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 صةاملتخص الدويل الربملاين لالحتاد األخرية االجتماعات عن تقارير
(b )املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر مبناسبة الربملاين االجتماع 

 2016 /تشرين الثايننوفمرب 13 ،(املغرب) مراكش
 

 مراكش يف املتحدة لألمم املناخ تغري مؤمتر يف ا  برملاني ا  اجتماع املغريب والربملان الدويل الربملاين االحتاد نظم
(COP22 .)بعض من مسعوا. قارات ومخس ا  بلد 60 من أكثر من مندوب 300 االجتماع وحضرررررررررررررر 

 .مؤمترلل يالتنفيذ األمني ذلك يف مبا املناخ، وعلم املناخ تغري مفاوضات يف الرئيسية الشخصيات
 

. املناخ تغري شأنب ملموسة إجراءات اختاذ ضرورة اإلدراك متام يدركون الربملانيني أن الربملاين االجتماع أثبت
  حولو أدركوا أنه جيب عليهم سن تشريعات حول املسامهات املقررة على الصعيد الدويل, بشكل خاص, و 

 قردرة هو لبلردانا من العرديرد يف طريق يفعرائقرا   يقف مرا. التكنولوجيرا ونقرل املتجرددة الطراقرة إىل االنتقرال
 تلك ليو مت وضرررررمان اسرررررياتيجيات وضررررر  املسررررراعدة علىو  وحمددة، فعالة مسرررررامهات تقدمي على الربملانات

عات وإجراءات تشررريوضرر  من أجل  ا  أسرراسرري ا  شرررط القدرات تلك لبناء االسررتثمار. ويعترب االسررياتيجيات
 سليمة.

 

 إجراءات اذاخت وأن واملسرررررررراواة االجتماعية عدالةلل قضررررررررية أيضررررررررا هو املناخ تغري أن الربملاين االجتماع وأكد
 االجتماعية آلثارل خاصرا   اهتماما  وأوىل الربملانيون . اإلنسران وحقوق التمييزتأخذ باحلسربان  أن جيب فعالة

وجيب أن . ومهمشررة ضررعيفةات كمجموع  واملراهقني واألطفال النسرراء على سرريما ال املناخ، لتغري والصررحية
 من القطاعات ذهه التحديد وجه على تستهدف اليت التدابري املناخ تغري مكافحة وسياسات قواننيتشمل 
 .اجملتم 
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ة وعلمية أيضرررا . املناخ تقني تغري مفاوضرررات أن لغة وااكتشرررف الربملانيني من العديد أن أيضرررا   االجتماع أظهر
هنا لغة أكما اكتشرررف النواب أيضرررا    .ومقاييس أخرى تشرررريعات إىل وترمجتها اهالصرررعب فهم ويبدو أنه من

 , املناخ تغري ولح قوية اجتماعية تعبئة إهلام أجل منصرررعبة الشررررا للمواطنني الذين لضرررعون للمسررراءلة. و 
 .مكان كل  يف للجمي  مفهومة القضايا جلعل معا   العمل إىل والعلماء نو الربملانيحيتاج 

 

هتا املسررررررررررررتقبلية حول إجراءا( طيا   املرفق انظر) ةتطلعي طريق خارطةت الربملانات اعتمد االجتماع، هناية ويف
جمال  يف الدويل اينالربمل االحتاد قدمها اليت القوية املسررررررررامهةب أيضررررررررا   الطريق خارطة قر  وت .املناخ تغري بشررررررررأن
 .املسامهة تلك ملواصلة األمام إىل املنظمة وتتطل . املناخ تغري مكافحة
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 اخلتامية الوثيقة
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 13 يف اآلراء بتوافق اعتمدت

 
رررررررررناجتمع العامل، أحناء مجي  من نو الربملاني حنن  يف األطراف ملؤمتر 22ررررررررررررررررررال الدورة خالل مراكش يف ررررررررر 

