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ز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات والمجتمعات يتعز 
 المضيفة في لبنان

 

 حول مقترحات المشاريعإرشادات 
 . ملخص المعلومات العامة 1

  اسم المشروع 
  مدة المشروع 
 موقع العمل 

 حدد المدينة/المنطقة 
 

  المبلغ المطلوب 
  ب منظمة مقدم الطلاسم 

 الوضع القانوني
 تاريخ التسجيل 

 

 العنوان البريدي
 عنوان البريد االلكتروني 

 

 الهاتف:
 الفاكس:

 وقع االلكتروني:الم

 

 موظف االرتباط
 الهاتف الجوال: 

 

  المفوضين بالتوقيع عن المنظمة 
 
 . وصف المنظمة ) من نصف صفحة إلى صفحة كحد أعلى(2

 ة والرؤية واألهداف(خلفية المنظمة، )الرسال 2.1
  ؟لمحة موجزة عن منظمتك، متى وكيف تم إنشاء منظمتك قم بتقديم •

  ؟رؤيتها وأهدافهامنظمتك و ما هي رسالة  •

  .ومجاالت العمل والمشاريع األنشطة التنظيمية الرئيسية بشكل موجز، قم بتوضيح •

 ناصرين؟عدد الموظفين والمتطوعين والم -كم تبلغ السعة التنظيمية •
 ف المشروع/العمل صو . 3

 مبررات المشروع  3.1
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حيثما تحليل بيانات محدد  الوضع المحدد في الدولة/المنطقة بشأن مجال عملك؛ )إدراج قم بوصف •
 (.أمكن 

وكيف تتداخل مع بعضها  ن المشكالت المراد عالجها من خالل المشروعتحليل مفصل ع قم بتقديم •
 البعض على مختلف المستويات.

ا كان هناك أي خطط وأنشطة تم اتخاذها على المستوى الوطني أو اإلقليمي و/أو ا إذفيم قم بتوضيح •
 بتلك الخطط واألنشطة. المشروعوتوضيح كيف يتعلق المحلي بالنسبة للمشروع 

 المساهمة الرئيسية لهذا المشروع؟ ما هو الهدف العام للمشروع؛ ما هيأهداف المشروع  

 

 

 أرض الواقع ضمن مدة المشروع؟ ؛ ما الذي تسعى إلى تحقيقه علىما هي األهداف المحددة للمشروع •
 النتائج المتوقعة  3.3

من تحسين وضع الفئات المستهدفة والمستفيدين  المشروع عة وكيف سيتمكنقما هي النتائج المتو  •
 النهائيين عند تحقيق تلك النتائح؟

 على نتائج العمل السابق؟ ءهسيتم بناسابق، وضح كيف  استمرارية لعملالمشروع  يمثل إذا كان •

 وصف األنشطة وخطة األنشطة  3.4
والفئات  األنشطة وبرر اختيارا لتحقيق النتائج د تنفيذهاألنشطة( المرا )مجموعةقم بوصف كل نشاط  •

 .المستهدفة بالتفصيل

 فيتهمللمستفيدين المستهدفين لكل نشاط ، مصنفة حسب الجنس والعمر وخل االعداديرجى تقديم •  •

 المنهجية  3.5
 قم بوصف: 

 )من سيقوم بذلك(، لتنفيذ المشروعالهيكل التنظيمي المقترح  •

 )عند اإلمكان(. المشروعضمان شفافية األنشطة المخططة ل •

 عة والمراقبة والتقييم )الداخلية، والخارجية عند تخطيطها(إجراءات المتاب •
 االستدامة  3.6

 ه:قم بتقديم المعلومات المطلوبة أدنا
 سيتم ضمان االستدامة بعد االنتهاء من اإلجراء. ح كيفاشر• 

 تحليالت المخاطر 3.7
بكل عمل مقترح  رئ. يشمل هذا قائمة المخاطر المرتبطةطة طواتحليل مخاطر مفصل وخقدم   •

مل تخطيط المخاطر الجيد على نطاق أنواع المخاطر تمع اإلجراءات التخفيفية ذات العالقة. يش
 ة واالقتصادية واالجتماعية.يالبيئية والسياسلمادية و لمخاطر ابما في ذلك ا

