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 The tourism sector is rapidly developing worldwide, to become a prominent 
economic sector. With a percentage share of the real gross domestic product 
(GDP) for the travel and tourism sector varying between 3.73 per cent in Kuwait 
and 28.09 per cent in Lebanon, the sector forms an important economic driver 
in the ESCWA region (see table 1).
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TOURISM SECTOR:  STRATEGY, DESIGN, SYSTEMS 
AND OPERATIONS APPROACH

Moreover, tourism has a 
vested interest in maintaining 
the quality of environment, 
as well as maintaining clean 
and efficient utilization of 
environmental resources 
that are critical for successful 
tourism. Therefore, the 
tourism business needs to 
reduce the use of resources 
and the production of waste 
and emission through a 
cohesive range of design and 
environmental measures, 
including actions for good 
energy management, which 
makes it possible to incur 
profit and reduce the threat 
on the environment.
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Table1. Travel and Tourism Economic Data
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 Source:  World Travel & Tourism Council (WTTC), available at: www.wttc.com.
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 Emissions from the tourism sector comes from its different subsectors 
mainly air transport, car transport and accommodation (see figure 1). In this 
document, the accommodation subsector is addressed.

Since energy systems are an integral element of the design, construction 
and operation of all kinds of tourist facilities, the appropriate design and 
management of energy systems, particularly for efficient energy use, emissions 
and pollution reduction, and effective management of local resources, are of 
prime importance in promoting sustainable tourism development. In addition, 
systems that are designed, installed, or operated improperly can ruin the area’s 
major tourist attraction: the environment. When the cost of energy and the 
potentially devastating environmental impact of an ill-planned tourist facility 
are added to the picture, the need for sound guidance on planning, designing, 
constructing, and operating such facilities becomes clear.

It is due to the above described needs for promoting the awareness of 
planners, developers, designers and operators of tourist facilities on issues 
relevant to sustainable tourism development, and in line with its efforts to 
promote more sustainable energy production and consumption patterns, that 
ESCWA has prepared  this document.

The primary objectives of this document are to help public and private 
sector planners, developers and designers, as well as the management and 
operating staff, in the tourism sector to  conceptualize and recommend options 
for energy systems, design and management, that minimize the consumption 
of scarce energy resources and reduce the energy system’s environmental 
impacts. However, the intent of this guide is not to steer the developer to a 
specific design or technology options, but rather to provide an understanding 
of the overall significance of the planning, design and management decisions.
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Source: “Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges”, World Tourism 
Organization and the United Nations Environment Programme, 2008.

Figure 1. Contribution of Various Tourism Elements to CO2 Emissions
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 ENGAGE in the
 ”GREEN APPROACH“

On a practical level, environmental protection in the tourism industry will only 
occur when the key stakeholders engage in the “Green Approach”. 

The primary and base engagement should be made at the developer level. This 
is because extra investment costs might be needed to cope with the sustainable 
requirements. The developer might use his “Green Approach” as a tool in his 
marketing strategy.

Once the engagement in the “Green Approach” has been taken, the designers 
and engineers would provide the detailed engineering drawings and action 
plans that need to be implemented to reach the strategic “Green Approach”.

At the operations level, managers and staff have a common engagement to 
translate the strategies into operations. Managers should set the directives 
to be followed and incentives to be sought. Staff should follow the directives 
and report any “opportunity” that would enhance the energy efficiency and 
sustainability. 

On the other hand, guests’ awareness could be incorporated in the daily 
operations as the guests form the last stage in the “Green Approach” 
engagement. 

 Developers / Designers

 Management / Staff
 Gu

es
ts
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DEFINE the areas of 
GREEN Intervention
As the engagement is done, the area of intervention has to be defined:

Technology:
Define the energy sources technology:

Fuel
Grid electricity
Own electricity generation based on fuel
Co-generation for electricity and heat
Renewable energy sources for water heating (solar, geothermal…)
Renewable energy sources for electricity generation (wind, solar, geothermal...)
Renewable energy sources for air conditioning (solar, geothermal...)

Define the apparatus and equipment technologies:
Energy efficient 
Energy savers
Energy labeled
Sensors and gadgets to “use as needed” equipment

Define the energy management technology:
Automated systems
Computer driven systems

Building Envelop and Architecture:
Adopt the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) green 
building directives
Integrate building and energy designs to minimize emissions
Consider carefully the physical layout of the facility
Set the goals for energy performance and consumption patterns

Operations:
Reduce electrical and thermal peak loads where possible
Define the energy audit and review schedules
Define competing options of operations to select the least cost, efficient and 
sustainable options

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

•

•  

•

•
•
•
•

•
•
•

   Technology

Architecture & Building Envelop 

Operation 



GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY IN THE TOURISM SECTOR:  STRATEGY, DESIGN, SYSTEMS AND OPERATIONS APPROACH

6

Identify the main loads sources for 
GREEN Enhancements

In a tourism facility, the main energy loads are HVAC and cooling, lighting and 
water heaters with the auxiliary services.

HVAC and Cooling:
Climate control in a tourist centre forms the major part of energy consumption 
requirements, specially in warmer regions like most of the ESCWA region. 
Therefore, special attention should be paid on the design and operation of 
these systems.

Lighting:
Lighting forms another main energy load, and therefore must be taken into 
consideration. Some public areas, such as lobbies and hallways, may require 
lighting 24 hours a day. Using efficient, energy saving lamps can substantially 
reduce the cost of lighting. Several additional practices also include making 
use of natural light by opening draperies and raising shades while setting up or 
tearing down function rooms. Light tubes conducting light from the exterior to 
the hallways could also effectively reduce the energy needs.

  
  
( 

Source: .......

Figure 2.  Distribution of electricity consumption in a hotel in Qatar
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Water Heating and Auxiliary Services:

Hot water forms another major load in tourism facilities. Adopting solar water 
heaters with adequate insulations on the water tanks and pipes would result in 
large reduction in the energy needed for hot water. Moreover, using awareness 
tools for the guests (posters, hanged printed material and others) would 
improve the conduct of guests and reduce unnecessary hot water usage while 
maintaining the comfort required by guests.

Cooking/ 
 Cooling

 18%

Cooking/ 
 Cooling

 5%

 Others
 33%

 Air
 Condition

 65%

 Others
 8%  Water

 Heating
 10%

 Lighting
 12%  Water

 Heating
 5%

 Lighting
 44%

 

Source: Ibrahim Abdul-Jalil, Energy Efficiency in the Tourism Sector, Case of Egypt, 2003.

Figure 3. Electric energy consumption pattern of hotels in Port Said, Egypt
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Implement measures towards 

GREEN Improvements
Lists of the different measures that can be adopted in tourism facilities at 
the different levels are presented in the text boxes of the next section. These 
measures can be broadly classified as:

Passive Measures
Typically focused on reducing the need for energy consumption like:

Improving insulation of the building envelope 
Reducing heat transfer through insulated windows and doors
Enhancing natural cooling and heating
Sealing all leaks in all systems
Improving insulation of hot water storage tanks and pipes
Considering water treatment to prevent scaling
Enhancing natural daylight use 
Choosing highly reflective wall colour to reflect daylight (white and cream)

Active Measures
Typically focused on improving the efficiency of functions that energy is used for:

Use of Green energy as much as possible (renewable energy, photovoltaic 
poles, solar water heating, …)
Heat recovery from generating units, HVAC, auxiliary services
More efficient HVAC systems
More efficient lighting
Adopt regular boiler tuning programme (adjust fuel / air ratio) to maintain 
higher efficiencies.

