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غذائيـة، يمثل التغير المناخي تهديًدا متزايـًدا لنظمنـا ال

ـــــى األمـــــن الغـــــذائي، وســـــبل  ـــــه المروعـــــة عل بتداعيات

ة العــيش، ومســتوى الرفاهيــة العامــة، خاصــة بالنســب

، ولــذلك. للفقــراء والضــعفاء فــي جميــع أنحــاء العــالم

أصــبح مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمواجهــة 

زمــــة ذلـــك التغيــــر لتحقيــــق التخفيضــــات الرئيســــة الال

ة لالنبعاثـات للحــد مـن ظــاهرة االحتـرار العــالمي، وزيــاد

.القدرة على التكيف والمرونة

حة، فمع تنامي تأثيرات ظاهرة االحترار العـالمي الواضـ

وما آلـت إليـه مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة، وتغيـر أنمـاط 

د هطول األمطار، وارتفاع مستوى سـطح البحـر، وتزايـ

: تـــواتر الظـــواهر المناخيـــة المتطرفـــة وشـــدتها، مثـــل

ير، الجفاف، والفيضانات، والحـرارة الشـديدة، واألعاصـ

ــــل سالســــل ــــة، وتعطي ــــة الزراعي ــــل اإلنتاجي ــــى تقلي إل

ا، اإلمداد الغذائي، جاءت انبعاثات النظم الغذائية أيًض 

حتباس والتي تُساهم بأكثر من ثلث انبعاثات غازات اال

ــاج الغــذاء فــي مركــز  ــة؛ ممــا يضــع إنت الحــراري العالمي

ًما في قضية التغيـر ا
ِ
لمنـاخي، االهتمام باعتباره ُمساه

ا لتصاعد ظاهرة االحتباس الحراري وقطاًعا مهم.

دعاء جبر. أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

ر المناخي والنظم الغذ :ائيةالتغيُّ

* بةالتداعيات وآليات االستجا
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*International Food Policy Research Institute, “2022 Global Food Policy Report: Climate Change and Food Systems.”, May 12, 2022.
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تأثيرهــا باإلضــافة إلــى ذلــك، تُعــد الــنظم الغذائيــة مــن أهــم األســباب المؤديــة إلــى التــدهور البيئــي، لــيس فقــط ل

موائــل، المتعلـق بزيــادة انبعاثــات الغـازات الدفيئــة، بــل أيًضــا ألنهـا تــؤدي إلــى تــدهور المـوارد المائيــة، وفقــدان ال

. والتنوع البيولوجي؛ مما يضر بالخدمات البيئية التي تدعم إنتاج الغذاء

ذائيــة قمـة الـنظم الغ"ومـع ذلـك، فـإنَّ التطلعــات العالميـة نحـو الــنظم الغذائيـة عاليـة للغايــة، فقـد اتضـح مــن 

أن اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشــ"والـدورة السادسـة والعشـرين لمـؤتمر األطـراف فـي ،"لألمـم المتحـدة

، أن الـنظم الغذائيـة تـؤدي دوًرا رئيًسـا فـي تحقيـق أهـداف التنميـة2021، اللتـين انعقـدتا فـي عـام "التغير المناخي

. المستدامة والمناخ المتعددة والملحة، من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي

ــة لعــام "فــي هــذا الســياق، يحــدد  ــة العالمي ــر السياســة الغذائي ــنظم : 2022تقري ــاخي وال ــر المن التغي

 International Food Policy)“المعهـد الـدولي لبحـوث السياسـات الغذائيـة"، الصادر عـن "الغذائية

Research Institute)، مجموعة واسعة من الفرص لإلجراءات السـريعة التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد

خفيف من اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات واالستثمار من أجل التكيف مع التغير المناخي، والت

.حدته، والقدرة على الصمود
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ال يـــــزال العـــــالم بعيـــــًدا عـــــن تحقيـــــق هـــــدف خفـــــض 

ــد درجــة االحتــ ــات بالمعــدالت الالزمــة لتقيي رار االنبعاث

درجة مئوية فوق مسـتويات مـا قبـل 1.5العالمي عند  

وبـــــالنظر إلـــــى المســـــتقبل، تشـــــير. عصـــــر الصـــــناعة

ــــل سياســــات"ســــيناريوهات  ــــدولي لتحلي النمــــوذج ال

ــة والــذي وضــعه ،)(IMPACT" الســلع والتجــارة الزراعي

" المعهــــــد الــــــدولي لبحــــــوث السياســــــات الغذائيــــــة"

