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تتســبّب جائحة فريوس كورونــا بآثار اجتامعية-اقتصادية غري 

مســبوقة، وتُظِهر يف الوقت نفســه الدور األسايس الذي يلعبه 

مبدأ االســتدامة يف املجتمعات؛ بالنســبة إىل جميع مناذج 

األعامل والســلوكيات الفردية. وقد تواجه الســياحة، باعتبارها 

ًرا، والتي مُتثّل ٪10  أحــد القطاعــات االقتصادية األكرث ترضُّ

من الناتج املحّل اإلجاميل العاملي، انخفاًضا يف عدد الســيّاح 

الدوليني الوافدين بنســبة 58-78٪ خالل العام 2020، ما 

يضــع يف دائــرة الخطر 100 إىل 120 مليون وظيفة مبارشة يف 

الســياحة.1وال يزال من الصعب تحديد حجم اآلثار اإلضافية، 

عــىل غرار التلّوث واملخاطــر التي تُهّدد حفظ األحياء الرّبية 

البيولوجي. والتنّوع 

ركََّز القطاع يف اســتجابته األّوليــة للجائحة عىل الصّحة العاّمة 

والنظافــة الصّحيــة بالدرجة األوىل، ومل ينظر باإلجامل إىل األثر 

البيئــي لهذه التدابري، مثــل النفايات اإلضافية الناتجة، واملياه 

املُســتهلَكة، واملواد الكيميائية املُستخَدمة.

وجــرّاء اعتامد الطرق غري الصحيحــة للتخلُّص من النفايات 

وإدارتهــا، بدأ بالفعل العثور عىل منتجات بالســتيكية يف 

البيئات الطبيعية لبعض املقاصد الســياحية الرئيســية، مثل 

القّفــازات والكاممــات وعبوات معّقم اليَديْن.2 وقد يؤّدي 

ارتفــاع الطلب عىل املواد البالســتيكية غري القابلة إلعادة 

االســتعامل، والتي ال ميكن إعادة تدويرها يف حاالت كثرية، 

إىل مزيٍد من النفايات البالســتيكية املُســبِّبة للتلّوث، وبالتايل 

إىل تشــويه البيئــة الطبيعية التــي يعتمد عليها جزء كبري من 

ر بثمن.  النشــاط الســياحي باعتبارها مورًدا مشرتكًا ال يُقدَّ

وانطالقًا من ذلك، ال بّد من اعتامد خطّة مســتدامة للتعايف 

مــن هذه األزمة، تفاديًا ملواجهة أزمــة بيئية مرتبطة بالتلّوث 

البالستييك.

يف ظّل جائحة فريوس كورونا، ازداَدت صعوبة اســتخدام 

البالســتيك عىل نحو مســتدام يف العديد من املقاصد 

واملؤّسســات الســياحية. ويف الوقت عينه، ما زالت نُظُم إدارة 

النفايــات غري شــّغالة بالكامل يف العديد من املقاصد، وقد كاَن 

الكثــري منها ُمعرًَّضــا للضغط قبل األزمة الراهنة. عالوًة عىل 

ذلك، جاءت الجائحة لتُســلّط الضوء عىل ضعف سالســل القيمة 

العاملية وعىل أهمية مناذج العمل الدائرية يف اســتخدام 

البالســتيك. فالحلول الدائرية هــي بدائل موثوقة للمنتجات 

ذات االســتخدام الواحد. ومن بني هذه الحلول، ميكن إلعادة 

االســتخدام، يف حاالت كثرية، أن تزيد من إمكانية التتبُّع 

والتحكُّــم بالنظافــة الصّحية والرصف الصّحي من ِقبَل الرشكات 

الســياحية، مع ضامن عمل الســياحة ضمن القدرات املتاحة 

محلّيًــا إلعــادة التدوير يف املقاصد إىل أقىص حدٍّ ممكن.

ومن أجل اســتئناف الســياحة مبسؤولية، ال بّد أن تسرتشد 

العمليات املســتقبلية بنهٍج قائٍم عىل العلم ملســاعدة 

الحكومــات واملؤّسســات واملجتمعات املحلّية عىل فهم أوجه 

املفاضلــة يف عمليــات صنع القرار التي تهدف إىل مواءمة 

بروتوكــوالت النظافة الصّحية والصّحة مع معايري االســتدامة. 

