
الموضة السر�﮵عة
أ�﮵ن �﮴ذهب موضة األسٮ﮳وع المايض؟



مٮ﮳ىن "را�﮲ا �﮳الزا" 
الد�﮵شـٮ﮵ة �﮳ـضواح�� العاصمـة الٮ﮳ـنـع�

في صباح يوم الثالثاء 24 إبريل 2013 عــــلت أصـــــوات تحــّذر من خـــــــطورة التصـــدعــــــــات 
غير اآلمنة في جدران مبنى "رانا بالزا" بــــضــــواحــــي العــــاصـــمـــــة البــــــــــنــــغــــالديــــشــــيـــــة 
"دكا"، وذلك بسبب عدم تحّمل الــمـبنى من الناحية الهيكلية األدوار العــــليا المبنية دون 
ترخيص. كان المبــــــنى الـــمكون من ثمانية طوابق يضم عدًدا من مصانــــــــع الـــمـــالبس 

لمنافذ ماركات عالمية كثيرة، رغم أن تصمــــيـــــم الــمبــــــنــــى الــــمــــخـــصـــــص 
للــــــمـــــــحــــــــالت الـــــتــــــجــــــاريــــة ال يتحمل اهتزازات ماكينات المصانع. 

النتيجة الطبيعية لمثــــــل هــــــذه االحــــتـــجـاجـــــــات هــي إخالء المبنى الذي يضــــم أكثر من 
5000 عامل، ويغلق. وبالفعل، أغلقت المحالت التجـــــاريـــة والـــبـــــنـــوك فــــي الـــطــــابــــق 
األول أبـــوابــهـــــا، لــــكـن صاحب المبنى "سهيل رانا" تجــــاهـــل ذلك، وأصّر على أن المبنى 
آمن، وأجبر العمال على الحضور، وذلك بتهــديــدهم بوقــــف رواتـــبهم إن رفضوا العودة 

إلى العمل. 
في صباح اليوم التالي لم يكن مفاجًئا انهيار المبنى مخّلــــًفــــــا وراءه 1134 قــتـــيـــًلا، وأكـثر 
من 2500 عامل مصاب، أكثرهم من النساء واألطفال. ومـــن نــــجــــا كـان عليه أن ينتظر 

تحت أكــــوام الركـــام والمــــــاكـــــيـــنات ساعات أو حتى أيام.   
واجه صاحب المبنى تهمة الالمباالة بأرواح العــــمـــــــال، واالهــــــتـــمـــام بــــاألربــــاح فــقط. 
وأنكرت كبرى شركات األزياء العالمية مسؤوليتها عن الكارثة، مبررة أنها لم تكن تعلم 
أن المالبس تصنع في مثل تـلــك األمــــــاكن، رغــــــم أن التحـــقـــيـــقــات أثبتت بعد ذلك أن 
المالبس التي كانت تصنــــــــع فـــيــــهـا تابعة لــبــعـــــــض مـــاركـــات التـــجـــزئـة مثل "مانجو" 
و"بينيتون" التي لم تهتم بمـــعـــــايـــيـــر السـالمة وال عدالة األجور التي يطّبقها الموّردون. 
الخســــــائــــر لـــم تــنـحصر في األرواح البشــريـــة فقط، بل كشفت أيًضا عن الوجه القبيح 

للموضة العالمية التي تصنع مالبسها في ظروف عمل غير آدمية.



مٮ﮳ىن "را�﮲ا �﮳الزا" 
الد�﮵شـٮ﮵ة �﮳ـضواح�� العاصمـة الٮ﮳ـنـع�

انفجرت احـــتــــجــاجات في أنحاء العالم مطالبة بتحسين ظروف العمل وحقوق العمال 
وتطبيق معايــيــــر الــســـــالمــــة في العمل، وأدت تلك الضغوط إلى القبض على صاحب 
المبنى و18 شخًصا من أصـــحـــاب الـمصـانــــع اتّهموا بخرق قانون البناء، لكن األهم هو 
فتح نقاش حول ما يســــــمـــــى بـ"الموضة السريعة"، االسم المستوحى من مـــصـــطلح 
"األكل السريع" ألن شركــــــات المـــــوضة السريعة تستطيع االنتقال من مرحلة الفكرة 
والتصمـــيـــم إلـى مرحلة التوزيع والتـــسويق والبيع في مدة قصيرة، وهو ما يطلق عليه 

