


  مبادرة مصر بال غرقى
  وزارة الشباب والرياضة

االتحاد المصري للغوص واالنقاذ
  وبالتعاون مع الوزارات المعنية

الكود  المصري
تحميل

امسح  الكود



 حرصـــا علي حياة اإلنســـان ولكـــي تكون مصر بال غرقـــي، ومن منطلق 
اهتمـــام فخامـــة الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي بحيـــاة المواطـــن المصري 
وندائـــه بالحيـــاة الكريمة وبناء اإلنســـان، وجب علينا وضع اســـتراتيجية للحد 

من حـــوادث الغرق.

 هـــي مجموعـــة مـــن االشـــتراطات والمعاييـــر التي يجـــب توفرها على 
الشـــواطئ وحمامات الســـباحة والتي يتم اســـتخدامها من قبل المواطنين، 
حتـــى نضمـــن ان يكون المســـطح المائي آمن وصالح لالســـتخدام، والهدف 

األساســـي من إطالق هـــذا الكود هـــو الحد من حـــوادث الغرق.
 وتـــم اعداد هذا الكود مـــن خالل اللجنة العليـــا التنفيذية لمبادرة مصر 
بـــال غرقى برئاســـة األســـتاذ الدكتور أشـــرف صبحي وزير الشـــباب والرياضة 
وبعضويـــة ممثلـــي عن ســـبع وزارات معنيـــة )وزارة الدفـــاع – وزارة الداخلية 
– وزارة التنميـــة المحليـــة – وزارة الســـياحة – وزارة الصحـــة - وزارة التعليـــم 
العالـــي – وزارة التربيـــة والتعليـــم(، وأيضـــا تضـــم العضويـــة خبـــراء اإلنقاذ 

باالتحـــاد المصري للغـــوص واإلنقاذ التابـــع لوزارة الشـــباب والرياضة.

1 .                      L001 المنقذ كود
2 .           E 002 ادوات االنقاذ حمامات السباحه
3 .          E 003 ادوات االنقاذ الشواطئ
4 .      F 004 ادوات االسعافات االوليه
5 .      EN 005 البيئه المحيطه بالمسطح المائى
6 .AQ 006 ) االلعاب المائيه ) االكوا بارك
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كود تأمين المسطحات المائية 

وصف العناصر االساسيه التى يجب مراجعتها





وجـــود المنقـــذ شـــرط وجوبـــي اثنـــاء العمـــل بحمامـــات الســـباحة او 
. الكافيـــة  باألعـــداد  الشـــواطئ 

يجـــب ان يكـــون المنقذ مؤهل بدنيـــا وفنيا وحاصل علـــى دورة اإلنقاذ 
واالســـعافات األوليـــة مـــن االتحـــاد المصري للغـــوص واإلنقـــاذ التابع 
لـــوزارة الشـــباب والرياضـــة ســـارية، مـــع ضـــرورة إجـــراء كشـــف طبي 

للمنقـــذ مـــع كل تجديد للشـــهادة   .
يجـــب ان يكـــون المنقذ متعاقد بشـــكل رســـمى ومرفـــق بأوراقه الدال 
علـــى ذلك من عقـــد وتأمينات وخالفه كال على حســـب النظـــام المتبع 

بالهيئة.
زي المعتمـــد للمنقـــذ )كاب أحمـــر- تـــي شـــيرت اصفر- شـــورت احمر- 

شـــنطة وسط “شـــنطة اســـعافات آولية شـــخصية”(
االلتزام بمكان العمل وعدم االنشـــغال بأي وســـائل ترفيهية كالموبايل 

او غيره. 
فتـــره عمل المنقذ 4 ســـاعات يعقبها ســـاعة راحه بعد 4 ســـاعات عمل 

متواصل، مـــع ضرورة االلتـــزام بتوافر البديل.

