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 تمھید

الوطنیة للمواصفات والمعاییر (مجلس أعضاء  للھیئات عالمي اتحاد ي) ھمعاییرللالمنظمة الدولیة یزو (األ
 المجلسبعضو  لكل عادةً مسؤولیة إعداد المواصفات الدولیة. یحقاألیزو). تتولى اللجان التقنیة في األیزو 

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

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

إرشادات اللجنة  فيوتلك المتبعة لمباشرة تحدیثھا واردة  ،الوثیقة ھذه تطویرلات المتبعة جراءاإل
 وثائقتختلف بحسب أنواع  االعتماد معاییر یجدر مالحظة أن .األول الجزء الكھروتقنیة الدولیة واألیزو،

 الدولیة واألیزو، الفنیةإرشادات اللجنة بالواردة  التحریریة للقواعد وفقًا الوثیقة ھذه صیاغة تمت األیزو.
 ).www .iso .org/ directives نظرأ( 2 الجزء

 تحدید مسؤولیة األیزو تتحمل والھذه الوثیقة قد تكون خاضعة لحقوق براءات اختراع،  بعض عناصر
مذكورة  الوثیقة إعداد أثناءالتیقن منھا  تمالتي  ختراعاال اتبراء حقوق تفاصیل .بعض أو كل ھذه الحقوق

 ). www .iso .org/ patents (انظر االختراع. براءات اتقرارإلقائمة  في أو/و المقدمة في
إبداء تأییدنا  ا، وال یُقصد بھفقط سم تجاري في ھذه الوثیقة وسیلة لمساعدة المستخدمینالذكر أي یعتبر 

 .لھ
 والتعبیرات المصطلحاتعن معاني  وأ ،واصفاتللم ةالطوعی بیعةالط بشأن توضیحات على للحصول

 العالمیة التجارة منظمة التزام األیزو بمبادئ بشأن أي معلومات ، أواألیزومطابقة  المستخدمة في تقییم
  الرابط التالي:تجارة، یرجى الدخول على لل التقنیة بالمحدداتالخاصة 

www .iso .org/ iso/ foreword .html 

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

 تم بعد أن ) 11121/2009ISO 11121: 2009 ألیزوا (األولى الطبعة محل وتحلتَلغي  الثانیة الطبعةھذه 
 .تقنیًا تعدیلھا

 

 المقدمة
 غیرل الترفیھي وصالغنشاط تقدیم عند  الغوص تجربةإجراء  المستند ھذا فيالموصوف  البرنامج ینظم

 .التدریب من مزید على للحصول المشارك تشجیعل  رقابةو إشراف تحت ینالغطاس

 المعرفة فإن بالتالي، بطبیعتھ تجریبي ھو بل مؤھل، أيیؤھل للحصول على  ال التمھیدي الغوص برنامج
 فقط منھم مطلوب ھوما  ماب مشاركینال تلقین یتم .ضروریة لیست والمھارات الغوص بنظریات المتعمقة

  .الغوص مدرب من مباشر إشراف تحت الغوص تجربةجراء إل
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  الترفیھي الغوص خدمات
 السكوبا – التنفسة ھزبأج غوصاللنشاط  التمھیدیة البرامج متطلبات

 
      النطاق 1

یة التي تنظمھا جھات التدریب المعنیة التدریب البرامج محتوى لمتطلبات األدنى الحد الوثیقة ھذه تحدد
 رییمعا الظروف من ظرف أي تحت المتطلبات ھذه تعتبر ال .الترفیھي لغوصل التمھیدیة بالتدریبات

 .الغواصین تأھیللو لتدریبل

 البرامج على نطبقت ال ، وھيالمفتوحة المیاه بیئة في المشاركین تدریب برامج على الوثیقة ھذه تنطبق
 ).السباحة حمامات مثل( محصورة مائیة بیئة في حصریًا تتم التي

 الغوص لخدمات العامة متطلباتتعتبر مكملة لل والتي الخدمة، ھذهتقدیم  شروط أیًضا الوثیقة ھذه تحدد
 .)ISO 24803(.24803أیزو  القیاسیة المواصفة في المحددة الترفیھي