"المهلة الزمنية".
ظهر نموذج الموضـــــة الســــــــريــعة في العالم أول مرة بداية التسعـــيـــنـــيـــات عــنـــدمـــا 
افــتـتـحت شركة "زارا" في نـــــيــــــويــورك. كـان هذا النموذج يضخ مالبس جديدة ورخيصة 
وعصرية في األسواق كل أسبوع لبيــــــعـــــها للمســتهلكين تلبية لطلبهم المتزايد على 

الشراء. 
حققت "زارا" نجــــــاحـــــًا كـــــبــــيــــًرا فــــي تــــنــــفيذ هذا النموذج من التصنيع حتى أصـــبـــحــــت 
الـــــمـــــهــــلـــة الــــزمـنية في صناعتــــــهـــــا للــــمالبس أسبوعين فقط عام 2012، ثم تبعتها 
بقية الماركات العالمية مـــحــــاولــة نسخ هذا النجاح. فأصبحــــت المهلة الزمنية لشركة 

"إتش آند إم" 8 أسابيع، و6 أسابيع لشركة "فوريفر 21".
وكنتيجة حتمية لهذا النموذج تلــقى تلك المــــالبــــس بــعد ارتدائها عدة مرات لتستبدل 
بها أحدث صيحات الـــمــــــوضـــــة الــتـي لم تعد ترتبط بموسمين أو 4 مواسم محددة في 
العام كــــمــــا كــــان مـــّتبـــًعا، بل تــــحـــولــــت إلى نـــشاط ترفيهي بواقع 52 موسًما سنويًّا. 
هكذا انتقلت الثقافة العالمية في شراء المالبــــس إلى هـــــذا النـــــمــــوذج غــيــر مــهــتمة 

بنتائجها السلبية على البيئة واالقتصاد وحقوق اإلنسان.
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شـــركــات األزيــــاء الـــعـــــالمــيـــة كـــانـت تعرض مالبسها في 
موســــمـــيـــن, ثـــم في 5 مـــواســــم, ثم أتــت شركات الموصة 
الســـريــعة مثل '' زارا '' التي عرضت مالبسها في 24 موسم



الموضة السر�﮵عة

والٮ﮳ٮ﮵ئة



الموضة
السريعة والبيئة

في مقابل توفير الموضة السريعة (مالبـــس جـــديـدة ورخيصة) تدفع البيئة الثمن. إنتاج 

األلياف الصناعية التي تدخل في صناعة مالبس الــمـــــوضــــة السريعة تتطلب استخراج 

كميات كبيرة من الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل البـــتــــــرول الــــمــــطـــــلـــــوب إلنـــتاج 

البوليستر واألكريليك والنايلون، حيث يستخدم حوالي 70 مــــــــلـــيـــــون برميل من النـــفــــط 

سنويًّا في أنحاء العالم لصنع ألياف البوليستر.

كذلك تقّطع الغابات الستخراج مادة السليلوز المـوجـــــودة في لحاء األشجار أو سيقان 

بعض النباتات، ثم معالجتها إلنتاج الفسكوز، وهـــــو الـــحــــريــــر الصناعي، ما يهدد أنواًعا 

كثيرًة من النباتات والحيوانات باالنقراض، ويؤثر بالسلب أيضـــًا فـــــي الــــنظــــام والتوازن 

البيئي. ففي إندونيسيا على سبيل المثال ال الحصر أزيل ما يقرب من 80% من الغـــابات 

المطيرة خالل السنوات العشر األخيرة.



وحتى بعد عملية الشراء، في كل مرة تغسل المالبس المصنوعة من األلياف االصطناعية 

يصـــــل كثــــير من المواد الكيميائية المستخدمة في صباغة المالبس وأكثر من 700 ألف من 

األليــــــاف البــــالســـتــيــكيـــة الدقيقة إلى المسطحات المائية مثل األنهار والبحيرات والبحار.  

