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 تعزيز  املشاركة  في  إحداث  التحّول 

 التربية  على  املواطنة العاملية في   العالم العربي 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 املوضوع  عرض
 

 مشتركة   إنسانية  إلى  باالنتماء  شعورهم   لتنمية املتعلمين  لدى   والتضامن االحترام  يعزز   تعليمي  نهج هي  العاملية املواطنة  على  التربية

  ومستدامة.  وسلمية شاملة  مجتمعات لبناء  نشطين  عامليين مواطنين ليصبحوا  ومساعدتهم

  قيم   تعزيز  للجميع  فيمكن   العمرية.   الفئات   لكافة  التعميم  إلى  وتحتاج  الحياة  مدى  تدوم  عملية  هي  العاملية  املواطنة  على  التربية

  املتعلمين   معرفة  تطوير  طريق  عن  ذلك  ويتم  وغيرها.   اإلعالم  ووسائل  واألصدقاء  والعائلة  التعليم  طريق  عن  العاملية  املواطنة

  باملهارات   املتعلمين  وتزويد  التنّوع،  وتقدير  طفكالتعا   الشخصية  مهاراتهم  وتنمية  والعاملية،  املحلية  واملسائل  والحقائق  بالوقائع

.   وسلًما شموال  أكثر مجتمعات  بناء سبيل  في والعمل ملموسة إجراءات اتخاذ من ليتمكنوا الالزمة
ً
  واستدامة

ِعد  
ُ
  القدرة   مثل  املهارات  على   الطلب يتزايد حيث  العمل،   سوق  إلى لينضّموا  أفضل   بشكل  الشباب  أيًضا  الشخصية  املهارات هذه  وت

 النتائج.   على  والتركيز  والتعاطف  الثقافات،  متعددة  بيئة  في  والعمل  املعقدة،  واملواقف  املسائل  وفهم  اآلخرين،  مع  بكفاءة  العمل  على

  الحاجة  أّن  ويعتقدون  عامليين، مواطنين نفسهم يعتبروا  أن بشّدة  يريدون   الشباب  أّن  إلى العربية  باملنطقة  املتعلقة البحوث  وتشير

  والعدالة   والعاملية،  املحلية  املسائل   عن  القليل  ويفهمون   يعرفون   أّنهم  ورغم  العاملية.   املواطنة  على  التربية  زيادة  إلى  تدعو

  املواطنة   على  التربية  قيم  تعزيز  سبيل  في  والعمل  املواضيع  بهذه  لإلملام  الالزمة  الوسائل  إلى  يفتقرون  أّنهم  البحوث  تبّين  االجتماعية،

   بفعالية.  العاملية

 :مع بالتعاون 
 

 من  بدعم

 

  خالل  من ل التحوّ  إحداث في املشاركة تعزيز

 العربي  العالم  في العاملية املواطنة على التربية

 

 15 و16 كانون  األول/ديسمبر 2021

  15:30 )بتوقيت بيروت( / 16:30 )بتوقيت الدوحة( / 14:30 )بتوقيت الرباط(
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 تعزيز  املشاركة  في  إحداث  التحّول 

 التربية  على  املواطنة العاملية في   العالم العربي 

 االجتماع

 

  قصص  وعرض   العربية،   املنطقة  في  أكبر   بفعالية  العاملية   املواطنة  على  التربية  تعزيز  طرق   مناقشة   إلى  االجتماع  هذا  يهدف 

 العاملية.  املواطنة على التربية من  االستفادة لتعظيم والجامعات  املدارس مستوى  على تكرارها يمكن  نجاح

 

  إّن   الواقع،  في  العاملية.   املواطنة   على   للتربية  والعاطفية   واالجتماعية  السلوكية   الجوانب   على  أساس ي   بشكل   التركيز   سينصب 

ن  التي  هي  هذه  التعلم  مجاالت
ّ
  األدوات   ويستخدمون   باآلخرين  يهتمون   نشطين  عامليين  مواطنين  يكونوا  أن  من  الطالب  تمك

 إيجابي.  تغيير إلحداث املناسبة 

 

  عام،   بشكل   تحويلية   قوة  من العاملية املواطنة  على   التربية عليه  تنطوي   ما   في  األول   اليوم سينظر  يومين:   على   االجتماع   متّد سي

ر  الهادفة،  املشاركة   نحو  الطالب  يتجه  كيف  ويوضح
ّ
  تحديًدا،   العالي  التعليم  في  فسينظر  الثاني  اليوم  أما  ملموسة؛  أمثلة  ويوف

 .هاتعزيز  العالي  التعليم ملؤسسات  يمكن وكيف العربية الجامعات في العاملية  املواطنة على  التربية دمج حالة ويعرض

 

 املرتقب الجمهور 

 

