
 

ق يتحقفي  همأملعربون عن ي العالمفي لسفر والسياحة ا قطاع كبار مسؤولي
   باريس األطراف الحادي والعشرين في مؤتمرنتائج إيجابية خالل 

 
اإلطارية األمم المتحدة الدول األطراف في اتفاقية لدورة الحادية والعشرين لمؤتمر في إطار ا – 30/11/2015، ليامونتر
بالمساهمة في  همقطاعالتزام  "رابطة السفر العالمي تحالف"أعضاء  كررفي باريس هذا األسبوع،  نعقدتغير المناخ التي تبشأن 

 عن آمالهم في نجاح المحادثات.  اعربو أو  تغير المناخمكافحة 
 

قطاع  يعربوالمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة قائاًل: "  تحالفالسيد دافيد سكوسيل بصفته رئيس صّرح الوقد 
تحالف رابطة "، ويؤكد من جديد أن منظماتنا التي تعمل معًا في إطار محادثات باريسنجاح السياحة والسفر عن أمله في 

 مكافحة تغير المناخ". في ملتزمة بتقديم مساهمة مجدية وطويلة األمد  "السفر العالمي
 

من واحدة  عملفرصة  ويوفر يلعالماالنتائج المحلي اإلجمالي من  ٪ 10وأضاف قائاًل: "يساهم قطاع السياحة والسفر بحوالي 
أكثر من مليار شخص الحدود الدولية كل عام، ومن المتوقع أن يصل  عبرعلى هذا الكوكب. ويفرصة إحدى عشرة كل بين 
اجتماعية واقتصادية تنمية إلى هذا النمو في قطاع السياحة والسفر  يؤدي. وسوف 2030مليار بحلول عام  1.8إلى العدد هذا 

   جميع أنحاء العالم، وال سيما في البلدان األقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.ضخمة في 
 
السياحة مساهمة تأثيره على بيئتنا من أجل ضمان استمرار و نمو القطاع بين فصل الضمان عن كبيرة مسؤولية  ونمسؤولنحن و 

 ". طويلة األمدالالتنمية في الشامل و في النمو االجتماعي واالقتصادي 
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 عامة مالحظات 

من آثار طويل بالتخفيف على المدى الأعربت الصناعات الهامة التي تشكل قطاع السياحة والسفر في السابق عن التزاماتها 
 تغير المناخ:

 
صناعة الطيران: 

  )الوقود استهالك كفاءةمن أجل تحسين متجانسة هدافًا أوضعت صناعة الطيران ومنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو 
 .المحايد الكربوني النمو خالل من 2020 عام من بدءاً  الكربون أكسيد ثاني انبعاثات صافي مستويات تثبيتو 

  صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف   خفض هو جلاأل طويل هدفاً  عينها نصب يضاً أالطيران  صناعة تضعو
 . 2005 عاملمقارنة بخط األساس المرجعي  2050بحلول عام 

واقع ملموس سالفة الذكر على تحويلها إلى الوعكفت اإليكاو والدول األعضاء فيها وكذلك صناعة الطيران منذ وضع األهداف 
: اعتماد تكنولوجيا جديدة وأنواع وقود بديل؛ وتحسين العمليات؛ واالستخدام هي من خالل تنفيذ مجموعة من التدابير المختلفة

ستقرار في انبعاثات ثاني االاألمثل للبنية األساسية؛ ووضع مقياس عالمي قائم على آليات السوق لتمكين الصناعة من تحقيق 
. وعالوة على ذلك، فإن اإليكاو بصدد وضع قاعدة قياسية لترخيص انبعاثات ثاني أكسيد 2020بدءًا من عام أكسيد الكربون 

. وبفضل الشراكات القّيمة والتعاون مع صناعة الطيران ومع منظمات أخرى، تمكن 2016عام  فيالكربون من الطائرات 
مل وطنية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات وتقديمها إلى نصف الدول األعضاء في اإليكاو من إعداد خطط ع

     .المنظمة
 

 البحرية والسفن المالحة

 30 بنسبةثاني أكسيد الكربون  انبعاثاتيضمن كفاءة استخدام الطاقة من أجل خفض  صميمتجديدة ذات  سفن بناء ٪ 
 .2030 عام بحلول

 استهالك الوقود  لخفض السفنوصيانة  المسارات تخطيطمن أجل  السفن"في  لطاقةاكفاءة استخدام  في لتحكما خطط" تنفيذ
 . 2013ثاني أكسيد الكربون منذ عام  انبعاثاتو 

 20تصل إلى  بنسبة الكهرباءإضاءة خاصة لتقليل استهالك  استخدام ٪ . 
  5 بنسبة الوقود استهالك لتقليل الدهانات من خاصة بأنواع السفنهياكل  طالء ٪  . 

 
 على مستوى القطاع

حثات بامال في إطارتحدي تغير المناخ" الريادة في مواجهة " كتيبًا بعنوان 2009عام   لسفر والسياحةالعالمي لمجلس ال أصدر
الشركات الرائدة في مجال السفر والسياحة  المجلس من أعضاء التزمحيث  ،التفاقيات الدوليةالمناخ المؤيدة لبشأن العالمية 

هذا  ورد. و 2035عام  حتى 2005٪ من عام 50بنسبة في القطاع  ثاني أكسيد الكربونانبعاثات  خفضبعلى مستوى العالم، 
الربط بين اإلجراءات  – 2015 في عام لسياحة والسفرا: "بعنوان في تقرير جديد الجاري الشهرفي مستهل مجددًا االلتزام 
. "العالميةية المناخ  

 
action-climate-global-connecting-2015-tourism-and-research/travel-http://www.wttc.org/research/policy  
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 من المنظمات األعضاء التالية:  "رابطة السفر العالمي تحالف"يتكون 

 المجلس الدولي للمطارات 
 الرابطة الدولية لخطوط الطيران 
  الدوليمنظمة الطيران المدني 
 اتحاد النقل الجوي الدولي 
 رابطة السفر في آسيا والمحيط الهادي 
 منظمة السياحة العالمية 
 العالمي للسفر والسياحة  المجلس 
 

للنمو االقتصادي  باعتبارهما قاطرةلسياحة والسفر افهم أفضل لدور  التوصل إلىمن أجل رابطة السفر العالمي  تحالفويعمل 
. لصناعة السياحة والسفر ومستدام وطويل األمد رباحمدر لألالحكومات سياسات تسهم في نمو وضع ضمان لالعمل، و فرص و 

 أفكارهممواءمة في  ،قوىو  "صوت واحد" بـ المتمثل في التحدثهدفها رابطة السفر العالمي من خالل  تحالفويستمر قادة 
 2015في أبريل  تحالفوقد أعلن ال. على االستمرار والنمو قطاع السياحة والسفربقدرة الوعي ع نطاق يتوسوجهودهم من أجل 

 :على الجميع تنفيذهاز الجهود المشتركة التي يجب تعزّ  "خطة من أجل تحقيق النمو والتنمية"عن 
 
/ coalition-association-travel-www.wttc.org/advocacy/global 
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