وتُدرك »مبادرة الســياحة العاملية للحّد من البالســتيك«، التي 

أُطلَِقــت يف كانــون الثاين/يناير 2020 لتوفري منّصة لقطاع 

https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020  1
حسب ما أفادت به مؤّخرًا إحدى املنظاّمت الفرنسية غري الربحية يف منطقة البحر املتوّسط   2
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الســياحة يف مكافحته للتلوُّث البالســتييك، أنَّ التحّديات البيئية 

تفاقمــت جرّاء الجائحة وأنَّ األمر يســتدعي العمل مًعا إلعادة 
بناء قطاع الســياحة عىل نحو أفضل.3

تتوّجه التوصيات الخمس التالية إىل أصحاب املصلحة 

املعنيّني مبجال السياحة بهدف دعمهم ملواصلة مكافحة 

التلّوث البالستييك خالل فرتة التعايف من مرض فريوس كورونا 

)كوفيد-19(. توضح هذه الوثيقة كيف ميكن املساهمة بشكٍل 

كبري يف التعايف املسؤول لقطاع السياحة من خالل الحّد من 

البصمة البالستيكية، وتعزيز إرشاك املورّدين، والعمل الوثيق مع 

مقّدمي خدمات إدارة النفايات، وضامن الشفافية يف اإلجراءات 

املتّخذة.

تستند الوثيقة إىل املفاهيم األساسية الكامنة وراء الرؤية 

املشرتكة القتصاٍد دائري للبالستيك4، والتعريفات املشرتكة ملبادرة 

السياحة العاملية للحّد من البالستيك ، ورؤية الكوكب الواحد 

للتعايف املسؤول لقطاع السياحة6، وأحدث اإلرشادات املتوفّرة 

من منظّمة الصّحة العاملية، ومنظّمة السياحة العاملية، وبرنامج 

األمم املتّحدة للبيئة، ومؤّسسة إيلني ماك آرثر، وأبرز رابطات 

لة  األعامل. وينبغي النظر إىل هذه التوصيات باعتبارها ُمكمِّ

لألنظمة الوطنية واملحلّية.

إزالة العبوات واملواد البالستيكية غري الرضورية للحّد من   .1

انتقال العدوى باللمس؛

إعداد إجراءات فّعالة للتنظيف والتعقيم للتشجيع عىل   .2

اعتامد النامذج القامئة عىل إعادة االستخدام؛

تقييم استخدام العبوات واملواد البالستيكية التي ال ميكن   .3

تفاديها، واالستفسار عن إمكانية إعادة تدويرها، وإعادة 

تقييم الحاجة إليها بشكٍل منتظم؛ 

إرشاك املورّدين، ومقّدمي خدمات إدارة النفايات،   .4

والحكومات املحلّية من أجل تحسني فّعالية اإلجراءات 

وتعزيز التنسيق واملرونة؛ 

ضامن التواصل الرصيح والشّفاف مع املوظّفني والعمالء.   .5

https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/global-tourism-plastics-initiative  3
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/vision_globaltourismplasticsinitiative.pdf  4

https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/definitions_globaltourismplasticsinitiative.pdf  5
6  برنامج كوكب واحد للسياحة املستدامة )2020( – رؤية الكوكب الواحد للتعايف املسؤول لقطاع السياحة.

https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/covid-19-responsible-recovery-tourism 
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وفًقا ملنظّمة الصّحة العاملية، إنَّ االحتكاك غري املبارش مع شخص 

مصاب من خالل نقاط اللمس )أي عن طريق ملس سطح أو 

جسم ملّوث بإفرازات الجهاز التنّفيس، ثّم ملس الفم، أو األنف، 

أو العيَننْي( هو طريقة النتقال عدوى فريوس كورونا.7  لذلك، 

من املهّم للغاية التقليل من نقاط اللمس التي تسمح بانتقال 

العدوى، والحرص عىل التعقيم الصحيح للمواد/األجسام التي 

ميكن أن يكون قد ملسها النزالء أو املوظّفون.

ال تُعترَب املواد والعبوات البالستيكية األحادية االستخدام مبثابة 

تدابري تعقيم بحّد ذاتها – إذ من املمكن للفريوس أن يعيش 

عليها – ال بل قد تُشكِّل هي أيًضا مصدًرا النتقال العدوى عرب 

اللمس حيث ميكن أن تكون قد تلّوثت أثناء عملية إنتاجها 

أو نقلها أو مناولتها. بالتايل، ينبغي تعقيم املواد والعبوات 

البالستيكية األحادية االستخدام قبل استعاملها من ِقبَل النزالء/

العمالء. ومن املهّم أيًضا التأكُّد ماّم إذا كانت إضافة البالستيك 

األحادي االستخدام )كآلية للحامية( ستُساهم فعليًا يف تعزيز 

الحامية. فالتعقيم املنتظم والعميق للمواد هو الحّل املوىص به.

