
 " " TAP شبكةمويل أنشطة االبتكار "ت 

 

 :االهداف

كاء شبكة : 1الهدف  • امج المبتكرة من شر ي تعزز هدف التنمية المستدامة  TAP دعم البر
+ أو مساءلة ألجندة  16الت 

2030 

كاء شبكة : 2الهدف  • نامج TAP دعم شر امج أو الموارد الحالية لبر  TAP لتعزيز وتقوية البر

كاء شبكة : 3الهدف  • كاء واألعضاء وشبكة TAP دعم شر ن الشر  بشكل عام  TAP لتعزيز مشاركة أقوى بي 

 :أنواع األنشطة المدعومة

كاء امج المبتكرة من شر ي يمكن أن تدعم البر
 :  )عىلي سبيل المثال وليس الحص ( TAP أمثلة عىل أنواع األنشطة الت 

  Spotlightارير تق •

ن  ستشاراتا • ن / المحليي  كاء الوطنيي   مع الشر

 عن بعد  /ورش عمل أو تدريبات اون الين •

حات مبتكرة أخرى لتعزيز المساءلة  • واهداف التنمية المستدامة   من أهدف التنمية المستدامة 16لهدف رقم مقب 
 ككل

ي يمكن أن تعزز برامج شبكة
 : )يس الحص الحالية ) عىلي سبيل المثال ول TAP أمثلة عىل أنواع األنشطة الت 

اضية  •  ورش عمل أو تدريبات افب 

 TAP ترجمة موارد •

  SDG 16+ toolkitموضوعات عن قضايا محددة يتناولها  •

اح فصول وموضوعات حول قضايا مختلفة متعلقة ب مثال:   ي المحتوى الحالي   + SDG16اقب 
 لم يتم تناولها فن

 SDG 16+ / TAPموارد االتصال والتوعية المتعلقة ب  •

ي مبادرةمثال: 
ي يمكن استخدامها فن

ها من أدوات الوسائط المرئية الت   لشد القصص  TAP Network مقاطع الفيديو أو غب 

ي يمكن أن يدعمها هذا التمويل  لدعم فرص قيادة شبكة
 س الحص(: ) عىلي سبيل المثال وليTAP أمثلة عىلي أنواع األنشطة الت 

ي او االقليمي   •
 حلقة اتصال عىلي المستوي الوطتن

 مجموعات العمل  •

 TAP السفر إل اجتماعات أو مؤتمرات مختلفة لتمثيل •

 :معيار االختيار

حات بإرشادات دعم التمويل الخاصة بشبكة • م المقب  ن  TAP يجب أن تلب 

ا بناًء عىل  •
ً
ي يتم تحديدها الحق

القرارات المتخذة حول "نطاق األنشطة المدعومة" و معايب  االختيار األخرى الت 
 ""األهداف

 :التقارير / المخرجات / المساءلة

ي تتلق  دعم شبكة
ي مبادرة شد القصص TAP من المتوقع أن تساهم المنظمات الت 

 /من خالل صندوق العضوية العام هذا فن
 :من خالل أي من المخرجات التالية TAP عىل شبكةالحكي 

ي دعمها هذا التمويل فيديو قصب   •
 أو رسوم متحركة تلخص تأثب  برامجهم الت 

 مدونة أو مقال مكتوب يلخص تأثب  برامجهم  •

فيو" شبكة مشاركةال • ي "محادثات االنب 
 TAP عبر الفيديو مع سكرتارية TAP فن

 طرق حكي القصص المرئية أو طرق مبتكرة  أخرى  •



 
ً
ا أن تقدم المنظمات تقريًرا  فنيا

ً
حات  ومالًيا موجًزا  من المتوقع أيض ات عملها الممول من خالل دعوة تقديم المقب  عن تأثب 

ي تم تنفيذها وكيف عمل عىلي تطوير العمل المتعلق بشبكة
 TAP هذه ، مع تحديد األنشطة الت 

 


