
 
 
 

 مسودة لمحتويات خطة العمل 23.1الوثيقة 

 الهدف 

هي النتيجة النهائية للخطوة السادسة  البيئي فى المناطق الحضرية المجتمعية للصرف الصحيلنهج القيادة إن وضع خطة العمل 

ير العمل وفقًا له. وليس من الضروري أن تتضمن كل التفاصيل وإنما المجتمعي وهو البرنامج الذي سيس    من عملية التخطيط

إرشادية للجهات المعنية المشاركة في العمل. والبد من أن تكون واقعية في تقديرها للتكلفة المطلوبة وأن  وثيقةستكون بمثابة 

 ات والموارد البشرية. تتضمن إطاًرا زمنيًا محدًدا لتنفيذ المشروع وأن تناقش مشكالت التي تتعلق بالمؤسس

 مالحظات هامة: 

 الحصول علي موافقة ، مرحلة ما قبل التنفيذ :خطة العمل إلي عدد من المراحل )علي سبيل المثال ال بد من أن تقسم

 .إلي آخره(. ،، ثم مرحلة تنظيم العطاءات، ثم مرحلة التنفيذميم المشروعوتص ،عامة

  موزانة تقديرية تعطي صورة كاملة للتمويل المطلوبوضع ميزانية مفصلة حسب المواد المطلوبة( .) 

 (. 3وكذلك الموارد البشرية المطلوبة )انظر الصفحة  ةزمني يشمل مراحل التنفيذ الثالث لوضع جدو 

  .ملخص خطة التشغيل والصيانة المتوقعة لضمان استمرار المشروع علي المدي الطويل 

 لمنطقة المتوفرة خارج ا العامةالصرف الصحي البيئي الجديدة بالمرافق  قسم يوضح بالتفصيل كيفية الربط بين خدمات

علي سبيل المثال التخلص االَمن من حمأة مياه المجاري أو إعادة استخدامها خارج الحي التي سينفذ بها المشروع )

 حيث ينفذ المشروع(. 
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