
 

 

                                                                           
جبمعة المنصورة      

كلية السيبحة و الفنبدق   

يف احملًٍبث  10441 ٌزوألحطبٍق انسهسهت انقٍبسٍت انذونٍت ا
 عهى حقهٍم املخبطر انبٍئٍترنك  انطبٍعٍت يف يصر وأثر

 َػتدًل َٔ ضغاي١ ع١ًُٝ
 

 

 إعداد
 

 مسر عطٍت حمًذ أمحذ/ أ
 ادػتربسضد١ امل ١باسج

 املٓكٛض٠داَع١  – ايػٝاس١ ٚايفٓازمن١ًٝ  

 حمًىد إبراهٍى دسىقً بغذاديد/ 
 خبر ت١ُٝٓ َٛاضز طبٝع١ٝ 

 بيئةبا٫غرتاتٝذ١ٝ ايػعٛز١ٜ يًكش١ ٚ اٍ
  د/ رانٍب حمًذ بهبء انذٌن

 ا٭غتاش املػاعس بكػِ ايسضاغات ايػٝاس١ٝ

   داَع١ املٓكٛض٠ –١ ٚ ايفٓازم ن١ًٝ ايػٝاس

 أ.د/ نهبد حمًذ كًبل حيٍى
 ا٭غتاش بكػِ ايسضاغات ايػٝاس١ٝ

 داَع١ ايػازات –ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚ ايفٓازم 

املهخص
تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً أثط تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ 

املداطط ايب١ٝ٦ٝ. ٚتعتُس يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف َكط يف تكًٌٝ  14001 ٜعٚأايسٚي١ٝ اٍ

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً املٓٗر ايٛقفٞ ايتشًًٝٞ َٔ خ٬ٍ اغتعطاض ايسضاغات ايٓعط١ٜ 

املتعًك١ مبٛنٛع ايسضاغ١، ٚنصيو إدطا٤ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ َٔ خ٬ٍ أغًٛب 

اغتُاض٠ اغتككا٤ ع٢ً ايػا٥شني ٚايعا٥طٜٔ  400سٝح مت تٛظٜع عسز ;ا٫غتككا٤ 

ٚشيو بػطض ايتعطف ،  (ٚازٟ اؾُاٍ – غاْت ناتطٜٔ – غٝٛٙ) يًُشُٝات ايج٬ث١

 ايػٝاغاتتٛقًت ايسضاغ١ إىل إٔ ٚ  .ايسضاغ١مٛ أبعاز  آضا٥ِِٗٚٗ تٛدٗات ٢عً

 أٜهًا ايب١ٝ٦ٝ ا٫عتباضات،  ا٫قتكاز١ٜ ا٫عتباضات ظاْب، تتب٢ٓ  ٫بس ٚإٔ ايػٝاس١ٝ

 .٫غتُطاضٖا يٮدٝاٍ ايكاز١َ  ايب١٦ٝ ع٢ً يًشفاظ
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 ، احملُٝات ايطبٝع١ٝ، املداطط14001 ٜعٚا٭، ْعِ اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ نكهًبث انذانتا

 ايب١ٝ٦ٝ.

The Application of ISO14001 Series on Natural Reserves 

in Egypt and its Impact on Tourism 

 

Abstract 
This study aims to shed light on the impact of the 

application of the international standard series ISO 14001 on 

nature reserves in Egypt in reducing environmental risks. The 

current study relies on the descriptive analytical approach 

through reviewing theoretical studies related to the subject of the 

study, as well as conducting the field study through the survey 

method, where 400 questionnaires were distributed to tourists 

and visitors of the three reserves (Siwa - Saint Catherine - Wadi 

El Gemal) for the purpose of identification based on their 

attitudes and opinions towards the dimensions of the study, the 

data received from the 378 valid forms for statistical analysis 

were analyzed using the SPSS Program version 24 to reach the 

results of the study.The study concluded that tourism policies 

must adopt environmentalconsiderations as well as 

environmental considerations to preserve the environment for its 

continuity for future generations, but there are many violations of 

the natural environment. Based on the extracted results, a set of 

recommendations were developed, the most prominent of which 

are encouraging nature reserves to obtain ISO certificate. 

Keywords: Environmental Management Systems, ISO 14001, 

Nature Reserves, Environmental Risks. 
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 يقذيت
أغاؽ بكا٤ ايػٝاس١  ٜعسإىل إٔ اؿفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ ( 2004) ٜؿر ايػٝػٞ

ظاْب ا٫عتباضات  ،فايػٝاغات ايػٝاس١ٝ ٫بس ٚإٔ تتب٢ٓ ;ٖا ع٢ً املس٣ ايبعٝسٚاغتُطاض

باإلناف١ إىل َطاعا٠  ، ا٫عتباضات ايب١ٝ٦ٝ أٜهًا يًشفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ، ا٫قتكاز١ٜ 

ٚ ; مما حيكل َباز٨ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.ٖصا ،  استٝادات اجملتُع املهٝف

ملا  ;كط سذط ايعا١ٜٚ يف ايػٝاس١ ظُٝع أْٛاعٗاتؿهٌ ؾبه١ احملُٝات ايطبٝع١ٝ مب

تعخط ب٘ َٔ تطاخ طبٝعٞ ٚثكايف ٚمجايٞ فطٜس ٚتٓٛع َتُٝع يف اؿٝا٠ ايفطط١ٜ ،ٚقس 

ٚطُٛس١ ؿُا١ٜ َا سباٖا اهلل َٔ ثطٚات طبٝع١ٝ ْازض٠ اتبعت َكط غٝاغ١ داز٠

 (.2013بػسازٟ، )ـس١َ أدٝاهلا يف اؿانط ٚ املػتكبٌ

( إٔ احملُٝات ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل بسأت تػتدسّ أْع١ُ 2014)أٚنح ايععاٟٚ 

أنجط فاع١ًٝ ٚنفا٠٤ يهٞ تهٕٛ قازض٠ ع٢ً ايتٓافؼ باحملافع١ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭زا٤ 

ٚتعس   ا٭فهٌ يسٜٗا، ٚاحملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ نُكسض يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚعسّ إٖساضٖا

َا َ٘ باافػ١، ٚأقبشت َتطٌاؾٛز٠ ايعٓكط ايفاضم يف ؼسٜس َطانع املٓعُات يف املٓ

يف تطًعات املٓعُات يًشفاظ ع٢ً َٛاضزٖا املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚتٛظٝفٗا يتشكٝل أٖسافٗا 

 .بهفا٠٤ ٚفاع١ًٝ

 يشكهت انذراست 
 ايطبٝع١ٝ احملُٝات َٔ يعسٜسإزاض٠ ب١ٝ٦ٝ  ٚدٛز عسّ يفَؿه١ً ايسضاغ١  تهُٔ

 املعاٜر  ٚغٝاب ايككٛض بعض َٔ تعاْٞ فإْٗا احملُٝات بعض ُٚدست يف ٕإَكط،ٚ يف

 َكط يف ايطبٝع١ٝ احملُٝات يف املػتسا١َاإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ  ع١ًُٝ ؼهِ اييت ٚاملٛاثٝل

 ايفطق١ بٗا،ٚإناع١ ايطبٝع١ ٚاإلخ٬ٍ بتٛاظٕ ب١٦ٝ احملُٝات تسٖٛض يف ٜتػبب ،مما

 ٚدٛز باإلناف١ إىل ٚايتُتع بطبٝعتٗا اـ٬ب١، َٓٗااإلفاز٠  يف ا٭دٝاٍ املػتكب١ًٝ ع٢ً

ٖٚصٙ املداطط ; اييت تتعطض هلا احملُٝات ايطبٝع١ٝ  ايب١ٝ٦ٝعسٜس َٔ املداطط 

قٝس بعض  -)ايكها٤ ع٢ً ايجطٚات ايطبٝع١ٝ ٚاغتػ٬هلا بكٛض٠ غر َسضٚغ١ :َٓٗا

ٜكعب  مما......( –ايطعٞ اؾا٥ط يًٓباتات -ضاؿٝٛاْات ٚايطٝٛض املٗسز٠ با٫ْكطا
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َٓاطل تًو احملُٝات  يف َٚتٛاظ١ْ َػتسا١َ غٝاس١ٝ بت١ُٝٓ ايكٝأَّ  نبر٠ بسضد١

 .بايسضاغ١ املٛنٛع ٖصا تٓاٚيت اييت ايسضاغات ْسض٠ إىل عًٝٗا،باإلناف١ يًشفاظ

 أهذاف انذراست
 اؿكٍٛ عًٝٗا .ٚممٝعات  14001ٜعٚا٭ايتعطف ع٢ً َا١ٖٝ املٛاقف١ ايسٚي١ٝ 

 ١ٝ.ا٭غباب ايسافع١ يًشكٍٛ عًٝٗا زاخٌ احملُٝات ايطبٝع* 

ٜػاعس املػ٦ٛيني عٔ احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف ايتعطف ع٢ً  عًُٞ* تكسِٜ إطاض 

 ٚايفٛا٥س اييت قس ؼكٌ عًٝٗا ٖصٙ احملُٝات، استٝادات ٖصٙ احملُٝات املػتكب١ًٝ 

 .14001ٜعٚ٭ْتٝذ١ سكٛهلا ع٢ً املٛاقف١ ايسٚي١ٝ ا

 حمذداث انذراست 
 تتهُٔ ايسضاغ١ احملسزات اٯت١ٝ:

يتشكٝل ٖسف ايسضاغ١ مت اختٝاض ث٬خ قُٝات طبٝع١ٝ َكط١ٜ هاْٞاحملسز امل

 ق١ُٝ ٚازٟ اؾُاٍ.، ق١ُٝ غٝٛٙ ، ٖٚٞ ق١ُٝ غاْت ناتطٜٔ 

احملُٝات ايطبٝع١ٝ املدتاض٠بهْٛٗا شات َٛاقع غٝاس١ٝ َ٪١ًٖ َٔ سٝح اـسَات  ٚتتػِ

ًٞ  احمل٣ ايػٝاس١ٝ املكس١َ، نُا تتُتع عطن١ غٝاس١ٝ َتٛاق١ً ع٢ً املػتٛ

 ٣املٓاطل ع٢ً َػتٛ ٫َٔ َجٌٝ هلا يف عسٜس  طبٝع١ٝٚايسٚيٞ، نُا تتُٝع مبٛاضز 

 ايعامل.

