
طریقة تأھل أماكن اإلقامة ھذه 
للحصول على شارة برنامج "السفر 

المستدام"

برنامج "السفر المستدام": دراسات عن تجارب شركائنا



شارة برنامج "السفر المستدام" 
توّفر الشارة اعترافاً عالمیاً مجانیاً تم التحقق منھ فیما یخص جھود الجدیدة

االستدامة لدیك وُتظھر ھذا للضیوف المحتملین. 

تم اختیار الممارسات بناًء على إمكانیة الوصول إلیھا واحتمالیة كون 
تأثیرھا كبیراً، وتم التحقق منھا من ِقبل ھیئات مستقلة في القطاع، مثل 

 .Travalyst

یقوم نموذج المعاییر الشامل الخاص بنا بحساب نقاط التأثیر اإلجمالیة 
الخاصة بك بناًء على موقعك وعلى الممارسات التي أشرت إلیھا بـ 
"نعم" على اإلكسترانت. تقّیم ھذه النقاط ما إذا كنت مؤھالً للحصول 

على الشارة. 



إرسال 
الممارسات

التقییم
الرقمي

إعالن
النتیجة

النجاح في الحصول 
على الشارة

النصائح 
والموارد
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یخبرنا مكان اإلقامة بالممارسات 
المستدامة التي یّتبعھا من خالل 

اإلكسترانت. 

في حال كانت نقاط التأثیر 
الخاصة بك مرتفعة ما فیھ 

الكفایة، ستحصل على الشارة 
التي سیتم إضافتھا إلى صفحة 

مكان اإلقامة الخاص بك
خالل 48 ساعة.

نقوم بتقییم الممارسات التي أخبرتنا بھا 
مقارنًة بنموذج المعاییر الخاص بنا 
والذي تم التحقق منھ بشكل مستقل، 

ویأخذ نموذج المعاییر بعین االعتبار 
عوامل جغرافیة متعلّقة بإمكانیة 

الوصول وتكالیف تطبیق ممارسات 
معّینة.

یقوم النموذج بحساب نقاط التأثیر 
اإلجمالیة لمكان اإلقامة الخاص بك بناًء 

على ھذا التقییم، مما یخبرنا بأھلیتك 
للحصول على الشارة.

بعد إرسالك للممارسات الخاصة بك، 
ستتلقى رسالة برید إلكتروني ُتعلمك 

بنتائج التقییم خالل 24 ساعة.

 في حال لم تكن نقاط التأثیر 
الخاصة بك مرتفعة ما فیھ الكفایة، 
سنشارك معك النصائح والموارد 

حول تطبیق ممارسات استدامة 
إضافیة. كلما ازداد عدد 

الممارسات التي یّتبعھا مكان 
اإلقامة الخاص بك ویعرضھا على 

موقعنا، كلّما ازدادت النقاط 
الخاصة بك وأصبحت أقرب من 

الحصول على الشارة الجدیدة! 
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طریقة التأھل للحصول على الشارة ببساطة
النتائج



یشمل مكان اإلقامة مساحات خضراء●
كالحدائق / الحدائق على سطح مكان 

اإلقامة

التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

نوع مكان اإلقامة: فندق
الموقع: تایالند 

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة

ُتستخدم المصابیح الثنائیة الباعثة ●
للضوء (LED) والموفرة للطاقة 

إلضاءة 80% على األقل من مكان 
اإلقامة

یتم الحصول على 80% على األقل ●
من الطعام الذي یقدمھ مكان اإلقامة 

من منطقتھ المحلیة 

یقدم مكان اإلقامة جوالت وأنشطة یتم ●
تنظیمھا من ِقبل مرشدین سیاحیین 

وأنشطة تجاریة محلیة 
یعید مكان اإلقامة استثمار جزء من ●

إیراداتھ في المجتمع أو مشاریع 
االستدامة

یستخدم مكان اإلقامة المراحیض ●
الموفرة للماء فقط (مثل المراحیض 

منخفضة التدفق والمراحیض بالسیفون 
المزدوج)

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)
لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●

