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C-II/135/4-DR.1 اللجنة الدائمة الثانية لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة 

 4البند  6102 سبتمبر/  أيلول 10

 

 

 مشروع الوثيقة الختامية لالجتماع البرلماني

 بشأن تغير المناخبمناسبة مؤتمر األمم المتحدة 

 عضو في مجلس المستشارين )المغرب( أعدَّه مقّرر االجتماع، السيد أحمد تويزي،

 / COP22بمناسبة مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ) ،سيعقد االجتماع البرلماني
CMP12)،  اعتماد الوثيقة ومن المتوقع  ،3152تشرين الثاني/ نوفمبر  53في مراكش )المغرب( في

أحمد تويزي، عضو مجلس  ، السيد. إنَّ مقّرر االجتماع البرلماني في مراكشخالل االجتماع النهائية
ائية الواردة أدناه. مشروع الوثيقة النه قد أعدَّ المستشارين المغربي، وقد تم تعيينه من قبل البرلمان الُمضيف، 
م على وتقديم تعليقاتهم ومالحظاته ،األوليةإن أعضاء االتحاد البرلماني الدولي مدعوين إلى دراسة المسودة 

على أبعد تقدير. وستتاح أيضاً للمشاركين في  ،3152تشرين الثاني/ نوفمبر  5بحلول  ،شكلها ومضمونها
للجنة خالل دورة ا ،مشروع الوثيقة الختامية مناقشةلالتحاد البرلماني الدولي فرصة  ،531الجمعية العامة 

ة والتمويل والتجارة في االتحاد البرلماني الدولي. وستعقد هذه الدورة في جنيف في الدائمة للتنمية المستدام
. وبعد ذلك، سينهي المقّرر وضع اللمسات األخيرة على مسودة االتحاد 3152تشرين األول/ أكتوبر  31

 تشرين الثاني/ نوفمبر. 2 فيوسينشره على موقعه على اإلنترنت  ،البرلماني الدولي

مراكش،  واالجتماع البرلماني في ،د انعقاد الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولييعامو  ونظراً لقرب
ون بإمكان سيكقبول إدخال تعديالت جديدة على مشروع الوثيقة الختامية المنقحة. و  باإلمكان يعدفلن 

صفتهم الفردية. بفي الموقع تعديالت إضافية  أن يقدمواالوفود المشاركة في االجتماع البرلماني في مراكش 
العام للوثيقة  ضالغر تؤثر على  وأن الهذه التعديالت ينبغي أن تقتصر على الشكل وليس على المضمون، و 
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تشرين الثاني/  53عرض مشروع الوثيقة النهائية في الجلسة الختامية لالجتماع البرلماني في ي. وسهاأو طبيعت
 بهدف اعتماده بتوافق اآلراء. ،نوفمبر

لمؤتمر األطراف  33نحن البرلمانيون من جميع أنحاء العالم، المجتمعون في مراكش بمناسبة الدورة 
لألطراف في بروتوكول   53واالجتماع  ،(COP22بشأن تغير المناخ ) ،في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية

 ؛(CMP12كيوتو )

االقتصادية اقبه، وتكاليفه البشرية و واقع تغير المناخ وعو لنرحب بالوعي المتزايد للمجتمع الدولي 
 ؛المحتملة

أن هذا الوعي قد ترافق، السيما خالل مختلف دورات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم بكما نرحب 
في ف اجتماع لألطرا بوصفه العاملاجتماع الدول األطراف ودورات اإلطارية بشأن تغير المناخ،  ،المتحدة

جتمع والم ،والبرلمانات والقطاع الخاص ،والحكومات ،وي لرؤساء الدولالحشد الق معبروتوكول كيوتو، 
 ؛3151كانون األول/ ديسمبر عام   53إبرام اتفاق باريس في إلى  أفضىالمدني، والذي 

