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الوقت اإلجاميل

60
دقيقة 

الفئة العمرية

أكرب من 10
سنوات 

نصبح باحثني عن الحقائق!
ق يف البيانات املتعلّقة بالهدف العامل رقم ٤ نتعمَّ

الرشيك املؤثِّر يف الهدف رقم ٤
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نحن بحاجٍة إليكم! 

نظامنا التعليمي يف أزمة، فالكثريون يفتقرون إىل تجربة التعلُّم، وليس بيننا ما يكفي من األشخاص الذين يطّورون املهارات الرضورية يف عاملنا الحديث. لذا، نطلب إليكم أن 

تساعدوا الطالب يف هذه األزمة وأن تشاركونا آراءهم. ثم سنشارك رسائلهم مع العامل لدفع عجلة التغيري.

ملاذا نركِّز عىل البيانات؟ 

ثوا عن تجاربهم التعليمية. فعندما تنجحون يف تعليم طالبكم كيفية التعامل مع البيانات، يصبحون  يستخدم الطالب البيانات ليتمكَّنوا من فهم »أزمة التعلُّم« العاملية وليتحدَّ

بفضلكم باحثني عن الحقائق: يتحّولون إىل صّناع التغيري ويستخدمون املعلومات لتغيري العامل! إذاً، أنتم تساعدونهم يف اإلملام بثقافة البيانات، وهي مهارة حيوية يف عاملنا 

الحديث. 

ه هذا الدرس؟ إىل أي فئة يتوجَّ

م للطالب الذين تجاوزوا عمر العرش سنوات. ميكن أن تُجرى األنشطة عىل يد معلمني ليست لديهم أي خربة سابقة يف مجال استخدام البيانات، مع إمكانية  هذا املرشوع ُمصمَّ

ق بها.  متديد األنشطة إذا رغب املشاركون يف التعمُّ

كم من الوقت يستغرق هذا الدرس؟

حوايل ساعة واحدة مع إمكانية متديد الوقت 

الخطوة رقم 1: تقديم البيانات للمرة األوىل

الخطوة رقم 2: مناولة مجموعة بيانات وإنشاء رسم معلومايت

الخطوة رقم 3: استخدام البيانات إلحداث تغيري 

ال ترتدَّدوا يف تكييف األنشطة بحيث تتناسب معكم ومع طالبكم. وميكنكم أن تخصصوا مزيداً من الوقت للخطوة رقم 3 من أجل عرض بعض البيانات برصياً بدقٍة وبراعة 

وإبداع! 

شاركوا أعامل طالبكم عىل الصعيد العاملي

سنشارك أعامل طالبكم مع آالف األشخاص عرب حسابات مبادرة »أكرب درس يف العامل« عىل وسائل التواصل االجتامعي وسننقلها إىل فعاليات التعليم الدولية مثل »قمة تحويل 

 lesson@project-everyone.org أو عرب الربيد اإللكرتوين عىل TheWorldsLesson@ التعليم« أثناء أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة. تواصلوا معنا عىل

شكراً لكم عىل املشاركة يف مبادرة »أكرب درس يف العامل«!



ق يف البيانات املتعلقة بالهدف العاملي رقم 34 نصبح باحثني عن الحقائق! نتعمَّ
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الخطوة رقم 3: استخدام البيانات إلحداث تغيري الخطوة رقم 2: معرفة كيفية مناولة البياناتالخطوة رقم 1: فهم املقصود بالبيانات

املحتويات: 

الخطوة رقم 1: تقديم البيانات

مقدمة للمبتدئني متاماً. يُنِشُئ الطالب مجموعات بيانات عرب اإلجابة عن أسئلة يومية. ميكنكم تجاوز هذا القسم عند الرضورة.

الخطوة رقم 2: مناولة البيانات

نشاط بسيط ملناولة البيانات. ينشئ الطالب رسامً معلوماتياً لعرض مجموعة بيانات تعنيهم جميعاً: إغالق املدارس حول العامل أثناء جائحة كوفيد-19.

الخطوة رقم 3: استخدام البيانات إلحداث تغيري

استخدام البيانات لصناعة الفرق يف ما يتعلق بهدف التنمية املستدامة رقم 4. يستكشف الطالب مجموعة بياناٍت جديدة ويستخدمون مهاراتهم اإلبداعية إلذكاء الوعي بشأن 

قضيٍة هاّمة. ثم يشاركون أعاملهم عىل الصعيد العاملي!

الذهاب أبعد من ذلك

مجموعة من املوارد واألنشطة املقرتحة ملساعدتكم يف توسيع نطاق التعلُّم، مبا يف ذلك مجموعات بيانات لالستكشاف وأدوات لالستخدام.

امللحق

مخططات البيانات ورسائل توجيهية برصية وأوراق عمل.

)CODAP( منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت

طوال خطة الدرس هذه، نوفِّر فرصاً الستخدام األداة املجانية "منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت )CODAP(" لعرض البيانات برصياً واستكشافها. بالنقر هنا 

ميكنكم الحصول عىل مزيٍد من املعلومات بشأن منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت )CODAP( وكيفية استخدامها.

DATA

األهداف التعلُّميَّة

https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz
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برشاكة مع كر الجزيل إىل: مع الشُّ الرشيك املؤثر يف الهدف رقم 4

 15 
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الخطوة رقم 1: تقديم البيانات 

األهداف التعلُّميَّة:

أفهم املقصود بالبيانات وأفهم ملاذا تُعدُّ مفيدة  

أعرف كيفية جمع البيانات وتوزيعها يف مجموعات بطُرٍُق مختلفة

أدرك دوري الخاص يف إنشاء البيانات 

النشاط: تقديم البيانات

نطلب منهم الوقوف إذا كانت إجابتكم عن األسئلة التالية "نعم". 

لون القطط عىل الكالب؟    هل تفضِّ

هل أتَيتُم اليوم إىل املدرسة سرياً عىل األقدام؟   

هل تستخدمون وسائل التواصل االجتامعي كل يوم؟    

هل اكتشفتم هوايًة جديدة يف أثناء فرتة اإلغالق الشامل؟    

يُرجى جمع هذه البيانات باستخدام مخطط تسجيل اإلحصاءات مع تخصيص سطٍر لكل سؤال وعموَديْن لِـ »نعم« و »ال«.

نا؟  نا؟ ملاذا قد يكون من املفيد لنا أن نعرف هذه األشياء عن صفِّ مناقشة: لدينا اآلن أربع مجموعات من »البيانات«. ما هي املعلومات التي تخربنا بها عنصفِّ

بعد ذلك، دعونا نجمع البيانات بشكٍل مختلف. نطلُب منكم االنتظام يف الصف حسب ترتيب تواريخ أعياد امليالد من األقدم إىل األحدث.

