
  في مواجهة اقتصاد مضطرب ومناخ يتغير            

   زعزوع واألستاذ جيفري ليبمانهشام –استنتاجات المنسقين 
 

 مؤتمر إلقليم الشرق األوسط والبحر المتوسط

2008نوفمبر / تشرين الثاني24-23الشيخ، مصر، شرم   

1

التغيير الهيكلي للمدى البعيد في المناخ والتنمية، وبإعصار باتفاقات القمة العالمية حول عقد المؤتمر على أساس التسليم  •

 وتداعي  اإلئتمانية، واضطراب البورصات،والنكسة اإلنكماش اإلقتصادي الذي يستهلك كل شيء، والمشاكل المالية،

 .الثقة لدى األعمال والمستهلكين
 
حيث يتغير المشهد فورا : ليم أيضا بأنه سوف تتجلى في المناقشات لمحة عن الماضي القريب والمستقبل المتوقعوتم التس •

وفي كثير من األشكال على نحو خارج عن سيطرتنا، وفي بعض المجاالت حيث بإمكاننا،  –قطاع السياحة ل بالنسبة

 .جماعيا أو فرديا، أن نحسن بعض جوانب هذا الوضع

  

 ذات الصلة ،سياق، أنشأت منظمة السياحة العالمية لجنة لإلنعاش، من أجل متابعة التطورات المتغيرة بسرعةفي هذا ال •

باإلقتصاد الكلي واإلقتصاد المحلي، وتلك التي تؤثر على القطاع؛ ومن أجل وضع تصورات لتحديد الممارسات الجيدة 

 .ولتشاطرها بسرعة

  

حه للوضع الراهن في شرشدد معالي الوزير .  رئيسا للجنةالسيد زهير جرانه،تم تعيين معالي وزير السياحة المصري،  •

وأكد أن األولوية األكثر .  على التزامه بتوجيه عمل اللجنة نحو دعم القطاع بصورة عاجلة وعمليةفي مصر واإلقليم

دد أيضا على ما أعطته وش.  على األسواقوانعكاساتهامعالجة أوجه الشكوك اإلقتصادية الكلية العارمة إلحاحا هي 

وزارته من أهمية للموضوع اآلخر للمؤتمر الذي يتعلق بأجندة المناخ، وأعلن عن قرار حكومته بإعالن شرم الشيخ رئة 

 . السياحة مع الحد من آثار الكربونلتعزيزسياحية للكرة األرضية، كمشروع نموذجي 

  

 على سبتمبر كأمثلة/ أيلول11ع فأشار إلى السارز والتسونامي واألمين العام لمنظمة السياحة العالمية ردد هذه المواضي •

 الحركة قد استمرت على فإنمزيد من الشكوك،  الوضع الراهن  فيولئن كان. قدرة القطاع على النهوض من األزمات

آلفاق ، وبدت ا في المئة عالميا، مع أنه لوحظ تدهور منذ ذلك الحين5، بمستويات تقارب 2008نحو جيد حتى أواسط 

، وواصل كونه إيجابيا بشدة 2009، وكان أكثر تفاؤال بالنسبة لعام وتوقع األمين العام نموا إيجابيا للعام الجاري. تسوء

وشدد على أهمية التعاون في القطاع، وعلى ضرورة حرص الحكومات على التسليم كما يجب بدور . بشأن المدى البعيد

والحظ خصوصا الضعف المتزايد لدى البلدان النامية والحاجة . وتسهيل التجارةفي حزمات الحوافز اإلقتصادية السياحة 

 .إلى تقديم دعم محدد لسياحتها، ما يعتبر شريانا حيويا القتصادها ونموها

  

، األستاذ جيفري ليبمان، بمقارنة هذا التحدي بشطرنج ثالثي األبعاد، حيث أحد المنسقينوفي تحديد السيناريو، قام  •

 2015 يجب أن تعزز أيضا اللعبة اإلنمائية حتى عام 2008 المكثفة في اللعبة اإلقتصادية المحمومة في اإلجراءات

وقال إن لجنة اإلنعاش من شأنها أن تساعد على دعم ذلك بواسطة توقعات متواصلة . 2050واللعبة المناخية حتى عام 

