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		للتطوع	میبي	یوم	عن
	مع	لوالتواص	الفریق	روح	وبناء		المجتمعیة		المشاركة	تعزیز	أجل	من	میبي	خّریجي	رابطة	تنظّمھا	حركة	ھو	للتطوع	میبي	یوم	إنّ 

	بھدف	لحةالمص	وأصحاب	میبي	خّریجي	أجل	من	االجتماعي	التواصل	وسائل	قّوة	من	للتطوع	میبي	یوم	یستفید.	األوسع	میبي	شبكة

	الستقرارل					مشتركة	حلول	إنشاء	أجل	من	أفریقیا	وشمال	األوسط	الشرق	في	والفّعالة	الھادفة	بالشراكات	الخاّصة	میبي	قیم	تعزیز

	.المنطقة	في	واالزدھار

	

	على	وتونس	ولبنان	واألردن	وإسرائیل	والعراق	الجزائر	من	MEPI	جيخریّ 	رابطة	في	المؤھلة	البلدان	من	الخریجین	تشجیع	یتم

	تتباین		نأ	یمكن	للتطوع.یوم میبي 	حركة	من	كجزء	المحلیة	مجتمعاتك	في	فیھا	والمشاركة	یّةالمجتمع	اتخدمال	لنشاطات	التخطیط

		الفضلا	بالطریقة	قخالّ 	بشكل	فّكر	محتاجة؛	مدرسة	ترمیم	إلى	وطنیة	حدیقة	تنظیف	في	قضاؤه	یتمّ 	یوم	بین	الخدمات	نشاطات

	!مجتمعك	احتیاجات	دمةلخ

	شاطالن	ھذا	في	نجاحك	دعم	أجل	من.		لذلك	ماديّ 	دعم	أي	تقدیم	یتمّ 	وال	المجتمع	وإشراك	للتطّوع	مكّرس	یوم	ھویوم میبي للتطوع 		إنّ 

	:في	دعمك	أجل	من	ھذه	األدوات	مجموعة	بوضع	میبي	خّریجي	رابطة	فریق	قام	السنوّي،

	وتطبیقھا،	بك	الخاّصة	التطّوع	لنشاطات	التخطیط •

	MEPIDayofService#	ھاشتاغ	باستعمال	االجتماعي،	التواصل	وسائل	على	أحدثتھ	الذي	والتأثیر	جھودك	مشاركة •

	.المستقبلیّة	السنوات	في	نفسھ	الیوم	في	مجتمعاتك	فيیوم میبي للتطوع 	نشاطات	استضافة	في	دعمك •

	

	؟ستتطّوع	كیف:	تصّرف
	.بمیبي	الخاصّ 	التطّوع	یوم	أجل	من	بھ	القیام	في	ترغب	الذي	التطّوعي	العمل	نوع	اختیار	على	األولى	الخطوة	تقوم

	

	بك؟	الخاصّ 	الحدث	تنظیم	في	ترغب	ھل

	.وتنفیذھا	المجتمع	أنشطة	تنظیم	أجل	من	والنصائح	التوجیھ	على	الحصول	أجل	من	ھذه	األدوات	مجموعة	استعمل



	

	القائمة؟	األنشطة		في	التطّوع	أجل	من	طرق	عن	تبحث	ھل

	لبدءا	أجل	من	تساعدك	قد	التي	الموارد	بعض	یلي	ما	في.		متطّوعین	إلى	یحتاجون	الذین	األشخاص	إیجاد	أجل	من	شبكتك	استخدم

	:بالبحث

o األصدقاء	والزمالء	–	اسأل	أصدقائك	وزمالئك	إذا	كانوا	یخطّطون	إلقامة	انشطة		أو	إذا	كانوا	أعضاء	في	مجموعات	

	.متطّوعین	إلى	تحتاج

o المدارس	والجمعیّات	المحلیّة	–	غالبًا	ما	تحتاج	المدارس	والفئات	المجتمعیّة	المحلیّة	إلى	متطّوعین	من	أجل	مساعدتھا	في	كمالإ	

	.بنجاح	عملھا

o وسائل	التواصل	االجتماعي	–	اتبع	ھاشتاغ	#MEPIDayofService	من	أجل	معرفة	المزید	عن	األنشطة	التي	یخطّط	لھا	

