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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 األعمال المؤقتمن جدول )أوالً()ح( 3البند 
 
 

 تقرير األمين العام

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

 )ح( تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية 

 الخلفيّة واألساس المنطقي: .أوال

(، تّم تشكيل فرقة عمل 4103أيّار/مايو  42-42)بلغراد، صربيا،  خالل الّدورة الخامسة والتّسعين للمجلس التنفيذي .0

أفريقيا، بهدف دعم جهود األمانة من أجل تحقيق األهليّة جنوب الذي قّدمته  قتراحبعد اال، الرسميّة اإلنمائيّةالمساعدة  بشأن

  جديدة للمنظّمة. الرسميّة وحشد الموارد ال اإلنمائيّةالكاملة للمساعدة 

: مصر، الدوليّة اإلنمائيّةبالمشاركة في فرقة العمل حول المساعدة  عن اهتمامها التاليةالّدول األعضاء  تعبّر .4

التي  جنوب أفريقياووريّة كوريا، ينيا، وموريتانيا، والمكسيك، وجمه، وفرنسا، وألمانيا، وجامايكا، وكواإلقليم الفالمندي

 العمل.  ريقفختيرت لرئاسة ا

ة األولى الرسميّة  اإلنمائيّةلمساعدات ل األهليّة الحصول علىطلب ياحة العالميّة منظّمة السقّدمت  .3 في العام للمرَّ

، وقد نجحت في الحصول على األهليّة ن والتنمية في الميدان االقتصاديمنّظمة التعاو/اإلنمائيّةلجنة المساعدات  أمام 4100

 واليتهاألّن  اإلنمائية الرسميةلمساعدات لاألهليّة الكاملة لم تحقّق منظّمة ال غير أنَّ . في ذلك الوقت الثنائيّةت لتقديم المساعدا

صهاالتي  الماليّة ، واالعتماداتامية ليست وحدها الّدول األعضاء(عالميّة )أي أّن الّدول الن والية ألنشطة المساعدات  تخصِّ

وط لجنة المساعدات وباالستناد إلى شرمليون دوالر أميركي.  41بـ المحدَّدةالحد األدنى لم تبلغ عتبة  الرسميّة اإلنمائيّة

 سنوات.  5منظّمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ال يمكن ألي منّظمة أن تعيد تقديم الطلب إالّ بعد مرور /اإلنمائيّة

( تقديم : )أاثنين، هما استثناءين؛ تدعو الحاجة إلى 4104في العام  لكي يتّم القبول بإعادة تقديم طلب المنظمة لذلك، .4

األساسيّة  ةميزانيالمليون دوالر أميركي من  41؛ )ب( االلتزام بتخصيص مبلغ الخمس سنواتالالطّلب قبل انقضاء فترة 

س   . اإلنمائيّةلألعمال تُكرَّ

 الفريقأولويات  ثانياً. 

 : التاليةاألولويّات التركيز على تحقيق الرسميّة  اإلنمائيّةمساعدات لالفريق العامل المعني با يتعيَّن على .5

والقيام بخطوات  مساعدة اإلنمائية الرسمية؛للتحقيق األهليّة الكاملة لمنظمة السياحة العالمية من أجلعي لسا (أ )

منظّمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/اإلنمائيّةلجنة المساعدات  أعضاء والتواصل التي تشمل 
0
وممارسة  ؛

من خالل وزارات  اإلنمائيّةلجنة المساعدات  ضمن الشؤون الخارجيّةمجال النظراء في وى تسعلى مالضغط 

 السياحة. 

                                            
 

0
 /http://www.oecd.org/dacلجنة المساعدة اإلنمائية الرسمية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي:  

http://www.oecd.org/dac/
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 على األسسالمجتمع الدولي،  على مستوى مواردالحشد ل مالئٍم أكثرفي بناء إطار عمل دعم المنظّمة   (ب )

 المتعّددة والثنائيّة األطراف. 

 المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية العمل المنتظم للفريق العامل ثالثاً. 

 : المبيَّنة أدناه هدافهأ مع التي تنسجم األنشطة من سلسلةأطلق و ناجتماعي فريقشكيله، عقد الت منذ .6

 جتما  األّول: تدديد األهدا  واألنشطةاال ألف. 

