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Travelife Gold Checklist
القائمة المرجعية الذهبية
Type I Accommodations
النوع الأول من الإقامة



This document is the Travelife Gold Checklist for ‘Type I’ accommodation – medium to large accommodations:

هذه الوثيقة هي القائمة المرجعية الذهبية لشركة (ترافلايف) لنوع الإقامة 1 – الإقامة المتوسطة إلي الكبيبرة

Either	the business can accommodate more than 160 guests per night.

أو    تستطيع المنشأة توفير إقامة لأكثر من 160 نزيل لكل ليلة.
Or	the business operates as part of a chain or group of accommodations1,
under head office direction, and the chain can accommodate
(collectively) more than 200 guests per night.

أو  يعمل المكان كجزء من سلسلة أو مجموعة من الإقامات 1، تحت إطار توجيهات المكتب الرئيسي وتستطيع السلسلة توفير إقامة (مجتمعة)  لأكثر من 200 نزيل لكل ليلة.
 
Note:
ملحوظة

Questions highlighted in bold are compulsory questions for the property’s first audit against this checklist. These therefore have to be answered ‘yes’ in order to achieve an award.
الأسئلة ذات الخط العريض ملزم إجابتها للمراجعة الأولي للمنشأة طبقاً لهذه القائمة. لذا يجب أن تكون الإجابة نعم لإحراز الجائزة.
All questions (including those highlighted in grey) are compulsory for following audits. A property will therefore have to answer ‘yes’ to ALL QUESTIONS in order to receive an award in following audits.
 كل الأسئلة (اشتمالاً علي الأسئلة المحددة باللون الرمادي) ملزمة للمراجعات التالية. يجب علي المنشأة الإجابة بنعم علي جميع الأسئلة من أجل إحراز جائزة للمراجعات التالية.




1 Accommodations are part of a chain or group when they are answerable to a “managing” company that has more than one accommodation business under its control and or ownership. i.e. two or more separate accommodation businesses are answerable to the same head office or owner(s).
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Compulsory


Question
السؤال


SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEMS أنظمة الإدارة المستدامة                                  

Yes /


Question


Number
الرقم




No
نعم / لا


for year 1
سؤال إلزامي للسنةالأولي





















(C)



























Business Policiesسياسات الأعمال التجارية                                                            





















Do you have a written policy which describes:
هل لديك سياسة مكتوبة توضح الآتي:





C
1


How you reduce, minimize and manage your impact on the environment?

  كيف تعمل علي تقليل والحد من وإدارة تأثيرك علي البيئة؟ 

□














C
2


How you make sure that you have good working conditions for your

□








employees and how you protect human rights?

  كيف تتأكد من توافر لديك الشروط المناسبة لعمل موظفيك وكيف تحمي حقوق الإنسان؟















C
3


How you engage with local people and local businesses to support the

□








economy and community and how you protect local traditions?

  كيف تتعامل مع السكان المحليين والشركات المحلية لدعم الإقتصاد والمجتمع وكيف تحافظ علي      التقاليد المحيلة؟




C
4


Quality Assurance procedures?
  إجراءات ضمان الجودة؟

□


C
5


Health and Safety policies?
  سياسات الصحة والسلامة المهنية؟

□











C
6


Do these policy documents apply to all parts of your business and business

□








activities?


  هل تطبق وثائق السياسات علي كل أقسام العمل والأنشطة؟




C
7


Are these policy documents, or relevant parts of them, available in staff

□








areas?
 
  هل وثائق السياسات أو الأجزاء المتعلقة بهم متاحة في مناطق تواجد الموظفين؟
























C
8


Are these policy documents, or relevant parts of them, available in guest

□








areas?

  هل وثائق السياسات أو الأجزاء المتعلقة بها موجودة في مناطق تواجد النزلاء؟

















9


Are these policy documents available for all who might want to see them (staff,

□








guests, suppliers, local communities etc.) via your website, brochures, staff










handbooks and/or anywhere else?

  هل وثائق السياسات تلك متاحة لجميع من يرغب في رؤيتهم (الموظفين، النزلاء، الموردين، اللجان المحلية،، الخ) من خلال موقعك الإلكتروني، المنشورات، منشورات الموظفين، أو أي مكان أخر؟






























Legislation





















Do you keep a list of the following legislation which is relevant for your










business:

هل تحتفظ بقائمة من التشريعات الآتية والتي تتعلق بأعمالك التجارية: 

□


C
10


Environmental legislation (including regional, national and international



















legislation).
  التشريعات البيئية (تشتمل علي، التشريعات المحلية والعالمية).

□


C
11


Labour and human rights legislation (including regional, national and

















international legislation).
  تشريعات حقوق العمال والحقوق الإنسان (تشتمل علي التشريعات المحلية والعالمية)

□



















Health & safety legislation (including regional, national and international




C
12




□








legislation).











تشريعات الصحة والسلامة المهنية (تشتمل علي التشريعات المحلية والعالمية)





C
13


Legislation on financial responsibilities










OR
If this is the first time you have been audited, can you show that you have a
plan in place to start keeping a list of the above (Qu 10-13)?

المسؤليات المالية أو التشريعية
أو
إذا كانت هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها بالمراجعة، هل بإمكانك عرض بأنك تملك خطة في مكان للبدء في
لحفاظ علي قائمة أعلي من (السؤل من 10 – 13)؟
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C
14


Do you have copies of all the licences and permits which you need for the

□






business premises and operations and are these available for somebody to


















look at if needed?

هل لديك نسخة من جميع الرخص والتصريحات اللازمة للمباني والعمليات التجارية وتكون متاحة لأي شخص يحتاج  إلي مراجعتها والنظر إليها؟















C
15


“The individual completing this checklist has the relevant authority and

□






capacity to complete this Qu 15 and warrants and represents that: the


















business complies with all relevant laws and regulations; the business has,









and will continue to hold, all relevant licences and permits relevant to the









business; and there are no current or pending investigations with respect to









the validity or otherwise of such licences or permits.”

الفرد الذي يمكنه إستكمال هذه القائمة له السلطة المختصة والقدرة علي هذا السؤال الخامس عشر 15 وتتضمن وتمثل مايأتي: العمل يتوافق مع جميع القوانين واللوائح ذات صلة، العمل يقوم ويستمر  في إجراءات جميع التراخيص اللازمة للعمل وليس هناك أي تحقيقات حالية أو معلقة فيما يتعلق        بالصلاحية أو غير ذلك من التراخيص أو التصاريح.




















Communicating progress الإستمرار في التواصل                                                              


















16


Have you created a sustainability report within the last 12 months?


□







هل قمت بعمل تقرير مستدام خلال الإثنا عشر 12 شهراً الماضيين؟


















17


Does this sustainability report show the progress which has been made since the


□







last report?