مت تٛظٜع اغتُاضات ا٫غتبٝإ ٚؼًًٝٗا يف ايفرت٠ َٔ ؾٗط ْٜٛٝٛ احملسز ايعَين

2019إىل ؾٗط أغػطؼ  2019

 ظا٥طَٟٔ  مت تٛظٜع فُٛع١ َٔ اغتُاضات ا٫غتبٝإ ع٢ً ع١ٓٝاحملسز ايبؿط٣

 احملُٝات ايج٬خ .

                   - احملُٝات ايج٬ث١َسٜطٟ   -نُا مت عٌُ َكاب٬ت ؾدك١ٝ َع    

 ٚخربا٤ يف فاٍ ايػٝاس١.، خربا٤ يف فاٍ ايب١٦ٝ        
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 اإلطبر اننظري نهذراست
ٖٝه١ً بٜعطف ْعاّ اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ بأْ٘" أزا٠ ٚمنط تٓعُٝٞ ٜػُح يًُ٪غػ١ 

ٚؼػني نفا٤تٗا يف اجملاٍ ايب٦ٝٞ، ٜٚػُح ٖصا ايٓعاّ بتشسٜس ،  تٗا ايب١ٝ٦ٝإزاض

ا٭ٚيٜٛات ٚؽطٝط بطْاَر عٌُ ،ٚٚنع مجٝع ايٛغا٥ٌ املاي١ٝ ٚايتك١ٝٓ ٚايبؿط١ٜ 

يتػٝر أْؿط١ امل٪غػ١ مبا خيسّ ايب١٦ٝ ،نصيو ٜٛفط ٖصا ايٓعاّ إَها١ْٝ َتابع١ 

ٜعٚ أاملٛاقف١ ايسٚي١ٝ تعس ٚ (. 2001 ايكطٕ،) َػت٣ٛ ؼكٝل ا٭ٖساف ايب١ٝ٦ٝ احملسز٠ " 

سٝح تكّٛ ٖصٙ املٛاقف١  ;ٖٞ املٛاقف١ ا٭ؾٗط عاملًٝا يٓعاّ اإلزاض٠ ايب14001١ٝ٦ٝ

يتػاعس  بتشسٜس ايططٜك١ املج٢ً يٛنع ْعاّ إزاض٠ ب١ٝ٦ٝ فعاٍ.ٚقس مت تطٜٛطٖا

ني َع أخص اؿفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ بع، لاسٗا ايتذاضٟامل٪غػات ع٢ً اغتسا١َ

تٓتُٞ إىل عا١ً٥ املٛاقفات ايسٚي١ٝ إلزاض٠ ايٓعِ  14001ٜعَٚٚٛاقف١ ا٭ ا٫عتباض.

، ٚتكّٛ َٛاقف١ 14004ٜعٚ أايسٚي١ٝ  املٛاقف١ ، ٚاييت تهِ أٜهًا 14000ٜعٚ أايب١ٝ٦ٝ 

بتٛفر إطاض عٌُ يًُ٪غػ١ ٜػاعسٖا يف تًب١ٝ تٛقعات ايع٤٬ُ بؿهٌ  14001ٜعٚ ا٭

 تطابل َع املتطًبات ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝباإلناف١ إىل اي ،َػتُط

.(2018)املعٗسايربٜطاًًُْٝعاٜر، 

ْعاّ اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ بأْٗا "اـطط املك١ُُ  (2001)ايعٛنٞ عطفٖصا ٚقس 

عٝـ فٝٗا ،ٚتؿٌُ تًو ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٜتِ اييًُُاضغات املٓفص٠ يتٓعِٝ ايب١٦ٝ اييت 

َجٌ ؼٌٜٛ فاضٟ ; خ٬ٍ ططم َع١ٓٝ ٚايب١٦ٝ اييت ؾٝسٖا اإلْػإ ، ٚشيو َٔ 

ا٭ْٗاض، ٚظضاع١ ايػابات ، ٚبٓا٤ ايبشرات ايكٓاع١ٝ ، ٚغرٖا َٔ ايٛغا٥ٌ اييت تهُٔ 

بأْ٘ : "دع٤ َٔ ايٓعاّ ISO ٚقس عطفت٘ َٓع١ُ ايتكٝٝؼ ايعامل١ٝ . ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ "

ات اإلزاضٟ ايؿاٌَ ايصٟ ٜتهُٔ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ْٚؿاطات ايتدطٝط ٚاملػ٪يٝ

ٚاملُاضغات ٚاإلدطا٤ات ٚايعًُٝات ٚاملٛاضز املتعًك١  بتطٜٛط ايػٝاغ١ ايب١ٝ٦ٝ ٚ تطبٝكٗا 

 .(2010 ٚايٓكاض،، ايػعاٟٚ)َٚطادعتٗا ٚاؿفاظ عًٝٗا "
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ممٍزاث نظى اإلدارة انبٍئٍت
 أنجط ا٭ْع١ُ اإلزاض١ٜ نفا٠٤ يف ؼكٝل أزا٤ ب٦ٝٞ ممٝع ، ميهٔ َٔ خ٬ي٘ قٝا َٔ ّ

 املٓع١ُ َطادع١ ا٭ْؿط١ اييت تكّٛ بٗا ، ٚاييت هلا تأثر يف ايب١٦ٝ .

  تػاعس املٓع١ُ ع٢ً ؼػني نفا٠٤ ا٭زا٤ ايب٦ٝٞ شاتٝا ، َٔ خ٬ٍ ايتعإٚ َع

 اؾٗات املع١ٝٓ بايؿإٔ ايب٦ٝٞ .

  ؼسز اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚاملػ٦ٛيٝات ٚاإلدطا٤ات ٚاملٛاضز اي٬ظ١َ يتشكٝل غٝاغ١

 . ب١ٝ٦ٝ َطد٠ٛ

  ٍتعٌُ ع٢ً تٛسٝس املكطًشات ٚاملفاِٖٝ املتساٚي١ ، عٓس إدطا٤ املكاضْات يف فا

 اؿفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ.

 . تػاعس امل٪غػ١ يف ؼػني قٛضتٗا ٚشيو َٔ خ٬ٍ ا٫يتعاّ بايكٛاْني 

  ٌسكٍٛ امل٪غػ١ ٚاحمل١ُٝ ع٢ً إثبات ب٦ٝٞ ٜهٕٛ َطًٛبا َٔ قبٌ ايعا٥طٜٔ أٚ َٔ قب

 ميهٓٗا ايتعإٚ َعٗا . عامل١ٝت َٚ٪غػا ػاض١ٜع٬َات 

  ايعامل١ٝ سكٍٛ احملُٝات ايطبٝع١ٝ ع٢ً فطم تٓافػ١ٝ يف غٛم ايػٝاس١. 

  ٟؽفٝض اؿٛازخ ايب١ٝ٦ٝ بؿهٌ نبر، َٔ خ٬ٍ ٚنع سًٍٛ َػبك١ يتفاز

 ايٓتا٥ر ايٓامج١ عٓٗا .

 . ؽفٝض ا٫ْتٗاى ايب٦ٝٞ يًُشُٝات ايطبٝع١ٝ َٔ خ٬ٍ ٚنع ايكٛاْني ؿُاٜتٗا 

 تعُاٍ املٛاضز ايطبٝع١ٝ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً عسّ إٖساضٖا .اغ 

 ايب١٦ٝ ٚططم اؿفاظ عًٝٗا  أ١ُٖٝ ٚتسضٜبِٗ ع٢ً ايعاًَني تٛع١ٝ. 

  خ٬ٍ ٚنع ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني ايت٢ تعٌُ ع٢ً تكًٌٝ ايتًٛخ ٚشيو َٓع ايتًٛخ َٔ

                      يًب١٦ٝ َٚعاقب١ املدايفني.