لدينا اآلن مجموعة بيانات من نوٍع مختلف. فبدالً من أن يكون لدينا خياَريْن )نعم / ال(، لدينا مجموعة كاملة من اإلجابات، وأنتم عرضتموها للتَّو عىل شكل رسٍم 

م لنا مجموعة اإلجابات معلومات جديدة، منها عىل سبيل املثال َمن هو صاحب أقدم / أحَدث عيد ميالد يف الفصل الدرايس.  بياين برشي! تقدِّ

داً اآلن عىل مجموعة بياناٍت مختلفة تخربنا مبعلوماٍت جديدة عن  يف النهاية، نطلُب من الطالب املولودين يف الشهر نفسه أن يقفوا يف مجموعٍة واحدة. حصلنا مجدَّ

نا. عىل سبيل املثال، يُرجى طرح السؤالنَْي التاليَنْي يف أي شهٍر ُولَد أكرب عدد من الطالب يف هذاالصف؟ يف أي شهٍر ُولَد أقل عدد من طالب هذا الصف؟ صفِّ
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مناقشة: ماذا يُقَصد بالبيانات؟

نطرح السؤال عىل الطالب: إذاً، ماذا يُقَصد بالبيانات؟ 

م لكم معلومات. تكون البيانات »خام« وغري ُمرتَّبة وغري ُمنظَّمة يف البداية. ثم تُنظَّم املعلومات بعد ذلك. عىل سبيل  اإلجابة: البيانات هي مجموعة من الحقائق التي تقدِّ

املثال، إنَّ البيانات هنا هي عبارة عن عدد األشخاص الذين وقفوا يف كل سؤال، أّما املعلومات فهي األمور التي نتعلَّمها من أرقام اإلحصائيات هذه. 

لة تعرض الصورة الكبرية، وتوضح بالتايل طريقة ترابط األمور يف ما بينها. تكاد تكون البيانات يف حدِّ ذاتها بال معنى، ولكن رُُسعان ما  تساعد املعلومات يف رسم بياناٍت ُمفصَّ

تتحوَّل إىل معلوماٍت مفيدة عند تحليلها وتفسريها. ومبجرد حصولكم عىل املعلومات، ميكنكم استخدامها لتغيري العامل. 

م الطالب بعض األمثلة؟ ماذا تفعل الحكومات والرشكات بالبيانات؟   إذاً ملاذا نجمع البيانات؟ أين تُستخَدم البيانات؟ هل ميكن أن يقدِّ

اإلجابة: تُستخَدم البيانات يف كل مكاٍن الستخراج املعلومات الالزمة يك نتمكَّن من اتخاذ القرارات وحل املشاكل. فالحكومات مثالً تجمع البيانات يف أثناء االنتخابات ملعرفة 

ح الذي حصد أكرب عدد من األصوات. تجمع رشكة »جوجل« )Google( بيانات عن مستخدميها يك تعرف ما هي اهتامماتهم ويك تتمكَّن من توجيه إعالناتها  من هو املرشَّ

إليهم بفعالية. هناك أسباب كثرية تدعونا ملعرفة املزيد بشأن البيانات، منها معرفة كيف يستخدم اآلخرون بياناتكم.

مناقشة: تقديم األهداف العاملية

 إليكم مثال أخري: األهداف العاملية للتنمية املستدامة أو أهداف التنمية املستدامة! )عرض شبكة األهداف العاملية( 

واألهداف العاملية هي عبارة عن مهام ُملقاة عىل عاتق السكان ويجب أن تتحقَّق عىل كوكب األرض، بدءاً بالحد من الفقر وعدم املساواة ووصوالً إىل معالجة تغريُّ املناخ 

م الذي يحرزونه نحو تحقيقها  وحامية الطبيعة. لقد وافق جميع أعضاء األمم املتحدة )193 بلداً!( عىل هذه األهداف ويتابعون، إىل جانب األمم املتحدة نفسها، التقدُّ

باستخدام البيانات.

يف هذا املرشوع، نركّز معاً عىل الهدف الوحيد الذي تعرفونه جميعاً جيداً ألنكم تشاركون فيه! هدف التنمية املستدامة رقم 4 املتمثل يف التعليم الجيد. يتمثل الغرض من 

هذا الهدف يف "ضامن التعليم الجيد الشامل واملنصف وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع".

م الهدف العاملي رقم ٤ مشاهدة مقطع الفيديو الذي يقدِّ

ميكن العثور عىل مقطع الفيديو عىل املوقع اإللكرتوين ملبادرة »أكرب درس يف العامل« أو من خالل النقر هنا.

https://www.youtube.com/watch?v=fE9dYM-P_l0
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القارة القطبية الجنوبية

أمريكا الشاملية

أفريقيا

أوروبا

أوقيانوسيا 

أمريكا الجنوبية

آسيا
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الخطوة رقم 2: مناولة البيانات

األهداف التعلُّميَّة:

أفهم كيف تُجَمع البيانات عىل مستوى عاملي 

ميكنني عرض البيانات برصياً لتسهيل االستفادة منها

ميكنني استخدام البيانات الكتشاف املعلومات 

م هذه الخطوة مع مناقشة رسيعة حول »ماذا ُيقَصد بالبيانات؟« ونشاهد مقطع الفيديو ملقدمة الهدف رقم 4 من  إذا بدأنا بالخطوة رقم 2 وتخطيتم الخطوة رقم 1، نُقدِّ

الخطوة رقم 1 املذكورة أعاله. 

ق يف البيانات املتعلقة بإغالق املدارس أثناء جائحة كوفيد-19  مقدمة: التعمُّ

سننظر معاً يف البيانات املتعلقة بهدف التنمية املستدامة رقم 4 املتمثل يف التعليم الجيد. ملاذا؟ ألنَّ الشباب لديهم الحق يف معرفة نظام التعليم وإبداء آرائهم فيه - وكيفية 

تغيريه من وجهة نظرهم. 

يف البداية، نستخدم بعض البيانات التي أنتم جزءاً منها. كام علِمنا من مقطع الفيديو، أضاع األطفال والشباب 2 تريليون ساعة من التعلُّم بسبب جائحة كوفيد-19. برأيكم، 

كم ساعة أضعتم أنتم؟ لنلقي نظرًة عىل البيانات املتعلقة بإغالق املدارس يك نرى كيف بدت األمور يف جميع أنحاء العامل.