هل يعرض هذا التقرير التقدم الذي تم إحرازه منذ آخر تقرير؟







18


Can you show how you have made this report available to the public and any


□







people who might be interested (e.g. staff, guests, suppliers, local communities










etc.)?

هل بإمكانك أن تعرض كيف قمت بعمل هذا التقرير للعامة أو أي أشخاص قد يكونوا مهتمين ( الموظفين، النزلاء، الموردين، المجتمعات المحلية) ؟





C
19


Have sustainability results been shared with the senior management team

□






within the last twelve months? Do you have copies of these updates and








reports available to see?

هل تمت مشاركة نتائج الإستدامة مع الفريق الإدارة الأقدم خلال آخر 12 شهر؟ هل لديك نسخ من هذه التحديثات والتقارير جاهزة للفحص والرؤية؟













C
20


Do you have a process for senior management to review and approve these

□






internal reports?

هل لديك إجراءات للإدارة العليا لعرضها والموافقة علي تلك التقارير الداخلية؟














C
21


Do you have reports which show the progress that you have made against

□















your sustainability targets (environmental, social, cultural etc) over a set


















amount of time?


 هل لديك تقارير تعرض التقدم الذي تم إنجازه تجاه أهدافك الإستدامية (البيئي، الإجتماعي، الثقافي، إلخ..) علي فترة زمنية معينة؟ 















22


Do you have reports/other evidence to show the progress you have made in


□







supporting international labour and human rights standards and codes of





















practice?

 هل لديك تقارير أو أدلة أخري تثبت التقدم الذي تم إحرازه في دعم معايير حقوق العمل الدولية وحقوق الإنسان وقواعد الممارسة؟
  







23


Do you have reports which show the progress you have made in communicating


□







with and working with local people and in supporting issues in the local area?

هل لديك تقارير تعرض التقدم الذي قمت به في التواصل والعمل مع السكان المحليين وفي دعم القضايا علي مستوي المنطقة المحلية؟ 
















C
24


Do you have targets measured against a set baseline?

□






Do you have a progress report showing which targets you have achieved or








not achieved?









Do these progress reports compare your current performance against your









previous performance?

 هل لديك أهداف قياساً علي مجموعة من الأسس؟
 هل لديك تقرير تقدم يعرض أي الأهداف التي حققتها والتي لم تحققها؟
 هل تقارير التقدم هذه تقيس مستوي أدائك الحالي بالنسبة لأدائك السابق؟
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C
25


Do you collect feedback from your guests to understand how satisfied they

□





were with your accommodation?  Do you use it to improve your service?








هل تقوم بجمع استطلاعاتا لآراء النزلاء من لمعرفة مدي رضاهم عن الإقامة لديك؟ وهل تقوم باستخدام ذلك في رفع مستوي خدمتك؟ 





C
26


Do you have evidence of how you have used this customer feedback to make

□





changes and improvements?








هل لديك دليل عن كيفية استخدامك لاستطلاعات آراء النزلاء للقيام بتغييرات وتحسينات في مستوي الخدمة؟






27


Can you show how you ensure that people are told about the progress you have


□






made in managing sustainability issues, without needing to request this









information?

هل بإمكانك إثبات أنه يتم إخبار الأشخاص عن التقدم الذي أحرزته في إدارة عقبات الإستدامة بدون الحاجة إلي طلب هذه المعلومات؟ 



















Human and financial resources (Staff and budget)
 الموارد المالية والبشرية  (طاقم العمل والميزانية) 















C
28


Do you have a member of staff who has responsibility for environmental

□





management?
















 هل يوجد لديك فرداً من طاقم العمل يقوم بمهام الإدارة البيئية؟




C
29


Do you have a member of staff who has responsibility for managing the

□





welfare and labour standards of all employees and do you have a member of







staff who has responsibility for managing human rights?

 هل يوجد لديك فرداً من طاقم العمل يقوم بمهام إدارة معايير الرعاية الإجتماعية والعمالية لكل الموظفين وهل يوجد لديك فرداً من طاقم العمل يقوم بمهام إدارة حقوق الإنسان؟




C
30


Do you have a member of staff who has responsibility for managing how the

□





business supports, communicates and works with the local community, local








business and protects local culture and traditions?









  هل يوجد لديك فرداً من طاقم العمل يقوم بمهام بإدارة دعم العمل والتواصل مع المجتمعات المحلية والأعمال التجارية المحلية ويحمي الثقافة والتقاليد المحلية؟




C
31


Do all these people regularly report to senior management on their areas of

□





responsibility?







 هل يقوم كل أولائك الأشخاص بتقدم تقارير بإنتظام إلي الإدارة العليا عن مسؤلياتهم؟



C
32


Do all employees receive regular training and support on how they can help

□





the business to manage its environmental issues?








 هل يتم تدريب كل الموظفين بإنتظام ودعمهم في كيفية مساعدة العمل لإدارة المشاكل البيئية؟




33


Do all employees receive regular training and information on how they can help


□






your business to manage its labour standards and human rights issues?

هل يتم تدريب كل الموظفين وإعطائهم معلومات عن كيفية مساعدة العمل لإدارة معايير العمل وقضايا حقوق الإنسان؟ 






34


Do all employees receive regular training and information on how they can help


□






your business to manage its work with your local community?

هل يتم تدريب كل الموظفين بإنتظام وإعطاؤهم معلومات عن كيفية المساعدة في العمل لإدارة العمل مع المجتمع المحلي؟ 





























ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  الإدارة البيئية                                                            









ENERGY  (Managing your energy use) الطاقة (إدارة استخدام الطاقة)                                 



















Maintaining records  (Keeping records) الاحتفاظ بالسجلات (حفظ السجلات)                           















C
35


Do you record energy consumption, either daily, weekly or monthly?

هل تقوم بتسجيل معدل استهلاك الطاقة يومياً، أسبوعياً او شهرياً؟

□
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C
36

Do you record how much energy you use from ALL sources? (e.g. electricity,

□




natural gas, LPG, heating oil etc.)

هل تقوم بتسجيل معدل استهلاك الطاقة المستخدمة من كل المصادر؟ ( الكهرباء، الغاز الطبيعي، تسخين الزيت، الغاز المسال) ؟












C
37

Do you record who supplies all your sources of energy?

□











 هل تقوم بتسجيل من يقوم بتزويدك بكل مصادر الطاقة؟




C
38

Do you record how much energy you use in KWh (kilowatt hours)?

□











 هل تقوم بتسجيل كم من الطاقة تقوم باستخدامه بمعدل كيلو وات/ ساعة)؟




C
39

Do you record how much energy is used in KWh for each guest night?

□











  هل تقوم بتسجيل كم من الطاقة يتم استخدامه بالكيلو وات / ساعة لكل ضيف في الليلة؟




C
40

Do you have records of the amount of energy used in previous years and are

□




these available for someone to look at if needed?







