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الموضوع 
المواطنة، التعلیم الشخصي واالجتماعي 

الجتماعیةاوالصحي، الدراسات 

نتائج التعلم 
 فھم إطار األھداف العالمیة للتنمیة المستدامة •

إنشاء فھم ألحد الموضوعات العالمیة، وھو المساواة بین الجنسین،  •
ل وعیًا عالمیًا أفضوكیف تتیح زیادة المعرفة بأحد الموضوعات 

 واتخاذ إجراءات فعالة
جمع البیانات ومعالجتھا وحسابھا وتحلیلھا وتفسیرھا  •

 واستخدامھا مع المقارنة بالنتائج المتوقعة

تولید بیانات محلیة لإلسھام في مجموعة بیانات عالمیة، تدعم  •
 العمل بالمعلومات وتسھم في تحقیق األھداف العالمیة.

اإلعداد 
ینقسم ھذا الدرس والمشروع إلى جلستین، بما في  •

ذلك مھمة واجب مدرسي. خطط لتنفیذ الجلسة 
األولى في یوم واحد وإعطاء مھمة إلتمامھا في 

المنزل، وأن تكون الجلسة الثانیة بعدھا بوقت 
 قصیر إلنھاء المھمة

اقًرأ كالً من النظرة العامة وخطة الدرس الكاملة  •

فیلم أو  إّماد معدات لعرض إذا أمكن، قم بإعدا •
فیلمین قصیرین، طبقًا لمعرفة الطالب الحالیة 

 باألھداف العالمیة 

 بما یكفي – 4و 3اطبع نسًخا من الملحقین  •
 لحصول كل طالب على نسخة واحدة 
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 جّھز) وإذا أمكن، قم بإعداد طریقة لعرض رسوم الفیدیو المتحركة أو 4و 3طالب (الملحقین  لملصق لكالرأي والاطبع نموذج استطالع  اإلعداد:
 ). 2النصوص لكي تتلوھا على الطالب (الملحق 

شاھد الجزء األول من فیدیو الرسوم المتحركة ألكبر درس في العالم للتذكرة (أو للمرة األولى):  .1 الخطوة
https://vimeo.com/175801219

 .2واذھب مباشرة للخطوة  1: إذا كان الطالب على درایة بالفعل باألھداف العالمیة، تخَط الخطوة مالحظة

 شاھد الجزء الثاني من أكبر درس في العالم لعام2016: .2 الخطوة

ز على الھدف العالمي رقم  .3 الخطوة  المساواة بین الجنسین عن طریق إجراء نشاط ومناقشة موجزة  5رّكِ

 (المساواة بین الجنسین) 5اقرأ قصة شیقة تركز على قضیة واحدة معینة وحل للھدف العالمي رقم  .4 الخطوة

ز  .5 الخطوة ا من ھ)؛ ناقش مع الطالب النتائج التي یتوقعون3لرأي (الملحق لئ السیاق لمھمة إجراء استطالع النشاط/اإلجراء:  اشرح وھیّ جّھِ

استطالع رأیھم، واعط للطالب مھمة استكمال استطالعات الرأي مع أسرھم ومجتمعھم المحلي. 
https://: مالحظة: إذا أمكن، اعرض على الطالب فیدیو قصیر للدعوة إلى العمل من إحدى الشخصیات النسائیة الشھیرة

  www.heforshe.org  ع الطالب على تعلُّم المزید من خالل زیارة vimeo.com/174213067  وشِجّ

مع أقرانھم ومع الفصل بأسره

في العالم على وسائل  اجعل الطالب یلتقطون صورة لورقة العمل الخاصة بھم ورفعھا إلى صفحات أكبر درس -بدالً من ذلك •
وفیسبوك  ،)https://twitter.com/Theworldslessonالتواصل االجتماعي على تویتر (

https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/ (أضف رابًطا) وإنستاغرام 

 في، وHeForSheمبادرة في ناقش وخطط لكیفیة اإلسھام بصورة إیجابیة في المساواة بین الجنسین واألھداف العالمیة وابحث  .4 الخطوة
 ن األشخاص العظام الذین یقومون بأشیاء عظیمة لدعم النساء والفتیاتعھیئة األمم المتحدة للمرأة وغیرھا 

یحتوي على النص الذي  2یحتوي على صورة لألھداف العالمیة والملحق  1فإن الملحق  إذا كنت ال تستطیع عرض الرسوم المتحركة، مالحظة.
إرسال مشاركة بیانات استطالع الرأي  یتعیّن علیكیمكنك قراءتھ. من الممكن تنفیذ الدرس بدون الوصول إلى شبكة اإلنترنت ولكن سوف 

 والملصق بالبرید إلى الیونیسیف.

االشتراك فإنك ال تكون قد ساعدت طالبك فقط على أن یصبحوا مواطنین عالمیین نشطاء وفاعلین، ولكن، إذا قمت برفع  بریرجى معرفة أنھ ع
 ومناقشة األنشطة فإنك تلعب دوًرا في تحقیق األھداف العالمیة للتنمیة المستدامة لكي تجعل العالم مكانًا أفضل! 

