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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/454 (Part I)( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  الذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعني  - ٦٦/٦٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 املتعلـــق ٢٠٠٨ ديــسمرب /األول كــانون  ١٨ املــؤرخ  ٦٣/١٥٣ إىل قرارهــا  إذ تــشري   

  حتفال بالذكرى العاشرة هلذه السنة، واال الدولية للمتطوعنيالسنة تابعةمب

 أن الزخم الذي أوجدته السنة الدولية أسهم يف اإلقبال بشدة على العمـل            وإذ تالحظ   

  التطوعي يف أحناء العامل ويف زيادة عدد املشاركني فيه من شىت اتمعات،

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

 والـصحة ومتكـني الـشباب وتغـري املنـاخ واتقـاء             ها احلد مـن الفقـر وحتقيـق التنميـة املـستدامة           بين

ــدماج االجتمــاعي  الكــوارث وإدارــا   ــق االن ــسالم، و  وحتقي ــاء ال ــساين وبن اصــة خبوالعمــل اإلن

   والتمييز، االجتماعيالتغلب على االستبعاد

 العمـــل التطـــوعي،  مبـــسامهة مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف دعـــم تنـــوهوإذ   

 تنـوه   العـامل، وإذ مجيـع أحنـاء  العمل الذي يقوم به برنامج متطوعي األمم املتحدة يف        ب سيما الو

للتـشجيع  أيضا بـاجلهود الـيت يبـذهلا االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر                    

   شبكته العاملية،كل أجزاء التطوعي يف على العمل

 يف منظومــة األمــم املتحــدة   املعنيــةاجلهــات تــوخي ضــرورة  وإذ تــضع يف اعتبارهــا   

  التكامل والتنسيق يف متابعة السنة الدولية،

ــة للمتطــوعني يف    ترحــب  - ١   ــسنة الدولي ــذكرى العاشــرة لل  بنجــاح االحتفــال بال

ــام ــضا، وترحــب ٢٠١١ ع ــذ    أي ــة يف  إعــالن  بنمــو العمــل التطــوعي وتطــوره من ــسنة الدولي ال

  ؛٢٠٠١ عام
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ــسلم  - ٢   ــت ــذكرى العاشــرة أ ب ــرتن ال ــزخم   وف ــادة الفرصــة وال ــني  لزي ــاون ب  التع

مـن  منظومة األمم املتحدة واتمع املـدين والـشركاء مـن القطـاع اخلـاص والنـاس           واحلكومات  

بذل مزيـد مـن   وتعيد تأكيد ضرورة ،  على حنو غري مسبوقاتمعات يف مجيع أحناء العامل    شىت  

وإقامـة   بالعمـل التطـوعي وتيـسريه    جمـاالت االعتـراف   اجلهود لتحقيق أهداف السنة الدوليـة يف   

 يف مجيع أحناء العامل؛الشبكات الالزمة له وتعزيزه 

أساسـي يف   ملا يـضطلعون بـه مـن دور     املتطوعني الوطنيني والدوليني   على تثين  - ٣  

 يف اآلونــة األخــرية يف أدائهــم يف أعقــاب    كمــا جتلــى ذلــك   منــها، التعــايفاتقــاء الكــوارث و 

يف  اجلارفـة الفيـضانات  و االيـاالت األرضـية   مثـل يف أحناء كثرية من العـامل،   ث الطبيعية   الكوار

  ؛٢٠١١مارس / يف آذار شرق الياباناملدمر الذي أصابجنوب شرق الربازيل والزلزال 

تزايد الصلة بني العمـل التطـوعي والرياضـة، ممـا يـسهم يف تعزيـز املثـل                  ب تشيد  - ٤  

تقـدر    ال إسـهامات يقدمـه املتطوعـون الوطنيـون والـدوليون مـن             مـا  األعلى للسالم عـن طريـق     

ــل األلعــاب    ــسية، مث ــاءات الرياضــية الرئي ــثمن يف إعــداد اللق ــةب ــة واأللعــاب  األوليمبي  األوليمبي

  ؛ وتنظيمها،للمعوقني

شـكاله التقليديـة املتمثلـة    مبـا يف ذلـك أ   ، للعمل التطـوعي   باإلسهام القيم  تسلم  - ٥  

 يف التنميـة  العتمـاد علـى الـذات وغـري ذلـك مـن أشـكال املـشاركة املدنيـة،                  وا تبادل املعونـة  يف  

   املتطوعني؛شبكاتاالجتماعية واالقتصادية، مبا يفيد اتمع بأسره واتمعات احمللية و

ملعـارف واملعلومـات    تبـادل ا   بـرامج ل   وضـع  الدول األعضاء علـى دعـم        تشجع  - ٦  

 لتعزيـز تقاسـم املـوارد    ة واحملليـ ة والوطنيـ ةقليميـ  واإل ة الدوليـ  الـصعد جهات تنسيق علـى      وإنشاء

لعمـل التطـوعي الـيت ميكـن تكييفهـا وتنفيـذها وتكرارهـا          يف جمـال ا    الـسليمة املمارسات  تبادل  و

