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CL/199/10(a)-R.1 المجلس الحاكم 

 41البند  6142 سبتمبر/  أيلول 41

 

 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي

 ندوة إقليمية )أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية( حول موضوع  (أ
 البرلمانات وتنفيذ األهداف اإلنمائية المستدامة

 6182نيسان/أبريل  81-81بوخارست )رومانيا( 

هدفاً  52، اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة مجموعة من 3151أيلول/ سبتمبر في 
(. وهذه األهداف ستكون مرشداً لوضع جداول األعمال والسياسات على مدى SDGsللتنمية المستدامة )

المقبلة. وقد اجتمعت برلمانات أوروبا الوسطى والشرقية لمناقشة إجراءات ملموسة لدعم تنفيذ  51السنوات 
. وقد 3151التنمية المستدامة في بلدانها والمنطقة في ندوة عقدت في بوخارست في حزيران/ يونيو 

هذه  ت الرئيسية. وتشملاعتمدت وثيقة نهائية تدعو إلى العمل البرلماني الملموس في عدد من المجاال
المجاالت اعتماد استراتيجيات التنمية المستدامة ومكافحة المخاطر البيئية وتغير المناخ. وقد وافقت 
البرلمانات أيضاً على عقد اجتماعات دورية الستعراض التقدم المحرز حول التنمية المستدامة والنظر بالدور 

 الذي يلعبه كل برلمان في تحقيق األهداف.
. كما حددت الندوة الفرص والتحديات التي 3151لنتائج فعالية ، 3152استجابت ندوة وقد 

تواجهها البرلمانات في ممارسة دورها في تنفيذ التنمية المستدامة. وقد تم تيسير المناقشات من قبل خبراء 
ة، التي أعدها ثيقة النهائيوبأدوات قام االتحاد البرلماني الدولي بتطويرها. واعتمد المشاركون في الندوة الو 

 )رومانيا( وقّدمها في نهاية االجتماع. Borbélyالسيد الزلو بروبيلي 
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 ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة 

 لبرلمانات أوروبا الوسطى والشرقية
 

 بناء أسس متينة للتنمية المستدامة
 6182نيسان/أبريل  81-81بوخارست 

 

 الوثيقة الختامية
 ، عضو البرلمان،Borbélyقدمها مقرّر الندوة، السيد الزلو بروبيلي 

 رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برومانيا
 

التقينا نحن البرلمانيون من النمسا وجورجيا والمجر وكازاخستان وبولندا وجمهورية مولدوفا ورومانيا والبرلمان 
بمناسبة الندوة اإلقليمية الثانية ، 3152نيسان/ أبريل  51و  51األوروبي، في بوخارست برومانيا، يومي 

(، بتنظيم مشترك من قبل البرلمان الروماني واالتحاد البرلماني SDGsحول أهداف التنمية المستدامة )
 الدولي.

لمستدامة، اوقمنا بإعداد تقرير عن االستنتاجات التي تم التوصل إليها أثناء أول ندوة إقليمية لنا حول التنمية 
. كما حددنا الفرص والتحديات التي تواجهها البرلمانات 3151التي عقدت في بوخارست في حزيران/ يونيو 

في ممارسة أدوارها ومسؤولياتها في إطار تنفيذ التنمية المستدامة. وتم تيسير المناقشات بواسطة أدوات 
ظمات الشريكة ومنها برنامج األمم المتحدة االتحاد البرلماني الدولي المختلفة ومن قبل خبراء من المن

(، ومكتب األمم المتحدة للحد من UNEP( وبرنامج منظمة األمم المتحدة للبيئة )UNDPاإلنمائي )
(، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، والمركز البيئي UNISDRمخاطر الكوارث )

(. وأكدنا أن التنمية المستدامة تمثل فرصة فريدة لبناء مجتمعات REC)اإلقليمي ألوروبا الشرقية والوسطى 
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سلمية وتنمية مستدامة لمواطنينا، وتعهدنا بالمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنشاط عبر نهج 
 الشراكات. -الكوكب  -الرخاء  -السالم  -شامل محوره الشعوب 

