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 اخبار  الصفحة الرئیسیة

الرشید منتصر

مدیر مشاریع مؤسسة األطلس الكبیر-المغرب

 

خالل الفترة الممتدة بین 9 و 10 شتنبر(أیلول) 2020، عقدت جمعیة الصلیب األحمر والھالل األحمر (مركز المناخ) مع

شركاؤھا ومجموعة متمیزة من المتحدثین قمة افتراضیة حول التغیر المناخي من أجل التحفیز على اتخاذ اإلجراءات

المناسبة بخصوص المناخ. وضمت القمة أكثر من 200 حلقة نقاش وُمشاركة قصد التأكد من تحقیق الطموحات المناخیة.

شارك الرشید منتصر، مدیر مشاریع مؤسسة األطلس الكبیر، بصفتھ متحدث ومضیف مساعد لورشات تدریبیة في مؤتمر

القمة المعني بالمناخ. ویمكن االطالع أدناه على ملخص ما جاء بھ خطاب الرشید الموجھ للمشاركین في القمة.

كلمة الرشید:

التغییرات المناخیة: ال یزال أمامنا عمل كثیر
سبتمبر 21, 2020 في 
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“باسم مؤسسة األطلس الكبیر، أود أن أتقدم بأخلص عبارات الشكر لمركز الصلیب األحمر والھالل األحمر (مركز المناخ)

على تنظیم ھذه القمة الھامة. كما أود أن أذكركم ونفسي بأننا لسنا ھنا الیوم لالحتفال بالتقدم المنجز، بل ما جمعنا الیوم إال

العمل الكبیر الذي ینتظرنا، والتحدیات الكثیرة التي ینبغي التصدي لھا. من الواضح أن ھناك العدید من التحدیات التي

تنتظرنا، ولكن من الضروري أن ال نتخذ صعوبة الموقف كعذر لعدم المحاولة. لذلك یجب أن ال نسمح ألي عامل كان بأن

یحول دون إحراز التقدم، كما وجب ترك االنقسامات القدیمة جانبا كي ال تعرقل المجھودات والتدابیر كما كان حال حوار

المناخ لسنوات عدیدة.

“وال بد أن نشعر جمیعا بأننا ملتزمون بفعل ما بوسعنا لتنمیة االقتصاد دون تعریض كوكبنا للخطر، ویجب علینا أن نتحد معًا

لتحقیق ذلك. أعتقد أن علینا أن ننظر إلى اتفاقیات المناخ (اتفاقیة باریس مثًال) على أنھا خطوات مھمة إلى األمام للتصدي

آلثار تغیر المناخ.

“وعلى البلدان المتقدمة، التي تساھم بنسبة أكبر في تضرر المناخ، أن تتحمل مسؤولیة الرفع من االستثمارات في الطاقات

المتجددة وتعزیز إجراءات العمل المناخي، عبر تمویل المبادرات والمشاریع البیئیة التي تشرف علیھا جمعیات وجھات

محلیة، وذلك قصد تحقیق أھداف قصیرة المدى أھمھا تحدیث مساھمات األطراف المقررة والمحددة وطنیاً (NDC). كما

یجب علیھا ربط اإلسھامات المحددة وطنیاً باستراتیجیات التخفیف طویلة األجل مثل حمایة األراضي الرطبة الساحلیة،

وتعزیز فوائد الحراجة الزراعیة المستدامة، وإضفاء الطابع الالمركزي على توزیع الطاقة، وتأمین حقوق السكان األصلیین

في ملكیة األراضي، وتحسین نظم النقل العام. إن ھذا سیكون ھو مفتاح كفاءة استخدام الموارد، األمر الذي یعتبر حاسًما في

مواجھة تغیرات المناخ في ظل أزمة كوفید-19 وفي ما بعدھا.

“األنباء السارة ھي أن ھناك استعدادًا ورغبة واضحین لدى األمم المتحدة وصناع القرار إلشراك الشباب في رحلة مكافحة

تحدیات الفترة الراھنة، وكذلك لتنظیم مؤتمرات القمة الكبرى المعنیة بالمناخ. ومن الواضح أن الطاقة الھائلة للشباب تساھم

فعًال في قیادة وإدارة الشؤون العالمیة ومشاریع التنمیة.

