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 :عن يوم مييب للتطوع

ّن يوم مييب للتطوع هو حركة تنّظمها رابطة خّرجيي مييب من أ جل تعزيز املشاركة  اجملمتعية  وبناء روح الفريق والتواصل مع   ش بكة  ا 

مييب ال وسع. يس تفيد يوم مييب للتطوع من قّوة وسائل التواصل الاجامتعي من أ جل خّرجيي مييب وأ حصاب املصلحة هبدف تعزيز  

لالس تقرار  مشرتكة      حلول  نشاء  ا  أ جل  من  أ فريقيا  وشامل  ال وسط  الرشق  يف  والفّعاةل  الهادفة  ابلرشأاكت  اخلاّصة  مييب  قمي 

 والازدهار يف املنطقة. 

 

يف  فهيا    واملشاركة  يّةاجملمتع   اتدم اخللنشاطات  التخطيط    عل   MEPIي  خرجيّ   يف رابطةيمت تشجيع اخلرجيي من البدلان املؤهةل  

يف مجيع أ حناء العامل، سيمت اس تضافة يوم مييب    19  -بسبب انتشار جاحئة كوفد    للتطوع.يوم مييب  جممتعاتك احمللية كجزء من حركة  

الس نة   لهذه  فرتاض  ا  واملبارشة.  2021للتطوع بشلك  الشخصية  وال نشطة  التخطيط للتجمعات  عل  نشجع اخلرجيي  حنن ال   .

ندعومك للتفكري ذلكل  وجممتعاهتم.  مييب  مجيع خرجيي  وسالمة  حصة  اال فرتاضية  املنصات  عرب  ال نشطة  هذه  ق  خالّ بشلك    تضمن 

 ! دمة احتياجات جممتعكخلالافضل  ابلطريقة 

فريقيا مجموعة  2021موضوع يوم مييب للتطوع اال فرتاض  هو "تغري املناخ والقضااي البيئية". تواجه منطقة الرشق ال وسط وشامل ا 

دارة النفاايت،   واسعة من الضغوط البيئية اليت تشمل نقص املياه، نضوب ال راض الصاحلة للزراعة، تلوث الهواء، عدم فاعلية ا 

 عل الرتكزي عل املشاريع والتوعية املتعلقة بتغري املناخ والقضااي  وتدهور النظم البيئية الساحلية. ذلكل حنن نشجع رجخ رابطة مييب

يوم   أ نشطة  أ جل  من  جممتعاهتم،  يف  اال فرتاض    mepiالبيئية  الهاش تاغ  2021للتطوع  اس تخدام  من  وتأ كدوا   .

#Climate&Environement .ميكن للخرجيي املشاركة مبشاريع أ خرى أ يضًا . 

ّن يوم رشاك اجملمتع وال يمّت تقدمي أ ي دمع مادّي ذلكل . من أ جل دمع جناحك يف هذا  مييب للتطوع هو يوم م  ا  كّرس للتطّوع وا 

 النشاط الس نوّي، قام فريق رابطة خّرجيي مييب بوضع مجموعة ال دوات هذه من أ جل دمعك يف: 

 التخطيط لنشاطات التطّوع اخلاّصة بك وتطبيقها، •
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ئل التواصل الاجامتعي، ابس تعامل هاش تاغ  مشاركة هجودك والتأ ثري اذلي أ حدثته عل وسا •

 #MEPIDayofService2021 

 دمعك يف اس تضافة نشاطات يوم مييب للتطوع يف جممتعاتك يف اليوم نفسه يف الس نوات املس تقبليّة. •

 ترّصف: كيف ستتطّوع؟ 

 . 2021مييب للتطوع الافرتاض يوم تقوم اخلطوة ال وىل عل اختيار نوع العمل التطّوعي اذلي ترغب يف القيام به من أ جل 

 هل ترغب يف تنظمي احلدث اخلاّص بك؟ 

 اس تعمل مجموعة ال دوات هذه من أ جل احلصول عل التوجيه والنصاحئ من أ جل تنظمي أ نشطة اجملمتع وتنفيذها. 

