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الحكومية تدشن قاعدة بيانات شاملة عن الفحم باسم "القائمة 

 العالمية لخروج الفحم"

  -- /PRNewswire/2017نوفمبر  6بون، ألمانيا، 

األمم المتحدة المعني األلمانية غير الحكومية وشركاؤها خالل أعمال مؤتمر قمة  Urgewaldنشرت منظمة حماية البيئة 

( وهي قاعدة بيانات شاملة للشركات التي تشارك في سلسلة GCELبالمناخ في بون اليوم، "القائمة العالمية لخروج الفحم" )

شركة فقط،  100القيمة للفحم الحراري. فيما كانت كل قواعد بيانات الفحم التي استُخدمت من قبل قطاع المالية تغطي حوالي 

تتراوح أنشطتها بين استكشاف الفحم وتعدينه،  شركة 770اإلحصائيات األساسية الخاصة بأكثر من تقدم  GCELفإن قاعدة 

 وتجارة الفحم ونقله، وصوالً إلى توليد الطاقة باستخدام الفحم وتصنيع المحطات الُمدارة بالفحم.

)الصورة:      

http://mma.prnewswire.com/media/597838/Biggest_Coal_Power_Giants_Infographic.jpg ) 

 ( Coal_Database_Infographic.jpghttp://mma.prnewswire.com/media/5/97839)الصورة:      

 

 http://www.coalexit.orgيمكن مطالعة قاعدة البيانات والرسومات البيانية عن صناعة الفحم على الرابط التالي: 

التمويل بقائمة موجزة للشركات التي  من أجل تزويد قطاع GCEL"لقد طورنا قاعدة  Urgewaldتقول هيفا شويكينغ، مدير 

. أكبر بكثير جًدا مما كان يعتقده المستثمرونيجب تفكيكها". "أظهرت أبحاثنا أن عالم الشركات ذات األعمال المتصلة بالفحم 

من  خروجا سريعًا وكامًل درجة مئوية سيكون مستحياًل ما لم يحقق كل من البنوك والمستثمرين  1,5وأن الحفاظ على مسار 

 االستثمارات فى صناعة الفحم ".

إحصائيات أساسية عن الشركات المنتجة للفحم، ومنها اإلنتاج السنوي للفحم، وحصة الفحم من العائد،  GCELتوفر قاعدة 

 تخطط الفتتاح مناجم فحم شركة 225حدد أن هناك كما أنها تم من إنتاج الطاقة. والسعة الُمقررة الُمدارة بالفحم، وحصة الفح

  شركة تعتزم إنشاء محطات توليد طاقة كهربية جديدة ُمدارة بالفحم. 282جديدة أو توسعات في المناجم القائمة، فضلً عن 

واحدة من أكبر وأشمل  GCELفيقول "تُعد قاعدة  AXAأما سيلفان فانستون من قسم مسؤولية الشركات التابع لشركة التأمين 

أداة رائعة للمستثمرين الراغبين في تحويل مسار حافظات أعمالهم ناها حتى اآلن. إنها قواعد بيانات صناعة الفحم التي رأي

 "بعيًدا عن الفحم.

  معلومات إضافية:

 حقائق وإحصائيات مثيرة لالنتباه حول صناعة الفحم العالمية 

_facts_and_stats_2.pdf-https://urgewald.org/sites/default/files/typ_download/gcel_ 

 نظرة عامة على صناعة الفحم على مستوى الدول والمستوى اإلقليمي

_country_analysis_3.pdf-https://urgewald.org/sites/default/files/typ_download/gcel_ 

  جهة االتصال:

 ، Urgewaldموريتس شرويدر، مدير االتصاالت، 

  moritz@urgewald.orgالبريد اإللكتروني:

 +49 2583 30492-19أو الهاتف: 
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