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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 العاملية التجارة منظمة بشأن الربملاين املؤمتر
 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يفيشرتك 
 

 الداخلي النظام
 2008 سبتمرب/  أيلول 12 يف لاملعد   ،2004 نوفمرب/  الثاين تشرين 26 يف املعتمد

 
 منظمبة وأصببتت. التنفيذية للسلطةجماالً حصرياً  التجارية والسياسة اخلارجية، السياسة كانت  حيث األياملقد انتهت 

 اليوميبببة احليبببا  و لببب  احملليبببة السياسبببا   لببب  متزايبببد تببب  ر وهلبببا جتاريبببة، منظمبببةجمبببرد  مبببن أكبببرب بسبببر ةو  العامليبببة التجبببار 
 .للمواطنني

 

 العامليبببة التجبببار  منظمبببة بشببب ن برملببباين مببب  ر تنظبببي  يف يشبببرتكان األورويب والربملبببان البببدويل الربملببباين االحتببباد فببب ن ولبببذل ،
 التجببار  ملنظمببة الوزاريببة املبب  را  نببد انعقبباد و ، السببنة يف األقبب   لبب  واحببد  مببر  جيتمبب  ،(بببامل  ر بعببد فيمببا إليببه يشببار)

 .للجمهور مفتوح رمسي برملاين حدث هو امل  رو . العاملية
 

 

 األهداف - 1 املادة
 املتصببلة املواضببي  بشبب ن املشببرتك العمبب  تعزيببز  ببن فضببالً  واخلببربا ، واملعلومببا  اآلراء لتبببادل منتببد  هببو املبب  ر 1.1

 .الدولية التجار  قضايا جمال يف الربملانية املهام وتنظي  الربملانا  بدور
 

حتبد و  التنميبة عبززوت مكبان، كب   يف النبا   لب  ببالنف  تعبود البي والنزيهة احلر  التجار  تشجي  إىل امل  ر يسع  1.2
 .الفقرمن 

 

 :خالل من العاملية التجار  ملنظمة برملانياً  عداً ب   امل  ر سيوفر  1.3
 

 األصبلية األهبداف مرا با  مب  - ونزاهتهبا فعاليتهبا وتعزيبز العامليبة التجبار  منظمبة أنشبطة  ل  اإلشراف )أ( 
 مراكش؛ يف وضعت الي العاملية التجار  ملنظمة

 واجملتمببب  الربملانبببا  ،احلكومبببا  ببببني احلبببوار وحتسبببني ،العامليبببة التجبببار  منظمبببة إجبببراءا  شبببفافية تعزيبببز )ب( 
 و املدين؛



2/4 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 املناقشببا  اجتببا   لبب  التبب  ر وممارسببة ،الدوليببة التجببار ب املسببا   املتصببلة يف الربملانببا  يف القببدرا  بنبباء )ج( 
 .العاملية التجار  منظمة داخ 
 

 التكوين - 2 املادة
 

 ه  امل  ر يف املشاركون 1.2
   العاملية؛ التجار  منظمة يف األ ضاء السياد  ذا  الدول برملانا  تعينها الي الوفود 
   منظمبببة يف املمثلبببة غبببر البلبببدان مبببن البببدويل الربملببباين االحتببباداأل ضببباء يف  ربملانبببا ال تعينهبببا البببي الوفبببود 

 و العاملية؛ التجار 
   للكومنولببببث، الربملانيببببة الرابطببببة أوروبببببا، جمللبببب  الربملانيببببة اجلمعيببببة األورويب، الربملببببان عينهبببباي الببببي الوفببببود 

 .للفرنكوفونية الربملانية واجلمعية
 

 امل  ر يف املراقبون سيكون 2.2
   التتديببد وجببه  لبب مت د ببو   و  الدوليببة، التجببار  بقضببايا املهتمببني مببن وغببره  الدوليببة املنظمببا  ممثلببو 

املشببرتكني يف  قببب  مببن مشببرتك بشببك   ليهببا املوافقببة  ببت قا مببة أسببا   لبب  التوجيهيببة اللجنببة قببب  مببن
 و ؛التنظي 

   العاملية التجار  منظمة يف األ ضاء السياد  ذا  الدول حكوما  ممثلو. 
 

