
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	https://www.researchgate.net/publication/280640995

ةحابسلا 	 ضاوحأ 	 يف 	 ةنمآلا 	 ةحابسلا 	 تابلطتمل 	 ةيداشرإلا 	 لئالدلا
مامحتسالا 	 ئطاوشو

Book	·	January	2007

CITATIONS

0

READS

17

2	authors,	including:

I.	A.	Al-Khatib

Birzeit	University

73	PUBLICATIONS			204	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Available	from:	I.	A.	Al-Khatib

Retrieved	on:	06	October	2016

https://www.researchgate.net/publication/280640995_aldlayl_alarshadyt_lmttlbat_alsbaht_alamnt_fy_ahwad_alsbaht_wshwaty_alasthmam?enrichId=rgreq-30c5a37cf9a91e9dbdb1c88c473e4dcb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDY0MDk5NTtBUzoyNzEwMDE2Mjc5MTgzMzZAMTQ0MTYyMzIzMTY3OA%3D%3D&el=1_x_2
https://www.researchgate.net/publication/280640995_aldlayl_alarshadyt_lmttlbat_alsbaht_alamnt_fy_ahwad_alsbaht_wshwaty_alasthmam?enrichId=rgreq-30c5a37cf9a91e9dbdb1c88c473e4dcb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDY0MDk5NTtBUzoyNzEwMDE2Mjc5MTgzMzZAMTQ0MTYyMzIzMTY3OA%3D%3D&el=1_x_3
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-30c5a37cf9a91e9dbdb1c88c473e4dcb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDY0MDk5NTtBUzoyNzEwMDE2Mjc5MTgzMzZAMTQ0MTYyMzIzMTY3OA%3D%3D&el=1_x_1
https://www.researchgate.net/profile/I_Al-Khatib?enrichId=rgreq-30c5a37cf9a91e9dbdb1c88c473e4dcb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDY0MDk5NTtBUzoyNzEwMDE2Mjc5MTgzMzZAMTQ0MTYyMzIzMTY3OA%3D%3D&el=1_x_4
https://www.researchgate.net/profile/I_Al-Khatib?enrichId=rgreq-30c5a37cf9a91e9dbdb1c88c473e4dcb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDY0MDk5NTtBUzoyNzEwMDE2Mjc5MTgzMzZAMTQ0MTYyMzIzMTY3OA%3D%3D&el=1_x_5
https://www.researchgate.net/institution/Birzeit_University?enrichId=rgreq-30c5a37cf9a91e9dbdb1c88c473e4dcb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDY0MDk5NTtBUzoyNzEwMDE2Mjc5MTgzMzZAMTQ0MTYyMzIzMTY3OA%3D%3D&el=1_x_6
https://www.researchgate.net/profile/I_Al-Khatib?enrichId=rgreq-30c5a37cf9a91e9dbdb1c88c473e4dcb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDY0MDk5NTtBUzoyNzEwMDE2Mjc5MTgzMzZAMTQ0MTYyMzIzMTY3OA%3D%3D&el=1_x_7


