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  تقرير األمين العام
 
 

ويود األمين . ن واألخير الذي يتشرف األمين العام الحالي بتقديمه إلى المجلس التنفيذيهذا هو التقرير الثالث والثالثو

يد، في البلد الذي يستضيف مقر مدربعقد هذه الدورة الرابعة والثمانين للمجلس ل ه العظيم سرورأن يعرب عن العام

مبنى المنظمة   ذلك فرصة زيارةتيحوهو يأمل أن ي. 2003يونيو /منظمة السياحة العالمية، وذلك ألول مرة منذ حزيران

  .كما يشكر الحكومة اإلسبانية على ضيافتها في هذه المناسبة.  بعدلم يزوروهفي كابيتان آيا ألعضاء المجلس الذين 

  

؛ ثم وضع منظمة السياحة العالمية )أوال(وضع السياحة الدولية :  على نحو متعاقب هذا التقرير، يتناولسخوفقا لتقليد را

 جيجو، بجمهورية كوريا، وبمناسبة  جزيرةكان في الدورة الماضية التي عقدت في األمين العام أنه ويذكر). ثانيا(

وهو يعتبر، في هذه .  آفاق العمل في المستقبل، كما يراها وإلىاإلعالن عن رحيله المبكر، قد أشار إلى وضع المنظمة

  . الراهنةالقضاياالظروف، أنه يمكن التركيز في التقرير الحالي على 

  

  العالميةوضع السياحة     -أوال 
  

اإلقتصاد العالمي . إلى تدهور في ذلك الحين، الوضع اإلقتصادي والمالي الدولي لمسنامنذ اجتماعنا في جيجو، وكما 

 إنهيار السوق العقارية في أمريكا الشمالية، ما أحدث انعكاسات على :عاني من أزمة تتشكل من أربعة عناصر رئيسيةي

بلدان أخرى، مثل بريطانيا العظمى وإسبانيا؛ والضعف الذي أصاب مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، بسبب استمرار 

تراجع األسواق المالية، السيما في أمريكا الشمالية سات؛ والشكوك حول قيمة الديون التي يتحملها عدد من هذه المؤس

وأوروبا الغربية، حيث خسر بعضها بين ربع وثلث قيمتها في السوق منذ بداية السنة؛ وأخيرا، ارتفاع تكاليف السلع، 

م تكاليف  دوالر قبل أن يعود إلى التراجع بشكل ملحوظ، وتعاظ150السيما سعر برميل النفط الذي ازداد إلى حوالي 

ولقد ساهمت كل هذه العوامل . المواد الزراعية، ما أحدث أزمة غذائية في العديد من البلدان الناميةالمواد الخام، السيما 

  . عام للتضخمبارتفاع

  

بصورة عامة، وإن لم تكن اإلقتصادات الكبرى قد دخلت في ركود واضح، يبدو أن الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة 

وحتى ولو واصلت اإلقتصادات الناشئة الرئيسية نموها بشدة، فإن . ليستا بعيدتين عن حال ركود يكتنفه التضخم اليورو

تتمتع بوتيرة نمو سريعة ) روسيا ودول الخليج، ضمن غيرها(فقط البلدان المنتجة للنفط . بالوتيرة السابقةذلك لن يحدث  

  .بسبب ارتفاع أسعار صادراتها

  

يوليو الماضي جعلت /ب ليست جيدة، وانهيار جولة مفاوضات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية في تموزآفاق المدى القري

  .من المستحيل توجيه رسالة ثقة إلى األسواق، على الرغم من أن كثيرين كانوا بانتظارها
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 لكن يلزمنا بعض .اعة السياحة، كنا قد نظرنا في احتمال وجود هذا السيناريو القاتم ونتائجه بالنسبة لصن2008في بداية 

  .الوقت اإلضافي قبل أن نتمكن من التأكد مما إذا كانت النزعة قد انعكست في أواسط السنة

  

بقي ، حيث 2008 وفي األشهر القليلة األولى من 2007الصمود في عام أظهرت السياحة، في الواقع، قدرة مذهلة على 

 إذالعالمية األداء القوي للسنة الماضية، من حيث إيرادات السياحة الدولية، ويؤكد بارومتر منظمة السياحة . الطلب ثابتا

 في المئة مقارنة باإليرادات التي سجلت عام 5.6، أي بزيادة نسبتها ) مليار يورو625( مليار دوالر أمريكي 856بلغت 

 في 5د السياحي الدولي بنسبة ، ارتفع الوفو2008وفي األشهر األربعة األولى من .  مليار دوالر742، وقدرها 2006

  ). في المئة6.6 (+ 2007المئة، وهو رقم مرض ألنه ال يقل كثيرا عن النتيجة الحسنة جدا لمجمل عام 

  

