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 رحمن الرحيمبسم هللا ال
 

ءأنتتتش أشتتت  م اتتتا أم الستتتماء بنا تتتا    
رفتتس ستتمفسا فستت ا ا    ألهتت  لي ستتا 
 أمرج ضتحا ا    ارر  بدت  كلت  
 حا تتا امتترج منستتا ماء تتا  مر ا تتا 
 الجبتتتتتتاه أرستتتتتتا ا   م ا تتتتتتا لفتتتتتتم 
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 إلى رئيس دولتنا الجديد : 

اعلم أن االختالف عظيم ، وأعلم أن الحمل ثقيل ، كما أعلم أن كلل ذللف فلى 

لحظة لن يلوو  ، ويقلين علملى الل ي ال يهالكلأ  لف أن ل ملع المهل لين 

 .معين 

كن عللى عللم أن اللبالد فلى حاجلة  ،وان كنت ال أعلمف  ...يس دولتنا فيا رئ

وال تناااوع ا فتفواال ا " يتفللا كمللا يقللو  ل راإلللى مللن يوحللد كلمتفللا وي فللع 

واعتصام ا بحبال هللا : " عت ام بدينأ وكما يقو  طالبا اإل "وتذهب ريحكم 

 "وتفرق ا 

ان كنللت مو وفللا ف نللف اعلللم يللا رئيسللنا و ائللدنا ، انللف أمللام ل مو للوف ، و

فلسلوف يسلألف ....ن كنت ال محيص مسئوال فأعد للسؤا  جوابلاإمسئو  ، و

ربف عن عدلف فى رعيتف ، ولسوف يسألف عن إخالصف فى خدملة بلالد  

، وتوحيد  ل ففم ، ومواساتف ضعيففم ، وكفايتف فقيل مم ، والو لوف فلى 

م لادر الهكل  ،  وجأ ظالمفم ، والن  ة لدينلأ ، والعملل بعل عأ ، وتتبلع

ودرأ كل مفسدة ، وجلب كل منفعة ، ولسوف يسألف ويسألف علن كلل كبيل ة 

 .ا جوابللسؤا   وكل أملى أن تعد ... وصغي ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
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 عكت ومازلت تعكى ألبنائفا الكالب لى األم الحنون التى أإ

 نى رفعت محمدأماالدكت رة/    و        حميده عبدالسميع      الدكت رة/

عللل  والتقللدي  واالحتلل ام لمللا منللا كللل ال ففللى بمبابللة أم للللل الكللالب ،فلفللم

 .       لنا من خدمات   دموه

 كما نعل 

 رضا محمود أبو زيد/ خ األستاذاأل

  .على ما  دمأ لنا من تعاون الخ اج م ا العمل

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس

 المقدمة 
 ولالفصل األ

  ولالمبحث األ

 البيئية  يف السياحة در 

 ق ا   السياحة البيئية 

 أ مية السياحة البيئية 
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 ثار الس بية ل سياحة البيئيةاآل 
 

 المبحث الثاني

  مبا ئ  أنظمة اآليز 

  مراحه الحص ه   ي شسا ة اآليز 

  مشافه م د اه باآليز 

   ف ائ  الحص ه   ي اآليز 

  افس  بني نظام اآليز   
                        

 صل الثانيالف
 المبحث األول 

 أسباب إيجا  نظم اإل ارة البيئة 

    (10441نشأه نظام أ ارة البيئة )اآليز 

   (10441آليه الحص ه   ي شسا ة )اآليز 

 برنامج مهة  هبيق نظام اآليز    ي البيئة السياحية 
 

 
 المبحث الثانى  

 . أنظمة اإل ارة البيئية 
 

  10441يز   جب آبم نظام اإل ارة البيئية ل سياحية   

    مبتتتترراش إستتتت م امسا فتتتتم إ ارة المحميتتتتاش 10441س ستتتت ة اآليتتتتز 
 الهبيدية. 

   فم حماية البيئة.10441  ر اآليز 

 . ال حسن المس مر لال اء البيئم 

  
 الفصه الثالث
 المبحث ار ه

 ايم ارثر البيئم  
 الغر قة فم  ارنشهة ال م يمفن ممارس سا 
 ه ر  الم ه ل بيئةالسياحة  البيئة مابين ال  

 المبحث الثانم



 5 

 ة  م الغر قة الس بية ر البيئياارث 

   10441 ايم اال اء البيئم ل سياحة البيئة ب هبيق نظام االيز 

    م الغر قة 10441 هبيق اآليز   

   104441ن ائج  هبيق نظام اآليز 

 الفصه الرابس
 ال راسة المي انية 
 الن ائج  ال  صياش 
 المراجس 

 
 

 ةمقدم
 

ن واحلد البيئة" من  عدة سنوات  كإختيار عملى للحفاظ فى آ ب ز مففوم "السياحة        

 للع . ومللن وادامةالتلل اا البقللافى للمنللاطس وللمسللاممة فللى التنميللة المسللتو ةعلللى الكبيعلل

بيانات منظمة السياحأ العالمية فإن الكلب على السياحة البيئة فلى حاللة صلعود ملحلوظ 

وتقليديا كانت السلياحأ فلى  لدرجة أنفا أصبحت أس ع  كاع ينمو فى صناعة السياحة ،

م   دائما تاريهية بسبب وفل ة المملوارد الت اثيلة ، منفلا سلاحل البحل  االحمل  ،  لبأ 

 .ء الغ بية بواحتفا المتباينةال ح ا ، الساحل العمالى،ء جوي ة سينا

البيئللة فللى م لل  والحفللاظ  دورا مامللا فللى تنميللأ السللياحة 14441ويلعللب نظللام ا يللوو 

عليفا حيث أن تكبيس م ا النظام فى المؤسسات ال ناعية يعكى أملال فلى الحفلاظ عللى 

االسلتمتاع  جيلا   القادملةإسلتم ارما كبيئلة خمل اء تسلكيع األ السياحة البيئيلة لملمان

 بفا.

وأصبحت معاكل البيئة تلقى اإلمتمام المتوايد فى كافلة دو  العلالم فلى العقلود االخيل ة  

و للد بلل زت ملل ه المعللاكل نتيلللة إلسللتغال  مللوارد البيئللة بك يقللة متوايللدة والتللى بلغللت 

ى زروتفا من الن ف البانى من الق ن الماضى حيث أفسلدت  لدرت األنظملة البيئلة علل

التلديد التلقائى وأخلت بالتوازن الكبيعلى لفل ه األنظملة البيئلة حاصلة "منكقلة الغ د لة 

 عليفا. 14441يوو سوف يتم التكبيس عليفا .وإب از أممية دور ا  التى
 

 موكلة البحث

 تتلخص موكلة البحث 

 

 : نظرا لما يلى
 .عدم اإلمتمام بالسياحة البيئة كنمط مام من أنماط السياحة 

 جود أنظمأ بيئية من  أنفا الحفاظ على البيئة السياحية المستدامأ.عدم و 

  التللدمور المسللتم  للسللياحأ البيئللة بالغ د للة فللى ظللل ممارسللات  يلل  معلل وعة

 ناتلأ عن المع وعات السياحة

http://elsa3ed-online.com/vb/newreply.php?s=a81f30fd5c3df47e566143a42c364012&do=newreply&p=81644
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  ذات اإلتلامات البيئة ال حيحة. 14441عدم تكبيس نظام ا يوو 

  ةفى منكقة الغ د  14441عدم تكبيس نظام ا يوو 

 ا  وزارتى البيئة والسياحة للسياحة البيئة.ممإ 

 

فلى  14441ومن م ا المنكلس تمللن معلللة البحلث فلى التعل ف عللى دور ا يلوو 

 تفعيل السياحة البيئة فى الغ د ة

 

 

 

 همية البحثأ

 
دورا مامللا فللى الحفللاظ علللى السللياحة البيئللة مللن خللال   14441يللوو يلعللب ا        

 للحفلاظ عللى البيئلة 14441ا الح لو  عللى  لفاده ا يلوو ج اءات التى يتكلبفاإل

 -ويتمح ذلف فى :

 البيئة المستدامة فى تحقيس السياحة 14441وو يالدور الفام لآل. 

  سليم بيئا مو نظام إدارة 14441نظام. 

 تحقيس مبدأ السياحأ البيئة المتواصلة. 

  السياحأ فى الغ د ة فى تنمية البيئة 14441يوو أث  ا. 

 تحد من األعما  الغي  مع وعة على البيئة السياحة  ة تكبيس أنظمة بيئةأممي. 

  فلى العل كات  فى تقديم مدخل متلاملل لنظلام اإلدارة البيئلة 14441يوو دور ا

 بالبح  األجم  وخاضة الغ د ة موضوع البحث والتكبيس والموسسات

  الوصلو  اللى و الغ د لةمنكقة  فى بيئةفى تنمية السياحة ال 14441يوو دور ا

 النتائج الم جوه.

 

 هداف البحثأ
للبيئلة   جو من عمل م ا البحث مو محاولة إبتلار ملا ملو جديلد لتقديملأالفدف الم       

عليفلا ويتملح  والمحافظلةسلتمتاع بفلا فلى اإل جيا  القادمةمن أجل الحفاظ على حس األ

 -:ذلف فى األمداف االتية

 السلللياحية  عللل كات والمؤسسلللاتعللللى ال 14441يلللوو نظلللام ا  التعللل ف عللللى

 .بالغ د ة

  للليس فقللط علللى الغ د للة وللللن علللى بللا ى المللدن  14441تكبيللس نظللام األيللوو

 فى م  . السياحية

 تعليع اإلدارة البيئة ال ارمة لممان حماية البيئة السياحية. 

 و لللل ت متتكلبللللات  وم إدارة البيئللللة للافللللة المنعللللات السللللياحيةتوصلللليل مففلللل

 .14441يوو لدولية لآلالمواصفات القياسية ا
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 ة عللى كافل يئلةالب المسلتدامة وتكبيلس إدارة الللودة ةالتنميلة السلياحي  تحقيس مبلدأ

 .يةالمنعات السياح

 تكبيس السياسة البيئة ومتكلبات نظام اإلدارة البيئة . 

 

  خمل اء ملن  لانفا العملل عللى جل ب السلائحين اللى  سلياحية إللى بيئلةالتوصل

 ي  ال حيحة.مناطس البئيأ ذات المعاال

 

 فروض البحث

  
 -وف وض البحث كالتالى :  

  السياحة البيئة بالغ د ة  إلى تحسلين  على  14441يوو  د يؤدي تكبيس نظام ا

 وحمايتفا. البيئأ وك لف الحفاظ على السياحة البيئة اللودة

 س مبدأ اإلدارة البيئة السليمة وال حيحةتحقي. 

 علللى منكقللة  14441يللوو كبيللس نظللام ا حينمللا يللتم ت تحسللين البيئللة السللياحية

 والوصو  الى النتائج الم جوه من تحقيقأ.الغ د ة 

  

 محددات البحث

 المحددات المكانية 
         "علللللى منكقللللة  14441وو سللللوف يللللتم تكبيللللس  ملللل ه الدراسللللأ "دورااليلللل    

 الغ د ة

 المحددات الزمنية 
  2412مايو الى  2412سيتم تكبيس م ه الدراسة فى الفت ه من يناي  

 

 منهجية البحث
 

 المنهج المناسب للبحث لل ص ل الى النتائج المرج ة كالتالى: 

 -:ةالنظري الدراسة
 

 اللتللب والم اجللع الع بيللة واألجنبيللة نت نللت موا للع اإل عتمللاد علللىسلليتم اإل   

 ورسائل الدكتوراه والماجستي  السابقة  وال سائل العلمية التى تهص البحث

 

 -:انيةالميد الدراسة
مللدي ي الفنللادق  ستق للاء وتوزيعفللا علللى عينللأ ععللوائيأ مللنإ  ائمللةسلليتم عمللل 

 . 14441لمع فة مدي تكبيس نظام ا يوو  بالغ د ة وك لف العاملين بفا 
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 خطة البحث المقترحة

 

 الفصل االول
  وأنظمة ومبادئ ا يوو مميتفامففوم السياحة البيئة وأ  

  لتى تواجففاوط ق الح و  عليفا والمعاكل ا

 

 

 الفصل الثانى
  14441نظام أدارة البيئة  ا يوو 

 

 الفصل الثالث
 "فى منكقة "الغ د ة 14441ور ا يوو تكبيس  د  

 

 الفصل الرابع
 والنتائج والتوصيات الميدانية الدراسة
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 الفصه ار ه
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 ولالفصل األ
 لبيئية ()السياحة ا

 
 

 ول:المبحث األ
 

 البيئية   دريف السياحة 

 ق ا   السياحة البيئية 

 أ مية السياحة البيئية 

 ثار الس بية ل سياحة البيئيةاآل 
 

 المبحث الثاني

 مبادئ وأنظمة ا يوو 

 م احل الح و  علي  فادة ا يوو 

 معاكل متعلقأ با يوو 

  فوائد الح و  علي ا يوو 

 ودوافع تبني نظام ا يو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث األول



 11 

 
 
 
 

 البيئة تعريف السياحة       
 
ز مم حرفتة المحافظتة   تم البيئتة البيئة  ن ما  نبه م  نبدش ففرة السياحة     

ن  تتكه ماصتتة  إ‘ فتترا  بالبيئتتة  حرصتتسم   يستتا   متتام ارة التت مج متتا بتتين إمفانيتتإل

ر  فدته الستياحة الجما يتة فره  ه رش ماله الدشر ستن اش الماضتية بنتاء   تم الف

البيئة كلت  النت ع    د بر السياحةمرى     مام بال ن ع البيئم من جسه أاإلمن جسه  

  البيئتة .أب ر يحم  ن النفس الكى ي ضح الدالقتة ال تم  تربه الستياحةال رفيسم  ال 

مهتا متن أنمتاه الستياحة ئتة ال تم ح لنتا لفتم  مثته نمر فيف ي م   ظيتف البيم أبمدن

بمتا  هبيديتة فالسياحة البيئة ما  م إال م دة   الفر  بغر  االس م اع ليساي جا إال م 

 ريتف الستياحةقت   ر   د ي ج  ح لنا فم البيئة البرية  البحرية  فم  كا الص   فإنه

لتم ي حتق  "  ت  الستفر إلتم منتاهق هبيديتة (الصن  ق الدالمم ل بيئة)ة من قبه يالبيئ

ا الهبيدتتم التتم الم تته  كلتت  لبستت م اع بمناظر تتا  ازنستتال  تت ث بستتا  لتتم ي دتتر   

                                                                                                          "  الحاضرضار سا فم الماضم أ ح نبا ا سا  حي انا سا البرية 

 .( 5442  الجال )                                                       

 ول على الطبيعةعتمد فى المقام األت ومن هذا يتضح أن السياحة البيئة    

 فى النواحى لتتمث وإن االنشطة التى ترتبط بالسياحة بمناظرها الخالبه ؛

 -التاليه:

  الصي  البرى ل هي ر  الصي  البحرى لألسما. 

 س ق الجباه . 

 

 الشداب المراجنية. ه  الغ ص من أجهالرياضاش المائي 

 س فشاف فه ما فيسامه الهبيدة  إ أ.  
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 الرحالش فم الغاباش  مراقبة الهي ر  الحي اناش.  

 هس فشاف ال  يان  الجباإ. 

 قامة المدسفراشإ.  

 رحالش السفارى  الصحراء. 

 .ص ير الهبيدة  

 ثرىزيارة م اقس ال نايب ار. 

 .ال ج ه فم المناهق االثرية 

 

 تتم ل حفتتاظ فتتم آن م يتتار  ماحه البيئة"منتتك  تت ة ستتن اش فإ"الستتيبتترز مفستت م   

ق  ل مسا مة فم ال نمية المس  امة    متن  ال راث الثاافم ل مناه  اح    م الهبيدة

( فتتان اله تتب   تتم الستتياحة WTO_5441) الدالميتتة  اقتتس بيانتتاش منظمتتة الستتياحة

م صتنا ة أسترع قهتاع ينمت  فت صتبحشنستا ألبيئة فم حالة صتد   م حت ظ ل رجتة أا

بستتبب  فتترة متت ار ه    ا ييتت يا فانتتش الستتياحة فتتم مصتتر  ائمتتا  اريميتته .الستتياحة

لمريهتتة  منتتاهق ج يتت ة نضتتمشإ لفتتن منتتك متتا ياتترب متتن  شتترة ستتن اش  ال راثيتته  

 الستاحه الشتمالم   شتبه جزيترة ستيناء  حمتر منستا ستاحه البحتر ار مصر السياحية

 يا  المهتر  فتم أ ت ا  الستائحين جسة االزب احا سا الم ابينه. لم ا الغربيةء الصحرا

ن   بنم ممههاً ل  نميتة الستياحية ماصتة فتم ضهرش الحف مة المصرية أ لكل  إ  

الممهته بإ متاك فته  شبه جزيرة سيناء  البحر ارحمر لم  ستمح ستر ة  هبيتق  تكا

ست  امة البيئتة    قت  أظسترش زمتة لحمايتة الهبيدتة  ضتمان  جت    إاللح ياهاش ااإل

ن   فنتا ق  من جدتاش منهاتة البحتر ارحمتر بتأائج المب ئية ل مسح البيئم فم بدتالن 

 ارضرار . بد   االس  امة البيئية ق  لح ا سا

 

 

 

يضتتاً أنشتتهة الغتت ص  رحتتالش الستتفارى الصتتحرا ية فتتم م تتق فمتتا ستتا مش أ
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ح يتاج نظام البيئم الحساس ل    المناهق   لتكل  فسنتا  إضغ ه  ائ ة   م فا ه ال
م لن  يتتة ج يتت ة متتن الدمتتران    ال تتم ي ه تتب ال ضتتس أن  فتت ن ح متتاً أفثتتر حاياتت

حساسية ل مسالة البيئية   تم أن  ت ار بشتفه يت  م المحافظتة   تم المت ار  الهبيديتة 
 يمفتن  حمتر. سا ال تم  ج تب الستائحين ل بحتر ار    الم ار  كا  الثاافية  حماي سا  
 ق صتتتا ية  الف ائتتت  اإلج ما يتتتة  اإل أن  حاتتتق لمصتتتر   يتتت  متتتن"ل ستتتياحة البيئيتتتة" 

ق صتتا  الات مم  المح تتم   تتم حتت   نشتتيه اإل    مثته فتتم م تتق فتترص  مته مح يتتة  
ستت اء    رفتتس مستت  ى اال  متتام بتتال  م  ال د تتيم البيئتتم   إضتتافة لحماي ستتا ل متت ار  

المرجتتانم  حمتترلستتاحه البحتتر ارستت غاله إ جا تتاش  تت   ا لمنتتس اإل نفستتسا .  نتتا 
   بارة مجر   إ حمية هبيدية يهبق   يسا شر ه المحمياش    باره م إ

متن  ل قايتة  منتس المهترأستاس ا ن السماح بإس غاللسا  مامتا  ارش ل مشا  ة   مز
 بستكا  ي دار  مس حساسية الشت ي ة لته   ن  م ه اإلنسان  أنشه هحيث أ جك ره