 بوصفه ةالعامل األطراف ملؤمتر 12ررررررررر ال والدورة( COP22) املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية
 .(CMP12) كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع

 

 البشررررررررررررررريرررة هتكررراليفرررو  عواقبرررهو  املنررراخ، تغري حقيقرررةنرحرررب برررالوعا املتزايرررد للمجتم  الررردويل حول 
 واالقتصادية احملتملة, 

 

 املتحدة ألمما اتفاقية يف األطراف مؤمتر دورات خمتلف أحناء مجي  يف خاصررةحبقيقة أن,  رحبن كما
  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصرررررررفه ةالعامل األطراف مؤمتر عن الصرررررررادرة وتلك املناخ تغري بشرررررررأن اإلطارية
 اخلاص قطاعوال ,والربملانات ,واحلكومات الدول رؤسررررررررررررررراءمن قبل  قوية تعبئة يرافقه الوعامثل هذا  كيوتو،
 ،2015 عام األول كانونديسمرب/ 12 يف باريس اتفاق إبرام إىل أدت واليت املدين، واجملتم 

 

 قبل من 2016 /نيسانأبريل 22 يف نيويورك يف  رررررررررررررررررررررررر  وق يالذ باريس، اتفاق أن جديد من ؤكدنو 
من  188 هويرافق -مضررررررررررررررىمقارنة مبا  دويل اتفاق على املوقعني من كربالذي يعترب العدد األ - دولة 174

, يلق ا  قوي ا  لتزاما ميثل لالتفاق، الطموحة األهداف حتقيقاملصررممة للمضررا قدما  حنو  وطنيا   احملددة املسررامهات
 املناخ، غريت لدبلوماسية إنكاره ميكن ال انتصار إضافة إىل كونه الدويل، اجملتم  منشبه إمجاع سياسا 

 اجتماع برملاين مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة املعين 
 بتغري املناخ

2016نوفم/تشرين الثاين بر  13مراكش )املغرب(،   
 بتنظيم مشيك من قبل االحتاد الربملاين الدويل والربملان املغريب
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العمل  تعزيز أن لىنشرررررررردد ع ، 2016 /تشرررررررررين الثايننوفمرب 4 يف اتفاق باريس نفاذ ببدء رحبون
 ة موضرررررررر االتفاقي هذه إطار يف املتوقعة الرئيسررررررررية االجتاهات لوضرررررررر  عنه غىن ال شرررررررررط هو 2020 عام قبل

 التنفيذ،
 

 على اآلن تق  املسرررررررررؤولية فإنلذا  باريس؛ اتفاق على دول 105 صرررررررررادقت اآلن، حىت نهونعيف أ
 الدول حال هو كما  متاما   االتفاق، ذلك إبرام عن النامجة الدف  قوة على للحفاظ جاهدة لتسعى الدول مجي 
 وقت أقرب يف ماماالنضررر أو املوافقة أو القبول أو تصرررديقلل صررركوكتقوم بوضررر  ال أنب بعد ذلك تفعل مل اليت

 البلدان، مجي  يف التنفيذ لتمكني ممكن
 

 سرررررررية،رئي جماالت أربعة يف الرئيسرررررررية األهداف تق  باريس، اتفاق من 2 املادة مبوجب أنه إىل شررررررررين
 التحديات هذه ثلم ملواجهة األموال وتوجيه التكيف، على القدرة تعزيز املناخ، تغري آثار من التخفيف: ها
 ؛إن كانت متباينةو  املشيكة املسؤوليات بدأمجتسيد و 

 

 لعامةا املصرررررررررلحة أصرررررررررحاب مجي  تعبئة أسررررررررراس على باريس، اتفاق أهداف حتقيق أنين على مؤكد
 الزراعة لكذ يف مبا االقتصررررررررررررررراد، قطاعات مجي  ويف ،حمليا   ذلك يف مبا املسررررررررررررررتويات، مجي  علىو  واخلاصرررررررررررررررة
 ،(لولاحل أعمال جدول) باريس-ليماتنفيذ جدول أعمال  على خاص بشكل يتوقف والصناعة،
 