 2 ةسلجلاو 1 ةسلجلا :سردلا ةطخ ىلع ةماع ةرظن

ىلوألا ةسلجلا     

ةیناثلا ةسلجلا      

45
ةقیقد

45
ةقیقد

الخطوة 1. عند عودة الطالب إلى الصف بعد إجراء استطالعات الرأي الخاصة بھم، قم بحساب النسبة بین الجنسین وأكمل الملصقات )ملحق (4

یقوم الطالب أو یقوم أفراد الفصل  الخطوة)2بتحمیل بیانات استطالع الرأي على: . 
  https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand

سوف تقوم بحساب النسبة بین الجنسین ورفع النتائج إلى وسائل التواصل االجتماعي
الخطوة 3. شارك النتائج وقارنھا وحللھا وفس ّرھا مع أفراد فصلك ومدرستك ومجتمعك المحلي وبلدك والعالم بأسره! ثم اترك الطالب یتناقشون 
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مع وضع خلفیات وتجارب الطالب في االعتبار.  ،تناول المناقشات التي تجریھا مع الطالب في ھذا الدرس بشيء من الحساسیةل تحتاجقد 
یرغبون في عدم المشاركة في بعض  بعض الطالب ربما ا.لطالبك لتبادل آرائھم بل وتجاربھم أیضً ‘ آمنًا‘یجب أن تجعل الفصل مكانًا 

 المناقشات ویجب احترام ذلك. 

على  حثّ توھي حقائق الي ولكننا نعتقد أن ھذا الدرس یعطي مھمة تقصّ  ،قضیة حساسة بالنسبة لبعض األشخاص جنسانیةكون التیمكن أن 
ھدف واحد من األھداف سوى أن یكون  ال یعدو لكن ھذا الھدف ،الجنسین م المزید عن العالم من خالل منظور المساواة بینالمشاركة لتعلّ 

ز علیھما ھذا دین الذین یركّ المحدّ  جنسي من نوعي الھذا التصنیف أل. كما أننا نقر بأن بعض األشخاص قد ال یتفقون مع 17ـال العالمیة
 خر.آ جنسيألشخاص من نوع الدرس. إذا أردت، یمكنك إضافة عمود ثالث إلى استطالع الرأي لكي یتضمن ا

من عدد ال نھائي من الخلفیات والثقافات والمعتقدات و ،یرجى مالحظة ان ھذا الدرس قد صمم لمحاولة تغطیة كل طالب ممكن في العالم
 وما إلى ذلك. ویعنى ھذا أنھ قد تكون ھناك جوانب كنت ترغب في تضمینھا أو في أن تكون أكثر عمقًا.

من ھذا الدرس ونحن نشجعك على استكشافھا إذا أردت. یمكنك االطالع على دروس أكثر تحدیدًا  قتشیمكن أن تھناك موضوعات أكثر 
 عن المساواة بین الجنسین وجمیع األھداف العالمیة من خالل موقعنا اإللكتروني

http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

 حول كیفیة التعامل مع الموضوعات المثیرة للجدل في الفصول.قد تجد مصادر النصائح التالیة مفیدة، 

Oxfam UK’s guide to Teaching Controversial Issues 
http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues 

The Historical Association’s guide to Teaching Emotive and Controversial History 
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522 

  مفیدة عند التعامل مع مثل ھذه النقاشات، یمكنك قراءة المزید ھنا: ‘الفلسفة لألطفال‘یجد العدید من المعلمین أسالیب 
http://globaldimension.org.uk/news/item/13650 

 Teaspoons ofمع جزیل الشكر لجو ماك كرودن، من مدرسة غرینفورد الثانویة في لندن، وداركي لون من منظمة تي سبونز أوف تشینج (
Change .(

 ةساسح نوكت نأ نكمی يتلا ایاضقلا سیردت نأشب نیملعملل ةماع ةظحالم

 ریدقتو ركش
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اعرض على الطالب فیلم الرسوم المتحركة للجزء األول من "أكبر درس في العالم" - مقدمة إلى األھداف العالمیة 
 /http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar

م ھذا الفیلم األھداف العالمیة أو   والصلة بیننا جمیعًا وبینھا.  علیھ یكون بمثابة تذكرة جیدة بما ھيقد إّما أن یقدِّ

 https://vimeo.com/142124730دقائق باللغة اإلنجلیزیة فقط على الرابط  3مالحظة: ھناك نسخة مختصرة من ھذا الفیلم مدتھا 

 : أن شارًحا 1خیص األھداف العالمیة باستخدام الملحق لقم بت ،سوم المتحركةإذا لم تستطع عرض فیلم الر

 من أجل: 2030األھداف العالمیة للتنمیة المستدامة ھي خطة وضعتھا األمم المتحدة بموافقة جمیع البلدان للعمل على تحقیقھا بحلول عام 
  انعدام المساواة العالمي.مكافحة  .1
 الفقر المدقع.إنھاء  .2
 كوكبنا.م احتراو .3

 نقطة تدریس ھامة 
 اینبغي أن یفھم الطالب بوضوح أن ھناك خطة عالمیة للجمیع بغض النظر عّمن یكونون أو عن مكان عیشھم، إلیجاد حلول ألكثر القضایا إلحاحً 

 لألفراد وللكوكب.

ع الطالب على مناقشة أفكارھم ومشاعرھم  جمیع األھداف یمكن تحقیقھا من خالل التضامن وحشد جمیع األشخاص. على مدار الدرس، شّجِ
 تحقیق المساواة بین الجنسین. فيوانطباعاتھم حول الطریقة التي یمكن أن یسِرع بھا التضامن 

اتخذ إجراًء: اخترع، ابتكر، شارك في حملة  -ألكبر درس في العالم  2016اعرض على الطالب فیلم الرسوم المتحركة الجدید لعام  
www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

كة مدتھ أربع دقائق یبرز أمثلة من شتى أنحاء العالم لشباب یستخدمون االختراعات واالبتكارات والحمالت وھو عبارة عن فیلم رسوم متحر
لإلسھام في تحقیق طموح األھداف العالمیة.