. يكون انعكاس النزعة لقطاعنا قد بدأ بإجازات الصيف في بلدان النصف الشمالي من الكرة األرضيةإن تأكد بالحقائق، 

ي بلدان المتوسط، إلى أن القدرة الشرائية التي تتضاءل لدى المستهلكين قد أدت بهم إلى وثمة مؤشرات مختلفة، السيما ف

 ولقد سجل بارومتر فريق منظمة السياحة العالمية، الذي يتألف .يل إنفاقهم في مقاصد اإلجازات وإلى تغيير سلوكهملتق

 –مايو / نقطة لفترة أيار12بمقدار انخفاضا  خبير أعطوا حتى اآلن تقييما مؤاتيا التجاهات القطاع، 280من 

أبريل، ما يعكس فقدان قدر كبير من الثقة في تطلعات / نيسان–يناير /، مقارنة بفترة كانون الثاني2008أغسطس /آب

  .األجل القريب

  

مستوى، خبير رفيع ال كُلفلذلك، كما ُأعلم المجلس في دورته األخيرة، .  األزمة، يمكن لهذا الوضع أن يتغيرتفاقمتإذا 

وهو رئيس سابق إلدارة السياحة السويسرية، وعضو  حول ذلك، بإجراء دراسة  في أوائل هذا العام،األستاذ بيتر كيلير

م إلى المجلس تقرير  وسيقد.في الفريق اإلستراتيجي للمنظمة، ورئيس للرابطة الدولية للخبراء العلميين بالسياحة

  . من جدول األعمال المؤقت8وذلك في ظل البند باستنتاجات األستاذ كيلير وانعكاساتها، 

  

اإلستنتاجات المناسبة حول مضمون أنشطتنا في وسوف يكون للمجلس، في ضوء توصيات لجنة البرنامج، أن يستخلص 

  . هذه الفترة العصيبةتجاوز، وأن ينظر في أفضل طريقة لمساعدة أعضاء المنظمة على 2009 و2008

  

  وضع المنظمة    -ثانيا 
  

فة إلى بند أوجه الخلل اإلقتصادي الحالي ونمو السياحة العالمية، أمام المجلس التنفيذي في دورته هذه ثالثة إضا

  .مواضيع رئيسية على جدول أعماله

  

 من جدول األعمال المؤقت، حيث يجري كالعادة استعراض 7الموضوع األول هو برنامج العمل العام، في ظل البند 

، وعالوة على كل شيء، وضع توجيهات إلعداد مشروع برنامج 2009-2008ة في الفترة ألنشطة البرنامج الجاري

  .2011-2010العمل والميزانية للفترة 
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أجري مسح شامل لتوقعات : ولقد تم، في هذه السنة، اعتماد نهج جديد كليا للعمل التحضيري لبرنامج العمل القادم

لذلك، سوف يكون بمتناول المجلس أكبر .  لجنة من اللجان اإلقليميةفي كلاألعضاء وألولياتهم، أعقبه نقاش مستفيض 

  .قدر ممكن من البيانات لنقاشه التوجيهي، والتخاذ خياراته، وإلرشاد األمانة نحو إعداد مشروع البرنامج بعد ذلك

  

لتقرير الذي قدمه  مصدره ا من جدول األعمال المؤقت،10الموضوع الهام الثاني، الذي سيتم النظر فيه في ظل البند 

  .إلى المجلس فريق العمل المكلف بدراسة جدوى صك قانوني لمعالجة تيسير السفر السياحي

  

باشر األمين العام هذا النقاش في الجمعية العامة التي عقدت في كارتاخينا، كولومبيا، حين الحظ أن العوائق الرئيسية 

فالعقبات الرئيسية تتمثل . لية بقدر ما هي ذات طابع مؤسساتي اقتصادية وماتالتي تعترض السفر في عالم اليوم ليس

 شواغل الصحة والسالمة، والتشدد في قواعد الناتجة عن ات إصدار تأشيرات الدخول، والقيوداليوم بأعباء إجراء

  . وما يترتب عليها أحيانا من انعكاسات سلبيةالهجرة، بل أيضا تزايد عدد نصائح السفر

  

ي لدى األعضاء حول هذا الموضوع، على الرغم من أنها تكشف أن معظم األعضاء يتمنون على وإن نتائج مسح أجر

المنظمة أن تمضي قدما في هذا اإلتجاه، يعكس في نفس الوقت تردد عدد من البلدان، السيما بلدان منظمة التعاون 

وف يقدم المستشار القانوني للمنظمة وس. هذا اإلجراءوالتنمية في الميدان اإلقتصادي، في إضفاء نكهة قانونية على 

ويتدارس الفريق فكرة . ملخصا للنتائج التي قد تتيح التوصل إلى تدبير توافقي يستند إلى مقاربة براغماتية لهذه المسألة