المناشف
یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في●

خدمة التنظیف الیومیة 

یمتلك مكان اإلقامة سیاسة مطبقة ●
خاصة بھدر الطعام، بما یشمل 

التعلیم ومنع ھدر الطعام والتقلیل منھ 
وإعادة التدویر والتخلص من 

النفایات

ال یتم تقدیم زجاجات المیاه ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة
ال یتم تقدیم زجاجات المیاه الغازیة ●

المصنوعة من المواد البالستیكیة 
التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم أدوات المائدة وأدوات ●
تناول الطعام المصنوعة من المواد 
البالستیكیة التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم األكواب المصنوعة من ●
المواد البالستیكیة التي تستخدم مرة 

واحدة
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تحتوي جمیع غرف الضیوف على دّشات ومراحیض موفرة للمیاه في جمیع الحّمامات ویطبق الفندق برنامجاً إلعادة استخدام 
المناشف من ِقبل الضیوف ویقدم لھم خیار إلغاء االشتراك في خدمة تنظیف الغرف. تلعب ممارسات تقلیل استھالك المیاه ھذه 

دوراً ھاماً في تشغیل مكان اإلقامة بشكل أكثر استدامة، خصیصاً في الوجھات التي تتطلب خططاً إلدارة المیاه لحل مشكلة ندرة 
المیاه المتزایدة.

یوفر مكان اإلقامة أیضاً أدوات تناول الطعام واألكواب التي یمكن إعادة استخدامھا بدالً من األدوات التي یتم استخدامھا لمرة 
واحدة، ویحصل مطبخ مكان اإلقامة على مكونات الطعام من المنطقة المحلیة. یدعم موظفو الفندق الضیوف عند استكشافھم 

المنطقة، حیث یوفرون لھم جوالت ینظمھا مرشدون محلیون، وھي إحدى الممارسات المستدامة التي تقدم نقاط تأثیر أعلى في 
ھذا الموقع، فھي تساھم في توفیر وظائف للسكان المحلیین وتوزع إیرادات السیاحة في المجتمع.

حصل ھذا الفندق الذي یقع في جزیرة شاطئیة شھیرة في تایالند على شارة برنامج "السفر المستدام" من خالل تطبیق ممارسات 
استدامة في الغرف والمطابخ ومكتب االستقبال لدیھ، وفي جمیع أنحاء مكان اإلقامة. 

01 نوع مكان اإلقامة: فندق
الموقع: تایالند 



التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

نوع مكان اإلقامة: منتجع
الموقع: الوالیات المتحدة األمریكیة

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة
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ُتستخدم المصابیح الثنائیة الباعثة ●
للضوء (LED) والموفرة للطاقة 

إلضاءة 80% على األقل من مكان 
اإلقامة

جمیع النوافذ في مكان اإلقامة ●
مصنوعة من زجاج عازل

یتم الحصول على 80% على األقل ●
من الطعام الذي یقدمھ مكان اإلقامة 

من منطقتھ المحلیة

یقدم مكان اإلقامة جوالت وأنشطة یتم ●
تنظیمھا من ِقبل مرشدین سیاحیین 

وأنشطة تجاریة محلیة

یزود مكان اإلقامة الضیوف بالمعلومات ●
عن النظم البیئیة واإلرث والثقافة 
المحلیین ومعلومات عن السلوك 

المناسب للزوار

یستخدم مكان اإلقامة المراحیض ●
الموفرة للماء فقط (مثل المراحیض 

منخفضة التدفق والمراحیض بالسیفون 
المزدوج)

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)

لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●
المناشف 

یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في ●
خدمة التنظیف الیومیة 

یمتلك مكان اإلقامة سیاسة مطبقة ●
خاصة بھدر الطعام، بما یشمل 

التعلیم ومنع ھدر الطعام والتقلیل منھ 
وإعادة التدویر والتخلص من 

النفایات
توافر حاویات إعادة التدویر ●

للضیوف والقیام بإعادة تدویر 
النفایات 

یشكل الطعام العضوي ما ال یقل عن ●
80% من الطعام الذي  یوفره مكان 

اإلقامة

ال یتم تقدیم زجاجات المیاه ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم زجاجات المیاه الغازیة ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم األكواب المصنوعة من ●
المواد البالستیكیة التي تستخدم مرة 

