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ملخص: 
االإدارة البيئية ب�صكل عام هي اأ�صلوب منهجي لدمج االعتبارات البيئية يف املحميات 
الطبيعية مع احلركة ال�صياحية فيها، يرافقه التزام املن�صاآت ال�صياحية يف املحميات الطبيعية 
باأداء دور فاعل يف تفح�ص عملياتها وخدماتها املقدمة لل�صياح، ب�صكل �صامل مع البحث عن 
و�صائل لزيادة فاعليتها، ومنع اإنتاج العيوب يف مرحلة مبكرة من مراحل االإنتاج، واإيجاد 
فر�ص لتحويل منتجاتها الثانوية غري املطلوبة اإىل مواد ميكن اإعادة ا�صتخدامها اأو بيعها، 

ومبا يقدم �صمانات لل�صياح وامل�صاهمني فيها، تعزز الثقة بها ومبنتجاتها. 
 ،ISO 14000 الدولية  القيا�صية  ال�صل�صلة  اإىل ماهية  الدرا�صة تتطرق  فاإن هذه  وعليه 
ISO، وما مكوناتها ومربرات وجودها؟ ف�صاًل  الدولية  وال�صادرة عن منظمة املوا�صفات 
عن حتليل االإمكانات املتاحة اأمام املحميات الطبيعية يف االأردن، بدرا�صة عينة منها ومن 
ثم اعتمادها للتعرف على واقع االأداء البيئي فيها، وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من املوؤ�رضات 
املحميات  لتلك  البيئي  االأداء  م�صتوى  حت�صني  باجتاه  لها  الت�صدي  املطلوب  االإجرائية 
الطبيعية، ومت ذلك من خالل خم�صة حماور ترتبط مباهية ال�صل�صلة ISO 14000 ومربرات 
كما  االأردن،  يف  الطبيعية  املحميات  اأمام  املتاحة  واالإمكانات  ومكوناتها،  وجودها، 
تناول البحث متطلبات حت�صني االإدارة البيئية واالأداء البيئي، وقدم عدد من اال�صتنتاجات 

واملقرتحات. 
الكلمات املفتاحية- ال�صل�صلة القيا�صية الدولية، ال�صياحة البيئية، �صناعة ال�صياحة، 

االأداء البيئي
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Abstract: 
Environmental management is a system that aims to simulate the 

environmental conditions in the natural reserves with the tourism movement in 
it. This is usually combined with the commitment of the tourism establishments 
in these reserves to function effectively in the services offered to tourists and 
work constantly to upgrade their services to satisfy the users. 

This study therefore seeks to explore the preparations for ISO 14001- in 
industrial tourism as case study of natural reserves in Jordan. The level of 
fitness is measured with the requirements of these specification and measures. 
In order to minimize the environmental risks that may exit. A questionnaire 
model was used to test the hypotheses. The study resulted in a number of 
valuable results, and introduced some conclusions, which became a base to 
help the managers of natural resaves overcome the environmental risks. The 
Study covered five sections starting with with the identification of the ISO 
14001 and why they were created. Also, the opportunities of natural resaves 
to improve their environmental performance were determined. 

Keyword-
ISO 14001. Ecotourism. Industry Tourism and Environmental 

Performance.
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مقدمة: 
يعد موؤمتر البيئة والتنمية يف ريو دي جانريو عام 1992م من املوؤمترات املهمة يف 
اإر�صاء قواعد ال�صياحة البيئية، والذي اأ�ص�ص قواعد ثابتة يف اإقامة معايري بيئية دولية ملزمة 

التطبيق، عاملية امل�صتوى يف جمال اإدارة مواقع ال�صياحة البيئية يف العامل وتطويرها. 
وت�صري القراءات يف هذا ال�صدد، اإىل اأن منظمة املوا�صفات الدولية ISO هي املنظمة 
ال�َصباقة يف هذا ال�صدد، اإذ عهدت اإىل اإحدى جلانها وهي اللجنة التقنية )TC 207( م�صوؤولية 
بداأ  ولقد  عامليًا.  مقبولة  البيئة  باإدارة  اخلا�صة  واملوا�صفات  املعايري  من  �صل�صلة  ت�صميم 
-Environme ( البيئية  االإدارة  لنظم   ISO  14000 الدولية  القيا�سية  بال�سل�سلة   العمل
النهائي لها مع نهاية                tal Management Systems( يف العام 1993، واكتمل االإ�صدار 

عام 1996م. 

أسئلة الدراسة وأهدافها: 
تتمحور اأهمية الدرا�صة يف معاجلة �صوؤال رئي�ص يرتبط مبوقف املحميات الطبيعية يف 
االأردن من مو�صوع االأداء البيئي. مبعنى اآخر، هل اأن حممياتنا الطبيعية موؤهلة لتح�صني 
اأدائها البيئي، ومن ثم التقدم للح�صول على �صهادة املطابقة الدولية؟ واإذا مل تكن موؤهلة 

فاأين �صتوجه اجلهود لتحقيق هدف التاأهيل؟ 
تهدف الدرا�صة اإىل تعزيز اأبعاد مفاهيم االإدارة البيئية يف املواقع ال�صياحية، وحماولة 
تخطي االإطار النظري للك�صف عن مدى توافر متطلبات االإدارة البيئية يف عينة من املحميات 
الطبيعية يف االأردن، كما يهدف البحث اإىل مناق�صة واقع هذه املحميات الطبيعية فيما يرتبط 
باالأداء البيئي، مع حتديد اخلطوات االإجرائية املطلوبة من اجلهات ذات العالقة، وبذلك ت�صم 
الدرا�صة جمموعة اأفكار ومقرتحات، توجه تلك املحميات الطبيعية اإىل اخلطوة رقم واحد يف 

مراحل حت�صني االأداء البيئي يف املواقع ال�صياحية. 

