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  امـرير األمين العـتق
  

  مقدمة
  

  .أهمية خاصة، وذلك لعدة أسبابب  تتسم، دون شك،ن للمجلس التنفيذيهذه الدورة الخامسة والثمانو

  

أوال، ألنها تجري في خأزمة اقتصادية ومالية حادة تؤثر على كافة قطاعات األنشطة اإلقتصادية وعلى كل أقاليم م ض

سأخصص في تقريري وبالتالي، . السياحة هي أحد القطاعات التي تضررت باألزمة. الم، وإن كان بدرجات متباينةالع

 المجلس التنفيذي إعالم فأنا واثق من أنها تهم كافة الدول األعضاء في منظمتنا، وأنه ينبغي ،لهذه المسألة بعض الوقت

 ما يراه مناسبا من  المجلس، لكي يعتمدل األمانة على اتخاذها بما تحدثه من آثار، وباإلجراءات التي تعمكما يجب

  .مقررات

  

أفلح، أخيرا،  في هذا اإلقليم الذي  أيلهذه الدورة أهمية خاصة أيضا ألنها تجري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،

مساعدات أفضل صار يتلقى اهتمام المجتمع الدولي، السيما خالل العقد األول من القرن الجديد؛ والذي  في استرعاء 

 بفضل الوعي قطاع السياحة في البلدان األفريقية يسترعي اإلهتمام أيضا. تنميته اإلجتماعية واإلقتصاديةوأكثر من أجل 

، وبفضل تحسن الظروف السياسية واألمنية السائدة حاليا  هذه البلدان من ثروة طبيعية وتراث ثقافيتكتنزهالمتزايد بما 

كما أن . ولقد أولت المنظمة أيضا مزيدا من اإلنتباه إلى أفريقيا في السنوات األخيرة الماضية.  اإلقليمفي معظم أنحاء

  .، الذي ستبحثونه في هذه الدورة، سوف يواصل تعزيز الدعم لهذه القارة2011-2010برنامج عمل فترة 

  

شح لمنصب األمين العام للمنظمة، بعد حوالي وأخيرا، لهذه الدورة أهمية خاصة ألن المجلس التنفيذي مدعو لتسمية مر

وبغض النظر عن اإلنجازات العظيمة التي .  عاما من وجود المنظمة في ظل قيادة فرانتشيسكو فرانجيالي القديرة13

تركها فرانتشيسكو فرانجيالي للمنظمة ولقطاع السياحة ككل،  يتعين على منظمة السياحة العالمية، مثلها مثل سائر 

المنظمة بحاجة لمواءمة . أن تستعرض إنجازاتها، وتعترف بتقصيرها، وتضع هندسة جديدة لبنيانهات، المنظما

، وعليها أن تكيف هيكلها وعملياتها لتصبح أكثر فعالية وأكثر قدرة ممارساتها اإلدارية مع احتياجات الزمن المتطور

فنظرا لنمو السياحة . المية ليسا استثناءا لهذه القاعدةقطاع السياحة ومنظمة السياحة الع. على مواجهة األوضاع الجديدة

السريع في السنوات األخيرة، وللتحديات التي سوف يتعين عليها مواجهتها للخروج من هذه األزمة بمزيد من القوة 

لقطاع، تشمل ، فإن مهمة جبارة تمثل أمام األمين العام، حيث يتعين عليه أن يتمتع بمزيج من الدراية العميقة باوالعافية

مة لمستقبل السياحة، وقدرة هامة على القيادة تتيح له إحداث التغييرات الالزمة ملهِالقدرة على التفاوض والتوفيق ورؤية 

  . سنة من وجودها34 من معرفة وخبرة طورتها على مر  لديهافي المنظمة، دون فقدان ما تراكم

  

 األعضاء بواسطة نهج متكامل يقوم لماضيتين في تلبية احتياجاتنتين ا، أحرز تقدم كبير خالل السعلى وجه التحديد

. المكرس للعمل في األمانةباستخدام أكثر فعالية لمواردنا المالية المحدودة، ويزيد من إنتاجية فريق الموظفين الصغير 

منظومة األمم ووضعت آليات لتحسين التنسيق الداخلي، ولخفض النفقات غير الضرورية، ولكفالة اندماج أفضل في 