 األمم ومبادئ SDGsأهداف التنمية املسررررررررررررتدامة و  باريس، اتفاقية أهداف أن على أيضررررررررررررا   ؤكدنو 
 .اآلخر مامنه كل  ويعزز اآلخر منهما كل  يكمل اإلنسان، وحقوق التجارية األعمال بشأن التوجيهية املتحدة

 

 املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر 22رررررررررر ال الدورة بانعقاد رحبن وإذ
(COP22 )كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصررررررررررررفه ةالعامل األطراف ملؤمتر 12ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال والدورة 
(CMP12 )مرضية، ظروف يف مراكش يف /تشرين الثايننوفمرب 18-7 من 

 

حددت  راكشم يف املناخ بتغري املعين املتحدة األمم ملؤمتر املغربية الرئاسررررررررررررررة أنب نرحب أيضررررررررررررررا   كما
 :احلدث هلذا التالية األرب  األولويات
 وطنيا   احملددة املسامهات حتقيق، 
 التمويل، تعبئة 
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 و التكيف، تعزيز 
 التكنولوجية، تنميةال 

 

 األولوية ؤهإعطا وسررررررريتم تمرسررررررريسررررررر الكربون تسرررررررعريحتالف قيادة  من كجزء  بدأ الذي العمل أن منواثقون و 
 لياتآ تعزيز هو املرحلة هذه يف املؤمتر هذا من القضرررررررررايا أهم أحدأن  إىل شرررررررررريون ،COP22 وبعد خالل

 باريس، اتفاق أهداف لتحقيق املطلوبة والشفافية املساءلة
 

 نم جديدة قمة خالل من قيمة عطىيسررررررررر باريس تفاقال اإلنسررررررررراين اجلانب أنب خاصرررررررررة بصرررررررررفة رحبن وإذ
 غريتم   لوجه وجها   حامسا   بعدا   يأخذ اجلندرية باملسررراواة االعياف وأن ،COP22 مبناسررربة قامتسررر الضرررمري
 أولوية، تصبح الشباب تستهدف اليت ألنشطةاأن و  املناخ

 

 والربملانات ,املتحدة األمم بني التفاعل بعنوان قرار املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمادب أيضرررررررررررررررا   رحبن وإذ
 القرار، هذا من 2 الفقرة إىل خاصة إشارة م  الدويل، الربملايناالحتاد و  ,الوطنية

 

إىل   الصررررردد، ذاه يف شرررررريون باريس، اتفاق أهداف تنفيذ يف للربملانات احلاسرررررم الدور على جديد من ؤكدنو 
 لوسررررررررررررررراكا،, 2016مارس/آذار  23 – 19العامة ) مجعيته يفاعتمد ( IPU) الدويل الربملاين االحتادأن 
 باريس اتفاق لىع السرررررررري  التصرررررررديقشرررررررجي  تب املشررررررررعني تلزم املناخ، تغري بشرررررررأن خطة عمل برملاين( زامبيا

 لتنفيذه املطلوبة لرقابةا وآليات توجيهيةال بادئاملو  ,وطنيةال تشريعاتال تطوير إىل الرامية جهودها يف ترشدهم و 
 فعال، حنو على

 

لربملانية االجتماعات واألنشطة ا عمل لتعزيز الربملانات العديد من توصية على أيضا   جديد من ؤكدنو 
األمم املتحدة  تمؤمترا م  بالتزامن جرت اليت الربملانية االجتماعات سرررررررررررريما وال املناخ، تغري بشررررررررررررأناملختلفة 
 الربملاين الحتادا داخل واالجتماعات األنشررررطة هلذه فعالية أكثر مؤسررررسررررا بعد لتوفري وذلك املناخ، تغريحول 
 الدويل،

 
 
 
 