   مستمر؛بشكلوتوسيع نطاقها 

 الدول األعضاء واملتطوعني على اختاذ اخلطوات املالئمـة لتعزيـز محايـة     تشجع  - ٧  

  العمل التطوعي وإدارته؛تعزيز  يف سليمة ممارساتاع اتباملتطوعني، وتشجع أيضا 

مـن   تعزيـزه وجبميـع أشـكاله     العمـل التطـوعي     ب ضرورة االعتـراف      تأكيد تعيد  - ٨  

ــعأجــل إشــراك  ــه اتم ــه  وإفادت ــع فئات ــا،  جبمي ــسنون    ف مب ــشباب وامل ــال وال ــساء واألطف ــا الن يه

ــيت    ــات ال ــات واملهــاجرون والفئ ــة واألقلي ــستبعدة ألســباب    الواألشــخاص ذوو اإلعاق ــزال م ت

  اجتماعية أو اقتصادية؛
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 بأمهية منظمات اتمـع املـدين يف تـشجيع العمـل التطـوعي، وتـدرك يف        تسلم  - ٩  

 الــصدد أن تعزيــز احلــوار والتفاعــل بــني الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة واتمــع املــدين ذلــك

  يسهم يف توسيع نطاق العمل التطوعي؛

عمل التطوعي يسهم يف التنمية البشرية، وتـدعو احلكومـات          بأن ال  حتيط علما   - ١٠  

التنميـة الـيت تـوفر فرصـا     و السالم  ومبادرات إىل إدماج العمل التطوعي بشكل أكمل يف برامج       

ــة ــة ومتماســكة   إلقام ــات قوي ــى ا   للمتطــوعني  حتالف ــشتركة عل ــداف م ــصعد احــول أه ــل  ةحمللي

  ؛ة والدولية واإلقليميةوالوطني

  باإلجراءات الـيت اختـذا احلكومـات لـدعم العمـل التطـوعي        يضا أ حتيط علما   - ١١  

   هذه اإلجراءات؛ إىل مواصلة وتكرر دعوا هلا ،تعزيزهو

ــب  - ١٢   ــدة    ب يـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة يف منظومـ ــات املعنيـ ــسات واهليئـ ــلةاملؤسـ  مواصـ

 تنـوه واالعتراف بالعمل التطوعي مبختلف أشكاله وإدراجـه يف سياسـاا وبراجمهـا وتقاريرهـا،              

 يف مــؤمترات األمــم املتحــدة مــشاركتهم وتــشجع تطــوعنيمنظمــات املو املتطــوعني بإســهامات

  ؛ هذا الشأن يف املستقبلاليت تعقد يفوغريها من املؤمترات الدولية 

 ، اتمـع املـدين  مبا يـشمل  ، إشراك مجيع الشركاء املعنيني    مواصلة بأمهية   تسلم  - ١٣  

 يف كفالـة سـالمة   و ،يف األنـشطة التطوعيـة     لألفـراد أن يـشاركوا       ميكـن فيهـا    مؤاتية بيئة   يف يئة 

 وترحـب يف هـذا الـصدد        تيسري التنسيق والتعـاون فيمـا بينـهم لتحقيـق ذلـك،           أمهية   و املتطوعني

لعمـل التطـوعي، وتـشجع زيـادة مـشاركته مـن       دعمـا ل  نطاق مشاركة القطاع اخلـاص     اتساعب

  واألنشطة التطوعية للموظفني؛  خالل توسيع نطاق العمل التطوعي للشركات

األمـم املتحـدة بوصـفه جهـة         برنـامج متطـوعي    بالعمل الذي يقـوم بـه        ترحب  - ١٤  

ــة  للــذكرىالتنــسيق   املــشاركة يف  بطــرق منــها األعــضاء،دعمــا للــدول العاشــرة للــسنة الدولي

 يتــوكيف مبناســبة الــذكرى العاشــرة للــسنة الدوليــة  الــيت عقــدت استــضافة املــشاورات اإلقليميــة

 ملـؤمتر املتطـوعني العـاملي الـذي شـارك يف استـضافته مـع االحتـاد         حتـضريا  أنقرة ومانيال وداكار  و

 ١٥ يف بودابـست يف الفتـرة مـن    والـذي عقـد  الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحـر      

 الــذي املنظمــات غــري احلكوميــة/إدارة شــؤون اإلعــالم ومــؤمتر ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٧إىل 

  برنــامج، وتطلــب إىل٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ٥ إىل ٣ بــون، أملانيــا، يف الفتــرة مــن     يفعقــد

ــز العمــل التطــوعي،  اجلهــودمتطــوعي األمــم املتحــدة مواصــلة بــذل    ــها لتعزي  حــشد بطــرق من

 املتطـوعني مثـل    لتوظيف جديدة أكثر ابتكارا     طرائق املتطوعني الوطنيني والدوليني واستحداث   