المتحدة، ولزيادة مصادر تمويلنا الخارجي إلتاحة القيام بمزيد من مشاريع المعونة اإلنمائية في الميدان، وتعزيز اإلدارة 

  .الداخلية وإجراءات شؤون اإلدارة
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رة السنتين المهام التي تنتظرنا ال تزال كثيرة، وينبغي للتغييرات التي استحدثت أن تتواصل وتستكمل بانتظام في فت

، السيما أنه قد بات لديهم اآلن ويمكن لإلدارة الجديدة، إذ تقوم بذلك، أن تعتمد على حماسة الموظفين وخبرتهم. القادمتين

 كما يمكن لها أن تعمل بالتوجيهات الواضحة التي قدمتها األمم المتحدة .فهم واضح لما يمثل أمام المنظمة من تحديات

 تقريرها األول حول منظمة السياحة العالمية منذ انضمامنا إلى منظمة شتركة التي أصدرتدة التفتيش المبواسطة وح

لكن الشيء األهم هو أنه يمكن لإلدارة أن تعتمد على . األمم المتحدة، وهو تقرير سوف تبحثونه الحقا في هذه الدورة

 ازدادت وعيا بملكيتها للمنظمة وبواقع أنه يقظة الدول األعضاء وعلى متطلباتها المشروعة، علما أن الدول األعضاء قد

فبراير /وإن عملية المشاورات والمناقشات المستفيضة التي قمنا بها منذ شباط. ينبغي لألمانة أن تكون كليا في خدمتها

، من أجل وضع برنامج عن طريق اللجان اإلقليمية مع أعضاء المنظمة، أكان بشكل منفرد أو بشكل جماعي 2008

  .بالمشاركةادم الذي ستبحثونه في هذه الدورة، هذه العملية هي برهان على هذا الشعور الجديد العمل الق

  

  وضع السياحة العالمية    -أوال 
  

  السياحة العالمية في وجه األزمة اإلقتصادية العالمية
  

يد على الوضع المالي أكتوبر الماضي بمدريد، طرأ تدهور شد/منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس في شهر تشرين األول

، وتجاوزت بكثير فاألزمة المالية الحادة عصفت بالنشاط اإلقتصادي العالمي بشكل لم يسبق له مثيل. واإلقتصادي الدولي

وبعد الصدمات المتكررة التي ضربت النظام المالي، والمراجعات التنازلية المتواصلة التي طرأت على . ما كان متوقعا

 تدابير المواجهة بات واضحا أن اإلقتصاد العالمي قد دخل في انكماش خطير، على الرغم من المؤشرات اإلقتصادية،

  . الحكومات في كل العالماتخذتهااإلستثنائية التي 

  

وتشير اإلسقاطات األخيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي العالمي أن 

وسوف تشهد اإلقتصادات المتقدمة أشد ).  في المئة1.3-بنسبة (ى منذ الحرب العالمية الثانية يتقلص للمرة األول

وفي الواليات المتحدة، حيث بدأت . 2010 عاما، بينما تتراجع احتماالت اإلنتعاش قبل أواسط 60انخفاض لها في 

األزمة أن يكون أكثر حدة على منطقة اليورو ، بينما يتوقع ألثر  في المئة2.8األزمة، يتوقع لإلقتصاد أن ينكمش بنسبة 

  ). في المئة6.2-(وعلى اليابان )  في مئة4.2-(

  

نشبت هذه األزمة في فترة من التكافل العالمي الهام، فضربت البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة، سواء بسواء، وبشكل 

 قبل أن 2009ثر مرونة، يتوقع له أن يتوسع في في البداية أكبدت فنشاط اإلقتصادات الناشئة، التي . عالمي حقيقي

 قد شهدت نموا أبطأ بسبب اإلنخفاض  بلدا ناميا116 من أصل 94ويقدر البنك الدولي أن . 2010ينتعش تدريجيا في 

الحاد الذي طرأ على صادراتها من الطاقة والسلع األساسية، أكان من حيث الحجم أم من حيث السعر، والتدهور السريع 

وسوف تعاني بعض اإلقتصادات من . وتزايد صعوبة الحصول على قروض خارجية،  الماليةشهدته التحويالتالذي 

