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 IG.20/9 القرار
 

 إطار فً السباحة مٌاه نوعٌة وضوابط معاٌٌر

 (LBC)البرّ  على مصادر من بالتلوث الخاص البروتوكول من V البند تطبٌق

 
 عشر، السابع المتعاقدة األطراؾ اجتماع إنّ 

 مصادر عن الناجم التلوث من المتوسط األبٌض البحر بحماٌة الخاص البروتوكول منC (1) 7 لبندا إلى استناداًا  -

ٌُشار الذي ،1966 العام فً وتعدٌله, البرّ  على وأنشطة  والذي, LBC بالبروتوكول فصاعداً  اآلن من إلٌه س

 البحر مٌاه نوعٌة بشؤن ّنٌهاوتب مشتركة ومعاٌٌر وضوابط إرشادات لصٌاؼة مّطرد إقلٌمً تعاون قٌام على ٌنصّ 

 ,البٌبٌة والمنظومات, الحٌة والموارد, البشرٌة الصّحة لحماٌة ضرورٌة محددة ألؼراض المستخدمة

 , العامة الصحة على مخاطر من ملّوثة مٌاه فً بالسباحة ٌقترن لماوإدراكاًا  -

 الدول تطور فً السٌاحة تلعبه الذي سًاألسا والدور المتوسط منطقة فً الكبٌر السٌاحً التدّفق باالعتبار وأخذاًا  -

 ,المتوسط ساحل على الواقعة

 بلدان فً للسٌاح جذباً  الوجهات أكثر من هً القرٌبة السباحة ومٌاه الشواطا أنَّ  أٌضاً  أعٌنه نصب وواضعاًا  -

 ,جمٌعاً  المتوسط

ٌّة عموماً  والسابحٌن ٌّاحالسّ  صّحة تعرٌض دون ناجعاً  استؽبلالً  السٌاحة صناعة استؽبلل إلى بالحاجة ومقّراًا  -  أل

 ,أخطار

 فً 1985 العام فً المتعاقدة األطراؾ تبّنتها التً السباحة مٌاه بنوعٌة الخاصة المإقتة المعاٌٌر إلىوبالعودة -

 ,عشر الثبلثة المشتركة اإلجراءات سٌاق فً, التلوث من المتوسط األبٌض البحر حماٌة على االتفاقٌة

 جدٌدة إرشادات من 2008 العام فً ونّقحته 2003 العام فً العالمٌة الصحة منظمة نشرته ما باالعتبار وأخذاًا  -

 , آمنة مابٌة استجمام بٌبات أجل من

 
 ,القرار هذا ملحق فً الواردة المتوسط منطقة فً السباحة بمٌاه الخاصة والضوابط المعاٌٌر تبّنً ٌقرر-

 
 السباحة بمٌاه الخاصة والضوابط المعاٌٌر تطبٌق لضمان الضرورٌة اإلجراءات تّتخذ أن المتعاقدة األطراؾ على وٌلحُّح -
 وإعبلم أربع سنوات ؼضون فً للسباحة مخّصصة مٌاه لكلّ ( بروفٌل) موجز شاطبً توصٌؾ ووضع المتوسط منطقة فً

 ,13 البند علٌه نصّ  كما LBC البروتوكول بطبٌعة تتعلق سنوٌة تقارٌر عبر الُمحَرز بالتقدم األمانة
 

, المتبّناة والضوابط المعاٌٌر بمقتضى العمل من المتعاقدة األطراؾ لتمكٌن برامج بوضع األمانةالبوٌط
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 ملحق
 المتوسط البحر منطقة فً السباحة بمٌاه الخاصة والضوابط المعاٌٌر

 
 مقدمة

 بمٌاه خاصة قتةمإ مشتركة وضوابط معاٌٌر 1985 العام فً برشلونة اتفاقٌة فً الداخلة المتعاقدة األطراؾ تبّنت

ٌّنات من مزٌد توّفر لدى بتحدٌثها تقوم أن أمل على, الساحلٌة االستجمام , جدٌد اقتراح إعداد جرى سنوات عشر وبعد. الب
م اقتراحاً  أنَّ  ؼٌر  قرار أيّ  إرجاء فتقّرر, ذاته الموضوع حول األوروبً المجلس من توجٌه لوضع ذاته الوقت فً قُدِّ

 قّدمت ذلك أثناء وفً. المعطٌات وضبط الدقٌقة األحٌاء بتحالٌل المتعلقة الجهود لتكرار تفادٌاً  الجدٌد التوجٌه تفعٌل وانتظار

