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ولد يوم املتوسط يف نوفمرب 

.2020

فقد أعلنت الدول األعضاء لالتحاد من أجل املتوسط   البالغ عددها 42 دولة، أنه تم اختيار 

ال28 من نوفمرب ليكون اليوم الرسمي للمتوسط، داعيًة جميع األطراف وكل من ترتبط 

هويته بهذه املنطقة   لالحتفال باإلرث الدائم لهذه الساحة العريقة التي لعبت دوراً هاّماً 

يف تكوين الحضارة اإلنسانية وترسيخ قيم الحوار والتعايش واالنفتاح.

تثري منطقة املتوسط   يف الوقت الحارض مشاعر عديدة، ولها سامتها التي ال ميكن االستغناء 

عنها يف حياتنا. فهي أرض ساحرة للبعض ومصدر رزق لآلخرين وموطن للكثريين. هنا يف 

املتوسط، املايض حضارة نبني عليها مستقبل منطقتنا بهوية متوسطية مشرتكة.

يأيت هذا القرار باإلجامع من قبل الدول األعضاء يف وقت ميلء بالتحديات، حيث نواجه 

أزمات غري مسبوقة. ومع ذلك، ال يسعنا أن نفقد األمل. فعلينا أن نتذكر - ونحتفل - مبدى 

ثراء البحر األبيض املتوسط: الغني بالتاريخ واملوارد الطبيعية والبرش.

منطقتنا تزخر بإمكانات هائلة تسمح لقصة األمل التي صنعناها بأن تستمر، ونحن نبني 

املستقبل الذي نريد جميًعا أن نراه.

تزخر املنطقة املتوسطية مبوروث ثقايف وحضاري وإرث تاريخي يؤكد دورها الحيوي ملاذا نحتفل بيوم املتوسط؟

واملحوري يف العامل، فهي تُعد مركزاً للتنوع البيولوجي والجغرايف وموطناً لرثوات طبيعية 

عديدة.

إن االحتفال باملتوسط هو االحتفال بالحياة مبضمونها الكامل.  ولقد جاءت هذه املنطقة 

بشخصيات متميزة قدمت إسهامات ملحوظة يف تطور التاريخ يف الفلسفة، والفن، 

واملوسيقى، واألدب، والعلم، والتكنولوجيا.

يهدف يوم املتوسط إىل التذكري بأهمية ودور التنوع الثقايف يف التقارب بني الشعوب، كونه 

عنرص مهم يف عملية تعزيز الحوار والتعاون وتقوية الروابط بني ضفتينا.

يوفر يوم املتوسط أيضا لحظة فريدة لعرض اإلنجازات املحققة والقضايا ذات االهتامم 

املشرتك، وحشد اإلرادة السياسية، وتخصيص املوارد الالزمة ملواجهة التحديات املشرتكة يف 

املنطقة.

يف 28 نوفمرب 1995، عقد وزراء خارجية االتحاد األورويب و12 دولة من دول جنوب ورشق ملاذا 28 نوفمرب؟ 

املتوسط   املؤمتر األورومتوسطي األول يف برشلونة ووقعوا اتفاقية إلطالق عملية الرشاكة 

األورومتوسطية. وولدت عملية برشلونة كإطار جديد للحوار من خالل قرار مشرتك 

لتحويل منطقة املتوسط   إىل فضاء للسالم واالستقرار واألمن واالزدهار املشرتك.

 يوم املتوسط   هو تذكري مثني بهذا االلتزام، لالستمرار - عىل الرغم من التحديات العديدة 

التي تواجهنا - يف امليض قدًما مًعا.



إنخرط ماذا افعل؟
كل شخص لديه دور يلعبه. فسواء كنت  متثل منظمة تعمل يف مجال التعاون والتنمية ، 

أو إدارة عامة، أو كيانًا خاًصا يعمل يف مجال الثقافة، أو رائد أعامل يستفيد من اإلمكانات 

البرشية ملنطقتنا أو مواطًنا يعشق املتوسط، ميكنك أن تكون جزًءا من الحركة!

افتحوا األبواب- 

شاركونا نبذة 

عن أعاملكم 

الرتويج للثقافة 

بأشكال عديدة 

مناظرات وورش 

عمل

التعرف عىل 

املواهب 

املتوسطية

اعرض ما يهمك

تزخر املنطقة املتوسطية مبوروث ثقايف وحضاري وإرث تاريخي يؤكد دورها الحيوي واملركزي يف العامل. ويُعد يوم املتوسط فرصة 

مثالية لالحتفال بهذا التنوع الثقايف عن طريق تنظيم معارض ومهرجنات للموسيقى واملوضة و األطعمة  يف جميع أنحاء املنطقة 

بهدف تعزيز التبادل الثقايف والحوار. ميكن تنظيم هذه الفعاليات عىل مدار العام وتأطريها ضمن يوم املتوسط، باستخدام الشعار 

الرسمي الخاص بهذا اليوم.