يوىص باستخدام القّفازات غري القابلة إلعادة االستعامل يف 

الحاالت التي يكون فيها ذلك رضوريًا من ناحية السالمة 

الشخصية فحسب، وأّما »لتنظيف األسطح خارج إطار بيئات 

الرعاية الصّحية« فيوىص بتطبيق إجراءات التعقيم وفًقا 

لتوصيات الرشكة املُصنِّعة ملنتجات التنظيف أو املعّقامت.8 تُشري 

منظّمة الصّحة العاملية إىل أنّه ال ينبغي استخدام القّفازات غري 

القابلة إلعادة االستعامل كبديل لغسل اليَديْن ألنَّ غسل اليَديْن 

© Piotr Piatrouski - Dreamstime.com

إزالة العبوات واملواد البالستيكية غري الرضورية للحّد من انتقال العدوى 
باللمس

مينح حامية أكرب ملنع العدوى. باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ ارتداء 

القّفازات قد يُعطي انطباًعا زائًفا باألمان وقد يؤّدي إىل عدم 

قيام املوظّفني بغسل أيديهم بالقدر املطلوب.9 

من شأن االستمرار يف إزالة العبوات واملواد البالستيكية غري 

الرضورية بعناية خالل فرتة التعايف من مرض فريوس كورونا 

)كوفيد-19( أن يُساِهم يف التقليل من نقاط اللمس. فإتاحة 

املواد البالستيكية الرضورية فحسب وتوفريها للنزالء )أو جعلها 

متوفّرة عند الطلب( سيُقلِّل من نقاط اللمس ويُساِعد عىل 

تجنُّب إجراءات التنظيف والتعقيم غري الالزمة، إىل جانب الحّد 

من إنتاج النفايات )البالستيكية(.

الخالصات األساسية:

ينبغي التقليل من نقاط اللمس حيث قد يحصل احتكاك   •

غري مبارش بشخص مصاب

ينبغي إزالة العبوات واملواد البالستيكية غري الرضورية   •

للتقليل من نقاط اللمس

ال تُعترَب املواد والعبوات البالستيكية األحادية االستخدام   •

مبثابة تدابري تعقيم بحّد ذاتها

ينبغي تعقيم كّل عبوة/ماّدة بالستيكية أحادية االستخدام   •

بالطريقة املالمئة 

تُتاح للنزالء املواد البالستيكية الرضورية فحسب )أو يتّم   •

توفريها عند الطلب( لتجنُّب التعقيم غري الرضوري 

منظّمة الصّحة العاملية. )2020(. اعتبارات عملية إلدارة مرض فريوس كورونا )كوفيد-19( يف قطاع الضيافة: إرشادات مبدئية، 30 نيسان/أبريل 2020. منظّمة الصّحة العاملية.  7
IGO 3.0 CC BY-NC-SA :الرتخيص .https://apps.who.int/iris/handle/10665/331937  

منظّمة الصّحة العاملية. )2020(. تنظيف أسطح البيئة املُحيطة وتطهريها يف سياق جائحة كوفيد-19: إرشادات مبدئية، 15 أيّار/مايو 2020. منظّمة الصّحة العاملية.  8
 IGO 3.0 CC BY-NC-SA :الرتخيص .https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096  

منظّمة الصّحة العاملية ومنظّمة األغذية والزراعة لألمم املتّحدة. )2020(. مرض كوفيد-19 وسالمة األغذية: إرشادات لقطاعات األعامل يف مجال األغذية: إرشادات مبدئية، 7 نيسان/أبريل 2020. منظّمة الصّحة العاملية.   9
IGO 3.0 CC BY-NC-SA :الرتخيص .https://apps.who.int/iris/handle/10665/331705

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331937
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331705
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ميكن النظر إىل االستخدام املتزايد للمواد والعبوات البالستيكية 

األحادية االستخدام يف العمليات السياحية باعتباره استجابًة 

عاطفية ملرض فريوس كورونا )كوفيد-19(، كطريقة لإلثبات لكّل 

نزيل/عميل بأنّه يحصل عىل تجربة »سليمة/آمنة/نظيفة«. غري 

أنَّ ضامن النظافة الصّحية والسالمة يعتمد يف املقام األّول عىل 

إجراءات التنظيف والتعقيم الفّعالة واملوثوقة.

