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:كيف تقرأ القصص المصورة

علىالتعليقاتتحتويعادة

قداناألحيبعضفيولكنالسرد

معلوماتأوالحوارعلىتحتوي
.أخرىنصية

لكبينالمسافاتهيالمزاريب

يجبالذيالمكانهوهذا.لوح

حداثاألالقارئفيهيتخيلأن

.أخرىإلىلوحةمن

تفقاعاعلىالصورةتحتوي

حواربداخلهاالكلمات

جهيوالفقاعةطرف.الشخصيات

في.يتحدثالذيالشخصإلى

وانألاستخداميتماألحيانبعض

مختلفةخطوطأوأشكالأو

.الشخصيةشخصيةإلظهار

.كل من النص والصور تحتاج إلى التفكير في ما يحدث بين اللوحاتبين .. ببطء اقرأ 

ميةالعالاألهداففيالتفكيرإلىتحتاج

هائيةالنالمهامقائمةباعتبارهاعشرالسبعة

عا ًمنعمللكيطريقةوهذه.والكوكبللناس

أكبرلجميعحلولإيجادمننتمكنحتى

.العالممشاكل
.قيقهتحنايمكنولكن،سهل ًاألمريكونلن

المالعستجعلفإنهااألهداف،تحققتوإذا

.جميعا ًلناوأمانا ًوازدهارا ًعدل ًأكثرمكانا ً

إطاراتعنعبارةاأللواح

جزءعلىيحتويمنهاكل

يمكنحداث،األمنواحد

لشكبأياأللواحتكونأن

قراءةإلىتحتاج،حجمأو

إلىاليمينمناأللواح

إلىاألعلىمن،اليسار
األسفل



بين ،"األرض"هذا هو كوكب 

الكواكب األخرى يعتبر من أهم 

.الكواكب

...ية طبيعالكائنات الفيه... 

...إنه عالم مليء بالعجائب 

وهناك أمور التي هي ... 

..من صنع اإلنسان أيضا  



يدعواأنمنغرابةأكثرشيءيوجدالولكن

اسمبالكوكبهذاالناسمنمليارات

"الوطن"

ميزا  مشيئا  جميعا  لديناألن

:بداخلنا

لأفضعالمتخيلعلىالقدرة

جراءاتاإلاتخاذثمومن
i.لتجسيده

؟الخارقةقوةالمثلشيئاهذاأليس

لمساعدةالقوةهذهاستخدمناوإذا

أبطالذلكيجعلناألناآلخرين،

خارقون؟



األبطالكلإلىتحتاجاألرضألنجيد،أمروهذا

كلمنبيئتهاحمايةلعليهمالحصوليمكنهاتيال

خاللمنللجميعاإلنسانحقوقوضمانأذى

.المساواةوعدموالفقرالظلممنشعبهاحماية

-أحدالولكن

بطلالحتىوال

-خارقال

حمللتالكفايةفيهبماقوي

.وحدهالعالمثقل

...مختلفةقصةهذه...معا  لكن

يهنحتاجهماكل

.خطة

غلبوالتعمليا  مشكلةأيحليمكننامعا  

.تقريبا  تحدأيعلى



ة ولهذا السبب تحدثت األمم المتحدة إلى أكثر من سبع

وطلبت منهم أفكارا  دولة مختلفة193ماليين شخص في

.۲۰۳۰حول كيفية إصالح كل شيء بحلول عام 

من بين تلك الماليين من المحادثات جاءت األهداف العالمية للتنمية 

المستدامة، 

وم دون تلبي احتياجات اليوخطة للتقدم االقتصادي واالجتماعي والبيئي هي

.يةموارد المستقبلالالمساس ب



عشرالسبعةالعالميةاألهداففيالتفكيرإلىتحتاج

.والكوكبللناسالنهائيةالمهامقائمةباعتبارها

ولحلإيجادمننتمكنحتىمعانعمللكيطريقةوهذه

إذاو.تحقيقهنايمكنولكن،سهال  األمريكونلن.العالممشاكلأكبرلجميع

ثرأكمكانا  العالمستجعلفإنهااألهداف،تحققت

.جميعا  لناوأمانا  وازدهارا  عدال  



علجميابيداألمر.البدايةهياألهدافتحديدلكن

.تحقيقهامنوالتأكدجراءاتاإلالتخاذ
أنتيشملكوهذا

.أيضا
رفةلمعالصفحةاقلبتنتظرون؟فماذا

!للمساعدةفعلهيمكنكما

األهداف العالمية للتنمية المستدامة



اكتشف ما هي األهداف واكتشف سبب 

!حياتك الخاصةبأهميتها 

تعرف على األهداف : ۱



أخبر الجميع: ۲

بأنالطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنجح بها األهداف هي 

ار جعلها مشهورة، لذلك تحتاج إلى إيجاد طرق مبتكرة إلخبن

قيام على الكل شخص تعرفه عن األهداف العالمية وتشجيعهم 

!الشيءبعمل نفس

كًذلأنًتغيرًالعالم،ًولكنًهاالعالميةًيمكن_األهداف#

الجميع_رأخب# ! معا ًفقطًإذاًعملناًجميعا ً



افعل شيئا: ۳

ات مع المنظمالتفاعلتحتاج إلى 

ثر التي تعمل على القضايا األك

االنضمامأهمية بالنسبة لك، و

حكومتك وإيجاد فعاليات مع 

إحداث في طرق لتكون بطال  

!التغيير في مجتمعك



خاصة، وقدرة فريدة على صفةلدينا جميعناألن

ش بها طريقة التي نعيالالمساعدة في تغيير كوكبنا و

.لألفضل

الخارقةلذا ابحث عن قوتك 

!وشاركها مع العالم

!سنحقق العجائبومعا  



ليل حي والمشروع د. هو مشروع تعليمي تعاوني لدعم اإلعالن عن أهداف األمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة" أكبر درس في العالم"

ن يعملون دون مساعدة جميع شركائنا الذيمن ولم يكن ليتحقق " الشراكات من أجل تحقيق األهداف"على أهمية الهدف العالمي السابع عشر 

.ومع بعضهم البعضمعنا  

:لفريقنا المؤسسشكرا  

:يعمل بواسطة:موزعة بواسطة:ترجمة من



:وشكر خاص للذين عملوا معنا في جميع أنحاء العالم

خطط الدروس التي تم إنشاؤها بالتعاون مع Think Global www.think-global.org.ukتعزيز التعلم من أجل عالم عادل ومستدام   
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