  .انتكاسات حادة تشوبها مخاطر شديدة، السيما في أفقر البلدان
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ير وقد يتفاقم الوضع في هذه السنة، ألن التداب. عن ارتفاع مستويات البطالةاألزمة اإلقتصادية العالمية أسفرت أيضا 

وأغلب الظن أن أي انتعاش . التي تتخذها حكومات عديدة في العالم أجمع سوف تستغرق وقتا للتأثير على سوق العمالة

ومع انحسار النشاط اإلقتصادي بفعل تبدد ثقة األعمال . 2010اقتصادي لن يكفي إليجاد عدد هام من فرص العمل قبل 

وتقوم مؤسسات األعمال بخفض .  على السلع المعمرة وعلى الترفيهوالمستهلكين، بدأت األسر بلجم إنفاقها، السيما

  . من التوقعات السيئة للعمالة ولألرباحاستثماراتها، تحسبا لفترة طويلة

  

أحد التحديات الكبرى في خضم األزمة الراهنة هو ضرورة أال تغيب عن بالنا تحديات المدى البعيد المتمثلة بتخفيف 

رة كهذه، حيث يسود انعدام اليقين والتقلب، ألصحاب المصالح العامة ففي فت. غير المناخحدة الفقر، والعمالة، وت

والخاصة مسؤولية مواصلة بل تعزيز الجهود نحو تنمية أكثر استدامة، وتقديم الدعم ألفقر البلدان التي ترى كيف تهدد 

 ننسى التزاماتنا تجاه أفقر البلدان من أجل تسريع وينبغي علينا أال. األزمة الراهنة ما حققته من تقدم خالل العقد األخير

  .تنمية اقتصاداتها، والتصدي بجد لتغير المناخ

  

وكما ذكر في اجتماع مجلس . وأنها تتطلب حلوال عالمية وتعاونا دوليا متزايدامن الواضح أن هذه األزمة عالمية 

األزمة . التعاون الدولي حاسم"أوائل الشهر الماضي، الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة األمم المتحدة، 

وينبغي ألصحاب . متعددة األبعاد، وهي تستدعي التناسق في السياسات على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني

 إلى الزخم الحالي للتعاون المتعدد األطراف المكثف، من أجل العمل على التوصل إلى إطار من المصالح أن يستندوا

  ".م العالمي يشمل الجميعالحك

  

  األثر على السياحة
  

على الرغم من أن السياحة تأثرت حتى اآلن أقل من قطاعات كثيرة أخرى، فإن األزمة اإلقتصادية العالمية بدأت تلحق 

 – في المئة 2 نموا بنسبة 2008بصورة عامة، حقق الوفود السياحي الدولي عام . الضرر بالمقاصد في كل أنحاء العالم

لكن قدرا كبيرا، . ، أي السنة الرابعة على التوالي من النمو الشديد للسياحة العالمية2007 في المئة في 7وقد هبط من 

وكنتيجة لإلقتصاد العالمي المتقلب للغاية . في الواقع، من هذه الزيادة يعزى إلى األداء الجيد للنصف األول من السنة

، أظهرت األشهر الست )لع األساسية والنفط، تذبذب حاد في أسعار الصرفاألزمة المالية، إرتفاع في أسعار الس(

يونيو  /يناير وحزيران/ في المئة التي سجلت بين كانون الثاني5وحولت الزيادة بنسبة . األخيرة تحوال مفاجئا لهذا اإلتجاه

 سلبيا في األشهر الستة األخيرة وجاء النمو في الواقع.  في المئة في النصف الثاني من السنة1 إلى هبوط بنسبة 2008

حيث كان الهبوط أعظم نظرا لما كان قد تحقق من نمو ، ) في المئة3-(وفي آسيا )  في المئة3-( في أوروبا 2008من 

وبالنسبة للسنة بكاملها، بقي النمو إيجابيا في ).  في المئة6(+، وأداء قوي في النصف األول من السنة 2007عشري في 

 14(+أما أفضل األداء، عموما، فقد تحقق في الشرق األوسط . باستثناء أوروبا التي عانت من ركود الوفودكل األقاليم، 

  1). في المئة3(+، والقارة األمريكية ) في المئة5(+، وأفريقيا )في المئة

  

