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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

٥ - ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٧ (د) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غيـر املصنفـة حسـب اـال: 

  حتديد وقياس التجارة اإللكترونية 
 وضع إحصاءات متعلقة بالتجارة اإللكترونية 

 مذكرة من األمني العام 
    إضافة 

 قياس التجارة اإللكترونية 
 جتربة سنغافورة 

 تقرير أعدته إدارة اإلحصاءات يف سنغافورة 
مقدمة 

تتيـــــح التجـــــارة اإللكترونيـــــة إمكانيــــات وفرصــــا  - ١
هائلـــــة لألعمــــال التجاريـــة. ففضــــال عــن أــا تفتــح ســبل 
الوصـول إىل أسـواق جديـدة وأكـرب حجمـا، تسـاعد التجـــارة 
اإللكترونيــــــــة أيضـــــــا فــــــي ختفيــــــض التكـــاليف وإجنـــــاز 
األعمال يف وقت أسرع من خـالل تبسـيط العمليـات ودجمـها 

ـــــول امتـــداد سلســـلة حتقيـــق القيمـــة يف األعمـــال  علـــــى طـ
التجارية. 

ـــام القطاعــــــان العــام واخلــاص  وفــــي سنغافــــورة، ق - ٢
بــدور إجيــايب يف تشــجيع اســتخدام اإلنترنــــــــت وجمــــــاالت 
ــــذه  التطبيـــق املختلفـــة للتجـــارة اإللكترونيـــــــة. وأفضـــت ه
ـــاكل أساســية متقدمــة  اجلـهود، الـيت سـهل مهمتـها وجـود هي
توفــر الدخــول الســريع إىل اإلنــترنت عــرب موجــــات الـــتردد 
العريــض، إىل انتشــار جمــــاالت تطبيـــق اإلنـــترنت والتجـــارة 
اإللكترونيــــة. وعــــززت هــــذه التطبيقــــات تبــــين التجــــــارة 
اإللكترونيـــــــة كـــأحد أشكـــــال أداء املعـــامالت التجاريـــــة، 
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وجعلتها جزءا ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات األعمـال التجاريـة 
التنافسية. 

 
استراتيجيات مجع البيانات 

ـــة  تسـليما بـالنمو السـريع يف جمـال التجـارة اإللكتروني - ٣
واحلاجــة امللحــة لــدى املخططــــني احلكوميـــني والعـــاملني يف 
الصناعة للحصول يف الوقت املناسب وبشكل موثوق به على 
بيانات التجارة اإللكترونية، مت إطالق عدة مبـادرات يف جمـال 
مجع هذه البيانـات. وأجـرت إدارة اإلحصـاءات يف سـنغافورة 
�الدراســـة االســـــتقصائية األوىل للتجــــارة اإللكترونيــــة� يف 
شــباط/فــرباير ١٩٩٩ للحصــول علــى بيانــات مرجعيــة مـــن 
قطاع األعمال التجارية عن التجارة اإللكترونيـة. ويتـم حاليـا 
إجراء هذه الدراسة االستقصائية كل سـنة، مـع توسـيع نطـاق 

تغطيتها. 
وهنـاك أيضـا دراسـتان إحصائيتـان تســـتخدمان علــى  - ٤
ــــع البيانـــات املتعلقـــة بالتجـــارة  نطــاق واســع كــأدوات جلم
اإللكترونية، مها �الدراسة االستقصائية الستخدام املعلومـات 
واالتصـــاالت يف قطـــاع األعمـــال التجاريـــة� و �الدراســــة 
االســتقصائية الســتخدام املعلومــات واالتصــــاالت يف نطـــاق 
األســر املعيشــية�، وتقــــوم ـــاتني الدراســـتني هيئـــة تطويـــر 
ــة  املعلومـات واالتصـاالت يف سـنغافورة، وهـي وكالـة حكومي
تشـرف علـى قطـــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف 
ـــاتني الدراســتني  سـنغافورة. ويتيـح نطاقـا التغطيـة املختلفـان هل
معلومات عن األنشطة املتعلقة باستخدام التجـارة اإللكترونيـة 
يف قطـاع األعمـال التجاريـة ويف نطـاق األسـر املعيشـية. ويتــم 
أيضــا بدرجــة أقــل، دمــج البنــود املتعلقــة ببيانــــات التجـــارة 
اإللكترونيـة يف �االسـتقصاءات السـنوية للتجـارة واخلدمــات، 
واالستقصاء الشهري ملبيعـات التجزئـة�، الـيت تصدرهـا إدارة 

اإلحصاءات يف سنغافورة. 