 املٓتر املكسّ ايصٟ ٜػاعس امل٪غػ١ ع٢ً  دٛز٠عاٜا; ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتٓافؼ ع٢ً امل

ٚنعٗا يف اـطٜط١ ايػٝاس١ٝ ايتٓافػ١ٝ َٔ خ٬ٍ سكٛهلا ع٢ً ؾٗا٠ 

              اؾٛز٠
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 ;خ٬ٍ سػٔ اغتدساّ املٛاضز املتاس١ يس٣ ٚشيو  تكًٌٝ ايتهًف١ َٔ

                 .امل٪غػ١

  ميهٔ  شا سسثت بايفعٌإيتفازٟ اؿٛازخ ، ٚق١ً اؿٛازخ; َٔ خ٬ٍ ٚنع خطط

 ايعٌُ ع٢ً سًٗا بػٗٛي٘ ٚغطع١ .

  خ٬ٍ إنػابِٗ َٗاضات  أزا٥ِٗا٫ٖتُاّ بايعُاي١ ٚظٜاز٠ أزا٤ ايعاًَني ٚتطٜٛط َٔ

   كتًف١ َٔ خ٬ٍ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ . 

 .خًل أغٛام دسٜس٠ َٚػتًٗهني دسز 

  ايط١ٜ٩ اإلجياب١ٝ ايعا١َ ٚتٓفٝص ايػُع١ بايٓػب١ يًُذتُع ٚعا١َ ايٓاؽ ٚظٜاز٠

 ايكإْٛ.

 ؼصٜط ايعاًَني َٔ ايكهاٜا ايب١ٝ٦ٝ ٚاإلسػاؽ باملػ٦ٛيٝات . 

 ISO 14001 :املىاصفت انقٍبسٍت
 ايب١ٝ٦ٝ ٚايػٝاغات املعاٜر َٔ "فُٛع١ بأْٗا  ا٭ٜعٚ غًػ١ً تعطف

 ع٢ً تعٌُ اييت اإلزاض١ٜ ٚاملطادع١ ٚايتكشٝح، ،ايفشل ٚايعًُٝات ،ايتٓفٝص ،ايتدطٝط

 ايػًب١ٝ، ايعًُٝات َٔ ٚايتكًٌٝ ايب١٦ٝ ع٢ً باؿفاظ ٜتعًل فُٝا املٓعُات َػاعس٠

 اييت ٚايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ املتطًبات َٔ فُٛع١ بسضاغ١ ٚشيو ايب١٦ٝ ع٢ً غًبا ت٪ثط اييت

 ،بٗسف تطبٝكٗا عٓس ا٭ْع١ُ يس٣ ٚايك٠ٛ ايهعف ْكاط انتؿاف ع٢ً تػاعس

 غًػ١ً ٚتعطف . "(DeVries et al., 2012) ا٭َجٌ ايب٦ٝٞ ا٭زا٤ إىل ايٛقٍٛ

 بتهٜٛٔ تٗتِ َتطًبات فُٛع١ عٔ بأْٗا "عباض٠ 14000 ا٭ٜعٚ ايكٝاغ١ٝ املٛاقفات

 َٔ تػتسعٞ نُا،  ٚأسذاَٗا  امل٪غػات أْٛاع مجٝع يف تطبٝك٘ ميهٔ ب١ٝ٦ٝ إزاض٠ ْعاّ

 ايطبٝع١ٝ" . املٛاضز ع٢ً اؿفاظ يف املػا١ُٖ امل٪غػات ٖصٙ

مبذُٛع١ َٔ املعاٜر ايكٝاغ١ٝ "  ISO 14001عطف ْعاّ اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ قس ٚ

اييت ٚنعت َٔ قبٌ املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًتكٝٝؼ ، ٖٚٞ فُٛع١ َٔ ْعِ اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ 

" اييت ظٗطت بٗسف ؼكٝل َعٜس َٔ ايتطٜٛط ٚايتشػني يف ْعاّ محا١ٜ ايب١٦ٝ

(Krajewskilee and Ritzman, 2007) 



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

10441 ٌزوأًم وفقب نهًىاصفت انعيزاٌب 
 املٛاضز ايعٌُ ع٢ً اغتسا١َ ٖٛ ٚانح بؿهٌ ايب١ٝ٦ٝ اإلزاض٠ ْعاّ َٔ اهلسف

 ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ خ٬ٍ َٔ ٚشيو ٚأٖسافٗا غٝاغتٗا سٝح َٔ ٚقفٗا ،ٚميهٔ

 ا٭خر٠ ٖٚصٙ ايسا١ُ٥ اإلزاض٠ َٚطادع١ ٚايعًُٝات، ٚاإلدطا٤ات املػٓس٠املػ٦ٛيٝاتٚ

 ،يًُٓعُات اهلٝه١ًٝ تٓعُٝاتاي مجٝع تٓاغب

 ,Kadasah, 2013; Famiyeh)تٞ:ٯنا 14001ٜعٚ أٚتعٗط ممٝعات ايعٌُ باٍ

2014) 

 ٜػاعس ع٢ً اؿس َٔ اهلسض.،عٝح ؼػني اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ-1

عا٥طٜٔ ، ٚايعٌُ ع٢ً تٛافط َا حيتاد٘ ايعا٥ط خ٬ٍ ضسًت٘ ي٬غتُتاع بٗصٙ إضنا٤ اي-2

 .ايطس١ً  

 احملًٞ ، َٔ خ٬ٍ تٛفر فطم عٌُ هلِ . َع اجملتُع ؼػني ايع٬ق١-3

  ٜػاعس بهفا٠٤ عاي١ٝ ع٢ً اؿس َٔ املكاضٜف ٚايتهايٝفػر ايهطٚض١ٜ.-4

 اَتجاٍ امل٪غػات هلصا ايٓعاّ ٜعٜس َٔ قسضتٗا ع٢ً تٛغٝع أعُاهلا.-5

 .ا٫يتعاّ باملتطًبات ايكا١ْْٝٛ ٜعٜس َٔ فطم اؿكٍٛ ع٢ً ع٤٬ُ دسز-6

 ايكسض٠ ع٢ً ايتأقًِ َع املتػرات يف ايعٌُ بجك١ ٚفاع١ًٝ. ٜعٜس َٔ  -7

 ٚتػٌٗٝ اؿكٍٛ ع٢ً ايتكاضٜح . ؼػني ايع٬ق١ َع اؿه١َٛ-8

 .َٔ خ٬ٍ ٚنع سًٍٛ يتفازٟ ٖصٙ اؿٛازخ قبٌ ٚقٛعٗا ايب١ٝ٦ٝتكًٌٝ اؿٛازخ -9

 احملًٍبث انطبٍعٍت 

أٚ املٝاٙ ايػاس١ًٝ أٚ  تعطف احمل١ُٝ ايطبٝع١ٝ بأْٗا "  تًو املػاس١ َٔ ا٭ضانٞ

اييت تتُٝع بٛدٛز نا٥ٓات س١ٝ ْبات١ٝ، أٚ سٝٛا١ْٝ، أٚ ظٛاٖط طبٝع١ٝ ، املٝاٙ ايساخ١ًٝ

شات ق١ُٝ ثكاف١ٝ، أٚ ع١ًُٝ، أٚ غٝاس١ٝ، أٚ مجاي١ٝ. ٜٚكسض بتشسٜسٖا قطاض َٔ ايػٝس 

 فلات (.ٚقس2015)بػسازٟ، اقرتاح دٗاظ ؾ٦ٕٛ ايب١٦ٝ " ٢عً ًض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤

 تعطٜفع٢ً  1992ّ عاّ اغتٛنٗٛمل يف عكس ايصٟ ايبؿط١ٜ يًب١٦ٝ املتشس٠ ا٭َِ َ٪متط

، َا١ٝ٥أّ  ٜابػ١ ايٛسس٠ ٖصٙأناْت  غٛا٤ ٜهٛيٛد١ٝأ ٚسس٠" بأْٗا  اؿ١ٜٛٝ احمل١ُٝ
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 َٔ منٛشدا متجٌ إٔ جيبأْٗا  اـكا٥ل ٖصٙ َٚٔ اـكا٥ل، َٔ فُٛع١ ٚمتتًو

 ٜهٛيٛد١ٝأ ٚسس٠ أٟ بعٓا١ٜ َٓتدبا ٜهٛيٛدٝاأ ْعاَا ٚأ اؿ١ٜٛٝ، اؾػطاف١ٝ ا٭قايِٝ

 " َٓتدب١

 (:  6442,  دعبس)أهذاف إنشبء احملًٍبث انطبٍعٍت 

 ظٜاز٠ ٚعٞ اؾُٗٛض بأ١ُٖٝ احملُٝات ايطبٝع١ٝ ٚزٚضٖا يف اؿفاظ ع٣ًايب١٦ٝ.-1

 َٓٗا.اإلفاز٠ ًشكٍٛ عًٝٗا ٚياؿفاظ ع٢ً املٛاضز ايطبٝع١ٝ يٮدٝاٍ ايكاز١َ -2

ؿفاظ ع٢ً ايعًُٝات ايب١ٝ٦ٝ اييت تطتبط باغتُطاض١ٜ اؿٝا٠ ٚبكا٤ اإلْػإ، ا-3

 ٚشيو َٔ خ٬ٍ محا١ٜ اؿٝا٠ ايرب١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ أعسازٖا .

