
 

 

 

 

ي للتطوع  يوم ميب 

 رابطة ميبي مجموعة أدوات لخريجي
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ي للتطوع عن   يوم ميب 
 

ي من أجل تعزيز إ المشاركة   ي ميب  مها رابطة خّريج 
ّ
ي للتطوع هو حركة تنظ  يوم ميب 

ّ
المجتمعية  وبناء روح الفريق إن

ي  ي ميب  ي للتطوع من قّوة وسائل التواصل االجتماعي من أجل خّريج  ي األوسع. يستفيد يوم ميب  والتواصل مع شبكة ميب 
ق األوسط وشمال أفريقيا من أجل  ي الشر

 
اكات الهادفة والفّعالة ف ي الخاّصة بالشر وأصحاب المصلحة بهدف تعزيز قيم ميب 

ك ي المنطقة. إنشاء حلول مشتر
 
 ة     لالستقرار واالزدهار ف

 
ي رابطةيتم تشجيع الخريجي   من البلدان المؤهلة 
 
ي خريّ  ف البحرين والعراق وإرسائيل واألردن والكويت ولبنان  من MEPIج 

ي والمشاركة فيها  ّيةالمجتمع اتخدماللنشاطات والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس عىل التخطيط 
 
ف

ي تنظيف  يتّم قضاؤهالخدمات بي   يوم  نشاطات تتباين . يمكن أن يوم ميبي للتطوع مجتمعاتك المحلية كجزء من حركة 
 
ف

ر ترميم مدرسة محتاجة؛ إىل حديقة وطنية 
ّ
  فك

ّ
 ! دمة احتياجات مجتمعكلخ االفضل بالطريقة ق بشكل خل

  
ّ
اك المجتمع وال يتّم تقديم أي دعم مادّي يوم ميبي للتطوع إن . من أجل دعم نجاحك  لذلكهو يوم مكّرس للتطّوع وإرسر

 : ي
 
ي بوضع مجموعة األدوات هذه من أجل دعمك ف ي ميب  ي هذا النشاط السنوّي، قام فريق رابطة خّريج 

 
 ف

 التخطيط لنشاطات التطّوع الخاّصة بك وتطبيقها، •

، باستعمال هاشتاغ  • مشاركة جهودك والتأثت  الذي أحدثته عىل وسائل التواصل االجتماعي

#MEPIDayofService 

ي استضافة نشاطات  •
 
ي السنوات يوم ميبي للتطوع دعمك ف

 
ي اليوم نفسه ف

 
ي مجتمعاتك ف

 
ف

 المستقبلّية. 

 

 ؟ترّصف: كيف ستتطّوع
. تقوم الخطوة األوىل عىل اختيار نوع العمل التطّوعي  ي ي القيام به من أجل يوم التطّوع الخاّص بميب 

 
 الذي ترغب ف

 

ي تنظيم الحدث الخاّص بك؟
 
 هل ترغب ف

استعمل مجموعة األدوات هذه من أجل الحصول عىل التوجيه والنصائح من أجل تنظيم أنشطة المجتمع 

 وتنفيذها. 

 

ي  األنشطة القائمة؟
 
 هل تبحث عن طرق من أجل التطّوع ف



ي قد  استخدم شبكتك من
ي ما يىلي بعض الموارد البر

 
.  ف أجل إيجاد األشخاص الذين يحتاجون إىل متطّوعي  

 تساعدك من أجل البدء بالبحث: 

o  ي  –األصدقاء والزمالء
 
طون إلقامة انشطة  أو إذا كانوا أعضاء ف

ّ
اسأل أصدقائك وزمالئك إذا كانوا يخط

 .  مجموعات تحتاج إىل متطّوعي  

o غالًبا ما تحتاج المدارس والفئات المجتمعّية المحلّية إىل متطّوعي    – المدارس والجمعّيات المحلّية

ي إكمال عملها بنجاح. 
 
