النباتات تجمعات كبرية متشابكة وملتوية من الجذور 

مبا ميكنها من حرص األتربة واملواد الرسوبية داخلها ويجعلها مأوًى ملجموعة 

كبرية من النباتات والحيوانات مبختلف أنواعها.    

ولغابات القرم أهمية أيضاً يف الحفاظ عىل السواحل من التآكل حيث تشكل 

مصدة أمواج طبيعية مام مينع أمواج البحر من نحت الشواطئ. 

الجدير بالذكر أن أبوظبي فقدت مساحات كبرية من غابات القرم تبلغ حوايل 

التصحر  لظاهرة  نتيجة  األخرية  األربعني  السنوات  خالل  مجموعها  من   35%

حيث تعرضت أشجار القرم للقطع. وشهدت السنوات العرشون األخرية جهوداً 

مبذولة للحفاظ عىل باقي مساحات القرم بل وإعادة زراعة مساحات أخرى مكان األشجار التي قطعت بهدف زيادة مساحة الغابات. وأقرب غابات القرم ملدينة 

أبوظبي هي غابة القرم الرشقي الواقعة رشقي الطريق الدائري. وتحولت هذه الغابة التي متثل معلامً بيئياً فريداً إىل منتزه القرم الرشقي الوطني، وهو واحد من 

.)goo.gl/2A3GFX( 2030 أول خمسة منتزهات وطنية يخطط إلنشائها يف إطار خطة أبوظبي

تكّون مستعمرات مرجان املخ يف أبوظبي – الصورة من فليكر وحقوق النرش لشانكر إس 

غابة قرم- الصورة من ويكيبيديا 
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ما الحيوانات التي تعيش يف البحار حول أبوظبي؟
نظراً لهذه البيئات الغنية تشهد املياه املحيطة بأبوظبي تنوعاً حيوياً كبرياً. وسينصب أغلب اهتاممنا عىل أبقار البحر 

والسالحف حيث إنهام من الكائنات األكرث عرضة لخطر االنقراض يف هذه املنطقة.  

أبقار البحر وكل ما يتعلق بها
أبقار البحر من الثدييات اللطيفة الوديعة التي تتميز من بني الكائنات البحرية األخرى بأنها نباتية؛ أي ال تتغذى إال عىل النباتات فحسب وتعيش حياتها بالكامل 

يف املاء ومن هنا جاء اسمها.     

تتنوع ألوان أبقار البحر ما بني الرصايص والبني الفاتح ويكسو الشعر 

الفظ(.  بحيوان  قليالً  أشبه  يجعلها  )مبا  واألنف  الفم  منطقة  الخشن 

السباحة إىل جانب  املجداف وتستخدمها يف  األمامية  وتشبه أطرافها 

أو  الحوت  ذيل  يشبه  فيام  مدببني  جانبيني  فصني  من  املكون  ذيلها 

خلف  تسترت  األحوال  أغلب  يف  لكنها  أنياب  البحر  وألبقار  الدولفني. 

جلدها وال تظهر للعيان إال يف الذكور البالغة.     

ويبلغ الحد األقىص لطول أبقار البحر 4 أمتار بينام يبلغ عمرها 

حوايل سبعني عاماً. وبحكم انتامئها لشعبة الثدييات تلد أبقار البحر 

صغارها وترضع األنثى صغارها من ثدييها وترعاهم ملدة تصل إىل 

18 شهراً. 

وتتميز أبقار البحر ببطء حركتها واالنسيابية داخل املاء كام أنها تفضل 

العيش يف املياه الساحلية الضحلة يف املناطق االستوائية. وتعشق أبقار 

البحر مروج األعشاب البحرية، حيث ترعى فيها وتتغذى عىل أعشابها أثناء سباحتها لكنها ال تستطيع التنفس تحت املاء مثلها يف ذلك مثل بقية الثدييات، ولذلك 

تضطر للصعود إىل السطح بانتظام الستنشاق الهواء.     

ويضم الخليج العريب ثاين أكرب تجمع ألبقار البحر يف العامل )حيث يعيش أكرب تجمع لألبقار عىل سواحل والية اإلقليم الشاميل يف أسرتاليا(. وتقدر أعداد أبقار 

البحر يف الخليج العريب بنحو 5300 بقرة )goo.gl/thbvu7( تحيا %75 منها عىل ساحل أبوظبي.  

املخاطر البيئية التي تهدد أبقار البحر 

 لألسف توجد أخطار عديدة تهدد أبقار البحر حيث صنفها االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة بني األنواع املعرضة لالنقراض وأدرجها ضمن القامئة الحمراء 

)goo.gl/7pQyRX( . وتتعرض أبقار البحر للصيد بكرثة بغرض االستفادة من جلودها ولحومها وشحومها. وقد تؤثر هذه األخطار تأثرياً كبرياً عىل القطعان الربية 

منها علامً بأن تعافيها من هذا التأثري يستغرق وقتاً طويالً للغاية، وذلك نظراً لطول الفرتة التي تعيشها أبقار البحر وبطء عملية التناسل بني أفرادها )حيث ال 

تنجب األنثى إال صغرياً واحداً يف املرة(.    

