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  الدورة السابعة والستون
  *من القائمة األولية) ب (٢٨البند 

التنمية االجتماعية، مبا يف ذلـك      : التنمية االجتماعية 
املــسائل ذات الــصلة باحلالــة االجتماعيــة يف العــامل      

        بالشباب واملسنني واملعوقني واألسرةو
  متابعة تنفيذ السنة الدولية للمتطوعني    

    
  ير األمني العامتقر    

  

  موجز  
 ٦٦/٦٧ و ٦٣/١٥٣م هذا التقريـر اسـتجابة لطلبـات اجلمعيـة العامـة يف قراريهـا               يقدَّ  

أن يقدم هلا األمـني العـام يف دورهتـا الـسابعة والـستني تقريـرا عـن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف                    
، ٢٠٠١هــذين القــرارين، وعــن االحتفــال بالــذكرى العاشــرة للــسنة الدوليــة للمتطــوعني،         

يقتــرح توصــيات لزيــادة إدمــاج العمــل التطــوعي يف الــسالم والتنميــة خــالل العقــد املقبــل  وأن
  .بعده وما

 تنفيذ عـدد متزايـد مـن الـسياسات الوطنيـة واإلقليميـة       ٢٠٠١شهدت الفترة منذ عام      
 املستوى، رغم وجود تفاوتـات      ة يف وثائق تعاونية رفيع    ه وإدراج ،ذات الصلة بالعمل التطوعي   

برية يف توجهــات البلــدان واملنــاطق فيمــا يتعلــق بدرجــة التــزام احلكومــات، ومنظومــة األمــم  كــ
  وقـد أدى نـشر أول     . اجلهـات املعنيـة   املتحدة، واجملتمع املـدين، والقطـاع اخلـاص وغريهـم مـن             
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 واالحتفـال بالـذكرى العاشـرة للـسنة الدوليـة للمتطـوعني يف               يف العـامل   تقرير عن حالة التطوع   
إقامــة  االعتــراف بالعمــل التطــوعي والتــرويج لــه وتيــسريه و      وتــرية   إىل تــسريع  ٢٠١١عــام  

وساعد ذلك بدوره علـى زيـادة إدمـاج إسـهامات املتطـوعني يف اجلهـود الراميـة             . الشبكات له 
غري أن تقيـيم األثـر      . إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ويف خطط السالم والتنمية املستدامني         

  .  يف التقدمهعي تعوقه النُّهج املتباينة يف تقييم وقياس إسهامات للعمل التطوالعام
 اهتمـــام احلكومـــات واجلهـــات الفاعلـــة  زيـــادةوبالنـــسبة للعقـــد القـــادم، وســـعيا إىل    

لتـرويج للعمـل التطـوعي احمللـي     اط هذا التقرير الضوء على الكيفية اليت ميكن هبا        األخرى، يسلِّ 
، مبا يف ذلـك تطـوع الـشباب، أن          إقامة الشبكات له  سريه و واالعتراف به وتي   والوطين والدويل 

واإلدمـــاج التماســـك عزيـــز تيف يـــسهم بقـــدر كـــبري يف بلـــوغ األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، و  
ــاعيني، ــة، و ا واالجتم ــارات احلياتي ــل،    مله ــرص العم ــى ف ــة احلــصول عل ــاه  إمكاني ــة ورف واملرون

 مــن إطـار التنميــة ملــا بعــد  ءا ال يتجــزأوينبغــي أن يكـون العمــل التطــوعي جـز   .اجملتعـات احملليــة 
يف صـميم   مـن شـأنه أن يكفـل وضـع النـاس            تعمـيم مـشاركة املتطـوعني       أن   ، كما ٢٠١٥ عام

  .جهود السالم والتنمية املستدامني
  



A/67/153  
 

12-42375 3 
 

  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأمالت يف عقد من التقدم  -ثانيا   
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقدم احملرز يف التنفيذ  - ثالثا   

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االعتراف والترويج  -   ألف    
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التيسري  -   بــاء    
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقامة الشبكات  -   جيم    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلدماج  -   دال    

٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعني  - رابعا   
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير حالة العمل التطوعي يف العامل  -خامسا   
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - سادسا   

  



A/67/153
 

4 12-42375 
 

  مقدمة  -أوال   
 سـنة دوليـة     ٢٠٠١ سـنة    ،٥٢/١٧ يف قرارهـا     ،، أعلنت اجلمعية العامة   ١٩٩٧يف عام     - ١

وُعـيِّن  . م للعمـل التطـوعي يف معاجلـة القـضايا العامليـة           للمتطوعني، بغية االعتراف باإلسهام القيِّ    
ــة     ــم املتحــدة جه ــامج متطــوعي األم ــسيقبرن ــة تن ــذ واملتابع ــرار الومبوجــب .  للتنفي ، ٥٦/٣٨ق

أن العمــل التطــوعي عنــصر مهــم يف  مت بــاختتمــت اجلمعيــة الــسنة الدوليــة للمتطــوعني، وســلّ 
 ، والـصحة  ، وحتقيق التنمية املستدامة   ،من قبيل احلد من الفقر    االت  استراتيجية تستهدف جم   أي

ــدماج االجتمــاعي، وخباصــة التغلــب علــى االســتبعاد    ،واتقــاء الكــوارث وإدارهتــا   وحتقيــق االن
ويف نفس القرار، أهابت اجلمعية جبميع احلكومـات ومؤسـسات منظومـة            . لتمييزاالجتماعي وا 

ن الــسبل الــيت ميكنــها أن تــدعم    األمــم املتحــدة أن تــويل االعتبــار الواجــب للتوصــيات بــشأ      
  . التطوع، كما وردت يف مرفق القرار هبا
مـة للعمـل     باملسامهة القيِّ  ٥٧/١٠٦مت اجلمعية العامة يف قرارها      ، سلّ ٢٠٠٢ويف عام     - ٢

 واالعتمـاد علـى الـذات،       ،التطوعي، مبـا يف ذلـك أشـكاله التقليديـة املتمثلـة يف اإلعانـة املتبادلـة                
 وغــري ذلــك مــن أشــكال املــشاركة املدنيــة، مبــا يفيــد اجملتمــع  ،وتقــدمي اخلــدمات بــصورة رمسيــة

 الــذي بالــدور اهلــاممت أيــضا ســلّ و. املتطــوعنيبأســره، فــضال عــن اجملتمعــات احملليــة واألفــراد 
 واألهداف املتفـق    ،يضطلع به العمل التطوعي يف املساعدة على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          

املتعلقـة   واجتماعات املتابعة    ، والدورات االستثنائية  ، ومؤمتـرات القمة  ،املؤمتراتسائر  عليها يف   
  .اليت عقدهتا األمم املتحدةهبا 
ن متابعــة تنفيــذ الــسنة الدوليــة للمتطــوعني  وأشــار األمــني العــام يف معــرض تقريريــه عــ   - ٣

إىل أن العديــــد مــــن توصــــيات اجلمعيــــة ) A/60/128 و A/57/352 (٢٠٠٨ و ٢٠٠٥عــــامي 
 مـن   سـائر اجلهـات املعنيـة      واجلهـات الفاعلـة التابعـة لألمـم املتحـدة، و           ،قيد نظر احلكومات   هو

رداً ال يـزال غـري مـستغل        مـو اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وأن العمـل التطـوعي أصـبح ُيعتـرب              
يف االعتـراف   ، على وجـه اخلـصوص، إالّ مـؤخراً          حكومات البلدان النامية  مل تبدأ   معظمه، و  يف

  . اهلائلة ملواجهة حتديات التنمية املستدامةاإلمكانات بأنه من 
 إىل األمــني العــام أن ،٦٣/١٥٣ يف قرارهــا ،، طلبــت اجلمعيــة العامــة٢٠٠٨ويف عــام   - ٤

يــضا يف دورهتــا الــسابعة والــستني تقريــرا عــن متابعــة الــسنة الدوليــة للمتطــوعني،    يقــدم إليهــا أ
ز علــى االحتفــال بالــذكرى العاشــرة للــسنة  ودعــت احلكومــات إىل القيــام بتنفيــذ أنــشطة تركِّــ 

 ويف القـرار ذاتـه، قـررت        .اجلهـات املعنيـة األخـرى     بـدعم مـن     ، وذلـك    ٢٠١١الدولية يف عـام     
، الذي يوافـق اليـوم الـدويل للمتطـوعني مـن            ٢٠١١ديسمرب  / األول  كانون ٥اجلمعية القيام يف    

أجل التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، أو يف موعـد قريـب مـن ذلـك اليـوم، بتكـريس جلـستني                     
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 واالحتفــال بالــذكرى ، الــسادسة والــستني ملتابعــة الــسنة الدوليــة هتــاعــامتني مــن جلــسات دور
ــسنة   ــرة لتلــــك الــ ــسنوية العاشــ ــذين . الــ ــاء هــ ــاعني، اوأثنــ ــة  ختــــذت االجتمــ ــة العامــ  اجلمعيــ

 ووسعت نطاقه ليـشمل تقريـرا كـامال عـن االحتفـال          ،دت فيه طلبها  ، الذي أكّ  ٦٦/٦٧ القرار
 وتوصـيات لزيـادة إدمـاج العمـل التطـوعي يف اسـتراتيجيات              ،بالذكرى العاشرة للـسنة الدوليـة     

  . السالم والتنمية خالل العقد املقبل وما بعده
احملــرز لعــام قريــر املقــدم اســتجابة للطلبــات املــذكورة أعــاله يف التقــدم ا وينظــر هــذا الت  - ٥
ــيت      يف ــة، وخاصــة تلــك ال ــة العام ــرارات اجلمعي ــذ ق ــدم   اُتخــذت تنفي ــسابق املق ــر ال ــذ التقري من
حالـة التطـوع    ”ط الضوء على قيام األمم املتحدة بنـشر التقريـر املعنـون             وهو يسلِّ . ٢٠٠٨ عام

، وبتنفيـذ أنـشطة لالحتفـال بالـذكرى العاشـرة       )١(“جل الرفاه العـاملي   قيم عاملية من أ   : يف العامل 
ل وتوســـع نطـــاق مـــا حتقـــق مـــن  يقـــدم توصـــيات ختـــص العقـــد املقبـــ هـــو و. للـــسنة الدوليـــة

  . سابقة إجنازات
    

  تأمالت يف عقد من التقدم   - ثانيا  
 حنـو   إلحـراز تقـدم   ٢٠٠١متت االستفادة من زخم السنة الدوليـة للمتطـوعني يف عـام               - ٦

 يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وحنو التـسليم بـأن    يالتطوعالعمل  االعتراف بدور وإسهام    
 يف عـدة    يالتطـوع العمـل   وقـد أُدرج    . مشاركة املتطوعني جزء ال يتجـزأ مـن التنميـة املـستدامة           

 ن اإلعـالن الـسياسي وخطـة      تـضمّ إذ   ؛املـستوى مت اعتمادهـا خـالل العقـد املاضـي           وثائق رفيعة 
 يالتطـوع العمل  إشارات متعددة إىل كيفية إسهام       ،)٢(٢٠٠٢عمل مدريد الدولية للشيخوخة     

وتـشري خطـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي              . يف متكني كبـار الـسن ويف رفـاههم الشخـصي          
 إىل األدوار اليت تضطلع هبـا اخلدمـة احملليـة التطوعيـة             ،٢٠٠٢املعتمدة عام    ،)٣(للتنمية املستدامة 

وإطــار عمــل  ،)٤( إعــالن هيوغــويعتــرفو. موعــات املتطــوعني يف حتقيــق التنميــة املــستدامة وجم
بنـــاء قـــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى مواجهـــة      ”  املعنـــون٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغـــو للفتـــرة  

__________ 
 .www.unv.org/en/swvr2011.html، متاح أيضا على املوقع E.11.I.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  

األمـم املتحـدة،    منـشورات   ( ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٢‐٨تقرير اجلمعية العاملية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،           )٢(  
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.02.IV.4رقم املبيع 

ــسربغ       )٣(   ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــا،  تقريـ ــوب أفريقيـ ــسطس / آب٢٦، جنـ  ‐أغـ
ل األول، ، الفــص) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

 .، املرفق٢القرار 

  )٤(  A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
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أهم اجلهـات املعنيـة يف معاجلـة احلـد مـن الكـوارث، وحتقيـق            بأن املتطوعني من     ،)٥(“الكوارث
ــستدامة  ــة امل ــدور   والقــضاء،التنمي ــر، وكــذلك بال ــى الفق ــام للمتطــوعني وروح التطــوع   عل  اهل

ويف الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة               . احلد من خمـاطر الكـوارث      يف
ــة     ــة لأللفي ــشأن األهــداف اإلمنائي ــة ب ــرار (العام ــة  )٦٥/١الق ــة العام اجلهــات ، شــجعت اجلمعي

ويف إشـــارة إىل شـــراكات   . رهـــم ى تعزيـــز دو رابطـــات املتطـــوعني، علـــ   فيهـــا  مبـــا   املعنيـــة، 
ــم ــاب النــ       األم ــة يف أعق ــدرات املدني ــن الق ــستقل ع ــر امل ــر (زاعات ـاملتحــدة، أوصــى التقري انظ

A/65/747-S/2011/85 (األمــم واصــة متطوعــخببالزيــادة يف االســتفادة الفعالــة مــن املتطــوعني، و 
ــدان منــوا للعقــد    . املتحــدة ــصاحل أقــل البل ــامج العمــل ل باختــاذ  )٦(٢٠٢٠-٢٠١١ وأوصــى برن

ويف الـدورة الثالثـة   .  هبـدف تعزيـز مـشاركة الـشباب وتنميتـه     يالتطـوع العمـل  إجـراءات لـدعم   
، خلــص الــرئيس إىل أن إشــراك ٢٠١١للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث يف عــام 

. وارثجمتمع املتطوعني استراتيجية رئيسية لبناء جمتمعات حملية آمنة وقاردة علـى مواجهـة الكـ              
ويتضمن اإلعالن املعتمد يف املؤمتر السنوي الرابـع والـستني إلدارة شـؤون اإلعـالم للمنظمـات                 

عــدة إشــارات إىل دور العمــل التطــوعي يف بنــاء جمتمعــات ) ، املرفــقA/66/750(غــري احلكوميــة 
عزيـز  زاع يف أفريقيـا وت    ـاملتعلقة بأسـباب النـ    السابقة  وأثناء استعراض تنفيذ التوصيات     . مستدامة

ــة املــستدامة فيهــا، أوصــى األمــني العــام بــأن تــساعد األمــم املتحــدة يف       ــدائم والتنمي الــسالم ال
وأن تعطـي األولويـة لتعلـيم فيـه جـودة           اخلارجـة مـن نزاعـات،       بلـدان   الالتواصل مع الشباب يف     

 عـن   ٦٦/١٢١ويف القـرار    . )A/66/214-S/2011/476انظـر   (وابتكار، كالعمل الطـوعي وغـريه       
ت والــربامج املتــصلة بالــشباب، حثــت اجلمعيــة العامــة الــدول األعــضاء علــى أن تعــاجل الــسياسا

علــى وجــه التحديــد مــسألة النــهوض بالــشباب فيمــا تتخــذه مــن تــدابري لإلنعــاش االقتــصادي     
ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحـدة    .  بتشجيع العمل التطوعي يف مجلة أمور      ، وذلك واملايل

ــة املــستدا ــو ( ٢٠١٢لعــام مة للتنمي ــة )٢٠+مــؤمتر ري ــه ”، املعنون ، “املــستقبل الــذي نــصبو إلي
ــيت  أُدرجــت جمموعــات املتطــوعني ضــمن    ــة ال ــستدامة   اجلهــات املعني ــة امل ــق التنمي يتطلــب حتقي

  . اهلادفاإشراكه
وتطرح األزمـة االقتـصادية العامليـة املتواصـلة حتـديات أمـام العمـل التطـوعي وتتـيح لـه                       - ٧

فقد خفضت بعض احلكومات التمويـل املخـصص للخـدمات االجتماعيـة            . حدفرصا يف آن وا   
وتزايدت صعوبة احلـصول    . والثقافة يف حني تدعو اجملتمع املدين واملتطوعني إىل ملء الفجوات         

وقـد أثـارت    . على موارد املعونة اإلمنائية، مبا يف ذلك املعونة من أجـل العمـل التطـوعي الـدويل                
__________ 

 .٢املرجع نفسه، القرار   )٥(  

 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا، اســطنبول، تركيــا،      )٦(  
 .ين، الفصل الثا)A.11.II.A.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(



A/67/153  
 

12-42375 7 
 

ئيـة والـسياسية األخـرية حتركـات مجاعيـة للمتطـوعني يف مجيـع أرجـاء             األزمات االقتصادية والبي  
وخلـصت الدراسـة املعنونـة      . قـوة املـشاركة املدنيـة مـن خـالل العمـل التطـوعي             ربز  العامل، مما يُ  

الـــدروس املـــستفادة مـــن عـــام  : توســـيع نطـــاق احليـــز املـــدين عـــن طريـــق العمـــل التطـــوعي  ”
شراك املواطنني وبرنامج متطـوعي األمـم املتحـدة،         ، اليت نشرها التحالف العاملي إل     )٧(“٢٠١١
 اجملتمعـــات احملليـــة يهتمـــون بـــشكل متزايـــد بالعمـــل التطـــوعي لتحـــسني الرفـــاه   فـــرادإىل أن أ

وينبغي النظـر   .  رغبتهم يف االنضمام رمسيا إىل منظمات اجملتمع املدين        االجتماعي، يف حني تقلُّ   
مـل التطـوعي كقـوة إجيابيـة يف اجملتمـع، سـواء             يف سبل هتيئة بيئات داعمة ميكنـها أن تـشمل الع          

  .من خالل املنظمات الرمسية أو خارجها
ــة للمتطـــوعني يف       - ٨ ــشبكة العامليـ ــة الـ ــشاء بوابـ ــثري إنـ ــامل بكـ ــاوز العـ ــد جتـ ــانون ٥لقـ  كـ

وتـــشمل التكنولوجيـــات اجلديـــدة اآلن تكنولوجيـــات تتـــيح احلـــوار  . ٢٠٠٢ديـــسمرب /األول
وُتـستخدم وسـائط التواصـل االجتمـاعي        . وإىل األجهزة احملمولة   تستند إىل اإلنترنت     ،التفاعلي

 مــن أجــل تــشجيعهم وتيــسري ستعينة هبــملــربط االتــصال بــني املتطــوعني األفــراد واملنظمــات املــ
. عملـــهم والتنـــسيق بينـــهم واالعتـــراف هبـــم، بغيـــة ضـــمان املـــساءلة وإهلـــام العمـــل التطـــوعي 

مكانيات العمل التطوعي وتوسـيع نطاقـه وتعميـق         وباستخدام التكنولوجيا اجلديدة، يتم تعزيز إ     
فعلـى سـبيل املثـال، ويف       . أثره، ويقوم جمتمع متنام من املتطوعني بتغـيري شـكل العمـل اإلنـساين             

، كـان النـاجون يتواصـلون مـن خـالل      ٢٠١٠خضم الدمار الذي تسبب فيه زلزال هاييت عـام      
ــدونات اإلل     ــك امل ــا يف ذل ــدة، مب ــة واجلدي ــة    الوســائط التقليدي ــويتري، وخدم ــع ت ــة، وموق كتروني

ذلك، قامـت جمموعـات مـن املتطـوعني مـن مجيـع أرجـاء العـامل                 لـ واسـتجابة   . الرسائل القصرية 
وأحيلــت رســائل النــاجني إىل . اإلنترنــتإنــشاء جمموعــات تعمــل عــرب  باســتحداث برجميــات و

  الوقـت احلقيقـي    وأنـشأ املتطوعـون خـرائط لتتبـع احلالـة يف          . املغتربني اهلايتيني من أجل ترمجتها    
ــا ــوائم بأمســاء   وتقريب ــسانية    . املفقــودينق ــشؤون اإلن ــسيق ال ــأ مكتــب تن ــا، عب ــة ليبي يف ويف حال
معلومـات آنيـة    تتـيح    لوضـع خريطـة إلكترونيـة لألزمـة يف ليبيـا،             جمتمع املتطوعني ،  ٢٠١١ عام

ريا يف  ثمن قبيل االحتياجات الصحية، والتهديـدات األمنيـة وحتركـات الالجـئني، ممـا سـاعد كـ                 
  .جهود اإلغاثة اإلنسانية

    
  التقدم احملرز يف التنفيذ   - ثالثا  

االعتـراف بالعمـل    هـي   أنـشطة متابعتـها     واألهداف األربعة للـسنة الدوليـة للمتطـوعني           - ٩
وتتمثـل هـذه املقاصـد يف زيـادة الـوعي      . إقامة الشبكات لـه   و ، وتيسريه ، والترويج له  ،التطوعي

__________ 
 .www.unv.org/fileadmin/img/unv/2011%20volunteerism%20publication.pdfمتاح على املوقع   )٧(  
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عزيز إمكانيات النشاط التطوعي؛ وتـشجيع مزيـد مـن النـاس علـى            بإجنازات العمل التطوعي وت   
التطــوع؛ وتنميــة القــدرات واملــوارد مــن أجــل رفــع نــسبة املــشاركة الفعالــة مــن خــالل العمــل  

  . السكانفئات التطوعي؛ وإشراك مجيع 
وحـسب استقـصاء إلكتـروين      . ومن الواضح أنه مت إحراز تقدم، لكنه ال يـزال متفاوتـا             - ١٠

، أن ٢ ٢٨٤ يف املائـة مـن اجمليـبني، وعـددهم         ٧٧م أُجري يف إطار هذا التقريـر، رأى         عاملي عا 
 يف املائـة أن     ٧٦واعتـرب   . تأثري العمل التطوعي معترف به اليوم أكثر مما كـان يف العقـد املاضـي              

تنميـة اجملتمـع    يعزز  وكان رأي األغلبية أن العمل التطوعي       . السهل منا أالعمل التطوعي أصبح    
احلكومــات، قدمتــها لة  عــروض مفــصّ أشــارتومــع ذلــك،  . واملهــارات واخلــربات ورفاهــه 

ن، وجهـات فاعلـة تابعـة       ووبـاحث  ،)٨(ومنظمات اجملتمع املـدين، ومؤسـسات األعمـال التجاريـة         
تعــزى إىل  وهــي  غــري كــاف؛التقــدم الــوطين يف التنفيــذكــان فيهــا حــاالت إىل لألمــم املتحــدة 

  .احلاجة إىل موارد وسياسات داعمةق مالئمة، وإىل غياب جهة تنسيق حمددة وآليات تنسي
  

  االعتراف والترويج  - ألف  
ــالتطوع وإســهاماته تعتــرب يف الــسابق وســيلة لتــشجيع، بــل       - ١١ ــادة االعتــراف ب كانــت زي

مـع تزايـد    و.  واسعة من اجملتمـع علـى التطـوع        فئاتوإقناع احلكومات واجلمهور على تشجيع      
  والتـرويج   بـه   إمكانيات العمل التطوعي، أصبح االعتراف     أصبحت تدرك عدد احلكومات اليت    

  . أعمال مترابطني بشكل متزايد جدولَْيله
ديسمرب من كل سنة باليوم العـاملي للمتطـوعني   / كانون األول٥االحتفال يف ما برح  و  - ١٢

فرصــة لعــدة حكومــات لالنــضمام إىل اجملتمــع يتــيح مــن أجــل التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة 
ين، والقطاع اخلاص، واجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة، واملتطـوعني مـن أجـل اإلقـرار        املد

مت احلكومة باالشـتراك مـع جلنـة        بيساو، نظّ  - في غينيا ف. بقيمة التطوع يف الرفاه االجتماعي    
وكـاالت األمـم املتحـدة احتفـاال عامـا يف امليـدان       وطنية للمتطـوعني مـن جهـات متعـددة ومـع        

ومنحت حكومة البوسنة واهلرسك جائزتيها الـسنويتني ألحـسن         .  يف العاصمة الوطنية   الرئيسي
ويف أملانيــا، وباالشــتراك مــع وزارة شــؤون األســرة وكبــار  . متطــوع وأحــسن مــنظم متطــوعني

 اجلــائزة Generali Deutschland Holding AGاملــواطنني واملــرأة والــشباب، منحــت مؤســسة  
يف الربازيـــل،  للمتطـــوعني  ةع وطنيـــيبا أســـتوُنظمـــ. ملدنيـــةااألملانيـــة الـــسنوية للمـــشاركة   

وقامت مؤسسات عاملية مثل اخلطوط اجلويـة األمريكيـة،         . ديفوار، ومجهورية مولدوفا   وكوت
، وتيلفونيكــا، ومنظمــة الطريــق املوحــد الدوليــة بــالترويج لالعتــراف  Deutsche Post DHL و

__________ 
 .ذكر أمساء شركات معينة ضمن هذا التقرير ال يعين أن األمم املتحدة تؤيدها  )٨(  
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، تلقــت مــسابقة إلكترونيــة ٢٠١١ عــام ويف. بالعمــل التطــوعي ودعمــه علــى الــصعيد العــاملي 
 “التطـوع لـه أمهيتـه     ”نظمها برنامج متطـوعي األمـم املتحـدة ملـدة أسـبوع واحـد حتـت شـعار                   

ــن  ١ ٣٠٠ ــة مـ ــورة فوتوغرافيـ ــدا١٣٠ صـ ــة،   .  بلـ ــة النهائيـ ــشاركني يف املرحلـ ــار املـ ومت اختيـ
  . ، بواسطة عملية تصويت إلكترونية من خالل موقع فيسبوك١٨وعددهم 

 هناك أمثلة كثرية عن أحداث ُنظمت يف إطار أيام وأسـابيع وسـنوات وطنيـة ودوليـة                و  - ١٣
علــى تنظــيم تــشجع فــوزارة التنميــة االقتــصادية يف االحتــاد الروســي  . شــارك فيهــا املتطوعــونو
 لتعزيـز العمـل التطـوعي والـشراكات العامـة يف معاجلـة              ٢٠١٠ منذ عـام     “أسبوع ربيع اخلري  ”

انت األنشطة التطوعية ميزة اليوم العاملي للمرأة يف مدغـشقر؛ واليـوم            وك. املشاكل االجتماعية 
العــاملي لإليــدز يف بليــز، والــدامنرك، وإســتونيا، والنــرويج، وبــريو، وروانــدا، وتــونس؛ واليــوم    
ــوم العــاملي للــشباب يف كوســوفو،      ــسويد، وسويــسرا؛ والي العــاملي لالجــئني يف ســلوفاكيا، وال

ــا املتحــدة  ــة ترتاني ، أشــادت ٢٠١٠وخــالل اليــوم العــاملي حلقــوق اإلنــسان يف عــام   . ومجهوري
قـوق، معترفـة بـأن      تلـك احل  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إشادة خاصة باملدافعني عن          

 يف احلركــة العامليــة مــن أجــل حقــوق  واالعديــد منــهم متطوعــون، وأهابــت بــاجلميع أن يتطوعــ 
 باالشـتراك مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة        ونظم برنامج متطـوعي األمـم املتحـدة،       . اإلنسان

طوعيــة الدوليــة، واملفوضــية األوروبيــة، ت، وجلنــة تنــسيق اخلدمــة ال)اليونــسكو(والعلــم والثقافــة 
، وذلــك “نظــاميتطــوع الــشباب والتعلــيم غــري ال”برناجمــا عامليــا لتبــادل الــشباب حتــت شــعار 

العاشــرة للــسنة الــسنوية هم، وبالــذكرى احلــوار والتفــا: لالحتفــال معــا بــاليوم العــاملي للــشباب
وقامــت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة كــل ســنة بإشــراك         . الدوليــة للمتطــوعني 

  . املتطوعني يف االحتفال باليوم العاملي لألغذية
ــراف   و  - ١٤ ــاك طــرق أخــرى لالعت ــد أصــدر ؛بالعمــل التطــوعي هن ــا فيجــي  ت فق  حكومت

نح حكومـة ناميبيـا   متـ ، ٢٠٠٨منـذ عـام   و.  املتطـوعني ولكسمربغ طوابـع بريديـة خاصـة تكـرم     
، خصصت عمان جـائزة     ٢٠١١ويف عام   .  جائزة ملتطوعني من خمتلف املنظمات     ٦٠أكثر من   

ــ ــوع  ةرفيعـ ــشطة التطـ ــستوى ألنـ ــا ي ، املـ ــراف امل ممـ ــس االعتـ ــوعي يف   عكـ ــل التطـ ــد بالعمـ تزايـ
  .العربية املنطقة
العتـراف بالعمـل التطـوعي وتعزيـزه؛        ما برحـت وسـائط اإلعـالم شـريكا أساسـيا يف ا              - ١٥

على حنو منـتظم، آالف املتطـوعني الـذين اسـتجابوا للعـدد املتزايـد مـن          ففي السلفادور، غطت  
ــة  ــهائي جلــوائز       . الكــوارث الوطني ــدور الن ــوطين، ال ــصعيد ال ــى ال ــع، عل ويف ســري النكــا، أذي

 صـندوق األمـم   ويف أوروغـواي، نظـم  .  كما ُبث على شـبكة اإلنترنـت     ٢٠١١املتطوعني لعام   
املتحـــدة للـــسكان، وســـبع وكـــاالت أخـــرى تابعـــة لألمـــم املتحـــدة، واملؤســـسات والقنـــوات 
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التلفزيونية الوطنية جـائزة مـشتركة بـني الوكـاالت لألفـالم القـصرية حـول مـشاركة الـشباب،                    
 مقالـة  ٢٠١٠ونـشر املوقـع الـشبكي لقنـاة سـي إن إن يف عـام       . مبناسبة السنة الدوليـة للـشباب     

طــوع علــى اإلنترنــت، تطرقــت إىل موضــوع خدمــة العمــل التطــوعي عــرب اإلنترنــت    حــول الت
وانــضم برنــامج األغذيــة العــاملي إىل وســائط اإلعــالم . التابعــة لربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة

احمللية لتسليط الضوء على الصعيد القطـري علـى املناسـبة الـسنوية العامليـة الـيت ينظمهـا للـدعوة          
ــة ملكافحــة اجلــوع ”ي محلــة ومجــع التربعــات، وهــ  ــة  . “مــسرية عاملي ــة األوملبي وواصــلت اللجن

الدوليـــــة االعتـــــراف باملـــــسامهات املتميـــــزة للمتطـــــوعني يف احلركـــــة األوملبيـــــة ودورات       
  .األوملبية األلعاب

ــيح مــوارد إضــافية لتمويــل القــضايا        - ١٦ وتعــزز محــالت العمــل التطــوعي هــذا العمــل وتت
ىل هلاييت يف تعزيز األنـشطة التطوعيـة يف مـشاريع تعـود بالفائـدة               واجتهدت السيدة األو  . املهمة

وشـجع صـندوق األمـم      . على املسنني وذوي اإلعاقة الذهنية، وهتـم صـحة األم وتغذيـة الطفـل             
. “ســاعة واحــدة ألجــل التنميــة”املتحــدة اإلمنــائي يف ناميبيــا املــوظفني علــى التطــوع يف محلــة  

، مع أحـد  “Drive to end hunger” تها التطوعية يف محلواشتركت رابطة املتقاعدين األمريكية
ويف بورونـدي، نفـذت وزارة      . أبطال سـباق الـسيارات للتـصدي للجـوع يف صـفوف املـسنني             

حتـدي  : غيِّر العـامل  ”وبدأت محلة   . محلة للتربع بالدم  احملمول  الصحة وإحدى شركات اهلاتف     
 مركـزا للمتطـوعني يف أونتـاريو،        ٢١  وينسقها ٢٠٠٨ يف عام    “املتطوعني الشباب يف أونتاريو   

كندا، وهي محلة سنوية تدوم ثالثة أسابيع وهلا أمهية مطـردة، تـشجع طـالب املـدارس الثانويـة                  
  .على التطوع لفائدة جمتمعهم احمللي

، ٢٠١١ففـي عـام     . وقد أحرز تقدم يف جمال قياس القيمة االقتصادية للعمل التطـوعي            - ١٧
دين، التــابع جلامعــة جــون هــوبكيرت، ومتطوعــو األمــم املتحــدة قــدم مركــز دراســات اجملتمــع املــ

الدعم لتمكني املكاتب اإلحصائية الوطنية يف الربازيل والفلبني وقريغيزستان وموزامبيـق واهلنـد             
ويف كولومبيــا، تــبني أن هنــاك . مــن إمتــام احلــسابات الفرعيــة األوليــة للمؤســسات غــري الرحبيــة 

وقـدر االحتـاد    .  جمموعات املتطوعني ومنو الناتج احمللي اإلمجـايل       عالقة مباشرة وإجيابية بني عدد    
 الـذي  “قيمـة املتطـوعني  ”الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، يف املنشور املعنـون       

 مليـون شـخص     ١٣,١، أن عدد قوتـه العاملـة العامليـة مـن املتطـوعني يبلـغ                ٢٠١١نشر يف عام    
  .ليون دوالر ب٦,٦وقدر قيمة مسامهتهم مببلغ 

ورغم احلاجة إىل املزيد مـن البحـث األكـادميي، فـإن الدراسـات االستقـصائية وغريهـا             - ١٨
اليت جتريها احلكومات واملنظمات اليت يعمـل هبـا متطوعـون مكّنـت مـن زيـادة فهـم الـسياقات                     
الوطنية وأشكال العمل التطوعي، وقاسـت حجمـه وقيمتـه، وأفـادت الـسياسات والربجمـة الـيت                 
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 دراســة حــول العمــل التطــوعي ٦٥وقــد أجــري مــا يفــوق .  االلتــزام التطــوعي وتوطِّــدهتــدعم
، مبــا يف ذلــك دراســات أجرهتــا أرمينيــا، وبولنــدا، وتايلنــد، واجلبــل األســود،  ٢٠٠٨عــام  منــذ

شــرق أوروبــا، ورابطــة الــدول املــستقلة، وســلوفينيا، والــصني، وكينيــا، وناميبيــا،    - وجنــوب
اهليكــل ”، نــشر مركــز املتطــوعني األورويب املنــشور املعنــون  ٢٠١٢مــايو /ويف أيــار. والنمــسا

، الـــذي يـــشمل تقييمـــا للـــدعم املقـــدم للمتطـــوعني  “األساســـي للعمـــل التطـــوعي يف أوروبـــا
ــاهتم يف  ــا ٢٩ومنظمــ ــدا أوروبيــ ــون  .  بلــ ــر املعنــ ــستند التقريــ ــدين يف  ”ويــ ــع املــ ــة اجملتمــ حالــ

