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Alliances for Climate Action’s Global Call to Action
We are in the midst of a deep global transformation. Human society as we know it – the way in which we
power our homes and industries, move around, and produce our food – needs to shift if we are to give
every person around the world the chance of a dignified life while avoiding a collapse of the biophysical
systems that sustain us.
The latest scientific reports confirm that we are at a pivotal moment for humanity. The climate crisis is
upon us, as is a deepening crisis for nature, further exacerbated by the COVID-19 pandemic. The
harbingers of what will happen if we don’t act – growing fires from western Canada and the United
States to Australia, floods from China to Europe, droughts from South America to Africa – are all around
us.
We can no longer stay on the sidelines. The time to act is now, and we have the tools to make it happen.
This coming decade, 2021-2030, is the decisive one if we are to meet the Paris Agreement’s goal of
keeping global temperatures from rising above 1.5°C relative to preindustrial levels and avoid the worst
impacts of climate change:
●

This is the decade when we must decouple human wellbeing from the burning of coal, oil, gas,
forests and grasslands, shift our reliance to sustainable forms of renewable energy, clean
transport, regenerative agriculture, and reinvest in the natural ecosystems that sustain life on
earth.

●

This is the decade when we must cut global greenhouse emissions in half, invest in our climate
preparedness, and usher an irreversible transition to net-zero, resilient societies by 2050.

●

This is also the decade when we must build a new social contract to bring this transition to
fruition, with full recognition that everyone must take a part, and that no one may be left
behind as we transition away from carbon-intensive industries and look to rebuild from the
COVID-19 pandemic.

National governments have a critical role to play through their long-term signals, policies and
investments. We – subnational, local and tribal governments, the private sector, academic, faith and
cultural institutions, civil society organizations and so many others - are also essential to reaching our
goals. Our commitments to date are significant. When accounting for the commitments of all
subnational and non-state actors across the world to date, we could help bring the world close to the
range of a 2°C compatible pathway. But science tells us that we need more.

If we are to keep global temperatures from rising above 1.5°C, we require an unprecedented
mobilization across the world. We need a whole-of-society approach, in which national governments,
subnational and non-state institutions and citizens, each joins in the challenge to be a force for good,
helping each of our countries address our development needs and recover from the COVID-19 pandemic
while solving the climate crisis. Everyone has a part to play, and each of us must step up.
As national governments prepare to meet in Rome, Italy for the G20 meeting and in Glasgow, Scotland
for the 26th UNFCCC Conference of the Parties (COP26) at the end of this month, we call on G20 and other
national leaders to demonstrate your resolve to address the climate crisis by:
●

Enhancing national climate commitments in line with the goals of reducing global emissions by
50% from 2010 levels by 2030 and reaching net-zero emissions no later than 2050. We urge
national governments to come with such pledges to COP26, and if not aligned by then, revisit
and strengthen your 2030 Nationally Determined Contributions and 2050 long-term strategies in
time for the UNFCCC’s Global Stocktake (GST) in 2023.

●

Aligning national sectoral policies and public investment, including COVID-19 recovery
spending, with these same goals. We call on national governments to develop actionable
roadmaps and supportive regulatory incentives to phase out coal and expand renewable energy
supply in alignment with net zero pathways and in the context of a just transition, electrify uses
across the transport, building and other sectors, enhance the capacity of working lands to
sequester carbon while ensuring food security, and protect natural ecosystems in your
countries. We also call on G20 national governments to support national processes of transition
in developing countries, including through the delivery of the commitment to provide $100
billion in international climate finance per year by 2020 and its enhancement in the post-2020
period.

●

Harnessing the power of subnational and non-state institutions in your countries. We urge
national governments to involve us - subnational governments, private sector, academia and
civil society - in the design of targets and sectoral policies with enduring governance
mechanisms for participation. We call on national governments to recognize our contributions,
and integrate our actions in national government plans to accelerate the implementation of our
countries’ commitments. We urge national governments to create positive fiscal and regulatory
incentives that enable our institutions to take even stronger climate actions, thereby fostering a
positive ‘ambition loop’ in support of national commitments. Lastly, we call on national
governments to support our role within the broader framework of the Paris Agreement, by
endorsing the implementation of the High-Level Champions’ (HLCs) plan for improved work
under the Marrakech Partnership for Global Climate Action (MPGCA), and our inputs as part of
the Global Stocktake (GST).

We also call on our fellow subnational governments, companies, investors, academic, cultural and faith
institutions, civil society organizations and other institutions to do our part to help deliver and
surpass our respective countries’ climate targets by:
●

Taking action to contribute to the goals of reducing global emissions by 50% from 2010 levels
by 2030 and reaching net-zero emissions no later than 2050. In line with the UN-backed global
Race to Zero Campaign, we urge subnational and non-state actors to implement immediate
measures to address our institutions’ carbon footprint and climate risk, improve targets to align
with the goals above, and publicly disclose our commitments and progress.

●

Publicly supporting national targets and sectoral policies that align with 50% global emission
reductions by 2030 and net-zero no later than 2050. We call on subnational and non-state
institutions to engage with our national governments, offering our contributions, sharing our
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lessons learned, and providing recommendations for how policies can be improved to
accelerate national transitions to net-zero.
●

Joining forces with other subnational and non-state institutions to accelerate the transition to
net-zero in our countries. We urge subnational and non-state actors to collaborate with peers in
our countries, by aligning targets and tackling implementation bottlenecks jointly, aligning
policy recommendations, and contributing to building public awareness and support for more
ambitious national climate action.

