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  الدورة الخامسة والثمانون

  2009مايو / أيار8 و7باماكو، مالي، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة

  2013-2010بمرشح لمنصب األمين العام للفترة 
 

 1اإلضافة 
 
 
 
  

  مذكرة من األمين العام

  

 إلى أعضاء المجلس التنفيذي وإلى رئيسه لطلب سفارة لبنان في إسبانيا، يرفق األمين العام بالوكالة طيهتلبية 

، بشأن ترشيح السيد عرب حب اهللا إلى رسالة معالي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، السيد فوزي صلوخ

 .2013- 2010منصب األمين العام لمنظمة السياحة العالمية للفترة 
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  توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة

  2013-2010بمرشح لمنصب األمين العام للفترة 
 

 1اإلضافة 
 

  

  ترجمة من الفرنسية
  

  سفارة لبنان

  مدريد

  

  عاجل
  

تتقدم سفارة لبنان في مدريد بتحياتها إلى األمانة العامة لمنظمة السياحة العالمية، وإلى رئيس المجلس التنفيذي 

ظمة، وإلى سائر أعضاء المجلس التنفيذي، وتتشرف إذ ترفق لهم رسالة معالي وزير الشؤون الخارجية، للمن

السيد فوزي صلوخ، بشأن ترشيح السيد عرب حب اهللا إلى منصب األمين العام لمنظمة السياحة العالمية للفترة 

2010-2013.  

  

العام للمنظمة وتشكره سلفا على تفضله بأن يرسل لنا ل على تعاون األمين وِعوإن سفارة لبنان في مدريد، إذ تُ

نسخة عن المذكرة التي سوف تعمم بواسطتها الوثيقة المرفقة على السلطات المعنية، تغتنم هذه الفرصة لكي 

  .تعرب مجددا لمنظمة السياحة العالمية عن فائق آيات التقدير

  

  2009مارس / آذار26مدريد،                 
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  ة اللبنانيةالجمهوري

  وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين

  الوزير
  

  2009مارس / آذار23بيروت،                 

  

  :إلى

  رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

  أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

  األمين العام لمنظمة السياحة العالمية

  

، حيث أعلمتكم بقرار لبنان ترشيح السيد عرب حب اهللا إلى 2009اير فبر/ شباط26عطفا على رسالتي المؤرخة 

  ،2013- 2010منصب األمين العام لمنظمة السياحة العالمية للفترة 

  

 التي وجهها إلى أعضاء المنظمة، حيث CONF/1040/2009وردا على ما أشار إليه األمين العام في مذكرته 

، على أن ال مبرر لهاقدمهم بلدان تترتب عليها اشتراكات متأخرة يذكرهم فيها بقرار عدم التوصية بمرشحين ت

يترك بالتالي للمجلس التنفيذي، في دورته القادمة في باماكو، بت مقبولية ترشيح السيد حب اهللا الذي ال يعتبر 

بنان في  الموجهة إلى سفارة لCONF/1221/2009، كما يذكر األمين العام في مذكرته "مرشحا محتمال"حاليا إال 

  إسبانيا، ما يعني أنه ال يرد على القائمة التي تتضمن المرشحين الثالثة اآلخرين الذين أعلن عنهم،

  

  :أتشرف إذ ألفت انتباهكم إلى األمور اآلتية

  

أبدى لبنان دوما حرصه على الوفاء باشتراكاته إلى مختلف الهيئات الدولية التي هو عضو فيها، السيما 

ة إلى منظمة السياحة العالمية، نظرا لما لقطاع السياحة، عبر تاريخه، من مكانة رئيسية في اشتراكاته المترتب

وبالفعل، قبل الحرب، كان . 1990- 1975اقتصاده الذي أصابه الجمود تحت وطأة األحداث المأساوية لحرب 

نة اجتهد كي يستعيدها منذ لبنان المقصد السياحي الرئيسي في اإلقليم بفضل موارده الطبيعية والبشرية، وهي مكا

  .1974 عددا من الزائرين يوازي ما استقطبه في 2005نهاية الحرب، ما جعله يستقطب في عام 

  

مع مر التسعينات، أصبحت المالية العامة اللبنانية، وهي مثقلة بعبء الدين العام الهائل الذي تجاوزت نسبته 

