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جائزة "عن موعد الدورة المقبلة من تعلن  "ديب للسياحة"

 "االستدامة يف قطاع الضيافة

 
الحريصة للبيئة  الصديقة تكّرم المنشآت الفندقية" ديب للسياحة المستدامة" •

 الكربونية  البصمةعلى خفض 
 

عن موعد  )ديب للسياحة(أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب  :2018 سبتمبر 26ديب، 

ديب ( عقدتهاللقاء الذي  خاللجاء ذلك  ."جائزة االستدامة يف قطاع الضيافة"من  الدورة الخامسة

المنشآت  ممثليوجمع  ،فندق أرما� بديبسبتمبر يف  20يوم الخميس الماضي  )للسياحة

على و يف اإلمارة بهدف إطالعهم على آخر المستجدات الخاصة بقطاع السياحة يف ديب الفندقية

  .جائزةال فئات
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األفراد الذين الجهات وأيضاً وفنادق الإىل تكريم االستدامة يف قطاع الضيافة" جائزة "وتهدف 

، يةعالموارد الطبيتساهم يف اإلرتقاء بالوعي المهني تجاه البيئة واستخدام يقدمون أعماالً رائدة 

 . التي من شأنها تعزيز االستدامة يف قطاع السياحة بديب الممارساتأفضل على تبني وتشّجع 

 

فئة رئيسية  13فئة، منها  20وتعتبر الجائزة  جزءاً من مبادرة ديب للسياحة المستدامة، وتتضمن 

يف القطاع،  المميزين والعاملينالرّواد جوائز مخصصة لتكريم جهود  7وُتمنح لمنشآت الضيافة، 

تطبيق مبادئ االستدامة، ونجحوا يف إحداث التغيير المطلوب يف  يفكبير بشكل ساهموا الذي 

 . هممنشآت

 

 مارس شهر يقام يف خالل الحفل الخاص الذي سالجائزة يف وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين 

تكريم ومزايا سوف يحصلون أيضاً على  ،يحصدها الفائزونالتي س الجوائزجانب وإىل  .2019

، ومشاركة ديب للسياحة مالتغطية اإلعالمية التي ستسلط الضوء على إنجازاته أخرى، من بينها

جزءاً من حاالت األعمال الخاصة بديب للسياحة يكونوا المستدامة يف جوالتها الترويجية، وأن 

لفنادق الفائزة على فرصة الحصول على سيحظى ثالثة من موظفي اأنه المستدامة، باإلضافة إىل 

 كلية ديب للسياحة. من التدريب المهني يف الضيافة المستدامة 

 

 المؤسسية للخدمات التنفيذي المدير أحمد الفالسي،ويف حديثه خالل االجتماع، قال 

، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن" ):ديب للسياحة(يف  واالستثمارات

 كمدينةتعزيز مكانة ديب  الرامية إىل" رعاه هللا"نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

السياحة قطاع ل سساألوضع يف " جائزة االستدامة يف قطاع الضيافة"نجحت  ،ةرائدة يف االستدام

 حثيثةال الجائزة الجهودثّمن كما ت. لتطبيق أفضل ممارسات االستدامةالمزيد من الجهد ليبذل 

 ،ويف ذات الوقت. ممارسات االستدامةتطبيق أفضل استثمروا يف ممن شركاؤنا التي يبذلها 

ضمان استدامة ل على خطاها تسير أنعلى  السياحةسائر الجهات األخرى ذات العالقة بع تشجّ 

وما  2020وفق الرؤية السياحية ديب  ارزيادة أعداد زوّ إىل العمل على ع وفيما نتطلّ  .قطاعال
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على  قطاع السياحة العاملة يفالمنشآت الفندقية وغيرها شجع ، فمن الضروري أن نابعده

 ."تجاه الممارسات البيئية واالرتقاء بالوعي ،جراءات للحفاظ على الموارداإلالمعايير وتطبيق تلك 

 

 
 

 ،الفنادق هاالسياحية، التي تندرج تحتمنشآت جميع تصنيفات الللجائزة  13الفئات الـ وتشمل 

، فيما تتضمن الفئات ومخيمات المغامرات ،الضيافةبيوت و ،والشقق الفندقية ،والمنتجعات

