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كرايس متحركة جرى تكييفها. اختبار مناذج مختلفة من الكرايس املتحركة مصممة لألرايض الوعرة والرملية لتعزيز 
تكييفها محليًا وإنتاجها )النيجر(.
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ما من تعريف موحد لالبتكار. أما بالنسبة للجنة الدولية، فإنه ميثل وسيلة لفعل األشياء بطريقة مختلفة 
وعىل نحٍو أفضل – وينطوي عىل التحسني املستمر، واالستجابة لالحتياجات والسياقات املتطورة، والتنبؤ 

باملستقبل واالستعداد له، ودعم التحوالت املؤسسية.

يف اللجنة الدولية، ال تنحرص الجهود الرامية إىل تحقيق االبتكار يف فريق واحد بعينه. فخالفًا لذلك، تبذلها 
ضمن املؤسسة مختلف الوحدات والدوائر والبعثات التي تدفع إىل تجاوز حدود طرائق عملنا. من غزة إىل 

غوما، ومن وحدات املاء واإلسكان إىل وحدة األشخاص املحتجزين، تؤدي كل وحدة دوًرا يقع عىل عاتقها.

وتُجرب ابتكارات اللجنة الدولية مجموعة من الحلول املختلفة - من تقنيات جديدة، إىل منتجات جرى 
تكييفها، إىل عمليات معاد تصميمها، إىل آليات جديدة للرشاكة والتمويل - يف مجاالت برنامجية رئيسية.  
أكرب مشرتكة  لجهود  املتينة  األسس  يُريس  اآلخر  البعض  أن  مراحل، يف حني  التحسينات عىل  بعض  وتُنفذ 
بني مختلف الدوائر، مثل التحول الرقمي والبيانات، والتحول يف مجال الطاقة، والصحة الرقمية، والواقع 

االفرتايض.

االبتـــكار يف اللجنة الدولية

الواقع االفرتايض للتدريب املتعلق بالقانون الدويل اإلنساين. تطوير أدوات تدريب تفاعلية لزيادة التبادل ومستوى 
التعليم واحرتام القانون الدويل اإلنساين )التعاون بني املنظامت(.
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ــر  ــل توفـ ــن أجـ ــدن مـ ــن املـ رشاكات بـ
رعاية صحية أكرث أمانًا

املناطق  يف  والدبلوماسية  املدن  بني  الرشاكات  تُخترب 
املامرسات  أفضل  ملشاركة  طريقة  باعتبارها  الحرضية 
وإيجاد نُهج جديدة لحامية الرعاية الصحية يف البيئات 

الحرضية.

الصـــور  عـــى  التعـــرف  تقنيـــات 
ــز«  ــار »الدرونـ ــدون طيـ ــرات بـ والطائـ

واالستشعار عن بعد 

أو  الصناعية  األقامر  جمعتها  التي  الصور  تُستخدم 
تقنيات  مبساعدة  تُعالج  والتي  طيار  بدون  الطائرات 
من  وتحليلها،  البيانات  جمع  لتحسني   - اآليل  التعلم 
لحق  الذي  الدمار  تقييم  من  ترتاوح  تطبيقات  خالل 
)األمن  املحاصيل  رصد  إىل  )الحامية(،  األساسية  بالبنية 
االقتصادي(، لتحديد مواقع القبور )الطب الرشعي(، إىل 
الكشف عن األلغام األرضية ومخاطر املتفجرات )التلوث 

باألسلحة(. 

أمثلة

الواقع املُمتد 

لتوسيع  االفرتايض  بالواقع  املعنية  الوحدة  من  يُستفاد 
القطاع  يف  املُمتد  للواقع  العميل  واالستخدام  املعرفة 
إرشاك  إىل  املنارصة  أنشطة  إىل  التدريب  من  اإلنساين، 

الجهات الفاعلة.