Through Alliances for Climate Action, over 6000 cities, state, regional and tribal governments,
companies, investors, faith, cultural and academic institutions and civil society organizations have come
together in our respective national alliances to accelerate national transitions aligned with 1.5°C and
net-zero in our countries, including Argentina, Australia, Brazil, Chile, Japan, Mexico, South Africa, the
United States and Viet Nam. We are acting now.
The G20 and UNFCCC COP26 need to provide an unmistakable message that the world will work together
to power the transition to net-zero, resilient societies by 2050, and deliver the emission reductions and
climate preparedness by 2030 to make this transition unstoppable.
We stand ready to work with our national governments and other subnational and non-state
institutions based on the best available scientific knowledge to support the delivery of nationally
driven transitions around the world. Join us.
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Alliances for Climate Actionのグローバルな行動要請
私たちはグローバルな深い変革の真っただ中にいます。私たちが知っている人間社会、つまり私たちが家や産業に
電力を供給し、動き回り、食料を生産するその方法は、私たちを支える生物物理学的システムの崩壊を避けつつ、
世界中のすべての人に尊厳のある生活の機会を与えるためにシフトする必要があります。
最新の科学の報告書は、私たちが人類にとって極めて重要な瞬間にあることを確証しています。気候危機は私たち
に迫っており、自然への深まる危機に見られるように、新型コロナウイルスが引き起こしたパンデミックによってさら
に悪化しています。カナダ西部と米国からオーストラリアにかけての火災の拡大、中国からヨーロッパにかけての洪
水、南アメリカからアフリカにかけての干ばつなど、私たちが行動しなかった場合に何が起こるかを予感させるもの
が、私たちの周りのいたるところにあります。
私たちはもはや傍観者にとどまることはできません。今こそ行動を起こす時であり、私たちにはそれを実現するため
のツールがあるのです。
この次の10年、2021年から2030年は、世界の気温上昇が産業革命前のレベルと比較して1.5°Cを超えないように
し、気候変動の最悪の影響を回避するというパリ協定の目標を達成できるかどうかにかかわる決定的なものです。
l この10年で、私たちは、人間の幸福や健康を石炭、石油、ガス、森林、草地の燃焼から切り離し、再生可能エネル
ギー、クリーンな輸送、再生農業といった持続可能な形にその依存をシフトし、地球上の生命を維持する自然生態
系に再投資しなければなりません。
l この10年で、私たちは、世界の温室効果ガス排出量を半分に削減し、気候への備えに投資し、2050年までにネッ
トゼロで回復力のある社会への不可逆的な移行を導かなければなりません。
l この10年で、私たちはまた、この移行を実現するために、誰もが役割をもち、そして炭素集約型産業から移行し、
新型コロナウイルスによるパンデミックからの再建に目を向けつつも誰も取り残さないという十分な認識とともに、新
しい社会契約を構築しなければなりません。
各国政府は、長期的なシグナル、政策、投資を通じて果たすべき重要な役割を担っています。私たち、すなわち地
方や部族政府、民間部門、学術、信仰、文化機関、市民社会組織、その他多くのアクターもまた私たちの目標を達
成するために不可欠です。これまでの私たちの取り組みは大きな意味のあるものです。世界中のすべての地方およ
び非政府主体のこれまでのコミットメントを合わせれば、私たちは世界の気温上昇を2℃に抑える経路の範囲に近づ
く助けとなるでしょう。しかし科学は、私たちにはそれ以上が必要だと教えてくれます。
世界の気温上昇が1.5°Cを超えないようにするためには、世界中で前例のない動員が必要です。私たちには、社会
全体のアプローチが必要です。すなわち、気候危機を解決しながら、各国が開発ニーズに取り組み、新型コロナウイ
ルスによるパンデミックから回復するのをお互いに助け合うよう、各国政府、地方および非政府機関、市民のそれぞ
れが良い方向に向かうための力となる挑戦に参加するのです。誰もが果たすべき役割があり、私たち一人一人がス
テップアップする必要があります。
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各国政府がG20会合のためにイタリア・ローマに、そして今月末に開催される国連気候変動枠組条約（UNFCCC）
第26回締約国会議（COP26）のためにスコットランドのグラスゴーに集まる準備をしているこの時に、私たちは、
G20および他国リーダーたちに、次の決意を示すよう呼びかけます。気候危機に対処するために：
l 2030年までに世界の排出量を2010年のレベルから50％削減し、2050年までにはネットゼロ排出に達するという
目標に沿って、国の気候変動へコミットメントを強化すること。私たちは各国政府にそのような誓約を持ってCOP26
臨むこと、またもしそれまでにそのレベルに合わせることができないならば、2023年のUNFCCCのグローバルストッ
クテイク（GST）に間に合うように、2030年のNDCと2050年長期戦略を再検討して強化することを強く求めます。
l 国の部門別政策と新型コロナウイルスからの回復支出を含む公共投資を、これらの同じ目標に合わせること。私
たちは各国政府に対し、ネットゼロ経路に沿い、公正な移行の文脈の中で、石炭を段階的に廃止して再生可能エネ
ルギーの供給を拡大し、輸送、建築、その他のセクター全体での使用を電化し、食料安全保障を確保しながら炭素