ومن بني أهم املخاطر التي تهدد أبقار البحر اليوم شبكات صيد األسامك؛ إذ قد تعلق األبقار بها مام قد يؤدي إىل غرقها حيث إنها ال تستطيع كتم أنفاسها أكرث من 

12 دقيقة، وتعرف هذه العملية بالصيد العريض حيث متسك الشبكة بحيوانات مل يكن الصياد ينوي اصطيادها. ويتمثل الخطر الرئييس الثاين يف ضياع املوائل مع 

تعرض مروج األعشاب التي تعيش عليها أبقار البحر للتدمري بسهولة بفعل أنشطة برشية مثل التلوث والصيد بالشباك الجارفة وتكريك قاع البحر.      

ما اإلجراءات املتخذة إلنقاذ أبقار البحر؟

goo.gl/( تُعد مراقبة قطيع أبقار البحر من بني اإلجراءات املهمة يف إطار خطة الحفاظ عىل أبقار البحر املوجودة يف أبوظبي، وتعمل  هيئة البيئة- أبوظبي

nM6T5G( عىل مراقبة قطعان األبقار باستخدام مجموعة متنوعة من األساليب، حيث تضع الهيئة عالمات عىل األبقار بحيث متكنها من متابعتها أينام ذهبت 

وتلتقط الصور الجوية لها وتفحص حالة البيئة التي تعيش فيها. كام أطلقت الهيئة حملة توعية )goo.gl/CFzoq8(، لتشجيع الناس عىل االهتامم بأبقار البحر 

وتعريفهم مبا ميكنهم فعله ملساعدة هذه الكائنات.

وكام ذكرنا آنفاً فإن أحد أهم أسباب نفوق أبقار البحر يف أبوظبي هو الغرق نتيجة إمساك شباك الصيد بها. وحظرت أبوظبي استخدام نوعيات محددة من 

بقرة بحر بالقرب من مرىس علم )مرص( الصورة من ويكيبيديا  لجوليان ويليام
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الشباك مثل الشباك العامئة يف محاولة ملنع نفوق األبقار. كام سارعت أبوظبي إىل مترير قوانني متنع الصيد املتعمد ألبقار البحر بغرض االستفادة من لحومها أو 

جلودها أو أنيابها.  

ومن بني الجهود األخرى التي تجدي نفعاً إعالن مناطق املحميات البحرية؛ وهي مناطق شاسعة من املحيط تُفرض فيها قيود عىل مامرسة أنشطة الصيد وتكريك 

القاع أو تُحظر فيها هذه األنشطة متاماً، وهو ما يعني أن تصري هذه املناطق آمنة متاماً لحياة الحيوانات. وتوجد محميتان بحريتان )goo.gl/7ac5lK( يف املياه 

املحيطة بأبوظبي هام )محمية مروح ]goo.gl/z2ZLD7[ ومحمية الياسات( ومتتد مساحتهام عىل حوايل 6500 كم2. ومبراقبة حركة أبقار البحر املوسومة، 

اكتشف الباحثون أنها متيل إىل االستقرار يف املناطق املحمية اآلمنة وهو ما يصب يف مصلحتها.

حقائق مدهشة عن أبقار البحر:

هل تعلم أن صغار أبقار البحر متتطي ظهر أمهاتها أحياناً عند تجولها يف البحر؟ ◀

هل تعلم أن هناك رابطة قرابة بني أبقار البحر والفيلة؟ ◀

هل تعلم أن مثة صلة قرابة وثيقة بني أبقار البحر وخراف البحر لكن مع الفارق حيث ميكن لخراف البحر العيش يف املياه العذبة واألنهار أما أبقار البحر  ◀

فهي تعيش يف املياه املالحة.

  ،)goo.gl/JzbQ6Q( وعىل ناشونال جيوجرافيك ,)goo.gl/Rn7Nc4( ArKive.org  ميكنك مشاهدة بعض الصور والفيديوهات الرائعة ألبقار البحر عىل موقع

وعىل  يب يب يس )goo.gl/rC79rG(.كام تضم ويكيبيديا )goo.gl/B4RcrP( الكثري من املعلومات حول  قطعان أبقار البحر يف العامل ومنط حياتها. 

موارد أخرى عن أبقار البحر:

◀  goo.gl/0MMrfY ملف باوربوينت لهيئة البيئة- أبوظبي: حالة أبقار البحر والحفاظ عليها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

◀  goo.gl/Z3xJzB كيف تحاول أبوظبي إنقاذ أبقار البحر

◀  goo.gl/haiAeQ أبقار البحر UAE Interact -

 أنثى بقر البحر وصغريها –حقوق النرش لنيك هوبجود
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السالحف وكل ما يتعلق بها
السالحف البحرية كائنات جميلة وجذابة بل هي أحد الكنوز التي تذخر بها البحار املحيطة بأبوظبي لكنها معرضة 

بشدة لخطر االنقراض.

يوجد نوعان من السالحف البحرية يف املياه املحيطة بأبوظبي )من بني 7 أنواع موجودة يف العامل( وهام: سلحفاة منقار الصقر وهي سلحفاة معرضة بشدة 

لخطر االنقراض ومدرجة يف القامئة الحمراء لالتحاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة  )goo.gl/SK6Toi( والسلحفاة الخرضاء وهي أيضاً مهددة باالنقراض. 

