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بيان بقيم منظمة ATTA
منظمة  ATTAهي منظمة سياحة املغامرات العاملية  .وتهدف منظمة  ATTAإىل تعزيز صناعة سياحة املغامرات والتشويق
وإضفاء الطابع املهني عليها والعمل عيل التنمية املسؤولة واملستدامة لسياحة املغامرات .
تحتوي سياحة املغامرات عىل ثالثة عنارص رئيسية للمسافر )1 :النشاط البدين )2 ،االتصال مع الطبيعة والبيئة و )3التمتع
بتجربة ثقافية غامرة  .و حيث ان السياحة هي واحدة من أكرب أرباب العمل يف العامل ،ولها تأثري كبري عىل الرخاءاالقتصادي
للشعوب والحفاظ عيل كوكبنا ،فأنها تعتمد بشكل وثيق عىل اإلنسان والطبيعة ولذلك نكرس كل جهودنا لحامية وتعزيز هذه
املوارد الرئيسية.
ونحن اعضاء منظمة  ATTAجزء من املجتمع الذي يدعم ويولد هذه الجهود .ولنئ كنا نعتقد أنه ال يوجد منظمة مثالية فيام
يتعلق باملسؤولية البيئية واالستدامة ،اال اننا نؤكد عيل تكريس كل جهودنا للميض قدما نحو تحقيق هذه األهداف .وهكذا ،فإن
منظمة  ATTAتعلن تأكيدها عيل دعم هذه القضايا الرئيسية التالية:

اخالقيات صناعة السياحة

تؤكد منظمة  ATTAانها تتفق مع قانون منظمة  UNWTOالعاملية لنظيم أخالقيات و سلوكيات صناعة السياحة

حامية األطفال

إن منظمة  ATTAتؤمن بحامية األطفال من اآلثار السلبية للسياحة املذكورة يف Code.org

املسؤولية املجتمعية

إن منظمة  ATTAتؤمن باملعايري الدولية التي طرحها مجلس السياحة املستدامة عىل الصعيد العاملي (استنادا إىل قانون منظمة
 UNWTOالعاملية ألخالقيات السياحة) ،كام انها تومن بأن العملون يف السياحية  ،واصحاب العمل واملقاصد السياحية ينبغي
عليهم أن يتبنوا هذه املعايري عىل وجه التحديد يف هذه املجاالت األربعة:





العمل عيل اإلدارة املستدامة الفعالة
تعظيم املنافع االجتامعية واالقتصادية للمجتمع املحيل من صناعة السياحة وتقليل اآلثار السلبية الناتجة عنها.
العمل املستمر للحفاظ عيل الرتاث الثقايف وتقليل اآلثار السلبية الناتجة عن السياحة .
تعظيم استفادة البيئة من السياحة والتقليل من اآلثار السلبية النتجة عنها.

املبادئ املجتمعية

ان أعضاء منظمة  - ATTAعندما يعملون تحت رعاية املباديء املذكورة اعاله  -سوف يعاملوا بعضهم بعضا واملسافرين باحرتام
ومهنية و ويلتزمون تسيري األعامل بالصدق والسالمة والنزاهة .ونحن كمجتمع ،سوف نسعى إىل تحسني اداء اعاملنا الخاصة بناء
عيل النقاط املذكورة أعاله ،.وسوف نسعى قدر اإلمكان ملساعدة غرينا من الهيئات واملهنيني يف املنظمة لتحقيق النجاح عىل حد
سواء يف العمل أو نرش القيم املذكورة أعاله .
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مالحظة

من الواجب علينا ان نذكر أن معظم ،إن مل يكن كل أعضاء منظمة  ATTAيجسدون هذه القيم .ويف كثري من الحاالت يقومون
بإدارة مشاريع تعالج و تساعد يف متويل العديد من القضايا االجتامعية والبيئية.

وحيث ان منظمة  ATTAتعمل بوصفها شبكة دعم لألعامل وكمجتمع يجمع مختلف السياحني  ،فمن املهم أن تقوم منظمة
 ATTAبالحفاظ عيل القيم املشرتكة .وعيل الرغم من ان منظمة  ATTAليست منظمة امتثال ،اال ان األعضاء التي ال تلتزم
بهذه القيم  ،يتم تحذيرها بوضوح ملراقبة اداذها وإعطائها فرصة عادلة للمعالجة النها ،قد تكون عرضة لخطر ردها وإسقاط
عضويتها من منظمة .ATTA

مصادر إضافية

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobalcodear.pdf
http://www.ecpat.net/what-we-do
http://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/sustainable-tourism-gstc-criteria.html
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ABOUT THE ATTA
Established in 1990, the Seattle-based ATTA
(www.adventuretravel.biz) is a privately held,
global membership organization dedicated
to unifying, networking, professionalizing,
promoting and responsibly growing the
adventure travel market. Host of the annual
Adventure Travel World Summit executive
trade conferences, the ATTA also makes
possible www.Adventure.Travel, the traveler’s
hub of physical, cultural and nature-based
adventure travel and guide to trusted
tour operators from around the globe.

ATTA Web Properties
The ATTA’s homepage online at
www.adventuretravel.biz

AdventureTravelNews

TM

The adventure travel industry’s source of trade
news online at www.adventuretravelnews.com

The traveler’s guide to finding adventure at
www.adventure.travel
The annual trade-only industry conference.
Learn more online at
www.adventuretravel.biz/summit

The HUB is ATTA’s Online Members Community
at http://members.adventuretravel.biz
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