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 األساسية الوطنية  KIXهياكل 

 

 

  



 لجنة توجيهية وطنية 

 

 الغرض
 

ي أنشطة 
 
ي يتم تقديمها من خالل مركز  KIXمن أجل المشاركة ف

المحيط الهادئ(، مجموعة التعليم   –آسيا  –)أوروبا  KIX EAPالوطنية، الت 
ف عىل أنشطة  ي ب KIXالمحلية يجب أن تعي   لجنة توجيهية تشر

حول أنشطة    LEG، وتقدم التقارير إىل KIX، تقدم المشورة للمنسق الوطت 
KIX .وتقدم توصياتها ، 

. 
 

 تشكيل اللجنة 

 
أشخاص من الحكومة، وأن يصل عدد  ٣أشخاص: يجب أن يكون ما ال يزيد عن  ٥التوجيهية الوطنية تتكون مما يصل إىل  KIXلجنة 

كاء التنمية او المؤسسات الخاصة، أو معاهد   ي او شر
األشخاص من بي   أصحاب المصلحة اآلخرين إىل اثني   من منظمات المجتمع المدن 

ي االعتب
 
عضو    GPEأمر ال غت  عنه، برصف النظر عما إذا كان منسق    GPEار أن التعاون الوثيق مع مركز تنسيق  البحوث. ومن المهم أن نضع ف

ي اللجنة التوجيهية الوطنية أو أنه ال يرتبط باللجنة إال بشكل فضفاض. ال بد أن يكون هناك امرأتان عىل األقل من بي   األعضاء. ستعي   
 
 ف

ي كسكرتي  للجنة التوجيه الوطنية   KIX)وظيفة مدفوعة األجر(. وسيعمل منسق  KIXاللجنة التوجيهية الوطنية منسقا وطنيا ل
الوطت 

ي اجتماعي   للجنة التوجيه الوطنية.  
 
 وسيشارك كعضو بحكم منصبه ف

 

 االختصاصات 

 
 :  ومن المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية بما يىلي

 
ي صياغة أجندة   ●

 
ي   KIXالمساعدة ف

 
ي البلد وف

 
كة ف ي وتحديد التحديات السياسية المشتر

من خالل نقل أولويات التعليم الوطن 

 جميع أنحاء المنطقة 

 قبل نشر منتجات المعرفة عىل نطاق واسع KIXتقييم نوعية وأهمية العمل الذي تم إنتاجه من خالل أنشطة  ●

ي جنيف( بشأن أنشطة  KIX EAPو  LEGإىل مراكز  الفصلية للمنسقي   الوطنيي   وتقديم التقارير  KIXمراجعة تقارير  ●
 
،  KIX)ف

 والتقدم الذى أنجزه وتوصياته 

ي اللجنة التوجيهية الوطنية  ●
 
 يجب أن يكون األعضاء عىل استعداد للعمل لمدة عامي   ف

 

 ساعات العمل 
 

دفع لها 
ُ
ي االجتماعات ال ت

 
، والمشاركة ف ي العمل هو الحد األدن 

 
ي السنة من إن الجهد المبذول ف

 
أجور. مطلوب: اجتماعي   ف

ي  KIX مراجعة تقارير أنشطة (١) أجل
ي يصدرها المنسق الوطن 

ي دورات تعليم تبلغ   KIX تقوم (٢)النر
 
بتعيي   المشاركي   ف

ي السنة( ٤مدتها 
 
أشهر )مرتي   ف وتقدمه   KIX مدة الستة أشهر( حول أنشطة) KIX EAP و LEG التواصل مع مراكز  (٣) 

 وتوصياته
. 