を隔離するための作業用地の能力を強化し、そして各国の自然生態系を保護するため、実行可能なロードマップと
支援的な規制インセンティブを展開するよう呼びかけます。また、G20各国政府に対し、2020年までに年間1,000億
ドルの国際気候資金を提供するという約束の履行や、2020年以降の期間におけるその強化などを通じて、開発途
上国における移行の国内プロセスを支援するよう呼びかけます。
l あなたの国の地方および非政府機関の力を生かすこと。私たちは、各国政府が、私たち、すなわち地方政府、民
間部門、学界、市民社会を、永続的なガバナンスメカニズムのもとで、目標や部門別政策の設計に関与させることを
求めます。私たちは、各国のコミットメントの実施を加速するため、各国政府が私たちの貢献を認識し、私たちの取り
組みを各国政府の計画に統合させるよう呼びかけます。私たちは、各国政府に対し、私たち機関がさらに強力な気
候変動対策を講じることを可能にする前向きな財政的および規制上のインセンティブを創り、それによって国のコミッ
トメントを支援する前向きな「野心のループ」を促進するよう求めます。最後に、私たちは、世界気候行動のためのマ
ラケシュパートナーシップ（MPGCA）の下に改善された取組みのためのハイレベルチャンピオン（HLC）計画の実
施、そしてグローバルストックテイク（GST）の一部としての私たちのインプットを承認することにより、パリ協定のより
広い枠組みの中で私たちの役割を支援するよう各国政府に呼びかけます。
また、私たちは、私たちの仲間である地方政府、企業、投資家、学術、文化、信仰機関、市民社会組織、その他の組
織や機関に対し、私たちの役割を果たすよう次のことを呼びかけます。それぞれの国の気候目標を達成し、超える
ために：
l 2030年までに世界の排出量を2010年のレベルから50％削減し、2050年までにネットゼロ排出に達するという目
標に貢献するための行動を起こすこと。国連によるグローバルキャンペーンRace to Zeroに沿い、私たちは、地方
および非政府主体に対し、各機関の二酸化炭素排出量と気候リスクに対処するための対策をただちに実施し、上記
のゴールに一致するよう目標を改善し、私たちのコミットメントと進捗状況を公表することを求めます。
l 2030年までの世界の排出量の50％削減と、2050年までのネットゼロに見合う国の目標と部門別政策を公に支援
すること。私たちは、地方および非政府主体に対し、各国政府と関わり、私たちの貢献を提供し、学びと経験を共有
し、国のネットゼロへの移行を加速するために政策をどのように改善できるかについての提言を提供することを呼び
かけます。
l 私たちの国々のネットゼロへの移行を加速するため、他の地方および非政府機関と力を合わせること。私たちは、
地方および非政府主体に対し、目標を調整し、実施のボトルネックに共同で取り組み、政策提言を調整し、より野心
的な国の気候変動対策に対する国民の意識と支援の構築に貢献することにより、各国の仲間と協力することを求め
ます。
Alliances for Climate Actionを通じて、6000以上の都市、州、地域、部族の政府、企業、投資家、信仰、文化的お
よび学術的機関、市民社会組織が、各国の1.5℃とネットゼロに沿った移行を加速するために、アルゼンチン、オー
ストラリア、ブラジル、チリ、日本、メキシコ、南アフリカ、米国、ベトナムを含むそれぞれの国の同盟に集まっていま
す。私たちは今行動しています。
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G20とUNFCCC COP26は、世界が協力して2050年までにネットゼロで回復力のある社会への移行を推進し、
2030年までに排出削減と気候変動への備えを提供してこの移行を止められないようにするという間違いのないメッ
セージを提供する必要があります。
私たちは、世界中の各国内で推進される移行の実現をサポートする最高の利用可能な科学的知見に基づいて、各
国政府やその他の地方および非政府機関と共に取り組む準備ができています。私たちに参加しませんか。
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As Alianças para a Ação Climática convocam à ação
Estamos no meio de uma profunda transformação global. A sociedade humana como a conhecemos - a
forma como fornecemos energia para nossas casas e indústrias, nos locomovemos e produzimos nossos
alimentos - precisa mudar se quisermos dar a cada pessoa ao redor do mundo a chance de uma vida
digna, para que evitemos o colapso dos sistemas biofísicos que nos sustentam.
Os últimos relatórios científicos confirmam que estamos em um momento crucial para a humanidade. A
crise climática está batendo à porta, assim como uma crise cada vez mais profunda para a natureza,
agravada pela pandemia de COVID-19. Os sinais do que acontecerá, se não agirmos, já se manifestam crescentes incêndios no oeste do Canadá e dos Estados Unidos à Austrália, inundações da China à
Europa e secas da América do Sul à África.
Não podemos mais ficar à margem. A hora de agir é agora e temos as ferramentas para fazer isso
acontecer.
A próxima década (2021-2030) é decisiva se quisermos cumprir a meta do Acordo de Paris, de evitar que
a temperatura global ultrapasse 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, e evitar os piores impactos
das mudanças climáticas:
●

