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 تمھید

الوطنیة للمواصفات والمعاییر (مجلس أعضاء  للھیئات عالمي اتحاد ) ھيللمعاییرالدولیة المنظمة األیزو (
 لكل عضو بالمجلس في األیزو عادةً مسؤولیة إعداد المواصفات الدولیة. یحق الفنیةاألیزو). تتولى اللجان 

  .اللجنةھذه  في یكون ممثالً  أن فنیة لجنة تشكلت لھ بموضوع مھتم 

 األیزو بشكل في العمل بالتنسیق مع األیزو. تتعاون وغیر الحكومیة الدولیة والحكومیة المنظمات وتشارك
 .الفنیةالمتعلقة بوضع المواصفات  المسائل جمیع في) IEC( الدولیة الفنیة اللجنة مع وثیق

 الفنیةاإلجراءات المتبعة لتطویر ھذه الوثیقة، وتلك المتبعة لمباشرة تحدیثھا واردة في إرشادات اللجنة 
أنواع وثائق األیزو. تمت  . یجدر مالحظة أن معاییر االعتماد تختلف بحسبلالجزء األوالدولیة واألیزو، 

أنظر ( 2 الدولیة واألیزو، الجزء الفنیةصیاغة ھذه الوثیقة وفقًا للقواعد التحریریة الواردة بإرشادات اللجنة 
www .iso .org/ directives.( 

الوثیقة قد تكون خاضعة لحقوق براءات اختراع، وال تتحمل األیزو مسؤولیة تحدید  هعناصر ھذبعض 
ذه الحقوق. تفاصیل حقوق براءات االختراع التي تم التیقن منھا أثناء إعداد الوثیقة مذكورة بعض أو كل ھ
 ). www .iso .org/ patentsأو في قائمة إلقرارات براءات االختراع. (انظر /في المقدمة و

إبداء تأییدنا یعتبر أي ذكر السم تجاري في ھذه الوثیقة وسیلة لمساعدة المستخدمین فقط، وال یُقصد بھا 
 .لھ

للحصول على توضیحات بشأن الطبیعة الطوعیة للمواصفات، أو عن معاني المصطلحات والتعبیرات 
المستخدمة في تقییم مطابقة األیزو، أو أي معلومات بشأن التزام األیزو بمبادئ منظمة التجارة العالمیة 

 التالي: الخاصة بالمحددات التقنیة للتجارة، یرجى الدخول على الرابط 
www .iso .org/ iso/ foreword .html 

 . ISO / TC 228تم إعداد ھذه الوثیقة من قبل اللجنة الفنیة "السیاحة والخدمات ذات الصلة" 

بعد أن تم  ISO 24803:2009) 24803/2009 ألیزوا (ھذه الطبعة الثانیة تَلغي وتحل محل الطبعة األولى
 .تعدیلھا تقنیًا

 مقدمة

 یعد كالً من حیث الغوص، مثل الترفیھیة ألنشطةخاصة في ا المعیاریة أھمیة كبیرة المواصفات إیالءیتم 
 فبالرغم .والحفاظ على سالمتھم ،النشاط ممارسة من نشاركیالم لتمكین أساسیان عامالن والخبرة التدریب

 المخاطر تقلیل بسھولة إنھ یمكنإال  الترفیھي، ممارسة الغوص أثناء التعرض للخطرارتفاع احتمالیة  من
مقبول،  مستوى إلى، الغوص مواقعفي  الطبیعیة الموارد تتعرض لھا المشاركین، أو قد تواجھ أي من التي

 على تأثیر ھذه المخاطر من الحد یمكنفإنھ  ذلك إلى وباإلضافة .التدابیر الوقائیة المناسبة اتخاذوذلك ب
توفیر  خالل منوذلك  المرجانیة، الشعاب مثل الھشة البحریة اإلیكولوجیة النظم سیما ال البحریة، البیئة

 .والغواصین ،الغوص ومرشدي الغوص، لمدربي المناسب والتدریب التعلیم

 الغوص، معدات وتأجیر ،الغوص تحت إشراف مباشر والغوص ،الغوص تدریب الخدمة مقدم یوفر
 في المحددة التدریب أو صالغو شروط وفقاً إلى التدریبیةوإدارة الدورات  ،السطحي الغطس ورحالت

لذلك  ،منفصل بشكل الخدمات ھذه من خدمة كل متطلبات الوثیقة ھذه تحددكما  .الصلة ذاتاألیزو  معاییر
 معدات وتأجیر الغوص تدریب المثال، سبیل على( ذاتھ الوقت في خدمتینب العمیل تزوید في حالة فإنھ

