
 
 بيان �حفي  

 

ع المتحدة األمم عن صادرٌ  تقریرٌ   المتطّوعین مع بالتعاون "للمستقبل أفضل نحوٍ  على البناء" على السیاسات واضعي یُشِجّ

 والمتطّوعات
 

م   ع�� أهمية العالقات التشاركية ب�ن مجتمع  » بناء مجتمعات متساو�ة وشاملةتقر�ر حالة التطّوع �� العالم �� ��ختھ الرا�عة املعنونة «ُيقِدّ
ً
 جديدة

ً
أدلة

ق هذا التقر�ر الرئي��ي، الصادر عن برنامج األمم املتحدة للمتطّوع�ن، اليوم �� األمم املتحدة �� نيو�ورك.  املتطّوع�ن والدولة.
َ
 ومن املقرر أن ُيطل
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 �� بناء عملية صنع قرار �عاونية.   ُ�ساهم�ش�� التقر�ر إ�� أن التعاون ب�ن مجتمع املتطّوع�ن وا�ح�ومات 

  تتطلب العالم أنحاء جميع �� ت��ايد ال�ي املساواة عدم أوجھ إّن 
ً
  عقدا

ً
 عملية إلجراء األوان آن وقد الشمولية. ع�� متجدد ترك�� مع جديد نوع من اجتماعيا

د ملية.عا ضبط إعادة  ا�جميع حقوق  و�ح��م الفرص ت�افؤ يحقق جديد اجتما�� عقد إ�� ا�حاجة ع�� غوت���ش أنطونيو املتحدة، لألمم العام األم�ن شدَّ

 1.م��اوحر�
 

 االهتمام ي��اجع لم ا�جائحة، خلف��ا ال�ي واالقتصادية االجتماعية اآلثار من الرغم وع�� العالم. �� أ�خاص سبعة �ل ب�ن من متطّوع/متطّوعة هناك

  التطّوع استمر بل التطّو��، بالعمل العاملي
ً
 الناس من كث��ٍ  قدرة دون  حالت القيود أّن  ح�ن و�� واملوارد. ا�حركة محدودية رغم ا�حلية ا�جتمعات �� قائما

 ن��نت.اإل ع�� التطّو�� العمل إ�� تحّولوا قد م��م كث��ين أّن  إال �خصية، بصفٍة  التطّوع ع��
 

 ومنطقة الالتينية وأمر��ا املستقلة، الدول  ورابطة وأورو�ا الهادئ، وا�حيط وآسيا العر�ية، والدول  أفر�قيا، �� ا�حالة دراسات بحوث إ�� التقر�ر ويستند

  15 أعمارهم تبلغ الذين واملتطّوعات ع�نللمتطوّ  الشهري  العدد أن إ�� خلصو ال�ار��ي، البحر
ً
 أنحاء جميع �� فرد مليون  850 من أك�� غيبل فوق  فما عاما

  15( العمل سن �� األ�خاص �سبة بأنھ ا�حدد - الشهري  التطّوع معدل متوسط و�بلغ العالم.
ً
 من يقرب ما - شهر خالل �� يتطّوعون  الذين أك��) أو عاما

15.٪  
 

ر إليقول تو��� �ور�انوف، املنسق  و�� معرض �عليقھ ع�� صدور التقر�ر،  
َ
يھ التنفيذي ل��نامج األمم املتحدة للمتطّوع�ن: "�� ح�ن أّن العمل التطّو�� ُينظ

 ." الشموليةو رؤى جديدة تر�ط التطّوع باملساواة  �� كث�ٍ� من األحيان ع�� أنھ أداة لتحقيق التنمية، إال أن تقر�ر حالة التطّوع �� العالم ُ�عطي

ل
ّ
 عن املشاركة ��  العمل التطّو�� هو عمٌل جما��ٌّ ُيضط

ً
ع بھ لتحس�ن ا�جتمع وا�حياة املدنية. ويشمل ذلك ا�خدمة الطّوعية �� ا�جتمعات ا�حلية، فضال

 صنع القرار ا�ح�ومي.  

 سي�ن.  رئي و�أ�ي هذا البحث �� �حظة حاسمة �شهد بدء البلدان �� التعا�� من ا�جائحة وتحتاج املؤسسات إ�� إشراك املتطّوع�ن واملتطّوعات كشر�اٍء 
 

 من زامبيا: "�� هذا الوضع الطبي�� ا�جديد، سي�ون من املهم للغاية أن ُينظر إ�� املتطّوع�ن    73تقول غالد�س موتو�وا، و�� متطّوعة تبلغ من العمر  
ً
عاما

 واملتطّوعات كشر�اء أساسي�ن منذ البداية".
 

املتطّوع�ن واملتطّوعات والدولة: ا�حوكمة التداولية، واإلنتاج املش��ك ل�خدمات، واالبت�ار  يحدد التقر�ر ثالثة نماذج لتسليط الضوء ع�� العالقات ب�ن  

ع صّناع القرار ع�� ما ي��:  االجتما��، و   �قدم توصيات �شأن السياسات العامة. وُي�جَّ
 

 ��جيع العمل التطّو�� خارج نطاق تقديم ا�خدمات ليشمل االبت�ار االجتما�� والشمول.  •

 ع��اف االجتما�� العام باملتطّوع�ن واملتطّوعات، ال سيما وأ��م ال يحصلون ع�� م�افأة مالية.�عز�ز اال  •

  .خلق مساحة يمكن ف��ا للمتطّوع�ن واملتطّوعات وسلطات الدولة ع�� حٍدّ سواء تبادل خ��ا��م و�رساء أرضية مش��كة •

 واملتطّوعات ودعم البحث �� مجال العمل التطّو��. االستثمار �� القياس والبيانات ا�خاصة باملتطّوع�ن  •
 



 
 كجزٍء من إعداد تقر�ر حالة التطّوع �� العالم، أجرى �ل من برنامج األمم املتحدة للمتطوع�ن ومركز غالوب بحوث
ً
�� خالل  لدراسة أنماط العمل التطوّ   ا

، بما �� ذلك م�ح لثمانية آالف �خص �� ثمانية  2021نيسان/أبر�ل    -». وُجِمَعت البيانات التمهيدية املتعددة البلدان �� آذار/مارس  19-جائحة «�وفيد

 بوليفيا والهند وكينيا ولبنان والسنغال وتايالند وتركيا وأوز�كستان.   -بلدان 

  مالحظات للمحرر�ن: 

 مات ولتحديد مواعيد املقابالت، ُير�� التواصل مع:ملز�ٍد من املعلو 

  jennifer.stapper@unv.orgجينيفر ستابر  
 ل�حصول ع�� التقر�ر ال�امل واملوارد األخرى، ُير�� ز�ارة املوقع التا��:

https://swvr2022.unv.org/ 
 

 نبذة عن برنامج األمم املتحدة للمتطّوع�ن:

ساهم �� السالم والتنمية من خالل األ�شطة التطّوعية �� جميع أنحاء العالم. ويش�ل  برنامج األمم املتحدة  
ُ
للمتطّوع�ن هو منظمة تا�عة لألمم املتحدة �

 من أجل إشراك الناس �� مواجهة التحديات اإلنمائية، و�مقدوره أن �غ�� وت��ة ا�جهود اإلنمائية وطبيع��ا. و�ُ 
ً
 فّعالة

ً
األمم املتحدة  دار برنامج التطّوع وسيلة

 للمتطّوع�ن ِمن ِقبل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.
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