وعىل غرار ما ورَد يف التوصية األوىل، تحتاج املواد والعبوات 

البالستيكية األحادية االستخدام إىل التعقيم، وبالتايل فإنَّ 

استخدامها ال يُعفي املنظّمة من رضورة تطبيق إجراءات 

التنظيف والتعقيم. انطالقًا من ذلك، ومع إدراج بروتوكوالت 

التنظيف والتعقيم ضمن العمليات باعتبارها رضورية للغاية، 

يبدو اختيار املنتجات البالستيكية القابلة إلعادة االستخدام 

كاستثامٍر منطقّي ألصحاب املصلحة. يف الواقع، تسمح مناذج 

إعادة االستخدام ألصحاب املصلحة بالتأكُّد بشكٍل مبارش من 

تطبيق إجراءات النظافة الصّحية والتعقيم الصحيح واكتساب 

مزيد من السيطرة عىل هذه العمليات.

وبالنسبة إىل ظروف العمل املحّددة التي تضع املوظّف يف 

احتكاٍك وثيق باآلخرين، تويص منظّمة الصّحة العاملية باستخدام 
كاممات غري طبّية، عىل أن يُصار إىل غسلها بشكل متكّرر.10

وينبغي أن تأخذ تدابري التنظيف والتعقيم يف االعتبار املخاطر 

البيئية والصّحية وتلك املتعلّقة بالسالمة التي قد تنجم عن 

املنتجات واإلجراءات املُعتَمدة. عىل سبيل املثال، تنصح 

إعداد إجراءات فّعالة للتنظيف والتعقيم للتشجيع عىل اعتامد النامذج القامئة 
عىل إعادة االستخدام

منظّمة الصّحة العاملية باستخدام الجرعة الصحيحة من املواد 

الكيميائية املخّصصة للتنظيف والتعقيم، والتحّقق من درجات 
حرارة التشغيل املوىص بها آلالت غسل األطباق/املالبس.11

الخالصات األساسية:

ينبغي وضع بروتوكوالت واضحة وشاملة للموظّفني من   •

أجل ضامن التنفيذ الناجح إلجراءات الصّحة والتعقيم

تُعترَب السالمة والنظافة الصّحية أساسيّتنَْي يف منوذج   •

االستخدام األحادي ويف منوذج إعادة االستخدام عىل حّد 

سواء

تسمح مناذج إعادة االستخدام ألصحاب املصلحة بضامن   •

تطبيق إجراءات النظافة الصّحية والتعقيم الصحيح 

مبارشًة، وبالتايل اكتساب مزيد من السيطرة عىل هذه 

العمليات

ينبغي التأكُّد من أنَّ املوظّفني ال يستعملون القّفازات/  •

الكاممات األحادية االستخدام إاّل عندما يكون ذلك رضوريًا 

من الناحية الصّحية

ينبغي تطبيق مامرسات اإلدارة السليمة للمنتجات   •

الكيميائية لتجنُّب اآلثار عىل صّحة اإلنسان )املوظّفني 

والنزالء( وعىل البيئة

منظّمة الصّحة العاملية. )2020(. نصائح بشأن استخدام الكاممات يف سياق جائحة كوفيد-19: إرشادات مبدئية، 5 حزيران/يونيو 2020. منظّمة الصّحة العاملية.  10
IGO 3.0 CC BY-NC-SA :الرتخيص .https://apps.who.int/iris/handle/10665/332293  

منظّمة الصّحة العاملية. )2020(. االعتبارات التشغيلية إلدارة جائحة كوفيد-19 يف قطاع الضيافة: إرشادات مبدئية، 30 نيسان/أبريل 2020. منظّمة الصّحة العاملية.  11
IGO 3.0 CC BY-NC-SA :الرتخيص .https://apps.who.int/iris/handle/10665/331937  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332293
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331937


7توصيات لقطاع السياحة ملواصلة اتّخاذ اإلجراءات بشأن التلّوث البالستييك خالل فرتة التعايف من مرض فريوس كورونا )كوفيد-19(