 

 املناخ، لتغري الدولية االستجابة تعزيز يف لربملانينيل املستمر بالدور االعياف
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 أو املوافقةأو  ,قبولأو  ,لتصررررررديق سررررررريعة عملية يف الشررررررروع إىل تقم حىت اآلن، مل اليت الدول دعوة .1
 وقت أقرب يف ةاملعزز  2020 قبل ما إجراءاتب البدء أجل من ،]...[ باريس اتفاق إىل االنضرررررررررمام

 ممكن؛
 

 من باريس، اتفاق على التصرررررررديق لتسرررررررري  شرررررررعوبنا وممثلا املشررررررررعني كما  عزمنا على التأكيد إعادة .2
 على 2018 يونيو/حزيران هناية وقبل ممكن وقت أقرب يف ، الربملانية إجراءاتنا على االعتماد خالل
 ؛تقدير أبعد

 

 يف COP 22 / CMP 12 باريس، اتفاق إبرم من لمتابعةل األوىل الدورةباعتبارها  ،بأنه النظر .3
 على ليةالتا اإلجراءات أولويات حتديد طريق عن االتفاق هذا لتنفيذ األسررررررررس وضرررررررر  جيب ,مراكش
 :اخلصوص وجه

 وطنيا   احملددة امسامهاهت يف النظر على الدول تشجي : الوطين املستوى على احملددة املسامهات تسليم 
 االحتباس ظاهرة احتواء هدف م لتكون يف نسررررررررررررق واحد  جرأة أكثر وجعلها طوعا أسرررررررررررراس على

 املناسبة؛ العامة وإدخاهلا يف السياسة مئوية درجة 2 من أقل إىل احلراري
 اقياا الصررررررررررررررردد، ذاه ويف النامية، البلدان لدعم لتعبئة األموال تدرجييا   عملية تطوير: األموال تعبئة 

 ؛صصةاملخ املبالغ من قدر أقصى وحتقيق املناخ تغري متويل على احلصول لتسهيل آليات
 الحتياجات،ا تقييم خالل من التكيف، أنشررررطة جمال يف كبرية  جهودا   إتاحة ضررررمان: التكيف تعزيز 

 القدرات؛ بناء وتعزيز املوارد ختصيص وزيادة
 أزماتخ إىل اليت يؤدي فيها تغري املنا  البلدان يف االقتصرررررررررررررررادي النمو دعم إىل الرامية التدابري تعزيز 

 اهلجرة؛تدفق و  والفقر خطرية، إنسانية
 ا: مشررررراركة ه تتكون من ثالثة عناصرررررر رئيسرررررية للتكنولوجيا، عمل خطة وضررررر : التكنولوجا التطور

 ؛البحث خالل من االبتكار ودعم حديثة, تقنية وظهور واملختربة,،التقنيات اجملربة 
 املناخ؛ تغري عن النامجة اهلجرة تدفقات من املتضررة للمناطق خاص اهتمام إيالء 

 
 اليت املناخ، غريت بشرررررررررررررررأن الربملانية العمل خطة لتنفيذ الدويل الربملاين واالحتاد الربملانات مجي  حث .4

 لوساكا؛ يف 134 الرر الدويل الربملاين االحتاد مجعية يف اعتمدت
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 طويرت أجل من املناخ تغري حول الربملانية العمل خطة م  بشرررررررركل منسررررررررجم للعمل املشرررررررررعني دعوة .5
 باريس؛ التفاق الفعال من أجل التنفيذ الالزمة الرقابة وآليات توجيهية, ومبادئ الوطنية, التشريعات

 

لق املتع التشررررررررررررررريعا لعملل منهجا حتليلبإجراء  ،2016 عام هناية حبلول التزامنا، جديد من نؤكد  .6
 وإطار تدامةاملسرررررررررررررر التنمية وأهداف باريس، التفاق االمتثال من للتحقق وذلك بلداننا، يف باملناخ

