عند الوصول إىل بلد ما
اإلرشاد األول – متتع برياضة امليش ،قم بتأجري
دراجة ،ركوب السيارات باملشاركة أو استخدم
املواصالت العامة & أو اتبع برنامج املسار األصيل
لجواز سفر أخرض (أي مرا ِع للبيئة)
هل كنت تعلم أن باستخدام الحافالت بدال من
السيارات يف املدينة ،ميكن أن يقلل انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون إىل النصف لكل شخص وكل كيلومرت!
هل كنت تعلم أن هناك  19موقعا تراثيا
ملنظمة اليونيسكو والذي يوجد يف مسارات
جواز السفر األخرض يف الربازيل! http://www.
/passaporteverde.org.br/en/eucuido/roteiros
اإلرشاد الثاين -قم بتأجري سيارات صغرية أو تعمل
بالوقود الحيوي لتقليل النفقات وتقليل انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون
هل كنت تعلم أن وقود الديزل النظيف والتكنولوجيا
الجديدة ميكن أن تقلل من الجسيامت الصغرية
وانبعاثات الكربون األسود بنسبة تصل إىل ٪90
أو أكرث!
اإلرشاد الثالث -االحتفاظ بنفاياتك حتى ميكنك
إلقائها بصورة صحيحة يف أماكن القاممة
هل كنت تعلم أنه من املتوقع أن يحرض نحو
مليون سائح أجنبي دورة األلعاب األوملبية .وسينتج
املشاركون األوملبيون ما يقرب من  17،000طن من
النفايات!
اإلرشاد الرابع -االمتناع عن استخدام تكييف الهواء
واستخدام وضع استهالك طاقة أقل يف الهاتف
الخلوي
هل كنت تعلم
أنه بحلول عام  ،2030سيأيت  %13من انبعاثات غازات
الدفيئة من أجهزة التربيد ومن  700مليون جهاز من
أجهزة تكييف الهواء!

أنه بحلول عام  2050سيكون هناك نحو  1.6مليار جهاز تكييف!
أن شاحن الهاتف الخلوي يستهلك  0.26وات حتى وإن مل يتم
توصيله للهاتف الخلوي ،ويستهلك نحو  5-1وات عند توصيله إىل
جهاز هاتف خلوي مشحون بصورة كاملة .فتوفري وات واحد يوميا
يقلل أيضا أطنان من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سنويا!
اإلرشاد الخامس -اإلبالغ عن صنابري املياه التي
ترسب مياه وتجنب استبدال املناشف أو مالءات
الرسير كل يوم
هل كنت تعلم أن السائحني يستهلكون تقريبا ثالث
أضعاف كمية املياه التي يستهلكها السكان املقيمني!
اإلرشاد السادس -اسأل الفنادق والبارات واملطاعم
عن مصادر الغذاء والحد من النفايات
هل كنت تعلم
أن ريو  2016سوف تقدم ما يزيد عن  14مليون
وجبة غذائية خالل دورة األلعاب األوملبية ودورة
األلعاب األوملبية للمعاقني!
أنه يتم إهدار نحو ثلث الطعام الذي تم إنتاجه .ففي قطاع الضيافة
يشتمل عىل إهدار  %65خالل عملية إعداد الطعام ،ونحو  %30من
الطعام املتبقي ،و %5من املخزون التالف!
إن إهدار الطعام = إهدار للمياه ،والطاقة ،واالنبعاثات ،وخسارة يف
األرواح!
اإلرشاد السابع -اخرت رشكة مسؤولة لالستمتاع
بالرياضات املائية مثل الغوص والغطس وصيد
األسامك أو اإلبحار دون اإلرضار بالبيئات البحرية
أو الساحلية
هل كنت تعلم
أن  %20من الشعاب املرجانية قد تم تدمريها بالفعل
وأن  %35من الشعاب املرجانية األخرى يف خطر
خالل ال  40سنة القادمة!