الموضة
السريعة والبيئة



إلى جانب الخطر البيئي الذي تسببه المواد الكيميائية 
المستخدمة في صباغة المالبس هناك مشكالت صحية تؤثّر 

مباشرة في صحة اإلنسان مثل مشكالت الجهاز الهضمي 
وتهّيج الجلد وارتفاع احتمالية اإلصابة بالسرطان، أما األلياف 

البالستيكية الدقيقة، فتتحلل ببطء، وتنتج مادة سامة تضر 
بالكائنات البحرية والنباتات التي قد يتغذى عليها اإلنسان، 
ولم يعرف حتى اآلن مدى خطورتها على صحته على المدى 

البعيد، وكذلك تسبب أضراًرا بالغة للتنوع البيولوجي. 

الموضة
السريعة والبيئة



الموضة
السريعة والبيئة

في مقابل توفير الموضة الســـريــعة (مالبس جديدة ورخيصة) تـدفع الـبـيـئة الثمن.
 إنتاج األلياف الصناعية التي تدخـــــل فـــي صـناعة مالبس الموضة السريعة تتطلب 
اســتــــخراج كـــمـــيـــات كـــبيرة من المـــــوارد الــــطـــبـــيـــعــية غير المتجددة مثل البترول 
المطلوب إلنتاج البــــوليستر واألكريـــلـــيــك والنــــــــايــلـــون، حيث يستخـــدم حــــوالـــــــــــي 
70 مــليـــــون بــرميل من النفط سنويًّا في أنحاء العالم لصنع ألياف الــــبـــــولـــيــســــتر.
كذلك تقّطع الغابات الســـتـــخـــراج مـــــادة الســـلـــيــلوز الموجودة في لحاء األشجــــار 
أو سيقان بعض النباتات، ثم معالجتها إلنتاج الفسكوز، وهو الحـــريـر الـــــصنــــاعــــي، 
ما يهدد أنواًعا كثيرًة من النباتات والحيوانات باالنقراض، ويؤثر بالسلب أيـــــضــًا فــي 
النظام والتــوازن البيئي. ففي إندونيسيا على سبيل المثال ال الحصر أزيل ما يقـــرب 

من 80% من الغابات المطيرة خالل السنوات العشر األخيرة.
وزراعة القطن الذي يدخل فـــي تــــصــــنـيــع المواد الخام المستعـــمـــلـــــة فــــي صناعة 
المالبس تستهلك ربع المـــــبــــيـــدات الحشرية في العالم، حيث تتــــأثر البيئة بشكل 
سلبي، إضافًة إلى استهالك كـــمـــيات كبيرة من المياه في أثــــنـــــاء زراعــــتــــه، فــــفــــي 
أوزبـاكستان، حيث تسيطر زراعة القطن،اضمحلت األنهار وتحولت إلى برك صغيرة.

ومياه الصرف الصحي التي تلقــــيـــها مصانع المالبس تختلط بمياه األنهار، ما حّول 
األنهار في الصــــيــــن والهند وبنغـــــالديــــش إلـــى مـــنـــاطــق مـليئة بالمواد الكيميائية 
المسببة للسرطـــــان، حـــيـــــث تتعمد الماركات العالمية تصنيع المالبس في بلدان 

نامية ال تحــــكــــمــــهـــــا قــــوانـــيــــن صـارمة تتعلق بالبيئة. 



حـــقـائـق
عن صناعة الموضة

زيـــــــــادة %10

فـــي آخـر 20 عاًمــا

مـــــن الــغـــــــازات الـــــدفيـــــئـة
(وهي الغازات المـــســــببـــة لالحتباس الحراري)

التــي تـنـــتــجـها المنسوجات
أي ما يعادل الكمية الــتـــــــي يشربها
شخص واحد خالل سنتــيـــن ونصف.

