
 

 

 

 

   
 

 خبر صحفي 

COP27 -   يعقدان حلقة نقاشالمنظمة الدولية للهجرة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  

 حول دور التحويالت في بناء القدرة على الصمود لتحسين األمن الغذائي في أفريقيا 

 

مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حلقة نقاش   بالتعاون( IOMنظمت المنظمة الدولية للهجرة )  (2022نوفمبر    12 - )شرم الشيخ 

التحويالت في بناء القدرة على الصمود لتحسين األمن الغذائي في أفريقيا" في جناح األمم المتحدة "يوم التكيف والزراعة" في  دور حول "

 على مناقشة الروابط بين الهجرة والتحويالت وأزمات الغذاء. ركز الحدث و   في شرم الشيخ.  COP27مؤتمر 

الحكومة الفيدرالية الصومالية ، والدكتور ميلي لينسترا ،  ب أحمد ماتوبي نونو ، وزير الزراعة والري  الوزير  معالي نحضر الجلسة كل م

الصندوق  ب تحويالت المالية للتمويل  الدير مرفق المستشار الزراعي لمصر في سفارة مملكة هولندا، والسيد بيدرو دي فاسكونسيلوس ، م

، المنظمة الدولية للهجرة ،   والدمج المجتمعي اإلقليمية في تنقل العمالة  الخبيرة الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(، السيدة تانيا ديدوفيتش ، 

 لقاهرة. الجامعة األمريكية بافي   العلوم السياسية  بكليةمساعد  والدكتورة نهى بكر ، أستاذ

تعتبر األزمات الغذائية ، التي تتفاقم   مليار سنويًا لمواجهة الجوع والفقر في الصومال".  1.5قال سعادة السيد أحمد مادوبي نونو: "يتم دفع 

ن يعانون ٪ من فقراء العالم والذي 75بسبب التغيرات المناخية غير المنتظمة والعنف وغير ذلك من العوامل الهامة للهجرة الدولية. يعتمد 

٪  25-10من انعدام األمن الغذائي على الزراعة والموارد الطبيعية في معيشتهم ، باإلضافة إلى ذلك ، يمكن أن ينتشر خفض الغلة بنسبة  

 .بسبب تغير المناخ 2050بحلول عام 

رائع في دفع تنمية قطاع  الذين يقومون بعمل  ع( مزارمشروع )"هناك الكثير من األمثلة الجيدة ألصحاب المشاريع الخضراء مثل 

   أهمية دور استثمار المغتربين في بناء القدرة على الصمود. مسلطا الضوء علىالزراعة في مصر." أكد الدكتور ميلي 

، على دور استثمارات المغتربين في المساهمة في تبادل المعرفة عبر الثقافات  النقاشأكدت عائشة حسن ، وهي صومالية حضرت و

حتمي في تسليط  ي و األكاديمية ضرور المؤسسات كما أوضحت الدكتورة نهى بكر أن دور السياسة وا. أنظمة غذائية مقاومة للمناخإلنشاء 

 الضوء على أهمية التحويالت في مكافحة الجوع. 

وكيف   المستدامة نمية الضوء على دور التحويالت في الت  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و  المنظمة الدولية للهجرة ت سلطو أخيرا 

التحويل ، ودعم اآلليات المالية الشاملة ، وتعزيز المنافسة ،   وطرقيمكن االستفادة من هذا الدور من خالل تعزيز االستثمارات المبتكرة 

 االستثمار وريادة األعمال. على  المالي واإلدماج مع تشجيع المهاجرين التثقيفوتمكين المهاجرين وأسرهم من خالل 
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