تطبيقـــات »شـــات بـــوت« لجائحـــة 
كوفيد-19 

برنامج  )استخدام  بوت«  »شات  تطبيقات  تُستخدم 
للذكاء االصطناعي ميكنه محاكاة محادثة مع مستخدم 
املتعلقة  األسئلة  عن  تلقائيًا  لإلجابة  طبيعية(  بلغة 
املعلومات  إىل  املستخدمني  وتوجيه  كوفيد-19  بجائحة 
واإلرشادات الصحيحة، وتحسني التواصل بني املتخصصني 
يف وحدة الطب الرشعي يف أفريقيا وتقليل عبء العمل 

عىل الفريق اإلقليمي.
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املبـــادئ التي تحكم التصميم
بينام تتباين ابتكارات اللجنة الدولية من حيث حجمها ونطاقها وموضوعها، فإنها تسرتشد جميًعا مبجموعة مشرتكة 
من املبادئ. وقد ُصممت هذه املبادئ لوضع األشخاص يف صميم االستجابة والرتكيز عىل إضافة القيمة والجهود التي 

تتطلع إىل املستقبل، مع إدراج النطاق الواسع لألبعاد األخالقية التي يتسم بها عملنا.

تجريبي

يخترب شيئًا جديًدا أو إدخال تحسني عىل عنرص قائم، غالبًا بطريقة أرسع وأكرث تكراًرا.

ذو تأثر كبر

يستجيب الحتياجات محددة بوضوح للمجتمع أو املنظمة والقدرة عىل إيجاد قيمة ملموسة.

يتمحور حول الناس

يضع املستخدمون - السكان املترضرون أو موظفو اللجنة الدولية أو البلديات املحلية - يف محور وضع 
الحلول.

يركز عى املستقبل

يتوقع التحديات واملعوقات والفرص املستقبلية ويخطط لها.
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رحلة االبتكار

ليس االبتكار أمرًا جديًدا عىل اللجنة الدولية. فلطاملا استخدمت املنظمة اإلبداع واملجازفة يف عملياتها، وعرفت تتكيف 
لتنفيذ أنشطتها األساسية.

ومع ذلك، بدأت الرحلة الرسمية لالبتكار داخل اللجنة الدولية يف عام 2014. إذ كان الرتكيز منصبًا عىل مراحل تنمية 
مبكرة وأفكار استكشافية، ولكنه مل يَُقَدم دعم منهجي أو مل يتم توسيع نطاق الدروس املستخلصة أو نرشها.

ومع حلول عام 2017، انطلقت مرحلة جديدة: إذ أصبح االبتكار مرتسًخا داخل مكتب املدير العام للجنة الدولية. فقد 
أُنشئ مجلس إدارة مخصص وفريق من أجل تعزيز أفكار االبتكار ودعمها يف إطار نهج اسرتاتيجي وطوعي بدرجٍة أكرب.

واليوم، بات هناك مجتمع من الجهات املتعاونة ومجموعة متنامية من املبادرات التي تستكشف طرقًا جديدة للعمل 
ومعالجة املشاكل. ومثة أيًضا أحداث عاملية مثل حلقة عمل InspiRED Days، تسعى إىل بناء مهارات املشاركني يف 

مجال االبتكار وترسيع سبل االتصال بني مختلف أقسام املنظمة وخارجها.

ومع ذلك، ال تزال الحوافز التنظيمية لالبتكار متنوعة، ما قد يجعل التوافق عىل األولويات االسرتاتيجية وتنفيذها أمرًا 
صعبًا. عالوة عىل ذلك، مثة حاجة إىل جهود إضافية لرتسيخ ثقافة تجريب حلول غري معروفة وتقييمها ميكن أن تربهن 

عىل جدوى الفكرة، وتطبيق نهج يركز عىل املستقبل.
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حلقة عمل InspiRED Days العاملية لالبتكار )ترشين الثاين/ نوفمرب 2019(.
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التحديات والبناء عىل ما تحقق من نجاح حتى اآلن، تتواصل مسرية رحلة االبتكار حاليًا من خالل  وإدراكًا لهذه 
االبتكار 3.0 التي تنطوي عىل اعتامد نهج اسرتاتيجي إلدارة مجموعة املبادرات، ويعطي األولوية لالبتكارات حسب 
نوعيتها وموضوعاتها لتحقيق تأثري برنامجي أكرب واسترشاف أعمق للمستقبل املجهول الذي نواجهه. ويف حني تتخذ 
الحصُة األكرب من استثامرات اللجنة الدولية شكل أنواع معتادة وجديدة من االبتكارات، فإن الهدف هو تحقيق مزيج 
مناسب من أربع جهات )انظر الرسم البياين أدناه(. وبهذه الطريقة، ميكن أن يساعد االبتكار املنظمة عىل التكيف مع 