األمنوذج والفرضيات: 
لالإيفاء مبتطلبات التحليل املنهجي يقيم الباحث اأمنوذجًا يعك�ص عدداً من املتغريات 
التي تعرب عن االأداء البيئي داخل املحميات الطبيعية عينة الدرا�صة، وُبني النموذج على وفق 
املحميات  »تواجه  مفادها:  رئي�صة  فر�صية  اإقامة  بعدها  ليجري  الدرا�صة  م�صكلة  طبيعة 
الطبيعية الأردنية �سعفاً يف تغطيتها ملتطلبات الإدارة البيئية واأ�س�س حت�سني الأداء 

البيئي يف املواقع ال�سياحية«. 
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القطاع والعينة املختارة: 

لتحقيق هدف الدرا�صة اختريت عينة نظامية من عدد من املحميات الطبيعية يف االأردن 
وهي حممية دبني، ال�صومري، واالأزرق املائية، والبرتاء، و�صانا، واملوجب واملغط�ص. 

اخلدمات  حيث  من  موؤهلة  �صياحية  مواقع  ذات  املختارة  الطبيعية  املحميات  وتعد 
والدويل،  املحلي  امل�صتوى  على  متوا�صلة  �صياحية  بحركة  تتمتع  كما  املقدمة،  ال�صياحية 
مما يوؤهل كادرها لفهم اآليات ذلك التعامل بعد احل�صول على �صهادة ISO 14001 ، ومتتاز 

بالوجود امل�صتقر ملقومات نظم االإدارة واملالية. 

أساليب مجع البيانات:

يرى العديد من الباحثني باأن حث االإدارة العليا يف املحميات الطبيعية، وا�صتطالع 
مواقفها حول اإمكانية احل�صول على �صهادات املطابقة الدولية يعد اخلطوة االأوىل باجتاه 
لتو�صيح  كاأداة مهمة  اال�صتبانة  لو�صيلة  تاأييد هوؤالء  ال�صياحي. ف�صاًل عن  البيئي  التاأهيل 
تلك املواقف، لذلك اختريت عينة نظامية للبحث �صملت جميع مديري املواقع ال�صياحية من 

رئي�ص جمل�ص االإدارة، ومدير املحمية، وروؤ�صاء االأق�صام واإداريني وفنيني. 
اعتمد  فقد  النظرية  املعاجلات  اإجناز  ويف  البحث،  عينة  و�صفات  خ�صائ�ص  واأبرز 
من  تي�رض  وما  االأجنبية،  العلمية  املراجع  من  عدد  وفق  الو�صفي  االأ�صلوب  على  الباحثان 

درا�صات عربية )كتب ودوريات( . 
اأ�صاليب هي الزيارات  اأما بالن�صبة للجانب التطبيقي فقد اعتمد الباحثان على ثالثة 
واملقابالت  اال�صتطالعية  الدرا�صات  عن  ف�صاًل  اال�صتبانة،  وا�صتمارة  واملقابالت  امليدانية 
يف حتديد ع�رضين �صوؤااًل عربت يف م�صمونها العام عن بنود االإدارة البيئية واالأداء البيئي 
 ISO 14001 يف املحميات الطبيعية، على الرغم من توافر قائمة فح�ص خا�صة باملوا�صفة
اإال اأن الباحثنينْ ف�صال معاجلة ما يرتبط بالوعي واالأداء البيئي من خالل اأ�صئلة عامة على 
املوا�صفة  هذه  متطلبات  مع  للتوافق  الطبيعية  املحميات  حال  يف  القائمة  تلك  تعتمد  اأن 
م�صتقباًل، وُعر�صت اال�صتمارة على عدد من اخلرباء املتخ�ص�صني الختبار ال�صدق الظاهري، 
وللتاأكد من ثبات اال�صتبانة كو�صيلة قيا�ص اعتمد اأ�صلوب االختبار واإعادة االختبار حل�صاب 
معامل االرتباط بني الدرجات التي ح�صل عليها اأفراد العينة يف التوزيع االأول والثاين، وقد 

اأ�رض معامل الثبات با�صتخدام معادلة بري�صون ن�صبة ثبات 86% عند م�صتوى معنوية %1. 
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، وم�سوغات ا�ستخدامها يف اإدارة املحميات  ◄ ISO 14000 اأولً: ماهية ال�سل�سة
الطبيعية. 

 Environmental البيئية  االإدارة  بنظم  دولية خا�صة  قيا�صية  موا�صفات  �صل�صلة  هي 
)Management Systems )EMS تتكون من عدد من املوا�صفات تتمحور حول كل واحدة 
ت�صجيع  منها  الغاية  واالإداري،  الفني  الطابع  ذات  واملتطلبات  البنود  من  جمموعة  منها 
تطوير  باجتاه  الطبيعية  املحميات  يف  وفاعلية  كفاءة  اأكرث  بيئية  �صياحية  اإدارة  وتنمية 

البيئة ال�صياحية وتقدمي و�صائل مفيدة وعملية واأهم مميزاتها: 
فاعلية االإدارة البيئية يف املواقع ال�صياحية.  - 