Building Management Measures
Typically focused on integrated management systems, monitoring and training:

Commissioning of new systems
Retro-commissioning of existing systems
Monitoring and reporting
Installing automated Building Management Systems
Installing Energy Management and Control Systems.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Evaluate actions made towards a

GREEN environment
Evaluation and continuous monitoring of the actions made towards reaching a 
Green environment is very important and can be seen as a continuous process.

Monitoring and Feedback:
Monitor all HVAC systems and components
Monitor all lighting systems and components
Monitor all water heating systems and components
Monitor all auxiliary systems and components
Prepare detailed documentation on the monitoring procedures and processes
Prepare detailed documentation on the monitoring results and feedback

Auditing:

Preset energy auditing schedules and reviews
Conduct energy audits (see chart 1)

Awareness and Knowledge:
Train the management on the “Green Approach”
Train the staff on the adequate operation and maintenance of the different 
systems
Enhance the “Green” behaviour of building users and guests through 
awareness activities (posters, pamphlets, brochures, gatherings…)
Acquire knowledge of “Green” tactics and pro-active measures to reduce 
emissions

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Chart 1. Energy Audit Steps
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY 
Addressed to the

DEVELOPERS, PLANNERS & INVESTORS

At the very outset of a tourist facility project development, the 
developers, planners and investors should set a strategy on the 
sustainability, environment and energy approach. They should look at a 
“systems approach” in making design decisions.

The strategy should target developing a facility that is integrated within 
itself and its environment, while satisfying guest comfort, access to 
energy and water services as well as reduced operating costs.

In their role as the main strategic decision makers, the developers should 
encourage the designers to:

Adopt a “Green Building” approach, where building and energy 
designs are integrated to minimize emissions.

Adopt the use of “Green” energy sources like wind, solar and 
geothermal energy.

Incorporate passive measures as appropriate in the building design.

Adopt the usage of any type of energy efficiency measure including 
occupation cards, efficient lighting, daylight use and wall colours.

Adopt new technologies to reduce energy use including photocells, 
sheer curtains, occupancy sensors (motion detectors) and 
photovoltaic poles.

Evaluate the possibility of waste heat recovery systems on large 
generating units, laundry, etc.

Use solar water heating systems as appropriate.

In an already established tourist facility, energy audit is an essential 
step towards the establishment of a professional energy-management 
programme within the facilities. A decision from the investor is to be 
made on going through the process of making complete environmental 
and energy audits and adopting the recommendations in an effort to 
reduce the costs along with preserving the environment. Options to 
adopt any measure should be discussed and evaluated.

•

•

•
•

•

•

•
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the

DESIGNERS and ENGINEERS

Energy systems are an integral element of the design, construction and 
operation of tourist facilities, and have a pivotal role in its success and 
failure. Therefore, energy systems should be carefully considered in 
developing the facility design strategy and systems approach.

THE DESIGN STRATEGY
The Overall Facility

Adopt a “Green Building” approach, where the architectural design 
is integrated with the building’s energy systems design to minimize 
wastes and emissions.
Consider carefully the physical layout of the facility and clustering of 
service areas to minimize electrical distribution systems, centralize 
plumbing and water supply.
Ensure guest satisfaction through using reliable and efficient power 
and water supplies.
Enhance staff information on the need to upgrade energy efficiency and 
promote their participation in the development process of the facility.

The Energy systems
Goals for energy performance and consumption patterns have to be 
set early in the planning stage.
As appropriate, the energy supply system should minimize the use 
of fossil-fueled technologies and maximize the use of cost effective 
renewable energy technologies.
Encourage the use of centralized electrical supply systems to level 
the load demand over time and upgrade system efficiency.

THE DESIGN APPROACH
Reduce both electrical and thermal peak loads to reduce system size 
and upgrade energy efficiency.
Have a system that is reliable, efficient, commercially available, and 
can be easily maintained.
Integrate renewable energy as appropriate.

Upgrade energy use efficiency, through passive building designs, 
smaller modular power units and energy efficient fittings.
Evaluate competing options, to select the least-cost, efficient and 
sustainable options.

11
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the DESIGNERS and ENGINEERS Concerning

THE HEATING, VENTILATION and AIR CONDITIONING SYSTEMS

The design should focus on the climate controls in the tourist centres as 
these form a major part of the energy consumption requirement:

Consider all available building design options including passive and 
active solar designs, using most efficient and most reliable systems.
Consider adopting natural cooling and heating such as under roof 
ventilation, normal air ventilation and other architectural measures.
Upgrade windows and doors to double - or triple - glazed, low 
emissive insulating, reflective coating windows and doors.
Consider using high-pressure water atomization instead of 
compressed air humidification for substantial energy savings.
Install ventilation systems’ self-regulating controls.
Install control interlocks to shut down heating or cooling system 
pumps when output is not required.
Interconnect the controls for spaces with separate heating and 
cooling systems to prevent simultaneous heating and cooling.
Install load analyzers in the controls of multizone and dual duct 
systems to optimize hot and cold temperatures.
Install load analyzers in the controls of terminal reheat systems to 
optimize the supply air temperature and minimize the reheat control.
Install economizer controls on central air systems to use outdoor air 
as a replacement to refrigerated cooling when appropriate.
Install automatic control valves at unit heaters and fan-coil heaters to 
shut off water or steam flow when fans are not running.
Consider installing variable speed drives to centrifugal chillers (if used), 
which save up to 40 per cent compared to a conventional chiller.
Consider Installing Demand-Controlled Ventilation (DCV) system that 
senses the level of carbon dioxide in the return air system and uses it 
as an indicator of occupancy.
Consider installing Variable Air Volume (VAV) air handling systems 
with variable speed drives.
Consider installing energy management and control systems for 
controlling temperature, humidity and time of day for meeting 
rooms, guest rooms and other public areas.
Install high efficiency HVAC systems.
Evaluate insulation levels in ceilings and add insulation as needed.

•

•

•

•

•
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•
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the DESIGNERS and ENGINEERS 

Concerning THE LIGHTING SYSTEMS

During design and construction phase, consider:

Investing in occupation cards to disconnect air conditioning systems 
and lighting when guests leave the room.

Investing in efficient, energy saving lighting systems in all areas as 
appropriate.

Taking full advantage of daylight (especially in lobby areas) when 
designing windows and skylights.

Installing photocells that turn on and off in response to natural 
daylight.

Using photovoltaic for lighting as appropriate.

Installing sheer curtains in guest rooms that filter sunlight but give 
privacy to reduce the need for electricity lighting.

Installing occupancy sensors (motion detectors) which can switch 
on lights when movement is detected and switched off after a 
predefined period of no motion. 

Choosing wall colors that reflect daylight as much as possible. White 
and cream colours reflect sunlight by 60 to 90 per cent.

GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the DESIGNERS and ENGINEERS 

Concerning THE WATER HEATING SYSTEM

Insulate hot water storage tanks and piping to reduce heat loss.

Evaluate the use of decentralized small water heaters to reduce the 
peak load of the main water heating system or that of the electric 
generators, which supply electricity for heating water.