املعوقات العديدة يف عاملنا رسيع التغري ودفع عجلة التحول التي تركز عىل املستقبل.

.Almanach الفرق الصحية بنيجرييا واملقر الرئييس التي تعمل عىل مرشوع
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الروتني التغيري الجذري

االبتكار املزعزع عملية التحويل
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مستوى التجديد التقني
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النهج والدعم الحاليان

اليوم، يعمل الفريق املعني بتيسري االبتكار الذي ينبثق من مكتب املدير العام عىل دعم االبتكار يف جميع أنحاء 
املنظمة، مع الرتكيز عىل: 

تجربة األفكار املنطلقة من امليدان )التخصصات والبعثات(؛ 	
تلبية االحتياجات املؤسسية األكرب من خالل الفرق املعنية مبواجهة التحديات؛ 	
تعزيز ثقافة االبتكار مع الرتكيز عىل املهارات والعقليات والتعلم. 	

وهذا يستلزم العمل مع الزمالء يف مختلف الدوائر والبعثات لتحديد أفكار ابتكارية والتعجيل بها فاملسألة تتعلق 
بالتفكري يف حلول محتملة، أو إجراء تحليالت تنظيمية، أو إقامة اتصاالت عرب املنظمة، أو توفري األموال، أو الرتكيز عىل 

القدرات عىل استرشاف املستقبل.

هل لديك فكرة؟

إذا كانت لديك فكرة تعتقد أنها ميكن أن تستفيد من الدعم املقدم لالبتكار - عىل شكل املناقشة أو تصميم 
منهجيات أو توفري التمويل األويل - فاتبع الخطوات التالية:

1.  امأل منوذج الفكرة    
لوصف فكرتك. 

2.  فكر يف كيفية دمج املبادئ التي تحكم التصميم والتوجهات املواضيعية املتعلقة باالبتكار يف   
فكرتك.

3.  تواصل مع الفريق املعني بتيسري االبتكار إلجراء محادثة مفتوحة وبناءة وممتعة وتحديد   
الخطوات التالية املحتملة.

منوذج الفكرة )ُمتاح ملوظفي اللجنة الدولية فحسب(

يف حني يشكل دعم املبادرات املدفوعة من مختلف التخصصات باللجنة الدولية وبعثاتها جزًء مهاًم من عمل الفريق املعني بتيسري االبتكار، 

هناك عنرص آخر يتمثل يف تحديد )فرق معنية مبواجهة التحديات(. وقد صممت هذه الفرق لتلبية االحتياجات املؤسسية األكرب من خالل 

استقطاب خرباء مرموقني من داخل املنظمة وخارجها لتحديد القوى املحركة والفرص املتاحة واالسرتاتيجيات املشرتكة بني دوائر املنظمة. 

وتشمل هذه املوضوعات التحول يف مجال الطاقة والنامذج التشغيلية االجتامعية والصحة الرقمية واستخدام التقنيات الجديدة، مثل الواقع 

االفرتايض.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NFOKnnxJik2nl3mXz4zHY0qP5K76bRlPqLY7PEBGbUZUNDRJSE9DRlRFTDNVWDlHMDVHWVAwSEQxVS4u&wdLOR=c102BF2B0-8BD4-4744-830B-549D047B70E1
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 االبتكار 3.0 )2022-2020(

ترسيع إيجاد أفكار ابتكارية وتيسريها من خالل نهج اسرتاتيجي إلدارة مجموعة من مبادرات االبتكار والتوجهات 
املستقبلية بناًء عىل االسرتاتيجية املؤسسية للجنة الدولية 2022-2019.

