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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1  وA/67/449( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

 تعميم العمل التطوعي خالل العقد املقبل  - ٦٧/١٣٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 املتعلــــق ٢٠١١ديــــسمرب / كــــانون األول٥ املــــؤرخ ٦٦/٦٧ إىل قرارهــــا إذ تــــشري  

   للمتطوعني،العاشرة للسنة الدوليةالسنوية الذكرى ب

مـن   بأن العمل التطوعي عنصر مهـم يف أي اسـتراتيجية تـستهدف جمـاالت                وإذ تسلم   

احلد من الفقر وحتقيق التنميـة املـستدامة والـصحة والتعلـيم ومتكـني الـشباب وتغـري املنـاخ            بينها

االجتماعي والرعايـة االجتماعيـة والعمـل اإلنـساين          التكاملواحلد من خماطر الكوارث وحتقيق      

  بناء السالم، وخباصة التغلب على االستبعاد االجتماعي والتمييز،و

ـــوه   ـــدة   وإذ تنـ ـــم املتحــ ـــة األمـ ـــام مؤســسات منظومــ ــا  بإسهـ ـــي دعــم العمــل  حالي فــ

 العمل الذي يقوم به برنامج متطـوعي األمـم املتحـدة يف مجيـع أحنـاء العـامل،                   وخباصةالتطوعي،  

ا االحتــاد الـدويل جلمعيــات الــصليب األمحـر واهلــالل األمحــر   وإذ تنـوه أيــضا بــاجلهود الـيت يبــذهل  

للتشجيع على العمل التطوعي يف كل أجزاء شـبكته العامليـة وبعمـل املنظمـات األخـرى املعنيـة               

  ،ة والعاملية واإلقليميةبالعمل التطوعي على الصعد الوطني

ــم املتحــدة    بإصــدار وإذ ترحــب   ــامج متطــوعي األم ــر عــن أولبرن ــة تقري العمــل   حال

 االعتراف العاملي بالعمل التطوعي مع ما حيملـه مـن قـيم أساسـية               أكد فيه  )١(التطوعي يف العامل  

األفـــراد تتمثــل يف التـــضامن واملعاملـــة باملثــل والثقـــة املتبادلـــة واإلدمــاج االجتمـــاعي ومتكـــني    

تـثين   إذ، و األفـراد واتمعـات احملليـة والرفـاه االجتمـاعي          يف آثـار إجيابيـة      يترتـب عليـه مـن      وما

   يف إعداد التقرير،الضطالعه بدور رائدعلى برنامج متطوعي األمم املتحدة 
_______________ 

 .E.11.I.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١(
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العاشـرة للـسنة   االحتفـال بالـذكرى الـسنوية    الـذي أوجـده   زخم  بـال  أيـضا  وإذ ترحب   

ــة للمتطــوعني  ــامالدولي ــرامج  يف ٢٠١١  يف ع ــادة دعــم العمــل    إجيــاد ب ــن أجــل زي  مــشتركة م

 وتـشجيعه االعتراف بالعمـل التطـوعي   بـ  التعجيلاملعنية على التطوعي، وإذ حتث مجيع اجلهات     

ــسريه  ــه   وتي ــة شــبكات خاصــة ب ــى وإقام ــذل اجل اســتئنافوعل ــود ب ــيم   ه ــصدد لتعم ــذا ال يف ه

  التطوعي، العمل

يـسهم يف تعزيـز   ، األمـر الـذي    بـني العمـل التطـوعي والرياضـة     بزيادة الربط  وإذ تشيد   

ــق مــا يقدمــه امل    ــى للــسالم عــن طري ــدوليون مــن إســهامات   املثــل األعل ــون وال تطوعــون الوطني

  تنظيمها، يف الرياضية الرئيسية واألعمال التحضريية للمناسباتتقدر بثمن يف  ال

  ؛)٢( بتقرير األمني العامترحب  - ١  

 والـدوليون إسـهاما   الوطنيـون   بالدور املهم الذي يضطلع بـه املتطوعـون          تشيد  - ٢  

  يف تعزيز السالم والتنمية؛

 متطـوع الـذين     ٧٠ ٠٠٠املتطـوعني الـوطنيني والـدوليني البـالغ عـددهم            نئ  - ٣  