انطالق مناقشاتنا. ويؤكد هذا الهدف على أهمية الحكم الرشيد هو نقطة  16كان هدف التنمية المستدامة 
واالندماج والمشاركة وحقوق اإلنسان والسالم واألمن، فضالً عن قدرته االعتماد على مؤسسات فعالة ومسؤولة 
لتحقيق التنمية المستدامة. وقد تطرقنا في هذا الصدد إلى الطرق التي يمكن للبرلمانات أن تقوم من خاللها 

 تعميم هذه األهداف العالمية وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها لتحقيق التآزر وضمان اتساق السياسات.ب
ومن خالل منظور التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، حاولنا تسليط الضوء على ثغرات الحوكمة في  

وهرية والعوامل شة القضايا الجكل بلد والتي تجعل هذه التحديات أكثر صعوبة. وفي هذا السياق، قمنا بمناق
المواتية التي يمكن أن تعزز االستجابة السياسية. وركزنا بشكل خاص على الدور الذي يمكن أن تقوم به 

 البرلمانات إلرساء ثقافة جديدة لمواطنين مسؤولين بيئياً، وذلك من خالل التعليم والوقاية.

ادراً على ضرورة إجراء تقييم عملياته المؤسساتية ليكون قلقد اتفقنا منذ البداية أنه يتوجب على كل برلمان 
المساهمة بشكل فعال في تنفيذ التنمية المستدامة. وقد رحبنا بمسودة أدوات التقييم الذاتي التي وضعها 
االتحاد البرلماني الدولي، والتي ستساعدنا على اتخاذ قرارات مدروسة، كما رحبنا باألدوات األخرى التي 

تحاد البرلماني الدولي وال سيما خطة العمل البرلمانية حول تغير المناخ والقرار البرلماني النموذجي وضعها اال
 حول رصد أهداف التنمية المستدامة.

واطلعنا على أدوارنا المهمة كبرلمانيين في التأكد من أنه قد تم تحقيق هذه األهداف الجديدة. واتفقنا على 
وذلك إلحداث  –الوطنية واإلقليمية والعالمية  -يُطّبق على جميع المستويات أن العمل البرلماني ينبغي أن 

 تأثير قوي.

وركزت مناقشتنا على األسئلة التالية: ما هي العناصر الرئيسية لعمل برلماني قوي في إطار تنفيذ أهداف التنمية 
ي تحقيق تنمية المستدامة، فالمستدامة؟ وبأية طريقة يمكن للبرلمانات أن تسهم، من خالل تنفيذ أهداف ال

الحماية البيئية المستدامة المنشودة؟ وكيف يمكن للبرلمانات ضمان تحسين التعليم من أجل التنمية 
 المستدامة، مما يسهم في مشاركة المواطنين بصورة أقوى وأكثر اطالعاً؟
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هوض بمشاركة لية للنكانت هذه األسئلة في صلب مناقشاتنا. وتوصلنا إلى االستنتاجات والتوصيات التا
 البرلمان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

  نرحب باإلشارات الواضحة لإلرادة السياسية القوية لدى برلمانات المنطقة للمشاركة في تنفيذ أهداف
و هالتنمية المستدامة. ونهنئ البرلمان الروماني العتماده إعالناً شامالً حول أهداف التنمية المستدامة، و 

األول من نوعه، بوصفه دلياًل رائداً وخارطة طريق عملية. وبهذه اإلجراءات تؤكد رومانيا أن دولة نشطة 
يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. ونأمل أن تلهم هذه المبادرة البلدان 

ذي ن نموذج القرار البرلماني الاألخرى في المنطقة، وتشجع جميع البرلمانات على أن تحذو حذوها. إ
بشأن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن يشكل نقطة انطالق لتشجيع  ،وضعه االتحاد البرلماني الدولي

 مثل هذه المبادرات.
  إن عالمية أهداف التنمية المستدامة تتطلب من جميع البرلمانات في جميع البلدان القيام بدورها في

على المستوى الوطني. يجب تحديد هذه األولويات بالتعاون مع  ،ياتتعميم هذه األهداف والغا
المواطنين والمواطنات في كل بلد، بحيث تعكس ديمقراطيًا التوقعات واالحتياجات الحقيقية لهؤالء 
المواطنين. وحيثما كان ذلك متاحاً، ينبغي أيضًا بذل كل جهد ممكن إلشراك السكان المهمشين 

رات. ومن المهم أيضًا تطوير برامج توعية من أجل تحفيز الرأي العام ووسائل والمعزولين في المشاو 
 اإلعالم.