واحدة

ال یتم تقدیم قّشات الشرب المصنوعة ●
من المواد البالستیكیة التي تستخدم 

مرة واحدة

ال یتم تقدیم محّركات المشروبات ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة



تمّكن ھذا المنتجع الذي یقع في وجھة تزلج شھیرة في الوالیات المتحدة من الحصول على شارة برنامج "السفر المستدام" من 
خالل تطبیق ممارسات مستدامة في الغرف والمطابخ ومكتب االستقبال لدیھ، وفي جمیع أنحاء مكان اإلقامة. تحتوي جمیع غرف 

الضیوف على دّشات ومراحیض موفرة للمیاه ولدى الضیوف خیار إعادة استخدام المناشف وإلغاء االشتراك في خدمة تنظیف 
الغرف الیومیة.

تشكل األطعمة العضویة ما ال یقل عن 80% من األطعمة التي یتم تقدیمھا، وھي ممارسة تقدم نقاط تأثیر أعلى في ھذه الوجھة 
ألنھا تزید من غنى أنواع المواد في النظم البیئیة المحلیة. یوفر مكان اإلقامة أیضاً أدوات تناول الطعام واألكواب التي یمكن إعادة 

استخدامھا بدالً من األدوات التي یتم استخدامھا لمرة واحدة. 

یزود موظفو الفندق الضیوف بالمعلومات عن النظم البیئیة واإلرث والثقافة المحلیین ومعلومات عن السلوك المناسب للزوار، 
وھي ممارسة ھامة في ھذه المنطقة لتسلیط الضوء على اإلرشادات الخاصة بالحیاة البریة والتي تؤثر على البیئة، مثل تغلیف 

النفایات وحمایة العناصر الطبیعیة كاألشجار والصخور وعدم إطعام الدببة البریة.

02 نوع مكان اإلقامة: منتجع
الموقع: الوالیات المتحدة األمریكیة



التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

نوع مكان اإلقامة: فندق
الموقع: جنوب أفریقیا

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة

ُتستخدم المصابیح الثنائیة الباعثة ●
للضوء (LED) والموفرة للطاقة 

إلضاءة 80% على األقل من مكان 
اإلقامة

یتم الحصول على 80% على األقل ●
من الطعام الذي یقدمھ مكان اإلقامة 

من منطقتھ المحلیة

یقدم مكان اإلقامة جوالت وأنشطة یتم ●
تنظیمھا من ِقبل مرشدین سیاحیین 

وأنشطة تجاریة محلیة

یستخدم مكان اإلقامة المراحیض ●
الموفرة للماء فقط (مثل المراحیض 

منخفضة التدفق والمراحیض بالسیفون 
المزدوج)

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)

لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●
المناشف

یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في●
خدمة التنظیف الیومیة

یمتلك مكان اإلقامة سیاسة مطبقة ●
خاصة بھدر الطعام، بما یشمل 

التعلیم ومنع ھدر الطعام والتقلیل منھ 
وإعادة التدویر والتخلص من 

النفایات

توافر حاویات إعادة التدویر ●
للضیوف والقیام بإعادة تدویر 

النفایات 
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حصل ھذا الفندق الذي یقع في بلدة شاطئیة شھیرة في جنوب أفریقیا على شارة برنامج "السفر المستدام" من خالل تطبیق 
ممارسات استدامة في الغرف والمطابخ ومكتب االستقبال لدیھ، وفي جمیع أنحاء مكان اإلقامة. 

حیث قام الفندق بتركیب دّشات ومراحیض موفرة للمیاه في جمیع الحّمامات ویطبق برنامجاً إلعادة استخدام المناشف من ِقبل 
الضیوف ویقدم لھم خیار إلغاء االشتراك في خدمة تنظیف الغرف الیومیة. تلعب ممارسات تقلیل استھالك المیاه ھذه دوراً 

ھاماً في تشغیل مكان اإلقامة بشكل أكثر استدامة، خصیصاً في الوجھات التي تكون عرضًة للجفاف. 