   یتم معاملتھ على أساس استالمھ لخدمتین مستقلتین.  ،)الغوص
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 للغوص، نادي أو قارب، على رحلة أو الیابسة، على لغوصا مركز :الخدمات وسائل تقدیم ویندرج تحت
 .الغطس رحالتمسؤول عن  ُمدرب أو ،مائيریاض  مركز أو فردي، مدرب أو

غیر مدرجة في  الخدمة ھذه ، إال أنللتنفس مضغوط غاز توفیر الخدمة لمقدمي یمكنوفي أغلب األحیان 
  .األخرى المعاییر أو/  و الوطنیة التشریعات في ینص علیھاھذه الوثیقة، حیث أنھا غالباً ما 

 تحددأنھا  حیث الترفیھي، الغوص خدمات معاییر سلسلة في رئیسیًا دوًرا ھذه الخدمات مقدمي وثیقة تلعب
 األخرى المعاییر في المبین وذلك على النحو ،الشائعة والمدربین الغواصین وتأھیل التدریب توفیر متطلبات

 .السلسلة في
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 الترفیھي الغوص خدمات مقدمي متطلبات - الترفیھي الغوص خدمات

 الھدف   -1

 .السطحي والغوص الترفیھي الغوص خدمات مقدمي التي یجب توفرھا في متطلباتال الوثیقة ھذه تحدد

 أنھا تحدد مجاالت توفیر الخدمات التالیة:حیث 

 التمھیدیة الغوص أنشطة -
 السطحي الغوص -
 موالتعل التدریب توفیر -
 المؤھلین للغواصین الغوص تحت إشراف مباشرو الغوص بدون إشراف مباشر -
 والغوص السطحي. الغوص معدات تأجیر -

 
 الخدمات ونوعیة طبیعة الوثیقة ھذه تحدد، والخدمات ھذه من أكثر أو واحدة توفیر الخدمة لمقدمي یمكن

الغوص مع /apnea diving" أیًضا وتسمى( الغوص الحر على الوثیقة ھذه تنطبق ال .للعمیل المقدمة
  ").توقف التنفس

 
 المعیاریة المراجع -2

التي كل أو بعض النصوص المذكورة فیھا تخص المتطلبات  إنالتالیة حیث  المستنداتیتم اإلشارة إلى 
في حالة اإلشارة إلى تاریخ المرجعیة ال تسري إال الطبعة المذكورة، وفي حالة علیھا ھذه الوثیقة.  تنص

 . )تعدیالت أي شاملة( المشار إلیھا الوثیقة عدم اإلشارة إلى تاریخ المرجعیة تسري الطبعة األخیرة من

 . الترفیھيمتطلبات البرامج التمھیدیة للغوص  -، خدمات الغوص الترفیھي 11121ألیزو ا -

 متطلبات رحالت الغوص السطحي. -، خدمات الغوص الترفیھي 13289األیزو  -

      الترفیھيمتطلبات تدریب غواصي رحالت الغوص  -، خدمات الغوص الترفیھي 1-24801األیزو  -
 غواص تحت اإلشراف/المراقبة.  -الجزء األول: المستوى األول 

    الترفیھيمتطلبات تدریب غواصي رحالت الغوص  -،  خدمات الغوص الترفیھي 2-24801األیزو  -
 .المستقل الغواص - الجزء الثاني: المستوى الثاني

      الترفیھيت الغوص متطلبات تدریب غواصي رحال -، خدمات الغوص الترفیھي 3-24801األیزو  -
 الغوص. مرشد -الجزء الثالث: المستوى الثالث 

متطلبات تدریب ُمدربي رحالت الغوص  –، خدمات الغوص الترفیھي 2014:1-24802األیزو  -
 الجزء األول: المستوى األول. - الترفیھي
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 والتعاریف المصطلحات -3
 

 تُطبق المصطلحات والتعریفات التالیة: حرصاً على تحقیق أغراض ھذه الوثیقة
تحدید  في الستخدامھا لمصطلحاتا بیانات بقواعد )IEC( الفنیة الدولیة اللجنةوكالً من األیزو  تحتفظ

 :، ویمكن اإلطالع علیھا من خالل الروابط التالیةالمعاییر

 http:// www .iso .org/ obpالموقع اإللكتروني الخاص باألیزو:  -

 /IEC (Electropedia :http:// www .electropedia .org( الدولیة الفنیة اللجنةموقع  -

 

 مقدم الخدمة 3.1

 یتصرف فرد أي ذلك في بما ،واحدة أو أكثر من الخدمات التالیة یقدم الذي) منظمة أو فرداً ( ھو الكیان
 الكیان. ھذا عن نیابة

 التمھیدیة الغوص أنشطة -
 السطحي الغوص -
 موالتعل التدریب توفیر -
 للغواصین المؤھلین الغوص تحت إشراف مباشرو الغوص بدون إشراف مباشر -
 .الغوص معدات تأجیر -

 العمیل 3.2

 وھو الفرد أو المجموعة التي تتلقي/تحصل على الخدمات من مقدم الخدمة.

