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CL/199/10(f)-R.1 المجلس الحاكم 
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 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي

 للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية ،6102الدورة السنوية  هـ(

 (6102حزيران/ يونيو  01-01)جنيف 

ظمة بتنظيم دورات سنوية للمؤتمر البرلماني لمن ،والبرلمان األوروبي ،االتحاد البرلماني الدولي قام
مجال  رك فيالعمل البرلماني المشت لتعزيزالمؤتمر منتدى عالمي يمثل . 3113التجارة العالمية منذ عام 
مة التجارة العالمية، على أعمال منظ ،توفير الرقابة البرلمانيةباألساسي  هدفه ويتمثلالتجارة والتنمية الدولية. 

في  والعدالة، هعلى شفافية إجراءات ويركز بصورة خاصةال مثيل له، ذات تخويل منظمة حكومية دولية  وهو
 التفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة التجارة العالمية. رييجاالتفاقات التجارية المتعددة األطراف التي 

التجارة للحوار حول القضايا المتعلقة ب كمنبر العظيمة ، أثبت المؤتمر مدى قيمتهوعلى مر السنين
بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني، وكذلك كأداة لبناء قدرات البرلمانات في مجال التجارة 

 الدولية.

 53للمؤتمر في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف يومي  ،3152ورة السنوية . ُعقدت الد5
منظمة دولية،  53دولة و  12مشارك ومراقب من  111هذه الدورة أكثر من  وشارك ،حزيران/ يونيو 51و 

دائمة لدى منظمة التجارة  ةبعث 11. كما حضر االجتماع أيضاً ممثلون عن ياً برلمانعضواً  521بما في ذلك 
 العالمية في جنيف، مسجلة بصفة مراقب.

)السويد(، الرئيس المشارك للجنة  Örnfjäderخطاب حفل السيد ك. اورنفيادر  وألقى. 3
، رئيس لجنة التجارة الدولية Langeوالسيد ب. النج  ؛لمؤتمر التوجيهية ممثل االتحاد البرلماني الدوليا

، )النرويج(، رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. Nepleسفير هـ نيبل وال. في البرلمان األوروبي
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 إحدىنائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ، Braunerلسيد ك. براونر، جلسة االستماع ل توكان
 في الدورة. المحطاتأبرز 

 ناقشةً م وشملت الفعالياتمية؟ أي مستقبل لمنظمة التجارة العال :ان الموضوع العام للدورةك. 3
لمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد ا في أعقابجل التنمية أالتجارة من  حول تسخير

. وتضمن برنامج عمل الدورة على مدى يومين مناقشة عامة، 3151في نيروبي في كانون األول/ ديسمبر 
حول موضوع منظمة التجارة العالمية في عصر ، جارة العالميةمفاوضين في منظمة التكبار المع   اً حوار و 

جتماعي: عنوان التجارة بوصفها وسيلة للتقدم االتحت وحلقة نقاش  األقاليم الكبرى، فياتفاقيات التجارة 
 .الجندريمنظور ال

هية، ن بتوافق اآلراء وثيقة ختامية قدمها مقرر اللجنة التوجيو المشارك اعتمد. وفي الجلسة الختامية، 1
، نصفوم ن نظام تجارة دولي عادلأالوثيقة النهائية  وأقرت)البرلمان األوروبي(.  Langeالسيد ب. النج 

القتصادي في تحفيز النمو ا ينهض بدور حاسمالتجارة الحرة والعادلة لصالح الجميع، يمكن أن  استناداً إلى
 حثتو  .الرعاية االجتماعية وضمان ،إيجاد فرص العملفي مي والتنمية االقتصادية المستدامة، وكذلك العال

ضمان مؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، و الالستفادة الكاملة من على االوثيقة منظمة التجارة العالمية 
لمساهمة بشكل  ل ،كفاءةبوظيفة الرقابة التي يحتاجونها لممارسة  ،وصول البرلمانيين إلى جميع المعلومات

 كبير في السياسات التجارية.