 

 المعیاریة المراجع 2

الواردة  متطلباتال من اباعتبارھ محتواھا كل أو بعضبحیث یؤخذ ب النص في التالیة الوثائق إلى یشار
 غیر مراجعتسري وحدھا. أما بالنسبة لل المذكورة الطبعةفإن  ،المؤرخة للمراجع بالنسبة .وثیقةال هھذب

 ).ھبتعدیالت( إلیھ المشار المستند من طبعة أحدث فتسري ،المؤرخة

 تدریب متطلبات – الترفیھي الغوص تخدما ،ISO 24801-3: 2014، 2014 :3-24801أیزو 
 .الغوص قائد –3 المستوى: 3 الجزء - الترفیھیة الغواصین

 - الغوص مدربي تدریب متطلبات – الترفیھي الغوص خدمات ،ISO 24802-2، 2-24802أیزو 
 .2المستوى: 2الجزء
 .الترفیھي الغوص خدمات لمقدمي متطلبات – الترفیھي الغوص خدمات ، ISO 24803، 24803أیزو 

 
     تعریفات و مصطلحات 3

 التالیة:  والتعریفات في حدود غرض ھذه الوثیقة تسري المصطلحات
 للمصطلحات بیانات بقواعد IEC الفنیة الدولیة اللجنةو ISO )للتوصیفالمنظمة الدولیة اإلیزو ( تحتفظ

 :التالیة لعناوینعلى ا التوحید في الستخدامھا
 http://www.iso.org/obp على متاح: اإلنترنت عبر للتصفح یزواأل موقع -

 http://www.electropedia.org، تحت الرابط الفنیة الدولیة اللجنةموسوعة  -

 وھي الترفیھي، غوصیصدر شھادات الو التدریب برامج وفری كیان ھي :التدریبمنظمات   3.1
  .تھجود وإدارة التدریب تنفیذ عن المسؤولة

 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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  أو أیزو 24802-1یزو ھو شخص مؤھل وفقاً لمواصفات األ الغوص (مدرب سكوبا): مدرب  3.2
 التوالي على 2-24802

ً  مؤھل شخص ھو :الغوصمرشد   3.3   24801-3یزو األ لمواصفات وفقًا
 غوص   بإجراء المفتوحة المیاه في )السكوباالغوص ( تجربة في یشترك الذي الشخص: مشاركال 3.4

 .للغوص مؤھل على یحصل الھو و تمھیدي، اسكوب
  ظروف وفرت المیاه،من مساحة  أو للنشاط مناسب بعمق سباحة حوض :المحصورة لمیاها 3.5

 .ومداخل الوصول المیاه، بالرؤیة والعمق، وحركة یتعلق فیمامشابھة           
المسطحات المائیة  ظروف توفر السباحة، حوض من بكثیر أكبر المیاه من مساحة :مفتوحةال میاهلاا3.6

 الطبیعیة
 أو  الغوص مدرب قبل من سكوباسباحي غوص  من مجموعة على اإلشراف :المباشر اإلشراف 3.7

 حالة الحاجة في  السریع بالتدخل یسمح لھ موقع في یتواجد الذي الغوص قائد
منظم الھواء ، الھواءومنظم المعدات من الزعانف والقناع وأنبوب التنفس  تتكون :معدات الغوص 3.8

السریع من  سریع التحررالطفو، ونظام دل امع و االسطوانة،حمل  نظامو االسطوانة،، و البدیل
والوقت  العمق، ووسائل لقیاس األسطوانةلضغط (في حالة االحتیاج ألوزان)، ومقیاس  ناوزاأل
 .)حسب االحتیاج( غوصال بدلة، وخاملال لغازل التعرض من آمن بشكل لحدلو

 .منظمبالالھواء  منظم إلى اإلشارة أیًضا یمكن: 1 المالحظة
مصدر الھواء البدیل یمكن ان یتراوح من مرحلة ثانیة اضافیة للمنظم الى نظام  :2 المالحظة