 عمليـة تقيـيم     ٣٥ ركة املواطنني، إىل  ، الصادر عن التحالف العاملي من أجل مشا       “٢٠١١ عام
ــة ملؤشــر اجملتمــع املــدين أجريــت فيمــا بــني عــامي     ، ومشلــت مؤشــرات ٢٠١١ و ٢٠٠٨وطني

 الـيت   “شركات عاملية تتطـوع علـى الـصعيد العـاملي         ”ولفتت الدراسة املعنونة    . العمل التطوعي 
وع الكــبري ملمارســات  النظــر إىل التنــ٢٠١١نــشرهتا الرابطــة العامليــة جلهــود املتطــوعني يف عــام  

  .العمل التطوعي الذي تقوم به الشركات حسب أنواع األنشطة التجارية واملناطق
وتعترف التقارير الوطنية للتنمية البشرية اليت يصدرها صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي،              - ١٩

يـق التنميـة    أكثر فأكثر، بالعمل التطوعي باعتباره مفيـدا لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وحتق               
) ٢٠١١(ونيكـاراغوا   ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(وهنـدوراس   ) ٢٠١٠(فالتقارير عن مـصر     . املستدامة

مـسامهة  ) ٢٠١١(والحظ التقرير عـن األردن      . تربز فوائد وإسهامات العمل التطوعي الشبايب     
والعمـل التطـوعي مـدرج أيـضا يف التقـارير           . أنشطة املتطوعني يف تنمية املشاريع الـصغرية جـدا        

) ٢٠٠٩/٢٠١٠(، وغواتيمـــــاال )٢٠٠٩/٢٠١٠(ة للتنميـــــة البـــــشرية يف الربازيـــــل الوطنيـــــ
وحبثــت دراســات أخــرى العمــل التطــوعي ومــسائل مواضــيعية حمــددة، مثــل  ). ٢٠١٢( وقطــر

ــشباب  ــم املتحــدة    (ال ــدا، وكوســوفو، ومتطوعــو األم ــدي، وفنلن ــا، وبورون ــيم، )بلغاري ؛ والتعل
ــار  ( ــا، وزجنب ــا املتحــ (غامبي ــة ترتاني ــق)دةمجهوري ــصحة )، وموزامبي ــا،  (؛ وال ــدا، وكمبودي أوغن

ــا ــركة (؛ واملــــسنني )اهلنــــد(؛ وتغــــري املنــــاخ )وكينيــ  Generali Deutschland Holding AGشــ
االحتاد الدويل جلمعيات الـصليب  (؛ واالستجابة يف حاالت الطوارئ )Seniores Italia ومنظمة

تائـب الـسالم التابعـة للنـرويج واملنتـدى          ك(؛ والتطـوع الـدويل      )األمحر واهلالل األمحر، واليابان   
وتناولت الورقـة املفاهيميـة عـن املـسائل اجلنـسانية والعمـل التطـوعي               ). الدويل خلدمات التنمية  

ــضايا العمــل       )٢٠٠٩( ــسانية وق ــم املتحــدة، القــضايا اجلن ــامج متطــوعي األم ــيت أعــدها برن ، ال
  .التطوعي والتنمية

ناقـشات بـشأن    املشاور والتعلم وإجراء    ت تنظَّم فرصا لل   وتتيح املؤمترات واملناسبات اليت     - ٢٠
وتبــادل قــادة . مــسامهات العمــل التطــوعي يف حتقيــق التقــدم علــى الــصعيدين الــوطين والعــاملي  

شباب من منتـدى العمـل التطـوعي الـشبايب يف جمـال تغـري املنـاخ والبيئـة، الـذي يرعـاه برنـامج                         
ــون حملاكــاة األ    ــة ب ــة، جتــارهبم   متطــوعي األمــم املتحــدة ومجعي مــم املتحــدة واملفوضــية األوروبي
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التنميـة املـستدامة يف أوقـات       ”وتوصياهتم مع قادة الرأي، وذلك يف حلقـة عمـل عـن موضـوع               
ويف . ٢٠٠٩ ُعقــدت خــالل نــدوة بــون يف عــام     “أنعارضــها أم نعتربهــا فرصــة؟  : األزمــات

ر الكــارييب، الــيت نظمهــا املــشاورة اإلقليميــة األوىل لــشبكة املتطــوعني اإلقليميــة يف شــرق البحــ 
ــامج       ــشارك مــع برن ــادوس بالت ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف بارب املكتــب دون اإلقليمــي لربن
متطــوعي األمــم املتحــدة ومنظمــة دول شــرق البحــر الكــارييب، استكــشف املــشاركون كيفيــة   

 باحلـد مـن   تصدي األنشطة التطوعية للتحديات يف املنطقة دون اإلقليمية، وال سيما فيما يتعلق      
وبدأ جملس النواب الفلبـيين، بالتـشارك مـع برنـامج األمـم             . خماطر الكوارث وتغري املناخ والبيئة    

املتحدة اإلمنائي، منتدى مفتوحـا معنيـا بتعزيـز مـشاركة النـاس والعمـل التطـوعي يف مـا يتـصل                      
ت إكــوادور، ونظمــ. بتنميــة اجملتمعــات احملليــة، وبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وبنــاء البلــد  

  . وأوكرانيا، والصني، وكمبوديا مناسبات تتصل بالعمل التطوعي واألهداف اإلمنائية لأللفية
وأقرت اجلمعية العامة باملسامهة املهمة للعمل التطوعي يف إشراك مجيع فئـات الـسكان                - ٢١

ة، علـى   وقد أصبح العمل التطوعي الشبايب من أجل التنمي       . يف حتقيق جمتمعات شاملة اجتماعيا    
ــسبة    ــة بالن ــن احل وجــه اخلــصوص، أولوي ــد م ــم    للعدي ــة لألم ــة التابع ــات، واجلهــات الفاعل كوم

املتحــدة، واملنظمــات الــيت يعمــل هبــا متطوعــون، وأدمــج كمجــال ذي أولويــة يف خطــة العمــل  
واضـطلعت اجلماعـة االقتـصادية لـدول        . ٢٠١٢اخلمسية اليت أعلن عنـها األمـني العـام يف عـام             

بيـساو،   - شـابا يف سـرياليون، وغينيـا، وغينيـا           ١٦٠نامج تطوعي رائـد يـضم       غرب أفريقيا برب  
ومن بني احلكومات األخرى الـيت أشـركت الـشباب يف الـربامج التطوعيـة كـان هنـاك                   . وليربيا

إثيوبيــا، واألرجنــتني، وبــنغالديش، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، والــرأس األخــضر، وســلوفينيا،   
غينيا، وكمبوديا، وكينيا، والنرويج، ونيبال، وهـاييت، واليابـان،         وجنوب السودان، والعراق، و   

ويف أفغانـستان، قـدمت وزارة الــشباب وشـركاء دوليـون الــدعم لـشبكة وطنيـة مــن       . واليونـان 
ويف الـــسودان، وضـــعت . جمموعـــات الـــشباب إلشـــراكهم كمتطـــوعني يف جمتمعـــاهتم احملليـــة  

الب املـؤهلني داخـل جمتمعـاهتم احملليـة يف          اجلامعات خططا للعمل التطوعي من أجـل تعبئـة الطـ          
إطــار الربنــامج املــشترك لــصندوق حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بتوظيــف الــشباب   

ــرهتم ــوعي يف     . وهجــ ــل التطــ ــوطين للعمــ ــامج الــ ــوعني يف الربنــ ــني املتطــ ــني املدرســ ــن بــ ومــ
هادات  يف املائــــة الحقــــا علــــى شــــ٨٠، حــــصل ١ ٥١٠فاســــو، البــــالغ عــــددهم  بوركينــــا

غـري أن دراسـة أجريـت يف فرنـسا     . توظيفهم كمدرسـني يعملـون يف إطـار اخلدمـة الوطنيـة       ومت
 يف املائة مـن أخـصائيي التوظيـف ال يأخـذون اخلـربة املكتـسبة يف إطـار العمـل                     ٧٣أظهرت أن   

التطــوعي يف االعتبــار عنــد اختــاذ قــرارات االختيــار، وهــو مــا يــربز أن علــى أربــاب العمــل أن    
  . العمل التطوعي كخربة عملية ذات صلةيعترفوا ب
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وما تزال النساء يتطوعن يف عدة جماالت، منـها تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة والرعايـة                   - ٢٢
وقــد حــصلت نيبــال علــى جــائزة يف بلــوغ . الــصحية، وخباصــة فيمــا يتعلــق باألطفــال واملــسنني

تطـوعي اجملتمعـي النـسائي يف        بفضل برناجمها للعمـل ال     ٢٠١٠األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام      
جمال الصحة الذي عزز املشاركة اجملتمعية، وتوسيع نطاق اخلـدمات الـصحية مـن خـالل تعبئـة        

 متطوع علـى خفـض معـدل وفيـات األطفـال       ٥٠ ٠٠٠وقد ساعد حوايل    . متطوعات حمليات 
ــى مــدى     ــث عل ــسبة الثل ــد بن ــن    ٢٠يف البل ــل م ــددها أق ــغ ع ــا، ليبل ــن كــل   ٢٣٠ عام ــاة م  وف

لكــن ال يــزال مــن الــضروري زيــادة إدمــاج املــرأة يف األنــشطة        .  والدة جديــدة١٠٠ ٠٠٠
التطوعية املدنية واملهنية، مثل تنفيذ احلمالت الوطنية واخلدمـة يف جمـالس اإلدارة الـيت يـستحوذ         

  .عليها الرجال حاليا
 ففـي شـيلي، ويف إطـار برنـامج       . وما زال املتطوعون املسنون يتيحون إمكانيات مهمـة         - ٢٣

ــستعني باملدرســني          ــذي ي ــة وال ــة االجتماعي ــذي وضــعته وزارة التنمي ــسن املرشــدين ال ــار ال كب
املتقاعــدين يف إعطــاء دروس خــصوصية ألطفــال األســر املعرضــة للخطــر االجتمــاعي، حــسَّن    

ويف الواليـــات املتحـــدة . يف املائـــة مـــن هـــؤالء الطـــالب العالمـــات الـــيت حيـــصلون عليهـــا ٧٠
للخدمــة الوطنيــة، ســنويا، أكثــر ) Senior Corps(كتائــب املــسنني األمريكيــة، أشــركت مجعيــة 

ــن ــغ ســنه  ٣٣٠ ٠٠٠ م ــأكثر ٥٥ م أمريكــي يبل ــام ف ــدمي   .  ع ــى مراكــز تق ويف إســرائيل، تتلق
 متطـوع مـسن مـن    ٤٠٠املشورة للمسنني، التابعة ملعهد التـأمني الـوطين، دعمـا مـن أكثـر مـن             

 املتطــوعني املــسنني يف الــسنغال فروعهــا وعــززت مجعيـة . مقـدمي املــشورة واملرشــدين املتــنقلني 
  .اإلقليمية وزادت عددها

. ومل يعــد ُينظَــر إىل ذوي اإلعاقــة يف الغالــب كمــتلقني للخــدمات التطوعيــة فحــسب     - ٢٤
، كـان مـن     ٢٠١١مـارس   /فخالل الزلزال وتسونامي اهلائل الذي ضرب شـرق اليابـان يف آذار           

يد االحتياجات وتقديرها أشخاص ذوو إعاقة مـن        بني املتطوعني الذين تنقلوا بني البيوت لتحد      
حبيـث متكنـوا   أشخاص ذوي إعاقة  املساعدة إىل    هؤالء املتطوعون    قدمو. يازا - مؤسسة يومي 

التعبري عن احتياجاهتم ورغبتـهم يف أن يـستمروا يف العـيش يف جمتمعـاهتم احملليـة إذا حـصلوا                    من  
 اإلعاقـة الـيت أسـسها ويـديرها معوقـون هـي           ورابطة أنتيغوا وبربـودا لـذوي     . على الدعم املالئم  

وبعـد أن أظهـرت   . منظمة جامعة تساند حقوق أعضائها، لكنها تقدم أيضا الـدعم واخلـدمات     
ــة يف اململكــة املتحــدة    ٢٠٠٩دراســة أجريــت عــام   ــام األشــخاص ذوي اإلعاق  أن احتمــال قي

ملائـة مـن احتمـال قيـام       يف ا  ٩يرلندا الشمالية بعمل تطوعي هـو أقـل بنـسبة           ألربيطانيا العظمى و  
الوصـول إىل  ” مليون جنيه إسترليين يعـرف باسـم    ٢غريهم به، بدأت احلكومة مشروعا بقيمة       

  . ويرمي إىل تقليص العوائق اليت تثين ذوي اإلعاقة عن القيام بعمل تطوعي“العمل التطوعي
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ينظـــر أيـــضا إىل جمموعـــات مهمـــشة أخـــرى، مثـــل املهـــاجرين واألقليـــات،   أصـــبح و  - ٢٥
تطــوعني حمــتملني بــدل أن يقتــصر دورهــم علــى أن يكونــوا مــستفيدين مــن جهــود العمــل    كم

فمنتــدى صــناع التغــيري لــشؤون الالجــئني، الــذي يــساعد جمتمعــات الالجــئني علــى  . التطــوعي
 مهـاجرا ومتطوعـا جمتمعيـا يف إنتـاج قـرص        ٥٠املشاركة التامـة يف احليـاة يف نيوزيلنـدا، أشـرك            

ويف ألبانيـا وكرواتيـا،   .  بلـدا ١٤ساعدة أسر الجئة مـن أكثـر مـن    فيديو رقمي وحزمة موارد مل  
زادت إمكانية احلصول علـى فـرص العمـل واخلـدمات االجتماعيـة بفـضل مبـادرات التخطـيط                   
التــشاركي الــيت تــشرك أقلــييت الرومــا واملــصريني والــشباب واملــسنني وذوي اإلعاقــة يف املنــاطق 

تطــوعني الــشباب يف خمــيم الطالبيــة يف األردن، الــذي وعاجلــت جمموعــة مــن امل. النائيـة والريفيــة 
تــديره وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن، مــسألة  
ــور نــصف       ــأمثرت تلــك اجلهــود عث ــشباب يف خميمــات الالجــئني، ف ــة ال ارتفــاع معــدالت بطال

  .املشاركني على عمل
  

  التيسري  -باء   
احملـرز خـالل العقـد املنـصرم يف جمـال االعتـراف بالعمـل التطـوعي وتعزيـزه                   زاد التقدم     - ٢٦

فهم مدى احلاجة إىل تيسريه، عن طريـق تـدعيم سياسـاته وهيكلـه األساسـي البـشري واملـادي                    
واالســتفادة الكاملــة مــن اإلمكانيــات الــيت ينطــوي عليهــا العمــل التطــوعي     . علــى حــد ســواء 

تتطلب بيئة داعمة، وقدرات الستدامة مشاركة املتطـوعني        كإسهام يف اخلطط الوطنية والعاملية      
  .وقنوات للمشاركة على نطاق اجملتمع احمللي

 عـــن متابعـــة تنفيـــذ الـــسنة الدوليـــة  ٢٠٠٨والحـــظ األمـــني العـــام، يف تقريـــره لعـــام    - ٢٧
، أن سياســات وقــوانني العمــل التطــوعي قــد ُوضــعت أو اعُتمــدت يف )A/63/184(للمتطــوعني 

 سياسـة وقانونـا ومرسـوما       ٤٠وقد ُحـدد مـا ال يقـل عـن           . ٢٠٠١لدا منذ عام     ب ٧٠أكثر من   
 منــها، أمــا الــسياسات والقــوانني واملراســيم     ١٥جديــدا منــذ ذلــك احلــني، وبــدأ العمــل بـــ       

ـــ واعتمــدت حكومــة كــوت ديفــوار سياســة وطنيــة   . الباقيــة فهــي يف مرحلــة التخطــيط  ٢٥ ال
ي باعتبـاره جـزءاً مـن الربنـامج الـوطين الـذي ُوضـع               للخدمة املدنية الوطنية تعزز العمل التطـوع      

واعتمـــد أيـــضا االحتـــاد الروســـي، وأذربيجـــان، وتركيـــا، . بـــشأن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة
وجامايكــا، ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، والــسلفادور، وصــربيا، والكــامريون،   

وحكومـات  . د التنميـة الوطنيـة    وهندوراس سياسات لتعزيز العمـل التطـوعي بوصـفه مـن مـوار            
إثيوبيا، واألردن، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وطاجيكستان، وكمبوديا من بني احلكومـات الـيت      

  .أدجمت العمل التطوعي يف سياساهتا املتعلقة بالشباب
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ويسعى العديد من سياسـات وقـوانني العمـل التطـوعي إىل توضـيح حقـوق املتطـوعني                    - ٢٨
وقـــد . إىل تنظـــيم العمـــل التطـــوعيوة هبـــم وواجبـــاهتم وســـبل محايتـــهم، واملنظمـــات املـــستعين

ــام       ــل يف ع ــذا القبي ــن ه ــا م ــا قانون ويف لكــسمربغ، ســاعدت وزارة  . ٢٠١١اعتمــدت ليتواني
يرلنـدا  أواعتمـدت  . األسرة واإلدمـاج علـى سـن قـانون بـشأن تـأمني املتطـوعني ضـد احلـوادث           

ــدوليني لال     ــل املتطــوعني ال ــساعدة يف تأهي ــة للم ــتحقاقات الرعايــة     خط ــتفادة مــن بعــض اس س
ومـنح الـرأس األخـضر وناميبيـا امتيـازات          . االجتماعية واملعاشات التقاعدية بعـد عـودهتم للبلـد        

ووســعت فرنــسا نطــاق اســتحقاقات . ضــريبية لألعمــال التجاريــة الــيت تــدعم العمــل التطــوعي 
شمل أي متطـوع إمنـائي      العمل التطوعي التـضامين الـدويل خـارج دائـرة الرعايـا الفرنـسيني، ليـ               

  .ُيرَسل من فرنسا
وحـددت الفلـبني وكولومبيـا      . ويزداد اآلن االعتـراف بأمهيـة محايـة املتطـوعني وأمنـهم             - ٢٩

سبل محاية واستحقاقات وحوافز معينـة للمتطـوعني املـستجيبني األوائـل واملتطـوعني اجملتمعـيني                
األمحــر واهلــالل األمحــر، يف وشــدد االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب  . يف حــاالت الكــوارث

 الــصادر يف مــؤمتره الــدويل احلــادي والــثالثني، علــى ضــرورة أن تكفــل        31IC/11/R4 القــرار
السلطات العامة والشركات الوطنية احلماية املالئمة للمتطوعني، مبـا يف ذلـك إتاحـة ضـمانات                

 متطـوعي   وأصدرت الواليات املتحدة قـانون كيـت بـوزي حلمايـة          . تتعلق بصحتهم وسالمتهم  
ومتطوعـو  .  لتحسني ضـمان سـالمة املتطـوعني وأمنـهم يف اخلـارج            ٢٠١١كتائب السالم لعام    

األمم املتحدة، الذين يتعاقد معهم برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة حتـت إدارة صـندوق األمـم           
املتحدة اإلمنائي، تنطبق عليهم أحكـام اتفـاق املـساعدة األساسـي املوحـد املـربم بـني الـصندوق                    

ومع ذلـك، فاالتفـاق ال يغطـي بـشكل صـريح متطـوعي األمـم             . بلدان املستفيدة من الربامج   وال
ورغـم التقـدم احملـرز يف جمـال         . املتحدة الذين خيدمون يف إطار وكاالت أخـرى غـري الـصندوق           

  .محاية املتطوعني وأمنهم، ال تزال هناك ضرورة ملحة لبذل املزيد من اجلهود يف هذا اجملال
ــة أجنزهــا يف عــام   وأظهــرت د  - ٣٠ ــة عاملي ــدويل املعــين بقــوانني   ٢٠٠٩راســة حبثي  املركــز ال

األنــشطة غــري الرحبيــة أن جنـــاح القــوانني والــسياسات ال يتوقـــف علــى اعتمادهــا فحـــسب،        
ويف البوسـنة   . أيـضا علـى العمليـة الـيت حتكـم ذلـك االعتمـاد وعلـى مـدى فعاليـة تنفيـذها                      وإمنا

دين املــشارِكة يف العمليــة بنــود مــسودة قــانون العمــل واهلرســك، حــددت منظمــات اجملتمــع املــ
وحتــد مــن تنفيــذ . التطــوعي الــيت ميكــن أن حتــدث تنظيمــا مفرطــا وأن تعــوق العمــل التطــوعي  

ــاملوارد          ــصلة ب ــق املت ــوفو العوائ ــشباب يف كوس ــوعي لل ــل التط ــشأن العم ــة ب التعليمــات اإلداري
  .والقدرات اليت تواجه املنظمات املستقبلة للمتطوعني
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عـرض  تومن شأن القـوانني الـيت تركـز علـى العمـل التطـوعي يف املنظمـات الرمسيـة أن                       - ٣١
ومعايري اجلودة اليت تـروج هلـا شـبكات     . للخطر التقاليد التطوعية غري الرمسية للشعوب األصلية      

، قامــت الرابطــة ٢٠١١وخــالل عــام . املتطــوعني قــد حتــد مــن احلاجــة إىل املزيــد مــن التنظــيم  
ــو  ــة للجه ــوعي لعــام       الدولي ــل التط ــشأن العم ــاملي ب ــا الع ــة بتحــديث إعالهن . ٢٠٠١د التطوعي

ــيني      ــة إلدارة املتطـــوعني واملهنـ ــتها العامليـ ــشافة سياسـ ــة الكـ ــة حلركـ ــة العامليـ واعتمـــدت املنظمـ
وعـززت منظمـة كـومهالم العمـل التطـوعي الـدويل            . خيص مشاركة البـالغني يف الكـشفية       فيما

 مدونتـها املتعلقـة بأفـضل املمارسـات للمنظمـات الـيت             املسؤول واملستجيب، وذلك من خـالل     
  .ُترِسل املتطوعني

وبــالرغم مــن أن التطــوع ال يكــون يف املقــام األول مــن أجــل الكــسب املــايل، فالعمــل   - ٣٢ 
بتقــدمي الــدعم وتيــسري املــوارد للمنظمــات احلكومــات مباشــرة تقــوم إذ . التطــوعي لــيس جمانيــا 

مـنح  رصـد   لقطاع التطوع  ة وبدأ جملس مالط   .املتطوعني والتطوع  دارة  املستعينة باملتطوعني وإل  
وأعــارت غينيــا  . صــغرية مــن أجــل تــدريب املتطــوعني واملناســبات العامــة الــيت يــشاركون فيهــا 

والرياضـة والثقافـة يف      وقدمت وزارة الـشباب     . مسؤولني حكوميني للعمل يف رابطات تطوعية     
رعايــة مناســبات العمــل   خلــاص وشــاركت يف  القطــاع انبورونــدي الــدعم جلمــع األمــوال مــ  

التطوعيـة واملدنيـة الوطنيـة       ويف اليابـان، مشـل املبلـغ املخـصص مـن امليزانيـة لألنـشطة                . التطوعي
عـن اسـتراتيجية وطنيـة جديـدة       وأعلنـت احلكومـة األسـترالية       . البحوث بشأن العمـل التطـوعي     

وأدرِج العمـل التطـوعي يف      . طـوع الت ، تـنقح ترتيبـات التمويـل لـربامج          ٢٠١١للتطوع يف عـام     
ــة يف      ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــندوق حتقيـ ــشاريع صـ ــاال    مـ ــتان وغواتيمـ ــا وقريغيزسـ ألبانيـ

   .ونيكاراغوا
، ٢٠١١ففـي عـام     . وهناك دعم متزايد للعمل التطوعي الدويل واملتطوعني يف اخلارج          - ٣٣ 
ــ.  متطــوع إىل اخلــارج١٠٠خصــصت فيجــي أمــواال إلرســال    ت مــسامهات جديــدة أو مدِّوقُ
ــه        ــل متطوعي ــامج متطــوعي األمــم املتحــدة لتموي ــة إىل برن ــادة يف املــسامهات املقدم جــرت الزي
الدوليني أو دعم صندوق التربعات اخلاص يف ما يتعلق مببـادرات العمـل التطـوعي االبتكاريـة،                  
ــن قِ و ــك م ــل ذل ــها ب ــتراليادول من ــل، وبلجيكــ   أس ــا، والربازي ــستان، وأملاني ــد، ، وأفغان ا، وتايلن

   . التشيكية، واجلمهورية العربية السورية، وسلوفينيا واجلمهورية 
املتطـوعني بأعـداد متزايـدة      ويسرت زيادة التنوع يف القنوات املتاحة للتطوع مـشاركة            - ٣٤ 

  . ومن خلفيات متنوعة
 إذ وسـعت منظمـة كتائـب الـسالم التابعـة للواليـات              ؛ويواصل التطوع الدويل تطـوره      - ٣٥ 
 بالـذكرى اخلمـسني إلنـشائها، برناجمهـا لالسـتجابة         ٢٠١١املتحدة، يف إطـار احتفاهلـا يف عـام           
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من أجل منح مهام تطوعية قصرية املدة ومتخصصة يف اخلـارج ألي مـواطن أمريكـي لـه خـربة                     
وربط كل من منظمة التطـوع يف اخلـارج، ومنظمـة           . العمل واملهارات اللغوية والتقنية املطلوبة     
، وكتائــب الــسالم، وبرنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة، مــن بــني   )تقاســم اخلــربات( سكيلــشري 
وأسـست أملانيـا مبـادرة مركـز        .  الوطين التطوعيبالعمل  مؤسسات أخرى، املتطوعني الدوليني      

 مـن أجـل توحيـد مجيـع الفـرص إلشـراك             ٢٠١١املشاركة املدنية العاملية يف هناية عـام         خدمات  
وأنشأت املفوضـية األوروبيـة،     .  يف ذلك الشباب واخلرباء وكبار السن      ن، مب التنمية املواطنني يف   

بنــاء علــى املهمــة املــسندة إليهــا مبوجــب معاهــدة لــشبونة، الفــرق األوروبيــة للمعونــة اإلنــسانية   
 الوكالـة الدوليـة لرابطـة الكنـائس املوحـدة يف        يالعـامل املوحـد، وهـ     مؤسـسة   شغل  تو. التطوعية 

ــام  أســتراليا، كــل   ــا وآســيا واحملــيط اهلــادئ    ع ــائس شــريكة يف أفريقي ــنح . متطــوعني يف كن ومت
ــدين    ــوطين       منظمــات اجملتمــع امل ــا، فرصــا للتطــوع ال ــة األحــالم يف تركي ــل أكادميي ــة، مث الوطني

األخـرية، تواصـل ازديـاد شـعبية الـسياحة التطوعيـة، وهـو نظـام يعمـل                   ويف السنوات   . والدويل
  .  هناك حاجة إىل وضع معايريكمتطوعني، ولكن مبقتضاه السياح 

 الـوطين للمغتـربني وفيمـا    والتطـوع وجتدر اإلشارة على حنو خاص إىل التطوع الـدويل          - ٣٦ 
.  متطـوع يف اخلـارج   ٨ ٤٠٠، كانـت الـصني نـشرت        ٢٠٠٩ عـام    حـىت ف. بني بلـدان اجلنـوب     
يقـوم الربنـامج   و.  يف املائة من متطوعي األمـم املتحـدة مـن البلـدان الناميـة            ٨٠ويأيت ما يقارب     
الياباين لتبادل املتطوعني الشباب يف آسيا بعمليات نشر فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، مـن البلـدان                     
وتقدم الربازيل خدمة تنمية القدرات مبساعدة برنـامج متطـوعي     . األفريقيةالبلدان  اآلسيوية إىل    
التعـاون فيمـا بـني      األمم املتحدة يف مشروع مدرسي ابتكـاري يف الـسلفادور، وذلـك يف إطـار                 
متطـوعني مـن     واستقدم فريق املتطوعني الشباب التـابع لالحتـاد األفريقـي شـبابا             . بلدان اجلنوب  

ويـــسرت شـــبكة فييـــت نـــام  .  واســـتعان هبـــمبلـــدان أعـــضاء يف االحتـــاد ومـــن بـــني املغتـــربني 
ين يتناميـا مغتربـا آخـر     ي متطوعـا ف   ٦٢، تـشغيل    ٢٠٠٨للمتطوعني، اليت أسسها مغترب يف عام        
بـالربط  ) اململكـة املتحـدة  (وقـام حتـالف تطـوع الـشتات     . ٢٠١١من مجيع أحناء العـامل يف عـام     

املنظمات املهتمة بإجيـاد وإرسـال متطـوعني مغتـربني ملـدة أقـصاها مثانيـة أشـهر إىل بلـداهنم                      بني  
   .مثل رواندا وزامبيا والصومال وميامنار األصلية، 

بورونــدي وغامبيــا وغانــا وغينيــا ولبنــان، منــها ناميــة، مــن البلــدان الكــبري ويــسر عــدد   - ٣٧ 
 اسـتعان فعلـى سـبيل املثـال،    . وضع خطط وطنية وحملية للتطوع ترمي إىل إشراك أفـراد اجملتمـع       
 لتــشجيع خدمــة ٢٠٠٩، الــذي بــدأ يف األردن يف عــام “مدرســيت”برنــامج متطــوعي مبــادرة  
ن خلفيـات وأعمـار خمتلفـة مـن القطـاع العـام         تطـوعني مـ   مباجملتمع احمللـي واملـسؤولية واملبـادرة،         
   . واجلامعات واجملتمعات احمللية 
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 منـها    بلـدان  ةوجرى وضـع وتعزيـز خطـط تطوعيـة لـشركات القطـاع اخلـاص يف عـد                   - ٣٨ 
ــر،        ــا، واجلزائـ ــدا، وجامايكـ ــسوانا، وبولنـ ــال، وبوتـ ــدا، والربتغـ ــسيا، وأيرلنـ ــبانيا، وإندونيـ إسـ

 وقـربص، وقريغيزسـتان، ولبنـان، ومدغـشقر، واملكـسيك،        ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا،    
 ففـي الـسودان، سـاعدت    ؛وتتنوع النـهج املتبعـة    . واململكة العربية السعودية، ونيجرييا، واليمن     
معروفـة باسـم    شركة األغذية سيقا الفئات احملرومة خالل مبـادرة سـنوية للمـوظفني املتطـوعني              

التطـوع   يـة الروسـية ترانـسأيرو املـوظفني علـى        وشجعت شـركة اخلطـوط اجلو     . “فرحة العيد ”
اجلنـسيات   ، تنـشر شـركة آي يب إم املتعـددة        ٢٠٠٨ومنذ عام   . لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة   

أحنــاء  فــرق متطــوعني يف إطــار مهــام تنميــة اقتــصادية واجتماعيــة تــدوم أربعــة أســابيع يف مجيــع  
التطــوعي  وااللتــزام اخلرييــة عاهتــا وتقــوم الــشركات، علــى حنــو متزايــد، بــالربط بــني ترب . العــامل

جمتمعيـة مقدمـة     على سبيل املثال، مولت شركت احلبوب لوس غروبوس مـشاريع           ف. للموظفني
القيـادات املؤسـسية    وأتـاح برنـامج   . من موظفني متطوعني يف األرجنتني وأوروغواي والربازيل    

الـشركات التـابع للرابطـة       ملتطـوعي   العاملية التابع ملنظمة الطريـق املوحـد عامليـا واجمللـس العـاملي              
آخرون من اجملتمع املـدين املزيـد        الدولية للجهود التطوعية ومنظمة التطوع يف اخلارج وشركاء         

ــابر مــن أجــل تبــادل املعــارف والتعــاون بــني الــشركات    وعقــدت الــشبكة األمريكيــة   . مــن املن
 بلـدا منـذ إطالقهـا       ١٤مـن     مـشاركا    ١٢٠الالتينية لتطوع الشركات، اليت يبلغ عدد أعضائها        

العمـل التطـوعي للـشركات       ، مؤمترا عـرب اإلنترنـت مدتـه سـت سـاعات بـشأن               ٢٠١١يف عام   
شــركات جملــة فورتــشن    يف املائــة مــن ٩٠وميتلــك أكثــر مــن  . بــدعم مــن إنيــسياتيافا الربازيــل 

بقيـاس  الصعب القيام بدقة     ومع ذلك، من    . اخلمسمائة برامج رمسية للتطوع والتربع خاصة هبا      
   . تقارير الشركات االنتشار العاملي لربامج تطوع املوظفني ألهنا ال تذكر يف العادة يف 

ففـي الفلـبني، مكنـت      . وميثل القطـاع العـام مـصدرا آخـر لفـرص التطـوع واملتطـوعني                - ٣٩ 
، املـوظفني احلكـوميني مـن التطـوع يف     “روح املائة سـاعة ”جلنة اخلدمة املدنية، املسماة      مبادرة  

ــارهم   ؤســسة م ــسنغال، شــارك  . أو جمتمــع حملــي مــن اختي  متطوعــا مــن متطــوعي  ٢٥٠ويف ال
وأرسـل مـشروع منظمـة التطـوع يف         . يف أنـشطة خاصـة بالـصحة العامـة والبيئـة           اخلدمة املدنيـة    

ــديني كمتطــوعني إىل اخلــارج ل   اخلــارج، املعــروف   عــرضببولفــول، برملــانيني بريطــانيني وأيرلن
ولتايلند وسلوفينيا وكمبوديا أيـضا خطـط للعمـل التطـوعي ملـوظفي             . وةالدع معارفهم يف جمال    

   .العام القطاع 
 إذ أصـبحت اآلن  ؛وأصبح التطوع على اإلنترنت قناة للزيادة يف املتطـوعني املـشمولني            - ٤٠ 

التطوع على اإلنترنت التابعة لربنامج متطـوعي األمـم املتحـدة تعمـل بـثالث لغـات هـي             خدمة  
 متطـوع علـى شـبكة       ١١ ٠٠٠لفرنـسية واإلسـبانية، وتـشغل كـل عـام أكثـر مـن               ليزية وا كاإلن 
 مهمة مبنيـة علـى خـدمات اإلنترنـت دعمـا ألنـشطة الـسالم                ١٦ ٠٠٠اإلنترنت يف ما يقارب      
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وقـدم جملـس    . والتنمية تقوم هبا كيانـات األمـم املتحـدة ومنظمـات اجملتمـع املـدين واحلكومـات                 
يل توجيهات وتدريبا من أجـل املنـابر االفتراضـية الذاتيـة            الدو) السالم األخضر  (“غرين بيس ”
ــيم            ــرابط، وتنظ ــسيق والت ــن التن ــة م ــات مماثل ــم اهتمام ــذين هل ــا مكــن املتطــوعني ال ــيم، مم التنظ

   .معا  املشاريع
 إذ تقـوم بتعبئـة   ؛ وتطـوره يالتطـوع تعـزز العمـل   واملراكز التطوعية أو منـابر املتطـوعني      - ٤١ 

