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 للرحالت الجوية االتحاد الدولي للنقل الجوي وترافيليست يتعاونان لحساب االنبعاثات الكربونية 

عن شراكة ثنائية    ترافيليست ومنصة    ،(إياتا )أعلن كل من االتحاد الدولي للنقل الجوي    –(  جنيف)  2022ديسمبر    8

 . ويةرحالتهم الجلتزويد المستهلكين بحسابات دقيقة ومتاحة على نطاق واسع لبصمتهم الكربونية الناجمة عن 

عمليات حساب البصمة الكربونية للمسافرين، ال سيما في    بخصوص مستويات الشفافية والدقة  من ويعزز هذا التعاون 

 .  ضوء تضافر جهود جميع قطاعي الطيران والسفر لتحقيق أهداف الحياد المناخي 

وخبرة واسعة في المجاالت الفنية والتشغيلية ذات الصلة، ما يتيح لهما    ، ن بفهم معمق للمسافرينيويتمتع كال الطرف 

الكربونالتعاون لضمان االنسجام في آ ثاني أكسيد  انبعاثات  التعاون على  .  ليات حساب  ومن جانب آخر يركز هذا 

منهجية تقوم على البيانات والمعايير لحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالمسافرين بناء على مسار الرحالت 

 . وقود الطيران المستدام   ويشمل هذا موقفاً مشتركاً حول سبل حساب كميات   ،على مستوى قطاع الطيران بأكمله

.  يرغب المستهلكون بفهم األثر البيئي لرحالتهم (: "إياتا)قال ويلي والش، المدير العام لالتحاد الدولي للنقل الجوي  و

ترافيليست و المناخية  إياتاويعمل كل من  اآلثار  المعارف حول  دمج أحدث  لتحسين منهجياتهما من خالل  لذا  .  معاً 

 ".  رحالتهمللتكلفة البيئية اتهلكين بإمكانية وصول سهلة إلى حسابات نتعاون لتزويد المس

إنه التعاون األول الذي يجمع شركات الطيران  : "ومن جانبها، قالت سالي دايفي، الرئيس التنفيذي لمنصة ترافيليست 

الكربون    د من انبعاثات الوصول إلى الحنرى فيه إنجازاً كبيراً في مساعي  و .  مع قطاع تكنولوجيا السفر في هذا المجال 

ويظهر المسافرون في ضوء حالة الطوارئ المناخية التي يعيشها العالم، رغبة واضحة في الحصول  .  الطيران  من قطاع 

.  لالعتماد عليها في اتخاذ قرارات السفر الخاصة بهم  ، وذلكعلى معلومات شفافة وموثوقة حول بصمتهم الكربونية

للعمل سوياً    ، وذلكونجمع اليوم باقة من أبرز العالمات في قطاع السفر العالمي مع أهم مؤسسة للنقل الجوي في العالم

 ".  على تزويد المستهلكين بأكثر حسابات البصمة الكربونية دقة على اإلطالق 
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