 بمصدر ھواء مستقل. احتیاطيتنفس 
 .التنفس غاز ضغط مراقبة جھاز عن عبارة یمكن أن یكون الغاطس الضغط مقیاس :3 المالحظة
 المثال، سبیلى عل( إضافیة معدات المحددة األنشطة أو البیئاتبعض  تتطلب أن یمكن :4المالحظة

 ).كینسأداة قطع أو  الماء، تحت مالحةجھاز داعم لل
 

 :االختصاصات 4
 تحت المفتوحة المیاه في التمھیدي الغوص في بأمان المشاركة من المشاركین تمكین البرنامج یضمن
ً  سكوبا مدرب إشراف  یمكن الغوص، مدرب تقدیر على بناءً . 24802-2لألیزو  القیاسیة للمواصفة وفقًا

ً  أخرى تمھیدي وصغ عملیات فية المشارك للمشارك  لقائد المباشر اإلشراف تحت ،الوثیقة لھذه وفقًا
ً  المؤھل الغوص   .أ الملحق ،ISO 24801-3: 2014لألیزو القیاسیة للمواصفة وفقًا

بنفسھ  الغوص معدات أو التنفس غاز على للحصول المشارك یؤھل ال الوثیقة لھذه وفقًا البرنامج إتمام إن
 بدون الترفیھي الغوص في المشاركةب للمشارك یسمح ال أنھ كما سكوبا، لغوص أخرى خدمات أي أو

  مرشد غوص أو سكوبا مدرب قبل من مباشر إشراف
  

 :المشاركة شروط 5

 :القصر 5.1

 .قاصر اشتراك في حالة القانوني الوصي أو الوالدیناحد  مكتوبة من موافقة على الحصول یلزم ضمان
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  :البدنیة واللیاقة الصحة متطلبات 5.2

في صورة وذلك ، الترفیھي للغوص ولیاقتھ لمشاركل طبيال حصبالف موثق إثبات على الحصول یجب
إلى الجھات الطبیة ، أو ارك في حالة الشك تحویل المش یتماستمارة استبیان الحالة الطبیة.  أوطبي  تقریر

على فإن ، طبیب قبل من المشارك فحص یتم لم إذا. الغوص مدربحسب تقدیر المناسبة جراءات اإلتخاذ ا
المخاطر بالعوامل وبو باالعتبارات الصحیة واللیاقة البدنیة المرتبطة بأنشطة الغوص، ھالخدمة تعریف مقدم

 .بالتوقیع المكتوبة لمعلوماتباستیعابھ وفھمھ لیقر  أن المشارك علىو بالغوص،المتعلقة 

 ."أ" الملحق فية الطبی معلوماتالملم بال تم إرفاق نموذج لھذا المستند: مالحظة
 
   :تمھیدیة معلومات 6

ركین قبل بدایة رحلة الغوص، وذلك وفقاً لمواصفة األیزو اعلى مقدم الخدمة توفیر معلومات كافیة للمش
ً لھذه المواصفة یتحتم إفادة المشاركین بأن إتمام  ذلك، إلى باإلضافة .24803رقم  رحلة الغوص وفقا

 كما سكوبا، لغوص أخرى خدمات أي أو الغوص معدات أو التنفس غاز على لحصوللیؤھلھم  الدولیة ال
 .مباشر إشراف بدونالغوص الترفیھي  في لمشاركةل یؤھلھم  ال
 

 دات:المع 7

 المعدات      7.1

 :التالیة المعدات ستخدامال ركین على قدر كاف من المعرفة األساسیةاعلى مقدم الخدمة التأكد من أن المش

 ) القناع، أ 
 ب) الزعانف،

 ت) التنفس تحت الماء،
 الطفو،معادل ث) 
 ،(في حالة االحتیاج ألوزان)  ناوزاألمن  السریع حررلتنظام اج) 

 د) منظم الھواء 
 ، )حسب االحتیاج( غوصال بدلةح) 

