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إعداد: فواز كرامي

»لوفتهانزا« تعرض محطتها في برلين بـ 191 دينارًا 
وحدت اخلطوط اجلوية األملانية )لوفتهانزا( أسعارها 
على محطاتها األوروبية ابتداء من 139 دينارا ش���املة 
للضرائب إلى محطتها الرئيسية في فرانكفورت وقدمت 
أمس���تردام ب� 196 دينارا وبرشلونة ب� 221 دينارا فيما 
قدمت برلني ب� 191 دينارا ودبلن ب� 227 دينارا وهامبورغ 
ب� 189دينارا وقدمت لندن ب� 248 دينارا على ان يستمر 

العرض حتى 24 ديسمبر املقبل. 

»يونايتد« تنطلق من الكويت إلى الواليات األميركية بعروض جديدة املنامة احملطة اجلديدة في عطالت »الوطنية«

ضرورة احملافظة على االنسجام بني متطلبات البيئة ومتطلبات السياح

السياحة الخضراء مطلب رئيسي لنمو مستدام في السياحة بالشرق األوسط
قال تقرير صادر عن شركة 
بوز اند كومباني ان متطلبات 
القطاع  ف���ي  النمو  اس���تدامة 
الس���ياحي في منطقة الشرق 
األوس���ط تتطل���ب االهتم���ام 
بقضايا البيئ���ة والتركيز في 
الفترة املقبلة على الس���ياحة 

اخلضراء.
وأض���اف التقرير ان النمو 
املذهل الذي حققه اقتصاد منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
أوجد فرص���ا ضخمة لقطاعها 
السياحي وجعل املنطقة مقصدا 
سياحيا حتميا، غير أن املنطقة 
حتتاج ال���ى بذل جهود كبيرة 
جلعل السياحة صديقة للبيئة. 
مشيرا الى انه مع تعاظم املخاوف 
بشأن التغيرات املناخية يرتفع 
عدد السياح الواعني بيئيا الذين 
يطالبون بوجهات س���ياحية 
بيئية »خض���راء«، مع اعتماد 
وكالء سفر عامليني وجماعات 
عاملي���ة مث���ل توم���اس كوك 
وناشونال جيوغرافيك ترافلر 
االستدامة كمقياس أساسي في 
الوجهات السياحية  تصنيف 
والتوصية بها. وهناك عدد من 
العالم،  األماكن السياحية في 
من املالديف إلى كوس���تاريكا، 
اس���تجابت لذل���ك بتصنيف 
أنفس���ها وجه���ات س���ياحية 
خضراء. وقال التقرير ان على 
الوجهات السياحية أن تستثمر 
ف���ي احلف���اظ عل���ى مواردها 
الطبيعي���ة، أما الوجهات التي 
تبدد ثرواتها الطبيعية األثمن 
بالسماح للسياح بإطالق العنان 

بحلول عام 2035 إذا بقيت غير 
مضبوطة.

مب���ا أن االنبعاث���ات تنتج 
عن النش���اطات التكنولوجية 
والبشرية على حد سواء، فإنه 
البد ألي استراتيجية لتخفيف 
االنبعاثات من أن تشمل تغيير 

لنشاطاتهم، فهي كمن يحفر في 
أساساته البيئية واالقتصادية، 
مبادال الصحة الس���ليمة على 
املدى الطويل مبكاسب قصيرة 
املدى. ان االلتزام اجلدي باتباع 
نهج شامل طويل األجل لتحقيق 
االستدامة البيئية ميكن الوجهات 
الس���ياحية من مواكبة الطلب 
املتزايد على السياحة املستدامة 
والسعي إلى حصة قادرة على 
املنافسة في امللعب األخضر. 
وعند حتقيق ذلك فإنها حتقق 
املكس���ب املزدوج عبر صون 
ثرواتها الطبيعية واالستفادة 
الوقت نفسه.  االقتصادية في 
واحلقيقة أن تنفيذ استراتيجية 
بيئية خضراء يتيح جني ثمار 
مالية كبيرة الفتا الى ضرورة 
ان جتري الوجهات السياحية 
تقييما دقيق���ا ألربعة عناصر 
رئيسية في بيئتها بغية فهم 
الت���ي يتركها  اآلث���ار  حقيقة 
البيئة على االستدامة  تدهور 