© Surangaw - Dreamstime.com

إنَّ االســتخدام املتزايد للمواد غري القابلة إلعادة االســتعامل 

يفــرض ضغطًا إضافيًا عــىل البنية التحتية إلدارة النفايات يف 

املقاصــد، التي غالبًا ما تتعــرّض أيًضا للتأثريات الناجمة عن 

الطابع املوســمي للســياحة. وميكن أن يؤّدي ذلك إىل ارتفاع 

التكاليــف واألعبــاء إلدارة تدفّقات النفايات. وإذا مل يكن 

مــن املمكن تجنُّب املواد أو العبوات البالســتيكية األحادية 

االســتخدام، من املستحســن إعطاء األفضلية للتصاميم واملواد 

واألشــكال التي ميكن جمعها وإعادة تدويرها محلّيًا بشــكٍل 
فعال.12

من املهّم إرشاك مورّدي املواد والعبوات البالســتيكية يف 

هذا املوضوع. فمن شــأن هذه املشــاركة أن تُعزِّز أيًضا فهم 

التحّديــات والُفرَص التي ينطــوي عليها النظام املحّل لجمع 

النفايــات وإعــادة تدويرها، من أجل ضامن اتّخاذ القرارات 

الصحيحــة وفًقا للقــدرات املتوفّرة إلدارة النفايات/البنية 

التحتيــة املتوفّرة يف املقصد. وتشــمل الخيارات تقنيات التقليل 

مــن النفايات )البالســتيكية( وفرزها وفصلها، ومنع اختالط 

النفايات غــري الخطرة بالنفايات الخطرة.

وعند اختيار عبوة أو ماّدة بالســتيكية أحادية االســتخدام، 

ينبغــي اعتبار هذا اإلجراء مؤقّتًا فحســب ولفرتٍة زمنية 

محــدودة قدر اإلمكان. مبعنــى آخر، ينبغي التأكُّد من إعادة 

النظر يف قرار اســتعامل عبوة أو ماّدة بالســتيكية أحادية 

االســتخدام يف مرحلة زمنية محّددة مســبًقا. وبهذه الطريقة، 

ميكــن إعادة تقييم القرارات املتّخــذة رسيًعا لتلبية االحتياجات 

تقييم استخدام العبوات واملواد البالستيكية التي ال ميكن تفاديها، واالستفسار 
عن إمكانية إعادة تدويرها، وإعادة تقييم الحاجة إليها بشكٍل منتظم 

القصرية األمد عند اســتئناف العمل، وإعادة النظر يف تلك 

القــرارات عىل املدى البعيد، حاملــا تتوفّر معلومات علمية 

إضافية. 

الخالصات األساسية:

إذا مل يكن من املمكن تجنُّب العبوات/املواد البالستيكية   •

األحادية االستخدام، تُعطى األفضلية للبالستيك القابل 

إلعادة التدوير/القابل للتسميد و/أو العبوات/املواد 

البالستيكية التي تتضّمن محتويات أُعيد تدويرها

ينبغي النظر يف قدرة البنية التحتية املتوفّرة إلدارة النفايات   •

عىل معالجة التدفُّق املتزايد من النفايات البالستيكية 

بطريقة مستدامة ودائرية )قابلة إلعادة التدوير أو قابلة 

للتسميد(

ينبغي تقليل النفايات )البالستيكية( وفرزها وفصلها   •

لتجنُّب اختالطها بالنفايات الخطرة

ينبغي التعامل مع قرارات اعتامد املواد والعبوات   •

البالستيكية األحادية االستخدام باعتبارها مؤقّتة، ومراجعة 

االحتياجات التشغيلية الطويلة األمد بشكٍل منتظم يف ضوء 

أحدث التوصيات العلمية والصّحية املتوفّرة

Reuse – Rethinking Packaging أيّار/مايو 2020(. إعادة االستخدام – إعادة النظر يف التغليف( The New Plastics Economy مؤّسسة إيلني ماك آرثر، اقتصاد البالستيك الجديد  12
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أّدى وضع بروتوكوالت النظافة الصّحية والسالمة من ِقبَل 

املؤّسسات السياحية إىل مزيٍد من السيطرة عىل ما يدخل يف 

عملياتها.13 مُيثّل ذلك فرصًة لتعزيز آليات التواصل مع املورّدين 

)أو إنشائها يف حال مل تكن موجودة( من أجل زيادة التأثري 

والتنسيق، وبالتايل ضامن تطبيق ورصد بروتوكوالت النظافة 

الصّحية والسالمة. وميكن االستفادة من هذا التأثري للمؤّسسات 

السياحية عىل سالسل التوريد لتقليل كّمية العبوات واملواد 

البالستيكية غري الرضورية التي تدخل يف عمليات السياحة، 

والتي ستحتاج إىل التعقيم والتخلُّص منها بشكل صحيح. 

وبالنسبة إىل مناذج إعادة االستخدام، ميكن عند االقتضاء تطوير 

بروتوكوالت مشرتكة مع املورّدين لضامن التنفيذ الناجح لتدابري 

الصّحة والسالمة.