●

●

Essa é a década em que devemos desassociar o bem-estar humano da queima de carvão,
petróleo, gás, florestas e pastagens; mudar nossa dependência para formas sustentáveis de
energia renovável, transporte limpo, agricultura regenerativa; e reinvestir nos ecossistemas
naturais que sustentam a vida na terra.
Essa é a década em que devemos reduzir as emissões globais de gases do efeito estufa pela
metade, investir em nossa preparação para o clima e dar início a uma transição irreversível para
sociedades resilientes e net-zero até 2050.
Essa é também a década em que devemos construir um novo contrato social para concretizar
essa transição, com pleno reconhecimento de que todos devem participar e de que ninguém
pode ser deixado para trás enquanto nos afastamos das indústrias intensivas em carbono e
buscamos nos reconstruir da pandemia de COVID-19.

Os governos nacionais têm um papel crítico a desempenhar por meio de seus sinais, políticas e
investimentos de longo prazo. Nós - governos subnacionais, locais e tribais, o setor privado, instituições
acadêmicas, religiosas e culturais, organizações da sociedade civil e tantas outras - também somos
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essenciais para alcançar esses objetivos. Nossos compromissos até o momento são significativos. Ao
contabilizar os compromissos de todos os atores subnacionais e não estatais em todo o mundo até o
momento, poderíamos ajudar a trazer o mundo para perto da faixa de um caminho compatível com os
2°C. Todavia, a ciência nos diz que precisamos de mais.
Se quisermos evitar que as temperaturas globais ultrapassem o 1,5°C, precisamos de uma mobilização
sem precedentes em todo o mundo. Precisamos de uma abordagem que envolva toda a sociedade
(whole-of-society approach), na qual cada um dos governos nacionais, instituições subnacionais e
não-estatais e cidadãos se junte ao desafio de ser uma força para o bem, ajudando cada um de nossos
países a atender às necessidades de desenvolvimento e se recuperar da pandemia de COVID-19, ao
mesmo tempo em que se combate a crise climática. Todos têm um papel a desempenhar e cada um de
nós deve dar um passo adiante.
Enquanto os governos nacionais se preparam para se reunir em Roma, na Itália, para a reunião do G20,
e em Glasgow, na Escócia, para a 26ª Conferência das Partes da UNFCCC (COP26) no final deste mês,
urgimos que o G20 e outros líderes nacionais demonstrem sua determinação em lidar com a crise
climática por meio do:
●

●

●

Reforço dos compromissos climáticos nacionais, em linha com as metas de redução de
emissões globais em 50% dos níveis de 2010 até 2030 e com as emissões líquidas zero até no
máximo 2050. Instamos os governos nacionais a apresentarem tais compromissos à COP26, e se
não estiverem definidas até então, que sejam revisitados e fortalecidos em suas Contribuições
Nacionalmente Determinadas (NDC) para 2030 e em suas estratégias de longo prazo (LTS) para
2050, a tempo para o Balanço Global (Global Stocktake - GST) da UNFCCC em 2023.
Alinhamento das políticas setoriais nacionais e do investimento público, incluindo os gastos
de recuperação pós-COVID, com esses mesmos objetivos. Pedimos aos governos nacionais que
desenvolvam roteiros viáveis e incentivos regulatórios que apoiem a eliminação gradativa do
carvão e a expansão do fornecimento de energia renovável, em linha com as trajetórias net-zero
e, no contexto de uma transição justa, eletrificar os usos nos setores de transporte, construção
e outros; e melhorar a capacidade das terras para sequestrar carbono, ao mesmo tempo em
que se garante a segurança alimentar e se protege os ecossistemas naturais de seus países.
Também pedimos aos governos nacionais do G20 que apoiem os processos nacionais de
transição nos países em desenvolvimento, inclusive por meio do cumprimento do compromisso
de fornecer US $ 100 bilhões em financiamento climático internacional por ano até 2020 e do
seu aprimoramento no período pós-2020.
Aproveitamento do poder das instituições subnacionais e não estatais de seus países.
Instamos os governos nacionais a nos envolver - governos subnacionais, setor privado,
academia e sociedade civil - na formulação de metas e políticas setoriais, com mecanismos de
governança duradouros para a participação. Apelamos aos governos nacionais para que
reconheçam nossas contribuições e integrem nossas ações nos planos dos governos nacionais,
de modo a acelerar a implementação dos compromissos de nossos países. Instamos os
governos nacionais a criar incentivos fiscais e regulatórios positivos, que permitam às nossas
instituições tomar ações climáticas ainda mais fortes, promovendo um ‘ciclo de ambição’
(ambition loop) em apoio aos compromissos nacionais. Por último, pedimos aos governos
nacionais que apoiem o nosso papel no quadro mais amplo do Acordo de Paris, endossando a

7

implementação do plano dos High-Level Champions’ (HLCs) para melhorar o trabalho no âmbito
da Parceria de Marrakech para a Ação Climática Global (MPGCA), e nossas contribuições como
parte do Global Stocktake.
Também convocamos nossos parceiros, governos subnacionais, empresas, investidores, instituições
acadêmicas, culturais e religiosas, organizações da sociedade civil e outras instituições, a fazer a sua
parte para ajudar a cumprir e superar as metas climáticas de seus respectivos países ao:
●

●

●

Agir para contribuir com as metas de redução das emissões globais em 50%, em relação aos
níveis de 2010, até 2030 e alcançar emissões net-zero até no máximo 2050. Em linha com a
campanha global Race to Zero apoiada pela ONU, pedimos aos atores subnacionais e não
estatais que implementem medidas imediatas para lidar com a pegada de carbono e risco
climático das instituições de seus países e que melhorem suas metas, para que se alinhem com
as metas acima e divulguem publicamente seus compromissos e progresso.
Apoiar publicamente as metas nacionais e as políticas setoriais que se alinhem com as
reduções de emissões globais de 50% até 2030 e net-zero até no máximo 2050. Apelamos às
instituições subnacionais e não estatais para que se envolvam com seus governos nacionais,
oferecendo nossas contribuições, compartilhando nossas lições aprendidas e fornecendo
recomendações sobre como as políticas podem ser melhoradas para acelerar as transições
nacionais para o net-zero.
Unir forças com outras instituições subnacionais e não estatais para acelerar a transição
net-zero em seus países. Instamos os atores subnacionais e não estatais a colaborar com os
pares de seus países, alinhando metas e enfrentando gargalos de implementação em conjunto,
de modo a nivelar recomendações de políticas e contribuir para a conscientização pública e o
apoio às ações climáticas nacionais mais ambiciosas.

