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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/424( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 متابعة السنة الدولية للمتطوعني - ٦٣/١٥٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــاإذ تـــشري  بـــشأن ٢٠٠٥ ديـــسمرب/األول كـــانون ١٦ املـــؤرخ٦٠/١٣٤ إىل قرارهـ

 السنة الدولية للمتطوعني،متابعة
العملاإلقبال بشدة علىذي أوجدته السنة الدولية أسهم يف أن الزخم الوإذ تالحظ 

 ، شىت اتمعاته منشاركني في عدد املويف زيادةالتطوعي يف أحناء العامل
 بأن العمل التطوعي عنصر مهم يف أي اسـتراتيجية تـستهدف جمـاالت مـنوإذ تسلم 

ــها احلــد مــن الفقــر وحتقيــق التنميــة املــستدامة والــصحة واتقــاء ا ــقبين لكــوارث وإدارــا وحتقي
 ،االستبعاد االجتماعي والتمييزظاهرةاالندماج االجتماعي، وخباصة التغلب على

هناك حاجة وبأنسهم إىل حد كبري يف التنمية بأن العمل التطوعي يأيضا  تسلموإذ 
  وضع سياسات مناسبة لكفالة االستفادة من إمكانيات هذا العمل،إىل
ــها  ــا من ــم العمــلمام احلــايل ملؤســسات باإلســهواعتراف ــم املتحــدة يف دع ــة األم نظوم

 أحنـاءمجيـع األمـم املتحـدة يفيمتطـوعبرنـامج العمـل الـذي يـضطلع بـهوال سـيماالتطوعي،
الحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر واهلـاللأيضا باجلهود اليت يبذهلا اواعترافا منها العامل،
 أجزاء شبكته العاملية، كليف على العمل التطوعي للتشجيعاألمحر

اجلهـات ذات الـصلة يف منظومـة األمـم املتحـدةتوخي ضرورةوإذ تضع يف اعتبارها 
 ، متابعة السنة الدولية للمتطوعنيالتكامل والتنسيق يف
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 ؛)١(بتقرير األمني العامترحب - ١ 
ــد - ٢   ضــرورة االعتــراف جبميــع أشــكال العمــل التطــوعي وتعزيزهــا،تعيــد تأكي
األطفــال والــشبابالنــساء و، مبــا فيهــا كافــةوصــف ذلــك مــسألة ــم وتفيــد شــرائح اتمــعب

ــةوواملــسنون ــزال مــستبعدةاألشــخاص ذوو اإلعاق ــيت ال ت ــات ال ــات واملهــاجرون والفئ  واألقلي
 اقتصادية؛ ألسباب اجتماعية أو

تطـوره، بأمهية األطر التشريعية واملالية الداعمة لنمـو العمـل التطـوعي وتسلم - ٣ 
 ؛ من هذا القبيل تدابريختاذوتشجع احلكومات على ا

 بالعمل الذي تضطلع به احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واجلهـاتترحب - ٤ 
 املعنية األخرى من أجل يئة بيئة داعمة تشجع على العمل التطوعي؛

 ، بــاإلجراءات الــيت تتخــذها احلكومــات لــدعم العمــل التطــوعيحتــيط علمــا - ٥ 
 واصلة تلك اإلجراءات؛كرر دعوا هلا ملتو
 بأمهية منظمات اتمع املدين يف تـشجيع العمـل التطـوعي، وتـدرك يفتسلم - ٦ 

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

تمـع املـدين مـن أجـل تعزيـز احلكومـات علـى إقامـة شـراكات مـع اتـشجع - ٧ 
إمكانات العمل التطوعي على الـصعيد الـوطين، بـالنظر إىل أمهيـة مـسامهة العمـل التطـوعي يف

 األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدةهاحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا في
 ؛)٢(لفيةألل
 وتـشجع، العمـل التطـوعيمشاركة القطاع اخلاص يف دعـمازدياد بترحب  - ٨ 

 احلكومات على دعم هذا االجتاه؛
 إلجـراء علـى الـصعيد العـاملي احلكومات إىل تعبئة ودعم دوائر البحثتدعو - ٩ 

اسات بشأن موضوع العمل التطـوعي، بالـشراكة مـع اتمـع املـدين، مـن أجـلاملزيد من الدر
 توفري أساس من املعارف السليمة تستند إليه السياسات والربامج؛

 بضرورة بذل مزيد مـن اجلهـود لـضمان إدراج تغـري املنـاخ والبيئـة يفتعترف - ١٠ 
 خطة العمل التطوعي للحكومات واألمم املتحدة؛

_______________

)١( A/63/184. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
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 يف منظومـة األمـم املتحـدة إىل إدراج العمـلاملعنيةؤسسات واهليئات املتدعو - ١١ 
مـسامهاتتقـدير يف سياسـاا وبراجمهـا وتقاريرهـا، وتـشجع علـى أشـكالهالتطوعي مبختلـف

 ذاتقبلــة يف مــؤمترات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املــؤمترات الدوليــة املشــراكهم وإاملتطــوعني
 الصلة؛

عمل الذي يضطلع به برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدةلل تقديرها تعيد تأكيد - ١٢ 
إليـه أن يواصـل التوعيـة بوصفه مركز التنسيق املعين مبتابعة السنة الدولية للمتطوعني، وتطلـب

دعـوةبإسهام العمل التطوعي يف إرساء السالم وحتقيق التنمية، وأن يعمل كجهة مسؤولة عن
الالزمــة املــواردبــشأن هــذا املوضــوع، وأن يتــيحإىل عقــد اجتماعــاتتلــف اجلهــات املعنيــةخم

 يقدم التعاون التقين للبلدان النامية، بناء على طلبها؛أنللتواصل واملوارد املرجعية، و
العمــل التطــوعي مــن” جلنــة التنميــة االجتماعيــة إىل النظــر يف مــسألةتــدعو  - ١٣ 

 يف دورتيها السابعة واألربعـني يف سياق موضوعها املتعلق بالتكامل االجتماعي،“أجل التنمية
 ؛٢٠١٠ والثامنة واألربعني يف عام٢٠٠٩يف عام

 الــذي يوافــق اليــوم الــدويل٢٠١١ديــسمرب/ كــانون األول٥القيــام يف تقــرر - ١٤ 
للمتطــوعني مــن أجــل التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، أو يف موعــد قريــب مــن ذلــك اليــوم،

يـة العامـة ملتابعـة الـسنةدورة السادسة والستني للجمعبتكريس جلستني عامتني من جلسات ال
التنميــة”املعنــون بنــدال واالحتفــال بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لتلــك الــسنة، يف إطــارالدوليــة

 ؛“االجتماعية
 من وسائل اإلعالم واتمع املدينفعال احلكومات إىل أن تقوم، بدعمتدعو - ١٥ 

املتحـدة، ؤسـسات واهليئـات املعنيـة التابعـة ملنظومـة األمـموالقطاع اخلاص وشركاء التنمية وامل
 ،٢٠١١، يف عـام العاشرة للـسنة الدوليـةبتنفيذ أنشطة تركز على االحتفال بالذكرى السنوية

 ؛على الصعيدين اإلقليمي والوطين
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة والستني تطلب - ١٦ 

 .“التنمية االجتماعية” املعنون القرار يف إطار البندا عن تنفيذ هذاتقرير
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨
 


