
 

مشكلة التلوث بالب�ستيك � السياحة

 

 

www.globaltourismplasticsinitiative.org

#InnovateEliminateCirculate
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هذا، ويتحلل التلوث بالب�ستيك مع مرور الوقت إ� شظايا صغ�ة تتحول إ� 

جسي�ت ب�ستيكية تلوث ال�بة وا�ياه، وينتهي بها ا�مر إ� أن تأكلها 

الحيوانات وا�س�ك و� النهاية الب�.

قنينة ب�ستيكية واحدة 

تستغرق مئات السن� 

لتتحلل

 الق�مة البحرية � البحر ا�بيض ا�توسط

 تزيد بنسبة تصل إ� ٤٠ � ا�ئة � ذروة

موسم السياحة

Global Tourism
Plastics Initiative

 حان الوقت ل� تتصدى
السياحة للتلوث بالب�ستيك

ع� الصعيد العا�ي، ننتج

 ٣٠٠ مليون 
طن من الب�ستيك الجديد كل عام

التلوث بالب�ستيك هو أحد التحديات البيئية 

الرئيسية � ع§نا، وللسياحة دور مهم 

تؤديه للمساهمة � الحل. الكث� من 

الب�ستيك ا�ستخدم � السياحة يتم التخلص 

منه وغالبًا ما ´ ³كن إعادة تدويره، م� 

يؤدي إ� التلوث بكميات كب�ة.

و¾ا أن 80 � ا�ئة من إج�½ ا�نشطة السياحية يجري � ا�ناطق 

الساحلية، ³كن للتلوث بالب�ستيك الناجم عن السياحة أن ينتهي 

بسهولة � ا�حيطات وا�جاري ا�ائية.

قنينة ب�ستيكية واحدة، عندما ´ يتم إعادة تدويرها، تستغرق 

مئات السن� لتتحلل، بين� تلِوث ا�جاري ا�ائية وا�ماكن ا�فتوحة 

لعدة قرون. ك� أن إنتاج أكÁ من 300 مليون طن من الب�ستيك 

الجديد كل عام يستنزف ا�وارد الطبيعية ويساهم � زيادة 

انبعاث غازات الدفيئة التي تتسبب � ا´حتباس الحراري لكوكب 

ا�رض.

قطعت ال�كات وا�قاصد السياحية أشواطا بعيدة باتجاه 

الحد من تأث�ها عÊ البيئة وللعمل بانسجام مع الطبيعة. 

ويعد اتخاذ إجراءات للحد من التلوث بالب�ستيك وا´نتقال إ� 

التدوير � استخدام ا�واد الب�ستيكية أمرًا بالغ ا�همية لتعزيز 

́ستدامة � هذا القطاع، ما من شأنه أن يساعد عÊ الحد من  ا

التلوث بالب�ستيك وخفض كمية الب�ستيك الجديد الذي يجب 

إنتاجه.

مشكلة التلوث الب�ستيÑ � السياحة هي أكÐ من أن تعالجها 

أي منظمة ¾فردها. �واكبة حجم ا�شكلة، يجب إحداث 

تغي�ات عÊ طول سلسلة القيم السياحية بأكملها. ولذلك، 

يقوم ا�عني� بالسياحة حول العاÒ بالعمل مًعا، ويتبعون نهًجا 

منتظ� بواسطة ا�بادرة العا�ية بشأن الب�ستيك � السياحة.
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www.oneplanetnetwork.org/gtpi

اÓستغناء عن العبوات وغ�ها من ا�واد الب�ستيكية التي تسبب 
مشاكل أو التي ´ لزوم لها،

اتخاذ إجراءات ل�بتعاد عن ا�نتجات / ا�واد الب�ستيكية ذات 
́ستخدام / البدائل  ́ستخدام الواحد وا´تجاه نحو Ôاذج إعادة ا ا

́ستخدام، القابلة Óعادة ا

ا´لتزام بسلسلة القيم للعمل عÊ التوجه نحو استخدام 100% 
́ستخدام أو إعادة  من العبوات الب�ستيكية القابلة Óعادة ا

التدوير أو التحويل إ� س�د،

اتخاذ إجراءات لزيادة كمية ا�حتوى ا�عاد تدويره � جميع 
العبوات الب�ستيكية وا�واد ا�ستخدمة،

́ستث�ر لزيادة معد´ت إعادة التدوير وتحويل  ا´لتزام بالتعاون وا
ا�واد الب�ستيكية إ� س�د،

تقديم تقارير علنية وسنوية عن التقدم ا�حرز لتحقيق هذه 
ا�هداف.