 في  بنشاط   املشاركة   تهمه   آخر  شخص   وأي  األكاديمية   واألوساط  التربوية  السياسات   وواضعو  واملرّبون   ن و واملعلم  الطالب

 وآرائه.  تجربته  ومشاركة  املحادثة

 

 التسجيل

 

 االجتماع.  هذا في للمشاركة ضروري   املسبق التسجيل  •

 التالي:   الرابط على  التسجيل الرجاء •

org.zoom.us/webinar/register/WN_cJm9EaRARdiDGilz7LmAgQ-https://unesco 

 اللغات

 

 الثالث. اللغات  بهذه   الفورية  الترجمة خدمات  وستتاح والفرنسية. واإلنجليزية العربية باللغات االجتماع  سيجري 

 

 

 

 

 

 

 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_cJm9EaRARdiDGilz7LmAgQ


3 

 

 تعزيز  املشاركة  في  إحداث  التحّول 

 التربية  على  املواطنة العاملية في   العالم العربي 

 األعمال جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م والتعليم )كافة املراحل التعليمية(  املشاركة │ اليوم األول 
ّ
 في إحداث التحّول في التعل

  )بتوقيت 14:30  / الدوحة(  )بتوقيت 16:30 / بيروت(  )بتوقيت 15:30 ،2021 األول/ديسمبر  كانون  15 األربعاء

 الرباط( 

15:30 -

15:35 

 كلمة الترحيب

، أخصائي برامج التربية، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية  ماركو باسكواليني •

 )مكتب اليونسكو بيروت(

 ، مدير تنفيذي، مؤسسة أديان إيلي الهندي •

15:35 -

15:45 

 ؟ ما هي املشاركة في إحداث التحول 

 " "املشاركة في إحداث التحول في التعليم والتعلم حول  عرض منشور اليونسكو 

15:45 -

17:25 

 املشاركة في إحداث التحول في التعليم والتعلم: من النظرية إلى املمارسة

 )فيديوهات ومناقشات( طاولة مستديرة ملناقشة مبنية على التجارب الشعبية 

 جيسيكا أبي حيدر  – محو األمية اإلعالمية واملعلوماتية في العراق •

 ريان بيضون  –التعلم القائم على املشاريع: تمكين النساء في اليمن  •

–تعزيز التربية على املواطنة العاملية من خالل الفنون في لبنان  التعلم القائم على املشاريع: •

 مشاركون شباب من ترداد 

 ماريس ساوما  – لبنان البدء في املدرسة تعزيز املواطنة الشاملة والنشطة في  •

وط  ةهب –دليل للعمل: إشراك الوالدين في التعليم لبناء مجتمعات مساملة في تونس  •
ّ
 بل

17:25 -

17:30 

 الختام كلمة 
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 تعزيز  املشاركة  في  إحداث  التحّول 

 التربية  على  املواطنة العاملية في   العالم العربي 

 

 العالي  التعليم على  التركيز  │ الثانياليوم 

 )بتوقيت 14:30 /  الدوحة(  )بتوقيت 16:30 / بيروت(  )بتوقيت 15:30 ،2021 األول/ديسمبر   كانون  16 الخميس

 الرباط( 

15:30 -

15:35 

 كلمة الترحيب

اإلقليمي للتربية في الدول العربية  ، أخصائي برامج التربية، مكتب اليونسكو ماركو باسكواليني •

 )مكتب اليونسكو بيروت(

 أمين عام، اتحاد الجامعات املتوسطية د بن عزيزة،  حميّ  •

15:35 -

15:45 

 حالة التربية على املواطنة العاملية في الجامعات العربية  

 

  عرض نتائج الدراسة التي أجرتها اليونسكو  

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان ، أستاذ مساعد، خلف العبري  •

15:45 -

15:55 

 كيفية تعميم التربية على املواطنة العاملية في الجامعات العربية

 إطار اليونسكو 

 ، الواليات املتحدة هوزيه الوالئيةأستاذة مساِعدة، جامعة سان إيلين ميدوغ،  •

15:55 -

17:25 

 طاولة مستديرة 

  أمين عام، اتحاد الجامعات املتوسطيةد بن عزيزة،  حميّ  •

اني أنور  •     لبنان الدولية،  اللبنانية  الجامعة التربية، كلية عميد،  ،كوثر

 الجزائر  ،2 سطيف  جامعة مدير،  نائب اللطيف،   عبد  مامي نوال •

  املواطنة على التربية  بشأن الجامعي  اليونسكو كرس ي  ،إينغواجياتو وكارال  تاروزي  ماسيميليانو  •

 إيطاليا  بولونيا، جامعة العالي،  التعليم في العاملية

 املغرب   مراكش، عياض، قاض ي جامعة  طالبة، ، توالل آسيا •

17:25 -

17:30 

 كلمة الختام 