أفضل جهة رائدة يف الحفاظ "، و"أفضل فريق أخضر"، و"االستدامةأفضل رائد يف " :األخرى 7ـــالـ

كثر "، و"أفضل جهة رائدة يف دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات"، و"على البيئة جهة أ

أفضل جهة "، و"أفضل مشاريع زيادة كفاءة الطاقة يف المبا�"، و"داعمة للمشتريات الخضراء

 ". دةرائدة يف استخدام الطاقة المتجدّ 
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لكل منشأة  ستراتيجية االستدامةاو مجموعة من المعايير التشغيليةل الجوائز األساسيةتخضع و 

من الجائزة، بما هذه الدورة  تسجيل النقاط يفآلية كما تم العمل على تبسيط . مشاركة يف الجائزة

وإثبات  ،نقاط أعلى من خالل تنفيذ إجراءات االستدامةالحصول على يسمح للمنشآت إمكانية 

 .اتحسن أداء االستدامة لديه

 

. 2019ناير يف شهر يباب قبول المشاركات يف الجائزة سيغلق عن أن ) ديب للسياحة(وأعلنت 

ستعمل مبادرة ديب للسياحة المستدامة على اطالق سلسلة من ورش  وحتى ذلك التاريخ

متطلبات المشاركة يف التعرف على على  العمل المرتبطة بالجائزة لمساعدة المنشآت الفندقية

عتمد وي .الختيار الفائزين مبادرةلويعقب ذلك عملية تقييم واعتماد تجريها لجنة تابعة ل .الجائزة

سيتم مقارنتها مع مجموعة  لمبادرات االستراتيجية والتشغيلية التيعلى اقرار التحكيم للجائزة 

عدداً من  التي وضعها خبراء على أعلى مستوى يف هذا المجال، يمثلون المعايير التقييمية

لجنة تحكيم تضم يف عضويتها مجموعة من خبراء  ،ويشرف على هذه العملية. الجهات المعنية

 . قطاع ورواد ال

 

السنة الدولية " 2017عام  األمم المتحدةإعالن جاء مفهوم دورة العام الماضي متماشياً مع و

طلب مشاركة من  151 اللجنة وتسلمت ،"لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية

، والمنتجعات، عت بين فنادق الخمسة نجومة، والتي تنوّ يالعديد من المنشآت الفندقية والسياح

 7وجوائز رئيسية  10والتي تنافست جميعها على  السياحية البرية، مخيماتالو، الضيافةوبيوت 

 . جوائز خاصة

 

شركاء مع ، بالتعاون "ديب للسياحة المستدامة"على تطبيق مبادرة " ديب للسياحة"تعمل و 

مجموعة عمل اإلمارات "و ،"كربون ديب"و ،"شركة االتحاد لخدمات الطاقة" :استراتيجيين هم

مجلس "، و"جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة"و ،"للبيئة

 . ، باإلضافة إىل المجلس األعلى للطاقة، وديوا، وبلدية ديب"اإلمارات لألبنية الخضراء

 

جائزة "طلبات المشاركة يف بتقديم شروط والفئات، والالمعلومات واللالطالع على جميع 
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،  https://dst.dubaitourism.aeيرجى زيارة الموقع اإللكترو�  ،"ة يف قطاع الضيافةاالستدام

 . 2019علما بأن آخر  موعد الستقبال الطلبات سيكون يف شهر يناير 

 -انتهى-

 

 
 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)

 واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الجهة الرئيسية للسياحة) (ديب التجاري  والتسويق السياحة دائرة تعتبر

له،  والترويج اإلمارة يف القطاع التجاري تسويق على أيًضا تعمل كما ديب، إمارة يف والتسويق السياحي والتطوير

 الفندقية ذلك المنشآت يف وتصنيفها، بما السياحية الخدمات جميع مسؤولية ترخيص عاتقها على وتحمل

 .السياحة والسفر ووكالء الرحالت تنظيم وشركات

ً  (ديب وتلعب   وتسعى عالمياً، الرائدة السياحية الوجهات كواحدة من ديب مكانة تعزيز يف محورياً  للسياحة) دورا

 .المقبل بحلول العقد زائر سنوياً  مليون 20استقبال  إىل الهادفة 2020ديب السياحية  رؤية لتحقيق

 

 : للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

 

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

