
 

 

  10.1الوثيقة 

 القسم المحتوى المالحظات

جميع اضافة الشعارات الخاصة ب
 الجهات المعنية

 عنوان الصفحة صورة للقرية أو الحي

 قائمة اإلختصارات  تأكد من وجود جميع اإلختصارات

 السابعة اتالخطوشارة إلى باإل قم
في نهج القيادة  التخطيط(عملية ل)

 الُمجتمعية للصرف الصحي البيئي
CLUES 

صفحة ُموجزة لإلجابة بلماذا؟ وأين؟  -1
 وماذا؟ وكيف؟

 المقدمة

 معلومات موجزة عن: 
 القرية أو الحي-
 بها معالم التحضر والنمو-
 يميزهاأهم ما -

 التقرير  خلفية  -1

على مستوى المجالس المحلية -
 والوطنية

 لوائح وتشريعات القطاع-
 ل البيئة التحتيةآلية تموي-
تقييم الجهات المعنية على المستوى -

 يعالوطني والمحلي والُمجتم
داء االزمة آل الخبراتأصحاب -

 المهمات التقنية وغيرها 

 سياسة ودعم الحكومة 1.2
 اإلطار القانوني 2.2
 الترتيبات المالية 3.2
 الترتيبات المؤسسية 4.2
 المطلوبة براتالخ 5.2

لضمان تنفيذ  واتيةالم  البيئة  -2
 (المواتيةالمشروع )البيئة 

 الخلفية التاريخية للموقع 1.3 
 شرح تفصيلي للموقع 2.3
 موضع المشروع تحديد  3.3
 الخريطة العامة للمنطقة/القرية 4.3

 صالحية الموقع  -3

والفرعية  األساسية المراجع  اذكر 
 نات النوعية والكمية.والبيا

 جمع المعلوماتاجراءات   1.4
 ورش العمل )اإلفتتاحية وغيرها( 2.4

 العملية & االجراءات   -4

تصنيف السكان تبعًا للفئة العمرية -

 والحالة اإلقتصادية والنوع
غالبًا ما تقتصر البيانات اإلقتصادية -

واإلجتماعية للمناطق العشوائية على 
 البيانات النوعية فقط

البيان الحصري لموظفي هذه القرية -

الرسميين وغير الرسميين ومتوسط 
 دخولهم في كل أسرة

 اإلقتصادية-البيانات اإلجتماعية  1.5
 سيسأت/ ال الوضع السياسي 2.5
والوضع  الصحية  حالة النظافة 3.5

 الصحي
 الحيازةحالة  -ملكية األرض 4.5
 حالة اإلسكان 5.5
الجغرافيا الطبيعية/ تضاريس  6.5

 سطح القرية/ المناخ الجوي

 االولية االشتراطات االساسية  -5

 تُدرج المعلومات اآلتية:
الحصول على المياه، مصادر آلية -

المياه، الجودة والكمية والحالة القانونية 
اسعار وللتوصيالت وغير القانونية 

السلطات ومزودى ودور  ـــالخدمات 
ومستوى  - على نطاق صغيرالخدمة 

 مصادر اإلمداد بالمياه 1.6
 المرافق الصحية 2.6
 مصارف المياة   3.6
 إداراة الُمخلفات الصلبة 4.6
 وغيرهم من المشاكل الهامة 5.6

 المرافق الصحية البيئية -6



  الخدمة وغيرهم.

إدراج قائمة للجهات المعنية تفرق بين 
 األساسية والثانوية منها.

يمكن أن يتضمن الُملحق إيضاحات 
تفصيلية عن الجهات المعنية البارزة 

ة والمؤسسات مثل المجالس المحلي
 والمنظمات غير الحكومية.

 

 الجهات المعنية األساسية 1.7

 الجهات المعنية الثانوية 2.7

 أو فريق العملاللجان المقترحة   3.7

 الجهات المعنية ليلتح -7

بيانات إضافية إلستكامل ما نقص من 
الفصول سالفة الذكر مثل الرسوم 

والتحليالت العلمية ونتائج البيانية 
 اإلستطالعات وما إلى ذلك.

 قائمة بأسماء المراجع.1
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لحقات  الم 

 


