
   
 

 

 

عادة تأهيل دعمها لمشروع إ متقد   "ديب للسياحة"

 السالحف 

 

ة على ظلمحافمبادرة ديب للسياحة المستدامة تشيد بجهود مجموعة جميرا ل

كثر من إطالقهابالبيئة   شاطئسلحفاة بحرية يف مياه الخليج العريب من  50 أ

 فندق جميرا النسيم
 

 
 

والتسويق التجاري مت دائرة السياحة قد   :2018نوفمبر  19 اإلمارات العربية المتحدة: ديب،

شاركت حيث  ،على البيئةة ظالمحافيف مجال مجموعة جميرا جهود ل دعمها بديب )ديب للسياحة(

، نوفمبر 15الخليج العريب يوم الخميس  شاطئالمجموعة على  انظمتهفعالية البيئية التي يف ال



   
 

 

كثر من طالقإل تضافر جهود نشطاء حماية البيئة يف مجموعة جميرا و)ديب للسياحة(مع   50 أ

ديب إلعادة تأهيل مشروع ضمن  إىل مياه الخليج العريبتم إعادة تأهيلها وإرجاعها سلحفاة بحرية 

التي  عبر مبادرة ديب للسياحة المستدامةيف هذا الحدث وساهمت )ديب للسياحة(  .السالحف

 .للبيئة الطبيعيةصديق لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتأسيس مستقبل  لقتهاأط

 

 
 

كثر من  ديب إلعادة تأهيل السالحف البحرية،مشروع وضمن  من نوع سلحفاة بحرية  50تم جمع أ

ضرة يلحفاة صرقرية المققرار والتري عثرر عليهرا مر ، والسروالسلحفاة كبيررة الررأ  لسلحفاة الخضراء،ا

يف ديب قبرررل إعرررادة إطالقهرررا  يف دولرررة اإلمرررارا ، حيرررث ترررم إعرررادة تأهيلهرررا ئمصرررابة علرررى الشرررواطأو 

مررن "أمررل" وتضررمن الحرردث إطررالق السررلحفاة  بقجرراإ إىل بيئتهررا الطبيعيررة يف ميرراه الخلرريج العررريب.



   
 

 

وعثر عليها يف حالة شديدة الخطرورة بعرد أ   ،كلغ 120وزنها بلغ فصيلة السالحف الخضراء والتي 

وعلررى مرردار العررامين الماضرريين قررام فريررق متخصرر  مررن  لكثيررر مررن اإلصررابا ،ت قوقعتهررا تعرضرر

كواريوم برج العرب رعايتها حتى وصلت إىل بالعمل على إعادة تأهيلها و علماء األحياء البحرية يف أ

ديب إلعررادة تأهيررل السررالحف قررد قررام  وكررا  مشررروعالمسررتوا الصررحي المطلرروب إلعررادة إطالقهررا. 

الرعايرة الطبيرة المشرروع يقردم حترى اليروم، حيرث  سلحفاة بحريرة 1600نحو بإعادة تأهيل وإطالق 

والتي غالبرا  مرا البيئة، المحافظين على الشواطئ من  تادومر عثر عليها يلسالحف التي لالضرورية 

 .أو إصابا يف حالة إعياء يجدونها 

 

 
 



   
 

 

أحمد الفالسي، المدير التنفيذي للخدمات قال خالل مشاركته يف الحدث، ويف تعليق له 

هذه الجهود مع رؤية صاحب السمو تتماشى : "(ديب للسياحة)المؤسسية واالستثمارات يف 

 رعاه هللانائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

من المبادرا   ‘ديب للسياحة المستدامة’ مبادرة وتعتبر، مستدامةحويل ديب إىل وجهة بيئية لت

 اعملياتهمن تقييم ، وتمكين الفقادق ومقشآ  الضيافة المستمر للقطاعالتي تضمن التطور 

كا  ضروريا  أمرا  ذلك ويعد  ،التشغيلية لضما  تحقيق استراتيجية السياحة المستدامة عبر شرا

د  الطريق لتقديم أفكار إبداعية مه   والتي بدورها العام والخاص بديب ينقوية مع القطاع

