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كيف تقرأ المجلة الهزلية
وهﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ ٧
ﻣﻼﯾﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ  ١٩٣دوﻟﺔ وﺳﺆاﻟﻬﻢ ﻋﻦ أﻓﮑﺎر
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .٢٠٣٠
ﻟﺤﻞ ﮐﻞ ﺷﻲ ٍء ً

التعليقات عاد ًة عبارة
عن رسد ي ّ ن
مع� وأحيانًا
عبارة عن حوار أو معلومة
نصية أخرى.
اللوحات عبارة عن
إطارات يحتوي كل منها
جزئ من أ
الحداث .اقرأ
اللوحات من ي ن
اليم� إىل
اليسار ومن أ
العىل إىل
أ
السفل.

وﻗﺪ ﺗﻤﺨﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻋﻦ
اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ -
ﺧﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺒﯿﺌﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﯿﻮم ﺑﺪون اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
ﻋﻠﯽ ﻣﻮارد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

بالونات الكلمات تحتوي
يش�
عىل حوار لشخصية .ي
ذيل الفقاعة إىل المتحدث.
تستخدم أحيانًا ألوان أو
أشكال أو خطوط مختلفة
لتوضيح هوية الشخصية.
الفوارق عبارة عن المسافات ي ن
ب�
اللوحات .هنا يجب عىل القارئ أن يتخيل
أ
الحداث من لوحة إىل أخرى.

تم ّهل! اقرأ النصوص والصور.
فكّر فيما يحدث ي ن
ب� اللوحات.

هﺬا ﮐﻮﮐﺐ اﻷرض .ﺑﯿﻦ اﻟﮑﻮاﮐﺐ،
اﻷرض ﮐﻮﮐﺐ أﻣﺮﻩ ﻋﻈﯿﻢ.

 ...ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ...

 ...وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎﻩ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ.

وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻲء
ﺑﺎﻟﺮواﺋﻊ ...

وﻟﮑﻦ ﻟﯿﺲ هﻨﺎك ﻣﺎ هﻮ أروع ﻣﻦ ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺒﺸﺮ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ.

ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻨﺎ ﺟﻤﯿ ًﻌﺎ
ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻤﯿ ًﺰا:

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﯽ ﺗﺨﯿﻞ ﻋﺎﻟﻢ
أﻓﻀﻞ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ
ﺗﺤﻘﯿﻘﻪ.

أوﻟﯿﺲ ذﻟﻚ ﻧﻮ ًﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة
اﻟﻌﻈﻤﯽ؟
وﻟﻮ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﯿﺮ ،أوﻻ ﯾﺠﻌﻞ
ذﻟﻚ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﯿ ًﻌﺎ ...
ً
أﺑﻄﺎﻻ ﺧﻮارق؟

أﯾﻀﺎ ﻷن اﻷرض ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
وهﺬا ﺟﯿﺪ ً
ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﺑﻄﺎل ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑﯿﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر
وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﻘﺮ وﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة.

وﻟﮑﻦ ﻣ ًﻌﺎ ،اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ!

ﺣﻘًﺎ ﯾﻤﮑﻨﻨﺎ ﻣ ًﻌﺎ أن ﻧﺤﻞ أي ﻣﺸﮑﻠﺔ
وأن ﻧﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت.

وﻟﮑﻦ ﻻ أﺣﺪ -

وﻻ ﺣﺘﯽ اﻷﺑﻄﺎل
اﻟﺨﻮارق -
ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮة أن ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻮﺣﺪﻩ.

وﻻ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﯽ ﺷﻲ ٍء
ﺳﻮى أن ﻧﻀﻊ ﺧﻄﺔ.

وهﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﯽ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ  ٧ﻣﻼﯾﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ
 ١٩٣دوﻟﺔ وﺳﺆاﻟﻬﻢ ﻋﻦ أﻓﮑﺎر ﻟﺤﻞ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .٢٠٣٠
ﮐﻞ ﺷﻲ ٍء ً

المي عن 

وقد تمخضت هذه المحادثات مع
اهداف
العالمية للتنمية المستدامة -

والبي تتوافق
خطة من أجل التطوير اقتصادي واجتماعي

التأث ع موارد المستقبل.
واحتياجات اليوم بدون 

اﻧﻈﺮ ﻟﻸهﺪاف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﯽ أﻧﻬﺎ
أﻋﻈﻢ اﻟﻤﻬﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﮑﻮﮐﺐ -
وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣ ًﻌﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻤﮑﻦ ﻣﻦ
إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮑﺒﺮى ﻣﺸﮑﻼت اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك

ﻟﯿﺲ اﻷﻣﺮ ً
ﺳﻬﻼ وﻟﮑﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎل.
وﺑﺘﺤﻘﯿﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ،ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﮐﺜﺮ ً
ﻋﺪﻻ ورﺧﺎ ًء وأﻣًﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.

اﻟﺠﻤﻌﯿﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻸﻣﻢاﻟﻤﺘﺤﺪةﺣﯿﺚﯾﻠﺘﻘﻲﻣﻨﺪوﺑﻮاﻟﺪولﻟﺘﻤﺮﯾﺮ
اﻟﻘﺮارات
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اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻷهﺪاف
THE
GLOBAL
GOALS
For
Sustainable
ـﺘﺪاﻣﺔ
 Developmentاﻟﻤﺴـ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ
وﻟﮑﻦ وﺿﻊ اﻷهﺪاف ﻣﺎ هﻮ إﻻ ﻣﺠﺮد ﺑﺪاﯾﺔ.
اﻷﻣﺮ ﻓﻲ أﯾﺪﯾﻨﺎ ﺟﻤﯿ ًﻌﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
هﺬﻩ اﻷهﺪاف.

أﺣﺪا
وﺟﻤﯿ ًﻌﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﻲ ً
ﺣﺘﯽ أﻧﺖ!
ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺗﻨﺘﻈﺮ؟ اﻗﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﺘﻌﺮف
ﻣﺎ ﺑﻤﻘﺪورك ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة!

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﯽ اﻷهﺪاف.
ّ :١

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﯽ اﻷهﺪاف واﮐﺘﺸﻒ ﺳﺒﺐ
ّ
أهﻤﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ!

 :٢اﺧﺒﺮ اﻟﺠﻤﯿﻊ
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻹﻧﺠﺎح هﺬﻩ اﻷهﺪاف هﻲ
إﮐﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮة ،ﻓﺤﺎول اﺑﺘﮑﺎر ﻃﺮق ّ
ﺧﻼﻗﺔ
ﻹﺧﺒﺎر ﮐﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮف ﻋﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
وﺗﺸﺠﯿﻌﻬﻢ ﻋﻠﯽ أن ﯾﺨﺒﺮوا اﻟﻐﯿﺮ!
 #globalgoalsﳝﻜﻦ أن ﺗﻐﲑ اﻟﻌﺎﱂ وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ إن ﺷﺪدﻧﺎ أزر
ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ #telleveryone

 :٣ﻗﺪم
ً
ﻋﻤﻼ
اﻧﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻤﻚ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺣﮑﻮﻣﺔ
ﺑﻠﺪك وﺟﺪ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﮑﻨﻚ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ
ً
ﺑﻄﻼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ!

ﻷن ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﯿﺰة
أﻻ وهﻲ ﻗﺪرﺗﻨﺎ اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻋﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﮐﺒﻨﺎ -
واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﯿﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ  -ﻟﻸﻓﻀﻞ.

اﮐﺘﺸﻒ ﻃﺎﻗﺘﻚ اﻟﮑﺎﻣﻨﺔ
واﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ!

وﻣ ًﻌﺎ ﺳﻨﺼﻨﻊ
اﻟﻤﻌﺠﺰات!

أك درس العالم عبارة عن برنامج تعليمي 
مشك لدعم إعن ا مم المتحدة عن ا هداف العالمية للتنمية المستدامة.






حي ع أهمية ا هداف العالمية السبعة ع "الاكة لتحقيق ا هداف" وما كان ليخرج إ
برهان
بمثابة
وع
الم
يأ
ّ

الغ.
النور بدون مساعدة ¢كائنا وعملهم معنا ومع 
المؤسس:
ً
شكرا للفريق ِ

ترجمة:

توزيع:

بدعم من:

نتقدم بالشكر لمن عملوا معنا حول العالم:

تــم إعــداد خطــط الــدروس بالتعاون مع منظمة  Think Globalوموقعها   
عالم عادل يدوم.
و  www.think-global.org.ukارتقــاء بالتعليم من أجل ٍ
الك 
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اﻷهﺪافاﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ

