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  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
  منشآت السياحة والضيافة ب الخاصة

 مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

)GIIP.(1حدة أو أآثر من  وحين تشارك مؤسسة وا

المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد 

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

اإلرشادات  وثيقة الصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع
، التي تتيح اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب 

ويمكن االطالع على القائمة . المعنّية قطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع
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 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1

الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 
وقد . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام

وي المهارات والخبرة تشمل األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذ
العملية عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة 

 مستويات مختلفة من – على سبيل المثال ال الحصر –ألحد المشروعات 
تدهور البيئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من 

  .الجدوى المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 .  مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة،

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

 ،ُمضيفالوضع في البلد ال: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

 آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية .الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

ف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضي

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

حتاج األمر إلى  ي– في ضوء أوضاع المشروع المعني –

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

  .والبيئة
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  التطبيق
تحتوي اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل 

آت السياحة والضيافة على معلومات ذات صلة بمرافق منش

السياحة والضيافة، ومنها فنادق األعمال وفنادق المدن، 

والمنتجعات، والمنتجعات البيئية، والمرافق األخرى العاملة في 

 )أ( ق الملحويحتوي .مجالي اإلقامة وتقديم الطعام والشراب
وال تشمل . على وصف آامل ألنشطة الصناعة في هذا القطاع

هذه الوثيقة قطاع السفريات السياحية وال تنطبق على البواخر 

وهذه  .الفندقية السياحية أو األنشطة السياحية البحرية األخرى

  :الوثيقة تم تنظيمها وفق األقسام التالية

  اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل معها: 1.0القسم 
  صده مؤشرات األداء ور: 2.0القسم 
  ضافيةاإلمصادر المراجع وثبت ال: 3.0القسم 

   وصف عام ألنشطة الصناعة–)أ(الملحق 

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة   1.0
  وآيفية التعامل معها

يقدم القسم التالي ملخصًا لقضايا البيئة والصحة والسالمة 

المرتبطة بمنشآت السياحة والضيافة، فضًال عن التوصيات 

  . يفية التعامل معهاالمتعلقة بك

  القضايا البيئية  1.1

 إنشاء مرافق السياحة المتعلقة بفترةتتماثل القضايا البيئية 

ها في مواقع ؤوالضيافة، وخاصة المرافق التي يتم إنشا

األنشطة الصناعية غير قضايا المتعلقة بحضرية، مع ال

اإلرشادات العامة بشأن البيئة  في ، التي تمت مناقشتهاالخطرة
سبل أيضًا توصيات حول شمل  التي تالصحة والسالمةو

وتتضمن هذه القضايا النفايات  .التحكم والسيطرةوالوقاية 

 والسيطرة ، وتآآل التربةتشييد والبناء، قع الاداخل موالناتجة 

تهيئة ة عن مناطق توريد المواد وأنشطة على الرواسب الناتج

الناشئة، ( األخرى الموقع، والغبار الهارب واالنبعاثاتوتجهيز 

مرور المرآبات، وتسوية وتحريك من على سبيل المثال، 

المعدات منبعثة من ، والضوضاء ال)التربة، وتخزين المواد

الثقيلة ومرور الشاحنات، واحتمالية انسكاب مواد خطرة 

. وزيوت أثناء تشغيل المعدات الثقيلة وتزويدها بالوقود

واقع نائية وحساسة ويفرض إنشاء المرافق السياحية في م

تحديات إضافية لهذه القضايا مثل دعم البنية األساسية وإدارة 

  . موائل األحياء البرية

 خالل ،وتتضمن قضايا البيئة والصحة والسالمة المحتملة

 وإقامة مشاريع السياحة والضيافة/ مرحلة اختيار الموقع 

الطلب على البنية األساسية المحلية في زيادة وتطويرها، 

، اإلمداد بالمياهالمحدودة، بما في ذلك الطرق، ومصادر 

والقدرة على التخلص من النفايات السائلة والنفايات الصلبة، 

   .وزيادة الضغط على المناطق الحساسة إيكولوجيًا

اآلثار المترتبة لحد من لبها تتضمن طرق السيطرة الموصى 

  :ما يليالمشاريع وإقامة / على اختيار الموقع 

من إدخال التعديالت إلى أدنى حد ممكن الل اإلق •

على سبيل (مناطق اإلنشاء التغييرات في ومورفولوجية ال

ئل احساسية المولمراعاة ) المثال، أعمال الحفر والردم

   المخاطر الجيوتقنية المحتملة؛ و

تها داريجري استغاللها وإجلب مواد البناء من مصادر  •

انظر، (ها لالستمرار بالصورة المالئمة التي تتيح قابليت

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة على سبيل المثال، 
مع القيام في ، )استخراج مواد البناءالمتعلقة بوالسالمة 

مواد البناء الوقت نفسه بتحقيق االستفادة القصوى من 

   ؛ واستخدامهاالمعاد تدويرها
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من استخدام المواد السامة في إلى أدنى حد ممكن اإلقالل  •

تجنب أو استخدامها آمواد بناء أو والبناء ت اإلنشاء عمليا

فيها يتوقع في الحاالت التي خاصة استخدامها تماما، و

مثل المناطق  (تلك الموادتكرار مالمسة العاملين ل

أو حيثما يشكل التخلص ) أو المناطق الترفيهيةالمسطحة 

 بسبب عدم توافرمنها فيما بعد تحديًا لوجستيًا أو فنيًا 

ق متخصصة ومعتمدة لمعالجة المواد الخطرة أو مراف

   .التخلص منها

تتضمن القضايا البيئية المرتبطة بتشغيل مرافق السياحة 

   :والضيافة ما يلي

  استهالك الموارد •

  االنبعاثات الهوائية •

  المياه المستعملة •

  إدارة المواد الخطرة •

  والفضالتالنفايات  •

  المحافظة على التنوع البيولوجي •

  الضوضاء •

  ستخدام مبيدات اآلفاتا •

  

  استهالك الموارد

  المحافظة على المياه

يرتبط استهالك المياه باستخدام النزالء لها واحتياجات المرافق 

والمسابح، طهي الطعام، للتنظيف، وغسل المالبس وآيها، و

وقد يتراوح  .، وصيانة األرضيات المائيةوالمنتجعات الصحية

 داخل الفندق بين ما ال يقل إجمالي استهالك النزيل من المياه

يوم / لتر1200ما يزيد على إلى يوم للفرد / لتر200عن 

ستهالك المياه لكل غرفة المعدل أعلى وعادة ما يكون . للفرد

 الفنادق الفاخرة والفنادق التي يوجد بها مطاعم من نصيب

في إذ يمكن،  .متكاملة الخدمات ومرافق لغسل وآي المالبس

 المياه المستخدمة في المسابح من أن تؤدي ،الفنادق الكبيرة

.  في المائة10استهالك المياه العذبة بمعدل يصل إلى 

وبصرف النظر عما يمكن استهالآه من مياه في فترات ذروة 

العوامل الرئيسة المؤثرة في آمية المياه فإن  السياحية، المواسم

لى ع ( بالماءيةالسياحة العالجبوجود مرافق ترتبط المستهلكة 

مدى و) سبيل المثال، المسابح، والساونا، وحمامات البخار

وتعتبر .  وتوفيرهالمحافظة على المياهوأدوات اأجهزة توافر 

ا مالعب للجولف من المرافق التي المنتجعات التي توجد به

 فضًال عن استخدام ،ستخدم فيها آميات آبيرة من المياهت

   .مبيدات اآلفات

مياه على مدى استمرارية موقع تتوقف آفاءة استهالك الو

ا يتم سحب المياه من موارد معندو. المبنى، وتصميمه، وإنشائه

ينبغي فإنه طبيعية، وليس من صهاريج تجميع مياه األمطار، 

بناء على (إجراء دراسة لمدى استمرارية الحصول على المياه 

تقييم لالحتياجات الحالية والمستقبلية لسحب المجتمعات المحلية 

) لمشروع من المياه مع أخذ التقلبات المناخية في االعتباروا

متوفرة وذلك للتأآد من أن آمية المياه المطلوبة سوف تكون 

ؤثر على المجتمعات المحلية أو النظم بما ال يدائمة بصورة 

   .اإليكولوجية

  

أن تؤدي  الجيدة في التصميم والتشغيل اتومن شأن الممارس

وينبغي أن تتصف منشآت . اهستهالك الميالخفض آبير ل

الفنادق والضيافة، وخاصة في المواقع الحساسة أو المواقع 

ذات المناخ الجاف، بالمزايا التصميمية الموفرة للمياه والتي 

  :تتضمن عادة ما يلي

ممارسة و /تلك الممارساتاستخدام المجتمعات المحلية ل •

تجميع مياه األمطار من خالل شبكة من الميازيب 
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يمكن و. تجميعالبيب وتوجيهها إلى خزان أو حوض واألنا