 ّناْت ْبات١ٝ أأأْٛاع َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ غٛا٤  ٢اؿفاظ ع٢ً َٓاطل ؼت٣ٛ عً-4

 تهٜٛٓات أثط١ٜ ٚغرٖا . ّعط١ٜ أ ّسٝٛا١ْٝ أ

ع١ ع٢ً ا٭َانٔ اييت ؼتٟٛ ع٢ً املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ احملاف-5

 دٌ اؿفاظ عًٝٗا يٮدٝاٍ ايكاز١َ.أٚشيو َٔ ، اغتدساَاتٗا ٚتطؾٝس اغت٬ٗنٗا 

،  1983يػ١ٓ 102 ايكإْٛ إطاض يف ايٛظضا٤ فًؼ ض٥ٝؼ ايسنتٛض ايػٝس قطاضات قسضت

 أيف 150 سٛايٞ َػاس١ ع٢ً تكع ١قُٝ، 30َكط يف ايطبٝع١ٝ احملُٝات عسز ٜٚبًؼ

 ايب١ٝ٦ٝ ايٓعِ َععِ احملُٝات تػطٞ سٝح ،اؾُٗٛض١ٜ َػاس١ َٔ% 15 ميجٌ مبا 2نِ

 احملُٝات فإّ ثَِّ َٚٔ.  ٚاؿٝٛاْات ايٓباتات َٔ ْٛع أيف 20 أنجطَٔ ٚتأٟٚ، املتُٝع٠

 ي١يًسٚ اغرتاتٝذٞ ٚاستٝاطٞ ٚايكاز١َ اؿاي١ٝ يٮدٝاٍ ض٥ٝػ١ٝ ثطٚات ايطبٝع١ٝ

 يًت١ُٝٓ ٚطٝس٠ نكاعس٠ نفا٤تٗا ٚضفع ايطبٝع١ٝ املٛاضز ٖصٙ محا١ٜ إىل ايسٚي١ ،ٚتػعٞ

; ْصنط َٓٗا احملُٝات ع١ٓٝ ايسضاغ١   .(2012)إبطاِٖٝ، املتٛاقٌ ٚا٫غتجُاض ٚايػٝاس١

:ٖٞٚ 

حمًٍت سبنج كبحرٌن مبحبفظت جنىة سٍنبء
ٕ بٗا َٛاطٔ تتُٝع باستٛا٥ٗا ع٢ً أع٢ً قُِ دب١ًٝ يف َكط ، نُا أ

 (.2002 عبس اهلل،قشطا١ٜٚ طبٝع١ٝ يعسٜس َٔ ا٭سٝا٤ ايٓبات١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ)

 



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

محبطت-حمًٍت وادي اجلًبل 
سس أنرب ٚأغ٢ٓ باتكع دٓٛب قافع١ ايبشط ا٭محط ، ٚتهِ ٚازٟ اؾُاٍ ، 

أٚز١ٜ ايكشطا٤ ايؿطق١ٝ ،ٚدبٌ محاط١ ، ٚأسطاف املالطٚف )ايؿٛض٣( ٚايؿعاب 

ٚايؿٛاط٧ ايط١ًَٝ،ٚتهِ املٓطك١ ، ٚاؾعض ايبشط١ٜ ،ٚاؿؿا٥ـ ايبشط١ٜ، ا١ْٝ املطد

 .(2010)قُس،  أٜهًا أِٖ ؾٛاط٧ تهاثط ايػ٬سف ايبشط١ٜ يف َكط

حمًٍت سٍىه انطبٍعٍت مبحبفظت يطروح
َٓٗا غٝاس١ ; احمل١ُٝ َٔ املٓاطل ايػ١ٝٓ باملكَٛات ايػٝاس١ٝ املتُٝع٠ تعس 

ٚايػٝاس١ ايكشطا١ٜٚ ، نُا  -ٚغٝاس١ ايػفاضٟ  -ايع٬د١ٝ  ايػٝاس١ -اٯثاض 

ايتٓٛع  ٜٚتُجٌزٖٝب١ ٚمخٝػ١ َٔ ايعكط ايْٝٛاْٞ ايطَٚاْٞ ،  َٓطكتاتٛدس 

ْٛعًا َٔ ايٓباتات ايرب١ٜ ْٚباتات  40ايبٝٛيٛدٞ يف َٓطك١ غٝٛٙ بٛدٛز أنجط َٔ 

س١ٜٝ ايٓازض٠ املٗسز٠ ْٛعًا َٔ اؿٝٛاْات ايرب١ٜ ايج 28يتجبٝت ايطَاٍ ، ٚنصيو سٛايٞ 

ْٛعًا َٔ ايطٝٛض، باإلناف١ إىل  164ْٛعًا َٔ ايعٚاسف ، ٚسٛايٞ  32با٫ْكـطاض. ٚأٜهًا 

 (.2002 عبس اهلل،أعساز نجر٠ َٔ اي٬فكاضٜات ٚاؿؿطات)

 ينهجٍت انذراست
 جمخًع انذراست 

 غاْت –تهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ ايػا٥شني ٚ ايعا٥طٜٔ يًُشُٝات ايج٬ث١ )غٝٛٙ

سٝح ٜبًؼ َتٛغط عسز ايػا٥شني ٚ ايعا٥طٜٔ مبش١ُٝ غٝٛٙ  ;ٚازٟ اؾُاٍ( –ناتطٜٔ 

غا٥ح غٜٓٛا، نُا ٜبًؼ َتٛغط عسز ايػا٥شني ٚ ايعا٥طٜٔ مبش١ُٝ غاْت  10000

غا٥ح غٜٓٛا. ٚنصا َتٛغط عسز ايػا٥شني ٚ ايعا٥طٜٔ مبش١ُٝ ٚازٟ  155000ناتطٜٔ 

 غا٥ح غٜٓٛا. 55000اؾُاٍ 

، ٚنإ إمجايٞ ايػا٥شٝٓٛايعا٥طٜٔاغتُاض٠اغتبٝإ ع٢ً  400سز ٚقس مت تٛظٜع ع

% َٔ إمجايٞ 94.5اغتُاض٠اغتبٝإ بٓػب١  378ا٫غتُاضات ايكاؿ١ يًتشًٌٝ 

( تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً احملُٝات 1ا٫غتُاضات اييت مت تٛظٜعٗا، ٜٚٛنح دسٍٚ ضقِ )

 ايج٬ث١:.
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 تتٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً احملُٝا(:1)ضقِ دسٍٚ

االضتىازات ىًُاضي احملً
 املىشعُ

االضتىازات الصاحلُ 
 لمتحمًن

 46 55 ضًىه 1
 93 155 اجلىاه وادٍ 2
 239 255 سيَتنا ضاٌت 3
 378 455 اجملىىع --

 املكسض: َٔ إعساز ايباسح

أداة انبحث املٍذانً
: َٓٗا ا٭ٍٚ تهُٔ ;ض٥ٝػ١ٝ أقػاّ اؾتًُت اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ ع٢ً ث٬ث١

 املتعًك١ ا٭غ١ً٦ َٔ فُٛع١ع٢ً  ايجاْٞ ايكػِ ؾتٌُا بُٝٓا. ايؿدك١ٝ اْاتايبٝ

 ٜتشكل اييت ايتٛنٝش١ٝ ايعباضات ايجايح ايكػِ مشٌ  .ايسضاغ١ َٛنٛع14001ٜعٚأباٍ

عتُس ا٫غتبٝإ  ع٢ً َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ ٚ ا ايسضاغ١ َٔ اهلسف عًٝٗا اإلداب١ َٔ

ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ ٚ بؿس٠ ست٢ َٛافل بؿس٠.  تتسضز َٔ غر َٛافل، بسضدات َٛافك١ 

 ( زضدات املٛافك١ ٚاملس٣ يهٌ زضد١.2)

غتبٝإا: َكٝاؽ اإلداب١ ع٢ً فكطات ا2ٍدسٍٚ ضقِ 

دزجات 
 وىافل بػدَ وىافل حمايد غري وىافل غري وىافل بػدَ املىافكُ

 5 4 3 2 1 الدزجُ
 5: 4821 4825: 3841 3845: 2861 2865: 1881 1885: 1 املدّ
 ( = )0.80=  5( / 1 – 5املس٣ )طٍٛ ايف١٦ 

 اننخبئج واملنبقشت
يكٝاؽ ثبات ا٫غتبٝإ : َعاٌَ أيفا نطْٚبار3دسٍٚ ضقِ

 وعاون ألفا عدد العبازات
11 5888



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

، ا٫غتبٝإَعاٌَ أيفا نطْٚبار املػتدسّ يف قٝاؽ ثبات  (3)ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ 

ٕ ايٓػب١ املكبٛي١ إ سٝح ; ٖٚٞ ق١ُٝ َكبٛي١ .0.88 سٝح تٛنح ايٓتا٥ر إٔ ق١ُٝ أيفا 

ثبات  ٖٚٛ َا ٜؿر إىل% فأنجط. 70بايٓػب١ يًبشٛخ اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

َط٠  غتدسّاعًٝ٘ يف ايسضاغ١ ٚثبات ْتا٥ذ٘ إشا َا  ا٫عتُازٚق٬س١ٝ  ا٫غتككا٤

 .ْفػٗا  يف ايعطٚف ٣أخط

 انخحهٍم انىصفً حملبور انبحث:
 :ميٛدطاف١ٝايبٝاْات ايسأولا 

 يع١ٓٝ ايسضاغ١  ايبٝاْات ايؿدك١ٝ( ؼًٌٝ  4دسٍٚ ضقِ )