لمتطلباتالدالئل اإلرشادية
السباحة أحواضالسباحة اآلمنة في 

االستحمامئوشواط

شواطئوالحواض السباحة  اللجنة الوطنية أل 
فـلسطين  

إعداد
)منسق اللجنة(جامعة بیرزیت/ معهد الصحة العامة والمجتمعیة-الخطیبأحمدعصام

االتحاد الفلسطیني للسباحة–أمجد كیوان 
)رام اهللا(رة الصحة وزا-عزام شبیب

)غزة(وزارة الصحة –خالد الطیبي 
بلدیة غزة-منتصر شحادة

2007نیسان 



1

الصفحةالفهرس

5القسم األول أحواض السباحة

6ألحواض السباحةمتطلبات اإلنشاء: الجزء األول

7متطلبات الترخیص إلنشاء حوض السباحة: أوال

8العاموقـع حوض السباحةالمتطلبات العامـة لم:ثانیـا

8المرافق الرئیسیة في أحواض السباحة العامة: ثالثا

9ألحواض السباحة العامةالمتطلبات التنظیمیة وتوزیع المرافق:رابعـا

10ولوازمهالسباحةمبنى حوض:خامسـا

14السباحةالمنطقة المحیطة بحوض:سـادسا

14مبنى الخدمات واإلدارة: سابعا

15معاییر اختیار مساحة حوض السباحة: ثامنا

16مرافق معالجة المیاه وتعقیمها: تاسعا

17متطلبات الصحة و السالمة العامة :عاشـرا

18المتطلبات األولمبیة: حادي عشر

20متطلبات التشغیل                                              :  الجزء الثاني

21متطلبات الترخیص لتشغیل حوض السباحة: أوال

21متطلبات نوعیة المیاه: ثانیا

23لجمیع أحواض السباحة العامة والخاصةمتطلبات الصحة والسالمة : ثالثـا

25شواطئ االستحمام: القسم الثاني

26مقدمة

26التلوث البحري ومصادره ووسائل عالجه: أوال

28وجمع العیناتعملیات المراقبة: ثانًیا

29الفحوصات المیكروبیة التي تجرى للعینات في المختبر: ثالًثا

30لمیاه الشواطئةالنوعیة المیكروبیولوجی:رابًعا

30متصنیف میاه شواطئ االستحما: خامًسا

32لمیاه الشواطئالنوعیة الكیمیائیة: سادًسا

33لمیاه الشواطئالنوعیة الفیزیائیة: سابًعا

33الشروط العامة لمیاه شواطئ االستحمام: ثامًنا

33السالمة العامة ومنع األذى والغرق: تاسًعا

35المراجع



2

قائمة الجداول
23دوریة إجراء الفحوص للمیاه في حوض السباحة. 1الجدول رقم 

31تصنیف میاه شواطئ االستحمام. 2الجدول رقم 

32ي وقابلیة التعرض الغائطي بالنسبة لمنطقة االستحمامالتفتیش الصح3.الجدول رقم 

32تقییم التفتیش الصحي وقابلیة التعرض الغائطي لتحدید درجة الخطورة4.الجدول رقم 

المالحق
36تفاصیل نموذجیة للمسابح:  1ملحق رقم  (A 1-13)

37واطئنموذج التفتیش الصحي على مناطق االستحمام في الش: 2ملحق رقم 

41نماذج یافطات تحذیریة:  3ملحق رقم 

43أعضاء اللجنة الوطنیة ألحواض السباحة والشواطئ: 4ملحق رقم 



3

االستحمامئشواط: ثانيالقسم ال



4

مقدمة
هـذا الـدلیل أن یحـول هـدف مـن لـیس . حمایة الصحة العامةیهدف هذا الجزء من الدلیل اإلرشادي الى 

للســـباحة واالســـتجمام، ولكـــن هـــو التأكـــد مـــن أنهـــا تـــدار بشـــكل آمـــن قـــدر ئاســـتخدام میـــاه الشـــواطدون
وال بـد . اإلمكان، وذلك حتى یتمكن أكبر عدد ممكن من السـكان مـن الحصـول علـى أكبـر فائـدة ممكنـة

الفوائـد االستجمام على صحة مستخدمیها مقابل ئمن المقارنة ما بین التأثیرات السلبیة الستخدام شواط
.ئالناتجة عن استخدام الشواط) االستراحة، والتمارین البدنیة، واالسترخاء(الجمة للصحة والرفاه 

ــدالئل اإلرشــادیة كــذلك الــى اســتخدامها مــن اجــل الســیطرة علــى المخــاطر الصــحیة التــي تهــدف هــذه ال
تكــون هــذه أنمكــن كــذلك ی. یمكــن أن یتعــرض إلیهــا المســتجمون، ولتكــون إطــارا واضــحا التخــاذ القــرار

ــة للمؤسســات والمشــغلین الــذین یقومــون بتطــویر المشــاریع فــي منــاطق رجعادة مالــدالئل اإلرشــادیة كمــ ی
البیئـي األثـرالصحیة المحتملة لمشاریع االستجمام وخاصة تقیـیم التأثیراتاالستجمام الساحلیة، وتقدیر 

