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 ٣قارات

االحتفال باليوم السنوي
األول للمتوسط

يعيش أكرث من 480

مليون شخص يف منطقة البحر
املتوسط و 820
مليون يف دول االتحاد من أجل
املتوسط.

سيتم االحتفال يف
تزخر به تلك املنطقة.
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نوفمرب  2021للمرة االوىل باليوم السنوي للمتوسط اعرتافا بالثقافة والتنوع الغني الذي
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يف نوفمرب  ,2020أعلنت الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط البالغ عددها  42دولة  ،أنه تم اختيار
نوفمرب ليكون اليوم الرسمي للمتوسط ،احتفاال ،باإلرث الدائم لهذا الفضاء الواسع و العريق للحوار الثقايف
والحكمة واإلنسانية ومبشاركة كل من يرى فيه نفسه.

28

تعد منطقة املتوسط موطنا ألكرث من  480مليون شخص يعيشون يف  3قارات تطل عىل سواحل بطول 46000

كيلومرت ومتتلك ثروة من التنوع البرشي والطبيعي ال مثيل لها يف أي مكان آخر يف العامل.
لقد تبادلت املجتمعات والثقافات منذ فرتة طويلة األفكار والتجارة والتعلم عرب هذا البحر املشرتك .لذا ،يهدف هذا
اليوم إىل تعزيز الروابط والحوار 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 أيضً ا إمكانات كبرية ،ويوم املتوسط هو مناسبة
رائعة لنبتهج بكل ما فعلناه وميكننا القيام به إذا عملنا م ًعا».
وميثل هذا اليوم فرصة أيضا لالحتفال بالذكرى السنوية لعملية برشلونة التي مهدت إلطالق الرشاكة األورومتوسطية يف
عام  1995وإبراز اإلنجازات واملبادرات اإلقليمية التي قامت بها الحكومات واملنظامت الدولية واإلقليمية واملؤسسات
املالية الدولية ووكاالت التنمية واملؤسسات األهلية وكذا منظامت املجتمع والقطاع الخاص ،باإلضافة إىل أي شخص وكل
فرد يعمل عىل تعزيز التعاون والتكامل يف املنطقة.
و يظل الهدف النهايئ من هذا اليوم هو االحتفال بتنوعنا وإظهار أن أوجه التشابه بيننا تفوق اختالفاتنا ،وانه علينا تعزيز
روح التآزر والجامعة.
اآلن دعونا نحتفل!
ألية أسئلة أو مقابالت ،يرجى االتصال بإدارة التواصل واإلعالم عرب األرقام التالية  :
T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729
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أسئلة شائعة

مزيد من املعلومات
مسار برشلونة
يف  28نوفمرب  ,1995عقد املؤمتر األورومتوسطي األول يف برشلونة مبشاركة وزراء خارجية االتحاد األورويب
و  12دولة 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  42دولة من أوروبا و جنوب املتوسط للعمل م ًعا عىل قدم املساواة تحت رئاسة مشرتكة بني الشامل والجنوب
يتوالها حال ًيا االتحاد األورويب واألردن بغية تعزيز التعاون اإلقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة ذات
تأثري واضح عىل حياة املواطنني.

42

أحداث رئيسية

دولة عضو

تضم عضوية االتحاد من أجل املتوسط 27دولة
من االتحاد األورويب و  15من 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  2012تنفيذاً ملبدأ
امللكية املشرتكة.
األمانة العامة لالتحاد
مقرها يف برشلونة وهي املنصة التشغيلية
لالتحاد من أجل املتوسط.