 األوروبً االتحاد وتخلّى 2003 العام فً أصدرتها, "آمنة مابٌة استجمام بٌبات أجل من إرشادات" العالمٌة الصحة منظمة

 فً األوروبً البرلمان تبّنى, وأخٌراً . العالمٌة الصحة منظمة تبإرشادا صلة على جدٌد بآخر وبدأ القدٌم اقتراحه عن

 منظمة إرشادات من لكلٍّل  تمتثل وضوابط معاٌٌر المتوسط بلدان واقترحت, األوروبً المجلس من توجٌهاًجدٌداً  2006

. األوروبً المجلس وتوجٌه العالمٌة الصحة
 

 منظمة إرشادات على المتوّسط البحر مٌاه فً بالسباحة خاصة إرشادات من 2007 العام فً تّمتصٌاؼته ما قام ولقد

 وجرى". السباحة مٌاه" بـ الخاص األوروبً المجلس توجٌه وعلى" آمنة مابٌة استجمام بٌبات أجل من" العالمٌة الصحة
 تلك شرٌعاتت ولتنسٌق المتوسط البحر بلدان فً استخدامها ٌمكن حدٌثة وضوابط معاٌٌر لتوفٌر محاولة فً كاقتراح تقدٌمه

 بإعداد الخاصة بالتعلٌمات, 2009 العام فً, اإلرشادات قُِرَنت فقد, ذلك على وعبلوةً . متجانسة معطٌات بتقدٌم البلدان

 خبلل مٌاهه لنوعٌة توصٌفاًموجزاً  بلد كلّ  قّدم أن النتٌجة وكانت. البلدان شّتى منها لتفٌد المٌاه لنوعٌة موجزة توصٌفات
 المنعقد, "علٌها والمصادقة الشواطا وتوصٌؾ السباحة بمٌاه الخاصة والضوابط بالمعاٌٌر البتّ  أجل من التشاوري اللقاء"

 المستخدمة المنهجٌة وعلى والضوابط المعاٌٌر على بالمصادقة اللقاء أوصى وقد. 2010 الثانً تشرٌن 9-8 أثٌنا، فً

ًّ  للمكّون التابعة البإرٌة النقاط اجتماع على وبعرضها  البحر عمل خطة فً ومكافحته البحري التلوث تقدٌرب المعن

ًّ  فً واإلقرار للمصادقة تحوٌلها بؽرض 2011 فً( MEDPOL)المتوسط  البحر عمل لخطة البإرٌة الـنقاط اجتماع

 قد جمٌعاً  المتوسط البحر بلدان أنَّ  إلى اإلشارة من بدَّ  وال. برشلونة اتفاقٌة فً المتعاقدة واألطراؾ( MAP) المتوسط

 العالمٌة الصحة منظمة بمساعدة, السباحة مٌاه لنوعٌة الموجزة التوصٌفات إعداد أجل من استطبلعٌة دراسات أجرت
ًّ  والمكّون . المتوسط البحر عمل خطة فً ومكافحته البحري التلوث بتقدٌر المعن

 
 المعدة التهاب من بالحدّ  المتوسط نبلدا فً السباحة بمٌاه الخاصة المنّقحة والضوابط للمعاٌٌر األساسً الهدؾ ٌتمّثل   

 وعلى والبٌبة اإلنسان صحة بوقاٌة علمٌة معرفة على تقوم وهً. المٌاه عن الناجمة الصحٌة األخطار من وؼٌره واألمعاء
 أخذ من تتراوح فٌها ٌسبحون التً المٌاه نوعٌة حول وأحدث أفضل بمعلومات المواطنٌن تزّود كما. البٌبٌة باإلدارة خبرةٍر 

. السباحة تلك نوعٌة إدارة إلى السباحة مٌاه ومراقبة البسٌط لعٌناتا
 
, "جٌدة"و, "ممتازة" إلى السباحة مٌاه لنوعٌة وتصنٌفاً , وتقوٌماً  مراقبةً  المنّقحة والضوابط المعاٌٌر هذه وتقتضً   
 وإضافة. الدقٌقة األحٌاء ةبنوعً خاصة رقمٌة نوعٌة معاٌٌر مع المواصفات من مواصفة كلّ  وربط, "ردٌبة"و" كافٌة"و
 فً أُدِخل الذي األهمّ  المطلوب العنصر ٌبقى موجزة السباحة لمٌاه توصٌفات أو شاطبٌة توصٌفات إعداد فإنَّ , المراقبة إلى