استخدام مياه األمطار التي تم تجميعها في الري، ومعدات 

التبريد بالبخار، وتعويض مياه المسابح التي فقدت بفعل 

  ؛ة األخرى العاديات واالستخدام،التبخير

إجراء معالجات بيولوجية إلعادة استخدام المياه الرمادية  •

امها في ري األراضي أو أغراض أخرى التي يمكن استخد

آما أن المياه الرمادية اآلتية من الحمامات . الشربغير 

واألحواض والمطابخ تعتبر محدودة السمية، وال تتطلب 

إال قدرًا ضئيًال من المعالجة، وتتوافر فيها إمكانية جيدة 

إلعادة استخدامها، ومن السهل أيضًا فصلها في مجرى 

بغي مراقبة مجاري المياه المستعملة وين. واحد خاص بها

المستخدمة لهذا الغرض بعناية لضمان عدم اختالط المياه 

 إذ قد يؤدي ذلك إلى خرى،الصرف األنواتج الرمادية ب

   إيجاد أوضاع تنطوي على مخاطر؛

متطلبات لبي بطرق ُتاختيار تصميمات الحدائق والنباتات  •

مياه الطبيعية إلى نفاذ مياه األمطار والمن خالل مياه الري 

   التربة؛

االقتصاد في استهالك المياه، بما التوفير واستخدام معدات  •

في ذلك المراحيض ذات االستهالك المنخفض جدًا لمياه 

الشطف، والفوهات الرشاشة، والمبوالت، والوحدات 

الصغيرة التي ترآب في فوهات الصنابير لخفض وتنظيم 

مل باألشعة تحت نزول المياه، والمستشعرات التي تع

الحمراء واألشعة فوق الصوتية، وحنفيات المياه، 

   .وصمامات التحكم في الضغط

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم  •

يتم  للمحافظة على المياه وا موصى بهة إضافيتوجيهات

  . المياه الصناعية والتجاريةشبكات على أنظمة تطبيقها 
  

  ةالمحافظة على الطاق

استخدامات يستهلك قطاع الضيافة آميات آبيرة من الطاقة في 

موقع المبنى وتصميمه وإنشائه أن لآما . كهرباءالتسخين وال

. وأنماط تشغيله بشكل عام تأثيرًا آبيرًا على استهالك الطاقة

وقد يؤدي التطبيق الصحيح للجوانب التالية المتعلقة بتصميم 

  :ك الطاقةالمبنى بشكل عام إلى خفض استهال

استخدام تصميم شمسي سلبي لالستفادة من ضوء الشمس  •

  الهواء؛ تيارات الطبيعي وتدفق 

  ؛لمبانيتطبيق االتجاهات األمثل ل •

استخدام أساليب الكسب المباشر وضوء النهار، بما يسمح  •

لضوء الشمس بالدخول إلى المبنى إلضاءة المرافق 

  الداخلية ومنحها الدفء؛ 

جدران حرارية آبيرة يتم تغطيتها (مب وبناء جدران تر •

من الخارج بألواح زجاجية فتعمل أشعة الشمس على 

   ؛)تسخين الهواء في المنطقة العازلة بين الجدار والزجاج

ترآيب أنظمة الطاقة المتجددة حيثما تسمح بذلك الظروف  •

على سبيل المثال، تسخين المياه بالشمس، (المحلية 

ومضخات الحرارة الجوفية، والخاليا الفولطية الضوئية، 

وأنظمة الطاقة الكهرومائية الصغيرة، وتوربينات الرياح، 

   ).واستخدام الوقود الحيوي

ويمكن خفض استهالك خدمات مبنى الفندق للطاقة باتباع 

  :الطرق التالية

خفض استهالك الطاقة المرتبط بأنظمة التدفئة، والتهوية،  •

  :وتكييف الهواء عن طريق

o نى المبمكونات ترآيبة ا فات عزلاستخدام مواص

   جيدًا لإلقالل من نقل الحرارةعزال

o  استعادة طاقة العادم إلمداد أنظمة تهوية المبنى

  بالهواء
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o  استخدام أنظمة لمناولة الهواء ذات آميات هواء

  متغيرة؛

o  استخدام مراوح متغيرة السرعة تعمل بمقومات

   عكسية؛

o  تزامن  ضبط درجات الحرارة لتجنب أجهزةاعتماد

  التدفئة والتبريد؛

o  ضبط واجهات المبنى تبعًا لالحتياجات الحرارية

على سبيل المثال، الوجهة الشمالية (وآسب الحرارة 

  ؛)والوجهة الجنوبية

o  تحكم (استخدام عناصر للتحكم بالمحتوى الحراري

لتنويع آميات الهواء الطازج والمعاد ) باالنثالبيا

  خلية والمحيطة؛تدويره طبقًا لظروف المبنى الدا

o  10+~درجة حرارة لتدفق الماء البارد (اعتماد 

مرتفعة نسبيًا ومضخات مياه ساخنة ) درجة مئوية

  وباردة متغيرة السرعة تعمل بمقومات عكسية 

o  اختيار مبردات تتسم بالكفاءة خالل نطاق آبير من

على سبيل المثال، أال تقل (ظروف التشغيل والتحميل 

طن تبريد، /  آيلو واط 0.60معدالت الكفاءة عن 

   ) تقريبًا5.9وهو ما يعادل معامل األداء 

  :خفض استهالك الطاقة المستخدمة لإلنارة عن طريق •

o  استعمال وحدات االستشعار التي تقوم بإطفاء األنوار

  في األماآن غير الشاغرة 

o  على سبيل (استخدام لمبات إضاءة عالية الكفاءة

حيثما يكون ) غوطةالمثال، لمبات الفلورسنت المض

   ذلك ممكنًا

o  على سبيل (استخدام عناصر للتحكم في ضوء النهار

المثال، ضبط اإلضاءة الداخلية، حسب ضوء النهار 

  ) ضوئيةوالداخل، باستخدام مستشعرات آهر

o  تزويد مصابيح الفلورسنت، ومصابيح اإلنارة العالية

الكثافة، والمصابيح المتوهجة بوحدات تحكم لخفت 

  ةاإلضاء

o  اعتماد أنظمة إلدارة الطاقة والتحكم فيها، بما في ذلك

المراقبة المرآزية وإعداد التقارير حول استخدام 

الطاقة والمياه، وجداول التحويل بين وحدات الطاقة، 

وتحسين آفاءة المبردات بإعادة ضبطها بناء على 

  الحمل والتحكم في الطلب

  :عن طريقخفض استهالك معدات الطبخ والتبريد للطاقة  •

o  مطابقة شعالت مواقد الطهو الحتياجات المرفق  

o استخدام أغطية مالئمة  

o  اختيار مبردات وغرف تبريد عالية الكفاءة؛  

o  استخدام نظام عادم يقوم تلقائيًا بتغيير سرعات

  المراوح 

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم  •

لطاقة  للمحافظة على اا موصى بهتوجيهات إضافية

  . يين والتجاريين على المستهلكين الصناعًةومطبق

  

  االنبعاثات الهوائية
تتضمن االنبعاثات المحتملة للملوثات التي تولدها المرافق 

على سبيل المثال، ثاني أآسيد ( االحتراق نواتجالسياحية 

) الكربون، وأآاسيد النيتروجين والكبريت، والهيدروآربون

المراجل والمواقد والمولدات تج من تنوالمواد الجسيمية التي 

وقد تنبعث من مرافق السياحة . التي تعمل بالوقود األحفوري

مرآبات عضوية متطايرة جراء خدمات التنظيف الجاف، 

وينبغي تجنب استخدام المبردات . والتبريد، وتكييف الهواء

، ويجب اختيار المبردات التي 2المستنفذة لطبقة األوزون

وتقدم . انية منخفضة لالحترار العالميتنطوي على إمك
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 توصيات اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

