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 المجلس التنفيذي
   والثمانونالتاسعةالدورة 

  2010أآتوبر / تشرين األول26-24جزيرة آيش، إيران، 
  من جدول األعمال المؤقت3البند 

 
  

  تقرير األمين لعام
  
  

  مقدمة
  
سية ذات الصلة بالتطورات األخيرة في قطاع السياحة، واألنشطة التي قامت بها يلخص هذا التقرير المسائل األسا )1

). 2010يونيو /حزيران(منظمة السياحة العالمية منذ صدور التقرير األخير إلى الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي 
سبتمبر وتشرين /قررة لشهر أيلول؛ غير أنه يتضمن إشارات إلى أنشطة م2010أغسطس /ولقد أعد هذا التقرير في آب

 .أآتوبر، من أجل تزويد المجلس بأوفى قدر ممكن من المعلومات/األول
 
 :يتناول هذا التقرير المواضيع اآلتية باختصار )2
  

  ؛2010آخر تطورات قطاع السياحة، بما في ذلك أولى نتائج السياحة الدولية لسنة   -ألف 
لخريطة نظمة لدمج السياحة في صلب جدول األعمال العالمي، والترويج الجهود الحالية التي تبذلها الم   -باء 

 ؛الطريق من أجل اإلنعاش
 التي تم القيام بها منذ الدورة الثامنة والثمانين 2011-2010أنشطة برنامج العمل الرئيسية للفترة    -جيم 

 ؛)2010أآتوبر / تشرين األول–يونيو /حزيران(للمجلس التنفيذي 
 .اإلدارية والماليةالشؤون   -دال

 
  اإلنتعاش قادم: 2010السياحة الدولية في   -ألف 

  
، يشير أداء السياحة في آما سبق ذآره في التقرير األخير إلى المجلس التنفيذي: 2010نتائج السياحة الدولية في  )3

صعب السنوات على قطاع ففي أعقاب إحدى أ.  إلى أن اإلنتعاش قادم، بل وبوتيرة أسرع مما آان متوقعا في البداية2010
 852 وبلغت إيرادات السياحة . مليون800 ليبلغ 2009ي المئة في  ف4.2إنخفض توافد السياح الدوليين بسنة (السياحة 

تظهر بيانات الفترة الممتدة بين و ). في المئة5.7ادل انخفاضا بنسبة ، أي ما يع) مليار يورو611(مليار دوالر أمريكي 
 . تحسنا واضحا2010يونيو /وحزيرانيناير /آانون الثاني

 
 في المئة 7أغسطس، في آل العالم، إزداد توافد السياح الدوليين بنسبة /واستنادا إلى البيانات المتوافرة حتى نهاية آب )4

 8ولقد جاء هذا اإلرتفاع إلى حد بعيد بفعل نمو اإلقتصادات الناشئة بنسبة . 2010يونيو /يناير وحزيران/بين آانون الثاني
 نتيجة إغالق أبريل/ولقد تباطأت معدالت النمو في نيسان.  في المئة في اإلقتصادات المتقدمة6في المئة، مقارنة بنسبة 

لكن النمو آان قويا بصورة خاصة في . األجواء األوروبية أمام الطيران، بسبب سحابة الرماد التي أطلقها البرآان األيسلندي
يوليو إلى أن النمو سوف يستمر /وتشير البيانات المتوافرة لتموز).  في المئة8(+يونيو /نوحزيرا)  في المئة10(+مايو /أيار

يوليو /، بما في ذلك نتائج تموز2010وسوف يزود المجلس، أثناء انعقاد دورته التاسعة والثمانين، بآخر نتائج . (بمعدل ثابت
 ).أغسطس/وآب

  
 2009لى هذا النمو بحذر، ألنه يقارن بفترة ضعيفة جدا في وعلى الرغم من وجود تحسن واضح، ال بد من النظر إ )5
. 2009يونيو /يناير إلى حزيران/ في المئة في الفترة الممتدة من آانون الثاني8إنخفض توافد السياح الدوليين بنسبة (