كذلك، فإنَّ االهتامم املتزايد مبا تنتجه العمليات السياحية من 

نفايات سوف يتطلّب مستًوى أعىل من الضامنات والربوتوكوالت 

املنّقحة. يف سياق جائحة كوفيد-19، من املرّجح أن يزداد تدفُّق 

النفايات الخطرة، ال سيّام يف حال ثبوت إصابة مؤكّدة. وتنجم 

عن النفايات الخطرة أعباء أكرب من تدفُّقات النفايات األخرى، 

كام تزداد املساءلة املتوقّعة من مصدر النفايات ومن خدمة 

إدارة النفايات. يف هذا اإلطار، يُشّدد برنامج األمم املتّحدة للبيئة 

عىل رضورة زيادة فرز النفايات وفصلها، من أجل تجنُّب معالجة 

النفايات غري الخطرة كنفايات خطرة أو خلطها بالنفايات الخطرة.14 

عالوًة عىل ذلك، تربز الحاجة إىل زيادة مشاركة مقّدمي خدمات 

إدارة النفايات لضامن جمع النفايات )البالستيكية( وفرزها ريثام تتّم 

إعادة تدويرها أو التخلُّص منها بالشكل الصحيح.

إرشاك املوّردين، ومقّدمي خدمات إدارة النفايات، والحكومات املحلّية من 
أجل تحسني فّعالية اإلجراءات وتعزيز التنسيق واملرونة 

يُنَصح أيًضا بأن تقوم املؤّسسات السياحية بتعزيز التنسيق مع 

السلطات األساسية املعنيّة ومع نظرائها للتقليل من النفايات 

الخطرة. وتويص منظّمة السياحة العاملية بـ«اعتامد وتكييف 

قة وقابلة للتنفيذ، متاشيًا مع التقييم  عمليات وإجراءات ُمنسَّ

القائم عىل األدلّة للمخاطر عىل الصّحة العاّمة، والتنسيق 

الكامل مع الرشكاء املعنيّني من القطاَعنْي العام والخاّص.«15  

وينبغي أن يؤّدي هذا التنسيق إىل زيادة االستثامر واالبتكار يف 

البنية التحتية إلدارة النفايات.

الخالصات األساسية:

ينبغي تعزيز آليات التنسيق مع املورّدين )أو إنشائها   •

يف حال مل تكن موجودة(  لزيادة التأثري وتحسني تدفُّق 

املعلومات من أجل ضامن تطبيق بروتوكوالت النظافة 

الصّحية والسالمة املعمول بها

ينبغي االستفادة من هذا التأثري للتقليل من كّمية العبوات   •

واملواد البالستيكية غري الرضورية التي تدخل يف عمليات 

السياحة

ينبغي زيادة إرشاك مقّدمي خدمات إدارة النفايات لضامن   •

جمع وفرز النفايات )البالستيكية( غري الخطرة ريثام تتّم 

إعادة تدويرها أو التخلّص منها بالشكل الصحيح

ينبغي تعزيز التنسيق مع السلطات األساسية املعنيّة ومع   •

النظراء للتقليل من النفايات الخطرة

املجلس العاملي للسفر والسياحة )أيّار/مايو 2020(. الضيافة – الربوتوكوالت العاملية للنهج العادي الجديد  13
Hospitality – Global Protocols for the New Normal. https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp  

 19-Covid 19-برنامج األمم املتّحدة للبيئة )أيّار/مايو 2020(. صحيفة وقائع حول إدارة النفايات يف سياق جائحة كوفيد  14
Waste Management Factsheet. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/COVIDWM.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

.Global guidelines to restart tourism منظّمة السياحة العاملية )أيّار/مايو 2020(. مبادئ توجيهية عاملية الستئناف السياحة   15
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf  

https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-T
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يَُعّد التواصل املتّسق والشّفاف عاماًل أساسيًا للتنفيذ الناجح 

لتدابري النظافة الصّحية والسالمة وإلعادة بناء الثقة بني العمالء. 

يف هذا الصدد، يوىص بأن يعكس التواصل الجهود املبذولة 

ملعالجة التلّوث البالستييك يف الربوتوكوالت، وأن يتّم توجيهه 

إىل املوظّفني والرشكاء. بالتايل، ينبغي تحديد أدوار املوظّفني 

والتوقّعات املُنتظَرة منهم بشكٍل واضح )وكذلك بالنسبة إىل 

املورّدين، حيثام أمكن(، وتحديًدا من ناحية كيفية التقليل من 

استخدام البالستيك وتنفيذ مناذج إعادة االستخدام، مع االمتثال 

لتدابري النظافة الصّحية والسالمة )من خالل إجراءات العمل 

املوّحدة مثاًل(. 