ة الدولي، على شكل نشر . إن محاضر الدورة متاحة على الموقع اإللكتروني لالتحاد البرلماني 1
النشرة تضمن وتحول منظمة التجارة العالمية.  ،3152لمؤتمر البرلماني ا دورة أضواء علىبعنوان إلكترونية 
 ناقشات.عن مقتطفات من الم والخطب والعروض فضالً  ،الصور والنص الكامل للوثائق الرئيسية العديد من

 :التوصيات

يجري و ، دبالبطء الشديمفاوضات منظمة التجارة العالمية لالتقدم المحرز في جولة الدوحة يتسم . 2
ظهور بدائل متعددة األطراف. ولذا فمن األهمية السياسية بمكان  برمته، معمفهوم التعددية بالتشكيك 
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ة. ويمثل منظمة التجارة العالمي محادثاتفي  اعلى مواقف حكوماته بالرقابة الفعالة ،البرلمانات قيامضمان 
ين في مفاوضالو هذا اإلجراء، والبرلمانات  لمثلمالئمة  أرضية ،المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية

 .بمزيد من التحضير المسبق هستخدامال ينمدعو  ،منظمة التجارة العالمية

 ،على التعاون المثمر بين االتحاد البرلماني الدولي ،أفضل األمثلة أحد يمثلالمؤتمر  ال يزال. 2
، عة متبادلةمنف فيه، ذو والبرلمان األوروبي. هذا المشروع المشترك، بما في ذلك جانب تقاسم التكاليف

 .وتطويرهوينبغي الحفاظ عليه 

لمنظمة  مع األمانة العامة ةوثيق بصورةأن يواصل العمل  ،. ينبغي على االتحاد البرلماني الدولي8
وائد المتوقعة في الف إناإلسراع في عملية التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة. بهدف  ،التجارة العالمية

ية، بعد مصادقة االتفاق. وستصبح سنوياً  أميركي دوالر)ألف مليار( ريليون ت إلىاالقتصاد العالمي قد تصل 
في منظمة  521 الـ دولة حتى اآلن، ملزمة قانوناً بمجرد التصديق عليها من قبل ثلثي األعضاء 81 حوالي

 التجارة العالمية.

 للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية ،6102الدورة السنوية 

 ة التجارة العالمية؟أي مستقبل لمنظم

 6102حزيران/ يونيو  01-01جنيف 

 والبرلمان األوروبي ،بتنظيم مشترك من قبل االتحاد البرلماني الدولي

 الوثيقة الختامية

 3152حزيران/ يونيو  51اعتمدت بتوافق اآلراء في 

قتصادي التعددية، وتعزيز نظام ا دعمدوراً محورياً في  ،منظمة التجارة العالمية مارست. منذ تأسيسها، 5
 التمييز. عدمو مفتوح، قائم على القواعد و تشجيع إقامة نظام تجاري متعدد األطراف و شامل على صعيد عالمي، 

يقوم على أساس التجارة الحرة والعادلة لصالح  ،عادلمنصف أن نظام تجاري دولي ب وال نزال على قناعتنا
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في تحفيز النمو االقتصادي العالمي والتنمية االقتصادية المستدامة، وخلق  حاسماً  دوراً  يؤديالجميع، يمكن أن 
 .الرعاية االجتماعية فرص العمل، وضمان

اري في إطار الدورة العاشرة للمؤتمر الوز  ،. وفي هذا الصدد، فإننا ندرك أهمية النتائج التي تحققت3
ن القرارات الوزارية المتعلقة إ. 3151ألول/ ديسمبر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في نيروبي في كانون ا

شكل قرار قل نمواً. وياألالبلدان و بالنسبة للبلدان النامية  هي من األهمية بمكان، أقل البلدان نمواً و بالزراعة 
 من شأنه أن يساهم في تهيئة الظروف في قطاع ال يزال ،المنافسة في الصادرات في مجال الزراعة اتفاقًا هاماً 