یحصل مطبخ الفندق على 90% من مكونات األطعمة من المنطقة المحلیة ویطبق سیاسة تتعلق بھدر الطعام. یتم في مكتب 
تسجیل الوصول تقدیم الجوالت التي ینظمھا مرشدون محلیون وتعد ھذه الممارسة ذات تأثیر كبیر في ھذه الوجھة، فھي تساعد 

على ضمان مساھمة السیاحة بشكل مباشر في المجتمع المحلي، بدالً من أن تستفید منھا أنشطة تجاریة غیر موجودة في البلد. كما 
تتوفر حاویات إعادة التدویر في جمیع أنحاء مكان اإلقامة.

03 نوع مكان اإلقامة: فندق
الموقع: جنوب أفریقیا



التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

نوع مكان اإلقامة: بیت ریفي
الموقع: المملكة المتحدة

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة

ُتستخدم المصابیح الثنائیة الباعثة ●
للضوء (LED) والموّفرة للطاقة 

إلضاءة 80%  على األقل من مكان 
اإلقامة

جمیع النوافذ في مكان اإلقامة ●
مصنوعة من زجاج عازل

یتم الحصول على 80% على األقل ●
من الطعام الذي یقدمھ مكان اإلقامة 

من منطقتھ المحلیة

یقدم مكان اإلقامة جوالت وأنشطة یتم ●
تنظیمھا من ِقبل مرشدین سیاحیین 

وأنشطة تجاریة محلیة

یزود مكان اإلقامة الضیوف بالمعلومات ●
عن النظم البیئیة واإلرث والثقافة 

المحلیین ومعلومات عن 
لسلوك المناسب للزوار

یستخدم مكان اإلقامة المراحیض ●
الموفرة للماء فقط (مثل المراحیض 

منخفضة التدفق والمراحیض بالسیفون 
المزدوج)

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)

لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●
المناشف

یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في●
خدمة التنظیف الیومیة 

یمتلك مكان اإلقامة سیاسة مطبقة ●
خاصة بھدر الطعام، بما یشمل 

التعلیم ومنع ھدر الطعام والتقلیل منھ 
وإعادة التدویر والتخلص من 

النفایات

توافر حاویات إعادة التدویر ●
للضیوف والقیام بإعادة تدویر 

النفایات 

یتم تقدیم خیارات طعام نباتیة●

یتم تقدیم خیارات طعام نباتیة ِصرفة●

ال یتم عرض الحیوانات البریة (غیر ●
المستأنسة) أو التفاعل معھا أثناء كونھا 

مأسورة في مكان اإلقامة، وال یتم 
استھالكھا أو بیعھا.

یشمل مكان اإلقامة مساحات خضراء●
كالحدائق / الحدائق على سطح مكان 

اإلقامة

یشكل الطعام العضوي ما ال یقل عن ●
80% من الطعام الذي یوفره مكان 

اإلقامة

ال یتم تقدیم زجاجات المیاه الغازیة ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم أدوات المائدة وأدوات ●
تناول الطعام المصنوعة من المواد 
البالستیكیة التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم األكواب المصنوعة من ●
المواد البالستیكیة التي تستخدم مرة 

واحدة

ال یتم تقدیم قّشات الشرب المصنوعة ●
من المواد البالستیكیة التي تستخدم 

مرة واحدة

ال یتم تقدیم محّركات المشروبات ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة

04



تمّكن ھذا البیت الریفي الذي یقع في الریف اإلنجلیزي من الحصول على الشارة الخاصة ببرنامج "السفر المستدام" من خالل تطبیق 
 80% (LED) ممارسات مستدامة في الغرف والمطبخ ومكتب االستقبال الخاصین بھ. حیث تشكل المصابیح الثنائیة الباعثة للضوء
من اإلضاءة في مكان اإلقامة، باإلضافة إلى توفر نقاط إعادة التدویر في مكان اإلقامة وكون جمیع نوافذه مصنوعة من زجاج عازل. 

تحصل ھذه الممارسات على نقاط أقل، نتیجة لتوافر خیارات الطاقة المتجددة قلیلة السعر نسبیاً وبرامج إعادة التدویر على نطاق واسع 
في ھذا البلد.

