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 الحكومية املسرعات عن عامة ملحة

عاتامل هي ما  الحكومية؟ سرع

مرحلة جديدة نعزز بها جهود الجهات الحكومية، لتكون خلية عمل تحت مظلة واحدة في مكان واحد، هي 

تتبادل الرؤى وتتخذ قرارات مباشرة ملواجهة التحديات وإيجاد الحلول املناسبة والسريعة، بما يحقق طموح 

الجهات الحكومية التي  ونجاح وتساهم املسّرعات الحكومية في ازدهار  املواطن ويؤسس لألجيال املقبلة،

 .تنضم إليها
 

حيث  ،طموحةال األهدافتحقيق تسريع ة و يالحكوم لتحدياتا مواجهةبهدف الحكومية  سّرعاتامل تأّسست

ز 
ّ
. الخدمات الحكومية عزيز ، وتالتشريعاتتنفيذ البرامج االستراتيجية، وتطوير السياسات و  تسريععلى ترك

باإلضافة  واالبتكارالريادة ثقافة  ترسيخإلى جانب  ،يحكومالدا  األ تحسين إلى  عات الحكوميةتهدف املسرّ و 

ولي املسّرعات الحكومية أهمية خاصة ل
ُ
والقطاع الحكومية،  الجهاتبين والتعاون لتكامل إلى ذلك، ت

 الخاص، واملؤسسات األكاديمية، 
ً
  . االبتكارتحفيز لسعيا

عاتامل إلى االنضمام مزايا هي ما  ؟الحكومية سرع

 ةفتر  خاللسريعة ومؤثرة لتحقيق نتائج طموحة  املبادرة واتخاذ قرارات   من يينالحكوم نوففياملن يتمك 

 .قصيرةزمنية 

  ّالتحديات مواجهة العمل املبتكرة فيمنهجيات و  ف على مبادئالتعر.  

  ومنظمات األكاديميين القطاع الخاص و  مثل ،والشركا  االستراتيجيينحكومية الالجهات مع  التعاون

 مشترك. لتحقيق هدف   ،املجتمع املدني

  من املدربين واملستشارينومؤهلة متخصصة  من نخبة دعمالو  املشورةالحصول على.  

  األعمال. ريادةز مهارات وثقافة يتعز 

 كرت  ب  ُم و نموذجي اجتماعات  مقّر وفير ت.  

 الحكومية؟ سرععاتامل عمل آلية هي ما

ز هذا الدليل على تحدي الـ
ّ
منهجيات جموعة مختلفة من متتبّنى كومية الح سّرعاتامل ، إال انيوم 100يرك

 منها لتحقيق هدف مختلف: هدف كل  ي؛ مهاّمهالتنفيذ  العمل

 خاللتحقيق نتائج طموحة وملموسة ومستدامة  إلى هدفيو  –املسّرعة النتائج أو  – يوم 100تحدي الـ 

 قل.أيوم أو  100

 ة بشأنها فوري اتالتخاذ قرار وخطط  طبيققابلة للت توصيات   إعدادإلى يهدف و  – التخطيط املسّرع تحدي

 لتلك القرارات. سريعال نفيذالتو 

 املتأخرة.القرارات  إلى تحفيز عملية اتخاذهدف وي – القرار املسّرع اتخاذ تحدي  
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 يوم 100الـ تحدي

 يوم 100 الــ لتحدي الرئيسية املراحل

 :هييوم على ثالث مراحل رئيسية  100منهجية تحدي الـترتكز 

  عنيةالجهات املوتحديد املطلوب التعامل معها تحديات ال تحديديتم وفيها التصميم،  –املرحلة األولى 

 بالتحدي )الجهات الرئيسية والجهات الشريكة(.