بالنســـبة لحمـــام الســـباحة الغير منتظمة الشـــكل يتطلـــب توافر منقذ 
بحـــد ادنى لكل 100 متر مســـطح، ويتم التحديد بشـــكل اكثر دقة خالل 

الفنية.  المعاينة 
بالنســـبة لحمـــام ســـباحة 25متر يتطلب توافـــر عدد 2 منقـــذ بحد ادنى 
فـــي حالـــه عـــدد المســـتخدمين يصـــل الـــى متوســـط 100 مســـتخدم، 
وعـــدد واحـــد منقذ بحـــد ادنى وقـــت التدريبات الرســـمية باإلضافة الى 

. المدربين 

  L 001 أواًل : المنقـــــــــــــــذ كود

توافر المنقذين بحمامات السباحة

1

2

3

4

5

6

3

1

2



كثافة المستخدمين لحمام السباحة 

توافر المنقذين بالشواطئ

بالنســـبة لحمامـــات الســـباحة 50 متـــر “اوليمبـــي” يتطلـــب توافـــر عـــدد 4 3
منقذيـــن بحـــد ادنـــى فـــي وقـــت الترفيـــه ، وعدد 2 منقـــذ بحـــد ادنى وقت 

التدريـــب الرســـمي باإلضافـــة الـــى المدربين .

لـــكل مســـتخدم لحمـــام الســـباحة مســـاحة 3 متر مربـــع بحد ادنـــى بمعنى 
علـــى  المتردديـــن  لعـــدد  االقصـــى  الحـــد  يكـــون  م أن  حمـــا

الســـباحة 25*12.5 في الفتـــرة الواحدة ال يزيد عن 
150 فـــرد، بحيث تكون هناك حرية للمســـتخدم 
وأيضـــا عدم حـــدوث إصابات كمـــا يكون هناك 

رؤيـــة واضحـــة للمنقذ.

توفيـــر عدد واحـــد منقذ بحد ادنى لـــكل 100 متر 
بطول الشـــاطئ وذلك في الشـــواطئ المستوية 

. الطبوغرافية  والمسطحة 
ملحوظـــة: علـــى أي منشـــأة يعمل بها 

منقذيـــن  خمســـة  مـــن  أكثـــر 
يجـــب تعيين مشـــرف انقاذ 

المنقذين  عمـــل  لتنظيـــم 
وضمـــان جـــودة الخدمة



)طـــوق نجاه بالحبل – طـــوق اإلنقاذ – بورد انقاذ- عصا انقاذ - وســـيلة 
اتصـــال ثابتـــه او متحركـــة - برج انقاذ على حمام الســـباحه مما يســـمح 
للمنقـــذ بتوســـيع مســـاحة الرئويـــه بحيث ال يقـــل ارتفاع عـــن 1 الى 2 
متـــر – عوامـــه انقـــاذ معتمده – اليف جاكت –شـــنطة اســـعافات اوليه 
– اســـطوانة اكســـجين بمنظم ومســـك أوكسجين “اســـتخدام واحد” - 

كاميـــرات مراقبة تغطي المســـطح المائي(

 E 002 ثانيًا:  ادوات االنقاذ حمامات السباحه كود مقترح





 E 003 ثالثا: أدوات اإلنقاذ بالشواطئ العامة والقرى السياحية كود

ادوات دون شرطيه الوجود

ادوات شرطيه الوجود

وســـيلة انقاذ ســـريعة “ جيت ســـكي أو قارب مطاطـــي بمحرك خارجي 
“االوت بـــورد” بمقـــدرة مناســـبة” )شـــواطئ( باألماكن المصرح بهـــا، طبقا 

لطبيعة الشـــاطئ واألماكـــن المصرح بها.

)آلـــة تنبيـــه - توفيـــر برج انقـــاذ فـــي كل ٢٠٠م بطول الشـــاطئ بارتفاع 
مناســـب كال على حســـب طبيعة الشـــاطئ وبحيث ال يقل ارتفاع البرج 
عـــن مســـتوى األرض 2م -٣م– زعانـــف – اليـــف جاكت– عوامـــه انقاذ 
معتمده – صندوق اســـعافات اوليه – نظاره معظمه – وســـيلة اتصال 
ســـريعة - آلة تنبيه مثـــل الصفارة – اعالم الشـــواطئ التحذيرية – دفتر 

اليومية(  للمتابعة 
توفير وســـيلة اتصال ســـريعة تكون فـــي متناول المنقـــذ لالتصال عند 

الطـــوارئ )اإلدارة – اإلســـعاف – أقرب مستشـــفى – الطبيب ان وجد(
إذا زاد طـــول الشـــاطئ عـــن ٥٠٠م يلـــزم وجود وســـيلة انقاذ ســـريعة 
مثـــل: جيت ســـكي – قـــارب مطاطي فـــي الشـــواطئ المفتوحة )ظهر 