 من أجل مساعدتها ف

o  اتبع هاشتاغ # –وسائل التواصل االجتماعيMEPIDayofService  من أجل معرفة المزيد عن

اك به ي وكيف يمكنك االشتر ي ميب  ط لها زمالؤك من خّريج 
ّ
ي يخط

 ا.األنشطة البر

 

 موارد إضافّية: 

129  
ً
community-of-examples-https://blog.prepscholar.com/129-مشاري    ع الخدمة المجتمعّية:  عنمثاال

projects-service 

 

 ناجحة انشطةتنظيم ل
ي تنفيذ نشاط ما تمعظم الوقت الذي  تخصيص سيتم الناجحة عىل  التخطيط.  نشطةتقوم األ 

 
ي تبذلها ف

قضيه والجهود البر

 . ي التخطيط والتحضت 
 
 ف

 تقييم الحاجة وتحديد األهداف

o إيالء األولوّية إىل األشخاص الذين تخدمهم: ما هو األمر األكتر إفادة بالنسبة إليهم؟ 

o  النشاط؟تحديد: ما هو الهدف من هذا 

o  ؟يحققهأن ما نوع التأثت  القصت  المدى أو الطويل المدى الذي يمكن لهذا النشاط 

o  .ا واضحة من أجل نشاط التطّوع
ً
د أهداف

ّ
 حد

o  ي التنسيق مع منظمة قائمة أو العمل مع قائد مجتمع آخر من أجل تصميم نشاط
 
 .بناءذو تأثير انظر ف

 

ي االعتبار:  نشاط ادرس اإلجراءات الالزمة من أجل إقامة 
 
ي يجب أخذها ف

ي ما يىلي بعض األسئلة التوجيهّية البر
 
 ناجح. ف

o أين سُيقام هذا النشاط؟ 

o ع منهم تقديم الخدمات؟
ّ
 ما هو عدد األشخاص الذين تتوق

o ما هو عدد المتطّوعي   الالزم؟ ما الذي سُيطلب من المتطّوعي   فعله؟ 
 

ة عمل لغاية إقامة ال
ّ
 زمنًيا وخط

ً
 :  ط نشاضع جدوال

o  ؟اعضائه  معما هو الوقت الالزم من أجل معرفة احتياجات مجتمعك ومناقشة أفكارك 

o  ن من لقاء السلطات المحلّية والحصول عىل موافقتها؟
ّ
 ما هو الوقت الالزم من أجل التمك

o   مشاركتهم المتطوعون   ما هو الوقت الالزم من أجل التواصل مع األصدقاء وأعضاء المجتمع ليؤكد

وعك وتنفيذه؟  ي التخطيط لمشر
 
 ف

o ؟  كم مرة عليك إجراء متابعة مع أفراد المجتمع والمتطوعي  

 موارد إضافّية

https://blog.prepscholar.com/129-examples-of-community-service-projects
https://blog.prepscholar.com/129-examples-of-community-service-projects


to-Steps-https://livegreen.recyclebank.com/5-خدمات مجتمعّية:  نشاطخمس خطوات من أجل تنظيم  

Project-Service-Community-a-Organizing 

service-https://blog.prepscholar.com/community-كيفّية إنشاء  أنشطة خدمات مجتمعّية ناجحة: 

projects 

التخطيط  لنشاط الخدمات المجتمعّية الخاّص بك: 

http://msue.anr.msu.edu/uploads/237/19558/PlanYourCommServProj_002.pdf 

 

 حشد المتطّوعي   
المجتمعّية الخاّص بك بنجاح، سيكون عليك جمع الفريق المناسب وتحديد أدوار من أجل إنجاز  نشاط الخدمات 

 واضحة. 

o متطّوعون من أجل مساعدتك عىل التنظيم والتخطيط؟ 

o ي استخدام متطّوعي   جدد؟
 
 متطّوعون من أجل القيام باإلعالنات والمساعدة ف

o متطّوعون من أجل تصميم المواد أو أخذ الصور؟ 

o  تنفيذ النشاط. متطّوعون من أجل 

؟ . كيف ستقوم باستخدام المتطّوعي   ة من المتطّوعي  
ّ
 من المرّجح أن تكون بحاجة إىل أنواع عد

o  .للفهم ومرًحا 
ً
 اجعل النشاط قابل

o ا أو هل ترتكز عىل نجاح مبادرات سابقة مشابهة؟
ً
ا جديد

ً
ح نشاط  هل تقتر

o  :يجب أن يكون لديك رسالة بسيطة ومخترصة عن 

 ولماذا هذا األمر هاّم بالنسبة إىل المجتمع. ما تريد فعله  •

ي سيك •
 سبها المتطّوعون مثل المهارات الجديدة. تالمزايا البر

•  . ي اليوم الفعىلي
 
ي التخطيط وف

 
 تقدير واقعي لمقدار الوقت الذي سيساهم فيه المتطوعون ف

o  نلمتفانین اعیطّو لمتاعلی ور لعثيسّهل ا ذلك ثابتة النعة ومع مجمل للعميمكن 

ي الخاصة بك وأصدقائك الذين قد يكون لديهم طريقة التفكت  نفسها ابدأ  • ي ميب  بشبكة خّريج 