وتعيش سالحف منقار الصقر يف الشعاب املرجانية أو حولها وطعامها املفضل هو اإلسفنجيات التي تنمو عىل الشعاب املرجانية ، كام تأكل أيضاً قناديل البحر 

واملحار الصغري والطحالب واألسامك، لكنها أيضاً تقع بني الفرائس التي تتغذى عليها األسامك الكبرية مثل أسامك القرش كام إنها مدرجة لألسف عىل قامئة طعام 

اإلنسان. وتتزاوج سالحف منقار الصقر مرتني سنوياً، ثم تخرج األنثى إىل الشاطئ وتحفر عشاً وتضع مجموعة من البيض فيه. وقد يضم العش الواحد ما يصل إىل 

140 بيضة، لكن عدد ما يفقس من هذا البيض يعتمد عىل الظروف التي يتعرض لها العش خالل فرتة الحضانة.   

وتسافر سالحف منقار الصقر ملسافات طويلة خالل حياتها ومازالت حياتها غامضة وغري معلوم تفاصيلها. وتصل سالحف منقار الصقر إىل مرحلة البلوغ بعد 

عرشين عاماً وتعمر ملدة طويلة من الزمن. ونظراً للمدة الطويلة جداً التي تستغرقها هذه السالحف حتى تصل ملرحلة البلوغ فإنها تتأثر للغاية بأي ظرف من 

الظروف املحيطة وقد يستغرق تعافيها من هذا التأثري مدة طويلة.   

أما السالحف الخرضاء فهي تشبه سالحف منقار الصقر يف مظهرها مع بعض االختالفات. وتعود تسميتها بالسالحف الخرضاء إىل لون برشتها وليس لون صدفتها. 

وتختلف السالحف الخرضاء البالغة عن سالحف منقار الصقر يف أنها من الكائنات العاشبة؛ 

أي أنها ال تتغذى إال عىل األعشاب البحرية والطحالب. وتحب السالحف الخرضاء الخروج 

إىل الشاطئ والتعرض للشمس ولهذا فهي واحدة من بني أنواع السالحف البحرية القليلة 

التي تغادر املاء لغرض آخر غري وضع البيض. وتتزاوج السالحف الخرضاء كل عامني إىل 

أربعة وتضع بيضها يف أعشاش عىل الشواطئ مثل سالحف منقار الصقر ويبلغ عدد البيض 

ما بني 100 و200 يف العش الواحد.

الصقر  منقار  أعشاش سالحف  مواقع  أبوظبي  تراها يف  أن  التي ميكن  األشياء  أعظم  من 

يف جزيرة السعديات؛ حيث تخرج مئات السالحف الصغرية من بني الرمال كل عام بعد 

إذ  للخطر  السالحف حينئٍذ معرضة  املاء، وتكون صغار  إىل  البيض وتتخذ طريقها  فقس 

تحاول العديد من الحيوانات املفرتسة ومن بينها الطيور البحرية اصطياد صغار السالحف 

سلحفاة منقار صقر من تصوير هان وجينز إريكسينز. صورة من إهداء أرشيف هيئة البيئة-أبوظبي سلحفاة منقار الصقر "Eretmochelys imbricata 01" تصوير يب. نافيذ – عمل خاص. منشور مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي برشط نسب املصنف 

– الرتخيص باملثل ،3.0 عرب ويكيميديا كومنز -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eretmochelys_imbricata_01.jpg#/media/File:Eretmochelys_imbricata_01.jpg 

سلحفاة بحرية خرضاء الصورة لروي نيسوانجر من فليكر
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املقدرة ألفراخ  النسبة  تزيد  لذلك ال  املاء.  إىل  التهامها وهي يف طريقها  أو 

.)goo.gl/eUcl10( السالحف التي تصل ملرحلة البلوغ عن 1 يف األلف

ومن عجائب السالحف كذلك أن درجة الحرارة املحيطة بالبيض خالل وجوده 

يف العش هي التي تحدد جنس السلحفاة  ذكراً كانت أو أنثى بحيث يخرج 

ويحتاج  انخفضت.  إذا  ذكوراً  ويخرج  الحرارة  درجة  زادت  إذا  إناثاً  البيض 

القطيع اآلمن املستقر إىل أعداد متامثلة من الذكور واإلناث لضامن بقائه.    

املخاطر البيئية التي تهدد السالحف

والتلوث  املخلفات  أولها،  الصقر.  منقار  سالحف  تهدد  مخاطر  عدة  هناك 

البحري وتندرج تحت بند املخلفات البحرية: املنتجات البالستيكية، وخيوط 

صنارة الصيد، وشباك الصيد، وغريها من املخلفات التي قد تؤدي إىل نفوق 

السالحف يف  تعلق  أن  متعددة، حيث ميكن  بإصابات  وإصابتها  السالحف 

البالستيكية  األكياس  بني  تخلط  قد  أنها  كام  وتغرق  البالستيكية  األكياس 

من مصادر  تعد مصدراً  التي  البحر  قناديل  وبني  املياه  الطافية عىل سطح 

التهام  بسبب  السلحفاة  أمعاء  يف  انسداد  عليه  يرتتب  قد  مام  غذائها، 

البالستيك مام يؤدي إىل نفوقها.     

