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من أجل اإلنسانية  بعنوان سباق حملة ضد الزمن   األمم المتحدة تطلق 
(#TheHumanRace ) 

 أزمة المناخ  في ظل

 

دقيقة من    100لتسجيل   لتحد  ا جهودهما في  Stravaفريق األمم المتحدة وتطبيق التمارين الشهير كل من  ديوح  
 النشاط البدني لنقل رسالة مناخية عاجلة إلى قادة العالم

 
حملة   لحث العالم على التسططا ق  ططد سططاعة أزمة المناق  أتلق مكتب األمم المتحدة للشططؤون اإلنسططانية اليو آب/أغسططط     2اإلثنين  

امًنا مع الناس في أكثر دول العالم عر طططة للروارأ وأول    وهو تحد  عالمي للعمل المناخي تضططط  - بعنوان "سطططبان من أجل اإلنسطططانية"  
 ر المناق.روا بشدة من تغي  الذين تضر  

تتسططططططبب حالة الطوارئ المناخية في إحداأ فو ططططططى في جميع أنحا  العالم على نطان ال يسططططططتطيع األفراد والمن مات اإلنسططططططانية على 
 الخطوط األمامية إدارته.

تمتلئ وسططططائل اإلعش  اإلخبارية  و  وحرائق الغابات المسططططتعرة والنيضططططانات المروعة حياة مشيين البشططططر.طم الجفاف وموجات الحر  يح
الوقت  ف  ر المناقوهذه مجرد لمحة عما ينت رنا إذا فشطططلنا في التصطططرف بشططط ن تغي   فقدوا منازلهم وسطططبل هيشطططهم وحياتهم. من بقصططط  

 .دينف
 دعم من بعض أكبر األسطططما  في الريا طططة  وكالشطططراكة مع وكاالت    (#TheHumanRaceتنطلق حملة سطططبان من أجل اإلنسطططانية )

 المناق.  في مجال  نشطا الوالمن مات غير الحكومية وحركة الصليب األحمر و   المختلفةاألمم المتحدة  
ن في  و المسطتخدميتحدى بحيث    Stravaتطبيق التمارين الرائد   (#TheHumanRaceويسطتضطيح حملة السطبان من أجل اإلنسطانية )

 16دقيقة تراكمية  ين  100لمدة يختاروه لركض أو الركوب أو السطباحة أو المشطي أو الايا  ب ن نشطاط  من خشل اجميع أنحا  العالم 
ا    دنًيا يمكن ألن شطخ  غير قادر على المشطاركة و  في العالم.  امع األشطخا  األكثر  طعفً   اتضطامنً   آب /أغسطط   31و  االشطترا  أيضطً

 .حيث يستطيع إ افة صوته الحملة موقع عبر
 أغسط /آب.  19أسبوع اليو  العالمي للعمل اإلنساني   خشل  ذروتها  (  #TheHumanRaceالسبان من أجل اإلنسانية )  حملة  تبلغ

   بما في ذل  أول   الذين يواجهون بالفعل أزمات إنسانية.يجب إغفال أحًدافي السبان  د أزمة المناق  ال  ف
يمكننا الفوز به ...   لرن   نخسططططططره بصططططططدد أن "حالة الطوارئ المناخية هي سططططططبان   أنطونيو غوتيريش   المتحدة قال األمين العا  لألمم  

 جميًعا."  من أجلناونفوز بسبان المناق    الريا يةاألحذية دعونا نرتدن ف

http://www.worldhumanitarianday.org/
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من أجل    للركض  ة"أنا متحمسطططط  أحد الريا ططططيين الداعمين وهي  ماراثون البرازيلية والمحامية البي ية فيرناندا ماسططططيل    لتراقالت الهبة األ
يجب  لشطي  أكبر   نركضلماذا ال ف ألنفسطنا.نحن نركض كل يو    أهم هدف في حياتنا  إنقاذ كوكبنا واألشطخا  الذين يييشطون عليه.

  ا"حان الوقت للركض معً  فقد  . دعلى الجميع االنضما  إلى هذه الحملة ألننا بحاجة إلى التعا
المشطططتركون في  يتمتع    دولة  195مليون ريا طططي في  88"مع وجود أكثر من     مايكل هورفاأ Stravaقال الرئي  التنفيذن لشطططركة  

لهذا السطبب ندعو الريا طيين في كل مكان   بالقدرة على المسطاعدة في إيجاد حلول لبعض أكثر مشطاكل العالم خطورة.  Strava تطبيق
 ة".شعلى المجتمعات المهم  المترافئ ر المناق وت ثيره غير لشنضما  إلى هذا التحدن لزيادة الوعي  تغي  

قمة المناق    في كل اشططترا  سططيسططاعد في نقل رسططالتنا إلى قادة العالم  فإن   ال دقيقة من النشططاط أ    100سططوا  قا  المشططاركون  تسططجيل  
 حيث    في نوفمبر/تشطططرين الثاني COP26المؤتمر السطططادس والعشطططرون لألمم المتحدة بشططط ن تغي ر المناق  من خشل  لألمم المتحدة   
ر  والر أمريكي سطططططططططنوًيا للتخنيح من حدة تغي  مليار د 100البلدان المتقدمة  تعهدها منذ عقد من الزمن بايمة   ب ن تفي يبدأ التضطططططططططامن 

 ح معه في البلدان النامية.المناق والتري  
 www.worldhumanitarianday.org موقع الحملة مع فيديو عن األبطال  ✓
 Strava   Race-Human-https://www.strava.com/challenges/The تطبيق تحدن ✓

  هم الريا يون الداعمون للحملة والمتاحون للتحدأ إلى وسائل اإلعش 
 محامية مناخية وكي ية من البرازيل.هي  و   بالرامل ل امرأة تصعد جبل أكونراجوا األرجنتيني  أو   فرناندا ماسيل: •
  ومبادرة لحركة أيا  الجمعة من أجل المسطططتقبل  انيجيري من ونسطططوية  ي ية   ناشططططة في مجال العمل المناخي أدينيك أالدوزو:   •

 في نيجيريا.
 متر. 800في سبان   2016الميدالية الفضية األولمبية لعا  حصلت على   عدا ة  وروندية. فرانسين نيونسابا: •
 تييش في مترو مانيش بالفلبين.و  في مجال العدالة المناخية.  ةفلبيني  ةناشط ميتزي جونيل تان: •

  المتاحة لشستخدا   اإلعشميةموارد  ال
 .مصدر الصورةتحديد ال حاجة إلى   امرأة من جنوب إفريايا من منطقة الراب الشرقية.  صورة بطلة •
 يرجى إ افة اسم المصور أو من مته إلى الصور. مناخية  صور •

 
 رجى االتصال بالمتحدأ باسم الحملة   ي  (#TheHumanRaceالسبان من أجل اإلنسانية ) عن لمعرفة المزيد  

  ((UNOCHA  رئي  المناصرة العامة والحمشت  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية كيرستن ميلدرن 
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http://www.worldhumanitarianday.org/
https://www.strava.com/challenges/The-Human-Race
https://drive.google.com/file/d/1fxizQEY_SJhxrSicnOOislOIfhyFKkZj/view?usp=sharing
https://ocha.smugmug.com/Events-Campaigns-Publications/2021/WHD-2021/WHD2021TheHumanRace/n-LMvNZj/i-HdmR5rT
mailto:mildren@un.org

