
ة من 9 صباحا وح�ت 2 ظهرا خالل مسافة 200م�ت 	  اب المراكب من الدرافيل �ف الف�ت عدم اق�ت
ة النوم الرئيسية للرافيل(. )ف�ت

اب من الدرافيل بمسافة جانبية ال تقل دائما عن 	  ة المشار اليها سابقا يمكن االق�ت خالف الف�ت
، ويراعى ثبات مسار السباحة وتخفيض الرسعة )ال تزيد عن 4 عقدة(.  50 م�ت

(, و يجب ان 	  ف �ف نفس الوقت مع الدرافيل ) من 50 اىل 200 م�ت عدم تواجد اك�ث من مركب�ي
تكون المراكب موجهه خلف بعضها.

يقترص وقت المشاهدة للقوارب  عىل 20 دقيقة, وعدم اجراء اك�ث من 3 محاوالت 	 
للسباحة بالنظارة.

عدم احداث الضوضاء المفتعلة )مثل الصياح والصف�ي واستخدام 	 
ات الصوت( من خالل المراكب أو أثناء التواجد �ف الماء. مك�ب

ف بالقرب من الدرافيل لجاكيت النجاة والزعانف 	  مراعاة ارتداء السابح�ي
والنظارة واالأنبوب الخاص بها.

ف من وضع الجلوس اىل الماء و عدم الغوص السفل 	  نزول السباح�ي
لمجموعات الدرافيل.

ف بنسبة مرشد لكل 	  يجب أن يرافق المرشدين مجموعات السابح�ي
ثمانية أفراد. 

مراعاة عدم لمس الدرافيل أو ازعاجها بأية طريقة.	 
تطبيق التعليمات الخاصة والمتبعة �ف „مناطق الحماية للدرافيل“.	 

	 No boats should approach dolphins between 9am-12pm within 
200m (= Dolphin’s main sleeping time)

	 Outside of the “No approach time”, always approach to a di-
stance of no less than 50m sideways to the dolphins’ swimming 
path with a constant, slow speed (never over 4 knots)

	 Never more than 2 boats at the same time close to dolphins (50-
200m). Boats have to be positioned behind each other

	 Boat observation time is limited to 20 minutes. Don’t conduct 
more than 3 snorkelling approach attempts

	 Don’t produce unnecessary noises (e.g. shouts, 
horns, whistles) from the boat or while in the water

	 Snorkelers around dolphins always wear a lifeja-
cket, mask, snorkel and fins

	 Snorkelers glide very gently from a sitting po-
sition into the water and never dive down to 
dolphin groups

	 Swimmers have to be accompanied by a gui-
de and the ratio shall not exceed 1:8

	 Dolphins are never touched or harassed in any 
way

	 Apply the special instructions at “Dolphin Protection 
Areas”

Dolphin Code of Conduct
قواعد التعامل مع الدرافيل

Dolphins and other marine life are protected in the Red Sea.  
Non-compliance with the Dolphin Code of Conduct will be  
penalized by Nature Protectorates Law (102/1983) and Environ-
mental Protection Law (4/1994) amended by Law 9/2009.

الدرافيل وبا�ق أشكال الحياة البحرية محمية بالبحر الأحمر. عدم اتباع قواعد 

التعامل مع الدرافيل يعرض للمساءلة القانونية طبقا لقانون المحميات الطبيعية 

رقم 102/1983 وقانون البيئة رقم 4/1994 والمعدل بالقانون رقم 9/2009.

If you observe any violation, please contact:

065/3447723
rsmpa.info@yahoo.com

01027601744 (WhatsApp) بالغ عنها عىل: عند رصد اى مخالفات, برجاء الإ


