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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7102 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 ( من جدول األعمال المؤقتو)3البند 

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الوضع الراهن واألنشطة الجارية :لاألو  الجزء 

 ( تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةو)

 الخلفي ة واألساس المنطقي .أوال

 (، تّم تشكيل فريق7103أيّار/مايو  72-72)بلغراد، صربيا،  سعين للمجلس التنفيذيخالل الدورة الخامسة والت .0

أفريقيا، بهدف دعم جهود األمانة من أجل تحقيق جنوب الذي قّدمته  قترا ، بعد االةالرسمي ةاإلنمائيالمساعدة  بشأنعمل 

جديدة لدى منظّمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وحشد موارد ة الرسمي ةاإلنمائياألهليّة الكاملة للمساعدة 

 للمنظّمة. 

: مصر، الرسمية ةاإلنمائيالمساعدة ب امل المعنيالع يقالفربالمشاركة في  عن اهتمامها التاليةول األعضاء الد تعبّر .7

التي  جنوب أفريقياوة كوريا، وريينيا، وموريتانيا، والمكسيك، وجمه، وفرنسا، وألمانيا، وجامايكا، وكواإلقليم الفالمندي

بناًء على اقترا  أعضاء الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية وبموافقة . الفريق العاملختيرت لرئاسة ا

المجلس التنفيذي، باتت إسبانيا تشّكل عضواً فاعالً في الفريق العامل منذ الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي 

 (.CE/DEC/8(XCVIII) - 7104حزيران/يونيو  6-4)سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

كمنظّمٍة دولية الرسميّة  ةاإلنمائيلمساعدات ل األهليّة طلب الحصول علىللمّرة األولى ة منظّمة السياحة العالميقّدمت  .3

في ذلك الوقت ، وقد نجحت ن والتنمية في الميدان االقتصاديمنّظمة التعاو/ةاإلنمائيلجنة المساعدات  أمام، 7100في العام 

لذلك، لكي يتّم القبول بإعادة تقديم طلب المنظّمة؛ . األطراف الثنائيّة اإلنمائية الرسمية تمساعدااألهليّة للفي الحصول على 

م بتخصيص مبلغ تدعو الحاجة إلى استثناءين اثنين، هما: )أ( تقديم الطلب قبل انقضاء فترة السنوات الخمس؛ )ب( االلتزا

 يّة لألعمال اإلنمائية.كي من الميزانية األساسيرمليون دوالر أم 71

للمساعدة اإلنمائية  مؤهلةال دوليةال من المنظماتلكي تصبح المنظمة  إعادة تقديم طلباألمانة بعدم قرار  على أثر .4

لجنة المساعدة اإلنمائيّة/منظّمة التعاون والتنمية في واصلت منظَّمة السياحة العالمية النقاش مع ، 7104الرسمية في العام 

حول البدائل التي تناسب هيكلية برامج المنظّمة وميزانيتها، مع أخذ النماذج التي اعتمدتها بعض وكاالت  االقتصاديالميدان 

 األمم المتّحدة بعين االعتبار.

 الفريقأولويات  ثانياً. 

 : في ما يلية الرسمي ةاإلنمائي مساعدةلالفريق العامل المعني با تتمثل أولويات .2

على مستوى لجنة  مساعدة اإلنمائية الرسميةللمة السياحة العالمية األهليّة الكاملة لمنظّ تحقيق  من أجلعي الس (أ )

 ؛منظّمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديفي  المساعدات اإلنمائية
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 األطراف.  تعّددبشكل ثنائي وم المجتمع الدولي من مواردالحشد لمالءمةً  أكثرفي بناء إطار دعم المنظّمة و (ب )

 العمل المنتظم للفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية ثالثاً. 

  العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةاجتماعات الفريق   ألف.

 مع التي تنسجممن األنشطة  مجموعةأطلق و أفريقيا سلسلة من االجتماعات ترأستها جنوب فريقشكيله، عقد الت منذ .6

 .أدناه مبيَّنكما هو  ،هدافهأ

ل في لندن هاجتماع الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعنيمل افريق العالعقد  (أ ) ، المملكة المتّحدة، في سفارة األو 

وز/يوليو  51جنوب أفريقيا، في  األهداف  تحديد. ورّكزت مداوالت االجتماع األّول بشكل أساسي على 3152تم 

 .واألنشطة العاّمة

 كانون 12في  إسبانيا، مدريد، في الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعني فريقلل الثاني االجتماع ُعقِد (ب )
 فريقمن ال بدعم  وتحسينه  المنّظمة عمل مراجعة على الثاني االجتماع نقاشات ورّكزت. 1122يناير /الثاني
 .الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعني

، اجتماعه الثالث في سانتياغو دي كومبوستيالعقد الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية  (ج )

 .3152حزيران/يونيو  1 في، إسبانيا

(i)  ،ورّكزت نقاشات االجتماع الثالث على التداول في التطّورات المرتبطة بخطّة عمل الفريق

يقها منذ انعقاد دها الفريق، واستعراض النتائج التي تّم تحقوالمبادرات المتّخذة على ضوء األولويات التي حدّ 

 بشأن الخطوات المستقبلية. مطلعة، للسما  للفريق باتّخاذ قرارات االجتماع السابق

(ii)  الة من  الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةأيَّد أعضاء اقترا  األمانة بإيجاد طريقٍة فعَّ

حيث الكلفة إلنشاء صندوٍق أو حساٍب خاص على غرار ما قامت به وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة، 