من قبل  ،3152نيسان/ أبريل  33نؤكد من جديد على أن اتفاق باريس، الذي وّقع في نيويورك في 
ة وطنيمساهمة  ،511 مترافقًا مع – اتفاق دولي في التاريخعلى قيع اأكبر عدد من التو  وهودولة،  521
شبه  إجماع ب اً قوي اً سياسي اً التزام يمثلالطموحة،  االتفاق تحقيق أهدافقطع بعض األشواط نحو  بهدف
 ونجاحاً ال يمكن إنكاره لدبلوماسية المناخ، ،لمجتمع الدوليكامل ل

دولة، تمثل  11 تصادق عليهخالل ثالثين يوماً عندما  ،االتفاق سيدخل حيز التنفيذأن هذا ب ونذكر
 الحراري؛على األقل من االنبعاثات العالمية من الغازات المسببة لالحتباس  % 11

فإن اإلسراع ، 3131عام  قبل للدو ملزمًا ل لن يكون ،االتفاق أنه على الرغم من أنبأيضًا  نذكر
وهو أمر حاسم ، 3131قبل عام  باإلجراءات التعزيزية للشروعفيه  مرغوباً مع ذلك يبقى يذ حيز التنف بإدخاله
 االتفاقية؛ هذه إطار في المتوقعة الرئيسية التوجهات لتحديد
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قد أودعت وثائق بلداً  51على اتفاق باريس، منها  قد صادق بلداً  1[xx]أنه حتى اآلن،  ندركوإذ 
 كي تسعى جاهدة،جميع الدولعلى اآلن  المسؤولية تقعإن ف على االتفاق؛ التوقيع باإلضافة إلى ،تصديقها

 وثائقودع ت كيلدول التي لم تفعل ذلك،  ا وكذلك علىالزخم الناجم عن إبرام هذا االتفاق،  للمحافظة على
حيز  االتفاقإدخال من أجل تمكين  ،أو االنضمام في أقرب وقت ممكن ،أو الموافقة ،أو القبول ،التصديق

 ؛المتفق عليها الجداول الزمنيةالتنفيذ بما يتماشى مع 

تلخص أهدافه الرئيسية في أربعة مجاالت وهي: ت ،3المادة  بموجبأن اتفاق باريس، ب ونذكر
لتحديات، وتطبيق اللتصدي لتلك التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز قدرات التكيف، وتوجيه التمويل 

 ؛لمشتركة ولكن المتباينةمبدأ المسؤولية ا

 والخاصة على جميع ،جميع الجهات الحكومية حشد يعتمد علىأن أهداف اتفاق باريس،  ونؤكد
المستويات، بما في ذلك على المستوى المحلي، وفي جميع القطاعات االقتصادية، بما في ذلك الزراعة 

 ؛باريس-ليما جدول أعمالبشكل خاص على تنفيذ  يتوقفوالصناعة، 

 ،لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ،33المجتمع الدولي لعقد الدورة  بحشدرحب نو 
إلى  2من  ،(CMP12لألطراف في بروتوكول كيوتو ) 53(، واالجتماع COP22تغير المناخ )بشأن 

 ، مبشرةتشرين الثاني/ نوفمبر في مراكش، في ظروف  51

ويات لهذا الحدث األول تفي مراكش، قد حدد مؤتمر تغير المناخأن الرئاسة المغربية ل ونرحب كذلك
 األربع التالية:

 تحقيق المساهمات الوطنية،• 

 التمويل، حشد• 

  تعزيز التكيف،• 

                                                           
 سيتم تحديد العدد في موعد الحق 1
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 التنمية التكنولوجية،• 

وية تسعير الكربون، ستستمر وستشكل األولل اتقيادالتحالف  ،في إطار الذي بدأ العملأن بنثق و 
لمؤتمر ة التحديات الرئيسي إحدىأن بهنا  نذكر، األمم المتحدة لتغير المناخ في مراكش ،مرمؤتأثناء وبعد 
 الالزمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ،والشفافية ،كمن في تعزيز آليات المحاسبةت ،تغير المناخ