ستا ار   ازنست مرق المرجتان   ضتمان إسي م الحفاظ   م ال نت ع البي لت جم لحت ائ
     كا ففر يد م    م النظرة البيئة.    ن أ نم  غير ل جي يفار

 ( .5442) الرحاه   
                                                                                                                                                                                                                 

فم حين أن مؤي ى الففر ارق صا ى ينظر ن إلم البيئتة   تم أنستا الفنتز التكى   

قتا رة   تم ال حت ه  ين ستم  أن البيئتة لتن  ا لن ينضب  ممز ن الم ار  الكى بت أبأ

   فر جامت نه فيدارض ن الففر السابق  يد بر ن أ   م  ى  غير ه إلس يداب أ ال ب

 أن  س غاله ممفتن  اش لفم  س غه م ار  ا  ثر ا سا بأقصم إم  حيث أن الهبيدة

حمتتر ارن  تتر  ستت احه البحتتر  أ ل حايتتق   ستتسيه كلتت    ال اتت م ال فن لتت جم  ستتي ة

متا مت مه ال نميتة أ متس الحاجته لستا.  ار لثر ة ق ميتة نحتن فتم أ ن إس غاله يد  إ 

ف التتم  حايتتق المدا لتتة الصتتدبة  الم ازنتتة بتتين  مه التتكى يستت فستت  المتت المستت  امة

نستتان  م ه با تته متتس الحفتتاظ   تتم البيئتته لفتته إ ل حايتتق الفائتت ةالمتت م ين الستتاباين   

 . ا زانسا

محددا بدقه  نن لم يكوإ ، Tourism-Eco بيئيةال إن مصطلح السياحة   

 إال ،ستمرارإعتباره قيد التأسيس والمراجعه بإب ن ،وبالتفصيل حتى اآل

 :ن محاوره هى كما يلىأ
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 زيت  ساستا   ست ن  التم الببئتة  الهبيدتة أ   يفتهمضراء نظ  م سياحة .1

س  مفي  فم النشاه السياحم    ن أن  فت ن ضتاره جميه  مم    ما 

  الثاافية ج ما ية اإل  ل جيةيفالمس  ياش ار

  

يحفمسا ال  م  الداه  الحس  أى سياحة    م سياحة مسؤ لة راش ه .5

 . ؤ ليه  ليس بالغرائز فاهبالمس

  بتته ستتياحة متتس  البيئتته فم ضتت ع يستت س   فتتم ليستتش مجتتر  ستتياحة .3

   تت    رالتت  م  الثاافتتةالبيئتتة متتس م قتتف إيجتتابم متتؤ ه  جا ستتا   

 .ثم الممارسة االل زام 

  جت   م ار  تا   فتال  نضتب   Sustainable  مس  امة  م سياحة .0

ح البيئتة ال هنيته  صتالح ل  م فم صابفده اإلس دماه الفثيب اآلن   

 ال هنيتة   تم المت ى  نميتة المح يتة  تم فتم صتالح ال    يضتاالبيئة أ

 .الم  سه  البدي 

 جتتتاه  احتتت   تتت  ال نميتتتة م اآلن فتتتم إستتت م ام الستتتائ  ح تتتيصتتتب اإل .2

حين ال يمنتس   "   " Sustainable Development  المس  امة 

ة يتتمتت ار  البيئستت  امة الأ  ممارستتة ستتياحية متتا إ   نمتته ستتياحم متتا

بالمدنم ال اسس "الهبيدتم  الثاتافم اآلج متا م"   ا  حتين يدتزز كلت  

 يمفتن الحفتم أن   النمه ا      الممارساش من اس  امة المت ار  البيئتة

 صت ياه   تكه ماب لته     الممارستة الستياحيةأ   كل  النمه الستياحم 

 .احة بيئةنسا سي الم ح  الكى يسمس بالا ه أ بيئة   م صالحه مس ال

  

 

 

 

 -ة البيئة تاريخيا بثالث مراحل هى:وقد مر مفهوم السياح
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 المرحلة االولى

اهق ال تم ال متن متاله   جيسته ل منت : ( متن ال  ت ث حمرح ة حمايتة الستائ)

المنلاطس البعيلده علن     درضته رمهتار ال  ت ث ماصتةً فتم ح  ى   تم  س يت  لته أ

لللبع   كللار مللددت البيئللة نفسللفا نتيلللةخصللاحبفا إ إال أن ملل ه الم حلللة العملل ان ،

دي لفقلدان المنلاطس ية مملن أالسائح والعل كات السلياحا كل من السلبيات التى مارسف

  .حياء الكبيعيأ فيفابيعة صالحيتفا وتفديد األالك

 الثانية المرحلة

نعلكة سلياحية ال تسلبب ملن خلال  إسلتهدام سلياحة وأ :( م حلة و ف الفدر البيئي)    

 . تلوا وبالتالي تحافظ علي ما مو  ائم وموجود في المو ع البيئي أي مدر او

 المرحلة الثالثة

صللالت الفللدر البيئللي  مللن خللال   إ :(  القائمللة لللة مللع أوضللاع البيئللةم ح) 

  وضلاعالتلوا البيئي وإصالت ملا سلبس إن  لام االنسلان بإفسلاده وإرجلاع األومعاللة 

                                     فمل وأحسن.يئية لت بح أختالالت البعاللة اإلو معليأ أكانت لما 

                                       .(http://ar.wikipedia.com)  

 

 همية السياحة البيئيةأ

 
السللياحة البيئيللة لفللا أمميللة خاصللة أكتسللبتفا مللن كونفللا تعمللل علللي تحقيللس 

سلتمد أمميتفلا ملن ذاتفلا والتلي تنبلع ملموعة متلاملة من األمداف وفي نفس الو لت ت

 :من طبيعة الممارسة ويملن التع ف علي أمم اللوانب في النقاط التالية 

  يللة المحافظللة علللي التللوازن البيئللي ومللن ثللم حمايللة الحيللاة الكبيعيللة الب يللة والبح

 نفا تستهدم كمنفج للو اية بدال واللوية من التلوا وبالتالي فإ

 . والبيئة  علي آليات تحقيس التوازن وال حة يحافظ من أساليب المعاللة مما 
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 د أو فللي إسللتعمالفا ، أو روضللع ضللوابط الت  لليد السلللوكي فللي إسللتفال  المللوا

إسته اجفا بما يحافظ علي ال حة والسالمة العامة وتلدد الموارد وعلدم ملدرما 

 ة و ضياعفا وفي نفس الو ت تحقيس أعلي  در من المحافظة علي الكاأأو فقدما  

وسالمة الملتمع وحيويتأ وفاعليتأ . توف  السلياحة البيئيلة الحيلاة السلفلة البسليكة 

نبعاثللات الغازيللة التللي والقلللس والتللوت  بمنللع الموضللاء واإلالبعيللدة عللن اإلزعللاج 

تؤث  علي كفلاءة االنسلان حيلث يقتل ب بلأ اللي الفكل ة الكبيعيلة والحيلاة البسليكة 

 الغي  معقدة .

 تعللد   أنللأللسللياحة البيئيللة المتمبلللة فللي الملللا  اال ت للادي إال األمميللة اإل ت للادية

ة فلي العلالم  وبالتلالي  يمللن  أماكن ممارسة السياحة  البيئية من أكب  الموارد نلدر

ن  تحقيقلة  ملن ستفادة  من عن   الندرة  في  تحقيس التنمية المستدامة بملا يمللاإل

تنويللع العائللد و للعللاطلين ،، تللوفي  فلل ع العمللل والتوظيللف ربللات العوائللد واأل

ائللد وزيللادة الع، تحسللين البنيللة التحتيللة و اال ت للادي وم للادر الللدخل القللومي ،

  ت ادي .اإل

 مميللة السياسللية للسللياحة البيئيللة المتمبلللة فللي األمللن البيئللي بعللدم تعلل ض الللدو  األ

ض ار بالبيئة ويتم ت لحيح عدم رضا األف اد عن التلوا أو اإلالض ابات بسبب 

 السياحة البيئية .ذلف ب

 حيلث  األممية االجتماعية للسياحة البيئية حيث تعد السياحة البيئية صديقة للملتمع

ستفادة مما مو متات في الملتمع من موارد وأفل اد حيلث تعملل عللي تقوم علي اإل

 تنمية العال ات االجتماعية وتحقيس وتحسين 

                ي ملتمعلللات منفتحلللة لللللملتملللع ونقلللل الملتمعلللات المنعوللللة إعمليلللة تحلللديث ا   

       اط  ي حالللللة عمللللل دائللللم والتقليللللل مللللن المهللللبقللللاء الملتمللللع فللللوتعمللللل علللللي إ

 الموسمية وما ينعأ عنفا من  لس واضك اب اجتماعي .

   األمميللة البقافيللة للسللياحة البيئيللة القللائم علللي نعلل  المع فللة وزيللادة تللأثي  المع فللة

 .احية البيئية ونع  البقافة المحافظة علي البيئة علي تكوي  وتقديم الب امج السي
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 ، وثقافلللة الحملللارة  والمحافظلللة عللللي الملللورووا والتللل اا البقلللافي االنسلللاني

 وصلللناعة األحلللداا والمناسلللبات البقافيلللة والعملللل عللللي  التاريهيلللة ، والموا لللع

  داب والفلوكلللور وسللياحةسللتفادة مللن البقافللة المحليللة مبللل الفنللون اللميلللة وااأل

 واللقاءات البقافية . المؤتم ات 

 عملل عللي تلوفي  الحيلاة نسلانيا تللسياحة البيئية حيث تعد نعاطا إ األممية االنسانية

قللللس والتلللوت  وتلللوف  للللأ ال احلللة نسلللان حيلللث تقلللدم للللأ العلللالج ملللن الاللميللللة لإ

ستعادة الحيويلة والنعلاط والتلوازن العقللي والعلاطفي وصلفاء اللنفس واإلنسلام وإ

       ع   .ألم اض ال وعالج

 .( 2445 ، السحيباني )                                                              

  

نوااطة لااه إتصاااالتة باأ  كنواااط  البيئيااة السااياحة إن  ومااج جانااب أخاار 

لاه اأخري حيث يأخذ منها ويعطيها وهي جسار عاابر وناقال ياتم ماج خا

والعالمي مج وضاع معايج الاي أوضااض أف ال قتصاد ال طني بل عب ر اإل

 -:وأرقي وأحسج وتتمثل ضرورة السياحة البيئية في النقاط التالية 

 

 التوصيف البع ي للعاطليين عن العمل في الدولة .  .1

 جمالي الدولي  . زيادة وتنمية الناتج القومي اإل .2

 جمالي للدولة .تحسين وزيادة الدخل القومي األ .3

ات عللن ط يللس زيللادة ح لليلة النقللد األجنبللي وح لليلة تحسللين ميللوان المللدفوع .4

 .عن ممارسة النعاط السياحي البيئيالم ائب المبا  ة و ي  المبا  ة الناتلة 

ولويلات لات الوطنية وتأثي ما عللي توزيلع أنتاج الوطني والمنتتكوي  ميلل اإل .5

 االنفاق واالستفال  واالدخار واالستبمار .
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ت لادي المتوللد علن ممارسلة أنعلكة السلياحة البيئيلة مل دود اال زيادة العائد وال .6

 ف اد العاملين في المع وعات السياحية سواء للمستبم ين أو للحلومات أو لل

 لات تأثي  السياحة البيئية عللي البقافلة الوطنيلة والعه لية الوطنيلة وعللي العال .7

 س  واللماعات  .االجتماعية بين األف اد واأل

حتمللة للسلياحة البيئيلة والعملل عللي جنلي الملاسلب تحسين أوضاع المستقبل الم .8

من ممارسة السلياحة البيئيلة كونفلا نعلاط ا ت لادي مفلم وتأثي ملا عللي تحسلين 

 البيئة وسالمتفا  .

 

 يةاأثار السلبية للسياحة البيئ

 لفبللال  م مللن تواجللد ا ثللار االيلابيللة للسللياحة البيئيللة اال انللة توجللد آثللار سلللبية للل ا      

 -:من السياحة متمبلة في النوع 

  الويادة المق رة في أعداد السيات والتي تمبل عبئا عللي م افلس الدوللة ملن وسلائل

  ..........إلخياه" كف باء ، مفنادق وخدمات و نقل 

 يل  حداا تلفيات ببع  ا ثار لعدم وجود ضوابط أو تعامل السيات معفا بعللإ  

 الئس .

 

 

  البح يلة أدي اللي االضل ار باألحيلاء البح يلة ممارسة السيات لبع  ال ياضيات

 من األسما  والععب الم جانية .

 صلالحة لالسلتحمام نتيللة اللتهلص  والتلي للم تعلدحمل  زيادة تلوا مياه البحل  األ

 من مياه الملاري فيفا .

 زدياد تلوا الغالف اللوي إ 

 ب نتعللار القمامللة والفمللالت فللوق القمللم اللبليللة حيللث تمبللل اللبللا  منللاطس جللإ 

إسلتهدام التليف يلف  سة ال ياضلة السلياحية ملن تسللس اللبلا  وأيملاسياحي لممار

 فى تلف المناطس مما يوث  بالسلب على اللبا 
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تاااف المناااط  حااده هاا  المساائ ل عااج هااذه الكاا ار  وإن السااائح لااي  وإ  

الساااياحية وايثرياااة ولكاااج هناااا  ع امااال اخاااري هاااي الطبيعاااة والساااكان 

 _  :ر في ذلك منها اأصلييج لها دخل كبي

 تلالف المنلاطس السلياحية وا ث يلة الكبيعية التي تؤدي اللي إ اللواراأو الم ادر

 _:والتي تتمبل في 

             ، ، األمكللللللللار والسلللللللليو  ،  العواصللللللللف وال يللللللللات اإلمتللللللللوازات والللللللللوالز       

 المياه اللوفية .األمكار ، المناخية  ، ال طوبة ، التغي ات ، االنفيارات

  أما الم ادر البع ية ففي تتممن:_ 

 نفلارات  النوويةاإل، تلوا المياه ، تلوا الفواء تلوا الت بة ،        

 توايد ، الوحف العم اني ، وسائل ال  ف ال حي الغي  سليمة       

 .عدد السلان       

 بعض اأمثلة علي آثارالسياحة السلبية علي البيئة 

 امات من الحكب يوميا من أجل حو ستة كيلو جبا  يستفلف السائح نفي ني 

 في بلد يفتق  الي م ادر الكا ة.التدفئة 

 

 

  في م   يستفلف فند ا كبي ا من الكا ة اللف بائية بمقدار يعاد  ما تستفللة نحو

 أس ة متوسكة الدخل.  3644

 

  طن من 740444لقاء نحو اللاريبي تقوم السفن السياحية بإ في جور البح

 سنويا في البح  . المهلفات

 

 أس ة  344نحو  في األردن يستفلف فند ا كبي ا من الماء بمقدار ما تستفللة

 يعاني من  ح في مواردة المائية  في بلد متوسكة الحلم والدخل ،

 

   في المناطس السياحية والمكارات يساعد النقل اللوي علي رفع درجة ح ارة

 .%4الفواء بنسبة 
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 أعداد ا  ت أعداد النمور نتيلة ال يد بسب توايد ية تنفي منكقة عسي  بالسعود

 لي توايد أعداد الق دة والسعادين في المنكقة.مما أدي إ الوائ ين للمنكقة ،

 

 

 -بعض اأنوطة السياحية المؤثرة علي البيئة وأساليب م اجهتها  : 

   عملية ردم العواطئ بساحل البح  األحم 

 . تدمي  البيئة البح ية 

 ي عملية التوازن الكبيعي .التدخل ف 

 .  تو ف مل ة كبي  من األسما 

  .التغي  في التيارات البح ية 

 . تس ب مياه ال  ف ال حي 

 وتلمع اللبي  من القمامة وانتعار ال باب والناموس 

 م ا بة الكيور المقيمة والمفاج ة. 

 القماء علي الغكاء النباتي.  

  العبث بالمناطس ا ث ية. 

 يات دون االتوام بالقواعد البيئيةدخو  مناطس المح. 

 -:الحل ل المقترحة
 . و ف عملية ال دم حاال 

 بناء ميناء رئيسي. 

 .ربط المنعأة السياحية بعبلة ال  ف ال حي بالمنكقة 

  االمتمام بويادة رحالت السياحة ال ح اوية. 

 

  زيادة الوعى بم رة المحافظأ على البيئة وحمايتفا. 

 و المقيمةاج ة أعدم م ا بة الكيور المف. 

 العمل على التهلص من القمامة بك يقة سليمة. 

  .عمل تع يعات و وانين لدخو  المحميات الكبيعية 

 

 

tourism.com)         (http://www.yemen  
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 الثانمالمبحث 

 
 

   مبا ئ أنظمة ج  ة اآليز       

سبعة     جودة على وتقوم أنظمة الجودة المبينة على أساس مواصفات ضمان ال   
 مبادئ أساسية هى:_

 التنظيم : -1
تطلب مواصفات ضمان الجودة من المؤسسة أن تحدد مسئوليات كل شخص    

وصالحياته والتدخالت التنظيمية بينه وبين اآلخرين ، بحيث تضمن أن يتم دوما 
 إنجاز األعمال بشكل صحيح.

 توثيق نظام الجودة : -2
 دة ، واإلجراءات ، وتعليمات العمل ، ...... ويشمل إعداد دليل الجو    
 أي توثيق كيفية القيام بجميع أنشطة العمل التى تؤثر على الجودة فى المؤسسة.   
 ضبط وثائق نظام الجودة : -3
صدارها     ويشمل ذلك ضبط تطوير هذه الوثائق ، ومراجعتها ، والمصادقة عليها ، وا 

 األعمال بطرق مخالفة لما هو معتمد.وتعديلها تجنبا للقيام باألنشطة أو 
 
 
 
 االحتفاظ بسجالت الجودة : -4
ظهار     ويهدف إلى تمكين المؤسسة من تتبع ما حدث فى حال ظهور أي مشكلة وا 

         تباع اإلجراءات ، وتعليمات العمل ، كما يجب للجهات الخارجية قد تم إانه 
ابقة( ، وللجهات الداخلية )المدققين ) الزبائن ، أو الهيئات المانحة لشهادات المط

 .الداخليين( مراقبة تنفيذ األنشطة التى يشملها نظام اآليزو
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   :التحقق من تنفيذ األنشطة التي يشملها نظام الجودة / التدقيق الدوري  -5
 ( والمصممممممادقة عليهمممممماDesign Verificationويشمممممممل التحقممممممق مممممممن التصممممممميم )   
(Design Validation وفحممممص ، ) المنممممتن أثنمممماء عمليممممات التصممممنيع للت  ممممد مممممن

مطابقتمممه للمواصمممفات وكمممذلك تمممدقيق نظمممام الجمممودة للت  مممد ممممن أنمممه يعممممل كمممما يجمممب 
 .مراجعة اإلدارة لهذا النظام ، للت  د من فاعليته

                   :تحديد حاالت عدم المطابقة ، واتخاذ األعمال التصححيحية المناسحبة -6
حالممة عممدم مطابقممة ذات عالقممة بممالمنتن ، أو بنظممام الجممودة ،  أي أنممه عنممد ظهممور أي

تخاذ األجراءات التصحيحية المناسمبة لمنمع حمدوث تحديد أسباب ظهورها ، وا  فإنه يتم 
 ذلك مرة أخرى الت  د من فاعلية هذه األعمال.