 
 الـــىـتــػــًــس

التهسازات و الٍطب 
 املٔىيُ

 
 ًبالرتت

 % ت
 22765811 ذنس اجلٍظ -1

 15139892 أٌجٌ
 %155 378 اجملىىع

 
 الطَ -2

 3 431184 35أقن وَ 
35 –45 2797388 1 

 2 561488 45أنرب وَ 
 %155 378 ىىعاجمل

 
 املؤهن الدزاضٌ -3

 8321892 وتىضط
 4612823 فىم وتىضط

 21256811 جاوعٌ
 379884 دزاضات عمًا

 %155 378 اجملىىع
 
 

 غسض السحمُ -4

 13335821 املتعُ و املسح
 5815834 زياضٌ
 2 2687 151 ديٍِ

 5 384 13 عالجٌ
 3 1883 69 إزاحُ اجلطي و الرهَ
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 6 181 4 خسٍ             ا
 %155 378 اجملىىع

 
 

 اجلٍطًُ -5

 11435822وصسٍ
 26469881أجٍيب

 %155 378 اجملىىع
 ملتػر ٚفكا ع١ٓٝ ايسضاغ١ ( ايصٟ ٜٛنح تٛظٜع4ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل ضقِ )

 بًػت ،بُٝٓا%  60.1 بًػت ْػبتِٗ سٝح ايصنٛض َٔ ِٖ ايسضاغ١ ع١ٓٝ َععِ ،إ ايٓٛع

 .% 39.9 ا٫ْاخ ْػب١

( غ١ٓ ٖٞ 45– 30بايٓػب١ ملتػر ايػٔ، ٜٛنح اؾسٍٚ إٔ ايف١٦ ايعُط١ٜ )

%، 14.8( غ١ٓ بٓػب١ 45أنرب َٔ %، ًٜٝٗا ف١٦ )73.8ا٭نجط تٛادسا باحملُٝات بٓػب١  

 %.11.4( غ١ٓ بٓػب١ 30أقٌ َٔ ثِ ايف١٦ ايعُط١ٜ )

نُا ٜٛنح تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكا ملتػر امل٪ٌٖ ايسضاغٞ ، إٕ َععِ 

% ، بُٝٓا  56.1أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ِٖ َٔ امل٪٬ٖت اؾاَع١ٝ سٝح بًػت ْػبتِٗ 

% ، بُٝٓا دا٤ت َٔ ِٖ مب٪ٌٖ فٛم َتٛغط يف  21.9َ٪٬ٖت املتٛغط بًػت ْػبتِٗ 

ُا دا٤ٚا َٔ ساًَٞ املادػتر ٚ ايسنتٛضاٙ % ، بٝٓ 12.2ايرتتٝب ايجايح بًػت ْػبتِٗ 

 %. 9.8يف ايرتتٝب ا٭خر ٚبًػت ْػبتِٗ 

%  35.2ٜٛنح ْفؼ اؾسٍٚ غطض ظٜاض٠ احمل١ُٝ ٖٚٞ تهِ املتع١ ٚ املطح بٓػب١

ٚ يًطٜان١ بٓػب١ 18.3بٓػب١ % إضاس١ اؾػِ ٚ ايصٖٔ% ٚ 26.7ٚ ٭غباب ز١ٜٝٓ بٓػب١ 

َٓٗا اإلسػاؽ ;  ٣أخطتهُٓت أغطاض  % ، نُا3.4ٚيػطض ع٬دٝبٓػب١ 15.3%

% َٔ إمجايٞ أفطاز 1.1ٚبًػت ْػبتِٗ ، ٚ تػًل اؾباٍ ، ٚ اؾُاٍ ، ٚ اهلس٤ٚ ، باملػاَط٠ 

 ع١ٓٝ ايسضاغ١.

ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ايػابل أٜها ٚايصٟ ٜٛنح تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكا 

 69.8سٝح دا٤ت ْػبتِٗ ; ٕ َععِ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ ا٭داْب أملتػر اؾٓػ١ٝ ، 

 % . 30.2% ،بُٝٓا بًػت ْػب١ املكطٜني 



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

نرب َٔ ايف٦ات ا٭خط٣ أ تعًُٝا عايٝا٬ٜٚسغ مما غبل إٔ ْػب١ املتعًُني 

سٝح ؼتاز ظٜاض٠ احملُٝات ايطبٝع١ٝ إىل َعًَٛات ; ٚشيو ٜتهح َع اإلطاض ايٓعطٟ 

 ٖصٙ املٓاطل  .ع٢ً نرب أٚضغب٘ َٔ املجكفني يًتعطف بؿهٌ 

َٔ ا٭غطاض اييت ٜصٖب إيٝٗا ايػا٥ح  اعسٜس ُا ٬ٜسغ إٔ ٖٓاىن

ي٬غتُتاع باحملُٝات ايطبٝع١ٝ َٔ خ٬هلا ، ٚيهٔ ٜأتٞ ايػطض ا٭نرب َٔ سٝح 

ايٓػب١، ٖٚٛ غطض املتع١ ٚاملطح ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً َس٣ تٛافط املٓاظط اـ٬ب١ زاخٌ 

 احملُٝات َٔ غٝاس١ ؾاط١ٝ٦ ٚقشاضٟ خ٬ب١ ٚغرٖا .

ؼًٌٝ ايٛنع اؿايٞ يًُش١ُٝثبنٍب

 ٖٛ تكُٝٝو يًٛنع ايب٦ٝٞ يًُش١ُٝ ؟ ( 5دسٍٚ ضقِ )

  ضعًف وكبىه جًد جًد جدا ممتاش
 % ت % ت % ت % ت % ت

12 382 78 2586 126 3383 138 3685  

 
x-= mean / std. = standard deviation 

يٛنع ايب٦ٝٞ ع١ٓٝ ايسضاغ١ غكٛم ادابات بايٓػب١ إل(5) تبُٝٓٓاؾسٍٚ

ٕ ايٛنع ايب٦ٝٞ إأٟ ;  2.78 ًٛنع ايب٦ٝٞ يًُش١ُٝإٔ املتٛغط ايعاّ ييًُش١ُٝ 

ٕ ايٛنع ايب٦ٝٞ زاخٌ احملُٝات ايج٬خ دٝس ،يصيو جيب  اؿفاظ أدٝس.مما ٜسٍ ع٢ً 

أفهٌ ع٢ً ٖصٙ احملُٝات ٚايعٌُ ع٢ً ا٫ضتكا٤ بايٛنع ايب٦ٝٞ ايطأٖ هلا يهٞ تكبح 

 َٔ ايٛنع اؿايٞ  .

 ايب١٦ٝ زاخٌ احمل١ُٝ ؟ ىلع تطٟ إٔ ٖٓاى أٟ تعسٜات ( 6ٌٖدسٍٚ ضقِ )

 ال حد وا ّإه ٌعي
 % ت % ت % ت

128 3389 154 4587 96 2584 
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أٟ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ غكٛم ٚدٛزبايٓػب١ إلدابات  (6)تبُٝٓٓاؾسٍٚ

ايب١٦ٝ زاخٌ  ٢تعسٜات عً َا إىل سس حيسخ٘ ايب١٦ٝ زاخٌ احمل١ُٝ أْ ٢تعسٜات عً

 ٢تعسٜات عً آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ أْ٘ ٜتِ سسٚخ(، نُا دا٤ت  %40.7احمل١ُٝ بٓػب١ )

أْ٘ ٫ ب، ثِ ًٜٝٗا آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ (%33.9بٓػب١ ) يف املطتب١ايجا١ْٝ ايب١٦ٝ زاخٌ احمل١ُٝ

 . (%25.4ايب١٦ٝ بٓػب١ ) ٢تعسٜات عً ٜتِ سسٚخ

ٕ ٖٓاى إسٝح ; ايب١٦ٝ زاخٌ احمل١ُٝ ٢عًبػٝط١ ت تعسٜاتٛنح ايٓتا٥ر ٚدٛز 

بعض ايتعسٜات ع٢ً احملُٝات غٛا٤ َٔ قبٌ ايكٝس اؾا٥ط يبعض أٖايٞ احملُٝات 

ايطبٝع١ٝ ٚايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بايكٝس بايطغِ َٔ ٚدٛز ايكٛاْني ٚايعكٛبات طُعا يف 

عسٜات َٔ قبٌ َٔ ايت انُا إٔ ٖٓاى عسٜس، ايطعٞ اؾا٥ط  ٣املكابٌ املازٟ ،باإلناف١ إٍ

بعض اؾٗات اؿه١َٝٛ ا٭خط٣ اييت تطٜس ا٫ْفطاز باملٛاضز ايطبٝع١ٝ زاخٌ احمل١ُٝ 

 ٚاغتػ٬هلا .