. 2اقرأ نص الرسوم المتحركة من الملحق  ،إذا لم تتمكن من عرض الفیلم

 5 ةمادتسملا ةیمنتلل ةیملاعلا فادھألا میدقت .1 ةوطخلا         
قئاقد

5 ؟فادھألا هذھ قیقحتل ھلعف اننكمی يذلا ام :2 ةوطخلا          
 قئاقد

ىلوألا ةسلجلا - ةلماكلا سردلا ةطخ
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(المساواة  5ھذه الخطوة مصممة لكي یناقش الطالب األفكار والمشاعر واالنطباعات بشأن أحد األھداف العالمیة، وھو الھدف العالمي رقم 
 بین الجنسین)

 كز على ھدف محدد وأعطھم فرصة حقیقیة لإلسھام في تحقیق ھذا الھدف. اشرح للطالب أن باقي الدرس سوف یر

 تحقیق المساواة بین الجنسین والتمكین لجمیع النساء والفتیات -المساواة بین الجنسین  - 5الھدف العالمي رقم 

كفالة محددة تعتبر جزًءا من اتفاق األھداف العالمیة من ِقبل جمیع قادة العالم:  غایةوعلى  ذلكیركز ھذا الدرس على أحد طرق تحقیق 
 جال.رالمشاركة المتساویة وتكافؤ الفرص المتاحة للقیادة على جمیع مستویات صنع القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والعامة للنساء وال

تالیة: لاسأل الطالب بعض األسئلة. اجعل الطالب یقفون (أو یرفعون أیدیھم) إذا كانوا یوافقون أو یجلسون إذا كانوا ال یوافقون على العبارات ا

ھل تعتقد أن ھناك عدم مساواة بین الجنسین في العالم؟  .1
 بین الجنسین. عدم المساواةاطلب من الواقفین إعطاء مثال یبین وجود  •

 بعض النساء یحصلن على أجر أقل نظیر قیامھم بنفس الوظیفة التي یقوم بھا الرجال مثالً 
 بین الجنسین. المساواةاطلب من الجالسین إعطاء مثال یبین وجود  •

 من النساء والرجال 50:50مثالً في حكومة كندا، یتألف مجلس الوزراء من 

مجموعات صغیرة، جمیع األسئلة التالیة أو بعًضا منھا: بأزواج أو باطلب من الطالب أن یناقشوا، 

 ما الذي یمكن أن یكون علیھ العالم إذا وجدت المساواة بین الجنسین في كل مكان؟ .2
 ھا بالنسبة للعالم؟یلإما ھي الفروق التي تعتقد أن ھذا سیؤدي  .3
 ھا بالنسبة لك؟یلإما ھي الفروق التي تعتقد أن ھذا سیؤدي  .4
 بإمكانك إحداث تغییر في العالم لیكون أكثر مساواة بین الجنسین؟ھل تشعر أن  .5
 قدوة في مجال المساواة بین الجنسین؟ یمكن اعتبارهھل یمكن أن تفكر في شخص  .6

اطلب منھم أن یفكروا لبرھة في اإلجابات:  ،بعد أن ینتھي الطالب من مناقشاتھم

 ق الحظوه أو ناقشوه؟ ھل كان ھناك شيء شیّ 
 ھذا أي أسئلة في عقولھم؟ ھل حفّز 

ھل ھناك أي شيء یرغبون في مشاركتھ أو مناقشتھ على مستوى الفصل؟ 

یساعد الجزء المتبقي من ھذا الدرس على معرفة المزید عن القضایا التي قد تكون أثیرت في ھذه المناقشات، من خالل قصة 
 ومشروع لتقصي الحقائق.

 )5و 4ختص بالنساء والفتیات والتعلیم (الھدفان العالمیان ت التي األھداف العالمیةبین اقرأ القصة أدناه للنظر في قضیة معینة وأسلوب حلھا 

 الجماعة:لصیغة. الحظ أن أول اختیارین ھما األنسب في سیاق اھناك العدید من الطرق لروایة القصة التالیة طبقًا للفصل و

 اقرأ القصة ببساطة واطلب من الطالب أن یحاولوا التوصل لمعرفة َمن تدور حولھ القصة. .1

كسفن نع رِّبع       

5 نیسنجلا نیب ةاواسملا - 5 مقر يملاعلا فدھلا ىلع زیكرتلا :3 ةوطخلا
قئاقد

12

5
قئاقد
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 ة أدناه).وارد(األسئلة  ةكل فقر عدثانیة ب 30واسأل سؤاالً لكي یناقشھ الطالب لمدة  ةكل فقر عدتوقف ب .2

م الطالب إلى مجموعات، واقرأ القصة فقرةً تلو فقرة، واطلب  .3 حیث ( جامدة درامیًا في إطار فكرمثل التالمجموعات أن من قّسِ
) لتمثیل الجزء من ھم وتعبیراتھمیاتكوا، ویعبروا عنھ بلحظة واحدة ساكنة من خالل وضعیمثل الطالب المشھد دون أن یتحرّ 

 ه للتو.والقصة الذي قرأ
 

بر سنًا أو ي الطالب األكلتحدّ  ذلك. قد یرغب المعلمون في تعدیل األدنى لفئات العمریة/القدراتلاللغة المستخدمة في ھذه القصة تمت كتابتھا 
 األعلى قدرة. 

بعض الزعماء السیاسیین  منھا في یوٍم من األیام، كان ھناك فتاة تحب الذھاب إلى المدرسة. ولكنھا كانت تعیش في منطقة حیث ال یرید
 ولة منع الفتیات من الذھاب إلى المدرسة.الذھاب إلى المدرسة. وكانوا معتادین على مھاجمة المدارس ومحا

السلطة السیاسیة في منطقتك المدرسة وقالوا لك (سواء كنت فتى أو فتاة) أنك لم یعد  ووسؤال: ماذا یمكنك أن تفعل إذا ھاجم األشخاص ذ
 مسموًحا لك بالذھاب إلى المدرسة؟

ر عاًما فقط في ھذا الوقت، في إلقاء الخطب وكتابة المدونات التي تقول حد عشأوفي ذات یوم بدأت ھذه الفتاة الصغیرة، والتي كان عمرھا 
 أنھ ینبغي السماح للفتیات بالذھاب إلى المدرسة أیًضا.

