المنظّمة العربيّة للتربية والثّقافة والعلوم

إنجاز البوابة االلكترونية للتراث الثقافي في
الدول العربية
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المهمة
 .1إطار ّ



ينمي الرتاث إحساس اجلماعات هبويتها وشعورىا باستمراريتها  ،كما أن احلفاظ عليو وضمان
انتقالو بني األجيال يشكل ضمانا لتفعيل وظيفة الثقافة يف محاية متاسك األمة ووحدهتا ،ووسيلة لتأكيد
الذات والتمايز من اآلخرين ويف الوقت نفسو وسيلة اللقاء والتفاىم معهم ،كما مت تأكيد ذلك يف
ميثاق الوحدة الثقافية العربية لعام  1694ويف اخلطة الشاملة للثقافة العربية.
من ىذا ادلنطلق ،ويف إطار العناية اليت توليها ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم للرتاث الثقايف من
حيث صونو ودراستو وتثمينو وتروجيو ،قررت األلكسو (إدارة الثقافة وبرنامج محاية الرتاث ) الشروع يف
إصلاز بوابة إلكرتونية للرتاث الثقايف يف الدول العربية ،تشمل مجيع رلاالت ىذا ادلوروث .
كما حتتضن البوابة فضاء "واب" إخباريا وإعالميا تفاعليا ،تشارك يف بنائو الدول العربية واخلرباء
ادلتخصصون يف الرتاث الثقايف ي ر ادلادي .وسيكون ىذا الفضاء مرتبطا وموقع اليونسكو لتبادل
ادلعلومات ،وفيو تقارير الدول الدورية والعناصر العربية ادلسجلة على القائمات التمثيلية لليونسكو
ومعلومات عن برامج بناء القدرات اليت تقوم هبا سكريتارية اتفاقية  2003يف الدول العربية.
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بالمهمة
 .2المنتفعون
ّ
سينتفع هبذا ادلشروع مجيع ادلهتمني بالرتاث الثقايف ،سواء كانوا من الباحثني وأىل االختصاص ،أو
من عامة ادلستعملني لشبكة اإلنرتنت باإلطالع على ما تقوم بو ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ومنظمة اليونسكو من رلهودات يف ىذا اجملال .وستنتفع أيضا ومشروع إحداث ىذا الفضاء االخباري
الدول األعضاء ادلصادقة على االتفاقية بنشر تقاريرىا الدورية باللغة العربية على شبكة االنرتنيت  ،وكذلك
الدول العربية اليت مل تصادق بعد على ىذه االتفاقية اليت ستطلع على التجارب الناجحة للدول األخرى.

المهمة واألعمال المطلوبة
 .3أهداف ّ
هتدف ادلهمة إىل إحداث بوابة إلكرتونية للرتاث الثقايف يف الدول العربية ،تكون مرتبطة بادلوقع
االلكرتوين لليونسكو متزامنة مع زلتواه اخلاص بالرتاث الثقايف ي ر ادلادي ،وحيتوي ىذا الفضاء أساسا على:
 .1فضاء سلصص للتواصل بني اخلرباء وشلثلي الدول العربية (ضباط االتصال).
 .2أنشطة بناء القدرات العربية يف رلال الرتاث الثقايف ي ر ادلادي.
 .3التقارير الدورية للدول العربية ادلصادقة على اتفاقية اليونسكو حلماية الرتاث الثقايف ي ر ادلادي لعام
.2003
 .4ادلفردات ادلسجلة على القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف ي ر ادلادي لإلنسانية.
 .5أخبار الرتاث الثقايف يف العامل العريب.
 .6االتفاقيات الدولية يف رلال صون الرتاث الثقايف.
 .7رابط ضلو ادلوقع االلكرتوين لأللعاب الرتاثية.
 .8تطوير تطبيقو متكن من متابعة آخر التقارير ادلوجودة على موقع اليونسكو وإشعار ادلسؤولني بآخر
التحديثات.
 .9تطوير واجهة إدارة دلتابعة الفضاء التفاعلي.
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 .4مراحل التّنفيذ ومخرجاتها