( ًٖػٝ٪ثط ع٢ً قطاضنفٝايصٖاب إىل احملُٝاؼكٛهلا ع٢ً 7دسٍٚ ضقِ ) 

 ؟ؾٗازاتاؾٛز٠َٓعسَٗا

ال يؤثس  ال يؤثس إىل حد وا  يؤثس يؤثس جدا
 وطمكا

 

 % ت % ت % ت % ت % ت

138 3685 66 1785 78 2586 65 1589 36 985

 
x-= mean / std. = standard deviation

سكٍٛ احمل١ُٝ ٕ إأٟ ،  3.56( إٔ املتٛغط ايعاّ 7أظٗطت ايٓتا٥ر يف دسٍٚ )

 .مما ٜسٍ ع٢ً إٔاحملُٝات قطاض ايعا٥طٜٔ يف ايصٖاب إىل ٢عً ٜ٪ثطؾٗازات اؾٛز٠  ٢عً

 يف ايصٖاب إىل ع١ٓٝ ايسضاغ١  قطاض ٢عً ٜ٪ثطؾٗازات اؾٛز٠  ٢حمل١ُٝ عًسكٍٛ ا

ٜهٕٛ ايػا٥ح أنجط ثك١ باملػت٣ٛ ايب٦ٝٞ ٚاـسَٞ زاخٌ احمل١ُٝ ، يصيو  ، إشااحملُٝات



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

جيب ع٢ً اؾٗات املدتك١ ايعٌُ ع٢ً ٚنع خط٘ يًعٌُ ع٢ً اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ 

 .ايؿٗازات 

 )يراحم حطبٍق األٌزو(:املخىسط انعبو نهًخغرياث املسخقهت 
 :املتٛغطايعاًًَُتػراتاملػتك١ً(8دسٍٚ )

 
 

 العــبـــــازَ

 الرتتًب املؤغسات اإلحصآًُ
 املتىضط
 احلطابٌ

 االحنساف
 املعًازٍ

 282518515  الطًاضُالبًًُٔ 
 2846588763 التدطًط

 2844588844التطبًكىالتػػًن
 3854589452 التحكل
 1 58817 3835 ازَوساجعُاإلد

 ----2875املتىضط العاً لمىحاوز
 ناْت قاٜس٠أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١  داباتإ إٔ (8ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ )

مبتٛغط سػابٞ  ٚ ايتشكل ( 3.30مبتٛغط سػابٞ عاّ )ُشٛضميطادع١ اإلزاض٠ ع٣ً

دا٤ باقٞ قاٚض ايسضاغ١، سٝح أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ (. بُٝٓا ضفهت  3.04) عاّ

بُتٛغط قٛض ايتطبٝل ٚ ايتؿػًٝدا٤ ٚ  (2.46مبتٛغط سػابٞ عاّ )ٛضايتدطٝط ق

 ٜتهح إٔٚ  (2.25مبتٛغط سػابٞ عاّ )قٛض ايػٝاغ١ ايب١ٝ٦ٝ ٚ  (2.44سػابٞ عاّ )

عباضات قاٚض ايسضاغ١ مبتٛغط عاّ  ع٢ً قاٜس٠ناْت أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١  داباتإ

ٚ زاخٌ احملُٝات بايؿهٌ ا٭َجٌ.ٜٚتهح ٜعين شيو عسّ تطبٝل َطاس٬٭ٜعٚ (. 2.70)

سٝح ٜط٣ ايبعض إٔ; فُٝا بِٝٓٗ  أختًفٛأَ اؾسٍٚ ايػابل إٔ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١

ٕ أٚ، ْ٘ ٜٛدس اٖتُاّ بايب١٦ٝ أٖٓاى غٝاغات ب١ٝ٦ٝ ٚانش١ زاخٌ احملُٝات ايطبٝع١ٝ ٚ

ايػٝاغات  ايبعض إٔ ٣نُا ٜط، ٖٓاى تطبٝل ساظّ يًػٝاغات ايب١ٝ٦ٝ زاخٌ احمل١ُٝ 

تعٌُ ع٢ً َٓع سسٚخ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ زاخٌ احمل١ُٝ ، ٚيهٔ  زاخًٗاٚايكٛاْني املٛنٛع١ 

 ايعهؼ متاَا .٣خط ٜطٯٕ ايبعض اإسٝح ، ايسضاغ١  ع١ٖٓٝصٙ ايٓػب١ يٝػت مجٝع 
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 ا٭ثطايب٦ًٝٝٮٜعٚمٛ ٚتٛدٗاتِٗع١ٓٝ ايسضاغ١ آضا٤  :(9دسٍٚ )

 ــــازَـــالعــبـ

 املؤغسات اإلحصآًُ ٍطبُ املٔىيُدزجُ التهساز و ال

ًب
رتت

ال
 

 املتىضط 1 2 543
احلطاب

ٍ 

 اإلحنساف
 املعًازٍ

يطهي تطبًل 
 يصو يف وٍعأاه

التمىث باحملىًُ

 661521254848586141 2466 ك
% 683 178

5
178527318

7
يصو يف أيطاعد اه
 األداْ تطىيس

البًٌٔ وتكمًن 
املداطس البًًُٔ

 95144353814181263 3678 ك
% 985258

6
238
8

3881789

 يصوأيٍبه اه
بالكضايا و  العاومني

البًًُٔ املػهالت

 181552543851181532 3 3 ك
% 588 588 47398745

يصو أيصيد اه
باملطٔىلًُ  اإلحطاع

الطآح ّالبًًُٔ لد

 6611413242242859185945 ك
% 178

5
358
2

34891181683

شو وَ أيكمن اال
احلىادث و األشوات 

البًًُٔ

 138363695782883186114 ك
% 368

5 
985 9852388258

6
جساْات إيضع اه

التصحًحًُ 
والطًاضات الىقآًُ 
 لمحفاظ عمِ البًُٔ

 5416211418352849185546 ك
% 1483 428

9
3582488789

 - 18155 3817ـتــــىضـــــــــط الــحـــطــــابــٌ الــــــعــــــاًالـــىــ
 

شٛض )ا٭ثط ايب٦ٝٞ عباضامت ع٢ً َٛافك١أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١  إدابات ٜتهح إٔ

( 3.40 – 2.61ٚاقع بني ) ٭ْ٘، ( ٖٚٛ َتٛغط 5َٔ  3.14يٮٜعٚ( مبتٛغط سػابٞ عاّ )

عباضات قٛض  عباض٠ َٔع٢ً بؿس٠ ٕ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜٛافكٛ ٜتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفطازٚ .

 -:٢ٖٚ ،)ا٭ثط ايب٦ٝٞ يٮٜعٚ(



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

 ا٭ٚيٞ يف َٓع ايتًٛخ باحمل١ُٝ." باملطتب١  ٭ٜعٚدا٤ت عباض٠ "ٜػِٗ تطبٝل ا َٔ

ٖٚٛ َتٛغط سػابٞ ، (4.48سٝح َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ عًٝٗا مبتٛغط سػابٞ )

 (.5إىل  4.57ف١٦ )ْ٘ ٜكع ف٢ ايإسٝح  ; نبر دسا

عباضات قٛض )ا٭ثط  عباض٠ع٢ً  ٕٜتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜٛافكٛٚ 

 -:ٖٚٞ ،ايب٦ٝٞ يٮٜعٚ(

  ٜ٘عٚ ايعاًَني بايكهاٜا ٚ املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ." مبتٛغط سػابٞ ا٭عباض٠ "ٜٓب

 .( 4.20إىل  3.51ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إسٝح ; نبر (، ٖٚٛ َتٛغط سػابٞ 3.51)

 عباضتني َٔع٢ً ناْت قاٜس٠  أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١إدابات ٜتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ 

عباضات قٛض )ا٭ثط ايب٦ٝٞ يٮٜعٚ(ٚاييت مت تطتٝبٗا تٓاظيًٝا سػب َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ 

ايسضاغ١ عًٝٗا ٚفكًا ٭ع٢ً قِٝ يًُتٛغط، ٚٚفكًا ٭قٌ قِٝ ي٬مطاف املعٝاضٟ عٓس 

 -:تٞ ٜأتػاٟٚ قِٝ املتٛغط نُا 

 " مبتٛغط ٜعٚ يف تطٜٛط ا٭زا٤ ايب٦ٝٞ ٚتكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝا٭ٜػاعس عباض٠ " 

 ( .3.40 – 2.83) بني ٚاقع ٭ْ٘;  َتٛغط سػابٞ َتٛغط ٖٚٛ(، 3.14) سػابٞ

 " (، 3.37) سػابٞ " مبتٛغط ٜعٚ َٔ اؿٛازخ ٚ ا٭ظَات ايب١ٝ٦ٝ٭ٜكًٌ اعباض٠

(3.40 – 2.83) بني ٚاقع;٭ْ٘  َتٛغط سػابٞ َٖٚٛتٛغط

عباضات قٛض  َٔ عباضتنيٜٛافكٛا ع٢ً مل ٜتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

ٚاييت مت تطتٝبٗا تٓاظيًٝا سػب َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ عًٝٗا ، )ا٭ثط ايب٦ٝٞ يٮٜعٚ(

ٚفكًا ٭ع٢ً قِٝ يًُتٛغط، ٚٚفكًا ٭قٌ قِٝ ي٬مطاف املعٝاضٟ عٓس تػاٟٚ قِٝ 

 -:ٜأتٞط نُا املتٛغ

 مبتٛغط سػابٞ  "ايػا٥ح ٣عباض٠ "ٜعٜس ا٫ٜعٚ اإلسػاؽ باملػ٦ٛي١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يس

 (.2.60إىل  1.81ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إسٝح ; نعٝف ٖٚٛ َتٛغط سػابٞ ، (2.59)

 دطا٤ات ايتكشٝش١ٝ ٚايػٝاغات ايٛقا١ٝ٥ يًشفاظ ع٢ً ايب١٦ٝإلعباض٠ "ٜهع ا " 

 1.81ايف١٦ ) يفْ٘ ٜكع إسٝح  ; نعٝفابٞ ٖٚٛ َتٛغط سػ، (2.49مبتٛغط سػابٞ )

 (.2.60إىل 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عسز  –ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم   

ٜعٚ غٛف ٜػِٗ يف ٭ٕ تطبٝل اأفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ تط٣ إٔ َععِ أٜٚتهح مما غبل 

ْ٘ غٛف ٜهٕٛ ٖٓاى ؾطٚط ٚقٛاْني قاض١َ ٫ ميهٔ إسٝح ; َٓع ايتًٛخ باحملُٝات 

 ػاٚظٖا .

