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 :معلومات أساسية

يتطوع الناس في كل مكان حول العالم ألجل خير مجتمعاتهم. وأظهرت األدلة البحثية أن جهود 

وهي قوة عاملة يتجاوز حجمها العديد  –ماليين عامل متفرغ  109هؤالء المتطوعين تكافئ عمل 

من القوى الصناعية العالمية الكبرى. ال يشّكل هذا التطوع مورداً رئيسياً لخطة التنمية المستدامة 

فحسب، ولكن باستطاعته أيضاً منح الناس حساً بالملكية واالنتماء وتحويل المواطنين  2030لعام 

 من مستفيدين إلى شركاء في التغيير.

إطاراً طورته الدول األعضاء عبر  2030خطة العمل إلدماج العمل التطوعي في خطة عام تشّكل 

قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة لمساعدة الحكومات ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع 

 واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص على زيادة االعتراف بقيمة التطوع في تحقيق أهدافالمدني 

وإدماج  2030التنمية المستدامة ودمجه فيها. تسعى خطة العمل إلى تعزيز ملكية الناس لخطة عام 

العمل التطوعي في االستراتيجيات الوطنية والدولية وتحسين قياس أثر العمل التطوعي، عبر الجهود 

 المشتركة لجميع األطراف الفاعلة.

 :هدف الجلسة

في منطقة  2030ة العمل إلدماج العمل التطوعي في خطة عام نعقد المشاورات اإلقليمية بشأن خطت

 ً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  رقم اإلسكوا ضمن المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وفقا

(A/RES/73/140 .) 

سوف توفر هذه المشاورات مساحة لألطراف الفاعلة في خطة العمل في منطقة غرب آسيا لتحديد 

المتاحة لدعم المتطوعين في تسريع تقدم أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع إمكانيات العمل الفرص 

 التطوعي في التصدي للتحديات األكثر إلحاحاً في المنطقة.

وسوف يُدعى المشاركون والمشاركات في هذه الفعالية إلى مشاركة االبتكارات وأفضل الممارسات، 

مقاربات جديدة، وتحليل سبل تخطي التحديات المشتركة. ومناقشة فرص التوصل إلى شراكات و

كما سيتم استعراض نتائج من التقرير التجميعي اإلقليمي الذي يستقي من المعلومات المقدمة من 

الدول األعضاء في اإلسكوا حول حجم التطوع ونطاقه وأثره في المنطقة. وسوف تصب النقاشات 

ي حوارات إضافية حول خطة العمل، وفي تقرير والتوصيات الصادرة عن هذه المشاورات ف

المنتدى السياسي الرفيع تجميعي عالمي سيُقدم في االجتماع التقني العالمي الذي سوف ينعقد خالل 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب ، ويتشارك رئاسته 2020المعني بالتنمية المستدامة لعام  المستوى

 المتحدة للمتطوعين. وبرنامج األمم األحمر والهالل األحمر

 المالحظات االفتتاحية:

 ، اإلسكوا، مدير إدارة التنمية االجتماعيةالسيد فريديريكو نيتو •

المدير اإلقليمي للدول العربية وأوروبا  برونيك،جيسون السيد  •

 واتحاد الدول المستقلة، برنامج األمم المتحدة للمتطوعين

 : مدير الجلسة

وزير التربية والتعليم العالي،  معالي الدكتور صبري صيدم، •
 دولة فلسطين

 ميّسر الجلسة:

شبكة المنظمات العربية المدير التنفيذي،  السيد زياد عبد الصمد، •
 غير الحكومية للتنمية

 المتحّدثون:

 مين العامألل ة الخاصةمبعوثال سمو الشيخة حصة آل ثاني، •
 ، جامعة الدول العربية نسانيةإلشؤون الل

الخدمات االستشارية التطوعية، رئيسة قسم  مورلي،السيدة إيما  •
 برنامج األمم المتحدة للمتطوعين

رئيسة  –الكاتبة العامة، مفتشة المالية  السيدة ناديا بن اعلي، •
 بعثة، وزارة الشباب والرياضة، المغرب

 ،حصاءات العملقليمي إلإلستشار امال  السيد نادر كيروز، •
 منظمة العمل الدولية ،قليمي للدول العربيةإلمكتب اال

 ستُبَث هذه الجلسة مباشرةً عبر اإلنترنت


