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 لالتحاد البرلماني الدولي 831الجمعية العامة الـــ     
 واالجتماعات ذات الصلة

 جنيف، سويسرا                                         
 4181مارس / آذار  42-41      

 
 
 

 
 

 المستدامة التنمية لتحقيق كوسيلة السالم الحفاظ على
 

 المشاركين المقررين من مقدم قرار مشروع
 (سويسرا) كاروني. أ والسيد( المكسيك) بارسينا فارغاس. م السيدة

 
 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 831 الـــالعامة  اجلمعية إن
 

 أحـد هـب الشـعب  بـن والتعـاون السـال  أجـ  مـن العمـ  أن األساسي، لنظامها وفقا   ،جديد من تؤكد إذ (8)
 الدويل، الربملاين لالحتاد الرئيسية املقاصد

 العــا ، يف الشــام ة والتنميــة واالســتقرات الســال  حتقيــ  بشــ ن الــدويل الربملــاين االحتــاد قــراتا  إىل تشــر وإذ (2)
ـــ  الــدويل الربملــاين املــؤ ر) الشــعب  بــن أوثــ  وثقافيــة اقتصــادية، سياســية، توابــ  وإقامــة  عمــان، ،803الـ
ـــ  بـــن الســـ مي والتعـــاي  االحـــ ا  ضـــمان ؛(2000 ـــة الطبائـــ  مجي تســـبد   عـــا  يف واملعتقـــدا  الديني
 ل نهــب  كبسـي ة الرشـيد  احلبكمـة ومماتسـة تعزيــز ؛(2002 دوا، نبسـا ،881 الــالعامـة  اجلمعيـة) العبملـة
اجلمعيــة ) فريقيــاومشــاإ إ األوســ  الشــر  يف األخــر  األحــدا  مــن الــدتو  اســتصال : واألمــن بالســ  
 املـــدنين محايـــة يف الربملـــان دوت: احلمايـــة عـــن املســـؤولية إنفـــاذ مبـــدأ ؛(2082 كمبـــاال، ،821 الــــالعامـــة 

 الشـــــؤون يف التـــــدخ  عـــــد  مبـــــدأ احـــــ ا  يف الربملـــــان ودوت( 2083 كيتـــــب، ،821 الــــــ عامـــــةال اجلمعيـــــة)
 ،(2082 دكا، ،831العامة الـ  اجلمعية) ل دوإ الداخ ية

 س   الدائمة ل جنة ال
 C-I/138/DR واألمن الدولين

 2082 يناير/ كانبن الثاين  9
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اجلمعيـة ) كيتـب بيـان وهـي الـدويل، الربملـاين االحتـاد أجراهـا الـي العامـة املناقشـا  نتائج إىل أيضا   تشر وإذ (3)
  نيسـان هـانبي، ،832الـ العامة  اجلمعية) هانبي ، إعالن(2083 مات /  آذات كيتب، ،821 الـ العامة
 ل تنميـــة املتحـــد  األمـــ  أهـــدا  تنفيـــ  حنـــب الربملـــاين اجملتمـــ  إجـــرا ا  يتضـــمن الـــ ي ،(2082 أبريـــ / 

 املستدامة،
 العامـــة ل جمعيـــة جبهريـــا   املتطابقـــة القـــراتا  يف حـــدد قـــد الســـال  احلفـــال ع ـــ  أن إىل كـــ ل  شـــرت وإذ (4)

/  نيســان 22 يف(( 2081) 2212) املتحــد  لألمــ  التــاب  األمــن وجم ــ ( 20/212) املتحــد  لألمــ 
 قطاعـا  مجيـ  احتياجـا  مراعـا  وضـمان مجتمـ ، ل مشـ كة تؤيـة لبنا  وعم ية كهد " 2081 أبري 

