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منذ إندماج جيومنتزهات اليونسكو 
العالمية فى عام 2015 مع البرنامج الدولي 

لعلوم األرض، حظيت تلك المواقع 
اإلستثنائية بإعتراًف وإهتماًم دولى متزايد. 

مما أكد على أهمية مساهمتها فى 
تحقيق التنمية المستدامة ، وذلك  من 

خالل التوفيق بين حماية التراث الجيولوجي 
ذو القيمه الدولية واألنشطة اإلقتصادية 
المحلية ، وبخاصة من خالل جيو- سياحة.

 فالجيومنتزهات تعزز الترابط بين 
تراثها الجيولوجي والطبيعي والثقافي 

وترفع من درجه الوعى بالمخاطر 
الطبيعية والتغير  المناخى . 

وإذ نحن نؤمن بالنهج التصاعدي 
المدفوع بإلتزام المجتمعات المحلية 

والشعوب األصلية. فى أن تجعل 
أقاليمها مرنه وقادرة على الصمود ، 

كما أتضح ذلك خالل الجائحة الحالية.

ورغم ذلك ، ال يزال المفهوم غير متعارف 
عليه على نطاق كبير في إفريقيا والدول 

العربية ، على الرغم من التنوع والثراء 
فى المظاهر الجيولوجيه بها وإمكانياتها 

الهائلة إلنشاء الجيومنتزهات .

ولذلك، يلتزم اليونسكو بقوة بالمشاركة 
مع الشبكة العالمية للجيومنتزهات 

في اإلستراتيجية المخصصة للترويج 
للجيومنتزهات وبناء القدرات ؛ و لذا 
نفخر بإطالق مبادرة منحة الشبكة 

العالمية للجيومنتزهات بالتعاون مع 
شركائنا المحليين جنبا الى جنب . 

ونحن على ثقة  من أن هذه المناطق 
ستشهد قريًبا المزيد من جيومنتزهات 

اليونسكو العالمية ، دعمًا لتراثنا 
المشترك، بكوكب األرض. 

تأسست الشبكة العالمية للجيومنتزهات 
فى عام  2004 تحت رعاية اليونسكو 

بهدف تشجيع التواصل والتعاون 
الدولي بين المناطق البعيده  ذات التراث 

الجيولوجى المهم والتي هي في حاجة  
إلى سياسات تنمية مستدامة جديدة. 

ومنذ ذلك الحين ، توسعت الشبكة 
العالمية للجيومنتزهات فى كل مكان 

محققة نتائج ناجحة ولكن بتأثير أقل 
في القارة اإلفريقية والدول العربية.  

ومن أجل تشجيع ودعم السلطات 
والمجتمعات المحلية ، في هذا الجزء من 

العالم  ، نحو زيادة عدد طلبات الترشيحات 
لجيومنتزهات اليونسكو العالمية ، 

أطلقت الشبكة العالمية للجيومنتزهات 
بالتعاون الوثيق مع اليونسكو في 

عام 2021 ، مبادرة  جديده أال وهى  : 

منحة اليونسكو / الشبكة العالمية 
للجيومنتزهات في إفريقيا والدول العربية.

حيث دعت اليونسكو والشبكة العالمية 
للجيومنتزهات جميع المبادرات 

بالدول اإلفريقية والعربية لإلستفاده 
من هذه المنحه  والمعرفة والخبرة 

المتراكمة  ألكثر من 20 عاما في  بناء 
وإدارة الجيومنتزهات عبر مختلف 

بقاع العالم لنعمل جميعا لصالح 
مجتمعاتنا المحلية وكوكبنا.

وإذ نود أن نتوجه بالشكر لجميع الفرق 
التى تقدمت بجيومنتزهات طموحة في 

إفريقيا والعالم العربي والذين دعمو 
هذه المبادرة بنشاط وحماس كبيرين 
وعملو على تطوير هذه الرؤية الجديدة.

مقدمه

شاميال ناير بدويل
مساعدة المدير العام  لمنظمة اليونسكو للعلوم الطبيعية

بروفسور نيكولوس زوروس  
رئيس الشبكة العالميه للجيومنتزهات



جيومنتزهات اليونسكو العالمية هي 
عباره عن مناطق جغرافية واحدة 
وموحدة ؛ حيث تتم إدارة المواقع 
والمناظرالطبيعية ذات األهمية 

الجيولوجية العالمية بمفهوم شمولي 
للحماية ، والتعليم ، والتنمية المستدامة. 