يجري الذي س" الضميرسيتعزز من خالل "قمة  ،بعد اإلنساني التفاق باريسبأن الأكثر  ونرحب
في المساواة بين المرأة والرجل فيما  وأنه سيتم تبادل األفكار، COP22بمناسبة انعقاد مؤتمر األطراف 

 ،لشباب أيضاً ا وكذلك األنشطة التي تستهدفيتعلق بقضايا المناخ 

 ،: التفاعل بين األمم المتحدةتحت عنوان ،رحب باعتماد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدةن كما
 من هذا القرار، ،3واالتحاد البرلماني الدولي، ونشير بشكل خاص إلى الفقرة  ،الوطنية والبرلمانات

ي هذا الصدد ف نذكرتنفيذ أهداف اتفاق باريس،  في ،للبرلمانات الحاسمؤكد من جديد على الدور ون
 33إلى  51ي عقدت في الفترة من تال ،531قد اعتمد في جلسته العامة  ،أن االتحاد البرلماني الدولي

 مشرعينال، في لوساكا، زامبيا، خطة العمل البرلمانية بشأن تغير المناخ، التي تلزم 3152آذار/ مارس 
والمبادئ  ،ةالوطني التشريعات إلى سن ،جهودهم الرامية توجيهو  ،التصديق على اتفاق باريسب اإلسراع

 فعال، على نحوها وآليات الرقابة الالزمة لتنفيذ ،التوجيهية

ماعات واالجت ،لتعزيز العمل في مختلف األنشطة ،ؤكد أيضًا على توصية عدد من البرلماناتون
األطراف، من  اتمؤتمر  المنعقدة بالتزامن معالبرلمانية بشأن تغير المناخ، وال سيما االجتماعات البرلمانية 

 نشطة واالجتماعات داخل االتحاد البرلمانيلهذه األ ،على نحو أكثر فعالية يأجل إضفاء الطابع المؤسس
 الدولي،

 مناخ،االستجابة الدولية لتغير ال دعمفي  ،اعترافاً بالدور الذي يقوم به البرلمانيين باستمرارو 
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أو  ،لقبولأو ا ،في عملية التصديقعلى وجه السرعة لالنخراط  ،. ندعو الدول التي لم تفعل ذلك5
في أقرب وقت  ،3131قبل  اإلجراءات التعزيزيةمرحلة  في للشروعق باريس، الموافقة أو االنضمام إلى اتفا

 ممكن؛

 ممثلين لشعوبنا، على اإلسراع في التصديق على اتفاقمشرعين و . نؤكد من جديد عزمنا، بوصفنا 3
باريس، وذلك باالعتماد على اإلجراءات البرلمانية لدينا، في أقرب وقت ممكن وحتى نهاية حزيران/ يونيو 

 .على أبعد تقدير ،3151

بعد إبرام اتفاق بعة للمتاالدورة األولى بوصفه في مراكش،  نعتبر أنه يتعين على مؤتمر تغير المناخ. 3
 ولوية لما يلي:األإعطاء  من خاللاألساس لتنفيذ هذه االتفاقية  إرساء حجرباريس، 

في  هاوإدراج ،طوعيةنية مساهمات وط تقديمالمساهمات الوطنية: تشجيع البلدان على  تقديم• 
 السياسات العامة المتكاملة

ذه الغاية، البلدان النامية، وتحقيقًا له لدعم ،تدريجياً التمويل  لحشدحشد التمويل: تنفيذ عملية • 
 ،المبالغ المخصصة إلى أقصى حد وزيادة ،المناخ تغير على تمويل ،آليات تسهيل الحصولاقتراح 

 حتياجات،اال تقييم خالل من التكيف، أنشطة مجالفي  ةكبير   ودجه بذلتعزيز التكيف: ضمان • 
 ،القدرات بناء وتعزيز الموارد تخصيص وزيادة

التنمية التكنولوجية: وضع خطة عمل للتكنولوجيا، تتألف من ثالثة عناصر رئيسية وهي: نشر • 
 من خالل البحث والتطوير؛ ،، ودعم االبتكارحديثة، وظهور تكنولوجيا مجربة وموثوقة اتكنولوجي