 تحسين التواصل والتفاهم والتعاون : -7
لعالقمممات ضممممن القسمممم الواحمممد ، وهمممذا ينطبمممق علمممى المعاملمممة بمممين األقسمممام ، وعلمممى ا 

خص يعممرف ممما هممو مطلمموب ويهممدف إلممى منممع حممدوث األخطمماء عممن طريممق أن كممل شمم
 .(7002 ،المليجى )                                            منه . 

 

                                                                                     
 الحص ه   م شسا ة اآليز مراحه       

 
 

لتمزام إلا    يتطلب حصول أي منظمة أو مؤسسة على شهادة اآليمزو، بمدايتا         
بالمواصمممفة نفسممممها وتفرعاتهممما علممممى أسمممماس أن الجمممودة فممممى اإلنتمممما  عبمممارة عممممن حلقممممة 
مت املممة تضممم كممل أنشممطة المنظمممة وكافممة األمممور واألسمماليب المسممتخدمة فمم  اإلدارة 

التسمجيالت المعتممدة والمرتبطمة ممع  لجهة التى تمنح الشمهادة هم  هيئمات واإلنتا  . ا
 الهيئات الرسمية كال فى بلده ، ومن خالل أجهزة المواصفات والمقاييس.

 
 اآليز  شسا ةالحص ه   م       
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  بمممدأ العممممل للحصمممول علمممى الشمممهادة بدايممممة ممممن خمممالل تطبيمممق المنظممممة داخليمممما
 تراوح بين ثالثة إلى ستة أشهر.لفترة ت 0000لمتطلبات اآليزو

 جل الدول  زيارتها ومنح الشهادة .ثم الطلب من الس 
 يقوم المسجل الدول  بتدوين مالحظاته لوضع المنظمة. 
  لتزامها بالمواصفات المعتمدة العالميةتحديد مدى إويتم. 
  وأيضممممما تحديمممممد طبيعمممممة النمممممواقص إن وجمممممدت ، ثمممممم يحمممممدد فتمممممرة زمنيمممممة لتحديمممممد

 .اإلصالحات

 

 قوم بزيارات ميدانية لمواقع اإلنتا  واإلدارة ثم يقرر منح الشهادة أو حجبهاي.                 

           ) http://ar.wikipedia.com)     .                       
 
 

 مراحل الحصول على شهادة اآليزو   
 

 هي :يجب المرور بثالث مراحل   

 : مرحلة ما قبل التسجيل . أوال    
 ثانيا : مرحلة التسجيل أو مرحلة الحصول على الشهادة .    

 ثالثا : مرحلة ما بعد الحصول على الشهادة .   
 
 
 

 أ ال : مرح ة ما قبه ال سجيه :

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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وهى المرحلة التى يمتم فيهما التجهيمز واإلسمتعداد وتعمديل األوضماع لتتطمابق    
 وتشمل هذه المرحلة على : 0000هادة اآليزو مع متطلبات ش

 
 .اقتناع اإلدارة العليا ب همية هذا النظام والفوائد التى تعود من ذلك 
  أن تقمممموم اإلدارة العليمممما أن تنقممممل هممممذا اإلقنمممماع إلممممى جميممممع المسممممتويات اإلداريممممة ول ممممل

العممماملين والمممموظفين علمممى اخمممتالف مسمممتوياتهم ، وذلمممك بطمممرق متعمممددة كاإلجتماعمممات 
 والنشرات والدورات التدريبية.

 .تفهم طبيعة وفلسفة نظام اآليزو 

  اإلسمممتفادة ممممن خبمممرات اآلخمممرين والشمممركات التمممى نجحمممت فمممى الحصمممول علمممى شمممهادة
 اآليزو.

 .تعيين مدير مسؤول عن عملية ت هيل الشركة للحصول على شهادة اآليزو 

 هاالشركة.يشكل فريق عمل يضم التخصصات والدوائر المختلفة التى تت ون من 
 . حضور الفريق لدورات تدريبية وتعريفية لنظام اآليزو 

   .وضع خطة عمل وجدول زمنى لتنفيذها 

 

 حممال رتبممت  ول علممى شممهادة اآليممزو فممىإختيممار مكتممب استشمماري أو خبيممر فممى الحصمم
 الشركة بتسريع الوقت الالزم للحصول على الشهادة.

 عرف على نقاط القوة والضعف.إجراء التقييم المبدئ  لنظام الجودة الحالى للت 

 تطوير وتوثيق طرق العمل للعمليمات الرئيسمية التمى تحقمق متطلبمات نظمام الجمودة كمما 
 وردت فى مواصفة اآليزو.

  التغلب على العقبات ومقاومة التغيير ، فتطبيق اآليمزو يمؤدى إلمى تغيمرات فمى الهيكمل
المقاوممة خاصمة إذا  التنظيم  وف  اإلجراءات والعمليات وقمد يصماحب التغييمر بعم 

تعرضت مصالح بع  الموظفين للخطر أو توقعوا ذلك . لذا يجب التغلب على همذه 
شممممراك الممممموظفين واطالعهممممم علممممى العمليممممة  المشممممكلة عممممن طريممممق محمممماوكت اإلقنمممماع وا 
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تطبيمق نظمام الجمودة كمما همو موثمق شمرح الفوائمد المتحققمة ممن اآليمزو و  بشفافية وكذلك
 طلبات المواصفات القياسية الدولية آيزو.والذي يستجيب بدوره لمت

  ستشماري أو إجمراء تقيميم أولمى ممن    قبمل المقميم اجعة نظام الجودة اآليزو بواسطة إمر
 ، ويعنى ذلك التدقيق من طرف خارج .

 

 ثانيا: مرح ة ال سجيه أ  مرح ة الحص ه   م الشسا ة :
 

 ة والتقيمميم ممممن أجممل ممممنح إختيممار المسممجل : أي إختيمممار الشممركة التممى سمممتقوم بالمراجعمم
الشهادة علمى أن ت مون ممن الشمركات الممرخص لهما بمذلك ، ويمكمن التعمرف علمى همذه 

 الشركات من خالل قائمة دولية.

  ممملء نممموذ  طلممب التسممجيل والهممدف منممه تزويممد المسممجل بمعلومممات تفصمميلية كاملممة
 عن الشركة التى تطلب التسجيل ومن هذه المعلومات :

  القانون .إسم الشركة وشكلها 
 .نوع النشاط وأنواع المنتجات أو الخدمات الت  تقدمها الشركة 

 
 حيمممث ، خطممموط اإلنتممما  أو مرا مممز الخدممممة التمممى تطلمممب الشمممركة الشمممهادة بشممم نها

 يمكن أن تقتصر المراجعة والتقييم على أحد أنشطة الشركة دون األخرى.

 .مواقع الوحدات اإلنتاجية أو الخدمية للشركة 

 عمل.عدد ورديات ال 

 .عدد الموظفين 

 .مساحة األر  التى تشغلها منشآت الشركة 

  قبممول عمليممة التقيمميم بنمماء علممى بيانممات بطاقممة اإلستقصمماء حيممث يقممرر المسممجل قبممول
عملية المراجعة والتقييم أو عدم قبولها ، ويتوقف ذلك علمى ممدى تموفر الخبمراء لمدى 

ديهم شممروط ممارسممة المسممجل ، فقممد يسممتعين المسممجل بممبع  الخبممراء ممممن تتمموفر لمم
 .عملية التقييم والمراجعة
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  وقد يتعذر المسجل عن القيام بعملية التقيميم ويوصم  بمسمجل آخمر متخصمص ، إك
أنممه مممن النممادر أن يكممون نشمماط الشممركة تريبمما أو مفرطمما فممى التخصممص مممما يجعممل 
المسجل يعتذر عمن القيمام بمالتقييم ، إذ أنمه ينصمب علمى نظمام الجمودة وك يمدخل فمى 

 تفاصل العمل الفنى التخصص .

 التخطمممممممميط واإلعممممممممداد للمراجعمممممممممة : يجممممممممب علممممممممى المراجمممممممممع الممممممممذي سمممممممميقوم بمممممممممالتقييم 
أن يدرس جيدا نظام الجودة والعمليات واإلجراءات فى الشركة التم  سمتتم مراجعتهما ، 
وذلمممك بدراسمممة الوثمممائق والمسمممتندات وكتيمممب العممممل ، وبنممماء علمممى ذلمممك يضمممع المراجمممع 

نتقمال لمقمر الشمركة بشم ن همذه الخطمة والحمول علمى موافقتهما علمى خطة العمل قبل اك
 كل أجزاءها.

  وضع الجدول الزمن  لعمليمة المراجعمة : ويعنمى ذلمك اإلتفماق علمى يموم محمدد وسماعة
محمممددة ل مممل قسمممم ممممن أقسمممام الشمممركة سممميتم تقييممممه ، بحيمممث ك يتعطمممل العممممل وحتمممى 

صممة والمعممدات التممى يطلممب فريممق يجهممز كممل  قسممم األوراق والمسممتندات والوثممائق الخا
الفريمق ممن كمل قسمم وترتيمب  المراجعة عليها ، كمما يمتم تحديمد الشمخص المذي سميرافق

 وأما ن اكجتماعات النهائية للمراجعة.مواعيد 

 

  التنسيق والتعاون التام مع فريق المراجعة ، حيث يجب أن تسجل الشركة تعليقات
يما يتصل بنقاط الضعف وحاكت ومالحظات ونصائح فريق المراجعة ، خاصة ف

، وقد ت ون مالحظات أساسية  0000المطابقة لمتطلبات المواصفات اآليزو  عدم
تتطلب مزيد من العمل ويحرر فريق المراجعة بش ن تلك المالحظات طلب إجراء 

 تصحيح  وف  حالة تنفيذ هذه التعديالت يتم منح الشهادة.

 

 
 ص ه   م الشسا ة :ثالثا : مرح ة ما بد  ال سجيه / الح

 

ودخمول الشمركة فمى سمجل الشمركات  00700بعد الحصمول علمى شمهادة اآليمزو          
، ك ينبغممم  وك  0009/  0007/  0009التمممى حصممملت علمممى أي ممممن شمممهادات اآليمممزو 
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يمكمممن التوقمممف عمممن العممممل المسمممتمر والمتواصمممل ممممن أجمممل الحفممما  علمممى المسمممتوى المممذي 
شممهادة بموجبممه ، ومممن المهممم الحصممول علممى الشممهادة وصمملت لهمما لشممركة والممذي منحممت ال

  ول ن األهم هو المحافظة عليها حتى ك نفقد ثقة المتعاملين معهم.
 .(7002) فيليب ،                                         
  

 ه ب  ج ي  الشسا ة        

  
ركة أن حمتم علمى الشمادة يبعد مرور ثالث سمنوات علمى الحصمول علمى الشمه      

جممممل مممممنح شممممهادة جديممممدة بممممنفس إعممممادة التقيمممميم والمراجعممممة مممممن أ تطلممممب مممممن المسممممجل
المحتوى القمديم أو بمحتموى جديمد وا بمر وأشممل ، ألنمه يشمتمل علمى أنشمطة ومنتجمات 
جديدة ، علما ب ن عملية إعادة التقييم ت مون أسمهل بكثيمر ممن عمليمة التقيميم ألول ممرة 

فيممة عممن الشممركة تسممهل عمليممة المراجعممة وا عممادة ، حيممث ت ممون قممد تمموفرت معلومممات كا
 التقييم.

 اآلت :   اآليزو أمر له أهمية بالغة حيث أنه يحقق  إن الحصول على شهادة    
 
 

نظممممام موثممممق يوضممممح المسممممئوليات ويعمممممل علممممى تنسمممميق التممممداخالت بممممين أقسممممام  .9
دارات المنظمة.  وا 

 وتطبيقها. تفهم تام لسياسات الجودة وتحسين وع  العاملين ب هميتها .7

 ضمان ثبات وتماثل جودة المنتجات والخدمات الت  تقدمهاالمنظمة. .9

 خف  ت لفة المنتن. .4

تحقيق متطلبات ومقومات رضاء العمالء مما يحسن صورة المؤسسمة ويزيمد ممن  .2
 قبولها وربحيتها.

خف  المشا ل بين المؤسسة وعمالئها من جهة وبينها وبمين مورديهما ممن جهمة  .6
 أخرى.

 الجهات الخارجية. خف  مراجعات .2
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 إجراءات للتعليم والتطوير.ع من توفير مرج .8

 .التطوير المستمر للمنتجات مما يحقق الريادة فى األسواق .0

 
 

 
 مشافه م د اة باآليز        

 
توجد شكوك بين خبراء الجحودة ححول مشحكالت ممكنحة لحى الحصحول علحى    

 الشهادة منها :
ة الدوليمممة للمواصمممفات ممممما يخلمممق المنافسمممة التزايمممد المسمممتمر ألعمممداد الممموكالء لهيئممم .9

 بينهم وبالتال  يحدث التنازكت.
تفممماق همممؤكء الممموكالء علمممى تفسمممير لهمممذه المواصمممفات ممممما يخلمممق ال ثيمممر ممممن عمممدم إ .7

 التضارب.

 الت لفة ال بيرة المباشرة وتير المباشرة لعملية التطبيق والحصول على الشهادة. .9

  .وتدريب العاملين بها الجهد الذى يحتاجه نظام توثيق الجودة .4

      

الحاجممة إلممى تغيممر بعمم  المماراسممات الحاليممة فممى الشممركة أو المؤسسممة مممن أجممل  .2
تلبيممة متطلبممات المواصممفة، األمممر الممذى قممد يالقممى فممى بعمم  األحيممان مقاومممة مممن 

 قبل العاملين. 

                                         (www.deohoman.com) 
 
    

 ف ائ  الحص ه   م شسا ة اآليز   
 
 ج  ة المن ج : -1

وهذا يتم من خالل المراجعة الدورية لطرق وأساليب اإلنتا  وتحسينها وتطويرها     
 بإستمرار ومن ثم توثيقها والعمل بموجبها.

 

http://www.deohoman.com/
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 المنافسة : -5

علممى اإلبقمماء علممى مسممتوى عممالى مممن إن حصممول الشممركة علممى شممهادة اآليممزو يحفزهمما     
الجممودة وخاصممة فممى وجممه الشممركات المنافسممة التممى لممم تؤهممل للحصممول علممى مثممل هممذه 

 .الشهادة وتنتن أصنافا مشابه ألصنافها
 م مة الزبائن : -3
فممى كثيممر مممن الحمماكت وخاصممة فئممة أسممواق التصممدير فممإن الجهممة المسممتوردة تطلممب أن    

 اآليزو.يكون المصدر حاصال على شهادة 
 اإلن اجية  الربحية : -0

وهذا يتم عن طريق زيادة فعالية المؤسسة من خالل جودة المنتن وقدرتها على    
 المنافسة ويؤدى بالتالى إلى زيادة حجم المبيعات وتحقيق األرباح.

 
(www.modernarabco.com)                                          

 
 يز   افس  بني نظام اآل   

 

 . ه ب الزب ن :1

لقممد أصممبح لممدى العديممد مممن الزبممائن حصممول الشممركة التممى يرتبممون التعامممل معهمما علممى    
 .شهادة اآليزو كشرط مسبق

 
 : . الميزة ال نافسية7

رتبة الشركة فى تحسين أوضاعها يؤدي إلمى إ سمابها الميمزة التنافسمية. فممثال لمون أن    
  ل ن أحدهما حاصل شركتين متساويتين فى جميع الظروف و 

علممى شممهادة اآليممزو  واألخممرى لممم تحصممل عليهمما ، فممإن قممرار الزبممون أو العميممل تالبمما     
ستوجه إلى الشركة الحاصلة على شمهادة الجمودة ) حتمى ممع تسماوى جميمع الظمروف( 

 .وبالتالى يكسبها ميزة تنافسية ،
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 . ال حسين ال ام ي :3

 عوامل أو الدوافع الخارجية.الالزبون والميزة التنافسية من يعتبر    
التحسين الداخلى فهى قوى داخلية فى سعيها للبحمث عمن األفضمل فمى تقمديم أما رتبة    

 الخدمة، وتقليل الت اليف وزيادة اإلنتا .
                                            (http://ejabat.google.com)   
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 مالفصه الثان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 

  اأول المبحث
 

 أسباب إيلاد نظم اإلدارة البيئة 

   (14441يوو نعأه نظام أدارة البيئة )ا 

 (14441يوو ا ) آليأ الح و  علي  فادة 

  يوو علي البيئة السياحيةتكبيس نظام ا ب نامج خكة 
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 المبحث الثانى

 

 دارة البيئية أنظمة اإل. 

   14441بموجب ايوو  اإلدارة البيئية للسياحية نظام   

   دارة المحميات الكبيعيةومب رات إستهدامفا فى إ14441سلسلة ا يوو.  

  فى حماية البيئة14441يوو دور ا. 