طلـع النـاس علـى فـرص        ا جمتمعية حمددة، وتعترف بالتطوع وتـشجعه، وتُ       بشأن قضاي  املتطوعني  
 مركـزا   ١٦وقـد احتـد يف نيوزيلنـدا        . وتوفر التدريب والدعم من أجـل التطـوع الفعـال          التطوع  
وتـشارك  . “تطـوع نيوزيلنـدا   ”اسـم   حمليـا مـستقال يف إطـار الـشبكة الوطنيـة املعروفـة ب              تطوعيا  

بيالروس، وتوغو، وجزر البهاما، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،          الروسي، و  احلكومات يف االحتاد    
ولكسمربغ، وماليزيا يف تطوير املراكـز التطوعيـة، وغالبـا يف إطـار شـراكات                 بيساو،   -وغينيا  

   . متعددة القطاعات
 املراكــز التطوعيــة علــى حنــو متزايــد منــابر علــى اإلنترنــت، مبــا يف ذلــك مواقــع ئنــشتو  - ٤٢ 

ففـي اليابـان، يـدعم املوقـع الـشبكي للوكالـة الوطنيـة              . يانـات تـدعم وظائفهـا     وقواعـد ب   شبكية  
عـات التطوعيـة والفـرص      مواجملبأنشطة تطوعية ملنع اجلرمية من خـالل إدراج قـوائم            للسياسات  

وقد وضعت قواعد بيانات خاصـة بـاملتطوعني وجـرى حتـديثها            . بشأن التطوع  وتقدمي املشورة   
يهـا األرجنـتني، وإسـرائيل، وأنـدورا، وأيرلنـدا، وبلجيكـا، ورومانيـا،              البلدان، مبا ف   يف عدد من    

   .نام، واليونان وغينيا، وفييت 
وتعين اإلدارة اجليدة للمتطوعني االستثمار يف تنمية القـدرات اخلاصـة باملنظمـات الـيت                 - ٤٣ 
أطلقـت  و. تستعني باملتطوعني ومـديري املتطـوعني واملتطـوعني، مبـا يف ذلـك شـبكات املـدربني         
وقـدمت منظمـة    . لتـرا برناجمـا جيـدا لالعتمـاد خاصـا بـاملراكز التطوعيـة             كمنظمة التطـوع يف إن     
متطوعي كندا التدريب واألدوات يف ما خيـص االسـتعداد للطـوارئ بالنـسبة لألشـخاص ذوي                  
ونظــم تــدريب للمنظمــات التطوعيــة    .  وكالــة إقليميــة وشــبكاهتا  ٢٥اإلعاقــة إىل أكثــر مــن    

. ورومانيا، والصني، وفنلندا، وفييت نام، والتفيـا       طوعني يف أستراليا، وبنغالديش،   املت ومديري  
الدورة التدريبية اخلاصة بوضع وإدارة برامج التطـوع التابعـة ملنظمـة التطـوع يف اخلـارج                  وبنت  
   . للتطوع املتسم باملهارات لفائدة املمارسني اإلمنائيني على الصعيدين اإلقليمي والعاملي شبكة 

فبالنــسبة جلمعيــة   . وتــدريب املتطــوعني ورفــاههم جانــب رئيــسي إلدارة املتطــوعني       - ٤٤ 
االتكـال إىل املـشاركة     مـن   ”املسيحية، مشلت أمثلة تطوير قيـادات املتطـوعني التـدريب            الشبان  
وتــدريب القــادة يف أمريكــا الالتينيــة، والتــدريب التربــوي علــى املواطنــة     يف أفريقيــا، “الفعليــة
وعمــل كــل مــن املنظمــة الدوليــة للــهجرة، ومركــز التجــارة   . اهلــادئ  يف آســيا واحملــيط العامليــة
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ومنظمة التجارة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة ومفوضـية    الدولية املشترك بني األونكتاد  
يتعلـق   يف مـا  املناسـب   على أن حيصل املتطوعون على التـدريب         األمم املتحدة لشؤون الالجئني     

، نظمــت احلركــة الدوليــة إلغاثــة ٢٠٠٩ويف عــام . الثقافــات املختلفــة مهم والتكيــف مــع مبهــا
تـسع حلقـات دراسـية إقليميـة مـن أجـل أعـضاء فرقهـا مـن املتطـوعني                      العامل الرابع    -امللهوف  
   . املتفرغني

ومثــة منــهجيات حبــث متنوعــة متاحــة لتحديــد القيمــة االقتــصادية واالجتماعيــة للعمــل    - ٤٥ 
إذ ميكــن للــشركات اســتخدام منــوذج فريــق لنــدن لوضــع أســس املقارنــة مــن أجــل   . عيالتطــو 
إثبات فوائد التطوع بالنسبة للمجتمعـات احملليـة واألعمـال احلـرة، وكـذلك آثـاره علـى املـدى                   
، نــشر املنتــدى الــدويل خلــدمات التنميــة وبرنــامج متطــوعي األمــم    ٢٠١١ويف عــام . األطــول 
ونـشر كـل مـن منظمـة متطـوعي      . “تقييم مسامهة التطوع يف التنميـة ”املتحدة الكتيب املعنون   
بيـان  ”تورنتو ومعهـد أونتـاريو للدراسـات التربويـة جبامعـة تورنتـو منوذجـا حماسـبيا اجتماعيـا،                     
. ، الـــذي جيمـــع بـــني املؤشـــرات االقتـــصادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة “القيمـــة املـــضافة املوســـع 
 “مراجعــة حــسابات االســتثمار يف التطــوع وقيمتــه ”ا لتــركواســتحدثت منظمــة التطــوع يف إن 
. ، ومهـا أداتـان جـرى اختبارمهـا علـى الـصعيد الـدويل       “جمموعة أدوات تقيـيم أثـر التطـوع       ” و 
وبدأت منظمة التطوع يف اخلارج ومعهـد دراسـات التنميـة يف جامعـة ساسـكس دراسـة مبنيـة                     
تطوعـون دوليـون لفهـم تـأثري        على البحث مـن خـالل العمـل مـدهتا ثـالث سـنوات يقـوم هبـا م                   
ويقـوم  . التطوع على احلد من الفقر يف الصني، وغانـا، والفلـبني، وكينيـا، وموزامبيـق، ونيبـال                  
ــة           ــإجراء دراس ــنويا ب ــب اإلحــصاءات األســترايل س ــتراليا ومكت ــة التطــوع يف أس ــن هيئ كــل م
ملائــة مــن  يف ا٨٣، وجــدت الدراســة أن ٢٠١٠استقــصائية وطنيــة ملــسائل التطــوع؛ ويف عــام   
   .املتطوعني رأوا أن العمل التطوعي يزيد إحساسهم باالنتماء إىل اجملتمع 
. تـــزال هنـــاك حتـــديات قائمـــة يف إجـــراء املقارنـــات اإلقليميـــة والعامليـــة للتطـــوع   وال  - ٤٦ 

دراسة للمفوضية األوروبية للتطـوع يف االحتـاد األورويب أن التباينـات يف التعـاريف                وجدت   إذ
علـى نطـاق    بني الدراسات الوطنيـة واإلقليميـة حتـول دون مقارنـة دقيقـة إحـصائيا                 واملنهجيات  

وسامهت منظمة العمل الدولية يف توحيد قيـاس العمـل التطـوعي مـن خـالل                 . االحتاد األورويب 
مع مركز جونز هوبكرت للدراسات اخلاصة باجملتمع املدين وبرنـامج متطـوعي    القيام، باالشتراك  

، كوسيلة للمكاتب اإلحصائية الوطنية لوضـع       طوعيتدليل قياس العمل ال   بإجناز   األمم املتحدة،   
ــ. طــوعيتاملنهجيــة والقابلــة للمقارنــة بــشأن العمــل ال   البيانــات   القــدرات مــن الــدليل ستفيدوي

إلجراء دراسات استقصائية للقوة العاملة لألسر املعيشية، وسـوف يثـري فهـم              العاملية املوجودة   
   . ال يكتسي طابعا رمسيا جداًطوع املنظم والذي الت طبيعة ودرجة 
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  إقامة الشبكات  - جيم  
ــة          - ٤٧  ــشبكات والرابطــات اإلقليمي ــز وتوســيع ال ــشر املاضــية تعزي ــسنوات الع جــرى يف ال

فعلـى الـصعيد الـوطين، حـددت احلكومـات علـى            . للمنظمات اليت تستعني باملتطوعني    والعاملية  
للعمل التطوعي ودعمـت البنـاء اجلمـاعي للمعـارف والتنـسيق            جهات تنسيق رمسية     حنو متزايد   

ومل تشمل اجلهود ربط شبكات التواصـل بـني املنظمـات الـيت تـستعني               . التطوعي لتعزيز العمل   
فحسب، ولكن أيضا بني املتطوعني، وخاصة من خالل استخدام وسـائل التواصـل              باملتطوعني  
   .االجتماعي

قليميــة والدوليــة، مــن خــالل املــؤمترات واالجتماعــات وتــسعى شــبكات املتطــوعني اإل  - ٤٨ 
ــات     ــادل املمارسـ ــز تبـ ــدة، إىل تعزيـ ــات اجلديـ ــضاء ووالتكنولوجيـ ــارف بـــني األعـ ــي . املعـ وهـ
. تستكشف أيضا وبـشكل متزايـد توسـيع الـشراكات، والربجمـة املـشتركة، والـدعوة والتـرويج                  
 السالم اتفاقا شراكة اسـتراتيجية      عت منظمة التطوع يف اخلارج وكتائب     وعلى سبيل املثال، وقّ    
   . ٢٠١١يف عام  
ويستكشف املنتدى الدويل خلدمات التنميـة، وهـو شـبكة عامليـة مـن املنظمـات املعنيـة                - ٤٩ 
بالتعاون الدويل بـني املتطـوعني، املمارسـات االبتكاريـة ويبحـث يف القـضايا املعاصـرة يف جمـال            
ن املــؤمتران العامليــان الــسنويان املنظمــان مــؤخرا، وكــا. التطــوع والتنميــة علــى الــصعيد الــدويل 
كينيــا التابعــة ملنظمــة التطــوع يف اخلــارج  ) دجيتــويل(واللــذان استــضافتهما مؤســسة متطــوعي   
وأدرج اإلطـار  . ومؤسسة سنغافورة الدولية، أكرب جتمعـني عـامليني بـشأن التطـوع عـرب احلـدود              
 ممثلـو  ٢٠١١يونيـه  /، الـذي اعتمـده يف حزيـران       الدويل لفعاليـة التنميـة ملنظمـات اجملتمـع املـدين           
 بلـدا، مـدخالت مـن املنتـدى الـدويل خلـدمات التنميـة تقـر                 ٧٠منظمات من اجملتمع املدين من       
ومتت اإلشارة إىل اإلطار يف شـراكة بوسـان لتعـاون إمنـائي             . بإسهام املتطوعني يف فعالية التنمية     
املـستوى بـشأن فعاليـة املعونـة، املعقـود يف بوسـان،             فعال، الـيت اعتمـدها املنتـدى الرابـع الرفيـع             
   . ٢٠١١ديسمرب /كانون األول -نوفمرب /جبمهورية كوريا، يف تشرين الثاين 
وشجعت الرابطة الدولية للخدمة الوطنية للشباب، وهي شـبكة عامليـة مـن املمارسـني                   - ٥٠ 
ــاحثني وغريهــم مــن     ــسياسات والب ــدان علــ أصــحاب املهــن وصــناع ال ــذ سياســات  ، البل ى تنفي

املشاركة املدنية للـشباب؛ ويـسرت تبـادل املعلومـات واألفكـار واملمارسـات يف                وبرامج تدعم   
ونظـرا للنمـو الـسريع يف جمـال خدمـة           . الشباب؛ وقدمت املـساعدة التقنيـة للبلـدان        جمال خدمة   

 وتطــوعهم، استــضافت االبتكــارات يف املــشاركة املدنيــة، وهــي شــبكة عامليــة مــن        الــشباب 
واألفـــراد، مـــؤمترا للقــادة واخلـــرباء واملبـــدعني يف مركــز بيالجيـــو، التـــابع ملؤســـسة    املنظمــات  
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 من أجل تقييم حالة اخلدمة الوطنية للـشباب علـى الـصعيد             ٢٠١٢إيطاليا يف عام     روكفلر، يف   
   . خطة عمل للمضي قدما بعمل الشبكة العاملي ووضع 

 مؤسسة للتعليم العـايل تقـع       ٢٥٠لية مكونة من    وتلتزم شبكة تالوار، وهي جمموعة دو        - ٥١ 
واتفــق أعــضاء الــشبكة علــى تعزيــز األدوار املدنيــة   .  بلــدا، خبدمــة اجملتمعــات وتقويتــها ٦٠يف  
   . املتطوعني مع اجملتمعات احملليةتواصل واملسؤوليات االجتماعية ملؤسساهتم وعلى تعميق  
ة لتصبح شبكة عاملية للمتطوعني واملنظمـات       وقد منت الرابطة الدولية للجهود التطوعي        - ٥٢ 
 بلـدا ويف مجيـع   ٧٠التطوعية واملمثلني الـوطنيني واملراكـز التطوعيـة، وهلـا أعـضاء يف أكثـر مـن           
وعــززت املــؤمترات العامليــة واإلقليميــة للرابطــة تبــادل أفــضل املمارســات يف مــا يتعلــق . املنــاطق 
   .لربامج وبناء الشراكات وتنمية املواردبإدارة املتطوعني وتوظيفهم وتدريبهم ووضع ا 
ــامل         - ٥٣  ــع أحنــاء الع ــدين يف مجي ــواطنني واجملتمــع امل ــز عمــل امل ــو وتعزي ــسي  ه اهلــدف الرئي
للتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، وهو شبكة من املنظمـات تغطـي النطـاق الكامـل       
املتحـدة مـن خـالل إجـراء         ي األمـم    وتعاون التحالف العاملي وبرنـامج متطـوع      . للمجتمع املدين  

ــز فهــم      ــروابط بــني العمــل   حبــوث مــشتركة، وإعــداد ورقــات مناقــشة وتنظــيم أنــشطة لتعزي ال
تقـوم بأنـشطة    للمنظمـات الـيت      الفـرص املتاحـة     زادت  ونتيجة لـذلك،    . التطوعي والعمل املدين  

 مـشتركة   خطـط  يف إطـار    مـع منظمـات وشـبكات اجملتمـع املـدين األخـرى             تطوعية لكي تعمـل     
   .٢٠١٥مثل فعالية املعونة وخطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 

طـوعي، الـذي تستـضيفه قطـر حتـت رعايـة جامعـة        تالللعمل ومت تأسيس االحتاد العريب        - ٥٤ 
بـشكل  ملتطـوعني  شـؤون ا  بلدا، لـدعم وتطـوير وتعزيـز إدارة     ١٨الدول العربية وبه ممثلون عن       

   .يةاملنطقة العرب داخل منظم 
بـصورة متزايـدة جهـات تنـسيق     تعـّين  احلكومـات  مـا برحـت    طـري،   وعلى الصعيد القُ    - ٥٥ 

ويوجـد بعـضها علـى الـصعيد الـوزاري، مثـل الـوزارة املعنيـة         . العمل التطوعي الوطين   من أجل   
مركـز  هـات تنـسيق     أُعطـي جل  بالتطوع والربامج اجملتمعية التطوعيـة يف كـوت ديفـوار، يف حـني               

 جلنــة التخطــيط ومــن هــذه اجلهــات مــثالة، يــوزارات احلكوممــع خمتلــف الــعمــل يــسمح هلــا بال
مكتــب رئــيس اجلمهوريــة يف ناميبيــا وأمانــة التطــوع الــوطين يف وزارة التخطــيط يف   الــوطين يف 
، املختـصة مـن جهـات التنـسيق داخـل الـوزارات           وأنـشئ كـثري     . الكونغـو الدميقراطيـة    مجهورية  

املدنيـة   وزارة السكان والشؤون االجتماعية يف مدغشقر، ووزارة شؤون الشباب والتربيـة             مثل  
ــا، واملركــز     ــة اخلاصــة ملنظمــات التــضامن يف كولومبي الــوطين  يف الكــامريون، والوحــدة اإلداري

   .للعمالة يف فيجي، ووزارة الشباب والرياضة يف تركيا
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مات وشبكات العمل التطوعي التنـسيق وتبـادل   وعلى الصعيد الوطين، شجعت احلكو   - ٥٦
 بتنظـيم منتـديات بـشأن    ٢٠١١  و٢٠١٠ففي املكسيك، قام وزيـر الـصحة يف عـامي       . املعرفة

وأنـشأت منظمـة   . العمل التطوعي للتفكري وتبادل أفضل املمارسات وتشجيع العمـل التطـوعي    
كـة املتحـدة لتمثيـل شـبكة      يف مجيـع أحنـاء اململ  Life-Time UKنكلترا حتالف إالتطوع من أجل 
التعــاون مــع دورة األلعــاب األوملبيــة واأللعــاب األوملبيــة للمعــوقني املقــرر    يف العمــل التطــوعي 

مـن  جهـات معنيـة متعـددة    ومت إنشاء أو تعزيز جلان وطنيـة تـضم       . ٢٠١٢عقدها يف لندن عام     
دي وبـــريو أجـــل تعزيـــز العمـــل التطـــوعي يف األردن وإكـــوادور وأملانيـــا وبـــنغالديش وبورونـــ

ــا      ــلوفينيا وغينيـ ــابوي وسـ ــضر وزمبـ ــرأس األخـ ــشيكية والـ ــة التـ ــدا  -واجلمهوريـ ــساو وفنلنـ  بيـ
  .نام وكمبوديا ومدغشقر ومصر واهلند وهندوراس واليونان وفييت
فـي غانـا، قـام      ف. للعمـل التطـوعي   اجليدة  دارة  اإلوغالبا ما تركز الشبكات على تيسري         - ٥٧

نمية قـدرة اجملتمعـات احملليـة علـى إدارة العمـل التطـوعي مـن        عدد من منظمات اجملتمع املدين بت     
 Fundação EDPويف الربتغــال، أقامــت مؤســسة   .  عمــل وحلقــات دراســية  اتخــالل حلقــ 

  .شراكات مع ثالث جامعات لدراسة برناجمها اخلاص بالعمل التطوعي للشركات
 الـشبكات، عـن     ومت إعداد منتجات معرفيـة ووثـائق للممارسـات اجليـدة وتبادهلـا بـني                - ٥٨

وأُعــدت أدلــة بــشأن تنميــة . طريــق املنــشورات املطبوعــة وبــشكل متزايــد عــرب املواقــع الــشبكية
الشباب والعمل التطوعي للمراهقني، والعمل التطوعي الثقايف، وإدارة املتطوعني وتدريبـهم يف            

ــدوراس  أوروغــواي و ــسورية وهن ــة ال ــة العربي ــا واجلمهوري ــائق  . أوكراني  عــنوجــرى إعــداد وث
. العمل التطوعي يف بلجيكا ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية والفلـبني            يف  ملمارسات اجليدة   ا

ــاغو       ــداد وتوب ــشركات يف تريني ــوعي لل ــل التط ــق للعم ــة طري ــامج  . وصــيغت خريط ــشر برن ون
صـوغ وتنفيـذ قـوانني وسياسـات        ”متطوعي األمـم املتحـدة علـى نطـاق واسـع الـدليل املعنـون                

أُعـد بالتعـاون مـع املركـز الـدويل املعـين بـالقوانني              ذي  ، الـ  “ة توجيهيـة  مـذكر : التطـوعي  العمل
وقامـت كيانـات األمـم      . املتعلقة باألنشطة غري الرحبيـة واملركـز األورويب لألنـشطة غـري الرحبيـة             

ــل التطــوعي واملمارســات          ــشأن العم ــشاريع ب ــى امل ــة عل ــة قائم ــشر منتجــات معرفي املتحــدة بن
تقيـيم للمبـادرات التطوعيـة الـيت تتـصدى          : إحـداث التغـيري   ”ثـال   اجلنسانية، منها على سـبيل امل     
دليــل : املنظــور اجلنــساين وتغــري املنــاخ والتكيــف اجملتمعــي ” و “للعنــف اجلنــساين يف كمبوديــا

وتولــت . “لتــصميم وتنفيــذ بــرامج ومــشاريع التكيــف اجملتمعــي الــيت تراعــي املنظــور اجلنــساين  
، وهـو   “املوقـع الـشبكي للوقايـة     ” مـن الكـوارث إدارة       استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحـد     

ــادل املعلومــات املتعلقــة باحلــد مــن أخطــار       ــة للعــاملني يف القطــاع واخلــرباء لتب منــصة إلكتروني
ــسية     . الكــوارث، علــى أســاس طــوعي   ــة الرئي ــة اإللكتروني ــة هــو البواب ــشبكي للوقاي ــع ال واملوق

  . بتقدير كبري لدى املستخدمنيللمسائل املتعلقة باحلد من أخطار الكوارث، وحيظى
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. وتيـــسر وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي التحـــاور عـــن طريـــق املنـــصات اإللكترونيـــة   - ٥٩
واستخدم الشباب األعضاء يف مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنيـة التكنولوجيـات             

إىل املتطـــوعني، واعتمـــدوا خـــدمات تـــستند اجلديـــدة الســـتقدام اجلديـــدة ووســـائط التواصـــل 
. تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ال سـيما لـصاحل كبـار الـسن عـن طريـق اهلواتـف احملمولـة                    

دونات اإللكترونيـة   النروجيية إجنـازات املتطـوعني عـن طريـق املـ          كتائب السالم   وأبرزت منظمة   
عدة منـابر   التابعة للواليات املتحدة    واستخدمت كتائب السالم    . على اإلنترنت وتبادل الوقائع   

سائط التواصل االجتمـاعي إلشـراك املتطـوعني احملـتملني واجلمهـور يف الواليـات املتحـدة يف                  لو
: عمــــل املتطــــوعني التــــابعني هلــــا، مبــــا يف ذلــــك صــــفحة كتائــــب الــــسالم يف موقــــع متبلــــر  

، ويوتــوب ) متابعــا٤٣٤ ٧٢٢(، وتــويتر ) حمــبني١٣٧ ٧٠٤(، وفيــسبوك )متــابع ٧ ٨٠٠(
وفتحت جلنـة   ).  جمموع املشاهدات  ١ ٩٦٧ ٦٣٩(كر  وفلي) جمموع املشاهدات  ٩٠٤ ٧٠٥(

. صــفحة يف موقــع فيــسبوك وأنــشأت مدونــة للعمــل التطــوعيللجهــات املعنيــة املتعــددة ناميبيــا 
نكلترا موقعي تويتر وفيسبوك واملدونات استخداما مكثفـا        إوتستخدم منظمة التطوع من أجل      

اتف احملمـــول والعمـــل وبالبحـــث تستكـــشف دور تطبيقـــات اهلـــ. للتـــرويج للعمـــل التطـــوعي
تعــددة املوســجلت احلملــة ). أي التطــوع لفتــرات قــصرية مــن الــزمن (القــصري املــدة التطــوعي 

العمـل التطـوعي   ”الوسائط لربنامج متطـوعي األمـم املتحـدة، الـيت اسـتغرقت شـهرين، بعنـوان            
بيــان عــن أعمــال  ١ ٣٠٠تقــدمي أكثــر مــن ، “٢٠+يف مــؤمتر ريــوأبــرزوا قيمــة عملكــم : مهـم 
  .من أجل التنمية املستدامةنشاط تطوعي مليون  ٦٤أكثر من عية وتطو

  
  اإلدماج  -دال   

، ٢٠٠١أكدت اجلمعية العامة، من خالل إعالن السنة الدولية للعمل التطـوعي، عـام            - ٦٠
ويف قراراهتــا الالحقــة بــشأن متابعــة الــسنة الدوليــة، علــى املــسامهة القيمــة للعمــل التطــوعي يف   

ال يزال العمـل التطـوعي غـري        :  حتد معني  على وجود م والتنمية املستدامة، و   معاجلة قضايا السال  
يـضيف  إىل جانـب تنميـة القـدرات        و. معترف به إىل حـد كـبري يف معظـم بـرامج عمـل التنميـة               

ــادل  املتطوعــون علــى الــصعيدين الــدويل و األخــصائيون  ــرام املتب . الــوطين قــيم التــضامن واالحت
وعي إدماج مجيع شرائح اجملتمع على حنو مستدام، ال سـيما           وتعزز مشاركة أوساط العمل التط    

  .الفئات املهمشة
ورغــم أن التقــدم احملــرز علــى الــصعيد الــوطين ال يــزال متفاوتــا، فقــد أحــرز تقــدم يف      - ٦١

إدماج العمل التطوعي يف ختطيط التنمية الوطنية، واألطـر االسـتراتيجية املتكاملـة، وأطـر عمـل                  
 اإلمنائيــة، وخطــط عمــل الــربامج القطريــة، والــربامج املرتبطــة مببــادرة األمــم املتحــدة للمــساعدة

 وغــري ذلــك مــن الــربامج املــشتركة واســتراتيجيات وكــاالت األمــم املتحــدة    “توحيــد األداء”
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وأدرج كل مـن إثيوبيـا وبورونـدي وتوغـو ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة والـرأس            . وخطط عملها 
احلــد مــن اســتراتيجية لعمــل التطــوعي يف ورقــات  األخــضر والــصني وطاجيكــستان والفلــبني ا 

وأدرج . الفقــر، واالســتراتيجيات الوطنيــة، واخلطــط اخلمــسية، واســتراتيجيات وزارات معينــة  
العمل التطوعي يف صياغة وختطيط وتنفيذ أطر عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة اجلاريـة        

 بلـدا، مـن بينـها ألبانيـا وإندونيـسيا           ٣٥ يف أكثر من     “توحيد األداء ”واجلديدة وخطط مبادرة    
يف خطـط   أيـضا   وأدرج العمـل التطـوعي      . وأوكرانيا وبريو وغيانا ومالوي ومنغوليا وموريتانيا     

ويدرج برنامج األغذية العاملي عادة يف خطـط املكاتـب          . وبرامج التنمية لشركاء األمم املتحدة    
  .ع مثل بناء املدارساملستفيدين الذين يتطوعون يف مشارياالستعانة بالقطرية 

. غري أن الدليل الرئيسي على إدماج العمل التطوعي يتعلق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                - ٦٢
والتقـدم يف حتقيـق     اليت يعزز هبا العمل التطوعي املشاركة الشعبية        كيفية  الوترد أدناه أمثلة على     

  .األهداف
النــساء والــشباب واملهــاجرين  ميكِّــن العمــل التطــوعي مــن زيــادة إدمــاج  - ١اهلــدف   - ٦٣

ففــي مــايل والــسنغال، . والفئــات املهمــشة يف اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى الفقــر واجلــوع  
لمــزارعني وصــيادي األمســاك  ل“ املتطوعــون مــن أجــل االتــصاالت الدوليــة ”مؤســسة أتاحــت 
خـل  تكنولوجيات وممارسـات جديـدة مـن شـأهنا أن متكنـهم مـن حتقيـق د                الوصول إىل   والرعاة  

ــن منتجــاهتم   ــق م ــون مب     . الئ ــون فني ــام موظف ــة، ق ــسياحة العاملي ــة ال ــع منظم ــوبالعمــل م دئون ت
متطوعون يف قطاع السياحة بتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتنمية املـستدامة للـسياحة، وسـامهوا يف                

. التنمية الشعبية وإجياد فرص العمل يف عدد من البلـدان، مـن بينـها بوتـان وغواتيمـاال والنيجـر                   
يـوا، تطوعـت    أعن طريـق املركـز املعـين بـسبل املعيـشة الريفيـة املـستدامة التـابع جلامعـة واليـة                      و

إطـار  ويف  .  مزارعـة أوغنديـة    ٨٠مزارعات من الواليات املتحدة لتبادل املعارف واخلربات مـع          
لقـضاء علـى الفقـر يف زامبيـا، أنـشأ برنـامج متطـوعي               لالتمويـل البـالغ الـصغر       مشروع لتسخري   

، زبـون  ١٢ ٠٠٠ملتحدة مؤسسات للتمويل البـالغ الـصغر مـا زالـت حتـتفظ بـأكثر مـن                  األمم ا 
ــصغر       ويف ليــسوتو، قــام مــشروع   . ويتــوىل قيادهتــا اآلن احتــاد املؤســسات املــصرفية البالغــة ال

املتطــوعني الــوطنيني بتعبئــة املــوظفني الفنــيني الــشباب العــاطلني عــن العمــل لــدعم جهــود   فرقــة
ــع تز   ــة م ــة الوطني ــدريب  التنمي ــدهم خبــربة العمــل والت ــامج   . وي ــق برن ــا، حق ــوب أفريقي ويف جن

loveLife groundBREAKER       املتوسـط  فـوق  ت معـدالت جنـاح يف احلـصول علـى فـرص العمـل
 بلـدا يف منطقـة الـشرق        ١٢، الـيت تعمـل يف       “إجنـاز العـرب   ”وتعاونـت منظمـة     . الوطين بكـثري  

ــا، والــيت هــي عــضو يف منظمــة     ، مــع “ازات الــشباب عــرب العــامل إجنــ”األوســط ومشــال أفريقي
املتطوعني يف الشركات ووزارات التربية لتزويد الطالب مبهـارات عمليـة ذات صـلة باألعمـال                

  .التجارية
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عميم التعليم االبتـدائي،  قيق هدف ت للمساعدة يف اإلسراع بالتقدم حنو حت - ٢اهلدف    - ٦٤
وطنيني الـشباب يف قطـاع    مـن املتطـوعني الـ      ٣ ٠٠٠قامت بوركينا فاسو بنـشر حـوايل نـصف          

وجرى نشر العديد من متطوعي كتائـب الـسالم التابعـة للواليـات املتحـدة مباشـرة يف           . التعليم
 مليـون مـن الـشباب       ٢,٢ خـدماهتم لــ   املتطوعـون   قـدم   ،  ٢٠١١املؤسسات التعليمية؛ ويف عام     

ن للـشباب  ويف إطـار اخلطـة الوطنيـة حملـو األميـة الـيت تـضم         .  سـنة  ٢٥الذين تقل أعمارهم عـن      
برنـامج تـابع لـوزارة التعلـيم     قـام  والبالغني إمكانية احلصول على التعليم األساسي والتعويـضي،     

أكثـــر مـــن  بتقـــدمي املـــساعدة إىل  متطـــوع١١ ٠٠٠  مـــنأكثـــر دعـــم تنفيـــذه يف الـــسلفادور
  .٢٠١١ شخص يف عام ١٠٠ ٠٠٠
سني ومتكـني املـرأة هـدفا       حتقيق املساواة بني اجلنـ    ظل   يف أمريكا الالتينية،     - ٣اهلدف    - ٦٥

هيئـة  (للمشروع املشترك بني هيئـة األمـم املتحـدة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                  
وبرنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة بــشأن امليزنــة اجلنــسانية والعمــل        ) األمــم املتحــدة للمــرأة  

حملليـة املـستهدفة يف كـل    وتزايدت اعتمادات امليزانية املخصـصة لألسـر يف اإلدارات ا      . التطوعي
، أو بقيـت كمـا هـي يف عـام           ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (من األرجنـتني وإكـوادور وبوليفيـا        

ليـشيت، قـام     -ويف تيمـور    . ، بفضل أنشطة الدعوة اليت تقـوم هبـا املتطوعـات الريفيـات            ٢٠١١
مـن قبـول    أحد متطوعي منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة بتنظـيم محلـة علـى صـعيد البلـد للحـد                      

 مــن ١٨وقــام . واســتغالهلمإمهــاهلم اجملتمــع للعنــف ضــد األطفــال والنــساء وإســاءة معاملتــهم و
 بلــدان أفريقيــة، بوضــع أنــشطة جنــسانية  ٩متطــوعي اخلــدمات الطوعيــة األوروبيــة ُنــشروا يف  

طوعيـة  تنظمتها جلنـة تنـسيق اخلـدمات ال       ية  خدمة التطوع لمناسبة ثقافيا يف إطار مشاريع دولية ل      
يف أحنــاء أخــرى مــن اليونيــسيف وكــل مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  وكــرر . دوليــةال

ملكافحـة تـشويه األعـضاء    ُنفـذ يف اخلرطـوم    لربنامج متطوعي األمم املتحـدة      السودان، مشروعا   
وقــام . التناســلية لإلنــاث، عــن طريــق مــشاركة متطــوعي اجملتمعــات احملليــة يف التنفيــذ والتوعيــة 

قدرة السلطات احمللية ومنظمات اجملتمع املـدين والـشبكات اجملتمعيـة علـى منـع               املتطوعون ببناء   
العنف اجلنساين واحلمايـة منـه يف أفغانـستان وباكـستان وبـنغالديش وبـنن والبوسـنة واهلرسـك                   

ــور  ــاال      -وتيمـ ــة وغواتيمـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة ومجهوريـ ــة الدومينيكيـ ــشيت واجلمهوريـ  ليـ
 ١ ٥٠٠وسامهت محلة ترويج للمساواة بـني اجلنـسني يف تعبئـة            . ياوكمبوديا وكولومبيا وناميب  

العمـل علـى منـع العنـف ضـد          : شركاء من أجـل الوقايـة     ”ومشروع  . شخصا يف أبيشي، تشاد   
لربنامج اإلمنائي وصندوق السكان وبرنامج متطـوعي األمـم املتحـدة وهيئـة             لمبادرة  هو  “ املرأة

ويف إطار هـذا املـشروع، اسـتهدفت محلـة      . يط اهلادئ األمم املتحدة للمرأة يف منطقة آسيا واحمل      
ــراوح أعمــارهم بــني  ن مــن الــشبا١٥ ٠٠٠يف باكــستان  “وقــف االغتــصاب” ــذين تت  ١٦ ال
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 سنة يف إقليم البنجاب مـن خـالل تـشجيع التطـوع لتوعيـة األقـران لـدى صـغار الفتيـان                       ٣٠ و
  .والرجال

ــار مـــشروع لألهـــداف اإلمنائ - ٥  و٤اهلـــدفان   - ٦٦ ــام   يف إطـ ــار، قـ ــة لأللفيـــة يف زجنبـ يـ
املتطوعون بتعزيز قدرة املرافق الصحية األساسية ومرافق اإلحالة الـصحية، وسـامهوا يف حتـسني              
صحة الطفل عن طريق تقدمي اخلدمات الصحية األساسـية والتعلـيم وخـدمات امليـاه والـصرف                  

 األمــم ويف هــاييت، قــام كــل مــن صــندوق الــسكان واليونيــسيف وبرنــامج متطــوعي  . الــصحي
املتحدة بتقدمي اخلدمات األساسية يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة للـسكان املتـضررين بـالزلزال عـن                   
ــابالت ذوات         ــنقص يف الق ــة ال ــى مواجه ــدرة عل ــة الق ــون لتنمي ــا املتطوع ــشطة يقوده ــق أن طري

