
5/4/2020 المرأة الریفیة في األطلس الكبیر تساھم في الحّد من تغیّر المناخ عن طریق زراعة أشجار الفاكھة

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/521010.html 1/3

المرأة الریفیة في األطلس الكبیر تساھم في الحّد من تغیّر المناخ عن طریق زراعة أشجار
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تاريخ النشر : 02-05-2020

المرأة الریفیة في األطلس الكبیر تساھم في الحّد من تغیّر المناخ عن طریق زراعة أشجار الفاكھة

 

بقلم:أمینة الحجامي ، مدیرة المشاریع

إن تغیر المناخ ھو أحد القضایا الرئیسیة التي یواجھھا البشر في ھذا العصر. إنھا ظاھرة لھا تأثیرات

اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة. وحیث أّن تقدم المجتمع یرتبط ارتباًطا مباشًرا بتقدم المرأة وقدرتھا على

المشاركة في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة ، تساھم المرأة في جمیع أنحاء العالم في الحّد من

تغیّر المناخ وآثاره.

 

تلعب المرأة المغربیة دوراً حاسماً في تنمیة المجتمع على المستوى المحلي والمھني. إنھا تدعم الحّد من

تغیّر المناخ ، على سبیل المثال ، من خالل العمل في الزراعة. تعمل مؤسسة األطلس الكبیر مع

مجموعتین من النساء في منتزه توبقال الوطني في جبال األطلس الكبیر حیث یشاركن في زراعة أشجار

الفاكھة العضویة - مثل اللوز والجوز والزیتون وأشجار الكرز - في مشتلین منفصلین.

العمل مع النساء في جبال األطلس الكبیر

بفضل مشروع ممّول من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNDP) ، سھلت مؤسسة األطلس الكبیر

إنشاء مشتل أشجار عضوي  وتنفیذ بئر جدیدة  وتنظیم اجتماع تشاركي وتدریب حول حمایة البیئة مع

ً المزارعین وجمعیة الرجال في قریة تاسا ویركان في اقلیم الحوز. یتضمن المشروع نھجاً جنسانیاً حاسما

یتم تشجیعھ ودعمھ من قبل المنسق الوطني لبرنامج التمویل األصغر في برنامج األمم المتحدة
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اإلنمائي- FEM المغرب.

 

وبعد اكتمال المشروع في أكتوبر عام 2019 ، التزمت مؤسسة األطلس الكبیر (HAF) و

"إكوزیا" Ecosia بھدف زراعة 40000 بذرة وشتلة من اللوز والجوز والزیتون في عام 2020.

وتدیر المشتل مؤسسة األطلس الكبیر(HAF) وخمسة من أعضاء الجمعیة التعاونیة النسائیة في تاسا

ویركان. وقد استفادت النساء أیًضا من اجتماع للنھج التشاركي باإلضافة إلى ورش عمل التمكین. لقد

وضعن سیاسات وإجراءات تعاونیة وشاركن في التصویت الدیمقراطي لصنع القرار في الجمعیة

التعاونیة. كما تعلمن المزید عن اإلدارة التعاونیة  وكیفیة زراعة البذور وري أشجار الفاكھة  وكیفیة

وضع وتنفیذ خطة استراتیجیة. باإلضافة إلى ذلك، أجرین زیارات وورش عمل حول احتیاجات المشتل

الزراعي من قبل خبیر أمریكي یمثل جزًءا من برنامج "مزارع لمزارع" التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة

.(USAID) الدولیة

 

وفي ینایر 2020 ، ساعدت مؤسسة األطلس الكبیر ، بالتعاون مع إكوزیا (Ecosia) 27 امرأة في

(Taroudant) في اقلیم تارودانت Toubkal "منطقة "توبقال " Aguerzrane "قریة اكرزران

على إنشاء مشتل یضم 30.000 شجرة عضویة من اللوز والجوز والكرز. واستفادت النساء في ھذه

القریة من اجتماعات حول النھج التشاركي  إضافة إلى ورش التمكین والتدریب على إنشاء التعاونیات

وكیفیة زراعة البذور والشتالت.

 

یھدف ھذا المشروع الذي تزرع فیھ النساء أشجار الفاكھة العضویة إلى:

● توفیر دخل للمرأة لتحسین نوعیة حیاتھا وللفتیات إلكمال دراستھن ؛

● تعلم كیفیة زراعة عدة أنواع من أشجار الفاكھة العضویة ؛

● دعم الحّد من تأثیر تغیّر المناخ عن طریق زراعة األشجار ؛

● توفیر أشجار الفاكھة لقریة ویركان Ouirgane و توبقال Toubkal  وللمجتمعات المغربیة األخرى

؛

● تبادل المعرفة والخبرات مع النساء األخریات في القرى األخرى و االقالیم األخرى في المغرب ؛ و
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● خلق شخصیة قویة للنساء والفتیات وخلق عالقة كبیرة بین النساء في القرى.

الوقوف على تحوالت المرأة

على الرغم من أن النساء بدأن العمل في المشاتل قبل أربعة أشھر فقط ، وعلى الرغم من أنھن من

المناطق الریفیة ، فقد تعلمن الكثیر بالفعل عن الزراعة ألول مرة في حیاتھن. إنھن سعداء للغایة بالعمل

معًا ، وقد بدأن یشعرن بتحوالت صغیرة داخل أنفسھن- خطوة بخطوة.

 

في كل مرة أزور فیھا ھؤالء النساء كنت أرى تغییراً طفیفاً في شخصیاتھن. ھن أكثر إیجابیة ویردن

معرفة المزید. وبدالً من استثمار وقتھن وأفكارھن في آراء اآلخرین، فإنھّن یركزن اآلن على رؤاھّن

الشخصیة والمھنیة.

 

كانت إحدى النساء خجولة جًدا خالل ورشة العمل األولى للتمكین. وعندما طلبت منھا مشاركة قصتھا مع

المجموعة ، بدأت في البكاء. قالت لنا إنھا مطلقة ولھا ابنة. شعرت أن المجتمع ینظر إلیھا على أنھا امرأة

سیئة بسبب ھذا. أقّرت برغبتھا في العمل ولكنھا عبّرت عن خوفھا حول ما قد یقولھ اآلخرون عن ذلك

 حیث أنھ یتعارض مع متابعة البحث عن عمل.

 

وبعد عام واحد من ورش العمل واإلجتماعات والمتابعة ، أصبحت اآلن زعیمة إحدى المجموعات العاملة

في المشتل. لیس ھذا فحسب ، فھي مسؤولة أیًضا عن إدارة المشتل مع زمیالتھا باإلضافة إلى كشوف

المرتبات للحراس من الذكور. إنھا سعیدة جًدا بالطریقة التي تحسنت بھا ثقتھا وصورتھا الذاتیة من خالل

ھذه التجربة. ومن خالل مشاركتھا في مشتل األشجار وتدریبات التمكین،  بدأت تشعر وتمارس القوة

التي كانت تؤویھا دائًما داخل نفسھا وتشعر براحة أكبر مع شخصیتھا الحالیة.
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