OR







If this is the first year you have recorded energy use, do you now have a plan







in place to record and compare this every year?

هل لديك تسجيلات عن كمية الطاقة التي تم استخدامها في السنين السابقة ومتاحة للإطلاع عليها عند الحاجة؟
أو
 إذا كانت هذه هي السنة الأولي التي تقوم بتسجيل معدل استخدام الطاقة، هل لديك خطة الآن لتسجيل ومقارنة الإستخدام لكل سنة؟





41

Do you give your guests information on how to save energy and encourage them

□





to do so?

  







هل تعطي نزلاءك معلومات عن كيفية توفير الطاقة وتشجيعهم علي ذلك؟




C
42

Do you give your employees information on how to save energy and

□




encourage them to do so?














  هل تعطي موظفيك معلومات عن كيفية توفير الطاقة وتشجيعهم علي ذلك؟




43

Do you check each year (for example through an energy assessment) to see how

□





much energy has been used from different areas, (i.e. lighting, equipment etc.)?








هل تقوم بالفحص كل عام ( علي سبيل للمثال من خلال تقييم للطاقة) لتري كم من الطاقة تم استخدامه من مناطق مختلفة (الإضاءة، المعدات، إلخ) ؟




C
44

Do you have evidence to show that you research and consider low energy

□




alternatives before buying or replacing electrical equipment?















هل لديك دليل بإنك تبحث وتأخذ في الإعتبار بدائل الطاقة المنخفضة قبل شراء أو استبدال المعدات الكهربية؟



C
45

Do you have evidence to show that all your energy installations (boilers, air

□




conditioning etc.) are regularly maintained and serviced?








  هل لديك دليل بأن كل منشآت الطاقة لديك ( غلايات، تكييفات الهواء، إلخ) يتم صيانتها بشكل دوري وخدمتها؟





46

Do you use low energy technology for lighting in at least 50% of guest areas?

□













 هل تقوم بإستخدام تكنولوجيا طاقة منخفضة للإضاءة علي الأقل في 50% من مناطق النزلاء؟






C
47

Do you have systems in place to make sure lights are switched off when not

□




needed? (E.g. sensors, timing devices, switch-off policies etc.)








 هل لديك نظام قائم للتأكد من أن مفتاتيح الإضاءة تغلق عند عدم الحاجة إليها (علي سبيل المثال، جهاز استشعار، جهاز لإحتساب الوقت، سياسات الإغلاق، إلخ)؟




C
48

Do you use energy efficient electrical equipment where possible?

□











 هل تقوم بإستخدام معدات كهربية فعالة عند الإمكان؟




C
49

Do you use sensors, timers or other controls, as well as written instructions,

□




to make sure equipment is used correctly and switched off when not in use?







  هل تقوم بإستخدام جهاز استشعار، جهاز ضبط الوقت أو أي أدوات تحكم أخري فضلاً عن تعليمات كتابية، للتأكد بأن المعدات يتم إستخدامها بشكل صحيح وتغلق عند عدم استخدامها؟
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C
50


If guest rooms do not have devices for automatically switching off heating

□






and air conditioning, do you provide easily seen and clear information to tell








guests to close windows and doors when using heating or air conditioning?










 إذا كانت غرف النزلاء لا يوجد بها أجهزة تغلق المدفأة والمكيفات تلقائياً، فهل تقدم معلومات واضحة من السهل رؤيتها تخبر النزلاء بغلق النوافذ والأبوا عند استخدام المدفأة أو التكييف؟






51


Can you show that your sub-contractors are reminded to save energy?

□

















  هل بإمكانك إثبات بأن المتعاقدين الفرعيين يتم تذكيرهم لتوفير الطاقة؟









ENVIRONMENTAL MANAGEMENT الإدارة البيئية                                                              









WATER  (Managing your water use) الماء ( إدارة استخدام الماء)                                        















C
52


Do you record water consumption, either daily, weekly or monthly?

□















 هل تقوم بتسجيل معدل استهلاك الماء بشكل يومي أو أسبوعي، أو شهري؟





C
53


Do you identify all sources of water used?

□















 هل يمكنك تحديد جميع مصادر المياه المستخدمة؟




C
54


Do you have evidence to show that all sources of waste water (including grey

□






water) is treated, re-used or disposed of safely, without affecting the local









population or environment?










 هل لديك دليل يثبت أن جميع مصادر استهلاك المياه (اشتمالاً علي مياه الصرف الصحي) يتم معالجتها أو التخلص منها بأمان، بدون التأثير علي السكان المحليين أو البيئة؟





C
55


Do you meet all local and national regulations regarding the disposal of waste

□






water?

















 
 هل تلتزم بجميع اللوائح المحلية والإقليمية فيما يتعلق بالتخلص من مياه الصرف الصحي؟





C
56


Do you record how much water is used, in litres or cubic metres?

□















 هل تقوم بتسجيل كم من الماء يتم استخدامه، باللتر أو المتر المكعب؟





C
57


Do you record how much water is used, in litres or cubic metres, for each

□






guest night?


















 هل تقوم بتسجيل كم من الماء يتم استخدامها باللتر أو بالمتر المكعب لكل ليلة قضاها النزيل؟




C
58


Do you have records of the amount of water used in previous years and are

□






these available for someone to look at if needed?









OR









If this is the first year you have recorded water use, do you now have a plan

□






in place to record and compare this every year?









 هل لديك تسجيلات بكمية المياه التي تم استخدامها في السنوات الماضية ومتاحة للإطلاع عليها عند الحاجة؟
أو 

 إذا كانت هذه هي السنة الأولي التي تقوم بتسجيل استهلاك المياه، فهل لديك خطة الآن قيد التنفيذ لمقارنة الإستخدام كل عام؟





C
59


Are all water installations and machinery (pipes/pumps/heating/cooling)

□






operated correctly and are they without leaks?



















 هل كل مياه المنشآت والماكينات ( الأنابيب، المواسير، التسخين، التبريد) يتم استخدامها بشكل صحيح بدون تسريب؟










C
60


Are all water installations and machinery (pipes/pumps/heating/cooling)

□






maintained and serviced regularly?



















 هل كل مياه المنشآت والماكينات ( الأنابيب، المواسير، التسخين، التبريد) يتم الحفاظ عليها وصيانتها بشكل دوري؟





C
61


Do you regularly remind your employees to save water?

□















 هل تقوم بتذكير موظفيك عن ترشيد إستهلاك المياه بشكل منتظم؟





C
62


Are guests given information about how to save water and encouraged to do

□






so?










 
 هل يتم إعطاء معلومات للنزلاء عن كيفية ترشيد إستخدام المياه وتشجيعهم علي ذلك؟
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63

Do you check every year (e.g. through water assessments) how water is used?