 مــع “خــدمات التطــوع يف اخلــارج”ش، عمــل أحــد متطــوعي منظمــة يويف بــنغالد. املهــارات
تمــع املــدين احملليــة علــى إنــشاء صــندوق للحــصول علــى الرعايــة الــصحية    اجملاتمنظمــإحــدى 

اجلماعية وقام بتدريب متطـوعني يف جمـال الـصحة اجملتمعيـة إليـصال الرسـائل املتعلقـة بالرعايـة                    
، ودورات للتثقيــف الــصحي للمجتمعــات  ملنــازلالــصحية األساســية عــن طريــق زيــارات إىل ا 

م املتحــدة اإلمنــائي وحكــوميت ليــسوتو ومــالوي وحكومــة وبالتنــسيق مــع برنــامج األمــ. احملليــة
 طبيبا من متطوعي األمم املتحـدة بتقـدمي خـدمات           ١٥٠مقاطعة ملبوبو، يف جنوب أفريقيا، قام       

ويف اهلنـد، قـام أحـد       . تقنية للمستشفيات وتنميـة قـدرات األطبـاء واملـساعدين الطبـيني احمللـيني             
 متطوعـا  ٢٠بتـدريب  ) Skillshare International (“تقاسم املهارات الدولية”متطوعي منظمة 

يف جمال الـصحة اجملتمعيـة قـام كـل واحـد منـهم بتـشكيل جلنـة للتوعيـة الـصحية ونـاد للـشباب               
وقــام أحــد متطــوعي األمــم  . القــروي؛ وشــارك يف هــذا اجلهــد مــساعدون قــانونيون مــدربون  

الـتخلص  ”قات حلملـة    املتحدة العاملني على اإلنترنت من كنـدا بتـصميم موقـع شـبكي وملـص              
وتلقــى حنــو . ، الــيت قامــت هبــا إحــدى منظمــات اجملتمــع املــدين يف غانــا “مــن الديــدان يف غانــا

 طفل عالجا للتخلص من الديدان عن طريق هـذه احلملـة، الـيت جتـري حماكاهتـا حاليـا                  ٣ ٩٠٠
  .يف بلدان أخرى يف غرب أفريقيا

ــران اســتراتيجية أسا   - ٦اهلــدف   - ٦٧ ــة األق ســية يف مكافحــة فــريوس نقــص   كانــت توعي
 متطوعـا   ١ ١٠٠بتعبئـة   ثقيـف    متطوعـا يف جمـال الت      ٥٠ففي تشاد، قـام     . اإليدز/املناعة البشرية 

ويف إطار املرحلة الثانيـة مـن مـشروع       . “توخوا احلذر ”اإليدز املعنون   /حلملة التوعية بالفريوس  
ذي اضـطلع بـه برنـامج       ، الـ  “اإليـدز /زيادة مشاركة املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           ”

 جمموعـات للمتطـوعني يف      ١٠اإليـدز يف فييـت نـام، مت تـشكيل           باألمم املتحدة املـشترك املعـين       
جمال املساعدة الذاتية لتحسني سبل احلصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية احلكوميـة وإقامـة                  

مـات  رة الـصحة ومنظ   اويف منغوليـا، قـام متطوعـون تـابعون لـوز          . شراكات مع القطاع اخلاص   
 جمموعــة مــن ٢٢ربنــامج اإلمنــائي وبرنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة بتــدريب الاجملتمــع املــدين و
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 شــاب قــاموا بتــشغيل بوابــة إلكترونيــة  ٣ ٠٠٠الــشباب املــثقفني لألقــران، اتــصلوا بــأكثر مــن  
واشــترك برنــامج األمــم . اإليــدز/لإلعــالم والتوعيــة بــشأن مــسائل الرعايــة الــصحية والفــريوس  

ربنـامج اإلمنـائي، ومنظمـة الـصحة العامليـة وبرنـامج متطـوعي األمـم                الاإليـدز، و  بملعـين   املتحدة ا 
واملؤســـسات الـــصحية الوطنيـــة يف مبـــادرات تطوعيـــة لتحـــسني تقـــدمي  واحلكومـــات املتحـــدة 

اإليــدز يف بــابوا غينيــا اجلديــدة وترينيــداد وتوبــاغو      /اخلــدمات الــصحية ومكافحــة الفــريوس   
  . وجنوب أفريقيا وزامبيا وغيانا وكينياومجهورية ترتانيا املتحدة 

ــة       - ٧اهلــدف   - ٦٨ ــة بالتنمي ــة البيئ ــربط محاي ــر أساســي ل ــاس كمتطــوعني أم ــشاركة الن  م
ويف مشـال وسـط سـري النكـا، كـان ارتفـاع حـاالت مـرض الكلـى املـزمن مرتبطـا                    . املستدامة

وعمــل مركــز . زارعــونبامليــاه اجلوفيــة امللوثــة باألمســدة واملــواد الكيميائيــة الــيت يــستخدمها امل   
ومنتـدى الطبيعـة يف سـري النكـا وبرنـامج متطـوعي األمـم           اإلعالم والتنسيق بـشأن املتطـوعني       

ائيـة الـضارة، وعملـت      ياملتحدة مع قرية برمتها إلعادة غـرس األشـجار المتـصاص املـواد الكيم             
 أكثـر أمنـا   جلنة لكبار السن علـى تعبئـة متطـوعني لتوعيـة املـزارعني باسـتخدام األمسـدة بطريقـة                  

ويف إطــار مــشروع مــشترك مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف    . ومالءمــة للبيئــة
 ٢٠٠ مت تزويـد     ،أو مـن التـصحر وخباصـة يف أفريقيـا         /البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الـشديد و        

من املتطوعني الشباب يف منطقـتني مـن إثيوبيـا مبهـارات لكـسب العـيش واحلفـاظ علـى البيئـة،                      
علـى  رابطة الـشباب يف منطقـة أمهـرة         حصلت  وملا  . هو هنج مستدام ملكافحة الفقر والتصحر     و

ويف جـزر   . اجلائزة الوطنيـة اخلـضراء، بـدأت اجملتمعـات احملليـة اإلثيوبيـة اجملـاورة حتـاكي هنجهـا                  
القمر، قام كـل مـن منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية وبرنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة              

 قدرات اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على املناطق احملمية لكسب عيشها على إجيـاد بـدائل                بتنمية
وبربط الثقافة بالبيئة والتنمية املـستدامة، قـام مركـز التـراث العـاملي التـابع لليونـسكو             . مستدامة

ع بإشراك متطوعني دوليني وحمليني يف تعزيز التراث العاملي وحفظـه يف مواقـع موجـودة يف مجيـ                 
مــشروع التكيــف علــى مــستوى اجملتمــع احمللــي، الــذي هــو مبــادرة عامليــة     قــام و. أحنــاء العــامل

 التـابع ملرفـق البيئـة       ةبرنامج متطـوعي األمـم املتحـدة وبرنـامج املـنح الـصغري            ولربنامج اإلمنائي،   ل
آثـار  العاملية بوضع ُنهج حمددة حمليا للعمل التطوعي لتعزيز قدرة اجملتمعات الضعيفة على حتمل              

وجامايكــا )  املتعــددة القوميــات-دولــة ( بلــدان رائــدة، مــن بينــها بوليفيــا  ١٠تغــري املنــاخ يف 
  .وساموا وغواتيماال واملغرب والنيجر

 العاملية مـن أجـل التنميـة يف مجيـع           ات جرى تسليط األضواء على الشراك     - ٨هلدف  ا  - ٦٩
كات من هذا القبيـل الرياضـة مـن أجـل           ومن اجملاالت اليت تتزايد فيها الشرا     . أجزاء هذا التقرير  
ــة والــسالم ــاء األلعــاب     . التنمي ــا خاصــا أثن ــة برناجمــا تعليمي ــة الدولي ــة االوملبي فقــد نفــذت اللجن

األوملبيــة األوىل للــشباب لتــشجيع املــشاركني علــى أن يــصبحوا مــواطنني مــسؤولني وعلــى         
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ــا، اســتعان مــشروع شــباب كــرة القــدم املتطــوعني،    . التطــوع ــهم  ويف أوكراني مــع شــركاء من
ربنــامج اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بــشؤون الرياضــة مــن أجــل الــسالم والوكالــة   ال

األملانية للتعاون الدويل واالحتاد األوكـراين لكـرة القـدم، بلعبـة كـرة القـدم ومـا يتـصل هبـا مـن                        
ــة لالتــصال   ـــ ممارســات تدريبي ــة   ٦ ٠٠٠ب ــاطق الريفي  بــالغإل مــن الــشباب علــى األقــل يف املن

اإليــدز، وإشــراك الــشباب / نقــص املناعــة البــشريةالرســائل الــصحية، مبــا فيهــا الــوعي بفــريوس 
كمتطــوعني علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة وهيــأت املفــاهيم الثالثــة لــدورة بــيجني لأللعــاب    

ألعاب أوليمبية مراعية للبيئة، وألعاب أوليمبية علميـة، وألعـاب          ”، وهي   ٢٠٠٨األوليمبية عام   
 بيئـة للعمـل التطـوعي علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة، والتـدريب علـى إدارة                    “يمبية شعبية أول

العمــل التطــوعي، ومحــالت التوعيــة البيئيــة، واالتــصال اإلعالمــي علــى الــصعيد الــوطين شــارك 
ــر مــن   ١,٧ فيهــا واســتخدم .  مليــون شــخص١٠٠ مليــون مــن املتطــوعني، ووصــلت إىل أكث

ي تقوده شبكة شركاء األمريكتني بالتعـاون مـع مـصرف التنميـة      الذA Ganar Allianceحتالف 
ع الرياضــة ا مــن الــشركاء، كــرة القــدم وأنــوهــم، وغري“Nike”للبلــدان األمريكيــة، ومؤســسة 

 سـنة يف احلـصول      ٢٤  و ١٦اجلماعية األخرى ملساعدة الـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني              
ــشاريع أو العــ      ــيم امل ــارت لتنظ ــم مه ــل، أو تعل ــى عم ــوادور   عل ــيم النظــامي يف إك ودة إىل التعل

  .وأوروغواي والربازيل وكولومبيا
إحـدى املـسامهات الكـربى      تتمثل  باإلضافة إىل دعم بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،        و  - ٧٠

 الـدعم الـذي يقدمـه للحوكمـة وحقـوق اإلنـسان، بـدءاً مـن اخلـربة التقنيـة               يفللعمل التطـوعي    
ــشاركة اجمل   ــمان مـ ــة إىل ضـ ــشة  الالزمـ ــة املهمـ ــات احملليـ ــة   . تمعـ ــشدت منظمـ ــد، حـ ــي اهلنـ ففـ

ــة    : ســامادهان” ــن أجــل احلوكم ــواطنني م ــن خــالل شــبكة    “حركــة عمــل امل ــيت تعمــل م ، ال
 قرية، وذلك لتمكني املواطنني مـن تـسجيل         ٢٢٦ متطوع جمتمعي مدرَّب من      ٩٠٠اإلنترنت،  

وأنـشأ املنتـدى   . للجميعنشر بعدئذ يف منرب متاح      تالشكاوى ومتابعتها عن طريق رسائل نصية       
أسـر مهـاجرة     ليمثل آراء الشباب من املهاجرين واملنحـدرين مـن           +YMاألورويب للشباب منرب    

يف املناقشات السياساتية، وذلـك مـن أجـل حتـسني حيـاهتم ومـساعدهتم علـى إعمـال حقـوقهم                     
 ويف إطــار آليــة اإلجــراءات اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنــسان، يوجــد لــدى مفوضــية . األساســية

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، متطوعون مـن املقـررين اخلاصـني واخلـرباء املـستقلني، وكـذلك                 
بتغطيـة قـضايا مواضـيعية يف جمـال حقـوق      مكلّفـون  أفرقة عاملة مؤلفـة مـن متطـوعني، وهـؤالء       

اإلنسان أو بتغطية مناطق جغرافية وذلك هبدف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف مجيـع بلـدان                  
ليـشيت، ومجهوريـة     - دم املتطوعون الدعم االنتخايب يف أفغانـستان، وتـشاد، وتيمـور          وق. العامل

بيـساو، وكـوت ديفـوار، وليربيـا، ونيبـال،         - الكونغو الدميقراطية، وجنـوب الـسودان، وغينيـا       
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ــسودان، عمــل متطوعــو األمــم املتحــدة بوصــفهم      . وهــاييت ويف مــا يتعلــق باســتفتاء جنــوب ال
  . رئيسيني للمنظمة يف مجيع أحناء البلداملوظفني االنتخابيني ال

وقـد قـام املتطوعـون      . ويساهم العمل التطوعي يف بناء التماسك االجتماعي وإصالحه          - ٧١
يف بورونــدي بــدعم إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتــصادي للمقــاتلني الــسابقني واجملتمعــات  

تراعـي  لتـوفري العمالـة   لـصغر  املتضررة، وذلـك عـن طريـق احلـوارات اجملتمعيـة ومـشاريع بالغـة ا        
 وساهم برنامج متطوعي األمـم املتحـدة يف منـع نـشوب الرتاعـات واإلنعـاش                 .املنظور اجلنساين 

يف مجيع أحناء العامل، وذلك بالعمـل التعـاوين مـع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، وإدارة الـدعم                     
قراطيــة، ســاهم متطوعــو ويف مجهوريــة الكونغــو الدمي. امليــداين، وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة

لربنـامج  لاألمم املتحدة، بالتعـاون مـع برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج التـابع                  
 مقاتـل مـن املقـاتلني الـوطنيني الـسابقني، مـن بينـهم          ٢٣ ٠٠٠اإلمنائي، يف جناح عملية تسريح      

نــــا، وســــاهم املتطوعــــون يف بــــرامج مماثلــــة يف بورونــــدي، وتــــشاد، وغا .  طفــــل١٠ ٠٠٠
وشــارك متطوعــو األمــم املتحــدة يف عمليــة االنتقــال مــن بعثــة األمــم . ديفــوار، وليربيــا وكــوت

املتحدة يف السودان إىل البعثتني التاليتني هلا، ومها بعثة األمم املتحدة يف جنوب الـسودان وقـوة                 
التـدريب  مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني        قدمت  و. األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي    

بـدور القيـادة الطوعيـة يف       ومجعياهتم للقيـام    الالجئني واملشردين داخلياً    لفرادى  بصورة منتظمة   
املسائل املتعلقة باحلياة اليومية يف اجملتمعات احمللية، مثـل احلمايـة، والـصرف الـصحي، وفـريوس           

اضـر، قـام     حـىت الوقـت احل     ٢٠٠٧ومنـذ عـام     . اإليدز، والعنف اجلنـساين   /نقص املناعة البشرية  
جمموعـة  برنامج تنمية املوارد البشرية يف آسيا من أجل بناء السالم، الذي أنشأته اليابان إلجيـاد                

 متطوعــاً مــن متطــوعي بنــاء ٨٢مــن املتخصــصني يف بنــاء الــسالم مــن املنطقــة اآلســيوية، بنــشر 
  .لسودانليشيت، وجنوب ا -  بلداً من بينها أوزبكستان، وتيمور٢٩ بلداً إىل ١٣السالم من 

ــة      - ٧٢ ــرزواحــد مــن أ هــو وعمــل املتطــوعني يف ســياق الكــوارث الطبيعي  مظــاهر العمــل  ب
وقد أقامت منظمـة    . إشهاراً، ولكنه يتطلب قدراً كافياً من اإلعداد والتنظيم       وأكثرها  التطوعي  

إلدارة تـدفق عـروض املـساعدة    املـصرف الـوطين ألسـتراليا       أستراليا للعمل التطوعي شراكة مع      
ــام     املتع ــد يف ع ــة كويرتالن ــضانات يف والي ــة الفي ــة بكارث ــذت خطــط التأهــب   . ٢٠١١لق وأنق

والتدريب ملواجهة الكوارث أرواح الكثريين أثنـاء الزلـزال الكـبري وأمـواج تـسونامي يف شـرق                  
أوســاط األعمــال مــن جهــات حكوميــة وغــري حكوميــة ومــن وســاهم متطوعــون مــن . اليابــان

رابطـة اإلنقـاذ   شـجعت  و. لإلغاثة واإلنعاش من الكارثة اليابانية خمتلف أحناء العامل يف املساعدة      
وأدارت . الوطنية الفنلندية بصورة نشطة فرق اإلطفاء املدربـة املـشكلة مـن املتطـوعني الـشباب             

وزارة إدارة الكوارث يف بنغالديش ومجعية اهلالل األمحر يف بنغالديش برنامج تأهـب ملواجهـة               
ــساحلية غطــى طــوع  مت٤٠ ٠٠٠األعاصــري، مبــشاركة   ــاطق ال واضــطلع متطوعــو اخلــوذ  . املن
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البيض األرجنتينيون بإدارة أخطار الكوارث يف مجيع أحناء املنطقـة، مبـا يف ذلـك يف بـاراغواي،                  
يـسلندا،  أويف  . ، وجامايكـا، وكوسـتاريكا، ونيكـاراغوا      )املتعـددة القوميـات    -دولـة   (وبوليفيا  

دور، والصني، وفييـت نـام، وكينيـا، جـرى تـدريب            وتركيا، واجلمهورية الدومينيكية، والسلفا   
فــرق متطــوعني مــن الــشباب واجملتمــع احمللــي علــى التأهــب ملواجهــة الكــوارث واالســتجابة هلــا 

وقامت فرق طوارئ مؤلفـة مـن متطـوعني تابعـة ملنظمـة             . واإلنعاش منها والتخفيف من آثارها    
ــسيا، وباكــستان، والــ    ــدخل يف إندوني ــة اإلســالمية، بالت ــدمت  اإلغاث ــد، حيــث ق صومال، واهلن

اســتراتيجية األمــم أقــرت و. الــضروريات األساســية مثــل الغــذاء واملــاء واملــأوى والعــالج الطــيب
املتحدة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث بـأن املتطـوعني مـن املختـصني واخلـرباء يقـودون محـالت                       

متكـني  ” و،  “املليون مدرسة ومستشفى آمنـة    ”عديدة للحد من أخطار الكوارث، مثل محليت        
تنـسيق  لوقامت املنظمة الدولية للهجرة، باعتبارها رائـدة جملموعـة          . “املدن من جماهبة الكوارث   

حاالت الرتوح الناجم عن الكوارث الطبيعيـة، بتـشجيع حـشد املتطـوعني            يف  وإدارة املخيمات   
  .من أجل حتسني الظروف السائدة يف املخيمات، وال سيما عن طريق جلان إدارة املخيمات

    
  االحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعني  -رابعاً   

ــ   - ٧٣ ــة للمتطــوعني   وّح ــسنة الدولي ــذكرى العاشــرة لل ــال بال ــام  يفد االحتف ــني ٢٠١١ ع  ب
الشبكات الوطنية واإلقليمية والعاملية للعمـل التطـوعي وعـزز الـسياسات والتـشريعات الوطنيـة                

إعالنـات  عـدة  بة أيـضاً يف املناقـشات الـسياساتية باعتمـاد        وأسهمت املناس . يف مجيع أحناء العامل   
 ويف العـام نفـسه   .بأثر العمل التطـوعي الفئات املستهدفة الرئيسية  وعززت اعتراف  ،وتوصيات

  .احتفل برنامج متطوعي األمم املتحدة بالذكرى األربعني إلنشائه
ــة  يف أعقــاب اختــاذ  و   - ٧٤ ــة العام ــرار اجلمعي ــام ٦٣/١٥٣ق ــم  ، أجــرى برن ج متطــوعي األم

مشاورات مع اجلهـات املعنيـة مـن احلكومـات واجملتمـع املـدين،              تنسيق،  املتحدة، باعتباره جهة    
واألوســاط األكادمييــة، والقطــاع اخلــاص ومنظومــة األمــم املتحــدة، وذلــك لوضــع خطــة عمــل 

يـة إىل   وكـان بيـان الرؤيـة اجلماعيـة والـدعوة العامل          . الذكرى الـسنوية العاشـرة    لالحتفال ب عاملية  
العمل وكذلك موارد االتصال الشبكي عوامل توجيه الستراتيجيات اجلهات املعنية، ومـصادر            

، مت تــشكيل فريــق عامــل ٢٠١٠ويف عــام . العمــل التطــوعيجناعــة إهلــام لرســالة مــشتركة عــن 
  .ليعمل كلجنة استشاريةاجلهات املعنية دويل من 

 بلــداً لــدعم احلكومــات واجلهــات  ٤٥يف وأُوفــد متطوعــو األمــم املتحــدة إىل امليــدان      - ٧٥
وقـام مخـسون متطوعـاً يعملـون        . املعنية األخرى يف تنفيذ مبادرات وطنية مبناسبة السنة الدوليـة         
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عن طريق شبكة اإلنترنت، بتسجيل األنشطة ونشر املعلومات ومجـع أمثلـة املمارسـات اجليـدة                
  .من خمتلف أحناء العاملالعمل التطوعي وقصص 

ميم شــعار الــذكرى العاشــرة وغــري ذلــك مــن املــواد لكــي تــستخدمها مجيــع     ومت تــص   - ٧٦
، )www.iyvplus10.org(وأصبح أحد املواقع الفرعية لـشبكة املتطـوعني العامليـة      . اجلهات املعنية 

وسيــشكل املوقــع الفرعــي أيــضاً منوذجــاً إلعــادة . مركــزاً إليــداع املــواد مــن مجيــع أحنــاء العــامل 
وبفـضل  . إذا أتيحـت املـوارد لـذلك      خـاص بالعمـل التطـوعي،       لتـرويج   واللتواصل  افتتاح موقع   

التعاون عن طريق وسائط التواصل االجتماعي اتـسع نطـاق املـتلقني للرسـائل العامـة والتـرويج                  
 ماليـني زيـارة     ١٠ أكثـر مـن      ٢٠١١يف ما يتعلق بالذكرى العاشرة، حيث ُسـجِّل خـالل عـام             

  .لصفحات الرسائل املتعلقة بالعمل التطوعي
وعملــت احلكومــات ووســائل اإلعــالم واجملتمــع املــدين، والقطــاع اخلــاص، وشــركاء       - ٧٧

التنمية واجلهـات الفاعلـة يف األمـم املتحـدة علـى حنـو نـشط لالحتفـاء بالـذكرى العاشـرة علـى                
ــّص ــاملي  ال ــوطين والع ــي وال ــدان     . عد احملل ــن البل ــد م ــة التطــوع يف العدي ــذلك مكان ــززت ب . وتع

 إشــارة إىل ١ ٣٥٠ بلـد حـوايل   ١٠٠م احملليــة والوطنيـة يف أكثـر مــن   وسـجلت وسـائل اإلعـال   
أقــر اجملتمــع فعلــى ســبيل املثــال، . ٢٠١١العمــل التطــوعي يف ســياق األنــشطة اخلاصــة يف عــام  

واللجنة الوطنية لتكرمي املتطوعني الفلسطينيني، مبـسامهة املتطـوعني مـن الـضفة     املدين واحلكومة   
 إطـار مهرجـان العونـة للعمـل التطـوعي يف األرض الفلـسطينية               الغربية وقطاع غزة والقـدس يف     

ونظمــت الــوزارة االحتاديــة لتنميــة الــشباب يف نيجرييــا، باالشــتراك مــع احلملــة األلفيــة   . احملتلــة
لألمم املتحدة، والفرق الوطنية خلدمة الـشباب وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة الوطنيـة واإلقليميـة                   

وصـدرت  . “حنـو التنميـة الوطنيـة     : متطوعـو نيجرييـا   ”وضـوعه   ماجتماع قمة وطنيـا     والدولية،  
ــة  طوابــع  ــة وقطــع نقدي ــة يف أســتراليا، وهونــغ كونــغ   بريدي  يف الــذكرى العاشــرة للــسنة الدولي

، يف حـــني نظمـــت معـــارض خاصـــة عـــن العمـــل التطـــوعي والتنميـــة يف باكـــستان،  )الـــصني(
العاشــرة بعقــد سلــسلة مــن واحتفلــت اهلنــد بالــذكرى الــسنوية . غيزســتانريوطاجيكــستان، وق

وحبملــة بيئيــة مجاهرييــة شــارك فيهــا منــشورات، رفيعــة املــستوى، وإصــدار جمموعــة الاملــؤمترات 
وأبرز برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، واليونـسكو،         . ماليني من املتطوعني وحمطة تلفزيون رئيسية     

ــام       ــم املتحــدة للمــرأة، وبرن ــة األم ــم املتحــدة، وهيئ ــامج متطــوعي األم ــاملي  وبرن ــة الع ج األغذي
للرســائل ) Weibo(مــسامهات املتطــوعني يف وكاالهتــا يف حمادثــات اســتخدم فيهــا برنــامج ويبــو 

 مليون صـيين باسـتخدام مـزيج مـن         ٣٠وبوجه عام، أمكن الوصول إىل      . اإللكترونية يف الصني  
  .املدونات التفاعلية املختصرةاملشاهري ونظام تأثري 
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ى الــسنوية العاشــرة البلــدان علــى تــسريع وتــرية التقــدم يف   الــذكرب  االحتفــالوســاعد   - ٧٨
فـي الـسلفادور، متـت املوافقـة علـى      ف. تيسري العمل التطوعي وتكامله من أجل السالم والتنميـة    

 سـنوات مـن اجلهـد املـشترك الـذي بذلتـه احلكومـة ومجاعـات                 ١٠قانون العمل التطـوعي بعـد       
ويف بـنغالديش، بـدأت جلنـة دعـوة      .  بـاملتطوعني  املـستعينة اجملتمع املـدين وغريهـا مـن املنظمـات          

وطنيــة عمليــات لوضــع سياســة وطنيــة للعمــل التطــوعي وإنــشاء وكالــة تطــوع وطنيــة، وذلــك  
  .بدعم حكومي قوي

، ٢٠١١ ،وعلى الصعيد اإلقليمي، احتفل االحتـاد األورويب بالـسنة األوروبيـة للتطـوع           - ٧٩
وقــدم االحتفــال حــافزاً لتطــوير  .  الدوليــةواقتــرن هــذا االحتفــال مــع الــذكرى العاشــرة للــسنة  

الــشبكات، وســلط الــضوء علــى التنــوع يف العمــل التطــوعي، وأدى إىل املزيــد مــن االعتــراف    
ومجـع املـؤمتر الثـاين    .  الوطين واإلقليميينديبأمهيته، وعزز سياسات العمل التطوعي على الصع  

ستــضافه الربملــان األورويب للــشباب بــشأن التطــوع الــذي نظمــه املنتــدى األورويب للــشباب وا  
ــؤمتر األول يف ( ــد املـ ــة   بـــني ، )٢٠٠١عقـ ــشبابية األوروبيـ ــات الـ ــشباب واملنظمـ ــوعني الـ املتطـ
  .صانعي القرارات يف أوروباو

وعقد برنامج متطوعي األمم املتحدة مـشاورات إقليميـة مبناسـبة الـذكرى العاشـرة يف                   - ٨٠
 مـن   ٢٥٠مجعت هذه املشاورات أكثـر مـن        و. كل من إكوادور، وتركيا، والسنغال، والفلبني     

 بلــد، ميثلــون احلكومــة واجملتمــع املــدين، واألوســاط ١٠٠الــشركاء واجلهــات املعنيــة مــن قرابــة 
وأقــام برنــامج متطــوعي . األكادمييــة، والقطــاع اخلــاص، واجلماعــات الــشبابية واجلهــات املاحنــة
دنيــة يف اجلنــوب األفريقــي األمــم املتحــدة شــراكة مــع منظمــة معلومــات التطــوع واخلــدمات امل

)VOSESA(               وذلك يف مؤمتر اجلنوب األفريقي بشأن العمل التطوعي من أجل التنميـة، الـذي ،
االجتماعــات تلــك وســاعدت املناقــشات املوضــوعية يف   .  بلــدا٢٢ًحــضره مــشاركون مــن   

ت واخنرطـت اجلهـا   . اإلقليمية على توثيق مسامهات العمل التطوعي يف حتقيـق الـسالم والتنميـة            
ــاء حتالفــات العمــل التطــوعي وأنتجــت جمموعــة شــاملة مــن التوصــيات      ــة املــشاركة يف بن املعني

  .برنامج عمل سياسة التطوع العاملية ورسائل الترويج هلااسترشد هبا السياساتية 
ــسيف أجنيليــك كيجــو رســائل          - ٨١ ــدويل، ســجلت رســولة اخلــري لليوني ــصعيد ال ــى ال وعل

، للمتطــوعني يف “Agolo”دت هبــذه املناســبة أغنيــة بعنــوان  بالفيــديو للــذكرى العاشــرة، وأهــ 
وأكد مكتب تنسيق املساعدة اإلنسانية على التطوع يف محلتـه الـيت أطلقهـا دعمـاً لليـوم                 . العامل

ونظمـــت الرابطـــة الدوليـــة للجهـــود التطوعيـــة أول مـــؤمتر رئيـــسي . العـــاملي للعمـــل اإلنـــساين
لك بالتعاون مع شبكة شركاء األمـريكتني، ومـؤمتر         يف سنغافورة، وذ  للسنة الدولية   للمتطوعني  

  .القمة العاملي الثاين للعمل التطوعي الشبايب يف كولومبيا
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ونظمت إدارة شؤون اإلعالم وبرنامج متطوعي األمم املتحدة الدورة الرابعة والـستني               - ٨٢
ســـبتمرب /ليف أيلــو ملــؤمتر إدارة شــؤون اإلعـــالم للمنظمــات غـــري احلكوميــة، يف بــون بأملانيـــا      

ــن        ٢٠١١ ــة م ــة مؤلف ــون، باإلضــافة إىل جلن ــة ب ــا، ومدين ــة أملاني ــع حكوم ــاون م ــك بالتع ، وذل
جمتمعـات  ” ممثل املؤمتر الذي كان موضوعه       ١ ٣٠٠وحضر أكثر من    . منظمات اجملتمع املدين  

ووفــر املــؤمتر فرصــة للــربط الــصريح بــني إمكانــات العمــل  . “مــستدامة ومواطنــون متجــاوبون
ة املــواطنني كمتطــوعني مــن جهــة، وتنفيــذ الــسياسات واملمارســات الــسليمة    املــدين ومــشارك

وقد جرى تعميم اإلعالن الذي اعتمـده املـؤمتر كوثيقـة مـن             . للتنمية املستدامة من جهة أخرى    
  ).، املرفقA/66/750(وثائق اجلمعية العامة 

واالحتـاد الـدويل     أيضاً، أقام برنامج متطوعي األمم املتحـدة         ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول    - ٨٣
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر شراكة من أجل تيـسري عقـد مـؤمتر املتطـوعني العـاملي                  

وشـارك يف هـذا     . يف بودابست، الذي ركـز علـى العمـل التطـوعي مـن أجـل مـستقبل مـستدام                  
 بلــداً، وذلــك للتأكيــد علــى ٨٠ مــن اجلهــات املعنيــة الدوليــة مــن قرابــة ٢٠٠املــؤمتر أكثــر مــن 

الــصالت الــيت تــربط العمــل التطــوعي بتــوفري فــرص حتقيــق ظــروف معيــشية أفــضل للــسكان،    
ودعـا املـؤمتر    . وإشراك املواطنني، ومحاية الكوكب الذي نعـيش عليـه وإجيـاد احللـول املـستدامة              

يف اإلعــالن الــصادر عنــه كافــة اجلهــات املعنيــة إىل تــشجيع العمــل التطــوعي ودعمــه علــى حنــو 
  .ة املستدامة يف املستقبلأفضل من أجل التنمي

ن جلمعيــات و، اعتمــد املــؤمتر الــدويل احلــادي والثالثــ٢٠١١نــوفمرب/ويف تــشرين الثــاين   - ٨٤
الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر قــراراً دعــا فيــه إىل تقويــة الــشراكات بــني اجلمعيــات الوطنيــة  

 العـاملي واعتـرف    وتنمية العمـل التطـوعي، وأشـار إىل اإلعـالن الـذي اعتمـده مـؤمتر املتطـوعني                 
ــسالم        ــاء ال ــة، وبن ــة لأللفي ــوغ األهــداف اإلمنائي ــيت يقــوم هبــا املتطوعــون يف بل ــة األدوار ال بأمهي

  .والتنمية املستدامة
ــسمرب / كــانون األول٥يف    - ٨٥ ــة   ٢٠١١دي ــة العام ــستني عــامتني للجمعي ، مت ختــصيص جل

واعتمــدت اجلمعيــة القــرار  . ملتابعــة الــسنة الدوليــة للمتطــوعني، ولالحتفــال بــذكراها العاشــرة  
وألقــى املنــسق التنفيــذي .  دولــة مــن الــدول األعــضاء٩٧، الــذي شــاركت يف تقدميــه ٦٦/٦٧

ن مــن متطــوعي األمــم املتحــدة كلمــات أمــام اجلمعيــة   اثنــإلربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة و 
  . العامة
نقلــت مــواد (ويف نفــس اليــوم، افتــتح معــرض متعــدد الوســائط يف مقــر األمــم املتحــدة    - ٨٦

متطوعـو العـامل يف   ”وقـد ركـز العـرض املعنـون     ). ٢٠١٢يونيـه  /العرض إىل جنيف يف حزيران    
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ــاة   ــسارات احلي ــة م ــث مشــل      “كاف ــه، حي ــر العمــل التطــوعي وتنوع ــى أث ــن  ٢٣، عل ــة م  منظم
  . بلدا٤٠ًيف ا من منظمات اجملتمع املدين هتكايمنظمات األمم املتحدة وشر

وأكـد  . لـسنوات قادمـة  موروثـا  ل بالـذكرى العاشـرة خلـف    ومن الواضـح أن االحتفـا       - ٨٧
ــورك يف آذار    ــة، عقــد يف نيوي ــامج  ٢٠١٢مــارس /اجتمــاع متابعــة للجهــات املعني ــة برن ، برعاي

متطوعي األمم املتحدة، على اسـتعداد الـشركاء ملواصـلة بنـاء الـزخم وعلـى رغبتـهم يف حتقيـق                     
نطـاق التحالفـات، وعـزز مـن إدمـاج          ووسـع برنـامج العمـل النـاتج         . ذلك خالل العقـد املقبـل     

العمل التطوعي وشجع على تقوية دور اجملتمع املدين وأفرقة املتطوعني يف مؤمتر األمـم املتحـدة               
 ملتابعــة اجلهــود الراميــة إىل ٢٠١٣للتنميــة املــستدامة، واحلــدث اخلــاص املقــرر تنظيمــه يف عــام  
، ٢٠١٥غـو ملرحلـة مـا بعـد عـام           بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وكـذلك يف إطـار عمـل هيو           