  ؛التطوع عرب شبكة اإلنترنت
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 ، بـني النـاس هـي القيمـة األساسـية للعمـل التطـوعي       اتعلـى أن العالقـ    تشدد  - ١٥  

املتطـوعني ومجيـع الـشركاء املعنـيني     تـضم   شـبكات  إلقامـة وتشجع على مواصـلة بـذل اجلهـود      

 ا، مبا يف ذلك شبكة املتطـوعني العامليـة باعتبارهـا مركـز    ة والدولية واإلقليميةعلى الصعد الوطني 

  ؛وتعزيزها،  للتواصلاعاملي

ذكرى لـ لالتـرويج   مـة يف    الوطنيـة    وهيئات التنـسيق   مبشاركة اللجان    ترحب  - ١٦  

 وتـشدد علـى أمهيـة مواصـلة تعزيـز هـذه الـشبكة العامليـة لبنـاء الـشراكة            ،العاشرة للسنة الدولية  

  ؛السليمةبينها وتبادل اخلربات واملمارسات 

ــسلم  - ١٧   ــضرورة مواصــلة ت  ت ــني املت  ب ــة ب ــز العالق ــات   عزي ــيني واملنظم طــوعني احملل

  ؛التطوعتسهيل عوملة فرص من أجل الدولية اليت ترسل املتطوعني 

 العمل التطوعي يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،           إسهام على أمهية    تشدد  - ١٨  

   العمل التطوعي؛تعزيزوتدعو إىل األخذ بنهج شامل حموره الناس يف 

لعمل التطـوعي ومـشاركة األفـراد واتمعـات          ا إسهام على أمهية    تشدد أيضا   - ١٩  

  ؛املتخذة يف هذا االاحمللية يف حتقيق التنمية املستدامة واملبادرات 

 إلشــراك الــشباب قيمــةعلــى أن العمــل التطــوعي يــوفر فرصــا  تــشدد كــذلك  - ٢٠  

يح يف الوقـت الـذي يتـ     للجميع يسودها السالم  شاملة  تطوير جمتمعات   يف القيادةزمام  وتوليهم  

  ؛وتعزيز فرص توظيفهمبناء قدرام يسهم يف  أيضا للشباب اكتساب املهارات وفيه

ــم    تطلــب  - ٢١   ــة األم ــات ومنظوم ــب    إىل احلكوم ــا إىل جن ــل جنب املتحــدة أن تعم

ــع ــرى  مـ ــات األخـ ــوعي املنظمـ ــل التطـ ــة بالعمـ ــود   املعنيـ ــدعم اجلهـ ــن   لـ ــز أمـ ــة إىل تعزيـ الراميـ

  ومحايتهم؛ املتطوعني

االسـتعداد  إبـداء   واملتطـوعني علـى    املعنيـة بالعمـل التطـوعي     مـات    املنظ تشجع  - ٢٢  

  عاتقهم؛  يف أداء املسؤوليات امللقاة على واألعراف الوطنية واحملليةالقواعدالحترام 

 ملتابعـــة الـــسنة الدوليـــة ولالحتفـــال  عقـــد جلـــستني عـــامتني تكرســـان  تقـــرر  - ٢٣  

  :بالذكرى العاشرة هلا على النحو التايل

 ٥ يف الـساعة العاشـرة صـباحا مـن يـوم       ااملقرر عقـده   ة العام اجللسةتاح  يف افت   )أ(  

، يديل رئيس اجلمعيـة العامـة واألمـني العـام ورؤسـاء اموعـات            ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

  ؛ ببيان ملتطوعي األمم املتحدةة التنفيذيةاإلقليمية اخلمس وممثل البلد املضيف واملنسق



A/RES/66/67 

5 

تقريـر عـن حالـة العمـل     ني، جتـرى مناقـشة أول      تام العـ  اجللـستني عقب افتتـاح      )ب(  

 برنـامج األمـم املتحـدة       ة مـدير   مبـشاركة   حىت الساعة الواحدة بعد الظهـر،      )١(التطوعي يف العامل  

  املتحدة؛  ومتطوعني اثنني خمتارين من متطوعي األممواملعد الرئيسي للتقريراإلمنائي 

ــساعة  ا املقــرر عقــده ة العامــاجللــسةيف   )ج(   ــةال مــن ال ــساعة بعــد الظهــر   ثالث إىل ال

 الدول األعضاء والدول اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بـصفة مراقـب             تديل مساء،   السادسة

  ؛)٢( ببيانيف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا

 إىل تلقي تقرير كامل عـن االحتفـال بالـذكرى العاشـرة للـسنة الدوليـة            تتطلع  - ٢٤  

وعي يف الـسالم والتنميـة خـالل العقـد املقبـل ومـا بعـده،             وتوصيات لزيـادة إدمـاج العمـل التطـ        

املوضوع إىل اجلمعيـة العامـة   هذا ن يقدم تقريرا عن أواضعة يف اعتبارها طلبها إىل األمني العام        

  .“التنمية االجتماعية”يف دورا السابعة والستني يف إطار البند املعنون 

  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٥
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