ويوىص بأن تقوم املؤّسسات السياحية بإطالع الزبائن عىل 

الربوتوكوالت، عرب الوسائل الرقمية ويف املوقع نفسه عىل حّد 

سواء. وينبغي إطالع النزالء عىل اآللية املُعتَمدة لتنفيذ التدابري 

املُخطَّط لها وإبالغهم بطرق االستخدام اآلمن للمعّدات/املواد 

)مثاًل: اإلعالن عن الجداول الزمنية للتنظيف، وتقديم إرشادات 

لتشغيل محطّات إعادة تعبئة املياه(.

ختاًما، ينبغي عىل املقاصد واملؤّسسات السياحية أن تُبلّغ بشكل 

رصيح وشّفاف ومتّسق عن اإلجراءات املتّخذة ملعالجة النظافة 

نة للتعامل مع املواد  الصّحية عن طريق اسرتاتيجية ُمحسَّ

البالستيكية. 

ضامن التواصل الرصيح والشّفاف مع املوظّفني والعمالء

الخالصات األساسية:

ينبغي تسليط الضوء عىل الجهود املبذولة ملعالجة   •

هة إىل  التلّوث البالستييك يف الربوتوكوالت واالتّصاالت املُوجَّ

املوظّفني والرشكاء

ينبغي توضيح أدوار املوظّفني والتوقّعات املُنتظَرة منهم   •

حول كيفية الحّد من استخدام البالستيك وتنفيذ مناذج 

إعادة االستخدام مع االمتثال لتدابري النظافة الصّحية 

والسالمة

ينبغي إطالع النزالء عىل اآللية املُعتَمدة لتنفيذ التدابري   •

املُخطَّط لها )مثاًل: اإلعالن عن الجداول الزمنية للتنظيف، 

وتكليف موظّفني بتشغيل محطّات إعادة تعبئة املياه؛ 

إلخ.( 

ينبغي تزويد النزالء بتوصيات واضحة حول بروتوكوالت   •

استخدام/تنظيف املعّدات/املواد املتوفّرة لهم

ينبغي اإلبالغ بشكل دقيق وشّفاف ومتّسق عن اإلجراءات   •

املتّخذة ملعالجة النظافة الصّحية عن طريق اسرتاتيجية 

نة بشأن املواد البالستيكية  ُمحسَّ
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وفًقا ملنظّمة الصّحة العاملية، »أثبتت أزمة كوفيد-19 أنَّ الناس 

سوف يدعمون السياسات حتّى الصعبة منها إذا اتّسمت عملية 

اتّخاذ القرار بالشفافية واستندت إىل البيّنات وكانت شاملة 

للجميع، واستهدفت بوضوح حامية صّحتهم وأرَُسهم وُسبُل 

عيشهم بدالً من أن تستهدف خدمة املصالح الخاّصة.«  

إذا اتُِّخَذت إجراءات طموحة للحّد من التلّوث البالستييك، 

وترافَق ذلك مع إرساء اإلجراءات الصحيحة وآليات الضامن 

املناسبة، تتعّزز عملية حامية صّحة اإلنسان اآلن ويف املستقبل. 

تعتمد األمثلة التالية عىل األسئلة واملناقشات املتعّددة التي 

تواجهها املؤّسسات السياحية أثناء استعدادها الستئناف العمل. 

يهدف قسم األسئلة الشائعة أدناه إىل إلقاء الضوء عىل الُسبُل 

التي ميكن من خاللها للمؤّسسات السياحية أن متيض قدًما 

بطموحاتها ملعالجة التلّوث البالستييك عند مواجهة أسئلة محّددة 

جًدا صادرة عن مجموعات مختلفة. ال يتمثّل الهدف من قسم 

األسئلة الشائعة يف تقديم نظرة شاملة عن األسئلة التي قد تُطرَح 

عند قيام العاملني يف مجال السياحة بتنفيذ بروتوكوالت النظافة 

الصّحية، بل تسعى إىل تقديم أمثلة عن طرق تطبيق »التوصيات 

الخاّصة بقطاع السياحة ملواصلة اتّخاذ اإلجراءات بشأن 

التلّوث البالستييك خالل فرتة التعايف من مرض فريوس كورونا 

)كوفيد-19(« واألساس املنطقي الكامن وراءها.