  .٢٠١٥ومنوذج التنمية املستدامة ملا بعد عام 
    

 تقرير حالة العمل التطوعي يف العامل  -خامسا  
إرســاء العمــل التطــوعي يف التوعيــة بإســهام بنــاء علــى طلــب اجلمعيــة العامــة مواصــلة    - ٨٨

ذكرى الـسنوية العاشـرة     الكإجراء آخر لالحتفال ب   و) ٦٣/١٥٣القرار  (التنمية  حتقيق  السالم و 
أكـادميي  علـى إجـراء حتليـل    برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة       عمـل   للسنة الدوليـة للمتطـوعني،      

مـديرة الربنـامج اإلمنـائي والكاتـب        كل من   وعرض  . دقيق لطبيعة العمل التطوعي وقيمته وأثره     
عيـة العامـة بـشأن     يف اجتمـاع اجلم  عن حالة العمل التطوعي يف العـامل        األول تقريراللديه  األول  

بلـدا   ٦٦يف ، و٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول   ٥فـل بـه يف      اليوم الدويل للمتطـوعني الـذي احتُ      
 .٢٠١٢مث تبع ذلك أحد عشر عرضا للتقرير يف أوائل عام . وإقليما يف اآلن نفسه

عمـل  ، عامليـة ال   القيم العامليـة للرفـاه العـاملي      :  تقرير حالة العمل التطوعي يف العامل      ويربز  - ٨٩
التطــوعي مــع مــا حيملــه مــن قــيم أساســية تتمثــل يف التــضامن واملعاملــة باملثــل والثقــة املتبادلــة      

، مـع ذلـك،     التقريـر والحظ  . واالنتماء والتمكني، وهي تعبريات أساسية عن العالقات البشرية       
ويف حـني تزايـد     . وجود العديد مـن املفـاهيم اخلاطئـة حـول ماهيـة العمـل التطـوعي وإسـهاماته                 

عتراف بالعمل التطوعي خـالل العقـد املاضـي، ال يـزال ُيـساء فهـم هـذه الظـاهرة وال ُتقـدر                       اال
أن أوجــه عــدم االتــساق بــني وســائل قيــاس العمــل التطــوعي إىل  التقريــرخيلــص و. حــق قــدرها

ــدان،    ــّدة بلـ ــارن الـــذي يـــشمل عـ ــة الفوائـــد االقتـــصادية  وجتعـــل تعرقـــل التحليـــل املقـ جمموعـ
.  ال تقـدر حـق قـدرها    لفوائد اليت جيلبها العمل التطوعي للمجتمعات     واالجتماعية وغريها من ا   

ــاره وســيلة       ــان باعتب ــدور احلاســم للعمــل التطــوعي يف كــثري مــن األحي ــذلك، فــإن ال ونتيجــة ل
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لإلدماج، الذي ميكّن األفراد من مجيع شرائح اجملتمع من استخدام معارفهم ومهـاراهتم ملعاجلـة                
 .، يندر إدراجه يف الربامج والسياساتةالرئيسيالسالم والتنمية مواضيع 

ــرويف إعــداد   - ٩٠ ــة خبــصائص العمــل     التقري ــسية املتعلق ــة الرئي ــد الفجــوات املعرفي ، مت حتدي
ومت إجـراء اسـتعراض   . التطوعي، ال سيما يف البلدان النامية، وتأثري ذلك علـى الـسالم والتنميـة       

أن  بوضـوح إىل      املتناقلـة  تواملعلومـا االسـتعراض   ويشري هذا   . شامل للبحوث التجريبية املتاحة   
 هولكنـ  ملعاجلة اجملاالت الرئيسية اليت تثري قلق اجملتمع الدويل        العمل التطوعي مورد متجّدد هائل    

 بوجــه خــاص علــى ُســبل العــيش املــستدامة، واالنــدماج  التقريــر ويركــز .مغفــل إىل حــد بعيــد
 .االجتماعي، والتماسك وإدارة الرتاعات والكوارث الطبيعية

 أيضا أدلة متزايدة على التأثري اإلجيايب للعمل التطـوعي يف رفـاه األفـراد        التقريرويدرس    - ٩١
فالعمل التطوعي يوسع آفاق الناس، وخاصة األكثـر هتميـشا،          . املشاركني وأهاليهم وجمتمعاهتم  

. للمــشاركة ونــسج عالقــات اجتماعيــة إجيابيــة وتعزيــز شــعورهم بقيمتــهم الذاتيــة وبكرامتــهم  
ر إىل نوعيـة احليـاة      نظَأعلى مبا أنه يُ   يتبوأ مكانة   العمل التطوعي ينبغي أن      إىل أن    التقريرلص  وخي

جتربـة  هبـا   والفوائـد الـيت تعـود       . بشكل متزايـد باعتبارهـا مـن الـشواغل األساسـية جلميـع األمـم              
يت أواصر الثقـة والتماسـك اجملتمعـي الـيت تنبـع مـن العالقـات الـ                التطوع على الرفاه، إىل جانب      

يف طليعـة أي إمجـاع عـاملي جديـد علـى ُنهـج التنميـة                ينبغي أن توضع    ينحتها العمل التطوعي،    
 .املستدامة وأهدافها

بـربط  اجلهات املعنيـة   النقاش بني العديد من     تقرير حالة العمل التطوعي يف العامل     ويثري    - ٩٢
ــسية    ــة الرئي ــه  و. العمــل التطــوعي مبوضــوعات التنمي ــا أن ــة  جيــري اآلن وضــع  مب ــداف التنمي أه

املستدامة لتلبية االحتياجـات احلاليـة واملـستقبلية للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة، فـإن                 
إيالء أولوية لقاعدة معرفيـة موسـعة       يتطلب  وهذا  . أعمال املتطوعني جيب أن تكون يف الصميم      

لفقـر وحتقيـق التنميـة    حتديات عاملية أساسية مثل احلد مـن ا    وبشأن الروابط بني العمل التطوعي      
 الـضوء علـى ضـرورة تـشجيع الدراسـات الوطنيـة          التقريـر ويف هـذا الـسياق، يـسلط        . املستدامة

املتعلقة بالعمل التطوعي ودعمها، باالسـتناد إىل منـهجيات قابلـة للمقارنـة، وذلـك لـضمان أن              
ه مـن حيـث     لبارامترات العمل التطوعي ومواصفاته واجتاهات    حتليل سليم   تعتمد السياسات على    

وسُينـشر  . اخلاص وعن طريق وضع املعايري علـى الـصعيدين اإلقليمـي والعـاملي            السياق القطري   
 مـرة كـل ثـالث سـنوات بـشأن مواضـيع خمتلفـة تعكـس                 حالة العمـل التطـوعي يف العـامل       تقرير  

 .جماالت االهتمام الرئيسية جلدول األعمال املتعلق بالسالم والتنمية
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 التوصياتاالستنتاجات و  -سادسا  
 سنة دولية للمتطوعني، ُيحقق تقـدما مطـردا      ٢٠٠١ما برح إعالن اجلمعية العامة عام         - ٩٣

يف مجيـع أحنـاء     وإقامـة الـشبكات لـه       يف االعتراف بأمهية العمل التطوعي وتيـسريه والتـرويج لـه            
 العــامل مــن قبــل احلكومــات واجملتمــع املــدين ووســائط اإلعــالم واألوســاط األكادمييــة والقطــاع  
. اخلاص واجلهات الفاعلة يف التنمية الدولية، مبا فيها املؤسسات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة                

. ٢٠١١وتسارع نسق هـذا التقـدم بإحيـاء الـذكرى الـسنوية العاشـرة للـسنة الدوليـة، يف عـام                    
واملؤشــــر الرئيــــسي لالجتاهــــات اإلجيابيــــة هــــو إدراج العمــــل التطــــوعي بــــشكل متزايــــد يف  

يات اليت تتصدى للتحديات الكربى لعصرنا، ومن بينها احلـد مـن الفقـر، والتعلـيم،                االستراتيج
اإليـدز وأمـراض    /واملساواة بني اجلنسني، وصحة األم والطفـل، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

أخرى، والبيئات املستدامة، واحلوكمة، والتماسك االجتماعي، واالستجابة للكوارث، واحلـد          
 .من املخاطر

يف أفريقيا، أصـبحت الـسياسات الوطنيـة واإلقليميـة واهلياكـل الالزمـة خلطـط العمـل          و  - ٩٤
بيــد أن التركيــز علــى . لــشباب، اســتراتيجيات للتنميــة املــشتركة املتــصلة باالتطــوعي، وخاصــة 

 املتبادلــة والعمــل التطــوعي غــري ةالعمــل التطــوعي الرمســي، قــد ُيغفــل التقاليــد الثريــة للمــساعد 
ــيت ميكــن  ــة    الرمســي ال ــى اجملتمعــات احمللي ــستدامة املرتكــزة عل ــة امل ــزز التنمي ويف أمريكــا .  أن تع

الالتينية، حيث توجد العديد من تقاليد العمل التطوعي، يقوم تعاون إقليمـي يف خطـط العمـل                 
التطوعي والربجمة، وجيري تعزيز قيم العمل التطوعي من خالل إشـراك الـشباب مـع اجملتمعـات           

وإحـــراز تقـــدم يف جمـــال . داف اإلمنائيـــة لأللفيـــة واألولويـــات الوطنيـــةاحملليـــة يف حتقيـــق األهـــ
ــيما       ــيا، وال سـ ــاد يف آسـ ــذ يف االزديـ ــي آخـ ــاون اإلقليمـ ــستمر، والتعـ ــة مـ ــسياسات الداعمـ الـ

وتتمتـع بلـدان    . يتعلق باالسـتجابة الطوعيـة للكـوارث، واسـتراتيجيات احلـد مـن املخـاطر               فيما
ادئ بتقاليـد ثقافيـة قويـة تـؤثر يف تطـور أشـكال العمـل                منطقة البحر الكارييب وجزر احملـيط اهلـ       

بوصـفه  تطـوع املـوظفني     ويف املنطقة العربية، يدعم قطاع األعمال علـى حنـو متزايـد             . التطوعي
تعبريا عن املسؤولية االجتماعية للقطاع وللقيم التقليدية، رغم أن دعـم االخنـراط الطـوعي عـن                

ــن ال      ــد م ــب املزي ــدين يتطل ــع امل ــق اجملتم ــزطري ــوع، يف    . تعزي ــة للتط ــسنة األوروبي ــاعدت ال وس
، على زيادة فهم اإلمكانـات والتحـديات لتقويـة اهلياكـل األساسـية للتطـوع علـى                  ٢٠١١ عام

املــستوى األورويب والــوطين، وكــشفت عــن ضــرورة اختــاذ تــدابري مماثلــة للعمــل التطــوعي،         
 .نيع أعداد املتطوعا مع فوائد ملموسة، مثل ارتفامستمرزمخا وتوقعت 

 األثـر اإلجيـايب للعمـل التطـوعي     أول تقريـر عـن حالـة العمـل التطـوعي يف العـامل      وأكد    - ٩٥
اعتـرف برنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة،          و. على األفراد واجملتمعات احمللية والرفاه االجتمـاعي      
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ولكـن   بأن العمل التطوعي هو مورد هائل متجدد ملعاجلة التحديات الرئيسية للسالم والتنميـة،     
العـامل للـروابط القائمـة بـني     لزيـادة فهـم   تقـارير  ال نشر الربنامجنشر ، لذلك  إىل حد بعيد هُمغفل

 .العمل التطوعي وقضايا عاملية مثل احلد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

شـراك اجملتمـع األكـادميي مـع احلكومـة واجملتمـع املـدين              إلويلزم بذل املزيد من اجلهـود         - ٩٦
ــة بالعمــل التطــوعي، و   ملعاجلــة الث ــرات يف البحــوث املتعلق ــار العمــل التطــوعي يف   لغ ــل آث تحلي

وينبغي أن تيسر احلكومات املقارنات الوطنية للتقدم احملـرز        . اجملتمع، ال سيما يف البلدان النامية     
ــق بالعمــل التطــوعي    ــاس    فيمــا يتعل ــع لقي ــة ومتاحــة للجمي ــاره باالتفــاق علــى وســائل مقبول آث

إدراج العمــل التطــوعي يف أي مؤشــرات جديــدة للتقــدم     وبــدعم جتماعيــة، االقتــصادية واال
 .الناتج القومي اإلمجايلغري االجتماعي والرفاه والتنمية املستدامة 

ــام    - ٩٧ ــذ ع ــر     ٢٠٠١ومن ــم اُألطُ ــردا يف دع ــدما مط ــات تق ــسياساتية ، أحــرزت احلكوم ال
ــّسر العمــل التطــوعي وتعــززه    ــيت ستي ــشريعية ال ــوخي احلــذر  ويف الوقــت نفــ . والت سه، ينبغــي ت

وينبغــي تــشجيع وضــع مــدونات . لـضمان الــدعم الكــايف لتنفيــذ االســتراتيجيات وعـدم املبالغــة  
 .املتطوعنياجليدة لشؤون إلدارة لللسلوك تقوم على شبكات املتطوعني ومعايري 

قد ترغـب   و. وجيب أن يكون توفري احلماية واألمن جلميع املتطوعني ذا أولوية قصوى            - ٩٨
امتيازات األمم املتحـدة    متتع مجيع متطوعي األمم املتحدة الدوليني ب      ومات يف إعادة تأكيد     احلك

وعلــى وجــه . وحــصاناهتا الوظيفيــة، بغــض النظــر عــن وكالــة األمــم املتحــدة الــيت تستــضيفهم   
اخلصوص، قد ترغب الدول األعضاء يف كفالـة أن حيظـى مجيـع مواطنيهـا العـاملني يف اخلـارج                    

ي األمم املتحدة باحلماية على قدم املساواة لدى أدائهم لوظائفهم، وذلـك            بوصفهم من متطوع  
ويشجع مثـل هـذا اإلقـرار       . بإقرار أن يكونوا مشمولني بتغطية اتفاقية املعونة األساسية القياسية        

 .توسيع نطاق فرص التطوع الدويلزيادة على 

يــسريه عــن طريــق وينبغــي أن تواصــل احلكومــات دعمهــا لتنــسيق العمــل التطــوعي وت   - ٩٩
اسـتراتيجية، وتـوفري التمـويالت واملـوارد املتعـددة القطاعـات       جهات تنسيق رمسية ذات مكانـة      

أن أشـكال العمـل   مبـا   و. الكافية، ومراكز التطوع وقدرات إدارة العمل التطـوعي ذات اجلـودة          
ــسياسية، مــن املهــم أن نقــرّ     ــة وال ــة والثقافي ــسياقات االجتماعي ــة تعكــس ال ــه التطــوعي احمللي  بأن

يوجــد أي خمطــط وحيــد للعمــل، فــاإلجراءات الداعمــة ينبغــي أن حتتــرم األشــكال التقليديــة   ال
 .للعمل التطوعي

وينبغـي أن  .  أمـر جـدير بالترحيـب   النمو املتواصل للتعبري عن العمل التطوعي الدويل    و - ١٠٠
 الـوطنيني   تعزيـز العمـل التطـوعي بـني بلـدان اجلنـوب ويف أوسـاط املغتـربني                 تواصل احلكومات 
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وتيسريه، وأن تقّر بأن العمل التطوعي الدويل يسهم يف فعالية املعونة، وال سيما املبادرات بـني                
 .األفراد اليت تعزز وتيّسر العمل التطوعي املنجز حمليا

االنـدماج االجتمـاعي،    يعـزز    ويذكي العمل التطـوعي الـشعور باالنتمـاء للمجتمـع، و           - ١٠١
وينبغـي للحكومـات واملؤسـسات التعليميـة وأربـاب      . ة على التكيـف   واملهارات احلياتية والقدر  

العمل أن ييسروا العمل التطوعي بوصفه وسيلة لتعزيز فـرص العمـل ومراعـاة العمـل التطـوعي                  
وأنــشأت اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي  . يف عمليــات التوظيــف

وينبغي أن تنظر املنظمـات اإلقليميـة       . لسالم والتنمية للمتطوعني الشباب ملعاجلة قضايا ا    كتائب  
 .يف اختاذ مبادرات مماثلة

يف جـدول أعمـال     الـواردة    وتدل الدعوة اخلاصة للعمل بشأن عمل الشباب التطوعي          - ١٠٢
األمني العام للعمـل ملـدة مخـس سـنوات علـى األولويـة الـيت توليهـا احلكومـات وهيئـات األمـم                        

وينبغي على احلكومـات وهيئـات األمـم املتحـدة          .  اخلدمة التطوعية  املتحدة إلشراك الشباب يف   
إنـشاء  وسائر اجلهات املعنية االنضمام كشركاء لربنامج متطوعي األمم املتحدة من أجـل دعـم    

وطنيـة وإقليميـة للمتطـوعني الـشباب وإمنـاء          خطـط   للمتطـوعني الـشباب، ونـشر       كتائب عامليـة    
 .األمم املتحدةالصندوق االستئماين لربنامج متطوعي 

 وينبغي أن تقّر احلكومات وتعـّزز إدمـاج كافـة شـرائح اجملتمـع، مبـا يف ذلـك األطفـال              - ١٠٣
ن، لالســتفادة مــن خــرباهتم ون واملعوقــون والالجئــووالنــساء وكبــار الــسن واألقليــات واملهــاجر

 منـاهج   وينبغي أن تدمج احلكومـات اخلدمـة التطوعيـة يف         . احلياتية املختلفة واحلد من هتميشهم    
 .التعليم جلميع األعمار ويف استراتيجيات املشاركة بني املدرسة واجملتمع

الوطنيـة واإلقليميـة    ألطـر   ل وينبغي أن تواصل احلكومات إيـالء األولويـة لتـوفري الـدعم              - ١٠٤
علـــى مـــسامهات املتطـــوعني، بـــدءا بـــاخلرباء  تنطـــوي خمـــاطر الكـــوارث الـــيت والعامليـــة إلدارة 

ــة    األزمــات باســ  ورصــد ــدة، وصــوال إىل تأهــب اجملتمعــات احمللي تخدام وســائط اإلعــالم اجلدي
 .واالستجابة للكوارث

 وينبغي أن يكون العمل التطوعي جزءا ال يتجزأ مـن الـسياسات والـربامج الراميـة إىل                  - ١٠٥
قـيم التـضامن والـدعم      الذي ينطلق من    العمل التطوعي،   و. زاعات والتصدي هلا  ـالننشوب  منع  

ــادل، و ــع الرتاعــات       املتب ــسامهة يف من ــات، وامل ــق متاســك يف اجملتمع ــى خل ــساعد عل ميكــن أن ي
 .وختفيفها والقضاء على أسباب نشوهبا

مــوارد تبــادل تعــزز الــيت دوليــة للمعرفــة واملعلومــات الوطنيــة والنــابر تطــوير امل وينبغــي - ١٠٦
ويف الوقـت نفـسه،     . وإنشاء املزيد من هذه املنابر وتوسـيع نطاقهـا        وممارسات العمل التطوعي،    

االجتمــاعي التواصــل ينبغــي تعزيــز الفــرص الــيت تتيحهــا التكنولوجيــات اجلديــدة ووســائط        
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وينبغــي ختــصيص املــوارد بغيــة  .  ونطاقهــاشــبكات العمــل التطــوعي شــكل إلحــداث ثــورة يف 
التوسع مبا يتجاوز الشبكة العاملية للمتطوعني، إىل إحداث منرب عام لـشبكات العمـل التطـوعي        

 .االجتماعي اجلديدةالتواصل اط والدعوة يستفيد استفادة كاملة من وسائط والنش

 وينبغي أن تسلّط وسائط اإلعـالم الـضوء علـى أفـضل وجـوه العمـل التطـوعي، ومـن                     - ١٠٧
مـع  أن تعمـل     واأليـام الدوليـة، و     ، واملـشاهري  ، واجلـوائز  ،واحلمالتختصصات املتطوعني   بينها،  

 . إلقامة مناسبات إعالمية وطنية وإقليمية ودوليةةيسيالرئاجلهات املعنية احلكومات و

العمـل  األخذ مبمارسـة    دعم  على   وينبغي أن حتث احلكومات القطاعني العام واخلاص         - ١٠٨
 ، يف التقـارير الرمسيـة      ذلـك  وتوسـيع نطاقـه وإدراج نتـائج      الـذي تقـوم بـه الـشركات         التطوعي،  
وميكــن جملــالس . مــع اجملتمــع املــدين شــراكات اإلمنائيــة لتطــوع العمــال بإقامــة فعاليــة وتعزيــز ال

أن تيــّسر املمارســات الــسليمة والــشراكات علــى الــصعيدين الــوطين مــن الــشركات املتطــوعني 
 .والعاملي

 ومع اإلقرار بالدور اهلام الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف تعزيز العمل التطوعي، مـن              - ١٠٩
ل بني مجيع قطاعات اجملتمع املـدين، واألمـم املتحـدة          احلوار والتفاع تعزيز  األمهية مبكان مواصلة    

  .واحلكومات
 وأتاح التركيز على التنمية اجملتمعية احمللية للتعجيل بتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،           - ١١٠

ومـع  . فرصا متزايدة مـن أجـل دمـج العمـل التطـوعي يف اسـتراتيجيات األمـم املتحـدة القطريـة                    
ــة جمــال ل   ــزال مثّ ــك، ال ي ــرادى  لتحــسني ذل ــات األمــم املتحــدة داخــل ف ورغــم أن العمــل  . هيئ

التطــوعي يــدعم الكــثري مــن أعمــال املنظمــة، فثمــة حاجــة إىل بــذل جهــود أكــرب الستكــشاف   
منظمـات األمـم    مهـام وأعمـال     مـن أجـل دعـم       توخيها  الطرق اليت ميكن لألفراد وللمجتمعات      

مــم املتحــدة وبراجمهــا ذات الــصلة منظومــة األمؤســسات وينبغــي أن ُتــدمج . املتحــدة وبراجمهــا
وينبغـي إدراج العمـل التطـوعي يف مناقـشات          . العمل التطوعي يف سياساهتا وبراجمها وتقاريرها     

وينبغـي إعـداد تقريـر شـامل        . وغريها من االجتماعات واملؤمترات الدوليـة     االجتماعات املقررة   
لفيـــة، وعمـــل منظومـــة يـــسلط الـــضوء علـــى عالقـــة العمـــل التطـــوعي باألهـــداف اإلمنائيـــة لأل

 .املتحدة األمم

 وينبغي أن يواصل برنامج متطـوعي األمـم املتحـدة االضـطالع بـدوره بوصـفه وكالـة                   - ١١١
األمم املتحدة املكلفـة بالـدعوة للعمـل التطـوعي علـى الـصعيد العـاملي، وحـشد املتطـوعني عـن                      

وطنيـا ودوليـا،   ووعلـى شـبكة اإلنترنـت،    يف عـني املكـان   (بـشكل متزايـد   متنوعة  طريق خطط   
، وتعزيز إدماج العمل التطوعي يف الربامج من أجـل          )الشباب وكبار السن، وما إىل ذلك     من  و

 .السالم والتنمية
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 وينبغي أن يقّر مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وسائر منابر احلوار بـشأن التنميـة                - ١١٢
عيـشة املـستدامة، والتكيـف اجملتمعـي     أمـر ضـروري لتعزيـز ُسـبل امل        الناس  املستدامة، بأن إشراك    

وينبغـي أن  . مع تغري املناخ، والربط بني التنمية والبيئة، ودفع الدول والعامل إىل العمـل املـشترك       
تكفــل احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة، إضــافة إىل اجملتمــع املــدين، ُنُهجــا حمورهــا اإلنــسان  

الرفيعـة املـستوى الـسابقة    عـات املقـررة و    االجتما  اإلشارات الـيت وردت عـن وثـائق        بالبناء على 
وينبغــي .  املتطــوعنيجمموعــاتالعمــل التطــوعي واملتطــوعني وخدمــة اجملتمــع التطوعيــة وبــشأن 

إدماج تأثري العمل التطوعي يف رفاه األهايل واجملتمعات كمقياس للتقدم احملرز يف إطـار التنميـة                
 .٢٠١٥ا بعد عام ملاملستدامة الناشئ 

ياء الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدوليـة للمتطـوعني قـوة دفـع جديـدة                وأحدث إح  - ١١٣
يف جمــال تطــوير منــابر مــشتركة لزيــادة دعــم العمــل التطــوعي ومــسامهته يف معاجلــة األهــداف    

ومتابعـة للـسنة الدوليـة      . ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية وجدول أعمال التنميـة املـستدامة ملـا بعـد عـام               
التـرويج لـه    العمـل التطـوعي و    االعتـراف ب  صلة التركيز على جمـاالت      للمتطوعني، مثة حاجة ملوا   

ويـوفر إعـالن    . وتيسريه وإنشاء شبكاته وإدماجه من أجل السالم والتنمية يف مجيع أحناء العـامل            
ــد مـــن املبـــادرات      ــزا ملزيـ ــارا متميـ ــوعي إطـ ــدة بـــشأن العمـــل التطـ ــم املتحـ ــة عقـــد لألمـ إلقامـ