االقتصادية من أهمها:
1 - انبعاث���ات الكرب���ون: 
حيث تشكل اجلهود لتخفيف 
انبعاثات الكربون جانبا مهما 
من السياسة اخلضراء. وجدير 
الس���ياحة  بالذك���ر أن قطاع 
مسؤول حاليا عن نحو 5% من 
انبعاثات الكربون على املستوى 
العاملي، وخصوصا ما ينجم عن 
السياح  السفر اجلوي وإقامة 
ف���ي اخلارج، وقدرت دراس���ة 
حديثة للمنت���دى االقتصادي 
أند كومباني أن  العاملي وبوز 
هذه االنبعاثات سوف تتضاعف 

السلوك والتغيير التكنولوجي 
على جميع مس���تويات قطاع 
الس���ياحة. وميكن للوجهات 
السياحية أن تقلص بشكل كبير 
بصمته���ا الكربونية من خالل 
التكنولوجيات  االستثمار في 
اخلض���راء واعتم���اد أفض���ل 

أنواع  التي تشمل  املمارسات، 
الوق���ود املتج���ددة، األل���واح 
الشمس���ية، احلرارة اجلوفية 
للتدفئ���ة والتبري���د، اإلنارة 
املوفرة للطاقة، األجهزة املوفرة 
للطاقة، املباني العازلة، املواد 
ذات املصادر املستدامة، وحجز 

2 - حفظ التنوع البيولوجي: 
إلى األماكن  السياحة  ارتفعت 
البيولوجي  املعروفة بالتنوع 
أكثر م���ن 100%، وعلى الرغم 
من كون ذلك مربحا على املدى 
القصير حيث ميكن للنش���اط 
النهاية  البشري أن يؤدي في 
إلى ضرر ال ميكن إصالحه في 
الثروات الطبيعية الهشة مثل 
الش���عب املرجانية واملمرات 
اجلبلية والشواطئ، لذا يغدو 
احلفاظ على هذه املوارد مكونا 
حيويا من مكونات الس���ياحة 
املس���تدامة واس���تثمارا عالي 
املردود في املس���تقبل. وعلى 
الوجهات السياحية أن تنظم 
الدخول إلى املناطق الهش���ة، 
األن���واع األصلية،  وحماي���ة 
وإنش���اء املتنزهات الوطنية، 

ومراقبة اآلفات.
3 - إمدادات املياه: ال شك في 
أن إمدادات املياه السليمة أمر 
بالغ األهمية لتحقيق االستدامة 
الطويل���ة األجل ألي  البيئية 
وجهة سياحية، ويجدر القول 
إن توفير املياه وحتلية املياه 
يس���تهلكان كميات كبيرة من 
الطاقة ويؤديان إلى انبعاثات 
السياحة طلبا  مضرة، وتولد 
كبي���را على املياه التي هي في 
األساس ش���حيحة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
األم���ر الذي يجعل السياس���ة 
أكثر أهمية  املائية احملافظ���ة 

من أي وقت مضى. 
الس���ياحية  الوجهات  على 
أن تعتمد ممارسات وتقنيات 

الكربون املنبعث من األشجار. 
وينبغي تشجيع السياح على 
اختيار وسائل النقل والنشاطات 
املقتصدة في استهالك الطاقة، 
كالسيارات الهجينة والدراجات 
الهوائية والقوارب الشراعية 

واخليول واجلمال.

مبتك���رة للحفاظ عل���ى املياه 
واالس���تفادة القص���وى م���ن 
اس���تخدامها، وعليه���ا أيضا 
اعتم���اد التكنولوجيا للحفاظ 
على املياه، مثل الصنابير التي 
تعمل باالستشعار، و»الدش« 
املنخفض الضغط، واملرشات 
املوقوتة. وأخي���را، من خالل 
تنظيف مياه الصرف الصحي 
وإعادة استخدامها، ميكن للوجهة 
السياحية زيادة ما متلكه من 
مياه صاحلة للشرب وخفض 
حج���م كل من مي���اه الصرف 
الصح���ي، والتلوث، وتكاليف 