بعد الحرب خالل سنوات اإلعمار وإنشاء بنى تحتية   في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو دين تراكم150

  .دها قطاع السياحة في موسم الصيفحديثة، أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على اإليرادات التي يول

  

 كانت تشير إلى رقم قياسي لعدد السياح المنتظرين، وهو اتجاه تأكد في النصف 2006التوقعات لموسم صيف 

، 2006يوليو / تموز12لكن حدث ما لم يكن في الحسبان في عز الموسم، في . 2006يونيو /األول من حزيران

 يوما، قصفت خاللها كل األراضي الوطنية 33 انتقامية هائلة طوال حين عمدت إسرائيل إلى القيام بأعمال
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 مدني، وتدمير الغالبية العظمى للبنى التحتية المدنية التي كانت قد أنشئت حديثا، 1200فتسببت بمقتل أكثر من 

تدهور ولقد أدى ذلك إلى . وتهديم عشرات اآلالف من المساكن، بغض النظر عن الخسائر في إيرادات الميزانية

  .المالية العامة اللبنانية تدهورا كبيرا

  

فمنذ ذلك الحين، وألسباب . 2005عالوة على ذلك، تعود آخر ميزانية صوت عليها البرلمان اللبناني إلى سنة 

وال . ، لم يصوت البرلمان على أي ميزانية2008 و2007مختلفة يذكر منها الجمود الذي أصاب البرلمان في 

ومن الواضح أن الحكومة ستقوم بما يلزم، حالما تحل .  موضع نقاش في مجلس الوزراء2009تزال ميزانية 

  .عقدة الميزانية، من أجل تسوية اشتراكاتها المتأخرة

  

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن لبنان عضو مؤسس في األمم المتحدة، وأنه قام دائما بنشاط كبير في كل 

 وهو مركز مميز للثقافة والسياحة، إذ ليس من الصدف أن تعلن بيروت هذه .المؤسسات الشقيقة أو التابعة لها

وليس هناك ما يخالف المنطق في . الفرنكوفونيةالسنة عاصمة عالمية للكتاب وأن يستضيف لبنان األلعاب 

ا ننتهجه بل إن ذلك حق نتمسك به كعنوان لم. ترشيحنا للبناني كفؤ لمنصب األمين العام لمنظمة السياحة العالمية

من سياسة للمشاركة النشطة في المنظمات الدولية، والسيما في منظمة األمم المتحدة حيث سيشغل لبنان مقعدا 

  .2009 سنتين، اعتبارا من أواخر لفترة مجلس األمنفي 

  

  السادة ممثلي البلدان األعضاء،

  

، من مصاعب مالية بسبب األزمة ثمة بلدان عديدة، متقدمة أو نامية، تعاني، مع أنها تجنبت ويالت الحرب

غير أن ذلك لن يمنع لبنان من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية اشتراكه إلى المنظمة عن . العالمية الحالية الحادة

 بالسرعة 2008 في أقرب اآلجال، مع التوضيح بأنه لن يتخلف عن الوفاء بالتزاماته المتأخرة عن 2007سنة 

ب منكم أن تتفضلوا بتأكيد مقبولية ترشيح السيد عرب حب اهللا إلى منصب األمين العام ولهذا السبب أطل. الممكنة

  .لمنظمة السياحة العالمية، أسوة بالمرشحين الثالثة اآلخرين

  

وأخيرا، أود أن أقول لكم إن لبنان الذي تمكن أبناؤه من اإلنتشار في أصقاع المعمورة، في أمريكا الالتينية كما 

ي أوروبا كما في أستراليا، ليس فقط بفضل ما يحرك أبناءه من رغبة في اإلكتشاف وتوق إلى في أفريقيا، وف

المعرفة، بل، وعالوة على كل شيء، بفضل قدرتهم على التكيف وبفضل تقليد عريق في إعالء التواصل 

هرة وسياحة البشري المتعدد الثقافات، لبنان لن يتوانى عن وضع تجربة مرشحه وخبرته في خدمة منظمة مزد

  .تعزز قيم األخوة والسالم

  

  

  وزير الشؤون الخارجية والمغتربين                

  )توقيع(                

  فوزي صلوخ                
 