أما الخطر الثاين فيكمن يف تعرض السالحف لتأثري زيادة أعداد البرش املقيمني 

بالقرب من السالحف ألن السالحف تضع بيضها عىل الشاطئ، ومل تعد هناك 

إال قلة قليلة من الشواطئ البكر اآلمنة لوضع البيض الذي قد يتعرض للتلف 

أو التدمري عند مرور الناس فوقه. 

والخطر الثالث هو تغري البيئة البحرية بفعل التلوث واالحتباس الحراري 

 )goo.gl/a3DEHt( وهو ما يتسبب يف ظاهرة ابيضاض الشعاب املرجانية

حيث متوت الشعاب املرجانية بسبب ارتفاع درجة حرارة املياه وفقدان مروج األعشاب البحرية. وهذا يعني قلة املساحات التي ميكن للسالحف أن تعيش 

وتتناسل وتجد طعامها فيها. كام يزيد التغري املناخي من مستوى سطح البحر يف أنحاء العامل وهو ما قد يؤدي إىل تآكل الشواطئ مام يعني خفض املساحة 

املتاحة للسالحف لوضع البيض. كام أن ارتفاع درجات الحرارة ميثل يف حد ذاته خطراً عىل السالحف ألنه يؤثر عىل عدد الذكور بالنسبة لإلناث عند فقس البيض، 

حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إىل زيادة أعداد اإلناث وخفض أعداد الذكور بل األسوأ من ذلك أنه قد يفقس البيض يف جميع األعشاش ويخرج إناثاً فقط، 

فبدون وجود ذكور لتخصيب البيض وإنتاج الجيل القادم سيكون الهالك الرسيع هو املصري الذي ينتظر قطعاناً بأكملها.       

وهناك نوع آخر غري معتاد من التلوث قد يهدد صغار السالحف وهو التلوث الضويئ، حيث تخرج صغار السالحف من البيض لتتجه إىل البحر مسرتشدة بانعكاس 

ضوء القمر عىل سطح املياه. لكن مع الزحف السكاين للبرش واقرتابهم من سواحل البحر، فقد تؤدي مصابيح املنازل والشوارع إىل تشويش السالحف وجعلها تتجه 

إىل الرب بدالً من البحر مام قد يؤدي إىل وقوعها يف براثن الحيوانات املفرتسة أو املوت بسبب الجفاف.    

اختياري: تعلم طالب مدرسة املُنى »الحركة عىل طريقة سلحفاة منقار الصقر« )goo.gl/votqkv( يف إطار رحلة رائعة إىل منتجع بارك حياة يف جزيرة السعديات، 

حيث التقى الطالب مبتخصص يف علم األحياء البحرية رشح لهم جميع املعلومات عن سالحف منقار الصقر ،وما ميكن للطالب عمله للمساعدة يف الحفاظ عليها. 

ويفضل بشدة القيام برحلة مثل هذه مع الطالب إن أمكن ذلك!

فرخ سلحفاة منقار الصقر الصورة لفينز- اسم امللف: HawksbillHatchling.jpg. مرخصة بوصفها منشورة يف املجال العام عىل رابط كومنز 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HawksbillHatchling.jpg#/media/File:HawksbillHatchling.jpg - :التايل

سلحفاة عالقة يف »شبكة تائهة«:  أي شبكة صيد تركها أحد الصيادين 
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جهود حامية السالحف

من بني املجموعات الرئيسية العاملة يف مجال إنقاذ السلحفاة البحرية هي مجموعة مرشوع حامية السالحف البحرية )goo.gl/3BP3F7(، وهي جمعية 

شكلتها جمعية اإلمارات للحياة الفطرية والصندوق العاملي للحفاظ عىل الطبيعة. وللمجموعة أهداف متعددة منها:  

التوعية مبتطلبات الحفاظ عىل السالحف  ◀

استخدام التتبع باألقامر الصناعية لرصد هجرة السالحف ◀

اكتشاف املناطق التي تحصل منها السالحف عىل غذائها ◀

تبادل املعلومات التي يتمكنون من الحصول عليها مع السلطات لوضع خطة إقليمية للحفاظ عىل السالحف  ◀

ضامن توافق هذه الخطط اإلقليمية مع الخطط الدولية للحفاظ عىل السالحف والحياة البحرية. ◀

الجدير بالذكر أن تتبع السالحف باألقامر الصناعية يتم من خالل تثبيت أجهزة عىل جسم السالحف لتمييزها وهو ما ميكَّن العلامء من معرفة األماكن التي تذهب 

إليها. ومبجرد متكنهم من تحديد األماكن التي تتصدر اهتاممات السالحف -مثل األماكن التي ترعى أو تتناول طعامها فيها- ميكن فرض حامية عىل هذه املناطق 

وهذا بدوره يفيد السالحف. وهذا ما يجري اآلن يف جزيرة السعديات لحامية األماكن التي تبني السالحف أعشاشها فيها. ومازال بإمكان البرش زيارة املنطقة من 

خالل عدد من املاميش املرتفعة التي تضمن حامية البيض.  

كيف ميكنك املساعدة؟ يطلق مرشوع حامية السالحف البحرية عدة برامج من بينها برنامج »قم بتبني سلحفاة« )goo.gl/XD10Rh( كام يطبق برنامجاً 

ليساعده عىل إدرار الدخل الالزم من الفنادق املحلية من خالل مطالبة نزالء الفندق بدفع تربعات يف صورة رسم إضايف يضاف إىل تكاليف اإلقامة بالفندق. 