بشأن تغير  ،تنفيذ خطة العمل البرلمانيةعلى  ،حث جميع البرلمانات واالتحاد البرلماني الدولين. 1
 لالتحاد البرلماني الدولي في لوساكا؛ ،531المناخ التي اعتمدت في الجمعية العامة 

تشريعات ال وضع من أجلالمناخ،  بشأن تغير ،وفقاً لخطة العمل البرلمانيةللعمل المشرعين  ندعو. 1
 ال التفاق باريس.لتنفيذ الفعَّ ل ،توجيهية وآليات الرقابة الالزمةالمبادئ الو  ،وطنيةال
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تحليل منهجي للعمل التشريعي بشأن المناخ  إجراء، 3152. نؤكد من جديد التزامنا، في نهاية عام 2
طار عمل وكذلك إ ،في بلداننا، من أجل التحقق من االمتثال التفاق باريس، واألهداف اإلنمائية المستدامة

 سينداي للحد من مخاطر الكوارث؛

غازات  للحد من انبعاثات ،تشريعات جديدة واعتماد ووضع ،القائمة التشريعاتتعديل ب. نلتزم 2
درجة مئوية،  3أقل من  الحد من ارتفاع درجة الحرارة عالميًا إلىوذلك للمساعدة في  ،االحتباس الحراري

 آثار تغير المناخ؛في مواجهة ولتعزيز مقاومة اقتصاداتنا الوطنية 

المتعلقة  ،ات الوطنيةريعلمساءلة والشفافية في التشمتعلقة باصارمة  ،دعم إدراج تدابيرب . نتعهد أيضاً 1
وماتنا اللتزاماتها. حك احتراملضمان  ،جميع الوسائل البرلمانية المتاحة لنا تعميمبتغير المناخ، باإلضافة إلى 

 وتحقيقاً لهذه الغاية، نلتزم بما يلي:

 ،ذات الصلة تعظيم فعالية اللجان البرلمانية• 

رلمان، تقديم تقرير إلى الببحد من مخاطر الكوارث وال ،الوزراء المسؤولين عن تغير المناخ مطالبة• 
، عن التقدم الذي أحرزته الحكومة في شاملةمرة واحدة على األقل في السنة، في إطار مناقشة برلمانية 

 تحقيق األهداف المنصوص عليها في التشريعات الوطنية واحترام امتثال التزاماتها الدولية،

عن  ؤولالمس والوزير ،من البرلمانيينمن األحزاب المختلفة  اتمجموعبين  ،عقد اجتماعات دورية• 
، ومناقشة اانتهاءهبعد و الموقف الوطني قبل مفاوضات األمم المتحدة قضايا تشمل  لمناقشة ،تغير المناخ

 النتائج وعواقب اآلثار المترتبة على التشريعات والسياسات الوطنية،

حزمة   ًا علىاستنادالمتابعة، و تتضمن أحكامًا واضحة للتنفيذ  ،التأكد من أن التشريعات الوطنية• 
 من اإلجراءات البرلمانية المتاحة، كاملة

دابير بشأن الت ،مراجعة دورية لألهداف الوطنيةوإجراء تحديد ل ،مفتوحة مناقشة عامةإجراء  ضمان• 
 ر،والتكيف معه والحد من المخاط ،الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ
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ارب وتجنب تض اتساقهاذات الصلة لضمان  ،والسياسات ،تشجيع التفاعل بين التشريعات• 
 أو الحوافز، التلميحات

 :بـ . نحث االتحاد البرلماني الدولي إلعادة تأكيد التزامه1

لتدابير الرامية لى دعم اعوتشجيع كل المجموعات السياسية  ،أهمية تغير المناخبتوعية البرلمانيين • 
 ى التخفيف من حدة المخاطر المناخية على المستوى الوطني،إل

 ة،الجيدة في مجال التشريع والرقابالبرلمانية لممارسات ل ،التوظيف الكاملتشجيع وتسهيل • 