التنظيف.
4 - إدارة النفاي���ات: تؤثر 
النفايات، انطالق���ا من كونها 
ملوثا أساسيا، على نوعية املياه 
وسالمة األراضي، وترسم صورة 
سلبية عن الوجهة السياحية 
بش���كل عام وبالتالي، تعتبر 
اإلدارة الفعالة للنفايات الصلبة 
والسائلة ضرورة بيئية حتمية. 
السياحية أن  الوجهات  وعلى 
تتبع أفضل املمارسات العاملية 
إلدارة النفايات عن طريق احلد 
من تيارات النفايات احملتملة، 
النفايات  والتقليل من كمي���ة 
الت���ي ينتهي به���ا املطاف في 
املطامر واحملارق، وإعادة تدوير 
النفايات متى أمكن ذلك، وميكن 
لألساليب احلديثة، مثل حتويل 
النفايات إلى طاقة، أن حتسن 
س���معة الوجهة السياحية في 
ملعب البيئة وجتذب مستثمرين 
إل���ى جانب تعزيز  محتملني، 

االستدامة البيئية.

في تقرير لشركة بوز آند كومباني عن السياحة البيئية:

الخطوات األولى في طريق االستدامة الخضراء
أكد تقرير شركة بوز اند كومباني انه للنجاح في 
التصدي ملسألة االستدامة البيئية، وحتقيق حتسن كبير 
في السياحة اخلضراء فان على الوجهات السياحية أن 
تعتمد مقاربة شاملة ومتعددة اجلوانب للتغيير. ويجب 
أن تش��مل خريطة الطريق للتغيي��ر البيئي األخضر 

العديد من اخلطوات:
1 - التنظيم��ات واإلدارة: يعتم��د التنفيذ الناجح 
إلستراتيجية بيئية اعتمادا كبيرا على وجود القوانني 
واألنظمة الصحيحة واإلدارة اجليدة لإلشراف على حسن 
تطبيقها. وينبغي للتشريعات حماية البيئة، واحلد من 
النشاطات التي ميكن أن تكون ضارة وتشجيع السلوك 
السليم، وذلك في موازاة تشجيع السياحة املستدامة 
باعتبارها فرصة إلعادة إطالق الطلب واالستفادة من 
قطاعات سياحية جديدة. ويجب لنجاح برنامج االستدامة 
تأمني رعاية حكومية له على أعلى املستويات، وأن يكون 

بقيادة كيان محلي مستقل يسهل تنفيذه.
2 - مشاركة أصحاب املصلحة: يتطلب أي برنامج 
استدامة شامل االلتزام الفعال جلهات معنية مختلفة. 
وعلى املستوى احلكومي، يتعني على وزارات السياحة 
الوطنية والسلطات احمللية التعاون مع اجلهات املسؤولة 
عن البيئة، والطاقة، والنقل، والصحة، والشؤون املالية 

لتوجيه السياس��ة البيئية وقيادة اجلهود لتحقيقها. 
على س��بيل املثال، ميكن لواضعي السياس��ات إقرار 
برنامج االعتماد الذي يعترف بأماكن اإلقامة واخلدمات 
املس��تدامة ويقدم حوافز للشركات اخلضراء العاملة 

في قطاع السياحة.
واضاف التقرير أن القطاع اخلاص ميثل اجلهات 
املعنية مباش��رة أكثر من غيرها بالسياح، فإنه يلعب 
دورا رئيسيا في حماية البيئة. على سبيل املثال، ميكن 
ملالكي الفنادق خفض البصمات الكربونية ملؤسساتهم، 
وتنفيذ سياسات مستدامة تتعلق بالنفايات، واحلفاظ 
على الطاقة، واس��تخدام املياه. ويستطيع املرشدون 
السياحيون أن يكونوا مبثابة سفراء للتوعية البيئية، 
ويؤثروا في السياح ليختاروا وسائل النقل والنشاطات 
املقتصدة في استخدام الطاقة، وينفذوا نظام التناوب 
في تعريض املواقع االيكولوجية الهش��ة لنش��اطات 
الس��ياح. باإلضافة إلى ذلك، تستطيع املنظمات غير 
احلكومي��ة واجلامعات القيام بأبح��اث مهمة وإطالق 

الدعوات واملناشدات اخلاصة بالبيئة.
3 - التمويل: غالبا ما يؤدي االس��تثمار في برامج 
خض��راء مثل التكنولوجيا املوفرة للطاقة إلى عائدات 
مالية إيجابية. وهناك العديد من املبادرات التي حتتاج 