مبيــة يمبيــة واأللعــاب األول ي األوللنــدن لأللعــاب كانــت إســهامام أساســية يف جنــاح دوريت    

آالف األشخاص اآلخرين ممن وهبوا وقتهم دعمـا للـدورتني، وتتطلـع            و ٢٠١٢ لعامللمعوقني  

 ودوريت  ٢٠١٤ليني يف كـأس العـامل لكـرة القـدم لعـام             إىل إسهامات املتطوعني الوطنيني والدو    

  ؛٢٠١٦عام لمبية للمعوقني يمبية واأللعاب األوليأللعاب األولريو ل

اجلهات املعنيـة بـذل أقـصى مـا يف وسـعها مـن أجـل تعزيـز الـسياسات            ب يب  - ٤  

 ةالوطنيـ  و ة احملليـ  الـصعد  مبا يف ذلـك العمـل التطـوعي للـشباب، علـى              ،املتعلقة بالعمل التطوعي  

ألمـم املتحـدة باعتبـار ذلـك مـن      الـيت ـم ا   مجيـع القـضايا     يف وتعمـيم العمـل التطـوعي        ةوالدولي

  األهداف الرئيسية للعقد املقبل؛

 دورا يف املتطـوعني  املستفيدة منلمجتمع احمللي بوصفه اجلهة    ل أن على   تشدد  - ٥  

، وتـدعو إىل اتبـاع ـج كلـي      احمللـي زمـام األمـور     اتمـع  واحلفاظ على تـويل   تذليل التحديات   

 روابـط اجتماعيـة     تدعمـه حموره البشر من أجل بناء جمتمع شـامل للجميـع قـادر علـى التكيـف                 

  دماج املتطوعني؛إاعتماد ج جمتمعية تيسر  عن طريقبني الناس 

ـج للعمـل التطـوعي مفهـوم األمـن البـشري             أي ه ميكن أن يراعـى يف     بأن تقر  - ٦  

  ؛٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ املؤرخ ٦٦/٢٩٠ اجلمعية العامة وفقا جلميع أحكام قرار

_______________ 

)٢( A/67/153. 
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 منـذ إعـالن الـسنة الدوليـة     ه العمـل التطـوعي وتطـور   منـو   مـع التقـدير    تالحظ  - ٧  

للمتطوعني، وتشجع الدول األعضاء علـى النظـر يف وضـع بـرامج ومبـادرات للـسالم والتنميـة                   

داف مـشتركة علـى الـصعد       توفر فرصـا إلقامـة حتالفـات قويـة متماسـكة للمتطـوعني حـول أهـ                

  ؛ة والدولية واإلقليمية والوطنيةاحمللي

علـى الـصعيد العـاملي       هـا ودعم الدول األعضاء إىل تعبئـة دوائـر البحـث           تدعو  - ٨  

إلجراء مزيد من الدراسات بشأن موضوع العمل التطوعي، مبـا يف ذلـك مجـع بيانـات مـصنفة                   

مـع املـدين، مـن أجـل تـوفري املعـارف           حسب نوع اجلـنس والـسن واإلعاقـة، بالـشراكة مـع ات            

   تستند إليه السياسات والربامج؛ كأساسالسليمة

تأييد تعمـيم العمـل التطـوعي        األخرىاجلهات املعنية   والدول األعضاء   ب يب  - ٩  

حتقيـق األهـداف     تـسريع ملـسامهة يف    من أجل ا   وخباصةألمم املتحدة،   ا اليت م  مجيع القضايا    يف

طـة األمـم    املتعلقـة خب   اتناقـش امل هلـذه املـسألة يف سـياق         االعتبار املناسـب  يالء  إو اإلمنائية لأللفية 

  ؛ ٢٠١٥املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

اتيـة آمنـة   ؤبيئـات م  يئـة  الدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى        حتث  - ١٠  

   من املشاركة يف أنشطة تطوعية؛ من خمتلف الفئاتلتمكني املتطوعني

ت مـا  املنظ عىل الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة أن تعمـل مـ                إ تطلب  - ١١  