 الكوارث؛ خماطر من للحد سينداي
 

 للحد هتدف جديدة قوانني واعتماد وتطوير القائمة التشررررررريعات -  الضرررررررورة عند – بتعديل االلتزام .7
 لعامليةا احلرارة درجات ارتفاع من احلد يف للمسررررررررررراعدة وذلك احلراري االحتباس غازات انبعاثات من
 املناخ؛ تغري آثار ملكافحة الوطنية االقتصادات مرونة وتعزيز مئوية، درجة 2 من أقل إىل

 

 بتغري املعين الوطين ري التشرر والشررفافية يف باملسرراءلة املتعلقة الصررارمة لتدابريإدراج ا بدعم أيضررا   االلتزام .8
 وحتقيقا  . لتزاماهتابا تفا حكوماتنا أن لضمان لنا املتاحة الربملانية الوسائل كل  نشر عن فضال ، املناخ
 :تلتزم الغاية، هلذه

 الصلة؛ ذات الربملانية اللجان فعالية حتسني 
 سررررررررنوي  تقدمي تقريرالكوارث  خماطر من واحلد املناخ تغري عن املسررررررررؤولني الطلب من الوزراء

 حلكومةا حققته الذي التقدم عن شررررررررراملة برملانية مناقشرررررررررة من كجزء  الربملان إىل على األقل
 الدولية؛ زاماهتاالت ومتطلبات الوطنية تشريعاهتا يف عليها املنصوص األهداف حتقيق حنو

 املناخ، تغري نع املسررررررررررررررؤول والوزير للربملانينياحلزبية  اجملموعات بني منتظمة لقاءات تنظيم 
 مبجردو  املتحدة، األمم مفاوضات إجراء قبل سواء الوطين، املوقف أمور مجلة ملناقشة وذلك

 السررررياسرررراتو  التشررررريعات وعواقبها امليتبة على نتائجها ومناقشررررة املفاوضررررات، من االنتهاء
 الوطنية؛

 يف لقرارا صرررن  عملية من كجزء  املعلومات على احلصرررول وآليات والتشررراور املشررراركة, تعزيز 
 البيئية، القضايا

 عتمد علىوت واملتابعة للتنفيذ تتضرررررمن أحكاما  واضرررررحة الوطنية التشرررررريعات أن من ضرررررمان 
 املتاحة؛ الربملانية اإلجراءات تشكيلة كاملة من
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 أنبشررررر وطنية ألهداف دورية راجعةالقيام مبو  إنشررررراء بشرررررأن مفتوا عام نقاشإجراء  ضرررررمان 
 املخاطر؛ من دواحل التكيف وتسهيل املناخ، تغري آثار من لتخفيفاملتعلقة با التدابري

 ضرررررررمان أجل نم التشرررررررري ، هذا ثلمب املتعلقة والسرررررررياسرررررررات التشرررررررريعات بني التفاعل تعزيز 
 احلوافز؛ أو اإلشارات تضارب وجتنب االتساق

 

 :بر التزامه تأكيد إلعادة الدويل الربملاين االحتاد دعوة .9
  لدعم السرررياسرررية ئاتالف مجي  وتشرررجي  املناخ تغري أمهية حول الربملانيني بني الوعا مسرررتوى رف 

 الوطين؛ الصعيد على املناخ تغري خماطر من التخفيف إىل الرامية التدابري
  ؛اجليدة ةيالرقابو  التشريعية املمارسات من الكاملة االستفادة وتسهيل تشجي 
 بني التفاعل وياتمسررررررررت زيادة طريق عن ذلك يف مبا املتحدة، واألمم الربملانيني بني الروابط تعزيز 

ليصلوا  ربملانينيال على الضغط طريق وعن املتحدة، األمم عمليات عن املسؤولني وكبار الربملانيني
 املتحدة؛ األمم مفاوضات إىلبشكل أكرب 

