
1/3 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 يرسآ نسيو دورة ب
 العاملية التجارة منظمة حول الربملاين للمؤمتر

 2017 ديسمرب/  األول كانون  10 -9 ،(األرجنتني) آيرس بوينس
3 

 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يف اشرتك
 الكونغرس الوطين األرجنتيين من بدعم

 (MC11) العاملية التجارة ملنظمة عشر احلادي الوزاري باملؤمتر يتعلق فيما
 
 
 

 
 واملتوسطة الصغرية الشركات وتدويل اإللكرتونية التجارة

 (الكامريون) كونو  أونا هياسينت جوزيف السيد من مقدمة مناقشة ورقة
 

 

 واملتوسةةة الصةغةة املشةاري  السةرتاتيجية األسةاس تشةكل أن وينبغة  ،االقتصةادية للتنميةة فرصةة اإللكرتونية التجارة متثل
 طليعةةةة يف كانةةةا  رئيسةةةيني جمةةةالني العمةةةل فةةةر  وخلةةةق النمةةةو ويشةةةكل. العمةةةل فةةةر  وخلةةةق للنمةةةو حمركةةةا   بوصةةة  ا احلجةةةم
أد  إىل  باملالحظةةةة جةةةديرة ومواعيةةةد حلظةةةا  بضةةة جيةةةد التةةة كة بو . تقريبةةةا   عقةةةدين منةةة  العامليةةةة التجةةةارة منظمةةةة أعمةةةال

 :2017 عام خالل القضايا ه هإحراز بعض التقدم يف 
جوانةةةق حقةةةوي امللكيةةةة  جملةةةس خةةةالل مةةةن العامليةةةة، التجةةةارة منظمةةةة أعضةةةا  نةةةاق  مةةةارس،/  آذار 2 و 1 يف -

 واحلصةةول ال كريةةة بامللكيةةة املتعلقةةة اإللكرتونيةةة التجةةارة قضةةايا (،TRIPS)تةةريبس  ال كريةةة املتصةةلة بالتجةةارة
 .التجارة يف للمشاركة الصغةة الشركا  متكني يف ال كرية امللكية تؤديه أن ينبغ  ال ي والدور األدوية، على

 لتجةةةارةيةةةة مسةةةا ة اكي   العامليةةةة التجةةةارة ملنظمةةةة التابعةةةة والتنميةةةة التجةةةارة جلنةةةة ناقشةةة  مةةةارس،/  آذار 14 يف -
 .التنمية تعزز يف اإللكرتونية

 االجتمةا  أمةام كلمةة  أزي يةدو، روبرتةو السةيد العامليةة، التجةارة ملنظمةة العةام املةدير ألقى أبريل،/  نيسان 25 يف -
 كينيةا،  كوسةتاريكا،  كولومبيةا،  تشةيل ، األرجنتني،) التنمية أجل من اإللكرتونية التجارة ألصدقا  األول الوزاري
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 التجةةارة منظمةةة أعضةةا  مةةن العديةةد أن إىل وأشةةار ،(واألوروغةةواي وسةةريالنكا، باكسةةتان، نيجةيةةا، املكسةةي ،
 دعةةةم ضةةةمان بغيةةةة اإللكرتونيةةةة، بالتجةةةارة املتعلقةةةة املناقشةةةا  يف قةةةدما   للمضةةة  طريةةةق وضةةة  يف يرغبةةةون العامليةةةة
 أعضةةةةا  أراد إذا ولكةةةةن ،"عاليةةةةة املشةةةةاركة" إن وقةةةةال. املقبلةةةةة السةةةةنوا  يف والتنميةةةةة للنمةةةةو اإللكرتونيةةةةة التجةةةةارة
 ".حقيقية مقرتحا " إىل املشاركة ه ه حتويل علي م فسيتعني تقدم، إحراز العاملية التجارة منظمة