وتستخدم جيومنتزهات اليونسكو 
العالمية تراثها الجيولوجي ، فيما 

يتعلق بجميع الجوانب األخرى للتراث 
الطبيعي والثقافي للمنطقة ، لتعزيز 
الوعي والفهم للقضايا الرئيسية التي 
تواجه المجتمع ، كالتدبير المستدام  

للموارد الطبيعية ، والتخفيف من آثار 
التغيرات المناخية  والحد من المخاطر 

المتعلقة  بالكوارث الطبيعية. 

 و ذلك من خالل زيادة وعي المجتمع 
بأهمية التراث الجيولوجي للمنطقة 

في الماضي والحاضر ، حيث تمنح 
جيومنتزهات اليونسكو العالمية السكان 

ا بالفخر داخل مناطق  المحليين شعوًر
تواجدهم وتعمل على تعزيزهويتهم 

بالمنطقة وتقوية روابطهم  وإنتمائهم 
إليها ، عن طريق تحفيزهم إلنشاء 
مؤسسات محلية مبتكرة وفرص 
عمل جديدة ودورات تدريبية عالية 

الجودة من أجل خلق  مصادر جديدة 
لإليرادات من خالل الجيوسياحه 

المستدامة، بالشكل الذي يضمن 
حماية التراث الجيولوجي للمنطقة.

تدعم منظمة اليونسكو الجهود 
المبذولة إلنشاء جيومنتزهات 

اليونسكو العالمية في جميع أنحاء 
العالم، بالتعاون الوثيق مع الشبكة 

. )GGN( العالمية للجيومنتزهات

فى حين الشبكة العالمية للجيومنتزهات 
)GGN( هي عباره عن منظمة غير 

ربحية وغير حكومية تأسست 
في عام 2004 ، كشراكة دولية تم 
تطويرها تحت مظلة اليونسكو.   

وتعتبر الشبكة العالمية للجيومنتزهات 

الشريك الرسمي لليونسكو إلدارة 
جيومنتزهات اليونسكو العالمية.

حيث تعمل الشبكة على تطوير نماذج 
ألفضل الممارسات ووضع معايير 

الجودة للمناطق التي تدمج الحماية 
والحفظ لمواقع التراث األرضي 

ضمن إستراتيجيتها من أجل  تحقيق 
التنمية االقتصادية المستدامة. 
فجميع جيومنتزهات اليونسكو 

العالمية هم أعضاء مؤسسين في 
شبكة الجيومنتزهات العالمية.

جيومنتزهات اليونسكو العالمية

الشبكة 
العالمية 

للجيومنتزهات

تم التوقيع على إتفاقية تعاون بين 
قسم علوم األرض بمنظمة اليونسكو 

وشبكة الجيومنتزهات األوروبية

أجتمعت 17 جيومنتزه أوروبيه 
و 8 جيومنتزه صينية في مقر 

اليونسكو بباريس لتكوين شبكة 
.    GGN الجيومنتزهات العالمية

خالل المؤتمر العام الثامن والثالثين 
للمنظمة ، حيث صادقت الدول 
األعضاء في اليونسكو وعددها 

195 دولة على إنشاء شعار جديد 
لجيومنتزهات اليونسكو العالمية ، والتي 

تعبر عن اإلعتراف الحكومي  بأهمية 
إدارة المواقع الجيولوجية والمواقع  

الطبيعية المتميزة بطريقة شمولية . 
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رغم  أن مفهوم جيومنتزهات اليونسكو العالمية 
قد أثمر عن إهتماًما كبيًرا لدى العديد من الدول 

بمختلف مناطق العالم، فإنه ال تزال هناك 
مناطق أخرى غير ممثلة تمثيال قويا كما يجب.

فمفهوم الجيومنتزهات قوي في آسيا 
وأوروبا ، ويزداد اإلهتمام به بسرعة في أمريكا 

الالتينية ، بسبب حمالت الترويج المستمرة. 

غير أنه وحتى هذه اللحظه من بين 169 جيومنتزه 
عالمي ضمن قائمة اليونسكو ، يوجد إثنين 

فقط في إفريقيا والدول العربية )نجورونجورو- 
لينجاي في تنزانيا ومكون في المغرب(.

ويلعب كالهما دوًرا مهًما في إلهام 
المبادرات المماثلة في المنطقة ودعمها 

بالمشورة وتبادل الممارسات الجيدة. 

