
	

	

مجموعة جمیرا فنادق موظّفي "دبي للسیاحة" تعّرف   
عبر "لعبة األلواح" بمبادرتھا للسیاحة المستدامة  

 

 
 

ضمن جھودھا الرامیة إلى ترسیخ مكانة دبي  : 2017 أكتوبر 10  ،دبي، اإلمارات العربیة المتحدة
دائرة تعلّم مھارات وخبرات جدیدة، نظّمت لوتمكین العاملین في قطاع الضیافة ، سیاحیة مستدامةكوجھة 

تعرفوا ورشة عمل لموظّفي فنادق مجموعة جمیرا، "دبي للسیاحة"  بدبي السیاحة والتسویق التجاري
عبر في استھالك الطاقة  في التوعیة على الترشید العوامل والسلوكیات التي تساھم خاللھا على أبرز 

."لعبة األلواح" المبتكرة  
 

وتعتبر "لعبة األلواح" أھم عنصر من مبادرة دبي للسیاحة المستدامة، التي أطلقتھا "دبي للسیاحة" بھدف 
التي تراعي البیئة وتحافظ على الموارد لتركیز أكثر على الممارسات لدعم وتشجیع الفنادق في اإلمارة 

الطبیعیة.  
 

ً من فنادق مجموعة جمیرا وطالب من أكادیمیة اإلمارات إلدارة الضیافة في "لعبة  38وشارك  موظفا
من العاملین في قطاع شخص  400إلى أكثر من  إطالقھا  ذمن لیرتفع عدد الذین شاركوا فیھا ،األلواح"

وورش عمل، وأنشطة تدریبیة  ،فندقاً، وذلك عبر تنظیم "دبي للسیاحة" لفعالیات 150لون الضیافة یمثّ 
تفاعلیة.   

 
واستعرض سلیمان الرفاعي، مدیر مشروع أول في إدارة التطویر السیاحي واالستثمار لدى "دبي 

أھداف مبادرة دبي للسیاحة المستدامة، وآلیات "لعبة األلواح"، كما قدم شرحاً خالل الورشة للسیاحة" 
بیتر حول الطرق التي یمكن للقطاع الخاص اتباعھا للقیام بدوره في دعم جھود المبادرة. ومن جھتھ قام 

لعبة.المجموعة جمیرا بتوجیھ موظّفي المجموعة حول كیفیة تعزیز معلوماتھم من خالل من ستابس،   
 



																																																																																																																																																																																				

																																																																																																																																														

	

أن "دبي للسیاحة" تعمل على تطبیق مبادرة دبي للسیاحة المستدامة بالتعاون مع أربع من الجدیر بالذكر و
جھات محلّیة، كانت قد أبرمت معھا شراكات تھدف للحّد من انبعاثات الكربون في اإلمارة، وتعزیز 

"االتحاد إسكو" و"كربون دبي" مكانتھا كوجھة رائدة في السیاحة البیئیة المستدامة، وھذه الجھات ھي: 
و"مجموعة عمل اإلمارات للبیئة" وجمعیة اإلمارات للحیاة الفطریة بالتعاون مع الصندوق العالمي 

للطبیعة.  
 

:نبذة عن دائرة السیاحة والتسویق التجاري في دبي (دبي للسیاحة)  

ھا وجھة سیاحیة رائدة عالمیاً ومركز تجاري متمیز على مستوى العالم، تتمثل رؤیة دائرة السیاحة والتسویق التجاري في ترسیخ مكانة دبي باعتبار
ة. وتسعى إلى تعمیق مستوى الوعي حول مدینة دبي لدى الجمھور من مختلف أنحاء العالم وجذب السیاح وتعزیز االستثمارات الداخلیة في اإلمار

ً على تسویق وتعتبر (دبي للسیاحة) الجھة الرئیسیة المسؤولة عن التخطیط واإلشرا ف والتطویر والتسویق السیاحي في إمارة دبي، كما تعمل أیضا
ات القطاع التجاري في اإلمارة والترویج لھ؛ وھي المنوط بھا ترخیص جمیع الخدمات السیاحیة وتصنیفھا، بما في ذلك المنشآت الفندقیة، وشرك

واإلدارات الحالیة التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسیاحة": "فعالیات دبي تنظیم الرحالت ، ووكالء السیاحة والسفر. ومن العالمات التجاریة 
."لألعمال"، و"جدول فعالیات دبي"، و"مؤسسة دبي للمھرجانات والتجزئة  

(انتھى)  
للمزید من المعلومات یرجى االتصال على:   

mediarelations@dubaitourism.ae  
0097142017682  

 