 لبلدان النامية.بالنسبة ل بالغ الشأنيعاني من الممارسات التجارية والقواعد الحمائية في بعض البلدان، وهو أمر 

 المفاوضات الرامية إنهاءوندعو إلى  ،ألغراض األمن الغذائي ،العامة امتالك األسهمقرار ب. نرحب 3
للبلدان  نسبةبال أمر حيوياألمن الغذائي هي  ضيةقإليجاد حل دائم لهذه المشكلة وفقاً لهذا القرار. ونعتقد أن 

تدعم الجهود المبذولة لمكافحة الجوع. وفي ضوء هذا  يجب أن ،وان قواعد منظمة التجارة العالمية ،النامية
القرار، فإننا نشدد أيضاً على أهمية اإلسراع في اعتماد اقتراح آلية وقائية خاصة، تماشياً مع قرار نيروبي الوزاري 

 .القضيةبشأن هذه 

نفيذ تب ،جميع أعضاء منظمة التجارة العالميةيقوم أن  في الوقت الراهن، األهمية بمكان. من 1
خلق فرص و ارة، تصديق اتفاقية تسهيل التجبما في ذلك اإلسراع بالقرارات المتخذة في كل من نيروبي وبالي، 

سيط اإلعفاء المتعمد في هذا الصدد، وتب بموجب ،قل نمواً األجديدة لمقدمي الخدمات في البلدان  يةتصدير 
عضاء المعنية في الدول األ ،معلومات واالتصاالتندعو إلى توسيع اتفاقية تكنولوجيا الو قواعد المنشأ.  أنظمة

 في منظمة التجارة العالمية.

ستفادة من الزخم الذي تولد عن التطورات األخيرة على اال ،نحث أعضاء منظمة التجارة العالميةو . 1
همية وأ ،االعتبار الهدف االستراتيجي لتعزيز النظام التجاري متعدد األطرافمع األخذ بفي مجال التجارة. 

تعزيز دور منظمة التجارة العالمية كقوة دافعة للمفاوضات التجارية، مع االعتراف أيضاً بضرورة اعتماد أساليب 
ي قدماً في للمضستكون جوهرية  ،وإظهار االلتزام السياسي والشمولية واالنفتاح فإن المرونةجديدة. كذلك، 

، تغير 3115جولة الدوحة عام فمنذ انطالق . (DDAمن جدول أعمال الدوحة للتنمية ) العالقةالقضايا 



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152أيلول / سبتمبر  31      

 

توضع سفي المجاالت االقتصادية والسياسية والتكنولوجية. وبالتالي،  ،العالم منذ ذلك الحين بشكل كبير
دون المساس  ،واالستثمارات الدولية ،والتجارة الرقمية ،التجارة اإللكترونية مثلالتحديات الجديدة  قيد النقاش

 جدول أعمال الدوحة للتنمية.لالقضايا العالقة األخرى ب

مشاركة ل بوصفه أفقًا جديداً  ،. ومن المسلم به عمومًا أن قطاعًا جديدًا للتجارة في الخدمات2
بل دمة، هو أمر هام ليس فقط بالنسبة للبلدان المتق ،قل نمواً في التجارة الدوليةالبلدات األالبلدان النامية و 

إليجابي الناجح ا اإلدماجومع ذلك، فإن  لتحقيق فوائد للجميع في مجال التنمية. كوسيلة هامةبرز بسرعة  وي
ها في خدمات العالمي وزيادة مشاركتال، في اقتصاد على وجه التحديد قل نمواً األبلدان ولل لبلدان الناميةل

 تنموياً  دياً تشكل تحال تزال ، اوسائط والقطاعات ذات األهمية التصديرية لهالتجارة الخدمات، ال سيما في 
 .كبيراً 

خدمات في  بشأن ال ،بذل المزيد من الجهود لتحقيق تقدم سريع في المفاوضات يتعين علينا. 2
نمواً  قلاأل، وإعفاء الخدمات في البلدان ة، مثل الوصول إلى األسواق، األنظمة المحليهاكل ركن من أركان

قطاعات بالتجارة في الخدمات، مع ضمان إيالء اهتمام خاص تحرير ل بغية بلوغ مستويات أعلى تدريجياً 
ضًا النظر على أعضاء منظمة التجارة العالمية أيو التوريد التي تمثل أهمية تصديرية للبلدان النامية.  ووسائط

 في المسائل التي يمكن أن تسهل التجارة في الخدمات.