) لبحر ا
البـــد مـــن تحديـــد منطقـــه ســـباحه آمنـــه بالشـــواطئ وذلك فـــي حالة 
انخفـــاض عـــدد المتردديـــن علـــى الشـــاطئ ، ويتـــم تحديدهـــا باألحبال 

 . العائمة  والكـــور 
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 F 004 رابعا: أدوات اإلسعافات األولية والتنفس االصطناعى كود مقترح

)حقيبـــة منقـــذ– حقيبة إســـعافات أولية متنقلـــة –نقاله طبيـــه - غرفة 
اســـعافات اولية(

وتتكـــون حقيبة اإلنقاذ مـــن – امبوباج تنفس صناعي – خافض لســـان 
– ماســـك تنفـــس صناعـــي كبـــار وأطفال – ماســـك اوكســـجين أحادي 
االســـتخدام -   ممـــر هوائـــي مقـــص– جبائـــر مختلفة – ربـــاط ضاغط – 
مطهـــر – الصق جروح أحجام مختلفة – دمية اســـعافات اوليه للتدريب 

للمنقذين. الدائم 

توفيـــر أســـطوانة اكســـجين ٤-٦ لتـــر مملـــوءة ١٥٠ بار مـــزوده بمنظم 
لالســـتخدام فـــي حـــاالت الصدمة.
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 F 004 رابعا: أدوات اإلسعافات األولية والتنفس االصطناعى كود مقترح



  EN 005 خامسا : البيئة المحيطة بالمسطح المائي والصحة المائية

1- البيئة المحيطة

2- صحة المياه

كاميرات مراقبة
كاميـــرات مراقبـــه تغطـــى حمـــام الســـباحة او مجمـــع حمامات الســـباحة 

مل  لكا با
كاميرات مراقبه تغطى منطقة السباحة اآلمنة بالشواطئ

توفيـــر لوحـــة ارشـــادية او أكثر توضح تعليمـــات التشـــغيل، ويتم وضعها 	 
فـــي أماكن واضحـــة لرواد المســـطح المائي.

ال يوجـــد أي عوائق بجانب المســـطح المائى علـــى ان تكون منطقه االمان 	 
ال تقـــل عن 2 متر 

 ترقيـــم اعماق حمامات الســـباحه بكتابة واضحة علـــى جوانب أرض حمام 	 
السباحة. 

ارضية حمام السباحة يجب ان تكون امنه مانع لالنزالق  	 
اضاءه كافية لرؤية مستخدمي حمام السباحة	 
يجـــب وضـــع ســـور مـــن )زجـــاج – شـــبك – او غيره( مـــع وجود بـــاب يمنع 	 

الدخـــول دون رقابة وذلك في الحمامات الســـباحة الخاصـــة وفقا لمعايير 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة للحـــد مـــن حـــوادث الغـــرق وذلـــك ألي حمام 

ســـباحة يزيـــد عمقه عن 45ســـم( 
توفيـــر لوحـــة ارشـــادية او أكثر توضح تعليمـــات التشـــغيل، ويتم وضعها 	 

فـــي أماكن واضحـــة لرواد حمام الســـباحة.

   مراعـــاة مـــا جاء بقرارات وزيـــر الصحة رقم ) 960 ( لســـنة 1956 ورقم )418 ( 
لســـنة 1995 ورقم ) 28  ( لسنة 1997

لـــون الميـــاه باللون االزرق المعتاد – وجود جهاز لقياس نســـبه كيماويات حمام 
  PH – الســـباحة علـــى ان تكـــون كاالتى )الكلور مـــن 1.5 الى 3.0 الحـــد االقصى
الحـــد االدنى 7.2حتى 7.8 درجه قياســـية – ســـينارولك النســـبه ال تزيد عن 100 

ملـــى على اللتر او للدرجة القياســـية .





  AQ 006 ) سادسا : األلعاب المائية ) االكوا بارك

)طـــوق نجـــاه بالحبل - عصـــا انقاذ - وســـيلة اتصال ثابتـــه او متحركة - 
برج انقاذ على حمام الســـباحه مما يســـمح للمنقذ بتوســـيع مســـاحة الرؤية 
بحيـــث ال يقـــل ارتفـــاع عن 1 الـــى 2 متر – عوامـــه انقاذ معتمـــدة من االتحاد 
المصري للغوص واالنقاذ – اليف جاكت – لوحات ارشـــادية على المســـطح 
المائي والمداخل – شـــنطه اســـعافات اولية – اســـطوانة اكســـجين بمنظم 