Evaluate and install as appropriate waste heat recovery systems on 
large generating units, laundry, etc.

As appropriate, install solar water heating systems for guest rooms, 
swimming pools, and other services equipment.

13
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the MANAGEMENT and  STAFF 

Concerning THE HEATING, VENTILATION and AIR 
CONDITIONING SYSTEMS

Manage HVAC loads and operate the system for reducing loads and 
upgrading efficiency. The main activities would include

Checking and maintaining readings of control components such 
as room thermostats and air temperature controllers and verifying 
timers settings.

Establishing minimum and maximum temperatures for heating and 
cooling during occupied and unoccupied periods.

Adjusting airflow rates to suit changing occupancy conditions and 
use of building space and prevent restrictions of airflows by checking, 
cleaning or replacing air system filters.

Ensuring that vents are closed in winter and kept open in summer.

Shutting off exhaust and make-up air systems to areas when not in 
use such as kitchens and laundry.

Blocking unnecessary windows.

Maintaining insulation on piping and duct systems to prevent energy 
loss.

Maintaining crushed or leaking ducts in the air system.

Keeping heat exchange surfaces, heating units and heating coils 
clean.

Using vinyl curtains or air blowers for loading dock doors to reduce 
the loss of conditioned air when shipping and/or receiving supplies.

Maintaining frequent cleaning to ensure efficient operations and 
avoid damage to other HVAC components.

Evaluating the efficiency of equipment when installing/replacing 
HVAC systems.

•

•

•

•
•
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the MANAGEMENT and STAFF 

Concerning THE LIGHTING SYSTEMS

Frequently assess the type and use of lamps to ensure maximum 
efficiency.

In existing facilities, when replacing old lamps in an institution/area, 
consider:

- Replacement of lamps with new, efficient, energy saving ones.
- Fitting reflectors to fluorescent tubes; this can reduce the number 
  of tubes needed by half. 
- Cleaning fixtures, lamps and covers every six months by wiping
  off dust and grease deposits.

Turn off lights when:

- Projectors’ lights will remain off for at least one hour.
- Fluorescent lights will remain off for at least 15 minutes.
- Incandescent lights are not needed (if such lamps are still in use).

Turn off lights in:

- Restaurants between serving meals.
- Services areas (laundry, stores, kitchen) between working hours.

Use efficient lamps in areas where lights would be on for long hours.

Install dimmer switches that can reduce light intensity to 10-20 per cent 
during the day. They can be used in hallways and lobbies where lights 
should be on for 24 hours.

Replace lamp covers if they turn yellow.

Clean fixtures more often when they are a part of HVAC systems.

Establish a regular cleaning programme for windows and skylights to 
help keep light reflection to a constant dependable level.
Install LED signage lights (exit signs, fire signs, …)

15
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the MANAGEMENT and STAFF 

Concerning THE WATER HEATING SYSTEM

Set water heater thermostats at not more than 50 to 55ºC, for guest 
room water.

Minimize temperature of water used for cleaning utensils (do not 
reduce the temperature below the permissible level).

Use high quality low-flow shower-heads.

Consider water treatment to prevent scaling.

Check toilets, faucets and showerheads for water leaks and repair 
immediately.

Check and maintain insulation on hot water tanks and pipes.

Check and maintain gas boilers and water heaters twice a year to 
reduce scales and increase efficiency.

Use a heater equipped with a booster heating coil for higher water 
temperatures for dishwashers and laundry equipment use.

Adopt regular boiler tuning programme (adjust fuel/air ratio) to 
maintain higher efficiencies.

Replace inefficient water heating systems, and if appropriate with solar 
water heaters.

Train and educate staff to follow correct procedures for achieving 
efficient energy use.

•

•
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the MANAGEMENT and STAFF 

Concerning THE AUXILIARY SERVICES: KITCHEN

Cooking Equipment
Turn cooking equipment off when not in use. Pre-heating should not require 
more than 10 minutes for large ovens and 5 minutes for frying equipment.
Use pots and pans of appropriate size for the heating element to prevent 
under-use or over heating and place pots near each other to reduce heat loss.
Clean grills and grease filters daily for greater heat transfer.
Keep bottom of pots and pans free from deposits to get good heat transfer 
and ensure good contact (flat bottom) and maximum exposure to heat.
Cover pots and pans with lids while cooking.
Use pressure cookers to reduce cooking time.
Install timers for cooking operation to shut off equipment automatically at 
predetermined times.
Replace inefficient cooking equipment
Do not heat up several heating elements if you require only one.
Service all gas cooking equipment at least twice a year for greatest efficiency.

Ovens
Use only the size of oven that is needed for the job.
Load and unload ovens quickly to avoid heat loss.
Keep fan blades on convection ovens clean.

Dishwashing
Shut off water booster of dishwashers when equipment is off.
Install heat recovery unit on dishwasher to recover energy from final rinse cycle.
Operate dishwashers only when full.
Maintain hot tap water at 50ºC.

Refrigerators
Do not place hot food straight into refrigerated spaces.
Place frozen and pre-cooled goods immediately into storage to avoid warm 
up and waste of energy for re-cooling.
Consolidate food storage in refrigerators and walk-ins. If you can empty a 
unit, turn it off.
Turn off lights in cold storage rooms. Make sure doors close properly and 
gaskets are tight.
Arrange heating equipment together away from refrigerator and freezer.
Keep freezer coils from ice build-up.
Perform regular maintenance on refrigeration equipment. 17
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the MANAGEMENT and STAFF

Concerning THE AUXILIARY SERVICES: LAUNDRY

Match laundry operating hours to actual needs of operation and actual 
load. Avoid extended operation.

Operate all equipment fully loaded at rated capacity.

Arrange schedule of housekeeping to ensure timely flow of used linen 
being returned in the morning hours to avoid starting and stopping 
equipment.

Close and shut down all equipment during off duty hours, including 
steam systems, compressors, hot water boilers, circulating pumps, 
supply and exhaust fans.

Repair all leaks: water, steam and compressed air.

Maintain hot water at 60ºC. Consider low temperature wash formulas.

Temperature could be reduced from 85ºC to 60ºC by using special 
detergents.

Check temperature controls and thermostat for proper functioning.

Prolong spinning cycle to achieve final water retention of <55 per cent. 
Dryers and flatwork ironer will require less energy.

Review dryer operation time to prevent over drying. 

Run fewer dryers constantly instead of intermittent operation.

Consider installation of heat recovery system.

Consider higher efficiency equipment when replacing existing units. 

Insulate ironer chest and piping underneath ironer.

•
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GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY
Addressed to the GUESTS

Turn off lights, TV and other electronics when leaving the room. 

Make use of natural light as much as possible.

Optimize your hot water consumption as possible; you may reduce the length of 
shower (shower load is typically the single largest hot water load in a hotel).

19
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

اطفاء االنارة والتلفاز وأية أجهزة اخرى عند مغادرة الغرفة.

االستفادة من الضوء الطبيعي بقدر اإلمكان.

خفض مدة االستحمام واستهالك املياه الساخنة (يشكل الدش أحد أكبر مصادر استهالك املياه 
الساخنة في الفندق).

l

l

l

 إرشادات لتحسني كفاءة
استخدام الطاقة: النزالء

إرشادات لتحسني كفاءة 
استخدام الطاقة: النزالء 
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

وجتنب  املطلوب،  واحلمل  الفعلية  لالحتياجات  طبقا  الغسيل  عمليات  تشغيل 
فترات التشغيل ملدة طويلة.

