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ي تغي�ي العالم
شارك �ف

نت ن�ت بالتطوع ع�ب الإ

ي أرقام  
الحقائق  �ف  لمحة عن برنامج الأمم المتحدة

ف للمتطوع�ي
 The United Nations( ن برنامج الأمم المتحدة للمتطوع�ي

ي تحقيق 
ي تسهم �ن

Volunteers( هو منظمة الأمم المتحدة ال�ت
ي جميع أنحاء العالم. 

السالم والتنمية من خالل العمل التطوعي �ن
كاء من أجل دمج  ن مع ال�ش يعمل برنامج الأمم المتحدة للمتطوع�ي

ي برامج 
ن وذوي الدافعية العالية �ن متطوعي الأمم المتحدة المؤهل�ي
التنمية وتعزيز قيمة العمل التطوعي وإدراك قيمته عالميا.

ن من خالل  7  يقدم برنامج الأمم المتحدة للمتطوع�ي
نت: ن�ت خدمة التطوع ع�ب الإ

ن المنظمات  7 ونيا يشكل حلقة وصل ب�ي  موقعا إلك�ت
نت؛ ن�ت ن ع�ب الإ والمتطوع�ي

 قاعدة بيانات سهلة الستخدام للبحث عن فرص  7
نت؛ ن�ت التطوع ع�ب الإ

ن  7 ن المتطوع�ي دارة التعاون والتواصل ب�ي  أدوات لإ
نت؛ ن�ت والمنظمات ع�ب الإ

ات وتجارب التطوع، وأفضل  7 إمكانية الإطالع عىل خ�ب
نت؛ ن�ت الممارسات، والع�ب المكتسبة ع�ب الإ

ن والمنظمات لشبكاتهم؛ 7 إمكانية توسيع المتطوع�ي

ة الوصول للجميع وحيادية الأمم المتحدة.  7 ن م�ي

بدعم من

نت قوة للتنمية العالمية ن�ت التطوع ع�ب الإ

12,000
ي السنة

متطوعا �ف

60%
من البلدان النامية 

94%
ف رضا المنظمات والمتطوع�ي

187
نت  ن�ت ي التطوع ع�ب الإ

بلدا مشاركا �ف

www.onlinevolunteering.org
ي
نما�أ ن من برنامج الأمم المتحدة الإ  يُدار برنامج الأمم المتحدة للمتطوع�ي



ي العمل — 
توظيف المهارات �ف

هناك طرق عديدة للتطوع
 تعرف أك�ث عىل المنظمات

ف والمتطوع�ي

ترجمة

الفن و التصميمالكتابة و التحرير

التطور التكنولوجي البحث

التعليم و التدريب تطوير  و إدارة المشاريع

hgقيادة 
اتيجية  س�ت والإ

1
ي
و�ف لك�ت زيارة موقعنا الإ

2
إيجاد فرص التطوع

3
بدء التطوع!

ن بالعمل معا  نت للمنظمات وللمتطوع�ي ن�ت يسمح التطوع ع�ب الإ
ي 

ي أي مكان �ن
كفريق واحد لمواجهة تحديات التنمية المستدامة - �ن

نت رسيع وسهل  ن�ت . التطوع ع�ب الإ ي
و�ن العالم، من أي جهاز  إلك�ت

- والأهم من ذلك كله، فعال. يستفيد الجميع عندما يتطوع الأفراد 
ة  نت، مع منظمات كب�ي ن�ت الذين يملكون المهارت والشغف، ع�ب الإ

تعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نت مهنيون، وطالب، وربات بيوت،  ن�ت المتطوعون ع�ب الإ
ومتقاعدون، ومن ذوي الحتياجات الخاصة والوافدون من جميع 

نت.  ن�ت أنحاء العالم الذين يدعمون المنظمات التنموية عىل شبكة الإ
ام القوي لإحداث  ن ء الذي يجمع هذه الفئات المختلفة هو الل�ت ي

ال�ش
ي تقوم بها هذه الفئات المختلفة 

ي التنمية. الأعمال ال�ت
فرق حقيقي �ن

متنوعة تنوع احتياجات المنظمات.

ي تغي�ي العالم
شارك �ف

نت خدمة ممتازة للأمم  ن�ت »ل يوفر المتطوعون ع�ب الإ
 ، ف ت�ي ة كب�ي المتحدة فقط، لكنهم يكتسبون أيضا معرفة وخ�ب

 ». ف مما يجعل من التطوع أمرا مفيدا للطرف�ي

و اكورا ف فينتش�ف

إدارة الأمم المتحدة للشؤون  القتصادية والجتماعية

ا.  ف وتشجيعه وإلهامه كب�ي »لقد كان ترابط فريق المتطوع�ي
ي موجودة وجها 

نت سهل كما لو أن�ف ن�ت لقد كان تطوعي ع�ب الإ
لوجها مع الآخرين«

ي جاياكومار
�ث ك�ي

نت ن�ت متطوعة للأمم المتحدة ع�ب الإ

ي البتكار بفضل دعم 
ون رؤية غ�ي مسبوقة �ف »اكتسبت الجمعية المهنية لمزارعي الكام�ي

نت« ن�ت متطوعي الأمم المتحدة ع�ب الإ

فلور نجو- سامنيك

ون الجمعية المهنية لمزارعي الكام�ي