 في 7 بزيادة ، أي2010 مليونا في األشهر الستة األولى من 421وبصورة عامة، بلغ مجموع السياح الدوليين الوافدين 
 مليونا في األشهر 428، أي 2008 في المئة من المستوى القياسي الذي تحقق في 2، ولكن أقل بـ 2009المئة مقارنة بـ 

 .الستة األولى من تلك السنة
  
ففي أعقاب الصدمات الكبرى، . ويتوقع إليرادات السياحة الدولية أن تتخلف قليال عن التوافد في العديد من المقاصد )6
، ألن المسافرين يتوجهون إلى أماآن أقرب إلى )اإليرادات(إلى اإلنتعاش بشكل أسرع من الدخل ) التوافد(حو الحجم ين

أما من جهة العرض، فإن األسعار تنخفض بسبب . بحثون عن قيمة أآبر لقاء ما ينفقون من ماليديارهم، ولفترات أقصر، و
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 11ألزمة اإلقتصادية والمالية اآلسيوية، وبعد الهجمات اإلرهابية في وهذا ما حدث أيضا في أعقاب ا. اشتداد المنافسة
 .2001سبتمبر ٍ/أيلول

  
حقق توافد السياح الدوليين نموا في آل أقاليم العالم في األشهر الستة األولى من : 2010اآلفاق اإلقليمية لسنة  )7

 في 20(+وفي الشرق األوسط )  في المئة14(+دئ آسيا والمحيط الها .، لكن النمو آان متباينا جدا بين إقليم وآخر2010
 نتائج لكن. 2010 من  األول، تصدرا النمو في النصف2009، حيث آانت النتائج إيجابية في النصف الثاني من )المئة

وجاء النمو . 2009الشرق األوسط يجب أن ينظر إليها بحذر، ألنها تقارن بأرقام منخفضة جدا في النصف األول من 
، نتيجة تباطؤ اإلنتعاش اإلقتصادي وإغالق أجواء اإلقليم أمام الطيران خالل أسبوع في ) في المئة2(+ي أوروبا ضعيفا ف
، فقد احتفظت بزخمها في النصف 2009فكانت اإلقليم الوحيد الذي حقق نموا في )  في المئة7(+أما أفريقيا . أبريل/نيسان

 .اإلنتعاش)  في المئة7(+ريكية ، بينما أآدت نتائج القارة األم2010األول من 
  
، أي 2010ال تزال منظمة السياحة العالمية على توقعاتها بشأن توافد السياح الدوليين لسنة : 2010التوقعات لسنة  )8

على الرغم من ذلك، تشير معدالت النمو الحالي والتحسن العام الذي طرأ على الوضع اإلقتصادي .  في المئة4+ و3+بين 
، بعد 2010 في المئة في 4.6 أن اإلقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة ر آخر توقعات صندوق النقد الدولي تقد–العالمي 

 في المئة، بل قد تتجاوز ذلك 4 إلى أن نتائج نهاية السنة يرجح أن تكون أقرب إلى -20091 في المئة في 0.6تراجع بنسبة 
 ). الصادر عن المنظمةبارومتر السياحة العالميةأآتوبر في /سوف تنشر آخر التوقعات بنهاية تشرين األول(
  
فالبطالة ال تزال مبعث القلق األآبر، وآما سبق وذآر في . وعلى الرغم من ذلك، ال تزال تحديات آبرى ماثلة أمامنا )9

يونيو، من الواضح أن العجز في الميزانيات الحكومية يشكل تحديا آبيرا، السيما في /تقرير إلى المجلس في حزيران
وإلى زيادة الضرائب في ، وإلى تطبيق تدابير تقشفية، ولقد أدى ذلك إلى التخلي التدريجي عن الحزمات التحفيزية. أوروبا

. عدة اقتصادات متقدمة تتصدر أسواق السياحة الخارجة، علما أن العديد منها ال يزال بحاجة إلى تعزيز انتعاشه اإلقتصادي
وال تزال المنظمة تحذر من اآلثار السلبية . د الضرائب، السيما في قطاع النقل الجويويواجه قطاع السياحة بحد ذاته تزاي