تشغيل جميع املعدات وهي محملة بالكامل.

البياضات  حركة  لضمان  الفندق  داخل  املنزلي  للتدبير  زمني  جدول  وضع 
تشغيل  لتجنب  الصباح  ساعات  في  وإعادتها  املناسب  الوقت  في  املستخدمة 

وإيقاف املعدات مراراً.

البخار،  معدات  من  فيها  مبا  العمل  دوام  انتهاء  بعد  املعدات  كل  وإيقاف  إغالق 
ضغط الهواء، سخانات املياه، مضخات املاء، مراوح ضخ وسحب الهواء وغيرها.

إصالح جميع التسربات في املعدات من ماء وبخار وهواء مضغوط.

غسيل   عمليات  في  والنظر  مئوية،  درجة   60 عند  الساخنة  املياه  على  احلفاظ 
منخفضة احلرارة. ميكن أن يتم تخفيض درجة احلرارة من 85 درجة مئوية إلى 60 

درجة مئوية باستخدام املنظفات اخلاصة بالغسيل.

التحقق من درجات احلرارة وضبط الثرموستات لضمان حسن سير العمل.

إطالة مدة الدوران النهائي ملعدات الغسيل للتخفيف من درجة البلل الى أقل من 
55 ٪ مما يخفف من متطلبات الطاقة للمجففات ومعدات الكوي.

مراقبة تشغيل معدات التجفيف ملنع التجفيف الزائد.

تشغيل عدد أقل من معدات التجفيف باستمرار بدال من تشغيلها على فترات 
متقطعة.

النظر في تركيب نظام السترداد احلرارة.

النظر في زيادة كفاءة املعدات عند استبدال الوحدات القائمة.

عزل معدات الكوي واملواسير اخلاصة بها.
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إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
:اإلدارة واملوظفني فيما يتعلق باخلدمات املساندة

املصبغة وعمليات الغسيل 
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

معدات الطهي 
إيقاف معدات الطبخ عندما ال تكون قيد االستعمال. التسخني ينبغي أن ال يتطلب أكثر من 10  

دقائق لألفران الكبيرة و 5 دقائق ألجهزة القلي.
الطهي للحد من  بالقرب من بعضها خالل  واملقالي ووضعها  املناسب لألواني  استعمال احلجم 

فقدان احلرارة.
تنظيف املشاوي واملرشحات يوميا من الشحوم املتراكمة لزيادة القدرة على نقل احلرارة.

احلفاظ على نظافة اجلزء السفلي من األواني واملقالي (مسطحة القاع)  وخلوها من التراكمات 
للحصول على أقصى قدر من للحرارة.
تغطية األواني واملقالي خالل الطهي.

استخدم طناجر الضغط للحد من وقت الطهي.
تركيب أجهزة توقيت لعملية الطبخ اليقاف املعدات تلقائيا وفي أوقات محددة سلفا.

استبدال معدات الطبخ السيئة غير الكفوءة.
عدم تشغيل أكثر من مسخن اذا كنت بحاجة الى واحد فقط.

صيانة جميع معدات الطهي مرتني في السنة على األقل للحصول على كفاءة أفضل.

األفران
استخدام احلجم املناسب للفرن.

حتميل وتفريغ األفران بسرعة لتفادي فقدان احلرارة.
احلفاظ على نظافة املراوح في األفران احلرارية.

غسيل االواني
اغالق مقوي ضغط املياه جلاليات الصحون عند إيقاف تشغيل املعدات.

تركيب وحدة استرجاع احلرارة جلاليات الصحون الستعادة الطاقة من دورة الشطف النهائي.
تشغيل جاليات الصحون وهي محملة بالكامل.
احلفاظ على سخونة املياه عند 50 درجة مئوية.

الثالجات
عدم وضع الطعام الساخن مباشرة في املساحات املبردة.

وضع البضائع اجملمدة واملبردة مسبقا على الفور داخل الثالجة أو الفريزر لتجنب تعرضها للهواء 
الساخن كي ال يشكل إعادة تبريدها هدرا الطاقة.

جتميع تخزين األغذية في الثالجات الكبيرة وإذا كان باالمكان تفريغ إحدى الثالجات يفضل ايقاف 
تشغيلها.

اطفاء االنوار في غرف التخزين الباردة والتأكد من إغالق األبواب بشكل صحيح.
ابعاد معدات التدفئة عن الثالجة والفريزر.

تأكد من عدم تراكم اجلليد على ملفات اجملمد.
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إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
اإلدارة واملوظفني فيما يتعلق باخلدمات املساندة: املطبخ

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
اإلدارة واملوظفني فيما يتعلق باخلدمات املساندة
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

األنشطة الرئيسية إلدارة وتشغيل أنظمة معدات التكييف لتقليص احلمل وزيادة 
الكفاءة:

بحدود 55-50  النزالء  املياه في غرف  لسخانات  (ثرموستات)  احلرارة  ناظم  حتديد 
درجة مئوية.

تقليل درجة حرارة املياه املستخدمة لتنظيف األواني (ال تقلل من درجة احلرارة إلى 
ما دون املستوى املسموح به).

استخدم رؤوس الدش املنخفضة التدفق.

معاجلة املياه اذا أمكن لتجنب التراكمات الناجتة عن تسخني املياه.

التحقق من تسرب املياه في املراحيض واحلنفيات والدش وإصالحها فورا.

فحص وصيانة العزل احلراري على خزانات وأنابيب املياه الساخنة.

فحص وصيانة املراجل وسخانات املياه مرتني في السنة لزيادة الكفاءة.

استخدام سخان مزود بطاقة إضافية لتأمني مياه بدرجة حرارة مرتفعة للجاليات 
ومعدات الغسيل.

اعتماد البرنامج االعتيادي لضبط تشغيل الغالية (ضبط الوقود/نسبة الهواء) 
للحفاظ على كفاءة أعلى.

املياه  تركيب سخانات  ممكنا  كان  وإذا  الكفؤة،  غير  املياه  نظم تسخني  استبدل 
الشمسية.

في  الكفاءة  لتحقيق  الصحيحة  االجراءات  اتباع  على  املوظفني  وتثقيف  تدريب 
استخدام الطاقة.
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إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
اإلدارة واملوظفني فيما يتعلق

بأنظمة تسخني املياه
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

املستخدمة لضمان أقصى  املصابيح  لنوع ووجهة استعمال  دوري  تقييم  إعادة 
قدر من الكفاءة.

مكان،  أو  مؤسسة  في  القدمية  املصابيح  استبدال  وعند  القائمة،  املرافق  في 
ينبغي:

- استبدال املصابيح بأخرى جديدة وفعالة وموفرة للطاقة. 
عدد  من  يقلل  أن  ميكن  وهذا  (النيون)،  الفلورسنت  للمبات  عاكس  تركيب   -

  اللمبات مبقدار النصف. 
- تنظيف أجهزة االنارة واملصابيح كل 6 أشهر من الغبار والشحوم املتراكمة. 

