
KIX البنية التحتية الوطنية لـ

يُعتــر املمثلــون الوطنيــون عنــراً مركزيــاً لعمليــات مركــز تبــادل املعرفــة واالبتــكار يف آســيا وأوروبــا واملحيــط الهــادئ )KIX EAP( وهــم 

مــن يُحــدد أجنــدة املركــز مــن خــال نقــل أولويــات البلــد التعليميــة واملســاعدة عــى تحديــد التحديــات املشــركة بــن بلــدان أوروبــا وآســيا 

والــرق األوســط عــى مســتوى وضــع السياســات. وتُنظــم جميــع أنشــطة املــروع )مثــل دورات التعلــم والنــدوات عــر أنرنيــت( ضمــن 

هــذا اإلطــار. 

وبصــورِة عامــة، يُرجــم النجــاح يف تحديــد البنيــة التحتيــة الوطنيــة لـــ KIX للمنفعــة املُســتمدة مــن مركــز تبــادل املعرفــة واالبتــكار يف آســيا 

وأوروبــا واملحيــط الهــادئ )KIX EAP( واســتخدام KIX EAP لتقويــة النظــم الربويــة الوطنيــة. 
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الهدف

يســاعد املنســق الوطنــي لـــKIX  عــى تنســيق أنشــطة KIX عــى املســتوى القطــري وهــو نقطــة التواصــل األساســية ملركــز KIX EAP. ويعكــس اختيار 

املنســق أهــداف )i( الجمــع بــن البحــوث والسياســة واملارســة، )ii( ضــان اســتدامة القــدرة أبعــد مــن مــدة مبــادرة KIX ومتويــل الراكــة العامليــة 

مــن أجــل التعليــم وهــي 45 شــهر و)iii( تحقيــق التغيــريات السياســية أو اإلداريــة املمكنــة يف البلــدان الناميــة الريكــة خــال فــرة املــروع. 

معايري األهلية

ميكن ملنسقي KIX أن يكونوا:

معلمن، باحثن، مخططن اسراتيجين أو محللن للسياسات يف جامعات مرموقة أو مؤسسات بحوث.   	

رؤســاء أو موظفن اســراتيجين يف وحدات التخطيط أو تحليل السياســات يف وزارات الربية: فقط يف حال حصلوا عى موافقة خطية للتفرغ   	 

لفــرة مــن الوقــت للعمــل بصفة منســق. ويف هذه الحال، يجب أن يكونوا مــن املوظفن الدامئن وعندهم خرة يف مجال البحث يف السياســات    

أو عندهــم اهتــام يف هــذا املجــال. ومن الرضوري أن يكونوا متمرســن بالحد األدىن باللغــة اإلنجليزية لفهم/ انتاج التقاريــر باللغة اإلنجليزية    

واملشاركة يف اللقاءات اإلقليمية التي تُعقد باللغة اإلنجليزية.   

الصالحيات

يرفع منسقو KIX الوطنين التقارير اىل مدير مركز KIX EAP. ويُتوقع منهم:

تقديم منتجات/ مواد معرفية مناسبة للبلد واملنطقة   	

تقديــم اقراحــات حــول مواضيــع ورش العمل ومــزودي الخدمات واملجاالت التي تحتاج اىل متابعة باإلضافة اىل اختيار املشــاركن يف نشــاطات   	 

 .KIX EAP  

املساهمة يف إطار KIX EAP للرصد والتقييم والتعليم   	

دعم تنظيم مؤمترات KIX EAP اإلقليمية والزيارات القطرية  	

KIX EAP املشاركة بشكل دوري يف اجتاعات موظفي  	

انتاج تقارير فصليّة حول أنشطة KIX داخل البلد  	

العمل بصفة األمن العام خال اجتاعات لجنة KIX الوطنية التوجيهية )مرًّة كّل فصل(  	

امتيازات منسق KIX الوطني

يُقدم منصب املنسق الوطني لـ KIX فوائد عى مستوى التقدم املهني ومنها:

تطويــر العاقــات مــع مجموعــة واســعة مــن الخــراء يف مجــال التعليــم يف البلــد لتبــادل الخــرة واالبتــكار واملعرفــة بهــدف بنــاء منظومــة  	 

تربوية قوية.  

التفاعل وتبادل املعرفة مع خراء يف املنطقة والعامل والبقاء عى بينة من آخر التطورات يف مجال البحث واملعرفة يف التعليم.  	

املشاركة بشكل فعال يف أنشطة مركز KIX EAP اآليلة اىل التطوير املهني وتعزيز القدرات.  	