 .المحتملة للقرارات اآلحادية بشأن فرض الضرائب التي من شأنها أن تلحق الضرر بقطاع السياحة
 

  لخريطة الطريق من أجل اإلنعاشدمج السياحة في صلب جدول األعمال العالمي والترويج   -باء 
  

ادة إلى أقصى حد من الفرصة التي أتاحتها األنشطة التي جرت في إطار اإلنتعاش من األزمة اإلقتصادية، لإلف )10
واصلت األمانة العمل على وضع السياسة على جدول األعمال العالمي آقطاع قادر على إيجاد فرص العمل وتوليد النمو 

 .اإلقتصادي والتنمية
 

وعرض األمين العام خريطة .  وتعميمهالخريطة الطريق من أجل اإلنعاشج وفي هذا الصدد، واصلت األمانة التروي )11
؛ مع السيد إيمومالي 2010أآتوبر /مايو وتشرين األول/ رئيس دولة وحكومة في اجتماعات عقدت بين أيار12الطريق على 

؛ والسيد ليونل )يوما/رأيا(؛ والسيد أحمد أويحيى، رئيس وزراء الجزائر )مايو/أيار(رحمن، رئيس جمهورية طاجيكستان 
؛ والسيد سامدك هون سن، رئيس وزراء آمبوديا )مايو/أيار(رئيس الجمهورية الدومينيكية  فرناندس رينا، أنطونيو

؛ والسيد لويس فيديريكو فرانكو غوميس، نائب )يونيو/زيرانح(يد خوسي موخيكا، رئيس أوروغواي ؛ والس)مايو/أيار(
والسيد مايكل شاآاسفيلي، رئيس جورجيا، والسيد نيكولوز جيالورى، رئيس وزراء ؛ )يونيو/حزيران(رئيس بارغواي 

؛ والسيد أبهيشيت )يونيو/حزيران(؛ والسيد عبد العرب منصور هادي، نائب رئيس اليمن )يونيو/حزيران(جورجيا 
؛ وجاللة )يوليو/تموز(ك ؛ والسيد حارس سيالدجيتش، رئيس البوسنة والهرس)يوليو/تموز(فيجاجيفا، رئيس وزراء تايالند 

 ).أغسطس/آب(؛ والسيد جاندرانكا آوسور، رئيس وزراء آرواتيا )أإغسطس/آب(الملك عبد اهللا الثاني، عاهل األردن 
  

وباإلضافة، فإن إيجاد مرآز للسياحة آمحرك للنمو اإلقتصادي والتنمية آان محور الترآيز في مؤتمر السياحة  )12
، التي عقدت في إطار اإلجتماع الثاني والعشرين  واإلجتماعية في آسيا والمحيط الهادئآمحرك أساسي للتنمية اإلقتصادية

: ، آما حدث في ندوة حوآمة السياحة أثناء األزمات)2010مايو /أيار(المشترك للجنة المنظمة آلسيا والمحيط الهادئ 
أبريل /نيسان( للجنة المنظمة في أوروبا السياسات الظرفية والهيكلية، التي عقدت في إطار اإلجتماع الحادي والخمسين

2010.( 
  

، وهي مبادرة يحرآها األعضاء بدعم آامل من المنظمة، واصلت )T.20(إلى ذلك، واصلت مجموعة العشرين  )13
تعزيز وتعميم الرسائل األساسية لخريطة الطريق والترويج لها، ومواصلة هدف دمج السياحة في صلب جدول األعمال 

فبراير، وقد رآز على /اب اإلجتماع األول لمجموعة العشرين الذي عقد في جوهانسبورغ بنهاية شباطوفي أعق. العالمي
على المدى األبعد، من المقرر " األخضر"إسهام السياحة في الحوافز اإلقتصادية الالزمة لإلنتعاش العالمي، وللتحول نحو 