 ضمان استعدادها وجهوزيتها من  ،يجب على البرلمانات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء
 في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ،حيث القدرات والعمليات المؤسساتية لتتمكن من أداء دورها

وكخطوة أولى في هذا السياق، يجب أن يبدأ كل برلمان باستخدام أدوات التقييم الذاتي للبرلمانات 
حول أهداف التنمية المستدامة، حيث ستساعد تلك األدوات على تحديد مدى جهوزيته فعاًل من 

لتنمية ا حيث القدرات والعمليات المؤسساتية، وتحديد سبل تقديم دعم أفضل للبرلمانات لتنفيذ أهداف
 المستدامة.
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  تمثل أهداف التنمية المستدامة فرصة فريدة لتطوير سياسات أكثر تماسكاً في هذا المجال. إن إحدى
في معالجة القضايا ضمن  1التي تواجهها غالبية البلدان هي اتخاذ النهج االحتكاري ،العقبات الرئيسية

 ني وغيرها من الجهات الفاعلة. ينبغي التغلبالوزارات واللجان البرلمانية، وكذلك داخل المجتمع المد
على هذه العقبة إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وللبرلمانات دوراً رئيسياً أيضاً في هذا الصدد 
من خالل إنشاء منصات خاصة لتشجيع الشراكات والتحالفات الجديدة متعددة األطراف والقضايا 

 المساعدة في تركيز ودفع تقدم بلدانهم نحو أهداف التنمية المستدامة.والمصالح الموضوعية، وبالتالي 
  ونظرًا لتفاعلهم القوي مع المواطنين، يمكن أن يسهم البرلمانيون إلى حد كبير في الجهود المبذولة

لتسريع الوصول إلى المعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، وبشكل عام، لترجمة أهداف التنمية 
في الحياة اليومية لألفراد. وفي السياق نفسه، يجب على البرلمانيين مواصلة االستماع إلى المستدامة 

 ناخبيهم لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم، والحرص على رفد السياسات والبرامج الوطنية بها.
  يمثل خطر الكوارث والتدهور البيئي تحديات كبيرة في منطقتنا. وبالتالي، ينبغي أن يكون الحد من

اطر الكوارث والمخاطر البيئية جزءاً ال يتجزأ من االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. ويجب مخ
على البرلمانات أن تتحقق من أن التشريعات تقوم بحماية البيئة، وأن تدابير الوقاية مدرجة في الميزانيات 

 الوطنية للحد من آثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.
  لمانات تشجيع إدراج القضايا ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة في السياسات يجب على البر

التعليمية، وتدريب المعلمين وفرص التعلم األخرى، من أجل تطوير المعارف والمهارات والقدرات والقيم 
والمواقف التي توجب على كل إنسان أن يكون مساهمًا في التنمية المستدامة. ويشمل ذلك أيضاً 

مهارات التحليلية لفهم تعقيد وترابطات قضايا التنمية المستدامة المختلفة، وإقامة الروابط بين تحديات ال
التنمية المستدامة المختلفة على النحو الذي عززته مبادرة التعليم من أجل التنمية المستدامة المنسقة من 

 قبل منظمة اليونسكو.
  للبرلمانات أداء دورها الكامل في تنفيذ التنمية يجب تحسين الوصول إلى البيانات بحيث يمكن

توليد بيانات  على ،المستدامة. وينبغي على كل برلمان أن يدرس بعناية قدرة المراكز الوطنية للبيانات