Por meio das Alianças para Ação Climática, mais de 6.000 cidades, governos estaduais, regionais e
tribais, empresas, investidores, instituições religiosas, culturais e acadêmicas e organizações da
sociedade civil se reuniram em nossas respectivas alianças nacionais para acelerar as transições
nacionais alinhadas com o 1,5°C e net-zero em nossos países, incluindo Argentina, Austrália, Brasil,
Chile, Japão, México, África do Sul, Estados Unidos e Vietnã. Estamos agindo agora.
O G20 e a UNFCCC COP26 precisam fornecer uma mensagem inequívoca de que o mundo trabalhará em
conjunto para impulsionar a transição para sociedades resilientes e net-zero até 2050, além de
demonstrar as reduções de emissões e o nível de preparação climática necessário para a década de
2030, de modo a tornar essa transição irrefreável.
Estamos prontos para trabalhar com os governos nacionais e outras instituições subnacionais e não
estatais, com base no melhor conhecimento científico disponível, para apoiar a concretização de
transições que vêm sendo conduzidas no âmbito doméstico em todo o mundo. Junte-se a nós!
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Llamado a la acción mundial de la Alianza para la Acción
Climática
Nos encontramos en medio de una gran transformación global. La sociedad humana tal y como la
conocemos -la forma en que iluminamos nuestros hogares e industrias, nos desplazamos y producimos
nuestros alimentos- tiene que cambiar si queremos dar a todas las personas del mundo la oportunidad
de una vida digna y evitar al mismo tiempo el colapso de los sistemas biofísicos que nos sustentan.
Los informes científicos más recientes confirman que nos encontramos en un momento crucial para la
humanidad. La crisis climática está sobre nosotros, al igual que una crisis cada vez más profunda para
la naturaleza, agravada por la pandemia del COVID-19. Los presagios de lo que ocurrirá si no actuamos
tales como lo son los crecientes incendios desde el oeste de Canadá y Estados Unidos hasta Australia,
las inundaciones desde China hasta Europa, las sequías desde Sudamérica hasta África ya están a
nuestro alrededor.
No podemos seguir manteniéndonos al margen. Ahora es el momento de actuar, y contamos con las
herramientas para hacerlo.
Esta próxima década, 2021-2030, es la decisiva si queremos cumplir el objetivo del Acuerdo de París de
evitar que la temperatura global aumente por encima de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y
evitar los peores impactos del cambio climático:
●

●

●

Esta es la década en la que debemos desvincular el bienestar humano de la quema de carbón,
petróleo, gas, bosques y praderas, cambiar nuestra dependencia hacia formas sostenibles de
energía renovable, transporte limpio, agricultura regenerativa y reinvertir en los ecosistemas
naturales que sostienen la vida en la Tierra.
Esta es la década en la que debemos reducir las emisiones globales de efecto invernadero a la
mitad, invertir en nuestra preparación climática, y marcar el comienzo de una transición
irreversible hacia sociedades resistentes y con emisiones cero netas para el año 2050.
Esta es también la década en la que debemos establecer un nuevo contrato social para llevar a
cabo esta transición, reconociendo plenamente que todo el mundo debe participar y que nadie
puede quedarse atrás en la transición que nos aleja de las industrias intensivas en carbono y
que busca la reconstrucción a partir de la pandemia de COVID-19.

Los gobiernos nacionales tienen un papel fundamental a través de sus estímulos, políticas e
inversiones a largo plazo. Nosotros, los gobiernos subnacionales, locales y tribales, el sector privado,
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las instituciones académicas, religiosas y culturales, las organizaciones de la sociedad civil y tantos
otros, también somos esenciales para alcanzar nuestros objetivos.
Nuestros compromisos hasta la fecha son significativos. Si se tienen en cuenta los compromisos de
todos los actores subnacionales y no estatales de todo el mundo hasta la fecha, podríamos ayudar a
que el mundo se acerque al rango de una trayectoria compatible con 2 °C. Pero la ciencia nos dice que
necesitamos más.
Si queremos evitar que las temperaturas globales suban por encima de 1,5 °C, necesitamos una
movilización sin precedentes en todo el mundo. Necesitamos un enfoque de toda la sociedad, en el que
los gobiernos nacionales, las instituciones subnacionales y no estatales y los ciudadanos, se unan al
reto de ser una fuerza para el bien, ayudando a cada uno de nuestros países a abordar nuestras
necesidades de desarrollo y a recuperarse de la pandemia del COVID-19 al tiempo que se resuelve la
crisis climática. Todos tenemos un papel que desempeñar, y cada uno de nosotros debe dar un paso
adelante.
Mientras los gobiernos nacionales se preparan para reunirse en Roma (Italia) para la reunión del G20 y
en Glasgow (Escocia) para la 26ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP26) a finales de este mes,
hacemos un llamado a los líderes del G20 y de otros países para que demuestren su determinación en
hacer frente a la crisis climática:
●