  ومحايتهم؛ ة إىل تعزيز أمن املتطوعنيي اجلهود الراممي لدععرى املعنية بالعمل التطوخاأل

، بالتعـاون مـع اتمـع الـدويل واتمـع      تـروج  الدول األعضاء على أن   تشجع  - ١٢  

ــات ا  ل ،املــدين ــع فئ ــني مجي ــها  ،تمــعلعمــل التطــوعي ب ــدى ا إدراكــا من لعمــل ايف  ســتفادةالمل

 جلميـع دمج العمـل التطـوعي يف منـاهج التعلـيم     علـى أن تـ  و،  من خمتلف جتارب احلياة التطوعي

   احمللي؛اتمعو املدرسة  بنياألنشطة املشتركةاألعمار ويف 

ــود     تطلــب  - ١٣   ــذل اجله ــم املتحــدة مواصــلة ب ــشجيع إىل متطــوعي األم العمــل  لت

استحـــداث  و الـسالم والتنميـة       جمايل العمــل التطوعــي يف  ب االستعانةالتطوعــي، بطـــرق منهـــا    

  الجتذاب املتطوعيـــن مثـــل التطوع عرب اإلنترنت؛ مبتكرةطرائـــق 

املـساعدة يف التـرويج   مواصـلة تقـدمي    ؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة        مب يب  - ١٤  

ــامج  ــوب املتحــدة متطــوعي األمــملربن ــة ومجيــع الــدول األعــضاء  مــن أجــل شركاء ال ــيت التنمي ال

 القيــام التمويــل املقــدم لــصندوق التربعــات اخلــاص إلجــراء البحــث والتــدريب   زيــادة بوســعها

  سبل متويل أخرى؛ وحبث ووضع ابتكارات بذلك



  A/RES/67/138 تعميم العمل التطوعي خالل العقد املقبل
 

4/5 

 إقامـة الـشباب يف   ملـشاركة  على أن العمـل التطـوعي يـوفر فرصـا قيمـة          تشدد  - ١٥  

يف الوقـت  يف هذا الـشأن ويتـيح      وتوليهم زمام القيادة     شاملة للجميع يسودها السالم      جمتمعات

  بناء قدرام وتعزيز فرص توظيفهم؛و للشباب اكتساب املهارات ذاته

 متطوعي األمم املتحـدة ومنظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة األخـرى علـى                 حتث  - ١٦  

خلمـس سـنوات الـيت    دعت إليه خطة عمل ا    على النحو الذي    برنامج للمتطوعني الشباب     إقامة

 وحتــث أيــضا مجيــع اجلهــات املعنيــة علــى تــشجيع الــشباب علــى العمــل  ،ألمــني العــاموضــعها ا

ــامج  مــن بينــهابطــرق ،التطــوعي ــدول ، بالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة  ،الربن  وتــدعو ال

ــتقـــــدمي األعـــــضاء إىل النظـــــر يف  باب  للـــــصندوق االســـــتئماين للمتطـــــوعني الـــــش اتتربعـــ

  الربنامج؛ ألغراض

منـها تلبيـة احتياجـات    عـدة   بالدور اهلام الذي تؤديه املتطوعـات يف أمـور        تقر  - ١٧  

ـــأدوار قياديــــــة فــــــي مجيـــــع أشــكال العمــل     املــــرأة، وتــشجـع املــــــرأة علـــــى االضطـــــالع بــ

  ؛ وعلى املشاركة فيهاالتطوعي

يـسهم بقـدر     ممـا لتطوعي جبميـع أشـكاله،      تشجيع العمل ا  ضرورة   تعيد تأكيد   - ١٨  

رفاههــا ويــشرك مجيــع فئــات حتقيــق كــبري يف متاســك اتمعــات احملليــة واتمعــات ككــل ويف 

 واألشخــــاص   وكبـار الـسن    النـساء واألطفـال والـشباب        وخباصـة اتمع ويعود عليهـا بـالنفع،       

مـستبعدين ألسـباب اجتماعيـة    الذين ما زالوا األشخاص اإلعاقــة واألقليات واملهاجرون و   ذوو