 وجودأكدت مرة أخرى على أهمية قد  ،. نعتقد أن العملية المؤدية إلى عقد المؤتمر الوزاري8
ضية لمنظمة يحل محل الهيئات التفاو لالمؤتمر الوزاري  يستخدم الا أيجب و . وشموليةمفاوضات أكثر شفافية 

مة في منظ القائمة الممارسات فإن مراجعةجل تحسين الكفاءة وزيادة المساءلة، أمن و التجارة العالمية. 
 منتدى التجارة. في وضع القواعدسهم في رأينا أيضاً في تحسين عملية ستالتجارة العالمية 

في عدد االتفاقات التجارية المتعددة األطراف  زيادةً  ،. لقد شهد العالم في السنوات األخيرة9
 التجارية في تحرير ومعالجة القواعد والضوابط زيادة المشاركة فيرغبة األطراف  بدافع منواإلقليمية والثنائية، 

 سبببمنظمة التجارة العالمية، وإلى حد ما، التي لم تجر معالجتها على نحو كاف في  مجاالت السياسات،
الجمود الذي تواجهه مفاوضات جولة الدوحة. هذه االتفاقيات ذات فائدة مزدوجة: فمن ناحية يمكنها أن 
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وابط في مجاالت القواعد والض روتطويبما في ذلك فتح الطريق لتحرير  المشاركةتشجع التجارة بين األطراف 
لهذه  أخرى، يمكن ناحيةمنظمة التجارة العالمية. ومن في  بدقة تامة التي لم يتم معالجتها السياسات

ع مبادئ تتماشى مو أن تكون مفتوحة وشفافة  شريطةاالتفاقيات دعم النظام التجاري المتعدد األطراف، 
تخلق الظروف الممكنة لمناقشات محتملة في منظمة و شتركة تستند إلى قواعد مو منظمة التجارة العالمية، 

دور  قوضتفي المستقبل. ومع ذلك، فإننا نؤكد في هذا السياق، أن هذه االتفاقات ال  ،التجارة العالمية
 االتفاقات المتعددة األطراف في التجارة الدولية.

بل يمكن أيضاً  ،فحسبقتصادية تشكل عامالً رئيسياً في سياق التنمية االال أن التجارة ب نقر. 51
ة المتعددة االتفاقات التجاري ربطنؤكد على ضرورة و أن تكون أداة رئيسية في الطريق نحو التنمية. كذلك، 

 (.SDGsتنفيذ جدول أعمال التنمية الدولية، بما فيها األهداف اإلنمائية المستدامة )و األطراف 

من األهداف  هماوتمكين المرأة  الجندريةالمساواة أنا إلى  الدوحة، وثيقةمن  8الفقرة  تشير. 55
المرأة  وتمكين ريالجند المنظور مراعاة تعميمونالحظ أن  جميع البلدان تحقيقها. علىالتي ينبغي  الرئيسية

ويؤديان  لجندريةاالتي تهدف إلى تحقيق المساواة  ،أساسياً في وضع االستراتيجيات اإلنمائية عامالً  يشكالن
 منظورال مراعاةعلى إدماج  صناع القرارنحن نشجع لذلك ففي سياق القضاء على الفقر.  جوهرياً  دوراً 

