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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/501( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
 

 السنة الدولية للمتطوعنيتنفيذ متابعة  - ٦٠/١٣٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
بشـأن متابعـة    ٢٠٠٢نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٦ املؤرخ ٥٧/١٠٦إىل قرارها إذ تشري    

 السنة الدولية للمتطوعني،
امهة القيمة للعمل التطوعي يف التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة، مبـا يف     باملسوإذ تسلم  

 وتقــدمي اخلــدمات ،ذلــك أشــكاله التقليديــة املتمثلــة يف اإلعانــة املتبادلــة واالعتمــاد علــى الــذات
وكــذلك بصــورة رمسيــة وغــري ذلــك مــن أشــكال املشــاركة املدنيــة، مبــا يفيــد اجملتمــع بأســره،     

 ى املتطوعني،اجملتمعات احمللية وفراد
 بأن العمل التطوعي عنصر مهم يف أي استراتيجية تستهدف جمـاالت            وإذ تسلم أيضا   

 ، واتقــاء الكــوارث وإدارهتــا، والصــحة، وحتقيــق التنميــة املســتدامة،مــن بينــها احلــد مــن الفقــر 
 ،وحتقيق االندماج االجتماعي، وخباصة التغلب على االستبعاد االجتماعي والتمييز

العمــل التطــوعي مــن  فهــم وإدراك  اجلهــود املبذولــة لزيــادة  ع التقــديروإذ تالحــظ مــ 
، مبا يف ذلك اجلهـود الراميـة إىل         التثقيفو وتبادل املعلومات على الصعيد العاملي    البحث  خالل  
 واملواقــع الوطنيــة )١(شــبكة املتطــوعني العامليــةشــبكة فعالــة للمتطــوعني بطــرق مــن بينــها إنشــاء 

 ،ااملرتبطة هب
 باإلســهام احلــايل للمؤسســات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة يف دعــم   منــهاواعترافــا 

العمل التطـوعي، مبـا يف ذلـك العمـل الـذي يضـطلع بـه متطوعـو األمـم املتحـدة يف كافـة أحنـاء              
 العامل،

_______________ 
)١( www.worldvolunteerweb.org. 
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 ضرورة التكامل والتنسيق يف متابعـة السـنة الدوليـة للمتطـوعني             وإذ تضع يف اعتبارها    
 لة يف منظومة األمم املتحدة،من قبل اجلهات ذات الص

 ؛)٢( بتقرير األمني العامترحب - ١ 
 بتقريــر األمــني العــام املقــدم ردا علــى تقريــر فريــق الشخصــيات    حتــيط علمــا - ٢ 

 ؛)٣(البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين
 واألهــداف  باستضــافة املــؤمتر الــدويل األول املعــين بالعمــل التطــوعي  ترحــب - ٣ 

اإلمنائية لأللفية، الذي نظمتـه حكومـة باكسـتان ومنظومـة األمـم املتحـدة بصـورة مشـتركة يف                    
، وحتـــيط علمـــا بتقريـــره ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول٧ إىل ٥ يف الفتـــرة مـــن إســـالم أبـــاد

 ؛)١(النهائي
ديســمرب بــاليوم / كــانون األول٥احلكومــات أن حتتفــل يف إىل  دعوهتــا تكــرر - ٤ 
بــدعم فعلــي مــن وســائط   للعمــل التطــوعي مــن أجــل التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة،الــدويل

بشـأن اجلهـود الـيت      أنشـطة   بصـفة خاصـة      وأن تـدرج     ،اإلعالم واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص     
 ؛تبذهلا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

يزهــا،  االعتــراف جبميــع أشــكال العمــل التطــوعي وتعز  ضــرورةتعيــد تأكيــد - ٥ 
 واملسـنون،   ، مبـا فيهـا األطفـال، والشـباب،         كافـة  بوصف ذلك مسألة هتم وتفيد شرائح اجملتمع      

 واملهـــاجرون، والفئـــات الـــيت ال تـــزال مســـتبعدة ألســـباب اجتماعيـــة  واملعوقـــون، واألقليـــات
 اقتصادية؛ أو