2700 لتر من المياه
إنتاج قميص واحد من القطن يـستهلـك

قطعة من المالبس إلـــــى
مكّب النفايات كل أسبوع. 

ترسل 11 ملـيون
في المملكة المتحدة وحدها

تشّكل مادة البوليستر

%60
من المواد المستخدمة فـي صناعة 
المالبس في العالم، وتستخرج من 
البـــتــــرول الــــخـــام، ويــــتـــضـــــاعــــــف 
االستهــــالك مـــنذ بداية األلفينيـــات

في أنحاء العالم

840 مـــــلــــــيــــــون
تنتج ماركة "زارا" وحدها

قطعة مالبس سنويًّـا، وتضخ
في متاجرها التي تبلـــغ عددهــــا

6000 مـــــتـــــجــــــــــر
في عام 2015 أنتج

150 مليار
قطعة مالبس.

بنسبة %40
فـــي آخـــر 20 عاًما

زيادة استهالك المالبس

بعض مواد النسيج
تــــحــــتـــــاج إلـــــى أكـثر
من 200 عام للتحلل

من المواد المستخدمة فـــي صناعة
مالبس المـــوضـــة الســــريعة يمكن
إعادة تدويرها إلى مالبـــــــــس جديدة.

أقـــــــل مــــــــــن %1

زاد اإلقبال على شراء المالبس

وتستهلك هذه المالبس خالل نصف
المدة التي يجب أن تستـــهـــــلك فــيها.

بــــنــــســـبـــــــة %60

من انـبـعاثـات الـكـربون واستهالك المياه
والمخّلفات إذا طال استخــــــدام المالبس

مـــــن 20 إلى %30

مــــدة 9 أشــهر فقط

يمكن تقليـــل ما يقرب



2.0%

3.7%

0.3%

7.0%

24.0%

28.0%

35.0%

األلياف البالستيكية الدقيقة
طالء السفن

غبار المنتجات التي يصنعها اإلنسان
المنسوجات اإلصطناعية

مستحضرات العناية الشخصية
الدهانات المستخدمة في طالء العالمات على األسفلت

إطارات السيارات

نسبة رقائق البالستيك
في مياه البحار حسب النوع



غسيل المالبس
المصنعه من األلياف االصطناعية

وصول األلياف الصناعية الدقيقة
في ميــــاه الــصــــــــرف ثم اختالطها

بالمحيطات واألنهار

تدخل األلياف االصطناعية
الدقيقة في غذاء األسماك

دخول األلياف االصطناعية إلى أجسامنا
من خالل التغذية على تلك األسماك تلوث المياه

باأللياف الكيماوية

المالبس االصطناعية



من إجمالي المالبس المصنوعة
يمكن إعادة تدويرها إلى مالبس جديدة

من إجمالي المالبس المباعة في دول
االتحاد األوروبي تردم في مكب النفايات

النفايات

1% 80%



إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
النــــاتـــــج عــــــن الـــــرحــــالت الـــجــــــــــــويـة

والبحرية حول العالم

إجمالي انبعاثات ثاني أكســـيــــــــــــد الـــكربون
الناتج عن استخدام البترول من أجل إنتاج
مادة البوليستر الالزم لصناعة المــــــالبس

10%
5%

التلوث الناتج
عن صناعة المالبس مقابل تلوث الطيران



الموضة السريعة واالقتصاد
تـســتـثــمــــر مـــاركــــات الـــمـــوضة السريعة مليارات الدوالرات في الدول النامية خالل إنشاء 
مصانعها مثل الهـــنــــد وبـــنـــغــــــالديش وباكستان وكمبوديا تجّنًبا لدفع الحد األدنى لألجور 
المرتفعة التي تطّبقها حكومــــات الــــدول الــمـتقدمة، فيتقاضى العاملون في مجال تصنيع 
المالبس رواتب هزيلة ال يستطـــيـــعـــون حــتى المــفــاوضة على زيادتها، فيعيشون في فقر 
شديد. من هنا تأتي صناعة المالبس  بين أكثـــــر المـــجاالت التي تقود إلى العبودية الحديثة. 
ومن ثم ال يسهم هذا االستثمار في تـــــطـــــور الـــــدول النــــاميـــة أو ارتــفـاع مستوى معيشة 

مواطنيها، وإنما يهتم فقط باستغالل األيدي العاملة الرخيصة. 