  داء البيئى التحسن المستم  ل. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث ار ه

 
 

   ارة البيئة اإلإيجا  نظم  أسباب         

لقممد أدت الثممورة الصممناعية التممى حممدثت بعممد الحممرب العلميممة الثانيممة إلممى إحممداث           
تلموث بيئمم  كبيممر لفممت انتبماه المهتمممين مممن كافممة دول العمالم. وقممد طالممب مممؤتمر األمممم 
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 المتحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدة عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممام
ر السممممريع للصممممناعة، بخلممممق والمتعلممممق بالمشمممما ل البيئيممممة الناتجممممة عممممن التطممممو  9027

علمى نوعيمة الحيماة فمى ب هذا التلوث ال بير الذى سميؤثر حتمما بمعالجة أسبااكهتمام 
لبنماء التوعيمة حا ( دورا واضمUNEP) العالم. حيث لعب برنامن األمم المتحمدة البيئم 

 ولدى الصناعيين بشكل خاص. البيئية لدى الناس 

 
  10441 ارة البيئة اآليز  اإلنشأة نظام       

 

بإيجاد        طانية أول من أبدى اهتماماكانت هيئة المواصفات البري       
 9007لعام كما حدث بالنسبة ألنظمة إدارة الجودة. ففى امواصفات إلدارة البيئة ، 

 BS7750    دولية لنظام إدارة البيئة وهى المواصفة ظهر أول إصدار لمواصفة 

 فى الممل ة المتحدة .شركة صناعية  700وبدأ تطبيقها فى 
لتتوافمممق ممممع النظمممام   9004ة وأعيمممد إصمممدارها فمممى فبرايمممر واصمممفوتمممم تعمممديل همممذه الم

وإلدرا همما لمهميممة التممى تتمتممع بهمما أنظمممة  ، الخمماص بممإدارة البيئممة باكتحمماد األوروبمم 
إدارة بيئيممة دوليممة موحممدة بغممر  مممنح لميمما وضممرورة إيجمماد مواصممفات إدارة الجممودة عا

لجنمة  9009آليمزو( فمى العمام )ا، شمكلت المنظممة الدوليمة للتقيميس شهادات المطابقمة 
 مواصفات إلدارة ، للعمل على إصدار أول  702الرقم فنية جديدة تحمل 

 
سممبتمبر عممام نيممة فممى وكممان أول إنتمما  لهممذه اللجنممة الف ،قبممل اآليممزوأنظمممة البيئممة مممن 

 وتممممممممممممممممم اعتممممممممممممممممماد هممممممممممممممممذه "ISO14001"عنممممممممممممممممدما ظهممممممممممممممممرت المواصممممممممممممممممفة  9006
العممممل فمممى ويجمممرى حاليممما  "ISO14001"المواصمممفة التمممى بنممماء عليهممما تممممنح شمممهادة 

اآليمزو خالد أبو عصبة رئيس لجنة مواصمفات . )   آليزو جديد من مواصفة  إصدار
ن الهممممدف مممممن و  منقممممول مممممن موقممممع المجمممممع ( –بممممالمجمع العربممممى لممممفدارة والمعرفممممة  ا 
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والتقليمممل تقلممميص إضممرار الصممناعة علمممى البيئممة  هممو ISO 14001"  "مواصممفات 
    .م الطاقة والمواد الخامواكقتصاد من استخدا

 
 10441آلية الحص ه   م شسا ة اآليز      

 

ظححام ادارة البيئححة يجححع علححى المنشححتة أن تقححوم بلنشححاء والمحالظححة علححى ن   
 المواصفة. ويشمل ذلك الخطوات والمراحل التالية :طبقا لمتطلبات 

 ة العمليمممممات والمنتجممممماتتوثيمممممق سياسمممممة البيئمممممة للشمممممركة بحيمممممث تغطمممممى كافممممم .9
 عتمادها من أعلى المستويات فى اإلدارة. وا  والخدمات ، 

العمليممات راسممة المظمماهر البيئيممة الناجمممة عممن المراجعممة البيئيممة ، بحيممث يممتم د .7
  . والمنتجات التى تقدمها الشركة

 تقيممميم بسممميط للمظممماهر البيئيمممة والتممم ثير البيئممم  لهممماالمراجعمممة همممذه ممممن عمليمممة  .9
وسمعة يمتم فيهما دراسمة إسمتهالك الطاقمة مومن الممكمن أن ت مون عمليمة تقيميم 

 ستخدام المواد الخام، وا  

يممة وفممرص التحسممين البيئمم  ، التخطمميط وذلممك مممن خممالل تحديممد المشمما ل البيئ .4
 فى إطار واضح يغطى :ووضعها 

 . المظاهر البيئية والت ثير البيئ 
 .المتطلبات القانونية وباقى المتطلبات 
 .األهداف وتوقيتات إنجازها 

 
 ارة البيئة.برامن إد 

لتطبيمممق والعمليمممات ، ويشممممل هيكمممل واضمممح لنظمممام إدارة البيئمممة يضممممن أن . 4
للمؤسسمة  العمليمات اليوميمة هم ، وكيف تؤثركافة العاملين على علم بمسؤوليات

 ويشمل ذلك :على البيئة 
 .التنظيم والمسؤوليات 
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 .التدريب والتوعية وال فاءة 

 .اكتصاكت 
 .توثيق نظام إدارة البيئة 
 راقبة الوثائق.م 
 .مراقبة العمليات 
 .اكستعداد واكستجابة للطوارئ 

إنشاء مراقبة ومتابعة  التحقق واإلجراءات التصحيحية ، وذلك من خالل.2 
ت التى حددتها الشركة . يشمل المطابقة للتشريعات البيئية والمستهدفاللت  د من

 الجزء :هذا 
 ية.عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائ 
 .السجالت 
 .مراجعة نظام إدارة البيئة 

 .الرصد والقياس 
 

م اجعة ا دارة النظام وبعلل دوري والتأكد من ان التكوي  المستم  حاصل بملا  .6

 يتعلس با داء البيئى للع كة                                 

 .( 2446)المليلى ،                                                                              

 
 
 
 

 

 سياحة البيئيةلل  ISO 14001برنامج خطة تطبي  نظام     
 

 

 : ارة البيئية فى المؤسسات السياحيةبرنامج خطة تطبي  نظام االد     

 
فللى  ومللع بدايللة العللام الماضللى  السللياحية لقللد كللان  لل ار األدارة العليللا للمؤسسللات         

وموفقلا لقناعلة  دارة البيئية فى   كات الملموعة صلاءبانظام اإلالتوجة نحو تكبيس  

 ممية المحافظة على عناص  الحياة دارة العليا بأاإل
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بالكبع للن يتلأتى ا و التلوا وم لت بة ( من النموب أاألرض )الماء/الفواء/ا م ه على   

 اللماعى محليا /ا ليميا /دوليا .األ باللفد 

 

دارة عللى مسلتوي عليلا فقلد تسلنى لنلا تعلليل ف يلس اإلدارة الإلوت جمة لقل ار ا        

دي بللقلد أ جتماعيلة .موعة ، وتلم تحديلد أملداف الف يلس وإنتظلام دوريلة إ  كات المل

 فة حماسللم منقكللع النظيلل  دارة البيئيللة ومللن خللال  لقللاءات الم حلللة المن للف يللس اإل

العلل كات فللى التوجللة نحللو دارة العليللا ووتفللاعال إيلابيللم يعلللس  ناعللة اللميللع فللى اإل

دارة البيئية فى   كات الملموعة وللى تلون اجتماعلات الف يلس ذات تكبيس نظام اإل

م دود ايلابى فقلد تلم بللورة  ل ار االدارة العليلا للملموعلة اللى ب نلامج وخكلة عملل 

 تتممن الم احل أدناة.
      

 :  المرحلة اأولى

 . بيئية فى   كات الملموعةعداد لتكبيس نظام االدارة الالتفيئة واإل

 :  المرحلة الثانية
 بناء  اعدة البيانات وم اجعة تع يعات البيئية . 

 

 

  ولىالمرحلة اأ   

 
  فى شركات المجم عة داد لتطبي  نظام اإلدارة البيئيعالتهيئه و اإل   
 

عللى  دارة البيئيلة  مل ه الم حللأ فلى تعلليل ف يلس اإلولقد ت كلوت جفلود العملل خلال    

راء األ تلللللللللللللم ابللللللللللللللداءوبالتللللللللللللللالى  مسلللللللللللللتوي  لللللللللللللل كات الملموعلللللللللللللة ،

"المففللوم، الوا للع ،  ( حللو  موضللوع اإلدارة البيئيللةbrainstormingوالمقت حللات)

 الكموحات المستقبلية.

 

 ول يات مهام المرحلة االولى :أ 
 جتماعات منا عة وتقيم الوضع البيئيى دعوة الع كات إلرسا  ممبليفم فى إ

 موعة .فى   كات المل

 دارة البيئية لع كات الملموعة .تسمية وتعليل وإ  ار اإل 

 ولويات عمل الف يس .تحديد أمداف وأ 

 البيئة جتماعات ف يسإ  ار وتحديد دورية إ 

 

  المرحلة الثانية 
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ساسلى فلى وم اجعة التع يعات البيئيلة حيلث أن الفلدف األ م حلة بناء  اعدة البيانات    

لورة أولويلات مفلام العملل المسلتفدفة ، وذللف ملن خلال  بيلان م ة الم حلة  يتممن ب

ل صلد مع بيان آلى ل 2446-2444اولويات خكة ب نامج خط العمل الم حلية للفت ة 

 والتقييم والمتابعة للنتائج . 

 

                                                                أول يات المرحلة الثانية :                                                                          
 نعاء  اعدة البيانات البيئية .إ 

 ات السائلة ، ال لبة ،الغازية على ح   وت نيف وبيان األث  البيئى للمهلف

 .الملموعةمستوي الع كة أو 

 إلدارة   وسائل المتاحة والمتكلبة لتكبيس ملانيات والح   وت نيف اإل

 و"الملموعة"أة على مستوي "الع كة "لبيئا

 م اجعة القوانين والتع يعات البيئية.   

  اتفا ية باز  للمهلفات ال لبة 

 ع المنظملللات والفيئلللات المحليلللة ت لللا  والتواصلللل ملللتفعيلللل  نلللوات اإل

 - ليمية والدولية :واإل

 

 . جمعية ال ناعيين اليمنين 

 . المؤسسة العامة للمياة والبيئة 

 محلية للمياة وال  ف ال حى. المؤسسة ال 

 ار العللل كة والملموعلللة            عى البيئلللى فلللى إطلللالمعلللاركة فلللى تعظللليم اللللو

 والملتمع .

 الدوري.جتماع االسبوعى ، العف ي  ، اإل 

 سبوعية .جتماعات مدريين العموم اإلإ 

 . النع ات والدوريات ال ناعية فى الع كات 

 ين اليمنيين.نع ات الدورية ال ناعية للمعية ال ناعي 

(http://ar.wikipedia.com) 

 

      

 

 المبحث البانى

 

 

 دارة البيئيةأنظمة اإل      
 

دارة اللل ي يعللمل الفيلللل جللوء مللن النظللام الللللى لللإ البيئللي دارةيعتب نظللام اإل            

تهكللليط والمسلللؤوليات والممارسلللات واإلجللل اءات والعمليلللات اللللوظيفى للمنظملللة وال
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 وتحلللاو  نللللاز وم اجعلللة ومتابعلللة السياسلللة البيئيلللة .تكلللوي  وتنفيللل  وإوإملانيلللة ال

ت للل الللى التقللدم بللالتحلم البيئللى وإدارة جللادة ن المنظمللات التللى تكبللس ملل ا النظللام أ

، وملى عمليلة  ، وفى العديد من المنظمات يوجلد نظلام للم اجعلة البيئيلة دائفا البيئىأل

التلى تحلدد إذا ملا كلان  عى ل دللةسلته اج والتقلويم الموضلوتحقلس نمكلى وموثلس لإ

دارة البيئيللة اللل ي ةالتللى يكللابس معيللار م اجعللة نظللم اإل دارة البيئيللة للمنظمللةنظللام اإل

نتللائج ملل ة العمليللة . وبللال  م مللن أن العليللا ب بللالا االدارةوكلل لف إ وضللعتة المنظمللة

المتبلع يفلى  نارة البيئية وللن وحدما ال يملن أن تؤكد أدأداة جيدة لإالم اجعة تعتب  

بالمتكلبات الموضوعية وسلوف يسلتم  بالوفلاء بفلا وكل لف بالسياسلة البيئيلة للمنظملة 

امللا فللى الو للت الحللالى حيللث  بمللا فللى ذلللف التعلل يعات الموضللوعية فللى ملل ا العللمن .

والتللى تللوف  ملليلال وط يقللة  ( EMISدارة البيئيللة )يللل ي اإلمتمللام عالميللا بللنظم اإل

احى العملللل بملللا يملللمن الوفلللاء اللاملللل للمتكلبلللات التغلغلللل للنظلللام فلللى جميلللع نلللو

دارة البيئلة بح ملن المل وري اإلحتيلاج اللى أنظملة إلصلعات البيئيلة . حيلث أوالتع ي

والقللوانين الملل ورية التللى تسللتكيع أن تلللوم معتمللدين فيفللا علللى كافللة التعلل يعات 

وا الل ي نظملة فلى سلبيل الحفلاظ عللى بيئلة خاليلة ملن التللالمنظمة بإتباع مبل م ه األ

و الملاء الل ي نعل بة بلل حتلى فلى فسلة أيحيط بنا من كل ناحية سواء بالفواء الل ي نتن

.  وكلل  لى  يل  حلى البحار والمحيكات واالرض وكافة اللائنات الحية والمتنوعة ،

رتفاع درجة حل ارة االرض .حيلث سنسلتع ض مل ا الموضلوع بل حتى التسبب فى إ

  iso 14441النظمة االدارة البيئية بموجب ثم نع ج على كيفية ممارسة المنظمة 

 (. 2446ى ، المليل)                                                                                  

 

 دارة البيئية السياحيةأوال :اإلحتياج إلى نظم اإل

 

م بللة النللاس مللن إن صللحة ورفاميللة اإلنسللان والبيئللة يعتمللدان أساسللا علللى مللا يقللو          

صلللبحت تمبلللل م لللدرآ خكيللل ا أعملللا  ا ن ، وخاصلللة فلللى مللللا  ال لللناعة التلللى أ

للمعلالت سواء للبيئة المحلية او العالميلة التلى تلوث  سل يعا وب لورة تدريليلة عللى 

نفللار التلللوا وينتقللل خللال  الفللواء أو األصللحة االنسللان وعلللى الللبالد . حيللث ينتعلل  

 نماط اإلنتاج ن أمل أ. و د الحظ ملتمع الع اخ  والمياة اللوفية من بلد الى

 

 

كلى   الحالية  ي  مناسبة ، كما الحلظ أصلحاب المؤسسلات ال لناعية أنلأ ستفال واإل    

عتبلارات البيئيلة يللب أن يواجفلوا إمتماملا كبيل ا إل  تبقى مؤسساتفم فى سلوق العملل

 ست اتيلية العمل وفى خككفم بعيدة المدي .فى إ

خلل  ياسللة البيئيللة طبيعيللا نقكللة بللدء األعمللا  التللى تأالسللت اتيلية والسحيللث تعتبلل  ا     

متمامللا منفليللا وتحقيللس السياسللة بيئيللة ضللمن نعللاطاتفا ، وللللى نمللمن إالنللواحى ال

التلى دارة البيئية  والم اجعة البيئيلة ب التسلح بأدوات من بينفا نظم اإلواال  اض يل

 وازي مع سياسة المنظمة البيئية .داء البيئى بالتتساعد على التحلم بتكوي  األ
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   -:ربات العاملة من خال  العمليات االتيةلبيئى فى األداء اويملن أن يسامم األ    

 ستلابة اإل 

  التسويس 

  العمليات 

 ستبمارات راس الما  إ 

 دارة الهك  إ 

 ست اتيلى تلاة اإلاإل 

 

نعللكة البيئيللة تللؤث  علللى األوليللة التللى الكلل ق األ بلل ز العمليللات اوتعللد ملل ة أ             

يللث يعقللد تهللاذ القلل ارات االسللتبمارية ، ح. فللالهك  مللو عامللل أساسللى فللى إالعللاملة 

المسلبس تعكلى إ لارة مفملة  البيئة ذات التفيئ دارةبع  المته  ون الماليون أن إ

دارة العامة داخلل المنظملة ، فالمنظملات التلى تبلث نظاملا علن تعظليم كفلاءة لنلات اإل

 قليل التالف  البا ما تتلامل داخلفاالموارد وت

حسللين المسللتم  مللن خللال  نعللكة البيئيللة اللوم يللة والتللى ت كللو علللى التعمليللات األ     

بلال  م ملن المع فلة       بعيد المدي وتلوين  يملة للعملل ، العوامل األساسية لإبداع 

محلللى األسلفم ال بالمساممة البيئية فى األداء المالى حيلث الزا  العديلد ملن  المتوايدة

ن  يملة العملل ملى فلى إ يعتب ون  األداء البيئى عاملل مفلم فلى تحديلد  يملة المنظملة .

ف لرد كالكا لة والميلاة والملواد فالتلمغي  اللفوء للمواالستهدام رؤية التملف كنتيلة لإ

 و ف صة لتحسين العوائد .منتج ضائع أ مو ليس فقط كلفة بل 

ن المحللللين يعتمللدون علللى معلومللات مللن التقللاري  يقللة ألللون ملل ا نللاتج عللن حق للد ي     

وفلى عف اللبي  من االولويات البيئية ، السنوية والمنظمات العالمية والتى نادرا ما تل

لتوامللاتفم البيئيللة نفللم يواصلللون إن  التنفيلل يون أنفللس  الو للت حيللث يعتقللد المللدريو

ملن أجلل إتبلاع أنظملة  عللى المنظملات اليلوم فالمغوط األساسية الموضوعةبفاعلية. 

ساسللية تمللم سللت اتيليات العمللل األيللة للحفللاظ علللى البيئللة كواحللدة مللن إدارة البيئاإل

عوامللل مسللاممة مبللل عولمللة السللوق والمنظمللات  يلل  ال بحيللة والتعلل يع المحلللى 

 اء و للعب ذات تعللليم جيللد . للل لف فللإن واالنفللاق العللالمى وسلسلللة التلفيللو الهملل

ذا االعتبللار مللداخل جديللدة لتنفيلل  أنظمللة األدارة البيئيللة إ ظلل عمللا  بحاجللة االخلل  بناأل

 ارادو تهفي  م ة المغوط بفاعلية .

 

ات نتيلة لعولمة السلوق التلى جعلتلة ضل وريا للمنظمل كبي ةن ضغوط السوق حيث أ     

هلدمات التلى تقلدمفا . للات وال  للللودة والسلالمة البيئيلة للمنتجل التحسين اللبيلمن أ

كبل  عمل سوية ضمن ملتملع عملل واحلد او أ  الدو  مع بعمفا والت ان سفولة إوإ

فلس فى تسلفيل ثقافلة التميلو اللديلدة وإلغلاء الحلدود الكبيعيلة للتللارة وإفتتلات أيساعد 

 جديد للمنظمات والمنافسين .

ائع ذات جلودة أكبل  نتلاج بملة تويد من المغوط عللى المنظملات إلفالمنافسة العالمي     

للى ذللف فالمعلوملات التلى تتلوف  تمللن المسلتفلف ملن نة . باإلضلافة إتللفة ممل ل وبأ

مواصفات المنتج ال ي ي  ب بع ائأ وك لف السع  ال ي يملنة دفعة للأ التع ف على 
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عندما تلون تلف المنظملات  يل   لادرة عللى العملل مل ة  . إذن الحقيقة القاسية مى إنأ

وبمللا أن المنظمللات فللى سللوق يملنفللا تحقيللس ذلللف .  اخ يالظلل وف تسللبد  بسلل عة بلل

 ت لاد و خاصلة لغل ض تلبيلة متكلبلات اإلللى تبنلى مقلايس داخليلة ا  ب إاليوم مى أ

ال لحة والسلالمة  البيئلى ، ) دارة النظام المتعددالمى لمواجفة التحديات اللديدة إلالع

حيث بدأت المنظمات بالسؤا  علن العناصل  االساسلية  ، اللودة ، اال ت اد .....الخ (

 نلات عندما لل

  

آخل ة بنظل  االعتبلار ISO   14001 مبنى عللى(EMIS)     رت تنفي  إدارة بيئية       

ل المعلومللات والبيانللات وسللفولة ملانيللة تلامللظمللة المتفاوتللة وإنإحتماليللة التلامللل ل 

 دارة المعلوملات حيلثإضافة الى ما تقدم ففنالف حاجة أكب  اللى فعاليلة إل . ستهداماإل

 ديد من التلنولوجيات البيئية اليوم معقلدة وال تتكللب فقلط التغييل  فلى سللو الع يوجد 

دارة ، بللل ط يقللة جديللدة للتفليلل  باالنظمللة والتهكلليط الللللى . ملل ا مللا يتوافللس مللع اإل

االنتقا  نحو االدارة البيئية بحيث ت ي كعمليلة تعللم متوايلدة ومتلدسلة ولليس لغل ض 

 .االبداعات 

 

(www.iso14001.environment management.com)             

 

ثللالا   للد تسللاعد تلنولوجيللا المعلومللات علللى تحسللين اللوانللب البيئيللة للمنتلللات فللى      

 -مستويات مامة :

  البيئية لتقليل التأثي ات بك يقة سليمة ت ميم المنتج. 

