
 

 

حات لطلب الحصول علي دعم تمويلي دعوة لتقديم ال  مقتر

 ات قدر الورش عمل تعزيز لتنفيذ 

 TAP شبكةمقدم من 

 نظرة عامة: 

كاء شبكة (TAP) تدعو شبكة الشفافية والمساءلة والمشاركة ن إىل تقديم طلب للحصول عىل تمويل لدعم ورش   TAP جميع شر الحاليي 

ن عىل المجاالت ذات األولوية لشبكةعمل تعزيز قدرات منظمات  كت  ي الوطنية ، مع التر
 + SDG 16 حول TAP المجتمع المدنن

 .2030عام أهداف التنمية  المستدامة  اجندة والمساءلة عن 

كاء شبكة TAP ستنظر شبكة اكة / بقيادة شر ي شر
ي / المحىلي ، فن

ي دعم استضافة ورش عمل لتعزيز القدرات عىل المستوى الوطنن
 فن

TAP. كاء شبكة ي / المحىلي للنهوض بالهدف  TAP تهدف ورش العمل هذه إىل دعم شر
ي الوطنن

ي تعزيز قدرة المجتمع المدنن
من +  16فن

ن والتنفيذ المساءلة تجاة اجندة  عقد ورش العمل هذه  . التنمية المستدامةاجندة اهداف   2030اهداف التنمية المستدامة  والتوطي 
ُ
ست

ي ربيع عام 
ي الفتر  2022فن

ي تسبق المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ، فن
 .(HLPF) حول التنمية المستدامة 2022ة النر

 :متطلبات األهلية

ي شبكة
كاء" فن كاء شبكة .TAP هذه الفرصة متاحة ألي "شر ن عىل موقعنا عىل TAP تتوفر قائمة كاملة بشر  الحاليي 

 www.tapnetwork2030.org/action 

كاء شبكة ي ليست شر
ي شبكة TAP يتم تشجيع المنظمات المهتمة النر

ا فن
ً
يك ي أشع وقت ممكن ،   TAP حالًيا عىل التقدم لتصبح شر

فن

حها ، لتصبح مؤهلة للحصول عىل هذه الفرصة. يمكنمقوقبل تقديم   مكانية االنضمام اىلي ك العثور عىل مزيد من المعلومات حول أتر

كاء شبكة   www.tapnetwork2030.org/joinعىل موقعنا عىل الويب عىل  TAPشر

 

 :قديمالتطريقة 

ن   .2022يناير  31سيتم قبول الطلبات حنر يوم االثني 

   صة هنا لهذه الفر لتقديم 

 https://www.surveymonkey.com/r/MZS86JV:  

واضحة وموجزة قدر اإلمكان ، ويجب أن تحدد األهداف والنتائج المرجوة وتأثت  يجب أن تكون ناجحة ستمارات التقديم تكون الكي 

حة. كما يجب أن  اح  تتضمن مخرجات ملموسة تتطلع األنشطة إىل تحقيقها ، باإلضافة إىلاألنشطة المقتر انية. يتم تشجيع  اقتر ن المت 

كاء ن شر اكة بي  حات TAP التعاون والشر ي أي مقتر
 .بشدة فن

ية واإلسبانية والفرنسية ن حات هذه باللغات اإلنجلت   .يمكنك العثور عىل اإلرشادات الكاملة لدعوة تقديم المقتر

ا ال
ً
ية واإلسبانية والفرنسية TAP عثور عىل إرشادات التمويل الخاصة بشبكةيمكنك أيض ن ي باللغات اإلنجلت 

ونن  .عىل موقعنا اإللكتر
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