إلدارة االنبعاثات من مصادر احتراق تصل طاقتها الحرارية 

  . ميغاواط50اإلجمالية إلى 

  المياه المستعملة
يمثل الصرف الداخلي من مياه شطف متأتية من الحمامات 

لمياه المستعملة التي تولدها مرافق والمراحيض أآبر مصدر ل

السياحة والضيافة، إال أن هناك تيارات أخرى آبيرة تنتجها 

أقسام غسل المالبس وآيها والتنظيف الجاف، وتنظيف الغرف، 

وقد تحتوي هذه التيارات على مواد . والصيانة، والمطابخ

تنظيف، ومطهرات ومواد تنظيف البياضات، ومنها المبيضات 

والمنظفات الصناعية األيونية وغير األيونية التي قد السائلة، 

تراآم ينتج عنها آميات آبيرة من الفوسفات وتؤدي إلى 

 آما يمكن أن تحتوي . مجاري المياه الطبيعيةالمغذيات في

  . النفايات السائلة اآلتية من المطابخ على زيوت وشحوم

عملة وتتضمن اإلستراتيجيات الموصى بها إلدارة المياه المست

  :ما يلي

اإلقالل من أعمال غسل المالبس وآيها وذلك بتوجيه  •

   النزالء إلعادة استخدام المناشف ومفارش األسرة؛

  ضبط استهالك آيماويات التنظيف؛ •

استبدال آيماويات التنظيف بمنتجات قابلة للتحلل الحيوي،  •

  متى آان ذلك ممكنًا؛

وي استخدام مواد التنظيف التي تحتأو الحد من تجنب  •

على فوسفات، وحمض نيتريلو ثالثي أستيك أو أي من 

أمالحه، وحمض إيثيلين ثنائي أمين ثالثي أسيتيك وحمض 

إيثيلين ثنائي نيتريلو ثالثي أستيك أو أي من أمالحه، 

وألكيل فينول ايثوآسيالت، والمذيبات العضوية المهلجنة 

                                                                               
) org.unep.ozone://http/(توآول مونتريال  ارجع إلى برو2

  . للحصول على قائمة آاملة بالمواد المستنفذة لطبقة األوزون

ثالثي آلورو اإليثان والمواد -1،1،1على سبيل المثال، (

خرى المستنفذة لطبقة األوزون، وبيوتوآسي إيثانول، األ

 10والمرآبات العضوية المتطايرة التي يزيد إجماليها عن 

   .في المائة

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم 

توجيهات حول آيفية إدارة المياه المستعملة غير الملوثة الناتجة 

غير الملوثة، األمطار ، ومياه عن العمليات التي تتم في المرافق

ويجب . ومياه الصرف الصحي، وتصريفات المياه الرمادية

توجيه التيارات الملوثة إلى نظام معالجة خاص للمياه 

  .المستعملة

  إدارة المواد الخطرة
ستخدم في مرافق السياحة والضيافة مجموعة متنوعة من تقد 

ثال، المذيبات على سبيل الم(المواد الخطرة، ومنها المذيبات 

آما هو مبين (، ومبيدات اآلفات )المستخدمة للتنظيف الجاف

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة وتتضمن ). أدناه
  . توصيات بشأن إدارة المواد الخطرةوالسالمة

  إدارة النفايات
عادة ما تتضمن النفايات المتولدة من مرافق السياحة والضيافة 

ت الزجاج واأللومنيوم، والمواد الورق والكرتون، ومنتجا

البالستيكية، والنفايات العضوية، ومواد البناء واألثاث، 

وقد تتضمن النفايات الخطرة . والزيوت والدهون المستخدمة

البطاريات، والمذيبات، ومواد الطالء، والمواد المضادة 

وعادة ما تبلغ . للحشف، وبعض نفايات مواد التعبئة والتغليف

ات الصلبة الناشئة عن السائح ضعفي آمية النفايات آمية النفاي

الصلبة التي يمكن أن تنشأ عن الساآن المحلي، وهو األمر 

ضغط على البنية األساسية المحلية في الالذي يشكل زيادة 

   .إلدارة النفايات

http://ozone.unep.org/
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وينبغي أيضًا اعتبار المبادئ التالية لخفض النفايات داخل 

ن الخطة الرسمية إلدارة مرافق السياحة والضيافة جزءًا م

  :النفايات

  سائبة متى آان ذلك ممكنًا؛الشراء المستلزمات  •

استخدام أجهزة صب السوائل السائبة القابلة إلعادة التعبئـة  •

بدًال من استخدام ) على سبيل المثال، لوازم النظافة(

   المنتجات المعبأة بكميات صغيرة؛

 المعبأة العمل مع موردين للحد من استخدام المنتجات •

  والتصرف في إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف؛

  تجنب استخدام إسفنج البوليستيرين في آافة العمليات؛  •

  تزويد الغرف بوسائل إلعادة التدوير وأواني مالئمة؛  •

استخدام األدوات الزجاجية أو البالستيكية المعمرة بدًال من  •

على سبيل (األدوات البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة 

  ؛)المثال، ماصات المشروبات، والكؤوس

  تدمين النفايات العضوية؛ •

عدم التخلص من النفايات إال بعد تجريب آافة  •

إستراتيجيات منع النفايات وإعادة تدويرها والوصول بها 

  .إلى أقصى حد ممكن

يتعين على إدارات مرافق السياحة والضيافة إجراء تقييم لطاقة 

لمحلية ومستواها بعناية من أجل تداول النفايات البنية األساسية ا

وفي . والتخلص منها على ضوء ما قد يتولد من آميات آبيرة

المواقع التي تكون فيها البنية األساسية محدودة، قد يتعين على 

مرافق السياحة والضيافة نقل هذه النفايات لمسافات بعيدة إلى 

إدارة هذه مواقع بها مرافق مرخصة ولديها القدرة على 

النفايات بطريقة صحيحة بيئيًا أو العمل مع السلطات المحلية 

وقد يتعين تصدير المواد . على إنشاء مرفق للتخلص منها

الخطرة إلى مواقع أخرى وفقًا لما تسمح به اللوائح المحلية أو 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة تقدم و 3.الوطنية
  . تولد النفايات وإدارتها توصيات إضافية لخفضوالسالمة

  المحافظة على التنوع البيولوجي
قد يؤثر إنشاء مرافق السياحة والضيافة على أحياء البيئة، آما 

يمكن أن تتأثر النباتات بوجود السواح في المناطق الحساسة 

مثل، قطف الزهور، وقطع األشجار (إيكولوجيًا والقيام بأنشطة 

من شأنها إتالف التنوع ) يةالصغيرة، وإتالف الشعاب المرجان

وبمرور الوقت، قد تستطيع فقط األنواع األآثر . البيولوجي

تحمًال مواجهة هذه اآلثار، وقد تنتقل بعض األنواع الدخيلة، 

وهو األمر الذي يؤدي إلى تأثر النظم اإليكولوجية واإلقالل من 

الذي ينتج (آما يمكن أن يؤثر تراص التربة . التنوع البيولوجي

على نمو النباتات والهيكل )  التآآل وفقد المياه والمغذياتعن

  . العمري لها

تتضمن الطرق الموصى بها لمنع إلحاق األضرار بالتنوع 

  : البيولوجي والسيطرة عليه ما يلي

التحديد الدقيق للموئل الحساس وتنفيذ التدابير الوقائية  •

) على سبيل المثال، إقامة مناطق أو ممرات حاجزة(

افظة على حلقات االتصال بين األنظمة الطبيعية للمح

داخل وخارج الموقع، وهو األمر الذي يحد من تشظي 

   الموئل؛

تجنب إدخال أنواع دخيلة جديدة أثناء إنشاء، وتخطيط،  •

   وتشغيل مرافق السياحة؛

 عن طريق اتاستعادة الموئل بعد االنتهاء من اإلنشاء •

  استخدام نباتات محلية؛ 

                                                 
 قد تتضمن المتطلبات اإلضافية التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية 3

عبر الحدود بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 
)http://www.basel.int/ ( واتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة

المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في 
)int.pic.www://http/(التجارة الدولية 

http://www.basel.int/
http://www.pic.int/)
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لمترتبة على إقامة الفنادق في بيئات مظلمة خفض اآلثار ا •

وذلك بتجنب اإلضاءة التي تمتد خارج الموقع أو إلى 

   السماء ليًال؛

تحديد التنسيق اإلقليمي والمشارآة فيه إلدارة اآلثار  •

المحتملة المتعلقة باألنواع المهاجرة والنظم اإليكولوجية 

  عبر الحدود؛ 

، للرحالت )زائرينعلى سبيل المثال، عدد ال(وضع حدود  •

   4إلى المواقع الحساسة؛

على سبيل المثال، موردي (التنسيق مع الموردين التابعين  •

المزارعين، وموردي مواد البناء، / المواد الغذائية 

لضمان استمرارية ممارسات ) وموردي المنتجات

   المحافظة على التنوع البيولوجي في سلسلة التوريد؛

للمحافظة على المخططات، تنفيذ أنشطة وخطط مالئمة  •

  والمواقع المقدسة، والتراث الثقافي والطبيعي؛

تشجيع السواح والعاملين على اتباع السلوآيات المالئمة  •

ووضع مدونات محددة لقواعد السلوك للمداومة على 

على (الممارسات المالئمة في األنشطة المتعلقة بالسياحة 

ل؛ وإقامة سبيل المثال، السير على األقدام واالرتحا

المخيمات؛ واستخدام المرآبات، والقوارب، والطائرات؛ 

والغطس والغوص باسطوانات األآسجين؛ ورآوب الخيل؛ 

  ؛ )ومراقبة األحياء البرية؛ وصيد السمك

وضع وتنفيذ خطط طوارئ للظروف الطارئة التي قد تهدد  •

  البيئة والمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ 

تدقيقات لالستمرارية الثقافية والبيئية على أن تكون إجراء  •

موضوعة خصيصًا لهذا الغرض ومراجعات ألنشطة 

  .السياحية لتقييم فعالية تدابير إدارة اآلثار

                                                 
تضمن أمثلة منهجيات التخطيط المعترف بها دوليًا لهذا الغرض نظام  ت4

  .حدود عمليات التغيير المقبولة وطيف فرص الترفيه

  الضوضاء
تتضمن مناطق ومصادر انبعاثات الضوضاء الغرف 

الميكانيكية، والمطابخ ومغاسل المالبس وآيها، ومناطق إدارة 

، ومواقف انتظار السيارات، )في ذلك المطاحنبما (النفايات 

 مثلوت). اللوبي(هية، ومناطق التجمع ومناطق األنشطة الترفي

إدارة الضوضاء إحدى القضايا الكبيرة المرتبطة بجودة البيئة 

إال أنه من األهمية بمكان، برغم ذلك، . الداخلية وراحة النزالء

ر إدارة أن يشمل مفهوم التصميم الخارجي الكامل تدابي

نسان والبيئة في  الضوضاء لمنع اآلثار المحتملة على اإل

اإلرشادات العامة  وفي هذا الصدد تقدم .المناطق المجاورة
  .  معنية بالضوضاءتوجيهات بشأن البيئة والصحة والسالمة