ــشبكات وتعزيزهــا بــني امل و التحالفــات ــة    ال ــيني علــى األصــعدة الوطني ــشركاء املعن تطــوعني وال
  .والعاملية واإلقليمية
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	تقرير عن حالة التطوع في العالم والاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين في عام 2011 إلى تسريع وتيرة الاعتراف بالعمل التطوعي والترويج له وتيسيره وإقامة الشبكات له. وساعد ذلك بدوره على زيادة إدماج إسهامات المتطوعين في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي خطط السلام والتنمية المستدامين. غير أن تقييم الأثر العام للعمل التطوعي تعوقه النُّهج المتباينة في تقييم وقياس إسهاماته في التقدم. 
	وبالنسبة للعقد القادم، وسعيا إلى زيادة اهتمام الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، يسلِّط هذا التقرير الضوء على الكيفية التي يمكن بها الترويج للعمل التطوعي المحلي والوطني والدولي والاعتراف به وتيسيره وإقامة الشبكات له، بما في ذلك تطوع الشباب، أن يسهم بقدر كبير في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وفي تعزيز التماسك والإدماج الاجتماعيين، والمهارات الحياتية، وإمكانية الحصول على فرص العمل، والمرونة ورفاه المجتعات المحلية. وينبغي أن يكون العمل التطوعي جزءا لا يتجزأ من إطار التنمية لما بعد عام 2015، كما أن تعميم مشاركة المتطوعين من شأنه أن يكفل وضع الناس في صميم جهود السلام والتنمية المستدامين.
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	أولا - مقدمة
	1 - في عام 1997، أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/17، سنة 2001 سنة دولية للمتطوعين، بغية الاعتراف بالإسهام القيِّم للعمل التطوعي في معالجة القضايا العالمية. وعُيِّن برنامج متطوعي الأمم المتحدة جهة تنسيق للتنفيذ والمتابعة. وبموجب القرار 56/38، اختتمت الجمعية السنة الدولية للمتطوعين، وسلّمت بأن العمل التطوعي عنصر مهم في أي استراتيجية تستهدف مجالات من قبيل الحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، والصحة، واتقاء الكوارث وإدارتها، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وبخاصة التغلب على الاستبعاد الاجتماعي والتمييز. وفي نفس القرار، أهابت الجمعية بجميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات بشأن السبل التي يمكنها أن تدعم بها التطوع، كما وردت في مرفق القرار. 
	2 - وفي عام 2002، سلّمت الجمعية العامة في قرارها 57/106 بالمساهمة القيِّمة للعمل التطوعي، بما في ذلك أشكاله التقليدية المتمثلة في الإعانة المتبادلة، والاعتماد على الذات، وتقديم الخدمات بصورة رسمية، وغير ذلك من أشكال المشاركة المدنية، بما يفيد المجتمع بأسره، فضلا عن المجتمعات المحلية والأفراد المتطوعين. وسلّمت أيضا بالدور الهام الذي يضطلع به العمل التطوعي في المساعدة على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، والأهداف المتفق عليها في سائر المؤتمرات، ومؤتمـرات القمة، والدورات الاستثنائية، واجتماعات المتابعة المتعلقة بها التي عقدتها الأمم المتحدة.
	3 - وأشار الأمين العام في معرض تقريريه عن متابعة تنفيذ السنة الدولية للمتطوعين عامي 2005 و 2008 (A/57/352 و A/60/128) إلى أن العديد من توصيات الجمعية هو قيد نظر الحكومات، والجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة، وسائر الجهات المعنية من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن العمل التطوعي أصبح يُعتبر مورداً لا يزال غير مستغل في معظمه، ولم تبدأ حكومات البلدان النامية، على وجه الخصوص، إلاّ مؤخراً في الاعتراف بأنه من الإمكانات الهائلة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة. 
	4 - وفي عام 2008، طلبت الجمعية العامة، في قرارها 63/153، إلى الأمين العام أن يقدم إليها أيضا في دورتها السابعة والستين تقريرا عن متابعة السنة الدولية للمتطوعين، ودعت الحكومات إلى القيام بتنفيذ أنشطة تركِّز على الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية في عام 2011، وذلك بدعم من الجهات المعنية الأخرى. وفي القرار ذاته، قررت الجمعية القيام في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، الذي يوافق اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو في موعد قريب من ذلك اليوم، بتكريس جلستين عامتين من جلسات دورتها السادسة والستين لمتابعة السنة الدولية، والاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتلك السنة. وأثناء هذين الاجتماعين، اتخذت الجمعية العامة القرار 66/67، الذي أكّدت فيه طلبها، ووسعت نطاقه ليشمل تقريرا كاملا عن الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية، وتوصيات لزيادة إدماج العمل التطوعي في استراتيجيات السلام والتنمية خلال العقد المقبل وما بعده. 
	5 - وينظر هذا التقرير المقدم استجابة للطلبات المذكورة أعلاه في التقدم العام المحرز في تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وخاصة تلك التي اتُخذت منذ التقرير السابق المقدم عام 2008. وهو يسلِّط الضوء على قيام الأمم المتحدة بنشر التقرير المعنون ”حالة التطوع في العالم: قيم عالمية من أجل الرفاه العالمي“()، وبتنفيذ أنشطة للاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية. وهو يقدم توصيات تخص العقد المقبل وتوسع نطاق ما تحقق من إنجازات سابقة. 
	ثانيا -  تأملات في عقد من التقدم
	6 - تمت الاستفادة من زخم السنة الدولية للمتطوعين في عام 2001 لإحراز تقدم نحو الاعتراف بدور وإسهام العمل التطوعي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ونحو التسليم بأن مشاركة المتطوعين جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة. وقد أُدرج العمل التطوعي في عدة وثائق رفيعة المستوى تم اعتمادها خلال العقد الماضي؛ إذ تضمّن الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002()، إشارات متعددة إلى كيفية إسهام العمل التطوعي في تمكين كبار السن وفي رفاههم الشخصي. وتشير خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة()، المعتمدة عام 2002، إلى الأدوار التي تضطلع بها الخدمة المحلية التطوعية ومجموعات المتطوعين في تحقيق التنمية المستدامة. ويعترف إعلان هيوغو()، وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015 المعنون ”بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث“()، بأن المتطوعين من أهم الجهات المعنية في معالجة الحد من الكوارث، وتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وكذلك بالدور الهام للمتطوعين وروح التطوع في الحد من مخاطر الكوارث. وفي الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية (القرار 65/1)، شجعت الجمعية العامة الجهات المعنية، بما فيها رابطات المتطوعين، على تعزيز دورهم. وفي إشارة إلى شراكات الأمم المتحدة، أوصى التقرير المستقل عن القدرات المدنية في أعقاب النـزاعات (انظر A/65/747-S/2011/85) بالزيادة في الاستفادة الفعالة من المتطوعين، وبخاصة متطوعو الأمم المتحدة. وأوصى برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020() باتخاذ إجراءات لدعم العمل التطوعي بهدف تعزيز مشاركة الشباب وتنميته. وفي الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في عام 2011، خلص الرئيس إلى أن إشراك مجتمع المتطوعين استراتيجية رئيسية لبناء مجتمعات محلية آمنة وقاردة على مواجهة الكوارث. ويتضمن الإعلان المعتمد في المؤتمر السنوي الرابع والستين لإدارة شؤون الإعلام للمنظمات غير الحكومية (A/66/750، المرفق) عدة إشارات إلى دور العمل التطوعي في بناء مجتمعات مستدامة. وأثناء استعراض تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بأسباب النـزاع في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها، أوصى الأمين العام بأن تساعد الأمم المتحدة في التواصل مع الشباب في البلدان الخارجة من نزاعات، وأن تعطي الأولوية لتعليم فيه جودة وابتكار، كالعمل الطوعي وغيره (انظر A/66/214-S/2011/476). وفي القرار 66/121 عن السياسات والبرامج المتصلة بالشباب، حثت الجمعية العامة الدول الأعضاء على أن تعالج على وجه التحديد مسألة النهوض بالشباب فيما تتخذه من تدابير للإنعاش الاقتصادي والمالي، وذلك بتشجيع العمل التطوعي في جملة أمور. وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 (مؤتمر ريو +20)، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، أُدرجت مجموعات المتطوعين ضمن الجهات المعنية التي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إشراكها الهادف.
	7 - وتطرح الأزمة الاقتصادية العالمية المتواصلة تحديات أمام العمل التطوعي وتتيح له فرصا في آن واحد. فقد خفضت بعض الحكومات التمويل المخصص للخدمات الاجتماعية والثقافة في حين تدعو المجتمع المدني والمتطوعين إلى ملء الفجوات. وتزايدت صعوبة الحصول على موارد المعونة الإنمائية، بما في ذلك المعونة من أجل العمل التطوعي الدولي. وقد أثارت الأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية الأخيرة تحركات جماعية للمتطوعين في جميع أرجاء العالم، مما يُبرز قوة المشاركة المدنية من خلال العمل التطوعي. وخلصت الدراسة المعنونة ”توسيع نطاق الحيز المدني عن طريق العمل التطوعي: الدروس المستفادة من عام 2011“()، التي نشرها التحالف العالمي لإشراك المواطنين وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، إلى أن أفراد المجتمعات المحلية يهتمون بشكل متزايد بالعمل التطوعي لتحسين الرفاه الاجتماعي، في حين تقلُّ رغبتهم في الانضمام رسميا إلى منظمات المجتمع المدني. وينبغي النظر في سبل تهيئة بيئات داعمة يمكنها أن تشمل العمل التطوعي كقوة إيجابية في المجتمع، سواء من خلال المنظمات الرسمية أو خارجها.
	8 - لقد تجاوز العالم بكثير إنشاء بوابة الشبكة العالمية للمتطوعين في 5 كانون الأول/ديسمبر 2002. وتشمل التكنولوجيات الجديدة الآن تكنولوجيات تتيح الحوار التفاعلي، تستند إلى الإنترنت وإلى الأجهزة المحمولة. وتُستخدم وسائط التواصل الاجتماعي لربط الاتصال بين المتطوعين الأفراد والمنظمات المستعينة بهم من أجل تشجيعهم وتيسير عملهم والتنسيق بينهم والاعتراف بهم، بغية ضمان المساءلة وإلهام العمل التطوعي. وباستخدام التكنولوجيا الجديدة، يتم تعزيز إمكانيات العمل التطوعي وتوسيع نطاقه وتعميق أثره، ويقوم مجتمع متنام من المتطوعين بتغيير شكل العمل الإنساني. فعلى سبيل المثال، وفي خضم الدمار الذي تسبب فيه زلزال هايتي عام 2010، كان الناجون يتواصلون من خلال الوسائط التقليدية والجديدة، بما في ذلك المدونات الإلكترونية، وموقع تويتير، وخدمة الرسائل القصيرة. واستجابة لذلك، قامت مجموعات من المتطوعين من جميع أرجاء العالم باستحداث برمجيات وإنشاء مجموعات تعمل عبر الإنترنت. وأحيلت رسائل الناجين إلى المغتربين الهايتيين من أجل ترجمتها. وأنشأ المتطوعون خرائط لتتبع الحالة في الوقت الحقيقي تقريبا وقوائم بأسماء المفقودين. وفي حالة ليبيا، عبأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2011، مجتمع المتطوعين لوضع خريطة إلكترونية للأزمة في ليبيا، تتيح معلومات آنية من قبيل الاحتياجات الصحية، والتهديدات الأمنية وتحركات اللاجئين، مما ساعد كثيرا في جهود الإغاثة الإنسانية.
	ثالثا -  التقدم المحرز في التنفيذ
	9 - الأهداف الأربعة للسنة الدولية للمتطوعين وأنشطة متابعتها هي الاعتراف بالعمل التطوعي، والترويج له، وتيسيره، وإقامة الشبكات له. وتتمثل هذه المقاصد في زيادة الوعي بإنجازات العمل التطوعي وتعزيز إمكانيات النشاط التطوعي؛ وتشجيع مزيد من الناس على التطوع؛ وتنمية القدرات والموارد من أجل رفع نسبة المشاركة الفعالة من خلال العمل التطوعي؛ وإشراك جميع فئات السكان. 
	10 - ومن الواضح أنه تم إحراز تقدم، لكنه لا يزال متفاوتا. وحسب استقصاء إلكتروني عالمي عام أُجري في إطار هذا التقرير، رأى 77 في المائة من المجيبين، وعددهم 284 2، أن تأثير العمل التطوعي معترف به اليوم أكثر مما كان في العقد الماضي. واعتبر 76 في المائة أن العمل التطوعي أصبح أسهل منالا. وكان رأي الأغلبية أن العمل التطوعي يعزز تنمية المجتمع ورفاهه والمهارات والخبرات. ومع ذلك، أشارت عروض مفصّلة قدمتها الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الأعمال التجارية()، وباحثون، وجهات فاعلة تابعة للأمم المتحدة إلى حالات كان فيها التقدم الوطني في التنفيذ غير كاف؛ وهي تعزى إلى غياب جهة تنسيق محددة وآليات تنسيق ملائمة، وإلى الحاجة إلى موارد وسياسات داعمة.
	ألف - الاعتراف والترويج
	11 - كانت زيادة الاعتراف بالتطوع وإسهاماته تعتبر في السابق وسيلة لتشجيع، بل وإقناع الحكومات والجمهور على تشجيع فئات واسعة من المجتمع على التطوع. ومع تزايد عدد الحكومات التي أصبحت تدرك إمكانيات العمل التطوعي، أصبح الاعتراف به والترويج له جدولَيْ أعمال مترابطين بشكل متزايد.
	12 - وما برح الاحتفال في 5 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة باليوم العالمي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتيح فرصة لعدة حكومات للانضمام إلى المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة، والمتطوعين من أجل الإقرار بقيمة التطوع في الرفاه الاجتماعي. ففي غينيا - بيساو، نظّمت الحكومة بالاشتراك مع لجنة وطنية للمتطوعين من جهات متعددة ومع وكالات الأمم المتحدة احتفالا عاما في الميدان الرئيسي في العاصمة الوطنية. ومنحت حكومة البوسنة والهرسك جائزتيها السنويتين لأحسن متطوع وأحسن منظم متطوعين. وفي ألمانيا، وبالاشتراك مع وزارة شؤون الأسرة وكبار المواطنين والمرأة والشباب، منحت مؤسسة Generali Deutschland Holding AG الجائزة الألمانية السنوية للمشاركة المدنية. ونُظمت أسابيع وطنية للمتطوعين في البرازيل، وكوت ديفوار، وجمهورية مولدوفا. وقامت مؤسسات عالمية مثل الخطوط الجوية الأمريكية، و Deutsche Post DHL، وتيلفونيكا، ومنظمة الطريق الموحد الدولية بالترويج للاعتراف بالعمل التطوعي ودعمه على الصعيد العالمي. وفي عام 2011، تلقت مسابقة إلكترونية نظمها برنامج متطوعي الأمم المتحدة لمدة أسبوع واحد تحت شعار ”التطوع له أهميته“ 300 1 صورة فوتوغرافية من 130 بلدا. وتم اختيار المشاركين في المرحلة النهائية، وعددهم 18، بواسطة عملية تصويت إلكترونية من خلال موقع فيسبوك. 
	13 - وهناك أمثلة كثيرة عن أحداث نُظمت في إطار أيام وأسابيع وسنوات وطنية ودولية وشارك فيها المتطوعون. فوزارة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي تشجع على تنظيم ”أسبوع ربيع الخير“ منذ عام 2010 لتعزيز العمل التطوعي والشراكات العامة في معالجة المشاكل الاجتماعية. وكانت الأنشطة التطوعية ميزة اليوم العالمي للمرأة في مدغشقر؛ واليوم العالمي للإيدز في بليز، والدانمرك، وإستونيا، والنرويج، وبيرو، ورواندا، وتونس؛ واليوم العالمي للاجئين في سلوفاكيا، والسويد، وسويسرا؛ واليوم العالمي للشباب في كوسوفو، وجمهورية تنزانيا المتحدة. وخلال اليوم العالمي لحقوق الإنسان في عام 2010، أشادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إشادة خاصة بالمدافعين عن تلك الحقوق، معترفة بأن العديد منهم متطوعون، وأهابت بالجميع أن يتطوعوا في الحركة العالمية من أجل حقوق الإنسان. ونظم برنامج متطوعي الأمم المتحدة، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ولجنة تنسيق الخدمة التطوعية الدولية، والمفوضية الأوروبية، برنامجا عالميا لتبادل الشباب تحت شعار ”تطوع الشباب والتعليم غير النظامي“، وذلك للاحتفال معا باليوم العالمي للشباب: الحوار والتفاهم، وبالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين. وقامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كل سنة بإشراك المتطوعين في الاحتفال باليوم العالمي للأغذية. 
	14 - وهناك طرق أخرى للاعتراف بالعمل التطوعي؛ فقد أصدرت حكومتا فيجي ولكسمبرغ طوابع بريدية خاصة تكرم المتطوعين. ومنذ عام 2008، تمنح حكومة ناميبيا أكثر من 60 جائزة لمتطوعين من مختلف المنظمات. وفي عام 2011، خصصت عمان جائزة رفيعة المستوى لأنشطة التطوع، مما يعكس الاعتراف المتزايد بالعمل التطوعي في المنطقة العربية.
	15 - ما برحت وسائط الإعلام شريكا أساسيا في الاعتراف بالعمل التطوعي وتعزيزه؛ ففي السلفادور، غطت على نحو منتظم، آلاف المتطوعين الذين استجابوا للعدد المتزايد من الكوارث الوطنية. وفي سري لانكا، أذيع، على الصعيد الوطني، الدور النهائي لجوائز المتطوعين لعام 2011 كما بُث على شبكة الإنترنت. وفي أوروغواي، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وسبع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، والمؤسسات والقنوات التلفزيونية الوطنية جائزة مشتركة بين الوكالات للأفلام القصيرة حول مشاركة الشباب، بمناسبة السنة الدولية للشباب. ونشر الموقع الشبكي لقناة سي إن إن في عام 2010 مقالة حول التطوع على الإنترنت، تطرقت إلى موضوع خدمة العمل التطوعي عبر الإنترنت التابعة لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. وانضم برنامج الأغذية العالمي إلى وسائط الإعلام المحلية لتسليط الضوء على الصعيد القطري على المناسبة السنوية العالمية التي ينظمها للدعوة وجمع التبرعات، وهي حملة ”مسيرة عالمية لمكافحة الجوع“. وواصلت اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف بالمساهمات المتميزة للمتطوعين في الحركة الأولمبية ودورات الألعاب الأولمبية.
	16 - وتعزز حملات العمل التطوعي هذا العمل وتتيح موارد إضافية لتمويل القضايا المهمة. واجتهدت السيدة الأولى لهايتي في تعزيز الأنشطة التطوعية في مشاريع تعود بالفائدة على المسنين وذوي الإعاقة الذهنية، وتهم صحة الأم وتغذية الطفل. وشجع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في ناميبيا الموظفين على التطوع في حملة ”ساعة واحدة لأجل التنمية“. واشتركت رابطة المتقاعدين الأمريكية في حملتها التطوعية ”Drive to end hunger“، مع أحد أبطال سباق السيارات للتصدي للجوع في صفوف المسنين. وفي بوروندي، نفذت وزارة الصحة وإحدى شركات الهاتف المحمول حملة للتبرع بالدم. وبدأت حملة ”غيِّر العالم: تحدي المتطوعين الشباب في أونتاريو“ في عام 2008 وينسقها 21 مركزا للمتطوعين في أونتاريو، كندا، وهي حملة سنوية تدوم ثلاثة أسابيع ولها أهمية مطردة، تشجع طلاب المدارس الثانوية على التطوع لفائدة مجتمعهم المحلي.
	17 - وقد أحرز تقدم في مجال قياس القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي. ففي عام 2011، قدم مركز دراسات المجتمع المدني، التابع لجامعة جون هوبكينز، ومتطوعو الأمم المتحدة الدعم لتمكين المكاتب الإحصائية الوطنية في البرازيل والفلبين وقيرغيزستان وموزامبيق والهند من إتمام الحسابات الفرعية الأولية للمؤسسات غير الربحية. وفي كولومبيا، تبين أن هناك علاقة مباشرة وإيجابية بين عدد مجموعات المتطوعين ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وقدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في المنشور المعنون ”قيمة المتطوعين“ الذي نشر في عام 2011، أن عدد قوته العاملة العالمية من المتطوعين يبلغ 13.1 مليون شخص وقدر قيمة مساهمتهم بمبلغ 6.6 بليون دولار.
	18 - ورغم الحاجة إلى المزيد من البحث الأكاديمي، فإن الدراسات الاستقصائية وغيرها التي تجريها الحكومات والمنظمات التي يعمل بها متطوعون مكّنت من زيادة فهم السياقات الوطنية وأشكال العمل التطوعي، وقاست حجمه وقيمته، وأفادت السياسات والبرمجة التي تدعم الالتزام التطوعي وتوطِّده. وقد أجري ما يفوق 65 دراسة حول العمل التطوعي منذ عام 2008، بما في ذلك دراسات أجرتها أرمينيا، وبولندا، وتايلند، والجبل الأسود، وجنوب - شرق أوروبا، ورابطة الدول المستقلة، وسلوفينيا، والصين، وكينيا، وناميبيا، والنمسا. وفي أيار/مايو 2012، نشر مركز المتطوعين الأوروبي المنشور المعنون ”الهيكل الأساسي للعمل التطوعي في أوروبا“، الذي يشمل تقييما للدعم المقدم للمتطوعين ومنظماتهم في 29 بلدا أوروبيا. ويستند التقرير المعنون ”حالة المجتمع المدني في عام 2011“، الصادر عن التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، إلى 35 عملية تقييم وطنية لمؤشر المجتمع المدني أجريت فيما بين عامي 2008 و 2011، وشملت مؤشرات العمل التطوعي. ولفتت الدراسة المعنونة ”شركات عالمية تتطوع على الصعيد العالمي“ التي نشرتها الرابطة العالمية لجهود المتطوعين في عام 2011 النظر إلى التنوع الكبير لممارسات العمل التطوعي الذي تقوم به الشركات حسب أنواع الأنشطة التجارية والمناطق.
	19 - وتعترف التقارير الوطنية للتنمية البشرية التي يصدرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، أكثر فأكثر، بالعمل التطوعي باعتباره مفيدا لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق التنمية المستدامة. فالتقارير عن مصر (2010) وهندوراس (2008/2009) ونيكاراغوا (2011) تبرز فوائد وإسهامات العمل التطوعي الشبابي. ولاحظ التقرير عن الأردن (2011) مساهمة أنشطة المتطوعين في تنمية المشاريع الصغيرة جدا. والعمل التطوعي مدرج أيضا في التقارير الوطنية للتنمية البشرية في البرازيل (2009/2010)، وغواتيمالا (2009/2010) وقطر (2012). وبحثت دراسات أخرى العمل التطوعي ومسائل مواضيعية محددة، مثل الشباب (بلغاريا، وبوروندي، وفنلندا، وكوسوفو، ومتطوعو الأمم المتحدة)؛ والتعليم، (غامبيا، وزنجبار (جمهورية تنزانيا المتحدة)، وموزامبيق)؛ والصحة (أوغندا، وكمبوديا، وكينيا)؛ وتغير المناخ (الهند)؛ والمسنين (شركة Generali Deutschland Holding AG ومنظمة Seniores Italia)؛ والاستجابة في حالات الطوارئ (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليابان)؛ والتطوع الدولي (كتائب السلام التابعة للنرويج والمنتدى الدولي لخدمات التنمية). وتناولت الورقة المفاهيمية عن المسائل الجنسانية والعمل التطوعي (2009)، التي أعدها برنامج متطوعي الأمم المتحدة، القضايا الجنسانية وقضايا العمل التطوعي والتنمية.
	20 - وتتيح المؤتمرات والمناسبات التي تنظَّم فرصا للتشاور والتعلم وإجراء المناقشات بشأن مساهمات العمل التطوعي في تحقيق التقدم على الصعيدين الوطني والعالمي. وتبادل قادة شباب من منتدى العمل التطوعي الشبابي في مجال تغير المناخ والبيئة، الذي يرعاه برنامج متطوعي الأمم المتحدة وجمعية بون لمحاكاة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، تجاربهم وتوصياتهم مع قادة الرأي، وذلك في حلقة عمل عن موضوع ”التنمية المستدامة في أوقات الأزمات: أنعارضها أم نعتبرها فرصة؟“ عُقدت خلال ندوة بون في عام 2009. وفي المشاورة الإقليمية الأولى لشبكة المتطوعين الإقليمية في شرق البحر الكاريبي، التي نظمها المكتب دون الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باربادوس بالتشارك مع برنامج متطوعي الأمم المتحدة ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي، استكشف المشاركون كيفية تصدي الأنشطة التطوعية للتحديات في المنطقة دون الإقليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ والبيئة. وبدأ مجلس النواب الفلبيني، بالتشارك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منتدى مفتوحا معنيا بتعزيز مشاركة الناس والعمل التطوعي في ما يتصل بتنمية المجتمعات المحلية، وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وبناء البلد. ونظمت إكوادور، وأوكرانيا، والصين، وكمبوديا مناسبات تتصل بالعمل التطوعي والأهداف الإنمائية للألفية. 
	21 - وأقرت الجمعية العامة بالمساهمة المهمة للعمل التطوعي في إشراك جميع فئات السكان في تحقيق مجتمعات شاملة اجتماعيا. وقد أصبح العمل التطوعي الشبابي من أجل التنمية، على وجه الخصوص، أولوية بالنسبة للعديد من الحكومات، والجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات التي يعمل بها متطوعون، وأدمج كمجال ذي أولوية في خطة العمل الخمسية التي أعلن عنها الأمين العام في عام 2012. واضطلعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ببرنامج تطوعي رائد يضم 160 شابا في سيراليون، وغينيا، وغينيا - بيساو، وليبريا. ومن بين الحكومات الأخرى التي أشركت الشباب في البرامج التطوعية كان هناك إثيوبيا، والأرجنتين، وبنغلاديش، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والرأس الأخضر، وسلوفينيا، وجنوب السودان، والعراق، وغينيا، وكمبوديا، وكينيا، والنرويج، ونيبال، وهايتي، واليابان، واليونان. وفي أفغانستان، قدمت وزارة الشباب وشركاء دوليون الدعم لشبكة وطنية من مجموعات الشباب لإشراكهم كمتطوعين في مجتمعاتهم المحلية. وفي السودان، وضعت الجامعات خططا للعمل التطوعي من أجل تعبئة الطلاب المؤهلين داخل مجتمعاتهم المحلية في إطار البرنامج المشترك لصندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتوظيف الشباب وهجرتهم. ومن بين المدرسين المتطوعين في البرنامج الوطني للعمل التطوعي في بوركينا فاسو، البالغ عددهم 510 1، حصل 80 في المائة لاحقا على شهادات وتم توظيفهم كمدرسين يعملون في إطار الخدمة الوطنية. غير أن دراسة أجريت في فرنسا أظهرت أن 73 في المائة من أخصائيي التوظيف لا يأخذون الخبرة المكتسبة في إطار العمل التطوعي في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاختيار، وهو ما يبرز أن على أرباب العمل أن يعترفوا بالعمل التطوعي كخبرة عملية ذات صلة. 
	22 - وما تزال النساء يتطوعن في عدة مجالات، منها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال والمسنين. وقد حصلت نيبال على جائزة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2010 بفضل برنامجها للعمل التطوعي المجتمعي النسائي في مجال الصحة الذي عزز المشاركة المجتمعية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية من خلال تعبئة متطوعات محليات. وقد ساعد حوالي 000 50 متطوع على خفض معدل وفيات الأطفال في البلد بنسبة الثلث على مدى 20 عاما، ليبلغ عددها أقل من 230 وفاة من كل 000 100 ولادة جديدة. لكن لا يزال من الضروري زيادة إدماج المرأة في الأنشطة التطوعية المدنية والمهنية، مثل تنفيذ الحملات الوطنية والخدمة في مجالس الإدارة التي يستحوذ عليها الرجال حاليا.
	23 - وما زال المتطوعون المسنون يتيحون إمكانيات مهمة. ففي شيلي، وفي إطار برنامج كبار السن المرشدين الذي وضعته وزارة التنمية الاجتماعية والذي يستعين بالمدرسين المتقاعدين في إعطاء دروس خصوصية لأطفال الأسر المعرضة للخطر الاجتماعي، حسَّن 70 في المائة من هؤلاء الطلاب العلامات التي يحصلون عليها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أشركت جمعية كتائب المسنين (Senior Corps) للخدمة الوطنية، سنويا، أكثر من 000 330 أمريكي يبلغ سنهم 55 عام فأكثر. وفي إسرائيل، تتلقى مراكز تقديم المشورة للمسنين، التابعة لمعهد التأمين الوطني، دعما من أكثر من 400 متطوع مسن من مقدمي المشورة والمرشدين المتنقلين. وعززت جمعية المتطوعين المسنين في السنغال فروعها الإقليمية وزادت عددها.
	24 - ولم يعد يُنظَر إلى ذوي الإعاقة في الغالب كمتلقين للخدمات التطوعية فحسب. فخلال الزلزال وتسونامي الهائل الذي ضرب شرق اليابان في آذار/مارس 2011، كان من بين المتطوعين الذين تنقلوا بين البيوت لتحديد الاحتياجات وتقديرها أشخاص ذوو إعاقة من مؤسسة يومي - يازا. وقدم هؤلاء المتطوعون المساعدة إلى أشخاص ذوي إعاقة بحيث تمكنوا من التعبير عن احتياجاتهم ورغبتهم في أن يستمروا في العيش في مجتمعاتهم المحلية إذا حصلوا على الدعم الملائم. ورابطة أنتيغوا وبربودا لذوي الإعاقة التي أسسها ويديرها معوقون هي منظمة جامعة تساند حقوق أعضائها، لكنها تقدم أيضا الدعم والخدمات. وبعد أن أظهرت دراسة أجريت عام 2009 أن احتمال قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بعمل تطوعي هو أقل بنسبة 9 في المائة من احتمال قيام غيرهم به، بدأت الحكومة مشروعا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني يعرف باسم ”الوصول إلى العمل التطوعي“ ويرمي إلى تقليص العوائق التي تثني ذوي الإعاقة عن القيام بعمل تطوعي.
	25 - وأصبح ينظر أيضا إلى مجموعات مهمشة أخرى، مثل المهاجرين والأقليات، كمتطوعين محتملين بدل أن يقتصر دورهم على أن يكونوا مستفيدين من جهود العمل التطوعي. فمنتدى صناع التغيير لشؤون اللاجئين، الذي يساعد مجتمعات اللاجئين على المشاركة التامة في الحياة في نيوزيلندا، أشرك 50 مهاجرا ومتطوعا مجتمعيا في إنتاج قرص فيديو رقمي وحزمة موارد لمساعدة أسر لاجئة من أكثر من 14 بلدا. وفي ألبانيا وكرواتيا، زادت إمكانية الحصول على فرص العمل والخدمات الاجتماعية بفضل مبادرات التخطيط التشاركي التي تشرك أقليتي الروما والمصريين والشباب والمسنين وذوي الإعاقة في المناطق النائية والريفية. وعالجت مجموعة من المتطوعين الشباب في مخيم الطالبية في الأردن، الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، مسألة ارتفاع معدلات بطالة الشباب في مخيمات اللاجئين، فأثمرت تلك الجهود عثور نصف المشاركين على عمل.
	باء - التيسير
	26 - زاد التقدم المحرز خلال العقد المنصرم في مجال الاعتراف بالعمل التطوعي وتعزيزه فهم مدى الحاجة إلى تيسيره، عن طريق تدعيم سياساته وهيكله الأساسي البشري والمادي على حد سواء. والاستفادة الكاملة من الإمكانيات التي ينطوي عليها العمل التطوعي كإسهام في الخطط الوطنية والعالمية تتطلب بيئة داعمة، وقدرات لاستدامة مشاركة المتطوعين وقنوات للمشاركة على نطاق المجتمع المحلي.
	27 - ولاحظ الأمين العام، في تقريره لعام 2008 عن متابعة تنفيذ السنة الدولية للمتطوعين (A/63/184)، أن سياسات وقوانين العمل التطوعي قد وُضعت أو اعتُمدت في أكثر من 70 بلدا منذ عام 2001. وقد حُدد ما لا يقل عن 40 سياسة وقانونا ومرسوما جديدا منذ ذلك الحين، وبدأ العمل بـ 15 منها، أما السياسات والقوانين والمراسيم الـ 25 الباقية فهي في مرحلة التخطيط. واعتمدت حكومة كوت ديفوار سياسة وطنية للخدمة المدنية الوطنية تعزز العمل التطوعي باعتباره جزءاً من البرنامج الوطني الذي وُضع بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. واعتمد أيضا الاتحاد الروسي، وأذربيجان، وتركيا، وجامايكا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والسلفادور، وصربيا، والكاميرون، وهندوراس سياسات لتعزيز العمل التطوعي بوصفه من موارد التنمية الوطنية. وحكومات إثيوبيا، والأردن، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وطاجيكستان، وكمبوديا من بين الحكومات التي أدمجت العمل التطوعي في سياساتها المتعلقة بالشباب.
	28 - ويسعى العديد من سياسات وقوانين العمل التطوعي إلى توضيح حقوق المتطوعين والمنظمات المستعينة بهم وواجباتهم وسبل حمايتهم، وإلى تنظيم العمل التطوعي. وقد اعتمدت ليتوانيا قانونا من هذا القبيل في عام 2011. وفي لكسمبرغ، ساعدت وزارة الأسرة والإدماج على سن قانون بشأن تأمين المتطوعين ضد الحوادث. واعتمدت أيرلندا خطة للمساعدة في تأهيل المتطوعين الدوليين للاستفادة من بعض استحقاقات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية بعد عودتهم للبلد. ومنح الرأس الأخضر وناميبيا امتيازات ضريبية للأعمال التجارية التي تدعم العمل التطوعي. ووسعت فرنسا نطاق استحقاقات العمل التطوعي التضامني الدولي خارج دائرة الرعايا الفرنسيين، ليشمل أي متطوع إنمائي يُرسَل من فرنسا.
	29 - ويزداد الآن الاعتراف بأهمية حماية المتطوعين وأمنهم. وحددت الفلبين وكولومبيا سبل حماية واستحقاقات وحوافز معينة للمتطوعين المستجيبين الأوائل والمتطوعين المجتمعيين في حالات الكوارث. وشدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في القرار 31IC/11/R4 الصادر في مؤتمره الدولي الحادي والثلاثين، على ضرورة أن تكفل السلطات العامة والشركات الوطنية الحماية الملائمة للمتطوعين، بما في ذلك إتاحة ضمانات تتعلق بصحتهم وسلامتهم. وأصدرت الولايات المتحدة قانون كيت بوزي لحماية متطوعي كتائب السلام لعام 2011 لتحسين ضمان سلامة المتطوعين وأمنهم في الخارج. ومتطوعو الأمم المتحدة، الذين يتعاقد معهم برنامج متطوعي الأمم المتحدة تحت إدارة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، تنطبق عليهم أحكام اتفاق المساعدة الأساسي الموحد المبرم بين الصندوق والبلدان المستفيدة من البرامج. ومع ذلك، فالاتفاق لا يغطي بشكل صريح متطوعي الأمم المتحدة الذين يخدمون في إطار وكالات أخرى غير الصندوق. ورغم التقدم المحرز في مجال حماية المتطوعين وأمنهم، لا تزال هناك ضرورة ملحة لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال.
	30 - وأظهرت دراسة بحثية عالمية أنجزها في عام 2009 المركز الدولي المعني بقوانين الأنشطة غير الربحية أن نجاح القوانين والسياسات لا يتوقف على اعتمادها فحسب، وإنما أيضا على العملية التي تحكم ذلك الاعتماد وعلى مدى فعالية تنفيذها. وفي البوسنة والهرسك، حددت منظمات المجتمع المدني المشارِكة في العملية بنود مسودة قانون العمل التطوعي التي يمكن أن تحدث تنظيما مفرطا وأن تعوق العمل التطوعي. وتحد من تنفيذ التعليمات الإدارية بشأن العمل التطوعي للشباب في كوسوفو العوائق المتصلة بالموارد والقدرات التي تواجه المنظمات المستقبلة للمتطوعين.
	31 - ومن شأن القوانين التي تركز على العمل التطوعي في المنظمات الرسمية أن تعرض للخطر التقاليد التطوعية غير الرسمية للشعوب الأصلية. ومعايير الجودة التي تروج لها شبكات المتطوعين قد تحد من الحاجة إلى المزيد من التنظيم. وخلال عام 2011، قامت الرابطة الدولية للجهود التطوعية بتحديث إعلانها العالمي بشأن العمل التطوعي لعام 2001. واعتمدت المنظمة العالمية لحركة الكشافة سياستها العالمية لإدارة المتطوعين والمهنيين فيما يخص مشاركة البالغين في الكشفية. وعززت منظمة كومهلام العمل التطوعي الدولي المسؤول والمستجيب، وذلك من خلال مدونتها المتعلقة بأفضل الممارسات للمنظمات التي تُرسِل المتطوعين.
	32 - وبالرغم من أن التطوع لا يكون في المقام الأول من أجل الكسب المالي، فالعمل التطوعي ليس مجانيا. إذ تقوم الحكومات مباشرة بتقديم الدعم وتيسير الموارد للمنظمات المستعينة بالمتطوعين ولإدارة المتطوعين والتطوع. وبدأ مجلس مالطة لقطاع التطوع رصد منح صغيرة من أجل تدريب المتطوعين والمناسبات العامة التي يشاركون فيها. وأعارت غينيا مسؤولين حكوميين للعمل في رابطات تطوعية. وقدمت وزارة الشباب والرياضة والثقافة في بوروندي الدعم لجمع الأموال من القطاع الخاص وشاركت في رعاية مناسبات العمل التطوعي. وفي اليابان، شمل المبلغ المخصص من الميزانية للأنشطة التطوعية والمدنية الوطنية البحوث بشأن العمل التطوعي. وأعلنت الحكومة الأسترالية عن استراتيجية وطنية جديدة للتطوع في عام 2011، تنقح ترتيبات التمويل لبرامج التطوع. وأدرِج العمل التطوعي في مشاريع صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في ألبانيا وقيرغيزستان وغواتيمالا ونيكاراغوا.
