
تطبيقات للعمل التطوعي



اليوم تقريًبا لدى كل منظمة كبيرة غير ربحية خيار العمل
التطوعي عن ُبعد، حيث يمكنك إشغال وقتك في قضية

جديدة. يتضمن العمل جميع أنواع المهام من جمع التبرعات
والبحث والترجمة والتصوير والمدونات وغير ذلك الكثير.

 تحرص معظم المنظمات على تجنيد المتطوعين عن بعد في
كل مستوى مهارة. ليس من المتوقع منك أن تكون خبيًرا بل
في الواقع تتيح لك هذه الفرص تطوير هذه المهارات أثناء

العمل.

مقدمة



موقع االمم المتحدة للمتطوعين عبر االنترنت
يتيح ذلك الموقع للمنظمات الخيرية من كافة أنحاء العالم طلب متطوعين للقيام بعمل ما

يعتمد علي مهارة محددة.
حيث يمكنك تصفح تلك العروض و اختيار ما يناسبك من حيث مدي مطابقة المهارات

المطلوبة لمهاراتك، و عدد ساعات العمل في االسبوع.
كما تتنوع تلك العروض لتغطي العديد من المجاالت مثل الكتابة و التصميم و التعليم و

تصميم المواقع و الترجمة و ادارة صفحات التواصل االجتماعي و غيرها.
كل ما عليك هو التسجيل علي الموقع، واختيار المجاالت اللتي يمكنك التطوع بها ،ثم البحث

عن فرصة للتطوع ،و تصفع العروض و من ثم قراءة المتطلبات و التقدم للفرصة و االلتزام
بالعمل الجاد.

 التطوع عن بعد من خالل األمم المتحدة

onlinevolunteering.org خالل الرابط التالي

https://app.unv.org/
https://app.unv.org/


هي منظمة غير ربحية تقدم كل من الترجمة والمساعدة
اللغوية للمنظمات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم. 

كما أنها تهدف إلى زيادة الوعي حول حواجز الترجمة.

 Tarjemly ترجملي

 Tarjemly ترجمليخالل الرابط التالي

https://translatorswithoutborders.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://www.tarjim.ly/en
https://www.tarjim.ly/en


تعمل مع متطوعين افتراضيين للمساعدة في مراقبة
الكوارث من خالل المناقشة وتبادل المستجدات على وسائل

التواصل االجتماعي والعثور على من هم في حاجة
للمساعدة.

 The Red Cross اللجنة الدولية للصليب األحمر

The Red Cross خالل الرابط التالي

https://translatorswithoutborders.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://redcrosschat.org/digitalvolunteer/
https://redcrosschat.org/digitalvolunteer/


هو عبارة عن منصة للعثور على فرص التطوع عبر االنترنت.
تشمل كل شيء من كتابة الرسائل اإلخبارية إلى تصميم

موقع. تم بالفعل ربط 15.4 مليون متطوع من خالل
Volunteermatch حتى يومنا هذا.

VolunteerMatch 

VolunteerMatchخالل الرابط التالي

https://translatorswithoutborders.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://translatorswithoutborders.org/
https://www.volunteermatch.org/


اذا كنت من اصحاب المهارة في التدقيق االمالئي و ما يوازيه، او كنت تريد الدخول في ذلك المجال

و تحتاج مادة للتدريب فهذا الموقع هو ما يحقق مرادك.

يتيح لك ذلك الموقع اعادة كتابة بعض المستندات او الكتب القديمة في حال كنت ُمبتِدئ،

اما اذا كانت لديك الخبرة الكافية يمكنك العمل علي مراجعة ما قام باتمامه االخرون.

أما اذا كنت من العاملين بكتابة المحتوي فيتيح لك هذا الموقع ايضا المساعدة في التعديل على

لمقاالت الخاصة بمجاالت تلك المؤسسة علي موقع وكيبيديا لتصبح اكثر دقة و حداثة و يمكنك ايضًا

كتابة مقاالت جديدة عن المواضيع المطلوبة .