املواضيعية* التوجهات 

*  باإلضافة إىل هذه التوجيهات املواضيعية الثالثة، ال تندرج بعض القضايا امللحة يف إطار االبتكار 3.0. ففي عام 2020، جرى إعادة توجيه موارد متعلقة باالبتكار أيًضا لدعم 

االستجابة لجائحة كوفيد-19 واملساهمة يف الوقت ذاته يف توجهات مواضيعية أخرى.

تُبذل جهود للبحث والتأثري عىل سبل تأثري التقنيات 

الحالية واملحتملة عىل االستجابة اإلنسانية واستمرار 

هذا التأثري - مبا يف ذلك الفرص واملخاطر واملعوقات 

مع  القتال،  ساحات  يف  السلوكيات  إىل  باإلضافة   -

الرتكيز عىل دعم احرتام القانون الدويل اإلنساين.

إىل  الوصول  تحسني  عىل  تعمل  مبادرات  تتخذ 

ومستدامة  التأقلم  عىل  وقادرة  آمنة  طاقة  مصادر 

من   - وعملياتها  الدولية  للجنة  التحتية  للبنية 

استكشاف  إىل  املختلفة،  التقنيات  استخدام 

قدرات  بناء  إىل  والتمويل،  للرشاكة  جديدة  مناذج 

الطاقة عىل  مجال  التحول يف  من  كجزء  املوظفني. 

مستوى املنظمة.

الحصول عىل  البيئات الحرضية من أجل املساعدة عىل ضامن  للعمل يف  توضع مناهج جديدة ومتطورة 
الخدمات األساسية، وتعزيز قدرة املجتمعات املحلية ومقدمي الخدمات بها عىل الصمود، ومواصلة الرتكيز 
عىل التعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية، ومن بينها السكان املترضرون، والجمعيات الوطنية، والسلطات 

املحلية والبلدية.

الضغوط 
التي تتعرض لها 

املناطق الحرضية واالحتياجات
طويلة األمد 

الحروب الحديثة 

واملستقبلية 

البيئة 

والنزاع 

الداعمة العوامل 

  التنوع

واإلدماج 

  النامذج التشغيلية 
الجديدة

  املعارف املستمدة من  
العلوم السلوكية

  التكنولوجيات
الجديدة

  الرشاكات والشبكات 
والنظم اإليكولوجية

  القدرات املؤسسية
 والثقافة
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 نظرة عامة عـــى مبادرات متعلقة باالبتكار
)2020-2018(

قامئة مببادرات مدعومة من الفريق املعني بتيسر االبتكار
)ُمتاحة ملوظفي اللجنة الدولية فحسب(

 56
 مبادرة لالبتكار
جرى متويلها

 24
بعثة جرى

دعمها

 27
وحدة جرى

متثيلها

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DIRGEN/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_DIRGEN/Activities/INNOVATION/Communication/KEY%20DOCUMENTS/List%20Innoboard%20Funded%20Initiatives_2020update_option2.docx&action=default
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مسارات التحول
تأيت غالبية مبادرات االبتكار من العاملني مبختلف التخصصات باللجنة الدولية ومن بعثاتها التي تسعى 
إىل تلبية احتياجات محددة يف سياق محدد. وميكن إعادة إعاملها يف حاالت أخرى. ومبجرد إطالق مبادرة 
لالبتكار، فإنها تستغرق عموًما من 3 إىل 12 شهرًا إلثبات جدوى الفكرة، األمر الذي ميكن أن يستلزم البحث 
واالختبار والتعلم والتكرار. وإذا نجحت إحدى املبادرات يف إثبات جدوى فكرتها، فيمكن أن تتبع مسارات 

مختلفة نحو التكامل املايل والتكامل من الناحية الربنامجية.

