
المنظمة الدولية للعمل التطوعي 
The international 

organization for volunteerism



من نحن 
والخبرات للمتطوعين ليرسموا البسمة على الشفاه الكفؤةالمنظمة الدولية للعمل التطوعي، تمد األيادي 

ويبنوا جسور المحبة واإلخاء والصداقة بين الشعوب وحكوماتها وينشروا السالم والمودة تطبيقاً وتدريبا بين 
الشعوب، وهي ذات استقالل لها شخصيتها االعتبارية، وتشمل دائرة عملها كافة احتياجات المتطوعين، وما 

، لحماية حياة اإلنسان وضمان احترام إنسانيته والتخفيف من االنسانيةمن أعمال خيرية مختلفة نحو بهيقوموا 
واإلنسانية المحلية والدولية التي تمد اإلغاثيةمعاناته وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات 

األيادي للمحتاجين بما يتفق مع األعراف والقوانين الدولية الناظمة للعمل التطوعي والخيري

:لرؤيةا
تتمثل رؤيـة المنظمة الدولية للعمل 

التطوعي بتحقيق عمل تطوّعي يرقى 
لمستوى احتياجات جميع الناس بغض 

ومعتقداتهم اعراقهمالنظر عن 
وأعرافهم،يحقق حقوق اإلنسان المكرّسة 

العالمي لحقوق اإلنسان  rفي اإلعالن
وغيره من القوانين الدولية التي تحقق 

االجتماعية االنسانيةوالتنميةالعدالة 
المستدامة للفرد وبناء المجتمع 

.المتماسك

:لرسالة
إسهام تطوّعي حضاري 
يسهم بتطوير مجاالت التنمية 
االجتماعية المستدامة 

االجتماعي الرفاهويحقق 
بكفاءة عالية وفق أداء 
مؤسسي تشاركي تطوّعي



:األهداف

1
وغرس التقاليد العربية األصيلة لضمان االنسانيةتأصيل القيم . 

.تعاون وتماسك المجتمع
2
وضع االستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة في تنشئة . 

وإعداد المتطوّعين إعداداً سليما يفي بحاجات المؤسسات القائمة على 
.التطوّع مستقبالً 

3

ر تبني أساليب مبتكرة لتنفيذ السياسات الرامية لرعاية وتنمية وتطوي. 
العمل التطوعي محليا وعالمياً في اتساق مع السياسات االجتماعية 

.للدول وبالتعاون األمثل مع المنظمات اإلقليمية والدولية
4
إيجاد اآلليات المناسبة لحل المشكالت التي تواجه العمل التطوعي من . 

حيث الفوارق القانونية ومعامالت العالقات الدولية بوجه عام سواء كان 
.بتفويض من الغير في هذا الشأناوذلك من خالل المؤسسة 

5
إذكاء روح المبادرة واالبتكار لدى الشباب لتحفيزهم على العمل . 

.التطوعي المثمر
6
التطوعية وصقل مهاراتهم في األعمال تمكين المتطوعين من االنخراط . 

.وتنمية روح الترابط والتكافل المجتمعي



المنظمة الدولية للعمل التطوعيدور 
COVID19  كوفيدخالل جائحة



2020-04-20الى04-17االلكتروني من واالعالممخيم الشباب العربي للتطوع 
فايددورة المرحوم توفيق 



2020-06-27االلكتروني الدورة الثانيةواالعالمالمخيم الدولي للتطوع 
مجتمعاتكالراقيتحت شعار بالتطوع نمي ذاتك 



االلكتروني الدورة الخامسة االعالموملتقى السالم الدولي 
2020اوت



حملة مليون متطوع

2607; مجموع الحضور
: معدل المشاركين حسب أيام التدريب

مشارك 79
يوم 33أيام التدريب 33: عدد المدربين 

مجموع المسجلين في استمارة حملة 
الجمعيات الحضور في 978: المليون 

جمعية63: حملة المليون

حملة المليون متطوع تحت شعار تدريب 
تمكين ، وهي مشروع يهدف -تطوير –
دور العمل التطوعي ومرافقة تفعيللىإ