الجيومنتزهات فى أفريقيا

 مكون 
الجيومنتزه العالمي

المغرب

نجورو نجورو لنجاي
الجيومنتزه العالمي

تنزانيا 



تراث جيولوجي ثرى 
تتميز إفريقيا بتراث جيولوجي متنوع 

وغني للغاية ، يمتد إلى جميع األعمار 
الجيولوجيه والعديد منه يحظى بأهمية 

دولية متميزة. حيث تشكلت المواقع 
الطبيعية بواسطه حركات تكتونيه 

وبركانيه نشطة للغاية لتتميز بسمات 
جيومورفولوجية فريدة من نوعها.

عالقة قوية مع  منظمة األمم المتحدة
تتمتع إفريقيا أيًضا بميزة أنها لديها عالقة عمل قوية مع الكيانات 

التابعة لمنظمة األمم المتحدة وبخاصة منظمة اليونسكو.
 فمن خالل برنامج التراث العالمي لإلنسانية على سبيل المثال، 
أنشأت إفريقيا 104 موقًعًا للتراث العالمي لإلنسانية ، نصفها 

تقريًبا )50( موقعا يمثل مواقع تراث عالمي طبيعي أو مختلط.

ديناميكيه السكان 
تواجه شريحه الشباب الفعال على 

مستوى القاره معدالت بطالة عالية. 
وهذا يؤدي إلى دافع قوي الستكشاف 
فرص التنمية للهروب من الفقر. حيث 

يمكن أن يمثل الشباب األفريقي رصيدا 
قويا في إنشاء وإدارة جيومنتزهات 

اليونسكو العالمية في أفريقيا.

ثقافات متعددة
هى واحدة من أكثر القارات ثراًء وتنوًعا 

ثقافًيا وتاريخًيا، فهي موطن للمواقع األثرية 
والتاريخية الفريدة ذات الشهرة العالمية والتي 

 ترتبط إرتباًطا وثيًقا بالتراث الجيولوجي للقارة. 
حيث ال تزال قادًرة على الحفاظ عليه 
إلى حد كبير مع تراثها الطبيعي ، على 

الرغم من اإلستخدام المكثف لألراضي 
واإلستغالل  المفرط  لمواردها.

قارة غنية  باإلمكانيات

نجورو نجورو لنجاي
الجيومنتزه العالمي

تنزانيا 



منحة اليونسكو / شبكة الجيومنتزهات العالمية

 هي خدمة إستشارية مصممة خصيًصا ومخصصة بشكل خاص لدعم الفرق المحلية لتطوير مشروع جيومنتزه 

اليونسكو. و تشمل المنحة عدة خطوات وإجراءات ؛ حيث سيقوم خبراء شبكة الجيومنتزهات العالمية بتقديم المشورة 

ومتابعة مشروع المنطقة الحائزة على المنحه بدايه من  الفكره االوليه حتى التطبيق الرسمي كجيومنتزه يونسكو عالمى. 

وستكون جميع الخدمات المقدمة من خالل المنحة للمنطقه مجانية. 

 تحليل نطاق
الجيومنتزه المقترح :

سيتم تخصيص خبيرين من خبراء 

شبكة الجيومنتزهات العالمية لكل 

منطقه مستفيده من المنحة. حيث 

سيعقدون إجتماعات عبر شبكه اإلنترنت 

مع المنطقه الفائزه بالمنحه لتحليل 

السياق وإعداد  المهمة الميدانية.

المساعدة عبر  االنترنت  
بعد المهمة الميدانية ، سٌيعد خبراء 
شبكه الجيومنتزهات العالمية تقريًرا 

يتضمن الخطوات المختلفة والتي 
ستحتاج المنطقة الحائزه على المنحه إلى 
إتخاذها مع معرفة التحديات التي ستحتاج 

إلى حلها . وسيواصل الخبراء في تقديم 
التوجيه من خالل اإلجتماعات عبراإلنترنت 

حتى التقديم الرسمي لملف الطلب . 

المهمة الميدانية
سيقوم خبيري الشبكة العالمية 

للجيومنتزهات بمهمة ميدانية لمدة 

10 أيام إلى المنطقة المعنية . وخالل 

هذه المهمة ، سيزور الخبراء المواقع 

الرئيسية للمنطقة المعنيه، واإلنخراط 

مع المجتمعات المحلية وممثلي 

الحكومة والجمعيات المحلية والشركاء 

المحتملين في الجيومنتزه وغيرهم 

من أصحاب المصلحة المعنيين.

