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ُيدار برنامج األمم المتحدة 
للمتطوعين من برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي

يسعى برنامج األمم المتحدة للمتطوعين إلى تحقيق عالم يتم 
فيه االعتراف بالعمل التطوعي، وتقدير قيمته داخل 

المجتمعات كوسيلة تستخدمها جميع الشعوب والبلدان لتحقيق 
السالم والتنمية؛ عالم تستثمر فيه المجتمعات العمل التطوعي 
بشكل كامل في جهودها الرامية للقضاء على الفقر والحد من 

عدم المساواة واإلقصاء. 

العمل التطوعي فرصة للجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة 
والنساء والشباب، السماع صوتهم وإدراك أهمية العمل الذي 
يقومون به. يعزز العمل التطوعي التماسك االجتماعي والثقة 

من خالل تعزيز العمل الفردي والجماعي، مما يؤدي إلى 
تحقيق التنمية المستدامة للناس من خالل الناس أنفسهم.

يشرك برنامج األمم المتحدة للمتطوعين 
الناس على جميع المستويات في الجهود 

الرامية إلى تحقيق السالم والتنمية 
المستدامة. يدرك برنامج األمم المتحدة 
للمتطوعين دور المرأة كقوة دافعة نحو 
التقدم والتحول المجتمعي. يعزز برنامج 

األمم المتحدة للمتطوعين المناصرة 
والشركاء العالميين لتشجيع العمل 

التطوعي الشبابي. في هذا السياق، أطلق 
البرنامج استراتيجية العمل التطوعي 

للشباب والصندوق االستئماني للشباب 
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/

برنامج األمم المتحدة للمتطوعين في عام 
.2013

 رؤية
البرنامج

"كمتطوعين  تابعين لألمم المتحدة، نتحدث 
باسم األمم المتحدة ونطبق أخالقياتها في 

تصرفاتنا وأعمالنا."
أديال ليبام )الكاميرون(، منسقة برنامج الحد من 

الفقر التابع لبرنامج األمم المتحدة للمتطوعين 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المهندسان المدنيان 
المتطوعان لدى األمم 
المتحدة على مستوى 
الوطن غانيش بوديل 

)الثاني من اليمين( 
وسادنا تيواري )في يمين 

الصورة( يتحدثان مع 
رجل محلي حيث يقيمان 

الضرر الذي أصاب 
منزله المدمر الواقع في 

قرية كونتشوك، في منطقة 
سيندو بالتشوك، وهي من 

المناطق األكثر تضررا 
نتيجة الزلزال المدمر الذي 
وقع في نيسان 2015 في 

نيبال. )عيوش كركي/برنامج 
األمم المتحدة للمتطوعين، 

)2015

في أستانا، كازاخستان، 
المتطوعة الشابة لدى 
األمم المتحدة لتنمية 

المجتمع، هان نا كيم )إلى 
اليسار، جمهورية كوريا(، 

وايزادا اريسنانبيك )في 
الوسط(، طالبة متطوعة 

على مستوى الوطن، 
تساعدان الناس في تعبئة 

استبيان "عالمي" في اليوم 
الدولي للشباب. )جي هيون 
يانغ/ برنامج األمم المتحدة 
للمتطوعين في كازاخستان، 

.)2013

          إشراك
        الناس

"نستخدم العمل التطوعي للحد من 
المشاكل التي تواجه الشباب، مثل 

البطالة واإلقصاء والتعليم، كما نبين 
الكيفية التي يستعيد بها الشباب الثقة 
ويكتسبون من خاللها المهارات من 

أجل المساهمة في إحداث تغيير 
إيجابي في أوطانهم، ومجتمعاتهم، 
وأنفسهم وأسرهم من خالل العمل 

التطوعي".

