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 بطاقة معلومات حول اجلمعية احلاملة للمشروع
 

 :والفرنسية العربيةللغة اسم اجلمعية اب
..................... 

 .…… العنوان الربيدي:
 ......... العنوان اإللكرتوين:

 اهلاتف: ............

 الفاكس: ...........
 ال    |      نعم  اجلمعية تنتمي لشبكة أو االئتالف:  

إذا كان اجلواب نعم يرجى ذكر اسم الشبكة أو االئتالف:      
         ....................................................................................................................                           

 : االسم الكامل ملمثل (ة) اجلمعية وصفته (ا)
............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 :  شراكات سابقة مع املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان
 ال                 |نعم        

 إذا كان اجلواب نعم يرجى ذكر سنوات ومواضيع الشراكات:   
/......................./........................../...................../............. 

 سنوات األخرية املرتبطة مبجال حقوق اإلنسان: 3إجنازات 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
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- ........................................................................ 

 : مربرات املشروع .3
- ........................................................................ 
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 : وصف املشروع .4
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- ........................................................................ 
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 خطة عمل وتفصيل ميزانية املشروع 
 

 املتوقعةمصادر متويل امليزانية  امليزانية املتوقعة األنشطة

 األنشطة
املعنيون 
 ابلنشاط
 وعددهم

مدة 
واتريخ 
 اإلجناز

موقع 
 اإلجناز

 املسؤول
عن إجناز 
 النشاط

طبيعة 
 املصاريف

 التكلفة الوحدة
 املتوقعة 

 مسامهة
 ةندوبيامل

مسامهة 
 اجلمعية

مسامهة ابقي 
 الشركاء

:  1النشاط رقم 
............ 

  
املدينة 

أو 
 املدن

 التغذية 
 

    

      املكون    
      املكتبيات    
    ......      

: 2النشاط رقم 
................. 

          
          
          
          

جمموع تكلفة تنفيذ 
 )1األنشطة(

 
  

    

جمموع تكلفة تنفيذ 
  )2األنشطة(

  
    

) 1اجملموع العام (
)+2( 

       

 

وخامت اجلمعيةملمثل (ة) اجلمعية إمضاء   

  وأشهد بصحة املعلومات الواردة أعاله مت االطالع عليه

 

 

 

خطة عمل وتفصيل ميزانية المشروع 