يُعد تنظيم املناقشات أو املوائد املستديرة أو ورش العمل وسيلة رائعة لالستمرار يف تبادل املعرفة و التجارب الناجحة أو ربط 

األشخاص.

سواء كنت تريد التحدث عن الفن أو التعاون اإلقليمي أو تغري املناخ ، افتح نقاشك لعامة الناس ونظّم جلسات األسئلة واألجوبة 

إذا استطعت. ميكننا تعلم الكثري ليس فقط من اإلجابات املقدمة ولكن أيًضا من األسئلة املطروحة!

الجوائز طريقة رائعة لتسليط الضوء عىل املواهب العديدة التي تزخر بها املنطقة. حيث ترفع مستوى الوعي بالحلول املبتكرة، 

وتسمح للناس بالتواصل، ويف أغلب األحيان، توفر فرًصا مهمة للتمويل. إذا كنت تنظم مسابقة - أو إذا كنت تخطط إلطالق واحدة 

منها - فال ترتدد يف تأطريها ضمن حملة يوم املتوسط! و سنساعد عىل الرتويج لها ونرشها عىل املوقع الرسمي ليوم املتوسط.

ميكن أن يكون يوم املتوسط أيًضا فرصة جيدة للرتويج أو لدعم قضية تحظى باهتاممك. ميكنك تنظيم حملة لجمع التربعات 

واإلعالن عن النتائج يوم 28 نوفمرب. سواء كان الهدف دعم  منظمة غري حكومية أو رشكة ناشئة أو فنان، ال ترتدد يف إخبارنا بذلك 

وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة يف الرتويج لحملتك!

إذا كنت تدير متحًفا أو منظمة غري حكومية أو جامعة / مدرسة أو إدارة عامة، فقد يكون يوم املتوسط يف 28 نوفمرب فرصة 

لفتح أبوابك للجمهور والتعريف بعملك. إذا مل يكن يوم واحد كافيًا، ميكنك الرتحيب بالزوار ملدة أسبوع كامل وتنظيم زيارات أو 

محادثات مواضيعية مختلفة.

تراث البحر األبيض املتوسط هو تراث العامل، ومنطقتنا لديها الكثري لتقدمه. ميكن أن يكون يوم املتوسط أيًضا مناسبة لفتح املواقع 

التاريخية مجانًا - أو فتح مواقع غري متاحة عادًة للجمهور - وتنظيم زيارات حرصية مصحوبة مبرشدين.

بالنظر إىل الوضع الحايل، وللوصول إىل جمهور أوسع، ميكنك أيًضا استخدام اإلنرتنت! فقد أصبحت الجوالت عرب اإلنرتنت واألبواب 

املفتوحة أكرث جدوى ومتعة من أي وقت مىض، وغالبًا ما تكون أكرث عملية، وبطرق متعددة. 

اجعل مبادرات 

التعاون الخاصة 

بك اكرث انتشاًرا 

سواء كنت منظمة غري حكومية أو رشكة خاصة أو هيئة عامة ، إذا كنت تعمل يف مرشوع أو مبادرة ذات تأثري اقليمي إيجايب، 

ميكنك استغالل  يوم املتوسط للرتويج ألعاملك أو لتنظيم حدث افتتاحي أو تقديم نتائج مرشوعك. تواصل معنا من خالل حسابنا 

عىل مواقع التواصل االجتامعي @UfMSecretariat حتى نتمكن من املساعدة يف نرش أنشطتك!



#MediterraneanDay

شارك  ماذا افعل؟

مع كون البحر األبيض املتوسط موضوًعا واسًعا، فإن االحتامالت ال حرص لها. مبجرد تحديد 

من تريد الوصول إليه وملاذا تريد الوصول إليه، الطريقة ميكن أن تتخذ أشكاالً عديدة. قد 

ترغب أيًضا يف إظهار التضامن مع حركة موجودة واملساعدة يف نرش الكلمة! ال تحتاج إىل أن 

يكون لديك قاعدة متابعني كبرية عىل وسائل التواصل االجتامعي أو أن تُعترب من الشخصيات 

املؤثرة: يتم تحقيق الوعي من خالل خطوات صغرية ميكن لكل واحد منا أن يتخذها مع العائلة 

واألصدقاء والزمالء. 