 ت الغوصامعد 3-3

 :التالیة العناصر من تتكون التي وھى المعدات

 الزعانف -
 القناع -
 أنبوب التنفس تحت الماء -
ً  إلیھ یشار( الطلب نظممُ  -  ) نظمالمُ ب أیضا
 منظم الھواء البدیل -
 سطوانةاال -
 سطوانةاال حمل نظام -
 الطفو تادالمع -
 )االحتیاج في حالة( من األوزان السریع التحررنظام  -
 )الھواء ضغط مراقبة جھاز( سطوانةاال ضغطل مقیاس -
 وسیلة لقیاس العمق والوقت وحدود األمان للتعرض للغازات الخاملة -
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 )في حالة االحتیاجبدلة الغوص ( -
لى نظام تنفس إضافیة للمنظم أن یتراوح من مرحلة ثانیة إمصدر الھواء البدیل یمكن  :1 ملحوظة

 10 من أقل حرارة درجة في أي( البارد الماء في الجیدة الممارسات من احتیاطي بمصدر ھواء مستقل.
 لالسطوانة من صمامین األقل على استخدام نظام یتكون متر 30 من أكثر عمق أو/و) مئویة درجة

 .مستقل وعدد اثنین ُمنظم
   معدات إضافیةتتطلب بعض ظروف البیئیة المتنوعة أو األنشطة الحصول على  :2ملحوظة 
 .أو أداة قطع) أو سكین ،عم للمالحة تحت الماءاجھاز د(مثال: 

 
 المیاه المحصورة 3.4

أحوال مماثلة فیما یتعلق بمجال الرؤیة والعُمق  ھمق مناسب للنشاط  أو مسطح مائي بحمام سباحة ذو ع
 .وحركة المیاه والوصول إلیھا

 المیاه المفتوحة 3.5

الطبیعیة المعتادة الموجودة  المائیة للمسطحاتُمسطح مائي أكبر بشكل واضح من حمام سباحة ُمماثالً 
 .في المنطقة

 الترفیھيغوص المدرب  3.6

 على التوالي.   ISO 24802 – 2أو    ISO 24802 – 1لمواصفات األیزو وفقاً  فرد مؤھل

 الغوص مرشد 3.7

  .ISO 24801-3 لمواصفات األیزووفقاً  فرد مؤھل

 الغوص بدون إشراف مباشر 3.8

التي تتم في موقع لغواصین مؤھلین لدیھم مستوى خبرة ُمالئم لألنشطة  الخدمة ُمقدم یوفرھا خدمة ھي
 الغوص.

 تحت االشراف المباشرالغوص  3.9

 .ُمقدم الخدمة قبل شخص ُمـعَیـَّن من -تحت الماء  - غوص ُمنظم یُرافق العمالء خاللھھو 

 تقییم المخاطر 3.10

الممكن  األذىنوع و ،ھذه المخاطرالممكن تضررھم من واألشخاص  ،المحتملة المخاطر ھو تحدید
  .بھا المعمول وإجراءات التحكم اصابتھم بھ،

 الزمالة فریق .113
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 دعم لتوفیر الغوص أثناء البعض بعضھم من مقربة علىیكونوا  غواصین ثالثة أو اثنین من فریق
 .المتبادل السالمة

 

 المتطلبات المشتركة/ الموحدة -4

 والمستضعفینصر القُ  4.1

 بالمسؤولیات درایة على الخدمة مقدمو یكون أن یجب ،المستضعفین أو صرلقُ ل الخدمات توفیر حالة في
 الالزمة الحمایة لتوفیر واإلجراءات السیاسات تنفیذ علیھم كما یجب .ذلك على تترتب التي اإلضافیة

  .نشطةاأل خالل تحدث التي االستخدام سوء احتیاطاتو

  .قاصراً  العمیل أن في حالة القانوني الوصي أو لوالدینمن أحد ا موافقة موثقة على الحصول یجب

ً  القاصر سن ملحوظة: یتحدد   .المحلیة للتشریعات وفقا

 المعلومات الواجب تقدیمھا 4.2

 تمھیدیة معلومات 4.2.1
 

 :التالیة للعمیل المعلومات المحلیة توفیر الخدمة مقدم على یجب
 

 وإنھاء الخدمة. واستالم، ،بدءمیعاد ب یتعلق فیما طرف كل بمسؤولیات المتعلقة الشروطأ) 
 . لو العمیأ الخدمة مقدمسواء  الخدمة إلغاء الطرفین من أي ختیارال المترتبة النتائجب) 

 .)الغوص ومؤھالت ،الطبیة الشھادات مثل( الخدمةخاصة ب تأھیل متطلبات وأي المسبقة ت) الشروط
 .المعدات متطلباتث) 

 .ج) التكالیف
 ح) متطلبات التأمین.