                                                 
  .2010يوليو /  صندوق النقد الدولي، آفاق اإلقتصاد العالمي ، تموز1
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ويرآز اإلجتماع الثاني على . 2010أآتوبر /رين األولبجمهورية آوريا، في تش/ لمجموعة العشرين أن تجتمع في بوييو
، وفي التنمية، وعلى تدابير السياسات واإلجراءات الدور المحتمل لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة

 .المشترآة، السيما ما يتعلق منها بإسهام السياحة في إيجاد فرص العمل والتنمية والتجارة
  

  )2010أآتوبر / تشرين األول–مايو /أيار (2011-2010ر عن تنفيذ برنامج العمل العام للفترة تقري  -جيم 
  

والتقرير عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة . تم تنفيذ عدد من األنشطة منذ الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي )14
مايو / لألنشطة التي تم القيام بها بين أيارم وصفا آامالسبتمبر يقد/ الذي قدم إلى لجنة البرنامج في أيلول2011-2010للفترة 

 .2010أآتوبر /وتشرين األول
 

 :، يجدر إبراز ما يلي2010أآتوبر / تشرين األول–مايو /من بين الوقائع التي جرت في الفترة أيار: الوقائع )15
  

س أغسط/جنوب أفريقيا، آب(اء ألفريقيا حلقة العمل الرابعة لبرنامج المنظمة لبناء القدرات في مجال اإلحص -
 مشارآا من إدارات السياحة 60وقد أنجز البرنامج اآلن ، علما أنه قد أتاح التدريب ألآثر من ). 2010

وسوف . الوطنية، والمكاتب اإلحصائية الوطنية، والمصارف المرآزية، من بلدان أفريقية ناطقة باإلنكليزية
 .ة الناطقة بالفرنسية للبلدان األفريقي2011ينظم برنامج مماثل في 

 األوروبية وتسويق المدن األوروبية،  السفرالندوة الدولية المشترآة بين منظمة السياحة العالمية ومفوضية -
 ).2010سبتمبر /النمسا، أيلول(حول التغييرات السكانية والسياحة 

تجاهات السياحة وآفاقها المنتدى الرابع المشترك بين المنظمة ورابطة السفر آلسيا والمحيط الهادئ، حول ا -
 ).2010سبتمبر /، أيلولالصين(

أآتوبر /ماليزيا، تشرين األول (2010قصص نجاح سياحية ونجوم صاعدة، : المؤتمر العالمي للسياحة -
2010.( 

، وهو احتفال بإعادة )2010أآتوبر /أوزبكستان، تشرين األول(اإلجتماع الدولي الخامس لطريق الحرير  -
 .ق الحرير ببرنامج مخصص لذلك في أمانة المنظمةإطالق مشروع طري

 ).2010أآتوبر /اسو، تشرين األولفا نرآيبو(الندوة اإلقليمية حول إسهام السياحة في الحد من الفقر  -
  ).2010أآتوبر /عمان، تشرين األول(المؤتمر الدولي الرابع حول السياحة المسؤولة في المقاصد  -

  
في إطار سنة األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ساهم : 2ياحة والتنوع البيولوجي الس– 2010يوم السياحة العالمي  )16

ولقد استضافت الصين اإلحتفاالت .  بالتوعية بالعالقة الوثيقة بين السياحة والتنوع البيولوجي2010يوم السياحة العالمي في 
حة الوطنية الصينية ورابطة السفر آلسيا والمحيط سبتمبر، بمشارآة إدارة السيا/ أيلول27 بيوم السياحة العالمي في الرسمية

حوار ) أ: ولقد شملت األنشطة الرسمية ليوم السياحة العالمي. الهادئ، مع وجود وقائع آثيرة أخرى تجري في آل العالم
م السياحة ية عالمية بمناسبة يومسابقة تصوير سنو)  المستدامة؛ برفيع المستوى حول السياحة والتنوع البيولوجي والتنمية

نشر تقريرين مرجعيين ) حول السياحة والتنوع البيولوجي؛ د" للقصص الملهمة"حملة عبر اإلنترنت للترويج ) العالمي؛ ج
رآة نحو اإلستدامة تحقيق األهداف المشت: ورقة أساسية حول السياحة والتنوع البيولوجي: حول السياحة والتنوع البيولوجي

