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ر  يوم مكافحة الجفاف والتَصحُّ

  الغذاء. األعالف. األلياف.  

 2020حزيران/يونيو  17

 

 تنظمه األمم املتحدة في 
ٌ
ر هو حدث ز في عام  17إنَّ يوم مكافحة الجفاف والتَصحُّ

ِّ
على تغيير املواقف  2020حزيران/يونيو من كل عام، وُيرك 

ِّك الرئيس ي 
حر 

ُ
رالعامة إزاء العامل امل  وتدهور األراض ي: عمليات اإلنتاج واالستهالك البشرية املتواصلة بال توقف. للتَصحُّ

ع الحضري والبنية التحتية. وشهد ما يقرب من  ت املنافسة على األراض ي ألغراض الزراعة والتوسُّ % من جميع 75لقد تزايد الطلب واشتدَّ

 على ذلك، فإنَّ صحة األراض ي الحالية ال
ً
ل أكثر من أي وقت مض ى. وعالوة  عن حالتها الطبيعية، وتسارعت وتيرة التحوُّ

ً
ال صالحة األراض ي تحوُّ

ر املناخ. لل  زراعة وإنتاجيتها آخذٌة في التراُجع، مع تفاقم حالتها بفعل تغيُّ

لقد شرعت بعض الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في اتخاذ اإلجراءات الالزمة، ولكن فرادى املستهلكين واملنتجين هم الذين يحملون 

ب ضمان توفير الغذاء وامللبس لعشرة  
َّ
ان األرض بحلول عام مفتاح التغيير السريع. وسيتطل

َّ
لون ُسك

ِّ
 تغييراٍت   2050مليارات نسمة يشك

َ
إحداث

ر بدوره على املمارسات التجارية وسياساتها. ولذلك، يسعى يوم مكافحة الجفاف والتَص 
ِّ
ر فورية في أنماط الحياة، األمر الذي يمكن أن ُيؤث  حُّ

ه من مالبس مصنعة من ألياف، وهي مواد تأتي جميعها من األرض التي تساند إلى تسليط الضوء على مقدار ما يأكله الناس من طعام وما يرتدون

 جميع أشكال الحياة. 

 أثر الغذاء واألعالف واأللياف 

ساهم النباتات والحيوانات في توفير معظم ما نحتاج إليه من غذاء وملبوسات وأحذية. وهذا يعني أنَّ الغذاء واألعالف )الحيوانية( وا
ُ
أللياف ت

اني وزيادة الطبقات املتوسطة على الصعيد )إلنتاج  
َّ
املالبس( تتنافس جميعها على األراض ي الصالحة للزراعة. ويتزايد الطلب بسبب النمو الُسك

 العاملي. 

 الغذاء

، مليون هكتار إضافي من األراض ي الزراعية، وهي مساحة تبلغ ضعف مساحة الهند    593، سيلزم توفير نحو  2050بحلول عام   •
ً
تقريبا

 بمستويات عام 
ً
 .2010مقارنة

ْعرات الحرارية من  74,000خالل الفترة نفسها، سيحتاج العالم إلى إنتاج  • تريليون ُسْعر حراري إضافي، أي ما يعادل زيادة في السُّ

 1%.65املحاصيل بنسبة 

لث من جميع األغذية املنتجة كل عام أو يتعرِّض للهدر، في الو  •
ُ
مليون شخص من نقص   821قت الذي ُيعاني فيه  ُيفقد ما مقداره الث

% من مساحة 30مليار هكتار، أي ما يقرب من    1.4مليار طن من املواد الغذائية على امتداد مساحٍة تبلغ    1.3وهذا يعادل    2التغذية.

ل هذه املساحة مسطحات تتجاوز رقعتها دولتي كندا والهند مجتمعتيْ 
ِّ
  3ن. األراض ي الزراعية في العالم. وُتمث 

 

 بحلول منتصف القرن ـ وهو ما يزيد  13و 10قد يصل الطلب على املياه في عمليات إنتاج الغذاء إلى ما بين   •
ً
تريليون متر مكعب سنويا

 عن مجمل ما يستهلكه الناس اليوم من املياه العذبة بثالث مرات ونصف.

