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المتحدة األمم مؤتمر بشأن البرلماني االجتماع  
 المناخ بتغير المعني

 

 1122نوفمرب  /الثاين تشرين 21 بون،
 األملاين الربملانو  فيجي برملان الدويل، الربملاين االحتاد تنظيمه يفيشرتك 

 

 الختامية للوثيقة األولي المشروع

 :من قبل ُمقّرري االجتماع هاادعدتم إ
  األلماني البرلمان عضو ن،هو  باربيل السيدة

 فيجي برلمان عضو ،سيروراتو إينيا السيدو 
 

 21 يف( أملانيييا) بيون يف املنيا  بتغير املعيي املتحيد  األمي  ميمترر انعدياد مبناسيةة الربملياين االجتميا  سييععدد
 جتميا معدير اا اال أعد   وقد. ختامية وثيدة االجتما  يعتمد أن املتوقع ومن. 1122 نوفمرب/ الثاين تشرين

 التييوايل، عليي  وفيجييي أملانيييا برملانييا عينهمييا الليينان سييروااتو، إينيييا والسيييد هييون باابييي  السيييد  الربمليياين،
 إىل ميدعوون اليدويل الربملياين االحتياد أعضيا إن  و . أدنيا  املةين النحيو علي  اخلتاميية، للوثيدة أوليا   مشروعا  
 12 يف موعييييد أق ييييا  ومضييييمونه شيييي له حييييو  واملالحظييييا  التعليدييييا  وتدييييدم األويل املشييييرو  دااسيييية
 الربمليياين لالحتيياد 232 العاميية اليييييي اجلمعييية يف للمشييااكن ،احوسييوت تعتيي. 1122أكتييوبر / األو  تشييرين
جلنييية التنميييية  تعديييدها اليييي اليييدوا  خيييال  لوثيدييية اخلتامييييةاألويل ل شيييرو امل ملناقشييية فرصييية ،  أيضيييا اليييدويل

 21 يف بطرسيرب  سيان  يف اليدوا  عددوسيتع . الربملياين اليدويل لالحتياد املستدامة والتمويي  والتجياا  التابعية
 االحتيييياد وسيييييدو  املشييييرو  عليييي  األخيييير  اللمسييييا  املدييييراان وسيضييييع. 1122 أكتييييوبر/ األو  تشييييرين
 .بون يف االجتما  ةي قع  اإلل رتوين موقعه عل  بنشر  الدويل الربملاين

 

 ي ييون ليين بييون، يف الربمليياين واالجتمييا  الييدويل الربمليياين لالحتيياد العاميية اجلمعييية انعديياد موعييد لديير  ونظييرا  
 وسيييييتم ن. حند  امليييي اخلتامييييية الوثيديييية مشييييرو  عليييي  جديييييد  تعييييديال  إىل إجييييرا  الييييدعو  املم يييين ميييين

 أن وينةغيي. فرديية ب يفة الفيوا علي  إضيافية تعيديال  تديدم مين بيون يف الربملياين االجتميا  يف املندوبون
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 عرضوسيييع . عمومييا   طةيعتهييا أو الوثيديية نطييا  عليي  تييمتثر أال خطييية، كمييا ينةغييي التعييديال  هيين  ت ييون
بغيييية  نيييوفمرب/ الثييياين تشيييرين 21 يف الربملييياين لالجتميييا  اخلتاميييية اجللسييية علييي  اخلتاميييية الوثيدييية مشيييرو 
 .اآلاا  بتوافق اعتماد 

 
 األميي  التفاقييية األطييرات مييمترر يف فيجييي ائاسيية حتيي  بييون يف اجتمعنييا العييا ، أحنييا  مجيييع ميين الربملييانين حنيين، .2

 متتاليييية، سييينوا  ثيييال  مليييد  احليييراا ، داجيييا  أن حديدييية دليييقب نالحييي  املنيييا ، تغييير بشييي ن اإلطاايييية املتحيييد 
 اليييو  العييا  ميين كةيير  جييءا أل املعانييا  الفعلييية والتعيياط  بةييالا الدلييق ونراقيي  املسييجلة، املعييدال  أعليي  بلغيي 
 .واألعاصر ،اجلفات الفيضانا ، مث  قاسية مناخية ظواهر ش   عل  ظاهر  االحتةاس احلرااي آثاا من

 

