
ملتقى 
المنظمات التنموية العربـي

 التحول الرقمي في خدمــــة العمل
التنموي واإلنساني



مقدمة

يشــهد العالــم بجميــع قطاعاتــه تحــوال ســريعا باتجــاه الرقمنــة، خصوصــا بعــد تداعيــات 

جائحــة كورونــا التــي أنشــأت ثقافــة رقميــة واســعة االنتشــار، وتســببت فــي تغييــر أدوات 

ونمــاذج عمــل كثيــر مــن المؤسســات الرســمية واألهليــة، فضــا عــن التغيــر الواضــح فــي 

اهتمامــات وأولويــات المســتفيدين مــن هــذه المؤسســات.

ــة  ــب بني ــي تتطل ــد عــن هــذه التحــوالت الت ــر بعي وقطــاع العمــل اإلنســاني التنمــوي غي

تحتيــة وثقافــة مؤسســية جديــدة، وتســتدعي انتبــاه قيــادات المؤسســات إلعطــاء 

ــتدامة. ــاء واالس ــان البق ــول لضم ــذا التح ــة له ــة الازم األولوي

ــادات وكــوادر  ــر قي ــة لتطوي ــة إقليمي ــة منّص ــة العربي يقــدم ملتقــى المنظمــات التنموي

احتياجــات  مــع  لتتناســب  واإلنســانيةالعربية  التنمويــة  المؤسســات  عمــل  وبرامــج 

ومتطلبــات العمــل التنمــوي المعاصــر، ولتأســيس شــراكات وشــبكة عاقــات تســاهم 

ــٍر. ــغ أث ــات المســتهدفة بأفضــل صــورٍة وأبل ــة للمجتمع ــة التنموي ــم الخدم ــي تقدي ف

يناقــش الملتقــى فــي انعقــاده األول مجموعــة مــن المحــاور األساســية فــي التحــول 

الرقمــي للمؤسســات والمشــاريع التنمويــة، مدعومــة بتجــارب ميدانيــة وقصــص نجــاح 

فــة ومتخّصصة 
ّ
يمكــن االســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا، باإلضافــة إلــى ورش تدريبيــة مكث

لتمكيــن المشــاركين مــن األدوات الازمــة للتّحــول الرقمــي فــي مؤسســاتهم.
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أهداف الملتقى

تشجيع
المؤسسات اإلنسانية
لاستثمار في البرامج 

التنموية المعاصرة.

االطالع
على تجارب 

تنموية ناجحة.

التشبيك
وتبادل الخبرة

بين قيادات العمل 
التنموي العربي

بناء وتطوير قدرات 
المؤسسات والقيادات 

التنموية واإلنسانية.

المشاركون المستهدفون

1 (  المستوى القيادي في :

المؤسسات التنموية 
واإلنسانية العربية

وحدات المسؤولية 
المجتمعية في القطاع 

الخاص

منظمات
 المجتمع المدني

شركات التسويق
االلكتروني العاملة مع 

القطاع التنموي واإلنساني

المنظمات اإلقليمية 
والدولية المانحة.

2 ( رجال وسيدات ورياديو األعمال المهتمون بالتنمية.

3 ( المؤثرون الرقميون المهتمون بالعاقة مع المؤسسات التنموية واإلنسانية 
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محاور وفعاليات الملتقى

يصاحب فعاليات المؤتمر معرض ترويجي لمؤسسات ومشاريع وفرص تنموية.  •

تنعقد الورش التدريبية بالتوازي في قاعات منفصلة، ويحصل كل مشارك على شهادة حضور.  •

سيتم توفير مساحة مهيئة للقاءات العمل الثنائية.   •

يتم تغطية وتوثيق فعاليات الملتقى من خال منصات وقنوات إعامية متخصصة.  •

المحور الفعالية  اليوم

االستثمار التنموي لتعزيز االستدامة المالية للمنظمات اإلنسانية الجلسة االفتتاحية

األول

مشاريع تنموية رقمية، تجارب واعدة في العمل والعاج عن ْبعد جلسة نقاشية )1(

ً
التمويل الجماعي في العصر الرقمي، منصة إنساني نموذجا جلسة نقاشية )2(

المؤثرون والرياديون الرقميون ودورهم في التنمية، فرص وتحديات جلسة نقاشية )3(

تطوير استراتيجية التحول الرقمي للمنظمات التنموية واإلنسانية دورة تدريبية  )1(

قياس األثر التنموي باستخدام األنظمة الرقميةالثاني دورة تدريبية  )2(

أساسيات التمويل الجماعي للمنظمات التنوية واإلنسانية دورة تدريبية  )3(

رحلة سياحية للتعارف والتشبيك بين المشاركين برنامج سياحي الثالث

زمان ومكان الملتقى

ينعقــد الملتقــى فــي أحــد فنــادق مدينــة إســطنبول خــال األســبوع األول بعــد انتهــاء عطلــة عيــد 

األضحــى المبــارك، وســوف يتــم تأكيــد التاريــخ والموقــع قبــل موعــد انعقــاد المؤتمــر بشــهر علــى 

األقل.
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الشركاء الرئيسيون

منّصــــــة إنسانـــي
للتمويل الجماعي.