.والصحي على وجه الخصوص

المتصلة بالیابسـة والمفتوحـة علـى البحـر، وتسـتخدم مـن قبـل العامـة هي المیاه ئالمقصود بمیاه الشواط
.ألغراض االستحمام

التلوث البحري ومصادره ووسائل عالجه: أوال
الذي قد یؤدي إلى تعریض صحة ،هو تغییر في التوازن الطبیعي للبحر:التلوث البحريتعریف . أ

أو یؤدي إلـى إعاقـة كـل ،والحیوانات البحریةاتاتوبالنب،اإلنسان للخطر واإلضرار بالثروات البیولوجیة
أن نشاط اإلنسان هو السبب الرئیسـي فـي تلویـث البحـر وأنـه أي.االستخدامات الشرعیة األخرى للبحر

.لهذا التلوثالضحیة الرئیسیة 

مصادر التلوث البحري. ب
:یمكن تلخیص مصادر التلوث البحري بشكل عام فیما یأتي

.الصلبةباإلضافة إلي النفایات ومصدره المجاري التي تصب في البحار:التلوث الجرثومي-1
تصـل )المبیدات والمنظفـات والمعـادن الثقیلـة(ینتج عن مواد كیمیائیة متعددة: التلوث الكیمیائي-2

.ةیالزراعالمخلفاتإلى البحار عن طریق المجاري المنزلیة والصناعیة و 
المفـــاعالت نفایـــاتالمشـــعة هـــيوث البحـــار بـــالمواد تلـــالرئیســـي لمصـــدرال:التلـــوث اإلشـــعاعي-3

.باإلضافة إلي تجارب األسلحة النوویةالنوویة
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یحـدث هـذا التلـوث بعـدما تطـرح فـي البحـر المیـاه المسـتخدمة لتبریـد المنشـآت :التلوث الحـراري-4
، المحطـــــات النوویـــــة، و مصـــــافي الـــــنفط، و معامـــــل إســـــالة الغـــــاز-:مثـــــلالصـــــناعیة المختلفـــــة 

.الكهربائیةلمحطاتاو 
مصافي، و ناقالت النفط، و السفنالنفطي هيتلوث البحارالرئیسي لمصدرال:التلوث النفطي-5

.النفط

مصادر تلوث البیئة البحریة في فلسطین. ج
:یليمالمحافظات غزةالمحاذیة مصادر تلوث البیئة البحریة في فلسطینمن أهم 

معالجةالالمیاه العادمة غیر –1
لنفایات في البحرطرح ا–2
الشاطئالمقامة على الصناعیة والسیاحیةالمنشآت–3
الحوادث البحریة–4
السفن والمراكب البحریة–5
تولید الكهرباءاتمحط-6
الصید الجائر–7
استنزاف الرمال–8
انجراف الشواطئ–9

.الزیادة في استخدام المبیدات الزراعیة-10

ث البحريوسائل عالج التلو . د
:وهي كما یليالتلوث البحري،عدة أمور قد تخفف من هناك

.في البحرغیر المعالجةمنع تصریف المیاه العادمة.1
.على طول الشاطئالصلبةمنع إلقاء النفایات.2
.مراقبة جودة میاه البحر.3
.تطویر خطة استعمال األراضي الساحلیة.4
.تحدید طرق ومواسم الصید.5
. ومعالجة أسبابها،وانجرافه،بما فیها تعریة الساحلتقییم اآلثار البیئیة.6
والمواد ،طوارئ للتعامل مع الحوادث البحریة والتي ینجم عنها تلوث البحر بالزیوتتشكیل لجنة.7

.الكیمیائیة الخطرة المحتملة
.وضع خطة لحمایة الكثبان الرملیة من االستنزاف.8
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ودعم االتفاقیات الدولیة ،وضمان تنفیذها بحزم،ریةإصدار التشریعات المختلفة بحمایة البیئة البح.9
.القائمة بهذا الخصوص