ونظـــرا ألن مجـــع اإلحصـــاءات املتعلقـــــة بالتجــــارة  - ٥
اإللكترونيــــة يعتــــرب ظــــاهرة حديثــــة نســــبيا، قـــــامت إدارة 
ـــــــانون  اإلحصـــــاءات يف ســـــنغافورة بتنظيـــــم مؤمتـــــر يف ك
األول/ديسمرب ١٩٩٩، عن قياس التجارة اإللكترونية إلتاحـة 
منتدى تستطيع من خالله اجلهات الوطنية والدولية الــيت تقـوم 
جبمـــع اإلحصـــاءات واألكـــادمييون، واملســـتعملون، تقاســـــم 

معلومام يف جمال قياس التجارة اإللكترونية. 
 

تعريف التجارة اإللكترونية 
تبنت إدارة اإلحصاءات يف سنغافورة تعريفا للتجـارة  - ٦
اإللكترونيـة يغطـي كـال مـن املعـامالت الـــيت تتــم مــن خــالل 
التجــارة اإللكترونيــة واهليــاكل األساســية/وخدمــات الدعـــم 

املتعلقة بالتجارة اإللكترونية. 
وتعــرف املعــامالت الــيت تتــم مــــن خـــالل التجـــارة  - ٧
اإللكترونية بأا أي شكل من أشكال املعـامالت التجاريـة يف 
السـلع واخلدمـات مـن أي نـوع جتـــرى باســتخدام الشــبكات 
احلاســوبية. وهــي تشــمل شــراء وبيــع املنتجــات واخلدمـــات 
باستخدام الشبكات املفتوحـة (اإلنـترنت) والشـبكات املغلقـة 

(ذات االستخدام اخلاص). 
وتتكـــــــــون اهليـــــــــــاكل األساســــــــــية للتجــــــــــارة  - ٨
اإللكترونية/وخدمات الدعم هلذه التجارة من العنـاصر الثالثـة 

التالية: 
ــــــات  خدمــــات اهليــــاكل األساســــية لتطبيق (أ)
اإلنترنت، وهي تتعلـق باخلدمـات أو املنتجـات الـيت تفيـد مـن 
بروتوكول اهلياكل األساسية لإلنترنت، وجتعل القيام بأنشـطة 
األعمــال التجاريــة علــى اخلــط املباشــــر ممكنـــا تكنولوجيـــا. 
وباإلضافة إىل االستخدامات املتعلقة بالرباجميات، تشمل هـذه 
الفئة أيضا رأس املال البشري العـامل يف جمـال تعميـم التجـارة 
اإللكترونيـة وتطبيقاـا. ومـن األمثلـــة يف هــذا الصــدد أدوات 



02-217033

E/CN.3/2002/24/Add.2

البحـــث، وإقامـــة الشـــبكات، وقواعـــد البيانـــات الشــــبكية، 
وبراجميات املدفوعات؛ 

خدمات اهلياكل األساسـية لإلنـترنت، وهـي  (ب)
تتعلــق باخلدمــات أو املنتجــات الضروريــة إلنشــاء شــــبكات 
هياكل أساسية على أساس بروتوكول اإلنترنت. ومن األمثلة 
يف هـذا الصـــدد اخلدمــات الشــبكية، وخدمــات االســتضافة، 