                                                      
  .2009أبريل /ن  بيانات أواسط نيسا1
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ا بالنسبة للسياحة أم. غير أن هذه النتائج ال تعكس سوى الوفود السياحي الدولي الذي تتوافر حاليا بياناته الشاملة

وفي ما يتعلق . الداخلية، وهي بالغة األهمية للعديد من المقاصد، فإن المنظمة تتوقع لها أن تشهد اتجاهات مماثلة نوعا ما

 فإن تجربة السنوات الماضية تشير إلى أن بنتائج إيرادات السياحة الدولية، التي سوف تعرض في مرحلة الحقة،

  .عدد الوفود في زمن األزماتاإليرادات تتضرر أكثر من 
  

.  في المئة لهذا العام2-وإذا واصل اإلقتصاد تدهوره، فإننا نتوقع الركود ال بل التراجع للوفود السياحي الدولي بنسبة 

فمع تواصل تدهور اإلقتصاد، قد يصار إلى مراجعة التوقعات الحالية . لكن ال يزال هناك قدر كبير من الشكوك المخيمة

ومع شمال أمريكا، سوف تكون أوروبا أكثر األقاليم تأثرا من حيث نتائج السياحة ككل، ألن معظم األسواق . تنازليا

، وفي آسيا والمحيط الهادئ، يتوقع للنتائج أن تكون إيجابية. المصدرة إليها قد دخلت، أو ها هي داخلة في اإلنكماش

نفس الشيء ينسحب على . اء اإلقليم في السنوات األخيرةعلى الرغم من أن النمو سوف يستمر أبطأ بكثير مقارنة بأد

  .أفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط

  

  رد منظمة السياحة العالمية
  

، وواجهت أزمات حادة، منها الطبيعية ومنها ما هو  خالل العقود القليلة الماضيةعانت صناعة السياحة من عدة نكسات

، أظهرت السياحة مرونة متميزة، واستعادت مكانتها دائما بمزيد من القوة كل ذلكوعلى الرغم من . من صنع اإلنسان

  .وتحوالتها ال تزال غير واضحة من نواح عديدةفهذه األزمة عالمية حقا، . لكن يبدو أن هذه الظروف مختلفة. والمناعة
  

صوصا، الدعم الالزم لمساعدتهم إزاء هذا الوضع، تعمل األمانة على تكثيف جهودها لكي تقدم للقطاع، ولألعضاء خ

  :رتكز على أسس ثالثة مترابطةمواجهة األزمة توإن . على تحمل هذه الفترة العصيبة
  

أكتوبر، تم إنشاء لجنة تنشيط /وفقا للمقرر الصادر عن المجلس في اجتماعه األخير في تشرين األول: التنشيط •

إطار لتحليل أفضل لألسواق، والتعاون في المواجهة السياحة لدعم القطاع على الرد الفوري، من خالل توفير 

مايو في / أيار21وسوف تجتمع نواة لجنة تنشيط السياحة في . وفي وضع السياسات على المدى المتوسط

فهي مفتوحة أمام ) مارس/يناير وآذار/في كانون الثاني(أما اللجنة ذاتها، وقد اجتمعت مرتين هذه السنة . مصر

وهي ترمي ألن تكون صلة الوصل لتحليل األزمات . ء األساسيين في صناعة السياحةكل األعضاء والشركا

يونيو أو أوائل /ويتوقع للجنة أن تعقد اجتماعها القادم بأواخر حزيران.  لقطاع السياحة في كل العالموالمواجهة

ستان، في تشرين وسوف يعقد اجتماع محوري في الجمعية العامة للمنظمة، في كازاخ. يوليو في مدريد/تموز

 .، حيث ستعرض خريطة طريق مفصلة لإلنتعاش2009أكتوبر /األول

 في صلب حزمات التحفيز، ألنه يمكن لفرص تعمل األمانة على حث الحكومات على وضع السياحة: التحفيز •

العمل والتدفقات التجارية التي يولدها قطاع السياحة القوي، وثقة مؤسسات األعمال والمستهلكين بالسفر أن 

أن يدر عوائد هائلة وعلينا أن نشدد على أن اإلنفاق على السياحة من شأنه . تشكل جزءا كبيرا من اإلنتعاش