ضاء المنظمة من استخدام ما يطلبونه من تمكين أعباتصاالت سريعة، وبتشاطر أفضل الممارسات، وبوآنية، و

 وقام هشام زعزوع، المنسق اآلخر، بشرح إعالن شرم الشيخ رئة للكرة األرضية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس .معلومات

مع رئيس الوزراء ذاته بأن المستقبل يكمن في الحياد المناخي، وبأن الزبائن يتحركون مع الوقت بهذا اإلتجاه، تفاهما 

 .كون نموذجا هاماالقطاع، حيث يمكن لشرم الشيخ أن ي عازمة على المشاركة في إدارة الدفة في هذا وبأن مصر
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، استكشف المتحدثون اإلضطرابات اإلقتصادية الكلية التي أصابت القطاع عموما، والفنادق الوقائع الراهنةفي نظرة إلى  •

 :بين اإلستنتاجات المقترحة، يذكر اآلتيومن . والشركات السياحية والقدرة التنافسية العامة، خصوصا

  

o جعل المرونة حتمية في مواجهة ذلكضرورة مراجعة األرقام باستمرار و. 

o  ،منطق المبادرات الخضراء لخفض اإلعتماد على الوقود األحفوري وتحريك الحوافز اإلقتصادية اإليجابية

 .فضال عن إعادة الهيكلة للمدى البعيد

o بحوث  إحصاءات من. رية لمعلومات التنبؤ والتصدي بسرعة للوقائع الجديدةضرورة إيجاد مصادر ابتكا

 للتوقعاتنظام التوزيع العالمي تشير إلى تردي وضع حجوزات الطيران، ما يدعو إلى إعادة تقييم عاجلة 

 .2009 وللنصف األول من 2008الراهنة للنصف األخير من 

o    تضيف إلى المشاكل التي يسببها اإلضطراب إحتمال نشوء أزمات غير اقتصادية في اإلقليم 

ومصر هي . اإلقتصادي، وأهمية وجود خطة لمواجهة الطوارئ تقدم معلومات دقيقة وسريعة للجمهور

 .للمواجهة المتأنية المدروسة لمساعدة السياحة على اإلنتعاشمثال جيد جدا 

o تعاون بينهما لحماية األسواقأهمية تبسيط القرارات في القطاع العام والقطاع الخاص، وتعزيز ال. 

o فرصة تغيير الممارسات المعهودة والحد من التكاليف غير األساسية. 

o والتعاون للترويج اإلقليميقيمة الترويج الموجه والمقوى، السيما زيادة ميزانيات التسويق . 

o  باألسواقمخاطر خفض األسعار بشكل جذري كوسيلة لتحفيز األعمال، أثناء اإلنحسار السريع للثقة. 

o  للعالمات التجارية، باستخدام نهج إعالمية متكاملة جديدة وإعالنات رسمية  نهج ابتكارية إيجادإمكانات

 .تعاونية

o بسبب قدرتها الكبيرة على التصدير وإيجاد مفهوم إدراج السياحة في حزمات الحوافز الحكومية العامة ،

 .فرص العمل

o أو استعادتهاإحتمال استحداث صكوك ضريبية خالقة لتأجيل الضرائب .  

  

، أشار الدكتور مصطفى طلبة، المدير السابق لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، في كلمة الحلول المناخيةبالنسبة لمسألة  •

إلى النتائج اإلقتصادية التي تم رئيسية ألقاها، إلى اإلستنتاجات النهائية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، و

وقال إنه ليست هناك بدائل من التكيف العاجل، والتخفيف، واستخدام التكنولوجيا الجديدة، . إبرازها في تقرير ستيرن

وهنأ منظمة السياحة العالمية على عملية بيان دافوس، فدعا إلى تنفيذ أسرع وأقوى، . لمجاراة القواعد العالمية المتبلورة

 . على الدور الرائد للقطاع الخاص في التغييرمشددا
 
 :نظر المتحدثون في أثر هذه الظواهر على القطاع عموما، وعلى مصر خصوصا، فالحظوا اآلتي •

  

o الطبيعة المتجزئة للسياحة تزيد من تعقيد الردود السريعة، وضرورة اإلجراءات المنسقة في كل القطاع. 

