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  االجتماع الوزاري السادس
 لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي

 
 2021أكتوبر/تشرين األول  12

 
 

الضوء على الحاجة الماسة إلى جعل المناخ في صميم السياسات    تحالف وزراء المالية للعمل المناخيسلط   •
د على الدور    الحيوي لوزراء المالية في معالجة أزمة المناخ. االقتصادية والمالية، ويشد ِّ

 
مالباس، والمديرة العامة  ديفيد غوتيريش ورئيس مجموعة البنك الدولي أنطونيو األمين العام لألمم المتحدة  •

غورغييفا ُيؤكِّ دون أن هناك الكثير الذي يجب عمله، وُيْبرزون الخطوات    كريستالينالصندوق النقد الدولي  
 لمؤسسات متعددة األطراف لدعم الجهود الرامية لمعالجة آثار تغير المناخ. التي تتخذها ا

 
وزراء المالية وجهات النظر بشأن التحديات المشتركة في إعداد السياسات المناخية وتنفيذها من  تبادل   •

الكلية. وافتتحت هذه المناقشات وزيرة الخزانة األمريكية يلين ووزير   العامة  للشوؤن زاوية المالية  الدولة 
 . اسماعيل علي مانيكملديف  فيالمالية 

 
ُتعب ِّر زيادة عدد أعضاء التحالف    بخمسة بلدان أعضاء جدد.   كما رحب   بيان وزاري مشترك التحالف على  وافق   •

ام المشترك باستخدام السياسات االقتصادية في السعي لمعالجة آثار تغير  بلدًا عن االلتز   65الذي يضم اآلن  
 المناخ.  

 
 

لمجموعة   2021اجتمع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي اليوم في إطار االجتماعات السنوية لعام  -واشنطن العاصمة 
وزيرة المالية   لية فنلندا أنيكا ساريكو، ومعالي معالي وزيرة ما  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برئاسة مشتركة من ِقَبل

  اإلندونيسية سري مولياني إندراواتي.
 

https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Joint%20Ministerial%20Statement%20-%20October%202021.pdf
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وْضع    شدَّد وزراء المالية على الدور الحيوي لوزراء المالية في العمل لمعالجة آثار تغير المناخ، وإبراز الحاجة الماسة إلى
االعتبارات الخاصة بتغّير المناخ في صميم السياسات االقتصادية والمالية، وكيفية إحراز تقدم في تحقيق هذه األجندة بالغة  
الصعوبة. وناقش وزراء المالية أيضا اإلصالحات التي تدعم تحوُّال عادال يمكن تحمُّل تكاليفه نحو تحقيق نمو اقتصادي  

 ، بما في ذلك تسعير الكربون ومراعاة اعتبارات البيئة في وْضع الميزانية.  منخفض االنبعاثات الكربونية
 

ودعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق 
آثار تغير المناخ، وأبرزوا المجاالت المهمة   النقد الدولي كريستالينا غورغييفا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمعالجة

للمساندة الُمقدَّمة من المؤسسات متعددة األطراف. وتبادلت المؤسسات الشريكة للتحالف أيضا وجهات النظر واألولويات في  
 جهود دعم التحالف والتقدم نحو تحقيق مبادئ هلسنكي. 

 
بوا2021التقرير السنوي  و   بيان وزاري مشتركووافقت البلدان األعضاء في التحالف على   بخمسة بلدان أعضاء جدد    ، ورحَّ

، وبذلك  2021انضمت إلى التحالف منذ االجتماع الوزاري في أبريل/نيسان    -إستونيا وهنغاريا وبيرو وسلوفاكيا وأوكرانيا-
 دا.  بل 65يصل عدد أعضاء التحالف إلى 

 
لة بالفيديووساهم أعضاء التحالف والمؤسسات الشريكة له في مداوالت االجتماع   . ببيانات عامة ُمسجَّ

 
"من األهمية بمكان اإلقرار  لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي:والرئيسة المشاِركة  أنيكا ساريكو وزيرة مالية فنلندا وقالت

ويجب أن يكون باستطاعتنا، نحن وزراء المالية، فهم العواقب بأن تحوُّال جوهريًا يحدث في النظام من جراء تغير المناخ.  
 االقتصادية لتغير المناخ، وتصميم سياساتنا االقتصادية والمالية على هذا األساس." 

 
إن وضع  والرئيسة المشاِركة لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي: "  سري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا لت  وقا

ولوزراء المالية دور مهم    اعتبارات المناخ في صميم سياسة المالية العامة عمل حيوي لكنه ينطوي على تحديات جسيمة.
ل األخضر الذي يمكن تحمل تكاليفه  لمكافحة تغير المناخينبغي أن يضطلعوا به ألننا نملك األدوات الالزمة  وتسهيل التحوُّ

 وعلى نحو منصف."
 
 

 نبذة عن تحالف وزراء المالية للعمل المناخي: 
زراء المالية الذين يتعاونون في اإلستراتيجيات الرامية  ، وهو عبارة عن تجمع لو 2019تم تدشين التحالف في أبريل/نيسان  

إلى دمج اعتبارات المناخ في السياسات المالية واالقتصادية. وُتمثِّل البلدان األعضاء الخمسة والستون في التحالف المناطق  

https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Joint%20Ministerial%20Statement%20-%20October%202021.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/2021%20Annual%20Report.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/2021%20Annual%20Report.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/2021%20Annual%20Report.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/events/6th-ministerial-meeting
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أكسيد الكربون المتصلة   % من انبعاثات ثاني39الجغرافية ومستويات التنمية االقتصادية المختلفة، وتساهم مجتمعة بنحو  
 (. 2018% من إجمالي الناتج المحلي العالمي )على أساس بيانات 63بالطاقة و

 
 

 االستفسارات: 
 coalitionsecretariat@financeministersforclimate.orgاالستفسارات العامة:  •

 
 bholzman@worldbank.orgالعالقات مع وسائل اإلعالم:  •
 تحالف وزراء المالية للعمل المناخي:   مساعدا الرئيسين المشاركين، •

o المالية، فنلندا:  ، وزارةبيكا مورينpekka.moren@gov.fi 
o وزارة المالية، إندونيسيا: ماسييتا كريستالين ،masyita.crystallin@kemenkeu.go.id 

 www.financeministersforclimate.orgالموقع اإللكتروني:  •
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