
 

لتمكین عضویة الحكومات الوطنیة التي تطمح التخاذ إجراءات تھدف إلى التخلص   2019عند إطالق التحالف. تم تحدیث اإلعالن في عام    2017في األساس في عام    PPCAنُِشر إعالن   
ر األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة  لطرح الجدول الزمني للتخلص التدریجي من الفحم في البلدان غی  2022التدریجي من الفحم. تم تعدیل اإلعالن مرة أخرى في عام  

)OECD  درجة مئویة. 1.5، وللنظر في الجداول الزمنیة الُمنقَّحة المطلوبة للحّد من ارتفاع درجات الحرارة العالمیة إلى 2040إلى  2050) من عام 

حة إمكانیة االطالع على البیان. وفي حال وجود أي تعارض بین النسخ الصادرة باللغات المختلفة، فإن  النسخة اإلنجلیزیة من اإلعالن ھي النسخة األصلیة، وتُستخدم جمیع الترجمات إلتا
 النسخة اإلنجلیزیة ھي األساسیة. 
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التغیر  2015في عام   النظیف وتجنّب  النمو  باتخاذ إجراءات لتشجیع  العالم في باریس وتعّھدوا  أنحاء  ُعِقد اجتماع ضّم أشخاص من جمیع   ،
 المناخي الكارثي.

العالمي للكھرباء الیوم، ما یجعل التلوث الكربوني الناتج عن الفحم  في المائة من اإلنتاج    40تُنتج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ما یقرب من  
 سببًا أساسیًا للتغیر المناخي.

احیتین إن اآلثار الصحیة لتلوث الھواء الناتج عن حرق الفحم، بما في ذلك أمراض الجھاز التنفسي والوفیات المبكرة، تفرض تكالیف باھظة من الن
شخص یموتون كل عام في جمیع أنحاء العالم جراء التلوث الناتج عن حرق    800,000حلیل أن أكثر من  اإلنسانیة واالقتصادیة. كشف الت

 الفحم.

صدي  ونتیجةً لذلك، یُعد التخلص التدریجي من طاقة الفحم التي تُستخدم من دون انقطاع أحد أھم الخطوات التي یُمكن أن تتخذھا الحكومات للت
 1.5ا بالحفاظ على درجة الحرارة المرتفعة أقل من درجتین مئویتین وبذل الجھود الرامیة إلى الحدّ منھا حتى  للتغیر المناخي والوفاء بالتزامن

 درجة مئویة.

في  2030كما یُظھر التحلیل، ال بدّ من التخلص التدریجي من الفحم في موعد أقصاه عام   وجاء في اإلعالن أنھ من أجل تطبیق اتفاقیة باریس،
 في بقیة دول العالم.  2040، وفي موعد أقصاه عام  ) واالتحاد األوروبيOECDالدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة (

المتاح في عدد متزاید من انخفضت تكلفة تولید الكھرباء من الریاح والطاقة الشمسیة؛ ما یعني أن الطاقة النظیفة ھي الخیار منخفض التكلفة  
ل بالفحم  الدول على مستوى العالم. تتجاوز االستثمارات العالمیة في الطاقة المتجددة الجدیدة اآلن تلك الموجودة في الكھرباء الجدیدة التي تعم

 بشكل كبیر، ویمثل النمو الناتج عن الطاقة النظیفة فرصة تبلغ قیمتھا تریلیونات الدوالرات. 

التي تنتقل إلى اقتصادیات منخفضة الكربون وقادرة على مواجھة التغیر المناخي تشھد بالفعل فوائد على مستوى البیئة، واالقتصاد  بدأت البلدان
 وصحة اإلنسان. ویرغب تحالفنا في المساعدة على تسریع ھذا االنتقال. 

ات والمنظمات التي تتحدّ في اتخاذ إجراءات  مجموعة متنوعة من الحكومات، والشرك   Powering Past Coal Allianceیجمع تحالف  
 لتسریع النمو النظیف وحمایة المناخ من خالل التخلص التدریجي السریع من الطاقة التي تعتمد على الفحم من دون انقطاع.

 تمعات. نلتزم بتحقیق ھذا التخلص التدریجي بطریقة مستدامة وشاملة اقتصادیًا، بما في ذلك الدعم المناسب للعّمال والمج 

 بصورة أكثر تحدیدًا: 

واإلیقاف المؤقت ألي محطات طاقة  یلتزم أعضاء الحكومات بالتخلص التدریجي من تولید الطاقة من الفحم الحالي الذي یُستخدم دون انقطاع •
 جدیدة تعمل بالفحم دون احتجاز الكربون الناتج عن العملیات التشغیلیة وتخزینھ، داخل بلدانھم.

 ي المجال التجاري وغیرھم من األعضاء غیر الحكومیین بتوفیر الطاقة لعملیاتھم التشغیلیة دون استخدام الفحم.یلتزم األعضاء ف •

(سواء أكانت عامة أم مؤسسیة حسب االقتضاء) واستثماراتھم، وكذلك  یلتزم جمیع األعضاء بدعم تولید الطاقة النظیفة من خالل سیاساتھم •
 تي تعتمد الفحم من دون انقطاع، أي دون احتجاز الكربون وتخزینھ.بتقیید التمویل لتولید الطاقة ال

معًا لمشاركة األمثلة في العالم الحقیقي وأفضل الممارسات   Powering Past Coal Allianceلدعم ھذه األھداف، سیعمل أعضاء تحالف  
تمویل األنشطة المناخیة، وتبنّي مبادرات عملیة لدعم    لدعم التخلص التدریجي من االعتماد على الفحم من دون انقطاع، بما في ذلك من خالل

 ھذا االنتقال، ویشمل ذلك تطویر خطط وأھداف تتعلّق بالطاقة النظیفة.

  لبناء عالم أفضل ألطفالنا وأحفادنا. Powering Past Coal Allianceاالنضمام إلینا في تحالف  سنشّجع أیًضا أقراننا على
  

 

 

https://climateanalytics.org/publications/2019/coal-phase-out-insights-from-the-ipcc-special-report-on-15c-and-global-trends-since-2015/
https://www.poweringpastcoal.org/about/join
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