نهى طارق، منسقة برنامج متطوعي 
األمم المتحدة الشباب في مصر.

www.unv.org
www.facebook.com/unvolunteers
www.twitter.com/unvolunteers
www.youtube.com/unv

%40 إناث
 

في 20 مجال مهني
 

25,000
متطوع مستعد ضمن 
قائمة برنامج االمم 
المتحدة للمتطوعين

أكثر من 

عمل 2,524  متطوعا مع دائرة األمم 
المتحدة لعمليات حفظ السالم/إدارة األمم 

المتحدة للشؤون السياسية
عمل 2,114  متطوعا مع برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي 
عمل 935 متطوعا مع المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  
عمل 223 متطوعا مع منظمة األمم 

المتحدة للطفولة

متطوع تابع لألمم المتحدة

عملوا مع

منظمة شريكة

في

بلدا

1,598 أقل من 29 عاما

بما في ذلك %34 متطوعا لدى األمم المتحدة 
على المستوى الوطني

%43 إناث

%82 من بلدان الجنوب

من 153 بلدا

Country

6,976

36

122



لقد وضع برنامج األمم المتحدة للمتطوعين إطار العمل 
اإلستراتيجي الخاص به للفترة الواقعة بين 2017-2014، 

والذي يركز على تسخير قوة المتطوعين والتطوع لدعم تحقيق 
األهداف المتفق عليها دوليا. يضع إطار العمل اإلستراتيجي 

الخطوط العريضة لعمل برنامج األمم المتحدة للمتطوعين على 
مدى السنوات األربع القادمة، ويدعو إلى العمل بشكل أكثر 
منهجية مع شركاء األمم المتحدة لتقديم المشاريع والبرامج 

المشتركة لتحقيق نتائج ذات تأثير كبير في السالم والتنمية في 
جميع أنحاء العالم. يهدف إطار العمل اإلستراتيجي إلى مساعدة 

البلدان في إدماج التطوع بشكل أكثر فعالية داخل األطر الوطنية، 
وتمكين مشاركة أفضل لألفراد في عمليات التنمية.

يوجه إطار العمل اإلستراتيجي الخاص ببرنامج األمم المتحدة للمتطوعين 
جهود متطوعي األمم المتحدة وموارد البرنامج إلى خمسة مجاالت ذات 

أولوية: 

• تأمين الوصول إلى الخدمات االجتماعية األساسية؛

• قدرة المجتمعات على التحمل والتكيف للحد من مخاطر الكوارث والبيئة؛

• تحقيق السالم؛

• الشباب؛

• تنمية القدرات الوطنية من خالل خطط العمل التطوعي.

يركز برنامج األمم المتحدة للمتطوعين أيضا على الحصول على معلومات 
صحيحة؛ مصدرها البحوث واالبتكار واألدلة من أجل مناصرة إدماج العمل 

التطوعي وتعزيزه في السالم وإعداد برامج التنمية. يعتبر االبتكار أحد دعائم العمل 
األساسية لبرنامج األمم المتحدة للمتطوعين.

متطوعو األمم المتحدة مواطنون دوليون، يملكون الدافعية للمساهمة في تحقيق 
السالم والتنمية المستدامة. يستخدم متطوعو األمم المتحدة خبراتهم ومواهبهم 
لتشجيع الناس للمشاركة بأرائهم في التنمية بالعمل مع شركاء األمم المتحدة، 

والحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات اإلقليمية والقطاع الخاص.

يقدم متطوعو األمم المتحدة مساهمات هامة، وهم مستعدون وقادرون على العمل 
في جميع ظروف التنمية والسالم، بما في ذلك الظروف 

الصعبة والمناطق النائية.

 يلعب المتطوعون دورا محفزا في تحقيق التغيير، 
وُيعتبرون أيضا بمثابة موارد فّعالة من حيث التكلفة من 

أجل ضمان أثر واستدامة تدخالت األمم المتحدة في 
خدمة السالم والتنمية.

يعمل برنامج األمم المتحدة للمتطوعين مع مجموعة واسعة من الشركاء 
لتحقيق األهداف الجماعية. يتعاون برنامج األمم المتحدة للمتطوعين مع 

شركاء األمم المتحدة، والحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات اإلقليمية 
والقطاع الخاص. يتمتع برنامج األمم المتحدة للمتطوعين بمكانة فريدة 

للمضي قدما في تنفيذ مهامه وتحقيق أهداف منظمات األمم المتحدة والدول 
األعضاء من خالل: 

• االستفادة من االلتزام والتضامن والمشاركة المدنية؛ التي تعتبر من ركائز 
العمل التطوعي؛ 

• توسيع مشاركة األفراد، بما في ذلك فئة الشباب، وزيادة تنمية القدرات 
والتأثير في أرض الواقع؛ 

• تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإشراك المعنيين في الحوار الدائر حول 
التنمية، مثل المشاورات الجارية بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015؛ 

• القدرة على التدخل السريع في حاالت الكوارث أو األوبئة من خالل المهام 
التطوعية المرنة والطارئة التي تقدمها األمم المتحدة. 