 لف التقليل المستم  للتأwaste)ج( وتهفيف المهاط  بعد نع  المنت.  

 ة العلسللية مللن المعللاركين فللى سلسلللة التلفيللو لتقيلليم فلل ع تعلليهص التغ يلل

 المنتلات والعمليات اللديدة .

 

  دارة البيئية ة خيارات لت ميم نظام معلومات لإعامة لبالث ةإضافة ل لف ففنا  صور     

 ( EMIS)تللفلة عنلدما تقل ر ستهدامفا لبناء سليناريومات الالتى تستكيع المنظمات إ

 ( ، ويملن أن يعظم م ا المستوي األضافى من (it  المعلوماتدخا  تلنولوجيا إ

 

     

تواملا عللى (بحيلث يللون مح( EMIS عتبارات خيلار نظلام معلوملات االدارة البيئيلة اإل 

 نفسة .  (EMIS )  لب مفم كأممية نوعاأل

 

 -هى كاالتى :EMIS.  ما الخيارات الثا  لتصميمأ

 

  م در المعلومات وموا لع البيانلات نظام المعلومات السابس :حيث يلون    

 البيئية والعمل متوف ة فى المنظمة .
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 لللى ة المسللتهدمون إنظللام  اعللدة البيانللات االفت اضللى :حيللث ي للل فيلل

 المعلومات ويحدثونفا عن ط يس  بلة  ياسية ومنظمة

  نظام  اعدة البيانات الم كوي او ملدخل مسلتودع البيانلات : حيلث تلملع

 نظمة معلومات متنوعة للمنظمة لمكلوبة عن ط يس أيانات البيئية االب

 سلفل فلى الوصلو  و فى مستودع البيانات ل لف يمللن أن تللون أوتتم ك

 اليفا عند الكلب .

 

 

على األ لب   اء نظام معلومات فمل للمنظمات و د يلون الهيار األ          

لهيللار  ه حسللب الكلللب ليلللون مللو املانيللأ تغيللاألدارة البيئيللة جللاموا مللع أ

بلانى ملع  لوة العلبلة ولغلات مبل مل ا   ار يالئم خيار الت ميم ال فمل.األ

) اعدة البيانات الم كويلة  تللفةكب  الهيارات الب ملة المتقدمة، و د تلون أ

  ستودع البيانات ( مأو

                                                                                 . ( 2445) المليلى ،                                                                   
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 العلل ال ي يوضح أممية األدارة البيئة بالنسبة للمنظمات السياحية
 

   00110يزو ياحية بم جب آالس ثانيا : نظام اإلدارة البيئية

 
( ، EMIS)  السللنوات األخيلل ة نعللأ نللوع جديللد مللن نظللام األدارة البيئلليفللى               

 18444كبل  ملن حيلث  أن  أ (ISO14001مبنى على الملموعأ الدوليأ للمقلاييس )

ممللن إعتملاده أ المقياس الوحيد ال( ألنISO14001ملان حو  العالم يعتمدون على )

 ا النوع ملن نظلام  االدارة دارتفا فى مفى المؤسسات ألن مقدار المعلومات الواجب إ

و لد  للون  يل  كفلئدارة مبل م ا النظام يدويا يلبيئيأ مو كبي  جدا. ولسؤء الحظ أن أا

 ( .EMISداء )يؤدي الى تحديد أ

 لمؤشراشا
  اال  اف
 البيئيه

 امبار 
  انشهة 
 البيئه

 الشفا ى 
  االق راحاش

 سياسه البيئة 
 الرؤيه

 
 EMISنظام اال ارة البيئيه 
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ة  للملدريين  البيئيلين  إذا ن م ا النظام  د ال يلبى متكلبات المعلومات الناميوالحقيقأ أ     

 ة بحيلث ي كلو اليلوم عللى التلنولوجيلا ب لورة كبيل ن العلالموبملا أدارتفلا يلدويا .تلم إ

التللى  يحولللوا ت كيوممللإالى الحلللو  الحاسللوبية   نيتوجللب  علللى مته  للى البيئللة  أ

 مداف االدارة .لمنفم من نيل المعلومات المعظمأ ألن

 

 

فلللى  داة رئيسلللية أ ارة البيئيلللأ سي لللبحدنظلللام معلوملللات األ  (EMIS) لللل الف فلللأن       

مللى  مللن المواصللفات   (ISO14001) فالمواصللفة حللس للمللدي  البيئللى .التفليلل  الال

مفا ففلللى تحديلللد للمواصلللفات القياسلللية سلللتهداالعالميلللة  ال ئيسلللية  ملللع إر لللادات إ

(ISO14001حيللللللث أ . )( نISO14004 مللللللو الللللللدليل للمواصللللللفات القياسللللللية  )

ل اتى ( من أجل اللوء الهاع بالتسليل واإل  ار اISO14001ولى )واإلستهدام األ

وف تحتاجفلللا العللل كات  للل اض التعا لللد التلللى تمبلللل م حللللأ المتاطلبلللات التلللى سلللوأ

ا  ح للولفا علللى المواصللفات  لل ار اللل اتى فللى حللللم اجعللأ مللن أجللل التسللليل واإل

 . القياسية

 البيئيللة دارة لللإخيلل  نظللام   (ISO14001) حيللث تعتبلل  سلسللة المواصللفات العالميللة     

ثنللاء زا  يللل ي تكللوي ه فللى ضللوء  مللا يحللدا أا، وملل1996حيللث تللم تكللوي ه عللام  

 . م ا النظام على المنظمات المهتلفةتكبيس 

 

 

 ومبررات استخدامها فى ادارة المحميات الطبيعيه  ISO14000 ثالثا سلسة 

 
( تتللون EMS) مى سلسأ مواصلفات  ياسلية دوليلة خاصلأ بلنظم اإلدارة البيئيلة        

ملللن البنلللود    كلللل واحلللدة منفلللا ملموعلللةتتمحلللور حلللو ملللن علللدد ملللن المواصلللفات ،

ذات الكلابع الفنلى واإلداري ، والغايلة منفلا تعلليع وتنميلة إدارة سلياحية  والمتكلبات

بيئية  أكب  كفاءة وفاعليلة فلى المحميلات الكبيعيلة فلى إتللاه تكلوي  البيئلة السلياحية ، 

 مم مميواتفا :أو وتقديم وسائل مفيدة وعملية

 

 فى الموا ع السياحية فاعليأ اإلدارة البيئية . 

 (. اس صحيح فى توجيأ الح كأ السياحية ) الكا أ االستيعابيةستوفي  أ 

 توفي  تنمية سياحية مستدامة فى المحميات الكبيعية . 

 

داء دور فاعلل فلى ومى ب الف تعب  عن إلتوام إدارة موا ع المحميلات الكبيعيلة بلأ          

، والبحلث   مع اإلعتبلارات البيئيلة والسلياحيةاتفا بعلل  امل، مع دملفا تفحص عملي

عن وسلائل لويلادة فاعليلة العمليلات إ املأ الدراسلات اللفيللأ للحلد ملن إلحلاق المل ر 

المو لع السلياحى ، مبلل ة ملن م احلل دورة حيلاة  بموا ع السلياحة البيئيلة  فلى م حللة

يمللن إعلادة  يل  المكلوبلة إللى ملواد  يلةتفلا البانووالبحث  عن ف صة  لتحويل منتلا
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ضلمانات تعلوز  فلات ذات العال لأ بالقملايا البيئيلةستهدامفا ، وبما يقدم للسيات واللإ

 البقأ بفا وبالهدمات السياحيأ المقدمأ فيفا.

 

فلى اللدو   وم ه تمبل ف صة لتحقيس التنميلة السلياحية المسلتدامة فلى الموا لع السلياحية   

دللة الهاصلأ بتقلديم وتبنلى درا مفما ل  لمتحولأ ، وتعد م ت اديات اذات اإل النامية

  نظام إدارة سياحية يعتمد على أفمل التكبيقات العالمية ، ل الف فإن م ه السلسة

 

  الهاصلللأ ( التلللى تمبلللل أداة لنقلللل التقنيلللة ISO9000) تلللوازي المواصلللفات الدوليلللة     

 دارة النوعيأ .إلفمل التكبيقات المتاحأ بابأ

داءة البيئللللى عى نحومللللا ملللل ه السلسللللأ مللللى تكللللوي  األلتللللى تسللللا النفائيللللة والنتيلللللة     

(Environmental performanceفى المحميات الكبيعية )  . 

ى النظلام كونفا تمبل م لدرا م  لدا نحلو تبنل ويل ي التأكيد عالميا على م ه السلسة     

متكلبللات  لقللائم علللى ملموعللةفللى المحميللات الكبيعيللأ وا كفللؤ وفاعللل الدارة البيئللة

  ع بعمفاملومأ التكبيس والتوافس ت تبط م سلسلةمت

 

ويقوم الك ف البالث ،  البع  ب ورة متلاملأ بغية تحقيس الفدف األساسى للسلسلة   

يم ومنح العفادة ( بتقييم المحمية  الكبيعية للح و  على مستقلأ للتقي المحايد )ميئة

                                      ( او احدي مواصفاتفا .ISO14000)  فادة بالسلسلة

(http://www.hrdiscussion.com) 

  

 

 

متملام بلالموا ع زيلادة اإلملن العواملل التلى تلؤدي دورا محوريلا فلى  وتوجد ملموعة     

السياحية ومعللالت الكا لة اإلسلتيعابية وتلدمي  الموا لع السلياحية ، وتعلي  القل اءات 

 ب زما النقاط االتيأ :ل أوجفات النظ  حو  الموضوع ، لع لى تعددإ

 

ا للع السللياحة البيئيللة وذات األبعللاد العالميللة التللى أفلل زت فللى مو التحللوالت التاريهيللة    

يعللود الللى عللدم  ي  بيئللى  للامل للمو للع السللياحى ، ودم ت للاديا متوامنللا مللع تللتللدمورا إ

 غط المتوايللد علللىالمللرة وتكللوي  المو للع السللياحى بيئيللا  داتللوف  إدارة  للادرة علللى إ

وعللدم التللوازن  ر الكبيعيللةفلل ز اسللتغالال متوايللد للم للادالموا للع السللياحية والتللى أ

حللدوا عللدد كبيلل  مللن المعللاكل فللى بيئللة الموا للع ال للحيح مللع البيئللأ والتللى ادي الللى 

 سفم فى تدمي ما .السياحية ، أ

دنلى ال بالحلد االموا لع السلياحية ملا زاللت ال تلتلوم إنعكة السياحية فلى الن  البية االإ    

 .البيئية وااللتوامات   من المتكلبات

 

 ( فى حماية البيئة السياحيةISO14001دور )
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( أصللبحت المنظمللات 1996ة عللام )( ألو  ملل ISO14001) حينمللا تللم نعلل  مقيللاس     

سللباب تبحللث وبعلللل طللوعى عللن  للفادة أو رخ للأ لمواولتفللا وذالللف ل   السللياحية

 -: التالية

 عيا .جتمالة إوالمنظمة مى المسؤ 

 للمقياس. تكلب المنظمأ األم من كل م انعفا أن تلون معتمدة 

 

 

 أن يلللون نظللام اإلدارة البيئيللة (EMS للد نعللأ مسللبقا داخللل المنظمللة ومللن  )

  .متكلبات المقياسالمملن تغي ه لتلبية 

 دارتفلللا البيئلللى ر بلللة المنظملللة بالح لللو  عللللى إعتللل اف ال لللناعة بنظلللام إ

 وبقيادتفا

 

( ISO14001ن تحت المغط للعمل بموجلب مقيلاس )إن الملفوين ا إضافأ ل الف ف    

 ( فى الواليات المتحدة حيث وضعت FORD MOTORم ا مو الحا  مع   كأ )

 FORDن يلونللوا م خ لللين بمتكالبتفللا ا لللب الملفللوين بللأ1999  الم حلللة فللى

  IBM.GENERAL MOTERS(GMك لف الحا  مع ) 2443بحلو  

 .(2445) المليلى ،                                                                                  

 

 

 داء البيئي السياحىالتحسج المستمر  لأل   

 

  

 التخطيطوال : أ
 القياسية لبات االجبارية للمواصفأتعتب  م حلة التهكيط من المتك

 (14441 iso) 

 

 مراحل التخطيط
 ئةح   الم ادر المؤث ة علي البي . 

 خ ي.تحديد القوانين والمتكلبات األ 

 اض .وضع األمداف وأل   

 داره البيئية.تهكيط ب امج اإل 

 

ساسلية لتحديلد الم لادر دارة البيئية علي خكلوات أتتممن م حلة التهكيط لنظام اإل     

سللية لتحديللد الم للادر المللؤث ة علللي البيئللة فللي أنعللكة أو خللدمات ساخكللوات أعلللي 

ي والتي يملن التحلم فيفا وفي عائد تأثي ما علي البيئة ثم تقلدي  أسسة المؤمنتلات أو

  مام ومحدد علي البيئة   منفا ذات تاثي  
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وتهكليط البل امج لتحقيلس  مداف البيئية بناء علي الملؤث ات الفاملة ،وك لف وضع األ     

 :هكيط الم احل التاليةمداف والسياسة البيئية ويمم التاأل

 

 م ادر التأثي  الب( يئيEnvironmental Aspects) 

 ( القوانين البيئية والمتكلبات االخ يLegal and other Requirements) 

 

 

 األمداف العامة ( والد يقةObjectives and targets) 

 ب نامج اإلدارة ( البيئىEnvironmental Management Program) 

 

 

 Environmental( 00110isoمصااااااادر التااااااأثير البيئااااااي )( 0

Aspects: 

 

 علي البيئة بأنفا عناص  في أنعكأ ومنتلات تع ف الم ادر المؤث ة      

 وخدمات المؤسسة والتي يملن أن تتفاعل مع البيئأ وتؤث  عليفا وم ا 

 و تحديد م ه الم ادر مؤسسة  إصدار إج اءات لتميو أيتكلب من ال

 حتفاظ بفا ، ليست كل الم ادر ، وللن حددت المواصفات فقط واإل

 ن تتحلم فيفا ويملنفا  السيك ة عليفا وتلون الم ادر التي يملن للمؤسسة أ

 . علي البيئةمؤث ة 

 

 (00110iso)خرىلمتطلبات اأو اعات البيئية الق انيج والتوري( 2

Legal and Other Requirements  )                         ) 

 

 
ن تحللدد بعلل  أن المؤسسللة يلللب أ يلللمواصللفات القياسللية فللي ملل ه الفقلل ة إتعللي  ال    

البيئيلة ن تكبقفلا فلي النلواحي تع يعات القانونية والمتكلبات األخ ي والتلي يمللن أال

سسلة ممتلد المؤ ذا كلان نعلاطاتفا وخدماتفا وتحتفظ بفا خ وصا إنعكتفا ومنتلفي أ

  .في بلدان متعددة

جلل اء بفلل ا إن إنعللاء إفلل نحللاء العللالمونظلل ا لويللادة أعللداد  القللوانين والتعلل يعات فللي أ    

ولقلد  ، ال لدد يللب أن يللون  لامال وخاصلة فلي المؤسسلات ذات األنعلكة العالميلة

يملللن أن  خلل ي " ي أن " المتكلبللات األ( عللل14441iso للار ملحللس المواصللفات )أ

كللواد  أو أمواصللفات التعللغيل  لقلل ارات الوزاريللةو اأ تتمللمن القلل ارات اللمفوريللة

وملن القلوانين  ، سسلةسية أو معاييي  خاصة وضلعتفا المؤياالت نيع والمواصفات الق

 التي يملن تكبيقفا في الموسسات : الدولية
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 انون م ا بة تلوا الفواء .  

 .انون المحافظة علي الكبيعة   

 ستهدام الليماويات الهك ه  انون م ا بة إ. 

 

 وزون انون حماية طبقة األ. 

 انون حماية المحميات الكبعية   

 

 امة العاملينصحة وسل  انون حماية. 

 

 Objectives and target( ISO14001هداف العامه والدقيقة )(اأ3 

 

البيئيللة ومللى تحويللل ملل ه السياسللة  الهكللوة التاليللة الفامللة لوضللع السياسللة   

ر الفامللة المللؤث ه علللى البيئللة فللى أنعللكأ ومنتلللات الناجمللأ عللن الم للاد

محددة ، فبلدون  ف د يقةوعمليات المؤسسة إلى أمداف عامة واضحة وأمدا

 .تظل السياسة البيئة  عارات عامة  ي  مؤث ة  أمداف محددة

 

 األمداف العامة واألمداف الد يقة.

 

 

Objectives 

 

Targets 

 
 

 واسعة الملا 

 

 م درما األمداف  العامأ

 

 

  املة

 

 مبنية على الم ادر  العامأ

 

مبنية على م ادر مامأ يملن      

  ياسفا

 

 

 تمعفا االداره محدده
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 خكوات الفحص وت حيح المعاكل

 

رصد و ياس العمليات المؤث ة  .1

 .على البيئة

إتهاذ اإلج اءات الت حيحية  .2

 والو ائية لحاالت عدم المكابقة.

 اإلحتفاظ بالسلالت البيئية. .3

م اجعة النظام داخليا ب فأ  .4

 دورية.

 

 

 

 

 

 

 

  ISO14001دارة البيئى برنامج اإل  (0

  Environmental Management Program 
 

التهكيط مي وضع ب نلامج اإلدارة واإلحتفلاظ بفلا والل ي فى عملية  الهكوه األخي ة     

وفيفلا تقلوم المؤسسلأ  مداففا التلى تحقلس سياسلتفا الموضلوعأ ،ي ل بالمؤسسة إلى أ

  :تىبعمل األ

 ات علللللى جميللللع المسللللتويات لتحقيللللس األمللللداف واأل لللل اض تحللللدد المسللللؤولي

  .الموضوعة

 مدافتوف  الموارد الالزمأ لتحقيس األ.  

 مدافت يد تحقيقأ من أ وضع مهكط زمنى محدد للل ما. 