واألهم من ذلك هو تقليل كمية املخلفات البالستيكية وهو ما قد يصنع فارقاً كبرياً يف حياة جميع الحيوانات التي تعيش يف البحر ، وذلك بتنظيف الشواطئ 

وإزالة بعض املخلفات التي تلقى فيها.

وقد تساعد القوانني الحامية للسالحف يف منع البرش من صيدها عمداً أو جمع بيضها بغرض التغذي عليه أو بغرض الزينة. ويلعب التعليم والتوعية دوراً مهامً يف 

هذا اإلطار حيث ميكن للناس من خاللهام استيعاب سبب تعرض هذه الكائنات لخطر االنقراض وملاذا يجب إنقاذها وما ميكن لهم فعله يف سبيل ذلك. وقد تؤدي 

هذه التوعية إىل آثار ملموسة مثل تشجيع مراكب الصيد عىل عدم إلقاء الشباك املقطوعة يف البحر وتطوير شباك صيد مخصوصة متكن السالحف من الهروب 

منها إذا علقت بها عرضاً. 

حقائق مدهشة عن السالحف:

هل تعلم أن الباحثني مازالوا ال يعلمون العمر االفرتايض لسالحف منقار الصقر غري أن تقنيات التتبع الحديثة ستساعدهم عىل اإلجابة عن هذا السؤال يف  ◀

املستقبل

تنمو سالحف منقار الصقر والسالحف الخرضاء لتصل إىل أحجام كبرية إذ يصل طول سالحف منقار الصقر إىل م 1,14 بينام يصل طول السالحف الخرضاء إىل  ◀

م 1,5 

أطول مسافة مسجلة قطعتها سلحفاة خرضاء خالل هجرتها )goo.gl/4fV0v0(هي 3979 كم من أرخبيل تشاغوس يف املحيط الهندي إىل ساحل الصومال يف  ◀

رشق إفريقيا.  

تستطيع السالحف الخرضاء كتم أنفاسها ملدة 5 ساعات ◀

هل تعلم أن السالحف ميكنها البكاء؟ لكنها ال تبيك لنفس السبب الذي يبيك ألجله البرش. فالدموع هي طريقة تتخلص بها السلحفاة من امللح الزائد الذي  ◀

يدخل جسمها من مياه البحر.  
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موارد أخرى عن السالحف:

◀  goo.gl/rFEB1C مرشوع حامية السالحف البحرية- سالحف الخليج

◀  goo.gl/mCjQCw معلومات بخصوص شكل التعامل خالل موسم وضع البيض يف السعديات

◀  goo.gl/WHiO3K يس ترتلز- موقع إلكرتوين يهدف إىل حامية السلحفاة البحرية

◀  goo.gl/GlVF61 ناشونال جيوجرافيك: سالحف منقار الصقر

◀  goo.gl/7QGM15 ناشونال جيوجرافيك: السالحف الخرضاء

◀  goo.gl/DgJSyk Arkive.org مقاطع فيديو لسالحف منقار الصقر عىل موقع

◀  goo.gl/WHXzXr Arkive.org   صور ومقاطع فيديو للسالحف الخرضاء عىل موقع

النشاط األول- جمع التربعات )والتوعية( من أجل 
جمعية خريية مهتمة بحامية السالحف

كلام زادت األموال املجّمعة، زادت األموال املخصصة لدعم أعامل الحامية األساسية!

تحديد نشاط لجمع األموال
إن جمع التربعات ليس من الطرق الرائعة للمساعدة يف الحفاظ عىل البيئة فحسب، بل هو أمر ممتع أيضاً! ناقش مع طالبك أفكاراً ألنشطة جمع التربعات. 

وتوجد مئات األفكار التي ميكنك االختيار من بينها، نستعرض فيام ييل بعضاً منها:

بيع املخبوزات – يُحرض الطالب معهم قوالب  ◀

إىل حلوى وكعك وحلويات مصنوعة يف املنزل ويبيعونها 

املعلمني والطالب اآلخرين وأولياء األمور من أجل جمع التربعات.

ارتداء املالبس العادية يف يوم درايس – يتربع  ◀

يف الجميع مببلغ من املال للجمعية الخريية 

مقابل التمكن من ارتداء مالبسهم العادية بدالً من الزي املدريس.

إذا كان الطالب يرتدون مالبسهم العادية بالفعل،  ◀

فام رأيك يف تنظيم يوم الرتداء مالبس مميزة ميكن 

للجميع فيه ارتداء مالبس زرقاء أو خرضاء.

تنظيم عرض للمالبس املصنوعة من مواد معاد تدويرها مثل  ◀

األكياس البالستيكية التي كانت ستلقى لوال ذلك املعرض. ويحتوي 

نشاط »كيفية تنظيم عرض للمالبس املصنوعة من مواد معاد 

تدويرها« لربنامج جذور وبراعم )goo.gl/KiEPKt( عىل كافة املعلومات التي تحتاج إليها.