  وخالل هذه املرحلة . تحديلاللعمل على  سّرعاتفرق امل اختيار يتم  ، وفيهاالتسريع –املرحلة الثانية

 أهدافتحدد فرق العمل 
ً
محددة، وقابلة بمعنى أن تكون األهداف للتحدي )املسرع(، ( S.M.A.R.T) ذكية ا

  .يوم أو أقل 100تحقيقها خالل العمل على ليتم  ،املّدة، ومحددة ذات صلةتحقيق، و لل قابلةللقياس، و 

  من الجهات  وفرق املسّرعات الحكومية سّرعاتاملإدارة  تستعد وفيهااالستدامة،  –املرحلة الثالثة

 .يوم 100خالل الـالتي تحّققت النتائج توسعة نطاق استدامة و تحقيق ل الحكومية املعنية بالتحدي

 

 :يوم 100لتحدي الـة الرئيسية املراحل الثالثالتالي وضح الشكل ي

 

 
 

 
 يوم 100: املراحل الثالثة الرئيسية لتحدي الـ1رسم توضيحي 

 

 

 

 أولا 

 التصميم

ختيار التحدياتا  

تحديد الجهات  
 المعنية

 

 ثانياا 

 التسريع

 تحديد األهداف

 تخطيط العمل

 تحقيق الهدف

 ثالثا  

 الستدامة

استدامة وتوسعة 
 نطاق النتائج
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 يوم؟ 100الـ لتحدي الرئيسية اإلنجاز مراحل هي ما

 :ضمن املراحل الثالثة السابقةسية رئي إنجاز مراحل سبع هناك

 

 مراحل انجاز التحدي: 2رسم توضيحي 

من  املقترحاتتلقي  عن بد ية الحكوم سّرعاتاملإدارة تعلن  – املقترحاتوعملية تقديم  اتدفعالإطالق  .1

 ، أو من خالل التواصل املباشر مع الجهات الحكومية.اإليه االنضمام التي ترغب في الحكوميةالجهات 

بتحديد  اإلدارةتقوم الحكومية، املسّرعات إدارة التي تلقتها  املقترحاتبعد مراجعة  –تحديات ال تحديد .2

، ويتم إرسال املخاطبات الرسمية للجهات اتع فريق القيادمبالتنسيق التي سيتم العمل عليها تحديات ال

 الحكومية املعنية العتمادها.

 یوم 100لـالتنازلي ل ویبدأ العّد  سّرعاتاملفرق  ر اختيایتم  التحديات تحديدبعد  -اإلطالق  ورشة عمل .3

يوم،  100الـتحقيقها على مدار إلى التي ستسعى هداف األ  سّرعاتاملفرق  تحدد خالل هذه الورشةو 

 لتحقيق تطلعاتها.  االدا شرات الذكية ومؤ  الخاصة بكل تحدي محددة االهداف عملالخطة  وتضع

بعد تحديد األهداف من خالل فرق املسرعات يتم العمل  –( التصميم التشاركي 25ورشة عمل اليوم ) .4

تصميم التشاركي للمسرع ومراجعة تقدم سير العمل حسب خطة العمل لغاية الخالل هذه الورشة على 

الجهات من لم يتم اشراكهم عند تحديد التحدي سوا  ( ودعوة أي شركا  استراتيجيين 25يوم )ال

 .الحكوميخارج القطاع و من أالحكومية 

سير العمل والتقدم ملراجعة  سّرعاتفرق املا، تجتمع يوًم  50 مرور بعد – ورشة عمل املراجعة النصفية .5

  نشودتحقيق الهدف املقدرتها على ، إلى جانب تحديث خطة العمل لضمان (50) اليومحتى حرز امل
ً
 وفقا

، ويتم عرض منجزات 25لــ م التشاركي التي عقدت في اليوم اورش التصميمخرجات للمتغيرات الحالية و 

وتحديد أي معيقات أو تحديات  (50ين وبيان نسب اإلنجاز في اليوم )فرق املسرعات للقيادات والداعم

 تستلزم تدخل القيادات العليا. 