  

 ن يلتم ،أي يلب عللى المؤسسلة أن تحلدد فلى نظلام إدارتفلا البيئيلة تف ليالأ مايللب أ 

فيملن للمؤسسة أن تقسلم عملياتفلا   ؟ومتى سينتفى  ؟سيتم ذلف وكيف وبواسكة من؟ 

 ن تكبللس ب املفللا فللى الموا للع بسللفولأ إلللى أجللواء وتحللت إجلل اءات بحيللث يملللن أ

ه البلل امج ويللون للللل مللنفم فللى تنفيل  ملل  لعللاملين بالمؤسسلة المسللاممةوعللى جميللع ا

تدمج خكلة التنفيل   نويملن أ مسؤولية محدده فى دعم وتحسين األداء البيئى للمؤسسة

كملا يللب أن تعللس الهكلة  البيئة مع الهكة العامة للمؤسسة وت اجع ب فة دورية ،

 مداف المؤسسة.أي تغي ات أو تعديالت فى أ

 .(2443،  ثابت)                                                                     

 

 ISO 14001, Checking andجراءات التصحيحية الفحص واإل 

Corrctive Action 

 
 البيئى يمبل الفحص وم ا بة نظام اإلدارة     

يحفا             تعاف المعاكل والعمل على ت حكوإ    

 ساسيأ فى تكبيس نظامالهكوه التالية األو

   اإلدارة البيئى وإلتمام عملية الفحص                

  تكلب ذلف  ياس ي ات الت حيحيةج اءواإل
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 ال صد والقياس

 العمليات المؤث ة على البيئة

 لتوافس مع االمداف والتوجيفاتل

 صيانة ومعاي ومعدات القياس

 تقيم دوري للتوافس مع القوانين

 كل يتم تكبيس االج اءات الت حيحيةداء البيئى وعدم ظفور المعام ا بة وتقييم األو

 الو ائيأ ،

 
 البيئللى مللع متكلبللات ثللم اإلحتفللاظ بسلللالت بيئيللة لتوضلليح مللدي توافللس نظللام اإلدارة     

اإلدارة البيئى ملع تكبيقلأ  يلى ذلف م اجعة نظام ، ISO14001 المواصفات القياسية

  .وفعالية بلفائة

 

 

مللن المواصللفات  ربللع خكللوات أساسللية   للد أوضللحتفا ملل ه الفقلل ةومنللا  أ  

 14441القياسيأ لاليوو 

 Measuring andالرصااااد والقياااااس  (0

gMonitorin 
سللاس يعتبلل  مللن المفللاتيح األساسللية فللى عمليللة تقيلليم األ     

 جلللل اءات الفحللللص كلللللب األو  فللللى إن المفللللإ البيئللللى 

س ،وتتكلللللب جلللل اء ال صللللد والقيللللاوالت للللحيح مللللوة إ

 اءات موثقلللأ لعمليلللة ال صلللد جلللإصلللدار إ المواصلللفات

تفللللاظ بفللللا والقيللللاس لعمليللللات المؤسسللللة حالدوريللللة واإل

 وأنعكتفا والتى لفا إت ا  وثيس

 ميع وليس معنى ذلف ال وع للومؤث  على البيئة     

 وللن فقط بالتحديد ذات التاثي  نعكأ العمليات واأل    

 .على البيئة الفام    

 

 جراءت المطل بة هى :واإل

 
 وم ا بة العمليات للتوافس مع األمداف  داء البيئىتسليل معلومات ال تفاء أث  األ

 واأل  اض التى وضعتفا المؤسسة

 حتفاظ بسلالت جفوة المتابعة والقياس بحالة جيدة واإلالمعاي ة واإلحتفاظ بأ

 المعاي ة

 والمتكلبات البيئة التقيم الدوري لمدي التوافس مع القوانين والتع يعات 

 

  Records ( السجات 2
يلتم وفقلا  الل ي داءيلب على المؤسسة أن تحتفظ بسلالت المناسلبة والتلى توضلح األ     

 : حتفاظ بفا مىاإلمم السلالت الواجب ، وأIso14001للمواصفات 

                      .سلالت التدريب ونتائج الم اجعات والتقييم 

 التع يعيأ والقوانين البيئية    لبات سلالت المتك 

 

 ن تلونت يلب أالسلال   
  سفلة الوصو  اليفا 

  محفوظأ من التلف 

  فت ات االحتفاظ 

 محدده. 
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 .سلالت الفحص والمعاي ة                                       

 عكا سلالت تقاري  األحداا او األ.  

 سلالت تقاري  الم اجعات البيئيأ والتقييم. 

 

 

 

 

 Enviromental Managementالبيئى  نظام اإلدارة مراجعة (3

System      
 

كلد ملن أنلأ يعملل سسة أن تفحص ب لفأ دوريلة اإلدارة البيئيلة لللى تتأمؤيلب على ال    

 : بلفائأ فف ه تتكلب من اإلدارة

 
  إج اء ملموعة من الم اجعات على نظام اإلدارة البيئية  لمع فة ملدي توافلس

المؤسسلة ن تعللم ى للمؤسسة مع القوانين والتع يعات البيئية يلب أداء البيئاأل

لتكللابس مللع وكلل لف م اجعللة  فنيللة ا داري البيئللىم اإلأن ملل ه الم اجعللأ للنظللا

 القوانين والتع يعات .

  أن يللتم جدولللة نظللام الم اجعللة علللى أن يمللع فللى إعتبللاره أمميللة النعللاط مللن

الم اجعللات السللابقة حيللث يلللب وكلل لف نتللائج  ، بلل لف الناحيللة البيئيللة المتعلقللة

يئلى الب ظام اإلدارةالتأكد من أن الم اجعة تتم طبقا لهكة موضوعة لم اجعة ن

تتممن الو وف على مدي مكابقتة لمتكلبات م ه المواصفات القياسلية البيئيلة 

 ن م ا النظام مكبس بلفائأ ومعتنى بأ .وإ

 ب عنفللا وتغكللى جميلع بنللود المواصلفأ ويلتلل ن تلللون الم اجعلة  للاملةيللب أ

ارة يللب سلتفادة منفلا فلى م اجعلة اإلدإتق ي  فى النفاية يقدم لإدارة العليلا ل

سلللوب الهكللة الموضللوعة ويلللون للعلل كة األ سلللوبأن تغكللى الم اجعللة أ

و  اجعلللات ويلللتم ذللللف علللن ط يلللس الم اجعلللة الداخليلللة أالهللاع بفلللا فلللى الم

 .الهارجية وال ي يتوف  فية صفة الحيادية والفاعلية

 

 ( حاالت عدم المطابقة واالجراءات التصحيحية وال قائية 0

 Management Review(  1ISO 1400م اجعة االدارة )
 

  البيئللللى            يللللة األساسللللية فللللى نظللللام اإلدارة دارة الهكللللوة النفائتتمبللللل  م اجعللللة اإل     

تتكللب ملن  Iso 14001 فل ة الفقل ة ملن المواصلفات القياسليةساسية لوالمتكلبات األ

ن األدارة العليللا م اجعللة نظللام اإلدارة البيئللى بللأي وسلليلة م  وبللة وذلللف للتأكللد ملل
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وعللى اإلدارة أن تللون متاكلده ملن أنفلا جمعللت   أ ود تلأ وفاعليتلأ ،إسلتم ار مالئمتل

  المعلومات الم ورية واللافيأ ألج اء التقدي  العامل لمو ف األداء البيئى للمؤسسة.

ات األدارة إلى نتائج م اجعة نظلام اإلدارة البيئيلة وعنلد تغييل  ن تنظ  م اجعويلب أ    

  .ه تلون ملتومأ بالتحسن المستم دارالظ وف فإن اإل

 

 .(2445، )ثابت                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
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 الفصل الثالث
 
 

 ISO)           14441التقيم البيئى وتكبيس نظام اللودة البيئى )

 ةفى منكقة الغ د 

 المبحث األو 
 

 تقيم األث  البيئى 

 الغ د ة فى  األنعكة التى يملن ممارستفا 

 السياحة  البيئة مابين التكور والهلل للبيئة 
 

 المبحث البانى
 

 ةعلى الغ د ة السلبية ر البيئيااألث 
  14441تقيم االداء البيئى للسياحة البيئة بتكبيس نظام االيوو 

   على الغ د ة 14441تكبيس ا يوو 

  144441نتائج تكبيس نظام ا يوو 

 
 
 
 
 
 
 

http://elsa3ed-online.com/vb/newreply.php?s=a81f30fd5c3df47e566143a42c364012&do=newreply&p=81644
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 المبحث اأول
  

 ISO)           00110التقيم البيئى وتطبي  نظام الج دة البيئى )

 فى منطقة الغردقة

 
 البيئلة  ئون جفاز عليفا ي تلو التي اإلست اتيلية األدوات من البيئي األث  تقييم يعد     

 آثلار لتقيليم تكبيقفلا يلتم حيلث  بفلا يقوم التي ال ئيسية الو ائية األنعكة من يعتب  كما

 تحديللد بفللدفوخاصللة الغ د للة  األحملل  علللى منكقللة البحلل  14441نظللام ا يللوو 

 .  اإليلابية ا ثار تعظيم وك لف السلبية ا ثار من حدلل الالزمة اإلج اءات

 

يللة  ثللار التنميللة السللياحية علللي المللوارد البح يللة الحالبيئللى سلللوب التقيلليم أيعتمللد          

سللاس القيللاس النقللدي لقيمللة األضلل ار التللي سللبتفا أالمسللتهدم فللي ملل ه الدراسللة علللي 

البيئيللة السللاحلية والبح يللة ، المعلل وعات واألنعللكة السللياحية علللي ملونللات الللنظم 

ونق د باألض ار مو تو ف م ه الملونات كليا أو جوئيا عن أداء وظائففا ومايت تلب 

علي ذلف من اضل ار لمسلتهدمي مل ه الملوارد ، كملا أن القيلاس سلوف يقت ل  عللي 

األضل ار التلي يمللن التعبيلل  عنفلا بعللل نقلدي وتلللاليف معالللة أو التقليلل ملن ملل ه 

ملاكن مهتلفلة وللم يلتم أالعديد من األض ار  لد تملت فلي لي م ا فإن منا  ا ثار ، وع

ح لل  حلمفللا بعلللل كمللي وبالتللالي ي للعب تقييمفللا نقللديا . وعليللأ فإنللأ مللن المتو للع 

تللوفي  تقللدي ات أوليللة لللفللة التللدمور البيئللي فللي المللوارد البح يللة الحيللة فللى منكقللة 

 الدراسة بغ ض تقدي  كلفة التدمور ولو جوئيا .  

وباعتبللار العللعاب الم جانيللة كاألراضللي ومللبال  وعلللي أسللاس المحللددات السللابقة       

أ فلإن عناصل  تللاليف األضل ار التلي أمللن ح ل ما  الوراعية لفا  يملة وتحقلس ريعلا

 تتممن ما يلي :

 

باعتبلللار العلللعاب  Natural Capital يملللة الفقلللد فلللي رأس الملللا  الكبيعلللي   (1

 فا  يمة . الم جانية كاألراضي الوراعية ل
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الفا لد ملن االيل ادات التللي كلان يمللن تحقيقفلا مللن األنعلكة السلياحية والت فيفيللة   (2

 الم تبكة بالععاب الم جانية والموائل الكبيعية األخ ي .  

اج ( بللدال مللن  امللة حللواجو األمللوإحمايللة العللواطيء بوسللائل بديلللة )  تلللاليف  (3

 تفا .  زالإ لار المانل وف التي تمت أالععاب الم جانية و

نتللاج السللملي نتيلللة تلللف العللعاب الم جانيللة وأ لللار نهفللاض فللي اإل يمللة اإل  (4

 المانل وف والحعائش البح ية .

(http://gafrd.kenanaonline.com)                                                  
                          

 

 تهانبذة عج الغردقة وبعض اأنوطة التى يمكج ممارس
 

كلم          44تمتدد لمسلافةو مدينة الغ د ة مي عاصمة محافظة البح  األحم ،   

الل وس والتعليف واأللملان  ، على ساحل البح األحم  و اللب زوارملا ملن األوربلين

وتمبل الغ د ة مق د سياحى رئيسلي، وي حلع مل ا إللى  ، مل الهليجأوك لف الع ب و

كانلت الغ د لة ولفتل ة طويللأ ملل د حيلث   جانيلة.البيئة المائية السلاح ة بعلعابفا الم

اللوري لت بح خال  و لت ال  حيث بدأت التحو  1974وجفأ لل يد فقط حتى عام 

يلاد ي ك  من أفمل األماكن البح ية السياحية في العالم والتي تلت ب أعلداد متوايلدة 

 .من السيات سنويا 

سلللتمتاع بفلللا ، حيلللث وتلللدعو بللللل سللل ور جميلللع اللللووار ملللن أنحلللاء العلللالم باال

فندق متنوعين في التقيليم  254يستكيعون اإل امة في فناد فا والتى يبلغ عددما ا  

 . من نلمتان إلى خمسة نلوم

  

  كاأتى : متعددة ومستمرة في التزايد غردقةبالأنماط السياحة البيئة   
 ست خاء على  واطئفا إملانية اإل. 

 سفاري ال ح اء. 

 ن ط يس الب ا وتالتوحلس على المياه ع. 

  ال ياضلات المائيلة مبللل رياضلة العلل اع أو صليد أعللالي البحلار أو سللباحة

 الكفو أو الغكس

 و  واصة السندبادأ،ةركوب القوارب الوجاجيو. 

 سما  النادرهواأل ةيما االستمتاع بالععب الم جانيأو. 

  عالمياة ف  ما يميو الغ د أوال يد والغوع ومو بالكبع. 

 ت ويـ  الكبيعة. 

   ال ح اء . فىرحالت السفاري 

 ستلعاف كل ما فيفا.    إتأمــل الكبيعة و واللبا  س تسل 

 . ال حالت في الغابات و م ا بــــة الكيور و الحيوانات 
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 ستلعاف الوديان و اللبا  .إ 

 بأنواعفا المهتلفة  اتإ امة المعسل . 

 

 

 

 

 

 

  

 والهلل للكبيعةالسياحية البيئة ما بين التكور   

 

 
يئلي ولعل أمم عن   تقوم عليأ السياحة البيئية مو عدم إحداا إخال  بلالتوازن الب    

نملط  التي تلون متمبلة في ت  فات السائح فلي حاللة الناتلة عن ت  فات اإلنسان و

 ت عال لة أخل ي و و ما  د يحدثأ من تللوا فيفلا و ملـن منلا ظفل السياحة البيئيــــة ،

، حيللث تعتبلل  التنميللة لللل و بللين مففللوم التنميللة المسللتدامة للللن بللين السللياحة البيئيللة ك

علللس تمامللا حيللث أصللبحت وللللن مللا حللدا مللو ال حللدي الوسللائل لالرتقللاء باإلنسللانأ

ستنفاذ موارد البيئة و إيقاع الم ر بفا و إدي الوسائل التي ساممت في حإالتنمية مي 

 إحداا التلوا فيفا .

 

كانلت البيئلة نظيفلة و  الم اللماليلة للبيئلة فللملاوتنكوي السياحة عللي إبل از المعل      

اد ، وللنللأ بللال  م مللن اللوانللب  ت للنللتعش اإلإزدملل ت السللياحة و إصللحية كلمللا 

أ مللن م للادر التلللوا فللي اإل يلابيللة للسللياحة البيئيللة إال إنفللا  للد تعلللل م للدراأ رئيسلليا

ازن بلين السلياحة البيئة و التي تلون من صنع اإلنسان ل ا فأنة البد ملن تحقيلس التـــلـو

والبيئللة مللن ناحيللة و بينفللا و بللين الم الـللـح اال ت اديــــــللـة واالجتماعيللة مللن ناحيللة 

 أخ ي .

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانى

 

 

 

 ةعلى الغردقة السلبية ر البيئيااأث   

 
والعم انية  السياحية دون م اعاة أث  األنعكة السياحية دي التوسع في التنميةأ      

الل ب األساسي ال ي  تدمور بيئي في البيئة البح ية التي كانت عامل على البيئة إلى

 :السلبية على البيئة عليأ صناعة السياحة في الغ د ة. ومن أمم ا ثار  امت

 

 والفنلادق السلياحية إللى تحلو  تللف العلواطئ  أدي بيع العواطئ للقل ي

ق بأ للا   يل  القل ي والفنلاد ملليلات خاصلة، ت ل فت فيفلا تللف إلى

الكبيعيللة و امللت  األحيللان فغيلل ت بنيللة العللواطئ حليمللة فللي أ لللب

 بال مللا  ل للنع  للواطئ رمليللة بتلسللي  العللعاب الم جانيللة وردمفللا

مبل م ه العواطئ بعللل  جاذبة للسيات في المناطس التي ال تتواف  فيفا

علللى  أو للبنللاء عليفللا مللن أجللل التوسللع األفقللي والح للو  طبيعللي

 .يةمساحات ملان

 

 الم حوب بممارسات  ي  واعية من  بل  أدت أنعكة الغكس المف ط

السللياحية علللى حللد سللواء إلللى  السللائحين والمعللتغلين بللالمفن بعلل 

البيئلات الكبيعيلة  الم جانيلة، مملا أدي إللى تلدمور اإلضل ار بالعلعاب

 وموائللل اللائنللات البح يللة وتللدمي  الحيللود بعلللل كامللل فللي بعلل 

 .المناطس
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 ال للادر عللن األعللداد اللبيلل ة مللن الم اكللب السللياحية ،  تسللبب التلللوا

سواء عن ط يس المهلفات التى تلقى فى البح  أو مهلفلات الو لود وملا 

  ابأ ذلف ، إلى تلويث البيئة البح ية.

 

 ساعد إستهدام بنادق ال يد على تدمي  س يع للعاب الم جانية 

 

 ب الم جانيةتسببت م اسى الم اكب السياحية ك لف  إلى تدمي  الععا 

 

 نلوع مللن األسلما  والقوا للع واألصلداف فلى اإلختفللاء تماملا مللن بلدأت إ

 لفا. ج اء عمليات ال يد واللمع اللائ 

 

 

  إحداا تلفيات ببع  ا ثار لعدم وجود ضوابط أو تعامل السيات معفا

 بعلل الئس .

 

 نتعار القمامة و الفمالت فوق القمم اللبلية حيث تمبل اللبا  إ

جـــــــ ب سياحي لممارسة ال ياضة السياحية من تسلس و مناطــــس 

 معي .

 

  أمللا ا ثللار السلللبية األخلل ي فتمبلللت فللي الملل ر اللل ي ينعللأ مللن كبافللة

االسللللتغال  البعلللل ي و الغكللللس المفلللل ط علللللى العللللعاب الم جانيللللة 

الم للحوب بالممارسللات  يلل  الواعيللة مللن  بللل الللووار و المعللتغلين 

ء، مما أدي إللى تلدمور البيئلات الكبيعيلة بالمفن السياحية على حد سوا

 بعلل كامل في بع  المناطس. مااللائنات البح ية و تدمي و

 

   نووت مستم  فى إتلاه اللنلوب حيلث يوجلد و د صاحب م ا التدمور

 بيئات طبيعية  ي  مدم ة.

 

 

 

 
 00110البيئة بتطبي  نظام االيزو تقيم االداء البيئى للسياحة       

 
 

 قيم األداء البيئى للسياحة طبقا لما يلى:يتم ت    
  

 تلوا المياه                                المهلفات الت بة    
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 تلوا الفواء                                المهلفات الهكي ة    
 تلوا الت بة                                األدارة البيئة    

 

  ان:ويتم ذلك مج خال خمسة ال
 

 الل ن الذهبى: (0
 ويمبل األداء البيئى المتميو ويفدف إلى :

 .التحلم فى المهلفات الهك ة طبقا للمواصفات العالمية 

 

 

 .إستهدام أفمل التقنيات المتاحة للتحلم فى تلوا المياة والفواء والت بة 

 . إعادة األستهدام وإعادة التدوي 

 .تهكيط الملان داخل المنعاة 

 الحوادا. إدارة المهاط  و 

  14441تكبيس خكة اإلدارة البيئة وا يوو. 
 