 ميثييي  فهيييو ولييينل ، املاليييية، وال يييناعة احلديديييي االقت ييياد يف للتحيييوال  أعميييا  جيييدو  هيييو بيييااي  اتفيييا  إن   .1
 وطنييية أهييدافا    وكيي هيينا ال عليي تدريةييا   الييدو  مجيييع حييدد  ميير ، وألو . املنييا  محاييية جمييا  يف بيياا   عالميية

 الوقييي  ويف. األهيييدات هييين  لتحدييييق إجيييرا ا  باختيييا  قانونيييا   ملءمييية تعهيييدا  قطعييي  و املنيييا ، تغييير مل افحييية
 والتنمييية الت نولوجيييا ونديي  الدييداا ، لةنييا  تييدابر شيي   عليي  املييايل الييدع  تدييدم عليي  االتفييا  ييين  نفسييه،
 .والت ي  التخفي  إجرا ا  تنفين من تتم ن حىت األق  الدداا   ا  للةلدان

 

 سييينويا   دوالا بليييون 211 حبشييد التءامييه بييااي  اتفييا  يف جديييد ميين أكييد الييدويل اجملتمييع أن حبديديية ونرحيي  .3
 . ل  لتحديق ملموسة طريق خريطة يدد  وأن املنا ، حلماية الدولية التدابر لدع  1111 عا  حبلو 

 

الءيييياد  يف  إبديييا  ت يييميمنا علييي  جدييييد مييين ونمتكيييد للةشيييرية، وجودييييا   هتدييييدا   نيشييي ال وتييي ثر  املنيييا  تغييير إن .4
 ال يييناعية، الثيييوا  قةييي  ميييا مسيييتويا  فيييو  مئيييويتن داجتييين مييين أقييي  يف حيييدود العامليييية احليييراا  داجييية متوسييي 
 فيييو  مئويييية داجييية 2.1 إىل احليييراا   يييياد  داجييية مييين للحيييد واإلقليميييية الوطنيييية برملاناتنيييا يف اجلهيييود ومواصيييلة
 سنسييتخد  الغاييية، هليين  وحتديدييا  . الدييرن هيينا ميين الثيياين الن يي  حييىت ال ييناعية الييي سييةد  الثييوا  املسييتويا 

الال مية اليي يديو   يا  وليدفع عجلية العملييا  اجملتميع داخي  ال لة  ا  احلوااا  لتعءيء املتاحة األدوا  أيضا  
 وتعءيييء املنييا  لتغيير الضيياا  اآلثيياا مييع الت ييي  عليي  الدييدا   ييياد  بضييمان ملتءمييون وحنيين. امل ييلحة أصييحا 
 املالييييية سياسيييياتنا ت ييييون أن ضييييمان عليييي  املسيييياعد  نعتييييء   ليييي ، إىل وباإلضييييافة. همعيييي الت ييييي  عليييي  الدييييدا 

 التنمييية مييع املالييية التييدفدا  اتسييا  ضييمان عليي  يسيياعد مييا بييااي ، اتفييا  أهييدات مييع متسييدة واالسييتثمااية
 .االحتةاس احلرااي لغا ا  احملايد 
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 تشيرين 4 يف للميمترر، التاليية السينة يف النفيا  حييء إدخاليهواإلسيرا  يف  بيااي  اتفيا  عل  السريع الت ديق إن .1
. بفعالييية املنييا  تغيير م افحيية عليي  الييدويل اجملتمييع ت ييمي  ويثةيي  عليي  أتيتييه يمتكييد ،1121نييوفمرب  /الثيياين
 تتخييين وأن  لييي ، تفعييي  أن علييي  االتفيييا  علييي  بعيييد ت يييد    اليييي اليييدو  مجييييع ونشيييجع  ييينا نرحييي  وحنييين
  لي ، علي  عيالو . املديرا  وطنييا   مسياتاهتا ت يو  وأن ،1111 عيا  قةي  آثياا  مين للتخفيي  ملموسة تدابر
 مناخييييا ، احملاييييد  التنميييية بشييي ن األجييي  الطويلييية اسيييرتاتيجياهتا بالفعييي  عدييييد  قيييدم  دوال   أن حبديدييية نرحييي 
 املتفييق النحييو عليي  ،1111 عييا  قةيي  وتدييدميها األجيي  طويليية اسييرتاتيجيا  وضييع عليي  الييدو  مجيييع ونشييجع
 نيييية حيييو منتيييدل الةليييدان املعرضييية خلطييير تغييير املنيييا  عييين  ال يييادا  تلييي  مثييي  عالنيييا إ إن. بيييااي  يف علييييه