سؤال: ما ھو رد الفعل الذي تتوقعھ من األشخاص ذوي السلطة السیاسیة، والذین كانوا ضد ذھاب الفتیات للمدارس، حین بدأت الفتاة في 
 القیام بذلك؟

لمدرسة، تخویفھا لمنعھا من إخبار الناس بمثل ھذه األمور. كانوا إلى االسلطة الذین لم یكونوا یریدون للفتیات الذھاب  وولكن، أراد ذو
یعرفون أن العدید من األشخاص في شتى أنحاء العالم یستمعون لما تقولھ، وأوضحوا لھا أنھم سیلحقون بھا األذى إذا استمرت في قول ھذه 

 األشیاء.

 دك شخص ما نتیجة تعبیرك عن رأیك، ھل ستتوقف أم ستستمر على أیة حال؟سؤال: إذا ھدّ 

في یوم من األیام، حین كان عمر الفتاة أربعة عشر عاًما، صعد رجل إلى الحافلة التي كانت  ،لم تتوقف الفتاة عن التعبیر عن آرائھا. لذا
 . أصابت الرصاصة رأسھا. ولحسن الحظ، لم تمت الفتاة.علیھا نارتستقلھا أثناء عودتھا من المدرسة وأطلق ال

 سؤال: إذا أصابك األذى نتیجة التعبیر عن آرائك، ونجوت، فھل ستتوقف بعد ذلك؟

لى إدراستھا، وھي مستمرة في إخبار العالم بضرورة السماح للفتیات بالذھاب  إلى أن أنھت . واستمرتجرى إنقاذھاتم أخذھا إلى بلد آخر و
 لمدرسة.ا

 سؤال: ما ھو رأیك في ھذه الفتاة؟ ھل تعتقد أنھا كانت على حق؟ لماذا/لماذا ال؟ 

 .2012و 2008بین عامي  ذلكأن ھذه الفتاة ھي ماالال یوسف زي وقد حدث  عن كشفالیمكنك 
منحت جائزة نوبل للسالم وھي اآلن أحد الدعاة العالمیین الرئیسیین الذین یتزعمون حق المساواة في التعلیم للجمیع،  2014وفي عام 

 وبخاصة للفتیات. 

 اطلب من الطالب أن یفكروا في االستجابة للعبارات واألسئلة التالیة: 

 قدوة بالنسبة لك؟ لماذا/لماذا ال؟ماالال یوسف زي تعتبر ھل  •
 یمكن للنساء أن یكن زعیمات وقدوة حسنة مثلھن مثل الرجال •
 ھل تعتقد أننا في حاجة إلى المزید من النماذج التي تحتذى مثل ماالال في العالم وفي مجتمعنا المحلي؟ •
 ھل یمكنك أن تكون مثل ماالال، محبًا لشيء تؤمن بھھ، في مجتمعك المحلي؟ •

  يرایتخا يفاضإ طاشن

أكبـر 
درس في 

العالم
األھداف العالمیة
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وھو  -المساواة بین الجنسین، من خالل إتمام واجبھم المدرسي  - 5اشرح للطالب أنھم یمكن أن یسھموا بفعالیة في الھدف العالمي رقم 
 استطالع للرأي. 

سوف یساعدھم ھذا االستطالع ویساعد اآلخرین على أن یصبحوا أكثر درایة ببیانات المساواة بین الجنسین في أسرتھم المحلیة وفي مجتمعھم 
 المحلي وفي العالم. 

 ھیِّئ السیاق

 ) وفِّر بعض السیاق للوضع العالمي باستخدام بعض الحقائق واألرقام3قبل تسلیم استطالع الرأي (الملحق  .1

بلدًا في العالم  193امرأة في العالم بأسره رئیسات لدول أو حكومات من بین  21، كان ھناك 2015في أغسطس/آب  .أ
 نساء : رجال    89:  11تبلغ  جنسانیةوھذه تمثل نسبة  -

 78:  22 وھي نسبة تبلغ  -فقط من األشخاص المنتخبین للتمثیل في الحكومات الوطنیة من النساء  %22في العالم بأسره،  .ب
 نساء : رجال (اإلحصائیة مأخوذة من الموقع اإللكتروني لھیئة األمم المتحدة للمرأة)

 50:  50المساواة بین الجنسین،  - 5أضف طموح األھداف العالمیة من خالل تالوة النقاط التالیة من تفاصیل الھدف العالمي رقم  .2

 اج إلى:تحیأن العالم ن على إنشاء األھداف العالمیة والقائموقرر زعماؤنا  .أ
i.  المزید من الزعیمات 
ii. المزید من النساء المسؤوالت عن منظمات وأعمال تجاریة وشركات 

مساویًا لتمثیل الرجال في ھذه المناصب. للمزید من المعلومات  2030ویتمثل الطموح في أن یكون تمثیل النساء في عام  .ب
 /http://www.globalgoals.orgعن األھداف العالمیة للتنمیة المستدامة یرجى زیارة 

 مھمة ضبط استطالع الرأي

1. إذا أمكن، اعرض الفیدیو عن إحدى الشخصیات النسائیة الشھیرة من 
 2. إذا لم یكن ھذا ممكنًا اقرأ الوصف التالي للمھمة. 