یحصل مطعم مكان اإلقامة على أكثر من 80% من الطعام من مصادر محلیة ویقدم خیارات نباتیة ونباتیة ِصرفة، كما یطبق 
 سیاسة متعلقة بھدر الطعام ویستعمل أدوات المائدة واألكواب التي یمكن إعادة استخدامھا. تحصل ممارسات تقلیل ھدر الطعام
على نقاط تأثیر أعلى في ھذه الوجھة حیث یعد ھدر الطعام مشكلة بارزة في المملكة المتحدة. كما تمت إزالة جمیع زجاجات 

المیاه الغازیة وقّشات الشرب ومحّركات المشروبات التي یتم استخدامھا لمرة واحدة. یمكن للضیوف أیضاً أعادة استخدام 
المناشف الخاصة بھم ویمكنھم إلغاء اشتراكھم في خدمة تنظیف الغرف الیومیة، كما تم تركیب دّشات ومراحیض موفرة للمیاه في 

جمیع حّمامات الضیوف.

یمكن للضیوف التمتع بالمشي في المساحات الخضراء في مكان اإلقامة وبإمكانھم الوصول إلى معلومات حول النظام البیئي المحلي. 
یتم بذل جھود خاصة لضمان كون الحیوانات البریة آمنة من األذى في مكان اإلقامة، ویتم تشغیل الجوالت إلى المواقع التراثیة 

القریبة من ِقبل مرشدین محلیین.

04 نوع مكان اإلقامة: بیت ریفي
الموقع: المملكة المتحدة

https://wrap.org.uk/sectors/hospitality-food-service


التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة

ُتستخدم المصابیح الثنائیة الباعثة ●
للضوء (LED) والموفرة للطاقة 

إلضاءة 80% على األقل من مكان 
اإلقامة

جمیع النوافذ في مكان اإلقامة ●
مصنوعة من زجاج عازل

تحتوي غرف الضیوف على أجھزة ●
لتوفیر الطاقة (كالتحكم بالكھرباء 

باستخدام بطاقات الدخول على سبیل 
المثال)

یقدم مكان اإلقامة جوالت وأنشطة یتم ●
تنظیمھا من ِقبل مرشدین سیاحیین 

وأنشطة تجاریة محلیة

یعید مكان اإلقامة استثمار جزء من ●
إیراداتھ في المجتمع أو مشاریع 

االستدامة

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)

لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●
المناشف

یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في●
خدمة التنظیف الیومیة 

یشمل مكان اإلقامة مساحات خضراء●
كالحدائق / الحدائق على سطح مكان 

اإلقامة

ال یتم تقدیم قّشات الشرب المصنوعة ●
من المواد البالستیكیة التي تستخدم 

مرة واحدة

ال یتم تقدیم محّركات المشروبات ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة

05 نوع مكان اإلقامة: فیال
الموقع: البرازیل



تمكنت ھذه الفیال الواقعة في تالل البرازیل من الحصول على شارة برنامج "السفر المستدام" من خالل تغییر 80% من إنارتھا 
لتعتمد على المصابیح الثنائیة الباعثة للضوء (LED) وعزل جمیع النوافذ وتركیب مفاتیح موفرة للطاقة في جمیع أنحاء مكان 

اإلقامة.

ال تقدم الفیال قّشات الشرب أو محركات المشروبات التي یتم استخدامھا لمرة واحدة، وتعد ھذه الممارسة ذات تأثیر كبیر وتساھم 
بشكل كبیر في نقاط تأثیر الفیال اإلجمالیة، فھي تقیس التقلیل من التلوث البالستیكي، األمر الذي یعد مھماً في وجھة بدأت بطرح 
قوانین تحظر استعمال المواد البالستیكیة التي یتم استخدامھا لمرة واحدة. كما تم تركیب دش منخفض التدفق في الحّمام ویمكن 

للضیوف إعادة استخدام المناشف وإلغاء اشتراكھم في خدمة تنظیف الغرف الیومیة. 