 
1 https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf 
2 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html 
3 http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en ;/http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf ;
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf ;and 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_FOOD-WASTAGE.pdf   

https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_FOOD-WASTAGE.pdf
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 األعالف

ل األراض ي املستخدمة في الرعي وإنتاج الحبوب  •
ِّ
  4% من األراض ي الزراعية على الصعيد العاملي.80إلطعام الحيوانات ما نسبته ُتمث 

ب إنتاج لحوم البقر في أوروبا أراٍض تتجاوز مساحتها األراض ي الالزمة إلنتاج الحبوب بنحو  •
َّ
 مرة.  80يتطل

ها تحتاج أ85تأتي نسبة  •  إلى أراٍض إلنتاج األعالف. % من تجارة الفراء في العالم من حيوانات املزارع، مما يعني أنَّ
ً
 يضا

 األلياف

مليون  115وهي مساحة تبلغ أكثر من  –% 35، من املتوقع أن يزيد استخدام األراض ي في صناعة األزياء بنسبة 2030بحلول عام  •

  5هكتار، أي ما يعادل مساحة جمهورية كولومبيا.

شتراة في االتحاد األوروبي لكل  •
ُ
 ٪ خالل بضعة عقود.40شخص بنسبة ارتفعت كمية املالبس امل

.  93تستهلك صناعة األزياء حوالي  •
ً
  6مليار متر مكعب من املياه سنويا

 تدهور األراض ي

ع املدن وصناعة الوقود، وهو ما يلتهم األراض ي كذلك بمعد   مع توسُّ
ً
الت سريعة. إنِّ إنتاج الغذاء واألعالف واأللياف الُبدِّ له من أن يتنافس أيضا

ل األراض ي وتدهورها بمعدالٍت غير مستدامة.وتتمثل الن  تيجة النهائية في تحوُّ

نتجة في السابق.  •
ُ
 اليوم، تدهورت أراٍض تفوق مساحتها ملياري هكتار كانت من بين األراض ي امل

ل، وذلك إلنتاج الغذاء واألعالف واأللياف والوقود في املقام األول. 70تعرِّض أكثر من  • ظم اإليكولوجية الطبيعية للتحوِّ % من النُّ

 %. 90، قد تصل هذه النسبة إلى 2050وبحلول عام 

ر املناخ  تغيُّ

ر املناخ، األمر ال  من االنخفاض بسبب تغيُّ
ً
ذي سيؤدي إلى عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة إنتاجية  سوف يشهد حجم األراض ي املنتجة مزيدا

ر املناخ.   األرض. بيد أنَّ استخدام األراض ي في الغذاء واألعالف واأللياف ُيساهم بدوره في تغيُّ

راجة وغيرها من أشكال استخدام األراض ي. •   7يأتي ما يقرب من ربع انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة والح 

في املائة من مجموع االنبعاثات عند إدراج األنشطة السابقة لإلنتاج الغذائي واألنشطة  37ترتفع هذه االنبعاثات إلى ما يصل إلى  •

 الالحقة له. 

ب إنتاج املالبس واألحذية في  •  50% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وهو رقم من املتوقع أن يرتفع بنسبة 8يتسبَّ
ً
% تقريبا

 .2030ول عام بحل

 

 

 ما يمكننا القيام به 

 
4 http://www.fao.org/animal-production/en/ 
5 https://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf 
6 https://inmotion.dhl/uploads/content/2019/03_Fashion/whitepaper.pdf59=# 
7 IPCC )2014( https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg/3 

http://www.fao.org/animal-production/en/
http://www.fao.org/animal-production/en/
http://www.fao.org/animal-production/en/
https://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://inmotion.dhl/uploads/content/2019/03_Fashion/whitepaper.pdf#=59
https://inmotion.dhl/uploads/content/2019/03_Fashion/whitepaper.pdf#=59
https://inmotion.dhl/uploads/content/2019/03_Fashion/whitepaper.pdf#=59
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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ي،  مع إحداث تغييٍر في سلوك املستهلكين والشركات، واعتماد تخطيٍط أكثر كفاءة الستخدام األراض ي وممارسات أكثر استدامة في إدارة األراض 

 8خدمات.سيكون لدينا ما يكفي من األراض ي لتلبية الطلب على الضروريات وعلى مجموعٍة أخرى أوسع من السلع وال

ستهلك في املناطق الحضرية أو في ُبلداٍن أ
ُ
ر والعوملة يعني أنَّ تدهور األراض ي مدفوٌع بالطلب على املنتجات التي ت خرى. ويضع إنِّ وجود التحضُّ

. فالخيارات التي يتخذها الناس عند شراء  
ً
 عن تدهور األراض ي على عاتق فرادى املستهلكين جميعا

َ
الطعام أو املالبس لها عواقب ذلك املسؤولية

 طويلة األجل على األرض، وعلى األجيال املقبلة.

