
 
  

التوعية البيئية دورة    
  للفئات المستهدفة االتية: المحترفين العاملين بالقطاع من مرشدى ومدربى الغوص والسنوركل، الكايت، الويند سرف

وكافة العاملين من الفئات اإلدارية والوظائف المساعدة والسائقين   )وينطبق ذلك على حاملى بطاقات غوص السفارى(
 واألنشطة البحرية  السنوركل و  مراكز الغوصالعاملين ب

 ، رسالة لكل من يهمه البحر األحمر 
جهها مثل ا تحتاج المحيطات إلى مساعدتنا بشكل عاجل. يكافح النظام البيئي البحري من أجل التغلب على التحديات التي يو    

مس أنظمة الشعاب المرجانية في العالم بسبب إرتفاع درجات حرارة المحيطات وتحمض المحيطات من المواد الكيميائية، فقدان خ  
البحرية  للتدهور بسبب أنشطة الصيد غير المستدامة والتلوث البالستيكي، وزوال ما يقرب   الكائنات٪ من  49وتعرض مايقرب من  

 مثل التونة والماكريل بسبب الصيد الجائر.  ٪ من األسماك التجارية في العالم75من 

لكنها لن تكون قادرة على البقاء وتقاوم التحديات التي نعرضها لها من أجل اإلستمرارية و األنظمة البيئية البحرية تتمتع بالمرونة  
 من قطاعنا. المستمرة إذا إستمرت للتعرض للضغوطات

تم تصنيف البحر األحمر    2019نظام بيئي فريد وغني وصحي نسبيًا. في عام  األحمر جزء من    التنوع الحيوي للبحر يمثل    
. قطاع الغوص واألنشطة البحرية يعمل علي الموارد التي يوفرها البحر األحمر،  المصري كثاني أفضل وجهة للغوص في العالم 

. ممكن أن تؤثر اليوميةيخوت  اللى متن  حيث يتم ممارسة مختلف أنواع األنشطة مثل السباحة وتعليم الغوص والرحالت البحرية ع
طرق تنفيذ هذه األنشطة على صحة البحر األحمر بطريقة سلبية إذا تم تتطبيق الممارسات بطريقة خاطئة. إذا لم نحرص على  

العودة  الشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية؛ وذلك سيؤدي لتوقف السياح عن    الحفاظ عليها فسوف نفقد العديد من أنواع
 لمصر وفقدان أحد األنظمة البيئية البحرية السليمة المتبقية في العالم. 

، ستقوم غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية بالتعاون مع اإلتحاد المصري للغرف السياحية  2020شهر أكتوبر  ابتداًء من  
ياحة واآلثار وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني دورات مدعمة من وزارة السال بإطالق دورات توعية بيئية للعاملين في القطاع.  

( الممول من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبي. تم تصميم هذه الدورة لرفع مستوى الوعي البيئي TVETوالتدريب المهني )
الصحيحة البيئية  الممارسات  الممكن أن يسببه مر و   ونشر  الذي من  السلبي  التأثير  الحد من  الغوص، إيضاح طرق وكيفية  كز 

 المحترفين على بيئة البحر األحمر.  أو اليوميةيخوت ال

الدورة     العمل عن طريق جدول زمني  و .  محافظات جنوب سيناء والبحر األحمربالعاملين  مجانية وإلزامية لجميع  هذه  سيتم 
التي عادت لمزاولة النشاط وحصلت علي شهادة السالمة    ومراكز األنشطة البحريةلضمان إلتحاق جميع مراكز الغوص والسنوركل  

   الصحية.

 



 
  

 اإلشتراطات الواجب توافرها للمنشأة الُمتقدمة للدورة: 
وان يتم التسجيل من خالل المدير الفني الخاص أو الممثل القانوني الخاص بالمنشأة وليس   الغ رفة من أعضاء    تكون أن    -1

 بصفة فردية من العاملين. 
 

 ة:  معلومات وقواعد هامة بالنسبة للدور 
المحددة كما هو موضح بالجدول  قبل نهاية المدة  فى حالة عدم إلتزام المنشاة بالتسجيل للعاملين بها للحصول على الدورة   -1

وسوف يتم توقيع الجزاءات   .1968لسنة    85من القانون رقم  مكرر    9سيتم وقف المنشأة عن العمل طبقا للمادة رقم    أدناه
 المقررة على المدير الفنى. 

 
 تاريخ نهاية المدة الممنوحة المحافظة 

 2021نهاية أكتوبر  البحر االحمر
 2021نهاية أكتوبر  جنوب سيناء 

 ن يتم تجديد أو إصدار بطاقات المحترفين بعد إنتهاء المهلة الممنوحة إال بعد حضور الدورة المشار إليها.ل -2
  الدالة على حضور الدورة   اإلدارية اإللتزام بإصدار بطاقة الغرفةلوظائف المساعدة والوظائف  يجب على جميع العاملين با -3

قبل نهاية المهلة الممنوحة علمًا بأنه لن يتم تجديد أو إصدار بطاقات العاملين بعد إنتهاء المهلة الممنوحة إال بعد حضور  
 الدورة المشار إليها.