  اقتصادية؛ أو

مـن   الدول األعضاء على دعـم التـضامن بـني األجيـال ونقـل املعـارف                 تشجع  - ١٩  

  ؛يالتطوعالعمل  برامج عن طريقجيل آلخر 

الــدول األعــضاء علــى زيــادة إشــراك القطــاع اخلــاص، حــسب   أيــضاتــشجع   - ٢٠  

سسات واألنـشطة التطوعيـة الـيت يقـوم         االقتضاء، عن طريق توسيع نطاق العمل التطوعي للمؤ       

  ؛العامو زيادة التنسيق بني القطاعني اخلاص وعلىا املوظفون، 

ــة التنــسيق بــني مهــارات    تــشجع  - ٢١   ــة علــى االعتــراف بأمهي  مجيــع اجلهــات املعني

الثغـرات   سـد    ضـرورة يف اتمع احمللي، وتشدد على       الفعليةاملتطوعني وخربام واالحتياجات    

  يف العمل التطوعي؛ املوجودة

 علـى أن العالقـات بـني النـاس هـي القيمـة األساسـية للعمـل التطـوعي،           تشدد  - ٢٢  

لمتطـوعني ومجيـع الـشركاء املعنـيني علـى      لوتشجع على مواصلة بذل اجلهـود إلقامـة شـبكات         

 ، مبا يف ذلك شبكة املتطوعني العامليـة       ة وتعزيز تلك الشبكات    والدولي ة واإلقليمي ةالصعد الوطني 
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تكنولوجيــات جديــدة ووســائط التواصــل    والســتحداث باعتبارهــا مركــزا عامليــا للتواصــل،    

  ؛وتعزيزها االجتماعي

ــدول األعــضاء  تــشجع  - ٢٣   ــة  و ال ــى األخــرى اجلهــات املعني العمــل ب االســتعانةعل

  سـياق التطوعي يف جمال احلد مـن خمـاطر الكـوارث، جتـسيدا للقـضايا الـيت جـرت مناقـشتها يف             

ــشة امل ــيعية املناقـ ــشأنواضـ ــوارث   بـ ــاطر الكـ ــن خمـ ــد مـ ــورك يف   احلـ ــدت يف نيويـ ــيت عقـ  ١٢الـ

الــدورة الــسادسة والــستني للجمعيــة العامــة ويف املــؤمتر الــوزاري    خــالل٢٠١٢ أبريــل/نيــسان

 يوليــه/متــوز ٤ و ٣الــذي عقــد يف اليابــان يف  توهوكــو  يف احلــد مــن الكــوارث ب املعــينالعــاملي 

ــا يف ذلـــك ،٢٠١٢ ــوعنيمبـ ــيط مـــشاركة املتطـ ــوارث    يف التخطـ ــتجابة يف حـــاالت الكـ لالسـ

 مبـا  ،ستجابة يف حـاالت الكـوارث  الم يف ا االستعانة وهم يف هذا اال   وتدريب همتثقيف أمهيةو

  ؛اإلجالء  يف عملياتماالستعانة يف ذلك 

العمـل  ب االسـتعانة على األخرى اجلهات املعنية   و الدول األعضاء     أيضا تشجع  - ٢٤  

،  املتطـوعني   مـن جهـود    وبالتـايل حتقيـق أمـور منـها االسـتفادة         طة بناء الـسالم،     التطوعي يف أنش  

أمهيـة تعبئـة الـشباب     وجتـسيد   علـى حنـو أكثـر فعاليـة     ،ومنهم متطوعو األمـم املتحـدة الـدوليون       

  وبناء قدرام؛

 إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الـسبعني      تقريرا   إىل األمني العام أن يقدم       تطلب  - ٢٥  

عـن تنفيـذ هـذا القـرار يـشمل خطـة عمـل يـضعها          “التنمية االجتماعيـة ”البند املعنون يف إطار  

العقـد   يفالعمـل التطـوعي يف جمـايل الـسالم والتنميـة            ب لالستعانةبرنامج متطوعي األمم املتحدة     

  . تقدم إىل اجلمعية العامة وتنظر فيها الدول األعضاء لكياملقبل وما بعده

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ األول كانون٢٠

  


