
 

     

 خبر صحافي 

 بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات 

أتالنتس دبي يحصل على اإلعتماد الرسمي من "جمعية حدائق الحيوان وأحواض األسماك" 

على مستوى منطقة الشرق  الحيوانية يطبق أعلى مستويات حماية البيئةكأول منتجع 

 األوسط

 

بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات، أعلن أتالنتس دبي :  2020يونيو  8دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 " المعروفة ب عن حصوله على اإلعتماد الرسمي من "جمعية حدائق الحيوان وأحواض األسماك

 Association of Zoos and Aquariums (AZA) هي جمعية دولية مستقلة تمنح بموجب صالحياتها و

حدائق الحيوانات وأحواض الحياة البحرية شهادات معتمدة تؤكد حرفيتها العالية والتزامها التام بتطبيق أفضل 

دة من قبل الجمعية عالميًا ، وأتالنتس عتممؤسسة م 240ويوجد قرابة معايير العناية بصحة هذه الحيوانات. 

 في الجمعية من خارج الواليات المتحدة األمريكية. عضو 23دبي ضمن 

 

ألتالنتس دبي : " نفخر بهذا اإلنجاز كوننا أول وجهة قال تيم كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام و 

ألف كائن  65مالذًا َامنًا ألكثر من  المنتجعسياحية وترفيهية تحصل على هذا اإلعتماد العالمي، حيث يعتبر 

"  عمنتج بعد ذلك منطقة أسد البحر وخليج الدالفين، لينضميش في حوض األمباسدور باإلضافة إلى بحري تع

 الحياة بعناية العمل الفريق المسؤول عن يكما  . 2021أتالنتس ذا رويال" إلى هذا اإلعتماد فور إنجازه في عام 



 

 

 

 AZAحرية بشكٍل دائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية حيث توثق شهادة اإلعتماد من جمعية الب

 المجال".  مهاراتهم وإلتزامهم وخبرتهم الطويلة في هذا

 

 الخاصة ماد، كان على أتالنتس دبي خوض مجموعة من التقييمات المختلفة تومن أجل الحصول على هذا اإلع

ي شملت مستوى العناية بصحة الحيوانات البحرية ، البرامج البيطرية، البرامج التعليمية مجموعة من الفئات والتب

يتوجب على أتالنتس دبي تجديد هذا اإلعتماد كل خمس سنوات كما سواألمنية وبرامج الحفاظ على البيئة. 

 . AZAبناءًا على سياسة جمعية 

 

: " يقر هذا اإلعتماد الدور الكبير الذي يلعبه منتجع AZAمن ناحيته، أشار دان أشي، الرئيس التنفيذي لجمعية 

وتقديم أفضل التجارب لضيوفه، حيث يعتبر أتالنتس دبي أحد أتالنتس دبي في الحفاظ على البيئة البحرية 

 AZAاظ والعناية بالحيوانات البحرية وإننا نفخر بإنضمامهم إلى عضوية جمعية فالرواد والخبراء في عالم الح

 الدولية". 

مجال قبل فريق من المتخصصين المدربين في إشرافًا دقيقًا من  AZAاعتماد الحصول على تضمن عملية ت

ك رعاية الحيوان الحيوان وأحواض السمك. يراقب فريق التفتيش جميع جوانب عمليات المنشأة بما في ذل ائقحد

إدارة ، البرامج البيطرية، تعليميةالبرامج ، السالمة الزوار والموظفين والحيوانات المشرفين،تدريب  ،ورعايته

 . ويقوم الفريق بعقد جلسة إستماع مع المسؤولين المعنيين وبرامج الحفاظ على البيئة خدمات الزوارو المخاطر 



 

 

 

الوثائق المقدمة وبالتالي إجراء تقييم كامل على َالية تطبيق كافة المعايير في أتالنتس دبي ثم مناقشة كافة 

 الخاصة بهذه الفئات وتوافقها مع سياسة الجمعية ومن ثم منح اإلعتماد كمرحلة أخيرة.

  -انتهى-
 

  لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء التواصل مع
  ليندا عبدالحي

 دبي –لة مدير أول العالقات العامة، أتالنتس النخ
  linda.abdulhay@atlantisdubai.com إللكترونياالبريد 

 
أو زيارة موقع المنتجع  1000 426 4 971للحصول على المزيد من المعلومات حول أتالنتس يرجى االتصال على الرقم:  +

  للحصول على صور ملونة فائقة الدقة، تفضل بزيارة الموقع التالي .www.atlantis.com :على العنوان التالي
 https://www.kerznercommunications.com/ 
 
 

 :يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي
 atlantisthepalm@ :فيسبوك وإنستغرام

 Atlantis@ :تويتر
 RondaLocatelliDubai @SeafireSteakhouse @BreadStreetKitchenDubai@ :المطاعم

@NobuDubai @OssianoDubai @HakkasanDxb @AyamnaDubai @WavehouseDubai 
@whitebeach 

#AtlantisThePalm #ServingTheExtraordinary 
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 النخلة في دبينبذة عن منتجع أتالنتس 
يعد منتجع أتالنتس النخلة في دبي الوجهة السياحية األولى في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة في 

. ويمتد المنتجع 2008دبي. وافتتح المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في شهر سبتمبر من العام 
هكتارًا من مدينة  17الم المائية والترفيهية المتكاملة تشمل هكتارًا وهو يتضمن قائمة من المع 46على مساحة 

"أكوافنتشر" المائية المذهلة. ويضم المنتجع واحدة من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يعيش في بحيراته 
صنف من الكائنات البحرية. ومن أهم ِّ معالمه "الحجرات المفقودة" وهي متاهة تحت الماء  65000أكثر من 

من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم مدينة "أكوافنتشر" 
مليون لتر من المياه العذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحدرات مائية،  18المائية ما يزيد على 

لمائية ورشاشات المياه. ويضم أتالنتس أيضًا كيلومترًا من األمواج وحمامات السباحة والمرتفعات ا 2.3ونحو 
خليج الدالفين، الموطن التعليمي الراعي لهذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر التي تقدم فرصة فريدة للتعرف على 
واحدة من أكثر الثدييات ودًا. ويعد أتالنتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة المطاعم 

مطعماً من بينها "بريد ستريت كيتشن" و"هاكاسان" و"نوبو" و"روندا لوكاتيلي" و"سيفاير  ٢٩عددها  العالمية البالغ
ستيك هاوس" ومطعم "أوسيانو" الحاصل على الجوائز والذي يقع تحت سطح الماء ومطعم "أيامنا" الذي يقدم 

لترفيه المتكاملة في دبي ومطعم أطيب المأكوالت الشرق األوسطية التقليدية و"وايف هاوس" الذي يعتبر وجهة ا
وشاطئ "وايت" الذي ُيعد المكان المثالي لالسترخاء واالستمتاع بمنظر البحر. وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع 

 .على مساحات تجزئة للمتاجر الفاخرة  فضاًل عن خدمات استضافة المؤتمرات واالجتماعات
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