اختباض فطن١ٝ ايسضاغ١ثبنثب

٤ ع٢ً َؿه١ً ايسضاغ١ ٚشيو َٔ أدٌ ؼكٝل أٖساف مت ٚنع فطن١ٝ ايسضاغ١ بٓا

 ايسضاغ١:

  ٚ٫ تكّٛ احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف َكط بتطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا٭ٜع

14001. 

 . تتعطض احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف َكط إىل كاطط ب١ٝ٦ٝ

 ( َعا٬َت ا٫ضتباط )برغٕٛ( بني َتػرات ايسضاغ10١اؾسٍٚ )

 أٚ أقٌ 0.05 ٣*ا٫ضتباط َعٟٓٛ عٓس َػتٛ

ايػٝاغ١ ( ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط ططز١ٜ َع١ٜٛٓ بني 10ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ )

أٚأقٌ. نُا يٛسغ َٔ  0.05 َع١ٜٛٓ  ٣عٓس َػتٛ  0.54بك١ُٝ ايتدطٝط  ٚ ايب١ٝ٦ٝ

 تػرياتامل
 املتىضط
احلطاب

ٍ

االحنسا
ف 

املعًازٍ

وعاون االزتباط 
123456

الطًاضُ 
البًًُٔ

2825 1851 1855 *5854 *5866 *5871 *5869 *5883 

 5863* 5858* 5884* 5861* 1855  58876 2846التدطًط
التطبًل 
والتػػًن

2844 58884   1855 *5888 *5874 *5867 

 5868* 5893* 1855    58945 3854التحكل
وساجعُ 

دازَإلا
3814 58911     1855 *5885 

األثس 
البًٌٔ 
لأليصو

3817 18155      1855 
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 ٣عٓس َػتٛ  0.66بًػتايتطبٝل ٚايتؿػًٝٚ ايػٝاغ١ ايب١ٝ٦ٝإٔ ايع٬ق١ بني اؾسٍٚ

أٚأقٌ مما ٜعين ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط ططز١ٜ َع١ٜٛٓ بني ن٬ املتػرٜٔ.  0.05 َع١ٜٛٓ 

ايتطبٝل ٚ ايتدطٝط  نُا أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط ططز١ٜ َع١ٜٛٓ بني 

تعهؼ ايٓتا٥ر املصنٛض٠ يف ٚأٚأقٌ.  0.05 َع١ٜٛٓ  ٣عٓس َػتٛ  0.61بك١ُٝ  ٌٝٚايتؿػ

ٜعٚ ٚنطٚض٠ تٛافطٖا أ( َس٣ ايت٬ظّ ٚ ا٫تػام بني ا٭بعاز املدتًف١ ي10ٌاؾسٍٚ )

 مجٝعا باحملُٝات ايطبٝع١ٝ.

 نخبئج املقببالث انشخصٍت:
ٍٛ أسٛاٍ احملُٝات ضا٥ِٗ سآمت تٛدٝ٘ فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ عًٞ املدتكني ٫غتط٬ع 

ٚناْت  ،14001ٜعٚ ا٭ٚإَها١ْٝ تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ، ايطبٝع١ٝ ٚطبٝعتٗا 

 :ٯتٞ ايٓشٛ ا ٢اإلدابات عً

 :َجٌ ; تٛدس عسٜس َٔ املؿه٬ت اييت تٛاد٘ إزاض٠ احملُٝات 

 سٝح تٛدس عسٜس َٔ  ،نُا يف ق١ُٝ غٝٛٙ ٚغاْت ناتطٜٔ  ،املؿه٬ت ا٭١َٝٓ

نُا اْ٘  ، عسز ايعا٥طٜٔ  ٢سطن١ ايػا٥شني ٚت٪ثط بايػًب عً تعطقٌٔ اييت ايهُا٥

 عسز َٔ ايتكاضٜح ٚ املٛافكات اييت جيب اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ قبٌ ايكٛات ا٭١َٝٓ . ٜٛدس

  َٚٓٗا:: ب١ٝ٦َٝؿه٬ت 

ا٭َطاض  إشا إْٕسضٙ ا٭َطاض ، سٝح تعاْٞ ق١ُٝ غاْت ناتطٜٔ َٔ ْسض٠ ا٭َطاض ، 

َٔ  تعس َٛضزا منٛ ايٓباتات اييت ٢غٓٛات بايؿهٌ ايهايف ايصٟ ٜػاعس عً 4ٓص مل تٓعٍ َ

إٔ أعُاٍ ايبشح  إ يعٜاضتٗا ، نُٚاملٛاضز ايطبٝع١ٝ يًُش١ُٝ اييت ٜأتٞ ايعا٥ط

 ٖطٍٛ ا٭َطاض . ٚايتٓكٝب ؼتاز إىل

احملُٝات ايٛاقع١ نُٔ ٖصٙ ايب٦ٝات مما  َٚٓٗااؾفاف ، ايصٟ ٜٛاد٘ بعض ايب٦ٝات  -

 منٛ ايٓباتات ٚاؿٝٛاْات ٬ٖٚنٗا . ٢ثط بايػًب عًٜ٪

 سٝح ٜكّٛ بعض أٖايٞ املٓطك١ ٚاملدايفني يًكإْٛ بايكٝس اؾا٥ط ،ايكٝس اؾا٥ط

 ا٭١ُٖٝ ايب١ٝ٦ٝ . يًشٝٛاْات ايٓازض٠ يف َكابٌ ايعا٥س املازٟ زٕٚ ايٓعط إىل
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 ايب١ٝ٦ٝ ٚتعٌُ  ؿٝا٠باتهط  ٠ايطعٞ اؾا٥ط ، سٝح قٝاّ بعض املٛاطٓني بايطعٞ بكٛض

 اغت٬ٗى املدعٕٚ ايٓباتٞ هلصٙ ايب٦ٝات . ع٢ً

  ًَٞه١ٝ  ٢َٔ املٓاظعات عً إ ٖٓاى عسٜسإسٝح ، تساخٌ ا٭٬َى هلصٙ ا٭ضان

سٝح تتعاضض املكاحل َجٌ ; ا٭ضانٞ َٔ قبٌ بعض ا٭ٖايٞ ٚ بعض اؾٗات اؿه١َٝٛ 

، بٗا قادط ٚبرتٍٚ  ٠ٚاسسَٓطك١ ٜٛدس ٚايػٝاس١ ٚغرٖا ،  ٠ٚظاضٚايبرتٍٚ  ٠ٚظاض

 ٢ْ٘ ٫بس َٔ اؿفاظ عًأ نُادٌ اغتػ٬هلا ، أفتتٓاظع باقٞ اؾٗات َع احملُٝات َٔ 

ٖصٙ ا٭َانٔ يٮدٝاٍ املػتكب١ًٝ ٚ اؿفاظ عًٝٗا ٚعسّ اغتػ٬هلا ست٢ ٜتِ ْفاش 

 يف ٖصا ايٛقت اغتػ٬هلا ٚاغتدطاز َا بٗا . ، ٚست٢ ٜتػ٢ٓمجٝع ا٭َانٔ ا٭خط٣ 

 نعبيت نهذراست اننخبئج ا
 ايبعٝس املس٣ ع٢ً  ٚاغتُطاضٖا ايػٝاس١ بكا٤ أغاؽ ايب١٦ٝ ع٢ً ٜعترباؿفاظ 

 ا٫عتباضات،  ا٫قتكاز١ٜ ا٫عتباضات ظاْب ، تتب٢ٓ ٫بس ٚإٔ ايػٝاس١ٝ ،فايػٝاغات

 .ايب١٦ٝ ع٢ً يًشفاظ أٜهًا ايب١ٝ٦ٝ

  ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ َباز٨ حيكل مما، املهٝف اجملتُع استٝاداتنطٚض٠ َطاعا٠ 

 .املػتسا١َ

 قش١  ع٢ً ٚاحملافع١،  اؿ١ٝ ٚغر اؿ١ٝ املٛاضز ٚغ١ًٝ يكٕٛ ايطبٝع١ٝ احملُٝات 

 .ايب١ٝ٦ٝ ايعًُٝات

  خط١ يف ايػٝاس١ فإزَاز ;ٚاسس٠ يع١ًُدٗني ٚ ايطبٝع١ٝ ٚاحملُٝات ايػٝاس١تعس 

 ع٢ً ايب١٦ٝ اؿفاظ يف زٚضٖاأزا٤  ع٢ً احملُٝات َٔ قسض٠ ٜعٜس ايطبٝع١ٝ احملُٝات إزاض٠

 .اجملتُع ٚخس١َ

 ٚ اييت ٚاملٛاثٝل املعاٜر ٚغٝاب ايككٛض بعض َٔ تعاْٞ ييتا احملُٝات بعضدٛز 

 يف ٜتػبب َكط، مما يف ايطبٝع١ٝ احملُٝات يف اإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ املػتسا١َ ع١ًُٝ ؼهِ