 .على البیئة ینالغواص اتعتبارات البیئیة شاملة توصیات للحد من تأثیراالخ) 
 .الخدمة من ةمعین یةبنوع المتعلقة القانونیة والمتطلبات الغوص تشریعاتد) 

 
 المعلومات اإلضافیة اآلتیة: توفیر، یجب 8 رقم وفقاً للبند إذا تضمنت الخدمة الُمقدمة تدریباً للغوص

 .حدود صالحیات الشھادات المؤھلة بعد إجتیاز الدورة -
 .مجال دورة التدریب -
 .إجراءات تنفیذ الدورة -
 .التقییم و معاییر إجتیاز الدورة بنجاح وطرق وسائل -
نظمة التدریب ھذه السجالت یمكن أن تُعطي إلي مأنھ سـیتم اإلحتفاظ بسجالت البیانات الشخصیة وأن  -

 .التابعة

المعلومات اإلضافیة توفیر یجب  تحت إشراف مباشر أو الغوص الغوص بدون إشراف مباشرفي حالة 
 :التالیة
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سالمة الغوص (مثل العوائق تحت ـ معلومات عن موقع الغوص وخاصةً األخطار التي قد تؤثر علي 
 .المیاه)

 .ـ نظام الزمالة في الغوص و/أو عدد أفراد المجموعة
 .حدود العمق و/أو الزمن المسموحـ 
 

 الخدمة تقدیم خالل معلومات 4.2.2

 :ةقبل كل غوصة أو كل حصة تدریبیة یجب تعریف العمالء بمعلومات األمان التالی
 ،وأدوارھم بطاقم العملالتعریف  -
 ،إجراءات الطوارئ -
 ،تحدید نظام الزمالة في الغوص / المجموعات -

 .مطلوب من العمالء تنفیذهتصرف الـ ال
 

 تقییم المخاطر 4.3

وعلیھ أن یتبع اإلجراءات  ،قبل كل غوصة للمخاطریجب على ُمقدم الخدمة أن یتأكد من عمل تقییم 
 .قدر االمكان تحت السیطرة ألقصي حد ممكن المخاطرالالزمة لضمان أن جمیع 

 :والمعدات المتاحة یجب أن تعتبر العوامل التالیة جزءاً من ھذا التقییم مع مراعاة قدرات المشاركین
 حركة الموج) -حركة المیاه ( مثال : التیار  -
 العمق -
 الرؤیة تحت الماءمجال  -
 درجة الحرارة -
 التلوث -
 طرق الدخول والخروج  -
 المناطق المحظورة -
بالثروة النباتیة واألحیاء  المتعلقة خطاراألخططة شاملة ُمالئمة منطقة الغوص لممارسة األنشطة الم -

 .المائیة
 خطة التعامل مع الطوارئ -

أن  إلىالنشاط إذا كان تقییم المخاطر یشیر  في راكعمیل من اإلشت أيمقدم الخدمة لدیھ الحق في منع 
  .ذلك في مصلحة العمیل و / أو العمالء اآلخرین

 
 .الصلة ذات السالمة وأحكام على السطح، توفیر الدعم إجراءات 4-4
 

 نداء التفقد 4.4.1
 

قبل النزول إلى المیاه وأیضاً ) وطاقم العمل العمالء( األفراد كافةالخدمة التأكد من عدد  مقدم على یجب
 بعد الخروج منھا. 
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 النشاط وقت ممارسة 4.4.2
من الوقت المحدد  األقصىیجب االتفاق مع كل مجموعة عند النزول إلى المیاه المفتوحة على الحد 

  .واإلنقاذ البحث عملیات إجراءات یتم تنفیذ الوقت ھذا تجاوز للنشاط، وفي حال
 

 ائماتعالرحالت  4.5
 

 الطاقمخاصة ب اعتبارات 4.5.1
 

 في مستخدمة سفینة كافیة على أي خبرة وذو مؤھل توفر طاقم عمل من التأكد الخدمة مقدم على یجب
  .لألنشطة ومناسب آمن بأسلوب السفینةالخدمات لضمان تشغیل  تقدیم
 :إذا لزم األمر التالیةالمختصین بالمھام  الموظفین قیام من التأكد الخدمة مقدم على یجب

 أ) اختیار، وتحدید مكان، وتقییم الموقع.
 .الماء وخارج داخل للمشاركین آمن وخروج دخول توفیرب) 

 .النشاط منطقة وأمن سالمة ت) مراقبة
 الروتینیة. الحاالت في المشاركین ث) إفاقة
 عاجًزا. الغواص فیھا یكون قد التي الحاالت ذلك في بما الطوارئ حاالت في المشاركین ج) إفاقة