تحتوي الفیال على مساحات خضراء، وتحّقق ھذه الممارسة تأثیراً إیجابیاً فیما یخص التنوع البیولوجي في الوجھة. كذلك، یدیر 
مرشدون محلیون الجوالت التي یعرضھا مكان اإلقامة ویعید مكان اإلقامة استثمار 20% من إیراداتھ في المجتمع.

05 نوع مكان اإلقامة: فیال
الموقع: البرازیل

https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953


التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

نوع مكان اإلقامة: منتجع شاطئي
الموقع: الیونان

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة

یقدم مكان اإلقامة جوالت وأنشطة یتم ●
تنظیمھا من ِقبل مرشدین سیاحیین 

وأنشطة تجاریة محلیة 

 یزود مكان اإلقامة الضیوف ●

لمعلومات عن النظم البیئیة واإلرث 
والثقافة المحلیین ومعلومات عن السلوك 

المناسب للزوار

بإمكان الفنانین المحلیین عرض ●
مواھبھم في مكان اإلقامة

یعید مكان اإلقامة استثمار جزء من ●
إیراداتھ في المجتمع أو مشاریع 

االستدامة

یستخدم مكان اإلقامة المراحیض ●
الموفرة للماء فقط (مثل المراحیض 

منخفضة التدفق والمراحیض بالسیفون 
المزدوج)

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)

لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●
المناشف 

یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في●
خدمة التنظیف الیومیة

توافر حاویات إعادة التدویر ●
للضیوف والقیام بإعادة تدویر 

النفایات

یشمل مكان اإلقامة مساحات خضراء●
كالحدائق / الحدائق على سطح مكان 

اإلقامة

ال یتم تقدیم األكواب المصنوعة من ●
المواد البالستیكیة التي تستخدم مرة 

واحدة

06



بإمكان الضیوف إلغاء اشتراكھم في خدمة تنظیف الغرف الیومیة ویمكنھم إعادة استخدام المناشف، كما أن جمیع الحّمامات مزّودة 
بمراحیض منخفضة التدفق ودّشات موفرة للماء، ولھذه الممارسات تأثیر أعلى في وجھة تعتمد بشكل أكبر على استیراد المیاه. كما 
تتوفر نقاط إلعادة التدویر في مكتب االستقبال والمساحات المشتَركة ویقدم مكان اإلقامة األكواب التي یمكن إعادة استخدامھا فقط. 

تتوفر حدیقة في الجزء الخلفي من مكان اإلقامة ویمكن للضیوف التمتع بھا، وتدیر منظمة استدامة تتلّقى تمویلھا من مكان المبیت 
واإلفطار مشروعاً مستداماً في مساحات مكان اإلقامة الخضراء.

06

تم تمییز ھذا المنتجع الشاطئي الكبیر في جزیرة یونانیة بالشارة الخاصة بـ "برنامج السفر المستدام" ألنھ قام بتطبیق ممارسات 
مستدامة في جمیع أنحاء مكان اإلقامة ونظراً للخدمات التي یقدمھا. یمكن للضیوف التمتع بأعمال الفنانین المحلیین بمجرد دخولھم 

إلى مكان اإلقامة وفي جمیع أنحائھ. جمیع موظفي مكان اإلقامة مستعدون دوماً لتقدیم معلومات حول إرث وثقافة الجزیرة 
للضیوف كما یتم تشغیل الجوالت من ِقبل مرشدین محلیین، ولھاتین الممارستین تأثیر كبیر یضمن عودة حصة السیاحة إلى 

المجتمع المحلي بدالً من أن تستفید منھا أنشطة تجاریة غیر موجودة في البلد.