توافر اأ�صا�ص �صحيح يف توجيه احلركة ال�صياحية )الطاقة اال�صتيعابية( .  - 

توفري تنمية �صياحية م�صتدامة يف املحميات الطبيعية.  - 

يف  فاعل  دور  باأداء  الطبيعية  املحميات  مواقع  اإدارة  التزام  عن  تعرب  بذلك  وهي 
تفح�ص عملياتها ب�صكل �صامل، مع دجمها مع االعتبارات البيئية وال�صياحية، والبحث عن 
ال�رضر مبواقع  اإحلاق  للحد من  الكفيلة  الدرا�صات  واإقامة  العمليات  فاعلية  لزيادة  و�صائل 
عن  والبحث  ال�صياحي،  املوقع  حياة  دورة  مراحل  من  مبكرة  مرحلة  يف  البيئية  ال�صياحة 
ومبا  ا�صتخدامها،  اإعادة  ميكن  مواد  اإىل  املطلوبة  غري  الثانوية  منتجاتها  لتحويل  فر�صة 
يقدم لل�صياح واجلهات ذات العالقة بالق�صايا البيئية �صمانات تعزز الثقة بها وباخلدمات 

ال�صياحية املقدمة فيها. 
يف  ال�صياحية  املواقع  يف  امل�صتدامة  ال�صياحية  التنمية  لتحقيق  فر�صة  متثل  وهذه 
الدول النامية اأو الدول ذات االقت�صاديات املتحولة، ويرى )Carman JM. 2007( اأنها تعد 
م�صدراً مهمًا لالأدلة اخلا�صة بتقدمي وتبني نظام اإدارة �صياحية يعتمد على اأف�صل التطبيقات 
 ISO العاملية، لذلك فاإن هذه ال�صل�صة توازي املوا�صفات الدولية �صل�صة املو�صفات الدولية

9000 التي متثل اأداة لنقل التقنية اخلا�صة باأف�صل التطبيقات املتاحة الإدارة النوعية. 

البيئي                             االأداء  تطوير  هي  ال�صل�صة  هذه  نحوها  ت�صعى  التي  النهائية  والنتيجة 
على  عامليًا  التاأكيد  ويجري  الطبيعية.  املحميات  يف   )Environmental Performance(
يف  البيئة  الإدارة  وفاعل  كفء  نظام  تبني  نحو  مر�صداً  م�صدراً  متثل  كونها  ال�صل�صة  هذه 
والتوافق،  التطبيق  ملزمة  مت�صل�صلة  متطلبات  جمموعة  على  والقائم  الطبيعية،  املحميات 
ويقوم  لل�صل�صلة،  االأ�صا�صي  الهدف  حتقيق  بغية  متكاملة  ب�صورة  بع�صًا  بع�صها  مع  ترتبط 
الطبيعية  املحمية  بتقومي  ال�صهادة(  ومنح  للتقييم  م�صتقل  )هيئة  املحايد  الثالث  الطرف 

للح�صول على �صهادة بال�صل�صة ISO 14000 اأو اإحدى موا�صفاتها. 
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اأدت جمموعة من العوامل دوراً حموريًا يف زيادة االهتمام باملواقع ال�صياحية،  لقد 
تعدد  اإىل  القراءات  وت�سري  ال�صياحية،  املواقع  وتدمري  اال�صتيعابية،  الطاقة  وم�صكالت 

وجهات النظر حول املو�سوع لعل اأبرزها النقاط الآتية: 
التي  العاملية  االأبعاد  وذات  البيئية،  ال�صياحة  مواقع  يف  التاريخية  التحوالت  - 
العديد  ويوؤكد  ال�صياحي،  للموقع  �صامل  بيئي  تدمري  مع  متزامنًا  اقت�صاديًا  تدهوراً  اأفرزت 
على  ال�صياحية  املواقع  من  العديد  لها  تعر�صت  كبرية  م�صكالت  وجود  على  الباحثني  من 
مدى العقود ال�صابقة يعود اإىل عدم توافر اإدارة قادرة علي اإدارة املوقع ال�صياحي وتطويره 

بيئيًا. 
للم�صادر  متزايداً  ا�صتغالاًل  اأفرز  الذي  ال�صياحية  املواقع  على  املتزايد  ال�صغط  - 
الطبيعية، وعدم التوازن ال�صحيح مع البيئة، والذي اأدى اإىل حدوث عدد كبري من امل�صكالت 

يف بيئة املواقع ال�صياحية واأ�صهم يف تدمريها. 
باحلد  اإال  تلتزم  ال  زالت  ما  ال�صياحية  املواقع  يف  ال�صياحية  االأن�صطة  غالبية  اإن  - 
الب�صيط  املنطق  ولعل  بها،  االإيفاء  بدل  البيئية  وااللتزامات  البيئية  املتطلبات  من  االأدنى 
يفر�ص هذا االأمر واقعًا، اإذ تتعار�ص التنمية البيئية مع اقت�صاديات ال�صوق، فعقلية االأخري 

ذات روؤية ق�صرية النظر للطبيعة. 
◄ .ISO 14000 ثانياً: مكونات ال�سل�سة 

ت�صم �صل�صلة املوا�صفات القيا�صية الدولية ISO 14000 موا�صفة قيا�صية اإلزامية، هي 
نظم االإدارة البيئية ISO 14001، مع عدد من املوا�سفات القيا�سية الإر�سادية املكتملة 

التوثيق على النحو الآتي: 
املوا�صفات مع اأدلة اال�صتخدام.  املوا�صفة ISO 14001: نظم االإدارة البيئية–  -

اأدلة عامة عن مبادئ نظم التقنية  املوا�صفة ISO 14004: نظم االإدارة البيئية–  -
ال�صاندة الإدارة البيئة. 