 .ح) تفقد المشاركین
 المفقودین. المشاركین عن خ) البحث

  .الطوارئ حاالت في االنقاذ مع خدمة د) التواصل
 

 / السالمة ائماتعالتعلیمات  4.5.2
 

على  والبیئة ،والنشاط ،السفینة للتعلیمات خاصة بشأنالعمالء  التأكد من تلقيمقدم الخدمة على یجب 
 النحو التالي: 

 وأنظمة الطوارئ. أ) معدات
 .عائمةمتن ال على العام ب) السلوك
 ة.عائمال على المعدات ت) تخزین
 والمسؤولیات. القیادة ث) تسلسل

 ج) إجراءات التفقد. 
 .المیاه من والخروج الدخول وإجراءات اآلمن ح) اإلعداد

 .وامة السطحع تأخر اإلشارات، استخدام مثل: ، العملوطاقم  المشاركین بین التواصل خ) إجراءات
 

 عائماتلل اإلضافیة بالمعدات متطلبات خاصة 4.5.3

 :یلي بما السفینة تجھیز یجب ،الغوص السطحي أو/و الغوصسالمة أنشطة  ضمان أجل من
 ).الصعود ومنصة السلم،: مثل( الماء من والخروج الماء إلى اآلمن الدخول أ) وسائل

 الغوص علمب) 
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 .خاصة االسطوانات اآلمن للمعدات، التخزین ت) شروط
 ، على سبیل المثال:معدات إضافیةتتطلب بعض ظروف البیئیة المتنوعة أو األنشطة الحصول على 

 األضواء الالزمة للغوص أثناء اللیل. -
 .)للتنفس إضافیة غاز إمدادات ذلك في بما(إنخفاض الضغط  حاالت -
 مسار/ خط القفز.معرفة اتجاه /  -
 معرفة االتجاه/ المسار الحالي. -
 المنظار المزدوج. -
 

 الطوارئ إجراءاتو معدات 4.6
 

 الطوارئ معدات 4.6.1
أنشطة  ممارسة یتم فیھاالمواقع التي  كافةمن وجود المعدات اآلتیة في  التأكدیجب علي مقدم الخدمة 

 الغوص:
 .االنشاط الُمخطط لھ اتلنوعی ةناسبإسعافات أولیة م -
 .تصال مناسب لتفعیل خدمات الطوارئانظام  -
 عن لال تقمن األكسجین النقي في الدقیقة ولمدة  لتر 15 عن لال تققدرة ذات وحدة أكسجین للطوارئ  -

 .دقیقة 20
ً  ذلك كان كلما الخدمة مقدم یوفر أن الجیدة الممارسات من: ملحوظة ذات  للطوارئ أكسجین وحدة ممكنا

ً إنعاش یتلقى مریض ألي ٪50 یبلغ على األقل تركیزو، ٪100 یصل إلى تركیز قدرتھ  بسبب عدم اً رئویا
یتم  إلى أنللمریض  األكسجینستمرار توصیل وتكون ھذه الوحدة ذات قدرة كافیة تسمح باعلى التنفس، 

  .لھ بدیلة طارئة طبیة رعایة توفیر

 إجراءات الطوارئ 4.6.2

ممارسة علي المعلومات التالیة في كل موقع یتم فیھ  بحد أدنىتحتوى  كتوبةخطة طوارئ م توفیریجب 
 غوص:ال أنشطة

 سعاف، ونقل المصابین. اإلفاقة، واإلإجراءات  -
 .الطوارئ في حاالت كسجیناألإمداد  اتإستخدام وحد -
" الساخن الخط" مثل( الطوارئ حاالت في الطبیة االستشارة عن من بیانات التواصل)ضمعلومات (تت - 

 بتوافر المتعلقة البیانات ذلك في بما(القریبة  ةوالمراكز الطبی) الطوارئ أثناء الغوص الخاص بحاالت
 ).الترفیھيالغوص  أنشطة حالة ممارسة فيالضغط  إعادة غرفة

 الغوص معدات 4.7

أو قیادة الغوص باإلنابة عن  ةتوحفالم في المیاه غوصال اتتدریب ن عنوتزوید األفراد المسؤولیجب 
 .3-3رقم البند  فيدات الغوص المذكورة عبمقدم الخدمة م

الغوص  أو ،الغوص بدون إشراف مباشر أو التدریب، في الستخدمھا للعمیل المعدات توفیر في حالة
 .10 في البند رقمتطلبات الواردة الم تطبیق یتم وبناًء علیھ ،منفصلة خدمة ذلك یعد ،تحت إشراف مباشر
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 المستندات 4.8

