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 أنت تشارك املسئولية في احلفاظ على البيئة کشخص ميارس الغوص أو السنورکل 

اإلرشادات التوجيهية للغوص 
والسنورکل بطريقة صديقة للبيئة

راقب قدميك والزعانف طوال الوقت معظم الضرر تسببه الزعانف عند مالمستها بالشعاب املرجانية. 
الشعاب املرجانية هشة للغاية وحتتاج الکثير من الوقت لتنمو. اخلطو على الشعاب املرجانية أو ملسها 

ميکن أن يؤدي لکسرها أو إتالف سطحها أو جرح قدميك.

ال تطعم األسماك

ال ترمي النفايات في البحر

ال حترك الرواسب و الرمال

ال تلمس أو تطارد أي من األحياء البحرية

ال تخطو على الشعاب املرجانية

إن لم تکن حذرًا، فقد تثير زعانفك الرواسب و الرمال، و ذلك يزعج املوائل الصغيرة ويغطي الشعاب 
املرجانية. وهذا قد يقلل من قدرة الشعاب املرجانية على التمثيل الضوئي وميکن أن يعرضها ألمراض 
مدمرة. و قد يؤدي حتريك الرواسب أيًضا إلى جرف احليوانات البحرية الصغيرة بعيدًا وزيادة فرص 

تعرضها لإلفتراس.

هذا ميکن أن يسبب ضغوطًا کبيرة على أي حيوان بحرى. و قد  يؤدي إلى نقل األمراض أو إزالة 
الطبقة الواقية لبعض األسماك والثدييات والالفقاريات وغيرها. أنظر وراقب، لکن ال حتاول أبدًا 

االقتراب أو اللمس.

إطعام األسماك أو أي فصائل أخرى ميکن أن يجعلها تبدأ باألعتماد علي مصدر غذائي خارجي هذا قد 
يثير عدوانية بعض األسماك جتاه الغواصني لتوقعهم احلصول علي الطعام. و ميکن أن يؤدي إلى إختناق 
الشعاب املرجانية بالطحالب التي تعد مصدر غذاء األسماك الطبيعي و ذلك يؤدي إلختالل التوازن البيئي

يؤدي التلوث البحري إلي العديد من املشاکل البيئية التي تتراوح من تغذي احليوانات البحرية علي 
األکياس البالستيکية وأعقاب السجائر، وصوًال إلى املواد الکيميائية املوجودة في املخلفات التي تلوث املياه 
وتدخل في السلسلة الغذائية. يشکل التلوث البحري خطرًا على البشر أيضًا؛ فى النهاية، کل التلوث الذي 

نعرض احمليط له يأثر علينا عند تناولنا املأکوالت البحرية.
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هذه التجارة تشجع الناس على إزالة أطنان من احلياة البحرية، ميتة أو حية من النظام البيئي البحري 
لبيعها کهدايا تذکارية. حيث تلعب العديد من هذه الفصائل دوًرا حيويًا في احلفاظ على النظم البيئية 

الصحية للشعاب املرجانية. فإذا توقف الشراء، فإن القتل و اجلمع ميکن أن يتوقف أيًضا. 

ال ترسو على الشعاب املرجانية

ال جتمع األحياء البحرية - ميتة أو حية

ال تدعم اطعام أسماك القرش.

ال متارس الصيد بالرمح

ال تقتني الشعاب املرجانية أو الکائنات البحرية کتذکارات

مبادرة جرين فينز ضد جتارة زعانف أسماك القرش التي تتسبب في مقتل 100 مليون من أسماك القرش 
کل عام. يتم قتل أسماك القرش في املقام األول للحصول علي زعانفها و إستخدمها للحساء. في بعض 

البلدان ُيستعمل زيت کبد سمك القرش کمکمل غذائي وعالج لبعض األمراض. ميکن أن يؤدى إزالة هذه 
احليوانات املفترسة من أعلي الهرم الغذائي إلى خلل في النظام البيئي البحري. قم مبقاطعة املطاعم التي 

تبيع منتجات أسماك القرش.

طريقة الصيد بالرمح يؤثرعلي أنواع األسماك التي تعد من األبطأ في التکاثر، وتؤدى إلي خلل کبيرفي التوازن 
البيئي والسلسلة الغذائية. وقد يعرض احليوان البحري لإلصابة في حالة إذا أصابه الرمح، مما يؤدي إلى موته 

البطيء. و کذلك يعرض صيد األسماك بالرمح الغواصني والسباحني للخطر.

هلب الرسو ثقيل غالبا يتصل به سالسل طويلة  ويحدث دماًرا کبيًراعندما يسقط على الشعاب املرجانية الهشة. 
وإذا حترك القارب عن مکانه بفعل الرياح أو التيارات، ُيسحب الهلب والسلسلة  خلف املرکب و ذلك يسبب 

أضرار شديدة للشعاب املرجانية

إزالة األحياء البحرية امليتة التي تتحلل  في البحر يحرم بعض احليوانات األخرى من املُغذيات والعناصر التي 
حتتاجها للنمو. حتى األصداف الفارغة على الشاطئ تلعب دورا مهمًا في ذلك. ال تأخذ معك سوى 

الصورالتذکارية، وال تترك خلفك سوى الفقاعات
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مينحك إرتداء القفازات شعوًرا مَزيفًا باحلماية ويشجعك على الرغبة في ملس األشياء حتت املاء، مثل 
الشعاب املرجانية. إضافة إلى تسببه في تدمير احلياة البحرية و نشراألمراض فإرتداء القفازات خطيًرا 

عليك أيًضا. فهي ال توفر أي حماية ضد الکائنات البحرية اخلطرة.

ينصح بهذا جلميع السباحني من کل املستويات املبتدئني و ذوي اخلبر.حيث يساعدك إرتداء سترة النجاة 
علي جتنب الوقوف أو مالمسة الشعاب املرجانية في املياه الضحلة، التي ستستغرق علي سنوات عديدة 

للتمکن من التعافي.

بإستخدام الشمندورات ميکنك تالفي اآلثار املدمرة التي يسببها هلب الرسو. هذه املمارسة تقدم مثال 
جيد لآلخرين وتزيد من الوعي باالثار الضارة للغاية للرسو بالهلب.

قم باإلبالغ عن املمارسات املدمرة وإنتهاکات القوانني البيئية. اخبر مرشد أو منظم الغوص أو السؤولني 
احلکوميني، توصيل مالحظاتك للسلطات ميکنهم من إتخاذ اإلجراء املناسب، و ذلك يجعل لك دور في 

تقدمي احللول و منع اإلنتهاکات

تساهم من خالل مشارکتك في مشاريع احملافظة على البيئة البحرية بتأثير إيجابي على البيئة ومساعدة 
في نشر الوعي لآلخرين. القليل من املساعدة من جميع أفراد املجتمع تصنع فرقًا.

إبلغ عن االنتهاکات البيئية

شارك في مشاريع احملافظة على البيئة

إرتداء سترة النجاة علي الشاطئ

إستخدم الشمندورات   

ال ترتدي القفازات

www.theGEF.org