الجهد املطلوب

يبلــغ بــدل هــذا العمــل بــدوام جــزيئ 250 دوالر أمريــي يف الشــهر وتُصــدر شــبكة NORRAG )ومقرهــا يف جنيــف/ ســويرسا( وهــي الريــك اإلقليمــي 

للتعليــم يف مركــز KIX EAPعقــد استشــارة، وتجــدر اإلشــارة اىل أنــه ال يجــوز ملوظفــي الحكومــة تقــايض راتــب مــن هــذا املــروع.   

منسق KIX الوطني



لجنة التوجيه الوطنية

الهدف

مــن أجــل املشــاركة يف أنشــطة KIX الوطنيــة التــي يقدمهــا مركــز KIX EAP )أوروبــا – آســيا – املحيــط الهــادئ(، تحتــاج مجموعــة التعليــم املحليّــة اىل 

تعيــن لجنــة توجيــه تـُـرف عــى أنشــطة KIX وتُقــدم املشــورة ملنســق KIX الوطنــي كــا وتُبلــغ مجموعــة التعليــم املحليــة بأنشــطة KIX والتقــدم 

املُحــرز والتوصيــات. 

تركيبة اللجنة

تتألــف لجنــة توجيــه KIX مــن خمســة أشــخاص: ثاثــة منهــم كحــد أقــى مــن الحكومــة وإثنــن ميثــان أصحــاب مصلحــة آخريــن مثــل منظــات 

املجتمــع املــدين والــركاء التنمويــن واملؤسســات الخاصــة أو مؤسســات البحــوث مــع اإلشــارة اىل وجــود تعــاون وثيــق مــع مركــز تنســيق الراكــة 

العامليــة مــن أجــل التعليــم بغــض النظــر إن كان مركــز التنســيق عضــو يف لجنــة التوجيــه الوطنيــة أو مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً باللجنــة. ومــن الــرضوري 

أن تتمثــل امرأتــان يف اللجنــة. وتُعــّن لجنــة التوجيــه الوطنيــة منســق KIX الوطنــي الــذي يشــغل منصــب أمــن عــام لجنــة التوجيــه الوطنيــة ويُشــارك 

كعضــو بحكــم املنصــب يف اجتاعــات لجنــة التوجيــه الوطنيــة الفصليــة.

الصالحيات

يُتوقع من لجنة التوجيه الوطنية اجراء التايل:

املســاعدة عــى تحديــد أجنــدة KIX مــن خال نقل األولويات الربوية الوطنية وتحديد التحديات املشــركة عى مســتوى وضع السياســات يف   	 

الباد ويف املنطقة والدعم يف حشد املشاركن.   

تقييم نوعية وأهمية العمل الصادر عن أنشطة KIX قبل إصدار املنتجات املعرفية ونرها عى نطاق واسع.   	

مراجعــة تقاريــر منســقي KIX الوطنيــن الفصليــة وتقديــم التقارير اىل مجموعة التعليــم املحلية ومركز KIX EAP )يف جنيف( حول أنشــطة   	 

KIX والتقدم املحرز والتوصيات.   

االستعداد للخدمة لسنتَن يف لجنة التوجيه الوطنية.   	

امتيازات أعضاء لجنة التوجيه الوطنية

تُقدم املشاركة يف لجنة التوجيه فوائد عى مستوى التقدم املهني ومنها:

التفاعل مع خراء تربوين آخرين يف الباد والعمل معاً من أجل تشارك الخرة واالبتكار واملعرفة بهدف بناء نظم تعلمية قوية. 	 

ــدويل للبقــاء عــى اطــاع بآخــر املعــارف والبحــوث 	  ــم عــى املســتوى اإلقليمــي وال ــادل املعرفــة مــع خــراء يف مجــال التعلي  التفاعــل وتب

الربوية.   

القدرة عى تحديد األولويات وقيادة أنشطة KIX EAP وحشد املشاركن.	 

املشاركة بشكل فعال يف أنشطة مركز KIX EAP اآليلة اىل التطوير املهني وتعزيز القدرات. 	 

الجهد املطلوب

إن الجهد املطلوب محدود أما املشاركة يف االجتاعات فهي غري مدفوعة األجر. املطلوب: 4 اجتاعات يف السنة من أجل 

،KIX حول أنشطة KIXمراجعة التقارير التي يضعها املنسق الوطني لـ )i(

)ii( املساهمة يف حشد املشاركن يف نشاطات KIX EAP و 

)iii( التواصل مع مجموعة التعليم املحلية ومركز KIX EAP )خال األشهر الستة( حول أنشطة KIX والتقدم والتوصيات. 