 .المستندة إلى التنوع البيولوجيوير المنتجات ودليل عملي لتط
 

. واصلت منظمة السياحة العالمية، بوصفها منظمة تقوم على المعرفة، القيام بعدة مشاريع للبحوث: تقارير ودراسات )17
من بينها، . أآتوبر، نشرت عدة تقارير ودراسات آنتيجة لهذا النشاط/مايو وتشرين األول/وفي الفترة الممتدة بين أيار

 :قارير عن السياحة والتنوع البيولوجي المذآورة أعاله، يجدر إبراز ما يليوآجزء من الت
  

 التغيير السكاني والسياحة، -
 ميزانيات منظمات السياحة الوطنية، -
 دليل السياحة وتخفيف حدة الفقر، -
التي إيزين للسياحة وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، آإسهام من المنظمة في قمة زعماء اإلتفاق العالمي  -

 يونيو، بنيويورك،/عقدت في حزيران
ورقة سياسات حول انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران، وقد أعدت لمشارآة منظمة السياحة العالمية في  -

 .الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني
  

 ومن بينها، يجدر ذآر .2010ويجري تحضير العديد من المنشورات والدراسات األخرى، وهي معدة للنشر بنهاية  )18
  :اآلتي

                                                 
   worldtourismday/org.unwto.www: ت وموارد  معلوما2
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 تقرير اإلقتصاد والسياحة، في إطار مبادرة اإلقتصاد األخضر، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ -
 تقارير الشرق األوسط واألسواق اليابانية الخارجة، بالتعاون مع مفوضية السفر األوروبية؛ -
 لسفر األوروبية؛دليل تطوير المنتجات، أيضا بالتعاون مع مفوضية ا -
 تقرير السياحة والتراث الثقافي غير الملموس؛ -
دليل التخطيط للتسويق اإلستراتيجي، بالتعاون مع مؤسسة تيميس التابعة للمنظمة، وسوف يستكمل بدورة  -

 مختلطة عبر اإلنترنت؛
األسواق دليل حول اإلتصاالت أثناء األزمات، ودليل حول بحوث : دليالن حول تدبر المخاطر واألزمات -

  .أثناء األزمات
  

ولقد خضع برنامج المنظمة لإلتجاهات السياحية واستراتيجيات األسواق إلى مراجعة شاملة . 2030السياحة لغاية  )19
وآما آان األمر بالنسبة لمنشورات سابقة حول اتجاهات المدى البعيد، . 2030السياحة لغاية لمشروع اتجاهات المدى البعيد 

 التي أصبحت مرجعا عالميا، من حيث توقعات السياحة الدولية، ألعضاء المنظمة، 2010 عام رؤية السياحةالسيما 
ولمجتمع السياحة الدولي ووسائط اإلعالم وعموم الجمهور، فإن هذا المشروع سوف يصدر توقعات آمية للمدى البعيد 

 بتحليالت لمؤشرات وعوامل أساسية ذات وسوف تغتني هذه التوقعات أيضا. تكون متوافرة على الصعيد العالمي واإلقليمي
 .صلة بالسياحة سوف تؤثر على الطلب والعرض في السياحة خالل العقدين القادمين

  
ولقد وضع لذلك جدول .  الصعبتين والشاذتين، ستعطى األولوية مجددا للمشروع2009-2008وبعد تجاوز سنتي  )20

والهدف هو تقديم التقرير . مناسبة لعرض ونشر هذه الدراسةزمني منقح، على أساس أن السنة القادمة توفر الشروط ال
العالمي النهائي في الجمعية العامة، السنة القادمة، وتقديم التقارير اإلقليمية النهائية في اإلجتماعات المختلفة للجان اإلقليمية 

لتشاور مع األعضاء، وإنجاز ولقد حددت المواعيد القصوى لذلك في مستقبل بعيد نسبيا، إلتاحة وقت آاف ل. 2012في 
 إلصدار مسودة مأذونة 2010وسوف يستخدم الوقت الباقي في . وتحرير ونشر التقارير وفقا لمقاييس الجودة في المنظمة