 ملةؤمتر اخلةا  واملستشةار 1لبابةاا جملموعةة التن ية ي املةدير مةا، جةاك بالسةيد العةام املةدير رحةق ن سةه، اليةوم ويف -
 ميكةةن كيةة   ملناقشةةة الصةةغةة، واألعمةةال لشةةبا ل األعمةةال لريةةادة( األونكتةةاد) والتنميةةة للتجةةارة املتحةةدة األمةةم

 التنميةةةة تعةةةزز وبالتةةةايل أعماهلةةةا،يف زيةةةادة  احلجةةةم واملتوسةةةةة الصةةةغةة املشةةةاري  تسةةةاعد أن اإللكرتونيةةةة للتجةةةارة
 .العامل أحنا  مجي  يف العمل فر  وخلق

 

 تنظةيم احلاضةر الوقة  يف تةدعم الةي نواح  القلةق عن جيدة عامة حملة آن ا   امل كورة العاملية التجارة منظمة أنشةة وتوفر
 تةةدعم أن ينبغةة  وملةةاذا كيةة   اإللكرتونيةةة  التجةةارة تنميةةة يف تلعبةةه أن للربملانةةا  ينبغةة  الةة ي الةةدور مةةا. الدوليةةة التجةةارة
 الصةةغةة املشةةاري  حالةةة يف سةةيما وال اإللكرتونيةةة، للتجةةارة املصةةاحبة القواعةةد تن يةة  يف الربملانةةا  العامليةةة التجةةارة منظمةةة

 أن حقيقةةة إبةةراز علةةى األسةةةلة هةة ه وتسةةاعد االقتصةةادية  التنميةةة تعةةزز أن التةةدابة هلةة ه ميكةةن كيةة   احلجةةم  واملتوسةةةة
تقةةدا اسةة اما   يسةةتدع  تةورهةةا أن أيضةةا   بةةل فحسةةق، خاصةةا   اهتمامةةا   ذاهتةةا حةةد يف تسةةتحق ال اإللكرتونيةةة التجةةارة

 .الربملانا  ذل  يف مبا املصلحة، أصحا  من واسعة طائ ة من
 

قائمةة علةى  بصة ت ا لربملانةا علةى ا ينبغة كمةا   .مرجعيةا   معيةارا   الةدول خمتلة  بةني للتعةاون إطةار وض  يكون أن وينبغ 
 .اإللكرتونية التجارة تنمية تدعم أدوا  تصميم على احلكوما  تساعد أن وض  القوانني،

 

 خةةالل مةةن ،احلجةةم واملتوسةةةة الصةةغةة للمشةةاري  مرحبةةة اإللكرتونيةةة التجةةارة جعةةل يف تسةةاعد أن لربملانةةا علةةى ا وينبغة 
 :التالية الثالثة اجملاال  على الرتكيز
 جيةةق الغايةةة، هلةة ه وحتقيقةةا  . آمنةةة بالتجةةارة املتصةةلة اإللكرتونيةةة املعةةامال  تكةةون أن لضةةمان تشةةريعا  اعتمةةاد -

 واملنةةت  ،(وصةةحي   حقيقةة  شةةري  مةة  تتعامةةل أن ضةةمان كي يةةة) االتصةةال موثوقيةةة لضةةمان خةةةوا  اختةةاذ
 املشةكوك املعةامال  يف املةال ت قةد ال كية )و( اجلةودة  لضةمان املةلوبة املعاية يليب املنت  أن ضمان كي ية)

 (.في ا 

                                                           

واحدة  كما أهنادولة،   200يف أكثر من  تتوز  عملياهتا، 2016أبريل  نيسان/ أكرب متاجر التجزئة يف العامل من   ه (Alibaba Group)بابا جمموعة ال1 
]املرتجم، املصدر: . 2015من أكرب شركا  اإلنرتن . مبيعاهتا عرب اإلنرتن  وأرباح ا جتاوز  مجي  جتار التجزئة يف الواليا  املتحدة جمتمعة من  عام 

 ويكيبيديا[.
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 واالتصةاال  املعلومةا  تكنولوجيةا تةةوير إن. الناميةة البلةدان يف اإلنرتنة  إىل بالوصةول تتعلةق سياسا  وض  -
 وتعتةرب. شةراكا  إقامةة إمكانيةة اإلنرتنة  شةبكة إىل الوصةول ويتةي  العمةل، فةر  خللق عامل ذاته حد يف هو