مبادئ عامة للمراجعة  املوا�صفة ISO 14010: اأدلة للتدقيق واملراجعة البيئية–  -
)املو�صوعية، واال�صتقاللية، وكفاءة املراجع، والتطبيق املنهجي الإجراءات التقييم، اعتماد 

النتائج( . 
اجلزء  التدقيق  اإجراءات  البيئية  واملراجعة  التدقيق  اأدلة   : - ISO 14012 املوا�صفة 
ووثائق  والنطاق،  وامل�صوؤوليات،  والوظائف  )االأهداف،  البيئية  االإدارة  نظم  تدقيق  االأول: 

العمل، وجمع البيانات، ومراجعة النتائج، واإعداد التقارير( . 
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بيئية: معايري الكفاءة للمدققني  املوا�صفة ISO 14012: اأدلة التدقيق واملراجعة ال -
والتدريب  واملهنية  التعليمية  )املوؤهالت   Environmental Auditors البيئة  جمال  يف 

النظامي اأو من خالل العمل، كفاءة و�صفات ومهارات املراجع( . 
وال�صل�صة ت�صم الوثائق اجلوهرية التي توجه مديري املواقع ال�صياحية يف املحميات 
املحمية  يف  البيئية  االإدارة  لنظام  م�صتمرة  حت�صينات  اإقامة  نحو  ومروؤو�صيهم  الطبيعية 

واإدامتها وتدقيقها واإجرائها، وهذا يتوافق مع املوا�سفة TC 207 وهي: 
املوا�صفة ISO 14020: العالمات Labels، والت�رضيحات Declarations - البيئية: 

وهي مبادئ اأ�صا�صية لكل العالمات البيئية. 
الذاتي                         البيان  البيئية:  )الت�رضيحات(  العالمات   : - ISO 14021 املوا�صفة 

Self declaration، ال�صكاوى البيئية )امل�صطلحات والتعريفات( . 

مناذج.  املوا�صفة ISO 14022: العالمات والت�رضيحات البيئية –  -
التحقق  طرائق  البيئية–  - والت�رضيحات  العالمات   :ISO 14023 املوا�صفة 

واالختبار. 
املهنية-  -الربامج  البيئية  والت�رضيحات  العالمات   : - ISO 14024 املوا�صفة 
االأول  النوع  )برامج  املتعددة  املعايري  ذات  والتطبيقات  ال�صهادة  اإجراءات  توحيد  مبادئ 

 . )Type 1 program

البيئي                                            والتدقيق  البيئي  االأداء  تقومي  اأدوات   : - ISO 14031 املوا�صفة 
 .Environmental Performance Evaluation

البيئية                                                                                             احلياة  دورة  تقومي  اأدوات   : - ISO  14040 املوا�صفة 
Environmental Life cycle Evaluation )مبادئ و�صيغ توجيهية( . 

والتعريف،  الهدف  البيئية:  احلياة  دورة  تقومي  اأدوات   : - ISO 14041 املوا�صفة 
املجال وتقييم اخلزين. 

احلياة        دورة  تف�صري  البيئية:  احلياة  دور  تقومي  اأدوات   : - ISO 14042 املوا�صفة 
 . )Impact Evaluation(

احلياة      دورة  تف�صري  البيئية:  احلياة  دورة  تقومي  اأدوات   : - ISO 14043 املوا�صفة 
 . )Interpretation(

بيئية  ق�صايا   ) - 64( الدليل  والتعريفات:  امل�صطلحات   :ISO 14050 املوا�صفة 
ملوا�صفات املنتج. 
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ومن اجلدير بالذكر اأن جلنة TC 207 وجدت �رضيكًا مهمًا هم جلنة )ISO( ل�صوؤون الدول 
النامية )DEVCO( ، هدفها امل�صاعدة يف حت�صني البنى االرتكازية الأغرا�ص مقايي�ص اإدارة 
ال�صياحية،  البيئية  لالإدارة  دليل  اإعداد  االأول هو  ال�صياحية، وباجتاهني  املواقع  البيئة يف 
والثاين يرتبط بربنامج للحلقات الدرا�صية لبناء القدرات يف املحميات الطبيعية يف الدول 
املوا�صفات  من  اأخرى  �صل�صة  وهناك  ودعمها،   ISO 14000 ال�صل�صة  ال�صتخدام  النامية، 
مطروحة يف برنامج عمل اللجنة TC 207 ترتبط بدليل االإدارة البيئية للمواقع ال�صياحية 

�صغرية ومتو�صطة احلجم. 
وتعد املوا�صفة ISO 14001 )نظم االإدارة البيئية– املوا�صفات مع اأدلة اال�صتخدام( 
املوا�صفة االأبرز يف ال�صل�صلة، وهي ت�صم متطلبات نظام االإدارة البيئية، وهي مالئمة الأية 

موقع �صياحي �صواء كان حممية طبيعية، فندقًا اأم منتجعًا وهي تهدف اإىل: 
ا�صتدامة نظام االإدارة البيئية وحت�صينه يف املواقع ال�صياحية.  - 

�صمان توافقه مع املوارد الطبيعية والب�رضية املتوافرة يف املوقع ال�صياحي.  - 

الت�صجيل ومنح ال�صهادة، من خالل طرف دويل حمايد.  - 

ال�صياحية واملجتمع املحلي،  البيئة  وبذلك تلبي هذه املوا�صفة توافقًا م�صتدامًا بني 
مما ي�صهم ب�صكل عام بحماية البيئة، ولإ�سباع هذه احلاجات يتوجب الهتداء اإىل خم�سة 

متطلبات مفتاحية، كما هو مثبت يف املوا�سفة ISO 14001 وهي: 
ال�صيا�صة البيئية.  - 

واملتطلبات  القانونية  واملتطلبات  البيئية،  )املحاور(  الق�صايا  وي�صم:  التخطيط:  - 

االأخرى، واالأهداف والغايات، وبرنامج )برامج( االإدارة البيئية. 
الهيكلية وامل�صوؤوليات، والتدريب، والوعي، واملهارات،  التنفيذ والت�صغيل: وي�صم:  - 

الت�صغيلية  واملراقبة  الوثائق،  ومراقبة  البيئية،  االإدارة  نظام  وتوثيق  واالت�صاالت، 
)العملياتية( وتوقعات الطوارئ وردود الفعل. 