، المملكة المتّحدة، في سفارة جنوب األّول في لندن هاجتماع الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعنيمل افريق العالعقد  .2

األهداف واألنشطة  تحديدى االجتماع األّول بشكل أساسي عل . ورّكزت مداوالت3152تّموز/يوليو  51أفريقيا، في 

 .العاّمة

 حتّى اليوم منظّمة السياحة العالميّةأنجزته الذي  والعمل الُمستخدمة أعضاء الفريق للمصطلحات جميع للتأّكد من فهم .8

إضافةً إلى  والمحطات الرئيسيةاستعرضت األمانة اإلنجازات ، لتنمية والمساعداتالدولية ل جندةاألإلدراج السياحة على 

 :األعمال الجاريةالخطوات و

 من أجلالرسميّة وإيجابيّات تحقيق األهليّة  اإلنمائيّةتعريف المساعدة ب التذكير الرسميّة: اإلنمائيّة المساعدة )أ( 

لمنظّمة التعاون والتنمية في  التابعة اإلنمائيّة ةلجنة المساعدتقديم الطلب الى  استعراض؛ الرسميّة اإلنمائيّةالمساعدة 

 اإلنمائيّةالماليّة حصاءات اإلحول  اإلنمائيّةالمساعدة لجنة فريق تقييم ئج ونتا 4100في العام  الميدان االقتصادي

(WP-STAT)؛األطراف الرسمية الثنائيّة اإلنمائيّةلمساعدة لالمؤهّلة  ، أي المنظّمة الدوليّة  

لوثيقة في انمّواً لدعم في أقّل البلدان بحاجة الى اكقطاع "السياحة المستدامة"  إدراج: المدقَّقة إلنجازاتا )ب(

"برنامج عمل اسطنبول" -نمّواً أقّل البلدان لمؤتمر األمم المتّحدة الرابع حول  الختاميّة
4

"السياحة ـاالعتراف ب؛ 

 الوثيقة الختاميّة قطاعات فيلل العابرةالمجاالت المواضيعيّة والمسائل  ة" كمحّرك للتنمية وإدراجها كأحدمالمستدا

"المستقبل الذي نصبو إليه"حول التنمية المستدامة بعنوان  41لمؤتمر األمم المتّحدة ريو +
3
االستعراض العالمي  ؛

لصالح التجارةالمعني بالمعونة الرابع 
4
منظّمة التعاون والتنمية في الميدان منظّمة التجارة العالميّة والذي تنظمه  

االقتصادي في البلدان النّامية  مة في النموّ األساسيّة المساه   ةالسياحة كأحد القطاعات الخمسب ، والذي أقرّ االقتصادي

م مهّمة من خالل سالسل القيمة إمكاناتٍ  والتي تقدِّ
5

المديرية العامة للتنمية والتعاون لدى بين  الدليل  المشتركو؛ 

لتنمية"بعنوان "السياحة المستدامة من أجل ا المفوضية األوروبية ومنظمة السياحة العالمية
6
في الصادر  ،

 ؛4103حزيران/يونيو 

الرسميّة،  اإلنمائيّةاألهليّة للمساعدة من أجل سّد الفجوة في  لدشد الموارد المقاربات المبتكرة استعراض )ج(

، وإدراج السياحة على (UN SCTD) اللجنة التوجيهية المعنية بالسياحة من أجل التنمية: تأسيس وذلك من خالل

(؛ الوصول ن والتنمية في الميدان االقتصاديمنّظمة التعاو/اإلنمائيّةأجندة التجارة )بحسب تصنيف لجنة المساعدة 

اللجنة التوجيهية المعنية بالسياحة من أجل التنمية معلتعاون باإلى اإلطار المتكامل المعّزز )
2
المعونة أدوات  أحد، (

إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة ؛ رصد ( ألقّل البلدان نمّواً الصندوق االستئماني المتعدد الشركاءلصالح التجارة )

 إداريواتفاق إطاري مالي العمل نحو منظّمة السياحة العالميّة كوكالة غير مقيمة؛  نظراً لمركز - UNDAF اإلنمائية

