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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٧ (د) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غري املصنفة حسب اال: حتديد وقياس 

  التجارة اإللكترونية 
وضع إحصاءات متعلقة بالتجارة اإللكترونية    

مذكرة من األمني العام   
إضافة     

قياس التجارة اإللكترونيـة يف كولومبيـا مـن طـرف 
 املكتب الوطين الكولوميب لإلحصاءات 

اجلوانب ذات الصلة 
تـرى اللجنـة الكولومبيـة لتنظيـم االتصـاالت الســلكية  - ١
والالســلكية أن التجــارة اإللكترونيــة يف كولومبيــا منــت مـــن 
مستوى الصفر الذي كانت عليه يف عام ١٩٧٧ إىل ما قيمتـه 
٣٠ مليـــون دوالر يف عـــــام ١٩٩٩، وســــتواصل منوهــــا إىل 

حوايل ٣٧٠ مليون دوالر يف عام ٢٠٠٣. 
ويعد اجلانب القانوين أحد أهم ااالت اليت أحرزت  - ٢
فيـها التجـارة اإللكترونيـة تقدمـا هامـا يف كولومبيـا. فالقــانون 

رقم ٥٢٧ الصادر يف عام ١٩٩٩ (قانون التجارة اإللكترونية) 
حيدد وينظم االطالع على الرسائل املتعلقة بالبيانات، والتجارة 
اإللكترونية، والتوقيعات الرقمية واستخدامها، وينص، من مجلة 

أمور، على إقامة هيئات للتصديق. 
ومن جهة أخرى، وضعت حكومة كولومبيا �برنامج  - ٣
عمـل مـن أجـل تعزيـز إمكانيـات االتصــال بشــبكة اإلنــترنت، 
وحتقيق طفرة يف هـذا اـال� تشـرف عليـه رئاسـة اجلمهوريـة 
مباشـــرة ، وميثـــل أحـــــد األهــــداف الــــيت تتضمنــــها اخلطــــة 
اإلمنائية الوطنية للفترة ١٩٩٨-٢٠٠٢ املعنونة �حتقيـق التغيـري 
مـــن أجـــل بنـــاء الســـالم� يف جمـــــال االتصــــاالت الســــلكية 

والالسلكية. 
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وهذا الربنامج يسعى إىل تعميم اسـتخدام تكنولوجيـا  - ٤
ـــدرة التنافســية للقطــاع اإلنتــاجي تبعــا  املعلومـات وزيـادة الق
لذلــك، وحتديــث املؤسســــات العامـــة واحلكوميـــة، وتعميـــم 

الوصول إىل املعلومات. 
وأبـرم املكتـب الوطـين الكولومـيب لإلحصـاءات اتفاقــا  - ٥
مــع الربنــامج اآلنــف الذكــر ويقــــوم حاليـــا بوضـــع دراســـة 
اســتقصائية �لقيــاس تكنولوجيــا املعلومــات واالتصـــاالت�، 

مبا يف ذلك قياس التجارة اإللكترونية. 
 

االفتراضات األساسية إلجراء عملية القياس 
يعتزم وضع دراسات لقياس التجارة اإللكترونية، من  - ٦
حيـث االسـتخدام والتغطيـة واالسـتفادة، يف قطـــاعي التجــارة 
�فيمـا بـني الشـــركات� و �بــني الشــركات واملســتهلكني� 
وذلك كجزء جوهري من منوذج قياس تكنولوجيا املعلومــات 

واالتصاالت. 
ويقـابل افتراضـات النمـوذج املذكـور توافـر الشــروط  - ٧

التالية، فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية: 
ـــة التجــارة اإللكترونيــة  وجـود إمكانيـات أكـرب ملزاول �
وبلوغها درجة أكـرب مـن التطـور، ال سـيما يف قطـاع 
التجارة فيما بني الشركات، مع حتقيـق ذلـك التطـور 
بفضــل منــو جتــارة الســلع واخلدمــات علــى الصعيـــد 

الدويل. 
أن تكون املنصات التكنولوجية املصممة علـى أسـاس  �
شبكات رقمية مفتوحـة، مثـل اإلنـترنت، قـد يسـرت 
التنميـة العمليـة للتجـارة الدوليـة يف السـلع واخلدمــات 

برقمنة املعامالت. 
أخذ التجارة اإللكترونية بـالبلد منحـى إجيابيـا بفضـل  �
زيادة فرص وصول طائفة مـن السـكان علـى العمـوم 
ـــري يف  إىل تكنولوجيـا املعلومـات؛ وحصـول تطـور كب

املضــامني املصممــة حمليــا يف تكنولوجيــا اإلنــــترنت؛ 
ووجــــود حوافــــز لتطويــــر صناعــــــات جديـــــدة يف 
تكنولوجيــا املعلومــات، وزيــادة انتشــار املدفوعــــات 
اإللكترونيـة بفضـل جـهود القطـاع املـايل واحلكومـــة، 
ــــــزز  والتطــــورات التكنولوجيــــة الــــيت ميكــــن أن تع
احلصـول، علـى نطـــاق أوســع، علــى فوائــد التجــارة 
اإللكترونيـة فيمـا بـــني الشــركات، وبــني الشــركات 

واملستهلكني، وبني احلكومة واملواطنني. 
 