 . نظرا لمساهمة القطاع الهامة في إيجاد فرص العمل وتوليد الصادراتعلى كل اإلقتصاد، وذلك

نقوم بحث ذوي المصالح على جعل السياحة تتصدر التحول إلى اإلقتصاد األخضر، : اإلقتصاد األخضر •

، وفي البناء الفعال من حيث بالمساهمة في عمليات خالية من الكربون، وفي فرص عمل في اإلدارة البيئية

 .لطاقةاستخدام ا
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. تمكنه من استعادة عافيته والعودة إلى النمو القوي حين تنحسر األزمة اإلقتصادية عموماالسياحة قطاع يتمتع بمرونة 

وفي اإلتفاقية البيئية مواجهة تغير المناخ، في وهي قادرة على المساهمة أكثر من غيرها في تخفيف حدة الفقر، و

يطة طريق لإلنعاش تتألف من سبع نقاط، نشدد فيها على الرسالة القائلة إن ولذلك، قمنا مؤخرا بإطالق خر. الجديدة

وتقوم األمانة بالترويج لهذه الرسالة بكثافة، ولقد فعلت . السياحة تعني فرص عمل جديدة، وبنى تحتية، وتجارة وتنمية

زعماء العالم على اإلحاطة أبريل الماضي في لندن، حيث حثينا / في نيسانذلك خصوصا بمناسبة انعقاد قمة العشرين

. ، وعلى إدراج السياحة كعنصر أساسي في برامج التحفيز اإلقتصادي وفي اإلتفاقية البيئية الجديدةعلما بهذه الرسالة

  .ونحن نعتقد أنه يمكن للسياحة أن تؤدي، بل أنها سوف تؤدي دورا كبيرا في النهوض من اإلنكماش
  

ر تحفيزية للتخفيف من آثار األزمة على السياحة، إدراكا منها بأنه يمكن للسياحة أن هناك بلدان كثيرة تقوم باتخاذ تدابي

ويذكر من هذه التدابير زيادة الميزانيات المخصصة للترويج السياحي، . تكون محركا أساسيا لإلنتعاش اإلقتصادي

األهم من ذلك هو أنه لكن .  من غيرهاالسيما بالتركيز على المقاصد القريبة أو الداخلية، إذ أن هذه تعتبر أكثر مرونة

وتقوم بعض المقاصد بخفض الضرائب وتقديم تسهيالت . يجري تنفيذ تدابير في مجال السياسات الضريبية والنقدية

في حين . لتيسير السفر، إقرارا منها بأنه ال بد اآلن من إزالة كل العوائق أمام السفر، السيما الضرائب وكثرة القوانين

وينبغي .  للمؤسسات العاملة في قطاع السياحة وإلنشاء البنى التحتيةن أخرى بوضع أنظمة لتقديم الدعم الماليقامت بلدا

  .لغيرها أن تحذوا حذوها
  

إننا نعمل على حث كل الحكومات والقطاع الخاص على دعم خريطة طريقنا نحو اإلنتعاش، ألن للسياحة إمكانات هامة 

دى القصير، والتحول على المدى البعيد إلى اقتصاد أخضر يتماشى مع متطلبات التنمية لدعم إجراءات التحفيز على الم

  .والمناخ

  

، A (H1N1)نفلونزا اإلوفي هذا الظرف، أود أن أحيطكم علما بمشاركة المنظمة بنشاط في تدابير التأهب لمواجهة 

وأود أيضا أن . المية التي تقودها األمم المتحدةوبأنشطتنا للحرص على أن تحتل السياحة مكانها بفعالية في المواجهة الع

، وتحديات المناخ والفقر، أقول لكم إن عملنا في هذا المجال يجري بالتزامن مع إجراءاتنا لمواجهة اإلنكماش اإلقتصادي

  .فضال عن برنامجنا للعمل العام

  

  :تفعيل األمور على ثالثة مستوياتب وبما أننا نستعد منذ ثالث سنوات لمواجهة أي وضع متأزم، قمنا منذ البداية

  

شاركنا في جهود التنسيق على مستوى رفيع مع منظمة الصحة العالمية، : منظومة األمم المتحدةضمن     )1

والمنظمة الدولية للطيران المدني، ومكتب منظومة األمم المتحدة لتنسيق شؤون اإلنفلونزا، للتأكد من مراعاة 