مؤسسة سميثسونيان

Smithsonianخالل الرابط التالي

https://www.si.edu/volunteer/DigitalVolunteers


ذلك الموقع هو االخر يتيح لك التطوع في مجال التدقيق االمالئي و تحرير و تصحيح المنشورات،

كما يتميز انه يتيح لك مثل برنامج تدريبي في البداية يحتوي علي عدة اختبارات حيث يطلب نسخ جزء

من صفحة ما و يظهر لك االخطاء اللتي وقعت بها الواحد تلو االخر و ال تتمكن من اجتياز االختبار

اال بعد تصحيح جميع االخطاء ليساعدك علي التعلم و التجربة قبل البدء في ذلك العمل بالفعل .

كما يعطيك تعليمات ارشادية في حال كنت مبتدئ ليساعدك علي فهم المطلوب و كيفية تنفيذه.

 مشروع جوتنبرج

Project Gutenberg خالل الرابط التالي

https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/


اذا كنت تتقن اكثر من لغة او اذا كنت من محترفي الترجمة ،يتيح ذلك الموقع عرض فرص متنوعة

للتطوع في ترجمة مختلف المستندات او المقاالت من مختلف اللغات، 

فيمكنك بسهولة االختيار من بينها ما يناسبك

فما عليك اال التسجيل في الموقع و اختيار اللغة او اللغات اللتي تتقنها و تصفح الفرص المختلفة

و البدء في استثمار مهارتك ووقتك في مساعدة االخر.

وهي منظمة غير ربحية تقدم كل من الترجمة والمساعدة اللغوية للمنظمات اإلنسانية في جميع

أنحاء العالم. كما أنها تهدف إلى زيادة الوعي حول حواجز الترجمة.

مؤسسة مترجمون بال حدود

translatorswithoutborders.org/volunteerخالل الرابط التالي

https://translatorswithoutborders.org/volunteer/


موقع كورسيرا يتيح لك المساعدة في اتاحة محتواه التعليمي باللغة التي تتقتها لكافة

متحدثيها، كما انه ال يلزمك بساعات عمل معينة، او مهمات محددة لتنفيذها خالل وقت

معين، و ليس شرطًا ان تكون محترفًا تمامًا للغة فيكفي معرفتك بها بشكل جيد جدًا.

فوقتما اتيحت لك الفرصة يمكنك ترجمة الكورسات في المجاالت المختلفة ،كما انك

ستتمتع بمعرفة معلومات جديدة و االنفتاح علي مجاالت مختلفة بينما تحاول مساعدة

االخرين.

موقع كورسيرا

translate-coursera.orgخالل الرابط التالي

https://www.coursera.org/government?utm_campaign=website&utm_content=campus-government-topheader&utm_medium=coursera&utm_source=campus


اذا كنت تتمتع بنعمة البصر، فيمكن استخدامها لمساعدة اخرين قد ال يتمتعوا بذلك.يتيح

ذلك الموقع عن طريق التطبيق الخاص به علي المحمول امكانية تلقيك لتنبيهات حال احتاج

أحدهم من ضعاف النظر بعض المساعدة من شخص قوي النظر.

كما يتيح ايضا امكانية التطوع لترجمة التطبيق الخاص بهم للغات المختلفة ليساعد شريحة

اكبر من الناس.

او يمكنك المساعدة بمشاركة ذلك الموقع او التطبيق مع اصدقائك ليتمكن من الوصول

لعدد اكب

  تطبيق كن عيني

bemyeyes.comخالل الرابط التالي

https://www.bemyeyes.com/


اذا كنت من مشجعي االبحاث العلمية و لم يكن لديك مانع من القيام ببعض االختبارات القصيرة أو

ملء بعض االستبيانات فذلك الموقع قد يناسبك.

يتيح ذلك الموقع بعض االختبارات التجريبية لقياس رد الفعل الالواعي لبعض الموضوعات

االجتماعية و الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية و العقلية، ليقارنها برد الفعل الواعي لها.

كما يتميز الموقع باتاحة تلك االختبارات بالعديد من اللغات المختلفة و اللتي تتضمن اللغة العربية.

المشروع الضمني التابع لهارفارد

/https://implicit.harvard.edu/implicitخالل الرابط التالي

https://implicit.harvard.edu/implicit/


ختامًا

إذًا هيا فلتقم بالتطوع آالن وال تتردد.



للتواصل

كل الشكر لكم ..... 

https://twitter.com/shosho_burhan
https://twitter.com/shosho_burhan
https://t.me/+nPkocmpxVLtjNDg8?utm_source=canva&utm_medium=iframely