إصدار إعالن حول التيسير، قد يكون بمثابة صك غير ملزم قانونا، يقترن بنصوص أكثر دقة حول جوانب تتناول سفر 

، ونصائح السفر التي )ليس المبدأ(ذوي القدرة المحدودة على التحرك، وإجراءات إصدار تأشيرات السفر األشخاص 

  .أصدرت جمعية داكار توصيات بشأنها في ضوء أحكام المدونة العالمية آلداب السياحة

  

جدول الزمني النتخاب  من جدول األعمال المؤقت، هو اإلجراء وال12الموضوع الهام الثالث، الذي يأتي في ظل البند 

 عاما، 12قترح، عموما، أنه ينبغي اإلبقاء على اإلجراء المتبع منذ بالنسبة لإلجراء، ي. 2013- 2010األمين العام للفترة 

 األغلبية ومع ذلك، قد يكون من المستحسن تقديم توضيح طفيف لطريقة احتساب.  من الرضاا وافرا قدرنال علما أنه

وسيتقدم المستشار القانوني بتقرير حول هذه النقطة األخيرة، . عتبار من أجل تالفي أي إبهامالتي سوف تؤخذ في اإل

  .استنادا إلى الممارسة المتبعة في وكاالت أخرى في األمم المتحدة

  

  يشار إلى أن الفترة التي يمكن خاللها اقتراح ترشيحات لمنصب األمين العام، بتأييد منأما بالنسبة للجدول الزمني،

 يتقدم بهاوالوثيقة الملخصة التي . البلدان التي يحمل المرشحون جنسياتها، تتوقف على تاريخ عقد الدورة القادمة للمجلس

تاريخ  يجب أن ترسل إلى أعضاء المجلس، مع كل وثائق المجلس، قبل أربعين يوما من  مع إعالنات نواياهمالمرشحون

، كازاخستان، هذا يعني، بما أن جمعية آستانا. غة هذه الوثيقة وترجمتهام شهر آخر لصياانعقاد دورته، علما أنه يلز

، ينبغي للدورة الخامسة والثمانين للمجلس أن تنعقد، إذا 2009أكتوبر / تشرين األول8- 1مقررة لإلنعقاد في الفترة 

  .وينبغي للجدول الزمني للترشيح أن يأخذ ذلك في الحسبان. مايو/ في أوائل أيار،أمكن

  

*  *  *  
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لجنة الشرق األوسط اجتمعت في عمان، . أنشطة المنظمة، منذ انعقاد الدورة الماضية للمجلس، جرت كما خطط لها

ومن المقرر للجنة القارة األمريكية أن تجتمع في والية تاباسكو، المكسيك، في أواسط . يونيو/األردن، بأواخر حزيران

تقبة للنصف الثاني من هذه السنة، نذكر مؤتمر إدارة المقاصد والتسويق ومن بين الوقائع الهامة المر. سبتمبر/أيلول

 قبيل انعقاد منتدى السياحة األوروبي، في إطار الرئاسة الفرنسية لإلتحاد األوروبي؛ المزمع عقده في بوردو، فرنسا،

لث للسياحة والحرف اليدوية؛  مع المؤتمر الدولي الثاسبتمبر،/ أيلول27لمي في بيرو، في واإلحتفال بيوم السياحة العا

، من أجل المساعدة على إعادة إطالق هذا المقصد ومواصلة وتقديم الدعم لمؤتمر وطني حول السياحة في كوت ديفوار

عملية المصالحة في هذا البلد؛ وفريق تفكير في سانتو دومينغو حول آثار األزمة اإلقتصادية، السيما في القارة 

؛ واجتماع أكتوبر/ادس للبرلمانيين والسلطات المحلية في سيبو، الفيليبين، في تشرين األولاألمريكية؛ والمنتدى الس

نوفمبر، قبيل المؤتمر الوزاري المزمع عقده في لندن خالل سوق /الفريق اإلستراتيجي في مدريد، بأوائل تشرين الثاني

ده في شينغدو، عاصمة محافظة سيشوان، التي السفر العالمية؛ ومؤتمر إعادة إطالق السياحة بعد األزمات، المزمع عق

تضررت بقسوة جراء الزلزال األخير؛ واجتماع اللجنة العالمية آلداب السياحة في روما، في األسبوع الثالث من تشرين 

  .نوفمبر/الثاني

  

*  *  *  

  

ية للمجلس إلى أن بالنسبة لوضعها المالي، أشير في الدورة الماض. وضع المنظمة بحد ذاتها يستدعي بضعة تعليقات

 حتى أواخر األشهر الستة األولى كان أدنى بقليل من مستوى الفترة نفسها في تم استيفاؤهامستوى اإلشتراكات التي 

، األمر الذي يرفع تكاليف جاء ذلك نتيجة معدل صرف اليورو مقابل الدوالر. ، في حين أن النفقات ارتفعت قليال2007

