
دعوة البداء االهتمام
منحة تعاون إقليمي من أجل وضع السياسات 

والتخطيط أو التنفيذ في قطاع التعليم

إن مبادرة تبادل المعرفة واالبتكار )KIX( مشروع يمتد على سنوات عديدة تمّوله الشراكة العالمية من أجل التعليم التي 
تأسست لتقوية نظم التعليم الوطنية في الدول الشريكة في الشراكة العالمية من أجل التعليم. على المستوى الدولي، يُدير 

المركز الدولي لبحوث التنمية في أوتاوا في كندا مبادرة KIX. تنسق أربعة مراكز أقليمية لـ KIX األنشطة ومنها تسهيل 
انتاج المعرفة ونشر الخبرة والتجارب الوطنية. ويُشكل التبادل بين األقران واالضطالع على السياسات الموجودة بين البلدان 

 .KIX جانب أساسي من مبادرة

نطلب من الخبراء في مجال وضع السياسات في أوروبا، اسيا والمحيط الهادئ، من خالل دعوة البداء االهتمام، التعاون مع 
خبراء في مجال وضع السياسات من بلدان أخرى تعمل حالياً أو سبق وعملت على تحديات مماثلة في نظمها التعليمية. 

األهلية
يُقدم طلب ابداء االهتمام من قبل كونسورتيوم من ممثلي KIX )منسقي KIX الوطنيين، اللجنة الوطنية التوجيهية لـ XIK أو 
مجموعة التعليم المحلية(، الموجودين في بلدَين أو ثالثة )حد أقصى خمسة بلدان(. يحتاج المشروع الُموافق عليه الى توقيع 

جميع شركاء الكونسورتيوم وتقديمه الى مركز EAP KIX ومقره شبكة NORRAG في جنيف في سويسرا. وفي مرحلة 
ابداء االهتمام، توقيع قيادة الكونسورتيوم وحده ضروري لكن التواصل مع شركاء الكونسورتيوم الُمحتملين ضروري في 
 KIX هذه المرحلة. يُرجى اإلشارة الى أن على قائد الكونسورتيوم أن يكون منظمة وطنية ُمسجلة قانوناً في بلد من بلدان
EAP االحد وعشرين. قد يختار الكونسورتيوم أيًضا دعوة شريك إضافي واحد من منطقة أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ 

لالنضمام إلى الكونسورتيوم. 

الغرض والفوائد
إن الهدف من التبادل بين األقران هو التعلم من حلول مبتكرة من بلدان أخرى  وتبادل الخبرات حول األمور الناجحة وتلك 

التي لم تنجح في ما يتعلق بمكون محدد من المنحة الخاصة بتنفيذ برنامج قطاع التعليم الممولة من الشراكة العالمية من أجل 
التعليم أو عنصر من برنامج اصالح مدرسي تمّوله الحكومة أو أي شريك تنموي آخر. ومن بين األمثلة كيفية اجراء اصالح 
للمنهج، كيفية تفعيل وصول الفتيات والمجموعات المهمشة الى التعليم، كيفية اجراء اصالح لعملية توظيف المعلمين، األجور 
ونظم الترقية. يمكن اختيار أي موضوع على شرط تقديم األدلة التي تؤكد أن الموضوع يشكل أولوية بالنسبة للدول المشاركة 
)مراجعة مثالً تقرير KIX EAP حول األولويات المواضيعية ٢، خطة القطاع التربوي، تحليل القطاع التربوي وغيرها من 

الوثائق ذات الصلة بالسياسة(. يصدر عند انتهاء منحة التعاون اإلقليمي مع بلدان مركز KIX EAP  تقرير. 