  :مالطاق من أعضاء عن كل عضو التالیة المستنداتب االحتفاظقدم الخدمة یجب علي م
 .وتاریخ المیالد ،والعنوان ،اإلسم -
 الفحص الطبي. وشھادة ،والخبرة ،ھلمؤالتدریب وال -
 طاقم العمل. فيالمھام الُمكلف بھا كل ُعضو  -

 ةالالزم تالمؤھالبعضو في طاقم العمل  تأھل ي تثبتتال المستنداتب االحتفاظیجب على مقدم الخدمة 
 للعمیل إذا طلب اإلطالع علیھا.  المستنداتإتاحة ھذه ویجب  ھ،للقیام بالمھام الموكلة إلی

 
 البیئیة االعتبارات -5

 إجراءات  یتبعوا وأن ،المحلیة البیئة تجاه المسؤولیة وإظھار التزامھم تحمل الخدمة مقدمي یجب على
 قد یتسبب فیھا مجال عملھم، وتتضمن ھذه اإلجراءات ما یلي: ةمحتمل ةسلبی رآثا أي من للحد

 
 . في جلسات التوعیة أ) اإلحاطة باالعتبارات البیئیة، واألحیاء المائیة، وأیضاً التراث الثقافي

 . أمكن ذلك كلما، ائماتعالمراسي استخدام ب) 

 الممارسة الجیدة للغواصین.ب القیادةج) 

 

 السطحي الغوص -6
 األیزو ةممارسة ھذا النشاط وفقاً لمواصف علیھفإن  سطحي، طسلرحالت غ الخدمة مقدم إذا نظم

13289 . 

 

  الغوص االبتدائي (انترو دایف) -7
وفقاً  تدریب غوصشتراك في العمالء الذین لم یسبق لھم اال مع بتدائياال الغوصیجب أن یتم ممارسة 

 .11121األیزو  ةلمواصف

 الترفیھيتدریب وتعلم الغوص  -8
 

 العامة المتطلبات 8.1
 دورة.لنضمام للمتطلبات االالدورة التدریبیة  فيشترك كل م استیفاءیجب على مقدم الخدمة أن یضمن 

كل عضو في فریق  مھارة وأن ،التعلیميلمشتركین في الفصل ل مناسب أن یضمن عدد علیھیجب كما 
  .بأمانأنشطة الغوص  لممارسةأو مجموعة الغوص مناسبة  الزمالةنظام 

 مواقع التدریب 8.2
 

 التعلیم النظري أماكن 8.2.1
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التركیز مثل  معوقاتفي بیئة خالیة من ُمسببات تشتیت الذھن أو  النظريالتعلیم  تلقین دروس یجب
(مثل  ةكافی تعلیمیةوسائل وتجھیزات یلزم أن یكون المكان مجھزاً بو ،للتعلیم خصصالفصل الدراسي الم

لمعلومات استیعاب العمالء ل لضمانوالوسائل البصریة والسمعیة)  ،والحاسبات ،والمراجع ،المكاتب
  .إلیھم قدمةالم

 المفتوحة المیاه التدریب في مواقع 8.2.2

 مھارات تناسب المفتوحة المیاه الغوص في على للتدریب مواقع استخدام الخدمة مقدم على یجب
 بیئیة تغیراتب تتسم مواقع اختیار الخدمة لمقدم یمكن .المطلوب التدریبي والنشاط المتدربین وخبرات

  .المتدربینخبرة  رفع مستوى بھدف خاصة

 

 طاقم العمل 8.3

 العاملین في األنشطة التدریبیة. كافة مھامقدم الخدمة تحدید على م یجب

 عن كاملة مسؤولیة مسؤوالً  یكون) 2(مستوى  الترفیھيللغوص  مدرب عینأن ی الخدمة مقدم على
یحددھا  التيباإلجراءات وخطوات العمل  درب المعرفة الكافیةوأن یتوفر لھذا الم .وتعلم الغوص تدریب

  م الغوص.یستطیع تنظیم تدریب وتعل حتىدمة قدم الخم

 وفقًا 3 المستوى حتى الترفیھيالغوص  غواصي تدریبب 2مستوى من ال الترفیھيالغوص  مدربیقوم 
المدرجة  نشطة التدریب. أما أISO 24801-3 و ISO 24801-2 و ISO 24801-1 األیزو مواصفاتل

مدرب  فیھا التدریب فیشرف علیھا ویجري ISO 24802-1:2014في البند الرابع من مواصفة األیزو 
 .1ستوى ممن ال غوص

الغوص  مدربي قبل من إال خاصة تشغیلیة متطلبات على تنطوي التي التدریبیة الدورات إجراء یجوز ال
 -مثال ذلك :، اإلضافیة المؤھالت لدیھم الذین 2مستوى من ال الترفیھي