اطفاء االنارة عندما: 

- تبقى االضواء الكاشفة دون استعمال ملدة ساعة على األقل.
- تبقى أضواء النيون دون استعمال ملدة ال تقل عن 15 دقيقة. 

- تكون املصابيح توهجية وال حاجة لها لإلضاءة (إذا كانت هذه املصابيح ال تزال
   قيد االستخدام).

اطفاء االنارة في: 

- املطاعم خالل املدة بني تقدمي الوجبات. 
- مناطق اخلدمات خالل املدة بني ساعات العمل (غرف الغسيل واخملازن واملطابخ). 

استخدام املصابيح الكفؤة للطاقة في املناطق املضاءة لساعات طويلة.

تركيب مفاتيح خلفض شدة االضاءة التي ميكن أن تقلل من شدة الضوء إلى 10 
-20 ٪ خالل النهار. وميكن استخدامها في األروقة والردهات حيث ينبغي أن تكون 

االضاءة على مدار 24 ساعة.

استبدال أغطية اللمبات اذا أصبحت صفراء.

تنظيف أجهزة االنارة دورياً وخاصة املركبة في غرف أنظمة تكييف الهواء.

وضع برنامج دوري لتنظيف النوافذ واملناور للمساعدة فى احلفاظ على مستوى 
انارة ميكن االعتماد عليه.

استعمال أضواء LED في الالفتات (مخرج، درج، معدات حريق،...)
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إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
اإلدارة واملوظفني فيما يتعلق بأنظمة اإلضاءة
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

األنشطة الرئيسية إلدارة وتشغيل أنظمة معدات التكييف لتقليص احلمل وزيادة 
الكفاءة:

فحص ومتابعة قراءات انظمة املراقبة مثل ناظم احلرارة ( ثرموستات) وحرارة اجلو 
والتحقق من عمل منظم ساعات التشغيل.

املأهولة  الفترات  خالل  والتبريد  للتدفئة  والقصوى)  (الدنيا  احلرارة  درجات  حتديد 
وغير املأهولة وضبط أنظمة التحكم وفقا لذلك.

ضبط معدالت تدفق الهواء لتتناسب مع الظروف املتغيرة للتشغيل وفحص أو 
استبدال أو تنظيف دوري ملصافي الهواء (الفلتر). 

التأكد من أن فتحات الهواء مغلقة في فصل الشتاء، ومفتوحة في فصل الصيف.

اغالق أنظمة التحكم بالتهوئة في األماكن عندما ال تكون قيد االستعمال مثل 
املطابخ وغرف الغسيل. 

إغالق النوافذ غير الضرورية. 

احلفاظ على العزل لألنابيب وأقنية الهواء ملنع فقدان الطاقة. 

احلفاظ على أقنية الهواء ومعاجلة تسرب الهواء. 

احلفاظ عل نظافة مبادالت احلرارة ووحدات التدفئة وملفات التسخني. 

استخدام ستائر الفينيل أو مراوح ضخ الهواء عند أبواب ادخال اللوازم أو اخراجها 
للحد من خسارة الهواء املكيف. 

احلفاظ على التنظيف املتكرر لضمان كفاءة التكييف ولتجنب األضرار التي قد 
تلحق مبكونات معدات التكييف وغيرها.

عن  والبحث  واألنظمة  املعدات  استبدال  أو  تركيب  عند  املعدات  كفاءة  تقييم 
األجهزة ذات الكفاءة العالية.

تقييم مستويات العزل في األسقف، وإضافة املواد العازلة حسب احلاجة.

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة
إلى اإلدارة واملوظفني
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إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
اإلدارة واملوظفني فيما يتعلق

 بأنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

النظر خالل مرحلة التصميم والبناء في:

واإلضاءة  الهواء  أنظمة تكييف  لقطع  الغرف«  »إشغال  االستثمار في بطاقات 
عند مغادرة النزالء الغرف.

االستثمار في أنظمة اإلنارة الكفوءة واملوفرة للطاقة في جميع اجملاالت، حسب 
االمكان.

االستفادة الكاملة من ضوء النهار (وخصوصا في االماكن العامة) عند تصميم 
النوافذ واملناور.

تركيب اخلاليا الضوئية لتشغيل وإيقاف اإلنارة بحسب ضوء النهار الطبيعي.

استخدام اخلاليا الضوئية لإلنارة قدر االمكان.

تثبيت الستائر في الغرف التي تُدخل أشعة الشمس مع احلد من دخول حرارتها، 
واالبقاء على خصوصية النزالء، للحد من احلاجة لإلضاءة بالكهرباء.

عند  الغرف  تُضيء  التي  احلركة)  (كشف  اإلشغال  استشعار  أجهزة  تركيب 
استشعار احلركة لُتطفئها بعد فترة محددة مسبقا من عدم احلركة.

الفاحت  النهار قدر اإلمكان. األبيض واللون  التي تعكس ضوء  ألوان اجلدران  اختيار 
يعكسان ضوء الشمس بنسبة 60 - 90 ٪.

عزل خزانات املياه الساخنة واألنابيب للحد من فقدان احلرارة.

الذروة  الالمركزية الصغيرة للحد من حمل  املياه  النظر في استخدام سخانات 
في نظام تسخني املياه الرئيسي أو املولدات الكهربائية التي تستعمل لتسخني 

املياه.

أجهزة  الكهرباء،  مولدات  من  املتبددة  احلرارة  استرداد  نظم  وتركيب  في  النظر 
التكييف واخلدمات املساندة.

حسب االقتضاء ، تركيب نظم تسخني املياه بالطاقة الشمسية لغرف النزالء، 
أحواض السباحة وغيرها من معدات اخلدمات. 
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إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
 املصممني واملهندسني فيما يتعلق بأنظمة اإلضاءة

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
املصممني واملهندسني فيما يتعلق بأنظمة تسخني املياه
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

أنها  حيث  التكييف  أنظمة  على  يُركز  أن  السياحية  املراكز  تصميم  عند  ينبغي 
تشكل جزءا رئيسيا من استهالك الطاقة:

والنماذج  الرسوم  البناء مبا في ذلك  املتاحة لتصاميم  اخليارات  النظر في جميع 
الستعمال الطاقة الشمسية واستخدام النظم األكثر كفاءة واألكثر موثوقية.

الطبيعية  التهوئة  مثل  الطبيعية  والتدفئة  التبريد  اساليب  اعتماد  في  النظر 
وغيرها من التدابير املعمارية.

االنبعاثات  ذات  الثالثي  أو  املزدوج  الزجاج  باستعمال  واألبواب  النوافذ  ترقية 
املنخفضة العازلة، والطالء العاكس.

املرّطب  الهواء املضغوط  املياه عالية الضغط بدال من  رذاذ  النظر في استخدام 
لتحقيق وفر كبير في الطاقة.

تركيب أنظمة التهوئة ذات ضوابط التنظيم الذاتي.

تركيب معدات التحكم إليقاف مضخات نظام التدفئة أو التبريد عند عدم احلاجة.

ربط معدات التحكم  في أنظمة التدفئة والتبريد املنفصلة ملنع عمليات تدفئة 
وتبريد في وقت واحد في مكان واحد.

تركيب محلالت احمال في معدات التحكم لألنظمة ذات األقنية املزدوجة ملناطق 
متعددة لتحسني درجات احلرارة الساخنة والباردة.

