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سيشكل مؤتمر القمة العاملي لالتحاد الدويل بشأن االبتكار رحلة غامرة تجمع صّناع التغيري 
وقادة الفكر واالبتكار من جميع أنحاء العامل. وسيستطلع مؤتمر القمة التغيريات اليت يلزم أن 
نجريها يف الجمعيات الوطنية والشبكة ليك تقوى على مواجهة التحديات حارضا ومستقبال، 

والدور الذي يؤديه االبتكار يف مساعدتنا على القيام بذلك. ويكمن الغرض يف الرتكزي على 
تغيري وتحويل ما نفعله، بل وكذلك طريقة عملنا، والتعمق يف دراسة بعض املبادرات 

الرئيسية املنفذة على نطاق الشبكة واالشرتاك يف استحداث مبادرات جديدة. 

لذا نود دعوة الجمعيات الوطنية، واملراكز املرجعية، والفرق التقنية العاملية وسائر أفرقة شبكة 
 جديدة و/أو يف االبتكار و/أو استطالع التغيريات يف العامل و/

ٍ
االتحاد الدويل اليت تفكر يف ُنُهج

أو كيفية إعادة التفكري يف جوانب مختلفة من عملنا، إىل االنضمام إلينا وتنظيم اجتماعها يف 
أثناء مؤتمر القمة.
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معلومات عن 
مؤتمر القمة

سُيعقد مؤتمر القمة يف نريويب بكينيا خالل الفرتة من 26 إىل 28 يونيو 2023. 	 
يا منذ 3 سنوات؛ وستكون هذه أول مرة نجتمع فيها حضور

سيحرض مؤتمر القمة املوظفون واملتطوعون والقادة من الجمعيات الوطنية يف شىت 	 
أصقاع العامل، فضال عن موظفني من االتحاد الدويل وضيوف ممزيين من خارج 

كرث من 200 مشارك ممن يعملون على وضع طرق جديدة  الحركة. ونتوقع حضور أ
للعمل، واالبتكار والتحول داخل برامجهم أو جمعياتهم الوطنية؛

سيضم مؤتمر القمة عروضا وحلقات عمل وجلسات ترويج وجلسات إحاطة، 	 
ودراسات حالة معمقة، وحلقات عمل للتشارك يف اإلبداع، ومسابقات للحلول 
كرث من ذلك بكثري. وسينظم مؤتمر القمة يف بيئة  الربمجية )هاكاثون(، وألعابا وأ

دينامية ومريحة ومفتوحة يمكن لشبكتنا العاملية االجتماع فيها والتعلم من عمل 
اآلخرين ومناقشة أفكار جديدة مع األقران والتخطيط للمستقبل؛

ستنظم جلسات للتواصل والتعاون من أجل مساعدة املبتكرين وصّناع التغيري يف 	 
الصليب األحمر والهالل األحمر على إقامة عالقات جديدة مع أشخاص ذوي فكر 
مماثل قبل االنغماس يف الجلسات التقنية، وسيشمل ذلك لعبة فريدة تنظم يف 

حديقة وطنية يف نريويب؛

سيستلهم مؤتمر القمة محتواه من التحديات العاملية الخمسة والتحوالت السبعة 	 
اليت حددتها شبكة الجمعيات الوطنية يف اسرتاتيجية العقد 2030. وستطور جلسات 

محددة للمساعدة على معالجة هذه التحديات والتحوالت واستكشاف الدور الذي 
يمكن أن يؤديه االبتكار يف املساعدة على تحقيق ذلك.
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أهداف 
االجتماعات

بتنظيم اجتماعكم التقين أو املواضيعي العاملي يف أثناء مؤتمر القمة سيمكنكم:

العمل مع صّناع التغيري املبتكرين داخل الشبكة لتبادل األفكار والتجارب والرؤى 	 
امللهمة والتعلم من بعضكم بعضا. وسُينظم مؤتمر القمة بحيث تتاح للمشاركني 

فرص التفاعل مع املجتمع األوسع نطاقا إما يف جلسات مفتوحة، أو مساحات 
إلقامة العالقات، أو مساحات تعاونية، أو باملشاركة عموما يف أنشطة غري رسمية 