.وتنظیم حمالت تنظیف الشواطئ،نشر الوعي البیئي بین المواطنین عن طریق وسائل اإلعالم.10
.وتشجیعهتعاون المؤسسات الوطنیة في هذا المجالدعم.11

للتلوث البحريالتأثیر الصحي . ه
التهـاب ، و الحلـقباإلسـهال، والتهـامثـلعدیـدةالمیاه الملوثة إلى حـدوث أمـراض السباحة في قد تؤدى 
. أمــراض الجهــاز التنفســيین، و التهابــات األذنــ، و التهابــات الجلــد، و حــادةالمعویــة اللتهابــات ، واالالســحایا

الفئات األكثر عرضة لهذه اإلصابات هم األطفال و المسنین و الذین یعانون مـن ضـعف فـي المناعـة و 
.AIDSمثل مرضى السرطان و نقص المناعة المكتسبة 

وجمع العیناتعملیات المراقبة: ثانًیا

التعـرف علـي أمـاكن التلـوث،یجب أن یكـون توزیـع نقـاط العینـات بهـدف: العیناتجمعتوزیع نقاط . أ
.عینات ضابطة للفحصباإلضافة ل،األماكن اآلمنة للسباحةو أماكن الخطر، و 

لعیناتاجمعمعدات . ب
.معقمة3سم500عبوات ألخذ العینات البكتریولوجیة بحجم -1
.لتر1عبوات ألخذ العینات الكیمیائیة بحجم -2
.عبوة العینةعلیهوملقط رأسي تركب ،م2مغرفة ألخذ العینات علي أن تتوفر بذراع -3
.حافظة بالستیكیة لنقل العینات-4
.علي العبواتات لتسجیل أرقام العینوقلم ،شریط الصق-5
.ينموذج إرسال عینات للفحص المخبر -6

التسجیل و اإلرسال . ج

.تسجل أرقام العینات حسب المنطقة وبالتسلسل-1
.توضع العینات في الحافظة وترسل للمختبر للفحص-2
6جـب فحصـها خـالل یو درجـات مئویـة، 10تنقل العینات إلى المختبر تحت درجة حـرارة أقـل مـن-3

.ت من أخذ العینةساعا
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جمع العینات للفحوصات المیكروبیة. د
.معقمةأو في أوعیة بالستیكیة،تجمع العینات في أوعیة زجاجیة-1
متـر 500یتم تحدید مواقع أخذ العینـات علـى طـول شـاطئ االسـتحمام بحیـث ال تقـل المسـافة عـن -2

متــرًا، ویــتم أخــذ العینــات 20تزیــد عــن وعرضــیًا بحیـث ال ) المنــاطق الخطــرة(طـولي بــین الموقــع واألخــر
).سم130-سم50-سم15: (على األعماق التالیة

.ا لتأثیر العوامل البیئیة مثل الریاحتؤخذ العینات في أوقات مختلفة تبعً -3
من كل نقطة أخـذ Fecal streptococcusیتم أخذ عینة لغایة فحص المكورات العقدیة البرازیة-4

وعینــة شــهریًا خــارج موســم الســباحة، وبحیــث ال یقــل عــدد ،خــالل موســم الســباحةعینــات كــل أســبوعین 
.عینة سنویًا لكل نقطة أخذ عینات20العینات عن 

مــرة واحــدة فــي Pseudomonas aeruginosaیــتم أخــذ عینــة لغایــة فحــص الزائفــة الزنجاریــة-5
.بدایة موسم السباحة

لعینات في المختبرالفحوصات المیكروبیة التي تجرى ل: ثالثًا

Totalمجموعة الكولیفورم -1 Coliform

الســالبة لصـبغة جــرام والتــي العصــویة الهوائیـة و الالهوائیــة هـذه المجموعــة تشـمل جمیــع أنــواع البكتیریـا
و تشــمل CO2ســاعة منتجــة غــاز 48خــالل درجــة مئویــة35تخمــر الالكتــوز عنــد تحضــینها علــى 

Escherechia،Klebsiella،Enterobacter وCitrobacter

Fecalمجموعة الكولیفورم الغائطیة -2 Coliform:
45عنـد تحضـینها علـى CO2من مجموعة الكولیفورم وأفرادها تنتج غـاز فرعیة وهي تحت مجموعة 

