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دعوة للتقديم :ورشة عمل "تعزيز وحفظ التراث الثقافي"
ينظم املركز اإلقليمي حلفظ الرتاث الثقايف يف الوطن العريب (إيكروم  -الشا ااا ق بالتعاون مع املنظم العربي للتنمي
اإلدا ي  -جامع الدول العربي  ،و ش ا ا ا ا ا ا ا مل اثعزيز ويففظ الرتاث الثقايف الوةا قيا

ل الفرت  7 - 4ما س

 ،2019مبدين الشا ق  -دول اإلما ات العربي املتحد .
يشا ا ا ا ااكل الرتاث الوةا قي العاملي جزاثا من الرتاث الثقايف لل ش ا ا ا ا اري ثعمل املنظمات الدولي لى يففظه ومحايته من
التعديات واالندةا  ،لذلك ثتوجه هذه الو ش ا ا ا ا ا ا ا إىل العاملني يف يفقل محاي الرتاث الثقايف -وخباص ا ا ا ا ا ا ا الرتاث

الوةا قي -يفيث سيتم ثسليط الضوا لى أمهي هذا النوع من الرتاث ملا متثله ثلك الوةا ق من ذاكر األفراد واألمم
مبا حتتويه من قيم ةقافي و ق التا يخ .وساايتم أيضااث مناقشا مفاهيم وأدوات منهجي صااونه باإلضاااف إىل التقنيات
احلديث يف األ شا ااف اإللكرتوني  ،كما سا اايتم مناقش ا ا التحديات الا ثواجه يففظ الرتاث الوةا قي يف املنطق العربي
باإلضاف إىل رض بعض التجا ب الناجح يف يففظه وأ شفته يف الوطن العريب.


سا ا ا ا ااوم املشا ا ا ا اااك بالو ش ا ا ا ا ا من دا ل دول االما ات العربي ( 400دوال أمريكي ومن الدول األ رى
( 1200دوال امريكي.

أهداف الورشة:
ثتكون الو ش من جلسات ثفا لي ثشاكي هتدف إىل:
 ثعريف املشاكني بأمهي الرتاث الوةا قي وضرو احلفاظ ليه مناقش التحديات الا ثواجه الرتاث الوةا قي يف املنطق ثعريف املشاكني بتقنيات قمن وأ شف أنواع الرتاث الوةا قي املختلف -مناقش التجا ب العربي يف قمن ويففظ الرتاث الوةا قي

المشاركة والقبول
سوف خيضع الق ول إىل معايري اال تيا التالي :
 .1الخلفية المهنية :لى األقل لى د ج ال كالو يوس يف جمال الد اس ذات الصل .
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 .2خطاب النوايا :يطلب من املرشحني ثقدمي طاب يوضح أس اب الرغ باملشاك يف الو ش  ،و ق موضوع
الو ش بعملهم احلايل وكذلك كيف سيستفيدون ومؤسساهتم أو بلدهم أو صايفب ملهم يف املستق ل.
 .3الموظفين :ثعطى األولوي للمهنيني العاملني يف املؤسسات العامل يف امليادين ذات الصل .
 .4الخبرة العملية :أولئك الذين اكتس ا ا ا ا ا ا ا وا بالفعل سا ا ا ا ا ا اانتني لى األقل من ادا العملي أو ال حثي يف امليدان
سيكون هلم األولوي .
 .5التأمين :جيب أن يكون مجيع املشاااكني ثأميناث صااحياث لى احلوادث .و ند اال تيا  ،جيب أن يقدموا إليكروم
منوذج إ فاا ن الوضع الطيب واحلوادث املتوقع .
 .6لغات العمل :س ا ااتكون العربي ل الو شا ا ا  .وس ا ااوف يكون من املس ا ااتحس ا اان إجاد الل اإل ليزي  ،و اصا ا ا
للتواصل مع فريق التد يس الدويل ،وملتابع العمل ال حثي وقراا املواد املرجعي .
 .7الدعم المالي :ين ي اإلشااا إىل طلب الد م املايل يف اسااتما الطلب .سااوف ثقدم إيكروم-الشااا ق دداث
حمدوداث من املنح الد اسي (اداضع للتقييم  ،لت طي سوم املشاك واإلقام والوج ات والسفر

تقديم الطلبات
يرجى إ سال سري ذاثي ( CVو طاب النوايا إىل:
الايد اإللكرتوينls@iccrom.org :
للمرشحني الذين حيتاجون لتأشري د ول ،ومن أجل ثوفري الوقت ،يرجى إ سال:
 صو جواز السفر -صو شخصي ذات لفي بيضاا

ل مد الو ش .