يف الغرف...

هل يُعتَب »تغليف جهاز التحكّم عن بُعد بغالف بالستييك«   .1

تدبريًا مفيًدا للتعقيم؟

ال يُعترَب الغالف البالستييك تدبريًا من تدابري التعقيم بحّد   •

ذاته. فإذا تّم ملس الجهاز املغلّف من ِقبَل موظّف مل يغسل 

يَديه، فقد يتحّول إىل مصدر النتقال عدوى كوفيد-19. 

بداًل من التغليف بالبالستيك، ينبغي تعقيم جميع املواد   •

املتاحة للنزالء تعقياًم صحيًحا.

كذلك، ينبغي اعتامد إجراءات واضحة لضامن تجنُّب املوظّفني   •

ملس أّي أغراض، مثل أجهزة التحكُّم عن بُعد، بأيٍد غري معّقمة.

عىل سبيل اإلضافة، سيؤّدي ذلك إىل تجنُّب الحاجة إىل   •

التخلُّص بشكل صحيح من الغالف البالستييك، وهي ماّدة 

بالستيكية غري قابلة إلعادة التدوير.

األسئلة املتكّررةالخالصات
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يف حال كان ال بّد من تغليف املواد بالبالستيك، ينبغي   •

تعقيمها أيًضا.

هل ينبغي ملقّدمي خدمات اإلقامة العودة إىل وسائل الرفاه   .2

األحادية، بدالً من الشامبو/الصابون/العبوات األخرى القابلة 

إلعادة التعبئة؟

إنَّ استخدام وسائل الرفاه األحادية سيتطلّب اعتامد   •

بروتوكوالت السالمة، بدًءا بـ)1( املورّد، مرورًا بـ)2( تحضري 

غرف النزالء، وصواًل إىل )3( التخلُّص الصحيح من املحتويات 

والعبوات البالستيكية املرتوكة.

من شأن اعتامد بروتوكوالت التنظيف لعبوات الشامبو/  •

الصابون القابلة إلعادة التعبئة أن يفي مبتطلّبات النظافة 

الصّحية، وأن مينح مزيًدا من التحّكم بعملية )1( تنظيف 

العبوة و)2( إعادة تعبئتها عند الرضورة، وبالتايل تقليل 

العبء عىل عمليات إدارة النفايات.

باإلضافة إىل ذلك، يوىص بتتبُّع بروتوكوالت التنظيف وإبالغ   •

النزالء بها بشكل واضح )مثاًل: الجداول الزمنية، وسائل 

املساعدة البرصية/العالمات، ...(.

يف أماكن تناول األطعمة 
واملرشوبات...

هل ينبغي التوّقف عن استعامل محطّات املياه القابلة   .3

إلعادة التعبئة؟

ينبغي ضامن سالمة ونظافة مناذج إعادة االستخدام من   •

خالل بروتوكوالت التعقيم الدقيق.

بغّض النظر عاّم إذا كانَت العبوة تُستخَدم ملرّة واحدة أو   •

ميكن إعادة تعبئتها، فإنَّ أّي ماّدة/غرض ميكن أن يكون قد 

احتّك به النزيل أو املوظّف يحتاج إىل التعقيم/التنظيف 

بالطريقة الصحيحة. 

قد يُحرِض النزالء عبواتهم الخاّصة القابلة إلعادة التعبئة   •

لتجنُّب استعامل العبوات البالستيكية األحادية االستخدام 

)إْن أمكن( وللتحكُّم بطريقة التعقيم بشكل مبارش. 

هل ينبغي أن تُعطي املطاعم وخدمات تقديم الطعام   .4

األفضلية ألدوات املائدة التي تُستخَدم ملرّة واحدة من أجل 

احرتام معايري النظافة الصّحية؟

إذا تّم تنظيف وتعقيم األطباق واألدوات واألواين الزجاجية   •

بالطريقة الصحيحة، ينبغي التشجيع عىل اعتامد مناذج إعادة 

االستخدام، أكرث من أدوات املائدة التي تُستخَدم ملرّة واحدة.

هل التعبئة املزدوجة للمنتجات الغذائية واملرشوبات هي   .5

مامرسة موىص بها من ناحية النظافة الصّحية؟ 

ال تُعترَب األغلفة البالستيكية مبثابة تدبري من تدابري التعقيم،   •

وبالتايل فإنَّ التغليف املزدوج يُعطي انطباًعا زائًفا باألمان/

الحامية للمستهلكني، كام يتسبّب أيًضا بهدر املوارد. 
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