درجة  لتحسني  التسخني  ألنظمة  التحكم  معدات  في  احمال  تركيب محلالت 
حرارة امدادات الهواء.

تركيب معدات حتكم موفرة على أنظمة الهواء املركزية الستخدام الهواء الطلق 
كبديل عن التبريد عند اإلمكان.

تركيب صمامات التحكم اآللي في السخانات إليقاف تدفق املياه أو البخار عند 
توقف املراوح عن العمل.

حال  (في  املركزي  التبريد  ألجهزة  السرعة  متغيرة  محركات  تركيب  في  النظر 
استخدامها)، والتي توفر ما يصل الى 40 ٪ مقارنة مع التبريد التقليدي.

النظر في تركيب نظام التحكم بالتهوئة بحسب الطلب (DCV) والذي يستشعر 
مستوى ثاني أكسيد الكربون في هواء العودة ليستخدمه كمؤشر لإلشغال.

التهوئة  بحجم  املتحكم   (VAV) املتغير  الهواء  حجم  نظام  تركيب  في  النظر 
املطلوبة مع محركات متغيرة السرعة.

احلرارة  لضبط  بالطاقة  والتحكم  واملراقبة  اإلدارة  أنظمة  تركيب  في  النظر 
والرطوبة في غرف االجتماعات، وغرف الضيوف وغيرها من األماكن العامة.

تركيب املعدات واألنظمة واألجهزة ذات الكفاءة العالية.

تقييم مستويات العزل في األسقف، وإضافة املواد العازلة حسب احلاجة.

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة
إلى املصممني واملهندسني

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
املصممني واملهندسني فيما يتعلق بأنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
املصممني واملهندسني

املرافق  وتشغيل  وتشييد  تصميم  في  يتجزأ  ال  عنصرا  الطاقة  نظم  تشكل 
السياحية، وللطاقة دور محوري في املنشات السياحية وينبغي العمل على حتسني 
كفاءة استخدامها في كل املراحل، وفيما يلى بعض التوجيهات التي ميكن اتباعها 

في مرحلة التطوير:

استراجتية التصميم:

املنشآت:

نظم  مع  املعماري  التصميم  تكامل  مراعاة  مع  اخلضراء«،  »املباني  نهج  اعتماد 
الطاقة لتقليل االنبعاثات.

خدمات  وجتميع  الهندسية  والرسومات  املنشأة  مخطط  في  بعناية  النظر 
املساندة حسب االمكان لتقليص متديدات الكهرباء، والسباكة واملياه.

العمل على حتقيق رضا النزالء عن طريق امدادات كهرباء ومياه موثوقة وفعالة.

وتعزيز  الطاقة،  استخدام  كفاءة  رفع  أهمية  حول  املوظفني  لدى  الوعي  رفع 
مشاركتهم في تنمية املرفق السياحى.

نظم الطاقة:
وضع أهداف ألداء الطاقة وأمناط استهالكها فى وقت مبكر من مرحلة التخطيط.

الطاقة  تكنولوجيات  استخدام  وتعظيم  األحفوري،  الوقود  استخدام  تقليل 
املتجددة ذات التكلفة املنخفضة كلما أمكن.

الطلب،  ومستوى  تتناسب  الكهرباء  المدادات  مركزية  نظم  استخدام  تشجيع 
ورفع كفاءة النظام.

منهجية التصميم:
تخفيض كل من احمال الذروة الكهربائية واحلرارية للحد من حجم النظام ورفع 

كفاءة استخدام الطاقة.

واتاحية جتاريية وسهولة في  وفعالية  مبوثوقية  الطاقة  نظام  يتمتع   أن  مراعاة 
الصيانة واحملافظة عليه.

دمج/استخدام  الطاقة املتجددة ، كلما أمكن ذلك.

واستخدام  للمباني،  فعالة  تصاميم  خالل  من  الطاقة،  استخدام  كفاءة  رفع 
وحدات طاقة أصغر وجتهيزات ذات كفاءة عالية.

تقييم اخليارات املتاحة لنظم الطاقة لتحديد األقل كلفة واألعلى كفاءة واألكثر 
استدامة.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة موجهة إلى
املطورين واخملططني واملستثمرين

أمر  خضراء  بيئة  إلى  الوصول  نحو  املتخذة  لالجراءات  املتواصالن  والتقييم  الرصد 
مهم جداً وميكن اعتباره كعملية مستمرة

على املطورين واخملططني واملستثمرين أصحاب الصلة  باملنشأه السياحية العمل 
على  وضع االستراتيجية التي ستتبع فيما يتعلق باالستدامة البيئية والطاقة كما 

ينبغي النظر  في »منهجية النظم املتكاملة« في اتخاذ قرارات التصميم.

ينبغي أن تستهدف هذه االستراتيجية تطوير منشأة تتكامل مع البيئة، وفي الوقت 
نفسه تلبي راحة النزالء، وتؤمن خدمات الطاقة واملياه، فضال عن تخفيض تكاليف 
االستراتيجية،  القرارات  أصحاب  كونهم  املطورين،  على  ينبغي  كما  التشغيل. 

تشجيع املصممني على:

اعتماد منهجية »املباني اخلضراء«، حيث يكون البناء وتصاميم الطاقة متكاملة 
معا للحد من االنبعاثات

والطاقة  الرياح  طاقة  مثل  نظيفة/«خضراء«  طاقة  مصادر  واستخدام  اعتماد 
الشمسية والطاقة احلرارية األرضية وغيرها إذا أمكن

استخدام مزيج من التدابير على نحو مناسب في تصميم املبنى يعمل على احلد 
من استهالك الطاقة

تبني اجراءات لرفع كفاءة استخدام الطاقة مبا في ذلك بطاقات اإلشغال، واإلضاءة 
الفعالة واستخدام الضوء الطبيعى/النهار، واستخدام ألوان مالئمة للجدران

اخلاليا  ذلك  في  مبا  الطاقة  استخدام  من  للحد  تكنولوجيات جديدة  استخدام  
اإلشغال  استشعار  وأجهزة  الشمس،  حرارة  دخول  من  للحد  ستائر  الضوئية، 

(كشف احلركة) وغيرها
تقييم إمكانية استعادة احلرارة املتبددة في مولدات الكهرباء، وغسل املالبس ... 

الخ.

استخدام نظم تسخني املياه بالطاقة الشمسية ، حسبما كان مالئما. 

وضع  نحو  ضرورية  خطوة  هو  القائمة  السياحية  املنشأة  في  الطاقة  تدقيق  ان 
برنامج مهنى إلدارة الطاقة في املرافق السياحية. وعلى املستثمر املضي قدما فى  
اجراء مراجعات كاملة للطاقة وللبيئة ، واعتماد توصيات للحد من تكاليف الطاقة 
البيئي، وينبغي مناقشتة وتقييم كافة اخليارات لتحسني كفاءة الطاقة  والتلوث 

خاصة تلك ذات املردود العالي.