□













 هل تقوم بالفحص كل عام (علي سبيل المثال من خلال تقييم للمياه) كيف يتم استخدام المياه؟





64

Can you show that the source of your water does not affect the local supply or

□





local environment in any way?







 هل بإمكانك عرض أن مصدر المياه لا يؤثر علي المخزون المحلي أو البيئة المحلية بأي شكل؟




C
65

Do you monitor and maintain water quality for each different place it is

□




used?














 هل تقوم بالإشراف والحفاظ علي جودة المياه المستخدمة في كل المناطق المختلفة؟ 



C
66

Do you have systems in place to avoid pollution of the surrounding area from

□




waste water (such as flooding or contamination by chemicals or sewage)?








هل لديك نظام قائم لتجنب التلوث للمناطق المحيطة من الصرف الصحي ( كالفيضانات أو التلوث بالمواد الكيماوية أو الصرف الصحي)؟ 



C
67

Do you have evidence to show that the water flow in guest and public areas

□




is no more than:







Showers = 10l/min







Basins = 5l/min







Toilets = 6.5l per flush







Urinals = 2l per flush







OR







If this is the first year of working with Travelife, do you have a plan in place







to make sure you do achieve them within the next 2 years?








 هل لديك دليل يثبت أن تدفق المياه في مناطق النزلاء والمناطق العامة ليس أكثر من:
 الإستحمام = 101/دقيقة
 الأحواض = 51/ دقيقة
 المراحيض = 6.51 لكل تدفق 
 المباول = 21 / لكل استخدام
 أو 
 إذا كانت هذه هي المرة الأولي التي تعمل فيها مع (ترايلايف) هل لديك خطة قائمة للتأكيد بأنك تقوم بتنفيذها خلال السنتين التاليتين؟



C
68

Are you using technology and/or management systems (such as staff training,

□




planned watering times etc.) to avoid wasting water when watering your







gardens?








 هل تقوم باستخدام التكنولوجيا أو نظام للإدارة (كتدريب للموظفين، توقيتات الري المحددة، إلخ) لتجنب إهدار الماء عند ري الحدائق؟



C
69

Do you operate your laundry in the best way possible to avoid wasting water?

□




(Such as washing full loads, pre-treating stains and using friction balls)








 هل تقوم بتشغيل المغسلة بأفضل طريقة ممكنة لتجنب إهدار الماء ؟ ( كغسيل حمولة كاملة، ما قبل معالجة البقع واستخدام كرات الإحتكاك)؟




C
70

Do you have a procedure in place to reduce the unnecessary washing of

□




towels and bed linen?














 هل لديك خطوات قائمة لتقليل الغسيل الغير لازم للمناشف أو ملاءات السرير؟




C
71

Are your pools cleaned in a way which reduces water wastage?  (Such as

□




manual and mechanical processes, filtration maintenance etc.)







 هل حمامات السباحة يتم تنظيفها بطريقة تقلل إهدار المياه؟ ( كيدوياً وطرق ميكانيكية،  صيانة الفلترة، إلخ)؟















 







ENVIRONMENTAL MANAGEMENT الإدارة البيئية                                                        







SOLID WASTE  (Managing and reducing waste) النفايات الصلبة (إدارة وتقليل النفايات)         












C
72

Do you separate waste according to local authority guidance?

□











 هل تقوم بفصل النفايات بناء علي توجيهات السلطة المحلية؟






73

Do you keep a record of all types of waste (for example glass, paper, cardboard,

□





plastics, metals, food / bio matter, oil etc.) showing how you reduce, reuse and







recycle them?  Do you have a policy for handling each of these types of waste?








 هل ليدك تسجيلات بكل أنواع المخلفات (علي سبيل المثال، الزجاج، الورق،  الكرتون، البلاستيك، المعادن، الطعام، المخلفات الحيوية، الزيوت، إلخ) يفيد بأنك تقلل وتعيد استخدامهم وتعيد تدويرهم،؟ هل لديك سياسة للتعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات تلك؟




C
74

If you serve food, do you monitor the amount of unused food you throw

□




away?







 إذا كنت تقدم الطعام، فهل تشرف علي كمية الطعام الغير مستخدمة المتخلص منها؟




C
75

If you serve food, do you have guidelines to make sure that you buy and

□




serve the right amount of food to match your guest numbers, in order to














avoid waste?  (Such as appropriate size prepared and pre-portioned food packs)

 إذا كنت تقدم الطعام فهل لديك لديك توجيهات للتأكد بأنك تشتري وتقدم الكمية الصحيحة من الطعام والتي تناسب عدد النزلاء لتجنب إهدار الطعام؟ (كحجم مناسب، وتقسيمها قبل تقديمها) ؟
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76


Do you use electronic systems (e.g. emails/TV etc.) to communicate with staff


□








and guests rather than paper?











Do you use electronic systems for business purposes rather than paper (e.g.











recording data, maintaining registers)?












 هل تستخدم نظام إلكتروني ( علي سبيل المثال، البريد الإلكتروني، التلفاز، إلخ) للتواصل مع طاقم العمل والضيوف أكثر من الأوراق؟

 هل تستخدم نظام إلكتروني لأغراض العمل أكثر من الأوراق (علي سبيل المثال، تسجيل البيانات، الإحتفاظ بالسجلات)؟ 






C
77


Do you dispose of solid waste in a way which meets national and

□







international legislation?




















Do you dispose of solid waste in an environmentally friendly way?










 هل تتخلص من النفايات المعدنية بطريقة تتناسب مع التشريعات المحلية والدولية؟
هل تتخلص من النفايات المعدنية بطريقة صديقة للبيئة؟





C
78


Do you regularly train staff on how to separate recyclable waste?

□

















 هل تدرب الموظفين بإنتظام علي كيفية فصل المخلفات القابلة لإعادة التدوير؟






79


Do you give your guests information on re-using items (e.g. glasses or bottles)


□








and separating recyclable waste and do you encourage them to do so?












 هل تعطي النزلاء معلومات عن المواد التي يعاد إستتخدمها (كالزجاج أو الزجاجات) وفصل المخلفات
 التي يعاد تدويرها وهل تشجعهم علي فعل ذلك؟ 








80


Do you keep invoices/receipts for each type of waste from the waste


□








management companies and do you keep these for at least 3 years?























هل تحتفظ بالفواتير لكل نوع من المخلفات من إدارة شركات إدارة  المخلفات 






C
81


To avoid wasting food, do you have a system to make sure food is used

□






before it is out of date and to use older products first?
لتجنب إهدار الطعام، هل لديك نظام للتأكد أنه يتم استخدام الطعام قبل انتهاء صلاحيته لإستخدام المنتجات الأقدم أولاً؟
























C
82


Do you have clearly labelled recycling bins available throughout the

□







premises?  Do you tell your staff, guests and other visitors about them?



