 سياسة مكافحة الفساد 3.8
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اسة لمكافحة الفساد؟ ما هي التدابير األساسية التي يتم اتخاذها لمنع هل يوجد في منظمتك سي •
 الفساد؟

 . التعاون والشبكات والدعم التنظيمي 4
والدولي تعمل على نفس إلقليمي لوطني واهل هناك مجموعات/منظمات/شبكات على المستوى ا •

 القضايا، وما هي أشكال التعاون معهم؟

 تدعم منظمتك؟ هل هناك جهات راعية/منظمات أخرى  •

 هل هناك جهات راعية/منظمات أخرى تدعم/تساهم في هذا المشروع؟ •
 االسم:

 المسمى الوظيفي: 
 التاريخ:
 التوقيع:
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Strengthening access to protection, participation and 

services for women refugees, Internally Displaced People 

(idps) and women in the host communities in lebanon 

 

PROJECT PROPOSAL GUIDELINES  

 

1 GENERAL INFORMATION  SUMMARY  

 

Title of the project  

Duration of the project  

Location of the action 

Specify city/ region (s) 

 

Amount requested  

Name of the applicant 

organization 

 

Official status 

Date of registration 

 

Post office address  

Email address  

 

Telephone 

/Fax 

/Website 

 

Contact Person  

Mobile :   

 

Authorized Signatories of 

the organization 
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2 DESCRIPTION OF THE ORGANIZATION(Half to one page max) 

 

2.1 BACKGROUND OF THE ORGANIZATION , MISSION, VISION, OBJECTIVES  

 

• Provide short history of your organization; when and how your organization was 

established. 

• What is the mission, vision statement and objectives of your organization? 

• Briefly explain the main organizational activities, areas of work and projects. 

• What is the organizational capacity –number of employees, volunteers, 

supporters? 

 

3 DESCRIPTION OF THE PROJECT/ACTION 

 

3.1  PROJECT JUSTIFICATION 

• Describe the specific situation in the country/region(s) in regards to the field of 

your work; (include quantified data analysis where possible). 

• Provide a detailed analysis of the problems to be addressed by the action and how 

they are interrelated at different levels. 

• Elaborate if there are any other activities undertaken at the local level that are 

relevant for the project and describe how the action will relate to these and create 

synergies with other organizations. 

3.2 OBJECTIVES OF THE PROJECT 

• What is the overall objective of the project; what would be the major contribution 

of this project?  

• What are the specific objectives of the project; what do you plan to achieve 

concretely within the project period? 

 

3.3 EXPECTED RESULTS 

 

• What are the expected results and how will the action improve the situation of the 

target groups and final beneficiaries by achieving them? 
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• If the project is the continuation of a previous action, elaborate how it will build 

on the results of this previous action. 

 

3.4  DESCRIPTION OF THE ACTIVITIES AND ACTIVITY PLAN 

 

• Describe each activity (or activity cluster) and the methodology to be 

implemented to produce results and justify the choice of the activities. 

• Please provide the exact number of the targeted beneficiaries per activity, 

disaggregated by sex, age, and their background.  

 

 

 

 

3.5  METHODOLOGY 

 

Describe: 

• The organizational structure proposed for the implementation of the action (who 

will do what), 

• The planned activities in order to ensure the visibility of the action (when 

possible). 

• The procedures for follow up, monitoring and evaluation (internal and when 

planned external). 

 

3.6 SUSTAINABILITY 

 

Provide the information requested below: 

• Explain how sustainability will be secured after completion of the action. 

 

3.7 RISK ANALYSES 

 

• Provide a detailed risk analysis and contingency plan. This should include a 

list of risks associated with each proposed action, accompanied by relevant 

mitigation measures. A good risk analysis will include a range of risk types 

including physical, environmental, political, economic, and social risks. 

 

3.8 ANTICORRUPTION POLICY 
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• Does your organization have an anti-corruption policy? What are the main 

measures to be taken to prevent corruption?  

 

4 COOPERATION AND NETWORKING, ORGANIZATIONAL 

SUPPORT 

• Are there other groups/organizations/networks on national and local level that 

work on the same issues and what are the modalities of cooperation with 

them?   

• Are there other donors /organizations that support your organization?  

• Are there other donors/ organizations that support/contribute to this project?                 

 
Name: 

Position: 

Date: 

Signature                                            

                 
 


