منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
قطاع الثقافة واالتصال

دعوة لتقديم المقترحات ()2021-2020
"برامج دعم المتاحف"
استمارة الترشيح
 .1معلومات عامة
 تاريخ البدء 23 :نوفمبر 2020 تاريخ االنتهاء 23 :فبراير ( 2021منتصف الليل بتوقيت الرباط)سل الملفات عبر البريد ،على العنوان اآلتي :شارع الجيش الملكي ،حي الرياض ،ص.ب،2275 .
 تُر َر.ب ،10104 .الرباط ،المملكة المغربية ،أو عبر البريد اإللكتروني/ contact@icesco.org :
culture@icesco.org
 .2السياق
احتفاال بأسبوع المتاحف ( 26سبتمبر  2 -أكتوبر) وبيوم التراث في العالم اإلسالمي ( 25سبتمبر) ،عقدت
منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ندوة افتراضية حول موضوع" :استثمار
التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر واألزمات التي تواجهها المتاحف في العالم اإلسالمي" .وفي كلمته
االفتتاحية خالل الندوة ،أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة اإليسيسكو ،عن تخصيص
مبلغ مليون ( )1.000.000دوالر لمساعدة المؤسسات المتحفية في الدول األعضاء بالمنظمة ،والتي
تضررت جراء أزمة جائحة كوفيد .19-وتكمن أهمية هذا الدعم في تغطية األعباء المالية اإلضافية الناتجة
عن إعادة افتتاح هذه المؤسسات ،بعد أن أوقفت أنشطتها لمنع انتشار الجائحة .وقد أعرب المتحدثون في
هذه الندوة عن تقديرهم الكامل للبيان الذي أدلى به المدير العام لإليسيسكو.
ويجسد "برامج دعم المتاحف ( ")2021-2020اإلرادةَ الجدية للمنظمة في دعم المتاحف في العالم
اإلسالمي.
 .3معلومات عن حامل المشروع
 االسم الكامل: المؤسسة: الوظيفة: الهاتف: البريد اإللكتروني:1

معلومات عن مدير المشروع
 االسم الكامل: الوظيفة: الهاتف: البريد اإللكتروني: .4تقديم ملف الترشيح
اسم المشروع:
الموضوع ذو األولوية  /المواضيع ذات األولوية:
☐ رقمنة المقتنيات المتحفية وجردها وتوثيقها ،والعرض االفتراضي لهذه المجموعات
☐ إعادة هيكلة احتياطات المتحف
☐ تصميم المتحف االفتراضي  /شراء ال ُمعدات الحاسوبية
☐ التواصل والتسويق واألجهزة المرئية المتنوعة
☐ تعزيز قدرات ُمرشدي المتحف  /الدورات التدريبية  /التدريب المستمر
☐ إقامة معرض متنقل مؤقت في منطقة ما
☐ إعداد قاعات العرض (تصميم دعائم جديدة للعرض ،اإلضاءة ،أمن المقتنيات ،نظام إطفاء الحريق
وغير ذلك)
☐ تطوير أنشطة مدرة للدخل (متجر لبيع التذكارات المتحفية والصور الفوتوغرافية للمقتنيات  /مقهى أو
مطعم أو غير ذلك)
 .5مواصفات المشروع
البلد المستفيد:
المؤسسة المتحفية المعنية:
الخلفية التاريخية للمتحف ووضعه القانوني:
الملخص ( 5أسطر):

2

السياق والدوافع ( 10أسطر):

أهداف المشروع ( 3أسطر)

النتائج المتوخاة ( 3أسطر)

أهداف المشروع على المدى الطويل (سطران)

فوائد المشروع ( 3أسطر)

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المشروع ( 3أسطر)
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 .6الجدول الزمني للمشروع
يناير فبراير مارس أبريل

الشهر

ماي

يونيو

يوليو

أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر

اإلجراءات
اإلجراء 1
اإلجراء 2
اإلجراء 3
-

 .7الموازنة التقديرية للمشروع
المبلغ الخاص بطلب الدعم من اإليسيسكو (باألحرف واألرقام وبالدوالر):

 .8رأي اللجنة التوجيهية باإليسيسكو
 -1تقييمات عامة:

 -2القرار النهائي:

سلة من طرف اللجان الوطنية لإليسيسكو هي التي ستُأ َخذ بعين االعتبار.
مالحظة :وحدها الملفات ال ُمر َ
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ديسمبر

