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الكوكب

عندما يأتي الكالم عن الكوكب تتسع الصورة 
ويتسع معها التفكير. وهنا يأتي دور التعليم الذي ينبغي 

أن يُعلِّم الناس كيف يفكرون بصورة جماعية وليس 
فردية. وعلينا أن نتكاتف ونعمل معاً في هذا المضمار!

يجب أن نتعلم مهارات جديدة خضراء، 
ونتعلم التصرف بمسؤولية، حتى نتمكن من 

وضع حد لتغير المناخ.

دعونا ننظر حولنا! نحن لسنا غالباً أول 
من  فكر في هذه القضايا. ويمكننا 
التعلم من  مجتمعات السكان األصليين

 الذين لديهم طرقهم في التعايش مع األرض 
واالنسجام معها.

بإمكان مدارسنا أن تقوم بأشياء كثيرة 
من أجل البيئة. وينبغي على معلمينا أيضاً، 
وليس نحن فقط، االطالع والتعلم في مجال

تغير المناخ!

لكن التعلم ال يقف عند المدرسة وينتهي بها. 
إذ يتوجب أيضاً على المجتمعات والشركات مواصلة  

العمل وبذل كل ما في وسعها من أجل إيجاد 
طرق جديدة لحماية الكوكب.

لذا يجب أن يحرص التعليم على عدم الترويج 
ألنماط الحياة غير المستدامة. أي يجب أال نتعلم فقط 

كيف نعزز مستقبلنا الوظيفي وزيادة دخلنا بغض النظر 
عما يترتب على ذلك من آثار ضارة بالبيئة.

ثاني
 أكسيد 
الكربون

ما معنى  
درجة مئوية

أال ترى أن بإمكاننا 
القيام بهذا األمر على 

نحو أفضل؟

ما رأيك أنت؟

احترام حقوق 
اآلخرين

مراعاة
لغة األقلية

األوزون

@GEMReport   #SDG4All    bitly.com/sdg4all

أناأناأنا



12

االزدهار

إن عالمنا يتغير بسرعة، 
بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.

هذا يعني تعلُّم مهارات جديدة 
ومواصلة التعلم مدى الحياة.

التركيز على التعليم يمكن أن يساعد الناس، 
جميع الناس. وكلما زاد مستوى التعليم 

زاد مستوى األجور، وانتشل الناس 
من وهدة الفقر.

ال يمكن أن نستمر بوضعنا االستهالكي الراهن، 
أي أن نشتري ونشتري ونشتري، وننتج بدون عناية 

واحتساب للعواقب. إن عالمنا يحتاج إلى النمو بطريقة 
تشمل الجميع وتحفظ كوكبنا لألجيال القادمة.

على سبيل المثال، يمكن للمزارعين أن 
يتعلموا كيف يزيدوا من حجم إنتاجهم ولكن 

على نحو ال يلحق الضرر بالبيئة.

ولكن التعليم بحاجة إلى أن يتطور هو أيضاً من أجل 
مواكبة مستجدات العصر. والحواسيب باتت اليوم قادرة 

على القيام بوظائف كثيرة، لذا يتعين على الطالب السعي 
إلى حيازة مهارات عالية المستوى، وال سيما المهارات 

المواكبة للتغيرات التي يشهدها عالم العمل.

@GEMReport   #SDG4All    bitly.com/sdg4all
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الناس

لدينا كلنا خصائص مختلفة جداً في بعض النواحي، 
مثلما لدينا جوانب مشتركة ومتطابقة تماماً في نواح 
أخرى. ولكننا جميعاً نريد أن نُعامل باحترام بما يحفظ 

كرامتنا، وأن نتمتع بالصحة واألمان.

لسوء الحظ، أولئك الذين هم بأمس الحاجة 
إلى هذا التعليم محرومون من االنتفاع به.

ولكن تعليم النساء يساعد على محاربة األحكام 
الخاطئة بشأن ما يمكن أن تفعله النساء وما يجب 

عليهن القيام به، ويوفر لهن فرصة أفضل للمشاركة 
في السياسة والحصول على وظائف أفضل.

ومن االنتفاع بحقوق أساسية أخرى!

إن تعليم األطفال يلزم أن يكون هؤالء بصحة جيدة. 
وإذا أردت أن تتمتع بصحة جيدة، عليك 

أن تعرف كيف تعتني بنفسك.