ـــي الســـ،ان، ـــة األنشـــطة تشـــم  ال ـــ  إىل الرامي  وت،راتهـــا، ،اســـتمراتها ،تصـــاعدها ،الصـــراعا  نشـــب  من
 البطنيــة، املصــاحلة ضــمان القتاليــة، األعمــاإ إهنــا  ع ــ  النــزا  أطــرا  مســاعد  معاجلــة األســبا  اجل تيــة،

 مشـ كتن ومسـؤولية مهمـة السـال  احلفال ع   أن ع   الت كيد والتنمية، تامعإلاو  اإلنعاش حنب االنتقاإ
 خـالإ مـن تتـدف  أن وينبغـي ا،مـهب البفـا  اآلخرين البطنين املص حة أصحا  ومجي  احل،بمة ع   يتعن
 اهتمــــا  إىل وحتتــــا  أبعــــاد ،  ،ــــبو  ،اهــــمجيع الصــــرا  مراحــــ  يف املتحــــد  األمــــ  ملشــــاتكة الــــثال  الركــــائز

 ،"مستدامن دولين ومساعد 
ـــة وأهـــدا  القـــراتا  هبـــ   واع افـــا  منهـــا (2) ـــد حنـــب مهمـــة جـــدا   خطـــبا  باعتباتهـــا املســـتدامة التنمي  مـــن مزي

 اإلنسان، وحقب  التنمية، واألمن، السال  :أي املتحد ، لألم  الثال  الركائز بن االتسا 
 ع ـ  الضـب  وتسـ ي  السـال ، احلفـال ع ـ  يف كبـرا   إسـهاما   تسـه  أن مي،ـن الربملانـا  ب ن منها واقتناعا   (1)

 مــن والتصفيــ  التــبترا  مــن احلــد ع ــ  قــدت ا ذلــ  يف مبــا الربملانيــة، ل دب بماســية والبقــائي ا البن ــ الطــاب 
 الس مية، بالبسائ  وح ها الصراعا  حد 

 التحـرت مـن أيضـا   وإمنـا واحلـر ، العنـ  غيـا  حيـددها سياسـية قضـية جمرد لي  السال  ع   أن تؤكد وإذ (2)
 وترببية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، سياسية، مسائ  يشم  وأنه اخلب ،

 تعزيـــــز فـــــ ن واألمـــــن، والســـــال  اإلنســـــان، حقـــــب  ل تنميـــــة، امل ابطـــــة ل طبيعـــــة نظـــــرا   أنـــــه ع ـــــ  تشـــــدد وإذ (1)
ـــة الدميقراطيـــة، ـــ ، الشـــام ة التنمي ـــة املؤسســـا  اإلنســـان، حقـــب  تعزيـــز ل جمي  ل مســـا لة واخلاضـــعة الفعال
 انــــدال  منــــ  الســــال ، ل حفــــال ع ــــ  فعاليــــة الســــب  أكثــــر بــــن مــــن واحلبكمــــة الرشــــيد  هــــي والشــــام ة،
 وت،راتها، استمراتها، تصعيدها، الصراعا ،

 سـتدا ،امل سـال ال حتقيـ  إىل باحلاجـة تسـ   2030 لعـا  املسـتدامة التنمية خطة أن اعتباتها يف تض  وإذ (9)
 قطاعا ،لعد  باعتبات  قضية شام ة  وتشم ه
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 مــ  ينســج  تنفيــ ها بــ ن التســ ي  مــ  الــدوإ، مجيــ  ع ــ  تنطبــ  املســتدامة التنميــة أهــدا  بــ ن تســ   وإذ (80)
 دولة، ل،  املميز الطاب 

 املصــ حة وأصــحا  ،الربملانــا  ،احل،بمــا  تـدعب 2030 لعــا  املســتدامة التنميــة خطــة أن إىل تشـر وإذ (88)
  سياســا ،الطــاب  االنعــزايل ل وكســر الشــع ، احتياجــا  ت ــي وبــرامج قــبانن وتنفيــ  وضــ  إىل اآلخــرين
 ،تشم  اجلمي و  اإلنسان، حقب  وتدع 

