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االحتفال بيوم املتوسط

اآلن دعونا نحتفل! 
ألية أسئلة أو مقابالت، يرجى االتصال بإدارة التواصل واإلعالم عرب األرقام التالية:  

media@ufmsecretariat.org

Sources:  EEA

٣ قارات
يعيش أكرث من

مليون شخص يف منطقة البحر 
املتوسط و

مليون شخص يف دول االتحاد من 
أجل املتوسط.

T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729
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يف نوفمرب            أعلنت الدول األعضاء لالتحاد من أجل املتوسط البالغ عددها       دولة ، أنه تم اختيار           
نوفمرب ليكون اليوم الرسمي للمتوسط، إعرتافا باملوروث الثقايف و اإلرث التاريخي الذي تزخر به املنطقة. ويُعّد 

هذا اليوم فرصًة لالحتفال بروح الوحدة املتوسطية والحتضان التنوع الغني للمنطقة و دعوة لرتسيخ قيم الحوار 
و تقوية الروابط بني الضفتني.

 
تعد منطقة املتوسط موطنا ألكرث من          مليون شخص يعيشون يف 3 قارات تطل عىل سواحل يبلغ طولها               

كيلومرت ومتتلك ثروة من التنوع البرشي والطبيعي ال مثيل لها يف العامل.

وقد تبادلت املجتمعات والثقافات منذ فرتة طويلة األفكار والسلع واملعرفة عرب هذا البحر املشرتك. لذا، يهدف هذا اليوم 

إىل تعزيز  كل هذه الروابط الحضارية والتاريخية وتسليط الضوء عىل اإلنجازات يف املنطقة، فضال عن عرض القضايا ذات 

االهتامم املشرتك وحشد اإلرادة السياسية واملوارد ملجابهة التحديات املشرتكة.

وقد رصح األمني العام لالتحاد من أجل املتوسط نارص كامل بأن: »البحر املتوسط هو البيت الذي نعيش فيه و يوفر لنا 

سبل العيش و فيه نرى تاريخنا و مستقبلنا«.

وأضاف األمني العام:« نواجه تحديات جسيمة  يف املنطقة ولكننا منتلك أيًضا إمكانات كبرية، ويوم املتوسط هو مناسبة 

رائعة لالحتفاء بكل إنجازاتنا وبكل ما ميكننا تحقيقه إذا عملنا معاً«.

إحياًء للذكرى السنوية لعملية برشلونة التي أطلقت الرشاكة األورومتوسطية يف هذا التاريخ عام 1995، يهدف هذا اليوم 

إىل تسليط الضوء عىل اإلنجازات واملبادرات اإلقليمية التي تقوم بها جميع الجهات الفاعلة و املنظامت لتعزيز التعاون 

والتكامل اإلقليمي يف املنطقة.

و يظل الهدف النهايئ من هذا اليوم هو الدعوة لتكثيف جهود  التعاون والعمل معاً من أجل مستقبل متوسطي أكرت 

إرشاقاً يلبي آمال وطموحات شعوب املنطقة املتوسطية. 
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ملاذا نحتفل بيوم املتوسط؟ 

يهدف يوم املتوسط إىل بناء هوية متوسطية مشرتكة و ميثل البعد الثقايف مكونًا مهاًم لالحتفال به حيث يشهد 
هذا اليوم تنظيم فعاليلت ومعارض ومهرجنات يف جميع أنحاء املنطقة. كام يضفي هذا الحدث السنوي زخاًم 

فريًدا و إيجابيا إلبراز الجهود التي تبذلها الحكومات واملنظامت الدولية واإلقليمية وكذا وكاالت التنمية والقطاع 
الخاص واملجتمع املدين وجميع أصحاب املصلحة الذين يعملون يوميًا من أجل تعزيز التعاون والتكامل يف 

املنطقة. 

و يعترب أيضا مناسبة لبحث القضايا ذات االهتامم املشرتك وحشد اإلرادة السياسية واملوارد ملواجهة التحديات 
التي تشهدها املنطقة.

ملاذا       نوفمرب؟

يف      نوفمرب           تم إطالق مسار برشلونة بغية تحويل منطقة املتوسط إىل فضاء  للّسالم واالستقرار 
والرّخاء املشرتك و يذكرنا يوم املتوسط بقيمة هذا االلتزام حتى نتجاوز التحديات و نواصل امليض قدًما نحو 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة.    