تعد هذه الورشة خطوة ضرورية لفرق املسرعات للتأكد  –( 75ورشة املراجعة الدورية الثانية اليوم ) .6

 لخطط العمل إلنجاز التحديات، وفمن تقدم سير العمل 
ً
لى و مستجدات تحتاج إأي تحديثات أرض وعقا

 (. 100وم الــ )اليالقيادات والداعمين إليجاد الحلول للمسرعات قبل الوصول الى  قبلدعم من 

في  رحلة عملها سّرعاتامل تختتم فرق وم، ي 100ـال بعد انتها  – وتوسعة النطاقاالستدامة  ورشة عمل .7

 ترفعو  ويتم تقديم العروض التقديمية بإنجازات فرق املسرعات ألصحاب القيادة،  الحكومية سّرعاتامل

اإلجرا ات الالزمة ب التوصياتبالتعاون مع فرق املسرعات  / رئاسة الوزرا إدارة املسرعات الحكومية

 
ُ
 ، ويتم تحديد فرق االستدامة بالجهات الحكومية املعنية بالتحدي. نجزةالستدامة وتعزيز النتائج امل
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 يوم؟ 100الـ تحدي في املشاركة األطراف هي ما

ى كل منها املسؤوليات املوضحة في الجدول التالي: 100يشارك في تحدي الـ
ّ
 يوم أربعة أطراف رئيسية، يتول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يوم؟ 100الـ تحدي نجاح عوامل هي ما

 يوم، وهي:  100ي الـتساهم في نجاح تحّد هناك عّدة عوامل 

  ذات الخبرات واملهارات املتعددة. سّرعاتاملفرق  

  الستدامة وتوسعة نتائجها قابلة لو  ،لقياساو  طموحة لكنها في الوقت نفسه قابلة للتحقيقداف أهوضع

  النطاق.

 .عامل السرعة في تحقيق الهدف 

  على القيادة يحفز ما وهو ( سّرعاتامل)في فرق  الصفوف األولىموففي لدى  شاركةاملو  سؤوليةامل حّس

  ات.الحيالص تفويض

 خطااأل والتعلم من  تجربةعلى ال سّرعاتاملاملدربون فرق شّجع ي عمل مبتكرة حيث مناهج.   

  في الجهات الحكومية.  سّرعاتامل املنافسة بين فرق تحفيز روح 

  يوم. 100الـ مسيرة طوال الداعمينو  سّرعاتلدعم فرق املذوي خبرة مدربين وجود 

 

  

 

 

 

 

 

 املدربون  فريق املسرعات الداعمين فريق القيادة

تحديد التحدي واإلشراف  •

 عليه

املسرعات اختيار فريق  •

 والداعمين

تمكين فريق املسرعات على  •

 يوم 100مدار ال

ضمان استدامة وتوسعة  •

نطاق النتائج بعد انتها  

 يوم. 100ال

 دعم فريق املسرعات •

اطالع فريق القيادات على آخر  •

 املستجدات

تصعيد أي عقبات أو مخاطر  •

لفريق القيادات إذا اقتضت 

 الحاجة

خطط الستدامة  اعتماد •

مع فرق  وتوسيع نطاق النتائج

 املسرعات

تحويل تحديات املسرعات إلى  •

 أهداف وخطط عمل 

استخدام االبتكار والتجريب  •

 لتحقيق األهداف

ي عقبات أو مخاطر أتحدي  •

 ورفعها لفريق الداعمين

رفع التوصيات باإلجرا ات  •

الالزمة لتحقيق االستدامة 

 وتوسعة النطاق

دعم فريق املسرعات والداعمين  •

 يوم 100طوال رحلة تحدي ال 

تنظيم وتيسير ورش العمل  •
 والفعاليات الرئيسية
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  التصميم مرحلة

 املقترحات: تقديم
 

 يوم؟  100في تحدي الـ املشاركةالحكومية  للجهاتكيف يمكن 

 ،الدفعةفي بداية طلب تقديم مقترحات تحديات تواجه القطاع الحكومي ة عن يالحكوم سّرعاتاملتعلن 

 سّرعاتملاوحدة إدارة وتقديمه إلى مقترح  املشاركة في املبادرة بإعداد ب التي ترغبوتقوم الجهات الحكومية 

، ويمكن أن يتم مخاطبة الجهات الحكومية من قبل إدارة املسرعات الحكومية بأي تحديات ةيالحكوم

 نتجت عن أولويات وطنية. 

