
ماذا سيكون النشاط؟
 ما نوع النشاط التصالحي الذي لديك القدرة والتمويل لتنظيمه؟ بعض 

األحداث التطوعية ال تتطلب أي تمويل )على سبيل المثال، سحب 
األعشاب الضارة( ، في حين أن بعضها قد يتطلب المواد التي يجب 

التبرع بها أو شراؤها )مثل الشتالت(. 

تأكد من أنه يمكنك توضيح ما سيفعله المتطوعون بوضوح ، وأين 
سيفعلون ذلك ، وما هي اإلمدادات والمواد التي سيقومون بها إما 
تحتاج إلى إحضار أو ستحتاج إلى تقديم ، وما يمكن للمتطوعين 

إنجازه بشكل واقعي خالل الحدث الخاص بك.

من سيشارك؟
 بعد ذلك ، يجب أن تفكر في عدد ونوع المتطوعين الذين ستحتاج 

إليهم إلنجاز أنشطتك المخطط لها. يمكن أن تستوعب األحداث 
التطوعية مجموعة واسعة من األشخاص. قد تحتوي األحداث 

الصغيرة على 5-3 متطوعين ، بينما قد تستضيف األحداث األكبر 
مئات األشخاص.

يجب عليك أيضا التفكير فيما إذا كان متطوعوك سيحتاجون إلى 
أي تدريب للمشاركة ، وما إذا كان الحدث سيكون متاحا لألشخاص 

من جميع األعمار و القدرات البدنية، و/ أو إذا كنت ستحتاج إلى 
متطوعين مع مهارات محددة. في حين أن موقع أسبوع إحداث فرق 

في SER يوفر منصة لألشخاص من جميع أنحاء العالم للعثور 
على الحدث الخاص بك ، سيكون من المهم أيضا بالنسبة لك القيام 

بالتواصل المحلي لجذب المتطوعين.

تعليمات مضيف الحدث
SER’s Make a Difference Week

يوفر هذا المستند معلومات حول كيفية التخطيط و استضافة 
المتطوعين المحليين كجزء من أسبوع احداث الفرق العالمي.

لو لديك أسئلة بعد مراجعة المعلومات المقدمة هنا، يرجى االتصال 
.info@ser.org

متى يكون أسبوع إحداث فرق؟
سيتم تفعيل أسبوع إحداث فرق القادم من الجمعة 4 يونيو حتى 

الجمعة 11 يونيو 2022.

ما نوع الحدث الذي يمكنني تنظيمه؟
ال تحتاج أحداث أسبوع إحداث فرق إلى أن تكون مختلفة عن حدث 

ترميم المتطوعين النموذجي ، ويمكن أن تحدث في أي يوم خالل 
األسبوع من 11-4 يونيو 2022. بعض األفكار لألحداث مثل:  

الترميم الزراعي، جمع البذور وصنع كرات البذور ، سحب النباتات 
الغازية ، الدراسة العلمية من قبل المواطنين لمواقع الترميم، أو أي 
مواقع أخرى، أي النشاط التصالحي الذي يؤثر بشكل إيجابي على 
 COVID-19 البيئة في منطقتك. يرجى مراعاة أي قيود محلية ل

عند التفكير في نوع الحدث الذي ترغب في استضافته.

تعد فعاليات االستعادة التطوعية فرصا كبيرة ألفراد المجتمع إلعادة 
التواصل مع نظمهم اإليكولوجية المحلية، واالستثمار في أنشطة 

االستعادة ودعمها، وإحداث تأثير إيجابي كبير على بيئتهم. عندما 
تبدأ في التخطيط للحدث الخاص بك، تأكد من وضع هذه األسئلة في 

االعتبار: 

أين سيقام الحدث؟
 يحدد اختيار موقع الحدث الخاص بك األنشطة التي ستكون مجدية 
ومن الذي من المرجح أن يشارك. إذا كنت مهتما بالتخطيط لحدث 

ولكنك لست متأكدا مما يجب عليك فعله ، ففكر في التواصل مع 
الجهات الحكومية المحلية أو المنظمات البيئية للحصول على 

اقتراحات حول األنشطة المحتملة. قد تكون هذه المنظمات مهتمة 
أيضا بالمشاركة في استضافة حدث معك.

https://ser.org


تتضمن أفكار القياسات الشائعة ما يلي: المعالجة، وعدد الشتالت 
المزروعة، أو وزن األنواع الغازية التي تمت إزالتها. بعد اختتام 

أسبوع إحداث فرق، سنقدم لك عرضا بسيطا نموذج لمساعدتك 
في جمع / اإلبالغ عن هذه البيانات األساسية. يمكنك اختيار جمع 
معلومات إضافية أيضا. يرجى التأكد من تسجيل عدد المتطوعين 

الذين يحضرون الحدث الخاص بك.

info@ser.org إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بنا على

المتطوعون من مشاركة األدوات؟ خطط لمقدمة في بداية الحدث 
لتبلغ المشاركين باإلرشادات التي سيحتاجون إلى اتباعها ، ويكونوا 

مستعدين لكل من الكمامة ومعقم اليدين.
من الجيد جمع معلومات االتصال بالمتطوعين في بداية الحدث في 

حالة تحتاج إلى تسهيل تتبع المخالطين. نريد أن يحصل جميع منظمي 
الفعاليات والمتطوعين لدينا على تجربة آمنة وإيجابية خالل أسبوع 

إحداث فرق، وهذا يعني اتباع جميع إرشادات COVID-19 المحلية 
بعناية.