بيع املشغوالت اليدوية – يستطيع الطالب صناعة مشغوالت يدوية بسيطة تُباع إىل الطالب اآلخرين واملعلمني وأولياء األمور. وهناك بعض األفكار الرائعة  ◀

.)goo.gl/DyD05E(Homemade Ideas  كام توجد بعض األفكار الرائعة عىل موقع )goo.gl/t0eJ21( Pinterest بشأن بيع املشغوالت اليدوية عىل موقع

تنظيم فعالية صامتة أو فعالية أخرى برعاية إحدى الجهات – ما رأيك يف تنظيم فعالية برعاية إحدى الجهات لحامية بيض السالحف! ◀

تعترب األلعاب األوملبية للحيوانات برعاية إحدى الجهات من الطرق الرائعة إلرشاك املدرسة بالكامل. وميكن تنظيم سباقات مختلفة، بناًء عىل الحيوانات  ◀

املختلفة؛ فعىل سبيل املثال، نشاط حامية بيض السالحف أو سباق اإلبل أو سباق القفز الطويل للضفادع. وميكن للطالب املشاركة يف املسابقات كصفوف أو 

فرق. وسيكون من املمتع املشاركة يف تلك املسابقات ومشاهدتها!

ميكن الجمع بني عدة أفكار يف مهرجان مدريس واحد ميكنكم فيه بيع قوالب الحلوى وتنظيم ألعاب أوملبية للحيوانات وبيع املشغوالت اليدوية وتنظيم  ◀

الكثري من الفعاليات األخرى. وميكن ألولياء األمور واألصدقاء املشاركة يف املهرجان، فكلام زاد عدد املشاركني، زادت التربعات التي ميكن جمعها!

طالب يف الواليات املتحدة األمريكية يبيعون قوالب الحلوى لجمع التربعات لألعامل الخريية. صورة عرب موقع فليكر
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وسيكون من األفضل أن تقوم بالتنسيق مع باقي املدرسة أو مع مجموعة شبابية أو االنضامم إىل مجموعات أخرى!

وينبغي عليك أيضاً تحديد الجهة التي سيتم توجيه التربعات لها. وملساعدة الحيوانات الربية املحلية، من الجيد اختيار جمعية خريية محلية تذهب منها األموال 

مبارشة إىل الجهود املحلية للمحافظة عىل الحيوانات الربية، وعىل رأس هذه الجمعيات:  

 جمعية اإلمارات للحياة الفطرية goo.gl/BJP8M3 – ميكن التنسيق بخصوص التربعات مع: ◀

 سيمون لورنس

 مدير التطوير

 جمعية اإلمارات للحياة الفطرية

slawrence@ewswwf.ae  :الربيد اإللكرتوين

◀  goo.gl/fGu7B0 مرشوع حامية السالحف البحرية

كام ميكنك التربع لجمعية دولية للحفاظ عىل البيئة، مثل:

◀ goo.gl/clDYBI  أوشنا

◀ goo.gl/Y1pSW5  يس ويب

◀  goo.gl/c55SCJ جمعية الحفاظ عىل الحيتان والدالفني

الدعاية والتوعية
يفضل أن تحاول اإلعالن عن جهودك أنت ومجموعتك حتى تتأكد من تحقيق االستفادة القصوى من جهود جمع التربعات. وميكنك القيام بذلك داخل املدرسة أو 

خارجها بني أولياء األمور وإذا كان لديك بعض الوقت فيمكنك أن تحاول الحصول عىل دعم متوييل من الرشكات املحلية )وسنناقش ذلك بتفصيل أكرب فيام ييل(.  

وتوفر امللصقات أداة جيدة لإلعالن داخل املدرسة. وميكنك أن تحدد مع طالب فصلك املعلومات الرئيسية التي يجب أن يحتويها امللصق، عىل سبيل املثال: مكان 

النشاط وتوقيته ومحتواه باإلضافة إىل معلومات عن القضية التي تجمع ألجلها التربعات، وكذلك معلومات عن الجمعية الخريية التي تجمع التربعات لها وميكن 

االكتفاء بوضع شعارها. 

كام ميكنك تصميم امللصقات وطباعتها للطالب لتلوينها أو تشجيع الطالب عىل تصميمها وتنفيذها بأنفسهم. ثم بعد ذلك، وحسب نوع النشاط، ميكنك تعليق 

هذه امللصقات حول املدرسة أو تعليقها داخل املدرسة إذا كانت املدرسة ستقيم حفالً مدرسياً وقد تجد هذه امللصقات صدى لدى الهيئات املحلية املسؤولة عن 

وضع الالفتات أو الرشكات املحلية فيعرضونها لك.    

املوقع اإللكرتوين للمدرسة والفيسبوك وتويرت - إذا كان ملدرستك موقع إلكرتوين أو حساب عىل الفيسبوك أو تويرت فيمكنك إعداد صفحة خاصة لنرشها عىل هذه 

الوسائل إلعالم الناس بالفعالية التي تنوي تنظيمها. وينبغي لك أن تناقش مع طالبك املعلومات التي تريد وضعها يف الصفحة والصور التي ترى أهمية إدراجها فيها. 