 

 طرق من أ جل التطّوع يف  ال نشطة القامئة؟ هل تبحث عن 

ىل متطّوعي.  يف ما ييل بعض املوارد اليت قد تساعدك من أ جل   جياد ال شخاص اذلين حيتاجون ا  اس تخدم ش بكتك من أ جل ا 

 البدء ابلبحث: 

o   ذا اكنوا أ عضاء يف  –ال صدقاء والزمالء قامة انشطة  أ و ا  ذا اكنوا خيّططون ال  مجموعات  اسأ ل أ صدقائك وزمالئك ا 

ىل متطّوعي.   حتتاج ا 

o  ىل متطّوعي من أ جل مساعدهتا يف ا كامل   – املدارس وامجلعيّات احملليّة غالبًا ما حتتاج املدارس والفئات اجملمتعيّة احملليّة ا 

 معلها بنجاح.

o  اتبع هاش تاغ # –وسائل التواصل الاجامتعيMEPIDayofService2021   من أ جل معرفة املزيد عن ال نشطة اليت

 ا.خيّطط لها زمالؤك من خّرجيي مييب وكيف ميكنك الاشرتاك هب

ضافيّة:   موارد ا 

 عن أ نشطة خدمات جممتعّية عرب خمتلف املنصات عل ال نرتنت:   50أ كرث من  
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 -from-out-stand-you-make-will-that-ideas-service-community-virtual-https://tribesforgood.com/50

crowd/-the 

 : تنظمي انشطة انحجةل 

قضيه واجلهود اليت تبذلها يف تنفيذ نشاط ما يف  ت تقوم ال نشطة الناحجة عل التخطيط. سيمت ختصيص معظم الوقت اذلي 

 التخطيط والتحضري. 

 تقيمي احلاجة وحتديد ال هداف

o  لهيم؟ فادة ابلنس بة ا  يالء ال ولويّة ا ىل ال شخاص اذلين ختدهمم: ما هو ال مر ال كرث ا   ا 

o هذا النشاط؟  حتديد: ما هو الهدف من 

o  ما نوع التأ ثري القصري املدى أ و الطويل املدى اذلي ميكن لهذا النشاط أ ن حيققه؟ 

o   .حّدد أ هدافًا واحضة من أ جل نشاط التطّوع 

o  .انظر يف التنس يق مع منظمة قامئة أ و العمل مع قائد جممتع أ خر من أ جل تصممي نشاط ذو تأ ثري بناء 

 

قام ادرس اال جراءات الالزمة من أ جل   يف ما ييل بعض ال س ئةل التوجهييّة اليت جيب أ خذها يف الاعتبار:  .نشاط انحجة ا 

o أ ين س ُيقام هذا النشاط؟ 

o  ما هو عدد ال شخاص اذلين تتوقّع مهنم تقدمي اخلدمات؟ 

o ما هو عدد املتطّوعي الالزم؟ ما اذلي س ُيطلب من املتطّوعي فعهل؟ 

 

قامة ال   : نشاط ضع جدوالً زمنيًا وخّطة معل لغاية ا 

o اعضائه ؟  ما هو الوقت الالزم من أ جل معرفة احتياجات جممتعك ومناقشة أ فاكرك مع 

https://tribesforgood.com/50-virtual-community-service-ideas-that-will-make-you-stand-out-from-the-crowd/
https://tribesforgood.com/50-virtual-community-service-ideas-that-will-make-you-stand-out-from-the-crowd/
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o   ما هو الوقت الالزم من أ جل المتكّن من لقاء السلطات احملليّة واحلصول عل موافقهتا؟ 

o    يف التخطيط ملرشوعك  مشاركهتم  املتطوعون   ما هو الوقت الالزم من أ جل التواصل مع ال صدقاء وأ عضاء اجملمتع ليؤكد