ستوفر ادلهمة العناصر التالية:
 1.4ادلرحلة األوىل
إحداث موقع واب متعدد اللغات(عربية ،إصلليزية) لتقدمي ادلشروع والنفاذ إىل سلتلف مكوناتو،
وتوف ر احملتويات التدريبية وتنشيط الدورات الالزمة لفائدة فريق ادلنظمة قصد إكساب أفراده
الكفايات الالزمة إلدارتو وحتديث زلتوياتو.
 3.4ادلرحلة الثانية
إحداث الشبكة اخلاصة باخلرباء يف رلال الرتاث الثقايف وشلثلي الدول مع إتاحة أدوات للتواصل
الفوري (ندوات مرئية) ووسائل العمل التشاركي (تبادل ادللفات ،تقاسم الشاشات )...،على
ذمتهم .ويتم توف ر احملتويات التدريبية الالزمة باللغة العربية.
 2.4ادلرحلة الثالثة
إعداد ادلنظومة التقنية حسب ادليزات التالية:
تتكون ىذه ادلنصة من ثالث فئات رئيسية :اجلزء األول يتعلق بفضاء الرتمجة التشاركي
" "BackOfficeواجلزء الثاين يتعلق بنشر الوثائق والتقارير على االنرتنت على البوابة .و اجلزء
الثالث خيص التزامن مع موقع اليونسكو.
 .1فضاء الترجمة التشاركي:

جيب أن يوفر الوظائف التالية:
• التسجيل اآلمن (األول  htaccessوالثاين مرتبط بقاعدة البيانات) دلختلف ادلستخدمني
(مدير ،مرتجم).
• إدارة ادلستخدم (إضافة ،عرض ،حترير وحذف مستخدم من قاعدة البيانات).
• إدارة الوثائق والتقارير (إضافة ،عرض ،حترير وحذف تقرير من قاعدة البيانات).
• است راد الوثائق والتقارير من موقع اليونسكو.
• إحالة الوثائق والتقارير للمرتمجني.
• عرض الوثائق ادلرتمجة مع حفظ تسجيل التحديثات.
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• عرض مدى تقدم ادللفات ادلرتمجة بالنسب ادلائوية.
• تصدير إىل ملف  XMLللتزامن مع موقع اليونسكو.
• إشعار إضافة معلومات جديدة يف موقع اليونسكو.
• إنشاء لوحة قيادة تفاعلية.
 .2نشر التقارير والوثائق:

يف ىذا اجلزء ،جيب تطوير ادلوقع لعرض التقارير والوثائق ادلرتمجة إىل اللغة العربية واليت وافق عليها
مدير ادلوقع .كما جيب ربط مرجع كل تقرير أو وثيقة بادلصدر يف موقع اليونسكو.
جيب أن تكون ميزات التصفية متوفرة لتسهيل الوصول والبحث عن ادلعلومات.
 .3التزامن مع موقع اليونسكو:

وما ان

مكتب اإلدارة الخلفية ()Backoffice

(ادلكون األول) يسمح بتصدير البيانات يف شكل

 ،XMLينبغي أن يوفر ىذا العنصر الفرصة للتحقق من البيانات ادلخزنة يف شبكة األلكسو مع
بيانات شبكة اليونسكو يف كال االجتاىني .وبعد مراجعة ىذه البيانات ،إنشاء تقرير
(wordو.)PDF

سيتم في كافّة مراحل اإلنجاز اعتماد البرمجيّات المجانيّة والمفتوحة المصدر.
ّ

يتضمن وصفا لألعمال المنجزة ،وتدرج ضمنه كافّة مد ّعمات
كل مرحلة بتقرير
ّ
وتختم ّ
التّدريب باللغة العربية المنتجة خاللها.
 .5تسكين الموقع

يتم تسكني ادلوقع لدى ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،ويتم تسليم الكود ادلصدر وقاعدة البيانات
على قرص مغناطيسي.
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.6التدريب