                                                           
1 Silo Approach  قسم فرد أو نهج احتكاري يتنشر في بعض المؤسسات عندما يحجم

معين عن مشاركة المعلومات والمعرفة في قضية ما مع بقية األفراد أو األقسام 

 )المترجم(في المؤسسة. 
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تصنيفية وتقديمها في نموذج خاص لتسهيل التحليل ووضع السياسات، ويساعد في الوقت نفسه على 
منظمات على العمل مع ال ،محرز. كما أننا نشجع االتحاد البرلماني الدوليالرصد الفعال لألداء والتقدم ال
وغيرها من المنظمات لتطوير األدوات الالزمة لمساعدة البرلمانيين على  ،الشريكة له في األمم المتحدة

 فهم وتفسير البيانات وترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
  غي المحرز في التنمية المستدامة. ولهذه الغاية، ينبيجب أن يشارك كل برلمان بنشاط في رصد التقدم

أن تشترك البرلمانات مشاركة وثيقة في إعداد التقارير الوطنية، بما في ذلك تحليل وتدقيق تقارير الرصد 
المعدة من قبل الحكومات. كما ينبغي على كل برلمان وضع آلية لتقديم مدخالت في المراجعات 

ستدامة إلبالغها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة الوطنية ألهداف التنمية الم
(HLPF وينبغي على البرلمانيين المطالبة بإشراكهم في الوفود الوطنية المشاركة في اجتماعات .)

المنتدى السياسي الرفيع المستوى، ليساهموا بشكل مباشر في االمتحانات ويستفيدوا من المراجعة 
 أيضاً.

  ،ًيجب على البرلمانات المشاركة بنشاط في عمل اللجنة الدائمة لشؤون األمم المتحدة في االتحاد أخيرا
البرلماني الدولي، والتي ستكون بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين البرلمانات وقناة نقل المعلومات من 

 تحدة.المنتدى السياسي الرفيع المستوى إلى البرلمانات ومن البرلمانات إلى األمم الم

ولتحفيز العمل في أهداف التنمية المستدامة، سنقوم بلفت اهتمام زمالئنا في البرلمان إلى الوثيقة الختامية 
 هذه بكل الوسائل الممكنة. كما نتعهد بلفت اهتمام األطراف المهتمة األخرى إلى هذه الوثيقة.

بلفت اهتمام المجتمع البرلماني الدولي حول استنتاجاتنا وتوصياتنا،  ،ونطالب االتحاد البرلماني الدولي
واصلة العمل على م ،وضمان متابعتها عبر برامجها وجمعياتها العامة. ونحث االتحاد البرلماني الدولي أيضاً 

ز العمل يمع األمم المتحدة وغيرها من الشركاء المعنيين لنقل المعلومات واألدلة العلمية التي من شأنها تعز 
اف التنمية إدراج أهد ،البرلماني حول أهداف التنمية المستدامة. وأخيراً، نحث االتحاد البرلماني الدولي على

 المستدامة بطريقة أكثر اتساقاً في استراتيجيته المستقبلية ومواصلة دعم تبادل الوفود البرلمانية على صعيدين
 إقليمي وعبر األقاليم.
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تضافة الندوة اإلقليمية القادمة حول أهداف التنمية المستدامة لبرلمانات أوروبا نرحب بدعوة المجر الس
في بودابست، وذلك لمواصلة تبادل الخبرات  3152الوسطى والشرقية. وسنلتقي مرة أخرى في أوائل عام 

 طقتنا.نوتقييم التقدم المحرز وتقديم توصيات جديدة للعمل البرلماني على أهداف التنمية المستدامة في م
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In September 2015, the United Nations Member States adopted a set of 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs). Those goals will inform their development agendas and 
policies over the next 15 years. The parliaments of Central and Eastern Europe first met 
to discuss concrete steps to help implement the SDGs in their countries and the region at 
a seminar held in Bucharest in June 2015. They adopted an outcome document that calls 
for concrete parliamentary action in a number of key areas. Those areas include adopting 
sustainable development strategies, and tackling environmental risk and climate change. 
The parliaments also agreed to meet regularly to examine progress on the SDGs and to 
consider the role that each parliament plays in implementing the Goals.  
 