ومبادرا  ناجحة. ويعتبر مشروع إعادة تأهيل السالحف مثاال  على الجمهود المستمرة التي 

 .قيق تلك الرؤية"تقودها مجموعة جميرا والتي تصب يف صالح تح

 

 

أفضل لتشجيع تطبيق مبادرة ديب للسياحة المستدامة وكانت )ديب للسياحة( قد أطلقت 

أهداف الطاقة نطاق  الممارسا  الصديقة للبيئة يف قطاع السياحة، وتسهم المبادرة يف توسيع

جهود المحافظة ل تهامساندويصل دعمها كما ، القظيفة والتقمية المستدامة التي حددتها ديب

كة المستمرة معذلك يشمل و مارة. يف اإلعلى الحياة البرية  جمعية اإلمارا  للحياة " الشرا

غير الربحية التي أنشئت والمقظمة الرائدة  ،الفطرية بالتعاو  مع الصقدوق العالمي للطبيعة"

 .يف البالدعلى التراث الطبيعي بهدف المحافظة 

 

وجها  الحياة )ديب للسياحة( لضما  المحافظة على البيئة وومن خالل العمل بشكل وثيق مع 

"جمعية اإلمارا  للحياة الفطرية بالتعاو  مع الصقدوق العالمي تسعى البرية يف إمارة ديب، 

وتمكين الكائقا  ، والمحافظة على البيئة الطبيعية للمساعدة على حماية الحياة البرية ،للطبيعة"

 بيانا  حول الحياة البرية والتهديدا  عية. وتجمع الجميد الحياةعلى ق البقاءالتي تقطقها من 

تعمل على كما كائقا  المعرضة لالنقراض سواء البحرية أو البرية، الواحتياجا   التي تواجهها

 شبكة محميا  طبيعية. تأسيس قاعدة بيانا  مركزية لمساعدة )ديب للسياحة( على إنشاء 

 

تلعب " :(ديب للسياحة)يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير واالستثمار يف  ومن جهته قال

من  وذلك ،يف ديب واإلمارا مستقبل السياحة المستدامة  يف صياغة هما  دورا  م (ديب للسياحة)



   
 

 

التابع يسرنا دعم مشروع ديب إلعادة تأهيل السالحف يف القطاع. و شركائقا التعاو  مع  خالل

، لبيئة يف قطاع السياحةالضرورية التي تعزز االممارسا  تطبيق والهادف إىل لمجموعة جميرا 

الكائقا  حياة ة على ظحماية البيئة والمحافومساندة جهود دعم يف المهم وهذا يعكس دور ديب 

لمعالجة األسباب واآلثار التي تهدد  ا  معوالعمل إىل التعاو  نحن بحاجة و  خطر االنقراض.من 

إنقاذ المحافظة على البيئة وتركيز طاقاتقا على جهود ، و يف اإلمارة السياحية البيئةمقظومة صحة 

 ".تلك الكائقا  وإعادة تأهيل

 

ويتخذ مشروع إعادة تأهيل السرالحف مرن بررج العررب جميررا ومديقرة جميررا مقررا  لره، وترتم إدارتره 

بالتعرراو  مرررع مكترررب ديب لحمايرررة الحيررراة البريرررة، ويحظرررى المشرررروع بررردعم بيطرررري مرررن عيرررادة ديب 

، ويف عررام 2004للصررقور والمختبررر المركررزي لابحرراث البيطريررة. وكررا  المشررروع قررد انطلررق يف عررام 

سلحفاة تعرضت للخطر بعد أ  جرفهرا المرد إىل الشرواطيء وترم  350فقط، تم العثور على  2011

 إعادة تأهيلها ضمن هذا المشروع الرائد. 

 

قااااات بيتاااار سااااتابة، ماااادير إدارة المطابقااااة يف مجموعااااة جمياااارا والمسااااؤوت عاااان ومررررن ناحيترررره 

تأهيررل السررالحف، ونررود : "نواصررل التزامقررا نحررو مشررروع إعررادة اسااتراتيجية االسااتدامة للمجموعااة

بهرررذه المقاسررربة أ  نشررركر األشرررخاص الرررذي سررراهموا بررردعمقا سرررواء مرررن ديب أو مرررن دولرررة اإلمرررارا  

رروا عرن اهتمرامهم بهرذا  العربية المتحدة بشركل عرام. كمرا نشركر أيضرا  ضريوفقا يف الفقردق الرذين عب 

لريج بعرد إعرادة تأهيلهرا العمل الرائع الذي يدعم الحفاظ على البيئة وعرودة السرالحف إىل ميراه الخ

 وعالجها".