النشاط: عرض برصي للبيانات

نقوم بعرض أو توزيع البيانات املتعلقة بإغالق املدارس أثناء جائحة كوفيد-19 وأوراق عمل 

»أقالم الرصاص« )امللحق(. يستخدم الطالب أوراق العمل لعرض البيانات برصياً. متثل كل 

ورقة عمل تاريخاً مختلفاً ويعرِض كل قلم رصاص منطقًة مختلفة. 

أو ميكننا أن نطلب من التالميذ رسَم أربع أزهار كبرية، لكل زهرة سبع بتالت. تعرِض كل 

زهرة تاريخاً معيَّناً وتعرِض كل بتلة منطقة محددة.  

ميكن أن يلوِّن الطالب املنطقة داخل األقالم الرصاص بألواٍن فاتحة. بعد ذلك، يُضيف 

الطالب بقعاً ملوَّنة مختلفة يف املناطق التي حدث فيها إغالٌق كامٌل أو جزيئ بسبب جائحة 

كوفيد-19، ويسّمون هذه البقع بأسامء البلدان. )ميكنكم عدم إدراج »الُعطَل األكادميية«(.

عىل سبيل املثال، يف قارة آسيا يف شباط/فرباير، حدث اإلغالق يف بلَديْن - إغالٌق جزيئ يف 

الصني وإغالٌق كامل يف منغوليا. مل يحدث أي إغالق آخر للمدارس حول العامل.

إذا كان الطالب واثقني متاماً يف البيانات، أو إذا كان تاريخ البيانات قدمياً، ميكننا حينئٍذ أن 

ننتقل إىل املناقشة أدناه، استخدام البيانات املتعلقة بإغالق املدارس أثناء جائحة كوفيد-19 

)ملحق( للعثور عىل اإلجابات.

منغولياالصني

التاريخ: شباط/فرباير 2020
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مناقشة: ماذا تخربنا البيانات؟

ما هي املعلومات التي ميكننا اكتشافها عرب استخدام الرسوم املعلوماتية )أقالم الرصاص( أو مخطط البيانات؟

يف أي قارة أُغلِقت املدارس كلياً/جزئياً أوَّالً؟    

متى أُغلِقت معظم املدارس؟    

متى تمَّ إغالق أقل عدد من املدارس؟    

ما هي آخر قارة أُغلِقت فيها املدارس؟   

هل اتَّضَح لكم أي أمر آخر مهم من خالل البيانات؟    

رائع! لقد نجحنا يف استخدام البيانات الكتشاف املعلومات!

مناقشة: عرض برصي ملجموعة البيانات الكاملة

نعرض اآلن مجموعة البيانات العاملية الكاملة بشأن إغالق املدارس أثناء جائحة كوفيد-19. ميكن تقديم هذه البيانات باستخدام هذه األداة عرب اإلنرتنت أو باستخدام 

املطبوعات )انظر امللحق( أو منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت )CODAP(. وتُستخَدم يف هذه العملية بيانات من معهد اليونسكو العاملي لإلحصاء، وهو 

وكالة تابعة لألمم املتحدة.

هل ميكننا تعلُّم أي يشء جديد من هذه العروض البرصية؟ ملاذا قد يُفيد عرض البيانات بهذه الطريقة البرصية؟ وأي فئة قد تجده مفيداً؟

لقد رأينا اآلن كيف ميكننا الحصول عىل البيانات يف شكلها البحت والتعلُّم منها ثم عرضها برصياً بطُرٍُق تسهِّل فهمها. يف القسم التايل، تُتاُح لنا فرصة استكشاف عنرص آخر 

للهدف العاملي رقم 4 املتمثل يف التعليم الجيد، ومعرفة كيفية استخدام املعلومات التي تكتشفونها لتغيري العامل!

https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz?usp=sharing
https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/country-dashboard/
https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/country-dashboard/
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 أكرث من 25 
دقيقة

الخطوة رقم 3: استخدام البيانات إلحداث تغيري

األهداف التعلُّميَّة:

تعلَّمت مزيداً من املعلومات بشأن هدف التنمية املستدامة رقم 4 من خالل البيانات

ميكنني استخدام البيانات إلنشاء جزٍء مقنع من »البحث عن الحقائق«

حرصت عىل مشاركة تجربتي يف »البحث عن الحقائق« مع العامل بأرُسه للمساعدة يف صناعة التغيري

مقدمة: نحن بحاجٍة إليكم! 

نوضح أنَّ مبادرة »أكرب درس يف العامل« تدعو الشباب إىل تقديم رسائل تُبنيِّ األسباب التي تجعل التعليم مهامً برأيهم، وكيف يجب تغيريه. تهدف املبادرة إىل مشاركة البيانات يف 

عروٍض برصية - أو رسوٍم معلوماتية - بشأن التعليم يف جميع أنحاء العامل!

وستشارك املبادرة أفضل هذه العروض أو الرسوم عىل وسائل التواصل االجتامعي لعرضها أمام الجمهور العاملي، وستتعاون مع فنانني إلنشاء رسوم معلوماتية 

تنَْي متعلّقتنَْي بالتعليم. جديدة مستوحاة من رسائلكم، وستنقلها إىل مدينتَْي باريس ونيويورك حيث ستعقد األمم املتحدة قمَّ

مناقشة: اختيار مجموعة بيانات جديدة بشأن أزمة التعلُّم 

يشمل الهدف العاملي رقم 4 جميع جوانب التعليم حول العامل. يتمثل الغرض من هذا الهدف يف "ضامن التعليم الجيد الشامل واملنصف وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة 

للجميع". كيف سنعرِف ما إذا كان هذا الهدف قد تحقَّق فعالً؟ عندما يكون لدينا بيانات تثبت هذا األمر. 

لكن حتى اآلن مل نتطرَّق سوى لألشخاص املوجودين يف املدرسة فقط. لذا سرنكِّز يف املرحلة املُقبلة عىل األشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إىل املدرسة عىل اإلطالق. 

ق معاً يف جانٍب واحٍد من هدف التنمية املستدامة رقم 4 ونكتشف ما تعنيه البيانات. بعد ذلك، سنستخدم املعلومات التي نكتشفها ملحاولة إحداث تغيري.  سنتعمَّ

ندعو الطالب إىل اختيار املوضوع ُمسبَقاً أو إىل التصويت عىل املوضوع األهم بالنسبة إليهم: 

األطفال الذين اليستطيعون الذهاب إىل املدرسة عىل اإلطالق   

الفتيات اللوايت ال يستِطعَن االلتحاق باملدرسة مقارنًة بالفتيان   

األطفال الذين ال يستطيعون االتصال بشبكة اإلنرتنت للتعلُّم من املنزل   

 عندما يختار الطالب املوضوع املهم بالنسبة لهم، نشارك العنوان الرئييس له. 

)ميكن العثور عىل مزيٍد من املعلومات بشأن كل موضوع يف امللحق.(

1: قبل جائحة كوفيد-19، كان 258 مليون طفل وشاب خارج املدرسة  

2: تجاوز عدد الفتيات اللوايت ُمِنعن من الذهاب إىل املدرسة عدد الفتيان مباليني

3: ثلثا أطفال العامل ليست لديهم إمكانية االتصال بشبكة اإلنرتنت يف منازلهم 

مناقشة عنوانكم الرئييس:

ما رأي الطالب يف العنوان الرئييس؟ هل تفاجأوا؟	 

هل أثَّرت هذه القضية يف الطالب أو يف األشخاص الذين يعرفونهم؟ هل ميكن أن يتخيَّل الطالب كيف سيتأثرون بهذه القضية؟ 	 

ما هي األسباب املحتملة برأيهم؟ ماذا عن التأثريات؟ 	 
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مناقشة: كونوا من الباحثني عن الحقائق!

لقد آن األوان الستخدام البيانات من أجل تغيري العامل عرب املشاركة يف »البحث عن الحقائق«! 

الحقائق + فعالية البحث = فعالية البحث عن الحقائق. هذا املصطلح يعني استخدام الحقائق إلذكاء الوعي بشأن موضوٍع ما وصناعة تغيريٍ اجتامعي. لتحقيق ذلك، ميكننا 

استخدام البيانات واملعلومات برصياً عىل شكل رسوم معلوماتية من أجل تغيري آراء األشخاص. 

إنَّ الرسوم املعلوماتية املميزة توضح البيانات برصياً لجذب االنتباه وإرسال رسالٍة ما. إليكم العنارص األساسية التي يتألف منها الرسم املعلومايت الفّعال

أ( عنوان رئييس أو رسالة واضحة    

ب( عرٌض برصي يساعدكم يف فهم البيانات   

ج( يشء ما يستدعي اهتاممكم    

قد ترغبون يف مشاركة بعض األمثلة عن الرسوم املعلوماتية كمصدٍر لإللهام. ميكنكم العثور عىل بعض األمثلة عىل املوقع الشبيك ألهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم 

املتحدة.

مناقشة: هل حقَّقت الرسوم املعلوماتية العنارص )أ( و)ب( و)ج(؟ إذا كانت اإلجابة ِبـ »نعم« فكيف حدث ذلك؟ إّما إذا كانت اإلجابة ِبـ »ال«، فلَِم ال؟ 

النشاط: تطبيق البيانات عىل أرض الواقع 

حان دوركم اآلن! أغلقوا أعينكم وفّكروا يف القضية التي كانت محل املناقشة. 

ما هي رسالتكم؟    

كيف ميكنكم عرض البيانات برصياً؟   

ما الذي يجذب انتباهكم؟   

مننح الطالب فرتة قصرية من الوقت للتفكري يف كل سؤال من هذه األسئلة الثالثة عىل انفراد وكتابة أفكارهم. بعد ذلك، ميكن أن يتابع الطالب العمل مبفردهم أو ضمن 

مجموعاٍت إلنشاء الرسوم املعلوماتية. نصيحة ملساعدة الطالب األقل ثقة بالنفس: مُيكن العمل معهم من خالل العنارص )أ( و)ب( و)ج( معاً خطوًة بخطوة. وال ننىس 

شعار األهداف العاملية/هدف التنمية املستدامة رقم 4!  

ق يف البيانات توسيع اآلفاق: التعمُّ

عندما يتمكَّن الطالب من التعامل مع البيانات بثقة ويرغبون يف استكشاف هدف التنمية املستدامة رقم 4، نقّدم إليهم بعض األدوات يف القسم التايل: »الذهاب 

ل إىل عناوين رئيسية جديدة للقضايا الثالث باستخدام مجموعات البيانات واألدوات املتوفرة، أو استكشاف البيانات املتعلقة  أبعد من ذلك« حيث ميكن التوصُّ

بالقضايا األخرى ضمن هدف التنمية املستدامة رقم 4.

إذا كان لديكم ُمتَّسعاً من الوقت، أطلقوا العنان إلبداعاتكم يف تصميم الرسوم املعلوماتية! ميكنكم تصوُّر عنوانكم الرئييس من خالل رسٍم ثاليث األبعاد أو عرض أو 

قطعة فنية رائعة أو كعكة حلوى مقطعة عىل شكل مخطٍط توضيحي دائري!

نرش املعلومات حول العامل

بعد اكتامل األنشطة، أرِسلوا الصور/مقاطع الفيديو املتعلقة بأعامل الطالب إىل lesson@project-everyone.org ليك نشاركها يف جميع أنحاء العامل! شاركونا أعاملكم أيضاً 

theworldslesson@ عىل وسائل التواصل االجتامعي عىل

التفكري

تهانينا، أنتم اآلن »باحثون عن الحقائق!« لقد أظهرتم للتَّو كيف ميكن استخدام البيانات إلحداث تغيري. وقد آن األوان للتفكري مليّاً يف الدرس اليوم. سّجلوا إجاباتكم عن 

األسئلة الثالثة التالية.

لقد تعلّمت… أتساءل… أمتنى…   

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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الذهاب أبعد من ذلك

ق يف البيانات )السن أكرب من 10 سنوات(  التعمُّ

نخصص مزيداًٍ من الوقت الستكشاف البيانات املتعلقة بهدف التنمية املستدامة رقم 4 ومعرفة األشياء األخرى التي ميكن لطالبكم اكتشافها. تشمل صحائف البيانات الثالثة 

الواردة يف امللحق ما ييل:

إحصائية عاملية أو عنوان رئييس عن هذه القضية   

رشح بسيط لكيفية حساب هذه اإلحصائية العاملية باستخدام مجموعة البيانات املتوفرة   

بعض السياقات األوسع حول هذه القضية   

طة للطالب ملقارنة مناطق/قارات مختلفة    مجموعة بيانات ُمبسَّ

ق أكرث عند الرضورة    رابط إىل مجموعة البيانات الكاملة حتى يتمكَّنوا من التعمُّ

   )CODAP( رابط الستكشاف املعلومات عىل منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت

نقاط املناقشة

ما الذي نعرفه؟

ماذا تعلَّمتم من البيانات؟ 

قارنوا املناطف يف ما بينها، ما هي االختالفات 

القامئة؟ 

قارنوا بني املجموعات املرتفعة واملنخفضة 

الدخل، ما هي االختالفات القامئة؟ 

م املُحَرز مبرور  قارنوا بني التواريخ لرصد التقدُّ

الوقت 

ما الذي ميكننا »استنتاجه«؟

ما هي األسباب املحتملة لهذه االختالفات / التغيريات مبرور 

الوقت؟ 

ما هو الدور الذي ميكن أن يؤديه األفراد؟ 

ما هو الدور الذي ميكن أن تضطلع به الحكومات واملؤسسات 

األخرى؟ ما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه البلدان األخرى؟ 

هل توجد عوامل ثقافية؟ هل توجد عوامل اقتصادية؟

ما هي اآلثار املحتملة؟

ما هي املعلومات التي تحتاجون إليها إلثبات ما إذا كان هذا 

األمر صحيحاً؟

ما مدى عالقة هذا األمر بكم؟

هل لديكم تجارب شخصية تتعلق بهذه 

القضايا؟ 

ما مدى اختالف هذه األمور بالنسبة إليكم 

إن كنتم تعيشون يف منطقٍة أخرى؟ 

ملاذا تعتقدون أنَّ معرفة هذه املعلومات أمٌر 

مهم؟ 

كيف ميكنكم استخدام هذه املعلومات 

إلحداث تغيري؟

أو ميكنكم استكشاف قضية جديدة ضمن هدف التنمية املستدامة رقم 4 ومشاركة 

 األمور التي تعلَّمتموها! 

فيام ييل بعض املوارد املفيدة األخرى الستكشاف البيانات. لسوء الحظ، ال تتوفر هذه 

املوارد بجميع اللغات.

)CODAP( منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت 

 هدف التنمية املستدامة رقم 4 التابع لألمم املتحدة

قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء

مراقب األطفال أثناء جائحة كوفيد-19 التابع لليونيسف

»البحث عن الحقائق« الخاصة باألهداف العاملية

)Gapminder( »مؤسسة »جامبايندر

صحيفة »نيويورك تاميز« )New York Times(: ماذا يُعرَض يف هذه املخطط البياين؟

املشاركة يف االستبيان بشأن النهوض بالتعلُّم )السن أكرب من 10 سنوات( 

ندعو الطالب ملشاركة آرائهم حول بيانات التعليم الخاصة بهم من خالل استبيان عاملي يف صورة لعبة.

االنضامم إىل اليوم العاملي للطفل يف 20 ترشين الثاين/نوفمرب )من سن 8 إىل 1٤ سنة(

ندعو الطالب إىل تصميم درسهم الخاص وتدريسه لآلخرين! 

https://codap.concord.org/
https://codap.concord.org/
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resource/transforming-education-survey/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resource/flip-the-script-world-childrens-day/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resource/flip-the-script-world-childrens-day/


ق يف البيانات املتعلقة بالهدف العاملي رقم 114 نصبح باحثني عن الحقائق! نتعمَّ

برشاكة مع كر الجزيل إىل: مع الشُّ الرشيك املؤثر يف الهدف رقم 4

عرض البيانات برصياً

القارة القطبية الجنوبية

أمريكا الشاملية

أفريقيا

أوروبا

أوقيانوسيا

أمريكا الجنوبية

آسيا
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مزيٌد من اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم

هل يتعلَّم األطفال حقاً؟ استكشاف املهارات التأسيسية يف خضّم أزمة التعلُّم – اليونيسف، 2022

مع دخول الجائحة عامها الثالث، ال يزال حوايل 670 مليون تلميذ متأثرين بها كلياً أو جزئياً إغالق املدارس   

مل يتمكَّن غالبية األطفال يف جميع أنحاء العامل من إتقان املهارات األساسية يف القراءة أو الحساب بحلول الوقت الذي يصلون فيه إىل الصف الثالث.   

يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، أّدى إغالق املدارس إىل جعل ما يصل إىل 70 ٪ من األطفال الذين تبلغ أعامرهم 10 سنوات غري قادرين عىل القراءة أو فهم    

النصوص البسيطة

تحفيز التعليم ٤.0: االستثامر يف مستقبل التعلُّم من أجل تحقيق تعاٍف محوره اإلنسان – املنتدى االقتصادي العاملي، 2022

 سيتعنيَّ توظيف 69 مليون معلّم إضايف لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة 

 منذ أوائل عام 2020، ُخفِّضت ميزانيات التعليم يف 65 ٪ من البلدان املنخفضة الدخل والرشيحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل، فضالً عن 33 ٪ من الرشيحة  

العليا من البلدان املتوسطة الدخل )املنتدى االقتصادي العاملي 2021(

2 ٪ فقط من االستثامر العاملي يذهب نحو التعلُّم، ومعظم هذا االستثامر يحدث يف االقتصادات املرتفعة الدخل )اليونسكو، 2015(   

مضاعفة الجهود: تعليم الالجئني يف أوقات األزمات – املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2019

من بني 7.1 مليون طفل الجئ يف سن املدرسة يبلغ عددهم 7.1 مليون طفل، ال يذهب 3.7 مليون طفل )أكرث من نصفهم( إىل املدرسة   

معهد اليونسكو لإلحصاء

أقل من 30 ٪ من الباحثني يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف العامل هم من النساء

الحد من الفقر العاملي من خالل تعميم التعليم االبتدايئ والثانوي – اليونسكو والتقرير العاملي لرصد التعليم، 2017

  ميكن خفض الفقر يف العامل إىل النصف إذا أكمل جميع البالغني التعليم الثانوي

التقرير العاملي لرصد التعليم، 2020

  17 ٪ فقط من البلدان لديها قوانني لضامن إدماج الطالب ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية

ر يف املدرسة. أولئك الذين يُنظَر إليهم عىل أنَّهم مختلفون عن املعايري االجتامعية أو   ثلث األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 11 و15 عاماً تعرَّضوا للتنمُّ

املُثُل العليا هم األكرث ُعرضة لألذى

التقرير العاملي لرصد التعليم، 2021

  حوايل 30 ٪ فقط من الطالب وصلوا إىل »الكفاءة« يف معرفة العلوم البيئية )2019 دراسة اتجاهات التحصيل يف الرياضيات والعلوم عىل الصعيد الدويل(

  12 ٪ من األرَُُس تُضطَرُّ إىل االقرتاض لدفع تكاليف التعليم يف البلدان املنخفضة الدخل

  يف 34 بلداً من البلدان املتوسطة الدخل واملرتفعة الدخل، يؤيد ثالثة أرباع األفراد زيادة اإلنفاق العام عىل التعليم

  يف استطالٍع شمل أكرث من 20,000 معلّم يف 165 دولة، ذكر 39 ٪ منهم أنَّ صحتهم البدنية والعقلية والعاطفية

تأثّرت سلباً يف أثناء فرتة الجائحة.

التعلُّم من أجل كوكبنا: مراجعة عاملية لكيفية دمج القضايا البيئية يف التعليم - منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 2021

  يف 46 بلداً، مل يرُِش أكرث من نصف السياسات واملناهج التعليمية التي متَّت دراستها إىل تغريُّ املناخ

برنامج التقييم الدويل للطالب 2018: رؤى وتفسريات – منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  أفاد واحٌد من كل خمسة طالب يف سن 15 عاماً بأنَّهم يشعرون أنَّهم غرباء يف املدرسة

ن شملهم االستطالع يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أنهم يستطيعون التمييز بني الحقائق واآلراء   أظهر 54 ٪ فقط من األطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاماً، ممَّ

ما هي املعلومات األخرى املتعلقة بالهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة التي قد تكون مثرية لالهتامم وميكن إجراء بحوٍث بشأنها؟ ما هي أكرث القضايا التي يهتمُّ بها الطالب

يف مجال التعليم؟ ما هو الوضع يف بلدكم؟

ندعو الطالب إلجراء بحٍث حول إحصاءاتهم ثم نشارك نتاج »البحث عن الحقائق« مع العامل! ونحرص دامئاً عىل التأكُّد من موثوقية املصادر يف خالل البحث.



ق يف البيانات املتعلقة بالهدف العاملي رقم 134 نصبح باحثني عن الحقائق! نتعمَّ

برشاكة مع كر الجزيل إىل: مع الشُّ الرشيك املؤثر يف الهدف رقم 4

إغالق املدارس أثناء جائحة كوفيد-19: البيانات

ُمغلَقة / ُمغلَقة جزئياً / مفتوحةالبلدالقارة

متوز/يوليو 2021آذار/مارس 2021أيلول/سبتمرب 2020نيسان/أبريل 2020

مفتوحةمفتوحةمفتوحةمفتوحةاململكة املتحدةأوروبا

ُعطلة أكادمييةمفتوحةمفتوحةمفتوحةفرنسا

ُعطلة أكادمييةُمغلَقةمفتوحةمفتوحةالربتغال

ًإيطاليا ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحةُمغلَقة جزئيا

ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًمفتوحةسلوفينيا

مفتوحةمفتوحة جزئياًمفتوحةُمغلَقةالصنيآسيا

مفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًمفتوحةالهند

ًاليابان مفتوحةمفتوحةمفتوحةُمغلَقة جزئيا

ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُمغلَقةكازاخستان

ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحةُمغلَقةمنغوليا

ُعطلة أكادمييةُمغلَقةمفتوحةُمغلَقةمرصأفريقيا

مفتوحة جزئياًُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًُمغلَقةموزامبيق

ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُعطلة أكادمييةغانا

مفتوحة جزئياًمفتوحةمفتوحة جزئياًُعطلة أكادمييةمدغشقر

ُعطلة أكادمييةمفتوحةُمغلَقةُمغلَقةالسودان

 أمريكا 
الشاملية

ُعطلة أكادمييةُمغلَقةُمغلَقةُمغلَقةاملكسيك

ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُمغلَقةكندا

ُمغلَقةُمغلَقةمفتوحة جزئياًُمغلَقةهندوراس

مفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُعطلة أكادمييةكوبا

ًالواليات املتحدة األمريكية ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئيا

 أمريكا 
الجنوبية

مفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُمغلَقةُمغلَقةالربازيل

مفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُمغلَقةُمغلَقةبوليفيا

مفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُمغلَقةاألرجنتني

مفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُمغلَقةُمغلَقةإكوادور

ُعطلة أكادمييةمفتوحة جزئياًمفتوحة جزئياًُعطلة أكادمييةشييل

ًأسرتالياأسرتاالسيا ُعطلة أكادمييةمفتوحةمفتوحةمفتوحة جزئيا

مفتوحةمفتوحةمفتوحةمفتوحةفانواتو

ُعطلة أكادمييةمفتوحةمفتوحةُمغلَقةنيوزيلندا

ُمغلَقةمفتوحةمفتوحةُعطلة أكادمييةفيجي

مفتوحةمفتوحةمفتوحةُمغلَقةبابوا غينيا الجديدة



إغالق املدارس أثناء جائحة كوفيد-19: الخرائط



ق يف البيانات املتعلقة بالهدف العاملي رقم 154 نصبح باحثني عن الحقائق! نتعمَّ

برشاكة مع كر الجزيل إىل: مع الشُّ الرشيك املؤثر يف الهدف رقم 4

أمثلة عىل نشاط البحث عن الحقائق

يف الوقت الحايل، حوايل ثلَثي 

سكان العامل يتنفَّسون هواًء 

ثاً ملوَّ

وكوكبنا يزداد سخونة. يف 

الوقت الحايل، يعاين حوايل 

616 مليون شخص من اإلجهاد 

املايئ.

وحوايل 1 مليار شخص يف الوقت 

الحايل ليس لديهم ما يكفي من 

الطعام وهو ما يقرب من ثالثة 

أضعاف عدد سكان الواليات 

املتحدة األمريكية



ق يف البيانات املتعلقة بالهدف العاملي رقم 164 نصبح باحثني عن الحقائق! نتعمَّ

برشاكة مع كر الجزيل إىل: مع الشُّ الرشيك املؤثر يف الهدف رقم 4

صحيفة بيانات عن هدف التنمية املستدامة رقم ٤: الحصول عىل التعليم

العنوان الرئييس العاملي: 

قبل جائحة كوفيد-19، كان 258 مليون طفل وشاب خارج املدرسة )اليونسكو، 

)2019

رشح طريقة حساب هذه البيانات: 

جمعت اليونسكو هذه البيانات من السجالت الحكومية الرسمية يف كل بلد. يُعترب 

لوا يف أي مدرسٍة عىل اإلطالق. مبجرد  األطفال والشباب »خارج املدرسة« إذا مل يُسجَّ

الحصول عىل البيانات لكل بلد، تتمكَّن اليونسكو من حساب املتوسط العاملي كنسبٍة 

مئوية. ميكن أيًضا أن تنشئ اليونسكو مجموعات ملقارنة االختالفات، منها عىل سبيل 

املثال املقارنات بني املناطق الجغرافية املختلفة أو البلدان ذات الدخل القومي 

املنخفض واملتوسط واملرتفع. 