	ا.بھ	االشتراك	یمكنك	وكیف	میبي	خّریجي	من	زمالؤك

	

	:إضافیّة	موارد

community-of-examples-https://blog.prepscholar.com/129-:المجتمعیّة	الخدمة	مشاریع	عن	مثاالً 	129

projects-service	

	ناجحة	انشطة	تنظیمل
	التخطیط	في	ام	نشاط	تنفیذ	في	تبذلھا	التي	والجھود	قضیھت	الذي	الوقت	معظم	تخصیص	سیتم	.التخطیط	على	الناجحة	نشطةاأل	تقوم

	.والتحضیر

	األھداف	وتحدید	الحاجة	تقییم

o إیالء	األولویّة	إلى	األشخاص	الذین	تخدمھم	ما:	ھو	األمر	األكثر	إفادة	بالنسبة	إلیھم؟	

o تحدید	ما:	ھو	الھدف	من	ھذا	النشاط؟	

o ما	نوع	التأثیر	القصیر	المدى	أو	الطویل	المدى	الذي	یمكن	لھذا	النشاط	؟یحققھأن 	

o حّدد	أھدافًا	واضحة	من	أجل	نشاط	التطّوع	.	

o انظر	في	التنسیق	مع	منظمة	قائمة	أو	العمل	مع	قائد	مجتمع	آخر	من	أجل	تصمیم	نشاط	بناءذو تأثیر . 

	

	:االعتبار	في	أخذھا	یجب	التي	التوجیھیّة	األسئلة	بعض	یلي	ما	في.	ناجح	نشاط	إقامة	أجل	من	الالزمة	اإلجراءات	ادرس

o أین	سیُقام	ھذا	النشاط؟	

o ما	ھو	عدد	األشخاص	الذین	تتوقّع	منھم	تقدیم	الخدمات؟	



o ما	ھو	عدد	المتطّوعین	الالزم؟	ما	الذي	سیُطلب	من	المتطّوعین	فعلھ؟	
	

	:	نشاطال	إقامة	لغایة	عمل	وخطّة	زمنیًا	جدوالً 	ضع

o ما	ھو	الوقت	الالزم	من	أجل	معرفة	احتیاجات	مجتمعك	ومناقشة	أفكارك	اعضائھ مع	؟	

o ما	ھو	الوقت	الالزم	من	أجل	التمّكن	من	لقاء	السلطات	المحلیّة	والحصول	على	موافقتھا؟		

o ما	ھو	الوقت	الالزم	من	أجل	التواصل	مع	األصدقاء	وأعضاء	المجتمع	لیؤكد		المتطوعون 		مشاركتھم	في	التخطیط	لمشروعك	

		وتنفیذه؟

o كم	مرة	علیك	إجراء	متابعة	مع	أفراد	المجتمع	والمتطوعین؟	

	إضافیّة	اردمو

to-Steps-https://livegreen.recyclebank.com/5-:	مجتمعیّة	خدمات	نشاط		تنظیم	أجل	من	خطوات	خمس

Project-Service-Community-a-Organizing	

	projects-service-https://blog.prepscholar.com/community	:	ناجحة	مجتمعیّة	خدمات	أنشطة		إنشاء	كیفیّة

:	بك	الخاصّ 	المجتمعیّة	الخدمات	لنشاط		التخطیط

0Plhttps://extension.purdue.edu/4h/Documents/Volunteer%20Resources/Past%20Congress%20Lesson%2

ans/Planning%20Your%20Community%20Service%20Project.pdf	

	

	المتطّوعین	حشد

	.واضحة	أدوار	وتحدید	المناسب	الفریق	جمع	علیك	سیكون	بنجاح،	بك	الخاصّ 	المجتمعیّة	الخدمات	نشاط		إنجاز	أجل	من

o متطّوعون	من	أجل	مساعدتك	على	التنظیم	والتخطیط؟	

o متطّوعون	من	أجل	القیام	باإلعالنات	والمساعدة	في	استخدام	متطّوعین	جدد؟	

o متطّوعون	من	أجل	تصمیم	المواد	أو	أخذ	الصور؟	

o متطّوعون	من	أجل	تنفیذ	النشاط.	

