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ستدامةخطة عمل دبي للسياحة الم

على لميةلعااو لمحليةا تكاـرلشـا حث
ت لمنتجعااو قدلفناا ء لبنا رـتثماسـالا

فيهيةلتر ا ت ها لمتنزاو

ح بنجا مية لحكوا لتحتيةا لبنيةا ـجعتشـ
في ر ـتثماسـال ا على صلخا ا ع لقطاا

ارزوال ة امإق ن اكأم ن م ا رهيوغ ادق ــنفال

ق د فنا ةـر عشـ حفتتا ا تم ،  2017 م عا في
يالماإلج دد عال ادة زي ى إل أدى ا ــمم

جميع في 485 لى إ بيد في قدـاللفنـ
عن لمئةبا 2.1 ـبةبنسـ ة ديابز تلفئاا
بقةلسا ا لسنة ا

حركات االقتصادية بالنسبة لدبي ولإلمارات ككل حيث تشكل ما عد السياحة واحدة من المت
السياحة ن وستمك أمريكي. دوالر مليار 5.2 / لإلمارة اإلجمالي المحلي الناتج من % 4.9 نسبته 

االقتصاد تنويع وإلى ار الزو عدد زيادة إلى تؤدي بطريقة القطاع هذا تعزيز من دبي ستدامة الم
ت نفسه الترويج لثقافة المنطقة مع مراعاة أثر السياحة على البيئة.وفي الوق

لمجتمع ا عم د

ـية شمسـ قةطا من لنظيفة ا قة لطا ا يج مز يعتنو
طبيعي ز غاو

تم ي لذا ،  نبولكر ا ـيدكسـأ نيثا ثنبعاا خفض مج نابر
راءاتإلج ق ريط ة ارطخ و ه  ،  2012 م عا ـيفـ ـهقـ طالإ

ـط سـلمتوا و لقصير ا ى لمد ا على تثا نبعاال ا خفض
 2030 معا يةلغا ـليـلطواو

لبيئة ا ية حما 1
 2017 ير ينا في فتتحا يلذا دتحا ال ا ـفمتحـ ضـريعـ

دةحتمال ة يربعال ارات اإلم خ ــاريت

مع 2017 يرافبر في ـتقبللمسـا متحف فتتحا
جيا لو لتكنو ا على هكيز تر

لمنطقة ا فة لثقا يج ولتر ا 2
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%30
زيادة الكفاءة بحلول

 2030 العام 
على لطلب ا تقليص

هلمياا و قة لطاا

 معرض إكسبو 

2020
ضر معا و ت ليافعا م سيقد

نم د ديعوال اءات ــقول وأداءات 
تعكس لتيا ى خرألا تطاـالنشـا

ت ار ماإل ا فة ثقا بييجا إ ـكلبشـ
منطقة و ةلمتحدا بية لعر ا
لخليج ا

ةاحيس ال رة دائ
يق لتسو ا و
اري—ج تال

لتحفيز تحتية ـةبنيـ
حي لسيا ا ر ستثما ال ا

%7
ليجماإ من

ي ف ارات مث تاالس
 2016 ام ع ارات اإلم
حةلسياا في

ألف270
ة يد جد ظيفةو

ت لمنتجعا ا دعد ةديا ز
فيهية لتر ا تها لمتنز ا و

ق دائحوال

˜ 
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 2018 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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