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Goal 1: No poverty 

Eradicating poverty in all its forms remains one of the greatest 

challenges facing humanity. While the number of people living in 

extreme poverty dropped by more than half between 1990 and 2015, 

too many are still struggling for the most basic human needs. 
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 عربى

 للفقر ال - 1 الهدف 

 

 العيد فستان :لعنوان

 أنور محمد عبير :تأليف 

 عبدهللا سحر :الرسمة 

 (مصر) للنشر مصر نهضة مجموعة :الناشر 

 /https://www.nahdetmisr.com :الموقع 

 ISBN: 978-977-14-5448-9 ال رقم 

 العربية :اللغة 

 المالية الموارد وقلة عملها قلة بسبب لها الفستان شراء على والدتها قدرة وعدم والدها وفاة بعد باإلحباط نورا تشعر 

 حتى شيء أي لشراء مزاد عن الصحف في اإلعالن رؤية بعد األسرة فقر على للتغلب طريقة في تفكر نورا لكن  .لألسرة

 لصاحبه له قيمة ال أنه بدا لو

 

 

 



Goal 2: Zero hunger 

The number of undernourished people has dropped by almost half 

in the past two decades because of rapid economic growth and 

increased agricultural productivity. Many developing countries that 

used to suffer from famine and hunger can now meet their 

nutritional needs.  

Unfortunately, extreme hunger and malnutrition remain a huge barrier to development in 

many countries. There are 821 million people estimated to be chronically undernourished 

as of 2017, often as a direct consequence of environmental degradation, drought and 

biodiversity loss. Over 90 million children under five are dangerously underweight. 

Undernourishment and severe food insecurity appear to be increasing in almost all regions 

of Africa, as well as in South America. 

The SDGs aim to end all forms of hunger and malnutrition by 2030, making sure all people–

especially children–have sufficient and nutritious food all year. This involves promoting 

sustainable agricultural, supporting small-scale farmers and equal access to land, 

technology and markets. It also requires international cooperation to ensure investment in 

infrastructure and technology to improve agricultural productivity.  

 

 

 

 

 

  



 الجوع على القضاء - 2 الهدف

 

 القرية في وفرحة فرحان مغامرة :العنوان

 شريف .وف بكر أبو هارون :المؤلف 

 موشيري دينيس :الرسام 

 (كينيا) المحدودة للنشر أطفال :الناشر 

 /http://www.atfaalpublishers.com :الموقع 

 ISBN: 978-9914-707-56-4 ال رقم 

 العربية :اللغة 

 +6 للقارئ المستهدف العمر 

 

عةزرا لتحسين حل إيجاد في األسرة تنجح ، والديهم مع األبناء تضامن بفضل  .الجوع لموضوع يستجيب الكتاب هذا   وتنظيم الحقول 

 .األجداد ومساعدة المحاصيل

اللخ من والجدة الجد منها يعاني التي الموارد ونقص الجوع على التغلب في والدهما مساعدة في وفرح فرحان ينجح   على مساعدتهما 

 الدواجن تربية وكذلك المحاصيل وزراعة المزرعة في العمل



 األصليين للسكان الفخرية األفريقية اللغة كتب

 فقر ال - 1 الهدف 

 

 الجديدة وزوجته أنانسي كويكو :لعنوان

 ساليفو فريدة :المؤلف 

 عالمية قصص :اإللكترونية المكتبة 

 www.worldstories.org.uk :اإللكترونية المكتبة موقع 

 الوصول حرية 

 اكان :اللغة 

صملخ   هللا أن له معروف غير  .وجهها على فم بدون زوجة يعطيه أن هللا من طلب جشعه بسبب ، أنانسي :المؤامرة 

 .إبطها في مخفيًا فمها كان زوجة أعطاه

" :هللا له قال  .الجشع الرجل مع يتعاطف لم هللا لكن واإلذالل بالخيانة شعر أنانسي اكتشف عندما  انك  مخلصة زوجة لديك 

 ." جديدة زوجة مني وتطلب ذكيًا ستكون أنك ظننت وأنانيتك جشعك بسبب ولكن  .أنانسي هي ، ومحبّة

 أن حتى سيحاول ربما  .ثمينًا درًسا بالفعل تعلم ألنه إليه العجوز زوجته يعيد أن هللا وتوسل جشعه من بالخجل أنانسي شعر 

 .طعامه مع كرًما أكثر يكون



 أكان لغة عن حقائق 

نوتا لغة هي أكان  صفالن معظم في بها التحدث ويتم ، غانا في أكان لشعب الرئيسية األم واللغة الوسطى   من الجنوبي 

ثينالمتحد من هم الغانيين من ٪ 44 وحوالي ، أكان بلغة التحدث غانا سكان من ٪ 80 لحوالي يمكن  .غانا  يتم  .األصليين 

 .ديفوار كوت من أجزاء في أيًضا بها التحدث

 

  



 األصليين للسكان الفخرية األفريقية اللغة كتب

 الجوع انعدام - 2 الهدف 

 

 البارد الماء بائع ، Alake :العنوان

 Omolara Fadiya :المؤلف 

 Rasmed Publications (NIGERIA) :الناشر 

 https://rasmedpublications.com :الموقع 

 ISBN: 978-8125-92-1 ال رقم 

 اليوروبا :اللغة 

 

 والية ، Olodo قرية في يعيشون الذين Alao و Morolagbe من أطفال ثمانية بين من السابع الطفل هو Alake :المؤامرة ملخص 

Oyo الحياة أساسيات تحمل تستطيع ال أنها لدرجة فقيرة األسرة  .نيجيريا غرب جنوب في. 



 (البارد الماء من بالستيكية أكياس) "النقي الماء" الصقور على Alake والدا أجبرها ، الحياة قيد على والبقاء األسرة إطعام أجل من 

 .أويو والية عاصمة ، إبادان عبر السيارات حدائق في

 

 اليوروبا لغة متحدثي حول حقائق 

  .وسيراليون العاج وساحل وغانا وتوغو وبنين نيجيريا :إفريقيا غرب دول في أساسي بشكل تعيش عرقية مجموعة هم اليوروبا شعب 

 يشكلون حيث نيجيريا في اليوروبا سكان غالبية على العثور تم  .أفريقيا أنحاء جميع في شخص مليون 30 حوالي اليوروبا يشكل

انسك من ٪ 13.9  .أفريقيا في العرقية المجموعات أكبر من واحدة يجعلها مما ، البالد 

 في باهيا في وكذلك هافانا في سيما ال ، كوبا في لليوروبا وملون قوي وجود هناك ، األطلسي المحيط عبر الرقيق لتجارة نتيجة 

 التقليدية اليوروبا ديانة من مزيج وهي ، السانتيريا وممارسة (اآللهة) أوريشا لليوروبا الكاملة العبادة ستجد ، البلدين كال في  .البرازيل

 وجود إلى الماضي القرن من والثمانينيات الستينيات بين إفريقيا غرب من الجماعية الهجرة أدت  .والروحانية الرومانية والكاثوليكية

دةالمتح والواليات المتحدة المملكة في يعيشون الذين اليوروبا سكان من كبير عدد  .األمريكية 