للتقرير العالمي، يمكن أن يطلع عليها أصحاب الشأن في األمانة، قبل أن تقدم للتشاور مع األعضاء والحصول على ردودهم 
  .لجان اإلقليمية في النصف األول من العام القادمفي اجتماعات ال

 
 :المستهلك أثناء األزمات/ول حماية السائحإلعداد دراسة أولية حالتحضيرات  )21

  
 بناء على طلب المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثمانين، تعرض على الدورة التاسعة والثمانين للمجلس -

 ؛)CE/89/8(المستهلك أثناء األزمات /السائحالتحضيرات إلعداد دراسة أولية حول حماية 
نابارو، من . وسوف تستكمل المداوالت حول هذا البند من جدول األعمال بمشروع وثيقة يقدمها السيد ه -

  .وزارة السياحة في آوستاريكا، الذي نود أن نهنئه على عمله ومشارآته في هذه المسألة الهامة
 

 دولة عضو تغطي 30تجري حاليا عدة مشاريع آبرى للتعاون التقني في حوالي : التعاون التقني والمعونة اإلنمائية )22
 :آل األقاليم، وهي تشمل

  
 في إطار الصندوق اإلسباني لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، في أمريكا وأوروبا وأفريقيا  مشروعا11 -

 والشرق األوسط؛
وتتألف حافظة مشاريع السياحة المستدامة : )ST-EP( مشروعا للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر 37 -

المساهمات  مليون دوالر، يجري توفيرها بواسطة 7.3 مشروعا، بقيمة 49والقضاء على الفقر الكاملة من 
الكريمة من مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر، ومنظمة التعاون الهولندية، والحكومة اإليطالية، 

اون اإلنمائي الدولي، والمنظمة الكورية للتعاون اإلنمائي الدولي، واإلتحاد الدولي والوآالة اإلسبانية للتع
للحفاظ على الطبيعة في هولندا، والحكومة الفلمندية، وصندوق رامسار السويسري ألفريقيا، ومنظمة 

 9 أنجزت، و3 مشروعا جاريا، و37 مشروعا، هناك 49وفي الوقت الحاضر، من أصل . السياحة العالمية
 مشاريع ستبدأ قريبا؛

 مشاريع أخرى يتوقع إطالقها في 6 مشاريع للتعاون التقني في الشرق األوسط، وآسيا، وأفريقيا، بوجود 8 -
 .المستقبل القريب

  . معلومات مفصلة)CE/89/4(a)( بالوثيقة 1في المرفق 
 

 :دعم مباشر لألعضاء في مجال تدبر المخاطر واألزمات )23
  

زيارة رسمية لألمين العام، ( المنظمة جهودا لدعم قطاع السياحة في اليونان وتايالند بذلت: اليونان وتايالند -
 ؛)بما في ذلك اجتماعات مع ممثلين عن القطاع السياحي العام والخاص، ومع وسائط اإلعالم

اد واصلت أمانة المنظمةأنشطتها التنسيقية في شبكات األمم المتحدة، بهدف اإلسهام في إنعاش اقتص: هايتي -
، الجلسة العامة األولى للجنة التنسيق الدولي لحماية التراث الثقافي في هايتي، مع الترآيز على أهمية هايتي
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، الجمهورية الدومينيكية  القمة العالمية حول مستقبل هايتيوفي، )2010يوليو /تموز(مقر اليونيسكو، فرنسا 
  ).2010يونيو /حزيران(

  
  ةالمسائل اإلدارية والمالي  -دال 

 
، وآما نوقش بعد ذلك في )A/18/14(آما ورد في تقرير األمين العام حول استراتيجية اإلدارة إلى الجمعية العامة  )24

، تقوم األمانة بتطبيق سياسة لإلنفاق الحذر، تقترن )CE/88/7(و) CE/88/5(a)(الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي 
 .بآليات للمزيد من التنسيق والرقابة