 ة؛الصل ذات املدين اجملتم  ومنظمات الربملانيني بني العالقات تعزيز يف املسامهة 
 

 اجتمراع ،األطراف ؤمترمل دورة كرلل املضرررررررررررررريف البلرد م  تنظيم، على الردويل الربملراين االحتراد حرث .10
 املنرراخ؛ تغري فحررةمكررا جمررال يف الربملرراين العمررل على الفعررل وردود التبررادالت تعزيز إىل يهرردف برملرراين
تنعقدان   نيتني اللتمجعيتيه األثن من خالل توفري، إمكانية بدراسة الدويل الربملاين بقيام االحتاد ونوصا
 املسررررررائل ملناقشررررررة فرصررررررة املتحدة، األمم لشررررررؤون الدائمة اللجنة إطار يف خاص , وبشرررررركلعامكل 

 باريس؛ اتفاق تنفيذ ومتابعة رصد هبدف وذلك املناخ، بتغري املتعلقة
 

 صرررررلحةامل احبصرررررباعتبارهم  املتحدة األمم قبل من هبم االعياف ليتم لربملانينيالدعوة من أجل ا  .11
 باريس؛ اتفاق تنفيذ بشأن املفاوضات أثناء العاشر رمساال

 

 باتفاقية بطةرتامل املتحدة لألمم املالية واآللية األخضرررررررر، املناخ لصرررررررندوق الفعالبالتنشررررررريط  وصررررررران .12
 إىل تقدما   كثراأل البلدان من األموال حتويل إىل هتدف اليت املناخ، تغري بشررأن اإلطارية املتحدة األمم
 املناخ؛ تغريتتأثر بشكل خطري من  اليت ضعفا   األكثر النامية البلدان
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 مؤمتر مبناسرررررربة الربملاين لالجتماع احلالية اخلتامية الوثيقة نقلالربملاين الدويل ب لالحتاد العام األمني تكليف. 13
 العام واألمني ،COP22 ورئيس األعضررررررررررررررراء الربملانات إىل مراكش يفحول تغري املناخ  املتحدة ألمما

 .الصلة ذات األخرى واملنظمات املتحدة لألمم
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Reports on recent IPU specialized meetings 
 
 

(b) Parliamentary Meeting on the occasion of the  
 United Nations Climate Change Conference 

 
 Marrakech (Morocco), 13 November 2016 

 
 
 

The IPU and the Parliament of Morocco organized a Parliamentary Meeting at the United 
Nations Climate Change Conference in Marrakech (COP22). The meeting was attended 
by 300 delegates from more than 60 countries and five continents. They heard from some 
of the key figures in climate change negotiations and climate science, including the 
UNFCCC Executive Secretary.  
 
The Parliamentary Meeting proved that parliamentarians are keenly aware of the 
imperative to take concrete action on climate change. In particular MPs know that they 
must legislate on the Nationally Determined Contributions, on transitioning to renewable 
energy and on technology transfer. What stands in the way in many countries is the 
capacity of parliaments to provide effective and specific contributions, help establish 
strategies and ensure those strategies are financed. Investing to build that capacity is a 
prerequisite for sound legislation and action. 
 
The Parliamentary Meeting underscored that climate change is also an issue of social 
justice and equality and that effective action should take account of discrimination and 
human rights. The parliamentarians paid special attention to the social and health 
impacts of climate change, particular on women, children and adolescents as a 
vulnerable and often marginalized group. Laws and policies to combat climate change 
need to include measures that specifically target these sectors of society. 
 
The Meeting also showed that many parliamentarians find the language of climate 
change negotiations too technical and scientific. It seems difficult both to understand and 
translate into legislation and other measures. MPs also find this language difficult to 
explain to the citizens to whom they are accountable. In order to inspire strong social 
mobilization around climate change, parliamentarians and scientists need to work 
together to make the issues understandable to everybody everywhere. 
 