)IFPRI(،إلـــى أن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة ســـيؤثر ســـلًبا

ــــى ارتفــــاع  ــــؤدي إل ــــة؛ ممــــا ي ــــى المحاصــــيل الزراعي عل

. األسعار، وزيادة الجوع، وال سيما في إفريقيا

النظم الغذائية سالح ذو حدين

زداد تقلــب وعلــى طــول سالســل القيمــة، ســتتأثر أنشــطة التخــزين واللوجســتيات أيًضــا بــالتغير المنــاخي، وســي

ن، وكـذلك األسعار، فضًلا عما يترتب على ذلك من آثار على شركات المعالجـة، والتجهيـز، والتجـار، والمسـتهلكي

د يزيـد وسيؤدي التغير المناخي إلى زيادة الضغط على المـوارد الطبيعيـة الشـحيحة بالفعـل؛ ممـا قـ. المزارعين

حرًكـا من مخاطر نشوب الصـراعات التـي يمكـن أن تـؤثر علـى سالسـل القيمـة بأكملهـا، بـل ويمكـن أن تشـكل م

. رئيًسا لزيادة انعدام األمن الغذائي والجوع في العالم

شـمل هذا، ويُظهر عدد من االبتكارات الواعدة إمكانية دعـم التكيـف وبنـاء المرونـة مـع زيـادة اإلنتاجيـة أيًضـا، وت

ا أصناًفا جديدة من المحاصيل تتحمل بشكل أفضل الصدمات المنا خية، وتُحسـن هذه االبتكارات الذكية مناخي

صـــول اإلنتاجيـــة، واســـتخدام الطاقـــة الشمســـية لتخـــزين المنتجـــات، والتقنيـــات الرقميـــة التـــي توســـع نطـــاق و

ذكيــة باإلضــافة إلــى ذلــك، ســوف يــدعم العديــد مــن االبتكــارات ال. المنتجــين الــريفيين إلــى المعرفــة والخــدمات

ـا، مثـل زل الزراعـة بـدون حـرث، والحراجـة الزراعيـة، وإدارة المنـاظر الطبيعيـة، سـبل التخفيـف مـن خـالل عـ: مناخي

. الكربون أو تقليل االنبعاثات

يعهـا وعليه، يجب تكييف ممارسات إنتاج األغذية وتوز 

ش واستهالكها مع التغير المنـاخي؛ لـدعم سـبل العـي

ية فــي المنــاطق الريفيــة، وتــوفير أنظمــة غذائيــة صــح

للجميع، حتى وإن أدى نمـو السـكان وزيـادة الـدخل إلـى

وعلـــى مســـتوى المزرعـــة، . زيـــادة الطلـــب علـــى الغـــذاء

يجـــــب أن تعـــــالج إجـــــراءات التكيـــــف ظـــــروف النمــــــو 

المتغيـــــرة، ونـــــدرة الميـــــاه، والجفـــــاف، والفيضـــــانات، 

وزيــادة مخــاطر الظــواهر الجويــة المــدمرة، والمخــاطر 

. ذات الصلة باألمراض واآلفات
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ئة، وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم االلتزامات الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفي

، فــإنَّ لــذلك. فــإنَّ إجمــالي صــافي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة البشــرية المنشــأ آخــذة فــي االرتفــاع

قدمة، وال تكثيف الجهود للحد من هذه االنبعاثات يُعد التزاًما بالغ األهمية على االقتصادات المت

ا بد من تحقيق التقدم في االقتصادات النامية والناشئة، مع األخذ في االعتبار أنَّ الدول األقل نمو

.2019فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية في عام % 3.3كانت مسؤولة عن 

