
 

 
                                                        إشعار لوسائل اإلعالم

 
 مجموعة البنك الدولي تعلن خطة جدیدة لدعم األنشطة المناخیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 
ُتصدر مجموعة البنك الدولي خطة األنشطة المناخیة للشرق األوسط وشمال  -2016نوفمبر/ تشرین الثاني  14مراكش، 

نوفمبر/ تشرین الثاني في المؤتمر الثاني والعشرین للدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  15أفریقیا یوم الثالثاء 
عقب التصدیق على اتفاقیة باریس، ) في مراكش. ومن خالل التركیز على العمل الذي سیCOP22بشأن تغیر المناخ (

ستخصص مجموعة البنك الدولي مواردها وخبراتها العالمیة لدعم بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا في الوفاء بالتزاماتها 
 المناخیة. بدأت بلدان المنطقة اتخاذ إجراءات إال أن التحدیات أمامها ضخمة. فتغیر المناخ سیلحق أضرارًا بالغة في منطقة

تعاني أصًال من آثاره. وستتسارع وتیرتها في الشرق األوسط وشمال أفریقیا مع ارتفاع درجات حرارة العالم. فارتفاع الحرارة بجانب 
حاالت الجفاف المتكررة والشدیدة سیكون لها آثار مدمرة محتملة على سكان المنطقة، خاصة الفقراء باعتبارهم الفئات األكثر 

ض انبعاثات الكربون في العالم إلى نتائج عمیقة في منطقة تعتمد اعتمادًا كبیرًا على صادرات النفط استضعافًا. وسیؤدي خف
والغاز.  هناك حلول، ولكنها تستلزم إدارة استباقیة شاملة من جانب الحكومات، باإلضافة إلى االعتماد على نماذج فعالة 

ة البنك الدولي خطتها للدعم والتي تستند إلى تحلیل التحدیات لمكافحة تغیر المناخ من جمیع بلدان العالم. ستضع مجموع
الرئیسیة التي تواجه المنطقة وأولویات بلدانها كما عبرت عنها في التزاماتها المناخیة والمزایا المقارنة التي تتمتع بها مجموعة 

 البنك الدولي في تمویل المناخ والخبرة العالمیة وبناء الشراكات.
 
 

 2016نوفمبر/ تشرین الثاني  15الثالثاء،             التاریخ:    
 

 بعد الظهر 14:30 - 14:00  الوقت:               
 

 قاعة المؤتمرات الصحفیة: الرباط   المكان:
 باب ایغلي، المنطقة الزرقاء، COP22مؤتمر األمم المتحدة لتغیر المناخ   
 

   الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، نائب رئیس مجموعة البنك حافظ غانم المشاركون:
  

یرجى  نوفمبر/ تشرین الثاني 14یتعین على وسائل اإلعالم المهتمة التسجیل لحضور هذا المؤتمر في موعد أقصاه االثنین 
 ialaoui@worldbank.orgتوجیه الرد إلى ابتسام علوي 

 

mailto:ialaoui@worldbank.org


 الهواء مباشرةسیتم بث المؤتمر الصحفي على 
 

 لالتصال: 
 ialaoui@worldbank.org, 199 387 661 212+ابتسام علوي، 

 djemail@worldbank.org 372 760 662 212+دنیا جمیل، 
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