إلى أموال خاصة ميكن اس��ترداد أموالها بسرعة من 
خالل حتقيق وفورات في تكاليف التش��غيل، وميكن 
بالتالي إعادة توظيفها في مش��اريع خضراء أخرى. 
وباإلضافة إلى ذلك، ميكن للجهات السياحية غالبا متويل 
املش��اريع اخلضراء من خالل االستفادة من مواردها 
الذاتية بطريقة أفضل، من خالل اعتماد برامج متباينة 

للرسوم تقوم على طلب زيارة مواقع محمية.
ولكن، على الرغم من أن العديد من االستراتيجيات 
اخلضراء تعزز حتقيق الهدفني، فإنها ليست كلها مربحة 
ماديا. وباإلضافة إلى ذلك، ال تكون الوجهات السياحية 
قادرة دائما على توليد الدخل من خالل مواردها الذاتية. 
في هذه احلاالت، ميك��ن أن يوفر التمويل اخلارجي 
رأس املال التأسيس��ي جلهود االس��تدامة على املدى 
الطويل. ويش��مل هذا التمويل خطط التمويل العاملية 
مثل آليات التنمية النظيفة، مناذج التمويل للشراكات 
بني القطاعني العام واخل��اص، صناديق حفظ التنوع 

البيولوجي، وصناديق تنمية السياحة الدولية.
وبني التقرير انه من العناصر الرئيسية األخرى التي 
يجب أخذها في االعتبار احلمالت التثقيفية وحمالت 
بناء الق��درات التي يجب اعتماده��ا لتدريب اجلهات 
املعنية احمللية على أفضل املمارسات، وتشجيعها على 

تنفيذ السياس��ات اخلضراء والترويج لها. تستطيع 
حمالت العالقات العامة واحلمالت التسويقية اجليدة 
رفع مس��توى الوعي حول التغيرات اآلتية، وتشجيع 
اجلهات املعنية على املشاركة، وجذب السياح الواعني 

بيئيا املستثمرين احملتملني.
واش��ار تقرير بوز اند كومباني الى ان العديد من 
املواقع السياحية الشعبية في املنطقة أمامها الكثير من 
العمل للحاق بالركب ولتصبح وجهة سياحية خضراء 
ناجحة. ونظرا لالجتاه العاملي نحو السياحة اخلضراء، 
حتتاج الوجهات السياحية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا إلى الشروع في عملية التغيير البيئي 
عاجال وليس آج��ال. والواقع أن تنفيذ اس��تراتيجية 
خض��راء ليس في أي حال من األحوال مهمة س��هلة، 
وال ميك��ن إجنازه بني ليلة وضحاها بواس��طة بعض 
الترتيب��ات واإلجراءات الس��ريعة. وال جتوز مقاربة 
املبادرات اخلضراء كأنها حملة تس��ويقية، بل كجهد 
ش��امل وجدي طويل املدى لتصبح مس��تدامة بيئيا. 
يبق��ى أنه مع معدل النمو املذهل وجذبها لعدد متزايد 
من املسافرين، متلك منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا فرصة ممتازة الحتضان املمارسات املستدامة 

في قطاع السياحة وتعزيزها.

»يونايتد إيرالينز« تعرض مقاعدها إلى أتالنتا 
بـ 395 دينارًا وبوسطن بـ 365 دينارًا

قدمت ش���ركة الطيران األميركية »يونايتد 
ايرالينز« عرضا سعريا على جميع محطاتها 
في الواليات املتحدة األميركية انطالقا من مطار 
الكويت الدولي حتى شهر ديسمبر املقبل وشمل 
العرض الرسوم والضرائب حيث قدمت الناقلة 
محطتها في أتالنتا ابتداء من 395 دينارا وبوسطن 
365 دينارا وشيكاغو ب� 395 دينارا فيما قدمت 
ديترويت ب� 475 دينارا وهيوسنت ب� 455 دينارا.
كم���ا قدمت الناقلة مدينة ل���وس اجنيليس ب� 
415 دينارا ومكسيكو سيتي ب� 488 دينارا أما 
ميامي فكانت على ع���روض الناقلة ابتداء من 

