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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

 4114 أكتوبر/تشرين األول 4-1،  سمرقند، أوزبكستان

 المؤقتمن جدول األعمال )ز(  3 البند

 
 
 

 تقرير األمين العام

 الوضع الراهن واألنشطة الجارية .لالجزء األو  

 ( تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةز) 

 الخلفي ة واألساس المنطقي: .أوال

 فريق (، تّم تشكيل4113أيّار/مايو  42-42)بلغراد، صربيا،  سعين للمجلس التنفيذيخالل الدورة الخامسة والت .1

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 الفريقبالمشاركة في  عن اهتمامها التاليةول األعضاء الد تعبّر .4

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

 . الفريق العاملختيرت لرئاسة ا

اإلنمائية الرسمية وبموافقة المجلس التنفيذي، باتت إسبانيا أعضاء الفريق العامل المعني بالمساعدة بناًء على اقترا   .3

-4مجلس التنفيذي )سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، الدورة الثامنة والتسعين للتشّكل عضواً فاعالً في الفريق العامل منذ 

 (. CE/DEC/8(XCVIII) - 4114حزيران/يونيو  6

كمنظّمٍة دولية الرسميّة  ةاإلنمائيلمساعدات ل األهليّة طلب الحصول علىللمّرة األولى ة منظّمة السياحة العالميقّدمت  .4

في ذلك الوقت ، وقد نجحت ن والتنمية في الميدان االقتصاديمنّظمة التعاو/ةاإلنمائيلجنة المساعدات  أمام، 4111في العام 

 . األطراف الثنائيّة اإلنمائية الرسمية تمساعدااألهليّة للفي الحصول على 

( تقديم : )أ؛ تدعو الحاجة إلى استثناءين اثنين، هما4114في العام  مةلكي يتّم القبول بإعادة تقديم طلب المنظّ  لذلك، .5

األساسيّة  الميزانيةكي من يرمليون دوالر أم 41م بتخصيص مبلغ ؛ )ب( االلتزاالخمس سنواتلب قبل انقضاء فترة الالط

 . ةاإلنمائيلألعمال 

 الفريقأولويات  ثانياً. 

 : التاليةات األولويز على تحقيق يركّ ة الرسمي ةاإلنمائي مساعدةلالفريق العامل المعني باما زال  .6
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والقيام بخطوات  مساعدة اإلنمائية الرسمية؛للمة السياحة العالمية تحقيق األهليّة الكاملة لمنظّ  من أجلعي الس (أ )

منظّمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/اإلنمائيّة لجنة المساعدةأعضاء التواصل التي تشمل 
1
وممارسة  ؛

  من خالل وزارات السياحة؛ اإلنمائيّة لجنة المساعدة ضمن ةالشؤون الخارجيمجال النظراء في وى تسالضغط على م

 على األسسالمجتمع الدولي،  على مستوى مواردالحشد ل مالئٍم أكثرفي بناء إطار عمل دعم المنظّمة  (ب )

 ة األطراف. المتعّددة والثنائي

 العمل المنتظم للفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية ثالثاً. 

سانتياغو دي كومبوستيال، مجلس التنفيذي )الدورة الثامنة والتسعين لل اجتماعاً واحداً على هامش أعمالفريق عقد ال .2

 .أدناه كما هو مبيَّن ،هدافهأ مع التي تنسجمسلسلة من األنشطة أطلق و (، 4114حزيران/يونيو  6-4إسبانيا، 

 متابعة: الثالثاالجتماع  ألف. 

 في، إسبانيا، سانتياغو دي كومبوستيالفي  الثالث هاجتماعة الرسمية اإلنمائيالمساعدة ب المعنيمل افريق العالعقد  .8

المرتبطة بخطّة عمل الفريق، التداول في التطّورات ى عل الثالثاالجتماع  نقاشات. ورّكزت 4102 حزيران/يونيو 5

والمبادرات المتّخذة على ضوء األولويات التي حّددها الفريق، واستعراض النتائج التي تّم تحقيقها منذ انعقاد االجتماع 

(، للسما  للفريق باتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخطوات 4114اني/يناير، كانون الث 41السابق )مدريد، إسبانيا، 

 المستقبلية. 