 في سياسات االقتصاد الكلي، وال سيما في مجال السياسة التجارية.الجندري 

والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،  ،من الشركات العالمية % 91. وعلى الرغم من أن 53
المتوسطة الشركات الصغيرة و فإن حركًا للنمو واالبتكار والتكامل االجتماعي والعمالة، بوصفها م وهي هاماة

سوى جزء صغير من التجارة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. ونظراً للحاجة إلى تعزيز قدرة  ال تمثل حالياً 
نشجع  إننافوالدخول إلى السوق العالمية،  ،الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في التجارة الدولية

شركات ، وتمكين الأمام التجارةسلسلة التوريد  قيودللحد من  ،الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية
إلى األسواق  توسيع فرص الوصول مثالً الستفادة من سلسلة القيمة العالمية. وهذا يشمل االصغيرة والمتوسطة 

 التجاري، والمساعدة التقنية، والبنية التحتية في مجاالت والتشبيكمات المالية، الخدو وآليات التمويل 
 تعزيز بناء القدرات. إضافًة إلىاالتصاالت والنقل 



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152أيلول / سبتمبر  31      

 

تؤكد على أهمية المشاركة المنتظمة  ،. إن التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية53
 ال يصادقوا على نيو ن البرلمانإالعالمي. وفي الواقع، فلبرلمانيين في عمل هذه الهيئة الهامة على الصعيد ل

والشعوب  ،بين منظمة التجارة العالمية رئيسياً  ورابطاً  أيضا جسراً  يشكلون، بل فحسب نتائج المفاوضات
يحها على االستفادة الكاملة من الفرصة التي يت ،. لذلك، فإننا نحّث منظمة التجارة العالميةيمثلونهاالتي 

 ،يشترك في تنظيمه االتحاد البرلماني الدوليلبرلماني الدولي لمنظمة التجارة العالمية، والذي المؤتمر ا
في  مهامهم زإلنجا ،جميع المعلومات التي يحتاجونهاإلى ضمان وصول البرلمانيين مع والبرلمان األوروبي، 

 في السياسات التجارية. بنااءةمن تقديم مساهمة  والتمكن، بفعاليةالرقابة 
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The IPU and the European Parliament have organized annual sessions of the 
Parliamentary Conference on the World Trade Organization (WTO) since 2003. The 
Conference is a global forum that promotes common parliamentary action on 
international trade and development. Its primary objective is to provide parliamentary 
oversight of WTO work. It is a uniquely empowered intergovernmental organization. It 
has a particular focus on the transparency of its procedure and the fairness of 
multilateral trade agreements negotiated under WTO auspices. Over the years, the 
Conference has proven its great worth as a platform for trade-related dialogue between 
governments, parliaments and civil society, as well as a tool for building the capacity of 
parliaments in matters of international trade. 
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1. The 2016 annual session of the Conference took place on WTO premises in Geneva on 13 and 
14 June. The session was attended by over 400 participants and observers from 56 countries and 
12 international organizations, including 160 members of parliament. Also present at the session were 
representatives of 44 Permanent Missions to the WTO in Geneva, registered as observers. 
 
2. The inaugural ceremony was addressed by Mr. K. Örnfjäder (Sweden), IPU Co-Chair of the 
Conference Steering Committee; Mr. B. Lange, Chairman of the Committee on International Trade of 
the European Parliament; and Ambassador H. Neple (Norway), Chairperson of the WTO General 
Council. One of the highlights of the session was a hearing with WTO Deputy Director-General, 
Mr. K. Brauner. 
 
3. The session's overarching title was What future for the WTO? Events included a debate about 
making trade work for development in the wake of the Tenth WTO Ministerial Conference, which had 
taken place in Nairobi in December 2015. The work programme of the two-day session also included a 
plenary debate, a dialogue with senior WTO negotiators on the theme WTO in the era of mega-
regional trade agreements and a panel discussion entitled Trade as a vehicle of social progress: The 
gender perspective. 
 