نوع مكان اإلقامة: منتجع شاطئي
الموقع: الیونان

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands


التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

نوع مكان اإلقامة: بیت ضیافة
الموقع: المكسیك

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة

ُتستخدم المصابیح الثنائیة الباعثة ●
للضوء (LED) والموفرة للطاقة 

إلضاءة 80% على األقل من مكان 
اإلقامة

جمیع النوافذ في مكان اإلقامة ●
مصنوعة من زجاج عازل

یتم استخدام الطاقة المتجددة %100 ●
في جمیع أنحاء مكان اإلقامة 

یعّوض مكان اإلقامة عن 10% على ●
األقل من انبعاثات الكربون السنویة 

اإلجمالیة الخاصة بھ من خالل شراء 
تعویضات الكربون المعتمدة

یتم تنظیم الجوالت واألنشطة التي ●
یشارك فیھا الضیوف من ِقبل 

مرشدین سیاحیین وأنشطة تجاریة 
محلیة

یستخدم مكان اإلقامة المراحیض ●
الموفرة للماء فقط (مثل المراحیض 

منخفضة التدفق والمراحیض بالسیفون 
المزدوج)

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)

لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●
المناشف 

یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في●
خدمة التنظیف الیومیة 

یشمل مكان اإلقامة مساحات خضراء●
كالحدائق / الحدائق على سطح مكان 

اإلقامة

تم استبدال عبوات الشامبو والبلسم ●
وغسول الجسم البالستیكیة التي یتم 

استخدامھا لمرة واحدة بموّزعات 
توفر ھذه المواد

ال یتم تقدیم أدوات المائدة وأدوات ●
تناول الطعام المصنوعة من المواد 
البالستیكیة التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم األكواب المصنوعة من ●
المواد البالستیكیة التي تستخدم مرة 

واحدة

ال یتم تقدیم قّشات الشرب المصنوعة ●
من المواد البالستیكیة التي تستخدم 

مرة واحدة

ال یتم تقدیم محّركات المشروبات ●
المصنوعة من المواد البالستیكیة 

التي تستخدم مرة واحدة

07



یمكن للضیوف إلغاء اشتراكھم في خدمة تنظیف الغرف ویطبق مكان اإلقامة برنامجاً إلعادة استخدام المناشف، كما تم تزوید 
جمیع الحّمامات بمراحیض ودّشات موفرة للماء. 

یعوض مكان اإلقامة 10% من انبعاثات الكربون السنویة اإلجمالیة الخاصة بھ من خالل شراء تعویضات الكربون، وھي 
ممارسة تعد ذات تأثیر كبیر في تخفیض انبعاثات الكربون وتساھم في نقاط تأثیر مكان اإلقامة اإلجمالیة.

یتم أیضاً الترویج لمشّغلي الجوالت المحلیین في منطقة استقبال بیت الضیافة، كما أن الحدیقة التي تقع على سطح مكان اإلقامة 
متاحة للجمیع.

یقع بیت الضیافة الكبیر ھذا في بلدة منتجعیة في المكسیك وھو مؤھل لشارة برنامج "السفر المستدام" نظراً العتماده في اإلضاءة 
على المصابیح الثنائیة الباعثة للضوء (LED) وعزلھ لجمیع النوافذ وتوفیره لموّزعات المواد بدالً من وسائل الراحة البالستیكیة 

التي یتم استخدامھا لمرة واحدة. 
یحصل مكان اإلقامة على 100% من الكھرباء الخاصة بھ اعتماداً على الطاقة المتجددة، وھي ممارسة تحقق تأثیراً كبیراً في 

ھذه الوجھة نظراً ألثرھا اإلیجابي في تقلیل انبعاثات غازات الدفیئة. ال یوفر بیت الضیافة قّشات الشراب ومحّركات المشروبات 
البالستیكیة ویزود الضیوف بأدوات تناول الطعام واألكواب التي یمكن إعادة استخدامھا.

07 نوع مكان اإلقامة: بیت ضیافة
الموقع: المكسیك



التقلیل من استخدام 
المیاه

دعم المجتمع المحليالتقلیل من النفایات التقلیل من استھالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفیئة 

حمایة
الطبیعة

نوع مكان اإلقامة: بیت شباب
الموقع: ھولندا

ال توجد مواد 
بالستیكیة تستخدم 

مرة واحدة

ُتستخدم المصابیح الثنائیة الباعثة ●
للضوء (LED) والموفرة للطاقة 

إلضاءة 80% على األقل من مكان 
اإلقامة

جمیع النوافذ في مكان اإلقامة ●
مصنوعة من زجاج عازل

یتم توفیر بطاقات الدخول أو أجھزة ●
استشعار الحركة للضیوف للتحكم 

بالكھرباء

یتم الحصول على 80% على األقل ●
من الطعام الذي یقدمھ مكان اإلقامة 

 من منطقتھ المحلیة 

بإمكان الفنانین المحلیین عرض●
 مواھبھم في مكان اإلقامة

یقدم مكان اإلقامة جوالت وأنشطة یتم تنظیمھا ●
من ِقبل مرشدین سیاحیین
 وأنشطة تجاریة محلیة