للتحدي أن يكون للتحديات لضمان  مجموعة من املعايير على في املسرعات الحكومية ملشاركة اتعتمد 

 هذه املعايير و  للحكومة ه االستراتيجيمع التوّج وأنه يتماش ى أثر كبير على املجتمع ملقترح ا
ٌ
في الشكل موّضحة

 :التالي

 

 
 

 معايير اختيار التحدي: 3رسم توضيحي 

 

 يتم دعوة الجهةة، يالحكوم سّرعاتاملإلى  نضمامال لجميع املعايير املطلوبة  اتقترحأحد املعندما يستوفي 

، والتوافق على الخطوات القادمة والتعريف بآلية املشاركة ستنناف عمليةال املقترح مت الرئيسية التي قّد 

 العمل بشكل مبدئي. 

 

 

 

 قابل للتحقيق

يوم أو  100إماكنية ترجمة املقترحات إلى تحديات وأهداف يمكن تحقيقها خالل 

 اقل

 عالي األثر

ينبغي أن تكون املقترحات ذات أثر كبير على املواطن، بمنعى أنها تساهم في دفع 

 واالرتقاء بأداء الحكومة بشكل عام
ً
 املبادرات والتوجهات الحكومية قدما

 بين الجهات الحكومية والجهات الشريكة
ً
 يتطلب تعاونا

ينبغي أن تركز املقترحات املقدمة على املشاريع أو املبادرات التي تواجه صعوبة 

 في التنفيذ نتيجة غياب التنسيق والتعاون بين الجهات املعنية

 يتطلب االبتكار

ينبغي أن تركز املقترحات على املشاريع أو املبادرات التي تواجه صعوبة في 

 التنفيذ نتيجة االفتقار إلى االبتكار والتجريب
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 القيادات فريق تشكيل

  وكيف يتم تشكيله؟القيادات ما هو فريق 

تأخذ و ، التي ستشارك في التحدي املعنية الجهاتبتحديد الرئيسية  الجهاتتقوم ، قترحاتاملبمجرد اختيار 

التالي ل ف الشكيصّن   .)مباشر، غير مباشر( تها بالتحديوصلكل جهة بعين االعتبار تأثير  الرئيسيةالجهات 

ادت أهمية انضمامها ز ، وصلتها بالتحدي فكلما زاد تأثير الجهة. والصلة عاملي التأثير حسب املعنية الجهات 

 .سّرعاتاملفريق و القيادات فريق  إلى

 

 الجهات املعنية في التحدي: 4رسم توضيحي 

 

عنية التي وقع عليها االختيار الجهات املالرئيسية و الجهة تقوم ، تصنيف الجهات املعنيةاالنتها  من  عند

 .القياداتفريق  عنها لتشكيل ممثلينبتعيين 

 التحدي لتصميم القيادات فريق جلسة

جلسة تصميم بمشاركة فريق  الحكومية سّرعاتتعقد امليوم،  100خالل مرحلة التصميم بتحدي الـ

 .الذين تم اختيارهمالقيادات 

 بما يلي:ات فريق القيادهي أن يقوم  الجلسةواألهداف الرئيسية لهذه 

  تفاق عليه.واال سّرعاتتحدي املتحديد 

 سّرعاتفريق امل اختيار. 

 األمنا  العامين/ مساعدي األمنا  العامين/ مدرا  اإلدارات، مدرا  املديريات(.  الداعمين اختيار( 
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 واضًحا؟ تحدًيا املسرععات تحدي من تجعل التي السمات هي ما

وفرق  التحديات الواضحة للمسرعات على رؤية واضحة وعلى املدخالت الواردة من فريق القيادات تستند

 الداعمين وفرق املسرعات في املراحل الالحقة. 