السالمة: قبل الحدث، تأكد من القيام بمسح شامل في موقعك. الحظ 
أي مخاطر محتملة )مثل التضاريس الوعرة والمنحدرات الحادة 

وحركة المرور والحياة البرية والتعرض للطقس وما إلى ذلك(. أبلغ 
متطوعيك بأي مخاطر قبل الحدث ، وأخبرهم بالمالبس أو اللوازم 

التي سيحتاجون إليها لهذا اليوم.

فكر في إحضار الماء وواقي الشمس ومجموعة اإلسعافات األولية 
إلى الحدث الخاص بك. إذا كان موقعك بعيدا، فيرجى التأكد من 

وضع خطة إخالء طارئة في المقدمة. ضع خطة احتياطية للحدث 
الخاص بك في حالة منعك الطقس العمل بأمان على موقعك.

الخدمات اللوجستية للفعاليات:
يمكن أن يساعد التخطيط للخدمات اللوجستية لحدثك التطوعي مقدمة 

لمنع حدوث مشاكل غير متوقعة. 
تتضمن بعض األشياء التي يجب مراعاتها ما يلي:

 
الترويج: تأكد من معرفة المتطوعين الحدث الخاص بك! باإلضافة 

 SER’s Make a إلى إضافة الحدث الخاص بك إلى  موقع
Difference Week ، يجب أن تخطط لإلعالن عن الحدث الخاص 

بك من خالل وسائل التواصل االجتماعي ومواقع الويب والنشرات 
اإلخبارية والنشرات في المراكز المجتمعية ، التواصل المباشر مع 
المجموعات التي قد تكون مهتمة، أو األخبارالصحفية المرسلة إلى 

محطات اإلعالم المحلية.

عندما ترسل الحدث الخاص بك إلى موقع أسبوع إحداث فرق، سيتم 
عرضه على خريطة تفاعلية تساعد المتطوعين المحليين في العثور 

على سجل لذلك.

التسجيل: كيف سيقوم المتطوعون المحليون بالتسجيل في فعاليتك؟ 
هل ستقوم بإعداد نظام تسجيل على شبكة اإلنترنت ، هل يحتاج 
األشخاص إلى مراسلتك عبر البريد اإللكتروني ، أم أنك ستقوم 

بالترويج للحدث دون تسجيل؟ هذا قد يكون مصدر قلق خاص في 
المناطق التي توجد بها القيود المتعلقة بكوفيد على حجم التجمعات.

هيكلية اليوم: على الرغم من أن الحدث التطوعي الخاص بك ال 
يحتاج إلى اتباع جدول زمني صارم ، تأكد من التخطيط للهيكل العام 
لليوم ومتى ستحدث األنشطة. كن مستعدا مع المتطوعين للظهور في 

وقت مبكر أو متأخر.

متى سيبدأ الحدث وينتهي؟
 يمكنك استضافة حدث تطوعي في أي يوم من أيام أسبوع إحداث 

فرق )11-4 يونيو(. من المهم النظر في العطالت المحلية عند 
جدولة حدث. من المهم أيضا التفكير في الوقت من اليوم الذي قد 

يكون األفضل لنشاطك والمشاركين. نتوقع أن تقام معظم األحداث 
في عطالت نهاية األسبوع، ولكن يمكنك أيضا استضافة حدث 

مسائي خالل األسبوع إذا كان من المرجح أن يعمل ذلك بشكل أفضل 
لمتطوعيك. إنه من دواعي سروري األمر متروك لك تماما.

لماذا التطوع؟ 
وأخيرا، تأكد من أنه يمكنك أن تشرح لمتطوعيك سبب أهمية 

مشاركتهم. من خالل مقدمة جيدة لتاريخ الموقع، البيئة المحلية ، 
والنتيجة المتوقعة من أفعالهم. سوف تقطع شوطا طويال نحو إعطاء 

المتطوعين إحساسا من المشاركة مع المشروع والنظام البيئي المحلي 
الخاص بك. من خالل المشاركة في أسبوع إحداث فرق، سيكون 

الناس جزءا من عملية ترميم جماعية لحدث ذو تأثير عالمي.

يجب عليك أيضا التفكير في كيفية قياس إنجازات ومعرفة 
المتطوعين بكيفية العمل. إذا كنت تزيل نوعا غازيا، فيمكنك القياس 

بعدد أكياس القمامة المملوءة أو وزن الكائنات الحية التي تمت 
إزالتها. إذا كنت تزرع أو تزرع، فيمكنك قياس المنطقة المعالجة، 

وعدد الشتالت المزروعة، أو وزن انتشار البذور.