یزّود مكان اإلقامة الضیوف●
بالمعلومات عن النظم البیئیة واإلرث

 والثقافة المحلیین ومعلومات عن
 السلوك المناسب  للزوار

یتم استثمار نسبة من اإلیرادات●
 في المجتمع أو مشاریع االستدامة

یستخدم مكان اإلقامة المراحیض ●
الموفرة للماء فقط (مثل المراحیض 

منخفضة التدفق والمراحیض بالسیفون 
المزدوج)

یستخدم مكان اإلقامة الدّشات الموفرة ●
للمیاه فقط (مثل الدّشات الذكیة ورؤوس 

الدش منخفضة التدفق)

لدى الضیوف خیار إعادة استخدام ●
المناشف 

یستطیع الضیوف إلغاء اشتراكھم في●
خدمة التنظیف الیومیة

یمتلك مكان اإلقامة سیاسة مطبقة ●
خاصة بھدر الطعام، بما یشمل 

التعلیم ومنع ھدر الطعام والتقلیل منھ 
وإعادة التدویر والتخلص من 

النفایات

توافر حاویات إعادة التدویر ●
للضیوف والقیام بإعادة تدویر 

النفایات

ال یتم تقدیم أدوات المائدة وأدوات ●یتم تقدیم خیارات طعام نباتیة●
تناول الطعام المصنوعة من المواد 
البالستیكیة التي تستخدم مرة واحدة

ال یتم تقدیم األكواب المصنوعة من ●
المواد البالستیكیة التي تستخدم مرة 

واحدة

ال یتم تقدیم قّشات الشرب المصنوعة ●
من المواد البالستیكیة التي تستخدم 

مرة واحدة
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طّبق بیت الشباب ھذا الذي یقع في مدینة ھولندیة كبیرة العدید من الممارسات المستدامة واتخذ المزید من اإلجراءات مؤخراً 
للحصول على شارة برنامج "السفر المستدام". 

یمنح بیت الشباب الفنانین المحلیین مكاناً لیعرضوا أعمالھم ویتم الترویج لمشغلي الجوالت المحلیة في منطقة االستقبال. موظفو 
مكان اإلقامة مستعدون دوماً لتقدیم المعلومات عن إرث وثقافة المدینة ویستثمر مكان اإلقامة 15% من إیراداتھ في المجتمع، 

وتعد ھذه الممارسة ذات تأثیر كبیر في ھذه الوجھة ألنھا مساَھمة مستمرة في تطویر المجتمع المحلي. 

یطبق مكان اإلقامة برنامجاً یمّكن الضیوف من إعادة استخدام مناشفھم، كما یمكنھم إلغاء اشتراكھم في خدمة تنظیف الغرف 
الیومیة. تحتوي الحّمامات على دّشات ومراحیض موفرة للمیاه، ویتم الحصول على 80% من األطعمة في المطبخ من مصادر 

محلیة. 
تمت إزالة جمیع القّشات التي یتم استخدامھا مرة واحدة وتتوفر األكواب وأدوات المائدة التي یمكن إعادة استخدامھا، كما تتم إدارة 

ھدر الطعام بعنایة. یمكن للضیوف أیضاً العثور على خیارات طعام نباتیة.

تم تركیب مصابیح ثنائیة باعثة للضوء (LED) في جمیع أنحاء مكان اإلقامة وتم عزل جمیع النوافذ، كما تم تركیب مفاتیح موفرة للطاقة 
في كل الغرف. تساھم ھذه الممارسات مجتمعة بتقلیل استخدام مكان اإلقامة للطاقة وتقلیل انبعاثات الغازات الدفیئة الخاصة بھ بشكل كبیر.
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