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کُن مثاال يحتذى به، وال تتردد فى مساعدة
 ضيوفك على أن يصبحوا غواصين أفضل.

موجز االرشادات البيئية
يعد املوجز في رحالت الغوص و السنورکل فرصة عظيمة لتعريف ضيوفك عن جرين فينز وعن السلوکيات التي تنتظرها منهم خالل 

الغوص معك. تظهر األبحاث أن التلقني البيئي يفيد بشکل هائل للحد من األضرار التي قد تنتج من الغوص الترفيهي. من خالل مشارکة 
التوجيهات بطريقة واضحة ومثيرة اإلهتمام ميکن أن تصبح أنت و ضيوفك من أبطال فريق جرين فينز! القائمة التالية حتدد احملتوى 
البيئي الذي يجب تضمنه في تلقني الغوص وفي جميع جوالت اليخوت. يرجى إستخدام أيقونات جرين فينز واإلرشادات التوجيهية 

للحصول على مزيد من الدعم.

موجز القوارب

أي شيء تقوم بتصريفه عبر املرحاض سيذهب إلي 
احمليط. أطلب من ضيوفك إستخدام سلة املهمالت 

للتخلص من املناديل الورقية وجتنب إستخدام املرحاض 
في مواقع الغوص.

املرحاض البحري

القمامة البحرية تقتل السالحف والطيور والشعاب 
املرجانية. قم بتوعية الضيوف بکيفية التخلص من 

النفايات بأمان أثناء تواجدهم على منت القوارب، مبا في 
ذلك نفايات الطعام، حتي ال يصبحوا  جزًء من املشکلة.

ممنوع إلقاء القمامة

تعتبر أعقاب السجائر من أکثر العناصر شيوًعا في 
القمامة البحرية، وميکنها أن تسمم احلياة البحرية. 

وفرلضيوفك طفايات الّسجائر املناسبة لکي يتمکنوا من 
التخلص منها بشکل سليم، ووضح ذلك خالل املوجز.

إستخدم طفايات الّسجائر

أي طعام يتم إلقائه في البحر يجذب األسماك بعيًدا عن 
مصدر غذاءها الطبيعي. يحدث هذا خلًال بالسلسلة 

الغذائية، ويؤدي إلى تغطية الشعاب املرجانية بالطحالب. 
باالمتناع عن إطعام األسماك تشارك أنت وضيوفك  علي 

حماية الشعاب املرجانية.

ممنوع إطعام األسماك

تظهر األبحاث أن املصورين يلحقون الضرر بالشعاب املرجانية 
أکثر من أي غواص آخر. ساعدهم على احلفاظ على الطفو 

املناسب طوال فترة الغوص، وصححهم إذا لزم األمر. شجع 
احلد األدنى من إستخدام الفالش في التصوير الفوتوغرافي ألن 
"زيادة إستخدام الفالش و اإلضاءة" ميکن أن يضر بالعديد من 

الفصائل.

کن مسؤوًال عند قيامك بالتصوير

تتواجد احلياة البحرية حتت سطح املاء، فيجب أن تظل في 
مکانها الطبيعي. يجب عدم تشجيع جمع الکائنات البحرية، 

امليتة أو احلية، ذلك منافي للقانون في کثير من األحيان، وميکن 
أن تؤثرعلي أنواع  من الکائنات ألن تصبح بال مأوى.

ممنوع جمع الکائنات البحرية

املعدات الغير مثبتة قد تؤدي لکسر الشعاب املرجانية دون أن 
يدرك الغواصون. وحلماية الشعاب املرجانية واملعدات اخلاصة 

بك، إستخدم مشابك لتأمني أجهزة القياس و التنفس.

تأمني جميع املعدات

إستخدام القفازات أثناء الغوص غير مصرح به قانونًا في 
بعض مواقع الغوص. القفازات تشجع الغواص على ملس 

الشعاب املرجانية واحلياة البحرية، واستخدامها في بعض 
األحيان ال يحمي من التعرض ملخاطر ملس الکائنات البحرية

ممنوع إرتداء القفازات

إن تشجيع الضيوف على احلفاظ على الطفو اجليد يقلل من 
األضرار الناجتة من الزعانف. عدم االقتراب من الشعاب 

املرجانية يشعر الکائنات البحرية باألمان. مما يتيح لك 
الفرصة لإلستمتاع بسلوکها الطبيعي.

إبتعد عن الشعاب املرجانية

ملس الشعاب املرجانية يعرضها للتلف وقد يؤدي لنشر 
االمراض ميکن أن تنتقل األحياء البحرية من مواطنها عند 

مضايقتها أو ملسها، مما يترکها عرضة لالفتراس. وليس على 
الشعاب املرجانية. ِعرف ضيوفك بالفرق وشجعهم على الطفو 

اجليد.

ارشادات الغوص
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