 خ رالل ن اأ (2
 وتمبل األداء البيئى ويفدف الى :

  إنبعللاا ملوثللات أ للل مللن المحللدود المسللموت بفللا  انونيللا )معاللللة ميللاة ال لل ف

 التحلم فى تلوا الفواء (. –ال ناعى 

 .الت  ف ا من من المهلفات ال لبة والهك ة 

 العناية بالنظافة ( العامة والت تيبKeeping Good House.داخل المنعاة ) 

 .تنظيم مسئوليات اإلدارة البيئة وتواف  المعلومات 

 .اإلحتفاظ بالسلالت البيئة 

 

 

 ورقالل ن اأ (3
 ويتمبل األداء البيئى المالئم ويفدف إلى : 

 .توافس اإلنبعاثات والملوثات مع الحدود المسموت بفا  انونيا 

  ال لبة والهك ة.إدارة المهلفات 

 يوجد  هص مسؤو  عن اإلدارة البيئة وتكبيس المتابعة الداخلية 

 

 حمرالل ن اأ (0
 ويمبل األداء البيئى المعيف:

  بع  اللفود المتعلقة بلالتحلم فلى التللوا إال أن اإلنبعاثلات أو الملوثلات تتللاوز

 الحدود المن وع عليأ فى القانون.
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 (ضعف العناية بالنظافة والت تيبKeeping Good.داخل المؤسسة ) 

 .عدم وجود نظا  متلامل 

   

 س د الل ن اأ (5
 -ويمبل االداء البيئى المعيف للغاية:

 .ال توجد جفود للتحلم فى التلوا 

 .ال يوجد مسؤ  عن االدارة البيئة 

 اليوجد خكة إدارة بيئة أو اليتم إتهاذ إج اءات لت حيح األوضاع. 

 

 مراحل التطبي 
 

 الحالية(:ولى )الم حلة األ

 

تم فيفا إختيار تلوا المياة وتلوا الفواء كمتعي  رئيسية للتقيم البيئى حيث يلتم تكبيلس     

الب نللامج مللن خللال  م حلللة إختباريللة وم حلللة تل يبيللة علللى عللدد مللن ال للناعات 

(Testing and Pilot.) 

 

 الم حلة البانية:

مللع إحتماليلة زيلادة معللايي   ب نلامج علللى المنعلمت السلياحيةسلوف يلتم خاللفللا تعمليم ال   

 التقيم البيئى.

 

 

 

 مصادر التل  

 

 PROPERيعتمد نظام 
 تقاري  التفتيش البيئة على المنعات ال ناعية 

 سلالت العلاوي 

 ت السللللياحية )نعللللأالدراسللللات المسللللحية وال صللللد البيئللللى للمOn Line 

Monitoring)  

     

 خكوات التنفي  

 ألج اء عملية تقيم وت نيف التلوا عللى  حىتيار منكقة جغ افية أو  كاع سياإخ

 او م ا القكاع    تلف المنكقةالتلوا على أساس تأثي  

 يادة ف يس العمل للمنعات السياحيةز. 

 ( ملئ استمارة التقيمQuestionnaire) .وإستلمالفا بعد ظفور نتائج القياسات 
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 .إعالن النتائج على اللمفور من خال  وسائل االعالم 

 :ف يس العمل 

 وملللى المسلللؤو  ال ئيسلللى علللن تنفيللل    ليميلللة إدارة التفتللليش البيئلللى بلللالف وع اإل

 الب نامج كما أنفا تعكى السند القانونى لتنفي  الب نامج.

 . المعمل الم كوي لعمل القياسات المكلوبة 

  خبيللل  فلللى ب نلللامجPROPER  لنقلللل خبللل ة التنفيللل  إللللى إدارة التفتللليش البيئلللى :

 بالف وع اإل ليمية.

 

 

 (Testing Phase1م حلة اإلختبارية   )ال

 .بحث املانية التكبيس 

  تللم بحللث إملانيللة التكبيللس ومعو اتللة المتو عللة مللع اإلدارة الم كويللة للتفتلليش

 البيئى  والف وع للمنعات السياحية. 

 ختبار ال ناعات.إ 

 منعلات فلى مدينلة السلادس ملن اكتلوب  ومعلات  6ختبلار الب نلامج عللى تم إ

حمل و حللوان وطل ه ، و لد روعلى عنلد إختيلار العل كات أن ا ليم البحل  األ

 تلون من  كاعات سياحية مهتلفة وإحلام مهتلفة .

www.a-tomasz.com)) 
 

 

 

 غردقةعلى ال 00110تطبي  اييزو  

 

 
 وحاليب منكقة الغ د ة التقييم البيئى لساحل البح  األحم  بين      

حد ثمار التعاون بين الللنلة الوطنيلة الم ل ية لليونسللو ومنظملة لتكبيس أيعتب  م ا ا

اليونسلو من جفة وبين جامعة المن لورة ، وملو يتعللس بلالتقييم البيئلى لسلاحل البحل  

جنوبا ويعتب  تلملة للم حللة األوللى للمعل وع الل ي لى حاليب الغ د ة إاألحم  من  

 .2444تم استلمالأ عام 

فإن المع وع الحالى لـأ مدفين رئيسيين أولفما مو تلمللة عملل خل ائط اسلتهدامات   

وصلحى  لامل لقلاطنى  وبيئلى  األرض فى م ه المنكقة وثانيفما عمل مسح إجتماعى

ث مللن  بللل إال  للليال بللال  م مللن أنفللم المنكقللة مللن البللدو اللل ين لللم يتكلل ق اللليفم البحلل

يحتلللون مسللاحة  اسللعة مللن أرض م لل  جنللوب البحلل  األحملل  وجنللوب ال للح اء 

 ألف نسمأ. 63الع  ية، ويبلغ عددمم أكب  من 

 -و د اتبع ف يس العمل فى م ه الدراسة الهكوات التالية:

  عمل  اعدة معلومات مناسبة و املة تغكى خواع منكقلة البحلث ملن

صللاد اللويللة والبح يللة ـ الليومورفولوجيللا ـ الليولوجيللا ـ حيللث األر
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الحف يللات اللبيلل ة والد يقللة والعللعاب الم جانيللة ـ البلل وة المعدنيللة ـ 

التلوا ـ والمناجم والمحاج  ـ آبار المياه ـ نوعية الت بة ـ المنل وف ـ 

 األخكار البيئية الكبيعية والناتلة عن النعاط البع ي.

   فى منكقة المع وع فقد تلم تقسليم المنكقلة حسلب نظ ا لكو  الساحل

اله ائط الكبو  افية المنعورة الى ثالا أجواء مى حماطأ وبل انيس 

والق للي   وملل ه األخيلل ة عبللارة عللن دمللج لهلل يكتين ممللا، والغ د للة 

، و للد تللم دملفمللا لتللوائم منكقللة الدراسللة المكلوبللأ. و للد تللم  واللونللة

 طاإلستعانة بال ور الفمائية واله ائ

 

الكبو  افيلة المنعللورة إلنتلاج خلل ائط األسللاس التلى تللم بنلاء عليفللا عمللل  

لوحللات جيومورفولوجيللة وجيولوجيللة ومهللاط  السلليو  وتوزيللع البلل وة 

المعدنيلللة وملللن خلللال  مللل ه اللوحلللات أمللللن عملللل خللل ائط اسلللتهدامات 

 األراضى.

 

  تم عمل خ يكة ملمعة للمنكقة موضح بفا األماكن ال ئيسية ملن ملدن

ووديللان وجبللا  ممللافا اليفللا   يللة العلليخ ابللو الحسللن العللاذلى و لل ي 

 وذلف لعف تفا فى السياحة الدينية.

  للام الف يللس البحبللى بلل حالت حقليللة للمنكقللة للتحقللس الحقلللى مللن جفللأ 

وللمع عينات من مياه ا بار الى يستهدمفا البدو وتع ب منفلا دوابفلم 

فللة صللالحيتفا مللن جمللا  وأ نللام وكلل لف جمللع عينللات مللن الت بللة لمع 

لإسللتوراع مللن عدمللأ. كمللا تللم جمللع عينللات مللن العللعاب الم جانيللة 

 لللديمفا وحلللديبفا وعينلللات صللله ية لدراسلللة الحف يلللات الد يقلللة التلللى 

 تحتويفا وعينات من أصداف الالفقاريات اللبي ة  ديمفا وحديبفا.

  للام ف يللس البحللث بعمللل زيللارات الللى منللاطس تلمللع البللدو فللى المنكقللة 

فم اإلجتماعية واإل ت ادية كما توجلأ ملع الف يلس أطبلاء ودراسة أحوال

 لعمل مسح طبى  امل لفم.

 

 001110نتائج تطبي  نظام اييزو 

 
 حية التى مازالت عددما  ليلل فلىستغال  المنكقة سياحيا بإ امة الق ي السياإ. يملن 1

نكقلة ت البح يلة. والموك لف بإ امة فنادق وم اكو للغكس وال ياضلياالغ د ة منكقة 

نلواع آخل ي ملن السلياحة مبلل سلياحة السلفاري والسلياحة الدينيلة )  يلة أمؤملة لعلدة 

العيخ العاذلى( والسياحة العالجيلة فلى أملاكن عديلدة تهلتلط رمالفلا بال ملا  السلوداء 

 للعاعية فلى الحللدود المسللموت بفللا وتسلتهدم فللى عللالج بعلل  إتحتلوي علللى مللواد الت 

لف أم اض ال وماتويد. وم ه ال ما  موجودة فلى األم اض الللدية مبل ال دفية وك 

الغ د للة وم سللى حميلل ة ومنللا  بالفعللل م كللو صللحى نللاجح فللى  الق للي  واللونللة

   .بعما  ساحل البح  األحم 
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سلتهدام منلاجم كبيل ة إلغنية بالب وات المعدنية و لد تلم . تعتب  المنكقة من المناطس ا2

نلواع الهاملات إال أنفلا ليسلت أ  م كبل ة . والمالحظ منا أنأ ب يخمنفا على مدي التار

باللميات المهمة التى يملن إ امة مع وعات  ومية ضهمة عليفلا وللنفلا ت للح أن 

تلون مع وعات صغي ة للعباب ويملن تمويلفا من ال ندوق اإلجتماعى مما يسلامم 

 ستفادة من م ه الب وات الكبيعية.معللة البكالة وفى نفس الو ت لإ فى حل

 

بنسلب متفاوتلأ لة تحاليل مياه ا بار تد  على أن أ لب ا بار بفا ملوحأ زائلدة . نتي3

 ا معادن ثقيلة و د يلون سببا فى ستهدام األدمى لوجود أيموأ لبفا ال ي لح لإ

نتعار العديد من األم اض بين البدو مما يستدعى أن تعنى المحافظلة بتوصليل الميلاه إ

 وبلميات معقولة.الع بة إلى البدو بك يقة منتظمة 

 

. أسما  البح  األحم  من األسما  ذات العف ة العالمية للودتأ وبعلده علن التللوا 4

فلإن  2كلم 444وبال  م من أن طو  السلاحل فلى منكقلة البحلث ي لل إللى أكبل  ملن 

نعاط ال يد بدائى ويقوم على ط ق  ديمة بما ال يحقس النتائج الم جوه منلأ ويوصلى 

  كات مته  ة تعمل بالك ق الحديبة لل يد.بأن تتولى استغاللأ  

 

أبلو و  عب أبو منقلارأبو  كل ة . لوحظ أن منا  بع  المناطس الملوثة بالويت مبل5

وم ه المهاط  البيئية بفعل اإلنسان تفدد مل ه األملاكن اللميللة ويوصلى بإزاللة  نحاس

 بقع الويت وم ا بتفا.

 

ت المهللاط ة العاليللة كمللا مللو . يوصللى بعللدم البنللاء فللى مهلل ات السلليو  خاصللة ذا6

 موضح به ائط مهاط  السيو .

 

ومل ا يفلدد العلعاب  ، . بع  محكات تحليلة الميلاه ت فلع ملن درجلة حل ارة الميلاه 7

الم جانية حيث أن م ه الععاب حساسلة جلدا ألي تغيل  فلى البيئلة. لل ا يمللن الم ا بلة 

 المستم ة للمحكات.

النافقللة علللى العللاطئ وفللى ميللاه البحلل  يلقللى ال لليادون باألسللما   ملللاويش . فللى 8

المتاخمة للعاطئ وفى أبو رماد يقوم البدو ب بح اإلبل والماعو و سلفا عللى العلاطئ 

يوصلى بعملل توعيلة للبلدو ومنلع الل بح عللى فمما يعكى رائحة ك يفة على العاطئ .

 .العاطئ

 

اض جلدية مهتلفلة نتيلة  لة التغ ية، وأم  ايأيما اللبي  من البدو من األنيم . يعانى9

نتيلة  لة اإلستحمام وأم اض صدرية نتيلة تع ضفم بإستم ار لللدخان ال لادر ملن 

 ح ق األخعاب كو ود ل ا فإنفم محتاجون إلى توعية صحية ورعاية طبية مستم ة.

 

 .(2444 ،  م يلحي)                                                                          

 001110ييزو أخرى لتطبي  اج نتائ
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ن السللياحة السللاحلية واألنعللكة الت فيفيللة متغيلل ة وعليللأ فللإن إ  -1

المعلومات الم تبكلة بفلا تتكللب الد لة والتحلديث بعللل منلتظم مملا 

 يساعد في وضع خكط سليمة إلدارة م ه األنعكة . 

 

 Mooringان التوسللع فللي ا امللة الم اسللي العائمللة لليهللوت   -2

buoys عد عللللي القملللاء عللللي تل يلللف متسلللعم ات العلللعاب يسلللا

، فيللب وضلع  يلود و لوانين  الم جانية ومل وج الحعلائش البح يلة

   إل امة تلف الم اسى.

دراسلللة وم ا بلللة ميلللاه ال للل ف الناتللللة علللن وحلللدات التحليلللة   -3

ووحدات المعاللة والمنعأت السياحية والتي يتم ص ففا في البح  ، 

ا للار الملانل وف والعلعاب الم جانيلة وك لف تأثي  السليو  عللي 

نتيلللة لمللا تسللببأ مللن تغيلل ات فللي درجللات الملوحللة ومللا تحملللأ مللن 

 ت سبات.

ضللمان ح للو  الغللواع علللي تللدريب كللاف بعمليللات الغللوع   -4

وتع يفأ بأمميلة المحافظلة عللي العلعاب الم جانيلة ، حيلث أنلأ ملن 

نيللة المعلل وف أن الغللواع المبتللدء يسللبب تلللف فللي العللعاب الم جا

 بالمقارنة بالغواع ذي الهب ة .

دارة المتلاملللة للمنللاطس السللاحلية إنعللاء وحللدة مسللئولة عللن اإل  -5

Integrated Coastal Zen Management Unit  تتللولي

التنسللللليس وعلللللدم التعلللللارض وتحقيلللللس م للللللحة وسلللللالمة جميلللللع 

المستهدمين للمناطس الساحلية مبل ال ليادين ، والمنعلمت السلياحية 

لغللوع ، وال ياضلليات البح يللة األخلل ي مبللل القللوارب ، وأنعللكة ا

السل يعة ووسلائل التوحللس عللي الملاء والتلي  لد تمبلل اخكلار علللي 

 مواة السباحة .  

المعنية بالععاب الم جانية وبحث االت ا  بالمنظمات الدولية و  -6

ملانيللات تقللديم المسللاعدات الفنيللة والماليللة فللي معاللللة التفديللدات إ

 Globalتواجفا الععاب الم جانية ون ك  بالتحديد  واألض ار التي 

Coral Reef Monitoring Program   
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تكبيللس مبللدأ مللن يلللوا يللدفع ، وانعللاء صللندوق يللتم فيللأ تلميللع   -7

ح يلة الغ املات والتعويملات للمهالفلات واألضل ار التلي تحلدا 

 لالنفاق منفا علي معاللة األض ار وصيانة الموارد الكبيعية .  

لتكبيس الحاسم للتع يعات البيئية خاصة في ملا  اج اء تقيليم ا  -8

 بيئى وا عي للمع وعات السياحية  .

 

 
    (http://ar.wikipedia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصه الرابس
 

 ال راسة المي انية
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 التحليل
 

 السؤا  األو 
 

لحماية على الغ د ة   14441يوو موافقون على تكبيس نظام ا  % 85ن يتمح أ

السياحية ونتوصل من ة على تحسين البيئ 14441يوو ظام ا البيئة حيث يساعد ن

 لى: ذلف إ

 

 يوو اية البيئة وذلف المتمام نظام ا لحم 14441ممية تكبيس نظام االيوو أ

حماية البيئة حيث يتكلب الح و  على نظام لبتحسين اللودة البيئية 14441

 تكبيس اج اءات خاصأ لحماية  البيئة السياحية  14441االيوو 

   ياحة البيئية فى الغ د ةلسفى تحسين ا 14441دور نظام االيوو 

 

 

 

 

 

 

 

تكبيللس نظللام 

        يللللللللللللللللوو ا 

14441  

علللللللللللللللللللللى 

الغ د لللللللللللللة 

ثللل ه عللللى أو

 اية البيئة حم

 

 

 

     وافس ال أ

 تماما

 

 

 

 وافسال أ

 

 

 

           ي     

 كدمتأ

 

 

 

 أوافس

 

 
وافس أ

 تماما

 

 
 الملموع

 1 التل ارات

  

3 6 14 34 54 
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 السؤا  البانى

 
يوجلللد إمتملللام 

بلللللللللللللللاللودة 

البيئيلللللللللللللللللللة 

واأليلللللللللللللللوو 

14441  

 

 

 

ال 

أوافس      

 تماما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع

 2 التل ارات

 

3 7 11 27 54 

 

 

  14441وو  يللللودة البيئيللة وا موافقللون علللى اإلمتمللام بللا %75يتمللح أن 

 وضل ورة14441لبيئية بنظلام وا يلوو لحماية البيئة  ذلف إلرتباطأ باللودة ا

  .خ ي التى تتعلس بحماية البيئيةتكبيس ا نظمأ البيئية ا 

  ض ورة االمتمام باللودة البيئية وااليوو من خال  اللفات المسؤلأ وذلف ملن

لح و  عللى ضل ورة تكبيلس نظلام االيلوو خال  تحديد االج اءات الالزمة ل

14441   

 

 السؤا  البالث

 
تسللللللللللللللللللفيل  

االجللللللل اءات 

للح للللللللللللو  

علللللى  للللفادة 

االيللللللللللللللللللوو 

14441  

 

 

 

ال 

أوافس      

 تماما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع
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 22 التل ارات

  

15 2 7 4 54 

 

 

 

 

 

 م إجلللللل اءات الح للللللو  علللللللى  للللللفادة لفلللللل لللللللم يسللللللفل %65نيتمللللللح أ

 ج ات وإ14441يوو حيث يتكلب الح و  على  فادة ا 14441يووا 

 

 

  خاصللة وموايللا عديللدة وللل لف البللد مللن تسللفيل تلللف االجلل اءات علللى اال للل

 وضمان تكبيقفا فى كافة المنعات السياحية

 فللى 14441هت للة لكللالبى الح للو  علللى  للفادة ا يللوو تسللفيل اللفللات الم

كبل  علدد ممللن العلفادة وذللف لملمان تكبيقفلا فلى أ ح ولفم علىج اءات إ

 من المنعات السياحية 

 

 

 السؤا  ال ابع

 
الدور الفام    

يوو ا 

فى 14441

تنمية السياحة 

البيئية فى 

 الغ د ة 

 

 

 

ال أوافس      

 تماما

 

 

 

ال 

 أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع

 3 ل اراتالت

  

  5  14   15 17 54 

 

 فلى تنميلة 14441مؤكدون للدور العلام الل ي يقلوم بلأ االيلوو  %74نيتمح أ

 فى منكقة الغ د ة اليباحية السياحة البيئية

  فلى تنميلة السلياحة البيئيلة وملا يحتويلأ 14441يلوو اإلمتمام الواضح لنظام ا

 ي السياحة البيئية متمام والحفاظ عامن موايا من  أنفا اإل م ا النظام
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 السؤا  الهامس  

 
يوجللد تعللليع   

من ميئة التنمية 

السلللللللللللللللللياحية 

لتكبيللللس نظللللام   

  االيلللللللللللللللللللللللوو 

فللللللللى  14441

 منللاطس سللياحية

أخلللللل ي للللللليس 

       فقط الغ د ة

 

 

 

ال أوافس      

 تماما

 

 

 

ال 

 أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع

 15   اراتالتل

 

  14   17     5 3   54 

 

 التنمية السياحية لتكبيس نظام لم يلدوا تعليعا من ميئة  %55ن يتمح أ

   14441يوو ا 

  14441يوو سات وتحفيوما على لتكبيس نظام ا ض ورة تعليع المؤس 

 وذلف من خال  التعليع المستم  لفم وتسفيل ح ولفم على م ه العفادة

 

 السؤا  السادس

        
وجود تقييم   

مستم  

ل وضاع 

البيئية فى 

 الغ د ة.      