  هل ليدك صناديق إعادة تدوير بعلامات واضحة في جميع أنحاء المباني؟ هل تخبر طاقمك ونزلائك والزائرين الآخرين عنهم؟





C
83


Do you try to reduce packaging from all purchased products, for example, by

□







buying products in large single packages instead of several small packages?











 هل تحاول الحد من التعبئة والتغليف لجميع المنتجات التي تشتريها، علي سبيل المثال، عند  شراء منتجات ووضعها في عبوة واحدة كبيرة بدلاً من العديد من العبوات الصغيرة؟ 










ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  الإدارة البيئية                                                           











POLLUTION/EROSION التلوث / تآكل التربة                                                                       























ENVIRONMENTAL MANAGEMENT الإدارة البيئية                                                          











HAZARDOUS SUBSTANCES  (Managing your use of harmful substances)
المواد الخطرة (إدارة استخدامك للمواد الخطرة)


























84













Do you keep a list of all hazardous substances used in your business (e.g.



□








chemicals, hazardous materials, light bulbs, batteries, ink/toner cartridges























etc.)?  Does this register show how much of each is stored on site, how much is











used and the legal requirements for throwing these away?
 هل تحتفظ بقائمة بجميع المواد الخطرة المستخدمة في عملك (مثل، الكيماويات، المواد الضارة، مصابيح الإنارة، البطاريات، الحبر/ عبوات الأحبار إلخ) هل يعرض هذا التسجيل عدد المواد المخزنة لديك في المنشأة، وكم عدد المستخدم والذي يحتاج إلي تصاريح قانونية إلي التخلص منها؟ 




















85


Do you record the use of all hazardous substances?  Where chemicals are used, does this record show if they are concentrated or not?


□




















 هل تقوم بتسجيل كل المواد الضارة؟ وأين تستخدم الكيماويات؟ وهل يعرض هذا التسجيل إذا كانوا مركزين أم لا؟






C
86


Do you keep records to show how much hazardous waste (in litres or kg) you

□







have collected, where it is stored and how much is removed from your










premises?  Do you have records to show that this is taken away by a fully licensed contractor?











هل تستمر في التسجيل لعرض كم جمعت من المخلفات الضارة باللترات أو الكيلو جرامات، وأين قمت بتخزينها وكم قمت بالتخلص منه من مبانيك؟ هل لديك تسجيلات لعرض  أنه تم أخذها بواسطة مقاول لديه تصريح بذلك؟ 







87


Can you show that all the chemicals you use have a minimal effect on the


□








environment and on health?
























هل يمكنك إثبات أن كل الكيماويات التي تستخدمها لها تأثير ضئيل علي البيئة والصحة؟ 
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C
88


Do you store all chemicals safely, in line with national and international

□








standards?






















 هل تقوم بتخزين كل الكيماويات بأمان، في توافق مع المعايير المحلية والعالمية؟






C
89


Do you dispose of all chemicals safely, in line with national and international

□








standards?











هل تقوم بالتخلص من كل المواد الكيماوية بأمان، في توافق مع المعايير المحلية والعالمية؟






C
90


Do you have evidence to show that all chemicals are used safely, how they

□








are used and how much is used?











 هل لديك دليل يوضح أن كل الكيماويات تستخدم بطريقة آمنة، كيف تٌستخدم وكم يٌستخدم منها؟






C
91


Do you keep a list of all equipment which contains hazardous chemicals such

□








as refrigerants, coolants etc.?












هل تحتفظ بقائمة من كل المعدات التي تحتوي علي كيماويات ضارة كالمبردات وسوائل التبريد وما إلي ذلك؟






C
92


Is all equipment which contains hazardous chemicals (refrigerants, coolants

□








etc.) regularly serviced in line with the manufacturer’s guidelines?











هل كل المعدات التي تحتوي علي كيماويات ذارة (كالمبردات، وسوائل التبريد وما إلي ذلك) يتم فحصها دورياً بإنتظام وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة؟






C
93


Are all employees who handle hazardous chemicals given proper training and

□








protective clothing/equipment, in line with national and international health











and safety standards?











 هل كل الموظفين الذين يتعاملون مع المواد الكيماوية الضارة يتم تدريبهم وتزويدهم بملابس حماية ومعدات، وفقاً لمعايير الصحة والأمن العالمي والمحلي؟ 






C
94


Do you have written emergency instructions/plans/data sheets to use if there

□








is a spill?











هل لديك تعليمات طوارئ مكتوبة / خطط / أوراق بيانات لإستخدامها إذا كان هناك تسرب أو تلوث؟






C
95


Do you keep an “Incident Record”, to show how you deal with any spills and

□








the things you do to protect both human health and the environment?











هل تحتفظ بسجل للحوادث يثبت كيف تتعامل مع حالات التلوث أو التسرب والأشياء التي تقوم بها لحماية الصحة البشرية والبيئة؟ 









96


Do you have a baseline for the amount of each hazardous chemical you use, in


□






















litres or kg per year?












هل لديك خط أساس للكمية المحددة لكل الكيماويات الضارة التي تستخدمها باللترات أو الكيلوجرامات كل عام؟









97


Do you have evidence to show how you control the use of chemicals which


□









damage the environment in areas which use large quantities of chemicals (e.g.












laundry, cleaning etc.)?













هل لديك ما يثبت سيطرتك علي استخدام الكيماويات التي تسبب ضرراً علي البيئة في بعض المنا
ق التي تستخدم كميات كبيرة من الكيماويات (كالمغسلة والتنظيف، إلخ)؟






C
98


Do you use disinfectants only when they are necessary to comply with legal

□








hygiene requirements?











  هل تستخدم المواد المطهرة عند الحاجة إليها فقط لكي يتوافق ذلك مع متطلبات الصحة القانونية؟
 




























ENVIRONMENTAL MANAGEMENT الإدارة البيئية                                       












WILDLIFE  (Looking after/protecting wildlife)
 الحياة البرية (الإعتناء بـ / وحماية الحياة البرية)



















C
99


Do you take part in any of the activities listed below?  If you do, can you

□








provide evidence that you meet international regulations and codes of






















practice?











·  Taking species from the wild











·  Using protected species for food/drink











·  Showing/exhibiting wildlife species











·  Trading of wildlife species











·  Selling articles originally made from materials of wildlife.

  هل تقوم بالإشتراك في أي من الأنشطة التالية، إذا كنت تفعل، فهل يمكنك تقديم ما يثبت أن معاييرك تتوافق مع التشريعات الدولية ومستوي الممارسة؟
  - تأخذ أنواع من الحياة البرية
  - تستخدم الأنواع المحمية من أجل الطعام والشراب
  - عرض أنواع الحياة البرية
  - بيع المواد المصنعة أصلياً من الحيوانات البرية














C
100


Do you have all the necessary licences to operate, as required by regulatory

□








organisations for wildlife?