 
واإللتزامات . 2010يوليو / آخر المعلومات عن الوضع المالي للمنظمة حتى نهاية تموز)CE/89/5(a)(في الوثيقة  )25

من الميزانية من مجموع هدف )  مليون يورو10.8( في المئة 92يوليو هي عند نسبة /والمدفوعات بنهاية تموز
 ). مليون يورو11.8(المخصصات 

  
 في المئة أقل مما 2 هي 2010يوليو /يرادات المتوافرة من اإلشتراآات حتى نهاية تموزبالنسبة للميزانية العادية، اإل )26

 في 3 حوالي 2010، ما يجعل اإليرادات اإلجمالية المتوافرة لسنة ) ألف يورو250حوالي (آانت عليه في السنة الماضية 
 ألف 700نقص المتوقع أصال في اإليرادات وهو  ألف يورو عالوة على ال400حوالي (مما آان متوقعا في البداية المئة أقل 

ومع أن األمانة . ويعزى هذا الوضع إلى المصاعب اإلقتصادية والمالية التي يواجهها األعضاء في تسديد اشتراآاتهم). يورو
يد من تطبق برنامج عمل مقيد وفعال بنفس الوقت، منذ بداية السنة وفقا للبرنامج والميزانية التي أقرت، ال ينصح بمز

 .التخفيض، لئال ينخفض مستوى الخدمات التي تقدم لألعضاء، ولمواصلة التعامل مع األولويات الناشئة
  

وقد بلغ مجموع ما تم . المشاريع التي تمول من مساهمات طوعية ما زالت تنمو آتيرا في برنامج عمل المنظمة )27
 . مليون يورو3.4 حوالي 2010يوليو /تحصيله حتى نهاية تموز

  
زء من اإلستعراض المألوف للمسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي، تعتزم األمانة مواصلة وآج )28

 ).CE/89/7(إعالم األعضاء بالتطورات ذات الصلة بمشروع البلد المضيف لمبنى المقر، آما يذآر في الوثيقة 
  

لس التنفيذي، تم إنجاز التحول إلى هيكل قائم على  في تقرير إلى الدورة الثامنة والثمانين للمجآما سبق ذآره )29
، وهي تغطي األنشطة اإلقليمية التي تقوم البرامج اإلقليمية: ويرتكز الهيكل الجديد على ثالث فئات من البرامج. البرنامج

مباشرة بالمجاالت ، وهي تغطي األنشطة المتصلة البرامج التشغيليةبها المنظمة لتنفيذ واليتها تلبية الحتياجات األعضاء؛ 
، الذي يلبي اإلحتياجات اللوجستية واإلدارية، ويقدم وبرنامج الدعمذات األولوية في والية المنظمة، في أي وقت آان؛ 

 ).CE/89/5(a)( بالوثيقة 2قائمة البرامج آاملة واردة في المرفق (الخدمات إلى سائر البرامج 
  

حافظة منظمة وفي هذا الصدد، تم إنتاج . دمات التي تقدمها المنظمةتوحيد الخ ولقد تقدمت األمانة أيضا في عملية )30
، حيث تم تجميع وتوحيد منتجات التعاون التقني، بمرونة، لطائفة واسعة من المواضيع، السياحة العالمية للمنتجات التقنية

) لمنتجات والتسويق والترويج، دتطوير ا) تنمية الموراد البشرية، ج) التخطيط للسياسات والتنمية اإلقتصادية، ب) أ: مثل
 .اإلحصاء ومقاييس الجودة

  

للكتاب األبيض في الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي، يعرض المشروع بعد عرض ومناقشة المشروع األول  )31
 تلقتها األمانة من الثاني اآلن على المجلس، وهو يشمل نتائج النقاش الذي جرى في الدورة الثامنة والثمانين، والتعليقات التي

 . بلدا20حوالي 
  

، يعرض الهيكل الجديد )CE/89/7(في المشروع الثاني للكتاب األبيض الذي يقدم إلى المجلس في هذه الدورة  )32
 .لألمانة والمسائل اإلستراتيجية األساسية في المنظمة


