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ي ليب�ا
ا�دة �شأن الم�اە �ف ف  األمم المتحدة تطلق حملة �شأن تغ�ي المناخ وسط مخاوف م�ت

ي ليب�ا �سبب تغ�ي المناخ  - 2021آب / أغسطس 19طرابلس، 
ي ظل تنا�ي المخاوف �شأن توافر الم�اە �ف

اع�ف ف ي مكتب األمم وال�ف ، �حيي
ي و 

  وهو تحدٍ  -#سباق_من_أجل_اإل�سان�ة  �طلقالمتحدة للشؤون اإل�سان�ة اليوم العال�ي للعمل اإل�سايف
�
ي تضامنا

 عال�ي للعمل المنا�ف
ّ المناخ. مع  روا �شدة من تغ�ي ي أ��� دول العالم عرضة لل�وارث وأولئك الذين ت�ف

 الناس �ف

ي ظل 
ي مختلف أنحاء ليب�ا، �ف

ة �ف ي واالنتشار ال��ــــع الحاد لنقطاع اال إن موجات الحر األخ�ي
ار  فض�ً ، 19-ل�وف�دلت�ار ال�ه��ايئ عن األ�ف

ي  ة ع�  تام، �شكل تهد�داعالم�اە وجفاف سد وادي كتلحق بمنظومة المستمرة اليت ف  ح�اة الناسخط�ي ي حني
 الوقت ينفد  بات�ف

 . للتحرك

ي ليب�ا: "نحن قلقون للغا�ة �شأن الطقس المتطرف 
ف برادي، رئ�س مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سان�ة �ف و�قول جاسنت

ي ليب�ا ع� نطاق ال وتغ�ي ا
ي إدارته". المساعدة لناس والمجتمعات اإل�سان�ة واإلنمائ�ة ل �مكنلمناخ �ف

 �ف

، الذي يوفر  ي للبلد  60تهدد الهجمات المتكررة ع� النهر الصنا�ي
ي ليب�ا، األمن المايئ

ي المائة من جميع الم�اە العذبة المستخدمة �ف
�ف

ي السابق ع� حوا�ي  بأ�مله. عالوة ع� ذلك، فإن سد وادي كعام،
  33الذي كان �حتوي �ف

�
 مليون م�ت مكعب من الم�اە، قد جف تماما

ي حرارة رتفاع اال�سبب 
ي تعتمد المناخالمستمر �ف  .ألغراض الري�شكل مبا�ش  عل�ه ، مما أثر ع� المزارع والمشار�ــــع اليت

اع والوضع الص�ي الحا�ي ع�  غ�قد  "وأضاف برادي:  ف ي المناخ�ة  اآلثار ال�ف تعطل إمدادات الم�اە وجفاف إن . �شدةليب�ا تتأثر بها اليت
ف األرواح لخطر فقدان الوصول إ� الم�اە  خزانات الم�اە �ي فقط مجرد صور واضحة لذلك. إذا لم نتخذ إجراء اآلن، فإننا نعرض ماليني

ي ع� صحة الناس وسبل ع�شهم والزراعة 
ب. �مكن أن �كون لهذا تأث�ي كاري�  .والنظافة وانتشار األمراض المعد�ة"الصالحة لل�ش

ي Strava) تطبيق التمار�ن الرائد TheHumanRace#و�ستض�ف حملة السباق من أجل اإل�سان�ة (
، بح�ث يتحدى المستخدمون �ف

ي أو الق�ام بأي �شاط �ختاروە لمدة  ف دق�قة ترا�م�ة  100جميع أنحاء العالم من خالل الركض أو الركوب أو السباحة أو الم�ش  31و 16بني
 
�
  أغسطس/آب تضامنا

�
  مع األشخاص األ��� ضعفا

�
ي العالم. و�مكن ألي شخص غ�ي قادر ع� المشاركة بدن�ا

 �ف
�
اك أ�ضا موقع ع�ب  ، االش�ت

ي قمة األمم المتحدة للمناخ (وتدعو الحملة الجمهور إ� تذك�ي البلدان  . الحملة ح�ث �ستطيع إضافة صوته
ي ) COP26المتقدمة �ف اليت

ي 
/  ستعقد �ف ي بالوفاء بتعهدها الذي قطعته منذ نوفم�ب

�ن الثايف   12��ش
�
  100بتقد�م  عاما

�
للبلدان النام�ة لالستجابة  مل�ار دوالر سن��ا

 المناخ.  ف معلتغ�ي المناخ ودعم التك�ّ 

 https://www.worldhumanitarianday.org/arموقع الحملة:  •
 Strava :Race-Human-https://www.strava.com/challenges/The تحدي تطبيق •
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  bose.ratka@un.org، 0357992 91 +218 مسؤول اإلعالم، جين�فر بوزا رتكا،
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