 ،الدينيـــة ،العرقيـــة ،القبميـــة لألق يـــا ال،امـــ   واالخنـــرا  املســـاوا  قـــد  ع ـــ  املشـــاتكة أمهيـــةع ـــ   تؤكـــد وإذ (82)
 السال ، حتقي  إىل الرامية البطنية اجلهبد يف اإلعاقة ذوي األشصا ، و وغرها ،ال غبية

 العنيفة، الصراعا  نشب  ملن  األولبية املتحد  لألم  العا  األمن مبنح ترح  وإذ (83)
 أمهيــة يؤكــد الــ ي واألمــن والســال  املــرأ  بشــ ن( 2000) 8322 األمــن جم ــ  قــرات وتؤيــد بشــ،  كامــ  (84)

 2220 املتحــد  لألمــ  التــاب  األمــن جم ــ  قــرات عــن فضــال   وح هــا، الصــراعا  نشــب  منــ  يف املــرأ  دوت
 السـ   وتعزيـز صـبن يف ل شـبا  اإلجيـايب بالـدوت يعـ   ال ي ،واألمن والسال  الشبا  بش ن( 2082)

 الدولين، واألمن
 املســـتدامة، التنميـــة أهـــدا  وتنفيـــ  الســـال  ع ـــ  احلفـــال يف املـــدين اجملتمـــ  مســـامهة ع ـــ  الضـــب  وتســـ   (82)

 املباطنن، تفا  لتعزيز تواب  إقامة أج  من معه املنفعة املتبادإ بالتفاع  وترح 
 مسـؤوليةع ـ  أنـه  يفهـ  الـ ي ،السـال  ع ـ  احلفـال يف والقيـاد  البطنيـة امل ،ية مبدأ جديد من تؤكد وإذ (81)

 ،واس  نطا  ع   اآلخرين البطنين املص حة أصحا  ومجي  واحل،بمة الربملان قب  من مش كة
 ،الفتيــا  ،النســا  و ،ــن  ثيــ  خــالإ مــن الشــمبلية لضــمان أفضــ  وضــ  يف الربملانــا  بــ نوإذ تعــ    (82)

 والدينية، العرقية اجلماعا  ذل  يف مبا املهمشة، والفئا  ،الشبا 
 الســال  احلفــال ع ــ  يف اإلق يميــة، الربملانيــة اجلمعيــا  أي اإلق يميــة، الفاع ــة اجلهــا  مبســامهة تســ   وإذ (81)

 املستدامة، التنمية أهدا  وتنفي 
 

 اجلمعيــة، مــن قبــ  اآلتا  بتبافــ  الســال  احلفــال ع ــ  بشــ ن جبهريــا   املتبافقــة القــراتا  باعتمــاد ترحــ  .8
 يف ،((2081) 2212) املتحـــد  لألمـــ  التـــاب  األمـــن وجم ـــ  ،(20/212) املتحـــد  لألمـــ  العامـــة
 ؛2081 أبري /  نيسان 22

 

 املســتدامة، التنميــة وأهــدا  الســال  ع ــ  احلفــال مفهــب  تنفيــ  يف اإلســها  إىل الربملانــا  مجيــ  تــدعب .2
 البطين؛ لسياقها وفقا   ل تنفي  حمدد  تدابر وحتديد

 



 
 

4/5 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  

 
 

 األولبيــا  حتديــد عــن الرئيســية املســؤولية وأن الــبطين، الصــعيد ع ــ  والقيــاد  امل ،يــة أمهيــة ع ــ  تشـدد .3
 التنميــة أهــدا  وتنفيــ  اهــتبجيهو  اهــحتري،و  الســال  باحلفــال ع ــ  املتع قــة واألنشــطة واالســ اتيجيا 

 البطنية؛ واحل،بما  الربملانا  عات  ع   تق  املستدامة،
 

 قطاعـا  مجيـ  احتياجـا  مراعـا  لضمان مهمان جدا   أمران الصدد ه ا يف والتنب  الشمبإ أن تؤكد .4
 الصراعا ؛ نشب  ملن  كبسي ة نفسها بالشمبلية وتع   اجملتم ،

 

2. 
 