إرشادات لتحسني كفاءة استخدام الطاقة في
مرحلة تطوير املنشآت

l

l

l

l

l

l

l
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

تقييم االجراءات املتخذة نحو
البيئة اخلضراء 

الرصد والتقييم املتواصالن لالجراءات املتخذة نحو الوصول إلى بيئة خضراء أمر مهم جداً 
وميكن اعتباره كعملية مستمرة

الرصد والتقييم:
ألنظمة التكييف ومكوناتها

ألنظمة اإلضاءة ومكوناتها
ألنظمة تسخني املياه ومكوناتها

للنظم املساعدة ومكوناتها
إلعداد وثائق مفصلة عن إجراءات وعمليات الرصد 

إلعداد وثائق مفصلة عن نتائج الرصد

تدقيق الطاقة واملراجعة الشاملة:
وضع برنامج التدقيق للطاقة واملراجعة الشاملة

القيام بعمليات تدقيق الطاقة واملراجعة (انظر الرسم البياني 1)

نشر الوعى واملعرفة:
تدريب اإلدارة على »املنهجية اخلضراء« 

تدريب املوظفني/الفنيني على تشغيل وصيانة نظم الطاقة بطريقة مثلى 
التوعية  أنشطة  خالل  من  والنزالء  املبنى  مستخدمي  لدى  »األخضر«  السلوك  تعزيز 

(ملصقات، كتيبات، نشرات، اجتماعات...) 
االستباقية  واإلجراءات  الطاقة  الستخدام  اخلضراء  التكتيكات  حول  املعرفة  اكتساب 

للحد من االنبعاثات.

l

l

l

l

l 

l

l 

l

l

l

l

l
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

تنفيذ تدابير
للتحسينات اخلضراء 

لوائح التدابير اخملتلفة التي ميكن اعتمادها في املنشآت السياحية على مختلف املستويات 
موجودة في القسم التالي. ميكن تصنيف هذه التدابير كما يلي:

تدابير حتد من الطلب على استهالك الطاقة:

حتسني عزل الغالف اخلارجى للمبنى
تقليل انتقال احلرارة من خالل استخدام واجهات وأبواب عازلة. 

استخدام التبريد والتدفئة الطبيعية
منع كافة التسريبات فى كافة األنظمة

حتسني عزل خزانات وأنابيب املياه الساخنة 
حتسني معاجلة املياه ملنع تكون الرواسب على مساحات انتقال احلرارة 

تعزيز استخدام ضوء النهار الطبيعي 
اختيار لون اجلدار أبيض أو لون فاحت يعكس ضوء النهار 

تدابير تزيد من كفاءة استهالك الطاقة:

املياه  الضوئية، تسخني  اخلاليا  (طاقة متجددة،  املستطاع  قدر  استخدام طاقة خضراء 
بواسطة لواقط شمسية،...)

استرداد احلرارة املنبعثة من مولدات الكهرباء، أجهزة التكييف، واخلدمات املساندة 
حتسني كفاءة أنظمة التكييف (االستبدال الكامل أو ألجزاء – التحكم فى التشغيل)

حتسني  كفاءة اإلنارة
 / الهواء  نسبة  (ضبط  كفاءة  أعلى  على  للحفاظ  املراجل  عمل  ضبط  برنامج  اعتماد 

الوقود)

تدابير خاصة بإدارة املبنى

عادة ما تركز هذه التدابير على نظم اإلدارة املتكاملة، والرصد والتدريب، ومنها:
تشغيل نظم جديدة

اعادة تأهيل نظم قائمة
مراقبة وضبط األنظمة

اعتماد نظم اتوماتيكية إلدارة املنشآت
اعتماد نظم اتوماتيكية إلدارة الطاقة والتحكم فيها

  
 ��تد�بير �يا�� كفا

� �ملبنى ���
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



تسخني املياه واخلدمات املساندة: 

تشكل املياه الساخنة في املرافق السياحية حمالً رئيسياً آخراً على الطاقة. لذلك، فان 
تسخني املياه عبر سخانات املياه الشمسية اجملهزة بالعزل الكافي خلزانات املياه واألنابيب، 
كما  املياه.  لتسخني  املطلوبة  الطاقة  استهالك  في  كبير  خفض  الى  يؤدي  أن  شأنه  من 
أن استخدام وسائل التوعية للنزالء (امللصقات املرشدة للطاقة، واملواد املطبوعة املعلقة 
وغيرها) من شأنه أن يحسن من سلوكيات النزالء واحلد من االستخدام غير الضروري للمياه 

الساخنة مع احلفاظ على راحتهم.

 

تكييف 
  65%

متفرقا� 
  8% تسخني ميا� 

  10% تسخني ميا� 
  5%

ضا�� 
  12% ضا�� 

  44%

طبخ/تبريد 
  5%

طبخ/تبريد 
  18%

متفرقا� 
  33%

Ibrahim Abdul-Jalil, Energy Efficiency in the Tourism Sector, Case of Egypt, 2003.
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

املصدر:

الشكل 3. استهالك الطاقة الكهربائية في فنادق بور سعيد، مصر

في الصيففي الشتاء

 ���إلضا

تبريد 
ف ��ل

كيي
�لت

تسخني �مليا	 ��خلدما� �ملساند� 
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توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

حتديد مصادر األحمال الرئيسية
للتعزيزات اخلضراء 

تشكل معدات التكييف والتبريد، اإلنارة، سخانات املياه واخلدمات املساندة مصادر االحمال 
الرئيسية الستهالك الطاقة في املرافق السياحية.

التكييف والتبريد:

تشكل أنظمة التحكم بتكييف الهواء في املرافق السياحية جزءا رئيسيا من متطلبات 
استهالك الطاقة، خاصة في املناطق األكثر دفئا مثل معظم الدول في منطقة اإلسكوا. 

ولذلك ينبغي بذل اهتمام خاص في تصميم وتشغيل هذه األنظمة.

اإلضاءة:

بعني  أخذها  املهم  فمن  ولذلك  للطاقة،  الرئيسية  األحمال  مصادر  احد  اإلضاءة  تشكل 
في  ساعة   24 إضاءة  واملمرات،  املداخل  مثل  العامة،  األماكن  بعض  تتطلب  وقد  االعتبار. 
اليوم. لذلك، فان استخدام املصابيح املوفرة للطاقة ميكن أن يقلل بشكل كبير من تكلفة 
اإلضاءة. وهناك ايضاً عدة  ممارسات اضافية ومنها االستفادة من الضوء الطبيعي عن طريق 
كما ميكن  الغرف وكذلك في غرف اخلدمات واملكاتب.  أو توضيب  إعداد  أثناء  فتح الستائر 
للممرات الضوئية املستعملة جلر الضوء من اخلارج إلى املمرات أن حتد من احتياجات الطاقة.

تبريد �تكييف 
  54%

محركا� 
  6%

ضا�� 
  28%

متفرقا� (ثالجا�, 
 �لكتر�نيا� �حو�سيب, 

 �جهز� كهربائية) 
 12%

Source: .......

