
 
                          

بالسخارت  - رسالٌة من الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السیدة جینین هین�س
 2020�مناس�ة الیوم العالمي لمكافحة التصّحر والجفاف لعام 

 
وتمّلح التر�ة، وتناقص الموارد المائ�ة، فإنه  إذ ُ�عاني العراق من مواسَم جفاٍف أكثَر تواُترًا وشّدة، وعواصَف رمل�ٍة وتراب�ة، 

العالم�ة قد �عَث رسالًة    19- ُمعّرٌض �شكٍل استثنائيٍّ للتصّحر وتدهور األراضي. إن نقص الغذاء الذي أثارته جائحة �وفید
 واقع�ًة مفاُدها أّن على العراق حما�ُة أراض�ه الهّشة وموارِد التنوِع البیولوجي على وجه السرعة. 

 
أنجبت التر�ُة الخص�ُة في بالد ما بین النهر�ن القد�مِة الزراعَة منذ آالف السنین. وال تزاُل الزراعُة عم�قَة الجذور في العراق   لقد

المعاصر على الرغم من احت�اط�اته النفط�ة الهائلة. إال أن التصّحر وتدهور األراضي �حرمان البالد من األراضي الصالحة  
 سین األمن الغذائي وتنو�ع اقتصادها المعتمد على النفط.للزراعة والالزمة لتح

 
وحتى قبل تفشي الجائحة، �ان أكثر من نصف العراقیین معرضین لخطر انعدام األمن الغذائي. لذلك، من الضروري أن �فَي  

ده �إعادة تأهیل نحو   كثَر استدامة. والسعي إلى زراعٍة أ  2035هكتاٍر من األراضي �حلول عام   350,000العراُق بتعهُّ
  

الروا�ط بین االستهالك  -هو "األغذ�ة. األعالف. النس�ج   2020إن موضوع الیوم العالمي لمكافحة التصّحر والجفاف لعام  
واألرض." وفي العراق �ما في جم�ع أنحاء العالم، نحن نفرض على أرضنا مطالَب متزایدًة ال َ�َسُعها َتحمُّلها إلنتاج الغذاء 

لإلنسان، والعلف الحیوانات، والنس�ج للمال�س. وُ�ؤدي تزایُد أعداد السكان وتغیر المناخ إلى تفاقم هذه الضغوط، ولكن، من  
 خالل حّل المشكالت ومشار�ة المجتمع والتعاون الوثیق على جم�ع المستو�ات، �مكننا مكافحة تدهور األراضي. 

 
�ف�ة الحّد من تأثیرنا الشخصي. والبدا�ة الجیدة هي التوقف عن إهدار الطعام. فمن  في الواقع، �مكننا أن نبدأ بتعل�م أنفسنا �

خالل إهدار الطعام، نحن نهدر األرض والم�اه والتنوع البیولوجي. �لُّ فرٍد لد�ه قراٌر لیتخذه، ول�س هناك قراٌر أصغُر من أن  
 ُ�حدث أثرًا.

 
 أرٌض صح�ة = أفراٌد أصحاء. 
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