ماتزال قضية المساواة بين الجنسين مشكلة 
صعبة تنتظر الحل أيضاً. تأملوا كم هو قليل عدد
النساء الالتي يتولين مناصب قيادية في مجال

 األعمال الحرة والسياسة. ومازال العنف يمارس 
بحق النساء كل يوم، حتى في بيوتهن.

لقد حان الوقت لكي نعمل معاً 
من أجل وضع حد للتمييز.

ن  ثم إن تعليم النساء يُحسِّ
صحتهن وصحة عوائلهن. 
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السالم

النزاعات المسلحة تدمر التعليم. فالمدارس تُهاجم 
وتُدمر، وكذلك يُهاَجم الطالب والمعلمون 

ويتعرضون للتشريد والنزوح القسري.

ويمكن أن تتحول المدارس إلى مالذ آمن 
لألطفال والعائالت الذين نزحوا وُشردوا بالقوة 

عن ديارهم ومنازلهم.

إذا كنا ال نستطيع قراءة الوثائق وفهم 
حقوقنا القانونية، فكيف يمكننا التعامل 

مع النظام القضائي؟

عندما نكون متعلمين، ننحو إلى نبذ العنف
ونكون أكثر ميالً إلى التعبير عن آرائنا بطرق خالية منه، 

مثل التصويت واالحتجاجات السلمية.

السالم 
مطلبنا

قانون

الديمقراطية 
هدفنا!

بإمكان التعليم، من خالل اعتماد النهج المناسب،
 أن يمنع وقوع النزاعات، على الرغم من أن اتفاقيات 

السالم الرسمية ال تتطرق إلى دور التعليم 
في هذا المضمار.

ولكن النزاع يجعل التعليم 
أكثر أهمية وضرورة
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األماكن
المدن تنمو وتتغير بسرعة ال سيما 

في البلدان الفقيرة.

يساعد التعليم هؤالء الناس على الحصول على عمل، 
ويضفي المزيد من الجاذبية على المدن.

بل أكثر من ذلك: يمكن للتعليم بنهج سليم 
أن يحد من التمييز والجريمة ويساعد في بناء 

مجتمعات أكثر قوة.

ال سيما عندما يصغي رؤساء البلديات 
ومخططو المدن لما نريد.

بإمكاننا أن نجعل المدن أكثر 
اخضراراً بفضل التعليم.

ينتقل الناس إلى المدن في الغالب من أجل
 الحصول على فرص حياتية أفضل، لكن ازدياد عدد 

الناس يعرض المرافق الخدمية لمزيد من الضغط.

@GEMReport   #SDG4All    bitly.com/sdg4all
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الشراكات

أوالً، يتعين على الحكومات أن تعبى المزيد من
األموال على المستوى المحلي، من خالل الضرائب مثالً. 
ويمكن للتعليم أن يساهم في مساعدة الناس على

 فهم النُظم الضريبية.

هذا أمر جليل وحسن، ولكن التعليم عملية مكلفة 
تحتاج إلى تمويل كبير. فمن يأتي المال لتمويل التعليم 

بمختلف جوانبه ومستوياته؟

ولكن حتى لو تحقق ذلك، 
تبقى هناك فجوة هائلة – تبلغ 

على األقل ٣٩ مليار دوالر أمريكي 
– بين ما نحتاج أن نفعله والتمويل 

المتاح للقيام بذلك.

وينبغي أيضاً أن نتوخى الدقة والحصافة 
في كيفية إنفاق هذه المساعدة. 

وينبغي إعطاء األولوية للبلدان التي 
تشهد نزاعات مسلحة وحيث معظم 

األطفال غير ملتحقين بالمدارس.

كما ينبغي لألطراف المانحة والسياسيين
 أن  يكونوا أكثر حصافة بشأن كيفية  تصريفهم لألمور، وأن 

يعملوا وينسقوا معاً  تجنباً الزدواجية التكاليف.

في الواقع أن الشراكات والعمل المشترك 
هو الركيزة الرئيسة لهذا األمر.  وينبغي أن نعمل معاً 

إذا أردنا تحقيق أهدافنا.

وينبغي أن تزداد المساعدة
 الدولية. وهي إجماالً في

 حالة تراجع، إذ انخفضت بمقدار 
١٫٢ مليار عن ذروتها في 

عام ٢٠١٠.

النظم 
الضريبية
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