
السياق

ونبااالم من ااون ااا اناسااتماتيايالنا ليااانل وا مااانالت اا  ن اا
م،نالنالبالستيكن ينا لن ثلنال غمبن الازائامن تا  ون   ا

اااان اااينا  ااااوون تااازالن تاااااللنالف ا اااان اااين  ااا ن ن    
ثانأضتافنعلنسبيلنال ثال،نيسته كنسياحنت  ونثال. السياميا

بي  اان( وي ا امام2.6) ونال فايالنال  بانل شان ن ايناليا من
قاااانالنيتاااين(. وي ااا امام1.0-0.6)يساااته كنالساااواونمااا الين

طاا نالسايامانالسياحنبالتأثيمنالذينيتمو  هنع ىنالبيئا،ن لواونق
ساببن ين  طفانالشمقنا  سطنتتا ين ونا نفاضناإليمااالنب

.الت   نالبيئي

 شمن زيااةنال عين ب اءنالفامال: 6المز ان

الازائم ,ال غمب
ت  و   م,

الت لمز ال

2021 – 2024

 ل  شم المئيسيالبام 

م ست كاا تان

منالشواطئملوثاتتقليل

بالمنطقةالسياحيةاألنشطة

:1الحزمة 
الن الشبوتنسيق،ال

ال م يان   اطقن

التامبان تم يلن

البيا ال

:2الحزمة 

فنلتف يلن تنفيمفاهيم 

ياال فايالن الف ا انالبمم

:3الحزمة 
عن فه منت سيتطوير

 طاقن سؤ ليان

انقطا نال سته كنليستفي

 ىنالسيامانع ىنال ست

ال م ي

:5الحزمة 
تنفيذ حلول الحد من

القمامة المحلية

الرقابة والتقدير 

واألدوات

:4الحزمة 

؟(TouMaLi)ما هو مشروع تومالي 

تىيس.البممياالف ا ا وا ماإلىيهافت  الي شم  إو

ي الف ا اإلاامة ستاا ام  ل تط يمإ شاءإلىال شم  

بيئياالا  ظ ام ايابغاياأ ميفياش ال يالسياماقطا 

.ات اعيا اال البيئيا ال ميااالقت اايا الت  ياالبمميا

 ايا مال   يا السال االطبيتا م اياالبيئا زامةت  ل

م ست كاا تا تت لىال شم  (BMU)ال سته ك

.(IOW)ة ام   ا يالب طيقبمملبم  اليب تو  ؤسسا

ال اال و ؤسسال،عشمة و ا  عاتتماس ف

لالتمايالت ا لنا ا، هيئالبم    ماوزا وااي ي

.ت  الي شم  نالل والبمميابالف ا اال تت فا

الت   تف يلهيالمئيسياال شم عاأهاافإماىإو

.ل شم  ايامسهاالتيال  اطق يبالسياماال تت قالبممي

 يمياالبمل ف ا ا ال  اامالو يالال شم  يتففالذلك،

 ينذتأالتي ستاا ام  ليفام س فالسياميا،ال فا ا

ال اليا ا ا الالت ظي يا الهياولالفا   ياا  ظ ااالعتبام

ال سؤ ليالتُتا.بال شم  تت لالتيالا ل يالتف يا ال هج

لالفماما تنذي نبمالالت  يل إتاماال اضما ا ا ام

ذلك،إلىباإلضا ا.الم  لهذهاتناذ يأساسياع ا ل

 ي التام،النا السياما،قطا يامجس ف

معظيانل  امالسياحي ثل.ال ط مةاالستماتيايال

لياتهم سؤ  يال ظمالمئيسييوالفطا   ث يع ى ياب

ع ى المفاظل سياحالبممياال  اطقااذبياع ىل مفاظ

يال عزيااةأ شطاتض وس ف.أع الهم استفماماستاا ا

 اةو  أوبمأط ل اىع ىاإلياابيالتأثيمالفامال ب اء

.ت  الي شم    طاق



الشميواالا لبيو التتا والتأثيم

toumali.org :اإللوتم  يال  قعن info-toumali@uni-rostock.de : ل ت ا ل

:تنفيذ

في مؤتمر وورشة عملالمشاركة 

بناء القدرات

تقديم استراتيجيات إعادة تدوير 

جديدة

 ت ال ت ل–ت  اليإلىا ضم

&

من الفنادق المختارة في كل 15-20

دولة، في مناطق التجربة

:  المجموعات المستهدفة األخرى

موظفو السياحة ومنظمو السفر 

والسلطات المحلية وصناع البالستيك

.وقطاع إدارة القمامة وغيرها

هلنتميانأونتو ونازءن ون شم  ن

؟ت  الي

!ت ا لن ت انل تتا و

إونالااتن  ن ااونالف ا ااانع ااىنال اااىنال ت سااطن الط ياالنأ اامن
يااان ضاا  ونبفضاالنزيااااةنالاا عينبن اا  نال فايااالنالبمم

سا فن.  ا اا اإلاماءالنلتنفيفهان ت فيذناستماتيايالنإاامةنالف
ياااؤثمنهاااذانع اااىنم اياااانا  ظ اااانالبيئياااان ال  ااااطقنالبممياااا

مساونال م يان السالاللنال هااةنبااال فماضنبشاولنإيااابين ي
. ونااذبيانال فا انالسياميانال م يا

مقاباان اينبت فيذن هجنمقابانالف ا اانالبممياان تمسايونقاامالنال
الهيئالنال م يا،ني شئنال شم  ن ف  النالتفييمنع ى

. ال ااااىنالط يااالنبن ااا  نو ياااان ت زياااعنالف ا اااانالبممياااا
 ااينباإلضااا انإلااىناإل اااازالناالقت اااايا،نسيساااهمنال شاام  
يونالمفاظنع ىنال ظائفنالفائ اان طامحن ظاائفناايااةن تمسا

.ل  ا مانالسواون البيئانالبمميان ا  ظ انالبيئيانذالنا

عاااال ةنع اااىنذلاااك،نسااا فنيفااايمنال شااام  ن فااااييونالم اياااان
وفاااءةنيضاا ونذلااك. االات اعيااان البيئيااان ال ناااطمن تأثيماتهااا

لت ا  ناستناامنال  امانبتف يلنالمااانإلىنال  اانالنامن م ايانا
البي لااا اين التاااما نالمضاااامين ظااام فنالت ااالن الساااال ان

.ال ه يا