 وتنفيذه؟  

o  مك مرة عليك ا جراء متابعة مع أ فراد اجملمتع واملتطوعي؟ 

ضافيّة   موارد ا 

نشاء أ نشطة خدمات جممتعّية انحجة عرب خمتلف املنصات عل    :  19- ال نرتنت يف زمن الكوفد كيفيّة ا 

-teeringvolun-virtual-up-setting-to-guide-ultimate-1/the-https://www.nonprofitlearninglab.org/post

organization-your-in 

 

 حشد املتطّوعي 

جناز  نشاط اخلدمات اجملمتعيّة اخلاّص بك بنجاح، س يكون عليك مجع الفريق املناسب وحتديد أ دوار واحضة.   من أ جل ا 

o  التنظمي والتخطيط 

o القيام ابال عالانت واملساعدة يف اس تخدام متطّوعي جدد 

o تصممي املواد أ و أ خذ الصور 

o  .تنفيذ النشاط 

ىل أ نواع عّدة من املتطّوعي. كيف س تقوم ابس تخدام املتطّوعي؟   من املرّجح أ ن تكون حباجة ا 

o .اجعل النشاط قاباًل للفهم ومرًحا 

o هل تقرتح نشاًطا جديًدا أ و هل ترتكز عل جناح مبادرات سابقة مشاهبة؟ 

o   :جيب أ ن يكون دليك رساةل بس يطة وخمترصة عن 

https://www.nonprofitlearninglab.org/post-1/the-ultimate-guide-to-setting-up-virtual-volunteering-in-your-organization
https://www.nonprofitlearninglab.org/post-1/the-ultimate-guide-to-setting-up-virtual-volunteering-in-your-organization


6 
 

ىل اجملمتع. ما تريد فعهل و  ▪  ملاذا هذا ال مر هاّم ابلنس بة ا 

 س هبا املتطّوعون مثل املهارات اجلديدة. ت املزااي اليت س يك  ▪

تقدير واقعي ملقدار الوقت اذلي سيسامه فيه املتطوعون يف التخطيط ويف اليوم   ▪

 الفعيل.

o ميكن للعمل مع مجموعة اثبتة الن ذكل يسهّل العثور عىل المتطّوعين المتفانين 

ابدأ  بش بكة خّرجيي مييب اخلاصة بك وأ صدقائك اذلين قد يكون دلهيم طريقة  ▪

التفكري نفسها أ و اذلين قد يكون دلهيم خربة خشصية يف التعامل مع املشلكة اليت  

 تعاجلها. 

لهيا. ▪  املشاركة مع الزمالء وزمالء ادلراسة وأ عضاء اجملموعات ال خرى اليت تنمتي ا 

 

ضافيّة   موارد ا 

 التطّوع: دليل معيّل من أ جل املنّظامت الغري رحبية    

https://maktabatmepi.org/ar/tags/volunteerism )ابللغة العربيّة( 

جياد متطّوعي من أ جل حدث ما:    كيفيّة جعل املتطّوعي يساعدونك يف احلدث اذلي تقميه: كيفيّة ا 

  event/-an-for-volunteers-find-to-https://www.gevme.com/blog/how 

جناز ال نشطة بشلك مبارش( من اخملاطرالسالمة والتخفيف  )يف حاةل ا   

فرتاض لهذه الس نة  19 -بسبب انتشار جاحئة كوفد . حنن ال  2021يف مجيع أ حناء العامل، سيمت اس تضافة يوم ميب للتطوع بشلك ا 

 نشجع اخلرجيي عل التخطيط للتجمعات وال نشطة الشخصية واملبارشة. 

https://www.gevme.com/blog/how-to-find-volunteers-for-an-event/
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ذا مل تكونوا قادرين عل  التخطيط ل نشطة عرب اال نرتنت وتفضلون القيام بأ نشطة خشصية، فريىج التأ كد من اتباع  لكن ا 

التوصيات والربوتوكوالت الصحية حلكوماتمك؛ اختذوا مجيع تدابري السالمة مثل التباعد الاجامتعي وارتداء ال قنعة والعناية  

 ابلنظافة.