 تّم الترحيب بإسبانيا كعضو جديد في الفريق. وقد شارك في االجتماع استثنائياً ممثٌّل من مالطا كُمراقِب.  .2

وعلى الرغم من أنَّ منظَّمة السياحة العالمية قد أنجزت ملّف إعادة تقديم طلبها للحصول على  ،أُبلِغ الفريق بأنَّه .11

 4114العام في  عادي، غير أنَّ القرار قد اتُِّخذ أخيراً بعدم تقديم طلب األهلية كمنظّمة دولية للمساعدة اإلنمائية الرسمية

حول البدائل التي  ة/منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياإلنمائيّ  لجنة المساعدةمجّدداً، ومواصلة النقاش مع 

حدة بعين ت األمم المتّ مابعض منظّ اعتمدتها النماذج التي  أخذ، مع مة وميزانيتهامنظّ الامج بر يةهيكلمع  أكثر ناسبتت

 .االعتبار

 احتمالَين ممكنَين:  قدَّمت األمانة .11

المنظَّمة الدولية المؤه لة للمساعدة اإلنمائية الرسمية لمنظَّمة مواصلة البحث في فرصة منح صفة  (أ )

، على أساٍس استثنائي، نظراً إلى أنَّ المنظَّمة هي وكالةٌ تابعة لألمم المتَّحدة، أي أنَّ التنمية تشكِّل السياحة العالمية

ضمن منظومة  تقوم بها األمانةجزءاً أساسياً من مهّمتها ووجودها. وسوف يقتضي ذلك تعزيز جهود المناداة التي 

قائمة القطاعات األساسية الُمساِهمة في التنمية لوضع السياحة على الجهات المانحة، األمم المتّحدة وفي أوساط 

 "الوكاالت المتخّصصة في التنمية". ولوضع منظَّمة السياحة العالمية على قائمة 

إيجاد طريقة فع الة من حيث التكلفة إلنشاء صندوق أو حساب خاص، على غرار ما نف ذته وكاالت أخرى  (ب )

ةتابعة لألمم المتَّحدة، وللتدليل على استخدام األموال  . اإلنمائية الرسميةالمساعدة ب لألنشطة و/أو البلدان المختص 

 ذلك تقديم اقترا  إلى الجمعية العامة المقبلة. وقد يستدعي

أكَّد ممثاّل كينيا وجامايكا على ضرورة قيام األمانة، وإلى جانب مواصلة جهودها من أجل اكتساب صفة المنظّمة  .14

 نائية األطرافالثبناء على أهليتها للمساعدة اإلنمائية الرسمية الدولية المؤهّلة للمساعدة اإلنمائية الرسمية، ببذل المساعي لل

 من أجل زيادة موارد المنظَّمة من خارج الميزانية. 

 : ما يلي، تّم االتّفاق على االجتماعالتي جرت خالل نقاشات ر العلى أث .13

مواصلة البحث في فرصة منح صفة المنظَّمة الدولية المؤهّلة للمساعدة اإلنمائية الرسمية لمنظَّمة السياحة  (أ )

ستثنائي، نظراً إلى أنَّ المنظَّمة هي وكالةٌ تابعة لألمم المتَّحدة، أي أنَّ التنمية تشكِّل جزءاً العالمية، على أساٍس ا

 أساسياً من مهّمتها ووجودها؛

                                            

 /dac/http://www.oecd.orgمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: لجنة المساعدة اإلنمائية الرسمية/منظ   1 
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وكاالت أخرى  قامت بهإيجاد طريقة فّعالة من حيث التكلفة إلنشاء صندوق أو حساب خاص، على غرار ما  (ب )

  ؛استخدام األموال لألنشطة و/أو البلدان المختّصة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية لتدليل على، واتابعة لألمم المتَّحدة

وضع منظَّمة السياحة العالمية على قائمة الوكاالت المتخّصصة في "التنمية" عبر جهود المناداة التي تبذلها،  (ج )

ضمن مجموعة األمم المتّحدة وهذا يشمل تحقيق الفائدة القصوى من أثر مساهمة المنظَّمة في تقاسم التكاليف 

 اإلنمائية؛ 

 مواصلة تعزيز جهود المناداة في إطار وضع السياحة على قائمة القطاعات ذات التأثير الكبير على التنمية؛  (د )

مكانة مع الكيانات األخرى التابعة لألمم المتَّحدة حول المسائل المرتبطة بالتجارة، وتحقيق  بشكل وثيقالعمل  (ه )

التجارة في الخدمات" )قطاع ضمن فئة "ة، على اعتبار أنَّ السياحة مصنَّفة سياحة على أجندة التجارراسخة لل

ي تعتمده لجنة المساعدات اإلنمائيّة/منّظمة التعاون والتنمية في الميدان القطاعات الذ إنتاجي( بحسب تصنيف