 وجيببوز. الدوليببة التجببار  مسببا   يف خاصببة مصببلتة هلبب  آخببرين أشببصا  أمببام أيضبباً  مفتوحبباً  احلببدث سببيكون 3.2
. للبببتكل  حقبببو  أي هلببب  يكبببون ولبببن ،إجراءاتبببه يف التبببدخ  دون املببب  ر أ مبببال يتبببابعوا أن األشبببصا  هلببب الء
 هلبذا معتمبدين يكونبوا، كمبا أمب  لبن رمسيبة د بو  يتلقبوا ولبن. فقب  امسهب  حتمب  أمنيبة شبار  هلب  تصدر وسوف
 .احلدث

 
 الرئاسة – 3 املادة

 

 .من ينوب  نهما أو األورويب الربملان ور ي  الدويل الربملاين االحتاد ر ي  ،مشرتكة بصور ، امل  ر يرأ  1.3
 

يقومبببون و  ، القوا بببد مرا بببا يتبببابعون و  املببب  ر، أ مببال ويوجهبببون ويغلقومبببا، ويعلقومبببا اجللسبببا  الرؤسببباء تحتببيف 2.3
 اختتبام ويعلنبون ،القرارا  نتا ج يعلنون بش ما، قرار الختاذ أسئلة يطرحون ،إىل إلقاء كلما   املتكلمنيبد و  
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 .مناقشة دون وتقب  ما ية املسا   هذ  بش ن الر ي  قرارا  وتكون. امل  ر
 اللجنة مشور  أخذ أن بعد ،األمر لزم إذا النظام، هذا يشملها ال الي املسا   مجي  يف الرؤساء يبت   3.3

 .التوجيهية
 

 واألمانة التوجيهية اللجنة - 4 املادة
  ببببن ممثلببببني مببببن تتبببب ل  وهببببي التوجيهيببببة، اللجنببببة إنشبببباء يف األورويب والربملببببان الببببدويل الربملبببباين االحتبببباد يشببببرتك 1.4

 ، امل  ر يف مشاركني منظمني بوصفه  األورويب والربملان الدويل الربملاين واالحتاد السياد  ذا  الدول برملانا 
 .العاملية التجار  منظمة وأمانة خمتار ، ودولية إقليمية برملانية وهياك  مجعيا وغت 

 

. اآلراء توافبب  أسببا   لبب  قببرارا  وتتصببذ ،املبب  ر بتنظببي  املتصببلة املسببا   مجيبب   ببن مسبب ولة التوجيهيببة اللجنببة 2.4
 .جلسة ك   ماية قب  وتعتمد خطياً  االقتضاء، حسب التوجيهية، اللجنة تتصذها الي القرارا  مجي  وتعم 

 

 ولتتقيببب (. ممثليبببه) ممثلبببه اختيبببار منظمبببة أو برملبببان لكببب  وحيببب  م سسبببية، التوجيهيبببة اللجنبببة يف العضبببوية تكبببون 3.4
 أو الشببببببص  يسببببببتمر أن ضببببببمان إىل واملنظمببببببا  الربملانببببببا  تسببببببع  التوجيهيببببببة، اللجنببببببة  مبببببب  يف االتسببببببا 
 .الالحقة الدورا  يف اإلمكان، قدر للجنة، السابقة الدورا  يف ميثلوم  الذين األشصا 

 

 فقبب  واحببد  ضببو يكببون أن جيببب التوجيهيببة، للجنببة دور  يف وطببي لربملببان واحببد ممثبب  مببن أكثببر يشببارك  نببدما 4.4
 .القرار اختاذ  ملية من جزءً  وفد لك  الربملان أ ضاء من

 

 منظمتبببني بوصبببفهما التوجيهيبببة، اللجنبببة تشبببكي  يف التغيبببرا  األورويب والربملبببان البببدويل الربملببباين االحتببباد يقبببرتح 5.4
 .العادل اجلغرايف التوزي  اإلمكان، قدر ويرا  ،. كك   التوجيهية اللجنة مبوافقة رهناً  امل  ر، يف مشاركتني

 

 تبد و أن التوجيهيبة للجنبة جيبوز أنه غر. سنوا  أرب  لفرت  التوجيهية اللجنة يف مقعداً  الوطنية الربملانا  تشغ  6.4
 أي يف يسبتبدل ال حبيبث التنباوب مو بد وحيبدد. أخبر  لفبرت  التوجيهيبة اللجنبة يف مقعبد  شبغ  إىل معيناً  برملاناً 
 .معينة جغرافية منطقة  ث  الي الربملانا  نص  من أكثر األوقا  من وقت

 

 .التناوب ألغراض اجلغرافية املناط  تعري  التوجيهية اللجنة حتدد 7.4
 

 .األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد أمانتا أنشطتهما يف التوجيهية واللجنة امل  ر يسا د 8.4
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 األعمال جدول - 5 املادة
 

 كببب   افتتببباح قبببب  املشببباركني إىل يرسببب ، و التوجيهيبببة اللجنبببة مبببن اقبببرتاح  لببب  بنببباءً  أ مالبببه جبببدول يف املببب  ر يببببت 1.5
 .األق   ل  بشهر  امة جلسة
 

 القراراتحق الكالم  – 6 املادة
 .الكالم حقو  بنف  واملراقبون املشاركون يتمت  1.6

 

