 10نقاط للغواصني ليك يحافظوا عىل
الكوكب املحيطي
يشرتك الغواصني برابطة عميقة مع املحيط .وميكنك أن تساعد بحامية املحيط كل مرة
تغوص أو تسافر أو أكرث من هذا.
اصبح خبيرا في الطفو

تكون النباتات التحت مائية والحيوانات البحرية أكثر هشاشة مما تبدوا عليه .يمكن لضربة
الزعنفة أو ارتطام الكاميرة أو حتى اللمس أن يدمر نمو عشرات السنين من الشعاب
المرجانية ،يتلف النباتات أو يؤذي الحيوانات .اجلع وضع معدات الغوص و ومعدات
التصوير انسيابيا ،حافظ على مهاراتك في الغوص دقيقة ،اجعل طرق التصوير تحت الماء
الخاصة بكم مثالية و استمر في متابعة تدريبك على الغوص لصقل مهاراتك .دائما انتبه الى
وضعية جسمك ومعدات الغوص لتفادي مالمسة البيئة الطبيعية.

كن قدوة حسنة

يتم تدريس و تأهيل الغواصين الجدد كل يوم .بغض النظر عن مستوى خبرتك ،تأكد من أن
تكون مثاال يقتدى به من قبل اآلخرين عند التفاعل مع البيئة تحت الماء و على األرض.

خذ فقط صورا و اترك فقط فقاعات

تقريبا كل شيء طبيعي يوجد تحت الماء يكون حيا أو سوف يستخدم من قبل مخلوقات حية.
اذا اخذت الشعاب ،األصداف أو الحيوانات ،فسوف تخل في التوازن و تساهم في استنفاذ
مواقع غوص أجيال المستقبل.

احمى الحياة التحت مائية

اختر عدم لمس أو تغذية أو امساك أو مطاردة أو الركوب على أي شيء تحت الماء .يمكن
لتصرفاتك أن تجهد الحيوانات و وتؤدي الى انقطاع في تغذيتها أو تزاوجها أو تثير سلوك
عدواني .تفهم واحترم الحياة التحت مائية و اتبع القوانين و االنظمة المحلية.

اصبح ناشطا ضد النفايات

تصل كميات مذهلة من النفايات الى تحت الماء ،بما يشمل أغلب المناطق النائية من المحيط.
عند وصولها تقتل الحياة البحرية ،تدمر مساكنها و تهدد الصحة و االقتصاد .ال تهدر
غوصاتك .انتشل ما ال ينتمي للعالم التحت مائي و ارفع التقارير عنها كل مرة تغوص فيها.
ابذل مجهودا للشراء بطريقة صديقة للبيئة ،شراء من السوق المحلية و عند االمكان شراء
كمية أقل.
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اختر مأكوالت بحرية بطريقة مسؤولة

يؤدي الصيد الزائد الى انخفاض في األصناف و تؤدي ممارسة الصيد المؤذي الى تلف و
تلوث في النظام البيئي التحت مائي .أنت تلعب دور جوهريا كمستهلك .اذا كانت المأكوالت
البحرية جزئ من اختيارك للوجبات ،تأكد من موارد أصناف مستديمة و شجع اآلخرين بما
يشمل أصحاب المطاعم و المتاجر على القيام بنفس الشيء.

تصرف

يعتبر الغواصين من أقوى المؤيدين للمحيط بالعالم .واآلن ،أكثر من قبل الغواصين مثلك
يتخذون موقفهم .كافح من أجل الحفاظ وشارك صورك تحت المائية وبلغ عن الضرر البيئي
للسلطات وناشط من أجل التغير.

كن سائحا بيئيا

اتخذ قرارات مدروسة عن اختيار الجهات التي تزورها .اختر المراكز المكرسة لألعمال
البيئية و االجتماعية المسؤولة و التي تشمل المحافظة على الماء و تقليل استهالك الطاقة و
التخلص السليم للنفايات و استخدام عوامات االرساء و احترام العُرف و األنظمة و القوانين
المحلية.

قلص بصمتك الكربونية

يضع كل من االنحباس الحراري و تحمض المحيطات الحيوانات المفضلة و كامل محيطات
الكوكب عرضة للخطر .قم بدورك من خالل فهم و تقليل انبعاثات الكربون و ابحث على
طرق لتعويض ما ال يمكنكم تقليله.

أعطي بالمقابل

تعتمد حماية المحيطات على تصرفاتكم الصغيرة و الكبيرة .يحمي االستثمار في المحيطات
كوكبنا ويمكن مغامرة الغوص من االستمرار .تبرع او اجمع التبرعات لحماية المحيطات
لدعم المجهودات على مستوى القاعدة الشعبية و لتغير السياسات الضروري لمحيطات نظيفة
و صحية في كوكبنا.

نشكرك على إعطاء الكوكب المحيطي الحماية التي يستحقها! تصرف
معنا في موقعwww.projectaware.com :

حماية كوكبنا المحيطي -
غوصة تلو األخرى.
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