●

●

Aumentar los compromisos climáticos nacionales en línea con los objetivos de reducir las
emisiones globales en un 50% respecto a los niveles de 2010 para 2030 y alcanzar las
emisiones netas cero a más tardar en 2050. Instamos a los gobiernos nacionales a que acudan
con tales compromisos a la COP26, y si no están alineados para entonces, revisen y refuercen
sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas de 2030 y las estrategias a largo plazo de 2050
a tiempo para el Balance Global de la CMNUCC (GST) en 2023.
Alinear las políticas sectoriales nacionales y la inversión pública, incluido el gasto de
recuperación de COVID-19, con estos mismos objetivos. Hacemos un llamado a los gobiernos
nacionales para que desarrollen hojas de ruta accionables e incentivos regulatorios de apoyo
para ampliar el suministro de energía renovable, electrificar los usos en los sectores del
transporte, la construcción y otros, mejorar la capacidad de las tierras de cultivo para
secuestrar carbono al tiempo que se garantiza la seguridad alimentaria, y proteger los
ecosistemas naturales en sus países. También hacemos un llamado a los gobiernos nacionales
del G20 para que apoyen los procesos nacionales de transición en los países en desarrollo,
incluso mediante el cumplimiento del compromiso de proporcionar 100.000 millones de
dólares de financiación internacional para el clima al año para 2020 y su aumento en el periodo
posterior a 2020.
Aprovechar el poder de las instituciones subnacionales y no estatales en sus países. Instamos
a los gobiernos nacionales a que nos involucren (a los gobiernos subnacionales, al sector
privado, al mundo académico y a la sociedad civil) en el diseño de objetivos y políticas
sectoriales con mecanismos de gobernanza duraderos para la participación. Pedimos a los
gobiernos nacionales que reconozcan nuestras contribuciones y que integren nuestras acciones
en los planes de los gobiernos nacionales para acelerar el cumplimiento de los compromisos de
nuestros países. Instamos a los gobiernos nacionales a crear incentivos fiscales y normativos
positivos que permitan a nuestras instituciones adoptar medidas climáticas aún más firmes,
fomentando así un "bucle de ambición" positivo en apoyo de los compromisos nacionales. Por
último, pedimos a los gobiernos nacionales que apoyen nuestro papel en el marco más amplio
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del Acuerdo de París, respaldando la aplicación del plan de los Campeones de Alto Nivel (HLC)
para mejorar el trabajo en el marco de la Asociación de Marrakech para la Acción Climática
Global (MPGCA), y nuestras aportaciones como parte del Inventario Global (GST).
También hacemos un llamado a nuestros colegas de los gobiernos subnacionales, las empresas, los
inversores, las instituciones académicas, culturales y religiosas, las organizaciones de la sociedad civil
y otras instituciones para que hagamos nuestra parte y ayudemos a cumplir y superar los objetivos
climáticos de nuestros respectivos países:
●

●

●

Tomar medidas para contribuir a los objetivos de reducir las emisiones globales en un 50%
respecto a los niveles de 2010 para 2030 y alcanzar las emisiones netas cero a más tardar en
2050. Acorde con la campaña mundial Carrera hacia el Cero, respaldada por la ONU, instamos a
los agentes subnacionales y no estatales a que apliquen medidas inmediatas sobre la huella de
carbono y el riesgo climático de nuestras instituciones, a que mejoren los objetivos para
alinearse con las metas anteriores y a que divulguen públicamente nuestros compromisos y
progresos.
Apoyar públicamente los objetivos nacionales y las políticas sectoriales que se alinean con la
reducción del 50% de las emisiones globales para 2030 y con la reducción a cero a más tardar
en 2050. Hacemos un llamado a las instituciones subnacionales y no estatales para que se
comprometan con nuestros gobiernos nacionales, ofreciendo nuestras contribuciones,
compartiendo nuestras lecciones aprendidas y proporcionando recomendaciones sobre cómo
se pueden mejorar las políticas para acelerar las transiciones nacionales hacia el cero neto.
Trabajar en conjunto con otras instituciones subnacionales y no estatales para acelerar la
transición hacia el nivel cero en nuestros países. Instamos a los actores subnacionales y no
estatales a colaborar con sus pares en nuestros países, alineando los objetivos y abordando los
cuellos de botella de la implementación de manera conjunta, alineando las recomendaciones
políticas y contribuyendo a crear conciencia pública y apoyo para una acción climática nacional
más ambiciosa.