 ا النوع منوإثبات استخدام األموال لصالح أنشطة المساعدة اإلنمائية الرسمية و/أو البلدان المؤهلة لهذ

 مساعدات اإلنمائية الرسمية الثنائية.وبالتالي تحرير ال المساعدات

 2سمرقند، أوزبكستان، في للفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية في  االجتماع الرابعُعِقَد  (د )
ل/أكتوبر  . وخالل هذا االجتماع، أوضحت األمانة أنَّ خيار إنشاء صندوق  للمساهمات الثنائية 1122تشرين األوَّ
 قعة التمويل من خارج الميزانية هو خياٌر يتم النظر فيه حالياً.واستخدامه لتوسيع ر

(i) ع على مواصلة جهودها  األمانة الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةأعضاء  شجَّ

ٍك للتنمية، وعلى تقديم اقتراٍ  خالل االجتماع التالي  السياسية وجهودها على مستوى المناداة بالسياحة كمحرِّ

صة أو المرصودة. يق حول آلية تمويلللفر  للمساعدات اإلنمائية الرسمية المخصَّ

 01، في إسبانيا، مدريدللفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية في  الخامساالجتماع ُعِقَد  (ه )
َص هذا االجتماع للنظر في وضع تنفيذ أولويات الفريق ومناق .1122كانون الثاني/ يناير  شة اقتراح وقد ُخصِّ

 إنشاء آلية تمويل للمساعدات اإلنمائية الرسمية.

(i)  المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية )الُمشار َخلَُص االجتماع إلى أنَّ األولوية األولى للفريق العامل
على الرغم من الجهود المبذولة والتواصل مع منظمة  - انتفتهذا التقرير( قد  من)أ(  5إليها في الفقرة 

إلى الشروط  بالنظرو ،الفاعلين المساعدات اإلنمائيةوأعضاء لجنة  ون والتنمية في الميدان االقتصاديالتعا

حيث أنَّ منظمة السياحة العالمية  - التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة المقيِّدة في قواعد اإللزامية 

لن تصبح مؤهلة للمساعدات اإلنمائية الرسمية )بما في ذلك إضافتها إلى قائمة لجنة المساعدات اإلنمائية( 

 .الجاريةخالل دورة األربع سنوات 

(ii) ر تحري -هذا التقرير(  من)ب(  5)الُمشار إليها في الفقرة حقيق األولوية الثانية بالتالي، فإنَّ ت
ل جزًءا ال يتجّزأ من أنشطة األمانة المستقبلية. -المساعدات الثنائية الرسمية الثنائية   ينبغي أن تشكِّ
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(iii)  اة "صندوق السياحة من أجل التنمية"  -إنَّ إنشاء اآللية المالية المقترحة من أجل المساهمات  -الُمسمَّ
سيساعد األمانة في االستجابة إلى احتياجات  لتوسيع رقعة التمويل من خارج الميزانية اواستخدامهالثنائية 

 .أعضاء المنظمة وتحقيق واليتها

(iv)  ،باإلضافة إلى ذلك، سيخضع الصندوق للقواعد واألنظمة المرعية في منظمة السياحة العالمية
لة من خارج موارد الميزانية. ة باألنشطة المموَّ  وستسري عليه الترتيبات واإلجراءات الخاصَّ

(v)  أيَّد أعضاء الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية إنشاء صندوق السياحة من أجل
م رئيس الفريق إلى الدورة المئة للمجلس  فكرةالتنمية ضمن اإلطار المذكور أعاله. كما أنَّهم أّيدوا  أن يقدِّ

 أنشطة الفريق. بإتمامالتنفيذي اقتراحاً 

(vi)  د أعضاء الفريق المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية ثقتهم باألمانة ودعمهم لها في العامل جدَّ
ك  للتنمية.  مواصلة جهودها السياسية ومناداتها بالسياحة كمحرِّ

 تاريخ ومكان انعقاد االجتماع التالي باء.

ر عقد االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية في إطار الدورة  .2 المئة للمجلس تقرَّ
 .8105أيَّار/مايو  82(، في 8105أيَّار/مايو  82-82التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، في روفين، كرواتيا )

 الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذياإلجراءات  رابعاً.

 المجلس التنفيذي مدعو إلى أن: .8

تحقيق من أجل بلوغ الهدف المتمثل بة الرسمي ةاإلنمائيالمساعدة ب المعني ملافريق العالأنشطة يحيط علماً ب (أ )

 وفقاً وحشد موارد جديدة للمنظّمة ة الرسمي ةاإلنمائيلمساعدة لة العالميلمنظّمة السياحة ة الكاملة هلياأل

ربا  ؛ CE/DEC/4(XCV)لمقرَّ

 ؛الثنائية األطراف الرسميةنمائية اإللمساعدة للة مة مؤهّ مة السياحة العالمية كمنظّ منظّ  يحيط علماً بمركزو (ب )

ويوافق على االقترا  بإنشاء "صندوق السياحة من أجل التنمية" من أجل دعم جهود األمانة في حشد  (ج )

 الموارد للمساعدات اإلنمائية الرسمية؛

ويدعم أنشطة المنظمة لتعزيز جهود المناداة من أجل تسليط الضوء على موقع السياحة كقطاٍع له تأثير كبير  (د )

 .موقع منظمة السياحة العالمية كوكالة "تنموية" تابعة لألمم المتحدة من خالل رسائلها السياسية العامةوتنمية، على ال
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