 .النامية البلدان يف رواجا   املالية األطر أكثر من احلاضر الوق  يف اإللكرتونية املدفوعا 
 هة ا ويف. الثةروة خللةق احلةوافز مةن بسلسةلة واملتوسةةة الصةغةة الشةركا  تزويةد أجةل مةن التشريعية القدرة تعزيز -

 واملتوسةةةةة الصةةةغةة املشةةةاري  ومتكةةةن ،خارجيةةةة مبصةةةادر االسةةةتعانة عمليةةةة يف التجةةةارة تسةةة م أن ميكةةةن الصةةةدد،
 تشةةج  أن الربملانةةا  علةةى وجيةةق. أخةةر  بلةةدان يف بسةة ولة إلي ةةا الوصةةول ميكةةن خةةدما  تقةةدا مةةن احلجةةم
 املعلومةةةا  بتكنولوجيةةةا املرتبةةةةة وامل ةةةن احلواسةةةيق هندسةةةة يف سةةةيما وال التةةةدريق، يف االسةةةتثمار علةةةى الةةةدول

 .واالتصاال 
 

 أجةةةل مةةةن اإللكرتونيةةةة، التجةةةارة تنميةةةة لتشةةةجي  حةةةوافز تةةةوفر أن العامليةةةة التجةةةارة منظمةةةةعلةةةى  ينبغةةة  السةةةياي، هةةة ا ويف
 حةةى للربملةانيني وتوعيةةة ،تدريبيةة عمةةل ورشةا  تنظةةيم ذلة  وسةةيتةلق. االجتةاه هةة ا يف التحةرك علةةى الربملانةا  تشةجي 
 .النامية للبلدان بالنسبة سيما وال الن  ، ه ا ورا  الكامنة احلكمة ف م من يتمكنوا

 

 أفقةةر تكةةون أن ،االقتصةةادية والتنميةةة اإللكرتونيةةة التجةةارة ،العامليةةة التجةةارة منظمةةة يضةةم ثالثةة  نظةةام يك ةةل أن وينبغةة 
 شةةةامال   إطةةةارا   اهلةةةاد  واحملةةةي  والكةةةارييب فريقيةةةاإ دول جمموعةةةة ومتثةةةل. الدوليةةةة التجةةةارة يف أفضةةةل حنةةةو علةةةى ممثلةةةة البلةةةدان
 نظةةرا   ،املناقشةةا  تلةة  لنتةةائ  وثيقةةا   اهتمامةةا   تةةويل أن العامليةةة التجةةارة منظمةةة علةةى وينبغةة . االسةةرتاتيجيا  هةة ه ملناقشةةة
 إىل وصةةةوهلا وفةةةر  االقتصةةةادية مسةةةاراهتا توجةةه أن ميكةةةن الةةةي ،ثقافيةةةا   املتنوعةةةة البلةةدان مةةةن جمموعةةةة جتمةةة  اجملموعةةة ألن

 .املعنيني األعضا  جتار  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
 

 الربملانةةا  حت ةةز أن مضةةى، وقةة  أي مةةن أكثةةر جيةةق، ليبيةةا يف البشةةر لبيةة  األخةةةة والصةةور لل جةةرة املأسةةاوية احلالةةة إن
 وينبغةةة . إنصةةةافا   أكثةةةر لعةةةامل أساسةةةا   ،الصةةةدد هةةة ا يف تكةةةون وأن الثةةةروة، خلةةةق يف املشةةةاركني املصةةةلحة أصةةةحا  ومجيةةة 
 واالتصةةاال  املعلومةةا  تكنولوجيةةا تةةؤدي وأن ،املسةةتقبل يف املأسةةاة مةةن النةةو  هةة احةةدو   متنةة  أن االقتصةةادية للتنميةةة
 .الصدد ه ا يف رئيسيا   دورا  
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E-COMMERCE AND THE INTERNATIONALIZATION OF SMES 
 