ضمن مؤتمر القمة؛

تنظيم اجتماعكم يف بيئة مواتية للتفكري املفتوح واالبتكار والعمليات اإلبداعية. 	 
وسيصمم مؤتمر القمة تصميما ماديا وثقافيا يسمح للمشاركني باالسرتخاء واإلبداع 

والتفكري وإقامة العالقات؛

حضور جلسات أخرى تقودها فرق مواضيعية وجمعيات وطنية أخرى الستكشاف 	 
التغيري واملستقبل واالبتكار لالستلهام منها واالطالع على أفكار ورؤى جديدة؛

تضمني اجتماعكم عنارص مفتوحة ُيدعى يف إطارها املبتكرون وصّناع التغيري 	 
للعمل وعصف األفكار معكم، والتعقيب على أفكاركم، ومشاركتكم يف 

استحداث مفاهيم جديدة؛

ستدير جمعية الصليب األحمر الكيين جميع الخدمات اللوجستية داخل البلد، بما يف 	 
ذلك عمليات النقل من املطار وإليه، وتنظيم قاعات االجتماعات ومرافق املؤتمرات، 

وحجوزات اإلقامة يف فنادق BOMA، واألنشطة االجتماعية والتموين اإلقليمي 
اإلبداعي لجميع الوجبات؛

كاديمية سولفرينو التابعة لالتحاد الدويل مبادرات تواصل 	  عند الرغبة، ستتخذ أ
إبداعية )تستهدف شبكة االتحاد الدويل من الجمعيات الوطنية( بشأن عملكم 

والحصائل اليت تنتظرونها من مؤتمر القمة، بغية الرتويج للمشاركة يف برنامجكم 
على نطاق أوسع.
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تنظيم اجتماع
سيعقد العديد من الفرق املواضيعية والجغرافية اجتماعاتها يف إطار مؤتمر القمة، وإننا 

نشجعكم على النظر يف أن تحذوا حذوها. وتتمزي هذه االجتماعات عادة بالسمات التالية:

تنظم هذه االجتماعات لشبكة تقنية أو مواضيعية محددة، ولها حصائلها وأهدافها 	 
الخاصة. فعلى سبيل املثال: سيقوم الفريق العاملي التابع لالتحاد الدويل واملعين 

بالتطوع، بالرشاكة مع الصليب األحمر اإلسباين، بعقد اجتماع يف أثناء مؤتمر القمة 
للرتكزي على إعادة التفكري يف العمل التطوعي، والتعريف بنماذج العمل التطوعي 

 جديدة للعمل التطوعي؛
ٍ
املبتكرة، وتصميم تجارب ودروب تعاون جديدة الختبار ُنُهج

ينبغي أن توجه نتائج االجتماع وغرضه نحو االبتكار و/أو أساليب التفكري الجديدة و/أو 	 
الُنُهج الجديدة و/أو املستقبل واسترشافه. وينبغي أال تكون هذه االجتماعات من نوع 
اجتماعات التنسيق العادية، بل ينبغي أن تسهم يف النهوض بربنامج اسرتاتيجي عاملي 

يف املجال املواضيعي املعين؛

تتطلب هذه االجتماعات وقتا أطول، على النقيض من تيسري جلسة قصرية واحدة يف 	 
إطار مؤتمر القمة؛

قد تتضمن هذه االجتماعات عنارص مغلقة وأخرى مفتوحة، أي أن تقترص أجزاء من 	 
االجتماع على املشاركني املدعوين فقط للتعمق يف وضع برامج مبتكرة جديدة يف املجال 
املواضيعي املعين، فيما قد ُتفتح أجزاء أخرى منها أمام جميع املشاركني يف مؤتمر القمة 
لالستفادة من الرؤى املختلفة أو اختبار األفكار أو مد جسور التعاون على نطاق أوسع؛ 

يدعو املنظمون من يشاؤون إىل املشاركة يف االجتماع، ويسعون إىل الحصول على 	 
التمويل الالزم لضمان التنوع العاملي للمشاركني؛

يمكن للمنظمني اإلسهام يف بعض تكاليف تنظيم االجتماع.	 

فإذا كنتم مستعدين لتنظيم اجتماعكم يف أثناء مؤتمر القمة العاملي لالبتكار لعام 2023، 
 .solferino.academy@ifrc.org :فرُيجى االتصال بنا على العنوان

mailto:solferino.academy@ifrc.org
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