
                                                                                               

 

 خبر صحفي:

 دليل المستخدم للفنادق "ديب للسياحة" تنشر 

 تطبيق استراتيجيات السياحة المستدامة لتشجيعها على 
 

الة لمساعدة المنشآت أدوات بسيطة وعملية فعّ  دمخطوة نحو االستدامة" يقّ  12"*

ممارسات االستدامة تطبيق أفضل نحو الخضراء  ااالنطالق يف مسيرتهالفندقية على 

 لموارد الفّعالة لدارة واإل

 

دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة) أول نشرت  :2018 أغسطس 8ديب، 

" لمساعدة الفنادق المستدامةديب للسياحة " رنامجب دليل مستخدم إلكترو� تفاعلي، ضمن

وذلك لرفع مستوى األداء البيئي الستدامة، تطبيق حلول سريعة ل ومنشآت الضيافة على

 السياحة. قطاع ل االرتقاء باألداء البيئيعبر إيجايب   أثر حداثإوللفنادق 

 

االرتقاء بأفضل وديب ل ريادةالبضمان  التزام (ديب للسياحة)يف إطار الدليل الجديد ويأيت هذا 

وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن وذلك ممارسات االستدامة والمبادرات الخضراء، 

الرامية إىل  رعاه هللا، ،راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب

 على مستوى العالم.االستدامة  تحويل ديب إىل وجهة رائدة يف مجال

 

نشطة ألحلوالً عملية  مر دليل المستخديئي الشامل لصناعة السياحة، يوفّ األثر البوللحد من 

في الفنادق ترشيد استهالك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وتفعيل دور موّظ  :أساسية مثل

االرتقاء  قاعدة انطالق لتحقيق األهداف األساسية التي تتضمنهذه الخطوة عتبر تو  والنزالء.

طالق أنشطة تساعد على تحديد إمن خالل وذلك بإجراءات ترشيد استهالك الطاقة والمياه، 

، حمالت توعويةوتطوير برامج تدريب، فضالً عن ، لة والمحفزةعوتطبيق السياسات الفا

 . ومبادرات خاصة باالستدامة لجميع موظفي الفنادق والنزالء

 

يأيت نشر دليل " للتطوير واالستثمار يف "ديب للسياحة": يوسف لوتاه، المدير التنفيذيوقال 

ز الذي تقوم به (ديب للسياحة) يف مجال السياحة للعمل المتميّ  المستخدم انعكاساً 

يف ضوء "مبادرة ديب للسياحة المستدامة" رشادات قّيمة إ، فهذا الدليل يقدم مستدامةال



                                                                                               

 

كثر من وجود ومع  لصناعة السياحة.مشرق ستساعدنا على إيجاد مستقبل  فندق  700أ

ديب بال  فقط، فإنّ  2018األوىل من عام الستة خالل األشهر التشغيلية تعمل بكامل طاقتها 

وذلك كانتها كنموذج عالمي لالستدامة، مكانيات التي تساعدها على ترسيخ مع باإلشك تتمتّ 

مهني الممارسات البيئية بأسلوب  من خالل ضمان تفاعل جميع منشآتها الفندقية مع

من يف القطاعين العام والخاص قمنا بالتعاون مع مختلف الجهات  ،من أجل ذلكمسؤول. وو

 في الفنادق يف ديب بالمعرفةاألولويات التي تساعد على ضمان تزويد موّظ أجل تحديد 

أن  يف ديب. ومن هنا، نأمل الفندقية منشآتالجميع  يفنتائج إيجابية لحصول على ل الضرورية

وسريع يف فرق كبير حداث إفيها للمساعدة على للفنادق وموّظ رجع يعمل هذا الدليل كم

نجاز إعب دوراً حيوياً يف ل. ونحن على يقين من أن تلك المعايير ستمجال السياحة المستدامة

ع يف ديب، ونتطلّ  قطاع السياحةتحسين ر و يلمهمة االستمرار يف تطو  أهداف االستدامة الداعمة

وهي يف طريقها لتحقيق هذا يف ديب الفندقية المنشآت افة االستمرار يف العمل على دعم ك إىل

 ."التوّجه االستراتيجي

 

 
 



                                                                                               

 

كة  خطوة نحو االستدامة"، قد تم تطويره 12أن دليل المستخدم " ومن الجدير بالذكر بالشرا

ويتم تطبيق جميع اإلجراءات المذكورة يف الدليل وفق  .ألبنية الخضراءاإلمارات لمع مجلس 

 الخاصة ببلدية ديب و(ديب للسياحة).التشريعات والقوانين واإلجراءات 

 

زيارة  ىخطوة نحو االستدامة"، يرج 12لمزيد من المعلومات وتنزيل دليل المستخدم "

dst.dubaitourism.ae 

 -انتهى-
 :لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)

تتمثل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة 

يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل 

 اإلمارة. 

لسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، كما تعمل أيًضا ديب ل

على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، 

الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي 

 للسياحة مكتب ديب للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 ديب  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 

 

https://dst.dubaitourism.ae/
mailto:mediarelations@dubaitourism.ae