	المتطّوعین؟	باستخدام	ستقوم	كیف.	المتطّوعین	من	عّدة	أنواع	إلى	بحاجة	تكون	أن	المرّجح	من

o اجعل	النشاط	قابالً 	للفھم	ومرًحا.	

o ھل	تقترح	نشاطًا	جدیًدا	أو	ھل	ترتكز	على	نجاح	مبادرات	سابقة	مشابھة؟	

o یجب	أن	یكون	لدیك	رسالة	بسیطة	ومختصرة	عن	:	



	.المجتمع	إلى	بالنسبة	ھامّ 	األمر	ھذا	ولماذا	فعلھ	ترید	ما •

	.الجدیدة	المھارات	مثل	المتطّوعون	سبھاتسیك	التي	المزایا •

	.الفعلي	الیوم	وفي	التخطیط	في	المتطوعون	فیھ	سیساھم	الذي	الوقت	لمقدار	واقعي	تقدیر •

o یمكن	لللعم	مع	عةومجم	یسھّل ذلك ثابتة الن	ورلعثا	علی	نعیطوّ لمتا	نلمتفانیا	

	خبرة	دیھمل	یكون	قد	الذین	أو	نفسھا	التفكیر	طریقة	لدیھم	یكون	قد	الذین	وأصدقائك	بك	الخاصة	میبي	خّریجي	بشبكة	ابدأ •

	.تعالجھا	التي	المشكلة	مع	التعامل	في	شخصیة

	.إلیھا	تنتمي	التي	األخرى	المجموعات	وأعضاء	الدراسة	وزمالء	الزمالء	مع	اركةالمش •

	

	إضافیّة	موارد

				ربحیة	الغیر	المنظّمات	أجل	من	عمليّ 	دلیل:	التطّوع

https://maktabatmepi.org/ar/tags/volunteerism	)باللغة	العربیّة(	

	:	ما	حدث	أجل	من	متطّوعین	إیجاد	كیفیّة:	تقیمھ	الذي	الحدث	في	یساعدونك	المتطّوعین	جعل	كیفیّة

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

	المخاطر	من	والتخفیف	السالمة

	.المخاطر	ھذه	من	للتخفیف	خطوات	واتخاذ	تقیمھ	الذي	النشاط	في	موجودة	تكون	قد	التي	المخاطر	تقییم	من	التأكد	المھم	من

	االستعداد المسبق لخطط الطوارئ مثل: •

	الحصول على قائمة تشمل أرقام ھواتف األشخاص المعنیّین كافّة .1

	الجویة خطة احتیاطیة توقّعًا لألحوال  .2

	من المسؤول في حال تعّرضت ألّي مكروه في ذلك الیوم؟ .3

	:ھاما ھي المعدات التي قد تحتاجھا والتأكد من توفر تحدید •

o قم بتزویدھا بنفسك	

o اطلب التبرعات	

o اطلب من المتطوعین إحضار معداتھم الخاصة 

 لماءاالنقل والمیكروفون و  واللوازم الفنیة والمسحاة والمطرقة والكتب والجوائز واأللعاب ووسائل االوراققد تشمل األمثلة: 

	والكراسي، إلخ...

	ر لغباأو الضجیج أو الكیمیائیة التعّرض للموادّ ایرتبط بمخاطر مثل تقوم بھا لتي قد ل األعماامن إذا كان أي تحدید ما  •



o تحدید ما إذا كان یمكن تجنب المخاطر	

o تحدید ما إذا كنت بحاجة إلى متخصص في الحدث بسبب المخاطر	

o  المخاطر مثل أقنعة الوجھ أو سدّادات األذن.تحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى معدات خاصة للتقلیل من	

 أثر حاالتاطلع فریقك والمتطّوعین لدیك عن تقییم المخاطر الخاصة بك وزود الجمیع بمعلومات عن أرقام االتصال  .2

	الطوارئ أو اإلجراءات التي یجب القیام بھا في حالة التعّرض إلصابة أو مرض مفاجئ

مرحلة مبكرة من عملیة التخطیط والبقاء على اتصال طوال التخطیط و في یوم  التواصل مع السلطات المحلیة لدیك في .3

	المحافظة أو مراكز الشرطة المحلیة. العمدة،الحدث لضمان الحصول على دعمھم، على سبیل المثال زیارة مكتب 

	ض مفاجئ.أحضر معك أدوات اإلسعافات األولیّة خالل یوم إقامة النشاطات من أجل أّي إصابة مفاجئة أو مر .4