4. At the closing sitting, the participants adopted by consensus an Outcome Document (see 
Annex) presented by the rapporteur of the Steering Committee, Mr. B. Lange (European Parliament). 
The Outcome Document recognized that a fair and equitable international trading system, based on 
free and fair trade for the benefit of all, could play a crucial role in stimulating global economic growth 
and sustainable economic development, and in creating jobs and ensuring welfare. The document 
urged the WTO to make full use of the Parliamentary Conference on the WTO, by ensuring that 
parliamentarians had access to all the information they needed to carry out their oversight role 
effectively and contribute meaningfully to trade policies. 
 
5. The proceedings of the session are available on the IPU website as an electronic publication 
entitled "Highlights of the 2016 session of the Parliamentary Conference on the WTO". It includes 
numerous photos, the full texts of main documents, speeches and presentations, as well as extracts of 
the debate. 
 
Recommendations 
 
6. Progress in the Doha Round of WTO negotiations is exceedingly slow and the entire concept of 
multilateralism is being called into question by the emergence of plurilateral alternatives. It is therefore 
of paramount political importance for parliaments to ensure effective oversight of their governments' 
stance in WTO talks. The Parliamentary Conference on the WTO provides a suitable platform for such 
action. Both parliaments and WTO negotiators are encouraged to use it more proactively.  
 
7. The Conference continues to be one of the best examples of fruitful collaboration between the 
IPU and the European Parliament. This joint project, including its cost-sharing dimension, is mutually 
beneficial and should be maintained and developed. 
 
8. The IPU should continue working closely with the WTO Secretariat with a view to speeding up 
the process of ratification of the Trade Facilitation Agreement. Its expected benefits for the global 
economy are estimated to be up to $1 trillion per year. The Agreement, currently ratified by some 
80 countries, will become legally binding once it has been ratified by two thirds of the 164 WTO 
Members. 
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2016 ANNUAL SESSION OF THE 
PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO 

What future for the WTO? 
Geneva, 13-14 June 2016 

 

Organized jointly by the Inter-Parliamentary Union and the European Parliament 
 
 
 

OUTCOME DOCUMENT 
Adopted by consensus on 14 June 2016 

 
1. The WTO has since its creation played a pivotal role in strengthening multilateralism, 
promoting an inclusive world economic order and fostering an open, rules-based and non-
discriminatory multilateral trading system. We remain convinced that a fair and equitable 
international trading system, based on free and fair trade for the benefit of all, can play a crucial 
role in fomenting global economic growth and sustainable economic development, creating jobs 
and ensuring welfare. 
 
2.  In this regard, we recognize the importance of the outcomes achieved at the Tenth 
Ministerial Conference in Nairobi, in December 2015. The Ministerial Decisions related to 
agriculture and LDCs are crucial for the developing countries and LDCs. The decision regarding 
export competition on agriculture is an important agreement that will help level the playing field 
in a sector still marked by some protectionist trading practices and rules in certain countries, 
which is of importance for the developing countries.  
 
3. We appreciate the decision on public stockholding for food security purposes and call for 
the conclusion of negotiations on finding a permanent solution to the issue, in keeping with the 
decision. We believe that the issue of food security is vital for developing countries and that 
WTO rules must support efforts to combat hunger. In line with the same decision, we also want 
to stress the importance of a speedy adoption of a proposal for a Special Safeguard 
Mechanism, in conformity with the Nairobi Ministerial Decision on the issue. 
 
4.  It is now of utmost importance that all Members of the WTO implement the decisions 
taken both in Nairobi and in Bali, including swift ratification of the Trade Facilitation Agreement, 
creation of new export opportunities for LDC service-providers under the LDC services waiver 
and simplification of regulations governing rules of origin. We call for the extension of the 
Information Technology Agreement for those WTO Members concerned. 
 