 ،   )ھواءال ضغط مراقبة جھاز( الغاطس الضغط مقیاس) د
 .البدیل التنفس غاز نظام) ز

         :لغوصلتعلیمات  7.2
الغوص وبیئة الغوص، عن ركین على قدر كاف من المعرفة األساسیة اعلى مقدم الخدمة التأكد من أن المش

   :فیما یتعلق باآلتي

 ، النفس عدم حبس -   :أسباب) أ
 ،  التمھیدي الغوص أثناءنتظم مال التنفس -
 ،ببطء الصعود -

 معادلة الضغط أسالیب  )ب
 ، )الخطرة المائیة األحیاءمثل  ( المحتملة المخاطرت) 
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 ،الید إشارات) ج
 .علیھ الحصول یمكن وأین، التدریب من مزیدالللحصول على  السعي ضرورة) د

 

      الغوص: مھارات 8
ً  الضحلة المیاهبالغوص في  التالیة الغوص مھارات أداء التأكد من تمكن المشاركین من یلزم  2.9 للبند وفقا
 :العمیقة المیاه إلى االنتقالقبل 

 
 ،الماء تحت التنفس)  أ

 ،القناعالماء من  إزالة) ب
 اسالیب معادلة الضغط) ج
 استرجاع و ازالة الماء من المنظم تحت الماء) د

 

    المیاه في األنشطة متطلبات  9
  عامةً  متطلبات  9.1

 منفصل بشكل) 3.9 انظر( المفتوحة والمیاه) 2.9 انظر( الضحلة المیاه في األنشطةب القیام یمكن 9.1.1
 إلى المشاركین نقل قبل ةً بدای الضحلة المیاه في المھارات التدریب على مع واحدة رحلة في دمجھا أو

 .االعمق المیاه
تكون الظروف ال عندما  .وحده الغوص مدرب مسؤولیة ھو لمشاركینعلى ا اآلمن اإلشراف إن 9.1.2
یتعین  ،)مثالً  لمیاهبافي حالة وجود حركة كبیرة  أو ضعیفة الماء تحت الرؤیة تكون نحی( مثالیةالبیئیة 
 الغوص مدربقد یستخدم  .مسؤولیتھ تحتعلیھم  الذین یشرفركین اتقلیل عدد المش الغوص مدربعلى 

سالمھ  غواصياو  دحبل الصعوو أ/ومحطات الدعم السطحیة و ،أیضاً مساعدات إضافیة لتحسین السالمة 
 غوص مرشدي ینمؤھل األقل على وایكون أن فإنھم یلزم لسالمة،ل غواصین إذا تواجد .

 ةالضحل المیاه 9.2
 مھارات جمیع علىوھو الذي یشرف  المیاه، في أنشطة أيالقیام ب خالل الغوص مدرب تواجد یلزم 9.2.1

ً  المشارك أداء كان إذا ما الغوص مدرب یقرر .مباشرة الغوص ً  المضي أجل من مرضیا  .العمیقة لمیاهل قدما
 .8 للفقرة وفقًاادائھا  التأكد من تمكنھم منو الغوص مھاراتب المشاركین تعریف یتم  2.2.9

 ثمانیة لكل ال یزید عنیجب أ المشاركین عددفإن  السباحة، حمام في المھارات ھذه لقینت تم إذا 9.2.3
لكل  أربعةعن المشاركین  عدد ، فال یزیدطبیعي موقعبالضحلة  المیاهفي  التدریبتم  إذاغوص.  مدرب
أن  یمكن .ستةال یزید عن  المشاركین عدد فإن الغوص، مدربلدعم  مرشد غوص، وإذا تواجد مدرب
الواقعین  شاركینعدد الم یسمح بزیادةولكن ھذا ال  مساعدة،دعم واللل لغوصل إضافیینمرشدین  یشارك
 .الغوص مدرب مسؤولیةتحت 