 

 
 

 سمات التحدي: 5رسم توضيحي 

 

  املثالي؟ املسرععات فريق تميز التي سماتال هي ما

واختيار بترشيح  -تي تم اختيارها لالنضمام إلى فريق القيادات ال -املعنية من الجهات جهة  تقوم كل

وينبغي على فريق القيادات أن  ،املبينة أدناه للسمات وفًقا الذين سيشاركون في فرق املسّرعاتوففين امل

( يوم إلنجاز 100والدعم املستمر طيلة الــ ) يأخذ بعين االعتبار االلتزام املطلوب للمشاركة في فريق املسّرعات

من مراحل التحدي لضمان تحقيق اإلنجاز التحدي وتذليل أية عقبات تواجه فرق املسرعات وفي أي مرحلة 

 .الصفوف األولىموففي  فرًدا يؤدون دور  (12-10ة )عاد. ويضم فريق املسّرعات املطلوب 

 

 
 ما هي السمات التي تميز فريق املسرعات املثالي؟

 مختلفة ولديهم وجهات نظر وخبرات  -متنوعو الخبرات 
ً
يؤدون أدوارا

 متنوعة

 قادرون على إنجاز املهام املطلوبة -فاعلون 

 قادرون على التغيير والتأثير في مجتمعهم -مؤثرون 

لديهم شغف كبير بالعمل الذي يؤدونه ورغبة في إنجاز  -شغوفون 

 التحدي

منفتحون على األفكار الجديدة وقادرون على العمل  -ذوو عقول منفتحة 

 بروح الفريق الواحد
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، يقوم فريق القيادات بترشيح اثنين أو ثالثة من أعضائه ليكونوا داعمين
ً
األمنا  العامين/ مساعدي ) وأخيرا

 لفريق املسّرعات. ويؤدي الداعمين دور حلقة الوصل بيناألمنا  العامين/ مدرا  اإلدارات، مدرا  املديريات(  

 فريق القيادات وفريق املسّرعات.
 

  التسريع مرحلة

 التحدي إطالق قبل الداعمين جلسة

 الداعميناملنوطة بباألدوار واملسؤوليات  التعريف، حيث يتم الجلسةخالل هذه  الداعمينعمل تبدأ رحلة 

 .خالل التحدي

 :ما يليإلى  وتهدف هذه الجلسة

 لألدوار املنوطة بهم خالل تحّدي الـ الداعمينفهم ( 1
ً

فريق ، من حيث تقديم الدعم ليوم 100فهًما شامال

 لإلنجازات لفرق القيادة وطلب الدعم منهم في أي عات واملشاركة في فريق القياداتاملسرّ 
ً
، وتقديم ملخصا

 مرحلة من مراحل التنفيذ. 

لفكرة أن األدوار املنوطة بهم قد تختلف عن األدوار القيادية واإلدارية التقليدية التي  الداعمينفهم ( 2

.
ً
 يقومون بها عادة

، فهم يمثلون حلقة املراحل التالية لهااإلطالق و  مرحلةلدعم فريق املسّرعات خالل  الداعميناستعداد ( 3

 الوصل بينهم وبين فريق القيادة طيلة مراحل عمر التحدي. 

 

 

 الداعمينأفكار االستفادة من  -مثال

تم ، الدفعة األولى من املسرعات الحكوميةقبل إطالق و  الداعمين جلسةخالل 

 هدافاأل كيفية تمكين فريق املسّرعات وضمان تحقيق عن  الداعمينسؤال 

 :فيما يلي اإلجابات التي قدموها؟ و املنشودة

 

 أمور يوص ى القيام بها أمور ينبغي تجنبها

  
 مساعدة فريق املسرعات في مواجهة التحدي محاولة السيطرة على الوضع عند وقوع مشكلة

 لفريق املسرعات ترك مسؤولية تحديد الخطة تحديد الهدف والخطة

 إعطا  الفرصة لفريق املسرعات ليديروا الفريق بأنفسهم إدارة الفريق والتدخل الدقيق في أدائهم

 تقبل الخطط املرنة والقابلة للتغيير طلب خطط عمل مفصلة وثابتة

 عدم التنفيذ بامليزانيات املحددة تنفيذ املشاريع بميزانيات محددة

 تقبل فكرة التجربة والخطأ والتعلم من األخطا  االخفاقالروح السلبية وعدم تقبل 

 لكل مشكلة حل –التفكير االبداعي  التقيد بحدود معينة

 اعتبار املدربين مصادر دعم ومساندة تجاهل املدربين
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 (1 )اليوم اإلطالق عمل ورشة