	.المخاطر	على	المتطّوعین	أطلع .5
	

	:منھا	والتخفیف	المخاطر	تقییم	في	لدعمك	التالیة	الموارد	استخدم

	المخاطر	تقییم	استمارة	-×		الملحق

	:إضافیّة	موارد

		:Now	Volunteer	موقع	والتطّوع،	المخاطر	تقییم	عن	معلومات	ورقة

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

nl.pdf-sheet	

		:Volunteers	Verified	موقع	بك،	الخاصّ 	التطّوع	برامج	أجل	من	المخاطر	إدارة

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

2.pdf-Whitepaper-Program	

and-safety/hazards-and-advice/health-ksmart.org.uk/healthhttps://wor-	موقع	من	المخاطر	تقییم	إجراء	كیفیّة

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

	الصور			اللتقاط	الموافقة	استمارة	من	عیّنة

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

Form.pdf	

	



	:والتواصل	الترویج

	بعضھم	مع	للتواصل	میبي	لخریجي	فرصةمیبي للتطوع  یوم	یُشّكل!	أیًضا	المجتمع	یبني	بل	فحسب	المجتمع	یفید	ال	التطّوع	إنّ 

	تواصلال	وسائل	ومن	الیوم	زخم	من	استفد.	ومنطقتك	وبلدك،	مجتمعك،	في	نفسھا	بالطریقة	یفّكرون	الذین	األفراد	ومع	البعض

	.وتفانیك	الشاقّ 	عملك	أحدثھ	الذي	والتأثیر	النتائج	ومشاركة	المتطوعین	وحشد	تقیمھ	الذي	الحدث	عمق	و	بقیم	لالحتفال	االجتماعي

	تبرزك	و	عملك	تأثیر	ستعزز	االجتماعي	التواصل	شبكة	على	لالھتمام	والمثیرة	والواضحة	الجاذبة	المنشورات	ةمشارك	إن

	.معھم	وتواصلك	نشاطك	یدعمون	قد	الذین	المحلیین	والشركاء	المحتملین	للمتطوعین

	خطّتك	شارك
	:التدوینات	ال	من	عیّنة.	التطوع	فرص	لىع	للتعّرف	أو	المتطوعین	إلى	الدعوة	لمشاركة	االجتماعي	التواصل	وسائل	استخدم

	الساعة	بین	xxx	المدرسة	إلى	كتبك	أحضر!	xxx	المنطقة	في	xxx	المدرسة	في	للتالمیذ	كتب	تأمین	أجل	من	تبرعات	جمع	في	ساعدنا

	MEPIDayofService#!	ھناك	نراك.	xxx	الیوم	في.	ظ.ب	والرابعة	صباًحا	عشر	الحادیة

	لیوما	في	إلینا	لالنضمام	مدعو	الجمیع.	ككل	مجتمعنا	تقدم	في	للمساھمة	المالیة	األمیة	محو	حول	التوعیة	نشر	إلى	xxx	النشاط	یسعى

xxx	 ًابتداء	من	الساعة	التاسعة	صباًحا	.#MEPIDayofService	

	

	إعالنیّة	خطّة	وضع	-×		الملحق	أیًضا	راجع

	 كطاشن كراش

	مبادرة	جيلخّری	الدافعة	والقّوة	التحفیز	تقیمھ	الذي	الحدث	یوم	في	االجتماعي	التواصل	وسائل	استخدام		یبرز!	المنتظر	الیوم	ھو	ھذا

	یبيم	خّریجي	شبكة	مع	نشاطك بفخر  مجتمعك ومشاركة	في	للمساھمة	الحركة	إلى	انضم.	المنطقة	أنحاء	جمیع	في	میبي	خّریجي

	اإلشارة	على	نشجعك	كما.	الفرید	MEPIDayofService#	ھاشتاغ	باستخدام	الیوم	طوال	والصور	بالتحدیثات	المشاركة	خالل	من

	ألوسعا	والتواصل	أكبر	بشكل	بالتفاعل	للسماح	بلدك	في	األمریكیة	السفارةو	IREXintel@	و	USMEPI@	المستخدمین	أسماء	إلى