ھا بعیدین عن الوصول إلى المساواة بین الجنسین. وقد سمعنا عن الكیفیة التي یتوافق ب ال زلنالقد رأینا للتو بعض اإلحصائیات التي تبین أننا 
 .5مع األھداف العالمیة ومع الھدف العالمي رقم  ذلك

التابعة لھیئة األمم المتحدة للمرأة والیونیسیف والحكومات وجمیع المنظمات التي تدعم  HeForSheیعتقد "أكبر درس في العالم"  ومبادرة 
فتیات وھم یشعرون بأنھم قادرون على تحقیق أي األھداف العالمیة أن أحد األشیاء التي یمكن أن تصنع الفرق ھو أن ینمو جمیع الفتیان وال

ذا ویبینون لھم أن ھ -أن یكون للجمیع قدوة وزعماء یتطلعون إلیھم في مجتمعاتھم المحلیة  ذلكشيء. وإحدى الطرق التي یمكن بھا تحقیق 
 األمر ممكن. 

ولكن ھل ھذا ھو الواقع؟ كم مرة نتوقف ونفكر حًقا في  -وقد یكون من السھل افتراض أن ھذا یحدث بالفعل في أنحاء عدیدة من العالم 
 ھل نحن نتحرك حًقا نحو عالم حیاتنا؟  فيالوظائف التي لھا أكبر األثر  نّلوویتالتوازن بین الرجال والنساء الذین یتخذون القرارات أو 

كل و -ة قضاشرطة ومدیرین وو یونسیاسو األخبار اتحیث یكون ھناك عدد متساو من الرجال والنساء یعملون كأطباء وقارئي نشرمتساٍو، 
 ھذه األمور. 

معرفة النقطة التي نبدأ منھا. لذا فھم یطلبون منكم االشتراك في مشروع شیِق للغایة  -معرفة الحقائق  في الطریقة الوحیدة إلحداث التغییر ھي
 ھنا حیث نقیم.  ،لقیاس الوضع الفعلي لألمور بالنسبة للمساواة بین الجنسین

بذلك. الفكرة ھي أن تمأل النموذج وتحسب ). من السھل للغایة القیام 3الملحق  -(امسك الصفحة التي تبین نتائج استطالع الرأي  ذي ھا ھي
 النسبة بناًء على ما توصلت إلیھ. 

:5 ةوطخلا            10 !قئاقحلا يصقت ةثعب – يسردم بجاو 
قئاقد
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بمجرد االنتھاء من ھذا والعودة إلى المدرسة بعد إتمام استطالع الرأي الخاص بكم، سوف نقوم بملء "الملصق"(اعرض الملصق، الملحق 
لك أن نشترك مع آخرین من شتى أنحاء العالم وأن نسھم بھذه البیانات ) لبیان التوازن أو عدم التوازن بین النساء والرجال. یمكننا بعد ذ4

والمعارف في موقع "أكبر درس في العالم" اإللكتروني، وأن نساعد في بناء خریطة عالمیة للقصة تظھر وضع المساواة بین الجنسین، اآلن 
 ماًما بھا محلیًا وعالمیًا! حتى یمكننا مقارنة المساواة بین الجنسین وأن نكون أكثر إل - 2016في عام 

 ). 3قم بتسلیم استطالع الرأي (الملحق  .3

 اشرح للطالب أن وظیفتھم تتمثل في توجیھ األسئلة في المنزل وملء استطالع الرأي. .4

 

لملئھا في المنزل وإعادتھا، حفِّز بعًضا من المناقشات الختامیة حتى یحّسوا قبل أن یأخذ الطالب نماذج استطالعات الرأي الخاصة بھم 
 بامتالكھم الستطالع الرأي، ویعرفوا سبب قیامھم بھ ویروا إن كانت انطباعاتھم تتفق مع ما یتوصلون إلیھ من نتائج.

باستخدام أي من األسئلة التالیة، حفِّز المناقشة واالفتراضات والتبریر: 

 من النساء والرجال؟ 50:50تعتقد أن الزعماء وصنّاع القرار في منطقتك وفي بلدك یمثلون نسبة ھل  .1
 بین اإلناث والذكور من استطالع الرأي الخاص بك؟ جنسانیةلنسبة اللما ھي النتائج التي تتوقعھا  .2
 ر توقعاتك والسبب الذي قد یؤدي إلى ذلكبرّ  .3
 أن تكون مواطنًا عالمیًا أكثر نشاًطا؟ من ذلكنك بمجرد معرفة نتائجك، كیف سیمكّ  .4

وا المھمة في المنزل بما في ذلك حسابات النسبة بین الجنسین وحتى أن مّ تحظة: لتوفیر الوقت، یمكن للطالب ذوي القدرات األفضل أن یمال
 وا الملصق. یمكنھم أن یشركوا والدیھم أیًضا!مّ تی

 تركز ھذه الجلسة على االنتھاء من الملصقات، ومقارنة النتائج وتحلیلھا وتفسیرھا ومناقشتھا.

ملحوظة: لتوفیر الوقت، یمكن للطالب أن یكملوا المھمة في المنزل بما في ذلك حسابات النسبة بین الجنسین وحتى أن یكملوا الملصق، إذا 
 .2كانوا قد فعلوا ھذا، فتخَط إلى الخطوة رقم 

إلى حساب النسبة بین الجنسین واالنتھاء من الملصق، مع تلوین كال جانبي  5أرشد الطالب باستخدام التعلیمات الموجودة في الملحق 
 الصورة، طبقًا للنسبة.

كل طالب على حدة، یمكنك جمع استطالعات الرأي، وحساب  إلى كثیر من الوقت من فعل ذلك یحتاجإذا كان من الصعب للغایة أو خیار: 
 المتوسط وتقدیم نسبة واحدة وملصق واحد للفصل بأسره أو للسنة الدراسیة أو المدرسة. 