التفح�ص واإجراءات الت�صحيح: وت�صم: الك�صف والقيا�صات، وعدم التطابق واإجراءات  - 

الت�صحيح واملنع، وال�صجالت، وتدقيق نظام االإدارة البيئية. 
داخل  وافيًا  �رضحًا  نال  املتطلبات  هذه  من  متطلب  وكل  االإدارية:  املراجعة  - 

املوا�صفة ISO 14001، ومبا يعطي تفا�صيل ملا هو مطلوب فعله، وكمثال على ذلك ناأخذ 
 . )Objectives and Targets( اأحد املتطلبات وهو االأهداف والغايات
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اإذ ت�رشح املوا�سفة ISO 14001: هذا البند بالآتي: 
يجب على املن�صاآت ال�صياحية يف املحميات الطبيعية اإقامة اأهداف وغايات بيئية  - 
موثقة واإدامتها حتت عنوان كل ن�صاط اأو عند م�صتوى واحد، اأو اأكرث من امل�صتويات االإدارية 

يف املن�صاأة ال�صياحية. 
عند اإقامة اأهداف املن�صاأة ال�صياحية ومراجعتها، يجب االأخذ بعني االعتبار االأطر  - 
اخليارات  اأو  اإليها،  بالن�صبة  املهمة  البيئية  الق�صايا  مثل  االأخرى  واملتطلبات  القانونية 
االأعمال والت�صغيل واملتطلبات املالية، مع عدم  التقنية املتاحة لها، ف�صاًل عن متطلبات 

اإغفال وجهات نظر اجلهات ذات العالقة. 
اأن تتوافق مع ال�صيا�صة البيئية والطاقة اال�صتيعابية يف  االأهداف والغايات يجب  - 

املوقع. 
الدليل )املوا�صفة  ISO 14000 فهي املوا�صفة  ال�صل�صة  اأما املوا�صفة االأخرى �صمن 
ISO 14004 نظم االإدارة البيئية، واأدلة عامة عن مبادئ نظم التقنية ال�صاندة  االإر�صادية 
الإدارة البيئة( )6( وهذه املوا�صفة غنية باالأفكار واملبادئ واالقرتاحات واالأق�صام امل�صاعدة 
التطبيقية، التي ت�صمل مناذج عملية ملا حتتاجه املحميات الطبيعية عند التقدم للح�صول 
على �صهادة باإحدى موا�صفات ال�صل�صلة، وكمثال على البند )معايري داخلية لالأداء( ، فاإن 
مثل فيها  داخلية  اأداء  معايري  تقيم  اأن  الطبيعية  للمحمية  ميكن  ومواقع  جماالت   هناك 

والعقود،  واملجهزين،  امللكية،  واإدارة  والتعيينات،  العاملني،  وم�صوؤولية  االإدارة،  نظم 
البيئية  الظروف واحلوادث  الفعل جتاه  القانونية، وردود  والعالقات  البيئية،  واالت�صاالت 
يف املوقع ال�صياحي، والوعي ال�صياحي والتدريب البيئي، والتح�صينات واملقايي�ص البيئية، 
واحلد من التلوث وتعوي�ص بدائل املوارد ال�صياحية، وامل�صاريع ال�صياحية، وتغيري العمليات، 
واإدارة احلركة ال�صياحية، واإدارة التلف الناجم، واإدارة املياه، واإدارة نوعية التهوية واإدارة 

الطاقة والنقل. 
ثالثاً: الإمكانات املتاحة اأمام املحميات الطبيعية يف الأردن:  ◄ 

ملعاجلة هذا املحور نطرح الت�ساوؤلت الآتية: 
؟ .  - ISO 14000 ملاذا يجب اأن تهتم املحميات الطبيعية يف االأردن بال�صل�صة

املحميات  هذه  ت�صتطيع  لكي  العالقة  ذات  االأطراف  من  عمله  املطلوب  هو  وما  - 
الطبيعية احل�صول على �صهادة ISO 14001 وبالتايل تكون �صديقة للبيئة؟ 

وقبل االإجابة على هذه الت�صاوؤالت يثار ت�صاوؤل اآخر هو: هل تعتمد املحميات الطبيعية 
يف االأردن نظامًا موثقًا وم�صادقًا الإدارة اجلودة؟ . 
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اإن ال�صوؤال االأخري مق�صود اإذ اإن وجود ذلك النظام ي�صهل من جهة التوافق مع متطلبات 
نظم االإدارة البيئية ومربرات ذلك ما ياأتي: 

اأن نظام اإدارة اجلودة �صيغدو قاعدة انطالق لتطوير نظام االإدارة البيئية EMS، اإذ اإن 
ISO 9001 هي ذاتها  الكثري من املبادئ والعنا�رض االإدارية التي قامت عليها املوا�صفة 
هذه  ومن  ISO 14000 واخلا�صة بالبيئة،  ال�صل�صلة  التاأكيد عليها من قبل وا�صعي  قد مت 

املبادئ نذكر: 
العمليات  ومراقبة  والتدريب  املوارد  توفري  وي�صمل  النوعية  ال�صيا�صات  �صياغة  - 

الت�صغيلية. 
بال�صجالت  واالحتفاظ  الوثائق  مراقبة  اإجراءات  اإقامة  وي�صمل  النظام  توثيق  - 

واإدامتها. 
و�صع نقاط رقابة للتعاقد الثانوي، وي�صمل اإقامة تدقيق داخلي واإقامة مراجعات  - 

اإدارية. 
تعيني ممثل اإدارة وي�صمل التخطيط و�صياغة اإجراءات منع وت�صحيح.  - 

مع  التطابق  وي�صمل  االأ�صا�صية.  الت�صغيلية  املراقبة  لنقاط  دوري  وتقومي  فح�ص  - 
القوانني واملوا�صفات واملتطلبات االأخرى واملعايرة. 