الشكل 2. توزيع استهالك الكهرباء في فندق في قطر
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تعريف مجاالت
التدخل اخلضراء 

بعد االلتزام بالتوجه األخضر ال بد من حتديد مجاالت التدخل: 

التكنولوجيا )التقنيات(: 
حتديد تكنولوجيا (تقنيات) مصادر الطاقة:

الوقود
الكهرباء من الشبكات

الكهرباء اخلاصة املولدة من الوقود
التوليد املشترك للكهرباء واحلرارة

مصادر الطاقة املتجددة لتسخني املياه (الطاقة الشمسية واحلرارة اجلوفية...)
مصادر الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء (الرياح والطاقة الشمسية والطاقة احلرارية 

األرضية...)
مصادر الطاقة املتجددة من أجل تكييف الهواء (الطاقة الشمسية والطاقة احلرارية 

األرضية...)
حتديد تكنولوجيا (تقنيات) األجهزة واملعدات:

أجهزة الطاقة الكفوءة 
األجهزة املوفرة للطاقة

األجهزة املرفقة ببطاقة كفاءة الطاقة (لصاقات الطاقة)
أجهزة االستشعار واألدوات التي تتيح استخدام األدوات واملعدات »حسب احلاجة« 

حتديد تكنولوجيا (تقنيات) إدارة الطاقة:
النظم اآللية

األنظمة املسيرة باحلاسوب

غالف البناء والهندسة املعمارية:
اعتماد توجيهات الريادة في الطاقة والبيئة (LEED) للمباني اخلضراء 

دمج تصاميم البناء والطاقة للحد من االنبعاثات
النظر بعناية في الشكل والتوجه الهندسي للمنشأة

حتديد أهداف اداء الطاقة وأمناط ااالستهالك 

العمليات:
خفض ما أمكن من احمال الذروة الكهربائية واحلرارية

حتديد مسوح وقياسات استهالك الطاقة وجداول املراجعات اخلاصة بها 
حتديد اخليارات األنسب للتشغيل، واختيار التشغيل الكفوء واملستدام واألقل تكلفة 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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u
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�لهندسة �ملعما�ية �غال� �ملبنى 

مليا� 
�لع

�لتكنولوجيا 
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االلتزام
باملنهجية اخلضراء

على املستوى التطبيقي، ال ميكن للحماية البيئية في قطاع السياحة ان تتحقق اال بعد 
التزام اصحاب املصلحة االساسيني باملنهجية اخلضراء.

الى تكلفة  ان االلتزام االساسي يبدأ من مطوِّر املشروع، وهذا بسبب احلاجة احملتملة 
يستعمل  ان  للمطور  وميكن  االستدامة.  متطلبات  مع  للتعامل  اضافية  استثمارات 

منهجيته اخلضراء كأداة في استراتيجيته التسويقية.

الرسومات  بوضع  واملهندسون  املصممون  يقوم  اخلضراء،  باملنهجية  االلتزام  مت  متى 
الهندسية التفصيلية وخطط العمل الضرورية لتنفيذ املنهجية اخلضراء.

على املستوى التشغيلي، يلتزم املدراء واملوظفون بان يترجموا االستراتيجيات الى افعال.  
فيعمل املدراء على وضع التوجيهات واحلوافز التي ينبغي اتباعها، وعلى املوظفني االلتزام 

بتلك التوجيهات والتنبه الى أي فرصة لتعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها.

ومن ناحية اخرى، ينبغي العمل على توعية النزالء في العمليات اليومية، حيث ان النزالء 
يشكلون املرحلة االخيرة من املنهجية اخلضراء.

�إل���� / �ملوظفو�  
ال� 

لنز
�

�ملطو��� / �ملصممو� 



3

توجيهات حول كفاءة الطاقة في قطاع السياحة: االستراتيجية، التصميم، ومنهجية النظم والعمليات

تأتي االنبعاثات الناجتة عن قطاع السياحة من قطاعاته الفرعية كالنقل اجلوي والبري 
فنادق  اإلقامة من  مرافق  إلى  الوثيقة  التطرق في هذه  ويتم  (الشكل 1).  اإلقامة  ومرافق 

ومطاعم وغيرها. 

مبا ان نظم الطاقة تشكل عنصراً اساسياً في تصميم، بناء وتشغيل جميع انواع 
الطاقة اهمية كبرى في  واالدارة الصحيحني لنظم  السياحية، فان للتصميم  املرافق 
الطاقة،  استخدام  كفاءة  يخص  فيما  وبالتحديد  املستدامة،  السياحة  تنمية  تعزيز 

والتخفيف من االنبعاثات والتلوث، واالستعمال الكفوء للموارد احمللية.

وباالضافة الى ذلك، ميكن للنظم املصممة، املركبة، والعاملة بشكل غير مناسب ان 
تؤثر سلباً على بيئة املنطقة السياحية.  وعندما تؤخذ تكلفة الطاقة واآلثار السلبية 
احلاجة  االعتبار، تظهر  التصميم بعني  يعاني من سوء  ملرفق سياحي  احملتملة  البيئية 

للتوجيه، التصميم، البناء، والتشغيل السليم للمرافق السياحية.

قامت اإلسكوا انسجاماً مع توجهاتها في تعزيز استدامة انتاج واستهالك الطاقة 
لدى مخططي،  الوعي  لتعزيز  اعاله  املذكورة  لالحتياجات  وفقاً  الوثيقة  هذه  بتحضير 
السياحة  بتنمية  الصلة  ذات  القضايا  حول  السياحية  املرافق  ومشغلي  مصممي 

املستدامة.

تصميم،  بتخطيط،  املعنيني  مساعدة  في  الوثيقة  لهذه  االولية  االهداف  تكمن 
ادارة وتشغيل املرافق السياحية في القطاعني العام واخلاص، على تصور ووضع توصيات 
خليارات تصميم نظم الطاقة وإدارتها التي من شأنها تخفيف استعمال موارد الطاقة 
النادرة، وتخفيف اآلثار البيئية السلبية لهذه النظم.  وال تهدف هذه الوثيقة الى توجيه 
املعنيني بالتصميم نحو خيارات تصميمية او تكنولوجية محددة، بل الى توفير فهم 

شامل ألهمية التخطيط والتصميم واإلدارة التي ميكن اعتمادها في هذا السياق.

 ٪٤٠ ��لنقل �جلو
نشاطا� ٤٪ 

مر�فق 
قامة ٢١٪ 

�نو�� نقل �خر� ٣٪  

�لنقل على �لطر� 
  ٪٣٢

“Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges”, World Tourism 
Organization and the United Nations Environment Programme, 2008.

املصدر:

الشكل 1. مساهمة عناصر السياحة اخملتلفة في انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون
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اجلدول 1- البيانات االقتصادية للسياحة والسفر



يشهد قطاع السياحة في العالم تطوراً سريعاً حيث أصبح من القطاعات االقتصادية 
البارزة ومساهماً أساسياً في الناجت احمللي للعديد من الدول ومؤمناً للكثير من فرص العمل. 
وللقطاع أهمية اقتصادية في منطقة االسكوا، وتأتي مساهمة قطاع السياحة والسفر 

في الناجت احمللي االجمالي ما بني 337 3.37٪ في الكويت و 28.09٪ في لبنان (اجلدول 1).

تتماشى  أن  الضروري  ومن 
النشاطات السياحية مع احملافظة 
واالستخدام  البيئة،  جودة  على 
الطبيعية  للموارد  الكفوء 
اساسياً  عامالً  تشكل  التي 
للسياحة الناجحة.  فينبغي على 
تخفف  ان  السياحية  النشاطات 
من انتاج النفايات واالنبعاثات من 
من  متماسكة  مجموعة  خالل 
مبا  والبيئية،  التصميمية  التدابير 
مبا  للطاقة،  اجليدة  االدارة  ذلك  في 
ميكن من حتقيق الربح والتخفيف 

من اخملاطر البيئية.
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