
 

 

 

 

 هدفا  17

 فيه العيش يستحق لعالم

 سؤال؟ يأ ملديك هل

 :اكتبوا إلي الفالمينجو فريدة
flamingo-frida@bszwillbrock.de 

 هذه تريد ،دولة 193 تضم جمعية هي (UN) المتحدة األمم

 و للعيش صالًحا العالم بقاء لضمان مًعا العمل البلدان

  2030 أجندة أدرجوا  2015 عامسبتمبر  في، هنيتحس

 .فيه العيش يستحق لعالم هدفًا 17تضم التي 

 يستحق لعالم 2030 أجندة هدفًا من 17 هي الـ ما اكتشف

 !فيه العيش

 لعبة  لعب يمكنك ، 17 الـ األهداف على للتعرف 

 :ةفريد ذاكرةال

 memory/-nlw.de/fridas-https://www.stiftung 

 2030 أجندة" اإلنترنت الموجود علي الكتيب في "

 الـ األهداف شرح يتم ،فستفالن - الراين شمال لوالية

 :بسيطة بلغة لألطفال 17

 http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt 

 التنمية أهداف شرح" علي اليوتيوب فيديو في 

 التنمية أهداف األطفالفيه   يشرح " بسهولة المستدامة

  :دامةالمست

https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s 

 
 ة،فريد فالمنغو أنا ، مرحبًا

 .بالبحث تقوموا أنكم جميل

 هدفاً  17 "يدور الموضوع اليوم حول

  ". العيش يستحق لعالم 2030 خطة من

 أهدافها وتنفيذ تحديد دولة كل على يجب

 .2030 عام بحلول

 فيه العيش يستحق عالماً  نريدنحن 

 .للجميع

 
هدفًا للتنمية  17"  أيًضا 2030 لخطة عشر السبعة األهدافتسمي 

 “SDGs 17„  ها باختصار أو المستدامة"

هدفًا للتنمية المستدامة  تسمي  17 ـهذا جاء من اللغة األنجليزية فال

 “Sustainable Development Goals 17„  األنجليزية:ب

 



 

   
  

 الجنسين بين المساواة

 للنساء متساوية حقوق

 والفتيان الفتيات/  والرجال

 جودة ذو تعليم

 في الحق الناس لجميع

 جيد تعليم

 والرفاهية الصحة

 رعايةو  الطبية الرعاية

  لجميعا

 ال للجوع

للجميع صحي طعام  

 فقرلل ال

 مشاركةو  عادلة أجور

 الناس جميع

     

 المساواة عدم الحد من

 الناس لجميع الفرص تكافؤ

 والبنية واالبتكار الصناعة

 التحتية

 للناس التقني التطوير

 والبيئة

 بكرامة األنسان الئق عمل

 اقتصادي نموو

 عادلة وأجور جيدة وظائف

 وبأسعار نظيفة طاقة

 معقولة

 واالستهالك اإلنتاج

 المستدام

 نظيف ماء

 لجميع والغسيل للشرب

 الناس

    

 

 الماء تحت الحياة

 والبحار المحيطات حماية

 فيها المتنوعة والحياة

 المناخ حماية تدابير

 العالمي االحترار مكافحة

 وعواقبه

 واإلنتاج االستهالك

 المسؤل

 المسؤول االستخدام

 للموارد

 والمجتمعات المدن

 المستدامة

  واستدامة بأمان مًعا العيش

 

   

  

عقد الشراكات لتحقيق 

 األهداف

 حول شركاء مع العمل

 أفضل عالم أجل من العالم

 والعدالة السالم

 القوية والمؤسسات

 معا جيدة لحياة جيدة قواعد

 البر على الحياة

 المناظر تنوع حماية

 المتنوعة والحياة الطبيعية

 األرض على

 

 

 فيه العيش يستحق لعالم هدفاً   17

 سؤال؟ يأ ملديك هل

 :فريدة اكتبوا إلي الفالمينجو
flamingo-frida@bszwillbrock.de 



 باحث مذكرات

 !مطلوب مإبداعك

 أو بطريقة مرتبط باألخر شيء كل أن ستجد 

 ، بسيطة حلول توجد ال  الحظ لسوء ،بأخرى

 حول المعلومات جميع أيًضا ملديك ليسو 

 .ما موضوع

بل و  علينا يجب ذلك ولكن بالرغم من

 خلق من نتمكن حتى قرارات اتخاذ يمكننا

 وفي اآلن ،للجميع فيه العيش يستحق عالم

 .المستقبل

 

 

فيه   العيش يستحق عالمنا لجعل شيئًا فعلن أننا جميًعا يمكن

 األمر! األرض وجه تغيير ميمكنك أيضا مأنت، تحسني و

 المستقبل؟ وفي اآلن نعيش أن نريد كيف ،لنا متروك

 
 :المعلومات من لمزيد

www.stiftung-nlw.de/familie-
forscht/ 

BNE Regionalzentrum  

der Stiftung Natur und 
Landschaft Westmünsterland 

 info@stiftung-nlw.de: البريد االلكتروني

  02564/906000 الهاتف:
  02564/986029  :الفاكس

 

 !التجربة عند العامة السالمة تعليمات إلى انتبهوا: نصيحة

 سؤال؟ يأ ملديك هل

 :اكتبوا إلي الفالمينجو فريدة
flamingo-frida@bszwillbrock.de 

 فيه العيش يستحق عالممن أجل  أفكاري

 :يتحسن أن يجبهذا 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 هذا يمكنني فعله:

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 قرروا:علي السياسين أن ي

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 