اإل اأن ال�سل�سة ISO 14000 متتاز بالو�سوح الأكرب فيما يرتبط بالبنود والفقرات 
الآتية: 

و�صع االأهداف والغايات املتفق عليها. - 

اال�صتعداد للمواقف الطارئة.  - 

االإعالن عن ال�صيا�صة البيئية يف املوقع ال�صياحي. - 

االأخذ بعني االعتبار وجهات نظر كل االأطراف ذات العالقة. - 

االت�صال ال�صياحي.  - 

التاأهيل ال�صياحي. - 

اقت�صاديات املوقع ال�صياحي.  - 

تبني  من  تتمكن  مل  االأردن  يف  الطبيعية  املحميات  اأن  اإىل  ي�صري  احلال  واقع  اإن  اإال 
اأنه خمتوم ب�صهادة جودة  اأي  مفهوم لنظام متكامل الإدارة اجلودة م�صادق عليه وموثق؛ 
وبالتايل فهي ال   . اجلودة(  اإدارة و�صمان  )نظم   ISO 9001 - 2000 �صهادة  عاملية مثل 
 ،ISO 14000 ت�صتطيع اأن حتقق التكامل بني اإدارة اجلودة واإدارة البيئة يف اإطار ال�صل�صلة
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وهو ما يدلل على حالة انعدام الدعم القت�صاد البيئة ال�صياحية، وتراجع التنمية ال�صياحية 
امل�صتدامة، وال�صغط على املوارد ال�صياحية. 

اإن اأغلب االأن�صطة ال�صياحية يف املحميات الطبيعية ما زالت ال تلتزم اإال باحلد االأدنى 
تدع  ال  الواقع  موؤ�رضات  اأن  بها،  املرتبطة  القانونية  وااللتزامات  البيئية  املتطلبات  من 
اعتبار  الدولية �صمن  اإدخال املعايري  هو  الطبيعية بدائل عدة، بل بدياًل واحداً  للمحميات 
قياداتها العليا ومراكز �صنع القرار فيها، ولعل مربرات ذلك تنح�رش يف واحد اأو اأكرث من 

الأ�سباب الآتية: 
التحوالت التي طراأت على احلركة ال�صياحية العاملية فهو يعترب املوقع ال�صياحي  - 
ذا جودة عالية عند تطابق موا�صفات النوعية مع املوا�صفات البيئية دون اإحداث اأي �رضر 

للبيئة. 
مهما  مفتاحا  يعد  البيئية  االإدارة  موا�صفات  مع  الطبيعية  املحميات  توافق  اإن  - 
لزيادة احل�صة ال�صوقية العاملية من احلركة ال�صياحية، الأنه يعد جواز ل�صفر للموقع ال�صياحي 

اإىل االأ�صواق الدولية اأوال وموؤ�رضاً اإيجابيا ثانيًا. 
اإن ا�صتمرار املحميات الطبيعية وبقاءها حمكوم بعدد من العوامل يتقدمها عامل  - 

التوازن مع البيئة ال�صياحية ومواردها الطبيعية. 
اأن ينه�ص يف ظل بيئة متدهورة وهو ما يعد  اإذ ال ميكن الأي موقع �صياحي تنموي 
�صببا لالهتمام الوا�صع النطاق باملوا�صفة الدولية القيا�صية ISO 14001، وجتاهل اللتزام 

باملوا�سفة الدولية القيا�سية يعني: 
مواجهة املحميات الطبيعية االأردنية ارتفاعًا وا�صحًا يف كلف االإنتاج متمثلة بـ:  - 
كلف �صوء االأداء البيئي، وفقدان احل�صة ال�صوقية ب�صبب عزوف ال�صياح عن املوقع ال�صياحي 
من  وخدماته  ملنتجاته  اجلودة  م�صتوى  وانخفا�ص  جهة،  من  املتدهور  البيئي  االأداء  ذي 
جهة ثانية، ف�صاًل عن انعدام ال�صورة الذهنية عند ال�صياح واملكاتب ال�صياحية الدولية ذات 

العالقة من جهة ثالثة. 
للحد من  البيئة  ب�صوؤون  املهتمة  املنظمات واملجال�ص  التي متار�صها  ال�صغوطات  - 

التلوث الذي يلزم املواقع ال�صياحية املختلفة مبعاجلة االأ�رضار البيئية احلادثة. 
احتماالت امل�صتقبل املخيفة التي توؤ�رض بداية ن�صوب املوارد الطبيعية وتدمريها  - 
يف املواقع ال�صياحية ب�صبب االآثار البيئية ال�صلبية، وما ت�صببه من قلق بارز لدى العديد من 

اإدارات املحميات الطبيعية. 
املحميات  يف  البيئي  والأداء  البيئية  الإدارة  حت�سني  متطلبات  رابعاً:  ◄ 

الطبيعية 
لتغطية هذا املحور ُوزعت ا�صتمارة اال�صتبانة ذات الع�رضين �صوؤااًل بواقع 50 ا�صتمارة، 
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وبلغت ن�صب اال�صتجابة 91%، وللو�صول اإىل النتائج وتقدمي اال�صتنتاجات التطبيقية اعتمد 
على التحليل االإح�صائي )T( ، اإذ اعتمد الباحث على معاجلة البنود الرئي�صة لالإدارة البيئية، 
مع  مقارنتها  لتجري  اال�صتبانة،  ا�صتمارة  يف  فقرة  بع�رضين  عنها  واملعرّب  البيئي  واالأداء 