Klebsiellaو بعض أنواع E.coliوتشمل درجة مئویة، 

Fecal streptococciالمكورات السبحیة الغائطیة -3

ألنهــا تقــاوم ملوحــة المیــاه وتبقــي بهــا حیــة لفتــرة المالحــةهــي أكثــر اســتخداما للكشــف عــن جــودة المیــاه
.طویلة

4-E. coli:
والمصدر الوحید لهذا المیكروب هو أمعاء ذوات الدم الحار
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:Enterococciالمكورات المعویة -5
هـي أكثـر اســتخداما و Fecal Streptococciهـي تحـت مجموعـة مـن المكـورات الســبحیة الغائطیـة و 

.العذبةللكشف عن جودة المیاه

لمیاه الشواطئةالنوعیة المیكروبیولوجی:رابًعا
مــن كــل نقطــة )Faecal Streptococci(یــتم أخــذ عینــة لغایــة فحــص المكــورات العقدیــة البرازیــة. أ

وبحیـث ال یقـل عـدد أخذ عینات كل أسبوعین خالل موسم السباحة وعینة شهریًا خارج موسم السـباحة، 
.عینة سنویًا لكل نقطة أخذ عینات20العینات عن 

مــل، یجــب أخــذ Fecal streptococcus50 /100إذا تجــاوز عــدد المكــورات العقدیــة البرازیــة. ب
ساعة، وٕاذا ظهر تجاوز في أي من العینتین التأكیدیتین، یتم إجـراء تفتـیش 24عینتین تأكیدیتین خالل 

وال یجـــوز فـــتح ،)إن لـــزم(خـــاذ اإلجـــراءات التصـــویبیة الالزمـــة وٕاغـــالق الشـــاطئ وات،صـــحي للشـــاطئ
الشاطئ لالسـتحمام إال بعـد إزالـة أسـباب التلـوث، وثبـوت صـالحیة میـاه الشـاطئ فـي عینتـین تأكیـدیتین 

.ساعة48خالل 

مــرة واحــدة فــي )Pseudomonas aeruginosa(فحــص الزائفــة الزنجاریــةبهــدفیــتم أخــذ عینــة . ج
.ایة موسم السباحةبد

ــــة عــــن . د ــــا الزائفــــة الزنجاری ــــین  100لكــــل ات عصــــی10إذا تجــــاوز تعــــداد بكتیری مــــل یــــتم أخــــذ عینت
ســاعة، وٕاذا ظهــر تجــاوز فــي أي مــن العینتــین  التأكیــدیتین یــتم اتخــاذ اإلجــراءات 24تأكیــدیتین خــالل 

لالسـتحمام إال بعـد إزالـة أسـباب وال یجوز فتح الشاطئ،)ن لزم إ(التصویبیة الالزمة وٕاغالق الشاطئ  
. ساعة48التلوث، وثبوت صالحیة میاه الشاطئ في عینتین تأكیدیتین خالل 

مف میاه شواطئ االستحمایتصن: خامًسا
األولــي للنوعیــة المیكروبیولوجیــة لمیــاه التقیــیمعلــى بنــاءً میــتم تصــنیف میــاه شــواطئ االســتحما

.1الشاطئ ووفق الجدول رقم 
غیــر مؤهلــة 1ضــمن الجــدول رقــم 2ر میــاه شــواطئ االســتحمام المشــار إلیهــا بــالرقم یــتم اعتبــا

.ألغراض االستحمام
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 الموضـحة یتم تقییم التفتیش الصحي وفقًا الستبیان التفتـیش الصـحي علـى منـاطق االسـتحمام
.3رقم و 2رقم ینالجدولفي 

 مؤهلة ألغراض 1ضمن الجدول رقم 1یتم اعتبار میاه شواطئ االستحمام المشار إلیها بالرقم
.االستحمام

یجب أن یتم إعادة تصنیف الشواطئ مرة كل عام.
یجب أن تحتوي على لوحات تحذیریة واضحة تبین الشواطئ غیر المؤهلة لالستحمام.
 داخل البحر تبین حدود مناطق االستحمام المسموح بها) طوافات(یجب أن توضع عالمات.