 يف النشاط اذلي تقميه واختاذ خطوات للتخفيف من هذه اخملاطر.   من املهم التأ كد من تقيمي اخملاطر اليت قد تكون موجودة

 الاس تعداد املس بق خلطط الطوارئ مثل:  •

 احلصول عل قامئة تشمل أ رقام هواتف ال شخاص املعنيّي اكفّة  .1

 خطة احتياطية توقًّعا لل حوال اجلوية   .2

 من املسؤول يف حال تعّرضت ل ّي مكروه يف ذكل اليوم؟  .3

 املعدات اليت قد حتتاهجا والتأ كد من توفرها:حتديد ما يه  •

o  مق بزتويدها بنفسك 

o  اطلب التربعات 

o  حضار معداهتم اخلاصة  اطلب من املتطوعي ا 

قد تشمل ال مثةل: الاوراق واللوازم الفنية واملسحاة واملطرقة والكتب واجلوائز وال لعاب ووسائل  النقل وامليكروفون واملاء  

خل...   والكرايس، ا 

ذا اكن أ ي من األعامل اليت قد تقوم هبا يرتبط مبخاطر مثل التعّرض للمواّد الكمييائية أ و الضجيج أ و الغبار •  حتديد ما ا 

o ذا اكن ميكن جتنب اخملاطر  حتديد ما ا 

o ىل متخصص يف احلدث بسبب اخملاطر ذا كنت حباجة ا   حتديد ما ا 

o  ذا اكنت هناك حاجة ا ىل معدات خاصة  للتقليل من اخملاطر مثل أ قنعة الوجه أ و سّدادات ال ذن.حتديد ما ا 
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الطوارئ   أ ثر حاالت اطلع فريقك واملتطّوعي دليك عن تقيمي اخملاطر اخلاصة بك وزود امجليع مبعلومات عن أ رقام االتصال  •

 أ و اال جراءات اليت جيب القيام هبا يف حاةل التعّرض ال صابة أ و مرض مفاجئ

لية دليك يف مرحةل مبكرة من معلية التخطيط والبقاء عل اتصال طوال التخطيط و يف يوم  التواصل مع السلطات احمل  •

 احملافظة أ و مراكز الرشطة احمللية.  العمدة، احلدث لضامن احلصول عل دمعهم، عل سبيل املثال زايرة مكتب 

قامة النشاطات من أ جل أ ّي ا صابة م  •  فاجئة أ و مرض مفاجئ.أ حرض معك أ دوات اال سعافات ال وليّة خالل يوم ا 

 اس تخدم املوارد التالية دلمعك يف تقيمي اخملاطر والتخفيف مهنا:

لتقاء بشلك مبارش   اس امترة   -   3امللحق    تقيمي اخملاطر يف حاةل اال 

ضافيّة:   موارد ا 

  :Volunteer Nowورقة معلومات عن تقيمي اخملاطر والتطّوع، موقع  

-information-volunteering-and-assessment-http://volunteernow.co.uk/fs/doc/publications/risk

nl.pdf-sheet 

دارة اخملاطر من أ جل برامج التطّوع اخلاّص بك، موقع    :Verified Volunteersا 

-For-Management-ent/uploads/2017/07/Riskcont-https://www.sterlingvolunteers.com/wp

2.pdf-Whitepaper-Program-Volunteer-Your 

جراء تقيمي اخملاطر من موقع  safety/hazards-and-advice/health-art.org.uk/healthhttps://worksm-كيفيّة ا 

