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 [(Add.1 و A/57/L.8) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

متابعة السنة الدولية للمتطوعني  - ١٠٦/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قرارهـا ٢١٢/٤٠ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٥، الـذي دعـت فيـه احلكومـات إىل االحتفـال ســـنويا، يف 

٥ كانون األول/ديسمرب، باليوم الدويل للمتطوعني من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

ـــة  وإذ تشــري أيضــا إىل قرارهــا ١٧/٥٢ املــؤرخ ٢٠ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٧، الــذي أعلنــت فيــه عــام ٢٠٠١ ســنة دولي

للمتطوعني، وإىل قرارها ٥٧/٥٥ املؤرخ ٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ بشأن االحتفال بالسنة الدولية للمتطوعني، 

وإذ تشري كذلك إىل قرارها ٣٨/٥٦ املـؤرخ ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، الـذي يقـدم توصيـات بشـأن الوسـائل الـيت ميكـن 

للحكومات ومنظومة األمم املتحدة أن تقدم بواسطتها الدعم للعمل التطوعي، وإذ تعيد تأكيد ذلك القرار، 

وإذ تسـلم باملسـامهة القيمـة للعمـل التطوعـي يف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك أشـكاله التقليديـة املتمثلـة يف اإلعانــة 

املتبادلة واالعتماد على الـذات، وتقـدمي اخلدمـات بصـورة رمسيـة وغـري ذلـك مـن أشـكال املشـاركة املدنيـة، مبـا يفيـد اتمـع بأسـره، فضـال عـن 

اتمعات احمللية وفرادى املتطوعني، 

وإذ تسلم أيضا بأن العمل التطوعـي عنصـر مـهم يف أي اسـتراتيجية تسـتهدف جمـاالت مـن بينـها احلـد مـن الفقـر، وحتقيـق التنميـة 

املستدامة، والصحة، واتقاء الكوارث وإدارا، وحتقيق االندماج االجتماعي، وخباصة التغلب على االستبعاد االجتماعي والتمييز، 

وإذ تسلم كذلك بأن العمل التطوعـي سيسـاعد، وال سـيما علـى مسـتوى اتمعـات احملليـة، يف حتقيـق الغايـات واألهـداف املبينـة 

يف إعـالن األمـم املتحـــدة بشــأن األلفيــة(١)، ويف غــري ذلــك مــن املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة والــدورات االســتثنائية الرئيســية لألمــم املتحــدة 

واجتماعات املتابعة املتعلقة ا، 

 __________

انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
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ـــف وتبــادل املعلومــات علــى الصعيــد  وإذ تالحـظ مـع التقديـر اجلـهود املبذولـة لزيـادة الوعـي بـالعمل التطوعـي مـن خـالل التثقي

ــرق مـن بينـها موقـع السـنة الدوليـة للمتطوعـني علـى شـبكة اإلنـترنت(٢)،  العاملي، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل وضع شبكة فعالة للمتطوعني بط

واملواقع الوطنية املرتبطة به، 

ـــا يف ذلــك العمــل الــذي  واعترافـا منـها باإلسـهام احلـايل للمؤسسـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة يف دعـم العمـل التطوعـي، مب

يضطلع به متطوعو األمم املتحدة يف كافة أحناء العامل، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا ضـرورة التكـامل والتنسـيق يف متابعـة السـنة الدوليـة للمتطوعـني مـن قبـل اجلـهات ذات الصلـــة يف منظومــة 
األمم املتحدة، 

ترحب بتقرير األمني العام عن نتائج السنة الدولية للمتطوعني ٢٠٠١ ومتابعتها(٣)؛  - ١

ترحب أيضا بنجاح أنشطة السنة الدوليــة للمتطوعـني، ٢٠٠١، بدعـم مـن مائـة وثـالث وعشـرين جلنـة وطنيـة للسـنة  - ٢
الدولية للمتطوعني، والعديـد مـن اللجـان اإلقليميـة والبلديـة املخصصـة للسـنة الدوليـة للمتطوعـني، والـيت يدخـل يف عضويتـها طائفـة واسـعة مـن 
احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـــاص، وتعــترف بإســهام الــدول ومنظمــات 
ورابطات اتمع املدين على املستويات الدوليـة، واإلقليميـة، والوطنيـة، واحملليـة يف ذلـك النجـاح، وتشـجع علـى اسـتمرار هـذه الشـبكة وتوسـيع 
نطاقـها، حسـب االقتضـاء، بغيـة مواصلـة إشـــراك مجيــع أصحــاب املصلحــة يف إجــراء البحــوث املتصلــة بــالعمل التطوعــي، ونشــر املعلومــات 

واخلربات، وتوفري اإلعداد والتدريب للمتطوعني، وال سيما املنتمون منهم إىل البلدان النامية، وإقامة شراكات جديدة على مجيع الصعد؛ 

ترحب كذلك مبا نتـج عـن السـنة الدوليـة مـن وضـع خمتلـف السياسـات وسـن قوانـني راميـة إىل منـو العمـل التطوعـي  - ٣
وتطويره، وتوصي بـأن تواصـل احلكومـات االعـتراف بـالدور القيـم للمتطوعـني وتزيـد مـن دعمـها لألنشـطة التطوعيـة، بطـرق مـن بينـها وضـع 