 التنميــة أهــدا  تنفيــ  يف الســال  احلفــال ع ــ  ف،ــر  اعتبــاته  يف يضــعبا أن إىل الربملــانين مجيــ  دعبتــ
 اســ اتيجيا  وتنفيــ  الصــراعا  نشــب  منــ  وإدتا  اليبميــة، الربملانيــة أعمــا   يف وكــ ل  املســتدامة،

 ؛ةلربملانيعالقا   ا أعماإ جدوإ يف السال  بنا 
 

 كطريقـــة الربملانيـــة ل عم يـــة البقائيـــة إلم،انيـــا ال،امـــ  ل ســـتصدا اال إىل الربملانـــا  مجيـــ  أيضـــا   تـــدعب .1
 مظـا  ملعاجلـة الشـام ة احلـبات عم يـا  خـالإ مـن ذلـ  يف مبـا وح هـا، الصـراعا  حد  من ل تصفي 
 ؛س ميا   ة  فاك اجملتم  شرائح

 

 النهــب  أجــ  مــن الرئيسـية بازنــةامل قــبانن ذلـ  يف مبــا ، ،ينيــة تشـريعا  اعتمــاد إىل الربملانــا  تـدعب .2
 السال ؛ أعماإ جداوإ واستدامة املستدامة التنمية أهدا  من ب، 

 

 لة يف جمــاإ ل مســااحل،بمــا   ضــا إلخالربملانــا  إىل تطبيــ  مجيــ  املهــا  الربملانيــة العامــة  تــدعب أيضــا   .1
 وضـــ  مهـــا  ذلـــ  يف مبـــامراعـــا  التنفيـــ  الفعـــاإ إلطـــات الســـال  املســـتدا  وأهـــدا  التنميـــة املســـتدامة، 

 الص ة؛ ذا  واالنتصابية التمثي ية املها بازنة، و امل ،الرقابة ،القبانن
 

مـن أجـ  بنـا  الثقـة بـن عامـة  ،انتظاما  الربملانا  إىل إقامة شراكة م  اجملتم  املدين بصبت  أكثر  تدعب .9
و ،ــن البصــبإ بصــبت  أكثــر فعاليــة إىل  ،اجلمهــبت، وضــمان  ثيــ  جممبعــة متنبعــة مــن االحتياجــا 

 عم يا  صن  القرات؛
 

 املسـاوا  تعزيـز أجـ  مـن املـدين واجملتمـ  ،الدولية املنظما  ،احل،بما  م  باالش اك الربملانين تبصي .80
جـدوإ أعمـاإ األمـ  املتحـد   عـن فضـال   واألطفـاإ، النسـا  ع ـ  ا الصـر  أثـر مراعـا  م  اجلنسن، بن

 أنشــطة يف ســيما ال الســال ، عم يــا  يف املــرأ  مشــاتكة تعزيــز ومباصــ ة األمــن،و  ،الســال  ،املــرأ حــبإ 
 الســـــــال ؛ لثقافــــــة والــــــ ويج التع ـــــــي  جمــــــاإ يف وكــــــ ل  الســــــال ، وبنـــــــا  ،الســــــال  حفــــــ  ،البســــــاطة
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                  

 
 

 ضــمان أجــ  مــن املــدين واجملتمــ  ،الدوليــة املنظمــا  ،احل،بمــا  مــ  بالعمــ  الربملــانين أيضــا   تبصــي .88
 املس حة؛ الصراعا  يف األطفاإ استصدا  وجتن  األوقا ، مجي  يف الصراعا  من األطفاإ محاية

 

 ال ـــ ين ،املســـتدامة والتنميـــة املســـتدا  الســـال  جـــدوإ أعمـــاإ كـــ  مـــن تنفيـــ  تصـــد إىل الربملـــان تـــدعب .82
 ،املظــا  أمــن مؤسســا  ،الع يــا التــدقي  مؤسســا  مثــ  املســتق ة الرقابــة هيئــا  عمــ  هبمــا س شــدي