The 2016 seminar followed up on the conclusions of the 2015 event. The seminar further 
defined the opportunities and challenges facing parliaments in exercising their SDG 
implementation role. Discussions were facilitated by experts and through tools that the 
IPU had developed.  The seminar participants adopted the outcome document in annex. 
Mr. László Borbély (Romania) prepared and presented the document at the close of the 
meeting. 
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  ANNEX 

 

 
Bucharest, 18-19 April 2016 

 
 
 

OUTCOME DOCUMENT 
 
 

Presented by the Rapporteur of the Seminar, Mr. László Borbély, MP, Chairperson 
of the Committee for Foreign Policy of the Chamber of Deputies, Romania 

 
 

We, members of parliament from Austria, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Poland, Republic of Moldova, 
Romania and the European Parliament, have gathered in Bucharest, Romania, on 18 and 19 April 2016 for 
the second Regional Seminar on the Sustainable Development Goals (SDGs). The seminar was jointly 
organized by the Parliament of Romania and the Inter-Parliamentary Union (IPU).  
 

We followed up on the conclusions of our first Regional Seminar on the SDGs held in Bucharest in June 
2015 and we further defined the opportunities and challenges facing parliaments in exercising their role and 
responsibility in the implementation of the SDGs. The discussions were facilitated by various IPU tools and 
by experts from partner organizations including UNDP; UNEP, UNISDR, UNESCO and REC. We 
underscored that the SDGs represented a once-in-a-lifetime opportunity to achieve peaceful societies and a 
sustainable future for our citizens, and pledged to actively engage in SDG implementation through an 
inclusive approach focusing on People – Peace – Prosperity – Planet – Partnerships. 
 

The starting point of our discussion was SDG 16, which highlights the importance of good governance, 
effective and accountable institutions, inclusion, participation, human rights, as well as peace and security, 
for the achievement of sustainable development. In this context we discussed how parliaments could 
mainstream and institutionalize the global goals so as to capture the synergies and build coherence at the 
policy level.  
 

Through the prism of environmental challenges facing the region, our discussion aimed to shed light on 
some of the governance gaps in the respective countries, which make the response to this issue particularly 
difficult. In this context, we discussed the underlying challenges as well as the enabling factors that have the 
potential to improve the policy response. We placed special attention on the role that parliaments can play in 
ensuring a new culture of environmentally responsible citizens through education and prevention. 
 

From the outset we agreed that to be able to effectively contribute to the implementation of the SDGs, each 
parliament will need to evaluate its own institutional processes. We welcomed IPU’s draft Self-Assessment 
toolkit as a useful instrument to help us make informed decisions. We also welcomed other tools developed 
by the IPU, namely Parliamentary Action Plan on Climate Change and the Model Parliamentary Resolution 
on the SDGs.  
 

We learned about the important roles that we as parliamentarians have in making sure that progress is 
achieved in meeting the new goals. We agreed that parliamentary action needs to take place at all levels - 
national, regional, global – in order to have a strong impact.  
 
 
 
 

 

 Regional Seminar on the Sustainable Development 
Goals for the Parliaments of Central and Eastern Europe 

 
 Building strong foundations for sustainable 

development  

 

 
 

CHAMBER OF DEPUTIES 
ROMANIA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Coat_of_arms_of_the_Chamber_of_Deputies_of_Romania.s
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Our discussions turned to the following questions: What are the key elements of strong parliamentary action 
in the implementation of the SDGs? How can parliaments help achieve the much needed sustainable 
environmental protection through implementation of the SDGs? How can parliaments ensure improved 
education in sustainable development and contribute to stronger and more informed citizen engagement? 
 

We actively engaged in these issues and drew up the following conclusions and recommendations to 
advance parliamentary engagement with the SDGs: 
 

 We welcome clear signs of strong political will in the parliaments of the region to engage in SDG 
implementation. We congratulate the Parliament of Romania for adopting a comprehensive 
Declaration on the SDGs, the first of its kind, as a proof of leadership and an action-oriented roadmap. 
By this actions Romania proved that an active country could become a regional hub in promoting 
SDGs. We hope that this initiative will be inspiring across the region and will encourage all parliaments 
to take similar steps. The IPU model parliamentary resolution on the SDGs can serve as a starting 
point to inspire this work. 