الغرفة السارية    اقة طال يحملون ب  أي كانت وظائفهم  تعيين أفراد   ين الفنيينير بعد إنتهاء المهلة الممنوحة ال يحق للمنشأة والمد -4
 الالزمة لمزاولة النشاط. 

 
   عليمات حضور الدورة:ت

 دربين التواجد قبل بدء الدورة بنصف ساعه للتسجيل. تيجب على الم مساًء. 6الساعه   ميعاد حضور الدورة من -1
من سيقوم باإلشتراك بالدورة ولم يلتزم بالحضور فى الميعاد المقرر لها سيتم إحتسابها دورة أولى له وفى حالة رغبته فى   -2

 اإلشتراك بأى دورة تالية سيقوم بتسديد القيمة المقررة للدورة  
 ي منع من حضور الدورة كل  من ال يلتزم بمواعيد الحضور.  -3
 ًا أثناء الدورة، ويتم وضعه على وضعية الصامت وي سلم الهاتف للم حاضر. غير مسموح بإستخدام الهاتف نهائي -4
 أن يلغى إشتراك المتدرب بالدورة فى حالة عدم اإللتزام بتعليمات الم حاضر.  من حق الم حاضر -5
 ذر. غير مسموح بترك قاعة التدريب تحت أى ع   -6
 غير مسموح بالتدخين داخل القاعة.  -7
 بالمأكوالت والمشروبات داخل القاعة أثناء الدورة ما عدا شرب الماء.غير مسموح  -8

 

 



 
  

 تعليمات وكيفية التسجيل: 
   training@cdws.travel يلتزم الراغبين باإلشتراك بالدورة بإرسال المستندات المطلوبة التالية على البريد اإللكترونى -
العاملين به  المنشأةإسم    الذى يتضمن  (إلكترونيًا وليس بخط اليد)  المرفقالنموذج  رجاء ملىء   - بجميع   وعدد الموظفين 

وسوف تقوم الغرفة بتحديد  ة،  أمع تحديد عدد العاملين األجانب بالمنش  الفئات والمتحدثين باللغة العربية فقط )كمرحلة أولى(
على أن يلتزم الممثل القانوني أو المدير الفني للمنشأة بوجوب حضور العاملين المسجلين   المقرر للدورة لكل منشأة الميعاد  

 منشأة في المعاد المحدد للدورة.بالبيان المقدم من ال
على أن تكون جميع    PDF  على ملف)وجة وظهر(  بالدورة    المشاركين  للمصريين  صورة بطاقة الرقم القومىتحضير ملف ب -

 البطاقات فى ملف واحد ويتم  تسليمه للمحاضر اول يوم للدورة.
 اإلشتراك سيكون بأولوية التسجيل بالدورة. -
  سيتم تنظيم دورات لهم باللغة اإلنجليزية سيتم اإلعالن عن فيما يخص العاملين األجانب )الغير متحدثين باللغة العربية(   -

 الحقا.  ميعادها
 

 م(. ما عدا   4ص إلى الساعة    9)من الساعة   01203888582 : على رقمWhatsAppتطبيق لإلستفسار عن طريق 
 ايام الجمعه و السبت.

 تفاصيل دورة التوعية البيئية: 
ساعات 3جلسة واحدة مدتها   مدة الدورة  

مساءًا  6من الساعة   وقت الدورة  
 تكلفة الدورة  مجانية

المتقدمة للتسجيلمقر المنشأة   مكان الدورة  
 تنظيم الدورة  برجاء مراعاة التباعد اإلجتماعي في توزيع جلوس الحاضرين، ويفضل أن تقام الدورة في مكان مفتوح 
المحترفين العاملين بالقطاع من مرشدى ومدربى الغوص والسنوركل، الكايت، الويند سرف، وكافة 

السنوركل و  مراكز الغوصوالوظائف المساعدة والسائقين العاملين ب العاملين من الفئات اإلدارية 
   واألنشطة البحرية )وينطبق ذلك على حاملى بطاقات غوص السفارى(

 الفئات المستهدفة 
 )جميع العاملين( 

األجانب ستنظم لهم دورات باللغة اإلنجليزية فى مواعيد  الدورة باللغة العربية لمتحدثى العربية/ 
 مختلفة سيتم اإلعالن عنها الحقا 

 لغة الدورة

 مواد الدورة التدريبية     2020على الموقع اإللكتروني للغرفة بداية من أكتوبر ستتوفر 
فلنعمل معًا للحفاظ على البحر األحمر والحد قدر اإلمكان من التأثيرات الضارة التي يتسبب بها قطاع الغوص واألنشطة البحرية. تقوم 
غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية جاهدة برفع مستوي الوعي وإضافة ممارسات مستدامة في القطاع. سيتطلب ذلك وقت ومجهود 

 حقيق نتائج إيجابية بدون مشاركتكم ودعمكم.لن يكون من الممكن تو 

 وتفضلوا بقبول فاِئق اإلحترام والتقدير ، 
 رئيس مجلس إدارة الغرفة 

   هشام جبر                       
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