 أو رصیف أو قاربإجراء التدریب انطالقاً من  للمدرب یمكن ضحلة، میاه وجود عدم حالة في 9.2.4
 أو السلم أو زولالن حبل مثل جھاز باستخدامو مناسبة ظروف فيیة، بشرط أن تكون سطح دعم محطة
 .السطح من متر 2 بحد أقصى نزول المشارك عمق في للتحكم منصة
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 لمدربا وال یسمح 1:1یتحتم ان تكون النسبة  . السلم أو زولالن حبل استخدام عند1: 1 إلى  نسبة تصل
 المیاه في المطلوبة مھاراتال إال بعد تأكده من تمكنھم من االنتقال الى المرحلة االعمق ب لمشاركینل

  .الضحلة
 .النھار ضوء في الغوص رحالت التدریب على مھارات تتم كل أن یجب  9.2.5
 المفتوحة المیاه في الغوص 9.3

ً  سكوبا مدرب قبل من مباشر إشراف تحت المفتوحة المیاه في الغوص یتم أن یجب9.3.1  لمواصفةل وفقا
 .)ISO 24802-2. (24802-2األیزو 

 ISO( 24802-2األیزو  لمواصفة وفقًا سكوبا مدرب فإن الفرعي، ا البندھذ تفسیر لغرض:  ملحوظة
 .2 المستوى من" سكوبا مدرب"ھو ) 24802-2

 مدرب كلل أربعةال یزید عن  المشاركین عددفإن  المفتوحة، المیاه في المھارات ھذه نقیلت تم إذا 9.3.2
 المشاركین عدد فال یزید 2 المستوىمن  الغوص مدربلدعم  الغوص قائد. إذا تواجد 2 المستوى من غوص

في  أو ضعیفة الماء تحت الرؤیة تكون نحی( مثالیةعندما ال تكون الظروف البیئیة  .لكل مدرب ستةعن 
 تقلیل عدد المشاركین الذین یشرف علیھم الغوص مدربیتعین على  ،)مثالً  حالة وجود حركة كبیرة بالمیاه

 .مسؤولیتھ تحت والواقعین
 تتجاوز ال أعماق علىو النھار، ضوء في المفتوحة المیاه في الغوص عملیات جمیعیشترط إجراء   9.3.3

 .السطح إلى المباشر الرأسي بالوصول تسمح التي المیاه وفي اً متر 12
 مسؤولیة تفویض الثاني المستوى من الغوص لمدرب یمكن المفتوحة، المیاه في الغوصرحلة  ثناءأ  9.3.4

 الخروج وأ سطحیة استكشافیة رحالت أثناء لمشاركینل تھمرافق حالة في الغوص لمرشد المباشر اإلشراف
 .من الماء

 مجھًزا الثاني المستوى من وصالغ مدرب یكون أن یجب المفتوحة المیاه في الغوصرحلة  أثناء  9.3.5
 :یلي بما األقل على

  3.8 للبند وفقا الغوص معدات)  أ
 قطع أداة/  الغوص سكین) ب
 الطوارئ إشارات جھاز) ج

ً  ذلك كان إذا الغوص علم مع سطحیة دعم محطة استخدام الجیدة الممارسات من: ملحوظة  .مناسبا

  بمعدات األقل على مجھزین المشاركون یكون أن یجب المفتوحة المیاه في الغوصرحلة  أثناء 9.3.6
ً  الغوص  والحد والوقت العمق قیاسسائل لوو لغوص السطحيأنبوب التنفس لمع العلم بأن  8.3للبند  وفقا

 غیر ضروریة. خاملال لغازل التعرض من

في المیاه المفتوحة في أي أنشطة أخرى باستثناء اإلشراف  نشاطالغوص أثناء أي  مدرب ینخرط ال  9.3.7
 ركین.اعلى المش المباشر

 الھوائیة الفراغاتلمعادلة التحكم في النزول إلى الماء بحیث تتاح لكل المشاركین الفرصة  یلزم  9.3.8
 . المشارك/  لمدربل 1 : 1 نسبةوب القاع نزول باتباع خط  باستخدام حبل النزول او أي
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 أ المرفق
 )إفادة(

 الطبيالستمارة االستبیان نموذج 
 

 إقرار طبي
 

السلوك بالمحتملة أثناء ممارسة الغوص الترفیھي، و ببعض المخاطرب ھذه االستمارة بموجیتم إفادتكم 
 .الترفیھيأثناء أنشطة الغوص اتباعھ المطلوب منكم 

 
خاصاً  اً ملئ ھذه االستمارة الطبیة، التي تتضمن جزء الترفیھيللتسجیل في رحالت الغوص یرجى منكم 

 بمعلومات التاریخ الطبي الالزمة.