تبلغ قيمة المنحة ٥ آالف دوالر وقد تصل الى ٥١ ألف وقد تغطي:
التكلفة/ التكاليف الفخرية لثالثة خبراء كحد أقصى – يُسميهم الكونسورتيوم  - يقدمون المشورة والخبرة و/أو التدريب حول  

الموضوع. قد يكون هؤالء الخبراء وطنيين، أقليميين و/أو دوليين. 
التكاليف المتعلقة بتنظيم ورشة العمل/ جلسات التدريب/ اللقاءات 
تكلفة السفر واإلقامة والبدل اليومي لزيارة األعضاء اآلخرين )على شرط استيفاء شروط السفر الخاصة بفيروس كورونا( 
تكاليف الطباعة والترجمة والتحرير، إلخ.  

يُعيّن الكونسورتيوم منسق يتقاضى أجراً )٥٠٠ دوالر أمريكي شهرياً( لتنسيق شؤون المنحة وادارتها. وتجدر اإلشارة الى أن موظفي الحكومة ال 
يتقاضون بدالً فخرياً. 

التطبيق
تمتد منحة التعاون اإلقلیمي على فترة ثالثة أشھر والموعد النھائي لتقدیم طلب ابداء االھتمام ھو ۲۲ فبرایر. لن تُدرس الطلبات الُمقدمة بعد ھذا 

التاریخ. وتُقدم جمیع الطلبات باللغة اإلنجلیزیة أو الروسیة أو العربیة عن طریق االستمارة االلكترونیة. 

ويُحدد االعراب عن االهتمام األولوية المواضعية ونوع األنشطة الُمخطط لها خالل فترة األشهر الثالثة. من شأن األنشطة أن تسهل تبادل المعرفة 
داخل البلدان وبينها )مثالً ورش عمل، جلسات تدريبية، زيارات بين البلدان، زيارات الى المدارس(. ويساعد مركز KIX EAP  وقادة المعرفة في 

 .KIX EAP الكونسورتيوم على تحضير مخطط األنشطة وميزانية تتماشى مع أحكام وشروط أنشطة KIX
يُرجى التأكد من أن ممثلين من هيئات مختلفة يُشاركون في الكونسورتيوم  )مثالً الحكومة، المجتمع المدني، مجموعات البحوث والتفكير، الجامعات، 

القطاع الخاص، المؤسسات، الشركاء التنمويين، المنظمات الدولية(. ويتألف الكونسورتيوم  من بلدَين أو ثالثة. ومن األفضل أن يشارك من كّل بلد 
ثالثة أو أربعة ممثلين. ويجب أن يكون عدد المشاركين في التبادل بين األنداد والعمل التحليلي المشترك ستة على األقل )شخَصين على األقل من 
كّل بلد(. ال ضرورة في هذه المرحلة لتحديد أسماء المشاركين. ولكن في مرحلة التعاقد، سيحتاج مركز KIX EAP الى ضمان مشاركة ممثلين 

عن الحكومة كما وأُخذ بعين االعتبار اشراك أصحاب مصلحة آخرين )المجتمع المدني، هيئات البحوث، القطاع الخاص/ المؤسسات، الشركاء 
التنمويين(. وتجدر االشارة الى أن بإستطاعة بلد المشاركة في أكثر من كونسورتيوم.

الجدول الزمني

النشاطالتاريخ

جلسة افتراضية لتقديم المعلومات٢٧ يناير ٢٠٢٢

الموعد النهائي لتقديم االقتراحات۲۲ فبرایر۲۰۲۲ 

۲۳ فبرایر -  
 ٤مارس۲.۲۲

     KIX EAP مراجعة رسائل االعراب عن االهتمام من قبل فريق

ربط الجهة المختارة بقادة المعرفة في KIX EAP لوضع اللمسات األخيرة على مقترح األنشطة 
والميزانية  

الموافقة على المقترحات الختامية ۷ مارس۲.۲۲

بدء األنشطةمارس ٢٠٢٢

ولالستفسار بشأن هذه الدعوة، يُرجى مراسلة البريد االلكتروني التالي:
norrag.kix@graduateinstitute.ch 