 اإلنسان؛ حلقب  البطنية واملؤسسا 
 

جــدوإ  ذلــ  يف مبــا الدوليــة، واملعاهــدا  ل تعهــدا  احل،بمــة تنفيــ  ضــمان إىل الربملانــا  أيضــا   تــدعب .83
 اإلنسان؛ حبقب  املتع قة وااللتزاما  2030 عا  أعماإ

 

 مـن حامسـة حلظـا  باعتبـات  االنتصابـا ، سـيا  يف العنـ  ملنـ  خـا  اهتما  إيال  جي  ب نه تع   .84
 املستدامة؛ ل تنمية مباتية بيئة تبفر سياسيا   املستقر  األوضا  ألن السياسية، الدوت 

 

 االنتصابـــا  بـــه تضـــط   الـــ ي ا ـــا  والـــدوت الصـــدد، هـــ ا يف السياســـية األحـــزا  مبســـؤوليا  تعـــ   .82
 عـــال إ ووســـائ  ،قضـــائيةال ســـ طةال ،مســـتق ة نتصابيـــةا نـــةجل مثـــ  الداعمـــة واملؤسســـا  والنزيهـــة احلـــر 
 حر ؛

 

 تؤديـه الـ ي ا ـا  بالدوت وتقر  ،بالصرا  املت ثر  الب دان يف االنتقالية والعدالة املصاحلة أمهية ع   تشدد .81
 البطنية؛ املصاحلة يف الربملانا 

 

 املــدين، واجملتمــ  ،الدوليــة املنظمــا  ،احل،بمــا  مــ  والتعــاون التشــريعا  ســن ع ــ  الربملــانين تشــج  .82
 اجملتمعـا  يف منـه واحلـد األسـ حة تـدف  مـن تصفيض ل اإلنساين،الدويل  والقانبن الدويل ل قانبن وفقا  
  ؛بالصرا  املت ثر 

 

 بـ  الصـراعا ، نشـب  منـ  يف فحسـ  يسـه  ال املسـتدامة التنميـة ألهـدا  الفعـاإ التنفي  أن تع ن .81
 العن ؛ أش،اإ مجي  من كبر بش،  احلد طري  عن والتنمية السال  استدامة أيضا   يدع 

 

 أبريـ /  نيسـان 22 – 24 يف السـال  وحتقيـ  السـال  ببنا  املعين املستبى الرفي  االجتما  إىل تتط   .89
 و املتحد ؛ لألم  العامة اجلمعية تئي  يعقد  ال ي ،2081

 

 بغيــة ،الــدويل الربملــاين االحتــاد داخــ  اإلق يميــة واجلمعيــا  الربملانــا  بــن التعــاون تبثيــ  ع ــ  تشــج  .20
 .املستدامة التنمية أهدا  وتنفي  السال  ع   احلفال يف املسامهة
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 The 138
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union,  

 
(1) Reaffirming that, according to its Statutes, working for peace and 
cooperation among peoples is one of the main purposes of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(2) Recalling the IPU resolutions on Achieving peace, stability and 
comprehensive development in the world and forging closer political, economic and 
cultural ties among peoples (103

rd
 Inter-Parliamentary Conference, Amman, 2000); 

Ensuring respect for and peaceful co-existence between all religious communities and 
beliefs in a globalized world (116

th
 Assembly, Nusa Dua, 2007); Promoting and practising 

good governance as a means of advancing peace and security: Drawing lessons from 
recent events in the Middle East and North Africa (126

th
 Assembly, Kampala, 2012);  

Enforcing the responsibility to protect: The role of parliament in safeguarding civilians 
(128

th
 Assembly, Quito, 2013) and The role of parliament in respecting the principle of 

non-intervention in the internal affairs of States (136
th
 Assembly, Dhaka, 2017), 