 

 The universality of the SDGs requires that parliaments in all countries play a role in nationalizing the 
goals and their targets. These priorities need to be developed in consultation with citizens, women and 
men alike, so that they reflect the real needs and expectations in a democratic manner. Every attempt 
should be made to include in the consultations marginalized groups and hard-to-reach populations. 
Outreach programmes are also important in engaging public opinion and the media. 

 

 Parliaments in both developed and developing countries should make sure that they are fit for purpose 
and equipped in terms of institutional processes and capacities to do their part in implementing the 
SDGs. As a first step in this direction, each parliament should make use of the SDG Self-Assessment 
Toolkit for Parliaments. The toolkit will help them identify the extent to which they are equipped in 
terms of institutional processes and capacities, and to identify what can be done to better enable 
parliaments to support SDG implementation.  

 

 The SDGs represent a unique opportunity to achieve greater policy coherence. One of the key 
challenges faced by most countries is silo approach to issues within ministries, parliamentary 
committees but also civil society and other actors, which must be overcome if the SDGs are to be 
achieved. Parliaments have a unique role in establishing platforms to foster new multi-stakeholder 
partnerships and alliances across thematic issues and interests, and thereby help focus and advance 
the country’s progress on the SDGs. 

 

 Due to their proximity to citizens, parliamentarians have a key role in accelerating access to 
information concerning sustainable development and in general help translate the SDGs in everyday 
life of people. In the same vain, Members of Parliament should listen to the citizens and understand 
their needs and concerns, and make sure that this informs the national agenda and policy. 

 

 Disaster risk and environmental degradation present an important challenge to our region. Disaster 
risk reduction and environmental risk therefore need to be part and parcel of the national sustainable 
development strategies. Parliaments need to make sure that legislation protects the environment and 
that prevention measures are included in the budget to avert the impact of climate change and 
disasters. 

 

 Parliaments should promote integration of sustainable development issues into education policies, 
teacher training and other learning opportunities in order to build the specific knowledge, skills, values 
and attitudes that every human being needs to have to contribute to sustainable development. This 
also includes skills to understand complexity and interlinkages and make connections between 
different sustainable development challenges, as promoted by Education for Sustainable Development 
initiative coordinated by UNESCO. 

 

 Data availability needs to be improved in order to enable parliaments to fully play their part in the 
implementation of the SDGs. Each parliament must closely examine capacity of its national data 
centers to generate disaggregated data and present it in a form that helps analysis and shapes policy 
and at the same time allows effective monitoring of performance and progress. In addition, we 
encourage the IPU to work with its United Nations and other partners on development of tools to help 
parliamentarians read and understand data and translate it into effective action.  
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 Each parliament should play an active role in monitoring progress towards the achievement of the 
SDGs. To this end, they should be closely involved in the national reporting exercise, including by 
screening and examining progress reports prepared by governments. Moreover, each parliament 
should establish a mechanism to provide input into the national SDG reviews to be reported to the UN 
High Level Political Forum (HLPF).  Members of Parliament should advocate for their inclusion into 
national delegations to the HLPF meetings so that they directly contribute to and benefit from the 
review. 

 

 Parliaments should also take active part in the work of IPU’s Standing Committee on United Nations 
Affairs, which will serve as a platform for exchange of experiences among parliaments and a body to 
channel information from the HLPF to parliaments and from parliaments to the UN. 

 
In order to inspire action on the SDGs, we will bring this Outcome Document to the attention of our 
colleagues in parliament through all possible channels. We also undertake to bring the document to the 
attention of other relevant stakeholders.  
 

We request the IPU to bring our conclusions and recommendations to the attention of the global 
parliamentary community and ensure follow-up through its programs and Assemblies. We urge the IPU to 
continue to work with the United Nations and other relevant partners to channel information and scientific 
evidence that will support further parliamentary action on the SDGs. We also urge the IPU to include the 
SDGs in its future strategy in a more consistent way and to continue to promote parliamentary exchanges at 
the regional level and across regions.  
 

We welcome the invitation of Hungary to host the next Regional Seminar on the SDGs for the Parliaments of 
Central and Eastern Europe. We will reconvene again in Budapest in early 2017 to continue to learn from 
each other, assess progress and develop further recommendations for parliamentary engagement with the 
SDGs in our region. 
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