ف میاه شواطئ االستحمامتصنی. 2الجدول رقم 
فئة التقییم المیكروبیولوجي

)من العینات% 95المكورات العقدیة البرازیة مأخوذة على –تعداد المشعر (
هـدجبأ

1000أكثر من 201-511000-11200-1050أقل من 

ـــیش  ـــیم التفت فئـــة تقی
ــــــــة (الصــــــــحي قابلی

)التعرض الغائطي

2متوسط2جید1جید1ممتاز1ممتازمنخفض جداً 

2متوسط2متوسط1جید1جید1ممتازمنخفض

2سيء2متوسط2متوسط1جید1جیدمعتدل

سيء جداً 2سيء2متوسط1متوسط1جیدعال
2جداً سيء2سيء جداً 2سيء1متوسط1متوسطعال جداً 

المملكـة األردنیـة . 1562/2004اإلصـدار األول،      م ق أ . االسـتحمامئمیـاه شـواط-المیاه) 2004(مؤسسة المواصفات والمقاییس : المرجع
.الهاشمیة
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التفتیش الصحي وقابلیة التعرض الغائطي بالنسبة لمنطقة االستحمام3.الجدول رقم 

ةمعیار نوعیة المعالج

قع التصریفمعیار مو 
مباشرة على الشاطئ 

بكمیة كبیرة
)3(

مباشرة على الشاطئ 
بكمیة صغیرة

)2(

غیر متصل بالشاطئ
)1(

)5(أولي/ ابتدائي/ ال شيء 
)4(ثانویة

)3(ثانویة مع تطهیر
)0(ال یوجد تصریف

الخطـورة علـى مسـتخدمي میـاه بمعیـار موقـع التصـریف لتحدیـد درجـةةیتم ضرب معیار نوعیة المعالجـ
.االستحمام

تقییم التفتیش الصحي وقابلیة التعرض الغائطي لتحدید درجة الخطورة4.الجدول رقم 
درجة الخطورةنوع التصریف× نوعیة المعالجة 

منخفض جداً 3أقل من أو یساوي 
منخفض6إلى 4من 
متوسط9إلى 7من 
عالي12إلى 10من 

عالي جداً 12أكبر من 

لمیاه الشواطئالكیمیائیةالنوعیة : سادًسا
 یتم فحص األس الهیدروجیني)pH ( ًبواقع مرة واحدة أسبوعیا.
 إذا تجاوزت درجة األس الهیدروجیني المدى المسموح بـه فیـتم التحقـق مـن وضـع میـاه الشـاطئ

راءات التصــویبیة ســاعة، وٕاذا اســتمر التجــاوز یــتم اتخــاذ اإلجــ24خــذ عینــات تأكیدیــة خــالل أو 
، وال یجــوز فــتح الشــاطئ لالســتحمام إال بعــد إزالــة أســباب )إن لــزم( الالزمــة وٕاغــالق الشــاطئ 

. ساعة48التلوث، وثبوت صالحیة میاه الشاطئ في عینتین تأكیدیتین خالل 
 یتم التحري عن تواجد الزیوت والشحوم في میاه شواطئ االستحمام بالمشاهدة العینیة والحسیة

كل أسبوع، وٕاذا تواجدت الزیوت والشحوم في میاه الشواطئ یتم اتخاذ اإلجراءات مرة 
.التصویبیة الالزمة، وٕاذا استمرت الظاهرة یتم إغالق الشاطئ لحین زوال المسببات
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لمیاه الشواطئالنوعیة الفیزیائیة: سابًعا
رة أسبوعیا، ویجب أن م) Secchi Disk(متر باستخدام 1.5على عمق ) الشفافیة(یتم فحص الصفاء

تكون المیاه واضحة وصافیة بما فیه الكفایة، وفي حال كانت المیاه غیـر واضـحة علـى عمـق أقـل مـن 
.متر، یجب التحقق من وضع میاه الشاطئ وتحدید أسباب عدم الوضوح1.5