يئـة ومع ذلك، فإن ثلثي انبعاثات الغـازات الدف

مـــن % 21أو نحـــو -المرتبطـــة بـــالنظم الغذائيـــة 

تــأتي-إجمــالي االنبعاثــات مــن جميــع المصــادر

مـــن الزراعـــة والحراجـــة وغيرهمـــا مـــن أشـــكال 

لــى اســتخدام األراضــي، والتــي تمتلــك القــدرة ع

وعـزل تحقيق تخفيضات كبيـرة فـي االنبعاثـات

د الكربــون، لكونهـــا القطـــاع االقتصـــادي الوحيـــ

وعـة الذي لديه إمكانات جادة تؤهلـه ليصـبح بال

ـــتمكن مـــن امتصـــ ـــة ت اص لالنبعاثـــات الكربوني

ــــة مــــن الغــــالف  ــــات مــــن الغــــازات الدفيئ كمي

الجوي أكثر مما ينبعـث منهـا، وذلـك مـن خـالل

ـــة بالوعـــات الكربـــون وحمايتهـــا،  إنشـــاء وحماي

. مثل الغابات

اميــة ولــدى بعــض الــدول المتقدمــة مجــال إلنشــاء بالوعــات أكبــر لصــافي االنبعاثــات، ولكــن يجــب علــى الــدول الن

عـن الزراعـة إعطاء األولوية لتعزيز الممارسات الزراعية التي تزيد من اإلنتاجية، وتغيير اتجاه االنبعاثات الناجمة

.والحراجة وغيرهما من أشكال استخدام األراضي

مـن إجمـالي انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري، % 34وتشير التقديرات إلى أن أنظمة الغذاء تولد ما يصل إلـى 

ة والبيـع والتي تنبع من األنشـطة الزراعيـة، واسـتخدام األراضـي، وأنشـطة التخـزين والنقـل والتعبئـة والمعالجـ

تخدام ويمكــن للتقــدم المســتمر فــي تقنيــات قطــاع الطاقــة والنقــل أن يقلــل مــن اســ. بالتجزئــة واالســتهالك

التخزين الوقود األحفوري واالنبعاثات في جميع أنشطة النظم الغذائية، بما في ذلك الري والمعالجة والنقل و

.  البارد وإعادة تدوير النفايات
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رات مضــاعفة االســتثمارات العامــة فــي البحــث والتطــوير فــي ابتكــا

، مـــع زيـــادة اإلنتاجيـــة، وتقليـــل االنبعاثـــات عـــن المســـتويات الحاليـــة

لـنظم مليـار دوالر أمريكـي علـى األقـل لالبتكـارات التـي تفيـد ا15زيادة 

.  الغذائية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط

تكثيـف يجب أن يركز االستثمار فـي البحـث والتطـوير علـى ابتكـارات ال

عـة المستدام في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل داخـل المزر

.وخارجها

المعرفـة؛ ينبغي تعزيز وتقوية اآلليات العالمية واإلقليميـة لتقاسـم

ــا التــي تفيــد الــدول ذات القــد رات مــن أجــل تســهيل نشــر التكنولوجي

.البحثية المحلية المحدودة

ارات يجــب أن تخلــق الحكومــات بيئــات تمكينيــة أقــوى لجــذب اســتثم

تقنيـات القطاع الخاص البتكارات األغذية الزراعية، ولتشجيع تبني ال

إعــادة تعيــين حــوافز الســوق: والممارسـات المحســنة، بمــا فــي ذلــك

ين المشـوهة التـي أنشـأها الـدعم الزراعـي واللـوائح التجاريـة، وتحسـ

هــا فــي اللــوائح مــن أجــل التبنــي اآلمــن للتكنولوجيــات الجديــدة وقبول

.السوق

توصـــــيات لُســـــبل االســـــتجابة للتغيـــــر المنـــــاخي

والتخفيف من آثاره

ــر السياســة الغذائيــة العالميــة لعــام "عــرض  " 2022تقري

بعــــض اســــتجابات السياســــيات الواعــــدة للتكيــــف مــــع

ى التغيــر المنــاخي، والتخفيــف مــن حــدة آثــاره، والقــدرة علــ

امــة وتبــرز تلــك النتــائج والتوصــيات العالصــمود أمامــه، 

:ليالواردة بالتقرير في عدة نقاط، نستعرضها فيما ي

ا: أولًا أنشطة البحث والتطوير المتعلقة باالبتكارات المستدامة والمرنة مناخي

ليــل كثافــة يمكــن لمجموعــة مــن االبتكــارات التكنولوجيــة الحاليــة، والتــي أثبتــت قــدرتها علــى زيــادة اإلنتاجيــة، وتق

لـك، فـإنَّ ورغـم ذ. انبعاثات غازات الدفيئة في إنتاج األغذية الزراعية، تسريع التحول المسـتدام للـنظم الغذائيـة