الشراكة مع برنامج األمم 
المتحدة للمتطوعين

سناء حسين المتطوعة 
لدى األمم المتحدة، في 

الصورة، مع طالب 
الصف الثالث في 

مدرسة جفنا في مخيم 
تعلبايا في لبنان. سناء 
إحدى 103 متطوعا 

فلسطينيا على المستوى 
الوطني لدى األمم المتحدة 

ممن يساهمون في تقديم 
خدمات التعليم األساسي 

لألطفال في مخيمات 
األونروا لالجئين في جميع 

أنحاء لبنان. )نديم بو حبيب، 
)2016

إدوارد باالجو، متطوع لدى 
األمم المتحدة على المستوى 

الوطني، يعمل كموظف 
تسجيل لالجئين، يقف في 

الصورة، مع عائلة أداما حج 
بوبكر، وزوجته فاطمة وطفلته 
خديجة )عامين(، وطفله حامد 

)5 أعوام( في مخيم ساج 
نينيوجو لالجئين، بوركينا فاسو. 

)اريك سانت بيير، 2015(

مجال عمل برنامج األمم 
المتحدة للمتطوعين

يدعم برنامج األمم المتحدة للمتطوعين السالم والتنمية البشرية المستدامة في 
جميع أنحاء العالم بتشجيع العمل التطوعي وحشد المتطوعين. يعمل برنامج 
األمم المتحدة للمتطوعين بفعالية في 122 بلدا ولديه وحدات ميدانية في 90 

بلدا ومكاتب إقليمية في نيروبي وبانكوك وبنما.

يحشد برنامج األمم المتحدة للمتطوعين، مباشرة في كل عام، أكثر من 
7،000 متطوعا لألمم المتحدة للخدمة في بلدانهم أو في الخارج. يعمل 

متطوعو األمم المتحدة هؤالء في مشاريع ومبادرات حفظ السالم والتنمية مع 
أكثر من 36 منظمة شريكة من منظومة األمم المتحدة. يأتي حوالي 82 في 

المئة من متطوعي األمم المتحدة من بلدان الجنوب، ويتم تكليف أكثر من 30 
في المئة من متطوعي األمم المتحدة داخل بلدانهم.

يدير برنامج األمم المتحدة للمتطوعين أيضا خدمة التطوع عبر اإلنترنت، وهي 
الخدمة التي تربط منظمات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
العامة بشكل مباشر مع األفراد ذوي المهارات والدافعية العالية الذين يدعمون تلك 

المنظمات عبر شبكة اإلنترنت.

“نحن فخورون بالتعاون الوثيق 
مع برنامج األمم المتحدة 

للمتطوعين؛ في إطار سعيه 
لتوجيه المتطوعين والعمل 
التطوعي نحو المساعدة في 

معالجة تغير المناخ والتدهور البيئي 
وتعزيز التنمية المستدامة."

هيلين كالرك، مديرة برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي.

“أشعر باالمتنان، بشكل خاص، لمتطوعي األمم المتحدة 
الذين يدعمون الجهود المبذولة لمنع الصراعات، ومساعدة 

المجتمعات على التعافي من الحروب، وتعزيز التنمية 
المستدامة، والمساعدة في األزمات وتنفيذ العديد من المشاريع 

األخرى من أجل تحقيق الصالح العام. ساهم عمل متطوعي 
األمم المتحدة في تعزيز األهداف اإلنمائية لأللفية، وأنا واثق 
بأنهم  سيساهمون أيضا في تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 

عام 2015.”
بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة.

خطة برنامج األمم 
المتحدة للمتطوعين

متطوعو برنامج األمم
 المتحدة للمتطوعين