 

 

 

ال أوافس      

 تماما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع
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 8 التل ارات

  

 3     11  9  19  54 

 

  وضلللاع متملللام المهت لللين بتقيللليم مسلللتم  ل يؤكلللون عللللى إ %65يتمللح أن

   .ية فى المناطس السياحيةالبيئ

 

 

  لسياحية وذلف حتلى وضاع البيئية فى المناطس اض ورة وجود تقييم مستم  ل

 و اع البيئية فى المناطس السياحية أوال بأوضيتبنى مع فة األ

 

 السؤا  السابع   

    
إصدار القوانين 

والتع يعات 

التى تنص    

على حماية 

 البيئة    

 

 

 

ال أوافس      

 ماتما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع

 14 التل ارات

  

  11    14 14 15 54 

 

 لللللة للقلللللوانين صلللللدار اللفلللللات المهت يللللل  معت فلللللون بإ %54نيتملللللح أ 

  .تنص على حماية البيئة والتع يعات التى 

 ئللة والتوصللل الللى ص علللى حمايللة البيصللدار القللوانين والتعلل يعات التللى  تللنإ

 . أفمل إدارة بيئية سليمة

 

 

 السؤا  البامن 

   
تكبيس البدائل 

 14441لاليوو 

فى حالة عدم 

 تحقيقأ لالمداف  

 

 

 

ال أوافس      

 تماما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع
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 54 24 13 8   3    2 التل ارات

 

 فى حالة علدم  14441ي ون ض ورة تكبيس البدائل لآليوو   %74ن يتمح أ

 "االيماس "مدافأ مبل نظامتحقيقأ أ

 أ ل مداف وذللف مبلل نظلام فى حالة عدم تحقيق 14441يوو تكبيس البدائل لآل

 14441يوو اإليماس وال ي يعتب  من أ  ب األنظمة لنظام ا 

 

 السؤا  التاسع

 
دور  

االيللللللللللللللوو 

14441   

فلللى تحقيلللس 

ياحأ السلللللللللل

البيئيلللللللللللللللة 

المسللللللتدامة 

 فى الغ د ة   

 

 

 

ال أوافس      

 تماما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع

 54 38  14 3   4   4 التل ارات

 

 

 البيئيللة  فللى تحقيللس السللياحة   14441مؤكللدون دور ا يللوو  %95يتمللح أن

 .المستدامة

  

 السؤا  العا  

 
توعيلللللللللللللة  

العللللللللللاملين 

للحفاظ على 

البيئيلللللللللللللللة 

السلللللللللياحية 

فللللللللللللللللللللللى  

 الغ د ة   

 

 

 

ال أوافس      

 تماما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

 ي               

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع
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 54 23  15 7      3    2 التل ارات

 

 ي ون ض ورة توعية العاملين للحفاظ على البيئية السياحية  %77ن يتمح أ

   .فى م  

  والتدريب المستم  لفم توعية العاملين للحفاظ على البيئية السياحية فى م  

 .ض ار بالبيئة السياحيةلعدم اإل
 

 السؤا  الحادي عع 

 
تنعللللللللللللللللللليط 

السلللللللللللللللياحة 

البيئيللللة   فللللى 

الغ د للة وفللى   

م لللللل  فللللللى 

ظل األوضاع 

 ال امنة   

 

 

 

ال 

أوافس      

 تماما

 

 

 

 ال أوافس

 

 

 

   ي             

 متأكد

 

 

 

 أوافس

 

 
أوافس 

 تماما

 

 
 الملموع

 54  39  14  1  4  4   التل ارات

 
 يؤكدون على ض ورة االمتمام بتنعيط السياحة البيئية فى  %94ن يتمح أ 

 عامة م  الغ د ة و

 كب  عدد ب أالهارجية لل  حة البيئية فى م   وتحفيو السياحةتنعيط السيا

 .عداد الفنادق الهم اءياد أن من السائحين البيئيين واذدممل
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 النتائج والتوصيات  

   
 النتائج 

 
 متملام لإلحماية البيئيلة وذللف  14441يوو ممية تكبيس نظام ا أ

حمايلة البيئلة حيلث وبتحسلين الللودة البيئيلة 14441نظام االيوو 

 . 14441ى نظام االيوو يتكلب الح و  عل

  تحسين السياحة البيئية فى م  فى  14441يوودور نظام ا 

  ضلل ورة اإلمتمللام بللاللودة البيئيللة وا يللوو مللن خللال  اللفللات

جلل اءات الالزمللة للح للو  المسللؤولأ وذلللف مللن خللال  تحديللد اإل

 . 14441على ض ورة تكبيس نظام االيوو 

  بيئيلة فى تنمية السلياحة ال 14441يوو االمتمام الواضح لنظام ا

موايا من  انفا االمتمام والحفاظ عاي  وما يحتويأ م ا النظام من

 .  السياحة البيئية

 

 فللى حالللة عللدم تحقيقللأ ل مللداف  14441كبيللس البللدائل لآليللوو ت

ة لنظلام نظملوذلف مبل نظام اإليملاس والل ي يعتبل  ملن أ ل ب األ

 . 14441يوو ا 

 احة البيئيلة فلى رتقلاء بمسلتوي السليإبتلار أنظمة بيئيلة جديلدة  لإ

داره بيئيلللأ لحمايلللة البيئيلللة للللى أفملللل نظلللام إم للل  للتواصلللل ا

 .والحفاظ عليفا 

  فى منكقة الغ د ة. 144441تكبيس ا يوو 
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 ة تحقيللللس التنميللللفلللى الغ د للللة ل 14441يللللوو اللللدور المللللؤث  لآل

سلاليب ماملة ملن أ 14441السياحية المستدامة لما يحتويأ ا يوو 

 . لحماية البيئية والحفاظ عليفا

 

 المسلتدامة لملمان تحقيقفلا للتوصلل السلياحية بعاد للتنمية تحديد أ

 إلى التنمية السياحية المتواصة والمبنية على أسس علمية حقيقية

 

 للحفللاظ علللى  فللى الملللا  السللياحى فللى الغ د للة توعيللة العللاملين

البيئية السياحية فى م   والتدريب المستم  لفم لعلدم اال ضل ار 

 بالبيئة السياحية.

 وتعللللي ما وزيلللادة البقعلللةبالغ د لللة  ية االمتملللام بالبيئلللة السلللياح 

 م   وازدياد اعدادما  الهم اء لتعليع سف  السائحين اليفا

  عللى بلا ى ملدن م ل   144441العمل على تكبيس نظام ا يوو

 السياحية

  تنعيط السياحة البيئية فى م   وتحفيو السياحأ الهارجية للل ب

اد الفنللادق اكبلل  عللدد مملللن مللن السللائحين البيئيللين واذديللاد اعللد

 الهم اء

  تكبيللس مبللدا السللياحة البيئيللة المسللتدامة علللى السللياحة البيئيللة فللى

م   لملمان اسلتم ار  تللف السلياحة وحلس االجيلا  القادملة فلى 

 االستمتاع بفا

 

 المعنية بالععاب الم جانية ت ا  بالمنظمات الدولية واإل

ملانيات تقديم المساعدات الفنية والمالية في إوبحث 

التفديدات واألض ار التي تواجفا الععاب  معاللة

 Global Coral Reefالم جانية ون ك  بالتحديد  

Monitoring Program   

 

 نعاء صندوق يتم فيأ تلميع إس مبدأ من يلوا يدفع ، وتكبي

ح يلة الغ امات والتعويمات للمهالفات واألض ار التي 

ارد تحدا لالنفاق منفا علي معاللة األض ار وصيانة المو

 الكبيعية .  
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 التوصيات  
 

  للعلل كات والمؤسسللات للليس فقللط فللى الغ د للة  14441يللوو تكبيللس ا

جبار تكبيقفا على مدي ما حيث يعتب  وللن فى با ى المدن السياحية وإ

دارة بيئيلة سلليمة تلتم ملن خاللفلا الحفلاظ م ا النظام مو أفملل إ تكبيس

 على البيئية السياحية وحمايتفا

 وذلللف حتللى يتبنللى  يلليم مسللتم  ل وضللاع البيئيللة فللى الغ د للةوجللود تق

 و يئية فى المناطس السياحية أوال بأمع فة االوضاع الب

 وضلل ورة عمللل  14441يللوو توحيللد اللفللأ المعلل فة علللى إصللدار األ

منعلأت الحاصللة عللى  لفادة للنة مع فة لمتابعة تكبيس العل كات وال

 النظام ج اءات الهاصة بف الإ 14441نظام األيوو

 14441هت ة لكالبى الح و  على  لفادة ا يلوو تسفل اللفات الم 

كبل  ذللف لملمان تكبيقفلا فلى أجل اءات ح لولفم عللى العلفادة وفى إ

 عدد مملن من المنعات السياحية 

  اإلمتمام بعمل تقيم مستم  ل وضاع البيئة فلى الغ د لة وإمانيلة تكبيلس

 يئةلممان الحفاظ على الب 144441نظام ا يوو 

  التفتيش المفلاجئ للمنلاطس السلياحية بالغ د لة ، وكعلف ملل يلتم تكيلس

 ام ال  144441نظام ا يوو 

 وذللف  14441يلوو سسات وتحفيوما على تكبيلس نظلام األؤمتعليع ال

 من خال  التعليع المستم  لفم وتسفيل ح ولفم على م ة العفادة 

 يئلة والتوصلل تلنص عللى حمايلة الب  صدار القوانين والتع يعات التلىإ

  إلى أفمل إداره بيئية سليمة

  عملللل خكلللط لتنميلللة للمنلللاطس السلللياحية البيئلللة ،وإللللوام تللللف اللفلللات

 المسؤولة يتلف الهكط وتعدليفا على حسب األوضاع ال امنأ.
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 الم اجع 
 

 أوال اللتب الع بية

   
 58ـ12،ع " السياحة البيئية المتواصلة عالم اللتب القام ة  2445احمد اللالد"

  127ـ 125،
" علم البيئة فى  2445الللنة الوطنية الم  ية لب نامج االنسان والمحيط الحيوي ،"

 التكبيس ،ماب اليونسلو س س الليان ،منوفية ج.م.ع

 " البيئة والتنمية،محاض ه باللامعأ االم يليأ،القام ة2446محمد الق اع ،"

 اب يل 

علوم البيئة،االنسان البيئة ،م جع فى ال " تلامل ملونات 2445محمد عيد مبار  "

أ االمي يأ البيئية ،المنظمة الع بية للتنمية والبقافة،جامعة الدو  الع بيأ ،المكب

 الحديبأ

"،النواحى االجتماعيفوالبقافة للبيئةواثارما فى 2447السيد احمد حامد 

 بيأ لتالتنمية،االنسانوالبيئة ،م جع فى العلوم البيئيأ،المنظمأ الع بيأ ل

 والبقافأ،جامعة الدو  الع بيأ ، المكبأ االمي يأ الحديبأ 

لمنظمأ " االجفوه البيئية وعال تفا باالنسان،النسان والبيئة ا2447اب اميم ال حا  "

أالع بيأ للت بيأ والبقافأ،جامعة الدو  الع بيأ ، المكبأ االمي يأ الحديب  

لسياحة انى)الدليل االر ادي لالدكتور/حبيب الفب ـالسفي /عبد ال حمن السحيب

 المستدامأ فى الوطن الع بى (

،جمعية "التهكيط البيئى، مفاميمأ، وملاالتأ، مايا البيئة2447زين عبد المق ود"

 حماية البيئة اللويتيأ

نسان "المففوم التلاملى للبيئة الكبيعيأ والتى من صنع اال2445م كفى طلبأ"

بالمدن الع بية  ،ندوه دور البلديات فى حماية البيئة  
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لفيئة "دراسة فى التهكيط الكبيعى،ملالأ السياحة الع بية ،ا2448في ل ع ضأ"

 السياحية ال سميأ للامعة الدو  الع بيأ  

ياحى التنعيط السياحى فى م   المؤتم  االو  للتنعيط الس 2447عاد  طام    

نع ه البحوا السياسية ،ادارة البحوا 2447عبد ال حمن سليم   

مدخل الى علم السياحة عالم اللتب 2448اللالد  احمد  

االبعاد النظ ية العلمية للتنمية السياحية  2445صالت الدين عبد الوماب 

لسياحة وحمايةالبيئة،ندوه التنمية السياحسة والبيئة اللمعية الم  ية لهب اء ا

 العلميين

دليل الليب الدار الع بية للعلوم 2445توماس فيليب   

البعد االخم  لالعما  ،الورق للنع  والتوزيع 2446م نلم عبود نل  

للبيئة  م كفى عبد العويو ثابت االتلامات الحديبة فى ادارة المهلفلت الملوثة  

فة خالد ابو ع بأ رئيس للنأ مواصفات االيوو بالملمع الع بى لالداره والم 

من مو ع الملمع  منقو   

الع كة الع بية لالعالم) عاع(نظام االداره البيئية،  2446محمد المليلى   
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 الموا ع االللت ونية
 http://ar.wikipedia.org 

 http://www.discoveralex.com 

 www.yemenـnic.info/tourism_size 

 Www.modernarabco.con 

 Www.deohoman.org 

 http://ejabat.google.com 

 www.hrm-grpup.com 

 www.azaquar.com 

 www.hrdiscussion.com 

 www.arab-eng.org 

 www.iso14000-iso14001 –environment-management.com 

  http://gafrd.kenanaonline.com/posts/89889  
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 إستمارة االستقصاء

 

 

إنكال ا ملن أمميلة  الحفلاظ على البيئلة  كأحلد الم لادر الكبيعيلة لللل ب   

ولكننن جنناءت ينند مللن عوامللل حلل ب مهتلفللة ،  السللياحى خللال  مللا تحققللأ 

؛ أال  ، فلان ذلف العبح المدم  البيئة جميل فيما مو  اإلنسان لتعبث بلل 

 .أصاب معظم عناص  البيئة هلل  ال يال ومو

والغ ض األساسى من م ه إستمارة اإلستق اء ملى التوصلل اللى النتلائج 

  144441والتوصيات الهاصة بتكبيس نظام ا يوو 

تللم توزيللع إسللتمارة اإلستق للاء علللى عللدد مللدي ي الفنللادق بالغ د للة و للد 

وك لف بع  ملن العلاملين بلوزارة السلياحة ووزارة البيئلة وتلم إختيلارمم 

بك يقة ععوائية . و د إ تملت إستمارة االستق اء على عدد إثنى ععل ة 

 سؤال و د تم التوصل عن ط يقفم الى نتائج وتوصيات

 

التعللاون ال للادق معنللا وذلللف باإلجابللة علللى ملل ه وللل لف ن جللو مللن سلليادتلم 

 اإلستمارة
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 الباحثين

 

                                                                                                                                                                                                                        الدراسة المبدئية

                                         

وافللس ال أ السؤا  م

 تماما

 يللللللل    وافس ال أ

 متأكد

وافلللللللللللس أ أوافس

 تماما

              بيلللس نظلللام ا يلللووتك 1

عللللللللللللللللللللى  14441

وأثللل ة عللللى الغ د لللة 

 البيئة

     

يوجلد إمتمللام بللاللودة  2

البيئللللللللللة وا يللللللللللوو 

14441 

     

تسلللللفيل اإلجللللل اءات  3

للح لللللللللو  عللللللللللى 

 للللللللفادات األيللللللللوو 

14441 

 

     

اللللدور الفلللام لآليلللوو  4

فلللللى تنميلللللة  14441

فلللللى  السلللللياحة البيلللللة

 الغ د ة.

     

من ميئة يوجد تعليع  5

التنميللللللللة السللللللللياحية 

لتكبيلللللللللس ا يللللللللللوو 

يوجلللللللللللللللللد  14441

تعلللللليع ملللللن ميئلللللة 

التنميللللللللة السللللللللياحية 

لتكبيس نظام   االيلوو   

فلللى منلللاطس  14441

سللياحية أخلل ي لللليس 

 فقط الغ د ة      
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وجود تقييم مستم     6

ل وضاع البيئية فى 

 الغ د ة.      

     

إصللللللللدار القللللللللوانين  7

والتعلللللل يعات التللللللى 

علللللى حمايللللة  تللللنص

 البيئة

     

تكبيس البدائل ل يلوو  8

فلللللى حاللللللة  14441

 عدم تحقيقة لالمداف

     

 14441دور األيلللوو  9

فللللى تحقيللللس التنميللللة 

السلللللللللياحية البيئلللللللللة 

فللللللللللى  المسللللللللللتدامة

 الغ د ة.

     

وجللللود تقلللليم مسللللتم   14

 لالوضاع البيئة فى

 المناطس السياحية

     

توعيلللللللللة العلللللللللاملين  11

لبيئللللة لحفللللاظ علللللى ال

 السياحية فى الغ د ة

     

تنعيط السياحة البيئيلة    12

فلللللى الغ د لللللة وفلللللى   

م لل  عامللة فللى ظللل 

 األوضاع ال امنة   

     

 

 

 
  

 