 الغوص اللیلي -
 الغوص باستخدام النیتروكس. -
 غوص الرؤیة المحدودة. -
 عمیقالالغوص  -
 الُحطام داخل غوصال -
 الغوص بالبدل الجافة -
 الغوص مع التیار -
 الجلید تحت غوصال -
 الكھوف داخل غوصال -
 فيساعدة للم ISO 24801-3وفقاً لمواصفة األیزو غوص  مرشدب االستعانةقدم الخدمة مكن لمی 

مھارات أو معرفة  أي قینتلولكن لیس لتقییم أو  ،العمالء ولتحسین مستوى السالمة اإلشراف على
 للعمالء. 
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 السجالت حفظ 8.4

 :التالیة للمتدربین المستنداتب االحتفاظ من التأكد الخدمة مقدم على یجب
 اإلقامة، وتاریخ المیالد العمیل.أ) االسم، ومحل 

 الطبي. أو االستبیان ب) الفحص
 بممارسة نشاط الغوص. خاصة خبرة وأ سابق تأھیل/  تدریب أيت) 
 العمیل. كفاءة من التحقق سجالتث) 

 . الدورة خالل الطالب تقدمج) مستوى 
 .سنوات 7ال تقل عن  لمدةبوثائق المتدربین  االحتفاظ من التأكد الخدمة مقدم على یجب

 

 

 المعتمدین للغواصین الغوص تحت إشراف مباشرو الغوص بدون إشراف مباشر -9

 ولةزالم الغرفة بطاقة یحمل مؤھل لمرشد شرافإ تحت ھذا یتم أن على ( لمجموعاتاالخدمة  9.1
  )الخدمة مقدم قبل من ومعین المھنة

 مسؤولیةجزء من أو كل  تحملغوص یمكنھم  مرشديأو  الترفیھيغوص للقد تشمل المجموعة مدربین 
ھذه الترتیبات  على یجب االتفاقأعضاء المجموعة وفقاً لھذه المواصفة.  علىالتلقین المناسب واإلشراف 

ً  بین   أنشطة تحت الماء.الطرفین من  يقبل مزاولة أ مقدم الخدمة والمجموعة ُمقدما

 الغوص بدون إشراف مباشر 9.2
 

الغوص. وتشمل العوامل  ممارسة غواص قبلكفاءة كل لتقییم  إجراء من التأكد قدم الخدمةم علىیجب 
وخبرة  ،غوصرحلة آخر تاریخ و ،الغوص الترفیھي تأھیل التي یجب أن تُؤخذ في اإلعتبار حداثة شھادة

الحالیة  ةلیاقالو ،سجل الغوصفي  نةودالبیانات الم وغیرھا من، الغواص المكتسبة منذ تاریخ الشھادة
  ص.اللغو

مثل (الغوص باستخدام مؤھالت خاصة الذي یتطلب  بدون إشراف مباشرالغوص  ال یمكن إجراء
 تالمؤھال ) إال في حالة حصول كافة العمالء علىطامالحُ  لرؤیةأو الغوص  ،الغوص اللیليالنیتروكس، أو 

 .مدونة في سجل الغوص ُمعادلة(شھادة متخصصة) أو خبرة  ةالمناسب

 علیھ إجراء، یجب غوص معینةعملیة  إلجراءغواص رات الكفاءة وقد بشأن شكوك أي في حالة وجود
  الغوصة. ھذهخالل  درب غوصمغوص أو  مرشد ھرافقیأو  تجریبیة،غوصة 

 التحكم الكامل مسؤولیتھكون ت ،غوص في موقع الغوص مرشدكاألقل  علىشخص مؤھل  تواجدأن ی یجب
  أنشطة الغوص. في

 تحت إشراف مباشرالغوص  9.3

 دم الخدمة:قیجب على م
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 .السالمة إجراءات تلقین - 
 .للمخاطر تقییم إجراء -
 زمالء الغوص. تعیین -
 .التشغیل متطلبات تحدید -
 .الموقع فيإجراءات الطوارئ  توفرمن  التأكد -
 النظم سیما ال ،من التأثیر علي البیئة الطبیعیة الحدوالوسائل الخاصة بمعلومات ال یشملتلقین بیئي  -

 .ةحساسال البحریة اإلیكولوجیة
 

الحصول على شھادة تأھیل "  تحت إشراف مباشر"الغوص  مشارك في رحالت على كلیتوجب 
مقدم  یجب علىعلى األقل.  ISO 1-24801 للمواصفةوفقاً وذلك  )،1مستوى ( الترفیھيللغوص 

  الغوص.ممارسة كل عمیل قبل ل غوصالوسجل  التأھیل الخدمة مراجعة شھادات

الغوص باستخدام مثل (مؤھالت خاصة الذي یتطلب  تحت إشراف مباشرالغوص  ال یمكن إجراء
 تالمؤھال ) إال في حالة حصول كافة العمالء علىطامالحُ  لرؤیةأو الغوص  ،الغوص اللیليالنیتروكس، أو 

