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كيف تقرأ المجلة الهزلية

اللوحات عبارة عن 
إطارات يحتوي كل منها 
جزئ من االأحداث. اقرأ 
ن إل  اللوحات من اليم�ي
اليسار ومن االأعىل إل 

االأسفل.

ن  الفوارق عبارة عن المسافات ب�ي
اللوحات. هنا يجب عىل القارئ أن يتخيل 

االأحداث من لوحة إل أخرى.

بالونات الكلمات تحتوي 
عىل حوار لشخصية. يش�ي 
ذيل الفقاعة إل المتحدث. 

تستخدم أحيانًا ألوان أو 
أشكال أو خطوط مختلفة 
لتوضيح هوية الشخصية.

تمّهل! اقرأ النصوص والصور. 
ن اللوحات. فّكر فيما يحدث ب�ي

التعليقات عادًة عبارة 
ن وأحيانًا 

ّ عن �د مع�ي
عبارة عن حوار أو معلومة 

نصية أخرى.

وهذا ما دفع األمم المتحدة إلی الحدیث مع ٧ 
مالیین أشخاص في ١٩٣ دولة وسؤالهم عن أفکار 

لحل کل شيٍء تقریًبا بحلول عام ٢٠٣٠.
وقد تمخضت هذه المحادثات مع المالیین عن 

األهداف العالمیة للتنمیة المستدامة - 

خطة من أجل التطویر االقتصادي واالجتماعي 
والبیئي تتوافق واحتیاجات الیوم بدون التأثیر 

علی موارد المستقبل.



هذا کوکب األرض. بین الکواکب،  
األرض 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.

ألننا بداخلنا جمیًعا 
شیًئا ممیًزا:

القدرة علی تخیل عالم 
أفضل ثم العمل علي 

تحقیقه.

أولیس ذلك نوًعا من القوة 
العظمی؟

ولو استخدمنا هذه القوة 
لمساعدة الغیر، أوال یجعل 

ذلك منا جمیًعا ...
أبطاًال خوارق؟



وهذا جید أیًضا ألن األرض في حاجة 
لجمیع األبطال للدفاع عن بیئتها من الضرر 
وضمان حقوق اإلنسان للجمیع من خالل 
حمایة األشخاص من الظلم والفقر وعدم 

المساواة. 
ولکن مًعا، النتیجة تختلف!

ولکن ال أحد -

وال حتی األبطال 
الخوارق -

یتمتع بما یسمح له من 
القوة أن یحمل العالم 

لوحده.

حًقا یمکننا مًعا أن نحل أي مشکلة 
وأن نتغلب علی جمیع التحدیات.

وال نحتاج إلی شيٍء 
سوى أن نضع خطة.



وهذا ما دفع األمم المتحدة إلی 
الحدیث مع ٧ مالیین أشخاص في 
١٩٣ دولة وسؤالهم عن أفکار لحل 
کل شيٍء تقریًبا بحلول عام ٢٠٣٠.

� عن ا��هداف  وقد تمخضت هذه المحادثات مع الم�ي��
العالمية للتنمية المستدامة - 

� تتوافق 
خطة من أجل التطوير ا�قتصادي وا�جتماعي والبي��

واحتياجات اليوم بدون التأث�� ع� موارد المستقبل.



 الجمعیة العامة لألمم المتحدةحیث یلتقي مندوبو الدول لتمریر
القرارات مقر األمم المتحدة في نیویورك

انظر لألهداف العالمیة السبعة عشر علی أنها 
أعظم المهام من أجل البشریة والکوکب - 
وسیلة نعمل من خاللها مًعا حتی نتمکن من 

لیس األمر سهًال ولکنه في المنال. إیجاد الحلول لکبرى مشکالت العالم.
وبتحقیق هذه األهداف، یصبح العالم 

أکثر عدًال ورخاًء وأمًنا للجمیع.



ولکن وضع األهداف ما هو إال مجرد بدایة. 
األمر في أیدینا جمیًعا للعمل علی تحقیق 

هذه األهداف.
وجمیًعا ال تستني أحًدا 

حتی أنت!

فما بالك تنتظر؟ اقلب الصفحة لتعرف 
ما بمقدورك لتقدیم المساعدة!
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تعّرف علی األهداف. تعّرف علی األهداف واکتشف سبب ١: 
أهمیتها في حیاتك الخاصة!



الطریقة الوحیدة إلنجاح هذه األهداف هي 
إکسابها الشهرة، فحاول ابتکار طرق خّالقة 
إلخبار کل من تعرف عن األهداف العالمیة 

وتشجیعهم علی أن یخبروا الغیر! 

globalgoals# ميكن أن تغري العامل وذلك فقط إن شددنا أزر 
#telleveryone بعضنا البعض

اخبر الجمیع  :٢



قدم   :٣
عمًال

انخرط في المنظمات التي 
تعمل علی القضایا التي 

تهمك وتفاعل مع حکومة 
بلدك وجد الوسیلة التي 
تمکنك من أن تصبح 

بطًال من أجل التغییر في 
مجتمعك!



ألن حقیقة األمر أننا نتمتع بنفس المیزة 
أال وهي قدرتنا الفریدة علی تغییر کوکبنا - 

والطریقة التي نحیا بها علیه - لألفضل.

اکتشف طاقتك الکامنة 
واطلقها في العالم!

ومًعا سنصنع 
المعجزات!



ك لدعم إع�ن ا�مم المتحدة عن ا�هداف العالمية للتنمية المستدامة.  أك�� درس العالم عبارة عن برنامج تعليمي مش��
اكة لتحقيق ا�هداف" وما كان ليخرج إ�  وع بمثابة برهان حّي ع� أهمية ا�هداف العالمية السبعة ع�� "ال�� � الم��

يأ��
. كائنا وعملهم معنا ومع الغ�� النور بدون مساعدة ¢�

شكًرا للفريق المؤِسس:

بدعم من:توزيع:ترجمة:



نتقدم بالشكر لمن عملوا معنا حول العالم:

� www.think-global.org.uk ارتقــاء بالتعليم من أجل عالٍم عادل يدوم.
و�� ��لك تــم إعــداد خطــط الــدروس بالتعاون مع منظمة Think Global وموقعها ا�
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