
حارس الكوكب
إن التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان. 

ويقول الباحثون أن التعليم أمر مهم بالنسبة لنا لنشعر بالراحة وأن نتمكن 
 من تطوير عالمنا. من خالل المعرفة يمكنك اتخاذ القرار الصحيح. 

وإذا كنت قد تعلمت شيئاً عن األهداف 5 أو 10 أو 16 على سبيل المثال، 
التي تتعلق بالقيمة المتساوية للناس، فيمكنك اتخاذ قرار بأن تكون األمور على 

هذا النحو. فعلى سبيل المثال، تأكد من أن كل شخص يشارك في لعب كرة القدم 
في فترات االستراحة أو أن يحصل الجميع على فرصة للمساهمة في كل شيء، في 

المنزل وفي الصف على حد سواء. 
في السويد المدرسة مجانية لجميع األطفال، ولكن لم تكن األمور دائماً على هذا 

النحو. وحتى اليوم يوجد أطفال في عدد كبير من البلدان ال يُسمح لهم أو ال 
يستطيعون االلتحاق بالمدرسة. لديك كل الفرص لتعلم أشياء كثيرة، كل يوم!

بالتعاون مع

التحدي:

منذ زمن طويل، عاش شاب صغير في السويد يُدعى كريستوفر بولهيم. وأراد الذهاب إلى المدرسة أكثر من أي شيء آخر 
وتعلم أمور جديدة. وتمكن كريستوفر من الذهاب إلى المدرسة لبضع سنوات، ثم اضطر للعمل بدالً من ذلك. ثم قام كريستوفر 

بصناعة أشياء واستبدالها مقابل الحصول على حصص تعليمية لكي يمكنه مواصلة التعلم. وبهذه الطريقة تعلم كثيًرا للغاية 
لدرجة أنه أصبح مخترًعا مشهوًرا عندما أصبح بالغًا. 

كان كريستوفر بولهيم يقرأ الكتب كل ليلة لتعلم أشياء جديدة. عندما تقرأ كثيًرا، ستتعلم أيًضا فهم كلمات جديدة. وفهم ما تقرأه 
مهم لتعلم األشياء. ولكن ضع في اعتبارك أن كل ما تقرأه ال يجب أن يكون صحيًحا! إذا سمعت أو قرأت شيئًا ما يبدو جيًدا 

لدرجة يصعب تصديقه، فغالبًا ما يكون - ليس صحيًحا. تحدث إلى شخص بالغ إذا كان لديك أسئلة حول ما تقرأه!

تبادل المعرفة مع بعضنا البعض 

قم بتبادل الكتب مع رفاقك وشارك معارفك! انظر في 	 
رف كتبك ، بالتأكيد هناك بعض الكتب التي قرأتها بالفعل 

ويمكنك تبادلها مع صديق؟
يمكنك أيًضا التحدث مع معلمك حول تخصيص يوم لتبادل 	 

الكتب في المدرسة.  ومن ثم يمكنكم، سواء أطفااًل أو 
بالغين، أخذ الكتب من المنزل ومبادلتها مع بعضكم البعض.  

التحديات!

تم تمويل هذا المنتج من قبل الهيئة المساعدة Sida. المسؤول عن المحتوى هو المنتج/ المؤلف فقط.

 www.globalamalen.se تستند المعلومات الواردة في "حارس الكوكب" على أهداف األمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي. اقرأ وتعّرف على المزيد على الموقع

الرسوم التوضيحية: سيلفي ستراند