assessment-risk-steps-five-are-risks/what-and 

http://volunteernow.co.uk/fs/doc/publications/risk-assessment-and-volunteering-information-sheet-nl.pdf
http://volunteernow.co.uk/fs/doc/publications/risk-assessment-and-volunteering-information-sheet-nl.pdf
https://www.sterlingvolunteers.com/wp-content/uploads/2017/07/Risk-Management-For-Your-Volunteer-Program-Whitepaper-2.pdf
https://www.sterlingvolunteers.com/wp-content/uploads/2017/07/Risk-Management-For-Your-Volunteer-Program-Whitepaper-2.pdf
https://worksmart.org.uk/health-advice/health-and-safety/hazards-and-risks/what-are-five-steps-risk-assessment
https://worksmart.org.uk/health-advice/health-and-safety/hazards-and-risks/what-are-five-steps-risk-assessment
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عيّنة من اس امترة املوافقة اللتقاط   الصور  

https://www.nfplaw.org.au/sites/default/files/media/Sample_Volunteer_Consent_and_Release_

Form.pdf 

 

 الرتوجي والتواصل: 

ّن التطّوع ال يفيد اجمل  متع حفسب بل يبين اجملمتع أ يًضا! يُشلّك يوم مييب للتطوع فرصة خلرجيي مييب للتواصل مع بعضهم البعض ومع  ا 

ال فراد اذلين يفكّرون ابلطريقة نفسها يف جممتعك، وبدلك، ومنطقتك. اس تفد من زمخ اليوم ومن وسائل التواصل الاجامتعي  

 تطوعي ومشاركة النتاجئ والتأ ثري اذلي أ حدثه معكل الشاّق وتفانيك. لالحتفال بقمي و معق احلدث اذلي تقميه وحشد امل 

ن مشاركة املنشورات اجلاذبة والواحضة واملثرية لالهامتم عل ش بكة التواصل الاجامتعي س تعزز تأ ثري معكل و تربزك للمتطوعي  ا 

 احملمتلي والرشاكء احملليي اذلين قد يدمعون نشاطك وتواصكل معهم. 

 :شارك خّطتك

ىل املتطوعي أ و للتعّرف عل فرص التطوع. عيّنة من ال التدوينات:   اس تخدم وسائل التواصل الاجامتعي ملشاركة ادلعوة ا 

ىل املدرسة xxxيف املنطقة   xxxساعدان يف مجع تربعات من أ جل تأ مي كتب للتالميذ يف املدرسة  بي   xxx! أ حرض كتبك ا 

 MEPIDayofService2021#. نراك هناك! xxxالساعة احلادية عرش صباًحا والرابعة ب.ظ. يف اليوم  

لينا يف اليوم   xxxيسعى النشاط  متعنا كلك. امجليع مدعو لالنضامم ا  مية املالية للمسامهة يف تقدم جم ىل نرش التوعية حول حمو ال  ا 

xxx    .ابتداءً من الساعة التاسعة صباًحا#MEPIDayofServic2021 

 

عالنّية   -   1راجع أ يًضا امللحق    وضع خّطة ا 

   :شارك نشاطك

https://www.nfplaw.org.au/sites/default/files/media/Sample_Volunteer_Consent_and_Release_Form.pdf
https://www.nfplaw.org.au/sites/default/files/media/Sample_Volunteer_Consent_and_Release_Form.pdf
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والقّوة ادلافعة خلّرجيي مبادرة  التحفزي اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي يف يوم احلدث اذلي تقميه   يربزهذا هو اليوم املنتظر! 

ىل احلركة للمسامهة يف جممتعك ومشاركة نشاطك بفخر مع ش بكة خّرجيي مييب من     خّرجيي مييب يف مجيع أ حناء املنطقة. انضم ا 

كام نشجعك عل    الفريد.  MEPIDAYofService2021#يثات والصور طوال اليوم ابس تخدام هاش تاغ  خالل املشاركة ابلتحد

@ املس تخدمي  أ سامء  ىل  ا  أ كرب    IREXintel@  و  USMEPIاال شارة  بشلك  ابلتفاعل  للسامح  بدلك  يف  ال مريكية  والسفارة 

 اخلاّص مبييب.والتواصل ال وسع عل وسائل التواصل الاجامتعي من أ جل يوم التطّوع 

 عينة من التدوينات:  

لينا يف مؤمتران عرب زوم! دلينا   متعنا    5خرباء يف البيئة تطوعوا للحديث عن "  3تعالوا وانضموا ا  خطوات بس يطة ال نقاذ بيئتنا". دعوان جنعل من جم

 MEPIDayofService2021# #Climate&Environmentمساحة صديقة للبيئة. 

