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ألوعــد
أعد مبساعدة هيغو وماموا على إنقاذ األرض، 

بالقيام باحلركات واألفعال التالية :

– 1
-2

-3

إسمك :
عمرك :

بريدك اإللكتروني :

أحلركـات
إنقاذ  جميعا  وميكننا   ، شــيء  كــل  اليضيع 

األرض.
كيف ؟ للحد من التغير املناخي، ينبغي علينا 
التقليل من استهالك الطاقة : أإلقتصاد في املاء 
...الخ.وأنت  الكهرباء،  التدفئة،  الساخن، 

أيضا ميكنك أن تعمل شيئا.
-

إختر ثالثة حركات )أفعال( من بني اخلمسة   
الوعد   خانة  في  وأكتبها  الالئحة،  في  الــواردة 
وأرسلها مصحوبة برسم ألطفال التوفاليني إلى 

العنوان التالي : 
Alofa Tuvalu 
30, rue Philippe Hecht 75019 Paris
alofatuvalu@alofatuvalu.tv

1 – أطفئ الضوء واألجهزة الكهربائية دون أن 
أتركها مشتعلة، وأفكر في أن أغلق جيدا باب 

الثالجة. أخفض من حرارة جهاز التدفئة وأرتدي 
سترة صوفية.

2-أغسل سريعا بالرشاشة بدل احلمام، وأستعمل 
املاء الساخن كلما كنت في أمس احلاجة إليه. أنا 

أغلق الصنبور عندما أنظف أسناني أو عندما كنت 
أغسل يدي. وأتأكد من أن الصنابير ال تقطر

(  : أقلل من  3R 3- أحترم القاعدة الثالثية )
التغليف، أستعمل على سبيل املثال أثناء الكتابة 
أوراقي من اجلهتني، أعيد التدوير وأفرز نفاياتي.

4- أقطع املسافات الصغيرة على قدماي أو على 
الدراجة الهوائية، وألح كثيرا على الركوب في 

القطار عوض الطائرة.

لتجنب  ومموما  هيكو  علمني  ما  استعمل   -5
التبدير في البيت في املدرسة وعند االصدقاء.

وأخيرا من الهام جدا ، أشرح ألبويك، 
ألصدقائك، ألساتذتك ، كل ما تعلمته في 

هذه القصة املصورة، لكي ينخرطوا مثلك في 
حماية كوكب األرض!.

بوعدكم  وفيتم  إذا 
ـــوف أتــوقــف عن  س

توزيع النقط السيئة 



الصفحة اخلضراء
خزانات ماء املطر : خزانات متكن من جمع املاء إلستعماله فيما بعد للشرب، لالغتسال، لتنظيف 

األواني أو لغسل املالبس.

حاوية : مطارح كبيرة للنفايات تستخدم لفرز النفايات. 
الطاقات احليوية: تستخدم فضالت احليوانات  إلنتاج الطاقة ! وال يتطلب األمر سوى وضعها في 

حوض مغلق. وتخميرها إلنتاج غاز امليتان.  والذي  بواسطته  ننتج الطاقة.

السماد العضوي :  إن قشور الفواكه واخلضروات ميكن استخدامها كسماد لتربة حديقتك.إذ يتم 
جمع كميات كبيرة منها ووضعها في حوض، ثم يتم حتريكها بانتظام  لعدة أسابيع، وبعدها يوضع 

اخلليط عند قدم النباتات، التي حتب ذلك كثيرا !.

الرياح،  أجنحة حتركها  تتكون من عمود )سارية( وثالثة  إنها مراوح هوائية حديثة،   : الهوائية 
تنتج الكهرباء

األلواح الشمسية : ألواح شمسية غالبا ما يتم وضعها فوق سطح املنزل، حتول أشعة الشمس إلى 
طاقة إلنتاج الكهرباء أو تسخني املاء.

الجئ مناخي : إن جزيرة ماموا مهددة بخطر اإلختفاء حتت احمليط نتيجة التغير املناخي.وعلى ماموا 
العالم، هناك بلدان  العديد من مناطق  املناخ.ففي  أوائل الجئي  أن تغادر جزيرتها لتصبح من بني 

أخرى مهددة مثل: األراضي املنخفضة )هولندا( ، أالسكا، البرازيل ...