الـدخل البحث والتطوير في النظم الغذائية يعاني بشـكل ملحـوظ مـن نقـص التمويـل، ال سـيما فـي الـدول ذات

تقريـر فـي وعليـه، يوصـي ال. المنخفض والمتوسط، مع حصة صغيرة فقط من هذا التمويل للتكيـف والتخفيـف

:  هذا الجانب بما يلي
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النهج الشامل والكلي إلدارة وحوكمة المياه واألراضي والغابات وموارد الطاقة : ثانًيا

ضــي مــن خــالل نهــج المنــاظر الطبيعيــة المتكاملــة، تــتمكن الحوكمــة مــن تحقيــق االســتخدام المســتدام لألرا

ــاني أكســيد  ــادة معــدالت عــزل ث ــات ومــوارد الطاقــة، بمــا فــي ذلــك اإلنتاجيــة طويلــة األجــل، وزي والميــاه والغاب

لحة، ومــع ذلــك، فــإن اإلدارة المتكاملــة للمنــاظر الطبيعيــة تتطلــب مشــاركة فعالــة ألصــحاب المصــ. الكربــون

ة، يوصـي وفي سـبيل تعزيـز نهـج المنـاظر الطبيعيـة الشـاملة والمتكاملـة لتحقيـق االسـتدام. وحوكمة شاملة

:التقرير بما يلي

وافز مراعاة السياسات الزراعية والغذائيـة وتغيـر المنـاخ أبعـاد المنـاظر الطبيعيـة بشـكل صـريح، وتـوفر حـ

لــإلدارة المتكاملـــة للمنــاظر الطبيعيـــة مــن خـــالل اإلدارة المحليــة، بمـــا فــي ذلـــك تطــوير منصـــات أصـــحاب

. المصلحة المتعددين التي يمكنها بناء الدعم والقدرة على العمل الجماعي

يعيـة تعزيز حيازة األراضي وحقوق وصول المزارعين واألسر الريفية والمجتمعات المحلية إلى الموارد الطب

.األخرى؛ من أجل تحفيز االستثمارات في االستدامة

ئــة ينبغــي للحكومــات أن تشــجع اعتمــاد مصــادر الطاقــة النظيفــة فــي أنظمــة األغذيــة الزراعيــة مــن خــالل بي

. مركزيةمواتية وحوافز مالية مناسبة الستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء الال

ـــــــد  ـــــــؤدي تحدي يمكـــــــن أن ي

ي مواقع االستخدام اإلنتـاج

التــــــي تشــــــارك فــــــي دعــــــم 

ـــــاه واألمـــــن  الطاقـــــة والمي

الغـــــــــــذائي إلـــــــــــى جـــــــــــذب 

اســــــــتثمارات تزيــــــــد مــــــــن 

.اإلنتاجية واالستدامة
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تعزيز النظم الغذائية الصحية وزيادة استدامة إنتاج الغذاء: ثالًثا

تكلفــة وعليــه، فــإنَّ جعــل الــنظم الغذائيــة الصــحية ميســورة ال. يتــأثر نحــو ربــع ســكان العــالم مــن ســوء التغذيــة

ة، ويمكـن أن والتأثير على المستهلكين التخاذ خيارات صحية أمر أساسي للتغلب على تحديات التغذيـة العالميـ

ات الغذائيـة وتتضمن التوجيهات الرئيسة الرامية إلى تغيير العـاد. يتماشى بشكل جيد مع معالجة تغير المناخ

:ما يلي

يـة، يجب أن تتبنى جميع الدول إرشادات وطنية غذائ

دلـة واستخدامها كأداة سياسـية رئيسـة لترجمـة األ

ـــــــــة الصـــــــــحية  ـــــــــنظم الغذائي ـــــــــى ال العالميـــــــــة عل

مــة والمســتدامة إلــى توصــيات غذائيــة عمليــة ومالئ

.ثقافيا ومحددة السياق والسكان

البحـث يجب أن تُعطي األولوية لسياسات االبتكار و

ي والتطــوير حــول األغذيــة الغنيــة بالمغــذيات بمــا فــ

ة ذلك الفواكـه والخضـراوات؛ لجعـل الـنظم الغذائيـ

. الصحية ميسورة التكلفة

ـــارات يمكـــن تشـــجيع المســـتهلكين علـــى اتخـــاذ خي

غذائيـــــة صــــــحية ومســــــتدامة؛ وذلـــــك مــــــن خــــــالل 

الحمـــالت التثقيفيـــة، والشـــهادات التـــي تحـــذر مـــن

.األطعمة غير الصحية
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يتجـزأ ينبغي اعتبار التجارة الحرة والمفتوحـة جـزًءا ال