 ألنَّ 
ً
 إيجابيا

ً
دين تتسم بالحساسية الشديدة للغاية إزاء خيارات السوق الفردية.  اتسياس يمكن للمستهلكين أن ُيحدثوا فرقا ِّ

ور 
ُ
الحكومات وامل

ب في تدهور  األراض ي، فإنَّ املوردين سوف يخفضون تدفق املنتجات التي تتسبب في تدهور األراض ي، فإذا اشترى كل مستهلك منتجاٍت ال تتسبَّ

 يرسلون إشارة قوية إلى املنتجين بضرورة إجراء التغييرات الالزمة من أجل البقاء في السوق. سوف و 

أخرى وخفض انبعاثات الكربون. ويمكن للتغيير وبالتالي، فإنَّ تغيير نظامنا الغذائي وسلوكيات التسوق يمكن أن تحرر األراض ي الستخداماٍت 

 مليون هكتار من األراض ي.   240و 80الغذائي وحده أن يحرر ما بين 

 هناك إجراءات محددة يمكن أن يتخذها املستهلكون، وتشمل:

، ويشمل أطعمة نباتية  •
ً
ومنها ما يعتمد على الحبوب الخشنة والبقوليات والفاكهة والخضروات   -االنتقال إلى نظام غذائي أكثر توازنا

رات والبذور. فمن شأن هذا النظام الغذائي أن ُيساهم في تحسين الصحة، والحدِّ من الطلب على األراض ي الزراعية واملياه،   واملكسَّ

ر املناخ والتكيُّف معها والحفاظ على املوائل. واملساهمة في ا  لتخفيف من آثار تغيُّ

•  .
ً
علف بأعالٍف منتجة محليا

ُ
 التأكد من أنَّ اللحوم التي تستهلكونها ُتنتج بصورٍة أخالقية ومستدامة، وال سيما من حيواناٍت ت

 في األسواق املركزية من أجل دعم  شراء االحتياجات املنزلية من أسواق املزارعين املحلية والبحث عن منتجات مزر  •
ً
وعة محليا

 املزارعين املحليين والحدِّ من البصمة الكربونية للغذاء من املزرعة إلى مائدة الطعام.

كر مكوناتها، بما في  •  مركزية تلتزم بالكشف عن أماكن إنتاج املنتجات وذ 
ً
، اختاروا سوقا

ً
ر عليكم شراء أغذية مزروعة محليا

َّ
إذا تعذ

رها على األرض، كل ذلك من خالل مسح الشفرة التعريفية )الباركود(. وهناك كثير من األسواق املركزية التي تستثمر اليوم ذلك تأثي

ع الغذاء "من املزرعة إلى مائدة الطعام". blockchain) سلسلة الكتل / في حلول تقنية سلسلة السجالت املغلقة  ( لتتبُّ

التقليل من هدر الطعام من خالل شراء ما تحتاجون إليه فقط، والتخطيط لوجبات طعامكم، والتبرع باملواد الفائضة غير القابلة  •

 للتلف لبنوك األغذية املحلية.

 وجبة خفيفة صحية في متناول اليد. زراعة أشجار الفاكهة في ساحات املدارس وفي الحدائق العامة لتوفير  •

 زراعة الخضروات في أمالككم الخاصة. •

 من املبيدات واألسمدة الكيميائية. •
ً
 تجهيز السماد في البيت واستخدامه في حديقته أو في حدائق الحيِّ بدال

 ياه ومنع تلوث املوارد الطبيعية.إصالح املالبس والتبرع بها واستبدالها مع الغير وتجنب املوضة السريعة، بما ُيساهم في توفير امل •

ع عليها »ليو فانغفي«، سفير األراض ي لدى  • ستعمل ملرٍة واحدة، مثلما يشجِّ
ُ
 من املناديل الورقية التي ت

ً
استخدام منديل قماش ي بدال

 
ً
ر في الصين. فالفرد الواحد الذي يستخدم ثمانية مناديل ورقية يوميا ل إلى املناديل   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التَصحُّ إذا ما تحوِّ

 عمرها 
ً
، والتي تمتصُّ  20القماشية القابلة إلعادة االستخدام سيكون قد أنقذ بعد سنٍة واحدة شجرة

ً
كلغ من ثاني أكسيد  60عاما

كسجين. 
ُ
 من األ

ً
 واحدا

ً
نا
ُ
 الكربون وُتطلق ط

فصل الشتاء، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية زراعة أسقف خضراء لتبريد املنازل في فصل الصيف ومنع فقدان الحرارة في  •

 الخاصة بكم.
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