	33 - وهناك دعم متزايد للعمل التطوعي الدولي والمتطوعين في الخارج. ففي عام 2011، خصصت فيجي أموالا لإرسال 100 متطوع إلى الخارج. وقُدِّمت مساهمات جديدة أو جرت الزيادة في المساهمات المقدمة إلى برنامج متطوعي الأمم المتحدة لتمويل متطوعيه الدوليين أو دعم صندوق التبرعات الخاص في ما يتعلق بمبادرات العمل التطوعي الابتكارية، وذلك من قِبل دول منها أستراليا، وأفغانستان، وألمانيا، والبرازيل، وبلجيكا، وتايلند، والجمهورية التشيكية، والجمهورية العربية السورية، وسلوفينيا. 
	34 - ويسرت زيادة التنوع في القنوات المتاحة للتطوع مشاركة المتطوعين بأعداد متزايدة ومن خلفيات متنوعة. 
	35 - ويواصل التطوع الدولي تطوره؛ إذ وسعت منظمة كتائب السلام التابعة للولايات المتحدة، في إطار احتفالها في عام 2011 بالذكرى الخمسين لإنشائها، برنامجها للاستجابة من أجل منح مهام تطوعية قصيرة المدة ومتخصصة في الخارج لأي مواطن أمريكي له خبرة العمل والمهارات اللغوية والتقنية المطلوبة. وربط كل من منظمة التطوع في الخارج، ومنظمة سكيلشير (تقاسم الخبرات)، وكتائب السلام، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، من بين مؤسسات أخرى، المتطوعين الدوليين بالعمل التطوعي الوطني. وأسست ألمانيا مبادرة مركز خدمات المشاركة المدنية العالمية في نهاية عام 2011 من أجل توحيد جميع الفرص لإشراك المواطنين في التنمية، بمن في ذلك الشباب والخبراء وكبار السن. وأنشأت المفوضية الأوروبية، بناء على المهمة المسندة إليها بموجب معاهدة لشبونة، الفرق الأوروبية للمعونة الإنسانية التطوعية. وتشغل مؤسسة العالم الموحد، وهي الوكالة الدولية لرابطة الكنائس الموحدة في أستراليا، كل عام متطوعين في كنائس شريكة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وتمنح منظمات المجتمع المدني الوطنية، مثل أكاديمية الأحلام في تركيا، فرصا للتطوع الوطني والدولي. وفي السنوات الأخيرة، تواصل ازدياد شعبية السياحة التطوعية، وهو نظام يعمل بمقتضاه السياح كمتطوعين، ولكن هناك حاجة إلى وضع معايير. 
	36 - وتجدر الإشارة على نحو خاص إلى التطوع الدولي والتطوع الوطني للمغتربين وفيما بين بلدان الجنوب. فحتى عام 2009، كانت الصين نشرت 400 8 متطوع في الخارج. ويأتي ما يقارب 80 في المائة من متطوعي الأمم المتحدة من البلدان النامية. ويقوم البرنامج الياباني لتبادل المتطوعين الشباب في آسيا بعمليات نشر فيما بين بلدان الجنوب، من البلدان الآسيوية إلى البلدان الأفريقية. وتقدم البرازيل خدمة تنمية القدرات بمساعدة برنامج متطوعي الأمم المتحدة في مشروع مدرسي ابتكاري في السلفادور، وذلك في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب. واستقدم فريق المتطوعين الشباب التابع للاتحاد الأفريقي شبابا متطوعين من بلدان أعضاء في الاتحاد ومن بين المغتربين واستعان بهم. ويسرت شبكة فييت نام للمتطوعين، التي أسسها مغترب في عام 2008، تشغيل 62 متطوعا فييتناميا مغتربا آخرين من جميع أنحاء العالم في عام 2011. وقام تحالف تطوع الشتات (المملكة المتحدة) بالربط بين المنظمات المهتمة بإيجاد وإرسال متطوعين مغتربين لمدة أقصاها ثمانية أشهر إلى بلدانهم الأصلية، مثل رواندا وزامبيا والصومال وميانمار.
	37 - ويسر عدد كبير من البلدان النامية، منها بوروندي وغامبيا وغانا وغينيا ولبنان، وضع خطط وطنية ومحلية للتطوع ترمي إلى إشراك أفراد المجتمع. فعلى سبيل المثال، استعان برنامج متطوعي مبادرة ”مدرستي“، الذي بدأ في الأردن في عام 2009 لتشجيع خدمة المجتمع المحلي والمسؤولية والمبادرة، بمتطوعين من خلفيات وأعمار مختلفة من القطاع العام والجامعات والمجتمعات المحلية. 
	38 - وجرى وضع وتعزيز خطط تطوعية لشركات القطاع الخاص في عدة بلدان منها إسبانيا، وإندونيسيا، وأيرلندا، والبرتغال، وبوتسوانا، وبولندا، وجامايكا، والجزائر، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وقبرص، وقيرغيزستان، ولبنان، ومدغشقر، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا، واليمن. وتتنوع النهج المتبعة؛ ففي السودان، ساعدت شركة الأغذية سيقا الفئات المحرومة خلال مبادرة سنوية للموظفين المتطوعين معروفة باسم ”فرحة العيد“. وشجعت شركة الخطوط الجوية الروسية ترانسأيرو الموظفين على التطوع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ عام 2008، تنشر شركة آي بي إم المتعددة الجنسيات فرق متطوعين في إطار مهام تنمية اقتصادية واجتماعية تدوم أربعة أسابيع في جميع أنحاء العالم. وتقوم الشركات، على نحو متزايد، بالربط بين تبرعاتها الخيرية والالتزام التطوعي للموظفين. فعلى سبيل المثال، مولت شركت الحبوب لوس غروبوس مشاريع مجتمعية مقدمة من موظفين متطوعين في الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل. وأتاح برنامج القيادات المؤسسية العالمية التابع لمنظمة الطريق الموحد عالميا والمجلس العالمي لمتطوعي الشركات التابع للرابطة الدولية للجهود التطوعية ومنظمة التطوع في الخارج وشركاء آخرون من المجتمع المدني المزيد من المنابر من أجل تبادل المعارف والتعاون بين الشركات. وعقدت الشبكة الأمريكية اللاتينية لتطوع الشركات، التي يبلغ عدد أعضائها 120 مشاركا من 14 بلدا منذ إطلاقها في عام 2011، مؤتمرا عبر الإنترنت مدته ست ساعات بشأن العمل التطوعي للشركات بدعم من إنيسياتيافا البرازيل. ويمتلك أكثر من 90 في المائة من شركات مجلة فورتشن الخمسمائة برامج رسمية للتطوع والتبرع خاصة بها. ومع ذلك، من الصعب القيام بدقة بقياس الانتشار العالمي لبرامج تطوع الموظفين لأنها لا تذكر في العادة في تقارير الشركات. 
	39 - ويمثل القطاع العام مصدرا آخر لفرص التطوع والمتطوعين. ففي الفلبين، مكنت مبادرة لجنة الخدمة المدنية، المسماة ”روح المائة ساعة“، الموظفين الحكوميين من التطوع في مؤسسة أو مجتمع محلي من اختيارهم. وفي السنغال، شارك 250 متطوعا من متطوعي الخدمة المدنية في أنشطة خاصة بالصحة العامة والبيئة. وأرسل مشروع منظمة التطوع في الخارج، المعروف ببولفول، برلمانيين بريطانيين وأيرلنديين كمتطوعين إلى الخارج لعرض معارفهم في مجال الدعوة. ولتايلند وسلوفينيا وكمبوديا أيضا خطط للعمل التطوعي لموظفي القطاع العام.
	40 - وأصبح التطوع على الإنترنت قناة للزيادة في المتطوعين المشمولين؛ إذ أصبحت الآن خدمة التطوع على الإنترنت التابعة لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة تعمل بثلاث لغات هي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، وتشغل كل عام أكثر من 000 11 متطوع على شبكة الإنترنت في ما يقارب 000 16 مهمة مبنية على خدمات الإنترنت دعما لأنشطة السلام والتنمية تقوم بها كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والحكومات. وقدم مجلس ”غرين بيس“ (السلام الأخضر) الدولي توجيهات وتدريبا من أجل المنابر الافتراضية الذاتية التنظيم، مما مكن المتطوعين الذين لهم اهتمامات مماثلة من التنسيق والترابط، وتنظيم المشاريع معا.
	41 - والمراكز التطوعية أو منابر المتطوعين تعزز العمل التطوعي وتطوره؛ إذ تقوم بتعبئة المتطوعين بشأن قضايا مجتمعية محددة، وتعترف بالتطوع وتشجعه، وتُطلع الناس على فرص التطوع وتوفر التدريب والدعم من أجل التطوع الفعال. وقد اتحد في نيوزيلندا 16 مركزا تطوعيا محليا مستقلا في إطار الشبكة الوطنية المعروفة باسم ”تطوع نيوزيلندا“. وتشارك الحكومات في الاتحاد الروسي، وبيلاروس، وتوغو، وجزر البهاما، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وغينيا - بيساو، ولكسمبرغ، وماليزيا في تطوير المراكز التطوعية، وغالبا في إطار شراكات متعددة القطاعات. 
	42 - وتنشئ المراكز التطوعية على نحو متزايد منابر على الإنترنت، بما في ذلك مواقع شبكية وقواعد بيانات تدعم وظائفها. ففي اليابان، يدعم الموقع الشبكي للوكالة الوطنية للسياسات أنشطة تطوعية لمنع الجريمة من خلال إدراج قوائم بالمجموعات التطوعية والفرص وتقديم المشورة بشأن التطوع. وقد وضعت قواعد بيانات خاصة بالمتطوعين وجرى تحديثها في عدد من البلدان، بما فيها الأرجنتين، وإسرائيل، وأندورا، وأيرلندا، وبلجيكا، ورومانيا، وغينيا، وفييت نام، واليونان.
	43 - وتعني الإدارة الجيدة للمتطوعين الاستثمار في تنمية القدرات الخاصة بالمنظمات التي تستعين بالمتطوعين ومديري المتطوعين والمتطوعين، بما في ذلك شبكات المدربين. وأطلقت منظمة التطوع في إنكلترا برنامجا جيدا للاعتماد خاصا بالمراكز التطوعية. وقدمت منظمة متطوعي كندا التدريب والأدوات في ما يخص الاستعداد للطوارئ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أكثر من 25 وكالة إقليمية وشبكاتها. ونظم تدريب للمنظمات التطوعية ومديري المتطوعين في أستراليا، وبنغلاديش، ورومانيا، والصين، وفنلندا، وفييت نام، ولاتفيا. وبنت الدورة التدريبية الخاصة بوضع وإدارة برامج التطوع التابعة لمنظمة التطوع في الخارج شبكة للتطوع المتسم بالمهارات لفائدة الممارسين الإنمائيين على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 
	44 - وتدريب المتطوعين ورفاههم جانب رئيسي لإدارة المتطوعين. فبالنسبة لجمعية الشبان المسيحية، شملت أمثلة تطوير قيادات المتطوعين التدريب ”من الاتكال إلى المشاركة الفعلية“ في أفريقيا، وتدريب القادة في أمريكا اللاتينية، والتدريب التربوي على المواطنة العالمية في آسيا والمحيط الهادئ. وعمل كل من المنظمة الدولية للهجرة، ومركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن يحصل المتطوعون على التدريب المناسب في ما يتعلق بمهامهم والتكيف مع الثقافات المختلفة. وفي عام 2009، نظمت الحركة الدولية لإغاثة الملهوف - العالم الرابع تسع حلقات دراسية إقليمية من أجل أعضاء فرقها من المتطوعين المتفرغين. 
	45 - وثمة منهجيات بحث متنوعة متاحة لتحديد القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل التطوعي. إذ يمكن للشركات استخدام نموذج فريق لندن لوضع أسس المقارنة من أجل إثبات فوائد التطوع بالنسبة للمجتمعات المحلية والأعمال الحرة، وكذلك آثاره على المدى الأطول. وفي عام 2011، نشر المنتدى الدولي لخدمات التنمية وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة الكتيب المعنون ”تقييم مساهمة التطوع في التنمية“. ونشر كل من منظمة متطوعي تورنتو ومعهد أونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورنتو نموذجا محاسبيا اجتماعيا، ”بيان القيمة المضافة الموسع“، الذي يجمع بين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. واستحدثت منظمة التطوع في إنكلترا ”مراجعة حسابات الاستثمار في التطوع وقيمته“ و ”مجموعة أدوات تقييم أثر التطوع“، وهما أداتان جرى اختبارهما على الصعيد الدولي. وبدأت منظمة التطوع في الخارج ومعهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس دراسة مبنية على البحث من خلال العمل مدتها ثلاث سنوات يقوم بها متطوعون دوليون لفهم تأثير التطوع على الحد من الفقر في الصين، وغانا، والفلبين، وكينيا، وموزامبيق، ونيبال. ويقوم كل من هيئة التطوع في أستراليا ومكتب الإحصاءات الأسترالي سنويا بإجراء دراسة استقصائية وطنية لمسائل التطوع؛ وفي عام 2010، وجدت الدراسة أن 83 في المائة من المتطوعين رأوا أن العمل التطوعي يزيد إحساسهم بالانتماء إلى المجتمع.
	46 - ولا تزال هناك تحديات قائمة في إجراء المقارنات الإقليمية والعالمية للتطوع. إذ وجدت دراسة للمفوضية الأوروبية للتطوع في الاتحاد الأوروبي أن التباينات في التعاريف والمنهجيات بين الدراسات الوطنية والإقليمية تحول دون مقارنة دقيقة إحصائيا على نطاق الاتحاد الأوروبي. وساهمت منظمة العمل الدولية في توحيد قياس العمل التطوعي من خلال القيام، بالاشتراك مع مركز جونز هوبكنز للدراسات الخاصة بالمجتمع المدني وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، بإنجاز دليل قياس العمل التطوعي، كوسيلة للمكاتب الإحصائية الوطنية لوضع البيانات المنهجية والقابلة للمقارنة بشأن العمل التطوعي. ويستفيد الدليل من القدرات العالمية الموجودة لإجراء دراسات استقصائية للقوة العاملة للأسر المعيشية، وسوف يثري فهم طبيعة ودرجة التطوع المنظم والذي لا يكتسي طابعا رسميا جداً. 
	جيم - إقامة الشبكات
	47 - جرى في السنوات العشر الماضية تعزيز وتوسيع الشبكات والرابطات الإقليمية والعالمية للمنظمات التي تستعين بالمتطوعين. فعلى الصعيد الوطني، حددت الحكومات على نحو متزايد جهات تنسيق رسمية للعمل التطوعي ودعمت البناء الجماعي للمعارف والتنسيق لتعزيز العمل التطوعي. ولم تشمل الجهود ربط شبكات التواصل بين المنظمات التي تستعين بالمتطوعين فحسب، ولكن أيضا بين المتطوعين، وخاصة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
	48 - وتسعى شبكات المتطوعين الإقليمية والدولية، من خلال المؤتمرات والاجتماعات والتكنولوجيات الجديدة، إلى تعزيز تبادل الممارسات والمعارف بين الأعضاء. وهي تستكشف أيضا وبشكل متزايد توسيع الشراكات، والبرمجة المشتركة، والدعوة والترويج. وعلى سبيل المثال، وقّعت منظمة التطوع في الخارج وكتائب السلام اتفاقا شراكة استراتيجية في عام 2011. 
	49 - ويستكشف المنتدى الدولي لخدمات التنمية، وهو شبكة عالمية من المنظمات المعنية بالتعاون الدولي بين المتطوعين، الممارسات الابتكارية ويبحث في القضايا المعاصرة في مجال التطوع والتنمية على الصعيد الدولي. وكان المؤتمران العالميان السنويان المنظمان مؤخرا، واللذان استضافتهما مؤسسة متطوعي (دجيتولي) كينيا التابعة لمنظمة التطوع في الخارج ومؤسسة سنغافورة الدولية، أكبر تجمعين عالميين بشأن التطوع عبر الحدود. وأدرج الإطار الدولي لفعالية التنمية لمنظمات المجتمع المدني، الذي اعتمده في حزيران/يونيه 2011 ممثلو منظمات من المجتمع المدني من 70 بلدا، مدخلات من المنتدى الدولي لخدمات التنمية تقر بإسهام المتطوعين في فعالية التنمية. وتمت الإشارة إلى الإطار في شراكة بوسان لتعاون إنمائي فعال، التي اعتمدها المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة، المعقود في بوسان، بجمهورية كوريا، في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	50 - وشجعت الرابطة الدولية للخدمة الوطنية للشباب، وهي شبكة عالمية من الممارسين وصناع السياسات والباحثين وغيرهم من أصحاب المهن، البلدان على تنفيذ سياسات وبرامج تدعم المشاركة المدنية للشباب؛ ويسرت تبادل المعلومات والأفكار والممارسات في مجال خدمة الشباب؛ وقدمت المساعدة التقنية للبلدان. ونظرا للنمو السريع في مجال خدمة الشباب وتطوعهم، استضافت الابتكارات في المشاركة المدنية، وهي شبكة عالمية من المنظمات والأفراد، مؤتمرا للقادة والخبراء والمبدعين في مركز بيلاجيو، التابع لمؤسسة روكفلر، في إيطاليا في عام 2012 من أجل تقييم حالة الخدمة الوطنية للشباب على الصعيد العالمي ووضع خطة عمل للمضي قدما بعمل الشبكة. 
	51 - وتلتزم شبكة تالوار، وهي مجموعة دولية مكونة من 250 مؤسسة للتعليم العالي تقع في 60 بلدا، بخدمة المجتمعات وتقويتها. واتفق أعضاء الشبكة على تعزيز الأدوار المدنية والمسؤوليات الاجتماعية لمؤسساتهم وعلى تعميق تواصل المتطوعين مع المجتمعات المحلية. 
	52 - وقد نمت الرابطة الدولية للجهود التطوعية لتصبح شبكة عالمية للمتطوعين والمنظمات التطوعية والممثلين الوطنيين والمراكز التطوعية، ولها أعضاء في أكثر من 70 بلدا وفي جميع المناطق. وعززت المؤتمرات العالمية والإقليمية للرابطة تبادل أفضل الممارسات في ما يتعلق بإدارة المتطوعين وتوظيفهم وتدريبهم ووضع البرامج وبناء الشراكات وتنمية الموارد.
	53 - وتعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم هو الهدف الرئيسي للتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، وهو شبكة من المنظمات تغطي النطاق الكامل للمجتمع المدني. وتعاون التحالف العالمي وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة من خلال إجراء بحوث مشتركة، وإعداد ورقات مناقشة وتنظيم أنشطة لتعزيز فهم الروابط بين العمل التطوعي والعمل المدني. ونتيجة لذلك، زادت الفرص المتاحة للمنظمات التي تقوم بأنشطة تطوعية لكي تعمل مع منظمات وشبكات المجتمع المدني الأخرى في إطار خطط مشتركة مثل فعالية المعونة وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
	54 - وتم تأسيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، الذي تستضيفه قطر تحت رعاية جامعة الدول العربية وبه ممثلون عن 18 بلدا، لدعم وتطوير وتعزيز إدارة شؤون المتطوعين بشكل منظم داخل المنطقة العربية.
	55 - وعلى الصعيد القُطري، ما برحت الحكومات تعيّن بصورة متزايدة جهات تنسيق من أجل العمل التطوعي الوطني. ويوجد بعضها على الصعيد الوزاري، مثل الوزارة المعنية بالتطوع والبرامج المجتمعية التطوعية في كوت ديفوار، في حين أُعطي لجهات تنسيق مركز يسمح لها بالعمل مع مختلف الوزارات الحكومية، ومن هذه الجهات مثلا لجنة التخطيط الوطني في مكتب رئيس الجمهورية في ناميبيا وأمانة التطوع الوطني في وزارة التخطيط في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأنشئ كثير من جهات التنسيق داخل الوزارات المختصة، مثل وزارة السكان والشؤون الاجتماعية في مدغشقر، ووزارة شؤون الشباب والتربية المدنية في الكاميرون، والوحدة الإدارية الخاصة لمنظمات التضامن في كولومبيا، والمركز الوطني للعمالة في فيجي، ووزارة الشباب والرياضة في تركيا.
	56 - وعلى الصعيد الوطني، شجعت الحكومات وشبكات العمل التطوعي التنسيق وتبادل المعرفة. ففي المكسيك، قام وزير الصحة في عامي 2010 و 2011 بتنظيم منتديات بشأن العمل التطوعي للتفكير وتبادل أفضل الممارسات وتشجيع العمل التطوعي. وأنشأت منظمة التطوع من أجل إنكلترا تحالف Life-Time UK في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتمثيل شبكة العمل التطوعي في التعاون مع دورة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين المقرر عقدها في لندن عام 2012. وتم إنشاء أو تعزيز لجان وطنية تضم جهات معنية متعددة من أجل تعزيز العمل التطوعي في الأردن وإكوادور وألمانيا وبنغلاديش وبوروندي وبيرو والجمهورية التشيكية والرأس الأخضر وزمبابوي وسلوفينيا وغينيا - بيساو وفنلندا وفييت نام وكمبوديا ومدغشقر ومصر والهند وهندوراس واليونان.
	57 - وغالبا ما تركز الشبكات على تيسير الإدارة الجيدة للعمل التطوعي. ففي غانا، قام عدد من منظمات المجتمع المدني بتنمية قدرة المجتمعات المحلية على إدارة العمل التطوعي من خلال حلقات عمل وحلقات دراسية. وفي البرتغال، أقامت مؤسسة Fundação EDP شراكات مع ثلاث جامعات لدراسة برنامجها الخاص بالعمل التطوعي للشركات.
	58 - وتم إعداد منتجات معرفية ووثائق للممارسات الجيدة وتبادلها بين الشبكات، عن طريق المنشورات المطبوعة وبشكل متزايد عبر المواقع الشبكية. وأُعدت أدلة بشأن تنمية الشباب والعمل التطوعي للمراهقين، والعمل التطوعي الثقافي، وإدارة المتطوعين وتدريبهم في أوروغواي وأوكرانيا والجمهورية العربية السورية وهندوراس. وجرى إعداد وثائق عن الممارسات الجيدة في العمل التطوعي في بلجيكا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين. وصيغت خريطة طريق للعمل التطوعي للشركات في ترينيداد وتوباغو. ونشر برنامج متطوعي الأمم المتحدة على نطاق واسع الدليل المعنون ”صوغ وتنفيذ قوانين وسياسات العمل التطوعي: مذكرة توجيهية“، الذي أُعد بالتعاون مع المركز الدولي المعني بالقوانين المتعلقة بالأنشطة غير الربحية والمركز الأوروبي للأنشطة غير الربحية. وقامت كيانات الأمم المتحدة بنشر منتجات معرفية قائمة على المشاريع بشأن العمل التطوعي والممارسات الجنسانية، منها على سبيل المثال ”إحداث التغيير: تقييم للمبادرات التطوعية التي تتصدى للعنف الجنساني في كمبوديا“ و ”المنظور الجنساني وتغير المناخ والتكيف المجتمعي: دليل لتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع التكيف المجتمعي التي تراعي المنظور الجنساني“. وتولت استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث إدارة ”الموقع الشبكي للوقاية“، وهو منصة إلكترونية للعاملين في القطاع والخبراء لتبادل المعلومات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث، على أساس طوعي. والموقع الشبكي للوقاية هو البوابة الإلكترونية الرئيسية للمسائل المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث، ويحظى بتقدير كبير لدى المستخدمين.
	59 - وتيسر وسائط التواصل الاجتماعي التحاور عن طريق المنصات الإلكترونية. واستخدم الشباب الأعضاء في جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية التكنولوجيات الجديدة ووسائط التواصل الجديدة لاستقدام المتطوعين، واعتمدوا خدمات تستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما لصالح كبار السن عن طريق الهواتف المحمولة. وأبرزت منظمة كتائب السلام النرويجية إنجازات المتطوعين عن طريق المدونات الإلكترونية وتبادل الوقائع على الإنترنت. واستخدمت كتائب السلام التابعة للولايات المتحدة عدة منابر لوسائط التواصل الاجتماعي لإشراك المتطوعين المحتملين والجمهور في الولايات المتحدة في عمل المتطوعين التابعين لها، بما في ذلك صفحة كتائب السلام في موقع تمبلر: (800 7 متابع)، وفيسبوك (704 137 محبين)، وتويتر (722 434 متابعا)، ويوتوب (705 904 مجموع المشاهدات) وفليكر (639 967 1 مجموع المشاهدات). وفتحت لجنة ناميبيا للجهات المعنية المتعددة صفحة في موقع فيسبوك وأنشأت مدونة للعمل التطوعي. وتستخدم منظمة التطوع من أجل إنكلترا موقعي تويتر وفيسبوك والمدونات استخداما مكثفا للترويج للعمل التطوعي. وبالبحث تستكشف دور تطبيقات الهاتف المحمول والعمل التطوعي القصير المدة (أي التطوع لفترات قصيرة من الزمن). وسجلت الحملة المتعددة الوسائط لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، التي استغرقت شهرين، بعنوان ”العمل التطوعي مهم: أبرزوا قيمة عملكم في مؤتمر ريو+20“، تقديم أكثر من 300 1 بيان عن أعمال تطوعية وأكثر من 64 مليون نشاط تطوعي من أجل التنمية المستدامة.
	دال - الإدماج
	60 - أكدت الجمعية العامة، من خلال إعلان السنة الدولية للعمل التطوعي، عام 2001، وفي قراراتها اللاحقة بشأن متابعة السنة الدولية، على المساهمة القيمة للعمل التطوعي في معالجة قضايا السلام والتنمية المستدامة، وعلى وجود تحد معين: لا يزال العمل التطوعي غير معترف به إلى حد كبير في معظم برامج عمل التنمية. وإلى جانب تنمية القدرات يضيف الأخصائيون المتطوعون على الصعيدين الدولي والوطني قيم التضامن والاحترام المتبادل. وتعزز مشاركة أوساط العمل التطوعي إدماج جميع شرائح المجتمع على نحو مستدام، لا سيما الفئات المهمشة.
	61 - ورغم أن التقدم المحرز على الصعيد الوطني لا يزال متفاوتا، فقد أحرز تقدم في إدماج العمل التطوعي في تخطيط التنمية الوطنية، والأطر الاستراتيجية المتكاملة، وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وخطط عمل البرامج القطرية، والبرامج المرتبطة بمبادرة ”توحيد الأداء“ وغير ذلك من البرامج المشتركة واستراتيجيات وكالات الأمم المتحدة وخطط عملها. وأدرج كل من إثيوبيا وبوروندي وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة والرأس الأخضر والصين وطاجيكستان والفلبين العمل التطوعي في ورقات استراتيجية الحد من الفقر، والاستراتيجيات الوطنية، والخطط الخمسية، واستراتيجيات وزارات معينة. وأدرج العمل التطوعي في صياغة وتخطيط وتنفيذ أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الجارية والجديدة وخطط مبادرة ”توحيد الأداء“ في أكثر من 35 بلدا، من بينها ألبانيا وإندونيسيا وأوكرانيا وبيرو وغيانا وملاوي ومنغوليا وموريتانيا. وأدرج العمل التطوعي أيضا في خطط وبرامج التنمية لشركاء الأمم المتحدة. ويدرج برنامج الأغذية العالمي عادة في خطط المكاتب القطرية الاستعانة بالمستفيدين الذين يتطوعون في مشاريع مثل بناء المدارس.
	62 - غير أن الدليل الرئيسي على إدماج العمل التطوعي يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. وترد أدناه أمثلة على الكيفية التي يعزز بها العمل التطوعي المشاركة الشعبية والتقدم في تحقيق الأهداف.
	63 - الهدف 1 - يمكِّن العمل التطوعي من زيادة إدماج النساء والشباب والمهاجرين والفئات المهمشة في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع. ففي مالي والسنغال، أتاحت مؤسسة ”المتطوعون من أجل الاتصالات الدولية“ للمزارعين وصيادي الأسماك والرعاة الوصول إلى تكنولوجيات وممارسات جديدة من شأنها أن تمكنهم من تحقيق دخل لائق من منتجاتهم. وبالعمل مع منظمة السياحة العالمية، قام موظفون فنيون مبتدئون متطوعون في قطاع السياحة بتقديم الدعم فيما يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، وساهموا في التنمية الشعبية وإيجاد فرص العمل في عدد من البلدان، من بينها بوتان وغواتيمالا والنيجر. وعن طريق المركز المعني بسبل المعيشة الريفية المستدامة التابع لجامعة ولاية أيوا، تطوعت مزارعات من الولايات المتحدة لتبادل المعارف والخبرات مع 80 مزارعة أوغندية. وفي إطار مشروع لتسخير التمويل البالغ الصغر للقضاء على الفقر في زامبيا، أنشأ برنامج متطوعي الأمم المتحدة مؤسسات للتمويل البالغ الصغر ما زالت تحتفظ بأكثر من 000 12 زبون، ويتولى قيادتها الآن اتحاد المؤسسات المصرفية البالغة الصغر. وفي ليسوتو، قام مشروع فرقة المتطوعين الوطنيين بتعبئة الموظفين الفنيين الشباب العاطلين عن العمل لدعم جهود التنمية الوطنية مع تزويدهم بخبرة العمل والتدريب. وفي جنوب أفريقيا، حقق برنامج loveLife groundBREAKER معدلات نجاح في الحصول على فرص العمل تفوق المتوسط الوطني بكثير. وتعاونت منظمة ”إنجاز العرب“، التي تعمل في 12 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي هي عضو في منظمة ”إنجازات الشباب عبر العالم“، مع المتطوعين في الشركات ووزارات التربية لتزويد الطلاب بمهارات عملية ذات صلة بالأعمال التجارية.
	64 - الهدف 2 - للمساعدة في الإسراع بالتقدم نحو تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي، قامت بوركينا فاسو بنشر حوالي نصف 000 3 من المتطوعين الوطنيين الشباب في قطاع التعليم. وجرى نشر العديد من متطوعي كتائب السلام التابعة للولايات المتحدة مباشرة في المؤسسات التعليمية؛ وفي عام 2011، قدم المتطوعون خدماتهم لـ 2.2 مليون من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة. وفي إطار الخطة الوطنية لمحو الأمية التي تضمن للشباب والبالغين إمكانية الحصول على التعليم الأساسي والتعويضي، قام برنامج تابع لوزارة التعليم في السلفادور دعم تنفيذه أكثر من 000 11 متطوع بتقديم المساعدة إلى أكثر من 000 100 شخص في عام 2011.
	65 - الهدف 3 - في أمريكا اللاتينية، ظل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفا للمشروع المشترك بين هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة بشأن الميزنة الجنسانية والعمل التطوعي. وتزايدت اعتمادات الميزانية المخصصة للأسر في الإدارات المحلية المستهدفة في كل من الأرجنتين وإكوادور وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، أو بقيت كما هي في عام 2011، بفضل أنشطة الدعوة التي تقوم بها المتطوعات الريفيات. وفي تيمور - ليشتي، قام أحد متطوعي منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتنظيم حملة على صعيد البلد للحد من قبول المجتمع للعنف ضد الأطفال والنساء وإساءة معاملتهم وإهمالهم واستغلالهم. وقام 18 من متطوعي الخدمات الطوعية الأوروبية نُشروا في 9 بلدان أفريقية، بوضع أنشطة جنسانية مناسبة ثقافيا في إطار مشاريع دولية للخدمة التطوعية نظمتها لجنة تنسيق الخدمات التطوعية الدولية. وكرر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف في أنحاء أخرى من السودان، مشروعا لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة نُفذ في الخرطوم لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، عن طريق مشاركة متطوعي المجتمعات المحلية في التنفيذ والتوعية. وقام المتطوعون ببناء قدرة السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشبكات المجتمعية على منع العنف الجنساني والحماية منه في أفغانستان وباكستان وبنغلاديش وبنن والبوسنة والهرسك وتيمور - ليشتي والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغواتيمالا وكمبوديا وكولومبيا وناميبيا. وساهمت حملة ترويج للمساواة بين الجنسين في تعبئة 500 1 شخصا في أبيشي، تشاد. ومشروع ”شركاء من أجل الوقاية: العمل على منع العنف ضد المرأة“ هو مبادرة للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي إطار هذا المشروع، استهدفت حملة ”وقف الاغتصاب“ في باكستان 000 15 من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 سنة في إقليم البنجاب من خلال تشجيع التطوع لتوعية الأقران لدى صغار الفتيان والرجال.
	66 - الهدفان 4 و 5 - في إطار مشروع للأهداف الإنمائية للألفية في زنجبار، قام المتطوعون بتعزيز قدرة المرافق الصحية الأساسية ومرافق الإحالة الصحية، وساهموا في تحسين صحة الطفل عن طريق تقديم الخدمات الصحية الأساسية والتعليم وخدمات المياه والصرف الصحي. وفي هايتي، قام كل من صندوق السكان واليونيسيف وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة بتقديم الخدمات الأساسية في مجال الصحة الإنجابية للسكان المتضررين بالزلزال عن طريق أنشطة يقودها المتطوعون لتنمية القدرة على مواجهة النقص في القابلات ذوات المهارات. وفي بنغلاديش، عمل أحد متطوعي منظمة ”خدمات التطوع في الخارج“ مع إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية على إنشاء صندوق للحصول على الرعاية الصحية الجماعية وقام بتدريب متطوعين في مجال الصحة المجتمعية لإيصال الرسائل المتعلقة بالرعاية الصحية الأساسية عن طريق زيارات إلى المنازل، ودورات للتثقيف الصحي للمجتمعات المحلية. وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومتي ليسوتو وملاوي وحكومة مقاطعة لمبوبو، في جنوب أفريقيا، قام 150 طبيبا من متطوعي الأمم المتحدة بتقديم خدمات تقنية للمستشفيات وتنمية قدرات الأطباء والمساعدين الطبيين المحليين. وفي الهند، قام أحد متطوعي منظمة ”تقاسم المهارات الدولية“ (Skillshare International) بتدريب 20 متطوعا في مجال الصحة المجتمعية قام كل واحد منهم بتشكيل لجنة للتوعية الصحية وناد للشباب القروي؛ وشارك في هذا الجهد مساعدون قانونيون مدربون. وقام أحد متطوعي الأمم المتحدة العاملين على الإنترنت من كندا بتصميم موقع شبكي وملصقات لحملة ”التخلص من الديدان في غانا“، التي قامت بها إحدى منظمات المجتمع المدني في غانا. وتلقى نحو 900 3 طفل علاجا للتخلص من الديدان عن طريق هذه الحملة، التي تجري محاكاتها حاليا في بلدان أخرى في غرب أفريقيا.
	67 - الهدف 6 - كانت توعية الأقران استراتيجية أساسية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ففي تشاد، قام 50 متطوعا في مجال التثقيف بتعبئة 100 1 متطوعا لحملة التوعية بالفيروس/الإيدز المعنون ”توخوا الحذر“. وفي إطار المرحلة الثانية من مشروع ”زيادة مشاركة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“، الذي اضطلع به برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز في فييت نام، تم تشكيل 10 مجموعات للمتطوعين في مجال المساعدة الذاتية لتحسين سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الحكومية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص. وفي منغوليا، قام متطوعون تابعون لوزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني والبرنامج الإنمائي وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة بتدريب 22 مجموعة من الشباب المثقفين للأقران، اتصلوا بأكثر من 000 3 شاب قاموا بتشغيل بوابة إلكترونية للإعلام والتوعية بشأن مسائل الرعاية الصحية والفيروس/الإيدز. واشترك برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، والبرنامج الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الصحية الوطنية في مبادرات تطوعية لتحسين تقديم الخدمات الصحية ومكافحة الفيروس/الإيدز في بابوا غينيا الجديدة وترينيداد وتوباغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا وغيانا وكينيا. 
	68 - الهدف 7 - مشاركة الناس كمتطوعين أمر أساسي لربط حماية البيئة بالتنمية المستدامة. وفي شمال وسط سري لانكا، كان ارتفاع حالات مرض الكلى المزمن مرتبطا بالمياه الجوفية الملوثة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يستخدمها المزارعون. وعمل مركز الإعلام والتنسيق بشأن المتطوعين ومنتدى الطبيعة في سري لانكا وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة مع قرية برمتها لإعادة غرس الأشجار لامتصاص المواد الكيميائية الضارة، وعملت لجنة لكبار السن على تعبئة متطوعين لتوعية المزارعين باستخدام الأسمدة بطريقة أكثر أمنا وملاءمة للبيئة. وفي إطار مشروع مشترك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا، تم تزويد 200 من المتطوعين الشباب في منطقتين من إثيوبيا بمهارات لكسب العيش والحفاظ على البيئة، وهو نهج مستدام لمكافحة الفقر والتصحر. ولما حصلت رابطة الشباب في منطقة أمهرة على الجائزة الوطنية الخضراء، بدأت المجتمعات المحلية الإثيوبية المجاورة تحاكي نهجها. وفي جزر القمر، قام كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة بتنمية قدرات المجتمعات المحلية التي تعتمد على المناطق المحمية لكسب عيشها على إيجاد بدائل مستدامة. وبربط الثقافة بالبيئة والتنمية المستدامة، قام مركز التراث العالمي التابع لليونسكو بإشراك متطوعين دوليين ومحليين في تعزيز التراث العالمي وحفظه في مواقع موجودة في جميع أنحاء العالم. وقام مشروع التكيف على مستوى المجتمع المحلي، الذي هو مبادرة عالمية للبرنامج الإنمائي، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية بوضع نُهج محددة محليا للعمل التطوعي لتعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على تحمل آثار تغير المناخ في 10 بلدان رائدة، من بينها بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وجامايكا وساموا وغواتيمالا والمغرب والنيجر.