قبــل انــتشار الفيروس كان عمال تصنيع المالبس يتقاضون بمعدل 110 
دوالرات فــي الشهر. ورغم عدم كفاية األجور لمتطلبات المعيشة استمر 
العمل داخــل المصانع في أثناء انتشار الفيروس دون أي تطبيق لمعايير 
السالمة والـــتــباعد االجــتماعي الذي يعد مستحيًلا في ظل ظروف العمل 
الصعبة، إضافًة إلى عـــدم تـــوفــــر أدوات ومــعــــدات الحماية من الفيروس. 

هكذا يفّضل العمال الموت مرًضا بدًلا من الموت جوًعا. 

بسبب تزايد وتيرة إنــــتـــاج الــمـــالبـــس زادت نــســــبة الهــــــدر كـــــــل عام، فحوالي 500 
مليون دوالر تلقى فــي مكّب النفايات على شــكـــــل مــالبــس جـــــديــــدة لـــم تشتر حتى 
إلفساح مجال لمـــالبس جديدة وإيهام المستهلك أن علـــيـــه اقتـــــنــــــاص الــفــرصة 
الحصول على هذه المالبس في أقصر مدة ممكنة من جهة، والـــتـــقـــصــــــــيـــــر فـــــــــي 
إعادة تدوير الخامات المستخدمة في تصنيعـها إلـــى مالبس جديدة من جهة أخرى.
األموال التي تهدر كل عام كفيلة بــــــزيــــــادة رواتـــــب الــــعـــــامـــلـــيــن في مجال صناعة 
المالبس، أو حتى تحسين ظروف عــــــمـــــلــــهـــــم بـــــــدًال  مـــــن انـــتــــهــــاك حـــقـــوقهم. 
مع انتشار فيروس كورونا وإغالق المحالت التــــجــــاريـــــة في أنحاء العالم ألــغـــيـــــــت 
طـــلــبـــات تـصنيع المالبس،  ما أثّر سلًبا في أكثر من مــــلـــيـــونـــي عــــامــــــل مـــا بــــيــــن 
تخفيض أجور أو تسريح، ألن الماركات العالمية ال تـــــعــــتـــبـر العاملين في مصانـــــــع 
التـــوريـــد جزًءا من مسؤوليتها. ومن اســـتـــــمـــــر في عمله، خــــفـــّضـــت ســــــــاعـــــــــــات 

عمله، فقّل راتبه.   

الموضة السريعة
واالقتصاد



من العمـــــال البنغالديشيين
نسبـــة 100%
ونسبة 99%

نسبة 73%
من المالبس تردم في مكّب النفايات

من العملة األجنبـية في بنغالدش
تأتي من مجال تصنيع المـــــالبـــس

نـــسبـــــة 83%

في الواليــات المتحـدة يفّضلون شراء
مالبــس الـــمــــوضـــــة الـــــســـــــريــــعـــــــة

%88 من المستهلكين

وفــــي أوروبا 46%
وفــــــي الهــند 25%
وفي الصيـــن 21% 

أكثر ماركات الموضة
السريـعة انتشـاًرا في العالم

ماركة "يــــونــــيــكـــلـو" 21%
ماركة "إتش آند إم" 18%
مــــــــــــــــــاركــــــــة "زارا" 18%