ي تعالجها. 
ي التعامل مع المشكلة البر

 
ة شخصية ف  أو الذين قد يكون لديهم خت 

ي تنتمي إليها.  •
 المشاركة مع الزمالء وزمالء الدراسة وأعضاء المجموعات األخرى البر

 

 موارد إضافّية

مات 
ّ
ّ من أجل المنظ  الغت  ربحية التطّوع: دليل عملي

lhttp://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/001/181/original/13_Vo

unteer_Management.pdf  

http://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/001/182/original/13_Vol

Arabic.pdfunteer_Management_ )باللغة العربّية( 

ي الحدث الذي تقيمه: 
ن
ن يساعدونك ف get-to-https://www.attendstar.com/how- كيفّية جعل المتطّوعي 

event/-your-at-help-to-volunteers 

https://livegreen.recyclebank.com/5-Steps-to-Organizing-a-Community-Service-Project
https://livegreen.recyclebank.com/5-Steps-to-Organizing-a-Community-Service-Project
https://blog.prepscholar.com/community-service-projects
https://blog.prepscholar.com/community-service-projects
http://msue.anr.msu.edu/uploads/237/19558/PlanYourCommServProj_002.pdf
http://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/001/181/original/13_Volunteer_Management.pdf
http://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/001/181/original/13_Volunteer_Management.pdf
http://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/001/182/original/13_Volunteer_Management_Arabic.pdf
http://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/001/182/original/13_Volunteer_Management_Arabic.pdf
https://www.attendstar.com/how-to-get-volunteers-to-help-at-your-event/
https://www.attendstar.com/how-to-get-volunteers-to-help-at-your-event/


ن من أجل حدث ما:   for-volunteers-find-to-https://www.gevme.com/blog/how-كيفّية إيجاد متطّوعي 

event/-an 

 

 السالمة والتخفيف من المخاطر
ي قد 

ي النشاط الذي تقيمه واتخاذ خطوات للتخفيف من هذه من المهم التأكد من تقييم المخاطر البر
 
تكون موجودة ف

 المخاطر. 

 االستعداد المسبق لخطط الطوارئ مثل: •

 الحصول على قائمة تشمل أرقام هواتف األشخاص المعنيّين كافّة .1

 الجوية خطة احتياطية توقّعًا لألحوال  .2
 من المسؤول في حال تعّرضت ألّي مكروه في ذلك اليوم؟ .3

 :هاما هي المعدات التي قد تحتاجها والتأكد من توفر تحديد •
o قم بتزويدها بنفسك 
o اطلب التبرعات 
o اطلب من المتطوعين إحضار معداتهم الخاصة 

النقل   واللوازم الفنية والمسحاة والمطرقة والكتب والجوائز واأللعاب ووسائل االوراققد تشمل األمثلة: 
 والكراسي، إلخ... الماءوالميكروفون و

أو الضجيج أو لكيميائية التعّرض للمواّد ايرتبط بمخاطر مثل تقوم بها لتي قد ل األعماامن إذا كان أي تحديد ما  •

 ر لغباا
o تحديد ما إذا كان يمكن تجنب المخاطر 
o تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى متخصص في الحدث بسبب المخاطر 
o  المخاطر مثل أقنعة الوجه أو سّدادات تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى معدات خاصة للتقليل من

 األذن.
 اثر اطلع فريقك والمتطّوعين لديك عن تقييم المخاطر الخاصة بك وزود الجميع بمعلومات عن أرقام االتصال  •

 حاالت الطوارئ أو اإلجراءات التي يجب القيام بها في حالة التعّرض إلصابة أو مرض مفاجئ
في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط والبقاء على اتصال طوال التخطيط و التواصل مع السلطات المحلية لديك  •

في يوم الحدث لضمان الحصول على دعمهم، على سبيل المثال زيارة مكتب العمدة, المحافظة أو مراكز الشرطة 
 المحلية.