 

 

ويعتبرر المشررروع هررو الوحيررد مررن نوعرره علررى مسرتوا مقطقررة الشرررق األوسررط والبحررر األحمررر. وقررد 

بالتعرراو  مررع مكتررب ديب لحمايررة الحيرراة  برررج العرررب مرردير األكواريرروم يف ،بافرسررتو  وار سرره أس  

السررالحف البحريررة يف بيئتهررا الطبيعيررة  ، ويهرردف المشررروع إىل المسرراعدة علررى ديررادة أعرردادالبريررة

 عبر األقمار االصطقاعية. تتبع وتتبع حركتها من خالل ترقيمها وتزويدها بمجسا  

 



   
 

 

المشروع يف عام انطالق مقذ " :برج العرب بافرستوك، مدير األكواريوم يف وارنقال من ناحيته و

كرةذتجربة خلدتها المماثلة لحدث اليوم الفعاليا  قدمت ، 2004 قا ضيوفقا ومجتمعكل من  ا

كمجموعة من نشطاء حماية البيئة البحرية، فأنا وفريقي نعمل ديب. ومن واقع التزامقا  هقا يف

فرق يف بيئة هذه إحداث على  نقاذ تلك الكائقا  الرائعة، ونشعر بالفخر لقدرتقابكل جهد إل

استطاع وقد ، صغيرة وكبيرةوتتقوع السالحف التي أطلققاها اليوم بين المقطقة من العالم. 

دو  جهود والتزام مقها ، والتي لم يكن لها أ  تقجو بعضها القجاة من إصابا  شديدة الخطورة

. فقحن لديقا مشروع بيئي فريد من نوعه يف فريق العمل يف مشروع ديب إلعادة تأهيل السالحف

وهو أمر  ،البحرية يف العالمالسالحف إنقاذ ونعتبر أحد أضخم مشاريع  ،مقطقة الشرق األوسط

هو الحال بالقسبة إىل  كما ،عتبر حدث اإلطالق اليوم مقاسبة فريدة من نوعهايو خر به جميعا . تنف

 ."أطولبحياة  ، وآمل أ  تتمتع جميع السالحف التي أطلققاها اليومليا  اإلطالق السابقةافعبايق 

 

جهود يف التي تساهم السياحة قطاع للمؤسسا  الرائدة يف دعمها  وتوسع ديب للسياحة

مبادرة ديب للسياحة "، وذلك من خالل لمحافظة على البيئة الطبيعية والحياة الفطريةا

و"كربو   ،تحاد لخدما  الطاقة""شركة اال: من بيقها يةبالتعاو  مع جها  محل  و "المستدامة

و"جمعية اإلمارا  للحياة الفطرية بالتعاو  مع  ،و"مجموعة عمل اإلمارا  للبيئة" ،ديب"

باإلضافة إىل المجلس األعلى ، و"مجلس اإلمارا  لابقية الخضراء" ،الصقدوق العالمي للطبيعة"

 وبلدية ديب. ،(ديواهيئة كهرباء ومياه ديب )و ،للطاقة

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب "ديب للسياحة":

تتمث ل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المديقة والمحور التجاري األكثر ديارة يف 

ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياإ واالستثمارا  الداخلية إىل اإلمارة   .العالم يف ديادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزو 

ا على ديب  للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، كما تعمل أيض 

تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخي  جميع الخدما  السياحية وتصقيفها، بما يف ذلك 

الرحال  ووكالء السفر. ويأيت على رأ  العالما  التجارية واإلدارا  داخل "ديب للسياحة" فعاليا  ديب  المقشآ  الفقدقية ومقظمي

  .لاعمال، وجدول فعاليا  ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانا  والتجزئة

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصات با

 ديب  للسياحة
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