مؤسسة طريق 
الحيــــــــــــــــــــــاة

مؤسسة سييد 
للتنميــــــــــــــــــــة

حاضنــــــــــة
بنـــــــــــــــــاء 01020304

الجهة المنفذة

تقييــم األداء شــركة كويتيــة مرخصــة منــذ أكثــر مــن 10ســنوات، متخصصــة فــي مجــال 

الحكوميــة  المؤسســات  مــن  كبيــر  عــدد  لــدى  ومعتمــدة  واالستشــارات،  التدريــب 

واألهليــة فــي الكويــت، قدمــت خدماتهــا لمئــات المؤسســات، وتجــاوز عــدد متدربيهــا 

آالف المتدربيــن فــي مجــاالت عمــل الشــركة، ولديهــا شــبكة واســعة مــن العاقــات 

مــع خبــراء ومختصيــن فــي المجــاالت القياديــة واإلداريــة والماليــة، فضــا عــن اهتمامهــا 

المباشــر بالقطاعــات التنمويــة وشــهادات الجــودة العالميــة. لمزيــد مــن المعلومــات 

  https://peckw.net  يمكــن تصفــح موقــع الشــركة

رسم المشاركة

المشاركة في الملتقى مجانية لليوم األول.• 

يسدد الراغبون بحضور أي من الورش التدريبية مبلغا وقدره 500 دوالر أمريكي )خصم خاص • 

للمجموعات(.

يتحمل المشاركون من خارج إسطنبول كلفة السفر واإلقامة.• 

يتحمل الراغبون بالمشاركة في الرحلة السياحية كلفة الرحلة التي تحددها الشركة المعنية.• 
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التسجيل في الملتقى

يمكن للراغبين بحضور الملتقى التقدم للتسجيل من خال نموذج التسجيل في 

  www. peckw.net  الموقع اإللكتروني للشركة

يتم إرسال رسالة تأكيد التسجيل أو االعتذار لعدم مطابقة المتقدم مع 

الفئات المستهدفة أو بسبب نفاد العدد.

لن يسمح بالدخول ألي من فعاليات المؤتمر لغير المسجلين المعتمدين من قبل 

إدارة الملتقى.

عروض الرعاية

الميزات التكلفة النوع

فرصة إلدارة إحدى الجلسات الرئيسية.• 
فرصة للتحدث في إحدى الجلسات الرئيسية.• 
اإلعفاء من رسوم االشتراك )9 مندوبين يمثلون الراعي في الورش التدريبية(. • 
 •.)booth( مساحة عرض مجاني
عرض الشعار على المنصة الرئيسية بشكل مميز.• 
عرض فيديو ترويجي في الجلية االفتتاحية.• 
السماح بوضع 6 لوحات إعانية )Rollup( في قاعات الملتقى.• 
ظهور االسم وشعار الجهة الراعية في كافة نشرات الملتقى، موقع الملتقى، • 

وإعانات المؤتمر في وسائل اإلعام العامة ووسائل التواصل االجتماعي.

$8,000 الذهبية

فرصة للتحدث في أحد الجلسات الرئيسية.• 
اإلعفاء من رسوم االشتراك )6 مندوبين يمثلون الراعي في الورش التدريبية(. • 
 •.)booth( مساحة عرض مجاني
السماح بوضع 6 لوحات إعانية )Rollup( في قاعات الملتقى.• 
ظهور االسم وشعار الجهة الراعية في كافة نشرات الملتقى، موقع الملتقى، • 

وإعانات المؤتمر في وسائل اإلعام العامة ووسائل التواصل االجتماعي.

$6,000 الفضية

فرصة للتحدث في أحد الجلسات الرئيسية.• 
اإلعفاء من رسوم االشتراك )3 مندوبين يمثلون الراعي في الورش التدريبية(. • 
السماح بوضع لوحاتان إعانية )Rollup( في قاعات الملتقى.• 
ظهور االسم وشعار الجهة الراعية في كافة نشرات الملتقى، موقع الملتقى، • 

وإعانات المؤتمر في وسائل اإلعام العامة ووسائل التواصل االجتماعي.

$4,000 البرونزية

رقم الحســـــــاب                                    011010619713

KWD                                           عملة الحســــاب

KW39KFHO 0000000000011010619713            الحساب الدولي

KFHOKWKW                                    رمــــز السويفت

Multaqa@peckw.net     ايميل التسجيل

Account Number

Account Currency

IBAN Number

SWIFT CODE
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الفحيحيل 
مجمع العنود الدور 2 مكتب 207

لالتصـــال
+965-90065179