KIX  ي
ق الوطت  نامج المنسِّ   لير

 
 الهدف 

 
ي ل 

ي تنسيق أنشطة  KIXيساعد المنسق الوطن 
 
. وسيعكس  KIX EAPعىل الصعيد القطري، هو مسؤول االتصال الرئيسي بمركز  KIXف

ة مبادرة  ( ضمان التمكن من اإلستمرار ٢)  والممارسات، ( البحوث والسياسات ١اختيار المنسق مقاصد )  ي مدتها   KIXبعد انتهاء فتر
و النر

ي ال٣شهرا و )   ٤٥ تمويلها تستمر 
 
ات السياسية أو اإلدارية ف وع.  DCPs( تحمل التغيت  ة المشر  خالل فتر

 
 

 



 
 مؤهالت 

 
ي مجال   المنسقي   الوطنيي   ويمكن أن يكون 

 
 : KIXف

 أو محلىلي سياسات   •
اتيجيي    بجامعات جيدة السمعة أو معاهد بحوث. أساتذة أو باحثي   أو مخططي   اسي 

ا كتابًيا لبعض   •
ً
ي أو تحليل السياسات داخل وزارات التعليم: فقط إذا تم منحه إذن اتيجر رؤساء أو موظفي   وحدات التخطيط االسي 

ي ذي صلة  
ي هذه الحالة، يجب أن يكونوا موظفي   دائمي   لديهم خلفية أو اهتمام بحت 

 
 بالسياسات. من وقت عمله للعمل كمنسق. وف

 
ي االجتماعات اإلقليمية الناطقة بال 

 
ية والمشاركة ف ية بشكل كاٍف لفهم التقارير وإنتاجها باللغة اإلنجلي   ية مطلوب إتقان اللغة اإلنجلي    لغة اإلنجلي  

 

 االختصاصات 

 

 . ومن المطلوب منهم: EAP KIXالوطنيون تقريًرا إىل مدير مركز  KIXيقدم منسقو  

 بمواد/منتجات معرفة ذات صلة عىل المستويي   القطري واإلقليمي تزويد المركز   •
ي تحتاج إىل توجيه  •

احات لمواضيع حلقات العمل، والموفدين، ومجاالت الت   طلب اقي 
ي وضع إطار نتائج مركز  •

 
ي صيغته النهائية  EAP KIXالمساهمة ف

 
 ف

 تغذى دراسة الخط األساىس لـمركز   •
ً
  KIX EAPتقديم أفكارا

 لمؤتمرات اإلقليمية السنوية والزيارات بي   البلداندعم تنظيم ا  •
نامج  • ي الير

ي االجتماعات مع موظف 
 المشاركة بانتظام ف 

ي دورات تعليم   •
طة الفيديو، والبث الرقم KIXتعيي   مشاركي   ف   ، ووظائف المدونات، وأشر

ي البلد،  KIXإعداد تقارير فصلية عن أنشطة  •
 ف 

ي السنة   KIXالعمل كأمي   للجنة التوجيهية الوطنية ل  •
 )مرتي   ف 

 
 

 ساعات العمل 

 
ي الشهر. وُيدفع أجر الوظيفة   ٥يبلغ حمل العمل 

 للخدمات االستشارية تصدره ٢٥٠أيام تقريًبا ف 
ً
 بحسب عقدا

ً
 شهريا

ً
 أمريكيا

ً
دوالرا   

.NORRAG يك تعلم إقليمي لمحور ي تمثل شر
) KIX EAP الت  جنيف/سويشا مقرها  ) 

 
 

ي الدراسات القائمة عىل البيانات
 المشاركون ف 

 

 الهدف 

 
كة بي   البلدان.  ي ذلك الزيارات المشي 

ي المنطقة بما ف 
ي يتشاركها بلدان أو أكي  ف 

وسوف   وتتيح دورات التعلم إجراء تحقيق متعمق للمسائل الت 
، وسوف يساعد محور  نشر كل منتجات المعرفة بأسماء المشاركي  

ُ
ها عىل أوسع نطاق وفعالية قدر اإلمكان، مما يجعل   KIX EAPت عىل نشر

. سيتم دعم المشاركي   بنشاط من قبل الباحثي   ومساعدي البحث الذين يتم تعيينهم من ال اء والمشاركي   الوطنيي   ممكن إبراز فرق الخير
ي مركز 