 بٗا .  ايطبٝع١ ٚاإلخ٬ٍ بتٛاظٕ ب١٦ٝ احملُٝات تسٖٛض

 انخىصٍبث
 :سٜطٟ احملُٝات ايتٛقٝات اـاق١ مب



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

ٚؼسٜس ا٭َانٔ  ، أنجط ٠ٚنع ايًٛسات اإلضؾاز١ٜ زاخٌ احملُٝات ايطبٝع١ٝ بكٛض -

 دٌ محاٜتٗا ٚاؿفاظ عًٝٗا .أَٓعا يتسَرٖا َٚٔ  إيٝٗااييت ٫ جيب ايسخٍٛ 

ظٜاز٠ ايسضاغات ايب١ٝ٦ٝ اييت ميهٔ َٔ خ٬هلا ا٫ٖتُاّ بايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚٚنع  -

 ٌ محا١ٜ ٖصٙ املٓاطل ٚعسّ إٖساضٖا .دأاؿًٍٛ املٓاغب١ َٔ 

يًُدايفني  عآَع ايكٝس َٓعا باتا ٚػطمي٘ َٚعاقب١ َٔ ٜكّٛ ب٘ ، يهٞ ٜهٕٛ ضاز -

 ـطط ا٫ْكطاض  تعطٜهٗاايصٜٔ جيٕٓٛ املاٍ ايٛفر َٔ قٝس ٖصٙ اؿٝٛاْات ٚايطٝٛض ٚ

ٗا ، َٓع ايطعٞ اؾا٥ط بٗصٙ ايططم ٚؼسٜس ا٭َانٔ اييت جيب ايطعٞ ب ٢ايعٌُ عً -

 . ٫ ٜعٌُ ع٢ً ايكها٤ ع٢ً اؿٝا٠ ايٓبات١ٝ زاخٌ احملُٝات ايطبٝع١ٝ ٢ست

ايتٛقٝات اـاق١ باملػ٦ٛيني يف ٚظاض٠ ايب١٦ٝ

نطٚض٠ ٚدٛز عسز ناف َٔ ايعاًَني زاخٌ احملُٝات ايطبٝع١ٝ ، ٚشيو يٛدٛز عذع  -

 .يف ايهٛازض ايبؿط١ٜ زاخٌ احملُٝات ايطبٝع١ٝ

ا٫ٖتُاّ باحملُٝات  ٢ٛاضز املاي١ٝ اي٬ظ١َ يًعٌُ عًنطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بتٛفر امل -

 ايطبٝع١ٝ .

ايتعطف  ٢ٚايعٌُ عً ظس١ٜ ،  14001ٜعٚ ا٭يسضاغ١ َٛنٛع  ٠قسز خط١ٚنع  -

 ٣إقٓاع،ٚايعٌُ عً ٠ٖصٙ ايؿٗاز ٢َٔ املُٝعات اييت تٓتر عٓس اؿكٍٛ عً ٚاإلفاز٠ عًٝٗا

ايططم  أفهٌَٔ  اإلقٓاع ٕإسٝح ، َٓٗا  ٠فازاإلايعاًَني بٗا ٚبايفٛا٥س اييت ميهٔ 

 . ٭ٜعٚيتطبٝل ا

 .٠ٖصٙ ايؿٗاز ٢دٌ اؿكٍٛ عًأ َٔ ١احملُٝات ايطبٝعٝ تؿذٝع -

ؼت  ٫ظايت باحملُٝات ايػٝاس١ٝ ) اييت ١اـاق ١اهل٦ٝ إْؿا٤يف  ٣اإلغطاعايعٌُ عً -

 تصيٌٝ ايكعاب ٢احملُٝات ٚايعٌُ عًبٗصٙ ٜهٕٛ ٖٓاى اٖتُاّ َٛغع  ٢( ست ١ايسضاغ

 َٗا.أَا

 .يًُدايفني أنجطقطا١َٚنع قٛاْني  -

 .تساخٌ ايػًطات زاخٌ احملُٝات ٢ايكها٤ عً -
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 ١اـطٜط ع٢ً  َهجف١ يتعطٜف ايػا٥شني باحملُٝات ٚٚنعٗا  إع١ْٝ٬تكُِٝ محً٘  -

 ١.ايػٝاس١ٝ ايعاملٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
( :" السياحة في المحميات الساحلية في مصر " , رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 0212محمد سعيد السيد محمد )

 . 36داب من قسم الجغرافيا , بنها , ص آلفي ال



 

 

 يف احملُٝات ايطبٝع١ٝ  14001 ٜعٚ٭تطبٝل ايػًػ١ً ايكٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ا

 ع٢ً تكًٌٝ املداطط ايب١ٝ٦ٝ شيو يف َكط ٚأثط

 
 
 

 

 
 

                                                                                                                            

 املراجع 
املطادع ايعطب١ٝ

 ( (  :احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف َكط )ايكٛاْني 2012إبطاِٖٝ، قُس إبطاِٖٝ قُس

 .ٜعات ٚا٫تفاقٝات املتعًك١ بٗا( ، َطابع أخباض ايّٝٛ ، ايكاٖط٠ٚايتؿط

  ( املٛغٛع١ ايػٝاس١ٝ ، ف١ً إزاض٠ ا٭عُاٍ ، ايعسز 2004ايػٝػٞ،  َاٖط " : )106. 

 ( ْٔعِ اإلزاض٠ ايب١٦ٝ ٚا2001ايكطٕ ضعس سػ ،)زاض ايطنا ،  زَؿل . 14000ٜعٚ ٭ ، 

  ( ِت َٚتطًبـات ٚتطبٝكـات إزاض٠ ايب٦ٝـ١"، زاض : " اغـرتاتٝذٝا  ) 2014ايععاٟٚ، لـ

 ايٝـاظٚضٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، ا٭ضزٕ.

 ( 2001ايعٛنٞ، داغِ قُس ": )١ًُٝ :ٌٖ تٛقف ايتسٖٛض ايب٦ٝٞ ػايب١ٝ٦ٝ اي اإلزاض٠

 .40يف ايعامل " ،ف١ً ب٦ٝتٓا )اييت تكسض عٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًب١٦ٝ (، ايهٜٛت ، ايعسز 

  ٚ، ِٜعٚ ٭(:" إزاض٠ ايب١٦ٝ َٚتطًبات ٚتطبٝكات ا2010ايٓكاض، عبس ااهلل )ايػعاٟٚ، ل

 ضزٕ.٭"، زاض املٝػط٠، عُإ،ا 14000

  ( 2/12/2018تاضٜذ ايسخٍٛ )(املٛقع ا٫يهرتْٚٞ )املعٗس ايربٜطاْٞ يًُعاٜر

https://www.bsigroup.com/ar-AE/-ISO-14001 - -/ 

 ( ِٖٝايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚأغؼ اغتساَتٗا" ، ايطبع١ ا٭2010ٚبعاظٛ إبطا" :)ىل  ،

 ايٛضام يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ .

 ( 2015بػسازٟ،  قُٛز :) " احملُٝات ايطبٝع١ٝ ٚزٚضٖا يف زعِ ايػٝاس١

 –َكط ٚإفطٜكٝا ،عح َٓؿٛض نُٔ فعايٝات امل٪متط ايطابع ايسٚيٞ " ايػٝاس١ يف "مبكط

اإلَهاْات ٚايٛاقع ايتشسٜات ٚاملػتكبٌ ٚاغرتاتٝذٝات ايت١ُٝٓ ، بكػِ اؾػطافٝا مبعٗس 

داَع١ ايكاٖط٠ ، ف١ً َعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات  –ايبشٛخ ٚايسضاغات ا٭فطٜك١ٝ 

 .ا٭فطٜك١ٝ 

 ( زعبؼ ، قُس )احملُٝات ايطبٝع١ٝ ٚاؾصب ايػٝاسٞ " ،ايطبع١ ا٭ٚيٞ ،  2006":)

 إلغهٓسض١ٜ ،َهتب١ فذط اإلغ٬ّا

https://www.bsigroup.com/ar-AE/-ISO-14001%20--/


 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عسز  –ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم   

                                                                                                                            

 ( املػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ملٓعُات ا٭عُاٍ  " ، زاض ايٝاظٚضٟ  2019ف٬م  قُس  " : )

 ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،اؾعا٥ط  .

 ( ًٞاحملُٝات ايطبٝع١ٝ ٚايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف َكط "، 2002عبس اهلل، عًٞ قُس ع": )

 زاض ايٓٗه١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايكاٖط٠.

 ( ايػٝاس١ يف احملُٝات ايػاس١ًٝ يف َكط " ، 2010قُس، قُس غعٝس ايػٝس ": )

 َٔ قػِ اؾػطافٝا ، بٓٗا. اٯزابضغاي١ زنتٛضاٙ يف 
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