 
(3) Recalling also the IPU outcomes of general debates, namely the Quito 
Communiqué (128

th
 Assembly, Quito, March 2013) and the Hanoi Declaration 

(132
nd

 Assembly, Hanoi, April 2015), containing the parliamentary community's action 
towards implementation of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs),  
 
(4) Recalling further that sustaining peace has been defined in the substantively 
identical resolutions of the United Nations General Assembly (70/262) and the United 
Nations Security Council (2282 (2016)) on 27 April 2016 "as a goal and a process to build 
a common vision of a society, ensuring that the needs of all segments of the population 
are taken into account, which encompasses activities aimed at preventing the outbreak, 
escalation, continuation and recurrence of conflict, addressing root causes, assisting 
parties to conflict to end hostilities, ensuring national reconciliation, and moving towards 
recovery, reconstruction and development, and emphasizing that sustaining peace is a 
shared task and responsibility that needs to be fulfilled by the government and all other 
national stakeholders, and should flow through all three pillars of the United Nations’ 
engagement at all stages of conflict, and in all its dimensions, and needs sustained 
international attention and assistance", 
 
(5) Recognizing these resolutions and the SDGs as crucial steps towards more 
coherence among the three pillars of the United Nations, namely peace and security, 
development and human rights, 
 
(6) Convinced that parliaments can significantly contribute to sustaining peace, 
and highlighting both the constructive and preventive nature of parliamentary diplomacy, 
including its capacity to reduce tensions and mitigate and resolve conflicts by peaceful 
means,

http://archive.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm
http://archive.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm
http://archive.ipu.org/conf-e/132/Rpt-gendebate.htm
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(7) Emphasizing that peace is not only a political issue defined by the absence of violence 
and war but also the freedom of fear, and that it encompasses political, cultural, economic, social 
and educational issues,  
 
(8) Underlining that, in view of the interdependent nature of development, human rights 
and peace and security, the strengthening of democracy, inclusive development, the promotion of 
human rights, effective, accountable and inclusive institutions and good governance are among the 
most effective ways to sustain peace and prevent the outbreak, escalation, continuation and 
recurrence of conflicts,  
 
(9) Mindful that the 2030 Agenda for Sustainable Development recognizes the need for 
sustainable peace and includes it as a cross-cutting issue, 
 
(10) Recognizing that the SDGs apply to all States, while acknowledging that their 
implementation shall be adapted to the uniqueness of each and every State,  
 
(11) Recalling that the 2030 Agenda for Sustainable Development calls on governments, 
parliaments and other stakeholders to design and deliver laws and programmes that meet the 
needs of the people, break down policy silos, uphold human rights, and leave no one behind, 
 
(12) Emphasizing the importance of the equal participation and full involvement of national, 
ethnic, religious and linguistic and other minorities and persons with disabilities in national efforts 
towards sustaining peace, 
 
(13) Welcoming the prioritization of prevention of violent conflict by the Secretary-General 
of the United Nations, 
 
(14) Fully supporting United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on Women 
and peace and security which emphasizes the important role of women in the prevention and 
resolution of conflicts as well as United Nations Security Council Resolution 2250 (2015) on Youth, 
peace and security which recognizes the positive role of youth in the maintenance and promotion 
of international peace and security, 
 
(15) Highlighting the contribution of civil society to sustaining peace and implementation of 
the SDGs, and welcoming mutually beneficial interaction with it in order to build linkages to 
enhance citizens' well-being, 
 
(16) Reaffirming the principle of national ownership and leadership in sustaining peace 
which is understood as a broadly shared responsibility by the Parliament, the Government, and all 
other national stakeholders, 
 
(17) Acknowledging that parliaments are best placed to guarantee inclusiveness through 
the representation and empowerment of women and girls, youth, and marginalized groups, 
including ethnic and religious groups, 
 
(18) Recognizing the contribution of regional actors, namely regional parliamentary 
assemblies, to sustaining peace and the implementation of the SDGs, 
 