395 دينارا. 
 وتتم رحالت »يونايتد« عبر طائرة بوينغ 
777 التي تتجه من العاصمة واشنطن إلى مطار 
الكويت الدولي ومن ثم تتوجه إلى مطار املنامة 

لتع���ود من املنامة إلى الكوي���ت ومن الكويت 
إلى واش���نطن لتكون كل رح���الت الناقلة بني 
الكويت والواليات املتحدة األميركية برحالت 

مباشرة.
وش���ركة طيران »يونايتد«، تسير رحالت 
مباش��رة إلى العاصم��ة األميركي��ة واشنطن 
م���ن محطتي��ن خليجيتي��ن فقط هم��ا مط��ار 
الكويت الدول��ي ومط��ار دب��ي، وتق��ف الشرك��ة 
عل��ى عتبة تغييرات هيكلية كبيرة ف��ي الفت��رة 
القادم��ة بعد أن قامت بش���راء ش���ركة طيران 
كونتينيت���ال لتصبح أكبر ش���ركة طيران في 
العالم متفوقة على شركة دلتا إيرالينز االميركية 
وس���يصبح االسم اجلديد للش���ركة »يونايتد 
كونتينيت���ال هولدجنز« وستس���ير رحالتها 

بالعالمتني التجاريتني.

»عطالت الوطنية« :عرض إلى البحرين لليلتين ابتداء من 49 دينارًا
قدم���ت اخلط���وط الوطنية عرضا 
جديدا من خالل قسم العطالت اجلديد 
شمل احملطات التي قدمتها الناقلة في 
أول عروضها إضافة إلى محطة جديدة 
شملت العاصمة البحرينية املنامة حيث 
قدمت الوطنية عرض عطالتها في املنامة 
شامال العديد من الفنادق واملنتجعات 
ولم يقتصر على فندق واحد شأن باقي 
احملطات التي قدمت الناقلة عليها عروضا 

سابقة.
وقدم���ت الناقلة عرضها »اكتش���ف 
س���حر البحرين في ليلتني« ابتداء من 
49 دينارا غير شاملة للضرائب وشمل 

االقامة لليلتني بفندق سمرست الفاحت )5 
جنوم( باإلضافة الى تذكرة السفر على 
منت طائرات اخلطوط الوطنية املتوجهة 
من مطار مبنى الش���يخ سعد للطيران 
العام، كما شمل العرض املقدم الى املنامة 
فندق كراون بالزا ابتداء من 85 دينارا 

غير شاملة للضرائب.
وكانت اخلطوط الوطنية قد افتتحت 
قس���م العطالت بالعديد من العروض 
ش���ملت القارة األوروبي���ة وواصلت 
تقدمي عروضها على هذه احملطات حتى 
اآلن حي���ث قدمت الناقلة محطتها في 
العاصمة االيطالية روما ابتداء من 229 

دينارا خالية من الضرائب ولثالث ليال 
رغم ان احملطات األوروبية هي أحدث 
محطات الناقلة التي باشرت رحالتها 
عليها مؤخرا حي���ث اختارت الناقلة 
فن���دق انتركونتيننتال دي الفيل في 
العاصمة االيطالية ليكون محطة رواد 

عطالتها.
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة 
في وكاالت السياحة والسفر ان االقبال 
كان كبيرا جدا للسائحني الكويتيني على 
أقسام العطالت في الشركات الكويتية 
الثالث مبينا ان اختيارات هذه الشركات 
حملطات عطالتها ساهم في حتديد سلوك 

السياح الختيار محطاتهم خالل املوسم 
احلالي رغم ان احملطات التي مت اختيارها 
لم تخرج عن احملطات التقليدية للسائحني 
الكويتيني سواء كانت في إمارة دبي أو 
بيروت أو االسكندرية. وبينت املصادر 
ان اإلقبال الكبير على أقسام العطالت 
في الشركات الثالث جاء بسبب اقتراب 
شهر رمضان املبارك مما دفع العديد من 
السائحني للذهاب في اجازات قصيرة 
وقريبة توفرها العطالت دون االهتمام 
بقضايا حجز الفنادق وتذاكر الس���فر 
وغيرها من االجراءات األخرى التي تأخذ 

حيزا كبيرا من وقت السائح. 

تواصل عرضها إلى روما لثالث ليال