اخ؛ من السياسات الزراعية والغذائية المراعية للمنـ

فاءة حيث يمكن للتجارة أن تعزز االستخدام األكثر ك

ـــ ات للمـــوارد الطبيعيـــة، وتســـاعد فـــي تقليـــل انبعاث

. الغازات الدفيئة من إنتاج األغذية الزراعية

ة يمكــن لالســتثمارات فــي سالســل القيمــة الخاصــ

ـــالتخزين الفعـــال واآلمـــن للمحاصـــيل والمنتجـــات ب

ــــنظم  ــــى ال ــــة ونقلهــــا، تحســــين الوصــــول إل الغذائي

.الغذائية الصحية وتقليل فقد األغذية وهدرها

 مــن شــأن زيــادة طلــب المســتهلكين علــى األغذيــة

ع الُمنتجـــة بشـــكل مســـتدام أن تخلـــق حـــوافز تشـــج

ة على تغيير الممارسـات علـى طـول سالسـل القيمـ

.بأكملها

تحسين كفاءة سلسلة القيمة وتسهيل التجارة وتقليل الفاقد من الغذاء: رابًعا

زراعيــة تــؤثر تــداعيات التغيــر المنــاخي علــى سالســل القيمــة الكاملــة التــي يــتم مــن خاللهــا تــداول المنتجــات ال

ـــا فـــ. وتجميعهـــا ومعالجتهـــا وبيعهـــا للمســـتهلكين ي ويمكـــن أن يعمـــل اســـتخدام الممارســـات الذكيـــة مناخي

. رعــةسالســل القيمــة علــى تقليــل الحصــة الكبيــرة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المتولــدة خــارج نطــاق المز 

:وتشمل األولويات المتعلقة بالسياسة ما يلي
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االندماج والحماية االجتماعية: خامًسا

ـــــة الفقـــــراء الـــــذين  يُعـــــد ســـــكان المنـــــاطق الريفي

ذاء يعتمدون على نظم األغذية الزراعية لتـأمين الغـ

تأثيرات وُسبل العيش، من بين أكثر الفئات ُعرضة ل

عيـة التغير المناخي، وتغطي أنظمة الحماية االجتما

مليـار شـخص حـول العـالم، ورغـم دورهـا 2اآلن نحو 

ــ ــاخي ألكث ر المهــم فــي مواجهــة تحــديات التغيــر المن

مـــن عقـــد، فإنـــه مـــن الضـــروري توســـيع نطاقهــــا؛ 

ـــــة ـــــر فعالي ـــــدورها بشـــــكل أكث ـــــام ب وتشـــــمل . للقي

:األولويات المتعلقة بالسياسة ما يلي

ظم ســـيتطلب التحـــول اإليجـــابي للمنـــاخ فـــي الـــن

ياق الغذائيــة تطــوير المؤسســات المالئمــة للســ

هـات ؛ بمـا فـي ذلـك الج"الناعمـة"والبنية التحتيـة 

.ريةالفاعلة في النظم الغذائية الريفية والحض

كة ينبغي تعزيز مشاركة المرأة، إلى جانـب مشـار

ارة الفئات الضعيفة األخرى، في جميع أنظمـة إد

ويمكـــــــن أن تـــــــوفر بـــــــرامج الحمايـــــــة . المـــــــوارد

االجتماعيـــــة شـــــبكة أمـــــان للفئـــــات الضـــــعيفة،

مــا وتــدعم التحــول المســتدام للــنظم الغذائيــة، ب

فـــي ذلـــك االنتقـــال إلـــى محاصـــيل أكثـــر مقاومـــة 

.للمناخ

ة التـي توسيع برامج الحماية االجتماعيـة التكيفيـ

تشــــــمل المســــــاعدات االجتماعيــــــة التقليديــــــة، 

ــة فــي حــاالت الكــوارث، شــريطة تكاملهــا واإلغاث

هــة مــع االســتثمارات المناخيــة التكميليــة الموج

ر باإلضـــافة إلـــى تحســـين رصـــد مخـــاط. للفقـــراء

مكـن األزمات الغذائية في وقتها الحقيقي، حتى ي

اتخــــــــاذ إجــــــــراءات مبكــــــــرة لحمايــــــــة الســــــــكان 

المعرضـــــين للخطـــــر فـــــي الســـــياقات المتـــــأثرة 

ــــة، والتعــــرض  ــــدرة المــــوارد الطبيعي ــــالنزاع، ون ب

.للصدمات المناخية
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إعادة توجيه التدفقات المالية وجذب مصادر تمويل جديدة: سادًسا