كام ينبغي تحديد ما إذا كنت سرتكز عىل الصور الخاصة بجمع األموال أو الصور الخاصة بالحيوانات التي تجمع األموال من أجلها. وقد ترغب أيضاً يف وضع عنوان 

صفحة الجمعية الخريية التي تجمع لها األموال عىل الفيسبوك أو حسابها عىل تويرت حيث إنهم قد يشاركونك يف الدعاية للحدث الذي تنظمه.      

إنشاء حساب للتربعات - هناك مواقع كثرية لجمع األموال عىل شبكة اإلنرتنت حيث ميكن لألفراد تقديم التربعات من خاللها بسهولة. وإذا كنت قد أنشأت 

حساباً بالفعل، فمن الجيد اإلعالن عن هذا الحساب خاصة إذا كنت تخطط لإلعالن عن الحدث الذي ستنظمه باستخدام املواقع اإللكرتونية أو الفيسبوك أو 

تويرت.  

دعم الرشكات املحلية
إذا كنت تريد تحسني جهود جمع التربعات قليالً، ميكنك أن تحاول مراسلة الرشكات املحلية للوقوف عىل إمكانية دعمهم لك عن طريق التربع. وأفضل طريقة 

ملخاطبة الرشكات هي إرسال خطاب شخيص لها أو رسالة بالربيد اإللكرتوين. وميكنك أن تحول مراسلة الرشكات إىل نشاط رائع للفصل بحيث تعلم طالبك من خالله 

كيفية كتابة الخطابات الرسمية خصوصاً إذا كان الطالب كباراً مبا يكفي الستيعاب ذلك.    

وتحفل الشبكة العنكبوتية بنامذج كثرية للخطابات الرسمية، وكذلك الحال عىل تطبيق جوجل للوثائق Google Docs وبرنامج الوورد من مايكروسوفت. 

وستحتاج إىل إعداد قامئة اتصال تضم الرشكات املحلية واألفضل أن تحتوي القامئة عىل أسامء مسؤويل االتصاالت يف هذه الرشكات.  
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ويفضل أن تطلب من طالبك أوالً مناقشة املعلومات التي يجب أن يحتوي عليها الخطاب ونوع اللغة التي ينبغي استخدامها، ثم تكلف كل واحد منهم مبهمة 

كتابة الخطاب يف املنزل بخط اليد أو باستخدام الحاسوب، عىل أن يرسل الخطاب املكتوب بعد ذلك بالربيد العادي أو اإللكرتوين. ولزيادة االستفادة من النشاط 

ميكنك عرض أي ردود تتلقاها عىل شاشة داخل الفصل. 

االحتفال بنجاح نشاط جمع التربعات
احرص عىل متابعة مدى نجاح جهود جمع التربعات من خالل إعداد الرسوم البيانية وإعالن نتائجها. وميكنك القيام بذلك من خالل طرق متعددة منها:

عرض مريئ يبني قيمة األموال املجموعة للجمعية الخريية  ◀

خطاب إىل الصحافة املحلية عن جهودك يف جمع التربعات ومدى نجاحها ◀

صورة لطالب الفصل مع الفتة تبني قيمة األموال املجموعة عىل أن تنرش الصورة يف وسائل التواصل االجتامعي. ◀

 وبالطبع ينبغي أن تخطرنا بكل املعلومات عن املوضوع عىل موقع برنامج جذور وبراعم بدولة اإلمارات العربية املتحدة باستخدام الرابط التايل  ◀

www.rootsnshoots.ae وسوف نساهم يف نرش قصتك عىل موقعنا!
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النشاط الثاين- تنظيف الشاطئ
من بني طرق تأمني البيئة البحرية للحيوانات التي تعيش فيها وتحسني املظهر العام بإزالة النفايات املوجودة فيها من 

خالل تنظيم حمالت تنظيف الشاطئ التي متثل طريقة بسيطة وسهلة للتخلص من هذه املخلفات.

ما يلزمك ملامرسة النشاط
أوالً عليك أن تطمنئ إىل مستوى السالمة يف الشاطئ الذي ستتوجه إليه، وأن تتجنب الشواطئ التي تضع فيها السالحف بيضها والشواطئ التي بها تيارات مد وجزر 

أو منحدرات خطرة. وقد يستلزم  األمر الحصول عىل إذن أولياء األمور الصطحاب األطفال إىل الشاطئ يوماً بأكمله كام ستحتاج عدداً كافياً من األشخاص البالغني 

لإلرشاف عىل املجموعة وبعض املعدات الرئيسية مثل أكياس قوية للقاممة وقفازات العناية بالبساتني التي ستحمي أيدي الطالب أثناء جمع القاممة، كام ينبغي 

لطالبك ارتداء أحذية مريحة ومالبس ال يبالون بنظافتها.   

ستحتاج كذلك إىل ملء استامرة للصحة والسالمة قبل ذهابك إىل الشاطئ ورشح األمر باختصار للطالب، وإخبارهم بالتعليامت التي يجب عليهم اتباعها ومن بني 

ذلك عدم التقاط القاممة بدون القفازات، وتجنب الزجاج املكسور أو أي يشء قد يتسبب يف جرحهم والتأكد من غسل أيديهم مبجرد انتهائهم من تنظيف الشاطئ 

وقبل تناول الطعام. 