ملن هذا اليوم؟

لجميع األفراد و املنظامت العاملة يف مجال التعاون والتنمية، وممثيل وسائل اإلعالم، وكذا مؤسسات القطاع 
العام و الخاص، باإلضافة إىل املواطنني الذين يعيشون ويعملون يف منطقة املتوسط.

أطلقت األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط حملة 2022 لدعوة املواطنني واملنظامت 
والفاعلني الثقافيني إىل تعزيز هوية متوسطية مشرتكة ورفع مستوى الوعي بالجهود املبذولة 

لدفع التعاون والتكامل يف املنطقة األورومتوسطية.

عىل مدار العام الذي يسبق هذا االحتفاء سيعرض الفاعلون والرشكاء املنخرطون يف املنطقة 
األورومتوسطية مبادرات إقليمية تتسم بالتنوع الثقايف والشمولية والتعاون وقصصا ملهمة 

لشخصيات متوسطية حققت نجاحات مهمة تجسد روح املتوسط.

وتهدف الحملة التي تحمل عنوان » املتوسط ، رحلة عرب الحواس«، إىل االحتفاء بكل الذكريات 
الجميلة التي تبقى يف قلوبنا وتوقظ مشاعرنا مثل النكهات املميزة ملطبخ املتوسط أو نغمة 

موسيقية متوسطية تستحرض مبجرد سامعها أجمل املشاعر و األحاسيس.

عىل مدار العام، يُسأل املواطنون »أي من حواسك توقظها كلمة املتوسط؟« ستكون اجابات 
الجميع مختلفة، لكنها تذكري دائم بالهوية املتوسطية املشرتكة.

سيكون االحتفال الثقايف جزًءا مهاًم من هذ الحدث، حيث سيُشّكل فرصة لتنظيم فعاليات 
ومعارض ومهرجانات يف جميع أنحاء املنطقة بهدف تقوية الروابط بني الضفتني، وتعزيز التبادل 

والحوار بني الثقافات.

فيديو إلعالن حملة يوم املتوسط

يوم املتوسط: حملة 2022أسئلة شائعة 

و من أجل تعزيز الهوية املشرتكة ملنطقة املتوسط وإبراز التعاون اإلقليمي و ملكيته، أعلننا يوم     

نوفمرب يوما للمتوسط تزامنا مع تاريخ إعالن برشلونة ليكون فرصة لتنظيم فعاليات ثقافية يف 

جميع أنحاء املنطقة من شأنها تقوية الروابط وتعزيز التبادل والحوار بني الثقافات واحتضان 

التنوع يف املنطقة.

االستنتاجات الرسمية للمنتدى اإلقليمي الخامس لالتحاد من أجل املتوسط 2020.
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https://www.youtube.com/watch?v=wKmmwZlZIIs&list=PL66I6Q2O_9mHCVjc55lR3LvZLg0dDr_bH&index=2
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2020/11/Co-Presidency-Statement-V-UfM-Regional-Forum.pdf
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2020/11/Co-Presidency-Statement-V-UfM-Regional-Forum.pdf
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روج لنفسك

اللوجو الخاص بيوم املتوسط متاح بعدة لغات - إذا مل يكن متوفراً بلغتك، فريجى االتصال بنا وسنكون سعداء بإرساله لك. 
 

إذا كنت ترغب يف أن تكون رشيًكا رسميًا ليوم املتوسط، فريجى االتصال بنا عرب 
.media@ufmsecretariat.org

سنكون جد سعداء بضم شعارك عىل املوقع والرتويج للمحتوى الخاص بك.

انضم إىل النقاش عىل وسائل التواصل االجتامعي باستخدام الهاشتاج الرسمي: 

MediterraneanDay#
 

نشجع رشكاء القطاعني العام والخاص يف جميع أنحاء املنطقة عىل استضافة األحداث واملسابقات واملهرجانات واأليام 
املفتوحة واملعارض و الحلقات النقاشية. أضف أو ابحث عن حدث قريب منك يف الدليل )هنا(. 

يرجى االطالع هنا عىل بعض القصص من املنطقة األورومتوسطية.

املقابالت واملعلومات اإلضافية

إذا كان لديك موضوع صحفي عن يوم املتوسط، أو عن جانب من جوانب املتوسط الذي ميكن أن يكون جزًءا من 
االحتفاالت، فأخربنا بذلك! ميكننا توفري اقتباسات ومقابالت ومساهامت من قامئة الخرباء والرشكاء لدينا.