هل تريد أن يكون لديك احتفال صغيرمع الموسيقى والوجبات 
الخفيفة في نهاية الحدث؟ التقط صورا أو مقاطع فيديو لمشاركتها مع 
المتطوعين أو على وسائل التواصل االجتماعي أو على موقع الويب 
أو النشرة اإلخبارية لمؤسستك. سنطلب من جميع المضيفين مشاركة 

 SER التقارير هذه )باإلضافة إلى صورومقاطع فيديو للحدث( مع
حتى نتمكن من اإلبالغ عن التأثير العالمي الجماعي ألسبوع إحداث 

فرق.

اعتبارات سالمة الحدث
بروتوكوالت COVID-19: تعرف على بروتوكوالت إرشادات 

COVID-19 المحلية والنظر، في كيفية تأثيرها على الحدث 
الخاص بك - هل ستحتاج إلى الحد من حجم الحدث؟ هل سيتمكن

ضع خطة لكيفية تعريف المتطوعين بفرص الترميم في الموقع وعلى 
الحدث. إذا كنت بحاجة إلى تدريب متطوعيك ، فاجعل التدريب 

والمدربين مستعدين تماما لهذا الجزء من المشروع. إنشاء جدول 
زمني، خاصة في المناخات الحارة أو الباردة بشكل خاص للتأكد 

من أنك خططت لقضاء فترات راحة للناس لشرب الماءوالتبريد ، 
أو لديهم فرصة لإلحماء. كن مستعدا لعدد أكبر وأقل من األشخاص 
مما كان متوقعا )بعض األشخاص الذين يسجلون لن يحضروا، وقد 

يحضر بعض األشخاص الذين لم يسجلوا(.

التكلفة: في حين أنه من الممكن استضافة حدث ترميم تطوعي 
دون أي تكلفة، فمن المهم مراعاة التكلفة المحتملة للمواد واألدوات 

والتصاريح والمياه / الوجبات الخفيفة للمتطوعين. هناك العديد 
من الخيارات المتاحة لرعاية األحداث المحلية. قد تكون الشركات 

المحلية أو البلديات مهتمة بالمساهمة في الحدث الخاص بك - غالبا 
عن طريق توفير المرطبات أو أدوات اإلقراض لفريقك.

المواد: في مرحلة التخطيط المبكرة للحدث الخاص بك ، يجب 
أن تفكر في أنواع المواد التي قد تحتاجها وكيف ستوفرها. تعيين 

شخص ما ليكون مسؤوال عن جمع أي المواد وإحضارها إلى 
موقع المتطوعين الخاص بك في الوقت المحدد ليوم الحدث. تذكر 
أن تخطط لعودتهم إذا تم إعارتهم. إذا كان مشروعك ينطوي على 
إزالة المواد )مثل القمامة أو األنواع الغازية( ، فضع خطة للمكان 

الذي ستذهب إليه هذه المواد ، وللحصول على أكياس جمع للمواد ، 
وللتخلص اآلمن والقانوني بعد الحدث.

إمكانية الوصول: كيف سيصل متطوعوك إلى موقعك؟ هل هناك 
قيود على عدد المركبات التي يمكن أن تقف في الموقع، أو نوع 

السيارة هل تحتاج إلى الوصول إليه؟ إذا كان المتطوعون بحاجة 
إلى وسائل النقل ، فتأكد من التخطيط لذلك في وقت مبكر. تأكد من 
أن جميع المتطوعين لديك تعرف متى وأين تلتقي. كن واضحا مع 

متطوعيك حول ظروف الموقع إلعدادهم ألي تحديات قد يواجهونها 
في التنقل داخل موقعك.

المرطبات: إذا كنت تقدم الماء والوجبات الخفيفة، خطط للمكان 
الذي ستأتي منه وكيف ستتخلص من أي نفايات. قم بتعيين شخص 

ما ليكون مسؤوال عن المرطبات. إذا لم يكن لديك ميزانية للمياه 
والوجبات الخفيفة ، فذكر متطوعيك بإحضار مياههم الخاصة ، ولكن 

ال تزال تخطط للحصول على مياه إضافية في متناول اليد في حالة 
نسيان أي شخص.

تقارير األحداث: لمشاركة تأثير أسبوع إحداث فرق، نحن سوف 
تحتاج إلى بعض البيانات! خالل الحدث الخاص بك، من فضلك التقط 

الكثير من الصور ومقاطع الفيديو )بموافقة متطوعيك(. تذكر أن 
تسجل عدد المتطوعين الذين كان لديك ومقاييس نجاحك. سنقوم بجمع 

ودمج كل هذه البيانات في تقرير نهائي ، لذلك القياسات التي هي 
سهلة للمقارنة بين المشاريع المفيدة بشكل خاص.


