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 الخبراء عملنموذج لجدول أعمال ورشة   14.1 الوثيقة

 
رف الصحي ختيار نظم الصإل ا، أسس  5التي تستغرق نصف يوم خالل الخطوة رقم  ،الخبراء عملتضع نتائج ورشة 

نعقاد إللسابق ااإلسبوع أو في األسبوع  وغالب ا ما تُعقد الورشة في نفس المتفق عليها ضمن إطار تنفيذي معين.

 ورشة عمل التشاور المجتمعي.

 

 المعدات واألدوات
 
 
 شاشة عرض /جهاز عرضجهاز حاسوب شخصي و 

  برنامج باستخدام تقديمية عروضPowerpoint  (16و أ. 7أ.)أداة 

 (17أ.أداة  منشورات توضح جدول األعمال وأسئلة إرشادية ) باستخدام 

 ( 15أ.األداة مطبوعات توصف نماذج األنظمة من كتاب نُظم وتقنيات الصرف الصحي). 

 (10أ.و األداة  3 ةتقرير تقييمي )انظر الخطو 

  (8واألداة أ. 2الخطوة )انظر  -كلةشجرة المش- أصل المشاكل وفروعهارسم بياني يوضح 

 موقع المشروع اتخططمخرائط و 

 رسوم بيانية وأقالم 

 ملصقات ملونة وورق حجم A4 

 شريط الصق ومقصات 

 شاي وقهوة 
 
 

 المتوقعة النتائج
 
 
  راءاع الخبالتقنيات( بإجممن اإلتفاق على نظام أو اثنين من خيارات نظام الصرف الصحي البيئي )أو حزمة. 

  وقائمة  ،كل نظام عوائق تنفيذو ،عناصر القوة ؛سابق ا تشمل المتطلبات األساسية لألنظمة الُمختارة جدولوضع

 .بالمعايير التي تؤثر على اإلختيار األولي



  2من 2صفحة 

 جدول أعمال الورشة )نموذج(
 

 األنشطة الوقت

 الجلسة العامة
 دقيقة 15

 إفتتاح الجلسةو بالحضور الترحيب

 تقديم المشاركين 
 خلفية عن المشروع 
  األعمالأهداف الورشة وجدول 
 النتائج المتوقعة 

 الجلسة العامة
 ساعة واحدة

روع عرض موقع المشروع واإلطار التخطيطي )المنطقة المستهدفة( ومنهجية اختيار المش
 دقيقة[ 60]

  ة المناطق الحضريعرض خطة كتاب نهج القيادة المجتمعية للصرف الصحي البيئي في
[15 min] CLUES 

  دقيقة[ 4و 3الخطوتين  يعرض النتائج الرئيسية الُمدرجة ف [ 
 ف عرض منهجية اختيار نُظم الصرف الصحي استناد ا على كتاب نُظم وتقنيات الصر

 دقيقة[ 15الصحي ]

الجلسة العامة / 
 1فريق العمل 

 ساعتان

 دقيقة[ 120-90]تحديد نُظم الصرف الصحي المناسبة 

  الصحي تؤثر على إمكانية تطبيق أنظمة وتقنيات الصرفتحديد الجوانب األساسية التي 
  ة ألنظمااألنظمة الممكنة التي توفر هذه الخدمات األساسية )استخدم مطبوعات لنماذج

 المشروحة في كتاب نُظم وتقنيات الصرف الصحي(
 تقلييص قائمة الخيارات لتشمل الخيارات الممكنة والواقعية فقط 
  واآلثار الرئيسية لخيارات األنظمةتقييم نقاط القوة والعوائق 
 إعداد العرض التقديمي لطرحه في المناقشة العامة 

 الجلسة العامة
 دقيقة 60-90

 مناقشة الخيارات الُمحددة سابقًا

 [ 10-5رصد ردود أفعال المجموعات المختلفة على أعمال الجلسة العامة ]دقيقة 
  اصر قشة عنتنفيذها، بما في ذلك منامناقشة واختيار نظام أو اثنين من االنظمة الممكن

 القوة والعوائق وإمكانية التنفيذ
 .استنتج الجوانب األساسية التي أثرت على إختيار الخبراء 

 المالحظات الختامية دقيقة 15

 للخطوات القادمة اوتوضيح   تهُمنسق التدريبات ُملخص لما تم مناقش يقدم 

 

ا لعدد المشاركين( تساعا 5-4الوقت الكلي:   )وفق 

 