الدرجة القيا�صية )20( وفق نتيجة كل ا�صتمارة الختبار )T( وطبقًا للفر�صية ال�صفرية: 
التي  ، والدرجة  القيا�صية )20(  الدرجة  اإح�صائية بني  »عدم وجود فروق ذات داللة 
ح�صلت عليها اال�صتمارة املعرّبة عن اإجابات االإفراد العاملني يف املحميات الطبيعية اأمام 

املتغريات )البنود( «. 
ويف هذا الإطار يتبني لدينا ما ياأتي: 

املحميات )العقبة املائية، واملوجب، وال�صومري( : اأ�رضت نتائج املخترب االإح�صائي  - 
T ف�صل هذه املحميات يف حتقيق اأي من بنود االإدارة البيئية، اأي بن�صبة )تغطية( �صفر%. 

 % املحميتني )االأزرق املائية، دبني( : حققت هاتني املحميتني ن�صبة و�صلت اإىل 10 -
مع متطلبات االإدارة البيئية واالأداء البيئي. 

 .% حممية البرتاء حققت ن�صبة و�صلت اإىل 15 -
 % حممية املغط�ص بلغت ن�صبة مع املتطلبات 5 -

الجدول )1( 
 نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية دبين. 

المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية ARCGIS 9.3، وجاء ترتيب Vi )البنود( على وفق 
T9,0.025=2.262  .اإلدخال والمعالجة، وكذا الحال في الجداول التالية
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الجدول )2( 
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية األزرق المائية. 

الفرضية  تحقق  تعني  عالمة    .ARCGIS 9.3 برمجية  على  اعتماداً  البيانات  تحليل  المصدر: 
T9,0.025=2. 262 الصفرية، أي عدم وجود فرق معنوي 

الجدول )3( 
 نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية البتراء. 

ARCGIS 9.3. T9,0.025=2.262 المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية
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الجدول )4( 
 نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية العقبةالمائية 

ARCGIS 9.3 T7, 0.025=2.365 المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية

الجدول )5( 
 نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية الموجب. 

ARCGIS 9.3 T9,0.025=2.262 المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية
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الجدول )6( 
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية الشومري. 

ARCGIS 9.3، T5,0.025=2.571 المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية

الجدول )7(
 نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية المغطس. 

ARCGIS 9.3، T7,0.025=2.365 المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية
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النتائج والتوصيات: 

أوالً- النتائج: 

البيئي  واالأداء  البيئية  لالإدارة  الع�رضين  البنود  ا�صتثمار  اإمكانية  على  البحث  اأكد  1 .
وتطبيقها على م�صتوى املحميات الطبيعية يف االأردن. 

ك�صفت نتائج اختبار T. 2 اأن حممية االأزرق املائية حققت ن�صبة توافق مع بنود االإدارة 
البيئية مت�صاوية مع حممية دبني، ويعد هذا املوؤ�رض نقطة مهمة تعد مرحلة متهيدية لتكييف 
نظام االإدارة البيئية وتاأهيله لدى املحمية للح�صول على �صهادة نظم االإدارة البيئية، وكذا 

احلال بالن�صبة ملحمية البرتاء التي حققت ن�صبة %15. 
وعلى الرغم من التو�صل اإىل بع�ص االختالفات بني تلك املحميات الطبيعية من حيث 
طبيعة املنتج ال�صياحي، اأو درجة مرونة الطلب، اأو طبيعة املوؤهالت واالخت�صا�صات التي 
واملالية  االإدارية  النظم  خالل  من  ميدانيًا  متحقق  التقارب  فاإن  الوظيفي  الكادر  ميلكها 

املعتمدة. 
ك�صفت نتائج اختبار T. 3 ف�صل املحميات )العقبة املائية واملوجب وال�صومري( ، من 

حتقيق اأي توافق مع البنود الع�رضين لالإدارة البيئية. 
الطبيعية  اإدارة املحميات  القائمني على  عدم وجود مرجعية علمية وا�صحة لدى  4 .
الطبيعية  املحميات  وتطوير  اإدارة  يف  اإتباعها  الواجب  ال�صليمة  البيئية  االإدارة  الأ�ص�ص 

�صياحيًا. 
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ثانياً- التوصيات: 

التو�صيات  من  الدرا�صة امليدانية، يتناول هذا املحور عدداً  ا�صتكمال �رضورات  بغية 
واملقرتحات اعتماداً على نتائج التحليالت االإح�صائية، وباجتاهات متعددة منها ما ي�صاعد 
منا�صب،  �صياحي  بيئي  اأداء  م�صتوى  مع  التوافق  يف  املبحوثة  الطبيعية  املحميات  اإدارات 
عن  ال�صياحية  املواقع  اإدارة  على  القائمة  اجلهات  من  املطلوب  بالدور  يرتبط  ما  ومنها 
اإقرار خطط التنمية ال�صياحية، وثالثة ترتبط بجهات ذات عالقة باالإدارة البيئية، واجلهات 

امل�صاندة وعلى وفق الآتي: 
يو�صي الباحثان اإدارة املحميات الطبيعية مو�صوع الدرا�صة باأخذ مو�صوع �صهادة  1 .
اأن ال تكون اجلهود واالإجراءات جمرد رد فعل لتوجيهات عليا  ISO 14001 بجدية، على 

من قبل الوزارة اأو الهيئات ذات العالقة، فاالقتناع الكامل بها مطلوب من جميع العاملني 
فيها، وبخا�صة اإذا علمنا اأن من بني موؤ�رضات تقومي االأداء ال�صياحي املحافظة على البيئة، 