 حديديية تدييدير، أو أبعييد عليي  1111 عييا  حبليو  ئييةاملب 211 بنسييةة املتجييدد  الطاقييا اسييتخدا   إىل التحيو 
 اليني بيالطريق ملتيء  اليدويل اجملتميع   أنتثةأ، وطنيا  املدرا   مساتاهتا بالفع  قدم  قد الةلدان من العديد أن

 .فيه شر 
 

 إطييياا اعتمييياد مثييي  الناجحيية الدوليييية وامليييمتررا  اإلجيييرا ا  ميين سلسيييلة مييين كجيييء  بييااي  أيضيييا  اتفيييا  ونييرل .1
 قمييية ،1121 لعييا  التنمييية لتموييي  الثالييي  الييدويل املييمترر ال ييواا ، خمييياطر ميين للحييد 1121 لعييا  سييينداي
 الةشيرية للمسيتوطنا  املتحيد  األمي  ميمترر ،1131 عيا  خطية ،1121 لعا  املستدامة للتنمية املتحد  األم 
 لعييا  للمحيطييا  املتحييد  األميي  ومييمترر ،1121 لعييا  الةيولييوجي للتنييو  املتحييد  األميي  مييمترر ،1121 لعييا 

 واختيا  ال يربل العامليية التحيديا  مبعاجلية التءاميهإىل  اليدويل اجملتميع مين واضيحة إشاا   ل  يف ونرل. 1122
 وغيييير احل ييييومين ،امل ييييلحة أصييييحا  ميييين العديييييد مبشييييااكة نرحيييي   ليييي ، إىل وباإلضييييافة. مدابليييية إجييييرا ا 
 املنيا  بشي ن العياملي العمي  أجي  مين ميراك  شراكة مث  حديثا  الي نش    الشراكا  جان  إىل احل ومين،

 .جرا ا اإل الختا  النطا  واسع استعدادا   تظهروالي  املساتا  املدرا  وطنيا ، وشراكة
 

 إشياا   اسيلأع و . 1121 لعيا  املنا  تغراملعي ب مراك  ممترر استمر بنجاح يف بااي  يف إن املساا الني بدأ .2
 جييي  الييي التالييية واخلطييو . االتفييا  تطييوير واسيي  الطريييق ملواصييلة بييااي  اتفييا  تنفييين بشيي ن واضييحة سياسييية
 لعييا  والعشييرين الرابييع األطييرات مييمترر يف متيين قواعييد دلييي  العتميياد هييي وضييع األسيي ، بييون يف اآلن اختا هييا
أويل ملسييييتول الطميييوح يف أهييييدات  تدييييي  حييييو  اتفيييا  إىل التوصيييي  املهييي  ميييين  لييي ، إىل باإلضيييافة. 1122

 .الطموح لءياد  ملموسة فرص وحتديد( 1122 التسهيلي احلواا)التخفي  
 

. االتفيييا  أهيييدات لتحدييييق 1111 لعيييا  املديييرا  وطنييييا   مسييياتاهتا األوليييية حتيييدي  اليييدو  مجييييع مييين طلييي ويع  .2
 االسييييتثمااا  تشيييي ي  لضييييمان التسييييهيلي، احلييييواا عليييي  أسيييياس خلفييييية برملاناتنييييا، ميييين خييييال  نعميييي  وسييييوت
 .املناخية األهدات لتحديق املستدةلية
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 غيييا ا  اسيييتمراا ااتفيييا  انةعاثيييا عيييد   أن نيييا حديديييةنضيييع ن ييي  أعين العيييا  أحنيييا  مجييييع مييين الربمليييانين حنييين .9
 علي  التديد  مين مءييد إحرا  وبغية. مشجعة هو مبثابة إشاا  األخر  السنوا  ال خ االحتةاس احلرااي العاملي

 املتددميية الةليدان مين عليي  األطيرات ينةغيي  لي ، إىل باإلضيافة. املسيتدة  بطاقييا  ملتءميون فإننيا الطرييق، هينا
 تعءييييء الناميييية الةليييدان تواصييي  وأن ،ك ييي   االقت ييياد نطيييا  علييي  االنةعاثيييا  خفييي  ب هيييدات تلتيييء  أنالنميييو 
 أهيدات حتدييق حنيو الوقي  مبيروا التحيرك علي  تشيجيع الةليدان وييت . آثااهيا مين التخفيي  إىل الرامية جهودها
 مجيييع يف ال ييحيح األسيياس وضييع اآلن يتعيين بالتييايل،و . االقت يياد نطييا  عليي  منهييا واحلييد االنةعاثييا  خفيي 
 الضيياا   األحفييواي للوقييود املالييية إلعانييا ل ووضييع حييد   املناسيي  الوقيي  يف هي لييية تغيييرا  إلحييدا  اجمليياال 