ومســـك أوكســـجين “ اســـتخدام واحد “- كاميرات مراقبة(.
  Jacket Life التـــزام مســـتخدمي األلعاب المائية بإرتداء جاكـــت النجاة

خالل اســـتخدام المعدات االتية: 
)بداالت – قوارب شـــراعية – ألواح شـــراعية – كايات – لنشات بأنواعها 

– األلعاب المائية المختلفة(.
جميـــع ما ســـبق مـــن ادوات البد مـــن تواجدهـــم في جميـــع االوقات، 
ويتـــم ذكر االعـــداد التي يجـــب توافرها مـــن ادوات اثنـــاء المعاينـــة الفنية. 





خطوات المعاينة
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يتم منح األعضـــاء الفنيين باللجنة التنفيذية العليـــا للمبادرة الضبطية 
القضائية حتى يتثنى لهم تســـهيل مهمتهم. 

تشـــكيل لجنـــه فنية مـــن االتحاد المصـــري للغوص واالنقـــاذ ومندوب 
وزاره الشـــباب والرياضـــة ومندوبي الوزارات المعنيـــة وفقا لتبعية كل 

هيئة بها مســـطح مائي 
مراجعة جميع االشتراطات المتواجدة بهذا الكود 

فـــي حالـــه عدم توافـــر االدوات ســـالفة الذكر يتـــم إعطاء انـــذار ومهله 
لمـــده أســـبوع واحد فقـــط لتوفيرها. 

وفـــي حالـــة عدم االلتـــزام يعـــرض تقرير المعاينـــة الفنية علـــى معالي 
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة واالدارات المختصـــة ألخذ اإلجـــراءات القانونية.





تطبيـــق األكـــواد الســـابقة على جميع المنشـــآت التي لديها مســـطحات 
مائية “حمامات ســـباحة – شـــواطئ”

)القـــرى الســـياحية – الفنادق – الشـــواطئ العامة بالمحليـــات – األندية 
الشـــباب(. الرياضية ومراكز 

على جميع الشـــركات التـــي تقوم بتوظيف المنقذين ان تكون مســـجلة 
بوزارة الشـــباب والرياضـــة ومرخصه فنيا من االتحـــاد المصري للغوص 
واإلنقـــاذ، لضمـــان احترافيـــة العمـــل وضـــرورة وجـــود عنصر فنـــي بها 

)مـــدرب انقاذ مســـجل باالتحـــاد المصري للغـــوص واإلنقاذ(.
 ســـوف يتم منـــح شـــهادة صالحية فنية للمســـطح المائي “شـــاطئ – 
حمـــام ســـباحة” داخل المنشـــأة )شـــاطئ عام - فنـــدق – قريـــة – نادي 
– مركـــز شـــباب ... الخ( صـــادرة بصفة ســـنوية بعد المعاينـــة والمعايرة 
مـــن قبـــل اللجنة الفنيـــة المنبثقة من اللجنـــة العليا التنفيذيـــة للمبادرة 
بخـــالف مـــا يتـــم طلبه مـــن الجهـــات الحكوميـــة االخـــرى بعد اســـتيفاء 
بنـــود واشـــتراطات المعايير الفنية واألكواد المقترحة، وســـداد رســـوم 
المعاينـــة الفنيـــة، وتقديم شـــهادة الصالحيـــة الفنية للجهـــات المعنية.
 ســـوف تقوم لجنـــة من االتحاد المصـــري للغوص واإلنقاذ للمســـاعدة 
والمســـاهمة فـــي تحقيق البنود الســـابقة إذا تتطلب ذلـــك من أي جهة. 
لالستشـــارة الفنيـــة يرجـــى التواصـــل مـــع االتحـــاد المصـــرى للغـــوص 
واالنقـــاذ التابع لوزارة الشـــباب والرياضة والكائن فـــي )مجمع حمامات 
الســـباحة – الدور الثالث – هيئة إســـتاد القاهرة الدولـــى – مدينة نصر– 

تليفـــون )208250150 – -020825016 فاكـــس 020825010(

مالحظات عامة 





الكود المصري

اعداد
اللجنة العليا التنفيذية لمبادرة مصر بال غرقى برئاسة 

 األستاذ الدكتور أشرف صبحي 
وزير الشباب والرياضة
جمهورية مصر العربية

كود تأمين المسطحات المائية
(شواطئ - حمامات سباحة)
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