وكبار  ،األمم المتحدة، بما في ذلك زيادة التفاعل بين البرلمانيينو تعزيز العالقة بين البرلمانيين • 
 شاركةبصورة للم ،لبرلمانيينا إتاحة المجال أمام والضغط من أجلاألمم المتحدة،  اتالمسؤولين في عملي

 مفاوضات األمم المتحدة،في  أوسع

 ومنظمات المجتمع المدني المعنية؛ ،المساهمة في تعزيز العالقات بين البرلمانيين• 

ت الجتماعاا مصمم خصيصاً لعمل يوضع إطار مؤسس على ،. نحث االتحاد البرلماني الدولي51
"المؤتمر البرلماني  إلى االجتماعاتتلك  بحيث تتحول ،األمم المتحدة لتغير المناخبمناسبة مؤتمر  ،البرلمانية

 أمانة عامة.و قواعد إجرائية و المعني بتغير المناخ" مع لجنة متابعة 

ة الرسمية مبوصفهم الجهة المهت ،األمم المتحدة على اعتراف ،البرلمانيين نناصر من أجل حصول. 55
 في المفاوضات لتنفيذ اتفاق باريس؛ العاشرة

جتماع البرلماني الإلى بإحالة الوثيقة الختامية هذه  ،. يكلف األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي53
في  33رئيس مؤتمر األطراف و إلى البرلمانات األعضاء، في مراكش  ،COP22بمناسبة مؤتمر األطراف 

 المنظمات المعنية األخرى.و ، واألمين العام لألمم المتحدة، مراكش
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The Parliamentary Meeting on the occasion of the United Nations 
Climate Change Conference (COP22/CMP12) will take place in 
Marrakech (Morocco) on 13 November 2016. The Meeting is expected 
to adopt an outcome document. The Rapporteur of the Parliamentary 
Meeting in Marrakech, Mr. Ahmed Touizi, member of the House of 
Councillors of Morocco, appointed by the host Parliament, has 
prepared a preliminary draft of the outcome document, as presented 
below. IPU Members are invited to examine the preliminary draft and 
provide comments and observations on its form and content by 
1 November 2016 at the latest. Participants of the 135th IPU Assembly 
will also have an opportunity to discuss the preliminary draft outcome 
document during the session of the IPU Standing Committee on 
Sustainable Development, Finance and Trade. The session will take 
place in Geneva on 25 October 2016. The rapporteur will then finalize 
the draft and the IPU will publish it on its website on 7 November.  
 
Due to the close proximity of the dates of the IPU Assembly and the 
Parliamentary Meeting in Marrakech, it will not be possible to invite 
new amendments on the revised draft outcome document. Delegates 
to the Parliamentary Meeting in Marrakech will be able to submit 
additional amendments on the spot in an individual capacity. Those 
amendments should be editorial and should not impact the 
document’s overall scope or nature. The draft outcome document will 
be presented to the closing session of the Parliamentary Meeting on 
13 November with the intention of adopting it by consensus. 

 
 
 
 We, parliamentarians from around the world, gathered in Marrakech during 
the 22nd session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (COP22) and the 12th session of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP12), 
 
 Welcoming the international community's growing awareness of the reality of 
climate change, its consequences and its potential human and economic costs, 
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 Also welcoming the fact that, particularly throughout the different sessions of the 
Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change and 
those of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, 
such awareness has been accompanied by a strong mobilization of Heads of State and 
Government, parliaments, the private sector and civil society, which led to the conclusion of the 
Paris Agreement on 12 December 2015, 
 
 Reaffirming that the Paris Agreement, signed in New York on 22 April 2016 by 
174 States – the largest ever number of signatories to an international agreement – and 
accompanied by 188 nationally determined contributions designed to go some way towards 
achieving the Agreement's ambitious goals, represents a strong, almost unanimous political 
commitment from the international community, as well as an undeniable victory for climate-change 
diplomacy, 
 
 Recalling that that Agreement will enter into force within 30 days after 55 countries 
representing at least 55 per cent of global greenhouse gas emissions have ratified it,  
 