“رسالتي الیوم إلى صناع القرار ھي كالتالي: وأنتم تعملون على تنمیة اقتصادكم بناء على دراسات علمیة دقیقة، تذكروا فعل

ذلك من أجل مجابھة التغیرات المناخیة. وضعوا ثقة أكبر في الشباب، قد تجدون فیھم قادة لقضیة تغیر المناخ.

“وأھیب بالطاقات الشابة أن تعمل أكثر مع الجماعات المحلیة من خالل التوعیة ونشر اإلحساس بواقع وآثار تغیرات المناخ

المستقبلیة عبر اعتماد مبدأ النھج القائم على المشاركة.

“وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدیر.”

من أجل بناء مستقبل أفضل:

باعتبارنا أحد شباب المغرب، نشعر بمسؤولیة خاصة حول التعبئة من أجل العمل المناخي مع مؤسسة األطلس الكبیر من

خالل تنظیم االجتماعات القائمة على التشارك على الصعید المحلي، وذلك من أجل مساعدة مختلف الجماعات على اكتشاف

احتیاجاتھا وتحدیاتھا، ولمناقشة ونقل ما تجوب بھ خواطرھم وقلوبھم إلى صناع القرار. تحرص مؤسسة األطلس الكبیر على
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إدماج طالب المدارس والنساء والفالحین وإشراكھم في تصمیم وإدارة مشاریعھم الخاصة حول البیئیة، وال سیما من خالل

مبادرة فالح إلى فالح التابعة للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة والتي ترسل نخبة من المتطوعین لمساعدة الناس على تطویر

مھاراتھم في الوصول إلى األدوات والمعلومات.

سنحت لي فرصة ال تقدر بثمن إلدارة مبادرة تعتني بالبیئة (مشروع سامي)، فرصة العمل مباشرة مع المدارس المغربیة

لصالح األطفال والتي تشمل زراعة األشجار المثمرة العضویة وإجراء دورات تكوینیة حول البیئیة لفائدتھم.

صحیح أن إجراًء بسیًطا كھذه العملیة لیست من المساھمات التي تحدث فرقًا كبیًرا أو تندرج بین الحلول المناخیة، ولكنني

أؤكد أنھا قادرة على ترك بصمة وتأثیر إیجابین على كوكبنا، ما دمنا نؤمن بالتطویر المستمر لجودة مدارسنا في جمیع

المستویات (بما فیھا نظام تعلیمي یراعي البیئة، ومرافق مناسبة وجیدة لتشجیع التوجیھ المستمر).

ینبغي أن یركز المھندسون ورجال األعمال والعلماء بشكل أكبر على التغییرات المناخیة وقدرتھم على بناء عالم أفضل

منطلقین من الواقع الذي یعیشھ السكان المحلیون.

االتحاد التكاثف أنجع سبیل أمامنا جمیعًا للمساھمة في ھذه الرحلة الطویلة والصعبة. وفي الحقیقة، لیس لدینا الكثیر من

الوقت. رحلتنا ھذه تستوجب من الكل الدفاع عن مناخنا في كل تفاصیل حیاتنا وفي كل خطوة نخطھا للتقدم نحو كوكب آمن.

بما أنا غایتنا ھي الكفاح من مواجھة تغیرات المناخ، فیجب علینا توحید جھودنا والعمل معًا من أجل تحقیق ھذا الھدف

المشترك، وستشكرنا األجیال القادمة على توفیر عالم أكثر أمانًا وصحة ونظافة.

USAID Farmer-to- الرشید منتصر من إقلیم الرحامنة بالمغرب ، وھو مدیر مؤسسة األطلس الكبیر لبرنامج

Farmer. كان عضو اللجنة التحضیریة لقمة األمم المتحدة األولى للشباب حول المناخ في نیویورك سنة 2019.

علوم و تكنولوجیاعامة ومنوعاتثقافة وفنونطب و صحةرياضیةامنیةاقتصاديةسیاسیة

مكتبة الفیديوانفوجرافیكمقاالت مختارةعربي و دولي

وكالة الصحافة المستقلة - 2020.
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