	69 - الهدف 8 - جرى تسليط الأضواء على الشراكات العالمية من أجل التنمية في جميع أجزاء هذا التقرير. ومن المجالات التي تتزايد فيها الشراكات من هذا القبيل الرياضة من أجل التنمية والسلام. فقد نفذت اللجنة الاولمبية الدولية برنامجا تعليميا خاصا أثناء الألعاب الأولمبية الأولى للشباب لتشجيع المشاركين على أن يصبحوا مواطنين مسؤولين وعلى التطوع. وفي أوكرانيا، استعان مشروع شباب كرة القدم المتطوعين، مع شركاء منهم البرنامج الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون الرياضة من أجل السلام والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوكراني لكرة القدم، بلعبة كرة القدم وما يتصل بها من ممارسات تدريبية للاتصال بـ 000 6 من الشباب على الأقل في المناطق الريفية لإبلاغ الرسائل الصحية، بما فيها الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإشراك الشباب كمتطوعين على مستوى المجتمعات المحلية وهيأت المفاهيم الثلاثة لدورة بيجين للألعاب الأوليمبية عام 2008، وهي ”ألعاب أوليمبية مراعية للبيئة، وألعاب أوليمبية علمية، وألعاب أوليمبية شعبية“ بيئة للعمل التطوعي على مستوى المجتمعات المحلية، والتدريب على إدارة العمل التطوعي، وحملات التوعية البيئية، والاتصال الإعلامي على الصعيد الوطني شارك فيها 1.7 مليون من المتطوعين، ووصلت إلى أكثر من 100 مليون شخص. واستخدم تحالف A Ganar Alliance الذي تقوده شبكة شركاء الأمريكتين بالتعاون مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة ”Nike“، وغيرهم من الشركاء، كرة القدم وأنواع الرياضة الجماعية الأخرى لمساعدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة في الحصول على عمل، أو تعلم مهارت لتنظيم المشاريع أو العودة إلى التعليم النظامي في إكوادور وأوروغواي والبرازيل وكولومبيا.
	70 - وبالإضافة إلى دعم بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، تتمثل إحدى المساهمات الكبرى للعمل التطوعي في الدعم الذي يقدمه للحوكمة وحقوق الإنسان، بدءاً من الخبرة التقنية اللازمة إلى ضمان مشاركة المجتمعات المحلية المهمشة. ففي الهند، حشدت منظمة ”سامادهان: حركة عمل المواطنين من أجل الحوكمة“، التي تعمل من خلال شبكة الإنترنت، 900 متطوع مجتمعي مدرَّب من 226 قرية، وذلك لتمكين المواطنين من تسجيل الشكاوى ومتابعتها عن طريق رسائل نصية تنشر بعدئذ في منبر متاح للجميع. وأنشأ المنتدى الأوروبي للشباب منبر YM+ ليمثل آراء الشباب من المهاجرين والمنحدرين من أسر مهاجرة في المناقشات السياساتية، وذلك من أجل تحسين حياتهم ومساعدتهم على إعمال حقوقهم الأساسية. وفي إطار آلية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يوجد لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، متطوعون من المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، وكذلك أفرقة عاملة مؤلفة من متطوعين، وهؤلاء مكلّفون بتغطية قضايا مواضيعية في مجال حقوق الإنسان أو بتغطية مناطق جغرافية وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم. وقدم المتطوعون الدعم الانتخابي في أفغانستان، وتشاد، وتيمور - ليشتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، وليبريا، ونيبال، وهايتي. وفي ما يتعلق باستفتاء جنوب السودان، عمل متطوعو الأمم المتحدة بوصفهم الموظفين الانتخابيين الرئيسيين للمنظمة في جميع أنحاء البلد. 
	71 -  ويساهم العمل التطوعي في بناء التماسك الاجتماعي وإصلاحه. وقد قام المتطوعون في بوروندي بدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين والمجتمعات المتضررة، وذلك عن طريق الحوارات المجتمعية ومشاريع بالغة الصغر لتوفير العمالة تراعي المنظور الجنساني. وساهم برنامج متطوعي الأمم المتحدة في منع نشوب النزاعات والإنعاش في جميع أنحاء العالم، وذلك بالعمل التعاوني مع إدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الدعم الميداني، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساهم متطوعو الأمم المتحدة، بالتعاون مع برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التابع للبرنامج الإنمائي، في نجاح عملية تسريح 000 23 مقاتل من المقاتلين الوطنيين السابقين، من بينهم 000 10 طفل. وساهم المتطوعون في برامج مماثلة في بوروندي، وتشاد، وغانا، وكوت ديفوار، وليبريا. وشارك متطوعو الأمم المتحدة في عملية الانتقال من بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى البعثتين التاليتين لها، وهما بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التدريب بصورة منتظمة لفرادى اللاجئين والمشردين داخلياً وجمعياتهم للقيام بدور القيادة الطوعية في المسائل المتعلقة بالحياة اليومية في المجتمعات المحلية، مثل الحماية، والصرف الصحي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعنف الجنساني. ومنذ عام 2007 حتى الوقت الحاضر، قام برنامج تنمية الموارد البشرية في آسيا من أجل بناء السلام، الذي أنشأته اليابان لإيجاد مجموعة من المتخصصين في بناء السلام من المنطقة الآسيوية، بنشر 82 متطوعاً من متطوعي بناء السلام من 13 بلداً إلى 29 بلداً من بينها أوزبكستان، وتيمور - ليشتي، وجنوب السودان.
	72 -  وعمل المتطوعين في سياق الكوارث الطبيعية هو واحد من أبرز مظاهر العمل التطوعي وأكثرها إشهاراً، ولكنه يتطلب قدراً كافياً من الإعداد والتنظيم. وقد أقامت منظمة أستراليا للعمل التطوعي شراكة مع المصرف الوطني لأستراليا لإدارة تدفق عروض المساعدة المتعلقة بكارثة الفيضانات في ولاية كوينزلاند في عام 2011. وأنقذت خطط التأهب والتدريب لمواجهة الكوارث أرواح الكثيرين أثناء الزلزال الكبير وأمواج تسونامي في شرق اليابان. وساهم متطوعون من جهات حكومية وغير حكومية ومن أوساط الأعمال من مختلف أنحاء العالم في المساعدة للإغاثة والإنعاش من الكارثة اليابانية. وشجعت رابطة الإنقاذ الوطنية الفنلندية بصورة نشطة فرق الإطفاء المدربة المشكلة من المتطوعين الشباب. وأدارت وزارة إدارة الكوارث في بنغلاديش وجمعية الهلال الأحمر في بنغلاديش برنامج تأهب لمواجهة الأعاصير، بمشاركة 000 40 متطوع غطى المناطق الساحلية. واضطلع متطوعو الخوذ البيض الأرجنتينيون بإدارة أخطار الكوارث في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في باراغواي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وجامايكا، وكوستاريكا، ونيكاراغوا. وفي أيسلندا، وتركيا، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، والصين، وفييت نام، وكينيا، جرى تدريب فرق متطوعين من الشباب والمجتمع المحلي على التأهب لمواجهة الكوارث والاستجابة لها والإنعاش منها والتخفيف من آثارها. وقامت فرق طوارئ مؤلفة من متطوعين تابعة لمنظمة الإغاثة الإسلامية، بالتدخل في إندونيسيا، وباكستان، والصومال، والهند، حيث قدمت الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى والعلاج الطبي. وأقرت استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث بأن المتطوعين من المختصين والخبراء يقودون حملات عديدة للحد من أخطار الكوارث، مثل حملتي ”المليون مدرسة ومستشفى آمنة“، و ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث“. وقامت المنظمة الدولية للهجرة، باعتبارها رائدة لمجموعة لتنسيق وإدارة المخيمات في حالات النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، بتشجيع حشد المتطوعين من أجل تحسين الظروف السائدة في المخيمات، ولا سيما عن طريق لجان إدارة المخيمات.
	رابعاً - الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين
	73 -  وحّد الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين في عام 2011 بين الشبكات الوطنية والإقليمية والعالمية للعمل التطوعي وعزز السياسات والتشريعات الوطنية في جميع أنحاء العالم. وأسهمت المناسبة أيضاً في المناقشات السياساتية باعتماد عدة إعلانات وتوصيات، وعززت اعتراف الفئات المستهدفة الرئيسية بأثر العمل التطوعي. وفي العام نفسه احتفل برنامج متطوعي الأمم المتحدة بالذكرى الأربعين لإنشائه.
	74 -  وفي أعقاب اتخاذ قرار الجمعية العامة 63/153، أجرى برنامج متطوعي الأمم المتحدة، باعتباره جهة تنسيق، مشاورات مع الجهات المعنية من الحكومات والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة، وذلك لوضع خطة عمل عالمية للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة. وكان بيان الرؤية الجماعية والدعوة العالمية إلى العمل وكذلك موارد الاتصال الشبكي عوامل توجيه لاستراتيجيات الجهات المعنية، ومصادر إلهام لرسالة مشتركة عن نجاعة العمل التطوعي. وفي عام 2010، تم تشكيل فريق عامل دولي من الجهات المعنية ليعمل كلجنة استشارية.
	75 -  وأُوفد متطوعو الأمم المتحدة إلى الميدان في 45 بلداً لدعم الحكومات والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ مبادرات وطنية بمناسبة السنة الدولية. وقام خمسون متطوعاً يعملون عن طريق شبكة الإنترنت، بتسجيل الأنشطة ونشر المعلومات وجمع أمثلة الممارسات الجيدة وقصص العمل التطوعي من مختلف أنحاء العالم.
	76 -  وتم تصميم شعار الذكرى العاشرة وغير ذلك من المواد لكي تستخدمها جميع الجهات المعنية. وأصبح أحد المواقع الفرعية لشبكة المتطوعين العالمية (www.iyvplus10.org)، مركزاً لإيداع المواد من جميع أنحاء العالم. وسيشكل الموقع الفرعي أيضاً نموذجاً لإعادة افتتاح موقع للتواصل والترويج خاص بالعمل التطوعي، إذا أتيحت الموارد لذلك. وبفضل التعاون عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي اتسع نطاق المتلقين للرسائل العامة والترويج في ما يتعلق بالذكرى العاشرة، حيث سُجِّل خلال عام 2011 أكثر من 10 ملايين زيارة لصفحات الرسائل المتعلقة بالعمل التطوعي.
	77 -  وعملت الحكومات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية والجهات الفاعلة في الأمم المتحدة على نحو نشط للاحتفاء بالذكرى العاشرة على الصّعد المحلي والوطني والعالمي. وتعززت بذلك مكانة التطوع في العديد من البلدان. وسجلت وسائل الإعلام المحلية والوطنية في أكثر من 100 بلد حوالي 350 1 إشارة إلى العمل التطوعي في سياق الأنشطة الخاصة في عام 2011. فعلى سبيل المثال، أقر المجتمع المدني والحكومة واللجنة الوطنية لتكريم المتطوعين الفلسطينيين، بمساهمة المتطوعين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في إطار مهرجان العونة للعمل التطوعي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونظمت الوزارة الاتحادية لتنمية الشباب في نيجيريا، بالاشتراك مع الحملة الألفية للأمم المتحدة، والفرق الوطنية لخدمة الشباب وغيرها من الجهات المعنية الوطنية والإقليمية والدولية، اجتماع قمة وطنيا موضوعه ”متطوعو نيجيريا: نحو التنمية الوطنية“. وصدرت طوابع بريدية وقطع نقدية في الذكرى العاشرة للسنة الدولية في أستراليا، وهونغ كونغ (الصين)، في حين نظمت معارض خاصة عن العمل التطوعي والتنمية في باكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. واحتفلت الهند بالذكرى السنوية العاشرة بعقد سلسلة من المؤتمرات الرفيعة المستوى، وإصدار مجموعة منشورات، وبحملة بيئية جماهيرية شارك فيها ملايين من المتطوعين ومحطة تلفزيون رئيسية. وأبرز برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي مساهمات المتطوعين في وكالاتها في محادثات استخدم فيها برنامج ويبو (Weibo) للرسائل الإلكترونية في الصين. وبوجه عام، أمكن الوصول إلى 30 مليون صيني باستخدام مزيج من تأثير المشاهير ونظام المدونات التفاعلية المختصرة.
	78 -  وساعد الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة البلدان على تسريع وتيرة التقدم في تيسير العمل التطوعي وتكامله من أجل السلام والتنمية. ففي السلفادور، تمت الموافقة على قانون العمل التطوعي بعد 10 سنوات من الجهد المشترك الذي بذلته الحكومة وجماعات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات المستعينة بالمتطوعين. وفي بنغلاديش، بدأت لجنة دعوة وطنية عمليات لوضع سياسة وطنية للعمل التطوعي وإنشاء وكالة تطوع وطنية، وذلك بدعم حكومي قوي.
	79 - وعلى الصعيد الإقليمي، احتفل الاتحاد الأوروبي بالسنة الأوروبية للتطوع، 2011، واقترن هذا الاحتفال مع الذكرى العاشرة للسنة الدولية. وقدم الاحتفال حافزاً لتطوير الشبكات، وسلط الضوء على التنوع في العمل التطوعي، وأدى إلى المزيد من الاعتراف بأهميته، وعزز سياسات العمل التطوعي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وجمع المؤتمر الثاني للشباب بشأن التطوع الذي نظمه المنتدى الأوروبي للشباب واستضافه البرلمان الأوروبي (عقد المؤتمر الأول في 2001)، بين المتطوعين الشباب والمنظمات الشبابية الأوروبية وصانعي القرارات في أوروبا.
	80 -  وعقد برنامج متطوعي الأمم المتحدة مشاورات إقليمية بمناسبة الذكرى العاشرة في كل من إكوادور، وتركيا، والسنغال، والفلبين. وجمعت هذه المشاورات أكثر من 250 من الشركاء والجهات المعنية من قرابة 100 بلد، يمثلون الحكومة والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والجماعات الشبابية والجهات المانحة. وأقام برنامج متطوعي الأمم المتحدة شراكة مع منظمة معلومات التطوع والخدمات المدنية في الجنوب الأفريقي (VOSESA)، وذلك في مؤتمر الجنوب الأفريقي بشأن العمل التطوعي من أجل التنمية، الذي حضره مشاركون من 22 بلداً. وساعدت المناقشات الموضوعية في تلك الاجتماعات الإقليمية على توثيق مساهمات العمل التطوعي في تحقيق السلام والتنمية. وانخرطت الجهات المعنية المشاركة في بناء تحالفات العمل التطوعي وأنتجت مجموعة شاملة من التوصيات السياساتية استرشد بها برنامج عمل سياسة التطوع العالمية ورسائل الترويج لها.
	81 -  وعلى الصعيد الدولي، سجلت رسولة الخير لليونيسيف أنجيليك كيجو رسائل بالفيديو للذكرى العاشرة، وأهدت بهذه المناسبة أغنية بعنوان ”Agolo“، للمتطوعين في العالم. وأكد مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية على التطوع في حملته التي أطلقها دعماً لليوم العالمي للعمل الإنساني. ونظمت الرابطة الدولية للجهود التطوعية أول مؤتمر رئيسي للمتطوعين للسنة الدولية في سنغافورة، وذلك بالتعاون مع شبكة شركاء الأمريكتين، ومؤتمر القمة العالمي الثاني للعمل التطوعي الشبابي في كولومبيا.
	82 -  ونظمت إدارة شؤون الإعلام وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة الدورة الرابعة والستين لمؤتمر إدارة شؤون الإعلام للمنظمات غير الحكومية، في بون بألمانيا في أيلول/سبتمبر 2011، وذلك بالتعاون مع حكومة ألمانيا، ومدينة بون، بالإضافة إلى لجنة مؤلفة من منظمات المجتمع المدني. وحضر أكثر من 300 1 ممثل المؤتمر الذي كان موضوعه ”مجتمعات مستدامة ومواطنون متجاوبون“. ووفر المؤتمر فرصة للربط الصريح بين إمكانات العمل المدني ومشاركة المواطنين كمتطوعين من جهة، وتنفيذ السياسات والممارسات السليمة للتنمية المستدامة من جهة أخرى. وقد جرى تعميم الإعلان الذي اعتمده المؤتمر كوثيقة من وثائق الجمعية العامة (A/66/750، المرفق).
	83 -  وفي أيلول/سبتمبر 2011 أيضاً، أقام برنامج متطوعي الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر شراكة من أجل تيسير عقد مؤتمر المتطوعين العالمي في بودابست، الذي ركز على العمل التطوعي من أجل مستقبل مستدام. وشارك في هذا المؤتمر أكثر من 200 من الجهات المعنية الدولية من قرابة 80 بلداً، وذلك للتأكيد على الصلات التي تربط العمل التطوعي بتوفير فرص تحقيق ظروف معيشية أفضل للسكان، وإشراك المواطنين، وحماية الكوكب الذي نعيش عليه وإيجاد الحلول المستدامة. ودعا المؤتمر في الإعلان الصادر عنه كافة الجهات المعنية إلى تشجيع العمل التطوعي ودعمه على نحو أفضل من أجل التنمية المستدامة في المستقبل.
	84 -  وفي تشرين الثاني/نوفمبر2011، اعتمد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قراراً دعا فيه إلى تقوية الشراكات بين الجمعيات الوطنية وتنمية العمل التطوعي، وأشار إلى الإعلان الذي اعتمده مؤتمر المتطوعين العالمي واعترف بأهمية الأدوار التي يقوم بها المتطوعون في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وبناء السلام والتنمية المستدامة.
	85 -  في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، تم تخصيص جلستين عامتين للجمعية العامة لمتابعة السنة الدولية للمتطوعين، وللاحتفال بذكراها العاشرة. واعتمدت الجمعية القرار 66/67، الذي شاركت في تقديمه 97 دولة من الدول الأعضاء. وألقى المنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة وإثنان من متطوعي الأمم المتحدة كلمات أمام الجمعية العامة. 
	86 -  وفي نفس اليوم، افتتح معرض متعدد الوسائط في مقر الأمم المتحدة (نقلت مواد العرض إلى جنيف في حزيران/يونيه 2012). وقد ركز العرض المعنون ”متطوعو العالم في كافة مسارات الحياة“، على أثر العمل التطوعي وتنوعه، حيث شمل 23 منظمة من منظمات الأمم المتحدة وشريكاتها من منظمات المجتمع المدني في 40 بلداً.
	87 -  ومن الواضح أن الاحتفال بالذكرى العاشرة خلف موروثا لسنوات قادمة. وأكد اجتماع متابعة للجهات المعنية، عقد في نيويورك في آذار/مارس 2012، برعاية برنامج متطوعي الأمم المتحدة، على استعداد الشركاء لمواصلة بناء الزخم وعلى رغبتهم في تحقيق ذلك خلال العقد المقبل. ووسع برنامج العمل الناتج نطاق التحالفات، وعزز من إدماج العمل التطوعي وشجع على تقوية دور المجتمع المدني وأفرقة المتطوعين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحدث الخاص المقرر تنظيمه في عام 2013 لمتابعة الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك في إطار عمل هيوغو لمرحلة ما بعد عام 2015، ونموذج التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
	خامسا - تقرير حالة العمل التطوعي في العالم
	88 - بناء على طلب الجمعية العامة مواصلة التوعية بإسهام العمل التطوعي في إرساء السلام وتحقيق التنمية (القرار 63/153) وكإجراء آخر للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين، عمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة على إجراء تحليل أكاديمي دقيق لطبيعة العمل التطوعي وقيمته وأثره. وعرض كل من مديرة البرنامج الإنمائي والكاتب الأول لديه التقرير الأول عن حالة العمل التطوعي في العالم في اجتماع الجمعية العامة بشأن اليوم الدولي للمتطوعين الذي احتُفل به في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، وفي 66 بلدا وإقليما في الآن نفسه. ثم تبع ذلك أحد عشر عرضا للتقرير في أوائل عام 2012.
	89 - ويبرز تقرير حالة العمل التطوعي في العالم: القيم العالمية للرفاه العالمي، عالمية العمل التطوعي مع ما يحمله من قيم أساسية تتمثل في التضامن والمعاملة بالمثل والثقة المتبادلة والانتماء والتمكين، وهي تعبيرات أساسية عن العلاقات البشرية. ولاحظ التقرير، مع ذلك، وجود العديد من المفاهيم الخاطئة حول ماهية العمل التطوعي وإسهاماته. وفي حين تزايد الاعتراف بالعمل التطوعي خلال العقد الماضي، لا يزال يُساء فهم هذه الظاهرة ولا تُقدر حق قدرها. ويخلص التقرير إلى أن أوجه عدم الاتساق بين وسائل قياس العمل التطوعي تعرقل التحليل المقارن الذي يشمل عدّة بلدان، وتجعل مجموعة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الفوائد التي يجلبها العمل التطوعي للمجتمعات لا تقدر حق قدرها. ونتيجة لذلك، فإن الدور الحاسم للعمل التطوعي في كثير من الأحيان باعتباره وسيلة للإدماج، الذي يمكّن الأفراد من جميع شرائح المجتمع من استخدام معارفهم ومهاراتهم لمعالجة مواضيع السلام والتنمية الرئيسية، يندر إدراجه في البرامج والسياسات.
	90 - وفي إعداد التقرير، تم تحديد الفجوات المعرفية الرئيسية المتعلقة بخصائص العمل التطوعي، لا سيما في البلدان النامية، وتأثير ذلك على السلام والتنمية. وتم إجراء استعراض شامل للبحوث التجريبية المتاحة. ويشير هذا الاستعراض والمعلومات المتناقلة بوضوح إلى أن العمل التطوعي مورد متجدّد هائل لمعالجة المجالات الرئيسية التي تثير قلق المجتمع الدولي ولكنه مغفل إلى حد بعيد. ويركز التقرير بوجه خاص على سُبل العيش المستدامة، والاندماج الاجتماعي، والتماسك وإدارة النزاعات والكوارث الطبيعية.
	91 - ويدرس التقرير أيضا أدلة متزايدة على التأثير الإيجابي للعمل التطوعي في رفاه الأفراد المشاركين وأهاليهم ومجتمعاتهم. فالعمل التطوعي يوسع آفاق الناس، وخاصة الأكثر تهميشا، للمشاركة ونسج علاقات اجتماعية إيجابية وتعزيز شعورهم بقيمتهم الذاتية وبكرامتهم. ويخلص التقرير إلى أن العمل التطوعي ينبغي أن يتبوأ مكانة أعلى بما أنه يُنظَر إلى نوعية الحياة بشكل متزايد باعتبارها من الشواغل الأساسية لجميع الأمم. والفوائد التي تعود بها تجربة التطوع على الرفاه، إلى جانب أواصر الثقة والتماسك المجتمعي التي تنبع من العلاقات التي ينحتها العمل التطوعي، ينبغي أن توضع في طليعة أي إجماع عالمي جديد على نُهج التنمية المستدامة وأهدافها.
	92 - ويثير تقرير حالة العمل التطوعي في العالم النقاش بين العديد من الجهات المعنية بربط العمل التطوعي بموضوعات التنمية الرئيسية. وبما أنه يجري الآن وضع أهداف التنمية المستدامة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن أعمال المتطوعين يجب أن تكون في الصميم. وهذا يتطلب إيلاء أولوية لقاعدة معرفية موسعة بشأن الروابط بين العمل التطوعي وتحديات عالمية أساسية مثل الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على ضرورة تشجيع الدراسات الوطنية المتعلقة بالعمل التطوعي ودعمها، بالاستناد إلى منهجيات قابلة للمقارنة، وذلك لضمان أن تعتمد السياسات على تحليل سليم لبارامترات العمل التطوعي ومواصفاته واتجاهاته من حيث السياق القطري الخاص وعن طريق وضع المعايير على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وسيُنشر تقرير حالة العمل التطوعي في العالم مرة كل ثلاث سنوات بشأن مواضيع مختلفة تعكس مجالات الاهتمام الرئيسية لجدول الأعمال المتعلق بالسلام والتنمية.
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات
	93 - ما برح إعلان الجمعية العامة عام 2001 سنة دولية للمتطوعين، يُحقق تقدما مطردا في الاعتراف بأهمية العمل التطوعي وتيسيره والترويج له وإقامة الشبكات له في جميع أنحاء العالم من قبل الحكومات والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في التنمية الدولية، بما فيها المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وتسارع نسق هذا التقدم بإحياء الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية، في عام 2011. والمؤشر الرئيسي للاتجاهات الإيجابية هو إدراج العمل التطوعي بشكل متزايد في الاستراتيجيات التي تتصدى للتحديات الكبرى لعصرنا، ومن بينها الحد من الفقر، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، وصحة الأم والطفل، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأمراض أخرى، والبيئات المستدامة، والحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والاستجابة للكوارث، والحد من المخاطر.
	94 - وفي أفريقيا، أصبحت السياسات الوطنية والإقليمية والهياكل اللازمة لخطط العمل التطوعي، وخاصة المتصلة بالشباب، استراتيجيات للتنمية المشتركة. بيد أن التركيز على العمل التطوعي الرسمي، قد يُغفل التقاليد الثرية للمساعدة المتبادلة والعمل التطوعي غير الرسمي التي يمكن أن تعزز التنمية المستدامة المرتكزة على المجتمعات المحلية. وفي أمريكا اللاتينية، حيث توجد العديد من تقاليد العمل التطوعي، يقوم تعاون إقليمي في خطط العمل التطوعي والبرمجة، ويجري تعزيز قيم العمل التطوعي من خلال إشراك الشباب مع المجتمعات المحلية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأولويات الوطنية. وإحراز تقدم في مجال السياسات الداعمة مستمر، والتعاون الإقليمي آخذ في الازدياد في آسيا، ولا سيما فيما يتعلق بالاستجابة الطوعية للكوارث، واستراتيجيات الحد من المخاطر. وتتمتع بلدان منطقة البحر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ بتقاليد ثقافية قوية تؤثر في تطور أشكال العمل التطوعي. وفي المنطقة العربية، يدعم قطاع الأعمال على نحو متزايد تطوع الموظفين بوصفه تعبيرا عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع وللقيم التقليدية، رغم أن دعم الانخراط الطوعي عن طريق المجتمع المدني يتطلب المزيد من التعزيز. وساعدت السنة الأوروبية للتطوع، في عام 2011، على زيادة فهم الإمكانات والتحديات لتقوية الهياكل الأساسية للتطوع على المستوى الأوروبي والوطني، وكشفت عن ضرورة اتخاذ تدابير مماثلة للعمل التطوعي، وتوقعت زخما مستمرا مع فوائد ملموسة، مثل ارتفاع أعداد المتطوعين.
	95 - وأكد أول تقرير عن حالة العمل التطوعي في العالم الأثر الإيجابي للعمل التطوعي على الأفراد والمجتمعات المحلية والرفاه الاجتماعي. واعترف برنامج متطوعي الأمم المتحدة، بأن العمل التطوعي هو مورد هائل متجدد لمعالجة التحديات الرئيسية للسلام والتنمية، ولكن مُغفله إلى حد بعيد، لذلك نشر البرنامج نشر التقارير لزيادة فهم العالم للروابط القائمة بين العمل التطوعي وقضايا عالمية مثل الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
	96 - ويلزم بذل المزيد من الجهود لإشراك المجتمع الأكاديمي مع الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة الثغرات في البحوث المتعلقة بالعمل التطوعي، ولتحليل آثار العمل التطوعي في المجتمع، لا سيما في البلدان النامية. وينبغي أن تيسر الحكومات المقارنات الوطنية للتقدم المحرز فيما يتعلق بالعمل التطوعي بالاتفاق على وسائل مقبولة ومتاحة للجميع لقياس آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وبدعم إدراج العمل التطوعي في أي مؤشرات جديدة للتقدم الاجتماعي والرفاه والتنمية المستدامة غير الناتج القومي الإجمالي.
	97 - ومنذ عام 2001، أحرزت الحكومات تقدما مطردا في دعم الأُطُر السياساتية والتشريعية التي ستيسّر العمل التطوعي وتعززه. وفي الوقت نفسه، ينبغي توخي الحذر لضمان الدعم الكافي لتنفيذ الاستراتيجيات وعدم المبالغة. وينبغي تشجيع وضع مدونات للسلوك تقوم على شبكات المتطوعين ومعايير للإدارة الجيدة لشؤون المتطوعين.
	98 - ويجب أن يكون توفير الحماية والأمن لجميع المتطوعين ذا أولوية قصوى. وقد ترغب الحكومات في إعادة تأكيد تمتع جميع متطوعي الأمم المتحدة الدوليين بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الوظيفية، بغض النظر عن وكالة الأمم المتحدة التي تستضيفهم. وعلى وجه الخصوص، قد ترغب الدول الأعضاء في كفالة أن يحظى جميع مواطنيها العاملين في الخارج بوصفهم من متطوعي الأمم المتحدة بالحماية على قدم المساواة لدى أدائهم لوظائفهم، وذلك بإقرار أن يكونوا مشمولين بتغطية اتفاقية المعونة الأساسية القياسية. ويشجع مثل هذا الإقرار على زيادة توسيع نطاق فرص التطوع الدولي.
	99 - وينبغي أن تواصل الحكومات دعمها لتنسيق العمل التطوعي وتيسيره عن طريق جهات تنسيق رسمية ذات مكانة استراتيجية، وتوفير التمويلات والموارد المتعددة القطاعات الكافية، ومراكز التطوع وقدرات إدارة العمل التطوعي ذات الجودة. وبما أن أشكال العمل التطوعي المحلية تعكس السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية، من المهم أن نقرّ بأنه لا يوجد أي مخطط وحيد للعمل، فالإجراءات الداعمة ينبغي أن تحترم الأشكال التقليدية للعمل التطوعي.
	100 - والنمو المتواصل للتعبير عن العمل التطوعي الدولي أمر جدير بالترحيب. وينبغي أن تواصل الحكومات تعزيز العمل التطوعي بين بلدان الجنوب وفي أوساط المغتربين الوطنيين وتيسيره، وأن تقرّ بأن العمل التطوعي الدولي يسهم في فعالية المعونة، ولا سيما المبادرات بين الأفراد التي تعزز وتيسّر العمل التطوعي المنجز محليا.
	101 - ويذكي العمل التطوعي الشعور بالانتماء للمجتمع، ويعزز الاندماج الاجتماعي، والمهارات الحياتية والقدرة على التكيف. وينبغي للحكومات والمؤسسات التعليمية وأرباب العمل أن ييسروا العمل التطوعي بوصفه وسيلة لتعزيز فرص العمل ومراعاة العمل التطوعي في عمليات التوظيف. وأنشأت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي كتائب للمتطوعين الشباب لمعالجة قضايا السلام والتنمية. وينبغي أن تنظر المنظمات الإقليمية في اتخاذ مبادرات مماثلة.
	102 - وتدل الدعوة الخاصة للعمل بشأن عمل الشباب التطوعي الواردة في جدول أعمال الأمين العام للعمل لمدة خمس سنوات على الأولوية التي توليها الحكومات وهيئات الأمم المتحدة لإشراك الشباب في الخدمة التطوعية. وينبغي على الحكومات وهيئات الأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية الانضمام كشركاء لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة من أجل دعم إنشاء كتائب عالمية للمتطوعين الشباب، ونشر خطط وطنية وإقليمية للمتطوعين الشباب وإنماء الصندوق الاستئماني لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة.
	103 - وينبغي أن تقرّ الحكومات وتعزّز إدماج كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والأقليات والمهاجرون واللاجئون والمعوقون، للاستفادة من خبراتهم الحياتية المختلفة والحد من تهميشهم. وينبغي أن تدمج الحكومات الخدمة التطوعية في مناهج التعليم لجميع الأعمار وفي استراتيجيات المشاركة بين المدرسة والمجتمع.
	104 - وينبغي أن تواصل الحكومات إيلاء الأولوية لتوفير الدعم للأطر الوطنية والإقليمية والعالمية لإدارة مخاطر الكوارث التي تنطوي على مساهمات المتطوعين، بدءا بالخبراء ورصد الأزمات باستخدام وسائط الإعلام الجديدة، وصولا إلى تأهب المجتمعات المحلية والاستجابة للكوارث.
	105 - وينبغي أن يكون العمل التطوعي جزءا لا يتجزأ من السياسات والبرامج الرامية إلى منع نشوب النـزاعات والتصدي لها. والعمل التطوعي، الذي ينطلق من قيم التضامن والدعم المتبادل، ويمكن أن يساعد على خلق تماسك في المجتمعات، والمساهمة في منع النزاعات وتخفيفها والقضاء على أسباب نشوبها.
	106 - وينبغي تطوير المنابر الوطنية والدولية للمعرفة والمعلومات التي تعزز تبادل موارد وممارسات العمل التطوعي، وإنشاء المزيد من هذه المنابر وتوسيع نطاقها. وفي الوقت نفسه، ينبغي تعزيز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة ووسائط التواصل الاجتماعي لإحداث ثورة في شكل شبكات العمل التطوعي ونطاقها. وينبغي تخصيص الموارد بغية التوسع بما يتجاوز الشبكة العالمية للمتطوعين، إلى إحداث منبر عام لشبكات العمل التطوعي والنشاط والدعوة يستفيد استفادة كاملة من وسائط التواصل الاجتماعي الجديدة.
	107 - وينبغي أن تسلّط وسائط الإعلام الضوء على أفضل وجوه العمل التطوعي، ومن بينها، تخصصات المتطوعين والحملات، والجوائز، والمشاهير، والأيام الدولية، وأن تعمل مع الحكومات والجهات المعنية الرئيسية لإقامة مناسبات إعلامية وطنية وإقليمية ودولية.
	108 - وينبغي أن تحث الحكومات القطاعين العام والخاص على دعم الأخذ بممارسة العمل التطوعي، الذي تقوم به الشركات وتوسيع نطاقه وإدراج نتائج ذلك في التقارير الرسمية، وتعزيز الفعالية الإنمائية لتطوع العمال بإقامة شراكات مع المجتمع المدني. ويمكن لمجالس المتطوعين من الشركات أن تيسّر الممارسات السليمة والشراكات على الصعيدين الوطني والعالمي.
	109 - ومع الإقرار بالدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز العمل التطوعي، من الأهمية بمكان مواصلة تعزيز الحوار والتفاعل بين جميع قطاعات المجتمع المدني، والأمم المتحدة والحكومات.
	110 - وأتاح التركيز على التنمية المجتمعية المحلية للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فرصا متزايدة من أجل دمج العمل التطوعي في استراتيجيات الأمم المتحدة القطرية. ومع ذلك، لا يزال ثمّة مجال للتحسين داخل فرادى هيئات الأمم المتحدة. ورغم أن العمل التطوعي يدعم الكثير من أعمال المنظمة، فثمة حاجة إلى بذل جهود أكبر لاستكشاف الطرق التي يمكن للأفراد وللمجتمعات توخيها من أجل دعم مهام وأعمال منظمات الأمم المتحدة وبرامجها. وينبغي أن تُدمج مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة العمل التطوعي في سياساتها وبرامجها وتقاريرها. وينبغي إدراج العمل التطوعي في مناقشات الاجتماعات المقررة وغيرها من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. وينبغي إعداد تقرير شامل يسلط الضوء على علاقة العمل التطوعي بالأهداف الإنمائية للألفية، وعمل منظومة الأمم المتحدة.
	111 - وينبغي أن يواصل برنامج متطوعي الأمم المتحدة الاضطلاع بدوره بوصفه وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالدعوة للعمل التطوعي على الصعيد العالمي، وحشد المتطوعين عن طريق خطط متنوعة بشكل متزايد (في عين المكان وعلى شبكة الإنترنت، ووطنيا ودوليا، ومن الشباب وكبار السن، وما إلى ذلك)، وتعزيز إدماج العمل التطوعي في البرامج من أجل السلام والتنمية.
	112 - وينبغي أن يقرّ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسائر منابر الحوار بشأن التنمية المستدامة، بأن إشراك الناس أمر ضروري لتعزيز سُبل المعيشة المستدامة، والتكيف المجتمعي مع تغير المناخ، والربط بين التنمية والبيئة، ودفع الدول والعالم إلى العمل المشترك. وينبغي أن تكفل الحكومات وهيئات الأمم المتحدة، إضافة إلى المجتمع المدني، نُهُجا محورها الإنسان بالبناء على الإشارات التي وردت عن وثائق الاجتماعات المقررة والرفيعة المستوى السابقة بشأن العمل التطوعي والمتطوعين وخدمة المجتمع التطوعية ومجموعات المتطوعين. وينبغي إدماج تأثير العمل التطوعي في رفاه الأهالي والمجتمعات كمقياس للتقدم المحرز في إطار التنمية المستدامة الناشئ لما بعد عام 2015.
	113 - وأحدث إحياء الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعين قوة دفع جديدة في مجال تطوير منابر مشتركة لزيادة دعم العمل التطوعي ومساهمته في معالجة الأهداف الإنمائية للألفية وجدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. ومتابعة للسنة الدولية للمتطوعين، ثمة حاجة لمواصلة التركيز على مجالات الاعتراف بالعمل التطوعي والترويج له وتيسيره وإنشاء شبكاته وإدماجه من أجل السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم. ويوفر إعلان عقد للأمم المتحدة بشأن العمل التطوعي إطارا متميزا لمزيد من المبادرات لإقامة التحالفات والشبكات وتعزيزها بين المتطوعين والشركاء المعنيين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.