  استخدام مبيدات اآلفات 
قد يستخدم في المنتجعات السياحية ذات األراضي الشاسعة 

ثال، مالعب الجولف، ومزارع العنب، على سبيل الم(

على (آميات آبيرة من المواد الكيماوية ) والمالعب الرياضية

سبيل المثال، سماد آيماوي ومبيدات آفات، بما في ذلك مبيدات 

وال ينبغي ). األعشاب، ومبيدات القوارض، ومبيدات الحشرات

أن يكون الهدف الرئيسي إلدارة اآلفات القضاء على جميع 

ئنات الحية، بل ينبغي أن ينصب هدف هذه اإلدارة على الكا

مكافحة اآلفات التي قد تؤثر بصورة سلبية على مرافق السياحة 

. واإلبقاء عليها عند مستوى ال ينجم عنه أضرار اقتصادية

وينبغي إدارة مبيدات اآلفات لتجنب انتقالها من الموقع إلى 

خدامها في إطار البيئات البرية أو المائية وذلك بتحديد است

إستراتيجية اإلدارة المتكاملة لآلفات وخطة موثقة إلدارة 

وينبغي مراعاة المراحل التالية عند وضع وتنفيذ . اآلفات

كاملة لآلفات مع إعطاء األولوية إستراتيجية اإلدارة المت

لإلستراتيجيات البديلة إلدارة اآلفات، وعدم استخدام المبيدات 

  . لآلفات إال آخيار أخيرالكيميائية التخليقية 
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  بدائل رش مبيدات اآلفات

  :ينبغي مراعاة بدائل مبيدات اآلفات التالية

تدريب المسؤولين عن اتخاذ القرار بشأن رش مبيدات  •

اآلفات على التعرف على اآلفات، والتعرف على األعشاب 

  الضارة، واالستطالع الميداني؛ 

عشاب الضارة و استخدام األساليب الميكانيكية لمكافحة األ •

  أو االقتالع الحراري لألعشاب الضارة؛ / 

دعم واستخدام الكائنات النافعة مثل الحشرات، والطيور،  •

ث، والعوامل الميكروبية، في المكافحة البيولوجية والُع

  لآلفات؛ 

حماية األعداء الطبيعيين لآلفات من خالل توفير الموئل  •

 للتعشيش، أو المالئم، مثل الشجيرات التي تتخذ آأماآن

أي آساء نباتي آخر من البيئة األصلية يمكن أن يتخذ 

  آمأوى لمفترسات اآلفات؛ 

استخدام الحيوانات في الرعي في تلك المناطق وإدارة  •

  الغطاء النباتي؛ 

استخدام وسائل المكافحة الميكانيكية مثل المصائد،  •

والحواجز، واإلضاءة، والصوت، لقتل اآلفات، أو 

  .طردهاترحيلها، أو 

  رش مبيدات اآلفات

في حالة السماح برش مبيدات اآلفات، يجب على المستخدمين 

  : اتخاذ االحتياطات التالية

تدريب األفراد على طريقة رش مبيدات اآلفات وضمان  •

الشهادات المالئمة أو ما يعادلها من تدريب على حصولهم 

   5 إذا لم تكن تلك الشهادات مطلوبة؛

                                                 

                                                                              

أمثلة على برامج التصديق ) 2006( تقدم الوآالة األمريكية لحماية البيئة 5
وتلزم " مقيدة االستخدام"أو " غير مصنفة"التي تصنف مبيدات اآلفات إلى 

هة المصنعة بشأن أقصى جرعة أو مراجعة تعليمات الج •

معالجة موصى بها، إضافة إلى التقارير المنشورة حول 

آيفية استخدام المعدل المخفض لرش مبيدات اآلفات دون 

حدوث نقص في تأثيره، ورش الحد األدنى من الجرعة 

  .الفعالة

مثل المالحظات (رش مبيدات اآلفات بناء على معايير  •

) الجوية، وقت المعالجة، والجرعةالميدانية، بيانات الحالة 

  .واالحتفاظ بسجل لمبيدات اآلفات لتسجيل تلك المعلومات

تجنب استخدام المنتجات المندرجة في تصنيف منظمة  •

الصحة العالمية الموّصى به لمبيدات اآلفات حسب رتبة 

  : 1b و1aالخطر 

تجنب استخدام المنتجات المندرجة في تصنيف منظمة  •

لموّصى به لمبيدات اآلفات حسب رتبة الصحة العالمية ا

 إذا آان البلد المضيف ال يفرض أية قيود على IIالخطر 

توزيع واستخدام هذه المواد الكيمائية، أو إذا آان من 

المحتمل سهولة حصول األفراد على هذه المنتجات على 

الرغم من افتقارهم إلى التدريب السليم والمعدات والمرافق 

وتخزين هذه المنتجات واستخدامها المالئمة لمناولة 

  والتخلص منها بالطريقة السليمة؛

) أ( تجنب استخدام مبيدات اآلفات المندرجة في الملحقين  •

من اتفاقية استكهولم، إال تحت الظروف والشروط  )ب(و

  6المشار إليها في االتفاقية؛

استخدام مبيدات اآلفات المصنعة فقط بموجب ترخيص  •

دة من قبل هيئة مختصة ووفقًا صناعي ومسجلة ومعتم

 
ذين يقومون برش مبيدات اآلفات غير المصنفة بالحصول على العمال ال

الخاص  (CFR Part 170 40)التدريب وفقًا لمعيار حماية العمال 
 بأن يتم رش المبيدات مقيدة  أيضًاآما تلزم. بمبيدات اآلفات الزراعية

  .متخصص معتمد في رش مبيدات اآلفات أو في وجوده االستخدام بواسطة
ضوابط ) 2001(كهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  تضع اتفاقية است6

: على استخدام مبيدات اآلفات التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة
ألدرين، آلوردين، دي دي تي، ديلدرين، إندرين، هبتاآلور، 

  .هكساآلوروبنزين، ميريكس، وتوآسافين
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للمدونة الدولية لقواعد السلوك في توزيع واستخدام مبيدات 

  ؛7)الفاو(اآلفات لمنظمة األغذية والزراعة 

استخدام مبيدات اآلفات التي تحمل بطاقات بيانات مطابقة  •

للمواصفات والمعايير الدولية فقط، مثل المبادئ التوجيهية 

الزراعة بشأن الممارسات الجيدة المنقحة لمنظمة األغذية و

  ؛ 8لوضع البيانات على مبيدات اآلفات

اختيار تقنيات وممارسات رش المبيدات التي تهدف إلى  •

جريان النجراف أو الغير المقصودة ل الحد من العمليات

آما هو مبين في برنامج المكافحة المتكاملة السطحي 

  لآلفات، وتحت ظروف محكومة؛ 

ات رش مبيدات اآلفات وفقًا لتوصيات صيانة ومعايرة معد •

  الجهة المصنعة؛

 على طول طبيعيةأو أشرطة حماية عازلة إقامة مناطق  •

مصادر المياه، واألنهار، والجداول، والبرك، والبحيرات، 

  . والقنوات للمساعدة في حماية الموارد المائية

  تداول وتخزين مبيدات اآلفات 

 المياه الجوفية، أو الموارد يجب الحيلولة دون تلويث التربة، أو

المائية السطحية بفعل حوادث االنسكاب العارض أثناء نقل، 

وخلط، وتخزين مبيدات اآلفات باتباع التوصيات التالية المتعلقة 

اإلرشادات العامة بتخزين وتداول المواد الخطرة الواردة في 
وتشمل التوصيات اإلضافية . بشأن البيئة والصحة والسالمة

  :يما يل

تخزين مبيدات اآلفات في عبواتها األصلية، في مكان  •

 معرض ، وغيرمعتدل البرودةمخصص، جاف، و

على أن يكون في اإلمكان غلقها ، تهويةال جيدوللصقيع، 

وتعريفها بشكل سليم بعالمات، مع قصر الوصول إليها 

                                                 

                                                

  )2002( منظمة األغذية والزراعة 7
  )2002( منظمة األغذية والزراعة 8

ويحظر تخزين . 9.على األشخاص المصرح لهم فقط

ويجب . ن في ذلك الموضع أغذية لإلنسان أو للحيواةأي

فر بها تدابير الحتواء اتصميم حجرة التخزين بحيث يتو

المواد المنسكبة وأن يوضع في االعتبار عند تحديد موقعها 

  احتماالت تلوث التربة والموارد المائية؛ 

خلط ونقل مبيدات اآلفات على يد أفراد مدربين في أماآن  •

ت مصممة جيدة اإلضاءة والتهوية، وباستخدام حاويا

  . ومخصصة لهذا الغرض

مثل مياه ( أغراض أخرى ةعدم استخدام الحاويات ألي •

الحاويات الملوثة باعتبارها نفايات  ويجب مناولة ).الشرب

يجب التخلص من آما . خطرة، ومعاملتها على هذه الصفة

الحاويات الملوثة بمبيدات اآلفات بطريقة تتسق مع 

وتوجيهات الجهة إرشادات منظمة األغذية والزراعة 

  10المصنعة؛

عدم شراء أو تخزين مبيدات آفات بكميات تزيد على  •

ما يدخل "الحاجة، مع تدوير المخزون منها باتباع مبدأ 

 عالوة على 11 .، حتى ال تترك لتتقادم"أوًال، يخرج أوًال

ذلك، يجب تجنب استخدام مبيدات اآلفات المتقادمة تحت 

طة إدارة  ويجب إعداد خ12أي ظرف من الظروف؛

تتضمن تدابير الحتواء جميع المخزونات المتقادمة، 

وتخزينها، وتدميرها نهائيًا، وفقًا إلرشادات منظمة األغذية 

والزراعة وباالتساق مع االلتزامات القطرية بموجب 

  .اتفاقيات استكهولم، وروتردام، وبازل

 
  )2002( منظمة األغذية والزراعة 9

 راجع إرشادات منظمة األغذية والزراعة بشأن التخلص من نفايات 10
  .مبيدات اآلفات وحاوياتها