o ربون الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية مع برنامج األمم المتحدة عمل القياس المفيد المتعلق بآثار الك

 .اإلنمائي، والتعزيز من قبل مختلف أصحاب المصالح الذي يقوم المنتدى اإلقتصادي العالمي بمراجعته
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o  لرئة الكرة األرضية السياحية من قبل سري النكا، الذي ساعد على حشد دعم األسواق المفهوم الرائد

 .والعالمات التجارية الدولية، واإلنعكاسات اإليجابية لنموذج شرم الشيخالمحلية 

o  في كل سلسلة من المبادرات ذات الصلة بالنقل والفنادق والخدمات التي يمكن تكرارها لمساعدة القطاع

 .اإلقليم على مواجهة تغير المناخ وخفض التكاليف

o  باإلنبعاثاتالشكوك التي تكتنف تعويضات الكربون وأنظمة اإلتجار. 

o  جذابة ترجيح اعتماد المستهلك على نحو أفضل لبرامج التعويض، إذا تمكن القطاع من عرضها بطريقة

 .أو بواسطة حوافز" تشاطر المسؤولية"قائمة على 

o فرص وجود العبي معاقل نظيفة وخضراء على كل المستويات في طائفة المنتجات. 

o للتعجيل في تنفيذهارامج حكومية وخاصة ابتكاريةاألهمية الحاسمة للتكنولوجيا الجديدة ولب . 

o  مثل تقنيات (القيمة المحتملة للنظر في التطلعات المتراكمة لعناصر اإلسهام السياحي للحد من تغير المناخ

 .حين يتعلق األمر بخفض اآلثار القطاعية) وتكنولوجيا البناء

o ساعد األعضاء في اإلقليم، بما يشمليمكن لجوانب مختلفة من عمل منظمة السياحة العالمية أن ت: 

 للمناخ وحلقات عمل لبناء القدراتقاعدة المعارف  -

  نطاق أوسع وأنشطة لتدبر األزماتتحليل للمخاطر على -

  واستخدام مصادر متجددة في الفنادق الصغيرة والمتوسطةدعم متخصص لخفض الطاقة -

o ر في حلول للتحديات الكبرى، مثل تغير المناخ أهمية التعاون بين القطاع األكاديمي وقطاع األعمال للنظ

النظر في المنتزه البحري . على الصعيد المحلي، ولمساعدة صانعي السياسات على اتخاذ قرارات أجود

 .في شرم الشيخ كنموذج محتمل لهذا التعاون

o روج للمجتمعات ميزة الترويج لسياحة ال تؤثر على المناخ بواسطة مبادرات تعاونية للسياحة اإللكترونية ت

 .المحلية المستدامة وتعطيها العالمات التجارية، وباضطالع المؤسسات وبناء القدرات

o فرص تعزيز العالمات التجارية السياحية بواسطة بحوث وتحليل وتسويق تركز على وسائط اإلعالم. 

  

 :دار نقاش فذ وبناء للغاية مع ممثلين عن مجتمع المصارف لتغطية النقاط اآلتية •

o المتعثر، وضرورة تالفي المسكنات على شكوك الحقيقية التي تكتنف النظام اإلقتصادي والمالي العالميال 

 .المدى القريب مع تطور الوضع بديناميكية

o  حذر القيمين على النظام المصرفي المصري والعاملين فيه، ما أدى إلى عزله لدرجة ما عن التفريط

 .األسوأ

o لنظر في مشاريع سياحية جيدة مستدامة مالياإنفتاح المصرفيين المصريين ل. 

o مع التشديد على الحلول المناخيةالقيمة المضافة لمشاريع السياحة الخضراء . 

o  اإلمكانات اإليجابية للصندوق السياحي المصري لمواجهة تغير المناخ، وقيمة الكتاب األبيض الستكشاف

 .ة العالمية إلصداره بشكل عاجلأفضل طريقة لتنفيذه، وأهمية التعاون مع منظمة السياح
 

  . منظمة أعربوا عن شكرهم لوزارة السياحة المصرية ولمنظمة السياحة العالمية14 بلدا و26 مشاركا من 175 •


