
دليل تصوير الحياة البحرية



التقط صورة أو مقطع 
.فيديو واضح

. حافظ على مسافة
دعهم يقتربون منك ، 

.لا تقترب منهم

ية أو  لا تطارد الحياة البحر
.تضايقها أو تطعمها



المعلومات مطلوبة

التاريخ و الوقت➢

موقع التقاط الصورة➢

العمق➢

سلوك الكائن البحري➢

.إظهار ندوب أو إصابات➢

ية اكتب اسمك في الزاوية اليمنى السفل➢

!من الصورة إذا كنت تريد



القرش الحوتي
للتعررررل عليررر  يفضرررل أن يكرررون➢

قرع لديك لقطات توضح أنماط الب

على جسم  ، خاصة على الزعنفة

.الصدرية اليسرى

يمكنك أيًضا إرسال لقطاترك إلرى ➢

Wildbook، وهري قاعردة بيانررات

عبرررررر التنترنرررررت ل بحرررررا  قررررررش 

: الحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروتي

https://www.whaleshark.org/

!حافظ على مسافة آمنة➢

باإلنقراضمن األنواع المهددة  ****



المانتا
، يجرررب أن للتعررررل عليهرررا➢

قرع يكرون لرديك صرورة للب

.المتواجدة على بطونهم

يمكنررررك أيًضررررا م رررراركة ➢

 Manta Trustصورك مرع 

وهررررري منقمرررررة تقرررررو  ،

:االمانتبعمل أبحا  على 

➢https://www.mantatru

st.org/

باإلنقراضمن األنواع المهددة  ****



كل ال نواع مهمة-أسماك القرش 

جميععمشاهععت أسمشك ععمتششس  عع  ش➢
س مبلعععشها ععتشا يععأيش قاأدععأش تهععأي
بيتنتمشوشحصع ش ننععساشس  تةاعيش ع 

.س با شسألحم 

اطلععععوشةععععليشلتالعععيش ل  ععع شكوش➢
ا طعععمش يعععأدعشلشود تععع شك ش  عععع ش

.س زهتنفشوسضاي

 شكوشالش  ق زشس  ع ! سبقش تدئًتشوآاًات➢
. طعمهشكوش طتلده

دم اععأشكدًتععتشاهععتلليش  طت ععأشاععم➢
: ك ععععمتشش عععع  شس باعععع شسألحمعععع 
http://redseasharks.org/researc

h.php

باإلنقراضبعض منهم مهدد  *** 

http://redseasharks.org/research.php


ية بجميع أنواعها السلاحف البحر

للتعررررل علررريهم ، يلرررز  وجرررود ➢

قهرررر الررررأ   صرررور واضرررحة تل

.والصدفة والذيل

اترك يمكنك أيًضا م راركة لقط➢

وهري قاعردة ، Wild Bookمرع 

بيانرررررررررات دوليرررررررررة ل بحرررررررررا  

: السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اح 
https://iot.wildbook.org/

باإلنقراضمن األنواع المهددة  ****

https://iot.wildbook.org/


س ألس ي 
لشد عععلشس اصعععع شهلى ععع  لقعععع  ش➢

هلىشةعليشلتاليش ل   شامشس ذد 
.وس زها يشس ظ  دي

دم اععأشكدًتععتشاهععتلليشس صعععلشاععمش➢
Dolphin Watch Alliance ،س عععذ ش

: دععععألفشدال ععععياشس باعععع شسألحمعععع 
https://www.dolphinwatchallianc

e.org/index.php/en/

حت ظشهلىشا ت يشآاايشالش   شها➢
.اقً س25



النابوليونسمك 

  ععع شكهعععأسدشس مهعععت أيشأل عععمتشش➢
.س اتبليع شس  بي ي

ق شجميمش  طتمشك متششس اتبليع شس ➢
دزدأشح م تشهاشاقع شوسحعأش عق ع ش
ا يععععأيشجععععًأسش قاأدععععأشكهععععأسد  ش

.س مقعسجأيش  شس با شسألحم 

باإلنقراضمن األنواع المهددة  *** 



:سألنعساشسألخ ىشذسمشسأل ميي

(Dugongs)الدوجونج

Mola)الموالموال Molas)

Raysاألنواع األخرى من 

الكبيرةوالباراكوداأسماك التونا 

األسماك المصابة

الشعاب المرجانية التي فقدت ألوانها مؤخًرا

كسر كبير في الشعاب المرجانية 

نمو الطحالب على الشعاب المرجانية



سا حشلازشسال ق تبيشس   دعيشكدنتهشإلل ت ش
:  طت أ

 ععععأىشس    ععععيش تهععععأيشبيتنععععتمشاقعععععأديشس مصععععتدلش➢
 ععع ش ععق شاهععتلليش.  مهععت أسمشس ايععتيشس با دععي

.عيا  طت أشس با ديشامشس بتحثياشس م قمياشباعاشا

يش ذهش  شس بأسديش متشدم اشك شدصعبحشدعًاعتشاعتش تهعأ➢
 شبيتنععتمشهلععىشسإلنق نععاش لايععتيشس با دععيش عع شس باعع

.سألحم 

إذسشلاععاش   ععلش عع شهععأعشس  هععفشهععاش عدقععأشلش➢
. أخب نتشهاأشسإلل ت 

دم اعععععععأشكدًتعععععععتشسإلل عععععععت شابت ععععععع يشإ عععععععىش➢
environment@cdws.travel كوشإ ععععىشFacebook 

.س ختصشبات