  ). 1996( راجع منظمة الزراعة واألغذية 11
راجع منشور منظمة األغذية والزراعة بشأن تخزين مبيدات اآلفات  12

 FAO Pesticide Disposal Series No. 3. ورقابة المخزون
(1996). 
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جمع مياه الشطف المستخدمة في تنظيف المعدات إلعادة  •

في تخفيف مبيدات اآلفات المماثلة إلى (استخدامها 

  ؛ )الترآيزات المستخدمة في رشها، على سبيل المثال

التأآد من تنظيف المالبس الواقية التي يتم ارتداؤها أثناء  •

رش مبيدات اآلفات أو التخلص منها بطريقة مسؤولة من 

  الناحية البيئية

تطبيق مسافات التراجع عن فوهة بئر اإلمداد بالمياه  •

  جوفية عند رش مبيدات اآلفات وتخزينها ال

 استخدام مبيدات اآلفات لتدويناالحتفاظ بسجالت  •

  .وفعاليتها

  استخدام األسمدة
ينبغي نثر األسمدة المستخدمة في المناطق الجمالية والترفيهية، 

وخاصة في مالعب الجولف، بطريقة يكون هدفها منع وخفض 

در المياه السطحية تلوث مصادر المياه الجوفية واغتناء مصا

. جراء االنسياب ونضاض األسمدة الزائدة والسيطرة عليهما

وتعتبر الفترة التي يتم فيها نثر األسمدة والفترة التي تعقبها 

وفترات األمطار الكثيفة التي تزيد من سرعة االنسيال الفترات 

وتتضمن . التي تنطوي على أآبر مخاطر لالنسياب والنضاض

  : موصى إلدارة األسمدة ما يلياإلستراتيجيات ال

تجنب اإلفراط في التسميد وذلك بتحليل التربة لمعرفة  •

  االحتياجات التغذوية؛

اختيار األوقات المالئمة لوضع مغذيات المحاصيل استنادًا  •

إلى المعلومات الجوية وذلك لتجنب وضعها في أوقات 

سقوط األمطار أو حينما يكون سقوطها وشيكًا، حيثما 

  ك ممكنًا؛ يكون ذل

غير "إقامة مناطق أو أشرطة عازلة، أو مناطق أخرى  •

على طول مصادر المياه، واألنهار، والجداول، " معالجة

والبرك، والبحيرات، والقنوات للعمل آمرشحات الحتجاز 

  االنسياالت المحتملة على األراضي؛ 

تخزين األسمدة في عبواتها األصلية داخل موقع مخصص  •

إلمكان غلقه ووسمه وسمًا صحيحًا على أن يكون في ا

بالعالمات المالئمة، وقصر دخوله على األشخاص 

  .المصرح لهم فقط

  الصحة والسالمة المهنية  1.2

ينبغي مراعاة اإلرشادات التالية المتعلقة بالصحة والسالمة 

المهنية أثناء إجراء العمليات التي يمكن أن يكون لها تأثيرات 

. النزالء حيثما يالحظ ذلك عليهمعلى العاملين بالمرافق، و

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتقدم 

إرشادات إضافية حول قضايا الصحة والسالمة المهنية الشائعة 

  . في أنشطة السياحة والضيافة واألنشطة التجارية األخرى

تتضمن المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة أثناء تشغيل 

  : والضيافة المخاطر الرئيسية التاليةمرافق السياحة 

  الضوضاء •

  المخاطر البدنية •

  الكيميائية/ المخاطر البيولوجية  •

  

  الضوضاء 
قد يتعرض العاملين والنزالء على حد السواء إلى العديد من 

مصادر الضوضاء، ومنها الضوضاء المتأتية من المطابخ، 

ء ومغاسل المالبس وآيها، وعمليات التنظيف، وغرف النزال

وفيما يتعلق بالعاملين، قد يؤدي تعرضهم المتكرر . األخرى

وبالنسبة . للضوضاء لفترات طويلة إلى حدوث مشاآل سمعية

للنزالء، تعتبر الضوضاء المفرطة في األماآن العامة والغرف 
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لذا ينبغي وضع تدابير جيدة إلدارة . أحد مصادر اإلزعاج

  . ئهاالضوضاء خالل مرحلتي تصميم الفنادق وإنشا

تتضمن أساليب السيطرة الموصى بها لخفض التلوث 

  :الضوضائي داخليًا وخارجيًا ما يلي

ترآيب أبواب مزدوجة بين غرف النزالء وبين الغرف  •

على سبيل المثال، المطابخ، ومغاسل (والبيئات المزعجة 

  ؛ )المالبس وآيها

  ترآيب نوافذ مصنعة من مواد تقلل من نقل األصوات؛ •

على سبيل (وعزل المعدات المزعجة وضع وتغليف  •

المثال، إتاحة حيز أو مناطق عازلة محاطة بجدارين بين 

  ). مغاسل المالبس وآيها والمناطق العامة

  

  المخاطر البدنية

  حوادث االنزالق والسقوط

 تدابير اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم 

 النزالء أيضًا إلى وقد يتعرض. وقائية عامة من أجل العاملين

حوادث االنزالق والسقوط داخل حمامات الفنادق أو في 

على سبيل المثال، اللوبي، والمطاعم، (المناطق العامة 

وتتضمن طرق الوقاية واإلدارة الموصى ). والمناطق الترفيهية

  : بها ما يلي

تزويد مقصورات االستحمام بأسطح مقاومة لالنزالق أو  •

ق، وتأمين المقابض، وإتاحة هواتف أشرطة مانعة لالنزال

  الطوارئ؛ 

ترآيب أسطح مقاومة لالنزالق في المناطق ذات  •

األرضيات الزلقة أو المناطق التي تتعرض إلى بلل من 

على سبيل المثال، الردهات المفتوحة أو (حين إلى آخر 

   ؛)األسطح المحيطة بالمسابح

المحافظة على جفاف مناطق المرور المستمر قدر  •

  مكان؛ اإل

تعليق الفتات تحذيرية مؤقتة أو دائمة على األرضيات  •

  . المبتلة أثناء تنظيفها أو بعد هطول األمطار

  الكيميائية/ المخاطر البيولوجية 

  جودة المياه والغذاء

ينبغي أن يتسم الغذاء والمياه اللذان يتم تقديمها للعاملين 

ية لصحة آما يجب اعتماد التدابير التال. والنزالء باألمان

  : الغذاء

االمتثال لمعايير الصحة الغذائية وجودة المياه التي تقرها  •

السلطات المرآزية أو تطبيق التوصيات الدولية المتعلقة 

بتداول األغذية وإعدادها وتخزينها وجودة المياه جنبًا إلى 

   13جنب مع هذه المعايير؛

توفير مياه آمنة صالحة للشرب ألغراض الشرب،  •

، وتحضير األطعمة، واألغراض األخرى التي واالستحمام

   قد يتم خاللها ابتالع المياه والمواد الغذائية؛

اختبار مياه الشرب على نحو منتظم طبقًا للحدود الدنيا  •

   .لمعايير منظمة الصحة العالمية

  نوعية الهواء الداخلي

هواء الداخلي نوعية الهواء داخل المباني، يقصد بنوعية ال

وتتوقف هذه النوعية على ترآيزات الملوثات والظروف 

الحرارية التي تؤثر على صحة وراحة وأداء نزالء الفندق 

ويعتبر توفير نوعية جيدة من الهواء داخليًا أمرًا . والعاملين

من حاسم األهمية للوقاية من اإلصابة بالربو الحساسية والوقاية 

اإلصابات الصحية األخرى واألوضاع غير المريحة، ومن 
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وعادة ما تتضمن الملوثات الداخلية . أمثلتها الصداع والغثيان