 مرض مفاجئ.أحضر معك أدوات اإلسعافات األوليّة خالل يوم إقامة النشاطات من أجل أّي إصابة مفاجئة أو  •
 أطلع المتطّوعي   عىل المخاطر.  •

 

ي تقييم المخاطر والتخفيف منها: 
 
 استخدم الموارد التالية لدعمك ف

 استمارة تقييم المخاطر -× الملحق 

 موارد إضافّية: 

: Volunteer Nowورقة معلومات عن تقييم المخاطر والتطّوع، موقع 

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

nl.pdf-sheet-information 

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


: Verified Volunteersّوع الخاّص بك، موقع إدارة المخاطر من أجل برامج التط

-For-entManagem-content/uploads/2017/07/Risk-https://www.verifiedvolunteers.com/wp

2.pdf-Whitepaper-Program-Volunteer-Your 

 Know How Non Profitكيفّية إجراء تقييم المخاطر من موقع 

-a-complete-to-https://knowhownonprofit.org/organisation/strategy/internalanalysis/how

1-assessment-risk 

الصور  الموافقة اللتقاط  عّينة من استمارة 

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

se_Form.pdf 

 

وي    ج والتواصل:   التر
ل يوم

ّ
ا! ُيشك

ً
ي المجتمع أيض

 التطّوع ال يفيد المجتمع فحسب بل يبب 
ّ
ي للتواصل مع ميبي للتطوع  إن ي ميب  فرصة لخريج 

ي مجتمعك، وبلدك، ومنطقتك. استفد من زخم اليوم ومن بعضهم البعض ومع األفراد ا
 
رون بالطريقة نفسها ف

ّ
لذين يفك

وسائل التواصل االجتماعي لالحتفال بقيم و عمق الحدث الذي تقيمه وحشد المتطوعي   ومشاركة النتائج والتأثت  الذي 

 وتفانيك. 
ّ
 أحدثه عملك الشاق

ة زك  إن مشاركة المنشورات الجاذبة والواضحة والمثت  لالهتمام عىل شبكة التواصل االجتماعي ستعزز تأثت  عملك و تت 

كاء المحليي   الذين قد يدعمون نشاطك وتواصلك معهم.   للمتطوعي   المحتملي   والشر

تك
ّ
 شارك خط

 استخدم وسائل التواصل االجتماعي لمشاركة الدعوة إىل المتطوعي   أو للتعّرف عىل فرص التطوع. عّينة من ال التدوينات: 

ي المدرسة 
عات من أجل تأمي   كتب للتالميذ ف  ي جمع تت 

ي المنطقة  xxxساعدنا ف 
! أحرص  كتبك إىل xxxف 

ي اليوم  xxxالمدرسة 
. نراك هناك! xxxبي   الساعة الحادية عشر صباًحا والرابعة ب.ظ. ف 

#MEPIDayofService 

ي تقدم مجتمعنا ككل. الجميع مدعو  xxxيسع النشاط 
إىل نشر التوعية حول محو األمية المالية للمساهمة ف 

ي اليوم 
 MEPIDayofService#ابتداًء من الساعة التاسعة صباًحا.  xxxلالنضمام إلينا ف 

 

ا الملحق 
ً
ة إعالنّية -× راجع أيض

ّ
 وضع خط

 شارك نشاطك 

ز هذا هو اليوم المنتظر!  ي يوم الحدث الذي تقيمه   يت 
 
والقّوة الدافعة التحفت   استخدام وسائل التواصل االجتماعي ف

ي 
 
ي جميع أنحاء المنطقة. انضم إىل الحركة للمساهمة ف

 
ي ف ي ميب  ي مبادرة خّريج  مع  مجتمعك ومشاركة  نشاطك بفخرلخّريج 

ي من خالل المشاركة بالتحديثات والصور طوال اليوم باستخدام هاشتاغ  ي ميب   MEPIDayofService#شبكة خّريج 

ي بلدك  IREXintel@ و  USMEPIسماء المستخدمي   @الفريد. كما نشجعك عىل اإلشارة إىل أ
 
والسفارة األمريكية ف

. عينة  ي للسماح بالتفاعل بشكل أكت  والتواصل األوسع عىل وسائل التواصل االجتماعي من أجل يوم التطّوع الخاّص بميب 