 السباحة مٌاه خصابص عن بمعلومات, السلطات وكذلك, السابحٌن تزوٌد فهو هدفها أّما. المنّقحة والضوابط المعاٌٌر
. السباحة مٌاه نوعٌة على تإّثر التً المحتملة التلوث مصادر عن فضبلً , والهٌدرولوجٌة, والجؽرافٌة ,الفٌزٌابٌة

 
 التركٌز مع, التلوث وطرق الؽابط مصادر األولى بالدرجة ٌوضح أن هو الموجز السباحة مٌاه توصٌؾ من والُمراد   
 من بالؽابط التلوث على داللة أشدّ  الجدٌد الُمشِعر وهذا. بطًالؽا التلوث على المإّشر ُتَعدّ  التً, المعوٌة المكورات على

. القدٌم الُمشِعر
 
 ٌدٌر من وعلى. التؤّثر هذا ومدى سلبٌاً  تؤّثراً  السباحة مٌاه نوعٌة بها تتؤّثر التً الطرٌقة عن معلومات تتوّفر أن وٌنبؽً   

 المهم ومن. انتشاره وطرق السباحة مٌاه نوعٌة على السلبً التؤثٌر منها ٌنبعث التً المصادر ٌقّدر أن السباحة مٌاه موقع
 موضع خصابص فإنَّ , هذا على وعبلوةً (. منتشرة مصادر/محّدد مصدر, ُمعاِود ؼٌر/متواصل) االنبعاث نمط معرفة أٌضاً 
 تجعل إنما جمٌعاً  هأعبل المذكورة الجوانب وهذه. حاسماً  دوراً  تلعب( معزولة أم جارٌة كانت إذا ما) المحّدد السباحة مٌاه

 واقتراح أفضل بصورة التلوث مخاطر فهم فً المدٌر إلٌه ٌستند أن ٌمكن الذي األساس الموجز السباحة مٌاه توصٌؾ
. المناسبة اإلجراءات
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 واستخدام المّتخذة اإلدارٌة اإلجراءات صحة من جٌداً  التحقق فً ٌُسَتْخَدم أن الموجز السباحة مٌاه لتوصٌؾ ٌمكن هكذا   
 إعبلم فً ٌُسَتخَدم أن الموجز السباحة مٌاه لتوصٌؾ ٌمكن كما. التلوث معالجة إجراءات فً جٌداً  األموال
. المّتخذة إدارتها وإجراءات السباحة مٌاه بنوعٌة المواطنٌن/المجتمع

 .والحساب اسالقً مجرد ولٌس, النوعٌة وضمان المناسبة اإلدارٌة اإلجراءات هو المهمّ  فإنَّ , السٌاق هذا وفً   
 

والضوابط 30المعاٌٌر  
 ودرجاته الجرثومٌة المٌاه نوعٌة تقوٌم

( CFU/100ml) المعوٌة المكّورات أساس على)

 A B C D الدرجة
ٌّة القٌم  100 101-200 185 185**31 الحّد
 ردٌبة نوعٌة كافٌة جٌدة نوعٌة ممتازة نوعٌة المٌاه نوعٌة

 مباشر عمل
 

ٌّنات أخذ لتكرار األدنى الحدّ  ٌّنة: الع ٌّنات أربع من أقل ولٌس األقل على الشهر فً واحدة ع  فً بما السباحة موسم فً ع
ٌّنة ذلك . موسم كل قبل بدبٌة ع

 
-

 95th percentile intestinal enterococci/100 mL (applying the formula  95th Percentile = antilog (μ+ 

1,65 σ) 
- 

90th percentile intestinal enterococci/100 mL (90th Percentile=antilog (μ + 1,282 σ), μ=calculated 

arithmetic mean of the log10 values; σ= calculated standard deviation of the log10 values.  
     َٓ cfu/100 500 أُؼ٣ٞخ أٌُٞساد رؼذاد ٣زغبٝص إٕ ٓب اُالصّ ثبُؼَٔ ثبُو٤بّ ٣َُ٘قؼ, أُلشدح ُِؼ٤٘خ ثبُ٘غجخ -1

.عجبؽخ ٓٞاعْ 4-3 ػ٠ِ ّٓٞصػخ ػ٤٘خ 12 ٗزبئظ إ٠ُ األهَ ػ٠ِ ٗؾزبط اُزق٤٘ق ألؿشاك -  

. ػ٤ِٜب ٓقبدم أخشٟ رو٤٘خ أ٣ّخ أٝ اُـؾبء اخزشام رو٤٘خ ػ٠ِ اُوبئٔخ ISO 7899-2: ُِزؾ٤َِ أُشعؼ٤خ اُطش٣وخ -