 .مدونة في سجل الغوص ُمعادلة( شھادة متخصصة) أو خبرة  ةالمناسب

  غوص یتولى القیادة تحت الماء. مرشدشخص مؤھل ك تواجدیجب 

م لو ،مؤھالت خاصة أو ما یعادلھا من خبرات توفر تحت إشراف مباشررحلة الغوص  جراءإذا استلزم إل
في ھذه الحالة غوصة تعتبر الغوصة فإن  ،علي ھذه المؤھالت والخبرات ھإثبات حصول لعمیلستطع ای

  .8 البند رقمالواردة في  المتطلباتسري توتدریبیة 

 الغوص واقعم 9.4
 
خصائص لالمعرفة والفھم الكامل بل عن الغوص ؤوالشخص المس ضمان إلماممقدم الخدمة  جب علىی

 . الخاصة بھ ةالبیئیاالعتبارات موقع الغوص وأخطاره و

 طاقم العمل 9.5
 

شخص  من قبل الغوص تحت إشراف مباشروالغوص  الغوص بدون إشراف مباشررحالت یجب إجراء 
  األقل. علىغوص  مرشدمؤھل ك

الشخص الذي سوف یقود  فإن، الغوص مرشدمؤھالت تتجاوز مؤھالت قدرات أو  إذا تطلب الغوص
  عادلة.مُ علي خبرات  حصولھمناسب أو تدریب متخصص ل تلقیھ إثبات دلیل علیھ تقدیم الغوص

 

 الغوص معدات تأجیر -10

 المقدمة الخدمات 10.1

التي و إشراف تم تحتتالتي خالل أنشطة الغوص  ھاستخداماللغوص للعمالء ا اتمعدتشمل الخدمة تأجیر 
ً  ، وذلكدون إشراف ھي  .3-3البند  وفقا
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 ومالئمتھاختیار معدات الغوص ا بشأن اإلرشادات علىالعمالء  حصولمن التأكد قدم الخدمة م علىیجب 
مقاس جاكیت معادلة  مالئمة ل:(مث حتیاجات العمیلامؤھالت ولالمناسبة و ،نشطة الغوص المخطط لھاأل

 .الطفو وبدلة الغوص)

 . نوعيستخدام المعدات یتطلب تدریب االذین یستأجرون معدات الغوص أن  یجب إحاطة العمالء

 التالیة عند تأجیرالمعاییر  ل ألحدیاستیفاء كل عممقدم الخدمة من  من الممارسات الجیدة أن یتأكد: ةمالحظ
 :ستثناء القناع وأنبوب التنفس والزعانف و بدلة الغوصاب ،3-3المدرجة في البند  معدات الغوصكافة 

ً ) 2مستوىللغوص بحد أدنى ( تأھیل شھادة على ھحصول -  . ISO 24801-2 للمواصفة وفقا
ً  )1مستوى بحد أدنى ( للغوص تأھیل شھادة على ھحصول -  ةمارسم، و ISO 24801- 1 للمواصفة وفقا

 .غوص مرشد من الغوص تحت إشراف مباشر
درب مباشر من م تحت إشراف الغوص ةمارسم منالتأكد  للغوص، یجبالعمیل  تأھلفي حالة عدم  -

  .)2ستوي م( الترفیھيللغوص 
 

 معدات الغوص 10.2
 

 والوطنیة المعنیة. ،ةواالقلیمی ،لمعاییر الدولیةلعدات الغوص المؤجرة للعمالء مالتأكد من مطابقة یجب 
 ةاءللتأكد من أنھا تعمل بكفقبل تسلیمھا للعمالء  المؤجرةعدات الغوص م یفحص مقدم الخدمةیجب أن و

ُ  صیانتھاو ،یجب تنظیف معدات الغوصكما  كاملة. حتفاظ بسجالت االاالستخدام، ولتعلیمات  وتوفیرھا وفقا
  .الخاصة بھا الخدمة والصیانة والفحص

 طاقم العمل 10.3

عدات م واستخداماتخصائص لالمعرفة والفھم بم العمل التابع لھ طاق إلمامم الخدمة من یجب أن یتأكد مقد
في  لتقدیم النصح للعمالءى درجة من الكفاءة عل. ویجب أن یكون طاقم العمل الغوص المؤجرة للعمالء

 حددة.ستخدامھا في أنشطة الغوص الماو ،ناسبةختیار المعدات الما

 

 

 قائمة المراجع
 

متطلبات تدریب غواصي رحالت الغوص  -، خدمات الغوص الترفیھي 2-24802 المواصفة ]1[
 الجزء الثاني: المستوى الثاني.  - الترفیھي
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