انضم إىل املحادثة 

عرب اإلنرتنت
الهاشتاغ الرسمي:

MediterraneanDay# 

ابحث عن الهاشتاغ #MediterraneanDay عىل شبكات التواصل االجتامعي وساهم يف املحادثات الجارية. شارك، علق أو 

انرش  املحتوى الخاص بك؛ ساعدنا يف بناء مجتمع متوسطي رقمي! 

هل تخطط إلطالق حملة عىل وسائل التواصل االجتامعي؟ ال ترتدد يف استخدام هذا الهاشتاغ والتواصل معنا من خالل حسابنا 

@UfMSecretariat أو يف إرسال رسالة إلينا، سنكون سعداء باملساعدة يف نرش الكلمة عىل شبكاتنا الخاصة. 

MedMeSmile# هل تشعر أيًضا أننا ال نسمع ما يكفي عن األشياء الجيدة يف منطقتنا؟ نحن أيًضا، ولهذا أطلقت

أمانة االتحاد من أجل املتوسط هذا الهاشتاغ ملشاركة األخبار اإليجابية التي تحدث يف جميع 

أنحاء املنطقة. ساعدنا يف مشاركة قصص النجاح واكتشاف املزيد عن األشخاص الذين يحاولون 

جعل منطقتنا مكانًا أفضل!

أعلن عن الحدث 

أو النشاط الخاص 

بك عىل املوقع 

الرسمي

املوقع الرسمي ليوم البحر األبيض املتوسط موجود بالفعل. لنجعله املوقع الرئييس لكل ما يهم منطقة البحر األبيض املتوسط. سواء 

كنت تنظم مؤمترًا كبريًا أو تعقد محارضة يف جامعة محلية، طاملا كان تركيزك عىل البحر األبيض املتوسط.

قم بالتسجيل عىل املوقع الرسمي وقم بنرش الحدث الخاص بك. نريد ربط املجتمعات يف جميع أنحاء املنطقة وإظهار كيف ميكن 

للتعاون إحداث تغيري إيجايب!

https://twitter.com/UfMSecretariat
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://www.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/
https://twitter.com/search?q=%23mediterraneanday&src=typeahead_click
https://twitter.com/search?q=%2523MedMeSmile&src=typed_query


يوم املتوسط : حملة 2022 

املتوسط، رحلة عرب الحواس.

يكفينا ذكر كلمة متوسط لنستحرض طعم التوابل العطرية وإحساس نسيم البحر البارد عىل 

برشتنا وصوت الشوارع املفعمة بالحياة، هذه املنطقة هي رحلة حقيقية عرب الحواس. أن تكون 

متوسطيا هو مفهوم متعدد األشكال: لكل واحد منا تعريف خاص به، ولكن يوحدنا اإلحساس 

املشرتك باالنتامء.

 معا ميكننا االحتفال بيوم املتوسط لهذا العام باستخدام جميع حواسنا، بروح من الشمول 

والتنوع والتعاون!

 عندما نسأل سكان املنطقة عام يعنيه املتوسط لهم، ستكون إجابات الجميع مختلفة، ومع ذلك 

فهي تذكري دائم بالهوية املتوسطية املشرتكة. املوسيقى والطعام يثريان عىل الفور ذكريات جميلة، 

كذلك الجلوس يف ظل شجرة الزيتون أو تأمل نجوم األفق يف لحظة من السالم والتواصل مع 

الطبيعة. 

وأنت، ما هو إحساسك؟ أي من حواسك توقظه هذه الكلمة فقط، املتوسط؟ 

التقط مقطع فيديو قصري أو أشارك صورة أو منشورا وأخربنا ... ال تنس مشاركة أجوبتك عىل 

MediterraneanDay# وسائل التواصل االجتامعي، ووضع هاشتاج

 نريد أن نسمع منك!

فيديو حملة 2022.

JOURNÉE DE LA
 MÉDITERRANÉE mediterraneanday.com

2 8  N O V E M B R E

mediterraneanday.com

mediterraneanday.com

mediterraneanday@ufmsecretariat.org

اعرض أنشطتك واستخدم الشعار الرسمي! من املمكن سّوق لنشاطك

استخدام عدد ال يحىص من التطبيقات، ولكن إليك مكانًا 

جيًدا للبدء

تنزيل املزيد 
من املواد

ال ترتدد يف االتصال بنا إذا كنت ترغب يف مشاركة أنشطتك أو إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص 

يوم املتوسط! 
ابقى عىل تواصل! 

https://youtube.com/playlist?list=PL66I6Q2O_9mHCVjc55lR3LvZLg0dDr_bH
https://youtube.com/playlist?list=PL66I6Q2O_9mHCVjc55lR3LvZLg0dDr_bH
https://www.youtube.com/watch?v=-ELVM175lgU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-ELVM175lgU&t=2s
mailto:mediterraneanday%40ufmsecretariat.org?subject=