األمني العام لالتحاد من أجل املتوسط نارص كامل، وقامئة خرباء االتحاد من أجل املتوسط وجميع رشكائنا، باإلضافة إىل 
مروجي أكرث من60 مبادرة، رهن إشارتكم لإلجابة عن أسئلتكم.

 ألية تعليقات أو أسئلة أخرى يرجى االتصال بنا عىل
media@ufmsecretariat.org 

شارك

@ufmsecretariat

@ufmsecretariat

/ufmsecretariat

Union for the 
Mediterranean

مزيد من املعلومات 
مسار برشلونة

يف        نوفمرب             عقد املؤمتر األورومتوسطي األول يف برشلونة مبشاركة وزراء خارجية االتحاد األورويب 
و       دولة من جنوب ورشق املتوسط، حيث شهد توقيع اتفاقية إلطالق الرشاكة األورومتوسطية ووضع إطار  جديد 

للحوار  من شأنه تحويل منطقة املتوسط لفضاء من السالم واالستقرار واألمن واالزدهار املشرتك. لقد حدد إعالن 
برشلونة األهداف الرئيسية للرشاكة يف ثالثة محاور رئيسية )سياسية وأمنية( )اقتصادية ومالية( و )اجتامعية وثقافية 

وإنسانية(.

االتحاد من أجل املتوسط

ولد االتحاد من أجل املتوسط انطالقا من الرغبة املستمرة يف تحقيق التكامل والتامسك اإلقليميني.
ويضم       دولة من أوروبا و جنوب املتوسط للعمل مًعا عىل قدم املساواة تحت رئاسة مشرتكة بني الشامل والجنوب 
يتوالها  حاليًا االتحاد األورويب واألردن بغية تعزيز التعاون اإلقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة ذات 

تأثري واضح عىل حياة املواطنني.  
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       دولة عضو

تضم عضوية االتحاد من أجل املتوسط     دولة 
من االتحاد األورويب و      من جنوب ورشق 

املتوسط
ويجتمع كبار مسؤوليهم بانتظام لإلرشاف 

عىل أنشطة االتحاد و تنسيقها.
رئاسة مشرتكة

يتوىل االتحاد األورويب واألردن الرئاسة املشرتكة 
للشامل والجنوب منذ عام          تنفيذاً ملبدأ 

امللكية املشرتكة.
األمانة العامة لالتحاد

مقرها يف برشلونة وهي املنصة التشغيلية 
لالتحاد من أجل املتوسط.

أحداث رئيسية  42
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عملية برشلونة.
 

إطالق االتحاد من أجل املتوسط.

إنشاء أمانة االتحاد من أجل املتوسط.

إىل الوقت الحارض: أكرث من        مرشوًعا 

يحملون عالمة املنتدى اإلقليمي 

و خارطة طريق االتحاد من أجل املتوسط 

باالضافة اىل سياسة الجوار لالتحاد 

األورويب واالتحاد من أجل املتوسط - 

صفة مراقب يف األمم املتحدة.

أطلقت الدول األعضاء يف 

االتحاد يوم املتوسط.

)نوفمرب(

mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
https://mediterraneanday.com/ar/agenda
https://ufmsecretariat.org/ar/human-stories/
mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
https://twitter.com/ufmsecretariat
https://twitter.com/ufmsecretariat
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
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حقائق وأرقام

حوض البحر األبيض املتوسط، الذي 
ميتد عىل أكرث من 2 مليون كيلومرت 

مربع، هو ثاين أكرب نقطة ساخنة 
للتنوع البيولوجي يف العامل 

منطقة املتوسط هي أول وجهة 
سياحية يف العامل 

البحر األبيض املتوسط هو واحد من 
أكرث طرق الشحن ازدحاما يف العامل – 
حيث يشهد كل عام عبور حوايل ثلث 

إجاميل الشحن التجاري يف العامل 

80٪ من فرص العمل يف منطقة املتوسط 
يتم إنشاؤها من قبل الرشكات الصغرية 

واملتوسطة

يبلغ طول ساحل البحر 
األبيض املتوسط 46000 

كيلومرت

فقط 2 من أصل 49 موقعا ثقافيا معرتفا 
به من قبل اليونسكو مبنطقة املتوسط يف 

مأمن من تغري املناخ

البحر األبيض املتوسط هو موطن ل 18٪ من النباتات 
البحرية يف العامل و28٪ هي أنواع مستوطنة )فريدة 

من نوعها يف املنطقة( 
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إذا كنت تفكر يف 
املتوسط ، فإىل أين 

تأخذك أفكارك؟
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