 .املوضو ية املسا    ل  األولوية له يكون إجرا ي اقرتاح تقدمي يف الراغبني للمشاركني الكالم أولوية تعط  2.6
 

 .بذل  الر ي  إخطار بعد امل  ر قرارا  تتصذو . املشاركة الوفود اآلراء بتواف  القرارا  مجي  امل  ر يتصذ 3.6
 

 املؤمتر نتائج - 7 ملادة
 

 مسببقاً  املشباركني وإببال  أكثر، أو مقرر مبسا د  للم  ر اخلتامية الو يقة مشروع ب  داد التوجيهية اللجنة تقوم 1.7
 .بوقت كايف

 

 املقببررين أومببن قببب  الوفببود  2.1 املبباد  يف احملببدد النتببو  لبب  اخلتاميببة الو يقببة مشببروع  لبب  تعببديال ال تقببدم 2.7
 البذي ببالن  مباشبر  التعبديال  وتتعلب . لةاملعد   األجزاء إىل بوضوح اإلشار  م  ،بالفرنسية أو ليزيةللغة اإلجنبا

 دون األويل، باملشببروع يتعلبب  فيمببا تغيببر أو حببذف أو إضببافة سببو  تطلببب أن هلببا جيببوز وال. تعديلببه إىل تسببع 
 اللجنبببة حددتبببه البببذي النهبببا ي املو بببد قبببب  التعبببديال  وتقبببدم. طبيعتهبببا أو نطاقهبببا تغيبببر يف أ بببر هلبببا يكبببون أن

 .التعديال  مقبولية مد  يف التوجيهية اللجنة وتبت. التوجيهية
 

 وتعديلها القواعد اعتماد - 8 املادة
 

 .ويعدهلا القوا د امل  ر يعتمد 1.8
 

 أشببهر بثال ببة التببايل االجتمبباع انعقبباد قببب  املبب  ر أمانببة إىل ويرسبب  كتابببة  املبب  ر قوا ببد لتعببدي  اقببرتاح أي يصببا  2.8
.  املقرتحببا  هبببذ  املبب  ر وفببود وكببذل  التوجيهيببة اللجنببة أ ضبباء ببب بال  الفببور  لبب  األمانببة وتقببوم. األقبب   لبب 
 .األق   ل  واحد بشهر للم  ر التايل االجتماع قب  الفر ية التعديال  بش ن اقرتاح أي ب بال  تقوم كما
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 بشببببب ن ذلبببب  يف مبببببا التوجيهيببببة، اللجنبببببة رأي إىل االسببببتماع بعببببد القوا ببببد بتعبببببدي  اقببببرتاح أي يف املبببب  ر يبببببت 3.8
 .مقبوليتها

 



 

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO 
 

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

 
 

RULES OF PROCEDURE 
adopted on 26 November 2004, amended on 12 September 2008 

 
 
The days when foreign policy, and more specifically trade policy was the exclusive domain of 
the executive branch are over.  The WTO is rapidly becoming more than a trade organisation, 
having an ever growing impact on domestic policies and the daily life of citizens. 
 
The Inter-Parliamentary Union and the European Parliament are therefore jointly organising a 
Parliamentary Conference on the WTO (hereinafter the Conference) that will meet at least 
once a year and on the occasion of WTO Ministerial Conferences.  The Conference is an 
official parliamentary event that is open to the public. 
 
ARTICLE 1 - Objectives 
 
1.1 The Conference is a forum for the exchange of opinions, information and experience, 
as well as for the promotion of common action on topics related to the role of parliaments and 
the organisation of parliamentary functions in the area of international trade issues. 
 
1.2 The Conference seeks to promote free and fair trade that benefits people everywhere, 
enhances development and reduces poverty. 
 
1.3 The Conference will provide a parliamentary dimension to the WTO by: 

(a) overseeing WTO activities and promoting their effectiveness and fairness – keeping 
in mind the original objectives of the WTO set in Marrakech; 

(b) promoting the transparency of WTO procedures and improving the dialogue 
between governments, parliaments and civil society; and 

(c) building capacity in parliaments in matters of international trade and exerting 
influence on the direction of discussions within the WTO.  

 
ARTICLE 2 - Composition 
 
2.1 Participants in the Conference are 

• delegations designated by parliaments of sovereign States that are members of the 
WTO; 

• delegations designated by IPU Member Parliaments from countries that are not 
represented in the WTO; and 

• delegations designated by the European Parliament, the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe, the Commonwealth Parliamentary Association and the 
Assemblée parlementaire de la Francophonie. 