 ا�بادرة العا�ية بشأن
 الب�ستيك � السياحة: نهج

منتظم إزاء التلوث بالب�ستيك

 السياحة ينبغي أن تكون السياحة
جزًءا من الحل

 دعم قطاع السياحة ¡تخاذ إجراءات
بشأن التلوث بالب�ستيك

ا�بادرة العا�ية بشأن الب�ستيك � السياحة ستقدم الدعم لل�كات 

وا�قاصد والجمعيات وا�نظ�ت غ� الحكومية من خ�ل:

إنضموا إ¤ ا�بادرة العا�ية بشأن التلوث بالب�ستيك

من خ�ل اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة �كافحة التلوث الب�ستي� ، ¨كن أن تساعد صناعة السياحة � 
الحفاظ ع� ا²ماكن والحياة ال³ية ذات ا²همية الكب°ة للوجهات وح¯يتها.

اتصل بنا:اتصلوا بنا �عرفة كيفية التحول إ¤ جزء من الحل �شكلة التلوث بالب�ستيك:

ا�بادرة العا�ية بشأن الب�ستيك � السياحة تقوم بتوحيد رؤية القطاع 

السياحي لوضع حلول جذرية �سباب التلوث بالب�ستيك. وهي تتيح لل�كات 

والحكومات والجهات ا�عنية ا�خرى � مجال السياحة اتخاذ إجراءات 

متضافرة، فتكون قدوة للتحول نحو التدوير � استخدام الب�ستيك.

وا�بادرة هي ¾ثابة واجهة قطاع السياحة "ل�لتزام العا�ي الجديد بشأن 

اقتصاد الب�ستيك"، الذي بات يتضمن � إطاره أكÁ من Û 500كة وحكومة 

́قتصاد الب�ستيك"  وغ�ها من ا�نظ�ت، ما يت�Ü مع "الرؤية الجديدة 

وإطارها وتعريفاتها لحشد قدرة قطاع السياحة العا�ي نحو اتخاذ إجراءات 

متضافرة ضد التلوث بالب�ستيك.

ا�بادرة العا�ية بشأن الب�ستيك � السياحة تتطلب من ا�نظ�ت السياحية 

تقديم مجموعة من ا´لتزامات ا�لموسة والقابلة للتنفيذ بحلول عام 2025:

تبادل ا�علومات حول مواجهة تحدي التلوث بالب�ستيك والحلول 
التي يتم تطبيقها � جميع أنحاء القطاع،

تعزيز م�رسات ال�اء التي تراعي البصمة الب�ستيكية للمنتجات 
والخدمات وتشجع التدوير � استخدام الب�ستيك،

́بتكار وتسهيل التعاون ب� الحكومات ا�حلية  تشجيع ا
وا�نظ�ت وال�كات،

دعم التقدم ا�بلغ عنه من قبل جميع ا�وقع� ووضع معيار 
لÝداء،

اÓع�ن عن اÓجراءات التي اتخذها ا�وقعون وإبراز قيادة 
القطاع.

بيئتنا الطبيعية ا�ش�كة هي واحدة من ا�صول ا�كÐ قيمة � قطاع 

السياحة، ول�كات السياحة وا�قاصد والجمعيات وا�نظ�ت غ� 

الحكومية دور مهم تؤديه كأوصياء عÊ هذه ا�ناطق ا�فتوحة.

عن طريق ا�بادرة العا�ية بشأن الب�ستيك � السياحة، ³كن لقطاع السياحة 

تقديم مساه�ت إيجابية، مثل:

الحد من النفايات والتلوث واستنزاف ا�وارد الطبيعية وانبعاثات 
غازات الدفيئة،

توعية ا�وظف� والضيوف بقضايا الحفاظ عÊ البيئة لت�� 
́ستخدام الواحد، ا�نتجات الب�ستيكية ذات ا

التأث� عÊ ا�وردين Óنتاج بدائل أكÁ استدامة للمنتجات 
́ستخدام الواحد، الب�ستيكية ذات ا

العمل مع الحكومات لتحس� مرافق معالجة النفايات ا�حلية 
والبنية التحتية � ا�جتمعات ا�حلية،

إيجاد سبل عيش مستدامة ومزدهرة عÊ ا�دى البعيد، بوئام مع 
الطبيعة.