هل تعلم ؟
إن املصباح اإلقتصادي يستهلك طاقة كهربائية أقل ب 4 إلى5 مرات وميكنه أن يدوم ملدة أطول 

ما بني 6 و 10 مرات، مقارنة باملصابيح التقليدية.

إن األجهزة املنزلية من النوع  » أ » تقتصد في إستهالك الطاقة 5 مرات أقل من األجهزة األخرى.

إن تغطية  الطنجرة أثناء غلي املاء تقتصد في إستهالك الطاقة 4 مرات أقل .

 .إن  122 مليون كيس من أكياس البالستيك تلوث 
السواحل الفرنسية.وهي تقتل الثدييات البحرية 

والطيور، وحتتاج إلى 450 سنة للتحلل والزوال.

ماء  على  يتوفرون  ال  األرض  سكان  من   40  % إن 
الشرب.أملاء ثمني. 
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األرضية  الكرة  إنقاذ 
تعيش  التي  والكائنات 
أن  يستحق  ــا   ــه ــوق ف

نوحد اجلهود لتحقيقه



 شكرا! 
نقطة سيئة!

أول  ســأصــبــح 
مناخي  الجـــئ 
ـــــي الــــكــــرة  ف

األرضية !

 ...
وستختفي 
توفلو حتت 

احمليط.

إن استطعتم  حتقيق هذا الوعد، سنربح 
جميعا !

إذا لم نخفض من استهالكنا للطاقة، 
سيواصل  احلـــراري  االحتباس  ــإن  ف

الرفع من مستوى احمليطات...
بلد،  لــك  يصبح  لــن 
للهجرة  وستضطر 

إلى أماكن أخرى.

ماموا، أعدك بأن أقنع كل أصدقائي 
ملساعدة توفلو على البقاء!

» لم أكن يوما أعتقد أنني سأغادر توفلو، بلدي، يختفي حتت احمليط.
أحب جزيرتي التي ولدت فيها، وأريد العيش فيها بقية عمري. «

» إلى كل سكان األرض :  انظروا  بلدا صغيرا مثل توفلو،
 طبعا ... أنتم في حاجة إلى تنمية مواردكم، ولكن فكروا في البالد 

الصغيرة باحمليط الهادي وبباقي أنحاء العالم. «

» ليس هناك أفضل من الوطن ، مهما كانت مشاكله.
أعرف أن املكان يتدهور... ولكن تعالوا وسترون أنه بلد جميل.

تعالوا بسرعة، قريبا، لن تروا شيئا أبدا أو سترونه  بواسطة نظارات الغوص ...«

ال، إنني أمزح

13



ــدي  قــرص دي  ل
)DVD( دي  في 
لفيلم هاري بوتر 

األخير .

هل لديك جهاز قراءة 
دي في دي )DVD(؟ 

الشحن  سفينة  إن 
حتمل  أن  بإمكانها 
ـــى  ـــات إل ـــاي ـــف ـــن ال

صانعيها...

إلنقاذ توفلو والكرة األرضية، 
يجب أن نتعاون!!

اآلَاَان، أمنح 
نقطتني حسنتني 

لالثنني معا 

معا  مشتركة.فاالثنان  أشياء  أيضا  لهما  ولكن  مختلفتني،  حياتني  لهما  وماموا  هيغو  أن  يبدو 
يحبان مشاهدة األفالم على التلفاز.

جــهــاز  إن  نـــعـــم. 
القدمي  التسجيل 
ــد  وق  ، يــعــمــل  ال 
تــخــلــصــنــا مــنــه 

برميه.

أنت  أيــن؟  ولكن  إرميه؟ 
وليس  جزيرة صغيرة،  في 

هناك مكان للنفايات...

هذا صحيح.
ـــن هــيــاكــل  فــالــعــديــد م

السيارات حتيط بنا.
القدمية  احلاسوب  وأجهزة 
على  املــطــاف  بها  ينتهي 

قارعة الطريق.

والهواتف احملمولة!هل لديكم منها؟ 
شخص  مــلــيــون   35 فــرنــســا،  ــي  ف
يغيرون هواتفهم كل 18 شهرا! هل 

تتخيل األمر؟

أو إلى أي مكان آخر، حيث 
ميكن إعادة تدويرها.

والغازات  التلوث  أن  أي 
الدفيئة تصبح أقل واجلميع 

يستفيد من ذلك !
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CLIC

نـــقـــطـــة 
حسنة!