 هل لديك كل التصاريح اللازمة للعمل كما هو مطلوب من الهيئات التنظيمية للحياة البرية؟ 
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C
101

Do you keep wildlife on the premises?  If yes, do you meet the requirements

□




in appendix I of the Travelife Sustainability Standard for Hotels and







Accommodations?








هل تبقي علي الحيوانات البرية في أماكن العمل؟ لو نعم، هل تتوافق مع المتطلبات الموجودة بالملحق الأول، لمعايير الإستدامة لترافلايف للفنادق والإقامات؟





C
102

Do any of the practices in appendix II of the Travelife Sustainability Standard

□




for Hotels and Accommodations take place on the premises?  Do you promote







any of these practices or promote places where these practices do happen?







هل أي من الممارسات من معايير ترافلايف للإستدامة للفنادق والمرافق موجودة بالمنشآت؟ هل تروج لأي من هذه الممارسات أو الأماكن حيث تحدث تلك الممارسات؟ 





C
103

Do you have evidence that any activities which involve wildlife are done in

□




line with established codes of practice for contact with animals?







هل لديك ما يثبت أن أي من النشاطات المتعلقة بالحياة البرية تحدث في نطاق مع الأنظمة المحددة للممارسة للتعامل مع الحيوانات؟






104

Do you tell your guests not to take part in activities which harm animals or


□





those animals’ surrounding habitats?

















هل تخبر نزلائك أن لا يشاركوا من الأنشطة التي تضر الحيوانات أو المناطق المحيطة بها؟








LABOUR & HUMAN RIGHTS  (Looking after your employees and protecting








human rights)
العمالة وحقوق الإنسان (الإهتمام بموظفيك وحماية حقوق الإنسان)














C
105

Do you give all new employees something in writing which contains all terms

□




and conditions of employment, including pay, before they start work?







Are all new employees asked to confirm in writing that they have read and







understood these?
  هل تعطي جميع الموظفين حديثي التوظيف بيانات مكتوبة تحتوي علي كل الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوظيف اشتمالاً علي الأجر قبل بدء العمل؟ هل  يتم سؤال جميع الموظفين للموافقة كتابياً علي ما قرأوه وما فهموه؟




C
106

Do you give all employees a signed copy of these terms and conditions?
 هل تعطي جميع الموظفين نسخة موقعة من هذه الشروط والأحكام؟

□

















C
107

Do you have evidence to show how you make sure that all employees

□




understand these terms and conditions and understand how much they will






be paid?







 هل لديك ما يثبت أنك تتأكد أن كل موظفيك علي دراية بهذه الشروط والأحكام ويعرفوا كم سيتقاضون في المقابل؟




C
108

Do you have evidence to show that employees do not receive payment

□




before starting work?














 هل لديك ما يثبت أن موظفيك لا يتقاضون أجراً قبل بدء العمل؟



C
109

Do you have evidence to show that you do not keep any personal documents

□




belonging to employees, such as passports/ID cards etc.?








هل لديك ما يثبت أنك لا تخفي ملفات شخصية لأحد الموظفين كجواز سفر أو البطاقة الشخصية.. إلخ؟




C
110

Do you have evidence to show you do not take money from employees

□




BEFORE they start work (as deposits), in order to secure their job?














 هل لديك ما يثبت أنك لا تأخذ مالاً من الموظفين قبل بدء العمل كودائع لتأمين وظيفتهم؟



C
111

Do you have evidence to show that all money owing to an employee is given

□




to them when they leave?







Can all employees leaving the business access the premises to collect any







personal possessions?







هل لديك ما يثبت أن كل المال الخاص بالموظفين يتم إعطائه لهم عند مغادرتهم العمل؟ هل يستطيع كل الموظفين التاركون للعمل الدخول للمباني لجمع متعلقاتهم الشخصية؟ 




C
112

Do you have evidence to show that all your employees are paid no less than

□




the legal minimum wage? 
هل لديك دليل يعرض أن جميع موظفيك لا يتقاضون أقل من الحد الأدني للأجور طبقاً للقانون؟











C
113

Do you keep copies of all pay slips and a record of all money paid to

□




employees?
هل تحتفظ بنسخ من جميع رواتب وتسجيلات بالأموال التي يتم دفعها للموظفين؟
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C
114

Do you have a system to record all hours worked by each employee?  Are

□




these records easily available and checked regularly to ensure that they














keep to the law?
هل لديك نظام لتجسيل كل ساعات العمل لكل موظف؟ وهل هذه التسجيلات من السهل أن تكون متاحة للفحص بإنتظام للتأكيد بأنه يتم العمل وفقاً للقانون؟












C
115

Do all employees know in advance what their working hours are and agree to

□




them?
هل يعرف جميع الموظفين مسبقاً عدد ساعات العمل ووافقوا عليها؟












C
116

Do all wage slips show how many hours have been worked and the amount

□




paid for that?
هل تظهر جميع قسائم المرتبات عدد ساعات العمل والمبلغ المدفوع بالمقابل؟



















C
117

If overtime is allowed, do you keep records of it?
إذا كان هناك وقت إضافي، هل تتمر بتسجيل ذلك؟

□
















C
118

Do all wage slips show overtime hours and payments?
هل بيانات المرتبات توضح الساعات الإضافية والدفع؟

□











OR أو                                                                                                                            







Can you show that time off is given to employees when they have worked







overtime?
هل بإمكانك عرض أنه يتم إعطاء إجازات للموظفين عندما يعملون لساعات إضافية؟





119

Do you have a written disciplinary process?  Does this show levels of misconduct

□





and show clear examples of what those are?








هل لديك إجراءات تأديبية مكتوبة؟ هل هذا يعرض مستويات سوء السلوك ويظهر أمثلة واضحة علي ذلك؟




C
120

Do you have evidence to show that all employees know about disciplinary

□




procedures?
هل لديك دليل لعرض أن كل الموظفيقن علي علم بإجراءات التأديب؟














Do you tell them about these at the start of their employment and







throughout their period of employment?
هل تخبرهم بهذا عند تعيينهم وخلال فترة توظيفهم؟












121

Do you tell all your employees about your disciplinary processes (verbally if they

□





cannot read) and do all employees know where to find them?