@ufmsecretariat
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Union for the
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ملاذا نحتفل بيوم املتوسط؟
مهم لالحتفال به حيث يشهد
يهدف يوم املتوسط إىل بناء هوية متوسطية مشرتكة و ميثل البعد الثقايف مكونًا ً
هذا اليوم إقامة الفعاليات واملعارض واملهرجانات املحلية والوطنية والدولية يف جميع أنحاء املنطقة ،كام يضفي
زخم فري ًدا و إيجابيا إلبراز الجهود اإلقليمية الشاملة التي تبذلها الحكومات واملنظامت
هذا الحدث السنوي ً
الدولية واإلقليمية ووكاالت التنمية والقطاع الخاص واملجتمع املدين وجميع أصحاب املصلحة الذين يعملون
يوم ًيا من أجل تعزيز التعاون والتكامل يف املنطقة.
و يعترب أيضا مناسبة لبحث القضايا ذات االهتامم املشرتك و حشد اإلرادة السياسية واملوارد ملواجهة التحديات
واالحتفال باإلنجازات يف املنطقة.

 :1995عملية برشلونة.
 :2008إطالق االتحاد من أجل املتوسط.

ملاذا  28نوفمرب؟

 :2010إنشاء أمانة االتحاد من أجل املتوسط.

يف  28نوفمرب  ,1995تم إطالق مسار برشلونة بغية تحويل منطقة املتوسط إىل فضاء مشرتك للتقدم االجتامعي
واالقتصادي املشرتك والحوار بني الشعوب .و يذكرنا يوم املتوسط بقيمة هذا االلتزام حتى نتجاوز التحديات و
نواصل امليض قد ًما سويا.

 :2011إىل الوقت الحارض :أكرث من  50مرشو ًعا
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.

(نوفمرب)  :2020أطلقت الدول األعضاء يف
االتحاد يوم املتوسط.

/ufmsecretariat

@ufmsecretariat

ملن هذا؟

لجميع األفراد و املنظامت العاملة يف مجال التعاون والتنمية ،املنظامت و ممثيل وسائل اإلعالم ،املؤسسات العام
ة والخاصة ،وصوالً إىل املواطنني الذين يعيشون ويعملون يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

و من أجل تعزيز الهوية املشرتكة ملنطقة البحر املتوسط وإبراز التعاون اإلقليمي و ملكيته،
أعلننا يوم  28نوفمرب يوما للبحر املتوسط 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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حقائق وأرقام

اثنان فقط من 49

موق ًعا ثقافيا معرت ًفا
به من قبل اليونسكو
مبنطقة املتوسط يف
مأمن من تغري املناخ.
كان هناك قرابة 5
8

ماليني طالب أجنبي يف
املنطقة يف عام .2020

Sources: EEA briefing /
UNICEF / OECD

يرتكز حوايل ثلث سكان
البحر املتوسط يف املناطق
الساحلية.

 60%من سكان
منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا تقل
أعامرهم عن  30عا ًما.
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شارك
روج لنفسك

حسني فهمي ممثل ومخرج سيناميئ وسفري
الشؤون اإلنسانية (مرص)

وداد بوشاموي ،الحائزة عىل جائزة نوبل
للسالم لعام ( 2015تونس)

ميساء باي  ،كاتبة (الجزائر)

اللوجو الخاص بيوم املتوسط متاح بعدة لغات  -إذا مل يكن كذلك بلغتك ،فريجى االتصال بنا وسنكون سعداء بإرساله لك.
إذا كانت لديك فكرة حول موضوع أو تقرير صحفي عن هذا اليوم أو عن جانب من البحر األبيض املتوسط ،ميكن أن
يشكل جز ًءا من االحتفاالت ،فأخربنا بذلك! ميكننا ترتيب مقابالت و االستعانة مبجموعة من الخرباء والرشكاء لدينا.
إذا كنت ترغب يف أن تكون رشيكًا رسم ًيا ليوم املتوسط ،فريجى االتصال عرب
 .media@ufmsecretariat.orgسنكون أكرث من سعداء لتضمني شعارك عىل املوقع و مشاركة املحتوى الخاص بك و
الرتويج له.
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).
املقابالت واملعلومات اإلضافية

نورا عابدين خليفة  ،مصممة وسيدة أعامل
(فلسطني)