جراء استخدام منتجات ( األمونيا ،التي تؤثر على نوعية الهواء

نتيجة استخدام (، والمرآبات العضوية المتطايرة )التنظيف

لدهانات، والمواد المنتجات الداخلية، مثل المذيبات، وا

، )الالصقة، والتنظيف الجاف، ومستحضرات التجميل

من األقمشة، والمواد (والروائح، والغبار، والفورمالديهايد 

، وثاني أآسيد الكربون )العازلة، واألثاث، وتدخين السجائر

العفن وفطر (وأآاسيد النيتروجين، والبكتيريا والفطريات 

دفئة، والتهوية، وتكييف العفونة من السجاد، ومرشحات الت

   ).الهواء

وقد تشكل حساسية الجهاز التنفسي نتيجة استنشاق األبخرة 

على سبيل المثال، الكلور، والهيبوآلوريت، واألمونيا، وثاني (

مخاطر صحية محتملة للعاملين في قسم غسل ) أآسيد الكبريت

  .وآي المالبس

المرتبطة ويوصى بأساليب السيطرة التالية لمصادر الملوثات 

على سبيل المثال، منتجات (بأعمال التنظيف والصيانة 

التنظيف، والشمع والورنيش، وملطفات الهواء، ومنظفات 

البالوعات، والمذيبات، ومبيدات اآلفات، والمزلقات، ومواد 

الطالء، والمواد المستخدمة طبقًا للمعايير الفنية للمباني، مثل 

ت، ومواد لصق السجاد، مواد اللصق المستخدمة في اإلنشاءا

ومواد العزل، وأغطية األرضيات الجدران المصنعة من 

   ):بالستيك الفينيل، ومنتجات األسبستوس

استخدام منتجات منخفضة االنبعاث للمرآبات العضوية  •

على سبيل المثال، الدهانات المائية بدًال من (المتطايرة 

يات الدهانات الزيتية، ومواد اللصق التي تحتوي على آم

                                                                               
 تتوافر معلومات إضافية حول سالمة األغذية على موقع منظمة الصحة 13

.en/int.who.www://http/: العالمية على اإلنترنت وهو آالتالي

منخفضة من المرآبات العضوية المتطايرة لألرضيات 

  ؛)وديكورات الحوائط

  تجنب المنتجات الهبائية والرذاذية؛  •

استخدام منتجات التدبير الداخلي والتنظيف خالل ساعات  •

عدم االنشغال مع مراعاة اتباع احتياطات السالمة بما في 

  ؛ ذلك التهوية المالئمة

  ؛"اءملطفات الهو"تجنب استخدام  •

وضع المنتجات في مناطق مفتوحة أو ذات تهوية قبل  •

  . ترآيبها وزيادة معدالت التهوية أثناء وبعد ترآيبها

على سبيل (بالنسبة لمصادر الملوثات المرتبطة بغرف النزالء 

، المترسباتالمثال، منتجات التبغ، والطبخ، واألوساخ أو 

شعر، أو العطور، أو مصففات ال[ومنتجات العناية الشخصية 

، تتضمن أساليب السيطرة الموصى بها ما ])مزيالت الروائح

   :يلي

  إعمال سياسة عدم التدخين؛ •

استخدام هوايات للعادم مزودة بعناصر للتحكم في الضغط  •

  من أجل المصادر المحلية الرئيسية؛

  تجنب تكويم الورق؛  •

  . تدريب العاملين تدريبًا نوعيًا وتزويد النزالء بالمعلومات •

ما يتعلق بمصادر الملوثات المرتبطة بنظام التدفئة، وفي

على سبيل المثال، المرشحات (والتهوية، وتكييف الهواء 

الملوثة، والمواد الملوثة المبطنة لألنابيب، وأوعية صرف 

، )األوساخ، والمرطبات، والمبردات، والغرف الميكانيكية

   :تتضمن أساليب السيطرة الموصى بها ما يلي

امج للصيانة الوقائية الدورية، بما في ذلك تنظيف تنفيذ برن •

  أوعية الصرف وتغيير المرشحات؛ 

  المحافظة على جفاف المواد المبطنة لألنابيب؛  •

http://www.who.int/en/
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  المحافظة على نظافة الغرف الميكانيكية؛ •

إصالح مصادر التسربات وتنظيف االنسكابات على وجه  •

  . السرعة

  استخدام المنظفات الكيميائية

الجلد المرتبط بالعمل أحد المخاطر المهنية يعتبر التهاب 

. الرئيسية للعاملين في مجال التنظيف وغسل وآي المالبس

وترآز تدابير الوقاية على استخدام منتجات تنظيف غير سامة 

وضعيفة التأريج والحد من تعرض الجلد عن طريق استخدام 

اإلرشادات وتقدم . القفازات ومعدات الحماية الشخصية األخرى
 حول توجيهات إضافية لعامة بشأن البيئة والصحة والسالمةا

   .إدارة المخاطر المهنية الكيميائية

  التعرض لمبيدات اآلفات

تشمل حاالت التعرض المحتملة لمبيدات اآلفات مالمسة الجلد 

على سبيل المثال، داخل غرف التخزين أو جراء وجود (

د، أو التخزين، واالستنشاق أثناء اإلعدا) تسربات من الحاويات

ويمكن أن يزداد مفعول تلك اآلثار حسب . أو االستخدام

األحوال المناخية، ومنها الرياح، والتي يمكن أن تزيد من 

فرص االنجراف غير المقصود، أو درجات الحرارة المرتفعة، 

. التي قد تعوق من استخدام المشغل لمعدات الحماية الشخصية

 المخاطر الكيميائية ذات وتتضمن التوصيات الخاصة بإدارة

  : الصلة بمبيدات اآلفات ما يلي

تدريب األفراد على طريقة استخدام مبيدات اآلفات  •

 أو ما 14وضمان حصولهم على الشهادات الالزمة،

  يعادلها من تدريب إذا لم تكن تلك الشهادات مطلوبة؛ 

                                                 
" فةغير مصن"تصنف الوآالة األمريكية لحماية البيئة مبيدات اآلفات إلى  14                                                                              

ويجب على جميع العمال الذين يقومون برش مبيدات ". مقيدة االستخدام"أو 
 40)اآلفات غير المصنفة الحصول على التدريب وفقًا لمعيار حماية العمال 

CFR Part 170 and 171)ويجب .  الخاص بمبيدات اآلفات الزراعية

االلتزام بالفترات الفاصلة بعد المعالجة لتجنب تعرض  •

ل التي عليها بقايا مبيدات اآلفات لدى المشغل للمحاصي

  دخوله مرة أخرى؛ 

وفقًا لمنظمة األغذية (التأآد من اتباع الممارسات الصحية  •

لتجنب تعرض ) والزراعة وخطة إدارة مبيدات اآلفات

  .أفراد األسرة لبقايا مبيدات اآلفات

  صحة المجتمعات المحلية وسالمتها  1.3

علق بصحة المجتمعات المحلية تتماثل العديد من اآلثار التي تت

وسالمتها والتي تحدث أثناء إنشاء مرافق السياحة والضيافة مع 

تلك التي تحدث في غالبية األنشطة الصناعية والتجارية غير 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة الخطرة، وتتناولها بالمناقشة 
 وتشمل تلك اآلثار الغبار، والضوضاء، .والصحة والسالمة

ازات الناجمة عن حرآة مرآبات اإلنشاء، واألمراض واالهتز

  . المعدية، واآلثار السلبية المصاحبة لتدفق عمالة البناء المؤقتة

  سالمة المسابح
تتضمن القضايا البيئية المرتبطة بتشغيل المسابح استهالك 

المياه واستخدام الطاقة للتدفئة، وقد تم تناولها بالمناقشة في 

وترتبط القضايا اإلضافية . هذه الوثيقةاألقسام السابقة من 

المتعلقة بالمسابح بصحة وسالمة العاملين والنزالء وتشمل 

   .تطهير المياه ومخاطر الغرق

  :تتضمن الطرق الموصى بها إلدارة الصحة والسالمة ما يلي

تصميم أعماق وأشكال المسابح بمستوى من شأنه خفض  •

ي ذلك وضع أو تجنب مخاطر اإلصابات أو الغرق، بما ف

   الفتات تحمل معلومات تحذيرية عن أعماق المسابح؛

 
أن ترش المبيدات مقيدة االستخدام بواسطة متخصص معتمد في رش 

للحصول على المزيد من المعلومات، راجع . يدات اآلفات أو في وجودهمب
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  إعمال سياسات اإلشراف من قبل عمال اإلنقاذ؛  •

تنفيذ برنامج لتطهير مياه المسابح للوقاية من نمو الكائنات  •

الحية الدقيقة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات 

ما آ. بالمعدة، وإسهال، وعدوى في األذن، واألنف والحلق

يمكن مكافحة البكتيريا عن طريق إضافة مواد مطهرة 

عادة ما تكون من الكلور، مثل هيبوآلوريت الصوديوم (

وهيبوآلوريت البوتاسيوم، واأليزوسيانورات المكلورة، 

آما أن أنظمة األوزون واألشعة فوق البنفسجية قد 

، ومواد مكتلة لتجميع )أصبحت شائعة االستخدام أيضًا

. بكتيريا في المياه، والترشيح إلزالتهاالجسيمات وال

وينبغي أن يشمل برنامج تطهير مياه المسابح مراقبة 

  15.نوعية المياه لتحديد متطلبات المعالجة وتواترها

  السالمة من الحرائق
تشكل الحرائق مخاطر على سالمة العاملين بالفنادق والنزالء 

ئة والصحة اإلرشادات العامة بشأن البيوتقدم . على حد السواء
 في القسم المعني بسالمة األرواح والسالمة من والسالمة