هل تخبر موظفيك عن الإجراءات التأديبية (شفوياً إذا كانوا لا يستطيعون القراءة) وهل يعلم كل الموظفين كيف بإمكانهم إيجادهم؟




C
122

Do you have evidence to show that all employees know, from the start, how







they can contact senior management if they have a problem?
هل لديك دليل للعرض بأن جميع الموظفين منذ البداية يستطيعون التواصل مع الإدارة إذا كان هناك مشكلة؟












C
123

Do you allow your employees to join a trade union, if there is one?
هل تسمح لموظفيك بأن ينضموا لإتحاد التجارة، إذا كان هناك وأحد؟

□
















C
124

Do you allow your employees to meet up in working hours, form an

□




association and elect a spokesperson in order to discuss issues without














management involvement?
هل تسمح لموظفيك بالإجتماع خلال ساعات العمل من خلال جمعية متحدث منتخب لمناقشة المشاكل دون تدخل من الإدارة؟




















125

Do you have written statements to show how you make sure you do not

□





discriminate in any way, in any area of your business (e.g. recruitment, general







employment, training, promotion)?
هل لديك بيانات مكتوبة لتعرض كيف تتأكد من أنك لا تقوم بأي نوع من أنواع التمميز أو العنصرية بأي طريقة من الطرق، في أي مكان في شركتك ( التوظيف، العمل العام، التدريب، الترقية) ؟












C
126

Do you have evidence to show that you do not discriminate against anyone?
هل لديك دليل لعرض أنه ليس لديك تفرقة وتمييز ضد أي فرد؟ 

□










127

Do you encourage non-discrimination - fair treatment of all?
هل تشجع علي عدم التمييز والمعاملة المتساوية لكل الأفراد؟

□
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C
128


Do you have grievance (complaint) procedures in place for employees?  Is

□






training given to employees on these procedures so that they know how to








use them if needed?









هل لديك إجراءات معمول بها للتعامل مع الشكاوي الخاصة بالموظفين؟ هل يتم تدريب الموظفين علي هذه الإجراءات لمعرفة كيفية إستخدامها في حال الحاجة إليها؟ 







129


Do you have a written process for employees to raise concerns or make


□







complaints on serious issues? Are all employees told about these (verbally if





















they cannot read) and do all employees know where to find them?










هل لديك تعليمات مكتوبة للموظفين لرفع المخاوف أو تقديم شكاوي حول القضايا الخطيرة؟ هل كل الموظفين يعلمون بذلك (شفوياً لمن يستطيع القراءة) وهل يعلم كل الموظفين أين يجدوا تلك التعليمات.





C
130


Do you keep personal files for every employee and do these files include

□






proof of age (such as a copy of ID/Passport)?

















 هل تحتفظ بملفات شخصية لكل موظف وهل تشتمل هذه الملفات علي إثبات السن (كصورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر)؟



C
131


Do you keep records of any employee who is under the age of 18?  Do these

□






records show their working hours?  Can you show that special conditions are









in place for anyone under the age of 18?








 هل تحتفظ بسجلات لأي موظف تحت سن الـ18؟ هل هذه التسجيلات تعرض عدد ساعات عملهم؟ هل بإمكانك أن تعرض الحالات الخاصة المتاحة لأي شخص تحت سن الـ18؟




C
132


If you have employees under the age of 18, can you show that you are

□






following national regulations and the UN Convention on the Rights of the


















Child and ILO Conventions 138/182?








إذا كان لديك عاملون تحت الـ18 هل بإمكانك إثبات أنك تتبع التعليمات المحلية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وإتفاقية منظمة العمل الدولية؟



C
133


Do you have evidence to show how you make sure that your employees are

□






kept informed about employment policies and practices?  (For example,









through posters, emails, staff meetings etc.)









 هل لديك ما يثبت أنك تتأكد أن موظفيك علي علم بسياسات وممارسات التوظيف؟ (علي سبيل المثال) من خلال منشورات، بريد إلكتروني، إجتماعات للموظفين، إلخ) ؟









COMMUNITY INTEGRATION  (Working with and supporting the local










community) تكامل المجتمع (العمل مع ودعم المجتمعات المحلية)   















C
134


Do you provide any “essential” services (for example, a medical centre or

□






dentist), which don’t exist in the local communities?


















If yes, are these available for local people to use as well as guests?








 هل تدعم أي خدمات أساسية كمكرز طبي، أو عيادة أسنان، والتي لا تتواجد في المجتمعات المحلية؟ 
إذا كانت إجابتك نعم، هل هذا متاح للأشخاص المحليين لإستخدامهم كالنزلاء؟



C
135


Can local people use the facilities within your premises, without limit (other

□






than a charge for use)?








هل بإمكان الأشخاص المحليين إستخدام  الخدمات الموجودة في منشآتك، بدون قيود ولا رسوم لذلك؟






136


If in the last 2 years, you have acquired new land did you formally assess the


□







impact on your local community?  If negative impacts were found, is there a





















plan in place to minimize those impacts?










OR










In the last 2 years, no land (or access to resources) was acquired.










 إذا كنت قد استحوذت علي أرض جديدة في السنتين الماضيتين فهل قمت بتقييم رسمي لتأثير ذلك علي المجتمع المحلي؟ 
إذا كان هناك تأثير سلبي، فهل هناك خطة لتقليل ذلك التأثير؟
أو
في السنتين الماضيتين، لم تستحوذ علي أرض أو مصادر موارد.





C
137


Can you show that you do not prevent access to any part of the premises or

□






surrounding areas which have public rights of access?








 هل بإمكانك إثبات أنك لا تمنع الدخول إلي أي من منشآتك أو الأماكن المحيطة بهم والتي بها حقوق عامة للدخول إليها؟






C
138


Do you have a written policy which shows a commitment to respecting

□






children’s rights and a commitment to the protection of children from all


















forms of exploitation, including sexual exploitation?








 هل لديك سياسات مكتوبة تعرض إلتزامك بإحترام حقوق الأطفال وإلتزام لحماية الأطفال من كل أشكال الإستغلال إشتمالاً علي الإستغلال الجسدي؟



C
139


Do you provide training or information for your employees on the protection

□






of children?  Does this training include telling employees how to identify and









report any incidents to the local authority?









هل توفر تدريبات أو معلومات لموظفيك علي حماية الأطفال؟ هل يشمل هذا التدريب علي إخبار الموظفين كيف بإمكانهم تعريف وتقرير الحوادث للسلطات المحلية؟
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C
140

Do you have a policy to report all suspicious activities regarding children to

□




the local authorities (such as organisations concerned with safeguarding







children), whether by employees or guests?







 هل لديك سياسات تدعو للتبليغ عن كل النشاطات المريبة الخاصة بالأطفال للسلطات المحلية كالمنظمات المعنية بحماية الأطفال سواء من الموظفين أو النزلاء؟








Do you have evidence to show how you encourage local and indigenous

□




people to work with you and talk to you?














When talking to these people, do you:
 
هل لديك ما يثبت أنك تشجع السكان المحليين للعمل لديك والتعامل معك؟ عند التحدث مع هؤلاء الأشخاص فهل:




C
141

Make sure that you respect their culture, traditions and intellectual property







rights?
 تتأكد بأنك تحترم ثقافتهم وتقاليدهم وحقوقهم المليكة والفكرية؟




C
142

Make sure that they are treated fairly and equally, whether individuals,







communities or employees?