ولعلكم تالحظون أن منظمة الصحة العالمية ال . فعال في عملية اتخاذ القرارات بشكل مصالح السياحة وشواغلها

ويبقى .  على انتشار الفيروس ضئيالاتوصي في هذه المرحلة بوضع أي قيود على السفر، ألن لهذه القيود تأثير

 .هذا موقفنا المركزي العلني من هذا الموضوع

، مع لية منسقي اإلنفلونزا، التي أنشئت للتأهب إلنفلونزا الطيورقمنا على الفور بتشغيل هيك: الدول األعضاءمع  )2

تذكير كل المنسقين بالتوجيهات والعبر المستخلصة من تمارين المحاكاة اإلقليمية، وحملهم على مواكبة السرعة 
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وصيات توفير معلومات مفصلة وتلنا طوال األيام العشرة الماضية وواص. التي تعتمدها األمم المتحدة للمواجهة

 .استنادا إلى تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية

، وهي تتألف من رابطات قمنا على الفور بالدعوة إلى التئام شبكة التصدي للطوارئ السياحية: قطاع السياحةمع  )3

ونحن . كبرى للشبكات العالمية للسفر والسياحة، من القطاع العام والقطاع الخاص في كافة مجاالت السياحة

 . في هذا العمل الوثيق مع قطاع السياحة لمواكبة تطورات الوضعمستمرون

  

ولقد تم اختيار هذه الصيغة للتواصل الموجه مع المنسقين في دولنا األعضاء ومع قطاع السياحة لكونها الوسيلة األنسب 

 ضرورة لذلك، أو واألكثر فعالية لتبادل المعلومات معكم، بينما نعمل على تالفي استرعاء اهتمام الجمهور حيث ال

فقطاع السفر والسياحة العالمي حساس للغاية إزاء وقائع من هذا النوع، وهو بالتالي يتطلب . تالفي إعالن البيانات

ولقد قامت المنظمة بالتحضير كثيرا لهذا النوع من األوضاع، السيما كنتيجة للتأهب إلنفلونزا الطيور، . مقاربة حذرة

  .2006لتنفيذي في بناء على تعليمات المجلس ا

  

 لكن أنشطة التأهب . وفقا لمنظمة الصحة العالمية-وفي الوقت الراهن، ال تزال الشكوك مخيمة على الوضع الصحي 

 أعادت الثقة وساعدت على تجنب انعكاسات ال لزوم – ومنظمتنا جزء ال يتجزأ منها –الكثيفة في منظومة األمم المتحدة 

  .لها على قطاع السياحة

  

  2008أكتوبر /أنشطة أخرى جرت منذ تشرين األول    - ثانيا
  

، وفقا 2009-2008من وقتنا وجهودنا لألزمة، واصلت المنظمة تنفيذ برنامج عمل الفترة إضافة إلى تكريس قسم هام 

ا بها تلقيتم بيانا مفصال باألنشطة التي قمن. 2007نوفمبر /للمخطط األصلي وكما أقرته الجمعية العامة في تشرين الثاني

باختصار شديد، كل األنشطة التي تم . ، وسوف تتاح لكم الفرصة في هذه الدورة لمواصلة بحث هذه المسألة2008في 

  .وفي بعض المجاالت، أضيفت أنشطة أخرى لتلبية طلبات األعضاء دون تكبد نفقات إضافية. التخطيط لها نفذت كاملة

  

 عدة آالف موظف سياحي من الدول األعضاء، إضافة إلى العديد ، بمشاركة2008 لقاء تقني في 80أكثر من تم عقد 

هذه المؤتمرات التقنية والندوات وحلقات العمل كانت مفيدة ليس فقط لتبادل . من الخبراء ومن ممثلي القطاع الخاص

ات وجهات النظر، وتعميم أفضل الممارسات، والتوصل إلى استنتاجات وتوصيات لمواصلة عمل المنظمة وعمل إدار

 في مجاالت عمل محددة، وأتاحت لهم فرصة السياحة الوطنية، بل شكلت أيضا آلية أساسية لتدريب موظفي السياحة

  .إقامة اإلتصاالت والشبكات مع نظرائهم في بلدان أخرى

  