 قصلملا نم ءاھتنالا :1 ةوطخلا       

،رِّكف            ققحتو ًءارجإ ذختاو أبنتو  5 
 قئاقد

10
قئاقد

ةیناثلا ةسلجلا :ةلماكلا سردلا ةطخ
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 أو بدًال من ذلك، یمكنك إرسال الملصقات إلى مكتب الیونیسیف في البلد الذي تعیش فیھ. ،سوف تحتاج للوصول إلى اإلنترنت مالحظة.

 ھنا سوف تحقق البیانات الفائدة منھا وتخلق الوعي والدعوة جنبًا إلى جنب مع شتى أنحاء العالم.

باستخدام البیانات التي تحصلوا علیھا من استطالع الرأي الخاص بھم )أو كفصل بأكملھ مع تجمیع نتائجھم( یقوم الطالب بزیارة ھذا الرابط لرفع 
البیانات:https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand /  سوف یؤدي ھذا إلى تفعیل جمیع البیانات ومشاركة 

نتائج الطالب مع العالم. 

رطة ائجك على خبمجرد قیام الطالب (أو قیامك كمعلم نیابة عن الطالب) برفع البیانات سوف یتم حساب النسبة بین الجنسین وإظھار نتا
 تجمیع الملصق.  مّ تللعالم. كما سوف ی

 یمكنك رفع الملصق الخاص بك.

ثم ھناك وظیفة تتیح تبادل النتائج عن طریق وسائل التواصل االجتماعي (أو من خالل صفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة 
 بالمدرسة) ومع "أكبر درس في العالم" إلظھار البیانات ومقارنتھا مع اآلخرین محلیًا وعالمیًا. 

بدًال من ذلك، إذا كنت لم تستخدم ھذا الرابط یمكنك أن تجعل الطالب یلتقطوا صوراً لملصقاتھم المصنوعة بالید ثم یشاركونھا مع "أكبر درس في 
العالم" 

  ,https://twitter.com/Theworldslesson(( :على تویتر
فیسبوك )https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/( أو   

 (/https://www.instagram.com/theworldslesson) انستاغرام

 بحرص حتى یمكن جمع البیانات الخاصة بكم.  5یرجى اتباع التعلیمات في الملحق 

حتاج إلیھ. ذي ییروا التغییر یحدث في المكان ال كيحقیقیة یمكنھم جمیعًا المشاركة فیھا  ھي طریقة طریقةالأبرز للطالب أن ھذه 

ر واسمح للطالب بالتفكیر والمناقشة وإنشاء األفكار لحلول  راكتشاف أنفسھم وفصلھم إلى حٍد ما. قم بدوبھذه فرصة للطالب للقیام  ول حالُمیّّسِ
 .5كیفیة العمل نحو تحقیق الھدف العالمي رقم 

اآلخرین في الفصل ویقارنون بینھا. كفصل، ھل یمكنھم الوصول إلى خالصة ما اجعل الطالب یتبادلون ملصقاتھم مع  -ر خبِ أض واعرُ  .1
 أو متوسط لنتائجھم واستنتاجاتھم؟

اجعل الطالب یناقشون في أزواج ما الذي یعنیھ ھذا لمجتمعاتھم المحلیة في سیاق المساواة بین الجنسین واألھداف العالمیة؟ ما مدى  .2
؟ 50:50بعدھم عن ھدف 

فیھا مقابل التوقعات التي صدرت عنھم قبل إجراء استطالع الرأي.  تأّملكجماعة)، شارك وناقش نتائجھم وكفصل (أو  .3
ھل كانت صحیحة أم ال؟ ھل ھناك أي شيء فاجأھم؟ 

بین الجنسین  ةاطلب من الطالب التفكیر في األشیاء الثالثة األولى أو كتابتھا، والتي قد یمكنھم شخصیًا القیام بھا لضمان أن تكون النسب .4
بین الزعماء حین یكبرون في السن.  50:50أقرب إلى 

 أفضل األفكار وتبادلھا مع الفصول األخرى وحاول أن تضعھا موضع التنفیذ. حولأنشئ خطة عمل للفصل أو أجِر تصویتًا  .5

 لتزمة بالمساواة بین الجنسین.قد تكون ھذه فرصة عظیمة لمشاركة عدة موارد رائعة مع الطالب وأمثلة لألشخاص والمنظمات الم .6
a.  انظر إلى ھیئة األمم المتحدة للمرأة ومبادرةHeForShe كمكان رائع للبدایة 

-where-focus/csw/from-http://www.unwomen.org/en/news/in,  http://www.heforshe.org/ stand-i 

10 ؟ھتفشتكا يذلا ام - رِبخَأو ضُرعا :3 ةوطخلا       
قئاقد

!تانایبلا كراشو عفرا :2 ةوطخلا        10
قئاقد
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إذا كانت التكنولوجیا متاحة، إما أن تعید زیارة الرابط .
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand  

  أو أن تبحث في "أكبر درس في العالم" على أي من 
 FromWhereIStand# منصات التواصل االجتماعي، على تویتر أو على انستاغرام أو على فیسبوك، وابحث باستخدام

 اسم بلدھمو# GlobalGoalsو#
 قاتھم الشخصیة وملصقات الطالب اآلخرین من بلدھم وملصقات من شتى أنحاء العالم.یمكنھم رؤیة ملص .2

إذا كان لدیك رابط دولي بمدرسة خارجیة، اتصل بھم واطلب منھم االشتراك في المشروع معكم ثم قارن وناقش النتائج. یمكنك  .3

إعداد النقاش عن طریق سكایب حتى یمكن للطالب المشاركة. 