لينا خليفة  ،بطلة التايكواندو وسيدة
األعامل (األردن)

آالن جيام  ،شيف حائز عىل نجمة ميشالن
(فرنسا ولبنان)

أصوات البحر األبيض املتوسط
هذا اليوم ليس مجرد فرصة للنظر إىل الوراء وتقييم ما تم تحقيقه لكن أيضا لتذكر ما يجعلنا ننتمي للمتوسط
وما يوحدنا ويشكل هويتنا املشرتكة .و لذا ،كنا محظوظني بإمكانية االعتامد عىل تعاون صانعي السياسة البارزين
واملوسيقيني والطهاة الحاصلني عىل نجمة ميشالن وسيدات األعامل وعىل كثريين أخرين ،تحدثوا معنا عن شعورهم
بانتامئهم للمتوسط و شاركونا آمالهم حول مستقبل منطقتنا .املقاطع األوىل لشهادتهم مصحوبة بالرتجمة متاحة لجميع
وسائل اإلعالم( .تحميل فيديوهات).

ماريا السنويس  ،أستاذة بقسم علوم األرض
بجامعة محمد الخامس بالرباط (املغرب)

برتراند بيكار  ،طبيب نفيس وطيار وراكب
منطاد (سويرسا)

آرا ماليكيان  ،موسيقي وعازف كامن
(لبنان)

خرباء
األمني العام لالتحاد من أجل املتوسط نارص كامل
ونخبة من خرباء االتحاد و متخصصون يف النظام البيئي املتوسطي مستعدون للرد عىل أية تعليقات أو أسئلة،
وكذلك املروجون ألكرث من  50مبادرة مدعومة.
يرجى التواصل معنا عىل .media@ufmsecretariat.org
مجاالت خربتنا
 الطاقة والعمل املناخي. املياه والبيئة واالقتصاد األزرق. الشؤون االجتامعية واملدنية. التنمية االقتصادية والتوظيف. النقل والتنمية الحرضية. التعليم العايل والبحث.ميكنك االطالع عىل قامئة كاملة لرشكائنا املؤسسيني ومروجي املشاريع هنا.
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هل تشعر أننا ال نسمع ما يكفي عن األشياء الجيدة التي تحدث يف منطقتنا؟
كذلك نحن! لذلك أطلق االتحاد من أجل املتوسط هذا الهاشتاج ملشاركة األخبار
اإليجابية يف جميع أنحاء املنطقة .ساعدنا عىل إبراز األشخاص الذين يجعلون من
منطقتنا مكانًا أفضل و انرش االبتسامة!

اإلحتفال باملتوسط

اإلحتفال باملتوسط
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حقائق وأرقام :البيئة والصناعة

منطقة املتوسط هي الوجهة
السياحية األوىل يف العامل.

حوض البحر املتوسط ميتد عىل أكرث من
مليوين كيلومرت مربع ،و هو ثاين أكرب نقطة
ساخنة للتنوع البيولوجي يف العامل.

يحتوي البحر األبيض املتوسط عىل 18%
من النباتات البحرية يف العامل و28%من

ألف كيلومرت.

األنواع املتوطن ًة (فريدة من نوعها يف
املنطقة).
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Sources: FAO, 2018 /
European Commission
Environment
Directorate General /
Docksthefuture / ILO
Report on SMEs and
employment creation
/ UNTWO / MedECC /
European Commission
Environment Directorate
General

يعد البحر املتوسط أحد أكرث طرق الشحن
كثافة يف العامل – حيث يشهد كل عام
عبور حوايل ثلث إجاميل الشحن التجاري
يف العامل.

ساحل البحر املتوسط يبلغ طوله 46

 80%من فرص العمل يف منطقة املتوسط توفرها
الرشكات الصغرية واملتوسطة من فرص العمل يف
منطقة املتوسط توفرها الرشكات الصغرية واملتوسطة

تشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل
ملياري طائر يهاجرون إىل منطقة
املتوسط أو عربها كل عام .
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