ي ، الذالسياحة، محرك إليجاد فرص العمل: المؤتمر الدولي الخامس لإلحصاء السياحيأبرز هذه اللقاءات ربما كان 

 بلدا نظروا في 66 مشارك من 500حوالي . مارس الماضي، في بالي، بدعم سخي من حكومة إندونيسيا/عقد في آذار

التوصيات الجديدة لتجميع ومعالجة اإلحصاءات السياحية، قبل أن يركزوا اهتمامهم على ما للسياحة من انعكاسات على 

 وساهم .تها إليجاد المزيد من فرص العمل الالئقة في القطاعالعمالة، وعلى كيفية اإلفادة إلى أقصى حد من إمكانا

المؤتمر أيضا في تعزيز تعاوننا مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي، في عدة 

  .مجاالت
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قد تم وع المساعدة التقنية، أما في مجال تقديم الدعم المباشر لألعضاء، فإن المنظمة واصلت تنفيذ عدد كبير من مشاري

، أنجزت منظمة السياحة العالمية، أو 2009-2008وفي فترة السنتين . تمويلها جميعا من موارد خارجة عن الميزانية

وباإلضافة، يجري حاليا ).  مليون دوالر أمريكي5.3بميزانية إجمالية قدرها ( مشروعا للمساعدة اإلنمائية 13تقوم بتنفيذ 

ع لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ما يعني أن المنظمة، إذا نجحت هذه المشاريع، تكون قد تمكنت من  مشاري8تنفيذ 

 ماليين يورو من صندوق األهداف اإلنمائية لأللفية لمساعدة البلدان في جهودها للتنمية السياحية ذات 10الحصول على 

، ةليمي لتنمية الساحل األفريقي الذي يموله مرفق البيئة العالميالمشروع اإلق. الصلة بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

وأخيرا، تقوم المنظمة . والمشروع الخاص بتغير المناخ والسياحة في الجزر الصغيرة يواصالن تطورهما بشكل عادي

لشركاء ، بمساهمة من بعض ا)ST-EP( مشروعا أصغر من مشاريع السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 72بتنفيذ 

لم يسبق له  دولة عضو، وهو عدد 55وبصورة عامة، تقوم المنظمة حاليا بمشاريع للمساعدة اإلنمائية في . الخارجيين

  .مثيل

  

 قام بها موظفون كبار من المنظمة وخبراء خارجيون  قصيرة األمد بعثة ميدانية250أكثر من ، تم إيفاد 2008في 

 محددة تقدم بها األعضاء، وساهمت إما في  ودعواتت تلك البعثات لتلبية طلباتولقد جاء. فوضتهم المنظمة لهذه المهام

إطار العمل والحصول على التمويل تقديم المشورة المباشرة بشأن السياسات السياحية أو القضايا التشريعية، أو إعداد 

 مساعدة إدارات السياحة الوطنية لمشاريع محتملة للمساعدة اإلنمائية، أو الستعراض تطور تنفيذ المشاريع، أو لمجرد

على تحسين صورة السياحة أو للحصول على مزيد من الدعم لها من البرلمانات، أو رؤساء الدول، أو وزراء المالية، 

، تمكنا من تحقيقها وهذه زيادة ملحوظة في دعمنا المباشر لألعضاء، مقارنة بالسنوات الماضية. أو الصحافة الدولية

  .لمخصصات في ميزانيتنا المحدودةبنفس القدر من ا

  

 قدرتها على الوصول إلى جماهير العالم بواسطة سياسة أفضل لإلعالم، زادت منوأخيرا، يجدر الذكر أن المنظمة قد 

  .وبفضل تعزيز حضورها في أكبر عدد ممكن من المحافل

  

  الوضع المالي واإلداري لمنظمة السياحة العالمية    -ثالثا 
  

 سالمتها ، تمكنت المنظمة من المحافظة على2008رة الصعوبات اإلقتصادية التي نشهدها منذ صيف على الرغم من فت

ويجري مؤخرا اعتماد سياسة الحذر في اإلنفاق في . المالية، ومن الوفاء بالتزاماتها إزاء األعضاء وإزاء موظفيها