	:التدوینات	من	عینة.	بمیبي	الخاصّ 	التطّوع	یوم	أجل	من	االجتماعي	التواصل	وسائل	على

	ًعارائ	مكاًنا	مجتمعنا	لنجعل.	للتالمیذ	الجدیدة	اللعب	معدات	تجمیع	في	یساعدون	متطوًعا	20	لدینا!	الملعب	في	إلینا	لالنضمام	ندعوك

	MEPIDayofService#.	أطفالنا	أجل	من

		ومنّصاتھا	االجتماعي	التواصل	وسائل	على	الھاشتاغ	–	X	الملحق	راجع:	الموارد

وم میبي ی		نشاطات	مشاركة	عند	إلیھا	لإلشارة	الصلة	ذات	ومنّصاتھا	االجتماعي	التواصل	وسائل	على	بالھاشتاغ	قائمة	على	للحصول

	للتطوع.



	نتائجك	شارك

	!الحدث	بعد	النشاط	زخم	على	حافظ

	:التدوینات	من	عینة.	لدیك	المتطّوعین	شكر	أجل	من	االجتماعي	التواصل	وسائل	استخدم

	من	ناآلخری	أجل	من	بھ	یقومون	الذي	العمل	على	الضوء	وتسلیط	شركائك	مع	التواصل	أجل	من	االجتماعي	التواصل	وسائل	استخدم

	:التدوینات	من	عینة.	المستقبلیّة	الفرص	مشاركة	خالل

یوم میبي للتطوع 		أجل	من	بمھاراتنا	والمشاركة	للمجيء	دعوتنا	أجل	من	المحلیّة	المدرسة@	جدید	من	نشكر

#MEPIDayofService	.لقد	تمكّنا	من	الوصول	إلى	100	طالب	في	ذلك	الیوم	تبحث!	المدرسة@	المحلیّة	باستمرار	عن	محترفین	

	:	×××.اإللكتروني	موقعھم	خالل	من	المزید	معرفة	یمكن.	مھاراتھم	مشاركة	أجل	من

	في	تأثیرال	على	الحدث	قدرة	في	كبیر	بشكل	وآمنوا	وجھودھم	وقتھم	من	خّصصوا	الذین	الجمیع	شكر	في	نرغب	فریقنا	عن	بالنیابة

	MEPIDayofService#.	إیجابيّ 	بشكل	نامجتمع

	

	تقریر	حول	فاعلیة	النشاط

	.	ومیبي	والتبادالت	للبحوث	الدولي	المجلس	مع	وأیًضا	االجتماعي	التواصل	وسائل	على	عملك	تأثیر	شارك

 :	التالي	الرابط	باستعمال	والتبادالت	للبحوث	الدولي	المجلس	إلىیوم میبي للتطوع 				فاعلیة			تقریر	استمارة	مع	الصور	أرسل

	https://irexorg.formstack.com/forms/impact_sharing_report_arabic	:	العربیة

	https://irexorg.formstack.com/forms/impact_sharing_report	:		اإلنجلیزیة

	

	:التالي	النجاح	قصص	رابط	بواسطة	حقّقتھ	الذي	بالنجاح	دائًما	میبي	إعالم	یمكنك	أنّھ	تذّكر

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

	بمیبي	الخاصّ 	التطّوع	یوم	فاعلیة	تقریر	نموذج	-×		الملحق	راجع:	الموارد

	االتصال	ومعلومات	أسئلة
	أيّ 	مع		mepialumni@irex.org:	التالي	العنوان	على	والتبادالت	للبحوث	الدولي	المجلس	إلى	إلكترونیّة	رسالة	إرسال	رجىیُ 

	البرید	بواسطة	إلینا	ترسل	أن	یمكنك	كما.	MEPIDayofService#	في	والتزامك	االجتماعي	التواصل	بوسائل	تتعلّق	أسئلة

	للتطوع	میبي	یوم	ونشاط	میبي	مع	تجربتك	تأثیر	كیفیّة	عن	أخرى	ومستجّدات	ومقاالت	صوًرا	اإللكتروني



#MEPIDayofService	على	كعمل	في	بلد	األمّ 	یمكن.	للمجلس	الدولي	للبحوث	والتبادالت	ومیبي	المساعدة	في	نشر	العمل	الرائع	

	!علیھ	أطلعتنا	إذا	بھ	تقوم	الذي

	