الشروط العامة لمیاه شواطئ االستحمام: ثامنًا
:شتراطات العامة التالیةاالستحمام االئیجب أن یتوفر في میاه شواط

.أن تكون بعیدة عن مسار السفن والقوارب بجمیع أشكالها-1
.غیر المؤهلة لالستحمامئأن تحتوي على لوحات تحذیریة واضحة تبین الشواط-2
مؤهلـــة ألغـــراض ) 1(ضـــمن الجـــدول رقـــم ) 1(االســـتحمام المشـــار إلیهـــا بـــالرقم ئأن یـــتم اعتبـــار میـــاه شـــواط-3

.االستحمام
.فیر العدد الكافي من الحاویات الخاصة بجمع النفایات الصلبةأن یتم تو -4
.أال یسمح بتصریف میاه الصرف الصحي غیر المعالجة الى المناطق الساحلیة المتوفرة للسباحة-5
.في المناطق الساحلیة الملوثة" ممنوع السباحة"أن یتم وضع یافطات مكتوب علیها -6

غرقمنع األذى والالسالمة العامة و : تاسًعا
یعتبر الغرق الذي یعرف بأنه الموت الناتج عن توقف عمل الجهاز التنفسي نتیجة لالنغمار في السـائل، 

یعتبـر شـبه الغـرق كـذلك مشـكلة . هو أحد األسـباب الرئیسـیة للمـوت فـي العـالم، وخاصـة لألطفـال الـذكور
لتماثل للشفاء من مخـاطر إن معدل ا. خطیرة لما یكون لها من تأثیرات سلبیة على الصحة لفترات طویلة

.المراهقین والكبارمقارنة بشبه الغرق قد یكون قلیال بین األطفال الصغار

البحریــة حتــى یســمح فیهــا للســباحة مــع تــوفر االمكانــات ئوبشــكل عــام یوجــد مواصــفات عدیــدة للشــواط
:الالزمة

ئفــي میــاه هــذه الشــواطیجــب عــدم الســماح لمیــاه الصــرف الصــحي غیــر المعالجــة بالصــب : النظافــة الصــحیة-1
.ئلضمان نقاوة وصحة هذه المیاه بشكل عام، وكذلك عدم رمي النفایات بالقرب من هذه الشواط

البحـار تكثـر علیهـا الصـخور البحریـة البـارزة والتـي دائمـا ئشـواطأنمـن المعـروف : الطبیعة الصخریة اآلمنـة-2
الـــى مـــا إضـــافةوقـــت بـــین المـــد والجـــزر، الجســـدیة الخطـــرة للســـابحین خاصـــة فـــي الاإلصـــاباتمـــا تـــؤدي الـــى 
.، والحشرات"قنفذ البحر"مؤذیة مثل أوبینها من العوالق البحریة، وعادة ما تكون سامة أویلتصق علیها 

إن المنقــذین تقــع علــى عــاتقهم مســئولیة كبیــرة فــي حمایــة الســابحین وبخاصــة : تــوفر المنقــذین وقــدراتهم الفنیــة-3
لمراقبة المنقذین، الذي یتقن السباحة لیس بحاجةأنطأ الذي یقع فیه الناس البحریة، فمن الخئعلى الشواط

الذین تحصل معهم حاالت الغرق، وخاصة غرق البحـار هـم األشخاصأكثرأنتفید اإلحصائیاتعلما بان 
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یغرقــون، أشــخاصالمحاولــة فـي مســاعدة أوالتعــب، أوممـن یتقنــون الســباحة نتیجـة التــورط فــي عمــق البحـر 
. ق الطرفانفیغر 

الغریـق مـن المیـاه التـي یسـبح فیهـا سـواء أوالمتعـب إخـراجأما المنقـذون المرخصـون، فتقـع علـى عـاتقهم 
األولیــةاإلســعافاتأحــواض ســباحة، ویتوجــب علــیهم كــذلك یتوجــب علــیهم تقــدیم كافــة أوبحریــة ئشــواط