سياق أوسع:

نحو 258 مليون طفل وشاب خارج املدرسة. يشمل املجموع اإلجاميل 59 مليون 

طفل يف سن املدرسة االبتدائية، و62 مليون طفل يف سن املدرسة اإلعدادية و138 

مليون طفل يف سن املدرسة الثانوية )اليونسكو، 2019(. ارتفع هذا الرقم بشكل 

200020102020

مناطق اإلحصاء حسب معهد اليونسكو لإلحصاء

16.9 ٪19.1 ٪26.2 ٪العامل

16.6 ٪19.7 ٪27.9 ٪الدول العربية

5.1 ٪8.0 ٪11.0 ٪أوروبا الوسطى والرشقية

4.7 ٪8.5 ٪10.5 ٪وسط آسيا

8.5 ٪10.1 ٪17.2 ٪رشق آسيا واملحيط الهادي

8.5 ٪9.1 ٪11.8 ٪أمريكا الالتينية والكاريبي

2.2 ٪3.3 ٪4.7 ٪أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية

21.3 ٪27.7 ٪39.4 ٪جنوب وغرب آسيا

31.7 ٪33.3 ٪46.9 ٪أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

12.9 ٪17.7 ٪24.3 ٪الدول الجزرية الصغرية النامية

مجموعات الدخل حسب البنك الدويل

33.6 ٪35.4 ٪53.2 ٪البلدان املنخفضة الدخل

20.5 ٪25.3 ٪35.1 ٪البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا

16.2 ٪19.2 ٪26.6 ٪البلدان املتوسطة الدخل

7.9 ٪8.6 ٪14.4 ٪البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا

2.4 ٪3.6 ٪5.6 ٪البلدان املرتفعة الدخل

مجموعة البيانات الكاملة 
هدف التنمية املستدامة رقم 4-1-4 املتمثل يف معدل األطفال خارج املدرسة حسب السن املدرسية والجنس )بيانات إدارية(     

   )CODAP( منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت

كبري خالل أزمة جائحة كوفيد-19، وهناك عدة أسباب أخرى ساهمت أيضاً يف ذلك. 

وتشمل هذه األسباب النزاعات القامئة، ونقص التمويل للمدارس واملعلّمني، وتغريُّ 

املناخ والطقس املتطرف، واضطرار األطفال إىل العمل، والتمييز ضد الفتيات.

صاغ البنك الدويل مصطلح »فقر التعلُّم« لوصف عدم قدرة الطفل عىل قراءة وفهم 

نص بسيط بحلول سن العارشة. يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، تسبَّب 

إغالق املدارس بسبب جائحة كوفيد-19 يف عدم قدرة ما يصل إىل 70٪ من األطفال 

يف سن العارشة عىل قراءة أو فهم نصٍّ بسيط، وكانت هذه النسبة تبلغ 53٪ قبل 

جائحة كوفيد-19 )البنك الدويل واليونسكو واليونيسف، 2021(.

النسبة املئوية لألطفال خارج املدرسة

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3744
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3744
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz?usp=sharing


ق يف البيانات املتعلقة بالهدف العاملي رقم 174 نصبح باحثني عن الحقائق! نتعمَّ

برشاكة مع كر الجزيل إىل: مع الشُّ الرشيك املؤثر يف الهدف رقم 4

صحيفة بيانات عن هدف التنمية املستدامة رقم ٤: عدم املساواة بني الجنَسني

العنوان الرئييس العاملي:

تجاوز عدد الفتيات اللوايت ُمِنعن من الذهاب إىل املدرسة عدد الفتيان مباليني 

)اليونسكو، 2020(

رشح طريقة حساب هذه البيانات: 

جمعت اليونسكو بيانات عن النسبة املئوية للفتيان والفتيات غري امللتحقني باملدرسة 

يف كل بلد. بعد ذلك، ميكنها حساب متوسط النسبة املئوية للفتيان والفتيات غري 

امللتحقني باملدرسة يف جميع أنحاء العامل. ميكن أيًضا أن تنشئ اليونسكو مجموعات 

ملقارنة االختالفات، منها عىل سبيل املثال املقارنات بني املناطق الجغرافية املختلفة أو 

البلدان ذات الدخل القومي املنخفض واملتوسط واملرتفع. 

السياق 

تزداد احتاملية حرمان الفتيات من الذهاب إىل املدرسة أكرث من الفتيان، ال سيَّام يف 

البلدان املنخفضة الدخل والبيئات الفقرية/الريفية. عىل الرغم من أنَّ االختالف يف 

النسبة املئوية قد يكون بسيطاً، إال أنَّ هناك مئات املاليني من الفتيات غري امللتحقات 

باملدارس حول العامل، لذا فإنَّ النسبة الصغرية لعدد الفتيات تتجاوز عدد الفتيان 

املستبعدين من التعليم بنحو ماليني.

2020 فتاة2020 فتى2010 فتاة2010 فتى2000   فتاة2000 فتى

مناطق اإلحصاء حسب معهد اليونسكو لإلحصاء

17.2 ٪16.7 ٪19.9 ٪18.4 ٪29.2 ٪23.4 ٪العامل

18.3 ٪15.0 ٪22.0 ٪17.4 ٪32.4 ٪23.6 ٪الدول العربية

5.1 ٪5.0 ٪8.3 ٪7.8 ٪11.8 ٪10.2 ٪أوروبا الوسطى والرشقية

5.0 ٪4.5 ٪9.1 ٪7.9 ٪10.9 ٪10.1 ٪وسط آسيا

7.4 ٪9.4 ٪9.8 ٪10.4 ٪18.3 ٪16.1 ٪رشق آسيا واملحيط الهادي

7.8 ٪9.2 ٪8.5 ٪9.8 ٪11.8 ٪11.8 ٪أمريكا الالتينية والكاريبي

2.1 ٪2.2 ٪3.0 ٪3.5 ٪4.6 ٪4.8 ٪أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية

21.0 ٪21.7 ٪28.5 ٪27.0 ٪45.6 ٪33.7 ٪جنوب وغرب آسيا

33.9 ٪29.6 ٪36.4 ٪30.2 ٪51.4 ٪42.6 ٪أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

13.1 ٪12.8 ٪18.8 ٪16.6 ٪25.7 ٪22.9 ٪الدول الجزرية الصغرية النامية

مجموعات الدخل حسب البنك الدويل

36.5 ٪30.6 ٪39.7 ٪31.2 ٪59.8 ٪46.7 ٪البلدان املنخفضة الدخل

20.5 ٪20.5 ٪26.1 ٪24.6 ٪39.5 ٪31.1 ٪البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا

15.9 ٪16.4 ٪19.6 ٪18.8 ٪29.6 ٪23.8 ٪البلدان املتوسطة الدخل

7.0 ٪8.7 ٪8.4 ٪8.9 ٪15.6 ٪13.3 ٪البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا

2.3 ٪2.5 ٪3.4 ٪3.9 ٪5.5 ٪5.8 ٪البلدان املرتفعة الدخل

هناك عدة أسباب متنع الفتيات من الذهاب إىل املدرسة. عىل سبيل املثال، إنَّ الفقر 

يجعل الفتيات أكرث عرضًة للبقاء يف املنزل أو الذهاب إىل العمل بدالً من الذهاب 

إىل املدرسة. يف ما ال يقلُّ عن 20 بلداً تتوفر فيها بيانات، ال تكاد الطالبات الفقريات 

والريفيات يُكِملن املرحلة الثانوية )الرشاكة العاملية من أجل التعليم، 2019(. 

يف البلدان املترضرة من النزاع، تزداد احتاملية عدم التحاق الفتيات باملدرسة عن 

الفتيان بنحو مرتنَْي ونصف )اليونيسف، 2017(. ميكن أن تتعرَّض الفتيات للتمييز إذا 

ذهنب إىل املدرسة. قد تكون املدارس أقل أماناً للفتيات مقارنًة بالفتيان، وتُجرَب بعض 

الفتيات عىل الزواج املبكر وتُخَرج من املدرسة.

ماً كبرياً يف هذه القضية. كام يتَّضح من البيانات،  ومع ذلك، لقد أحرز املسؤولون تقدُّ

انخفضت النسبة املئوية للفتيات غري امللتحقات باملدارس. وهذا يعني أنَّ ماليني 

الفتيات يذهنب إىل املدرسة وأنَّنا قطعنا شوطاً كبرياً لتحقيق املساواة مقارنًة باملايض. 

وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أنَّه يف بعض املناطق، يكون الفتيان أقل حظاً من الفتيات بعض 

اليشء.

النسبة املئوية للفتيان والفتيات غري امللتحقني باملدرسة

مجموعة البيانات الكاملة 
هدف التنمية املستدامة رقم 4-1-4 املتمثل يف معدل األطفال خارج املدرسة حسب السن املدرسية والجنس )بيانات إدارية(     

   )CODAP( منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3744
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3744
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz?usp=sharing


ق يف البيانات املتعلقة بالهدف العاملي رقم 184 نصبح باحثني عن الحقائق! نتعمَّ

برشاكة مع كر الجزيل إىل: مع الشُّ الرشيك املؤثر يف الهدف رقم 4

صحيفة بيانات عن هدف التنمية املستدامة رقم ٤: الفجوة الرقمية

العنوان الرئييس العاملي: 

إحصائية عاملية: ثلثا أطفال العامل ليس لديهم اتصال بشبكة اإلنرتنت يف منازلهم 

)اليونيسف واالتحاد الدويل لالتصاالت، 2020(

رشح طريقة حساب هذه البيانات: 

لبحث هذا األمر، أجرى الباحثون دراساٍت استقصائية وطنية لألرَُُس املعيشية يف 

العديد من البلدان حول العامل. أراد الباحثون معرفة عدد األطفال الذين متكَّنوا من 

التعلُّم من املنزل أثناء جائحة كوفيد-19، لذلك مل يشملوا األفراد الذين لديهم اتصال 

بشبكة الهاتف املحمول ألنَّ هذا االتصال لن يكون معتمداً يف العمل املدريس اليومي. 

سياق أوسع 

تُعدُّ شبكة اإلنرتنت مصدراً رئيسياً للمعلومات والتعلُّم يف العامل الحديث، وأصبحت 

أكرث أهمية خالل جائحة كوفيد-19 عندما انتقل التعليم إىل شبكة اإلنرتنت. ومع 

ذلك، فإنَّ ثلثَي األطفال يف السن املدرسية حول العامل - أو 1.3 مليار طفل ترتاوح 

أعامرهم بني 3 و17 عاماً - ليس لديهم اتصال بشبكة اإلنرتنت يف منازلهم )اليونيسف 

واالتحاد الدويل لالتصاالت(

مل يستخدم 2.9 مليار شخص من جميع األعامر - أو 37٪ من سكان العامل - شبكة 

اإلنرتنت مطلقاً، ويعيش 96٪ منهم يف البلدان النامية. )االتحاد الدويل لالتصاالت( 

ر عىل مئات املاليني  حتى بني مستخدمي شبكة اإلنرتنت املذكورين أعاله، قد يتعذَّ

من املستخدمني االتصال املنتظم بشبكة اإلنرتنت، وقد ال يتمكَّنون من االتصال 

إال باستخدام أجهزة مشرتكة أو قد يواجهون مشاكل يف رُسعات االتصال تعيق 

استخدامهم لشبكة اإلنرتنت.

النسبة املئوية لألرََُس التي لديها اتصال بشبكة اإلنرتنت يف املنزل

مجموعة البيانات الكاملة 
   https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

   )CODAP( منصة تحليل البيانات املشرتكة عرب شبكة اإلنرتنت

200520122020

عة حسب املنطقة ُمجمَّ

22.7 ٪8.6 ٪1.8 ٪ أفريقيا

75.9 ٪52.1 ٪34.4 ٪األمريكتان

62.4 ٪34.0 ٪10.5 ٪الدول العربية

64.1 ٪30.9 ٪12.3 ٪آسيا واملحيط الهادئ

)CIS( 81.7 ٪54.3 ٪14.4 ٪أوروبا الرشقية وآسيا

87.6 ٪70.5 ٪39.0 ٪أوروبا

عة حسب مستوى التنمية االقتصادية ُمجمَّ

65.7 ٪39.2 ٪19.6 ٪العامل

87.8 ٪73.1 ٪44.9 ٪البلدان متقدمة النمو

57.8 ٪26.7 ٪9.0 ٪البلدان النامية

22.0 ٪5.4 ٪0.6 ٪أقل البلدان منواً

31.0 ٪13.6 ٪2.3 ٪البلدان النامية غري الساحلية

48.4 ٪غري متوفرغري متوفرالدول الجزرية الصغرية النامية

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HIP8QX0QXX6PqnM7qvbKYmIiD7FZWZkz?usp=sharing


شبكة األهداف العاملية