باستعراض  الداعمينقوم ي، الورشةخالل هذه اإلطالق. عمل ورشة  فيفرق املسّرعات عمل تبدأ رحلة 

املناقشات مسؤولية تيسير املدربون والخبرات الالزمة حول تحدي املسّرعات، بينما يتولى املعلومات 

وهي  –فرق املسّرعات على االبتكار والتعاون والطموح  باإلضافة إلى تشجيع، لورشةا ألنشطة لهذهوا

تحديات عدة إطالق  على املسرعات الحكومية ليوم. وتعم 100تحدي الـ ة التي تميزالرئيسية الثالثسمات ال

من الجهات الحكومية مالكة  بين فرق املسّرعات ةوتبادل املعرف روح املنافسةالوقت لتحفيز نفس في 

 التحديات.

 إلى مساعدة فرق املسّرعات على: الورشةتهدف هذه 

 .تحدي املسّرعات التوصل لفهم مشترك ومحدد حول ( 1

، ومحددة وذات صلةمحددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق،  ) (S.M.A.R.T) الذكيةتحديد األهداف ( 2

 
ً
 (. وااللتزام بها ،املدة

 .أفكار مبتكرة لتحقيق األهداف، وإعداد الخطط الختبارها وتنفيذها طرح ( 3

طالع على ال واالجتماعات لوتحديد الجدول الزمني  فريق املسّرعاتالذي سيتبعه عمل ال نهجعلى تفاق اال( 4

  .أو مرة كل أسبوعين(ا أسبوعي  سير العمل )آخر تطورات 

 

 (S.M.A.R.Tالذكي )سمات الهدف 

 

 
 

 

 جاهزون لالنطالق!

على تنازلي يبدأ العد الورشة عمل اإلطالق، بعد استكمال 

يوم وتبدأ فرق املسّرعات في تنفيذ خطط  100مدار 

 . تي تم وضعهاالعمل ال
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  ؟راجعة سير العملدورية ملالجتماعات ما أهمية اال 

 تعتبر اجتماعات 
ً

املنشودة.  يوم وتحقيق األهداف 100نجاح تحدي الـفي ا أساسي   مراجعة سير العمل عامال

، حرز التقدم املاستعراض فريق املسّرعات ملراجعة خطة العمل و  لتقي أفراد، يفخالل هذه االجتماعات

 حالية واالتفاق علىوالتحديات الفادة ، ومناقشة الدروس املستخفاقاتومشاركة ودراسة اإلنجازات واإل 

، اش بسالسةالنقسير االلتزام باالجتماع والحفاظ على ينبغي على جميع الحاضرين الخطوات التالية. و 

ن ياملدربتنعقد هذه االجتماعات أيًضا بحضور . الخاصة بكل بندضمان تحديد بنود العمل واملسؤوليات و 

، ويكون دور املدربين أيًض تقديم تقارير فريق املسّرعاتلدعم يقومون بتيسير االجتماعات وتقديم الالذين 

تقدم سير العمل لوحدة املسرعات الحكومية/ رئاسة الوزرا  بشكل دوري يتم التوافق عليه بحسب مسار 

 خطة العمل. 

 25 لليوم املراجعة عمل ورشة

بعد تحديد األهداف من خالل فرق املسرعات يتم العمل خالل هذه يوم و  25 بعد مرور

الورشة على تصميم التشاركي للمسرع ومراجعة تقدم سير العمل حسب خطة العمل لغاية 

التحدي سوا  من ( ودعوة أي شركا  استراتيجيين لم يتم اشراكهم عند تحديد 25يوم )

 و من خارج القطاع الحكومي.الجهات الحكومية أ

 50 لليوم  النصفية املراجعة عمل ورشة

 

في ورشة عمل املراجعة تجتمع فرق املسّرعات مرة أخرى بعد مرور خمسين يوًما على إطالق التحدي، 

