الوسوى الىظيفي:

أخصائي تراث ثقافي

الجهت:

المركز االقميمي العربي لمتراث العالمي

الوكاى:
تاريخ االغالق:
الطلباث:

المنامة  -مممكة البحرين
 81أبريل 7182
عمى جميع المتقدمين ارسال السيرة الذاتية الىinfo@arcwh.org

ًبذة عي الوزكش االقليوي العزبي للتزاث العالوي:
تم انشاء المركز االقميمي العربي لمتراث العالمي كمركز من الفئة ( )2يعمل تحت رعاية اليونسكو لتعزيز تطبيق اتفاقية لمت ارث
العالمي  2972في المنطقة العربية.
المهام الرئيسية لممركز تشمل:
 .2توفير المعمومات المتعمقة باتفاقية التراث العالمي.
 .2تعزيز بناء القدرات في مجال التراث العالمي.

 .3توفير الدعم الموجستي والمالي لمجهات المعنية بالتراث العالمي في المنطقة.
الىاجباث والوسؤولياث:
تحت اشراف مدير المركز تكون المهام الرئيسية لصاحب المنصب تصميم وتنفيذ البرامج المتعمقة بالتراث العالمي الثقافي في
المنطقة العربية بما فيها الترويج التفاقية التراث العالمي وحماية وادارة المواقع.
تشول الوهام الزئيسيت التالي:
 .2مساعدة الدول األطراف في المنطقة لتحديد وتقييم والمحافظة عمى المواقع المدرجة وكذلك المحتمل ادارجه عمى
قائمة الت ارث العالمي.
 .2المساهمة في صياغة واعداد مقترحات المشاريع وخطط العمل والوثائق االستراتيجية و ذلك بالتنسيق مع فريق العمل.
 .3المساعدة في بناء تعاون وثيق مع الجهات المعنية بالتراث العالمي في المنطقة وعمل أنشطة مشتركة استجابة
لمحاجات عمى المستوى الوطني واالقميمي ودون االقميمي.
 .4اعداد برامج وخطط عمل لبناء القدرات بما فيه المقررات التدريبية وورش العمل والمساهمة في التدريب ان كان ذلك
مناسباً.

 .5القيام بمهمات خارجية ،والتنظيم والمشاركة في االجتماعات الفنية والحمقات الدراسية.
 .6تقديم مساهمات بشكل دوري لمموقع االلكتروني ،والبيانات الصحفية ،والكممات والعروض والتقارير.

 .7اعداد تقارير عن سير العمل ومدى مطابقته مع النتائج المتوقعة.
 .8القيام بأي مهام أخرى ذات عالقة يكمف بها من قبل المدير.
 .9التنسيق مع إخصائي التراث الطبيعي بالمركز فيما يتعلق بالمواقع المشتركة و اي امور فنية ذات العالقة.

الوؤهالث والخبزة:
التعلين:


شهادة جامعية عميا في أحد المجاالت المتعمقة بالمحافظة عمى التراث الثقافي مثل :عمم اآلثار ،الهندسة المعمارية،
التخطيط العمراني ،ادارة الثقافة أو العموم االجتماعية واالنسانية.

الخبزة الوهٌيت:
ال تقل عن  5سنوات في مجال المحافظة عمى التراث الثقافي أو ادارته.




معرفة اتفاقية التراث العالمي مطموبة.



الخبرة في منظمة عالمية أو اقميمية تعتبر أفضمية.

المراجع:


 2مراجع مهنية من جهة عمل سابقة.

القدراث:
 االلمام بالمغة العربية مطموب ،اضافة الى احدى لغتي االتفاقية الرسميتين) االنجميزية أو الفرنسية(.


القدرة عمى العمل والتعاون مع قطاع عريض من الشركاء والمستفيدين.



الخبرة في اعداد وتنفيذ برامج ومشاريع في مجال المحافظة عمى التراث الثقافي.

االهتياساث الىظيفيت:
تشمل االمتيازات الوظيفية الراتب األساسي بدءاً من  59,000دوالر أمريكي سنويا اضافة الى حزمة من العالوات من بينها:
تذاكر سفر ،عالوة سكن ،عالوة تعميم لألطفال واجازة سنوية لمدة  31يوم.

فترة العقد سنتين وتشمل  6شهور كمرحمة تجريبية ،ويمكن تجديد العقد اعتمادا عمى األداء.

