
   
 

 

  "مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث"و "ديب للسياحة"من بدعم 
 

 مخيم الحياة البدوية يف المرموم يأخذ الزوار 

 يف رحلة تراثية مميزة 
 

 بالتينوم هيرتاج شركة المشروع يعد األول من نوعه ضمن مجموعة التجارب البدوية بإدارة 

 

دعمها عن أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب )ديب للسياحة(  :2019 مارس 14ديب، 

 Platinum) هيرتاج" "بالتينومالحياة البدوية يف المرموم الذي تديره شركة مخيم لمشروع 

Heritage أيضاً، وذلك إلتاحة المجال  مركز حمدان بن محمد إلحياء التراثمن ( ويحظى بدعم

أمام زوار ديب لإلطالع على جانب من تراث وثقافة دولة االمارات العربية المتحدة وعادات وتقاليد 

األصيلة مجموعة من األنشطة والفعاليات التي تجسد حياة البداوة تقديم شعبها من خالل 

 لصحراء. وا

 

 
 



   
 

 

حي للحياة يف الصحراء حيث يمكن بدوية يف المرموم على تقديم واقع ترتكز تجربة الحياة الو 

ومشاهدة شروق الشمس، أو خالل الفجر خالل هذه التجربة المثيرة  االختيار بين خوضللزوار 

 ةفرصتوفير إىل الكثبان الرملية. وتهدف هذه التجربة هدة غروب الشمس خلف ومشاالمساء 

للباحثين عن وجهة مالئمة فضالً عن كونها استكشاف حياة البداوة على اختالف األيام والمواسم، 

عن كثب على العادات والتقاليد البدوية األصيلة التي للتعرف  للهروب من صخب المدينة

الطالع على للزوار المجال أمام االجديدة هذه التجربة تتيح كما  ارتبطت بالصحراء منذ القدم.

اإلضافة إىل االستمتاع ب. وصوالً إىل المخيميف قافلة ضمن الصحراء بها لإلنطالق تجهيز اإلبل كيفية 

وخوض جوالت بصحبة  المطبخ اإلمارايت ومشاهدة عروض حية للطهيبخيارات متنوعة من 

 نوالذي يف كلية ديب للسياحة،اإلمارايت مرشدين سياحيين من خريجي برنامج المرشد السياحي 

حول مفصل  شرحوتقديم ، المخيميف جولة ببهم عند الوصول قبل اإلنطالق  يستقبلون الزوار

 .وعاداتهم وتقاليدهم البدوحياة 

 

 



   
 

 

 

يستقرون عند مصادر تقديم نموذج حقيقي عن حياة البدو الذين كانوا لتم تأسيس المخيم و 

على المخيم حتوي يالقاسية. و ء الصحراحياة ومقاومة ظروف  المياه كسبيل لالستمرار يف الحياة

حظيرة وفعاليات تراثية باإلضافة إىل وأنشطة شعبية مأكوالت يتم فيها تقديم متنوعة  ماخي

ً للعديد من . بيوت الشعرعدد من ووأخرى لألبل لماعز ل جوانب كما تتضمن التجربة استعراضا

للتعرف على أصول الثقافة اإلماراتية، وذلك عبر  التي تنقل الزائر إىل الماضيحياة الصحراء 

المقناص عروض  باإلضافة إىل ،البدو ولمحات عن الثقافة والتراثحول  جلسات لرواية القصص

 التي تعكس فنون وإبداعات البدو.  )الصيد بالصقور( والحرف اإلماراتية التقليدية،

 

 
 

محمااد يحيااا   حمااداو  اار لااامر ز وقاااس ااا ادة هللابااد ن حمااداو  اار دلمااون الاار ي  ال   يااذ 

بهننذا التوجننه مننن دائننرة السننياحة والتسننويق التجنناري لتشننجيع الشننركات "نحننن فخننورون  ث: ال اارا



   
 

 

السياحية على تقديم حياة البادينة لدولنة اإلمنارات العربينة المتحندة للسنواح بندون تشنويه وتقنديم 

النقنل أو مقومنات طبيعينة منن  نموذج عن حياة الصحراء يف الدولة سواء كان من بيوت أو وسائل