A través de las Alianzas para la Acción Climática, más de 6.000 ciudades, gobiernos estatales, regionales
y tribales, empresas, inversores, instituciones religiosas, culturales y académicas y organizaciones de la
sociedad civil nos hemos unido en nuestras respectivas alianzas nacionales para acelerar las
transiciones nacionales alineadas con los 1,5 °C y la red cero en nuestros países, como Argentina,
Australia, Brasil, Chile, Japón, México, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam. Estamos actuando ahora.
El G20 y la COP26 de la CMNUCC deben transmitir un mensaje inequívoco de que el mundo trabajará
conjuntamente para impulsar la transición hacia sociedades resilientes y con emisiones nulas en 2050,
y para lograr la reducción de emisiones y la preparación climática en 2030 para que esta transición sea
imparable.
Estamos dispuestos a trabajar con nuestros gobiernos nacionales y otras instituciones subnacionales y
no estatales basándonos en los mejores conocimientos científicos disponibles para apoyar la
realización de transiciones impulsadas por los países en todo el mundo. Únase a nosotros.
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Kêu gọi Hành động Toàn cầu của Liên minh Hành
động vì Khí hậu
Xã hội loài người đang đứng giữa một sự chuyển đổi toàn cầu mạnh mẽ. Cách thức chúng ta cung cấp
năng lượng cho các hoạt động dân sinh và cho các ngành công nghiệp, cho giao thông vận tải và sản
xuất thực phẩm cần phải được thay đổi nếu chúng ta muốn mang đến một cuộc sống hài hoà cho tất cả
mọi người dân và tránh sự sụp đổ của các hệ thống sinh thái đang cung cấp và duy trì cho sự tồn tại của
nhân loại.
Trong các báo cáo khoa học mới nhất, giới chuyên gia nhận định rằng chúng ta đang đứng giữa một thời
điểm quan trọng đối với toàn nhân loại. Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến cho cuộc khủng hoảng khí
hậu toàn cầu cũng như tác động tồi tệ lên hệ thống thiên nhiên càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sự gia
tăng của các vụ cháy rừng từ khu vực miền tây Canada và Hoa Kỳ cho đến Úc, lũ lụt xảy ra khắp nơi từ
Trung Quốc đến các nước châu Âu, hạn hán trải dài từ Nam Mỹ đến châu Phi đã và đang diễn ra hàng
ngày là những hồi chuông cảnh báo về tương lai ‘đen tối’ của nhân loại nếu chúng ta không bắt tay vào
hành động ngay.
Chúng ta không còn thời gian để đứng ngoài cuộc. Đã đến lúc phải hành động, và chúng ta có các công
cụ để biến những ý tưởng hành động thành hiện thực.
Thập kỷ sắp tới, 2021-2030, là thập kỷ quyết định để chúng ta hành động đáp ứng mục tiêu của Thỏa
thuận Paris giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5°C so với thời kì tiền công nghiệp đồng thời
tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu gây ra:
●
Đây là thập kỷ mà chúng ta cần phải quyết liệt để chấm dứt các hoạt động đốt và tiêu thụ
than đá, dầu mỏ, khí đốt, tài nguyên rừng, v.v. và dịch chuyển sự phụ thuộc của chúng ta sang
các dạng năng lượng tái tạo bền vững, giao thông xanh, nông nghiệp tuần hoàn và tái đầu tư vào
các hệ thống sinh thái tự nhiên để duy trì sự sống trên Trái đất.
●
Chúng ta cần phải cắt giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, đầu tư cho các
công tác khí hậu và mở ra một tiến trình chuyển đổi bắt buộc – đưa xã hội chuyển sang giai
đoạn phát thải ròng bằng 0 và tái phục hồi vào năm 2050.
●
Chúng ta phải xây dựng một cam kết/công ước chung mới nhằm đưa quá trình chuyển đổi
này thành hiện thực, với sự công nhận đầy đủ rằng toàn xã hội đều phải chung tay và đảm bảo
không một ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi rút đầu tư khỏi các ngành công
nghiệp phát thải các-bon lớn và tái thiết lại từ đại dịch COVID-19.
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Chính phủ các quốc gia đóng vai trò cốt lõi trong tiến trình này thông qua các cơ chế, chính sách và đầu
tư dài hạn của họ. Và chúng tôi – các cơ quan chính quyền cấp địa phương, cơ sở, khối tư nhân, các viện
nghiên cứu kĩ thuật, tín ngưỡng và văn hóa, các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác - cũng
góp phần không nhỏ trong tiến trình chung nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu. Cho đến nay, các cam kết
được đưa ra của chúng ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu thống kê toàn bộ các cam kết của tất cả
các cơ quan, tổ chức cấp cơ sở và các tổ chức phi chính phủ toàn cầu thì nỗ lực của chúng ta có thể giúp
đưa thế giới đến gần hơn với mục tiêu trong lộ trình 2°C. Nhưng giới khoa học cho rằng thế giới cần
nhiều hơn thế để đạt được mục tiêu chung.
Để giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5°C đòi hỏi chúng ta cần có một sự huy động nguồn lực
mạnh mẽ. Cần thiết lập một cách tiếp cận toàn xã hội, trong đó Chính phủ các quốc gia, các tổ chức cấp
cơ sở, tổ chức phi chính phủ và người dân, đều cần chung tay tham gia vì lợi ích chung của quốc gia
trong việc giải quyết các nhu cầu của phát triển và tái phục hồi sau đại dịch COVID-19 trong khi giải
quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Mỗi chúng ta đều có một phần trách nhiệm cho mục tiêu chung, và yêu
cầu hành động cụ thể.
Vào thời điểm này, chính phủ các quốc gia đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rome, Ý và
Hội nghị các Bên tham gia UNFCCC lần thứ 26 (COP26) tại Glasgow, Scotland vào cuối tháng này, chúng
tôi kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trong khối G20 và các quốc gia khác trên thế giới thể hiện quyết tâm
trong tiến trình giải quyết khủng hoảng khí hậu bằng cách:
Tăng cường các cam kết quốc gia về khí hậu phù hợp với các mục tiêu giảm 50% lượng khí
●
thải toàn cầu so với thời kì năm 2010 vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm
2050. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ các quốc gia cam kết thực hiện các mục tiêu này tại COP26, và
nếu các quốc gia nhận thấy khó có thể đạt mục tiêu trên, cần xem xét và củng cố lại các Đóng