 Also recalling that, while the Agreement will only become binding on States from 2020, 
its swift entry into force is nevertheless desirable in order to begin enhanced pre-2020 action, which 
is critical for setting the main directions foreseen under this Agreement, 
 
 Recognizing that to date, [xx]∗ countries have ratified the Paris Agreement, of which 
15 deposited their instruments of ratification at the same time as signing the Agreement; the onus 
is now on all States to strive to maintain the momentum triggered by the conclusion of that 
Agreement, just as it is on States that have not yet done so to deposit their instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession as soon as possible in order to enable the 
Agreement to enter into force in accordance with the timelines agreed to, 
 
 Recalling that, under Article 2 of the Paris Agreement, the main objectives fall under 
four main areas, namely: mitigating climate change, enhancing capacity for adaptation, channelling 
funds to respond to such challenges and applying the principle of common but differentiated 
responsibilities; 
 
 Underlining that meeting the Paris Agreement objectives, on the basis of mobilizing all 
public and private actors at all levels, including locally, and in all sectors of the economy, including 
in agriculture and industry, is particularly contingent on the implementation of the Lima-Paris Action 
Agenda,  
 
 Welcoming the fact that the international community has been mobilized to hold the 
22nd session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (COP22) and the 12th session of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP12) from 7 to 18 November in Marrakech in 
promising circumstances, 
 
 Also welcoming the fact that the Moroccan Presidency of the United Nations Climate 
Change Conference in Marrakech has set the following four priorities for that event: 
 

• Achieving nationally determined contributions, 
• Mobilizing funding,  
• Enhancing adaptation, and 
• Technological development, 

 
 Confident that the work begun as part of the Carbon Pricing Leadership Coalition will 
continue and will be prioritized during and after the UN Climate Change Conference in Marrakech, 
and recalling that at this stage, one of the most important issues of that Conference is to 
consolidate the accountability and transparency mechanisms required to achieve the objectives of 
the Paris Agreement,  
                                                      
∗  number to be defined at a later date 
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 Welcoming in particular that a humanist aspect of the Paris Agreement will be given 
value through a new Summit of Conscience that will take place in conjunction with the UN Climate 
Change Conference in Marrakech, and that reflections on equality between women and men in 
terms of climate change issues will be held, as will activities aimed at young people, 
 
 Also welcoming the adoption of the United Nations General Assembly resolution 
entitled Interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary 
Union, and with specific reference to paragraph 2 of that resolution,  
 
 Reaffirming the crucial role of parliaments in the implementation of the Paris 
Agreement objectives, and recalling that, in that regard, the Inter-Parliamentary Union (IPU) 
adopted at its 134th Assembly (held from 19 to 23 March 2016 in Lusaka, Zambia) the 
Parliamentary Action Plan on Climate Change, which commits legislators to promote the swift 
ratification of the Paris Agreement and guides them in their efforts to develop the national 
legislation, guidelines and oversight mechanisms required for its effective implementation,  
 
 Also reaffirming the recommendation of several parliaments to promote the work of 
various parliamentary activities and meetings on climate change, particularly parliamentary 
meetings held in conjunction with the UN Climate Change Conferences, in order to provide a more 
effective institutional dimension to these activities and meetings within the IPU, 
 
 Recognizing the ongoing role of parliamentarians in strengthening the international 
response to climate change,  
 

1. Call upon the States that have not yet done so to initiate a swift process of ratification, 
acceptance, approval or accession regarding the Paris Agreement, in order to begin 
enhanced pre-2020 action as soon as possible; 

 
2. Reaffirm our resolve as legislators and representatives of our peoples to speed up 

ratification of the Paris Agreement, by drawing on our parliamentary procedures, as 
soon as possible and by the end of June 2018 at the latest; 

 
3. Consider that, as the first session to follow on from the conclusion of the Paris 

Agreement, the UN Climate Change Conference in Marrakech must lay the 
foundations for the implementation of that Agreement by prioritizing the following 
actions in particular: 

 