يتمثل التدريب يف حصتني:
احلصة األوىل:
دلدة  4ساعات لفائدة الفنيني بإدارة ادلعلومات واالتصال بادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
احلصة الثانية:
دلدة  4ساعات لفائدة مستخدمي ادلنظومة بإدارة الثقافة وبرنامج محاية الرتاث بادلنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم



 .7المدة والرزنامة
المرحلة
األولى
انًهًةعذد

انىصف

1
3
4
5
6
انًرحهة
انثانية
انًهًةعذد
1

تحذيذخصىصياتانًقالواألبىاب
تطىيرانبىابةانرئيسية
تشغيمتعذدانهغات
اختباروإصالحاألخطاء
نشراننظاووتأهيمانًستعًهين

2
3
4
5
6

تاريخاإلنشاء


انىصف
تحذيذخصىصياتبرنايحنظاويؤتًراتانفيذيى
إدراجبرنايحنظاويؤتًراتانفيذيىضًناننظاو
انرئيسي
إدراجتقنيةانتفاعمانًباشرعهىانشبكةنهىثائق
آنياتتحريرانىثائق
اختباروإصالحاألخطاء
نشراننظاووتأهيمانًستعًهين
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انًرحهة
انثانثة
انًهًةعذد
1
2


انىصف
تحذيذخصىصياتواخهةانًستخذونهىحةانتحكى
إنشاءفضاءانترخًةانتشاركي

4

نشر التقارير والوثائق

5
6
7



تاريخاإلنشاء تاريخاإلنتهاء

التزامن مع موقع اليونسكو
اختباروإصالحاألخطاء
نشراننظاووتأهيمانًستعًهين

 .8الشروط المطلوبة في الخبير ومعايير االختيار
لتنفيذ ادلهمة يف أحسن الظروف ،وحرصا على إحاطتها بأفضل عوامل النجاح ،ينتظر أن تتوفر يف
اخلب ر الذي سيكلف بتنفيذىا ،سواء كان خب را مستقال أو شلثال دلكتب خربة ،الشروط ادلوالية:
 .1جامعي ،حيمل شهادة ادلاجست ر ،على األقل ،أو ما يعادذلا،
 .2سبق لو أن أعد أو ترأس فرق إعداد مشاريع دلواقع واب و/أو منصات و/أو إنتاج زلتويات رقمية،
منها مشروع واحد على األقل يتضمن اعتماد بيئات للعمل التشاركي  ،ومنظومات التصرف يف
الوثائق ومنظومات لوحات القيادة.
يقدم كل خب ر أو مكتب دراسات عرضو يف ظرف مغلق ال حيمل إال عبارة" :استشارة إحداث
البوابة اإللكرتونية للرتاث الثقايف يف الدول العربية" ،ويتضمن الظرف اخلارجي ظرفان مغلقان تثبت على
أحدمها عبارة :العرض الفّن ،ويتضمن:
 الس رة الذاتية للخب ر مع تفاصيل خربتو يف اجملاالت ادلطلوبة (يف صورة ترشح مكتب دراساتواقرتاح فريق عمل ،فإن التقييم يتم على أساس الس رة الذاتية لرئيس الفريق)،
 وثيقة منهجية يوضح فيها اخلب ر تصوره لتنفيذ ادلهمة (من صفحتني إىل  10صفحات)،الصفحة7إدارة الثقافة وبرنامج حماية التّراث
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أما الظرف الثاين ،فتثبت عليو عبارة :العرض ادلايل ،ويتضمن ادلبلغ اجلملي الذي يطلبو اخلب ر لتنفيذ ادلهمة
دون اعتبار اآلداءات.

السريّة وحقوق التأليف
ّ .9
يلتزم اخلب ر بكل دقة باحرتام سرية ادلعطيات والنتائج اليت يتوصل إليها يف إطار ادلهمة ،ويتعهد بعدم متكني
جهة ثالثة منها كليا أو جزئيا ،وتعود حقوق تأليف كل الوثائق اليت يتم إصلازىا إىل ادلنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم.
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