 من التدوينات: 

https://www.verifiedvolunteers.com/wp-content/uploads/2017/07/Risk-Management-For-Your-Volunteer-Program-Whitepaper-2.pdf
https://www.verifiedvolunteers.com/wp-content/uploads/2017/07/Risk-Management-For-Your-Volunteer-Program-Whitepaper-2.pdf
https://knowhownonprofit.org/organisation/strategy/internalanalysis/how-to-complete-a-risk-assessment-1
https://knowhownonprofit.org/organisation/strategy/internalanalysis/how-to-complete-a-risk-assessment-1
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


ي الملعب! لدينا 
ي تجميع معدات اللعب الجديدة للتالميذ.  20ندعوك لالنضمام إلينا ف 

متطوًعا يساعدون ف 

ا رائًعا من أجل أطفالنا. 
ً
 MEPIDayofService#لنجعل مجتمعنا مكان

 الهاشتاغ عل وسائل التواصل االجتماعي ومنّصاتها  – Xالموارد: راجع الملحق 

ذات الصلة لإلشارة إليها عند مشاركة نشاطات  للحصول عىل قائمة بالهاشتاغ عىل وسائل التواصل االجتماعي ومنّصاتها 

 يوم ميبي للتطوع.

 شارك نتائجك
 حافظ عىل زخم النشاط بعد الحدث! 

 استخدم وسائل التواصل االجتماعي من أجل شكر المتطّوعي   لديك. عينة من  التدوينات: 

كائك وتسليط الضوء عىل  العمل الذي يقومون به من أجل استخدم وسائل التواصل االجتماعي من أجل التواصل مع رسر

 اآلخرين من خالل مشاركة الفرص المستقبلّية. عينة من التدوينات: 

ء والمشاركة بمهاراتنا من أجل   ي يوم ميبي للتطوع نشكر من جديد @المدرسةالمحلّية من أجل دعوتنا للمج 

#MEPIDayofService ا من الوصول إىل
ّ
ي ذلك اليوم! تبحث  100. لقد تمكن

@المدرسةالمحلّية طالب ف 

 : ي
ون  في   من أجل مشاركة مهاراتهم. يمكن معرفة المزيد من خالل موقعهم اإللكتر  ×××.باستمرار عن محتر

ي قدرة 
ي شكر الجميع الذين خّصصوا من وقتهم وجهودهم وآمنوا بشكل كبت  ف 

بالنيابة عن فريقنا نرغب ف 
ي الحدث عىل التأثت  
 
.  ف يّ  MEPIDayofService#مجتمعنا بشكل إيجان 

 

 تقرير حول فاعلية  النشاط

 . ي ا مع المجلس الدوىلي للبحوث والتبادالت وميب 
ً
 شارك تأثت  عملك عىل وسائل التواصل االجتماعي وأيض

إىل المجلس الدوىلي للبحوث والتبادالت باستعمال الرابط يوم ميبي للتطوع   فاعلية   أرسل الصور مع استمارة تقرير  

 :  التاىلي

 العربية

ية  االنجلت  

 

 : قته بواسطة رابط قصص النجاح التاىلي
ّ
ي دائًما بالنجاح الذي حق ه يمكنك إعالم ميب 

ّ
ر أن

ّ
 تذك

https://mepi.state.gov/alumni-corner/send-success-story / 

ي  نموذج تقرير فاعلية -× الموارد: راجع الملحق   يوم التطّوع الخاّص بميب 

 ومعلومات االتصال أسئلة
: يُ  ونّية إىل المجلس الدوىلي للبحوث والتبادالت عىل العنوان التاىلي مع   mepialumni@irex.orgرج  إرسال رسالة إلكتر

ي #
 
امك ف ق بوسائل التواصل االجتماعي والتر 

ّ
. كما يمكنك أن ترسل إلينا بواسطة MEPIDayofServiceأّي أسئلة تتعل

ي للتطوع  ي ونشاط يوم ميب  ات أخرى عن كيفّية تأثت  تجربتك مع ميب 
ّ
ي صوًرا ومقاالت ومستجد

ون  يد اإللكتر الت 

mailto:mepialumni@irex.org


#MEPIDayofService  ي نشر
 
ي المساعدة ف ي بلد األّم. يمكن للمجلس الدوىلي للبحوث والتبادالت وميب 

 
عىل عملك ف

 به إذا أطلعتنا عليه! العمل الرائع الذي تقوم 

 