يمكن إعادة تدوير أقل

 مــــــــن 1% 
من المالبس في خط إنتاج جديد

حقائق إضافية

من العمال الفيتناميين في صناعة الموضـــة
السريعة يـكسبـون أقل من الدخل الضروري
الذي يلّبي االحتياجات األساسية للمــــــعيشة
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رسم بياني يوضح اعتماد بنغالدش على صادرات المالبس
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ال يمــــكــــن تــــحــــديــــد عدد األشخاص العاملين في تصنيع المالبس العالمية 
بشكل دقــــيــــق، ألن عــــمـلية التصنيع نفسها تدخل ضــمـــن شـــبـــكة معّقدة، 
لكنه يقّدر بنحو 300 مليــون شخص، من ضمنهم حوالي من 25 إلى 60 مليون 
شخص يعملون في تـــلك الصناعــــة بشـــكل مــبــاشر معظمهم من النساء. 
واحدة من كل ثالثة نســــــــاء يــــعـــــمــــلــــن فــي هذه الصناعة تعّرضت للتحرش 
الجنسي خالل العــــام الـــــماضي. وإن لم يتـــــعــــرضــن للتحرش الجنسي، فمن 
ا. فـــفــــي كـــثــيــر من الحاالت يفشـــلـــن فــــي  المؤكد أنهن عنفن جسديًّا ولفظيًّ
االنتـــــهـــاء مـــن تـــصنيع عدد المالبس المطلــــوبة منهن في نهاية اليوم، ألنه 
يفوق طاقتهن في اإلنتـــاج، فـــيـــتـــعـــرضــــــــن لـإلهـــــانـــة أو الحرمان من الوقت 

المخصص للراحة أو حتى منعهن من شرب المياه. 

الموضة وحقوق اإلنسان



إضافًة إلى عدم الشعور باألمان، يتعّرض 40% من العاملين في صناعة 
المالبس لحـــوادث حــــريـــق في أمــــاكـــن الــعمل، فعادًة ما تتكرر الحرائق 
واإلصابات واألمراض في بيئة عمل صناعة المالبس، حيث قلة التهوية 
واستنشاق المواد السامــــة، مـــثـــل غـــبـــار األليـــاف، في ظل عدم تجهيز 
المصانع بأدوات مثل القفازات واألقنعـــة وأحذيــــة األمـــــان الـــــتي تحمي 

العمال من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أثناء عملهم. 

الموضة السريعة
وحقوق اإلنسان



الموضة السريعة
وحقوق اإلنسان

لم يسلم األطفال من العمل في مجال صناعة المالبس، حيث 
إن هـــذه الـــصــناعة ال تتطلب مهارات متقدمة، فقد أثبت تقرير 
وزارة العمل األمـــريـــكـــيـــة لــــــعام 2018 أن أطفاًلا في األرجنتين 
وبنغالديــــش والبـــرازيل والصيــــن والهند وإندونيسيا والفلبين 
وتركيا وفيتنام يجبــرون على العمل في مجال صناعة المالبس. 



يستــغــــل أصـــحـــاب العمل بؤس السكان الذين ال يمتلكون 
خيارات سوى العـــمـل مقابل أي أجر، وتحت أي ظروف عمل، 
لدرجة أن االتحـــــاد األوروبي يصــــــف ظروف العمل في مجال 
صناعة المالبـس في آسيا بأنــــها "عمل بالسخرة". كذلك ال 
يسمح لعــمـــال تصنيع المالبس تشكيل نقابات للدفاع عن 
حقوقهم ألن القـوانين الحكومية واللوائح الخاصة بصناعات 
التصدير ال تســــمـــح بذلك في بنغالديش على سبيل المثال. 

الموضة السريعة
وحقوق اإلنسان



أرقام الموضة
في ميدان حقوق اإلنسان

فــــــقـــــط من العــــــمــــــــال الـــــذيـــن سّرحوا
من مصانع المالبس بقية مستحقاتهم.

تسّلم 3.5%

الحد األدنى القانــــونـي لألجور الذي يتقاضاه عمال
تصنيع المالبس في بـــنـــغـــالديـــش رســـــمــيــًّا هو

تلك القيـــمـــة تــمـّثل نصف األجر الذي يكفي الفرد
لسد المــــتـــطـــلـــبــــات األســـــاســـيــــة للــمــعـيشة.

96 دوالًرا شهريًّا

عمال تصنيع المالبس يعملون

7 أيـــام فـي األســبوع
ا بواقع من 14 إلى 16 ساعة يوميًّ

أحيانًا ال يتقاضى العمال أجوًرا على ساعات الـعـمـل
اإلضـــافـــيـــــة، وال يـطالبون بها خوًفا من تسريحهم

من العمل حال رفضهم.