 لمشترك:لمعلومات 

خضوعكم  لزمما إذا  فادتكمإ التي تضم بعض المعلومات الطبیة، ھواإلرشادیة الغرض من ھذه الورقة  -
للفحص الطبي قبل المشاركة في رحلة الغوص الترفیھي أم ال. إذا انطبق علیكم أي من ھذه النقاط، فإن 

وإنما یعني أنھ یجب علیكم طلب استشارة الطبیب ، الترفیھيذلك ال یعني عدم تأھلكم لممارسة الغوص 
 .لسالمتكم الشخصیة

 .التوقیع أمام كل نقطةبأدناه التالیة اإلقرار بقراءة وفھم المعلومات منكم یرجى  -

من ھذه البنود لدیكم فانھ لسالمتكم یجب علیكم استشارة طبیب قبل  أيحالة وجود  فيیرجى العلم انھ 
 الترفیھينشاط الغوص  فياالشتراك 

 التوقیع :یجب علیكم استشارة طبیب في حالة
  الحمل، أو االشتباه في الحمل

  )النسل تحدید باستثناء عقاقیر(تعاطي أدویة بانتظام 
  سنة، وینطبق علیكم أیاً مما یلي: 45 عمر یتخطى

-  ً   أن تكون مدخنا
  أن تعاني من زیادة مستوى الكولیسترول -

 التوقیع :في أي وقت منقد عانیتم علیكم استشارة الطبیب إذا كنتم 
  ممارسة الریاضة عند الصفیر التنفس، أوأثناء  الصفیر الربو، أو

  أي نوع من أمراض الرئة
  )تھتك الرئة(االسترواح الصدري 

  جراحات سابقة في الصدر
  األماكن المكشوفةمن الخوف من األماكن المغلقة والخوف 

  أو تعاطي أدویة لتجنبھا ،الصرع، والنوبات، والتشنجات
  )جزئي للوعي/  فقدان كامل(سوابق من فقد الوعي أو اإلغماء 

  نخفاض الضغطاسوابق من حوادث الغوص أو مرض 
  سابقة لمرض السكر
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  تعاطي أدویة للتحكم في ضغط الدمسوابق من ارتفاع ضغط الدم أو 
  ي من أمراض القلبألسوابق 

  سوابق من أمراض األذن، وفقدان السمع أو مشاكل في التوازن
  طاتلاو الج سوابق من تجلط الدم

  األمراض النفسیة
 أثناء ت لدىأاو نش تناك إذا الغوص علىاً قادر أكونال  قد يأنب أنا أعلم
 :التالیة الحاالت من أي الرحلة

 التوقیع

 لشعبا لتھابا مثل( التنفس في مشاكل أي أو األنفیة، الجیوب التھاب البرد،
 )القش حمى الھوائیة،

 

 التوقیع :منعلیكم استشارة الطبیب إذا كنتم تعانون 
  الصداع أو الصداع النصفي الحاد

  ماضیةال أسابیع 6 ـال خالل الجراحة أي نوع من أجریتمإن 
 على القدرة ىتؤثر عل التي ةأو األدوی أو المخدرات، ،لتأثیر الكحو تحت

 االستجابة
 

  اإلسھال أو التقیؤ، أو الغثیان، أو الدوخة، الحمى، أو
  (طقطقة األذن)المعادلة مشاكل 

  الحادة المعدة قرحة
  الحمل

 
 

 

 المراجع قائمة

: 1 الجزء - الغوص مدربي تدریب متطلبات - فیھيالتر الغوص خدمات ،ISO 24802-1 المواصفة ]1[
 1 المستوى
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