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دورة للتوعية عن البيئة
إزاي نحمي البيئة من خالل العمل؟
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والبحر األحمرةالسياح
أهمية سياحة البحر األحمر

2
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ت اللي البحر األحمر متميز بيها؟ ايه هي الحاجإ
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السياحة مصدر دخل مهم
سياحة من % 80سياحة البحر األحمر بتمثل 

مصر

االسنوركلينج، الغطس،: األلعاب المائية
.مسالتزلج علي المياه الدافية في الجو المش

مليون شخص 2.5السياحة بتوظف حوالي 
مليون شخص 3.7بطريقة مباشرة و 

بطريقة غير مباشرة في السنة الواحدة
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البحر األحمر فريد من نوعه

مراألسباب اللي بتخللي السياح يحبو يزورو البحر األح

المياه الدافية•

المياه النقية•

الجو الدافيء والمشمس•

الكائنات البحرية الكتير•

واالسنوركلينجوجود أماكن كتيرة لممارسة الغطس •

مدة طيران قصيرة •

بة البحر األحمر من أفضل األماكن المناس•
لممارسة الغطس في العالم
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أماكن بالعالم 10تم تسجيل مكانين في البحر األحمر من أفضل 2019سنة 
صالحة للغطس

شارك ريف ويوالندا راس محمد= المركز الخامس SS Thistlgormالسفينة الغرقانة =  المركز الرابع 
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حماية والحفاظ عاي الشعاب المرجانية من خالل تحديد و تطبيق مبادئ توجيهية صديقة للبيئة 

والسنوركللتشجيع صناعة سياحة مستدامة في مجال الغوص 

“Green Fins”  شهادة دولية لمركز الغوص و الصديقة للبيئة
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الحياة البحرية في البحر األحمر
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إيه هي الشعاب المرجانية؟
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من %30ة لكنها مستضيفومن سطح الكوكب%0.2بتمثلةالشعاب المرجاني
ةالكائنات البحري

كائن حي صغير يعيش وسط 

خلية

كائن حي صغير يعيش وسط 
خلية

سم 1كل كائن  ينمو بمعدل 
شهر20كل 

الشعاب بتوفر االكسجين 
والغذاء لألسماك

تخيل كمية الشعاب المرجانية اللي في البحر األحمر عمرها كام سنة؟
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الشعاب المرجانية الرخوة 
تنموا أسرع من الشعاب 

هي . المرجانية الصلبة
.النوع الثاني من الشعاب

لو تواجدوا بكثرة، فهذا دليل بأن 
.المنطقة بصحة جيدة

وهي أيضا مصدر هام لغذاء السالحف 
.المائية
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12
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الشعاب المرجانية هي أساس الكائنات البحرية

الشعاب المرجانية بتمثل 
من بيوت األسماك% 25

الشعاب المرجانية مصدر 
مهم للغذاء واألكسجين 
لألحياء المائية وللكوكب

من األكسجين اللي % 70
جي من يعلي الكوكب بي

البحر والباقي من االشجار
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فوائد أخرى للشعاب المرجانية

الشعاب المرجانية هي أساس 

.السلسلة الغذائية

الشعاب المرجانية التي في صحة

.جيدة تجذب السياح

هي حيط طبيعي يحمي الشواطئ 

من الموج الكبير وعوامل 

.التعرية

الشعاب المرجانية اللي في صحة 

.جيدة توفر شغل للصيادين

العلماء يصنعون مضادات حيوية 

.وأدوية من الشعاب المرجانية
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الشعاب ضعيفة وهشة جداً، إذا كان لونها أبيض دا معناه إنها 
بتموت ولو كان لونها رمادي دا معناه إنها ماتت بالفعل

1996صورة لشعاب بصحة جيدة  1997صور لنفس الشعاب ميتة 
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لكل كيلو مربع سمكطن١٥ل ٥ممكن تطلعلنا من ةالصحيةنياالشعاب المرج
ةفي السن
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تصرفاتنا هي السبب 

لألسف فقدنا تقريبا  
من الشعاب % 50

المرجانية
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:التهديدات الرئيسية للشعاب المرجانية

.ارتفاع درجة حرارة المياه بسبب تغير المناخ

إلقاء مواد كيميائية مثل واقي الشمس واألسمدة والصابون ومياه 

.الصرف الصحي

.اللمس ، االنكسار: التأثير المباشر

.الصيد المدمر

ألن أسماك الشعاب تأكل الطحالب التي تنمو: اإلفراط في الصيد

عندما تغطي الطحالب المرجان بأكمله ، . فوق الشعاب المرجانية

.فإنها تخنقه



19

من الشعاب في خطر بسبب الممارسات الخاطئة % 66
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إحنا مسئولين عن حماية الشعاب 