 یك رابط دولي بمدرسة خارجیة یمكنك العثور على مدرسة من خالل الروابط:إذا لم یكن لد .4
-online/about-schools-https://schoolsonline.britishcouncil.org/about

classrooms-programmes/connecting 
وھیئة األمم المتحدة للمرأة خطوة أخرى  HeForSheیمكن أن یمثل نشر ملصقكم على صفحات التواصل االجتماعي لمبادرة  .5

 @HeforShe  @UN_Women  :رائعة

مستمًرا في اإلسھام اإلیجابي في المساواة بین الجنسین. یمكن أیًضا  2استعرض خطة العمل الخاصة بك واألفكار من الخطوة رقم 
للطالب األكبر سنًا أن یبحثوا عن أشخاص عظماء یقومون بأعمال عظیمة (انظر الروابط أدناه) في مجال دعم النساء والفتیات ویمكنھم 

لیار شخص یتخذون موقفًا لمناصرة المساواة بین الجنسین من خالل التعھد عن طریق الرابط: م 1.3أن ینضموا إلى 
http://www.heforshe.org/  

  / :http://www.heforshe.orgHeForSheمبادرة  •
 /http://www.unwomen.orgھیئة األمم المتحدة للمرأة:  •
  /www.unicef.orgالیونیسیف:  •

 نراقو كراش :4 ةوطخلا     

 !أدباو كب ةصاخلا لمعلا ةطخ ىلإ دع :5 ةوطخلا

10 
قئاقد

5
قئاقد

ةیملاعلا فادھألا قیقحتلًءارجإ ذختا
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مرحبا.. مرحبا.. هل أنت هنا؟
أنا فقط كنت اقول ان لدبد لنا من استخدام طاقتنا الدبداعية القصوى,

لتحقيق الهداف العالية للمم التحدة.
لكن كيف؟

دبالرغم أن الضرض هي فقط نقطة صغيرة في الفضاء ، لكنها تبدو لنا ضخمة ونحن عليه
الهداف العالية ممكن أن تبدو ضخمة ايضا.

لكن اذا ضركزت على اصل ح اليشياء في الكان الذي تعيش فيه يمكنك صنع اختلف كبير
هناك ثل ث طرق يمكنك الاساعدة دبها:

يمكنك ان تخترع و تبتكر و تديشن حملة.
لذلك اضردبطوا الحزمة ودعونا ناسافر حول العالم دباسرعة الضوء لنرى ماذا يفعل الشباب.

هذه مدينة اسطنبول الجميلة في تركيا حيث قادبلنا إليف ، انها مخترعة.
مثل العديد من الدن الكبيرة, هناك الكثير من التلو ث في اسطنبول.

أغلبه نتيجة الصناعات البلستكية القائمة على النفط.
إليف لم تكن ضراضية عن ذلك و تاساءلت ماذا يمكن أن تفعل

لذلك اخترعت دبلستيك طبيعي مصنوع من قشر الوز.
ةداج انأ داج انأ))

دبسالة ويمكنأ كن تنعصنه في كبخطم الخاص. ضرخيص ويمكن ةدإعا تعصنيه وه إنه 
واذا كنت تحب حلوى الوز، لن تندم ادبدا

إل إذا أكلت الكثير.

دعنا نتحث عن الراحيض.
هذا هو ضروهيت.

يعيش في دبنجالوضر دبالهند.
عدد الاسكان هناك ينمو دباسرعة جدا وكذلك الفضلت.

الرحاض العادي ياستهلك ست لترات من الاء في كل مرة  يطرد ماء الرحاض  ) أو يشد الاسيفون).
و هذا كثيرا في دبلد تعتبر دبه الياه يشحيحة.

.  ٪ من تلك الياه50لذلك اخترع ضروهيت مرحاض يوفر 
. (Vacu-Flush)اطلق عليه اسم

وقد فاز اختراعه دبجائزة دولية للعلوم والن هو سعيد دبنجاحه.

يمكنك ان تكون مبتكرا، كن مبدعا وفكر في كيفية تطوير الطريقة التي نعيش دبها.
خذوا على سبيل الثال مجموعة ”Urban Creators “ من يشمال فيلدلفيا.

استعادت هذه الجموعة الدهشة من الراهقي أضراضي دبائرة في حي خطير و مهجوضر.
أقاموا مزززضرعة مزدهرة حيث يزززضرعون الواد الغذائية الطازجة والن  وهم يزودون  الطعام  لائات النازل و

الطاعم الحلية
مزززضرعة  Life Do Grow حولت الجتمع وجعلته أكثر صحة و أمانا للجميع.

الن هيا دبنا نذهب الى نيجيريا، والتي تعد واحدة من اسرع الدول نموا في عدد الاسكان.
Charis)مجموعة من الفتيات الذكيات اللئي يحلون مشاكل كبيرة هذا هو فريق )تشاضريس

أدضرك فريق )تشاضريس(  أنه في دبعض مناطق نيجيريا الكثير من الناس يمرض لن القمامة ل تنظف
دبشكل صحيح

(Discardious) (لذلك انشأوا )دياسكاضرديوس
أنه تطبيق على الهاتف الحمول للتبليغ عن النفايات وحملها دبعيدا دبواسطة العردبات الصديقة للبيائة

أضرأيت؟
في دبعض الحيان يكون العالم الكثر صحة على دبعد فكرة عظيمة.
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في استطاعتك ان تقود حملة.
ميلتي وايزادبل اختان من دبالي.

كانوا في مهمة لوقف الكياس البلستيكية من إذاء جزيرتهم الجميلة.
مليي من الكياس البلستيكية ينتهي دبها الطاف في الحيط

الكياس تلو ث الياة وتضر الحياة البحرية.
قززرضرت ميلتي وإيزادبيل أن هذا يكفي.                                                                                        

نظموا العرائض و حملة لتنظيف الشواطئ
. 2018والن جهودهم اقنعت حاكمهم  لحظر الكياس البلستيكية في دبالي دبحلول 

اخيراً ، هيا دبنا نذهب الى الضردن.
هذه هي مازون من سوضريا.