فرق املسّرعات ستعرض تخالل هذه الفعالية، وفرق املسّرعات واملدربين. و  الداعمين النصفية بحضور 

. يوم 100املنشود مع نهاية الـهدف الضمن تحقيق بما يعمل الوتحديث خطة  اآلنحتى رز حالتقدم امل

 التي يمكن استخدامها في مواجهةفكار في عملية عصف ذهني لأل املسّرعات باإلضافة إلى ذلك، تشترك فرق 

 شات واألنشطة خالل الفعالية. االنقفي تيسير ويساهم املدربون ، الداعمينعرضها على العقبات و 

 

 تهدف هذه الفعالية إلى مساعدة فرق املسّرعات على: 

تنفيذ خطة العمل املحددة خالل مراجعة األولى من التحدي و  ايوًم  50الـ استعراض سير العمل خالل (1)

 .ورشة عمل اإلطالق

 ه.حتى تاريخرز حعلى التقدم امل الداعمينإطالع  (2)

 .الرئيسية املبتكرة للتغلب على التحدياتحلول المناقشة  (3)

 .الداعمينتحديث خطة العمل الحالية ومناقشتها مع  (4)
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 النصفية للمراجعة التالية الداعمين جلسة

 املسرعات الحكومية.ه في جلسة تنظمها يوم حتى تاريخ 100الـ ا ملراجعة رحلة عملمجددً  الداعمينجتمع ي

 على: الداعمينجلسة إلى مساعدة هذه الوتهدف 

 .خريناآل  الداعمينمن تجربتهم مع فادة الدروس املست تبادل (1)

 .توسعة النطاقاالستدامة و بد  النقاش وطرح األفكار حول مرحلة  (2)
 

مع فريق املسّرعات واملدربين على خطة إلشراك فريق القيادات في  الداعمينتفق يبعد هذه الجلسة، 

 . توسعة النطاقاالستدامة و النقاشات الخاصة ب

 

 "؟توسعة النطاقما الفرق بين "االستدامة" و" 

وسعة يوم وت 100خالل الـتي تحققت بالتفكير في كيفية استدامة النتائج ال الداعمينتبدأ فرق املسّرعات و 

 :وسعة نطاقهاستدامة النتائج وتابعد ورشة عمل املراجعة النصفية. وهناك فرق واضح بين نطاقها 

 

  منهجيات أن يوم، و  100فترة الـانتها  د ضمان الحفاظ على النتائج التي تحققت بع -نتائج الاستدامة

أصبحت جزً ا ال يتجزأ من نهج العمل لدى جميع العمل الجديدة التي تم تنفيذها خالل هذه الفترة 

 في فريق املسّرعات. التي شاركت  الجهات

 

 

ــــدف  شــــــــــــــــــــــــّ هناإذا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـــــــــــــــــــــــــذرة بأنــ

ـــــازرع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خــــــــــــــــــــــــالل ورشــــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــــل  ناهـ

ـــائج  ــ ــ ــ ــ ـــــتدامة النتـ ــ ــ ــ ـــالق، فاسـ ــ ــ ــ ــ ـــي اإلطـ ــ ــ ــ ــ يعنـ

ـــــاظ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــو الحفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى نمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه علــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة هــ ــ ــ ــ ــ ــ  النبتـ

 الجديدة.

 

  مثال: على يوم على نطاق أوسع ) 100خالل فترة الـتحققت  التيالنتائج  تطبيق - النتائجتوسعة نطاق

خالل فادة الدروس املست ملستفيدة، أو الخدمات( وتطبيقاطراف األ  وأ، الجغرافية املناطق مستوى 

 مبادرات جديدة. وضعأو حالية املبادرات الطوير تفي يوم  100رحلة الـ

 

ــــدف  شـــــــــــــــّ هناإذا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالل بـــــــــــــــذرة زرعبأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا خــ ــ ــ ــ ــ ــ ناهــ