 الهاش تاغ عل وسائل التواصل الاجامتعي ومنّصاهتا    –   2املوارد: راجع امللحق  

لهيا عند مشاركة نشاطاتللحصول عل قامئة ابلهاش تاغ عل وسائل التواصل الاجامتعي   يوم     ومنّصاهتا ذات الصةل لال شارة ا 

 مييب للتطوع. 

 :شارك نتاجئك

 حافظ عل زمخ النشاط بعد احلدث! 

 أ ظهر الامتنان: 

 اس تخدم وسائل التواصل الاجامتعي من أ جل شكر املتطّوعي دليك. عينة من التدوينات: 

اذلين   الثالثة  خلرباء البيئة  أ خرى  مرة  #شكًرا  حركة  ىل  ا  لالنضامم  زوم  خالل ماكملة  ىل    MEPIDayofService2021تطوعوا  ا  وصلنا    100؛ 

هنا:   بنا  اخلاصة  الواب  صفحة  عل  اكماًل  املقابةل  تسجيل  عل  العثور  ميكنمك  أ .  متع  جم  @ يف  اليوم  ذكل  يف  .  XXXمواطن 

#Climate&Environment  
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اس تخدم وسائل التواصل الاجامتعي من أ جل التواصل مع رشاكئك وتسليط الضوء عل العمل اذلي يقومون به من أ جل  

 الفرص املس تقبليّة. عينة من التدوينات:ال خرين من خالل مشاركة 

لقد   .MEPIDAYofService2021احملليّة من أ جل دعوتنا للمجيء واملشاركة مبهاراتنا من أ جل  يوم مييب للتطوع #  نشكر من جديد @املدرسة

ىل   أ جل مشاركة هماراهتم. ميكن معرفة املزيد  احملليّة ابس مترار عن حمرتفي من    @املدرسةطالب يف ذكل اليوم! تبحث    100متكنّا من الوصول ا 

 من خالل موقعهم اال لكرتوين: ×××. 

جيايّب.  ابلنيابة عن فريقنا نرغب يف شكر امجليع اذلين خّصصوا من وقهتم وهجودمه وأ منوا بشلك كبري يف قدرة احلدث عل التأ ثري يف جممتعنا بشلك  ا 

#MEPIDayofService2021 

 إظهار التأثير 

 شارك تأ ثري معكل عل وسائل التواصل الاجامتعي وأ يًضا مع اجمللس ادلويل للبحوث والتبادالت ومييب. 

 فاعلية    يوم مييب للتطوع ا ىل اجمللس ادلويل للبحوث والتبادالت ابس تعامل الرابط التايل:   أ رسل الصور مع اس امترة تقرير   

 https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_impact_sharing_report_arabic العربية:  

 https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_impact_sharing_report_english اال جنلزيية:  

 

 يوم التطّوع اخلاّص مبييب   منوذج تقرير فاعلية   -   4املوارد: راجع امللحق  

 :ومعلومات االتصال أ س ئةل 

ىل اجمللس ادلويل للبحوث والتبادالت عل العنوان التايل: يُ  لكرتونيّة ا  رسال رساةل ا  مع أ ّي    mepialumni@irex.orgرىج ا 

 Climate&Environmentو#  MEPIDayofService2021أ س ئةل تتعلّق بوسائل التواصل الاجامتعي والزتامك يف #

ذا أ طلعتنا عليه!   ميكن للمجلس ادلويل للبحوث والتبادالت ومييب املساعدة يف نرش العمل الرائع اذلي تقوم به ا 

https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_impact_sharing_report_arabic
https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_impact_sharing_report_english
mailto:mepialumni@irex.org
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