سياسات مالئمة وتشريعات متكينية؛ 

يـب باحلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة مواصلـة تنفيـذ التوصيـات الـواردة يف مرفـق قرارهـا ٣٨/٥٦، مـع مراعـــاة  - ٤
األمهية االقتصادية للعمل التطوعي؛ 

يب باحلكومات أن حتتفل يف ٥ كـانون األول/ديسـمرب بـاليوم الـدويل للعمـل التطوعـي مـن أجـل التنميـة االقتصاديـة  - ٥
واالجتماعية، وأن تدرج، يف محالا الرامية إىل توعية اجلمـهور، أنشـطة تنصـب علـى متابعـة إجنـازات السـنة الدوليـة للمتطوعـني، وذلـك بدعـم 

فعلي من وسائط اإلعالم واتمع املدين والقطاع اخلاص؛ 

تعيـد تـأكيد ضـرورة  االعـتراف جبميـع أشـكال العمـل التطوعـي وتعزيزهـا، بوصـف ذلـك مســـألة ــم وتفيــد مجيــع  - ٦
ـــا فيــها األطفــال، والشــباب، واملســنون، واملعوقــون، واألقليــات، واملــهاجرون، والفئــات الــيت ال تــزال مســتبعدة ألســباب  شـرائح اتمـع، مب

اجتماعية أو اقتصادية؛ 

تدعـو مجيـع أصحـاب املصلحـة، وخباصـة املنتمـون منـهم إىل القطـاع اخلـاص واملؤسســـات اخلاصــة، إىل دعــم العمــل  - ٧
التطوعي بوصفه أداة استراتيجية لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، بطرق من بينها توسيع نطاق العمل التطوعي من قبل الشركات؛ 

 __________

 www.iyv2001.org (٢)

 .A/57/352 (٣)



A/RES/57/106

3

ترحـب بعمـل متطوعـي األمـم املتحـدة، بوصفـــه جهــة التنســيق للســنة الدوليــة للمتطوعــني، فضــال عــن دورهــم يف  - ٨
ــع غـريهم مـن أصحـاب املصلحـة، مـن أجـل التوعيـة بـالعمل التطوعـي،  التحضري للسنة وتنفيذها، وتطلب إليهم مواصلة ما يبذلونه من جهود، م

وزيادة املوارد املرجعية والشبكية املتاحة وتقدمي التعاون التقين للبلدان النامية، بناء على طلبها، يف جمال العمل التطوعي؛ 

تدعـو متطوعـي األمـم املتحـــدة إىل إنشــاء قــاعدة بيانــات عامليــة علــى شــبكة اإلنــترنت بشــأن املــوارد املتاحــة مــن  - ٩
املتطوعـني ، اسـتنادا إىل موقـع السـنة الدوليــة للمتطوعــني علــى الشــبكة(٢) وإىل املواقــع الوطنيــة، بغيــة تعزيــز قــدرات الربــط الشــبكي ونشــر 
املعلومـات واملعـارف وإدارة املـوارد، وتشـجع احلكومـات ومجيـع أصحـاب املصلحـة، وخباصـة القطـاع اخلـاص، علـى اإلسـهام يف هـــذه املبــادرة 

طوعا؛ 

تدعـو املنظمـات واهليئـــات ذات الصلــة يف منظومــة األمــم املتحــدة إىل إدراج العمــل التطوعــي مبختلــف أشــكاله يف  - ١٠
سياساا وبراجمها وتقاريرها، وتشجع علـى إدراج املسـامهات التطوعيـة يف مؤمتـرات األمـم املتحـدة القادمـة وغريهـا مـن املؤمتـرات الدوليـة ذات 

الصلة، مثل مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات، وعلى االعتراف بتلك املسامهات؛ 

تطلب إىل األمني العام إيراد تلك املسامهات اليت يقدمـها املتطوعـون يف تقـاريره املتعلقـة بتنفيـذ إعـالن األلفيـة(١) وغـري  - ١١
ذلك من املؤمترات ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية الرئيسية لألمم املتحدة واجتماعات املتابعة املتعلقة ا؛ 

تطلب أيضا إىل األمــني العـام اختـاذ تدابـري، وعلـى اخلصـوص يف نطـاق واليـيت متطوعـي األمـم املتحـدة وإدارة شـؤون  - ١٢
اإلعالم باألمانة العامـة واملـوارد املتاحـة هلمـا حاليـا، لكفالـة التحقيـق الكـامل إلمكانيـات اليـوم الـدويل للمتطوعـني مـن أجـل التنميـة االقتصاديـة 

واالجتماعية يف إطار متابعة السنة الدولية للمتطوعني؛ 

تطلب كذلك إىل األمني العام أن يقــدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـتني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، يف إطـار  - ١٣
البند املعنون �التنمية االجتماعية، مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة باحلالة االجتماعية يف العامل، وبالشباب، واملسنني، واملعوقني واألسرة�. 

اجللسة العامة ٦١ 

٢٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ 

 