ومساعدة المتطوع على توضيح طبيعته 
وكيفية تنسيق قدراتهم لتحقيق 

األهداف المرجوة من هذا العمل عن 
التمكين، ودمج ,التطوير,التدريب طريق

في مختلف المجاالت المليون متطوع
على أرض الواقع



القافلة الطبية الميدانية في 

موريتانيا المنظمة من قبل جمعية 

الكرامة الخيرية والمنظمة الدولية للعمل 

التطوعي I-O-V

نادي الكرامة بطولة في 
كرة القدم

المليـــون : تحت شعـــار
أكتوبر 23:متطوع يوم 

2020





اليوم العربي للقيادات التطوعية
سبتمبر2020

تكريم الشخصيات 
المؤثرة في الوطن المئة

العربي؛ إذ كرمت 
المنظمة الدولية القيادات 

زين بجواي ز الفاي  التطوعية 
شخصية 100فضل ا  

ثرة في العمل مو  قيادية 
التطوعي بالوطن العربي 

بمناسبة اليوم العربي 
للقيادات التطوعية 

كما تم اختيار شخصية العام 
المتمثلة 2020للمنظمة لعام 

بالدكتور الشيخ عكرمة صبري 
بإمام منبر المسجد األقصى



2020-07-12برنامج السفراء 

إطالق برنامج سفراء 
المنظمة الدولية 

للعمل التطوعي ؛ 
فالسفير يمثل 

المنظمة الدولية 
للعمل التطوعي في 

المحافل واألنشطة 
التطوعية واإلنسانية

التي تقام داخل 
وطنه



المؤتمر الدولي العربي 
دسمبر5_1من 3الدورة 



ديسمبر5اليوم العالمي للتطوع 



2020-12-05شخصية العام 



العالالىتحت شعار بالتطوع نراقب 2021الفتتاح عام نقاشيةندوة 



حكاية متطوع  ,,, بصمة تطوع

إطالق برنامج حواري •

يبث عبر منصات 

التواصل االجتماعي 

يةالخاصة بالمنظمة الدول

بعنوان حكاية متطوع 

الذي يبث في كل يوم

.ثالثاء من كل أسبوع



رخصة القيادة التطوعية المعتمدة من المنظمة 
ساعة60يوم 21مدة 

إطالق برنامج 
رخصة القيادة 
الدولية للعمل 

التطوعي الخاصة 
الذي IOVبـ

اشتمل على عقد 
ورشات تدريبية من 
خبرات متنوعة من 

مختلف البالد 
العربية واألجنبية



مؤتمر متطوعون من اجل التنمية



مارس 11/10اليوم العالمي للمرأة 

ة أقامت المنظّمة الّدوليّ 
IOVللعمل التّطوّعي 

احتفالية اليوم العالمي 
...  ريادةللمرأة تحت شعار 

إبداع الذي عقد ... تميّز 
في العاشر والحادي عشر 

من شهر مارس 



مارس20يوم السعادة 



برنامج رمضان الثقافي
2021

برنامج رمضان الثقافي 
الذي تكون من الثاني

حلقة15



مهرجان الشباب العربي للتطوع 
2021مايالسكسكالدورة الثانية المرحومة علياء 



منتدى الشباب العربي لرواد العمل التطوعي
2021مايو 30/26الدورة األولى 



اإللكترونيواالعالمملتقى السالم الدولي للتطوع 
اغسطس22الى18من 6الدورة 

2021 



االحتفال باليوم العالمي للشباب واليوم العالمي للعمل اإلنساني 

"كوفيدشباب يتحدى : الذي كان شعاره



برنامج التدريبي الخاص بأصحاب المبادرات المشاركة في مهرجان الشباب العربي

عدد   
تدريبات

15

تدريب 
خالل 
شهر



2021. احتفالية لمرور ثالث سنوات على تأسيس المنظمة الدولية للعمل التطوعي



تكريم من قبل سفراء المنظمةونشاطات مختلفة 



شكرا