 آليات ترسيخكما تم . وما اتصل منها بالبرنامجاألمانة، حيث خفضت إلى أدنى الحدود، كلما أمكن، التكاليف اإلدارية 

 أصبحت أيضا ممارسة 2007وآليات التنسيق الداخلي ألنشطة البرنامج التي وضعت في أواسط . المراقبة المالية

  .، مع السماح بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدم لألعضاءمألوفة، ما أتاح تحقيق وفورات هامة وخفض التكاليف

  

في هذا الصدد إلى أن النجاح الذي حققته األمانة في جمع األموال من خارج الميزانية ألنشطة المساعدة وتجدر اإلشارة 

اإلنمائية كانت حاسمة لزيادة الخدمات التي تقدم لألعضاء، وذلك دون اإلضطرار إلى زيادة الميزانية العادية واشتراكات 

  .األعضاء إلى المنظمة
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فحتى . يد، إذ سددت الدول األعضاء ما يترتب عليها في وقت أبكر من السنة الماضية المالية بدأت بشكل ج2009سنة 

وإذا احتسبنا مصادر أخرى لإليرادات، مثل .  في المئة من اشتراكات الدول األعضاء57مارس، تم تلقي /نهاية آذار

 بأن مئة، ما يعطينا ضمانات معقولة في ال71المنشورات، والمتأخرات، واإليرادات المتفرقة، فإن هذه النسبة ترتفع إلى 

وسوف نستعرض كل المسائل ذات . المنظمة سوف تتمكن من عبور السنة الجارية بتنفيذ كل األنشطة التي خططت لها

  .الصلة بذلك في البنود التالية على جدول األعمال

  

إلى تعزيز مراجعة شاملة ترمي ب القيام في األشهر الثالثة الماضيةبقدوم مدير جديد لشؤون اإلدارة والمالية، تم 

تشمل هذه المراجعة تحليال لنقاط الضعف والقوة والفرص واألخطار لمختلف . ، والعملية مستمرةاإلجراءات اإلدارية

مجاالت العمل في األمانة، السيما ما يتصل منها بالتقارير األخيرة التي تلقتها المنظمة من مراجعي الحسابات، بما 

، بواسطة إجراءات استشارية وأعطيت األولوية للمخاطر والتحديات التي تم تحديدها. يش المشتركةيشمل وحدة التفت

ويقوم فريق اإلدارة برصد تنفيذ . داخلية مكثفة، ما أدى إلى وضع خطة عمل لمختلف مجاالت العمل اإلداري والمالي

  .خطة العمل عن كثب

  

 من النظام المالي التي 13مكين المنظمة من اإللتزام الكامل بالمادة الهدف الرئيسي لعملية التوطيد اإلداري هذه هو ت

ويجري ذلك وفق ممارسات . إنشاء آليات للرقابة الداخلية تكفل اإلدارة المالية بكفاءة وشفافيةتفرض على األمين العام 

ييس المحاسبة، وتحديد المعايير وهناك جوانب إضافية لهذا اإلطار، وهي تشمل تحديث مقا. مقبولة لإلدارة المالية الجيدة

  .األخالقية، وما اتصل بالتقارير والوثائق، ومراجعة ممارسات المشتريات
  

  . إلجازة الترجمات وتفويض السلطةوتم أيضا إحراز تقدم جيد في تنفيذ نموذج جديد
  

زز هذه الثقافة بتوطيد عمليات وتتع. ويتوقع أن تسفر هذه العملية عن بلورة ثقافة جديدة في المنظمة قائمة على النتائج

 وإن قيام ممثل عن رابطة الموظفين، .بعض النتائج باتت جلية. داخلية تتطلب القيادة والكفاءة والمساءلة من أصحابها

لتغير سلوك  ا جيد مثااليشكالنألول مرة على اإلطالق، بتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي، ومضمون هذا التقرير، 

  . اإلدارةالموظفين وسلوك

*  *  *  

ند منعطف، وأيا كان اإلتجاه الذي ستتخذه، فإن فالمنظمة اليوم ع.  دورة خاصة حقاكما قلت في بداية كلمتي، هذه

قائمة  كمنظمة نضرة وتقدمية تحوالت كبرى سرعان ما ستحدث لتمكن منظمة السياحة العالمية من دخول العقد الجديد

  .على المشاركة