ـــائج  ورشـــــــــــة عمــــــــــــل اإلطــــــــــــالق، فتوســـــــــــعة نطــــــــــــاق ــ ــ ــ النتـــ

ـــي  ــ  زراعــــــــة أنــــــــواع جديــــــــدة ومختلفــــــــة مــــــــن البــــــــذور يعنـــ

ـــتخدام رعايتهـــــــــــــــــــــا و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس باســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاليب نفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي األســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التــ

 .         النبتة األولىا لرعاية استخدمناه
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 75 لليوم املراجعة عمل ورشة

خطوة ضرورية لفرق املسرعات للتأكد من في هذا اليوم كورشة يوم يتم عقد  75بعد مرور 

 لخطط العمل إلنجاز التحديات، وعرض 
ً
و مستجدات أي تحديثات أتقدم سير العمل وفقا

لى يوم الــ إتحتاج إلى دعم من قبل القيادات والداعمين إليجاد الحلول للمسرعات قبل الوصول 

(100 .) 

 

 االستدامة مرحلة

 االستدامة جهود لبحث قيادةال اجتماعات

مع فريق القيادات بهدف  الداعمينتجتمع فرق املسّرعات و يوم،  100مع اقتراب التحدي من نهاية فترة الـ

شات بدعم اهذه النق الداعمينيقود . و وسعة نطاقهالتحقيق استدامة النتائج وتالالزمة مناقشة الخطط 

 من املدربين وفرق املسّرعات. وتهدف االجتماعات إلى:

 الداعمينتي قدمها فريق املسّرعات و الاملبدئية لتوصيات على افريق القيادات موافقة لحصول على ا  (1)

 النتائج وتوسعة نطاقها.استدامة  بشأن

واالتفاق على  نطاقهاتوسعة أن تؤثر على استدامة النتائج و يمكن لتي ااملحتملة  العوائقمناقشة   (2)

 .من أثرها لحّد كيفية ا

 

 يوم 100 الـ النطاق وتوسعة االستدامة عمل ورشة

 تضم، والتي توسعة النطاقو  االستدامةورشة عمل يوم، تجتمع فرق املسّرعات في  100ـفترة ال مع انتها 

تناقش فرق املسّرعات ، الورشةخالل هذه ، وفرق املسّرعات، واملدربين. و الداعمينفرق القيادات، و 

. باإلضافة إلى ذلك، توسعة النطاقيوم، ويستعرضون خطط االستدامة و  100تجربتهم خالل الـ الداعمينو 

 بحضور فرق القيادات.وانجاز   يحتفل جميع املشاركين بما حققوه من نجاح 

 إلى مساعدة فرق املسّرعات على:الورشة تهدف هذه  

)بما يتماش ى مع  وسعة نطاقهايوم لضمان استدامة النتائج وت 100لـا بعد اعمل ملالخطة  مناقشة  (1)

 .املتفق عليها مع فريق القيادات خالل اجتماعات قيادة االستدامة( التوصيات املبدئية

آلية االبتكار و  حول  الدروس املستفادة مناقشةو يوم  100املكتسبة خالل فترة الـ اتالخبر استعراض   (2)

 .الثقافيةوالتحوالت عمل الفريق 

 .حققةتاالحتفال بالنتائج واإلنجازات امل  (3)

عملها بروح الفريق جهود فرق املسّرعات وإبداعها والتزامها و بفرق القيادات  ، تحتفيالورشةخالل هذه 

 .الواحد
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 النطاق توسعةو  االستدامة عمل لورشة التالية الخطوات

عرض وفرق القيادات ب الداعميناملسّرعات و ، تقوم فرق ورشة االستدامة وتوسعة النطاقبعد انتها  

طبيعة كل  بناً  على. و يوم داخل الجهات التي يعملون بها 100فادة من تحدي الـالدروس املستوتعميم 

الجهة قيادة وسعة نطاقها بإشراف استدامة نتائج وإنجازات فرق املسّرعات وت العمل علىيتم تحدي، 

 . / رئاسة الوزرا من املسرعات الحكومية بدعم  و الرئيسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 العمل نماذج
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