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اإلرشادات التوجيهية للتصوير تحت الماء

ال يجب عليك أن  يجب عليك أن 

GFAS Thailand مقتبس من التصميم األصلي لـ *

کُن مثاال يحتذى به. يحتاج 
 الغواصون إلى مهارات متقدمة

 إللتقاط الصور ومقاطع الفيديو تحت الماء.

تتعرض الشعاب املرجانية في العالم للتهديد بفعل العديد من اإلجهادات والضغوط. يغوص کل عام ما يقرب من ماليني الغواصني. 
على الرغم من أن معظم الغواصني يهتمون بحماية البيئة، يظل الهدف هو تقليل أي جهد إضافي على الشعاب املرجانية واحلياة 

البحرية. تؤثر معدات التصوير الفوتوغرافي على طفو الغواصني وحرکتهم في املاء.

ملس احليوانات أو التالعب بها يسبب لها اإلجهاد مما يثير دفاعيتها 
وعدوانيتها في بعض األحيان.

ال تقم بلمس احليوانات

اإلقتراب من الکائنات يؤدي إلى فرارها. إذا ظهر علي احليوانات 
عالمات التوترعن طريق التخفي أو تغيير اللون أو محاولة الفرار 

بعيًدا عنك، فحّول إهتمامك عنها.  

ال تتعدى على مساحة الکائنات البحرية

ال تلمس أو تستند على الشعاب املرجانية للدعم أو تقوم بتحريك أو 
کسر الشعاب املرجانية للحصول على لقطة واضحة.

ال تلمس أو ُمتسك الشعاب املرجانية

اإلستخدام املفرط ملصباح الفالش يخيفهم ويسبب لهم التوتر.

ال تأخذ الکثير من اللقطات لنفس الکائن البحري 

ال تستخدم أدوات مثل العصي أو املؤشرات الضوئية لتحريك احلياة 
البحرية للحصول على لقطة واضحة.

ال تتالعب باحلياة البحرية

ال تستخدم مصابيح قوية أو أضواء خالل الغوص الليلي ألن هذا قد 
يربك الکائنات البحرية وقد يدفعهم إليذاء أنفسهم.

ال تستخدم مصابيح أو أضواء قوية

مارس مهارات التحکم علي الطفو والتصوير الفوتوغرافي في حمام 
السباحة قبل الغوص في مياه البحر. يجب أن يتمتع املصورون 
مبهارات عالية في الطفو لتجنب تعريض  احلياة البحرية الهشة 

لألضرار البيئية.

تتدرب على مهارات التحکم علي الطفو والتصوير

ُقم بتأمني أجهزة القياس واملنظمات الهواء وغيرها من املعدات 
حتى ال ُجتر على الشعاب املرجانية وتتسبب األضرار.

تأکد من تأمني املعدات اخلاصة بك

إضبط موقع إلتقاطك للصور و إستخدام الکاميرا دون ملس 
الشعاب املرجانية.

ٌقم بتقييم الوضع قبل اإلقتراب

تعلم التجديف بتحريك زعانفك ببطء للخلف حتى تتمکن من 
اإلبتعاد عن الشعاب املرجانية دون التسبب في أضرار.

تعلم التجديف للخلف

إذا کان من الضروري التمسك بشيء ما، فحاول فقط التمسك 
بالصخور.

إمسك بالصخور فقط

جتنب إثارة الرواسب بإنزال زعانفك ببطء و لطف على الرمال.

جتنب إثارة الرواسب

کن ثابًتا وصبوًرا إلى أن يشعر الکائن الذي ترغب بتصويره 
بالراحة لکي يسمح لك بالتقاط لقطة واحدة جيدة.

کن صبوراً
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