 االقتصادي؛

حدة اإلنمائية، الركيزة الثالثة مجموعة األمم المتّ تعزيز حضور منظَّمة السياحة العالمية ودورها ضمن  (و )

 . حدة اإلنمائييرأسها مدير برنامج األمم المتّ التي  مجلس الرؤساء التنفيذيينل

بناًء على توصية من الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية، نظَّمت منظَّمة السياحة العالمية مع المكسيك  .14

ل الرفيع المستوى للشراكة  جلسةوجنوب أفريقيا  التداول حول "السياحة كمحّرك للنمو والتنمية"، في خالل االجتماع األوَّ

(، مع إيالء اهتمام خاص للبلدان 4114أبريل نيسان/ 16- 15ال )مكسيكو سيتي، المكسيك، العالمية من أجل التعاون الفعَّ 

ال. بعة بمتااألمانة تقوم والبلدان النامية. و ة الدخلطالمتوسّ   عمل الشراكة العالمية من أجل التعاون الفعَّ

عمل في  حلقةستقوم األمانة بتقديم المشورة للفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية بشأن فرصة تنظيم  .15

الربع األخير من اً في يبروكسل، حيث يُفتَرض حضور ممثّلين عن االتّحاد األوروبي، علماً أنَّه من الممكن انعقادها مبدئ

ل من العام  4114العام   .4115أو في الربع األوَّ

 ة الرسمي ةاإلنمائيعدة المساب المعني لفريق العاملل الرابعاالجتماع  وتاريخ انعقاد مكان . باء

الدورة  أعمالعلى هامش ة الرسمي ةاإلنمائيمساعدة هلية للاألب المعنيمل افريق العلل الرابعاالجتماع اتُِخذ قرار بعقد  .16

ل 4-1) والتسعين للمجلس التنفيذي التاسعة  (. أوزبكستان، سمرقند، 4114 أكتوبر/تشرين األوَّ

 البحث في إمكانات تحقيق األهلية الكاملة للمساعدة اإلنمائية الرسمية: األمانةخذة من قبل اإلجراءات األخرى المت   رابعاً.

، 4114العام مساعدة اإلنمائية الرسمية في مة دولية للمنظّ ك على األهليةالحصول قرار عدم إعادة تقديم طلب عمالً ب .12

حول  اإلنمائيّة/منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لجنة المساعدةواصلت منظَّمة السياحة العالمية النقاش مع 

حدة بعين األمم المتّ  بعض وكاالتاعتمدتها امج المنظّمة وميزانيتها، مع أخذ النماذج التي بر البدائل التي تناسب هيكلية

 االعتبار.

فريق لجنة المساعدة اإلنمائيّة حول تسعى منظَّمة السياحة العالمية إلى إقامة حوار وثيق مع رئاسة مكتب  .18

)كندا(، إلى جانب مواصلة البحث في طرق الحصول على صفة المنظّمة الدولية المؤهّلة  اإلحصاءات المالية اإلنمائية

 ، مع إمكانية إنشاء "صندوق للمساعدة اإلنمائية الرسمية لمنظّمة السياحة العالمية".مساعدة اإلنمائية الرسميةلل

 الواجب ات خاذها من قبل المجلس التنفيذيخامساً. اإلجراءات 

 يُطلب من المجلس التنفيذي أن: .12

لمنظّمة ة الكاملة هليتحقيق األسعياً لة الرسمي ةاإلنمائيالمساعدة ب المعني ملافريق العالأنشطة يحيط علماً ب (أ )

رعمالً باوحشد موارد جديدة للمنظّمة ة الرسمي ةاإلنمائيلمساعدة لة العالميالسياحة   ؛ CE/DEC/4(XCV)  لمقرَّ

  ؛الثنائية األطراف نمائية الرسميةاإللمساعدة للة مة مؤهّ مة السياحة العالمية كمنظّ منظّ  يحيط علماً بمركزو (ب )
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لوضع السياحة على قائمة القطاعات يدعم أنشطة منظَّمة السياحة العالمية الرامية إلى تعزيز جهود المناداة و (ج )

ذات التأثير الكبير على التنمية ولوضع منظَّمة السياحة العالمية على قائمة الوكاالت األممية المتخّصصة في 

 "التنمية"؛

مة السياحة منظّ  وصيّاتخصالخيارات البديلة التي تتناسب مع  بالتوّسع في النظر في االقترا  يدعمو (د )

  ة. الرسمي ةاإلنمائيلمساعدة ل مةللمنظّ بهدف تحقيق األهليّة الكاملة  ،ةالعالمي
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