إزاي؟

الزم نفهم الزباين في البريفينج1)

الزم نفهم الموظفين الجدد إن دورهم مهم2)

عمل الفتات توعية 3)

20
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ليه محتاجين نحمي البحر األحمر؟

21
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البحر األحمر موطن لألنواع البحرية المهددة باالنقراض

الحيتان وأسماك القرش

السالحف

المانتا

أبقار البحر

التونة

نابليون وراس

.والمزيد من أسماك القرش

.مما يجذب السياح إلى المنطقة. يعد البحر األحمر أحد األماكن القليلة في العالم حيث يمكننا بسهولة رؤية هذه األنواع أثناء الغوص أو الغطس
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البحر األحمر هو نقطة أمل للكائنات 
البحرية

واحد من أفضل البحار صحة في العالم

السياح بيجو من جميع أنحاء العالم عشان يشوفو 
الشعاب واألحياء المائية اللي مش موجود في أي 

حته في العالم

عشان كده صحة البحر األحمر مهمة جداً للسياحة

لو محفظناش على البحر األحمر هنفقد عدد كبير 
من السياح
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ةوخاطئة ممارسات صحيح
أهمية األيقونات البيئية



25

فهم الزباين ميلمسوش الشعاب بالزعانف أو بإديهم

قولهم يخلو بالهم 

إن الزعانف 

متكنش قريبة من 

الشعاب

ال تكسر أو تحاول أن تأخذ الشعاب من البحر



26

لمس الشعاب ممكن يخليها أكثر عرضة لإلصابة باألمراض

نوصى بالحفاظ 

علي مساحة من 

متر بين 2لـ 1.5

الغطاس والشعاب

الحفاظ علي الزعانف وعلي إيديك بعيد عن الشعاب 
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إتأكد إن الزباين عندهم قدرة علي الطفو

لو معندهمش خبرة في الطفو 

.  كويسة

نعرض علي الزباين دورة 

تذكيرية  أو مرشد

Make sure to do a 

weight check before 

the first dive! 
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نوصي بإستخدام الجونتيات فقط  في الغطس حوالين السفن الغرقانة 

إلن الجونتيات ممكن تشجع 

الغطاسين علي لمس 

األحياء المائية والشعاب



29

ال تركل الرمال اللي تحت المياه

 .حاول تعوم بعيد عن الرمال

لو انت بتتمرن للوصول لمستويات أعلي حاول

تتمرن بعيد عن الشعاب

ممنوع إثارة الرمال أو الرواسب
إثارة الرواسب و الرمال يقلل من وضوح الرؤية و يؤدي 

مما يعرض الشعاب ( المساكن الطبيعية)إلزعاج الموائل 

المرجانية لألمراض
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قول للزباين ميمشوش علي الشعاب

30

متمشيش علي الشعاب

إلن ده بيقتل الشعاب
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إرتداء الاليف جاكيت بيساعد في الحفاظ علي حياة الشعاب إذا كان السباح 
مبيعرفش يعوم كويس
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ال تطارد أو تلمس الكائنات البحرية
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ال تلمس أو تطارد أي من األحياء البحرية
و قد  يؤدي إلى نقل األمراض أو . هذا يمكن أن يسبب ضغوطاً كبيرة على أي حيوان بحرى

إزالة الطبقة الواقية لبعض األسماك والثدييات والالفقاريات وغيرها
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التأخذ أي كائنات بحرية من الشاطيء أو البحر

األحياء البحرية الميتة أو الحيةأوتقتنيال تجمع 
الكائنات البحرية في المياه لكي تتحلل وتتحول إلي عناصر مفيدة تتغذي إترك

عليها الكائنات األخرى 
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المصورين الزم يكونو متدربين

عندهم قدرة علي الطفو•

إتأكد إن الزعانف مبتخبطش في الشعاب أثناء إلتقاط•
الصورة

التأكد من سالمة منظم الضغط•

ال تطارد األحياء المائية•

ثل التستخدم الفالش أثناء تصوير الكائنات الصغيرة م•
إلن ده( سكوربيون فيش)األخطبوط أو السمكة العقرب 

