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2001

ANO INTERNACIONAL 

DO VOLUNTARIADO

PROCLAMA OFICIAL

1. Proclama o ano de 2001 Ano Internacional do Voluntariado;

2. Convida os governos, os organismos das Nações Unidas, as organiza-
ções intergovernamentais , as Organizações Não-Governamentais e as 
organizações  comunitárias a colaborarem visando definir os melhores 
meios para divulgar, facilitar, coordenar e promover o voluntariado, 
no plano dos preparativos e da comemoração;

3. Designa o Programa de Voluntários das Nações Unidas, sem prejuízo 
de suas prioridades atuais, o centro de coordenação dos preparativos, 
da celebração e do  acompanhamento do Ano, em estreita colaboração 
com as outras organizações do  sistema das Nações Unidas e incentiva 
seus voluntários a perseguirem o processo de estreita colaboração e 
parceria com os governos, organizações internacionais e nacionais de 
voluntários e as Organizações Não-Governamentais, particularmente 
no plano dos preparativos e da celebração;
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4. Convida os órgãos diretivos e as organizações competentes do siste-
ma das Nações Unidas a assumirem, levando em conta suas áreas de 
atuação e os princípios e objetivos do Ano, um especial empenho no 
âmbito dos programas em desenvolvimento e dos novos, de 1998 a 
2001, e a assegurar o prosseguimento do Ano em benefício de todos 
os países e de todos os povos;

5. Exorta os Estados-membros e todos os outros participantes à cele-
bração do Ano,  fazendo do ano 2001 um acontecimento excepcio-
nal, útil para os povos do mundo na busca por um mundo melhor, 
com base num compromisso livremente consentido de particulares 
e de grupos dispostos a doar seu tempo e a partilhar seus recursos e 
conhecimentos no interesse das minorias;

6. Solicita uma campanha nacional, regional e internacional de pro-
moção e de informação relativa ao Ano, com forte participação das 
mídias;

7. O Secretário Geral solicita que se tomem as medidas específicas, 
nos limites dos recursos existentes e com a ajuda das contribuições 
voluntárias, mobilizando todos os  meios de comunicação disponíveis, 
em particular no âmbito do Departamento de  Informação do Secre-
tariado, para dar vasta publicidade aos preparativos e à  celebração 
do Ano e difundir as informações a esse respeito. 
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