يعمل 168 مليون طـفـل فـي مجال
صـنـــاعــــة الـــمــــالبـــــس فـــــــي أنحاء العالم

مع انتشـــــار فــيــــــــــروس كورونا في بنغالديـــش
التي تستحوذ عــــــلى 84% مــن إجـمـالي صناعة
توريد المالبس إلــــــــــــى شركات األزياء العالـمية
فقط ما يقرب من 357 ألف عــــــامـــل وظــيفته
بين شهري يناير وسبتمبر من عـــــــــــــــــام 2020
أي حوالي 14% من العاملين في تــلك الصناعة
بعدما ألغت الماركات العالمية طــــــلـــبــات تقّدر
قــــــيــــمــــتــــهــــا بــــأكـــثـــر من 3 مليارات دوالر



في أعقـــاب انـــهـــيــــــار مبنى "رانا بالزا" انطلقت حركة "ثورة الموضة" التي تطالب 
بصناعة أزيـــــاء عـــــادلة وآمنة، وأصبحت منبًرا لكل الناس في أنحاء العالم الذين 
يطالبون بالتغيير في صناعة المـــوضــــــــــــة. زاد اهتمام بعض العالمات التجارية 
بمعايير السالمة داخل أماكن تصنيع المالبس التابعة للموّردين، وتوّخت الحذر 
بشـــــأن استـــــخــــــدام بــــعـــــــض مـــــــــواد الــــتـــــصــــنــــيـــع التي تؤثّر سلًبا في البيئة.  
وأطلقـــــت بــــعــــض شــــركـــــات األزياء مـــبـادرات للتغلب على كل األزمات البيئية 
واالقتــــصــــاديــة والحقوقية من خالل تحالف األمم المتحدة من أجل موضة أكثر 

استـــدامــــة فــــي مـــارس 2019 لتنسيق الجهود بين الشركات.
كــــذلك وضــــعـــت الـصين سياسات بـــيـئية تحّد من تلوث المياه الناتج عن إلقاء 
المواد الكيميائية المستخدمــــــة في صـــبــــاغـــــة المالبس في مياه األنهار، كانت 
النتيـــجــــة أن تـــحـــّسنت جودة مياه بعض المناطق، لكن مشكلة تلوث المياه ال 

تزال مستمرة في بقية أنحاء البالد.  
وبعدما ألغيت طلبات تصنيع المالبس في أثناء انتشار فيروس كورونا وإغالق 
المحالت التجــــاريـــة وافـــقـت بعض الماركات العالمية مثل "إتش آند أم" و"زارا" 
و"نايكي" على دفع ثمن طـلــبــات الـــمـــالبـــس التي صنعت بالفعل بعد ممارسة 

ضغوط من النشطاء. 
ورغم تطبيق بعض الحلول، فإنــــهــــا تــظــــل مـؤقتة وغير حاسمة. فلنفترض أن 
ظروف العمل تحـــّسنت فــــي مــــجــــال تـصنيع المالبس، من المؤكد أن شركات 
األزياء العالمـــيــــة ستنتقل إلى دول أخرى يسهل استغاللها. المسؤولية قد ال 
تقع فقــــط عــــلى الشــــركات والــحـــكــــومات، لكنها تقع أيًضا على المستهلكين، 
عليهم أن يحمـــلــــوا على عاتقهم الحّد من النتائج السلبية التي تخلقها الموضة 
السريــــعــــة عن طـــــريق تغيير سلوك استهالكهم. فمع إتاحة مالبس الموضة 
السريعة بسهولة أكــــــثــر من أي وقت مضى، تغّير سلوك المستهلكين باعتبار 
المالبس منتجات تستخـــدم مدة قصيرة، ومن ثم، فإن الوعي بمخاطر الموضة 

السريعة قد يكسر تلك األنماط من االستهالك.

رحلة البحث
عن حلول
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