التدريب 
تشمل هذه المنحة أيًضا فرصه 

المشاركه لمديري المنطقه الحائزة على 
المنحه في الدورات السنوًيه المكثفة 

لجيومنتزهات اليونسكو العالمية 
باإلضافة إلى دمجها في برنامج تبادل 

المعرفة واإلرشاد التابع لليونسكو.
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نحن نستهدف مبادرات الجيومنتزهات الناشئة في الدول النامية كجزر صغيرة 
منفصله ، ولكن أيًضا المنتزهات  الطبيعية الموجودة والمنتزهات الوطنية 

ذات السمات الجيولوجية و القيمة العالمية والبلديات المشتركة والجمعيات 
المشاركة في التنمية القروية ومختلف الهيئات اإلدارية التي ترغب في البدء في 

تطوير مشروع جيومنتزه قابل  للنمو. 

تعتمد معايير التقييم في المقام األول على:

وجود هيئة إدارية قائمة وأشخاص مهتمين بمفهوم » جيومنتزهات 
اليونسكو العالمية » وقادرين على المشاركة في هذا المسعى ودعم 

المبادرة ؛ مع وجود تراث جيولوجي ذو قيمه عالمية ؛ والفهم الجيد 
والتقارب من طرف المرشحين مقدمى الطلب لمفهوم » جيومنتزهات 

اليونسكو العالمية ». 

ستتعلق المعايير الثانوية بالدعم الحكومي ، ومنظورالتمويل ، واإلمكانيات 
السياحية ، واألمن ، والمشاركة المجتمعيه.

لمزيد من المعلومات حول منحة اليونسكو / شبكة الجيومنتزهات العالمية أو جيومنتزهات اليونسكو العالمية 
 بشكل عام، يرجى االتصال على :

ggnsecretariat@hotmail.com او ml.faber@unesco.org   k.vandenberghe@unesco.org

كما ويمكنك العثورعلى معلومات مفيده تتعلق  بجيومنتزهات اليونسكو العالمية على المواقع اإللكترونية التالية:  

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks

www.visitgeoparks.org

http://www.globalgeoparksnetwork.org

سيتم إختيار أفضل ثالثة 
مقترحات وإبالغهم بحلول 

31 من شهر مايو 2022

تعبئة النموذج المرفق وإرساله قبل 
30  أبريل  2022 إلى اإليميالت التاليه :

K.Vandenberghe@unesco.org 
ml.faber@unesco.org

 ggnsecretariat@hotmail.com

يجب على المرشحين المهتمين تحميل 
 النموذج من الرابط التالى :

http://globalgeoparksnetwork.org/
application-form-africa-grant.pdf

دعم المبادرات المحلية

كيفية التقديم للترشيح
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30  شهر أبريل 

2022

http://globalgeoparksnetwork.org/application-form-africa-grant.pdf
http://globalgeoparksnetwork.org/application-form-africa-grant.pdf
http://globalgeoparksnetwork.org/application-form-africa-grant.pdf


شكرًا جزياًل للدكتورة إيناس عبد الهادي أحمد ، عضو مجلس اليونسكو 
الدولى  للجيومنتزهات - والمحاضر في علم األحافير الفقارية – جامعه 

مطروح - مصر ؛ وللسيد إدريس أشبال ، مدير جيومنتزه اليونسكو العالمى 
مكون بالمغرب ورئيس شبكة جيومنتزهات اليونسكو اإلفريقية ، على 

مساهمتهم الثمينه في أعداد النسخة العربية لهذه النشرة.

GLOBAL GEOPARKS NETWORK
Musée Promenade

Montée B. Dellacasagrande
04000 – Digne les Bains – France

http://www.globalgeoparksnetwork.org

© Photo copyrights – UNESCO: page 2;  M’Goun UGGp: pages 1, 4, 5; Discovery UGGp: page 3; Araripe UGGp page: 3; Haute-Provence 
UGGp: page 3; Qeshm UGGp: page 3; Yimengshan UGGp: page 3; Rinjani-Lombok UGGp: page 3; Ngorongoro-Lengai UGGp: pages 4, 5; 

Global Geoparks Network: pages 2, 6. Pexels: )Shelagh Murphy: page 5; Monstera: page 6; Henrik Le-Botos: page 7(.

 بأفريقيا
والعالم العربي

منحة 
للجيومنتزهات

اليونسكو/ الشبكة العالمية للجيومنتزهات


	Botão 1: 