اتبعت أكرث من 70% من املبادرات املتعلقة باالبتكار التي أطلقت يف 2018-2019 املسار 1: اعتامدها 
لجهود  واضحة  وظيفة  وتشكل هذه  العاملية.  االسرتاتيجية  النتائج  لتحقيق  التخطيط  يف  مبارش  بشكل 
مدروسة ومنظمة جيًدا لالبتكار، ال سيام عندما يتعلق األمر بدعم التحسينات التدريجية أو معالجة نقاط 
ضعف الربامج املتعلقة بتقديم خدماتنا. وغالبًا ما تتطلب بعض املسارات األخرى مشاركة ودعاًم تنظيميًا 

كبريًا وموارد برشية ومالية وتغيريًا يف سلوك ورؤية مستقبلية. مبعنى آخر، التفكري للمدى الطويل!

ت
ق املبادرا

إطال
ى الفكرة

ت جدو
 إثبا

ت التالية
الخطوا

املسار 3 

تقديم املبادرات إىل مكتب إدارة املشاريع

يُطبق نهج مشاريعي لتيسري توسيع نطاق 

املبادرات ونرشها، مبا يف ذلك الحلول التقنية 

املدمجة يف اإلطار املؤسيس لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ومنوذج للقدرات عند الحاجة. 

املسار 4 

منوذج أعامل جديدة

يستمر البحث يف مناذج األعامل الجديدة التي 

لديها القدرة عىل زيادة شمولها وزيادة استغالل 

املوارد، مع الرتكيز عىل قضايا التعاون يف اإلبداع، 

وامللكية الفكرية، والتسويق.

املسار 2 

متويل إضايف للمبادرة - جولة ثانية

هناك حاجة إىل مزيد من االختبارات إلقامة 

الدليل عىل إمكانية تطبيق الفكرة )أي حجم 

عينات أكرب، يف سياق مختلف، وما إىل ذلك( بناًء 

عىل النتائج والدروس املستفادة من االختبارات 

األولية.

املسار 1 

اعتامد املبادرة بشكل مبارش يف التخطيط لتحقيق 

النتائج

تُدمج يف األعامل اليومية عىل: 

• مستوى البعثة؛

• مستوى خطة العمل العاملية.

املسار 5 

إيقاف العمل  

ميكن أن يحدث ذلك نتيجة: عدم إقامة الدليل عىل 

إثبات جدوى الفكرة أو تغيري األولويات املؤسسية 

والربنامجية، أو حدوث تغريات غري متوقعة يف إنشاء 

مبادرة ما )أي من ناحية التوظيف، واألمن، إلخ(. 
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الرئيسية املنهجيات 

دورة االبتكار  

متثل دورة االبتكار منهجية تتيح التنقل عرب مختلف مراحل عملية االبتكار – من تحديد املشكلة إىل اإلدماج والقياس – 
من أجل تصميم أفضل الحلول املمكنة وتنفيذها. ويتمثل الجانب الرئييس يف وضع املستخدمني، وال سيام احتياجاتهم 

وخرباتهم وسلوكياتهم، يف صلب الحلول.

للمزيد:
االستامع إىل العرض املقدم يف حلقة عمل InspiRED Days حول دورة االبتكار واالطالع عىل الرسم البياين )ُمتاح 

ملوظفي اللجنة الدولية فحسب(.

االسترشاف منهجيات   

بينام يشكل التنبؤ باملستقبل رضبًا من رضوب املستحيل، يكون التوقع أمرًا رضوريًا. ومتثل منهجية االسرشاف اآلخذة 
يف الشيوع بصورة متزايدة بشأن التحول من رد الفعل إىل النظر يف التأثريات املستقبلية والنظامية للتغيري: ما املخاطر 
املستقبلية؟ ما الفرص املستقبلية؟ كيف سيطور العمل يف املجال اإلنساين؟ ومن ثم، مام يجب تغيريه اليوم لتحسني 

عمل الغد؟
 

للمزيد:
لالستامع إىل عرض عن منهجيات االسترشاف، يٌرجى االطالع عىل هذه الصورة.

يواصل الفريق املعني بتيسري االبتكار استكشاف فرص التعلم، وتبادل اآلراء واملعلومات بني النظراء، والحشد عىل 
املستوى العاملي. وتدرس لهذه الغاية نُُهج تعلم مختلطة ووضع وحدة متهيدية جديدة حول االبتكار يف اللجنة الدولية.