At the end of the Meeting, parliamentarians adopted a forward-looking roadmap (see 
annex overleaf) for their future action on climate change. The roadmap also recognizes 
the strong contribution that IPU has made in combating climate change. The Organization 
looks forward to continuing that contribution. 
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PARLIAMENTARY MEETING 
ON THE OCCASION OF THE UNITED NATIONS 

CLIMATE CHANGE CONFERENCE 
 

Marrakech (Morocco), 13 November 2016 
 

Organized jointly by the Inter-Parliamentary Union 
and the Parliament of Morocco 

   
 

 

Outcome document  
 

Adopted by consensus on 13 November 2016 
 
 
 We, parliamentarians from around the world, gathered in Marrakech during the 
22

nd
 session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (COP22) and the 12
th
 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, 
 
 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, 
 
 Welcoming the entry into force on 4 November 2016 of the Paris Agreement, and 
underscoring that enhanced pre-2020 action is a sine qua non for setting into motion the main 
directions foreseen under this Agreement ,  
 
 Recognizing that to date, 105 countries have ratified the Paris 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 
implementation in all countries, 
 
 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 reflecting the principle of common but differentiated 
responsibilities; 
 
 Underlining that meeting the Paris Agreement objectives, on the basis of mobilizing all 
public and private stakeholders 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 (Agenda of solutions),  
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 Also underlining that the objectives of the Paris Agreement, the SDGs and the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, complement each other and are mutually 
reinforcing, 

 

 Welcoming the holding of the 22
nd

 session of the Conference of the Parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (COP22) and the 12

th
 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 satisfactory conditions, 
 

 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 COP22, and recalling that at this stage that 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,  
 
 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 on the occasion of COP22, and that 
acknowledgement of gender equality takes on a crucial dimension vis-à-vis climate change and 
activities aimed at young people have become a priority, 
 
 Also welcoming the adoption of the United Nations General Assembly resolution 
entitled Interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary 
Union, 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 134

th
 Assembly (19- 23 March 2016, Lusaka, Zambia) the Parliamentary Action Plan 

on Climate Change, which commits legislators to promoting the swift ratification of the Paris 
Agreement and guides them in their efforts to develop 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, in particular the 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, COP 22/CMP 12 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 review their  
nationally determined contributions on a voluntary basis and make them bolder to 
bring them in line with the target of containing global warming to below 2

o
C and 

feed them into appropriate public policy; 
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 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; 

 Promoting measures to support economic growth in countries where climate 
change results in serious humanitarian crises, poverty and migration flows, 

 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 

 Pay particular attention to regions affected by climate change-induced migration 
flows; 

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

Climate Change, adopted at the 134
th 

IPU Assembly in Lusaka; 
 
5. Call upon legislators to work in line with the Parliamentary Action Plan on Climate 

Change towards developing 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; 

 
7. Commit to amending where necessary 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 inter alia the 
national position, both before the United Nations negotiations take place, and once 
negotiations have been completed, and to discuss their results and consequences 
for national legislation and policy; 

 Strengthen participation, consultation and information access mechanisms as part 
of the decision-making process on environmental issues, 

 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 establishment and periodic 
review of national targets concerning measures to mitigate the impact of climate 
change, and to facilitate adaptation and risk reduction; 
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 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 organize, with the host country of each COP session, a parliamentary 

meeting aimed at promoting exchanges and feedback on parliamentary action in the 
area of combating climate change; and recommend that the IPU examine the 
possibility of providing, during its two Assemblies every year, and particularly within 
the Standing Committee on United Nations Affairs, an opportunity to debate matters 
related to climate change, with a view to monitoring and following up implementation 
of the Paris Agreement; 

 
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. Recommend effective activation of the Green Climate Fund, the United Nations 

financial mechanism linked to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), whose aim is to transfer funds from the most advanced countries 
to the most vulnerable developing countries that are seriously affected by climate 
change;  

 
13. Entrust the IPU Secretary General with conveying 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 COP22, the United Nations 
Secretary-General and other relevant organizations. 
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