أيضا، وعالوة على كل شيء، نتيجة ارتفاع التضخم في الدولة وهو عمالتها بالدوالر؛ اشتراكات البلدان التي ترتبط 

 مع انعكاسات تلقائية على مرتبات موظفي الخدمة العامة، وعلى تكاليف( في المئة 5المضيفة، حيث أصبح أكثر من 

  ). مثل التدفئة والنقل واالتصاالتأخرى

  

 في المئة من مبلغ 80 مليون يورو، أي 9.2 قد بلغ استيفاؤها التي تم يوليو، كان مجموع اإلشتراكات/ تموز31حتى 

وتجدر اإلشارة إلى أن الميزانية الحالية تستند إلى افتراض .  في المئة مما أدرج في خطة اإلنفاق95الميزانية، أو 

بلوغ هذا الرقم، بل  قد يتم وعلى الرغم من المصاعب التي ذكرت للتو،.  في المئة من اشتراكات السنة84استيفاء 

وإن البلدان األعضاء، السيما تلك التي تواجه المشقات بسبب االتجاهات النقدية، تستحق الشكر على الجهود . تجاوزه

  .التي بذلتها

  

بمعنى أنه قبل خمسة أشهر .  ألف يورو من اإلشتراكات المتأخرة644يوليو أيضا، كان قد تم استيفاء / تموز31وحتى 

  . ألف يورو، قد تحقق700لهذه السنة، أي ة المالية، يمكن القول إن المستوى المتوقع من إغالق السن
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 في المئة من 85 بالنسبة لإلنفاق، تجدر اإلشارة إلى أن المجلس كان قد استند في افتراضاته إلى مستوى معقول قدره

بنهاية )  مليون يورو6.56(لإلنفاق والمبلغ الفعلي . بعة األولى من السنةمل الميزانية المخصصة لألشهر السكا

هذا .  في المئة من المخصصات المتوقعة لخطة اإلنفاق64 في المئة من مخصصات الميزانية و54يوليو يعادل /تموز

 وإذا كان هناك أي احتمال، بين تاريخ تحرير هذا التقرير وانعقاد دورة .المستوى عال لألسباب المذكورة أعاله

واتخاذ القرارات لإلقتصاد حيث " شد األحزمة"إلنفاق ما هو متوقع، فإن األمين العام لن يتردد في المجلس، ألن يتجاوز ا

ومن باب اإلحتراز، تم تعليق التوظيف والعقود غير األساسية . لبقاء ضمن الحدود المتوقعة ولأمكن، تالفيا ألي خطر

  .بصورة مباشرة، لفترة ثالثة أشهر

  

فالنفقات ذات الصلة . 2008 سوف تشهد قيودا مالية أقل من سنة 2009لى أن سنة  إةوتشير البيانات المتوافر

رحيل األمين العام ونائب األمين العام ومساعد األمين العام، الذين تنتهي واليتهم (بالتغييرات في المناصب العليا باألمانة 

وإن التقاعد . مخصصات الالزمة لهذه الغاية محتسبة في الميزانية، وقد تم تحديد ال)2009ديسمبر / كانون األول31في 

، سوف يمثل وفورات 2009فبراير /المبكر لألمين العام الذي تم اإلعالن عنه، والذي يتوقع حدوثه بنهاية شباط

  .للمنظمة

  

بشأن بالنسبة لهذه النقطة األخيرة، يجدر تذكير المجلس بأنه من المطلوب تحديد نتائج هذا الرحيل المبكر، واتخاذ قرار 

 2001وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الجمعية العامة اعتبرت عام . قوم بمهام األمين العام مؤقتاهوية من سوف ي

، إلى أن تتخذ الجمعية "يكون نائب األمين العام قادرا على العمل كأمين عام مؤقت في حالة حصول شغور مديد"أنه 

األشهر األخيرة ف. كم، وهو جديد في النصوص، يتماشى مع ممارسة المنظمةهذا الح. العامة قرارا في دورتها القادمة

وفي تلك .  قام خاللها نائب األمين العام بمهام األمين العام، كهذهانتقالية كانت فترة  بأسره1997عام و 1996من عام 

غب باإلسترشاد بهذه وال شك في أن المجلس سوف ير. المناسبة، لم يحل أحد محل نائب األمين العام في وظائفه

  .السابقة

  

 إلى حدوث أي  وكما ذكر في جيجو، يشير كل شيء إلى أن الظروف مؤاتية لكفالة أال تؤدي هذه الفترة اإلنتقالية

، 1997-1996 سوف يكون سلسا، السيما وأنه، خالفا للحال في 2009اضطراب في الوظائف، وإلى أن اإلنتقال في 

  .على رأس األمانة، ما سوف يضمن أنها سوف تستمر بالعمل بفعاليةيوجد اآلن فريق إداري حقيقي 