 الندييي ، قطيييا  الءااعييية، ال يييناعة، لدطيييا  كافييييا   اهتماميييا   اليييوطيعلييي  ال يييعيد  التنفيييين ييييويل أن وجيييي . ملنيييا با
 أهيدات حتدييق ليتسيى يف الدريي  العاجي ، ،ملموسية تيدابر اختا  مب ان األتية ومن. والتربيد التدفئة وقطاعي
 .الدرن هنا من الثاين الن   حبلو  بااي  يف وضع  الي التخفي 

 

فيإن   العيا ، مين كةير  أجءا  يف األحفواية الطاقة م ادا من أاخ  اليو  أصةح  املتجدد  الطاقا ومبا أن   .21
 التوسييع سيه ويع . أميرا  مغرييا  مين الناحييية االقت يادية باملنييا  الضياا   الطاقيا  اسيتخدا  التوقي  عيين جيعي  لي  
 وم افحيية العميي  فييرص خلييق يف كةييرا   إسييهاما   الطاقيية اسييتخدا  كفييا   و ييياد  املتجييدد  الطاقييا  يف العيياملي
 املديرا  وطنييا   مسياتاهتا مراجعية علي  العيا  دو  مجييع نشيجع اخل يوص، وجيه علي  ومن هنا املنطلق،. الفدر

 .لنل  وفدا   وت ييفها
 

 عالمية بياا   باعتةياا  فيجيي ترأسيه اليني بيون يف املنيا  تغير ميمترر إىل ننظير العا  أحنا  مجيع من الربملانن حنن .22
 .ضعفا   األكثر الدو  مل احل خاص اهتما  إيال  يف اغةتنا عن هنا ونعر  بااي ، اتفا  تنفين يف
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PARLIAMENTARY MEETING ON THE OCCASION OF THE UNITED 
NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE  

 

Bonn, 12 November 2017  
 

Organized jointly by the Inter-Parliamentary Union, the Parliament of Fiji  
and the German Parliament 

 
 

Preliminary draft outcome document 
 

Prepared by the co-Rapporteurs of the Meeting, 
Ms. Bärbel Höhn, member of the German Parliament, and 

Mr. Inia Seruiratu, member of the Parliament of Fiji  
 

 

The Parliamentary Meeting on the occasion of the United Nations 
Climate Change Conference (COP23) will take place in Bonn 
(Germany) on 12 November 2017. The Meeting is expected to adopt 
an outcome document. The co-Rapporteurs of the Parliamentary 
Meeting, Ms. Bärbel Höhn and Mr. Inia Seruiratu, appointed by the 
Parliaments of Germany and Fiji respectively, have 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 27 October 
2017 at the latest. Participants of the 137

th
 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 St. Petersburg on 16 October 2017. The co-Rapporteurs will 
then finalize the draft and the IPU will publish it on its website ahead of 
the Meeting in Bonn.  
 

Due to the close proximity of the dates of the IPU Assembly and the 
Parliamentary Meeting in Bonn, it will not be possible to invite new 
amendments on the revised draft outcome document. Delegates to the 
Parliamentary Meeting in Bonn 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 12 November with the 
intention of adopting it by consensus. 

 

 
 

1. We, parliamentarians from around the world, gathered in Bonn under the 
presidency of Fiji at the Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (COP23), note with concern the fact that, for three years 
in a row, temperatures have been the highest on record and observe with great concern 
and sympathy the fact that large parts of the world are already today suffering massively 
from the impacts of global warming in the form of extreme weather events such as floods, 
droughts and hurricanes.  
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2. The Paris Agreement is an agenda for transformations in the real economy and the 
financial industry and it therefore represents a milestone in climate protection. For the first time, almost 
all states on the planet have defined national objectives for combating climate change and have made 
legally binding commitments to take actions to achieve these goals. At the same time, the Agreement 
provides for financial support in the form of capacity-building measures, technology transfer and 
development for countries with lower capacities so that they can implement mitigation and adaptation 
actions.    
 
