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• اسحب بطاقة
• اقرأ وفكر
• اكتب ،ابتكر أو ارسم .يمكنك ايجاد المواد الالزمة لك في
درج األدوات.
• قم بمشاركة أفكارك وأعمالك مع اآلخرين عبر وسائل
التواصل اإلجتماعي باستخدام Vattenspridaren #
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التواصل من أجل تنمية مستدامة
 Vattenspridaren#ممولة من قبل سيدا ـ الوكالة السويدية
للتعاون اإلنمائي الدولي.
إن الجهة المسؤولة عن المحتوى هي دائرة تطوير المكتبات في
سورمالند  Biblioteksutveckling Sörmlandـ والتي
هي جزء من تنظيم محافظة سورمالند.
بالتعاون مع Samhällskontraktetـ مشاركة بين القطاع
العام واألكاديمي
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ما الذي يجعل المكتبات مهمة لتحقيق األجندة 2030؟
المكتبات:
• تلعب دورا ً في تعليم الناس
• توقظ الفضول لإلبتكار وللروايات
• اتاحة المعلومات للجميع
• مكان لإللتقاء باآلخرين
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إن األجندة  2030واألهداف العالمية للتنمية المستدامة عبارة عن خطة
متفق عليها من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة للحد من الفقر وعدم
المساواة ولدعم السالم والعدل ولحل أزمة المناخ.
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ابحث وتعلم المزيد حول الهدف العالمي الذي توقف عنده مؤشر عجلتك.
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قم بتدوير عجلة األجندة !2030
وضح ماهية العالقة بين الماء النظيف والهدف العالمي الذي توقف عنده
مؤشرعجلتك؟
اكتب ،ابتكر أو ارسم ـ
المواد الالزمة لك موجودة في درج األدوات.
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اسأل اآلخرين عما تعنيه كلمة تقاسم بالنسبة اليهم .اكتب وشارك
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عند مرور الممرات المائية (األنهار)عبر عدة بلدان ،فإن البلدان الواقعة
عند المصب تتأثر بالطريقة التي تتصرف بها البلدان الواقعة عند المنبع.
ابحث عن أمثلة ألنهار تجري عبرعدة بلدان.
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 1من  9أشخاص في العالم يفتقد الى الماء النظيف.
هل توجد لديك فكرة حول كيفية توفيرماء شرب نظيف للعديد من
األشخاص؟
اكتب فكرتك على ورقة واطويها .يمكنك ايجادالمواد الالزمة لك في
درج األدوات.
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تذرف المزيد من الدموع
في عالم غير عادل.
إن هايكو هي قصيدة قصيرة .قم بكتابة هايكو(قصيدة)
حول أين يمكنك أن تجد الماء.

ماهو مدى توفر الماء في مناطق العالم المختلفة؟
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ماهو مدى توفر الماء في مناطق العالم المختلفة؟
ارسم خريطة تشرح هذا األمر وفقا ً لتصورك.

ll

ut
till

ماهو مدى توفر الماء في مناطق العالم المختلفة؟
ارسم خريطة تشرح هذا األمر وفقا ً لتصورك.

إن المياه اآلسنة (الغير نقية) تجعلنا مرضى.
ابتكر حالً ذكيا ً لتنقية المياه.
المواد الالزمة لك موجودة في صندوق األدوات.
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الماء هو أساس الحياة .إن توفر الماء النقي ليس باألمر البديهي.
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متى كانت آخر مرة افتقدت فيها الى الماء؟
اكتب رسالة لصديق.

كل شخص يعيش في السويد يستهلك بصورة وسطية
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كل شخص يعيش في السويد يستهلك بصورة وسطية
 140لتراً من الماء يومياً.
تخيل أن تعيش يوما ً من غير ماء.
ارسم كيف سيكون العطش وقتها.
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