مليـــار دوالر أمريكـــي ســـنويا لتحقيـــق األهـــداف 350ســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى مـــا يصـــل إلـــى 

ــؤدي  ــة ت ــة الحالي ــة؛ حيــث إنَّ التــدفقات المالي ــنظم الغذائي ــاخ فــي ال ــ-المتعلقــة بالمن ي أســوأ ف

كـن زيـادة إلى نتائج عكسية تعرقل التنمية القـادرة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ، ويم-األحوال

ويـة بعــدة االسـتثمارات الراميـة إلــى تحقيـق األهــداف البيئيـة واالجتماعيـة واالقتصــادية والتغذ

:طرق

لزراعيـــة يمكـــن إلصـــالح الحـــوافز التـــي تـــأتي بنتـــائج عكســـية، والتـــي أنشـــأتها السياســـات ا

دعم والتجارية واالسـتثمارية الحاليـة، أن يحشـد التمويـل العـام والخـاص علـى حـد سـواء لـ

علــق تحــوالت الــنظم الغذائيــة اإليجابيــة للمنــاخ، وإعــادة توجيــه األمــوال نحــو التمويــل المت

.بالمناخ

 ــغ نحــو ــذي يبل ــدعم العــام للزراعــة، وال ــه ال ــار دوالر أمريكــي، نحــو 620يجــب إعــادة توجي ملي

يتبنــوا البحــث والتطــوير؛ وذلــك مــن أجــل االبتكــارات الخضــراء، وتقــديم الحــوافز للمنتجــين ل

ا تقنيات وممارسات ذكية مناخي.

ــه صــناديق التنميــة الدوليــة بوضــوح نحــو تحقيــق أهــداف المنــاخ واالســ تدامة، يجــب أن تُوجَّ

.واستخدامها لزيادة أو تعبئة األموال الخاصة من أسواق رأس المال العالمية

لغذائية ستؤدي إعادة توجيه طلب المستهلكين، من خالل تحسين المعلومات والبيئات ا

مناخ واألدوات المالية، إلى خلق حوافز للمنتجين العتماد ممارسات مستدامة ومقاومة لل

.واالستثمار فيها

 ـــل ـــات مبتكـــرة لالســـتفادة مـــن المـــوارد اإلضـــافية، مث دات الســـن"ينبغـــي استكشـــاف آلي

نحــو التــي تصــدرها الحكومــات، أو متطلبــات شــفافية المصــارف والمســتثمرين" الخضــراء

. تأثير التغير المناخي؛ لضمان تلبية احتياجات تمويل المناخ

ا يمثـــل تحقيـــق هـــذه اإلصـــالحات وضـــمان تبنـــي االبتكـــارات علـــى نطـــاق واســـع تحـــديً ختاًمـــا، 

ا مــا فــي ذلــك وبالتــالي، ال بــد مــن أن يكــون تصــميم الحلــول المتعلقــة بالسياســات، ب. سياســي

الحـوافز والمؤسســات والتمويــل، مالئًمـا لمجموعــة واســعة مـن الســياقات، وأن يــتمكن مــن

تحديــد وينبغــي. تحقيــق التــوازن بــين األهــداف البيئيــة والتغذويــة واالقتصــادية واالجتماعيــة

تالمفاضــالاألولويــات الخاصــة لكــل مــن المنــاطق والبلــدان والمنــاظر الطبيعيــة، ومعالجــة 

. طـاقالمحتملة، وبناء قواعد مناصرة لإلصالح، وضمان أن تولد اإلصالحات فوائد واسعة الن

م االســتثمار فــي السياســات واالبتكــارات لــدعم الــنظم الغذائيــة المســ
ِ
تدامة هــذا وسُيســاه

مــة بشــكل كبيــر فــي االزدهــار االقتصــادي العــالمي، والحــد مــن الفقــر، واألمــن الغــذائي، واألنظ

.الغذائية الصحية، وكذلك صحة الكوكب
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