3. We welcome the fact that, in the Paris Agreement, the international community reaffirmed 
its commitment to mobilise US$ 100 billion per year by 2020 to support international climate protection 
measures and that it presented a concrete roadmap to achieve this.   
 
4. Climate change and its impact is an existential threat for humanity and we reaffirm our 
determination to hold the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius 
above pre-industrial levels and to pursue efforts in our national and regional parliaments to limit the 
temperature increase to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels until the second half of this 
century. To this end, we will also use available instruments to strengthen relevant dialogues within 
society and to set in motion the needed stakeholder processes. We are committed to ensuring that the 
capacity to adapt to the adverse impacts of climate change is increased and that climate resilience is 
fostered. In addition, we intend to help ensure that our fiscal and investment policies are in line with 
the goals of the Paris Agreement, thus helping to ensure that financial flows are consistent with 
greenhouse gas-neutral development.  
 
5. The rapid ratification of the Paris Agreement and its accelerated entry into force in the 
year after the conference, on 4 November 2016, underlines its importance and demonstrates the 
determination of the international community to effectively combat climate change. We welcome this 
and encourage all states which have not yet ratified the Agreement to do so, to undertake concrete 
mitigation measures before 2020 and to formulate their nationally determined contributions (NDCs). 
Furthermore, we welcome the fact that several states have already presented their long-term 
strategies on climate-neutral development and we encourage all states to develop long-term strategies 
and to submit them before 2020, as agreed in Paris. Announcements such as those made by the 
Climate Vulnerable Forum of their intention to switch to 100 per cent renewable energies by 2050 at 
the latest, or the fact that many countries have already presented their NDCs, demonstrate that the 
international community is committed to the path on which it has embarked.  
 
6. We also view the Paris Agreement as part of a series of successful international actions 
and conferences such as the adoption of the 2015 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, the 
2015 Third International Conference on Financing for Development, the UN Sustainable Development 
Summit 2015 and the adopted 2030 Agenda, the 2016 UN Habitat III Conference, the 2016 UN 
Biodiversity Conference, and the 2017 UN Ocean Conference. We see this as a clear signal from the 
international community of its commitment to address the major global challenges and take 
corresponding action. In addition, we welcome the engagement of the many governmental and non-
governmental stakeholders that, along with the newly established partnerships such as the Marrakech 
Partnership for Global Climate Action and the NDC Partnership, demonstrate a broad-based 
willingness to take action.     
 
7. The path embarked on in Paris was successfully carried forward at the 2016 Marrakech 
Climate Change Conference. A clear political signal on the implementation of the Paris Agreement 
was sent and the course set for the further development of the Agreement. The next step that must be 
taken now in Bonn is to create the foundations for the adoption of a robust rulebook at the 2018 
COP24. In addition, it is important to reach an agreement on an initial stocktaking of mitigation 
ambition (Facilitative Dialogue 2018) and to identify concrete opportunities for an increase in ambition.   
 
8. All states are called upon to update their initial 2020 NDCs to achieve the objectives of 
the Agreement. We will work within our parliaments, against the background of the facilitative 
dialogue, to ensure that future investments are shaped to achieve the climate goals. 
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9. We parliamentarians from across the world view the fact that global greenhouse 
emissions have not continued to rise over recent years as an encouraging signal. In order to make 
further progress along this path, we are committed to the energies of the future. In addition, developed 
country parties should commit themselves to economy-wide absolute emission reduction targets and 
developing countries should continue enhancing their mitigation efforts. They are encouraged to move 
over time towards economy-wide emission reduction and limitation targets. The right groundwork thus 
now needs to be laid in all areas to trigger timely structural change and end subsidies for climate-
damaging fossil fuels. National implementation must pay sufficient attention to industry, agriculture, the 
transport sector and the heating and cooling sectors. It is particularly important for concrete measures 
to be taken soon so that the mitigation goals set in Paris can be achieved by the second half of this 
century.    
 
10. The fact that renewable energies are already today cheaper than fossil energy sources in 
large parts of the world also makes ending the use of climate-damaging energies economically 
attractive. The worldwide expansion of renewable energies and greater energy efficiency also 
contribute significantly to creating jobs and fighting poverty. It is against this background in particular, 
that we encourage all states of the world to review their NDCs and to adapt them accordingly.  
 
11. We parliamentarians from across the world view the Climate Change Conference in Bonn 
presided by Fiji as an important milestone in implementing the Paris Agreement and hereby express 
our desire to pay particular attention to the interests of the most vulnerable states.   
 
 
 