كانت تعيش في مخيم للجائي.
العديد من الفتيات في الخيم اضطروا للزواج وهم صغاضر الاسن مما ادى الى توقفهم عن التعليم

ظنت مازون أن هذا خطأ كبيرا .
مازون دنشت حملة لتقنع الهالي ان يبقوا على دبناتهن في الداضرس ول يزوجهن في سن صغيرة.

مازون تعرف ان لكل الفتيات الحق في الحصول على تعليم جيد
وانظر ماذا يمكن ان تحققه فتاة واحدة متعلمة  دبقوة العزيمة

الخترعي والبتكرين  و النشطاء الشباب في كل مكان يغيرون العالم للفضل.
وأنت ايضا يمكنك فعل ذلك.

الشاكل التي نواجهها فعل ضخمة
. ولكن كذلك هي القوى الدبداعية الخاصة دبك.

أنت فقط تحتاج لن تكون حريص ومبدع ومتعاون.
. يمكننا دبالفعل أن نجعل الهداف العالية حقيقة2030اذا فعلنا ذلك ، دبحلول عام 

هذا هو مجرد ضرأيي!

أكبـر 
درس في 

العالم
األھداف العالمیة

للتنمیة المستدامة

الملحق 2 من حیث أقف  | ص   13



 3الملحق من حیث أقف  | ص 14

 "من حیث أقف"

استطالع للرأي عن األشخاص المؤثرین وصنّاع القرار في مجتمعك المحلي. 

عالمة في المربع ذي الصلة.امالً نموذج استطالع الرأي الخاص بك من خالل وضع 

 ذكر أنثى
القیادة السیاسیة 

 اسم رئیس الوزراء / الرئیس
الشخص الذي یمثلك في البرلمان الوطني 

القیادة المحلیة 
الزعیم المحلي لمنطقتك أو مجلس مدینتك / زعیم قبیلتك / رئیس 

 المقاطعة / العمدة وما إلى ذلك
المؤثرین وصنّاع القرار في المجتمع المحلي 

 معلمك األول
 طبیبك

 رئیس أحد والدیك في العمل
 رئیس وحدة الشرطة المحلیة لدیك

 مدیر المصرف المحلي
قارئ النشرة اإلخباریة في قناة التلیفزیون التي تشاھدھا أو محرر 

 الصحیفة التي تقرأھا 
 أغنیتك المفضلةالمغني األساسي في 

 مدرب فریقك الریاضي (اختیاري)
زعیمك الدیني/الروحي أو زعیمك الرعوي (اختیاري) 

اإلجمالي: 

حظة: بعض األشخاص ال یتفقون مع أي من النوعین االجتماعیین بصفة خاصة، یمكنك إضافة عمود ثالث شامل إذا رغبت في ذلك. مال
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من حیث أقف

وصناع القرار في المجتمع المحلي من  أصحاب النفوذرأي یبحث في نسبة للھذه ھي النتائج التي حصلت علیھا من استطالع 
 اإلناث والذكور.

أنثى ذكر

البلدة/المنطقة/اإلقلیم اسم المدرسة

البلد

 العلم
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تعلیمات الستكمال استطالع الرأي الخاص بك والملصق 

احسب النسبة بین الجنسین 
 ضع ھذا العدد في الصف األسفل. ثم  ،إجمالي عدد العالمات في كل عمود

. 12فإن مجموع جمیع األعمدة سیكون  كل سؤالأضف إجمالیات األعمدة إلى بعضھا البعض. على سبیل المثال، إذا كنت قد أجبت على 
 كیف تحسب النسبة: 

 :   x 100 إجمالي عمود الذكور:     x 100 إجمالي عمود اإلناث
 المجموع اإلجمالي       المجموع اإلجمالي

 2المثال، إذا كنت قد أجبت على جمیع األسئلة وسجلت لذا، على سبیل 
 رأي، فسوف تكون حساباتك كالتالي:لل كذكور في استطالع 10أنثى و
    2     x x  10010   100  :   
       12 12 

       =     16.66  :83.33 
 =           17 :83 

 83:  17أو   50: 50ذكور مثل  إناث: % بھذه الطریقة %ر عن نسبتك اآلن عبّ 
ر أن تضع رقم اإلناث إلى الیسار ورقم الذكور إلى الیمین.  وتذكّ  100یجب أن یساوي مجموع الجانبین لنسبتك 

قم باالنتھاء من الملصق الخاص بك 
 امأل المربعات الموجودة أعلى الملصق

عرف مكانك، ولكن إذا كنت ال ترید أن تكتب اسمك، فال بأس بذلك. تنریدك أن 

 17استخدم النسبة التي حصلت علیھا لجانب اإلناث مثل 
على المقیاس، وسوف یكون ھذا شكالً  %17قم بتلوین الشكل على جانب اإلناث الذي یمثل 

ً یتقریب  .%20أصغر قلیالً من حدود الشكل عند عالمة  ا

باستخدام لون مختلف افعل نفس الشيء بالنسبة لجانب الذكور إلى الیمین. 

 اكتب نسبتك بوضوح في المربع أسفل صورتك حتى یمكننا رؤیتھا. 

شارك نتائجك 
التقط صورة للملصق الخاص بك.  

ارسلھا لنا على تویتر أو إنستاغرام أو فیسبوك أو واتس آب قم بنسخ وإكمال 

ھذا المنشور بدقة لتتأكد من تلقینا لمعلوماتك.  

 TheWorldsLesson@ :تویتر 
TheWorldsLargestLesson الفیسبوك:  
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