وحت�صني ا�صتدامتها. 
املبحوثة جميعًا  الطبيعية  املحميات  اإدارات  الباحثان  يو�صي  ذلك  تاأ�صي�صًا على  2 .
 .ISO 14001 ب�رضورة ال�صعي نحو االإ�رضاع يف اإقامة املتطلبات والبنود اخلا�صة ب�صهادة

يف  العمل  نظم  تطوير  يف  امل�صاهمة  العوامل  اخلارجية  املناف�صة  عامل  يتقدم  3 .
املحمية الطبيعية، والتي �صيتحقق عندها االأثر التتابعي ل�صهادة ISO، حيث يحفز الدخول 
اأ�صبحت  اأنظمتها بعدما  العديد من املحميات نحو تطوير  الدولية بو�صاطتها  االأ�صواق  اإىل 
وجهًا لوجه اأمام املحميات الطبيعية املناف�صة، وهذا الراأي يلغي االآراء اخلا�صة بعدم اأهمية 
ال�صهادة، اأو ما تتهم به طرق احل�صول عليها يف كونها قد تخلو من احلياد واالأمانة، الأن 
املحمية الطبيعية تكون اأمام حتدي كبري جتاه املناف�صني العاملني يف ال�صوق نف�صها، كما 
يتحقق االأثر التتابعي التطويري لل�صهادة من خالل ت�صديد االإجراءات املرتبطة باإدارة نظم 
االإدارة البيئية، خوفًا من �صحب ال�صهادة يف اإطار تدقيق ما بعد ال�صهادة، ف�صاًل عن تكرار 

االإجراءات اخلا�صة باحل�صول على ال�صهادة بعد مرور 3 �صنوات. 
التو�سيات اخلا�سة باجلهات ذات العالقة بالإدارة البيئية واإدارة النوعية:  4 .

باإحدى  ال�صهادة  مبنح  تفوي�ص  على  لالإ�رضاف  االأردن  يف  خا�صة  جهة  أ. تاأهيل 
املحميات  يف  فقط  لي�ص   ،ISO 9000 ال�صل�صلة  وقبلها   ISO 14000 ال�صل�صلة  موا�صفات 

الطبيعية، واإمنا ي�صمل هذا خمتلف املواقع واملن�صاآت ال�صياحية والفندقية يف اململكة. 
	. اإ�صدار املوا�صفات واملقايي�ص اخلا�صة باإدارة وتطوير مواقع ال�صياحة البيئية. 
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بالن�سبة اإىل املحميات الطبيعية:  5 .
رقابة  وا�صحة ملوا�صفات  ُحددت مع �صياغة  قد  البيئية  الق�صايا  كل  اأن  أ. �صمان 

فاعلة ملنع وتقليل التاأثريات البيئية ال�صلبية املحتملة. 
	. تعريف العاملني يف املحميات الطبيعية، وقبل ذلك �صحذ همم ودعم االإدارات العليا 
فيها نحو طرائق اأداء االأن�صطة املوؤثرة يف البيئة، مع جعل هذه امل�صالة )امل�صالة االأوىل( يف 

تفكري هوؤالء. 
ت. يجب اأن تقدم املحميات الطبيعية دلياًل بارزاً على التح�صينات البيئية التي �صاهمت 

فيها ب�صكل مبا�رض اأو غري مبا�رض. 
بالن�سبة اإىل اجلهات الأخرى:  6 .

أ. ت�صميم وتنفيذ حملة اإعالمية �صاملة وم�صتمرة تعتمد كل و�صائل االت�صال )انرتنت، 
اأجل ح�صد الراأي العام نحو �رضورة حماية  مل�صقات، راديو، تلفاز، ندوات، مقاالت( ، من 

البيئة على م�صتوى الفرد واجلماعة. 
اجلهة  تخويل  مع  البيئة،  ق�صايا  على  الق�صائية  امل�صوؤولية  ت�صتت  دون  	. احليلولة 
القائمة بذلك جميع ال�صالحيات وال�صلطات التي متكنها من التخلي عن االإجراءات العالجية 

باجتاه اإجراءات وقائية فاعلة. 
ت. التاأكيد على تو�صيع دور املوؤ�ص�صات االإعالمية �صواء احلكومية منها وغري احلكومية 

يف عمليات بناء الوعي البيئي موؤ�ص�صيًا وجماهرييًا، وعلى االأ�صعدة واملجاالت كافة. 
	. التعاون والتن�صيق بني الوزارات والدوائر ذات االخت�صا�ص يف التعرف على املخاطر 

البيئية التي تواجه املواقع ال�صياحية وم�صادرها من اأجل ال�صيطرة عليها. 
ومن اجلدير بالذكر اأن جناح االإجراءات �صابقة الذكر ال يتم اإال يف اإطار: 

التن�صيق املبا�رض بني خمتلف اأطراف �صناعة ال�صياحة يف االأردن.  ● 

التن�صيق بني االإدارة البيئية واإدارة النوعية على م�صتوى املحمية الطبيعية واالأجهزة  ● 
ذات االهتمام امل�صرتك. 

وحتقيق  الزمن  ملواكبة  االأردن  يف  الطبيعية  للمحميات  كبرية  فر�صة  تتوافر  وبذلك 
الإدارة  والثاين  النوعية  الإدارة  االأول  نظامني  واإقامة  حتقيق  على  العمل  خالل  من  ال�صبق 
يف  ال�صياحية  الربامج  ترويج  يف  وحيويًا  مهمًا  تناف�صيًا  عاماًل  بو�صفه  ال�صياحية  البيئة 

االأ�صواق الدولية. 
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