اهلدف من عملية القياس 
سـتتطرق عمليـات القيـاس بصـورة رئيسـية لعنصريـــن  - ٨
مهـا: مـدى اسـتفادة الشـركات الصناعيـة (الكـربى واملتوسـطة 
ــــــة)،  والصغــــرى)، والتجاريــــة (شــــركات اجلملــــة والتجزئ
ــــات  وشــركات اخلدمــات، مــن التجــارة اإللكترونيــة واجتاه

استخدامها يف تلك الشركات. 
ولـدى وضـع هـذا املشــروع، ســتقيم املســائل التاليــة  - ٩
وستطرح أســئلة بشـأا: املعـامالت التجاريـة اجلديـدة القائمـة 
ــــذه الشـــبكات الرقميـــة مثـــل: التبـــادل اإللكـــتروين  علــى ه
للبيانات، والتحويل اإللكـتروين لألمـوال، وتسـويق املنتجـات 
لـدى الزبـون النـهائي، وتســـويق املنتجــات لــدى الشــركات، 
واملدفوعات �اإللكترونية�، والتجـهيز اإللكـتروين للطلبيـات 

وعمليات الشحن، ووجود منافذ أو مواقع على اإلنترنت. 
 

املنهجية 
ـــة الــيت سيســتخدمها املكتــب الوطــين  تشـمل املنهجي - ١٠
الكولومــيب لإلحصــاءات يف هـــذه الدراســـة املتعلقـــة بقيـــاس 
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، مبـا فيــها قيــاس التجــارة 
اإللكترونيـة، دراســـة جمتمــع إحصــائي يكــون علــى مســتوى 
ـــة إىل القطاعــات  تعـداد السـكان ومـن عينـات احتماليـة منتمي
التاليـة: الدولـة (مجيـع فـروع الســـلطة والكيانــات اإلقليميــة)، 
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والشركات الصناعية والتجارية وشركات اخلدمات (مبـا فيـها 
ـــم  الشــركات املتخصصــة يف تكنولوجيــا املعلومــات)، والتعلي
(األساسي، والثانوي، والعايل، وغري النظامي)، واتمـع علـى 

العموم. 
وسيبلغ جمموع املصادر اليت ستستقى منها معلومـات  - ١١
بواسـطة دراسـات اســـتقصائية جتــرى لــدى اجلــهات املناســبة 
أكثر من ٠٠٠ ٢٠٠ مصدر، سيتوخى فيها متثيل كافـة أحنـاء 
البلد. وخبصوص استقاء املعلومات من املصادر، قـام املكتـب، 
يف إطار سعيه إىل التحسني املطرد للنوعية وكفالتها، ومبناسـبة 
ـــتقصائية، بابتكــار طريقــة بديلــة  إجـراء هـذه الدراسـات االس
ــــق موقـــع علـــى  جلمــع النتــائج وجتــهيزها ونشــرها عــن طري
 .www.dane.gov.co :اإلنترنت على العنوان اإللكتروين التايل
كما ستكون نتائج عمليات القياس تلـك قائمـة علـى  - ١٢
مؤشـرات متعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، ميكــن 
مناظرــا علــى الصعيــد الــدويل، وهــي: الكثافــة، ومســـتوى 
التغلغل، والكفاءة، والنوعيـة، واالبتكـار، والتطويـر. وتشـكل 
ــــة جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن  عمليــات قيــاس التجــارة اإللكتروني

عمليات قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ويف إطار هذا النموذج، من املهم إبراز قياس التجارة  - ١٣
اإللكترونيـة مـن حيـث مؤشـرات كثافـة االسـتخدام، وحجـــم 
ــــة أمـــور، وهـــي  املعــامالت، وجمــاالت التخصــص، مــن مجل
املؤشرات اليت ميكن احلصول عليها عرضا من خالل عمليــات 

القياس اليت يضمها هذا النموذج. 
ويف أدوات القياس اليت جيري تطبيقـها، تطـرح أسـئلة  - ١٤
علـى املصـــادر املذكــورة، كمــا هــو احلــال بالنســبة للقطــاع 

الصناعي فيما يلي، بشأن اجلوانب التالية: 
ما هي خدمات اإلنترنت اليت تستخدمها الشركة؟ 

(ميكن وضع عالمة أمام أكثر من خيار واحد) 

االستخدام احلر 
الربيد االلكتروين 

التبادل اإللكتروين للبيانات 
التحويل اإللكتروين لألموال 

القـــدرة التفاعليـــة (إمكانيـــة االطـــالع علـــى مـــــواد 
إلكترونية) 

التشغيل اآليل لقطاع اإلنتاج 
التشغيل اآليل للعمليات 
شراء السلع واخلدمات 
بيع السلع واخلدمات 

الدعاية والتسويق 
خدمات أخرى: (الرجاء حتديدها) 

ويف قطـاع التجـــارة واخلدمــات، يتعلــق أحــد أوجــه  - ١٥
التقييم بالسؤال التايل: 

ما هي اخلدمات اليت يقدمها هذا املوقع على اإلنترنت؟ 
(ميكن وضع عالمة أمام أكثر من خيار واحد) 

تسويق املنتجات لدى الزبائن 
تسويق املنتجات لدى شركات أخرى 

املدفوعات اإللكترونية 
التجهيز اإللكتروين للطلبيات وعمليات الشحن 

القدرة على تقدمي معامالت مأمونة 
خدمات أخرى: (الرجاء حتديدها) 

ـــن إعــداد ثــالث  ومـن جهـة أخـرى، فـرغ املكتـب م  - ١٦
دراسات اقتصادية لقياس تطـور وهيكـل التجـارة اإللكترونيـة 
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يف أنشــطة أخــرى بكولومبيــا، هــي: الدراســــة االســـتقصائية 
السـنوية بشـأن التجـارة، والدراسـة الشــهرية خبصــوص جتــارة 
التجزئــة، والدراســة االســتقصائية بشـــأن املخـــازن واملتـــاجر 
الكربى املتخصصة يف جتارة التجزئة وجتارة العربات اجلديدة. 
وستكمل هذه الدراسـات علـى املـدى القصـري قيـاس التجـارة 

اإللكترونية. 
 