انتهى النهار
لهيغو  يحق  املساء،  هذا  العطلة.  حلت  قد  ها 

اإلستمتاع بألعابه اإللكترونية.

فاتلي!! أخته  بينما  السينما.  إلى  ذهبا  هيغو  ــدا  وال
الكبرى تعتني به.

نعم!  هــاا، 
ـــــئ  ـــــف أط
احلاسوب!

حانت وقت النوم

تساعد ماموا أمها في إعداد األطباق اخلاصة  بحفل 
الفاتلي ) الرقص والغناء التقليدي( لهذا املساء.

) الرقص والغناء التقليدي( لهذا املساء.
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مشتريات عيد امليالد ، بالنسبة لهيغو : عمل مرهق!

نــقــطــة 
حسنة !

ــا جــاء  ــارن ــر! ج ــظ ان
ــالم ســيــارتــه  ــي ــت الس

اجلديدة! 

في فونافوتي، ال توجد سوى طريق واحدة طولها 
11 كلم!

GRA
TT
GRATT 

الثالجة   هيغو،  لــدى  البيت.  إلــى  بالعودة 
ممتلئة باملأكوالت.

نقطتني ضعيف جدا  سيئتني!! 

ــاس  ــي ـــــاذا؟ أك م
الـــبـــالســـتـــيـــك  

إجبارية !! ذات  مــصــابــيــح   ! هــــااا 
استهالك منخفض!

بالنسبة ملاموا ووالدها، وصول سفينة التزود 
وشحن البضائع هو حدث الشهر.

على  ــوى  س الثالجة  حتــتــوي  ال  ــوا،  ــام م عند 
وماء  والفواكه،  األسماك  الطرية،  املنتوجات 

املطر املغلى ليصبح صاحلا للشرب.

ــوب!   ــوب ه
الباب !
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ال  نفايات  هيه! 
تتحلل !

هل حتتفظ مبسودتك 
القدمية ؟

ــان  ــت ــط ــق ن
حسنتان !

اللعب  في برك مياه املطر.

لالحتفال  مأدبة   إعــداد  مت  ماموا،  مدرسة  في 
بعطلة الصيف.

إنها نهاية الفترة الدراسية

في  أرســـم  لكي 
اخللفية.  جهتها 
أعيد اإلستعمال 

!

TUT TUT
TUT املبعثرة العلب  وصديقاتها  ماموا  تستعيد 

هنا وهناك. وتبيعها إلى من يقومون بعملية 
التدوير.وهذا يوفر بعض النقوذ في اجليب.

ثم فيما بعد، ومثل جميع أطفال العالم، يأخذون بعض الوقت لإلستمتاع. 
التزحلق في موقف السيارات.

في املستودعات، وبعد املباراة، نتراشق باملاء.

احلذر! ال ينبغي تبذير 
املاء، وإال...

9



عند الزوال، يتناول هيغو غذاءه  مبطعم املدرسة.

السمك !!! 
ممتاز!!!

طبق  إنــه   ! ال 
الالزانيا

حتى  شديد  البرد  لهيغو،  الدراسي  الفصل  في 
بالقرب من املدفئة.

التتوفر  الــنــوافــذ 
  ، جيد  عازل  على 

نقطة سيئة.

في توفالو تنتج الكهرباء من خالل مولد يعمل 
   . كريهة  رائحة  منها  تفوح  التي  الفيول  مبادة 
شمسية  ألواحا  ستستخدم  ماموا  مدرسة  بينما 

ومحركا للطاقة الهوائية.

POUT POUT POUT

بذلك  القيام  يجب 
سيئة  نقطة  مبكرا. 

!

في توفالو ، األمهات جتلب الطعام ألبنائها.

الدراسي  الفصل  املدرس  يصطحب  األكل،  بعد 
لهيغو إلى امللعب البلدي.

إن ملعب فونافوتي، عبارة عن مطار حيث حتط 
وتقلع منه الطائرات ثالث مرات أسبوعيا.

ينبغي إزالة شبابيك 
املرمى بسرعة!
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وضع  بإمكانك  هل  هيغو،   
قنينات الزجاج في احلاوية؟

ال  الااا! البالستيك 
في احلاوية األخرى!

نعم

توقف املطر في فونافوتي.

ــــــا !  ــــــا ه ه
في  سيتأخر 
مرة  الــوصــول 

أخرى
TUUT TUUT

TUUUUT!!!غير معقول

في توفالو، يجتاح احمليط األراضي...