  (2012 صب٢ٗاٍ ًبٕٗٞ 1 ٖٓ رجذأ) ع٘ٞاد 4 االٗزوب٤ُخ اُلزشح -

                                                 
30

 2015 خالل خاصة أخرى منتديات في المحتمل والتقدم التطبيق ىذا بشأن المتعاقدة األطراف تجربة ضوء في المعايير ىذه مراجعة يجب  
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 :اآلتً النحو على وذلك, تقوٌمها ٌجري سباحة مٌاه لكلّ  موجز توصٌؾ إعداد ٌنبؽً, اآلنفة والضوابط المعاٌٌر إلى إضافة
 

 

 الموجزة الشاطئية التوصيفات إعداد
( السباحة مياه توصيفات)

 
 على منها نسخة عرض بؽًوٌن, أدناه للصٌؽة مشابهة موّحدة صٌؽة بحسب موجزة شاطبٌة توصٌفات إعداد ٌنبؽً

 .عامة كمعلومات الشاطا
 
ٌّن خارطة على الموجز التوصٌؾ ٌشتمل أن ٌنبؽً, ذلك إلى إضافة    ٌّنات منها أُِخذت التً النقاط تب  ومصادر, الع

 فً ُذِكرَ  كما الشاطا تصنٌؾ على التوصٌؾ ٌشتمل أن ٌنبؽً كما. صلة ذات أخرى معلومات وأٌة والمرافق،, التلوث
. السابق دولالج
 

 العام السباحة مياه توصيف: موّحدة صيغة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عامة معلومات

: ..................................................... السباحة ومنطقة الشاطئ اسم
.............. (.....اإلحداثيات) الخارطة عمى الموقع.........................الموقع

..........  الطول خط..... .....العرض خط
 سم..........مالميل.............االرتفاع م..............العرض م........... الطول

: السباحة منطقة نمط
مفتوحة مغمقة طبيعيةبحيرة نيرية ريةبح 

: السباحة منطقة نمط
رمميةصخرية حصويةذلك سوى  عشبية ...... ........

.............  الميمالت سالت..........   األدواش  .........مراحيضال: الـ عدد: العامة المرافق
 النعم المياه؟ نوعية إلى يشير إعالم جياز أي المكان في يوجد ىل
 غير   رقمية لوحاتصوت مكّبر َأعالم: نعم  ال الخطر؟ من لمتحذير طرائق توجد ىل
.... ........ذلك

 ال   نعمالسيارات؟ لوقوف كافية منطقة توجد ىل. سبيل ال  ممر  طريق: الوصول
............ ذلك سوى   آلية رياضات إبحارسباحة: الشاطئ استخدام وجية
(............................. مثالً  األحد يوم) االستخدام ذروة عند السابحين عدد
 النوع نعم  الشاطئ؟ عمى لحيواناتا من سواىا أو كالب توجد ىل

 ال...........العدد........................
 محمر  مخضر بني شفاف غير شفاف: الماء لون
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 ال.............مقدارىا..........................نوعيا  نعم طحالب؟ أية ىناك ىل
.................... ....األوساخ نوع ما  ال     نعم نظيفًا؟ الشاطئ يبدو ىل

( تصنيف من أكثر استخدام يمكن: )المحيطة المنطقة خصائص
مدينية     سكنية       صناعية        زراعية           رممية كثبان 
نير فم    وجبال تالل   ذلك سوى          معشوشبة أرض ...............

 المحتممة التموث مصادر تحديد
الصحي الصرف  أوجدول نير َصْرف  الصرف من أخرى أنواع أخرى مصادر 

....................... األدنى الحد/ األقصى الحد( الموسم خالل: )الماء حرارة متوسط
(.................................... غربية/شرقية/جنوبية/شمالية: )الغالب الريح اتجاه
(................................... غربي/شرقي/ جنوبي/شمالي: )الغالب التيار اتجاه

............................................... وأسفمو الماء أعمى بين المسافة
: تموث حدوث حال في الوصل صمة أو الشاطئ مدير

 :الجوال الياتف..............:..........الياتف
... .....:................الفاكس........................
:............................................................................. العنوان

:............................................................................ المنظمة
: السباحة منطقة في اإلدارة فريق

- ........................................................................................ 

- ........................................................................................ 

- ........................................................................................ 

- ................................... .....................................................




