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قم بتعزيز دورات تعليم تقنيات الطفو, مراقبة احلياه 
البحرية (مثل Reef Watch) وتعليم مهارات دقيقة في 

إستخدام الزعانف والتصوير الفوتوغرافي

تأکد من أرتداء السباحني عدميي اخلبرة
سترات النجاة عند القيام بالسنورکل

جرين فينز: أفضل الممارسات للعمالء
بصفتنا عضوًا في جرين فينز، نلتزم بحماية الحياة البحرية، نطلب من عمالئنا مساعدتنا من خالل إتباع هذه اإلرشادات البسيطة.

جرين فينز:
أفضل املمارسات لنشاط الغوص

إعرض شهادة ولوحات جرين فينز اإلرشادية في املرکز 
وعلى منت اليخت

کن قدوة حسنة واتبع اإلرشادات التوجيهية البيئية 
للغوص والسنورکل.

قم دائمًا بتقدمي موجز يعزز فرض سياسة بيئية 
صارمة بعدم ملس احلياة البحرية.

إستخدم الشمندورات دائمًا وشارك في تثبيتها 
وصيانتها حيثما کان ذلك ممکنًا.

قم بتعريف وتوعية الضيوف بالقواعد البيئية واملناطق 
البحرية احملمية ذات الصلة.

شارك بإنتظام في حمالت تنظيف الشاطىء و قاع 
البحر.

شارك في رصد احلياة البحرية والشعاب املرجانية،
وتقدمي لوحات تعريف الکائنات البحرية.

قاطع جمع أو جتارة أو عرض األحياء البحرية، 
وال تدعم جتارة زعانف سمك القرش.

حدد ودرب شخصًا ما على أن يکون "بطل جرين فينز".

قم بتثقيف جميع أفراد طاقم الغوص سنويًا على 
اإلرشادات التوجيهية للغوص والسنورکل بإتباع ممارسات 

صديقة للبيئة
قم بتبني سياسات "احلد األدنى من تصريف النفايات" و"القمامة 

املسؤولة" من خالل اجلمع اآلمن والتخلص من النفايات اخلطرة. مثل 
إستخدام منتجات التنظيف الصديقة للبيئة، و القيام بإعادة التدوير، 

ومنع إلقاء النفايات أو إطعام األسماك.

کعضو في جرين فينز، فإن هذا املرکز يلتزم  بحماية البيئة البحرية من خالل إتباع أفضل املمارسات.
egypt@greenfins.net في حالة رصد مخالفات ألي من املمارسات التالية، يرجى اإلبالغ عبر

 

اإلرشادات التوجيهية للسلوك السليم

ممنوع الصيد بالرمح أو بيع وعرض الشعاب املرجانية / 
األحياء البحرية.

جرين فينز:
 أفضل الممارسات لطاقم الغوص

7 أشياء يجب أن يفعلها الغواصون7 أشياء يجب أال يفعلها الغواصون

إستخدام الزعانف بطريقة 
مسؤولة ال تثير الغبار 

جتنب إثارة الرواسب 
باحلفاظ على املسافة 

قم بدعم جرين فينز و
احملافظة علي إستمرار النقاش

التأکد من تأمني جميع املعدات وعدم 
جرها على الشعاب املرجانية

إحترام احلياة البحرية وإلتقاط الصور 
بدون التسبب في إزعاج للبيئة

تطويرإستخدام مهارات الطفو 
و التصوير الفوتوغرافي

عدم اللمس إال في حالة 
الصخور أو املرجان امليت فقط 

إذا لزم األمر

ال تضع الکاميرات على الشعاب
 المرجانية أو تقوم بنقل الحياة

 البحرية من أجل إلتقاط لقطة أفضل

ال تضع الکاميرات على الشعاب 
املرجانية أو تقوم بنقل احلياة البحرية 

من أجل إلتقاط لقطة أفضل

ال تطارد، أو تلمس، أو تلکز، أو تطعن 
بالرمح أو تلتقط أي من األحياء البحرية

ال ترمي القمامة ال ترتدي القفازات

ال ُتطِعم األسماك

ال تلمس الشعاب 
املرجانية أو تخطو عليها

مينع القانون املصري جمع احلياة البحرية 
(حية أو ميتة)

www.theGEF.org


