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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 الثاني: القضاء 
على الجوع 

أصبــح لصفحــة )صــالح وأمنيــة وأهــداف التنميــة( العديــد مــن 
ــت اللقطــات التــي نشــرتها  المتابعيــن فــي مختلــف األماكــن ونال
أمنيــة ومشــاركتها مــع صــالح فــي تحقيــق الهــدف األول للقضــاء 

ــجعة.  ــة ومش ــرة إيجابي ــات كثي ــر تعليق ــى الفق عل
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فــي يــوم اإلجــازة األســبوعية، ذهــب صــالح مــع أبيــه للســوق لشــراء 
الخضــراوات والفواكــه.

األخضــر  اللــون  يغطيهــا  الحقــول  صــالح  شــاهد  الطريــق،  فــي 
الجميــل، وشــاهد الفــالح يحصــد محصــول الخضــراوات بنشــاط.

وهنا.. خطرت له فكرة مدهشة!

عــرض فكرتــه علــى المشــرف االجتماعــي وكيــف أنهــا تســاعد 
فــي القضــاء علــى مشــكلة الجــوع، القــت الفكــرة إعجــاب الجميــع 

ــة.  ــه أمني ــم صديقت وأوله



ــل  ــي الحق ــر ف ــر ينتش ــون األخض ــدأ الل ــوم، ب ــد ي ــًا بع يوم
الطلبــة  بعــض  شــجع  ممــا  تنمــو  الخضــراوات  وبــدأت 
والمتابعيــن لصفحــة )صــالح وأمنيــة وأهــداف التنميــة( 
للتفاعــل مــع فكــرة صــالح واختــار كل منهــم نــوع مــن 
بينهــم  فيمــا  األصدقــاء  وليتبــادل  يزرعــه  الخضــراوات 

المختلفــة.  الخضــراوات  أنــواع 
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فــي متجــر المــواد الغذائيــة، حرصــت أمنية مــع والدتها أن تشــتري 
مــا يلزمهــا ونشــرت فيديــو لهــا فــي المتجــر علــى الصفحــة 
لتشــجيع المتابعيــن علــى االكتفــاء بالمشــتريات الضروريــة لــكل 
منهــم حتــى لــو كان هنــاك تخفيــض علــى نــوع معين من الســلع، 
فــال نأخــذ مــا يزيــد عــن حاجتنــا حتــى ال يكــون هنــاك فائــض يتــم 
إلقــاؤه فــي القمامــة.. إذ أن النفايــات المتراكمــة تتفاعــل فيمــا 

بينهــا وتطلــق غــاز الميثــان الضــار بالبيئــة.



أنشطة الهدف  الثاني 
 القضاء علي الجوع 

1*فكــر صــالح فــي زراعــة بعــض بــذور الخضــراوات والفواكــه لتوفيــر 
الغــذاء لتحقيــق الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة وهــو القضــاء 
ــوع  ــة أي ن ــي زراع ــي ف ــي/ صديقت ــرت صديق ــل فك ــوع، ه ــى الج عل
مــن الخضــراوات؟ ولــو أعجبتــك فكــرة صــالح أي األنــواع ســتزرعها؟

 
2* فــي محــل المــواد الغذائيــة، حرصــت أمنيــة علــى شــراء مــا 
ــا؟  ــى تصرفه ــي عل ــي/ صديقت ــق صديق ــل تواف ــط، ه ــه فق تحتاج

3* مــا رأيــك فــي تصرف)ســلوك( أمنيــة فــي شــراء مــا تحتاجــه 
فقــط، فــال تشــتري مــا يزيــد علــى حاجتهــا حتــى فــي حالــة وجــود 

خصومــات؟
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الهدف الثاني : القضاء علي الجوع 

1*2 مليــار فــرد تقريًبــا فــي العالــم يعانــون مــن الجــوع، ويتناولــون 
أطعمــة غيــر صحيــة.

ــة  ــة آمن ــاة صحي ــش حي ــا نعي ــذي يجعلن ــي المغ ــام الصح 2* الطع
وبعيــدة عــن األمــراض.

3* البــد مــن الحفــاظ علــى الطعــام لكــي يســتفيد منــه جميــع 
يتــم  ال  طعــام  العالــم  فــي  المنتــج  الطعــام  ثلــث  ألن  النــاس، 

الجــوع. االســتفادة منــه وهنــاك أشــخاص يعانــون مــن 

4* األشــخاص األصحــاء قــادرون علــى اإلنتــاج مــن أجــل العيــش فــي 
مســتوى أفضــل.

5* الحكومــات تســاعد المزارعين/الفالحيــن علــى إنتــاج طعــام غيــر 
ملوث.

6* األشــخاص األصحــاء قــادرون علــى ممارســة األلعــاب الرياضيــة 
وعمــل كل الواجبــات الدراســية.

7* توفيــر الغــذاء الصحــي لألطفــال يســاعد علــى النمــو الســليم 
والقــدرة علــى التركيــز والتفــوق الدراســي. 
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