إعالن غالسكو:
التـزام بعقـد مـن العمـل فـي السـياحة مـن
أجـل المنـاخ
نعرف منذ زمن بعيد أن اعتمادنا على الوقود األحفوري واالسـتخدام غير المسـتدام لألراضي وأنماط االسـتهالك
بهـدر تـؤدي إلـى تغيـر المناخ والتلـوث وفقدان التنـوع البيولوجي .وها بوبـاء كوفيد 19-مؤخرا يعمّـق وعينا بالصلة
القائمـة بيـن هذه اآلثار والمخاطر على صحة اإلنسـان.
إن إلعـادة التـوازن فـي عالقتنـا بالطبيعـة أهميـة حاسـمة لتجديـد صحـة البيئيـة الطبيعيـة ورفاهيتنـا الشـخصية
واالجتماعيـة واالقتصاديـة .وهـذا أمـر بالـغ األهميـة للسـياحة ،التـي تعتمد علـى النظـم البيئية الزاهـرة وتربطنا
بهـا .وإن إصحـاح الطبيعـة – وتصحيـح عالقتنـا بهـا – هـو أمـر اساسـي لتعافـي قطاعنـا مـن الوبـاء ،فضلا ً عـن
ازدهـاره ومرونتـه في المسـتقبل.
إننـا لنعلـن التزامنـا المشـترك بتوحيـد جميـع أصحـاب المصلحـة فـي تحويـل السـياحة بغيـة اتخـاذ
إجـراءات فعالـة مـن أجـل المنـاخ .ونحـن ندعـم االلتـزام العالمـي بخفـض االنبعاثـات إلـى النصـف
بحلـول عـام  2030وبلـوغ الصفـر الصافـي فـي أقـرب وقت ممكـن قبل عـام  .2050وسـنعمل بثبات
علـى مواءمـة أفعالنـا مـع أحـدث التوصيـات العلميـة ،وذلـك حرصـا على أن يبقـى نهجنا متسـ ً
قا مع
ارتفـاع ال يزيـد عـن  1,5درجـة مئويـة فـوق مسـتويات مـا قبـل الثـورة الصناعيـة بحلول عـام .2100
تفيـد آخـر األبحـاث الصـادرة عـن منظمـة السـياحة العالميـة ومنتـدى النقـل الدولـي أن انبعاثـات ثانـي أكسـيد
الكربـون فـي السـياحة زادت بنسـبة  %60علـى األقـل بيـن  2005و ،2016حيـث تسـبب ثانـي أكسـيد الكربـون
المرتبـط بالنقـل فـي  %5مـن االنبعاثـات العالميـة فـي عـام  .2016ومـا لـم نعجـل بإزالـة الكربـون ،فـإن انبعاثـات
ثانـي أكسـيد الكربـون فـي القطـاع قـد ترتفـع بنسـبة  %25أو أكثـر بحلـول عـام  ،2030مقارنـة بعـام .2016
كمـا يبيـن فـي رؤيـة الكوكـب الواحـد مـن أجـل إنعـاش السـياحة بمسـؤولية ،فـإن االلتـزام باإلنعـاش األخضـر
والتخطيـط لـه يتيـح لنـا فرصـة فريـدة لتحويـل القطـاع بمـا يتماشـى مـع أهـداف اتفاقيـة باريـس .وإذا تمكنـا من
االبتعـاد بسـرعة عـن العمـل باسـتخدام مكثف للكربون والمـواد لتقديم التجـارب للزوار ،وأعطينـا األولوية لرفاهية
المجتمـع والنظـام البيئـي ،يمكـن للسـياحة أن تكـون رائـدة فـي التحـول إلـى مسـتقبل منخفـض الكربـون.
البديـل عـن ذلـك هـو تفاقـم الهشاشـة .فمـع تغيـر المنـاخ والتلـوث وفقـدان التنـوع البيولوجـي تتعـرض معظـم
األنشـطة السـياحية للخطـر .كمـا أن ارتفـاع مسـتوى ميـاه البحـار والفيضانـات المتكـررة وغيرهـا مـن الظواهـر
الجويـة المتطرفـة تهـدد سـبل عيـش المجتمـع فـي كل مـكان ،من البنيـة التحتية وسالسـل التوريـد إلى األمن
الغذائي.
تأثيـرات تغيـر المنـاخ ملموسـة بشـدة لـدى الفئـات الضعيفـة غيـر المتمثلـة علـى نحـو كاف ،مثـل النسـاء،
ومجتمعـات السـكان األصلييـن ،واألشـخاص الذيـن يعانـون مـن إعاقـات ،والدول الجزريـة الصغيرة .ويجـب للتحول
العـادل والشـامل للسـياحة أن يعطـي األولويـة ألصوات هذه الفئـات واحتياجاتها ،وكذلك ألصوات األجيال الشـابة
التـي سـوف تدفـع الثمـن الكامـل لتقاعسـنا عـن العمل.