1. Welcomes the adoption by consensus of the substantively identical resolutions on 
sustaining peace by the United Nations General Assembly (70/262) and the United 
Nations Security Council (2282 (2016)) on 27 April 2016; 

 
2. Calls on all parliaments to contribute to the implementation of the concept of 

sustaining peace and the SDGs, and to identify specific measures of implementation 
in accordance with their national context; 

 
3. Stresses the importance of national ownership and leadership, and that the primary 

responsibility for identifying, driving and directing priorities, strategies and activities for 
sustaining peace and the implementation of the SDGs lies with national parliaments 
and governments;  



 - 3 -  C-I/138/DR 

 
 

4. Underlines that, in this regard, inclusiveness and diversity are crucial to ensuring that 
the needs of all segments of society are taken into account, and acknowledges 
inclusiveness itself as a means of conflict prevention; 

 
5. Calls on all parliamentarians to bear in mind the notion of sustaining peace in the 

implementation of the SDGs as well as in their daily parliamentary work, and to 
include conflict prevention and the implementation of peacebuilding strategies in their 
parliamentary relations agenda;  

 
6. Also calls on all parliaments to use the preventive potential of the parliamentary 

process fully as a way of mitigating and resolving conflict, including through inclusive 
dialogue processes to peacefully address the grievances of all segments of society; 

 
7. Invites parliaments to adopt enabling legislation, including key budget laws in order to 

advance both the SDGs and sustaining peace agendas;  
 
8. Also invites parliaments to apply all generic parliamentary functions to hold 

governments to account for the effective implementation of the sustaining peace 
framework and the SDGs, including the relevant law-making, oversight, budget, 
representative and elective functions;  

 
9. Calls on parliaments to partner with civil society more regularly in order to build trust 

among the general public, ensure representation of a variety of needs and enable 
more effective access to decision-making processes; 

 
10. Recommends parliamentarians to engage with governments, international 

organizations and civil society to promote gender equality, bearing in mind the impact 
of conflict on women and children, as well as the woman, peace and security agenda 
of the United Nations, and to further promote the participation of women in peace 
processes, particularly, in mediation, peacekeeping and peacebuilding activities, as 
well as in education and promotion of a culture of peace;  

 
11. Also recommends parliamentarians to work with governments, international 

organizations and civil society in order to guarantee the protection of children from 
conflict at all times, and to avoid the use of children in armed conflict;  

 
12. Calls on parliament to monitor the implementation of the sustaining peace and 

sustainable development agendas informed by the work of independent oversight 
bodies such as supreme audit institutions, ombudsman institutions and national 
human rights institutions;  

 
13. Also calls on parliaments to ensure implementation of international commitments and 

treaties by the government, including the 2030 Agenda and human rights obligations;   
 
14. Acknowledges that particular attention must be paid to the prevention of violence in 

the context of elections, as pivotal moments of the political cycle, since politically 
stable situations provide an environment that is conducive to sustainable development;  

 
15. Recognizes the responsibilities of political parties in this regard and the important role 

of free and fair elections and supporting institutions such as an independent electoral 
commission, the judiciary and free media;   

 
16. Emphasizes the importance of reconciliation and transitional justice in conflict-affected 

countries, and acknowledges the important role of parliaments in national 
reconciliation; 

 
17. Encourages parliamentarians to legislate and collaborate with governments, 

international organization and civil society, in accordance to international law, and 
international humanitarian law, to reduce and limit the flow of arms in conflict-affected 
societies; 
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18. Declares that an effective implementation of the SDGs not only contributes to 

preventing the outbreak of conflict but also supports the sustainability of peace and 
development by significantly reducing all forms of violence; 

 
19. Looks forward to the High-level Meeting on Peacebuilding and Sustaining Peace on 

24-25 April 2018 convened by the President of the United Nations General Assembly; 
and  

 
20. Encourages ever-closer cooperation among parliaments and regional assemblies 

within the Inter-Parliamentary Union with a view to contribute to sustaining peace and 
the implementation of the SDGs.  

  
 

 
 