   ؛ واقتراح برامج مشتركة مع هيئات األمم المتّحدة األخرى في االتّحاد األوروبي.(FAFA) مع االتّحاد األوروبي

 3102-3102 للفترة األنشطة ذات األولوية الرسميّة على أنّ  اإلنمائيّةالمساعدة ب المعني ملافريق العال وقد وافق .2
 : في مجال خاصّ  وبشكل ،حتى اآلن العالمّية السياحة ينبغي أن تستند إلى العمل الذي أنجزته منظمة

                                            
 

4
 v/action.pdfe/ldci-http://www.ipu.org/splzبرنامج عمل اسطنبول:  

 
3
 http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.htmlالوثيقة الختاميّة "المستقبل الذي نصبو إاليه":  
4
ي: االستعراض العالمي الرابع المعني بالمعونة لصالح التجارة: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد-منظمة التجارة العالمية  

-2013-2013_aid_glance-glance-a-at-trade-for-Management/oecd/development/aid-Asset-http://www.keepeek.com/Digital
en#page3 

5
 سلسلة القيمة في القطاع السياحي:  -المعونة لصالح التجارة  

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf 

 
6
 development/-for-tourism-http://www.unwto.org/ebook/sustainableدليل السياحة المستدامة من أجل التنمية:  

 
2
 http://icr.unwto.org/sctdاللجنة التوجيهية المعنية بالسياحة من أجل التنمية  

http://www.ipu.org/splz-e/ldciv/action.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-2013_aid_glance-2013-en#page3
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-2013_aid_glance-2013-en#page3
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf
http://www.unwto.org/ebook/sustainable-tourism-for-development/
http://icr.unwto.org/sctd
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 ؛التمويل حشدوتسهيل  التوعيةلمناصرة والتوفيق بين األطراف المعنية في سبيل عمال اإعطاء األولوية أل (أ )

 ومشاركتها الناشطة فياللجنة التوجيهية التابعة لألمم المتحدة المعنية بالسياحة مثل الجارية مبادرات ال متابعة  (ب )

إطار عمل األمم ، وتحسين برامج المعونة لصالح التجارة التي تندرج ضمن اإلطار المتكامل المعزز ألقل البلدان نمواً 

 االستراتيجيّة القطريّة.  الوثائقلشمل السياحة في  المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 تعزيز وبالتالي الثنائّية، الرسمّية اإلنمائّية للمساعدة العالمّية السياحة منّظمة أهلّية من االستفادة ضرورة على التشديد .01
 عَتَبروت  . قبلها من تسهيلها يتمّ  أو العالمية السياحة منظمة عبر قتتدفّ  التي األعضاء، للدول الثنائية الرسمية اإلنمائية المساعدة

 السياحة منظمةإلى  المانحة الجهات قبل من الرسمية اإلنمائية المساعدة إطار في الطوعية المساهمات زيادةل وسيلة الميزة هذه
 . العالمية

المتثال  التمهيدكذلك، يدعم الفريق العمل الذي تقوده منظمة السياحة العالمية واالستثمار المطلوب من أجل  .00
ركان اإلدارة المشتركة على مستو  االتحاد األوروبي من أجل توقيع االتفاق اإلطاري المالي واإلداري مع ألالمنظمة 

 ألمما في أخر  كيانات معاالتحاد األوروبي. ينبغي على األمانة في هذا اإلطار أن تنظر في إمكانية إعداد برامج مشتركة 
ة واإلدارية المالية اإلطارية االتفاقات ظل في المتحدة  بين المشترك الدليل على البناءواالستمرار في  منها، بكل الخاصَّ
 األوروبي االتحاد منح إلى للوصول العالمية السياحة ومنظمة األوروبية المفوضية لد  والتعاون للتنمية العامة المديرية
 .0202-0202 البرامج دورة خالل

لَِب من  .04 ( بلجيكا) لوبروكس( فرنسا) باريس فيطراف المعنيِّين الرئيسيِّين األ مع اجتماعات تنظيم األمانةوقد ط 
 . الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعني فريقال أهداف تحقيقل دعما  ( سويسرا) وجنيف