الحرائق توصيات حول السالمة من الحرائق في المباني 

   .العامة، بما في ذلك مرافق السياحة والضيافة

  مؤشرات األداء ورصده  2.0

  البيئة   2.1

  إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة 
  بشأن البيئة والصحة والسالمةاإلرشادات العامةتعالج 

اإلرشادات الخاصة بانبعاث الملوثات من مصادر االحتراق 

المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية والكهربائية من مصادر 

                                                                               
htm.worker/health/pesticides/gov.epa.www://http   

معلومات إضافية حول نوعية ) 2000( توفر منظمة الصحة العالمية 15
ألغراض الترفيهية وقضايا الصحة والسالمة األخرى المياه المستخدمة في ا
  . ذات الصلة بالمسابح

 ميغاواط حرارية؛ أما 50لها قدرة حرارية تساوي أو تقل عن 

اإلرشادات بشأن انبعاثات مصادر الطاقة األآبر فتعالجها 
آما تقدم .  من أجل الطاقة الحراريةالصحة والسالمةالبيئة و

 إرشادًا حول اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

  . اعتبارات البيئة المحيطة استنادًا إلى إجمالي حمل االنبعاثات

وينبغي إدارة النفايات السائلة في مرافق السياحة والضيافة 

قليدية وتصريف مياه بالمستوى الذي يتسق مع المعالجة الت

اإلرشادات الصرف الصحي المستعملة، آما هو مبين في 
  . العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

  استخدام الموارد
 أمثلة على مؤشرات استهالك موارد 2 و1يقدم الجدوالن 

ويتم إتاحة القيم . الطاقة والمياه، وتولد النفايات في هذا القطاع

المقارنة فقط وعلى المشروعات المعيارية للصناعة بغرض 

  .الفردية أن تستهدف التحسين المستمر في هذه المجاالت

http://www.epa.gov/pesticides/health/worker.htm


     إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
       السياحة والضيافةمنشآتالخاصة ب

         
   البنك الدوليمجموعة  

  

  . استهالك الموارد والطاقة– 1جدول 

  زائد  عال  مقبول عادي  )متر مربع في منطقة الخدمة/آيلو واط ساعة(استهالك الطاقة  

  مناخ معتدل  أفنادق الخدمة الفاخرة

 170–145 145–135 135<  آهرباء  170>

 240–200 200–150 150<  طاقة أخرى  240>

 410–345 345–285 285<  إجمالي  410>

       مناخ متوسطي 
 175–150 150- 140 140<  آهرباء   175>

 170–140 140–120 120<  طاقة أخرى  170>

 345–290 290–260 260<  إجمالي  345>

       مناخ مداري
 250- 220 220–190 190<  آهرباء   250>

 120- 100  100–80  80<  طاقة أخرى  120>
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 370> 370- 320 320–270 270<  إجمالي 

  يتبع... 
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  زائد  عال  مقبول  عادي  )متر مربع في منطقة الخدمة/آيلو واط ساعة(استهالك الطاقة 

  فنادق الخدمة المتوسطة  آافة المناطق المناخية

  90–80  80–70 البيانات غير آافية  آهرباء    90>

  230–200  200–190 البيانات غير آافية  ة أخرى طاق 230>

  320–280  280–260 البيانات غير آافية  إجمالي 320>

  فنادق الخدمة البسيطة  آافة المناطق المناخية

  80–70  70- 60 البيانات غير آافية  آهرباء    80>

  210–200  200- 180 البيانات غير آافية  طاقة أخرى  210>

  290–270  270- 240 غير آافيةالبيانات   إجمالي  290>

 مفرط  عال  مقبول  عادي  )للنزيل في الليلة/مترمكعب(استهالك المياه 

  أفنادق الخدمة الفاخرة 

 0.90–0.56 0.56–0.50  0.50<  مناخ معتدل 0.90>

 1.10–0.75 0.75–0.60  0.60<  مناخ متوسطي  1.10>

 1.40- 1.00 1.00- 0.90  0.90<  مناخ مداري 1.40>

  ادق الخدمة المتوسطةفن 

 0.75–0.41 0.41–0.35  0.35<  مناخ معتدل 0.75>

 0.95–0.60 0.60–0.45  0.45<  مناخ متوسطي  0.95>

 1.20–0.80 0.80–0.70  0.70<  مناخ مداري 1.20>

  فنادق الخدمة البسيطة 

 0.31–0.21 0.21–0.20  0.20<  مناخ معتدل 0.31>

 0.38–0.25 0.25–0.22  0.22<  مناخ متوسطي  0.38>

 0.46–0.30 0.30–0.29  0.29<  مناخ مداري 0.46>

   ).225(المنظمة الدولية لحفظ البيئة، والمنتدى الدولي لقيادي قطاع األعمال : المصدر

  .وتضم أقسام لغسل وآي المالبس) يةمبردات آهربائ(ومكيفة الهواء )  غرفة400التي يصل عدد غرفها إلى حوالي ( الفنادق الفاخرة في هذا اإلطار هي الفنادق الكبيرة أ
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   تولد النفايات- 2جدول 
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  مفرط  عال  مقبول  عادي  )للنزيل في الليلة/آجم(تولد النفايات 

 0.60<   أفنادق الخدمة الفاخرة
0.60–

1.20  
1.20–

2.00  <2.00 

 0.40<  فنادق الخدمة المتوسطة 
0.40–

1.00  
1.00–

1.50  <1.50 

 0.60<  فنادق الخدمة البسيطة 
0.60–

0.80  
0.80–

1.50  <1.50 

  ).225( المنظمة الدولية لحفظ البيئة، والمنتدى الدولي لقيادي قطاع األعمال : المصدر

  .المالبسوتضم أقسام لغسل وآي ) مبردات آهربائية(ومكيفة الهواء )  غرفة400التي يصل عدد غرفها إلى حوالي ( الفنادق الفاخرة في هذا اإلطار هي الفنادق الكبيرة أ
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  الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

مع جميع األنشطة التي تم التوصل إلى أنها تحدث آثارًا آبيرة 

محتملة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف 

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى . المضطربة

وغير المباشرة المطبقة على مشروع بعينه المؤشرات المباشرة 

   .لالنبعاثات والنفايات السائلة واستخدام الموارد

يجب أن يكون معدل تكرار الرصد آافيًا لتوفير بيانات تمثيلية 

ويجب أن يقوم بعمليات الرصد أفراد . للمعيار الجاري رصده

مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ بالسجالت مع 

آما . معدات تجري معايرتها وصيانتها على نحو سليماستخدام 

ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على فترات منتظمة 

ومقارنتها بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات 

وتتوفر إرشادات إضافية عن الطرق المطبقة . تصحيحية الزمة

لعامة بشأن اإلرشادات األخذ العينات وتحليل االنبعاثات في 
   .البيئة والصحة والسالمة

  الصحة والسالمة المهنية   2.2

  إرشادات الصحة والسالمة المهنية
يجب تقييم أداء الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة مع إرشادات 

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

تعرض وإرشادات ال) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

)ACGIH(16 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة ،

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

                                                 
 :الموقعين التاليين  متاح على16
 /TLV/org.acgih.www://http 
/store/org.acgih.www://http  

)NIOSH(17 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

منشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية ال

)OSHA(18 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

، 19المنشورة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

  .أو ما يشابهها من مصادر

  معدالت الحوادث والوفيات
يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (قع بين عمال المشروع التي ت

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ال ) المتعاقدين من الباطن

سيما الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان وقت العمل، أو 

. إلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، أو حتى إلى حدوث وفيات

 في هذا ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى

القطاع بالبلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر المنشورة 

مكتب الواليات المتحدة إلحصائيات العمل : على سبيل المثال(

   .20)وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة

  رصد الصحة والسالمة المهنية
يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . لمحددبالمشروع ا

 آجزء من برنامج رصد الصحة 21متخصصين معتمدين

آما يجب على المرافق االحتفاظ بسجالت . والسالمة المهنية

                                                 
   npg/niosh/gov.cdc.www://http/: ع التالي متاح على الموق17
:  متاح على الموقع التالي18

od_show.owadisp/oshaweb/pls/gov.osha.www://http
9992=id_p&STANDARDS=table_p?cument  

:  متاح على الموقع التالي19
/oel/ds/risks/practice_good/int.eu.osha.europe://http   

 :الموقعين التاليين  متاح على20
 /iif/gov.bls.www://http  

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http   
 يمكن أن يكون من بين المهنيين المعتمدين خبراء الصحة الصناعية 21

نيون المعتمدون، أو الخبراء المسجلون المعنيون بممارسة المهن، أو المه
 . المعتمدون المعنيون بالسالمة، أو األفراد المماثلون

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
http://www.bls.gov/iif/
http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
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. عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة 

  . اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفيالمهنية 
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  وصف عام ألنشطة الصناعة: )أ(الملحق
، )الخدمة الرئيسية(يقدم قطاع السياحة والضيافة اإلقامة الليلية 