 هل تتأكد بأنك تعمالهم بمساواة وعدل كأفراد أو كمجتمعات أو كموظفين؟





C
143

Do you give information to guests about local culture and how to behave?

□




Does this information include how to dress suitably when they visit native














communities?







 هل تعطي معلومات للنزلاء عن الثقافة المحلية وكيف يتعاملوا معها؟ وهل هذه المعلومات تشتمل علي كيفية ارتداء ملابس مناسبة عند زيارة المجتمعات المحلية؟





C
144

Do you make sure that you do not block access to water and other services

□




required by the local people?







 هل تتأكد بانك لا تمنع أحد من المياه أو أي خدمات أخري يحتاجها السكان المحليون.؟






145

Do you give your local community information on your activities and policies?  Is


□





there an opportunity for them to be involved in discussions and to speak with








you about important issues that affect them?








 هل تعطي كل المجتمعات المحلية معلومات عن الأنشطة والسياسات الخاصة بك؟ وهل هناك فرصة لهم لكي يتكلموا معك عن القضايا المهمة التي تؤثر عليهم؟





C
146

Do you have evidence to show that you speak to and listen to employees,

□




local communities, local businesses, local authorities and people who live














nearby when planning new developments or new activities?







 هل لديك ما يثبت أنك تتحدث وتستمع للموظفين، والمجتمعات المحلية، والأعمال التجارية المحلية، والسلطات المحلية والأشخاص الذين يعيشون قريباً عند التخطيط لتطوير جديد أو لنشاط جديد؟



C
147

Do you tell your guests (for example with leaflets, newspapers, guest room

□




television etc.) about the local area, including products and services







available?







 هل تخبر نزلاءك من خلال منشورات أو جرائد أو غرف النزلاء أو التليفزيون عن المناطق المحلية اشتمالاً علي المنتجات والخدمات المتاحة؟




C
148

Do you have evidence to show that your activities do not affect local

□




sanitation supplies or the health of those living nearby?














هل لديك مايثبت أن أنشطتك لا تؤثر علي إمدادات الصرف الصحي المحلي أو الصحة الخاصة بمن يعيشون في الجوار؟




C
149

Do you make sure that you do not block rights of way or block access to

□




essential services such as health care and education?














Do you make sure that you do not stop local people from working or







providing goods and services?







 هل تتأكد بأنك لا تكنع حقوق الطريق أو الدخول إلي الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم ؟
وهل تتأكد أنك لا توقف الأفراد المحليين عن العمل أو تزويدهم بالموارد والخدمات؟





  



C
150

Do you make sure that, unless allowed by law, you do not sell any historical

□




or archaeological products, either on the premises or during activities







organised by you?







 هلل تتأكد أنك أو علي الأقل بالقانون لا تبيع أي منتجات تاريخية أو آثرية في منشآتك أو أثناء الأنشطة التي تنظمها؟ 





151

Have you identified special areas nearby (e.g. reef, wetlands, estuaries,


□





mangroves, dunes) and do you have plans in place to help protect them?

















 هل قمت بتحديد المناطق الخاصة القريبة كالشعاب المرجانية والأراضي الرطبة ومصبات الأنهار وأنواع الأشجار والتلال الرملية وهل لديك خطة للحفاظ علي حماية تلك المناطق؟








SUPPLIERS الموردين                                                   














C
152

Do you buy goods made/grown locally whenever possible and realistic to do

□




so, instead of imported goods?







 هل تشتري بضائع أو سلع مصنوعة أو مزروعة محلياً كلما كان ذلك ممكناً بدلاً من البضائع المستوردة؟
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C
153

Do you use local companies to provide services whenever possible, instead of

□




using national/multinational companies?







 هل تستخدم الشركات المحلية لتزويدك بالخدمات عند الإمكان، بدلاً من الشركات العالمية؟






154

When buying products, do you look for and choose those which are:


□





-   made from recycled products or are recyclable

















-
sustainably produced/sourced








-
Fair Trade/Organic/FSC/MSC etc








-   delivered in less packaging








-energy efficient and water saving








-
environmentally sustainable.









 عند شرائك منتجات هل تبحث عن :
 المنتجات المصنعة من إعادة التدوير
الموارد أو المنتجات المستدامة
التجارة الحرة – طبيعي – لجنة اسلامة البحرية – لجنة السلامة المالية
التوصيل في عدد أقل من التغليف والتعبئة
كفاءة الطاقة وتوفير المياه
البيئة المستدامة






155

Do you give your suppliers and sub-contractors a copy of your sustainability


□





policies (Q 1 -5)?


















 هل تعطي الموردين والمقاولين نسخة من سياسات الإستدامة؟ (سؤال 1 – 5 )؟








GUESTSالنزلاء



















Do you promote your sustainability programme and achievements in guest


□



156

areas?










 هل تعرض برامج الإستدامة والإنجازات الخاصة بك في مناطق النزلاء؟





C
157

Do you ask your guests to support your environmental, social and community

□




work by, for example, donating money or joining in with an activity?







  هل تسال ضيوفك لدعم المجتمع المحلي والبيئي كالتبرع بالمال أو زيارة الأنشطة الخاصة بذلك؟




C
158

Do you already have a Travelife award?  If yes, so you display this award

□




publicly?  If no, do you understand the need to display the award once














achieved?







 هل لديك بالفعل جائزة ترافلايف؟ لو نعم، هل تعرض هذه الجائزة في مكان عام؟ لو لا، هل تعلم أنه ينبغي عرضها فور الحصول عليها؟



C
159

Do you give information to your guests about the local culture, customs and

□




traditions as well as cultural and natural heritage?







 هل تٌعلم نزلائك عن الثقافة المحلية والعادات والتقاليد فضلاً عن التراث الثقافي والطبيعي؟



C
160

Do you give information to your guests and employees about how they can

□




help to protect local historical, archaeological, culturally and spiritually







important buildings and places?







  هل تٌعلم نزلائك وموظفيك عن كيفية حماية المنشآت المحلية التاريخية والآثرية والثقافية والروحية والأماكن والمنشآت المهمة؟





161

Do you give information to guests about how to behave when visiting natural


□





areas, local communities and culturally or historically sensitive sites?


















 هل تٌعلم نزلائك عن كيفية التصرف عند زيارة الاماكن الطبيعية والمجتماعت المحلية والثقافية أو التاريخية أو الأماكن الحساسة؟





C
162

Do you give information to your guests and employees on using public

□




transport?














 هل تٌعلم نزلائك وموظفيك عن كيفية استخدام المواصلات المحلية؟



C
163

Do you promote the opportunity to experience the destination and culture to

□




your guests?








 هل توفر فرص لزيارة الأماكن والمسافات والثقافات لنزلائك؟







