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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 طط

 

 

 

 
  بشأن إحاطة

 7102 لعام المناخ بتغير المعني المتحدة األمم مؤتمر في البرلمانية المساهمة
 (بعد الظهر 4 حىت الساعة 73.1 الساعة من) 7162 أكتوبر/ تشرين األول 61 ثننياإل

 الربملاين املركز ،نالكشليت فانام قاعة
 
 
 

 توضيحيةمذكرة 
 

 املعاي املقبا  املتحاد  األمام مامترر يف برملانياا   اجتماعاا   الدويل الربملاين االحتاد منظ  ي   السابقة، السنوات غرار على
 فيجا  برملاا  ما  باالشااا  االجتماا  هااا تنظايم وجيار (3 األطارا  ملمترر والعشرين الثالثة الدور ) املناخ بتغري

 3أملانيايف  بو  يف 7162 نوفمرب/ الثاين تشرين 67 يف االجتما  يعقدوس   األملاين، والربملا 
 

 قباا  ماان املعينااا  املشاااركا  املقااررا  أعااد وقااد3 ختاميااة وثيقااة بااو  يف الربملاااين االجتمااا  يعتمااد أ  املتوقاا  وماان
 اخلتاميااة، للوثيقااة أويل مشاارو  ،التااوايل علااى سااريوراتو إينيااا والساايد هااو  باربياا  الساايد ، وفيجاا  أملانيااا برملاااينَ 
جلناة التنمياة   وستساتم 3 العاماة اجلمعياة طبيا علاى تو  الادويل الربملااين لالحتااد اإللكاوين املوق  على متاح وهو

 3ومضمونه شكله بشأ  اآلراء لتبادل الفرصة تاحوست   ،األويل للمشرو  عرض إىل املستدامة والتموي  والتجار 
 

/  األول تشاارين 72 حبلااول الاادويل الربملاااين االحتاااد أمانااة إىل اخلتاميااة الوثيقااة علااى التعااديالت إرسااال وينبغاا 
 الاادويل الربملاااين االحتااد وساايقو  ،املشاارو  علاى األخااري  مساااتالل   املشااركا  املقااررا  وسيضاا 3 7162 أكتاوبر
 3بو  يف االجتما  قب  اإللكاوين موقعه على بنشره

 

 املنااااااخ تغاااااري تشاااااريعات يف العاملياااااة االجتاهاااااات" املعنوناااااة الدراساااااة عااااان عااااارض إىل أيضاااااا   اللجناااااة وستساااااتم 
 غرانثاااا  ومعهاااد الااادويل الربملااااين االحتااااد باااني التعااااو  يف أخااار نقطاااة باااار    الدراساااة هااااه عتاااربوت  "3 والتقاضااا 
 وأدا  للربملاانيني مقاي   مصادر  وها3 السياساية والعلاو  لالقتصااد لناد  كلية يف والبيئة املناخ تغري بشأ  للبحوث

 لالتحاد البرلماني الدولي 032الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7102أكتوبر / تشرين األول  01-01 
جلنة التنمية املستدامة  7162 سبتمرب /أيلول 61

 والتموي  والتجار 
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 تغااري بشااأ  وطااي عماا  إىل باااري  اتفااا  ترمجااة لضااما  أوىل حامسااة خطااو و  - القااوانني وضاا  عمليااة تسااه 
 3املناخ

 
 :املتحدثو 

  كليااة والبيئااة، املنااخ تغااري بشاأ  للبحااوث غرانثاا  معهااد رئيسااية، حباوث  ميلااة أفريتشانكوفا، ألينااا الادكتور 
 لالقتصاد لند 

  والعشاارين الثالثاة الادور  يف الربملااين لالجتمااا  املشاار  املقارر األملااين، الربملااا  عضاو  ،هاو  باربيا  السايد 
 األطرا  ملمترر
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Concept note 
 

 
As in previous years, the IPU is organizing a Parliamentary Meeting at the next 
UN Climate Change Conference (COP 23). The meeting is being organized jointly with 
the Parliament of Fiji and the German Parliament and will take place on 12 November 
2017 in Bonn, Germany.  
 
The Parliamentary Meeting in Bonn is expected to adopt an outcome document. The 
co-Rapporteurs appointed by the Parliaments of Germany and Fiji, Ms. Bärbel Höhn and 
Mr. Inia Seruiratu respectively, have prepared a preliminary draft of the outcome 
document, which is available on the IPU website and the Assembly app. The Standing 
Committee on Sustainable Development, Finance and Trade will hear a presentation of 
the preliminary draft and will have an opportunity to exchange views on its form and 
content.  
 
Amendments to the outcome document should be sent to the IPU Secretariat by 
27 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. 
 
The Committee will also hear a presentation on the study entitled Global trends in climate 
change legislation and litigation. The study is another important milestone in the 
cooperation between the IPU and the Grantham Research Institute on Climate Change 
and the Environment at the London School of Economics and Political Science. It is a 
valuable source for parliamentarians and a tool that facilitates the process of law-
making—a first critical step in ensuring that the Paris Agreement translates into national 
action on climate change. 
 
 
Speakers: 
 

• Dr. Alina Averchenkova, Principal Research Fellow, Grantham Research Institute on 
Climate Change and Environment, London School of Economics 

 

• Ms. Bärbel Höhn, Member of the German Parliament, co-Rapporteur of the 
Parliamentary Meeting at COP 23  

 
  
 


