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التعريف ببطلي القصص
 صالح وأمنية 

أمنيــة: طفلــة فــي الثامنــة مــن عمرهــا، يطــل مــن عينيهــا البــراءة 
والــذكاء..

نفــس  وفــي  أمنيــة  جــار  عمــره،  مــن  العاشــرة  فــي  طفــل  صــالح: 
المدرســة.. مالمحــه تشــبه مالمــح البطــل محمــد صــالح.. لديــه طاقــة 

ومتحمــس وواثــق مــن نفســه.. 

• اسمي أمنية، وعندي أمنية.. هل تعرفون ما هي؟!
أن يعيش كل أطفال العالم في صحة ورفاهية.

والطريق لألمنية هو تحقيق أهداف التنمية.

• اسمي صالح، مثلي األعلى البطل الهداف.
حلمي أن يعيش أطفال العالم في سعادة ونجاح.

والطريق لحلمي هو تحقيق أهداف التنمية مع صديقتي أمنية.

هيا يا أصدقاء نذهب معًا في رحلة ممتعة نحرز فيها 17 هدفًا 
للتنمية ونعيش في سعادة ورفاهية أنتم وأنا وأمنية.
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قصة عن الهدف األول
 ال للفقر

ــس  ــض المالب ــرع ببع ــة أن تتب ــرت أمني ــتاء، فك ــام الش ــت أي إقترب
الثقيلــة واللعــب المســلية لتهديهــا لألطفــال األيتــام فــي دور 
الرعايــة.. عرضــت فكرتهــا علــى صديقهــا وجارهــا صــالح فقــال 

بحمــاس:

- فكرة رائعة يا أمنية، أنا أيضًا أجمع بعض المالبس 
واللعب، لدي كرة قدم جديدة سأهديها لهم.
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- كيف سنصل لهؤالء األطفال؟؟

قال صالح بثقة: األمر سهل سنبحث عن أسماء الجمعيات 
الخيرية ونذهب للجمعية الموجودة في الحي نقدم لها 

تبرعاتنا.

 ضحكت أمنية وقالت: جميل يا صديقي.. هيا بنا.

فرحت أمنية لحماس صالح لكنها تساءلت في حيرة: 



فــي بدايــة اليــوم الدراســي، ألقــت أمنيــة كلمــة فــي اإلذاعــة 
المدرســية عــن قيمــة العطــاء وأهميــة المشــاركة فــي القضــاء على 
الفقــر ودعــت زميالتهــا للتبــرع بالمالبــس والطعــام لتوزيعهــا 

ــار.  ــار والصغ ــن الكب ــن م ــى المحتاجي عل

 فــي طريــق العــودة مــن المدرســة، قــال صــالح:  جميــل جدًا 
دعوتــك للطالبــات للمشــاركة، لكــن نريــد أن نصــل لعــدد 

أكبــر مــن األطفــال مــا رأيــك يــا أمنيــة؟ 

بحمــاس:  قالــت  ثــم  حــق..  معــك  فعــال  أمنيــة:  قالــت 
. . وجدتهــا
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ضحــك صــالح وقال: أن ننشــئ صفحــة على مواقــع التواصل 
االجتماعــي للتعريــف بمشــكلة الفقــر التــي تواجــه العالــم 

وكيــف يمكننــا المشــاركة للقضــاء عليها.

قالت أمنية بدهشة: كيف عرفت ما أفكر فيه؟؟

رد صالح بثقة: األصدقاء يفهمون بعض 
وقالت أمنية: ويتعاونون مع بعض. 

ولكن هل فكرت في إسم للصفحة؟ 

في صوت واحد قال الصديقان:  
- صــالح وأمنيــة وأهــداف التنميــة.. هــو اســم صفحتنــا 
ــي كل  ــال ف ــن األطف ــدد م ــر ع ــل ألكب ــى أن تص ــي نتمن الت

ــة. ــداف التنمي ــق أه ــاركنا تحقي ــكان لتش م
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أنشطة الهدف األول
 ال للفقر 

1*فكرت أمنية وصالح في التبرع ببعض المالبس والطعام لألطفال 
المحتاجين، هل فكرتم أصدقائي من قبل في التبرع مثلهما؟ 

حاول صديقي/ صديقتي أن تشترك مع جيرانك، أقاربك، في 
البحث عن أطفال محتاجين في الحي والتبرع لهم. 

2* ما رأيك صديقي/ صديقتي في فكرة أمنية وصالح في إنشاء 
صفحة على وسائل التواصل لتعريف األصدقاء بأهداف التنمية؟ 

هل لديك صفحة على وسائل التواصل؟ 

فكر أن تدعو أصدقاء صفحتك للمشاركة في القضاء على الفقر 
وتحقيق الهدف األول من أهداف التنمية وهو: ال للفقر



الهدف األول ال للفقر
الهدف هو القضاء على الفقر في العالم بحلول عام 2030 

*الفقــر هــو عــدم توفــر النقــود الكافيــة لشــراء األشــياء الضروريــة 
للمعيشــة كالغــذاء، المالبــس، المســكن وأيًضــا الحصــول علــى 

قــدر كاف مــن التعليــم. 

ــا يعيشــون فــي فقــر، رغــم أن مــن  ــم تقريًب 2* نصــف ســكان العال
حــق كل إنســان أن يعيــش حيــاة جيــدة. 

ــن  ــدة، م ــة جي ــاة صحي ــال حي ــر لألطف ــر يوف ــى الفق ــاء عل 3* القض
خــالل توفيــر الميــاه النظيفــة، الخدمــات الطبيــة مــن عــالج وأدويــة 

ــراض. ــف األم لمختل

4* كل فــرد فــي المجتمــع لــه نصيــب في التعليــم الجيد والوســائل 
المتطورة المناســبة لحياتنــا اليومية.

5* فــي حالــة عــدم توفيــر وظائــف لألفــراد، علــى الحكومــة توفيــر 
المســكن المناســب لهــم، وإتاحــة مراكــز التدريــب علــى المهــارات 

الحديثــة التــي يحتاجهــا العمــل حالًيــا. 

6* يجــب أن يكــون لألطفــال دور مهــم فــي المجتمــع للقضــاء علــى 
الفقــر مثــل التبــرع بالمالبــس واألغذيــة للمحتاجين، وبذلــك يتحقق 

الهــدف األول مــن أهــداف التنميــة وهــو ال للفقــر.