 زيمبابوي،/زامبيا فيكتوريا، شالاّلت) العاّمة للجمعّية العشرين الّدورة ، خاللأفريقيا جنوب في سياحةال وزير قام .03
 الجزء: العامّ  األمين تقريرمن جدول األعمال.  5لبند ا" تحت االجتماع هذا نتائجباستعراض ( 0202س أغسط/آب 02-02
 . "0202-0200للفترة  العام العمل برنامج تنفيذ( ب) -العمل برنامج: ّولاأل

 متابعة: الثانيجتما  اال . باء

ر يناي/الثاني كانون 12 في إسبانيا، مدريد، في الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعني فريقلل الثاني االجتماع ُعق د .04
 اإلنمائّية المساعدةب المعني فريقمن ال وصقله بدعم   المنّظمة عمل مراجعة على الثاني االجتماع نقاشات ورّكزت. 1122
 .الرسمّية

لجنة  أمام منظمةال طلب قّدمت التيوهي  العالمّية، السياحة لمنظمة المضيف البلد هي إسبانيا أنّ  إلى بالنظر .05

في العام الرسميّة  اإلنمائيّةلمساعدة لدي لتحقيق األهليّة ن والتنمية في الميدان االقتصامنظّمة التعاو/اإلنمائيّةالمساعدات 

 إسبانيا لتكون عضواً فيه. الرسميّة على دعوة  اإلنمائيّةمساعدة بال المعني ملافريق العال، وافق 4100

ما الرسميّة، تّم االتّفاق على  اإلنمائيّةالمساعدة ب المعنيفريق السابق للاالجتماع التي جرت خالل نقاشات ر العلى أث .06

 : يلي

 طلب لتقديم - الخارجّية الشؤون ووزارة والسياحة والطاقة الصناعة وزارة - االسبانّية بالحكومة االّتصال ( أ)
 ؛الرسمّية اإلنمائّية لمساعدةل الكاملة األهلّية لتحقيق العالمّية السياحة منّظمة عن بالنيابة جديد

 جراءاإل أنَّ  حيث ،الرسمّية اإلنمائّية لمساعدةل الكاملة األهلّية لتحقيق ء بتحضير ملّف إعادة تقديم الطلبالبد )ب( 
 ؛تقريبا   العالمّية السياحة منظمة برامج جميع مساهمة ويستلزم طويال   وقتا   يستغرق

 منّظمة/اإلنمائّية المساعدات لجنة أمانة مع المشاورات من بسلسلة القيام بعد الطلب تقديم حول قرار اّتخاذ ( ج)
 جنةلل الفرعّية الهيئات وبعض (سوليهم اريك األستاذ رئيسها مع تحديدا  ) االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون
 . االسبانّية الخارجّية الشؤون ووزارة

 في سينعقد الفعّ ال نمائياإل تعاونال أجل من العالمية للشراكة األّول المستو  الرفيع االجتماع أنّ  المكسيك ممّثل أعلن .02
  :0202نيسان/أبريل  01-05في  المكسيك
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 .الرفيع المستوى ضمن إطار جدول األعمال الرسمي لالجتماعالجانبيّة  الفعالياتمن  محدود تنظيم عدد سيتمّ  (أ )

 الّسياحة. ب معنية فعاليةاقترح ممثّل المكسيك تنظيم قد و

 هذه، وتّم االتّفاق على أن تقّدم منظّمة السياحة العالميّة طلباً لتنظيم قتراح المذكورباال كان هناك ترحيب (ب )

 .الفعالية

مدينة بريل، يسان/أن 05ّرك للنمّو والتنمية" )"الّسياحة كمح بعنوانالُمقتََرحة  الفعاليةالموافقة على  جرت (ج )

 مكسيكو(. 

  الرسمّية اإلنمائّية عدةالمساب المعني فريقلل الثالث االجتماع وتاريخ انعقاد مكان . جيم

 الثامنة الدورة على هامش أعمال الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعني ملاالع فريقلل الثالث االجتماعات ِخذ قرار بعقد  .08
 (. سبانياإ كومبوستيال، دي سانتياغو ،0202و يوني/حزيران 1-2) التنفيذي للمجلس والتسعين

 لجنة المساعداتالمساعدة اإلنمائّية الرسمّية: االجتماع مع  المعنيمل افريق العالمن قبل  األخرى المتخذةاإلجراءات  رابعاً.
 منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/اإلنمائّية 

 تشرين 05في  االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منّظمة/اإلنمائّية المساعدات لجنةمع رئيس  اجتماع   ُعق دَ  .02
باريس، وقد تمثَّل الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية بوفد  ضمَّ رئيس الفريق،  في 0202نوفمبر /الثاني
 . لمنّظمةفي ا األمانة أعضاءو أفريقيا، جنوب سياحة وزير

 أهمّية إلى االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منّظمة/اإلنمائّية المساعدات لجنة رئيس أشار االجتماع، خالل .41
 وثيقةبتقديم  الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعني الفريق لباط اإلطار، هذا وفي. المستدامة والتنمية للنموّ  كمحّرك السياحة

ر وتحلِّل   للحصول على مةمنظّ ال طلب تقديم إعادة من أجل المذكورين في بداية الوثيقة الشرطين عن التنازل جدو تبرِّ
 . الرسمّية اإلنمائّية لمساعدةل الكاملة األهلّية

 لمساعدة اإلنمائيّة الرسميّةاألهلية ل : ملّف إعادة تقديم طلب الدصول علىالتي اتخذتها األمانةاإلجراءات . خامساً 

تَّّخذ القرارعمال  ب .40  األمانة باشرت الرسمّية، اإلنمائّية المساعدةب المعني ملاالع فريقلل الثاني االجتماع خالل في الم 
 االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منّظمة/اإلنمائّية المساعدات لجنة أمانة مع مشاورات وبإجراء الطلب ملفّ  بتحضير
 لمناقشة ،في إسبانيا الخارجّية الشؤون وزارة ، وكذلكاإلنمائّية المالّية اإلحصاءات حول اإلنمائّية المساعدة لجنة وفريق
 المزيد على لحصولول (نفسها للفترة تقديرّيةال والنتائج 0202-0200خالل  منّظمةال عمل ضوء على) للّطلب المالي الجانب
 والتنمية التعاون منّظمة/اإلنمائّية المساعدات لجنة الئحة على العالمّية السياحة منّظمة إدراج اتإجراء حول التوضيحات من
 . الرسمّية اإلنمائّية مساعدةلل المؤّهلة الدولّية لمنّظماتل االقتصادي الميدان في

 التعاون منّظمة/اإلنمائّية المساعدات لجنة مع النقاشات توسيعو هذه السنة تقليدي طلب تقديم عدمات خذ قرار  ب أخيرا ، .44
 مع ،وميزانيتها منّظمةهيكلية البرامج في ال تتناسب أكثر مع التي البديلة الخيارات بشأن االقتصادي الميدان في والتنمية
 . المّتحدة األمم منّظمات بعض اعتمدتهاأن  سبقالتي  نماذجال بعض االعتبار بعين األخذ

 يالمجلس التنفيذب اتخاذها من قبل اإلجراءات الواج. سادساً 

 :أن التنفيذي المجلس من ي طلب .43

 لمنّظمة الكاملة هلّيةاأل تحقيقسعيا  ل الرسمّية اإلنمائّية المساعدةب المعني ملاالع فريقال أنشطةيحيط علما  ب (أ )
رعمال  با للمنّظمة جديدة موارد وحشد الرسمّية اإلنمائّية لمساعدةل العالمّية السياحة   ؛CE/DEC/4(XCV)  لمقرَّ

  الرسمية؛ نمائيةاإل لمساعدةل مؤهلة كمنظمة العالمية السياحة منظمة يحيط علما  بمركز (ب )

 العالمّية السياحة منظمة وصّياتخص مع تتناسب التي البديلة الخيارات بالتوّسع في النظر في االقتراح يدعم (ج )
  . الرسمّية اإلنمائّية لمساعدةل للمنظمة الكاملة األهلّية تحقيق بهدف