االنتقـال العـادل إلـى الصفـر الصافـي قبـل عـام  2050لن يكـون ممكنًا إال إذا أدى انتعاش السـياحة إلى تسـريع
تبنـي االسـتهالك واإلنتـاج علـى نحو مسـتدام ،وإلى إعادة تعريف نجاحنا في المسـتقبل ،لكـي ى يقتصر على
القيمـة االقتصاديـة ،بـل ليكـون أيضـا ،وعوضا عن ذلـك ،لتجديد النظم البيئيـة والتنوع البيولوجـي والمجتمعات.

خطة منسـقة للعمل في السـياحة من أجل
المناخ
هـذا اإلعلان يرمـي إلـى توجيـه ومواءمـة العمـل المناخـي عبـر أصحـاب المصلحـة في السـياحة ،بمـا في ذلك
الـوكاالت الحكوميـة والمؤسسـاتية ،والجهـات المانحـة والمؤسسـات الماليـة ،والمنظمـات الدوليـة ،والمجتمـع
المدنـي ،والقطـاع الخـاص ،واألوسـاط األكاديميـة.
بصفتنـا موقعيـن ،نلتـزم بتقديـم خطـط العمـل المناخـي فـي غضون  12شـهرًا مـن التوقيـع عليها،
وبتنفيذهـا وف ً
قـا لذلك.
وإذا كانـت لدينـا خطـط جاهـزة ،فإننـا نلتـزم بتحديثهـا أو تنفيذهـا فـي نفـس الفتـرة لتتماشـى مـع
هـذا اإلعالن.
نلتـزم باإلبلاغ العلنـي عـن التقـدم المحـرز فـي تحقيـق األهـداف المؤقتـة وطويلـة األجـل ،وعـن
اإلجـراءات التـي يتـم اتخاذهـا ،مـرة فـي السـنة علـى األقـل.
لضمـان مواءمـة العمـل المناخـي فـي جميـع قطاعـات السـياحة ،نتفـق علـى خمسـة مسـارات
مشـتركة لخططنـا لمتابـع مـا يلـي:
القيـاس :قيـاس جميـع االنبعاثات المتعلقة بالسـفر والسـياحة والكشـف عنهـا .والتأكد مـن أن منهجياتنا وأدواتنا
متوافقـة مـع المبـادئ التوجيهيـة ذات الصلـة باتفاقيـة األمم المتحـدة اإلطارية بشـأن تغير المناخ بشـأن القياس
واإلبلاغ والتحقـق ،وأنها شـفافة ومتاحة.
إزالـة الكربـون :تحديـد وبلـوغ أهـداف تتماشـى مـع علـوم المنـاخ ،لتسـريع إزالـة الكربـون فـي السـياحة .وهـذا
يشـمل النقـل والبنيـة التحتيـة واإلقامة واألنشـطة والطعام والشـراب ومعالجـة النفايات .ولئـن كان للتعويض دور
ثانـوي ،فإنـه يجـب أن يكـون مكملا ً للتخفيضـات الحقيقية.
التجديـد :إنعـاش النظـم البيئيـة وحمايتهـا ،ودعـم قـدرة الطبيعـة علـى خفـض الكربون ،فضلا ً عن حمايـة التنوع
البيولوجـي واألمـن الغذائـي وإمـدادات الميـاه .ونظـرًا ألن الكثير من السـياحة يتمركـز في المناطـق األكثر تعرضًا
علـى الفـور لتأثيـرات تغيـر المنـاخ ،التأكـد مـن قـدرة القطاع علـى دعم المجتمعـات المتضـررة والمعرضـة للخطر
فـي بنـاء القـدرة علـى الصمـود والتكيف ومواجهـة للكـوارث .زد على ذلك مسـاعدة الزوار والمجتمعـات المضيفة
علـى تحقيـق تـوازن أفضل مـع الطبيعة.
التعـاون :تشـاطر األدلـة علـى المخاطـر والحلـول مـع جميـع أصحـاب المصلحـة ومع ضيوفنـا ،والعمل معًـا لضمان
أن تكـون خططنـا فعالـة ومنسـقة قـدر اإلمـكان .وتعزيـز الحوكمـة والقـدرة على العمـل على جميع المسـتويات،
بمـا فـي ذلـك السـلطات الوطنيـة ودون الوطنيـة والمجتمـع المدنـي والشـركات الكبيـرة والشـركات الصغيـرة
والمتوسـطة ،والفئـات الضعيفـة ،والمجتمعـات المحليـة ،والـزوار.
التمويـل :ضمـان كـون المـوارد والقـدرات التنظيميـة كافية لتحقيـق األهداف المحـددة في خطط المنـاخ ،بما في
ذلـك تمويـل التدريـب والبحـوث وتنفيذ األدوات المالية والسياسـاتية الفعالـة عند االقتضاء ،لتسـريع االنتقال.
وإننـا لنلتـزم بتقديـم خطط تتماشـى مع هـذه المسـارات لخفض انبعاثات السـياحة بمقـدار النصف
علـى مـدار العقـد المقبـل ،والوصـول إلـى صفـر صـاف مـن االنبعاثـات فـي أقـرب وقـت ممكـن قبل
عام .2050

