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 أخصائي تراث ثقافي

 
 :المسمى الوظيفي

 :الجهة المركز االقليمي العربي للتراث العالمي
 :المكان مملكة البحرين -المنامة

 :تاريخ االغالق 2142أكتوبر  41
  :الطلبات info@arcwh.orgعلى جميع المتقدمين ارسال السيرة الذاتية الى 

 
 للتراث العالمي:نبذة عن المركز االقليمي العربي 

لتعزيز تطبيق اتفاقية التراث  ( يعمل تحت رعاية اليونسكو2تم انشاء المركز االقليمي العربي للتراث العالمي كمركز من الفئة )
 في المنطقة العربية. المهام الرئيسية للمركز تشمل: 4792العالمي 

 توفير المعلومات المتعلقة باتفاقية التراث العالمي. .4
 القدرات في مجال التراث العالمي. تعزيز بناء .2
  في المنطقة. التراث العالميب لجهات المعنيةلر الدعم اللوجستي والمالي توفي .3

 وليات: ؤ الواجبات والمس
بالتراث العالمي الثقافي في المتعلقة برامج التحت اشراف مدير المركز تكون المهام الرئيسية لصاحب المنصب تصميم وتنفيذ 

 المنطقة العربية بما فيها الترويج التفاقية التراث العالمي وحماية وادارة المواقع. 
 

 التالي:تشمل المهام الرئيسية 

المحتمل ادراجها على في المنطقة لتحديد وتقييم والمحافظة على المواقع المدرجة وكذلك  مساعدة الدول األطراف .4
  العالمي.قائمة التراث 

 المساهمة في صياغة واعداد مقترحات المشاريع وخطط العمل والوثائق االستراتيجية. .2
عمل أنشطة مشتركة استجابة العالمي في المنطقة و التراث ب لجهات المعنيةاالمساعدة في بناء تعاون وثيق مع  .3

 ي.االقليم ودونللحاجات على المستوى الوطني واالقليمي 
ء القدرات بما فيه المقررات التدريبية وورش العمل والمساهمة في التدريب ان كان ذلك اعداد برامج وخطط عمل لبنا .1

 مناسبًا.
 القيام بمهمات خارجية، والتنظيم والمشاركة في االجتماعات الفنية والحلقات الدراسية.  .5
 والتقارير.ني، والبيانات الصحفية، والكلمات والعروض و همات بشكل دوري للموقع االلكتر تقديم مسا .6
 النتائج المتوقعة. مع ته مدى مطابقعن سير العمل و اعداد تقارير  .9
 من قبل المدير. ايكلف بهأخرى ذات عالقة  مهامالقيام بأي  .8
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 والخبرة: المؤهالت
 : التعليم

  المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي مثل: علم اآلثار، الهندسة المعمارية،  المجاالتشهادة جامعية عليا في أحد
 التخطيط العمراني، ادارة الثقافة أو العلوم االجتماعية واالنسانية. 

 الخبرة المهنية:

  سنوات في مجال المحافظة على التراث الثقافي أو ادارته.  5ال تقل عن 
  مطلوبةمعرفة اتفاقية التراث العالمي. 
  أفضليةالخبرة في منظمة عالمية أو اقليمية تعتبر  . 

 القدرات: 

  (الفرنسية االنجليزية أو) تينالرسمياالتفاقية  يلغتااللمام باللغة العربية مطلوب، اضافة الى احدى. 
 .القدرة على العمل والتعاون مع قطاع عريض من الشركاء والمستفيدين 
  ومشاريع في مجال المحافظة على التراث الثقافي.الخبرة في اعداد وتنفيذ برامج 

 االمتيازات الوظيفية:
 

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

  شهور كمرحلة تجريبية، ويمكن تجديد العقد اعتمادا على األداء.  6فترة العقد سنتين وتشمل 
   

 

 
 
 

 
 
 

 