انتظر!

أنا قادمة!

دورة ثابتة مقابل دورة االبتكار

https://login.ext.icrc.org/my.policy
https://vimeo.com/446786310/da1ca15e79
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://thevoroscope.files.wordpress.com/2015/12/futurescone-cdb.png&imgrefurl=https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/&tbnid=RP6wRoSDypO7qM&vet=1&docid=xagXGCuYtZ1NtM&w=869&h=590&itg=1&hl=en-ch&source=sh/x/im
https://vimeo.com/446784020/3301b0b328
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جهات االتصال

إذا كنـــت تريد معرفة املزيد حول االبتكار

 انضم ملجموعة املامرسني لتبادل األفكار والخربات والدروس.

 مجموعة JIVE لالبتكار 
)ُمتاحة ملوظفي اللجنة الدولية فحسب(  

 ميكنك زيارة مدونة InspIRED للحصول عىل أمثلة عن االبتكار يف اللجنة الدولية.

INSPIRED مدونة
 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب يف التحدث إىل أحد أعضاء الفريق املعني بتيسري االبتكار، فأرسل إلينا رسالة 
.innovation@icrc.org من خالل الربيد اإللكرتوين

Mima Stojanovic
مديرة حافظة االستثامر

Melissa Kiehl
مستشارة معنية باالبتكار يف مجال الواقع 

املُمتد

 Fabrice Lauper
 مستشار يف تقنيات التحول الرقمي 

والبيانات املعنية باالبتكار

Nan Buzard
رئيس قسم االبتكار 

Elsa Gehanne
مسؤولة معنية باالبتكار

يدير املجلس املعني باالبتكار الفريق املعني بتيسري االبتكار مجلس إدارة مخصص ومؤلف من: روبري مارديني )املدير العام(، هيلني دورهام )مديرة دائرة القانون الدويل والسياسات 

اإلنسانية(، بالتزار شتيلني )مدير دائرة التحول الرقمي والبيانات(، جنيفر هاوسامن )مدير دائرة اإلعالم وإدارة املعلومات(، باتريك يوسف )املدير اإلقليمي للعمليات يف أفريقيا(، أدولفو 

غارسيا )مراقب مايل، دائرة املوارد املالية والشؤون اللوجستية(.

mailto:innovation@icrc.org
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Thao Whelan، عاملة متخصصة يف البيانات الجغرافية واالستشعار عن بعد.

Erik Tollefsen، مدير وحدة التلوث باألسلحة.

J.
 R

. T
ho

m
se

n/
IC

RC
IC

RC



13

رسائل الصليب األحمر اإللكرتونية. تحويل رسالة الصليب األحمر الورقية إىل شكل إلكرتوين لتقليل الوقت املستغرق 
يف اإلرسال )رواندا وجمهورية الكونغو الدميقراطية(.

مرشوع Agilis. تطوير واختبار منوذج أويل لقدم اصطناعية مصممة مبيكانيكا حيوية متقدمة.
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ـــني  ـــامل، باذل ـــاء الع ـــع أنح ـــرى يف جمي ـــف األخ ـــاالت العن ـــلحة وح ـــات املس ـــن النزاع ـــن م ـــاعد املترضري نس

ـــا  ـــاً مـــا نفعـــل ذلـــك بالتعـــاون مـــع رشكائن كل مـــا يف وســـعنا لحاميـــة كرامتهـــم وتخفيـــف معاناتهـــم، وغالب

ـــرش  ـــقة، بن ـــاس للمش ـــرض الن ـــة دون تع ـــاً للحيلول ـــعى أيض ـــر. ونس ـــالل األحم ـــر واله ـــب األحم يف الصلي

ـــة. ـــانية العاملي ـــادئ اإلنس ـــارصة املب ـــزه، ومبن ـــاين وتعزي ـــون اإلنس القان

facebook.com/icrcarabic  

twitter.com/icrc_ar  

instagram.com/icrc  

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

19, Avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland 

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
Email: cai_rcc@icrc.org    www.icrc.org/ar
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