البيئة إلسنتكمال منظومنة الحيناة يف الصنحراء كمنا إنننا سنعيدين بنأن نكنون جنزء منن هنذا المشنروع 

الننذي يعنند األول مننن نوعننه يف المنطقننة مننن حيننث المعلومننات والمننواد طبننق األصننل عننن الحقيقننة 

البادينة األصننلية لبنندو دولننة  التراثينة ، كمننا نعتننز كنون هننذا المخننيم يقنندم تجربنة لجانننب مننن الحينناة يف

 ".اإلمارات العربية المتحدة

 

 

 
 

 

سيدي رؤية تعد  قاس يواف لوتاه، المدير ال   يذ  لل طوير واالا ثمار يف )ديب للسياحة(: "و

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم 

تعزيز عوامل االقتصاد المرموم من باب السياحة البيئية و  رفع مكانةديب "رعاه هللا" الخاصة ب



   
 

 

، مع على أساسها تصميم المخيم الجديدتم  تيالقاعدة ال، األخضر ومبادئ االستدامة يف اإلمارة

ربة ومن خالل إطالق تج. أدق التفاصيل الخاصة بالمحتوى التفاعلي مع البيئة المحيطةمراعاة 

التي السياحي المرموم فإننا نعمل على توسيع نطاق قدرات وعوامل الجذب الحياة البدوية يف 

تتمتع بها ديب بوجه عام، ويف ذات الوقت تسليط الضوء على الثقافة المحلية األصيلة المتمثلة يف 

. ويأيت دعمنا لهذا المشروع ضمن تراثناحياة البداوة، وأهمية إحياء التراث الثقايف والحفاظ على 

لدعم اقتصاد ديب، والحفاظ على تراث يف القطاع لعمل بشكل مستمر مع شركائنا مساعينا ل

ً لمبادئ  المشترك بين العيش وبيئة اإلمارة بما يتوافق  مع قيم "عام التسامح" وتعزيزا

المرموم تلك الرسائل من خالل التعرف على  ة الحياة البدوية يفربتجالثقافات، حيث تعكس 

ومن أبرزها كرم الضيافة، وتقديم يد العون للمحتاج، وقبل كل ذلك، القيم البدوية األصيلة 

 ". التسامح

 

 

 



   
 

 

 

التعرف على " هيرتاج": " التي وممان إيواو، الر ي  ال   يذ  لشر ة ومر جه ه قاس آدم 

ً يعتبر  االثقافة المحلية ومالمسة عناصره  ، وهو الدافع الرئيسبالنسبة للزائرللغاية  اً مهمأمرا

وتكمن أصالة التجربة فيما تقدمه  العالم. ية حولسفر استكشافلخوض رحالت  السياحلمعظم 

كتساب الخبرات والرؤى  ة للمجتمعلمن معايشة أصي الثقافة التي تمنحهم لمحة عن المحلي وا

  . عاصرة"ماوة إىل الحياة البديف رحلتها من  اإلماراتية

 

حيث يمكن للزوار االستمتاع بمحيطها  الصحراوية،محمية المرموم الحياة البدوية يف يقع مخيم و 

كبر مشروع بيئي وسياحي وترفيهي مستدام وأول محمية محمية وتعتبر . الطبيعي المرموم، أ

صحراوية غير مسّورة يف دولة اإلمارات، وتقطنها المئات من قطعان الغزال العريب والمها وغزال 

من المعلومات للمزيد وغيرها العديد من الحيوانات األخرى. الصحراء والثعالب والقطط البرية 

 https://www.bedouinexperience.com الموقع اإللكتروين يرجى زيارةعن المخيم 

 -ان هى-

 

 

 لمحة هللار دا رة السياحة وال سويق ال جار   ديب )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 بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع مسؤولية ترخيص عاتقها على وتحمل

 .السياحة والسفر ووكالء الرحالت تنظيم وشركات

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

ً  مليون 20استقبال  إىل الهادفة 2020ديب السياحية  رؤية لتحقيق  .المقبل العقدبحلول  زائر سنويا

 

 : للمزيد مر الم لومات يرجى االتصاس هللالى
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