بــيــرك ! 
نعم ...

كما تتسبب في اجنرافها.

حان وقت الذهاب إلى املدرسة

يتوجه هيغو بصحبة رفاقه إلى املدرسة مشيا على األقدام

جذور األشجار لم تعد 
مشدودة ومتماسكة

شجر  أوراق  نستغل 
ــات  ــاي ــف ــن ـــــوز وال امل
ــتــاج  ــة  إلن ــعــضــوي ال
الـــســـمـــاد. نــقــطــة 

حسنة!

أليكس  إنه   !« انظروا 
في سيارة أمه، تصحبه 

إلى املدرسة ! 

امللوثة  الغازات  فإن  ذلك  على  زيادة 
التي تنبعث من السيارات، ستتسبب 

في اختفاء اجلزر

تذوق ! هذه البركة  
ماحلة.
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بينما يتناول أخ ماموا عصير الفواكه املعلب مع 
الفطائر الصناعية.

ووواو، رائع !

أثناء الغذاء، حتب األخت الكبرى لهيغو تناول 
احلبوب  وأكــيــاس  الصغيرة  الياغورت  علب 

الكثيرة  التغليف.

GRATT
GRATT

GRATTGRATT

وعصير  الطرية  الفواكه  جدا  أحب  أنا، 
جوز الهند الذي يجنيه والدي.

والكعك  الطازج  البرتقال  عصير  أفضل 
باملربى. !  إنه صحي ولذيذ أيضا ...

سلوكهما خاطئ 
سيئة  ــقــط  ن   !

لإلثنني

نقط   ! نعم 
حــــســــنــــة 
ألصدقائنا !

سجل اليوم زيادة جديدة في نسبة  التلوث.
 نوصي األطفال الصغار واألشخاص الضعاف  

بعدم اخلروج إلى املدينة ...

ســيــئــا 
للغاية

وأخيرا هبت الرياح هذا الصباح.
ستتمكن القوارب من التوجه إلى الصيد.

البضائع  شحن  سفن  سترسو  املساء،  هذا   
بالقرب من ساحل اجلزيرة...
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بدأ النهار ســـيـــب : 
 : لإلشارة 
أمنح نقطا 
ـــة  حـــســـن
نــقــطــا  و 

سيئة !

وبعد  اآلن 
أن  علمت  
ــهــمــا  ــأن ب
يــعــيــشــان 
ــن  ــاك ــأم ب

متباعدة
هـــــــــوب 
  ! ! ! !
كـــــل فــي 

محيطه. 
هــــــــــــذا 

عملي. 

GRATT
GRATT

سيب : هيغو يغلق الصنبور 
نقطة  أسنانه.  ينظف  وهو 

حسنة! املاء ثمني...

سقط املطر هذا الصباح في فونفوتي. 
لقد إمتألت اخلزانات مباء املطر. إنه لرائع 

اإلستحمام حتتها.

إطفاء  يفكرفي  لم  بينما 
حاسوبه الذي ظل مشغال، 

هوب! نقطة سيئة !!

الدجاج  إطعام  على  والــده  يساعد  ماموا 
ببقايا األكل.

ــة!   بــواســطــة  ــن ــس نــقــطــة ح
ميكننا  احلــيــوانــات   فضالت 

إنتاج طاقات جديدة!!
5

يفكرهيغو في 
مصباح  إطفاء 

غرفته.



السالم!

*صباح اخلير

*صباح اخلير بالتوفالون

عندما يكون النهار عند هيغو، يحل الليل عند ماموا والشتاء يقابله الصيف.
الليلة، عيد امليالد بالنسبة لهيغو والعطلة الصيفية بالنسبة ملاموا.

سيب : صباح اخلير!  اسمي سيب. أحب بيئتي وأعتني بها، وسنعيش جميعا 
يوما مع هيغو وماموا.

يسكنان  فهما  فونفوتي.  في  وماموا  بفرنسا،  كبيرة  مدينة  في  هيغو  يسكن 
بعيدا عن بعضهما.
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أنا أعيش 
هنا!

ـــــا  وأن
هناك!