مام والترفيه للسواح، بما في ذلك الباحثين عن وخدمات االستج

   .االستجمام والترفيه والمسافرين من رجال األعمال

لمرافق السياحة والضيافة عواقب ومخاطر آبيرة محتملة ذات 

. صلة بالبيئة والصحة والسالمة وذلك على مدار دورة حياتها

وتعتبر مرحلة اختيار الموقع وإنشائه مرحلة هامة على نحو 

وعادة ما تتضمن . اص في المناطق الحساسة إيكولوجيًاخ

أنشطة اإلنشاء إعداد الموقع وتأهيله، وإزالة النباتات، إن 

وجدت، وتسوية التربة وحفرها لتثبيت القواعد الهيكلية وإقامة 

مرافق الموقع وهي ذات األنشطة المتبعة في مشاريع الفنادق، 

وتتوقف هذه  . االرتفاعوالمنتجعات، والمنشآت التجارية العالية

األنشطة على عدة عوامل منها علم التضاريس، وعلم المياه، 

   .والمخطط المنشود للموقع

  الهياآل السياحية
يشمل قطاع السياحة والضيافة مجموعة متنوعة من الهياآل، 

عدد المباني (وطبقًا للموقع والحجم . والمرافق، والخدمات

 تنقسم مشاريع السياحة ، ونوع المرافق والخدمات،)والغرف

 مختلفة، وهي الفنادق، والمنتجعات، ثالث فئاتواإلنشاء إلى 

   .والمنتجعات البيئية

  الفنادق

الفندق هو مؤسسة توفر أماآن لإلقامة، عادة ما تكون إقامة 

وغالبًا . قصيرة األمد، للسواح والمسافرين من رجال األعمال

افق اإلضافية للنزالء ما تقدم الفنادق عددًا من الخدمات والمر

على سبيل المثال، المطاعم، أو المسابح، أو مرافق اللياقة (

ويتوفر لدى بعض الفنادق ). البدنية، أو مرافق رعاية األطفال

خدمات المؤتمرات آما أنها تشجع المجموعات على إقامة 

   .المؤتمرات واالجتماعات داخلها

مدن بالقرب من وغالبًا ما تقع الفنادق التجارية في وسط ال

على سبيل المثال، (المناطق التجارية ومرافق النقل الرئيسية 

حجم نموذجي  وال يوجد). المطارات ومحطات السكك الحديدية

وذلك على ) بناء على عدد الغرف(للمبنى أو فئة حجمية 

  . مستوى العالم

  المنتجعات 

المنتجع هو مكان لقضاء اإلجازات، وعادة ما تديره شرآة 

ة، وتتوافر فيه جميع الخدمات السياحية أو قسطًا آبيرًا واحد

وبصفة عامة، تتسم المنتجعات بتوافر عدد آبير من . منها

على سبيل المثال، المطاعم، والحانات، والمساآن، (الخدمات 

والمرافق الرياضية، ومرافق اللياقة البدنية، ومرافق الترفيه، 

 يطلق عليها في وهناك من المنتجعات ما). ومراآز التسوق

، وذلك عندما تتوافر فيها "المنتجعات الشاملة"بعض األحيان 

جميع هذه الخدمات أو بعض منها بما ال يدع العميل يغادرها 

وتتباين أنواع المنتجعات طبقًا . بعدما يصل إليها إال ما ندر

على سبيل المثال، المنتجعات الجبلية، والمنتجعات (للموقع 

لألنشطة الرياضية أو الترفيهية التي يتم وتبعًا ) الشاطئية

على سبيل المثال، منتجعات الجولف (تقديمها للعمالء 

وعادة ما تكون الطاقة االستيعابية ). ومنتجعات اللياقة البدنية

للمنتجعات آبيرة، إذ تتراوح ما بين عدة مئات من الغرف إلى 

  .آالف الغرف

  المنتجعات البيئية
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أحد المسميات المستخدمة في " بيئيالمنتجع ال"يعتبر مصلح 

ذي الطبيعة قطاع السياحة لإلشارة إلى المرفق السياحي 

ويتسم المنتجع . والذي يفي بمبادئ السياحة البيئية المستقلة

البيئي بمالمح تصميمية مميزة هدفها األساسي االمتزاج مع 

ويتطلب التصميم المستدام للموقع إستراتيجيات . البيئة الطبيعية

ملة تأخذ البيئة في االعتبار وذلك إلقامة مشروعات ال تؤدي شا

على سبيل (إلى حدوث تغييرات في النظم الطبيعية بالموقع 

بل تعمل على ) المثال، النظم اإليكولوجية، والتربة، والمياه

ومن الناحية الجمالية، . استعادة هذه النظم، إذا تطلب األمر ذلك

ة متكاملة مع البيئة الطبيعية هذا عادة ما تكون المنتجعات البيئي

وغالبًا ما تتراوح . فضًال عن اشتمالها على خصائص ثقافية

 نزيل وعادة ما يكون 100 إلى 25طاقة المنتجع البيئي ما بين 

  ). غرفة70 إلى 50يتراوح عدد الغرف ما بين (صغير 

  عمليات المرافق
والمنتجعات من الناحية التشغيلية، تتماثل الفنادق، والمنتجعات، 

خالل البقية " فندق"البيئية، آما يشار إليها جميعًا بمسمى 

وعادة ما تتم إدارة تقديم الخدمات من . المتبقية من هذا القسم

قبل أقسام مستقلة ومنها الخدمات الهندسية وخدمات الصيانة، 

والتنظيف، وغسل المالبس وآيها، وشراء المستلزمات 

  .المشروبات/ ية االستهالآية، والمواد الغذائ

ويتولى قسم الشؤون الهندسية والصيانة أعمال الصيانة الخاصة 

بأنظمة التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء؛ واإلنارة؛ وأنظمة 

الماء الساخن والبخار؛ ومعدات المطابخ والطبخ؛ وأنظمة 

وتعتبر . التبريد، وإصالح وصيانة األجهزة والمعدات األخرى

على سبيل المثال، المسابح، (بالفنادق المرافق الترفيهية 

وصاالت الرياضات المائية، وصاالت األلعاب، ومرافق اللياقة 

من المرافق المستهلكة للطاقة ) البدنية، والصاالت الرياضية

والموارد وقد ينتج عنها آثار مباشرة وغير مباشرة على البيئة 

تويات إذ تتطلب مراآز اللياقة البدنية مس. والصحة والسالمة

. آبيرة من الطاقة لإلنارة، وتكييف الهواء، ومراوح الهواء

وتتطلب المسابح آميات آبيرة من المياه النظيفة، لذا فإنها 

 ُتستخدم فيها الكهرباءوأنظمة تدوير  ترشيح المياهتتطلب أيضًا 

آما يمكن أن تؤثر أنظمة التدفئة، والتهوية، وتكييف . باستمرار

اء الداخلي بالمنطقة الترفيهية وهذا ما الهواء على جودة الهو

   .يعد أحد القضايا الهامة في المرافق السياحة

ويعمل قسم النظافة على ضمان نظافة الفندق والمحافظة على 

. المرافق داخل غرف النزالء، والمكاتب، والمناطق العامة

 من مواد التنظيف ويتولى قسم النظافة أنواعا مختلفةويستخدم 

  . ات المتسخة لغسلها وآيهاجمع البياض

وغالبًا ما يتوافر في آل فندق من الفنادق الكبيرة قسم داخلي 

وتستهلك عمليات الغسل والكي داخل الفنادق . للغسل والكي

على سبيل المثال، المياه الساخنة (آميات آبيرة من الموارد 

وينشأ عنها آمية ) والباردة، والكهرباء، والبخار، والكيماويات

ة من المياه المستعملة التي قد تحتوي على فوسفات آبير

  . ومنظفات صناعية

 في المائة من 30 إلى 10وعادة ما ينفق قسم الشراء ما بين 

ويعتبر هذا القسم من األقسام . إجمالي التكاليف التشغيلية للفندق

البالغة األهمية إذ أن المنتجات المشتراة يكون لها تأثيرات على 

ة للفندق وتتوقف هذه التأثيرات على نوعية المواد النواحي البيئي

بما (المستخدمة في تعبئة وتغليف هذه المنتجات ودورة حياتها 

في ذلك طريقة تصنيعها، واستخدامها، والتخلص النهائي 

  ).منها

ويتولى قسم المواد الغذائية والمشروبات شؤون المطابخ 

دارة جميع وآثيرًا ما يتولى هذا القسم إ. وخدمات الحانات

المطاعم، والحانات، وقاعات االستراحة، والنوادي، وخدمة 



     إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
       السياحة والضيافةمنشآتالخاصة ب
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   البنك الدوليمجموعة  

خدمة تناول الغذاء في الهواء الطلق ، ووقاعات الوالئمالغرف، 

 في المائة من 30 إلى 15ما يتراوح بين  التي يخصص لها

ويعتبر هذا القسم ثالث أآبر . إجمالي التكاليف التشغيلية للفندق

قة بعد قسم الشؤون الهندسية وقسم قسم من حيث استهالك الطا

 20غسل المالبس وآيها، إذ يستهلك بمفرده ما يتراوح بين 

 في المائة تقريبًا من إجمالي الطاقة التي يستهلكها 25إلى 

ويستخدم قسم المواد الغذائية والمشروبات الطاقة في . الفندق

وأنواع ) لإلنارة ومعدات الطبخ الكهربائية(صورة آهرباء 

  .ة من الوقودمختلف

  