 
2.2 Observers to the Conference will be 

• Representatives of international organisations and others who are concerned by 
issues of international trade and specifically invited by the Steering Committee on 
the basis of a list that has been approved jointly by the co-organisers; and 

• representatives of governments of sovereign States that are members of the WTO. 
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2.3 The event will also be open to other persons with a specific interest in international 
trade questions.  These persons may follow the work of the Conference without intervening in 
its proceedings and will have no speaking rights.  They will be issued a security badge bearing 
their name only.  They will not receive an official invitation or be accredited to the event.  
 
ARTICLE 3 - Presidency 
 
3.1 The Conference is presided over jointly by the President of the Inter-Parliamentary 
Union and the President of the European Parliament, or their substitutes. 
 
3.2 The Presidents shall open, suspend and close the sittings, direct the work of the 
Conference, see that the Rules are observed, call upon speakers, put questions for decision, 
make known the results of decisions and declare the Conference closed.  The decisions of the 
Presidents on these matters shall be final and shall be accepted without debate. 
 
3.3 The Presidents shall decide on all matters not covered by these Rules, if necessary after 
having taken the advice of the Steering Committee. 
 
ARTICLE 4 - Steering Committee and Secretariat 
 
4.1 The Steering Committee is jointly established by the Inter-Parliamentary Union and the 
European Parliament and is composed of representatives of parliaments of sovereign States, of 
the IPU and the European Parliament as the Conference co-organizers, of selected other 
regional and international parliamentary assemblies and structures, and of the WTO 
Secretariat. 
 
4.2 The Steering Committee is responsible for all matters relating to the organisation of the 
Conference and shall take decisions on the basis of consensus.  All decisions taken by the 
Steering Committee shall, as appropriate, be circulated in writing and approved before the end 
of each meeting. 
 
4.3 Membership in the Steering Committee shall be institutional, with every parliament or 
organization having the right to choose its representative(s).  In the interest of consistency in 
the work of the Steering Committee, parliaments and organizations shall endeavour to ensure 
that, as far as possible, the person(s) who represented them in previous sessions of the 
Committee continue to take part in subsequent sessions.   
 
4.4 When more than one representative of a national parliament takes part in a session of 
the Steering Committee, only one member of parliament per delegation shall be part of the 
decision-making process. 
 
4.5 Changes in the composition of the Steering Committee shall be proposed jointly by the 
IPU and the European Parliament, as the Conference co-organizers, subject to approval by the 
Steering Committee as a whole.  Where possible, equitable geographical distribution shall be 
taken into consideration. 
 
4.6 National parliaments shall hold a seat on the Steering Committee for a period of four 
years.  However, the Steering Committee may invite a given parliament to hold its seat on the 
Steering Committee for another term.  The rotation shall be scheduled in such a way that no 
more than half of the parliaments representing a given geographical region shall be replaced at 
any one time. 
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4.7 The definition of geographical regions for the purpose of rotation shall be established 
by the Steering Committee. 
 
4.8. The Conference and the Steering Committee are assisted in their activities by the 
secretariats of the Inter-Parliamentary Union and the European Parliament.  
 
ARTICLE 5 - Agenda 
 
5.1 The Conference decides on its agenda on the basis of a proposal from the Steering 
Committee, which shall be communicated to the participants at least one month before the 
opening of each plenary session. 
 
ARTICLE 6 - Speaking rights and decisions 
 
6.1 Participants and observers have the same speaking rights. 
 
6.2 Priority to speak shall be given to participants wishing to make a procedural motion 
which shall have priority over the substantive questions. 
 
6.3 The Conference shall take all decisions by consensus of the delegations of participants. 
Conference decisions shall be taken after due notice has been given by the President. 
 
ARTICLE 7 - Outcome of the Conference 
 
7.1 The draft outcome document of the Conference shall be prepared by the Steering 
Committee with the assistance of one or more rapporteurs and communicated to the 
participants sufficiently in advance. 
 
7.2 Amendments to the draft outcome document shall be presented by the delegations as 
defined in Article 2.1 or by rapporteurs in English or in French with the amended parts clearly 
marked.  Amendments shall relate directly to the text which they seek to amend.  They may 
only call for an addition, a deletion or an alteration with regard to the initial draft, without 
having the effect of changing its scope or nature.  Amendments shall be submitted before the 
deadline set by the Steering Committee.  The Steering Committee shall decide on the 
admissibility of amendments. 
 
ARTICLE 8 – Adoption and amendment to the Rules 
 
8.1 The Conference shall adopt and amend the Rules. 
 
8.2 Any proposal to amend the Rules of the Conference shall be formulated in writing and 
sent to the Secretariat of the Conference at least three months before the next meeting of the 
Conference.  The Secretariat shall immediately communicate such proposals to the members 
of the Steering Committee as well as to the delegations of the Conference.  It shall also 
communicate any proposal for sub-amendments at least one month before the next meeting of 
the Conference. 
 
8.3 The Conference shall decide on any proposal to amend the Rules after hearing the 
opinion of the Steering Committee, including on their admissibility. 