أمريكاالشمالية
احمليط األطلسي

أوروبا

أفريقيا

روسيا

ال����ص����ني 
)ق�����دمي( 

,الصيد

َميِركا اجَلنوبّيُة

,
احمليط الهادي

,

أستراليا

ما مصير توفالو
ضحية اإلهمال

إنها تختفي ، أرأيت كيف تغرق في األوحال
بني األمواج على مرأى ومسمع منا
توفالو تختفي مثل سمك البندقية
ما رأيك، هل ميكن إنقاذ توفالو؟

متنى وعاند
اإلنسان يتطور
فاألحالم املثالية

هي حياتنا املجنونة
أنقذوا توفالو

أنقذونا
2005 كنت , يونيو 
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يبلغ عمر كل من هيغو وماموا 10 سنوات.أحدهما يقطن في مدينة أوروبية كبيرة، واآلخر في 
توفلو، الدولة األصغر  في العالم، أي 10 مرات أصغر من باريس! فهي عبارة عن أرخبيل من 
تسعة جزر، تقع شرق أستراليا وشمال الفيدجي، في اجلزء اجلنوبي من الكرة األرضية....

ويتكلم سكانها لغة التوفلوان، بأبجدية تتكون من 13 حرفا! 
منذ عدة سنوات باتت توفلو مهددة بخطراألمواج العالية و الرياح القوية وحركات املد واجلزر 
الكبيرة واملستمرة. فماء البحر يصعد على السطح ومينع ماء املطر من التسرب إلى األرض 
مما يسبب في زيادة  ملوحة األرض، وبالتالي تضرر املزروعات وتساقط األشجار. كما تعمل 

الرياح و األمواج على تعرية الرمال والتربة مما يؤدي إلى تَاكل السواحل شيئا فشيئا.
التوفالوان  من   11 000 فإن  حلول،   عن  نبادربالبحث  لم  إذا  املناخي،  للتغير  ونتيجة 
سيضطرون إلى مغادرة بلدهم. وسيصبحون من أوائل الجئي التغير املناخي للكرة األرضية !

التغير املناخي، ماذا يعني؟
ليس باألمر السحري! أن تبلغ درجة حرارة األرض  في املتوسط °15  بفعل أثر الدفيئة ، وقد 
تصبح بدونها  » أي أثر الدفيئة«  درجة احلرارة -°18  مما يستحيل معه  التواجد على سطح 

األرض!.
يتم تسخني األرض عن طريق مرور أشعة الشمس إلى غالفها اجلوي التي تنعكس على سطحها 
الدفيئة كغاز  الغازات  ثم ترتد إلى األعلى، بعض هذه األشعة يتم حجزها بفعل السحب أو 
ثاني أكسيد الكاربون.فبفضلهم ننعم باحلياة على سطح األرض.غير أن املشكلة تتمثل في 
أن األنشطة البشرية تنتج  كميات كبيرة من هذه الغازات مما أدى إلى ارتفاع حرارة كوكب 
املناطق  ذوبان  وتيرة  ارتفاع  نشهد  بدأنا  ، حيث  املناخي  التغير  عليه  نطلق  ما  األرض.وهذا 
اجلليدية، وارتفاع مستوى البحر وتزايد الفيضانات والعواصف ، باإلظافة إلى انقراض بعض 
مجموعات  أن  إذ   ، احللول  بايجاد  نبادر  لم  إذا  كارثي  الوضع سيصبح  إن  احلية.  الكائنات 

سكانية بأكملها ستكون مضطرة إلى الهجرة.  
والفالحة  واملصانع  والسيارات  الطائرات  بسبب  إنها مسؤوليتنا جميعا،  املسؤول ؟؟؟  من 

والتدفئة، والتهوية والتبريد...

فإن  توفالو،  لكنه جميل«  أللوفا  » صغير    Small is Beautiful برنامج  بفعل 
كالشمس،  طاقية  مصادر  باستغالل  الطاقة  إنتاج  تعلموا  فقد  املثل.  لنا  يقدمون  التوفاليون 
والبنزين.  الديزال   ، الغاز  الكهرباء،  إلنتاج  احليوانات،  روث  النباتية،  النفايات  الريح، 
وميكننا جميعا بسلوكات يومية بسيطة ، احلد من النتائج الكارثية للتغيرات املناخية، وإنقاذ 

توفلو وأراضي أخرى كثيرة .وهذا ما  سيرويه  لك كل من هيغو، ماموا وسيب.

توفلو
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لننقد توفلو، ألبلد الذي يختفي!

كوكبنا حتت املاء ! 