• Delivering nationally determined contributions: encourage countries to make 
voluntary nationally determined contributions and to feed them into integrated 
public policies; 

• Mobilizing funds: develop a process to incrementally mobilize funds in support of 
developing countries, and in that regard, to propose mechanisms to facilitate 
access to climate change funding and maximize the amounts allocated; 

• Enhancing adaptation: ensure that substantial efforts are made in terms of 
adaptation activities, through needs assessment, increased resource allocation 
and enhanced capacity-building; 

• Technological development: develop a technology action plan, whose three main 
components will be the sharing of tried-and-tested technology, the emergence of 
ground-breaking technology and support for innovation through research and 
development; 

 
4. Urge all parliaments and the IPU to implement the Parliamentary Action Plan on 

Climate Change, adopted at the 134th IPU Assembly in Lusaka; 
 
5. Call upon legislators to work in line with the Parliamentary Action Plan on Climate 

Change towards developing the national legislation, guidelines and oversight 
mechanisms necessary for the effective implementation of the Paris Agreement; 

 
6. Reaffirm our commitment to conduct, by the end of 2016, a systematic analysis of 

climate-related legislative work in our countries, so as to verify compliance with the 
Paris Agreement, the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction; 
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7. Commit to amending existing legislation and developing and adopting new laws 

designed to reduce greenhouse gas emissions so as to help limit the global 
temperature rise to below 2°C and to strengthen the resilience of our national 
economies against the impacts of climate change; 

 
8. Also commit to supporting the inclusion into national climate change legislation of strict 

measures relating to accountability and transparency, as well as to deploying all 
parliamentary means at our disposal to ensure that our governments fulfil their 
obligations; and to this end, commit to: 

 

• Optimizing the effectiveness of relevant parliamentary committees; 
• Requiring that ministers responsible for climate change and disaster risk reduction 

report at least annually to parliament as part of a comprehensive parliamentary 
debate about the progress that the government has made towards achieving the 
goals stipulated by their national legislation and the requirements of their 
international obligations; 

• Organizing regular meetings between cross-party groups of parliamentarians and 
the minister responsible for climate change, in order to debate questions including 
the national position, both before the United Nations negotiations took place, and 
once negotiations have been completed, and to discuss their results and 
consequences for national legislation and policy; 

• Ensuring that national legislation contains clear provisions for implementation and 
follow-up that draws on the full range of parliamentary procedures available; 

• Ensuring that an open public debate takes place on the determination and periodic 
review of national targets concerning measures to mitigate the impact of climate 
change, and to facilitate adaptation and risk reduction; 

• Promoting interaction between legislation and the policies related to such 
legislation, in order to ensure coherence and to avoid conflicting signals or 
incentives; 

 
9. Call on the IPU to reaffirm its commitment to: 
 

• Raising awareness among parliamentarians about the importance of climate 
change and encouraging all political groups to support measures designed to 
mitigate national-level climate change risks; 

• Promoting and facilitating the full use of legislative and oversight-related good 
practices; 

• Strengthening the linkages between parliamentarians and the United Nations, 
including by increasing levels of interaction between parliamentarians and senior 
officials in charge of United Nations processes, and by pressing for 
parliamentarians to have greater access to United Nations negotiations; 

• Contributing to the strengthening of ties between parliamentarians and relevant 
civil society organizations; 

 
10. Urge the IPU to establish an institutional framework specifically designed for the work 

of parliamentary meetings on the occasion of the UN Climate Change Conference, so 
that those meetings are transformed into a "parliamentary conference on climate 
change" with oversight follow-up committee, rules of procedure and a secretariat; 

 
11. Advocate for parliamentarians to be recognized by the United Nations as the tenth 

official stakeholder during negotiations on the implementation of the Paris Agreement; 
 
12. Mandate the IPU Secretary General to convey the present outcome document of the 

Parliamentary Meeting on the occasion of the UN Climate Change Conference at 
Marrakech to Member Parliaments, the President of the Climate Change Conference 
at Marrakech, the United Nations Secretary-General and other relevant organizations. 
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