
 

 

 

 

   
 

 خبر صحفي 

COP27 - ا يناقشون دور منظمات المجتمع المدني في المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤه

 معالجة تأثير تغير المناخ على األطفال على وجه الخصوص 

المنظمة الدولية للهجرة في مصر حلقة نقاش حول دور منظمات المجتمع المدني كشريك في   نظمت  (2022نوفمبر    15 - )شرم الشيخ 

 ال المتنقلين" في سياق تغير المناخ . "المبادئ التوجيهية التسعة لألطف على هامش الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ 

إلى تعزيز الرفاه االجتماعي واالقتصادي لألطفال   سعيا مشتقاتهاإلى معالجة الهجرة و من خالل مشاريعها تهدف المنظمة الدولية للهجرة 

 أثناء التنقل لضمان أن تتم الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة وكريمة. 

ركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية الدولية  الحكومات وشاليونيسف  تشارك" ممثل اليونيسف في مصر  صرح السيد جيرمي هوبكنز

المعرضين للخطر   ستضعفينالملألطفال والشباب واألسر ومقدمي الرعاية  عظمىوالوطنية ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المصلحة ال

ضمان    المهمالمناخ تضخم الهجرة ، فمن  أن تأثيرات تغيرنظًرا "ا قال كم ، بما في ذلك أولئك المعرضين لخطر التنقل في المناخ."

على تسريع العمل على    COP27تأخيرها أو تفويتها. لذلك ، يركز  و عدمالحماية والصحة والتعليم  مناحتياجات األطفال تحقبق 

   "االستعداد واالستجابة لتغير المناخ 

الدور المهم  جتمع المدني ، في وفد االتحاد األوروبي ، رازيال ريزا ، رئيسة الهجرة والنوع االجتماعي والمج السيدة  أكدتو من جانبها 

   أهمية إيصال صوت الشباب واألطفال إلى صانعي السياسات.  وللمجتمع المدني في دفع عملية التنمية إلى األمام  

، على دور منظمات المجتمع المدني الدولية في  أكد السيد فادي دويك ، مستشار التكيف مع تغير المناخ في منظمة إنقاذ الطفولة  كما

 توفير مساحة آمنة لألطفال للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم. 

نحن بحاجة إلى التركيز  و حتمي، "إن دور منظمات المجتمع المدني في مصر   Youthinkgreenقال عبد الرحمن فهمي ، مؤسس  و

 جهودنا".  ينعكس علىوكذلك الشباب حتى على االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات 

عاًما   12طفل يبلغ من العمر   و هو   غسان ، كان . حلقة النقاش صوت الشباب واألطفال في  رب االستماع الى  من اللضروأخيًرا ، كان و

شارك قصته  وعلى كيف يمكن ألطفال اليوم أن يكونوا قادة الغد.    حيً  دليالً انتقل إلى مصر بسبب تغير المناخ والصراعات والحرب ،  

 ته لكوكب نظيف وبيئة آمنة. ورغبا
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