.بيؤثر عليهم
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نزونالواقي بيحتوي علي مادة أوكسي ب

لما الزبون بينزل المياه المادة دي 
ببتختلط مع المياه وبتقتل الشعا

دي صورة لصيدلية موجودة في مكان سياحي، كل أنواع الواقي من الشمس الموجودة في الصيدلية بتحتوي علي هذه المادة

كريم الواقي من الشمس 
هو ثاني اكبر ملوث 

للشعلب المرجانية ألنه 
يحتوي علي مواد 

كيميائية تؤذي الشعاب 
تضر الكائنات البحريةو
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منتجات ريف سيف موجودة دلوقتي في 

روسيا وأوروبا، المنتجات دي مصنوعة من 

مواد طبيعية

الزم تشوفو العالمة دي علي المنتجات
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إحنا بنوصي المركز 
إنها تطلب من الزوار 
إنهم يجيبو معاهم 
منتجات ريف سيف 
للوقاية من الشمس

علي الموقع االليكتروني

عن طريق إيميل الحجز
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ال تسمح للزوار بإطعام السمك علشان ده بيأثر علي صحتهم

السمك بعد كدة مش هايقدر 

يعتمد علي نفسه في الصيد

وأنواع الطعام الغير معتاده 

ليهم ممكن تؤثر علي نظامهم 

الغذائي
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الطرق الموصي بيها لدورات المياه علي المراكب

طس اطلب من الزباين ميستخدموش التواليت في أماكن الغ( 2تاطلب من الزباين ميرموش أوراق التنظيف في  التوالي( 1
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يجب تفريغ تنكات المراكب في مكان بعيد عن الشعاب

تفريغ المياه المتسخة 

بعيداً عن الشعاب 

كم 3والشاطىء بمسافة 

علي األقل



42

محاولة الصيد ممنوعة في البحر األحمر
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االشتراك بإنتظام مع حمالت تنظيف أماكن الغوص

الزم تنظر داخل األكواب 

ل واألكياس البالستيك قب

إلن ممكن ماتاخدها

يكون جواها سمكة 

صغيرة أو بيض سمك
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ينجالبريفوتوعيهم عن كيفية الحفاظ علي البيئة المائية في للزباينالزم كل مرة تشرح 
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التلوث الناتج من المراكب
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إستخدم تانك لتجميع النفايات إذا توفر لديك واحد

و أفوقالمركبتنظفال•
ي تتخلص من النفايات ف

وصللغمخصصةمنطقة
ةالمرجانيالشعابفوقأو

يصلأنإليإنتظر•
المرسيإليالمركب
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زيت المراكب

تفريغ زيت المركب 

المستخدم بالجراكن 

وإعطائهم للعاملين 

بالمراسي

ال تلقي الزيت في الماء
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استعمال الشمندورات

فقط مراكب 3

.بالشمندورة

إحنا عارفين إنو مفيش 

شمندورات كفاية 

وغرفة الغوص 

.  بتحاول زيادة العدد



4949

مراكب فقط؟3ليه 

المراكب بتعمل ظل علي الشعاب وده بيأذيهم ( 2الزباين بيشتكو من الزحمة ( 1
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التلوث من المراكب بيأذي الشعاب( 4رةالمراكب الكتيرة ممكن تقطع الشمندو( 3

مراكب فقط؟3لية 
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نه بيدمر إلةستخدام الواير الحديد لربط المراكب في الشعاب المرجانيإممنوع 
ةالشعاب المرجاني
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هي دي الخلفية اللي عاوزين ننقلها للزباين؟
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إزاي نتحكم في أعقاب السجاير من التطاير في الهواء؟

طفاية مقفولةطفاية مفتوحة
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إتأكد من إستخدام النوع المناسب من سالت القمامة

سلة بغطاءسلة بدون غطاء
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 .األكواب دي مش هاينفع نعيد تدويرها
األكواب دي صديقة للبيئة

أو إستخدامهااللي ممكن نعيد اكليركإستخدام أكواب 
أكواب وراقية
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إستخدم الديسبنسر بدال  من الزجاجات البالستيك

قدم المياه في الديسبنسر واطلب منهم إعادة إستخدام االكواب
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الزم نغير طريقة العمل بتاعتنا،  توعية للزباين : دلوقتي جيه دورنا عشان نحمي البحر األحمر

والزمالء عن الممارسات الصحيحة والممارسات الخاطئة ونحاول نكون قدوة ألي حد يشوفنا  
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ــكرا   ش


