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تقوية المواطنة العالمية 
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نمط الحياة الذي يتجاوز حدود القومية

ية منتجات من مختلف أنحاء العالم في حياتنا اليوم•

شرةً األخبار العالمية يتم بثها حيّة و على الهواء مبا•

الجيران من أعراق و جنسيات متنّوعة•



هويتنا في مرحلة العولمة

"  ؟المواطن العالمي" هل سمعت عن مصطلح •

؟ العالمعديدة فيأنت مهتم بسماع األخبار من دول هل •

نحن مرتبطين بالعالم؟ كيف •
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عصر القرية العالمية   

األزمة المالية :2008األزمة المالية العالمية في العام •

عالميإقتصاديفي الواليات المتحدة قادت لركود 

و إيبوال، ساراس:العالمي لألمراض المعديةاإلنتشار•

19-كوفيد
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ماذا نقصد بالمواطن العالمي؟   . 1
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تعني شخص له حقوق سياسية: مواطن•

عالمي+ مواطن•

توعية+ عالمي + مواطن •



؟ (المواطن العالمي)مصطلح إستخداممتى بدأ . 2
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فالسفة اإلغريق القدماء•

مة النصف األول من القرن العشرين تأسيس منظ•

األمم المتحدة

:  نبعد حربين عالميتين  أواخر القرن العشري•

الت و المواصاإلتصالالعولمة عبر تطّور وسائل 



يتحلى بها المواطن العالمي؟ماهي القيم المهّمة التي يجب أن. 3
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حقوق اإلنسان•

الترابط  •

التنّوع   •

اإلستدامة•



ما هو السلوك الذي يجب أن يكون عليه المواطن العالمي؟4.
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على اآلخرين العظف•

لمن يختلف عنك اإلحترام•

التفكير النقدي الخاّلق  •

أن يكون موّجه نحو العمل •

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY


المواطن العالمي؟إنتباهما هي المواضيع التي يجب أن تكون مثار . 5
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ي الت: أهداف التنمية المستدامة•

ة عليها في الجمعياإلتفاقتم 

العامة لألمم المتحدة للعام 

2015

من أجل عالم أفضل  هدف 17•



(  1)المواطن العالمي؟ ما هي المواضيع التي يجب ان تكون مثار إنتباه. 5

بليون شخص يعيشون في فقر مدقع1,3•

عدم المساواة في الثروة•

ما هو دور المواطن العالمي •

في عالج هذه القضية؟   •
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(2)المواطن العالمي؟إنتباهمثار ما هي المواضيع التي يجب أن تكون. 5
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مليون شخص يعانون من الجوع800•

عدم المساواة في الغذاء•

ما هو دور المواطن العالمي •

في معالجة هذا األمر؟•



(  3)المواطن العالمي؟ إنتباهمثار ما هي المواضيع التي يجب أن تكون. 5

التلّوث البيئي •

أزمة المناخ•

ما هو دور المواطن العالمي في •

عالج هذه القضايا؟  •
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(  4)المواطن العالمي؟ إنتباهمثار ما هي المواضيع التي يجب أن تكون. 5
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الصراعات الدولية•

أزمة الالجئين•

العالمي هو دور المواطن ما •

عالج هذه القضايا؟  في •



أربعة قدرات مطلوبة لتقوية الشعور بالمواطنة العالمية . 6

الشراكة  التواصل التعلّم  الشهادة
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المواطن العالمي بواسطة مارك قيرزون: المصدر



أربعة قدرات مطلوبة لتقوية الشعور بالمواطنة العالمية . 6

الشراكة 

المواطن العالمي بواسطة مارك قيرزون: المصدر

التواصل التعلّم  الشهادة

طبّق هذه المقدرات على أزمة الالجئين
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على قاعدة المواطنة العالمية  منظمات عالمية تقوم بأعمالها بناء. 7
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ما هي المنظمة العالمية؟•

منظمة األمم المتحدة  •

برنامج الغذاء العالمي  •

منظمة الصحة العالمية •



أشخاص أظهروا مستويات عالية من المواطنة العالمية . 8
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(1948الميالد ) استرادا جينو

جّراح أنقذ ضحايا الحروب في مناطق النزاعات و 

الج الصراعات بقناعة أن لكل شخص في هذا العالم حق الع

بغض النظر عن مقدرته المالية

ال. حقوق اإلنسان تعني أن للبشر حقوق متساوية”

ما يمكننا أن نقّسم البشر لطبقات أ ، ب ، ج بناء على

“. يملكه الشخص من ثروة



أشخاص أظهروا مستويات عالية من المواطنة العالمية . 8

(1944الميالد ) بان كي مون 

لمنظمة األمم المتحدة  8األمين العام رقم 

بليون شخص في العالم، هناك باليين 7,6من بين ” 

لو . محرومين، مهّمشين، عاطلين عن العمل و بال أمل

من عملنا جميعا بحماس و كمواطنين عالميين فسنتمكن

“مساعدتهم 
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19-المواطنة العالمية و جائحة كوفيد. 9
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غيّرت العالم •

نفور مخيف أكثر من الفيروس نفسه •

تضامن و تعاون•



Malala 

Yousafzai
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https://youtu.be/KyuLZwN1aiY