5.  We urge WTO Members to capitalize on the momentum created by recent progress, 
bearing in mind the strategic objective of strengthening the multilateral trading system and the 
need to consolidate the WTO as the centre of trade negotiations, while at the same time 
recognizing that new approaches will be necessary. Flexibility, openness, inclusiveness and 
political engagement will be key to advancing on all the remaining issues of the Doha 
Development Agenda (DDA). Since the Doha Round was launched in 2001, the world has 
changed dramatically in economic, political and technological terms. New challenges such as e-
commerce, digital trade and international investment can also be discussed without prejudice to 
outstanding issues of the DDA.  
 
6. It is widely acknowledged that trade in services, as a new frontier for enhancing the 
participation of developing countries and LDCs in international trade, is important not only for 
developed countries, but is rapidly emerging as a critical vehicle for realizing development gains 
for all. However, positively integrating developing countries, especially LDCs, into the global 
services economy and increasing their participation in services trade, particularly in modes and 
sectors of export interest to them, remains a major development challenge. 
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7. We need to intensify efforts to achieve rapid progress in services negotiations in each of 
the pillars of services negotiations such as market access, domestic regulations and LDC 
services waiver to achieve progressively higher levels of liberalization of trade in services, while 
ensuring that particular attention is given to sectors and modes of supply of export interest to 
developing countries. WTO Members also need to work on issues that can facilitate trade in 
services. 
 
8. We believe that the process leading up to the Ministerial Conference has once again 
shown the importance of more transparent and inclusive negotiations. The Ministerial 
Conference should not be used to replace the negotiating bodies at the WTO. In order to 
achieve greater efficiency and accountability, a review of the working practices of the WTO will 
also contribute to better rule-making in the trade forum.  
 
9. Recent years have witnessed a surge in plurilateral, regional and bilateral trade 
agreements, motivated by participants' desire to further liberalize and address trade rules and 
disciplines in policy areas insufficiently dealt with in the WTO and, to some extent, by the lack of 
progress in the Doha Round. Such agreements present a double advantage since: (a) they can 
stimulate trade between participants, especially by unlocking liberalization and upgrading rules 
and disciplines in policy areas tackled less thoroughly in the WTO; and (b) they may support the 
multilateral system, provided that such agreements are open, transparent and WTO-compatible, 
based on shared rules and create the conditions for possible future discussions in the WTO. We 
stress, however, that, in this sense, these agreements should not undermine the role of 
multilateral accords in international trade.  
 
10. We acknowledge that trade can not only be a key factor in economic development but 
can also act as an important tool in the path to development. We underscore the need to link 
the multilateral trade agreements and the implementation of the international development 
agenda, including the Sustainable Development Goals (SDGs).  
 
11. Paragraph 8 of the Doha Mandate mentions gender equality and women's empowerment 
among the goals which are essential for all countries to attain. We note that gender 
mainstreaming and women’s empowerment are instrumental to development strategies for 
achieving gender equality and are key to the eradication of poverty. Therefore, we encourage 
policymakers to mainstreaming gender in macro-economic policies, especially in trade policy. 
 
12. Despite the fact that 95 per cent of global enterprises are SMEs, which are significant as 
engines of growth, innovation, social integration and employment, SMEs currently only account 
for a small portion of trade among WTO Members. Considering the need to further strengthen 
the capacity and ability of SMEs to engage in international trade and enter the global market, 
we therefore encourage the WTO Members to reduce supply chain barriers to trade and enable 
SMEs to generate profits from the global value chain. This includes but is not limited to, 
expansion of market access, financial access and funding mechanisms, business networking, 
technical assistance, communication and transport infrastructure, as well as capacity building. 
 
13. The challenges facing the WTO stress the need for the continued involvement of 
parliamentarians in this important world trade body. Parliamentarians not only ratify the 
outcomes of negotiations, they are also a crucial bridge/liaison between the WTO and the 
people they aim to serve. We urge the WTO to make full use of the Parliamentary Conference 
on the WTO, co-organized by the IPU and the European Parliament, ensuring that 
parliamentarians have access to all the information they need to carry out their oversight role 
effectively and contribute meaningfully to trade policies. 
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