Discussion paper presented by Mr. Joseph Hyacinthe Owona Kono (Cameroon) 
 

E-commerce represents an opportunity for economic development and should form the basis of 
SME strategy as a driver for growth and job creation. Growth and job creation are two key areas 
that have been at the forefront of WTO’s work for almost two decades. It is worth recalling a few 
noteworthy moments and dates that have advanced those issues in 2017:   
 

- On 1 and 2 March, WTO Members, via the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPS), discussed e-commerce issues related to intellectual property, 
access to medicines, and the role that intellectual property should play in enabling small 
businesses to take part in trade. 

- On 14 March, the WTO Committee on Trade and Development discussed how e-commerce 
could foster development. 

- On 25 April, the WTO Director-General, Mr. Roberto Azevêdo, while addressing the first 
ministerial meeting of the Friends of E-commerce for Development (Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka and Uruguay), noted that 
many WTO Members wanted to set a path forward for discussions on e-commerce, with a 
view to ensuring that e-commerce supported growth and development in the years to come. 
He said that “engagement is high”, but if WTO Members wanted to make progress, they would 
have to turn that engagement into “real proposals”.  

- On the same day, the Director-General welcomed Mr. Jack Ma, Executive Director of Alibaba 
and Special Advisor to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
for Youth Entrepreneurship and Small Business, to discuss how e-commerce could help 
SMEs grow their businesses and thereby boost development and job creation around the 
world. 

 

The aforementioned WTO activities provide a good overview of the concerns that nowadays 
underpin the regulation of international trade. What role should parliaments play in the 
development of e-commerce? How and why should the WTO support parliaments in the 
implementation of the accompanying rules for e-commerce, particularly in the case of SMEs? How 
can these measures promote economic development? These questions serve to highlight the fact 
that not only does e-commerce in and of itself merit special attention, but also that its development 
calls for the input of a wide range of stakeholders, including parliaments. 
 

The establishment of a framework for cooperation between the various States should serve as a 
benchmark. Parliaments in their capacity as lawmakers should assist governments in designing 
instruments that support the development of e-commerce. 
 

Parliaments should help to make e-commerce profitable for SMEs by focusing on the following 
three areas: 
 

- Adopting legislation to ensure trade-related electronic transactions are secure. To this end, 
steps must be taken to ensure the reliability of the connection (how to guarantee that you 
are dealing with the genuine and correct partner?), the product (how to guarantee that the 
product meets the desired quality assurance standards?) and the financial transaction 
(how not to lose money in doubtful transactions?). 
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- Establishing policies concerning Internet access in developing countries. The development 
of ICTs is in itself a job creation factor and access to the Internet makes it possible to form 
partnerships. Electronic payment is nowadays one of the most sought after financial 
frameworks in developing countries. 

- Strengthening legislative capacity in order to provide SMEs with a series of incentives for 
wealth creation. In this regard, trade can contribute to the outsourcing process and enable 
SMEs to produce services readily accessible for other countries. Parliaments must 
encourage States to invest in training, particularly in computer engineering and associated 
professions related to ICTs. 

 
In that context, the WTO should provide incentives to promote the development of e-
commerce, so as to encourage parliaments to move in that direction. This would call for 
training and awareness workshops to be held for parliamentarians so that they are able 
understand the wisdom behind this approach, particularly for developing countries. 
 
A tripartite system incorporating the WTO, e-commerce and economic development should 
ensure that the poorest countries are better represented in international trade. The African, 
Caribbean and Pacific Group of States represents an inclusive framework in which to discuss 
such strategies. WTO should pay close attention to the outcomes of those discussions since 
the group brings together a set of culturally diverse countries whose economic trajectories and 
access to ICTs can guide the experiences of the respective members. 
 
The tragic immigration situation and recent images of the sale of human beings in Libya must, 
more than ever, spur on parliaments and all stakeholders involved in wealth creation, and, in 
this respect, should serve as a foundation for a fairer world. Economic development should 
prevent this kind of tragedy in the future and ICTs have a key role to play in that regard.   
 