góp do Quốc gia tự quyết định đến năm 2030 (NDCs) và các Chiến lược dài hạn đến năm 2050
trước thềm sự kiện Rà soát việc thực hiện Thoả thuận Paris (GST) diễn ra vào năm 2023.
Điều chỉnh các chính sách ngành và đầu tư công của quốc gia, bao gồm cả các chi tiêu cho
●
tái thiết hậu COVID-19, với các mục tiêu tương tự như trên. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ các
quốc gia xây dựng các lộ trình phù hợp và các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nhằm loại bỏ than đá
và thúc đẩy tiêu thụ, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp với tiến trình hướng đến phát thải
ròng bằng 0, và trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế, chuyển đổi quá trình tiêu thụ năng lượng
trong các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực khác, tăng cường chất lượng của
các khu vực hấp thụ các-bon đồng thời đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ các hệ sinh thái
tự nhiên tại các quốc gia. Chúng tôi cũng kêu gọi Chính phủ các quốc gia trong khối G20 hỗ trợ
các quá trình chuyển đổi ở các nước đang phát triển, thông qua việc thực hiện cam kết cung cấp
100 tỷ USD cho quỹ tài chính khí hậu quốc tế mỗi năm đến năm 2020 và tăng cường trong giai
đoạn sau năm 2020.
Khai thác tiềm năng của các chính quyền địa phương, cơ sở và các tổ chức phi chính phủ.
●
Chúng tôi kêu gọi các Chính phủ quốc gia đảm bảo sự tham gia của chúng tôi - các cơ quan
chính quyền địa phương, khối tư nhân, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự - trong
việc xây dựng các mục tiêu và chính sách ngành với các cơ chế quản trị. Chúng tôi kêu gọi Chính
phủ các quốc gia ghi nhận những đóng góp và lồng ghép các nỗ lực của chúng tôi vào các kế
hoạch của Chính phủ để đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của quốc gia. Đồng thời kêu gọi
các Quốc gia thiết lập nhiều cơ chế khuyến khích tài chính nhằm cho phép chúng tôi thực hiện
các hành động khí hậu mạnh mẽ hơn nữa, qua đó thúc đẩy một "chuỗi tham vọng" nhằm hỗ trợ
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tất cả cam kết quốc gia. Cuối cùng là, kêu gọi các Quốc gia ủng hộ vai trò của chúng tôi trong
khuôn khổ mở rộng của Thỏa thuận Paris, bằng cách triển khai thực hiện các kế hoạch của quốc
gia đã đề ra trong chương trình Tiên phong hành động vì khí hậu cấp cao (HLCs) nhằm cải thiện
các hoạt động, mục tiêu trong khuôn khổ chương trình Đối tác Marrakech về Hành động Khí hậu
Toàn cầu (MPGCA), và xem xét các đóng góp của chúng tôi khi thực hiện chương trình Rà soát
việc thực hiện Thoả thuận Paris (GST).
Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức cộng sự là các cơ quan chính quyền địa phương, các doanh nghiệp,
các nhà đầu tư, các viện nghiên cứu kĩ thuật, văn hóa và tín ngưỡng, các tổ chức xã hội dân sự và các
bên liên quan khác chung tay thực hiện vai trò của mỗi chúng ta để đạt được các mục tiêu khí hậu của
quốc gia bằng cách:
Hành động cụ thể để đóng góp vào các mục tiêu giảm 50% lượng khí thải toàn cầu so với
●
thời kì năm 2010 vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để song
hành cùng với Chiến dịch “Cuộc đua hướng đến phát thải ròng bằng không – Race to Zero” do
Liên hợp quốc triển khai trên toàn cầu, chúng tôi kêu gọi các cơ quan cấp địa phương, cơ sở và
các tổ chức phi chính phủ thực hiện các biện pháp nhanh chóng để giải quyết lượng phát thải
các-bon và rủi ro khí hậu của mỗi tổ chức, cải thiện các mục tiêu của tổ chức để phù hợp với các
mục tiêu chung, đồng thời công khai các cam kết và tiến độ chung.
Công khai hỗ trợ các mục tiêu quốc gia và chính sách ngành phù hợp với mục tiêu giảm
●
50% phát thải toàn cầu vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chúng tôi kêu
gọi các chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ tham gia cùng Chính phủ của nước
sở tại, đóng góp và chia sẻ bài học kinh nghiệm, và đưa ra các khuyến nghị về cách thức cải
thiện các chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quốc gia hướng đến phát thải ròng
bằng 0.
Tham gia cùng các các cơ quan, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ
●
khác để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hướng đến phát thải ròng bằng 0. Chúng tôi kêu gọi
các chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ liên kết, phối hợp với nhau trong việc
thực hiện các biện pháp nhằm cùng tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai,nhất quán trong
khuyến nghị chính sách, cùng đóng góp cho việc xây dựng nhận thức cộng đồng và hỗ trợ hành
động khí hậu quốc gia tham vọng hơn.
Thông qua Liên minh Hành động vì Khí hậu quốc tế, hơn 6.000 thành phố, chính quyền cấp cơ sở, khu
vực, các công ty, đơn vị đầu tư, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự đã cùng nhau tham gia
vào các Liên minh hành động vì Khí hậu cấp quốc gia tương ứng ở các nước, bao gồm Argentina, Úc,
Brazil, Chile, Nhật Bản, Mexico, Nam Phi, Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quốc
gia phù hợp với mục tiêu 1,5°C và phát thải ròng bằng 0. Chúng tôi đã và đang hành động quyết liệt vì
mục tiêu chung.
Các quốc gia G20 và Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần
thứ 26 (COP26) cần đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng thế giới cần chung tay để thúc đẩy quá trình
chuyển đổi hướng đến một xã hội phát thải ròng bằng 0 và tái phục hồi vào năm 2050, đồng thời giảm
phát thải và chuẩn bị sẵn sàng cho các công tác về khí hậu đến năm 2030 nhằm loại bỏ mọi trở ngại
trong quá trình chuyển đổi này.
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Dựa trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẵn sàng làm việc với các Chính phủ
quốc gia, các chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ khác để hỗ trợ chuyển đổi ở các
quốc gia trên khắp thế giới. Hãy tham gia cùng chúng tôi!
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