عملية التنظيف 
قسم طالب فصلك إىل مجموعات مكونة من أربعة إىل خمسة طالب، عىل أن ميسك أحدهم بكيس جمع القاممة بينام يعمل اآلخرون عىل جمع القاممة. وميكنك 

تكليف الطالب بتنظيف منطقة محددة من الشاطئ أو جعلهم يسريون يف صف واحد من أحد طريف الشاطئ إىل الطرف اآلخر - حسب مساحة الشاطئ. 

يقيم برنامج حامية األوزون التابع لجمعية متطوعون يف اإلمارات 

)goo.gl/bHpbC6( فعاليات لتنظيف الشواطئ كام تنظم شواطئ 

أخرى عديدة فعاليات تنظيف خاصة بها، وقد يكون من األسهل 

بالنسبة لك متابعة توقيتات تنظيم هذه الفعاليات وااللتحاق 

بواحدة منها. 

احرص عىل التقاط صورة للطالب مع كومة املخلفات البحرية التي 

جمعوها لالحتفال بنجاح املهمة الحقاً. بعدها يجب التخلص من 

القاممة بعناية وبطريقة سليمة. وميكنك يف هذا السياق استشارة 

.)goo.gl/oJfZBR( مركز تدوير، مركز إدارة النفايات

اختياري: ميكنكم رصد أنواع القاممة التي عرثتم عليها باستخدام 

مخطط حسايب بسيط بحيث ميكنك مناقشة النتائج يف حجرة الفصل 

الحقاً. سجل أنواع القاممة )أكياس بالستيكية، وزجاجات بالستيكية، ومعادن، وشباك صيد( ومنشأها املرجح.  

اختياري: عرض املخلفات البحرية- اجمع بعض النامذج الرئيسية من املخلفات البحرية واعرضها مع بعض عىل شاشة عرض يف املدرسة. ويف هذا اإلطار ننصح 

باختيار مناذج لتوضيح نقاط معينة مثل الزجاجات أو األكياس البالستيكية التي تبني كيف ميكن ملخلفات املنزل أن ينتهي بها الحال عامئة يف املحيط، ومثل شباك 

وخيوط الصيد املرتوكة التي تلقى يف البحر كنواتج ثانوية ملهنة الصيد مام يؤدي أحياناً إىل إعاقة الحيوانات البحرية واحتجازها فيها وغرقها، وينبغي وضع بطاقة 

تعريفية بجانب كل عنرص من هذه العنارص توضح املكان الذي أتت منه املخلفات واألثر الذي تخلفه عىل الحياة الربية وصورة للحيوان الذي قد ترضه، كام ينبغي 

غسل كل عنرص جيداً قبل استخدامه يف العرض.  

طالب يف إندونيسيا ينظفون الشاطئ. الصورة من موقع فليكر لشينغانغ لني. 
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موارد أخرى من برنامج جذور وبراعم ذات صلة 
باملوضوع 

ألن وجود البالستيك يف املحيط قد يكون له آثار مروعة عىل الحياة البحرية وباألخص عىل السالحف، نقدم لكم مورداً رائعاً عن هذا املوضوع يف الرابط التايل: 

»إعادة االستخدام والتدوير: التخلص من عادة استخدام األكياس البالستيكية«)goo.gl/30bT2W( . يتحدث الرابط عن استمرار وجود املواد البالستيكية يف البيئة 

ويحتوي عىل نشاط رائع ميكن لطالبك من خالله صناعة أكياس يعاد استخدامها بحيث ميكن بيعها لجمع التربعات يف إطار بيع املشغوالت اليدوية.

أخربنا كيف سارت األمور!
عند انتهائك من العمل يسعدنا أن نعرف ما الذي وصلت إليه! وإذا كان لديك حساب بالفعل عىل موقعنا فيمكنك تحميل قصة للعمل الذي أنجزته مدعومة 

بالصور عىل موقع برنامج جذور وبراعم بدولة اإلمارات العربية املتحدة )www.rootsnshoots.ae(. اكتب قصتك أو أنشئ ألبوم صور إلكرتوين عىل املوقع. وإذا 

مل يكن لديك حساب بالفعل فريجى إرسال رسالة بريد إلكرتوين عىل العنوان التايل: MrH@rootsnshoots.ae حتى ميكننا إنشاء حساب لك.

اطلع عىل آخر مستجدات برنامج جذور وبراعم بدولة 
اإلمارات التابع للسيدة جني جودال

 إضافة إىل موقعنا اإللكرتوين www.rootsnshoots.ae ميكنك أن تقوم بزيارتنا عىل فيسبوك

@JaneGoodallUAE أو تويرت  https://www.facebook.com/RootsnShoots.ae

هل ترغب يف اإلسهام يف تحسني هذا النشاط؟
النشاط الوارد يف هذا املستند قابل للتعديل! ونرجو مساعدتنا يف تعديل هذا النشاط لتحسينه قدر املستطاع. وميكنك تحرير املستند باستخدام هذا الرابط 

القصري )فقط انسخه إىل رشيط عنوان متصفحك اإللكرتوين(: goo.gl/TteVcI – وستظهر لك كافة التعليامت التي عليك اتباعها. ونحن نرحب بأي تعديالت 

من شأنها أن تجعل هذا املورد أسهل يف استخدامه داخل الفصل أو أكرث قابلية للتطبيق عىل الحياة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، لذا يرجى اتباع الرابط 

واملشاركة!


