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-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

 تنويـــــــه

 مراكز الغوص ومراكز ألانشطة البحرية   /السادة 

 أطقم اللنشات السياحيةاملدربين واملرشدين و / السادة 

 ..من أجل حماية ثرواتنا الطبيعية على تعاونكم معنا  والتقدير نتوجه لسيادتكم بخالص الشكر 

ودعم اتخاذ القرارات ذات الصلة تقوم وزارتي البيئة  باملنطقة ةوالسياحي ةالبيئي القضايافي إطار دعم 

اقع بيئات الشعاب املرجانية بمتابعة بالعمل على  ةينعملاوالسياحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة  مو

وفي هذا الصدد  ، ةيفو ر ضغلاسلوكيات بعض أنواع ألاسماك ورصد ودراسة الغوص وألانشطة البحرية 

 مع خصائص هذه الفترة من العام 
ً
 العمل على دراسة ومتابعة مشاهدات فإنه يجري وتماشيا

ً
حاليا

 وألشهر قادمة ،  أسماك القرش بامتداد السواحل املصرية من البحر ألاحمروسلوكيات 
ً
حيث يتوقع حاليا

 .زيادة معدالت مشاهدة أسماك القرش باملقارنة بباقي فترات العام

 من
ً
املتوقع من كافة الشركاء من مراكز الغوص و إلايجابي الهام  للدور وزارة البيئة وإدارة املحميات  وتقديرا

، فإننا نوجه عناية سيادتكم بضرورة املدربين واملرشدين وأطقم اللنشات والسادة ومراكز ألانشطة البحرية 

التي تتم أثناء تنفيذ الرحالت بشكل عام و عن مشاهدات أسماك القرش  ةواملباشر  ةالفوري باإلفادةالتكرم 

اقع بنطاق شرم الشيخ ورأس دمحم  بمختلفاليومية وألانشطة  وذلك لدعم قواعد البيانات وبرامج املو

 .أمكن ذلك كلمامع دعم املشاهدات بالصور ، الرصد الجاري العمل عليها 

 : وتعميمها ة ـــــــبالضوابط والتعليمات التاليسيادتكم بضرورة الالتزام  نذكر كما 

  غرفة سياحة  بمعرفة اهدادعإالسابق السالمة وألامان  وتعليمات باالعتبارات الفنية واعتباراتالالتزام

 .بشأن أسماك القرشوألانشطة البحرية الغوص 

  بشأن أنشطة والصادرة عن جهات الاختصاص املتعارف عليها  وألامان بإجراءات وضوابط السالمةالالتزام

أي  اجتذاب أسماك القرش أو وتجنب أي ممارسات من شأنها الغوص والسنوركلينج بمختلف مراحلها ، 

 ةــــــوزارة البيئ
 ةـــون البيئــاز شئـــجه

 قطـاع حمايـة الطبيعـة
 إلادارة العامة ملحميات سيناء
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كالسباحة على سطح املاء باالبتعاد عن املسارات  تعريض حياة السائحين للخطرل أو قد تؤديأخرى أسماك 

 املمارسين للحد من املمارسات وتوجيه متابعة مراعاة وعلى السادة املدربين واملرشدين ،املتعارف عليها 

 .بطبيعة املنطقة الوعيو وقلة الوعي البيئي  ةخالل السنوات ألاخير  نوعية السائحلبالنظر خاطئة الو خالفة امل

  اقع الغوص الانجرافي ويراعى في الظروف  تنفيذ النشاطيحذر تنفيذ نشاط السنوركلينج باالنجراف أو بمو

 .الجومائية املناسبة

 اقع الغوص وألانشطة البحرية ،  يحذر التخلص من مخلفات الصرف الصحي السائلة باملياه وبنطاق مو

 .يراعى تسليم املخلفات الصلبة املجمعة على اللنش إلى سقاالت التراكي بعد تمام الرحلةو 

  على متن كافة الوحدات البحرية العاملة باملنطقةيحذر حيازة أي معدات أو أدوات صيد بكافة أنواعها. 

  يراعى إلابالغ الفوري واملباشر عن مشاهدة أي مخالفات صيد سواء قوارب أو أفراد على متن اللنشات

 .السياحية أو أفراد بامتداد ساحل وشواطئ املدينة

كل من اللنش وطاقمه ومركز الغوص أو ألانشطة  إلىتعهد مسئولية الالتزام بالضوابط والتعليمات السابقة 

افقين نظم للرحلة واملدربين واملرشدين املر
ُ
يقع كل من يخالف هذه التعليمات تحت طائلة مواد ، كما  امل

كملة له ، ويتم إيقاف والق 2891لسنة  201العقوبات الواردة بقانون املحميات الطبيعية رقم 
ُ
رارات امل

 .الجهات املعنية التخاذ الالزمكافة  الكيان املخالف لحين تسوية املوقف القانوني وإلاداري وتخطر 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ) لإلبالغ عن املشاهدات واملخالفات
ً
 (واتس آب+ تليفونيا

 02080602060&    02002209816&    0681660668&    0681660669      : إدارة املحميات

  02060896989  & 02000816606  & 0681600620  & 0681020966 : شرطة البيئة واملسطحات املائية

  02190961610&    0681661290&    0681661298    : حماية الساحل

   مدير إدارة محمية رأس دمحم    

 حسنوليد دمحم                   