 عن تحرير ونشر دراساتهم. KIX EAPكمشاركي   باحثي   ف 
ً
. وهي تساعد المشاركي   الوطنيي   عىل تحليل البيانات وتصويرها، فضال

 ملية تقييم لضمان جودة المنشورات. وستخضع الدراسات لع

 

/أيلول  InnXسوف تركز دورتا التعلم األوليتان عىل اإلبداع )  من سبتمير
ً
اير/شباط  PAX، وعىل تحليل السياسات )٢٠٢٠(، بدءا  من فير

ً
(، بدءا

٢٠٢١ : 
 

اء التعليم والسياسات الوطنيي   )InnXوخالل دورة  ● دراسات حالة تجريبية عن االبتكار أو  أشخاص( بإعداد  ٣، تقوم فرق من خير
ي تعتير فعالة. 

 المشاريــــع الرائدة الت 
اء التعليم والسياسات الوطنيي   )PAXوخالل   ●  أشخاص( بإعداد ورقات مناقشة ذات صلة بالسياسات.  ٣، تقوم فرق من خير

 
 

 



 تشكيل المشاركون 

 
ي 
ي إحدى دورن 

 
وط التالية للمشاركة ف  التعلم: يجب استيفاء الشر

 
 ويتألف كل فريق عىل المستوى القطري من ثالثة أشخاص:  •

o  عضو واحد من الحكومة 
o  عضو واحد من جامعة أو مؤسسة/وحدة بحثية 
o   ،ي مجال التعليم )الجهات المانحة

 
 عىل الموضوع، العضو الثالث يستطيع تمثيل أي مساهمي   آخرين ف

ً
واعتمادا

، ي
، المؤسسات، او القطاع الخاص(.  المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدن   منظمات المعلمي  

 يجب أن يكون عضو واحد عىل األقل من أعضاء الفريق امرأة.  •
ي عملهم الخاص وإنتاج هذه الدراسات كجزء من عملهم  •

 
 ومن الناحية المثالية، يستطيع المشاركون استخدام الدراسات ف

 ري عىل تشكيل الفريق عىل المستوى القط  LEGويجب أن يوافق   •
 

 

 مؤهالت 

 
ي جمع البيانات أو تحليلها ولكن يتعي   عىل المشاركي   أن ُيظهروا االهتمام واالنفتاح عىل استخدام البيانات وال

 
ة سابقة ف ات  ال يلزم خير مؤشر

ي مجال السياسات والتعليم. 
 
 واإلحصاءات ألغراض التخطيط ف

 

 

  اإلختصاصات

 
 :  ومن المتوقع أن يقوم المشاركون بما يىلي

ي األسبوع )عىل مدى  ٤قض  ما ال يقل عن ساعتي   إىل  •
أشهر( لالجتماع مع الفريق، تطوير تصميم الدراسة، جمع   ٤ساعات ف 

كاء البحث ومساعدي مركز  بمساعدة مكثفة البيانات وتحليلها وكتابة الدراسة   . KIX EAPمن شر
كة بي    • ي الزيارات المشي 

ي االجتماعات الدون إقليمية وف 
 البلدان. المشاركة ف 

ي  PAX( أو أوراق سياسة عامة ذات الصلة ) InnXإنتاج دراسات تجريبية حول االبتكار ) •
( مع إرشاد ومساعدة مكثفة من موظف 

 KUX EAPبرنامج  
 

 ساعات العمل 

 

ي األسبوع عىل األقل.  ٤من ساعتي   إىل 
.  ساعات ف  ي

ي دورة التعلم فرصة للتطوير المهت 
 NORRAGوستقدم  تمثل المشاركة ف 

،  تقدمهشهادات اإلنجاز، وهو برنامج مشارك للمعهد العاىلي للدراسات الدولية والتنمية،  ي مجال التعاون الدوىلي
جامعة رائدة ف 

ي جنيف الدولية، بسويشا. 
 مقره ف 

 
 
 

 
 