الــى تضــمید إضــافةالالزمــة، الفحوصــاتإجــراءالقلــب والرئــة بعــد إنعــاشالتــي یحتاجهــا الغریــق كعملیــة 
ومن هنـا یتوجـب علـى الجهـات التـي تقـوم بتشـغیل . اإلسعافطاقمالجراح وتجبیر الكسور لحین وصول 

علـى الشـهادات التـي یحملهـا المنقـذ، اإلطـالعالسـباحة أحـواضأوالبحریة ئشواطالمنقذین سواء على ال
القانونیـة لهـذه االختصاصـات هـي دائـرة التأهیـل الشـهادات بإصدارعلًما بأن الجهة الوحیدة المصرح لها 

.والتدریب في االتحاد الفلسطیني للسباحة والریاضات المائیة

البحــري مثــل لإلنقــاذتتــوفر لدیــه المعــدات الالزمــة أنإضــافة الــى قــدرات المنقــذ الجســدیة والفنیــة یجــب 
.بة المرتفعة مع مكبرات الصوتالمعدات البخاریة السریعة، والمنظار، واللباس، وكذلك أبراج المراق

ضــروریة لكافــة المنــاطق الخطــرة اإلرشــادیةإن اللوحــات :الالزمــةاإلرشــادیةضــرورة تــوفیر اللوحــات -4
: والتي ربما یطرأ فیها الخطر، وال عالقة لوعي المجتمع بضرورة ذلك، ومنها

.تمنع السباحة منًعا باتًا إال بوجود المنقذ.أ
".شریطة ان تكون متوفرة"ات الحمراء داخل البحر تمنع السباحة بعد البالون.ب
االلتزام بتعلیمات المنقذین وتوجیهاتهم والسباحة أمام الرایات الصفراء وعدم السباحة أمام الرایات .ج

.الحمراء أو السوداء
االلتزام بالسباحة أثناء تواجد ودوام المنقذین، حیث إن كثیًرا من حاالت الغرق الصعبة تكون قبل دوام .د

.المنقذین أو بعده
االنتباه لألطفال، حیث إن هناك عددا كبیرا من األطفال یتوهون عن آبائهم على الشاطئ خاصة أیام .ه

.ازدحام المصطافین على الشاطئ
.احذر المناطق الصخریة.و
.تمنع السباحة منًعا باتًا في اللیل.ز
.استدع له المنقذوٕانماال تحاول مساعدة احد یغرق، .ح
.بإحدى معدات الطفویفضل السباحة .ط
.بمفردكوأنتال تتعمق بالسباحة .ي
.المنقذ قد یغفل عن مراقبتك، فاطلب منه االهتمام بك بلطف.ك
وذلـك اإلرشـادیةالبحریة االلتزام بالمعلومات الموجودة على اللوحات شواطئعلى جمیع من یرتاد میاه ال.ل

.لسالمتك
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3ملحق رقم 
نماذج یافطات تحذیریة

تحذیر
ممنوع السباحة
الشاطئ ملوث

تحذیر
ھذا الشاطئ ملوث

لى الماءینصح بعدم السباحة أو النزول إ
تحت طائلة المسؤولیة الشخصیة

مؤقتاً وحتى إشعار آخر–منطقة غیر مؤھلة للسباحة 

السباحة أو النزول للمیاه تحت طائلة المسؤولیة الشخصیة



15



16

4ملحق رقم
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0599-720257
022982120
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وزارة الصحةعزام شبیب
رام اهللا

9-888152059

االتحاد الفلسطیني للسباحة أمجد كیوان
یاضات المائیةر وال

0522-73966509-2534027

وزارة الصحةخالد الطیبي
غزة

059939554

بلدیة /وزارة الحكم المحليدةامنتصر شح
غزة

08-284405508-2824400

عبد الرحیم أبو 
القمبز

بلدیة /وزارة الحكم المحلي
غزة

08-284405508-2824400

االتحاد الفلسطیني للسباحةإبراھیم الطویل

وزارة الصحةإبراھیم عطیة
رام اهللا

بلدیة / وزارة الحكم المحلينضال منصور
نابلس