ــه علــى مســتوى اجملتمــع     تســلم - ٦  ــأن العمــل التطــوعي، وال ســيما املضــطلع ب  ب
ساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف الـواردة                  احمللي، سي 
 ؛)٤( األلفية األمم املتحدة بشأنيف إعالن
 بأمهيــة األطــر التشــريعية واملاليــة الداعمــة لنمــو العمــل التطــوعي  تســلم أيضــا - ٧ 

 وتطوره، وتشجع احلكومات على اعتماد مثل تلك التدابري؛
و األمم املتحدة، وتطلـب إلـيهم مواصـلة         العمل الذي يقوم به متطوع     ب ترحب - ٨ 

ما يبذلونه من جهود، مع غريهم من أصحاب املصـلحة، مـن أجـل التوعيـة بالعمـل التطـوعي،                    

_______________ 
)٢( A/60/128. 
)٣( A/59/354. 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٤(
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وزيادة املوارد املرجعية والشبكية املتاحة، وتقدمي التعـاون الـتقين إىل البلـدان الناميـة، بنـاء علـى                   
 ا بني العاملني يف امليدان؛طلبها، يف جمال العمل التطوعي، وتعزيز التنسيق فيم

 مجيــع أصــحاب املصــلحة، وال ســيما مــن جمتمــع القطــاع اخلــاص ومــن تــدعو - ٩ 
املؤسسات اخلاصة، إىل دعم العمل التطوعي بوصفه أداة استراتيجية لتعزيـز التنميـة االقتصـادية        

 واالجتماعية، من خالل مجلة من التدابري منها توسيع نطاق العمل التطوعي للمؤسسات؛
 يف منظومـة األمـم املتحـدة إىل إدراج          ذات الصـلة   املؤسسـات واهليئـات      تدعو - ١٠ 

العمــل التطــوعي مبختلــف أشــكاله يف سياســاهتا وبراجمهــا وتقاريرهــا، وتشــجع علــى إدراج         
املســامهات التطوعيــة يف مــؤمترات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املــؤمترات الدوليــة القادمــة ذات   

 تلك املسامهات؛الصلة، وعلى االعتراف ب
 بأمهية منظمات اجملتمع املـدين يف تشـجيع العمـل التطـوعي، وتـدرك يف                تسلم - ١١ 

هذا الصدد أن تعزيز احلوار والتفاعل بني اجملتمع املدين واألمم املتحدة يسهم يف توسـيع نطـاق                 
 العمل التطوعي؛

يــز  احلكومــات علــى إقامــة شــراكات مــع اجملتمــع املــدين مــن أجــل تعزتشــجع - ١٢ 
إمكانات العمل التطوعي علـى الصـعيد الـوطين، بـالنظر إىل أمهيـة مسـامهة العمـل التطـوعي يف                     

 حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية؛
بتزايـــد االهتمـــام بالبعـــد االقتصـــادي للعمـــل التطـــوعي، وتشـــجع       ســـلم ت - ١٣ 

 قاعدة معارف بشأن املوضوع، ونشر البيانـات، وتوسـيع نطـاق البحـوث        احلكومات على بناء  
بشأن املسائل األخرى املتصلة بالعمل التطوعي، مبـا يف ذلـك يف البلـدان الناميـة، وذلـك بـدعم                    

 من اجملتمع املدين؛
 بالعمل الذي يقـوم بـه متطوعـو األمـم املتحـدة مـن أجـل زيـادة طاقـة                     ترحب - ١٤ 

 املعلومـات  إدارة بغية تعزيـز قـدرات الـربط الشـبكي وتوسـيع نطـاق             )١(يةشبكة املتطوعني العامل  
املوارد، وتشجع احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة، وال سـيما القطـاع اخلـاص،             وواملعارف  

 على اإلسهام يف هذه املبادرة على أساس تطوعي؛
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الثـة والسـتني     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الث             تطلب - ١٥ 

التنميـة االجتماعيـة، مبـا يف ذلـك املسـائل       ”تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار يف إطـار البنـد املعنـون               
، وأن يـدرج    “ذات الصلة باحلالة االجتماعية يف العامل، وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسـرة          

شـرة للسـنة الدوليـة      يف التقرير مقترحات بشأن السبل املمكنة لالحتفال بالـذكرى السـنوية العا           
 .٢٠١١للمتطوعني يف عام 

 ٦٤اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٦