ومعدات الربط الشبكي مع املستخدم النهائي 
خدمــات اإلنــترنت الوســيطة، وهــي تتعلـــق  (ج)
ــــاء والتفـــاعل بـــني  باملنتجــات أو اخلدمــات الــيت تســهل اللق
املشترين والبائعني عرب اإلنترنت. ومن األمثلة يف هذا الصـدد، 
مقدمــو خدمــــات احملتويـــات/أو املنـــافذ الشـــبكية، وأنشـــطة 
املبـــادالت أو األنشـــطة الســـوقية علـــى اخلـــط املباشـــر بــــني 
مؤسسات األعمال التجارية، وجهات توفري املنافذ احلاسـوبية 
امعة، وأنشطة السمســرة حاسـوبيا، والتعـامل احلاسـويب مـع 
وكـاالت السـفر، ومساسـرة اإلعالنـات عـن طريـق اإلنـــترنت، 

واملعلنون عرب اإلنترنت. 
 

 األعمال التجارية عرب التجارة اإللكترونية 
الدراسة االستقصائية للتجارة اإللكترونية 

أدى النمـو السـريع ألنشـطة التجـــارة اإللكترونيــة إىل  - ٩
ــــة مثـــل هـــذه املعـــامالت.  التعجيــل باحلاجــة إىل حتديــد قيم
واســتجابة لذلــك، شــرع يف إجــراء �الدراســة االســـتقصائية 
للتجارة اإللكترونية� لقياس نطاق وحجم املعامالت اليت تتـم 
عن طريقها يف مجيع الصناعات، باإلضافـة إىل حجـم اهليـاكل 
األساسية للتجارة اإللكترونية وحجم الصناعات الداعمة هلـا. 
وملـا كـانت هـذه الدراسـة االسـتقصائية دراسـة جديـــدة، فــإن 
الصعوبات اليت واجهتنا كانت أقل نسبيا (مما لو أدجمنـا أسـئلة 
ـــرة أصــال)، ومتكنــا مــن وضــع  جديـدة يف اسـتقصاءات متواف
دراســة اســتقصائية جلمــع طائفــة شــاملة مــن بنــود البيانــات 

املتعلقة بالتجارة اإللكترونية. 

وأمكـــن مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة االســـــتقصائية  - ١٠
التحصــل علــى املعلومــات التاليــة املتعلقــة بطبيعــة معـــامالت 
التجـــارة اإللكترونيـــة وحجمـــها وتركيبتـــها، باإلضافـــــة إىل 

املعلومات املتعلقة خبدمات دعم اهلياكل األساسية: 
مدى استخدام املؤسسات للتجارة اإللكترونية؛  �

ــــا   أنــواع أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة الــيت تقــوم �
املؤسسات؛ 

إيـرادات التجـارة اإللكترونيـة ومعامالـــا، فيمــا بــني  �
مؤسسـات األعمـال التجاريـة بعضـها البعـــض، وبــني 

هذه املؤسسات واملستهلكني؛ 
مســـامهة إيـــرادات التجـــارة اإللكترونيـــة يف إمجــــايل  �

اإليرادات املتحققة؛ 
تفصيـــل معـــامالت التجـــــارة اإللكترونيــــة حبســــب  �

املشترين املقيمني وغري املقيمني؛ 
البلدان الرئيسية اليت متارس معها الشركات معامالت  �

التجارة اإللكترونية؛ 
ــــــكال مدفوعـــــات معـــــامالت التجـــــارة  نــــوع أش �

اإللكترونية؛ 
اإلنفـاق علـى تطويـر التجـارة اإللكترونيـــة وهياكلــها  �

األساسية؛ 
العوائق اليت تقف يف وجه تنفيذ التجارة اإللكترونية.  �
وبينت النتائج املسـتقاة مـن الدراسـة االسـتقصائية أن  - ١١
ــــات الشـــركات الســـنغافورية  ١٠ يف املائــة تقريبــا مــن كربي
(مصنفة حبسب إيراداا ووضعيتها كأطراف رئيسـية يف جمـال 
تكنولوجيــا االتصــاالت) مارســت أنشــطة يف جمــال التجـــارة 
اإللكترونية يف سنة ٢٠٠٠، مقارنة بنسبة ٤ يف املائـة يف سـنة 
١٩٩٩. وازدادت أيضـا بشـكل ملحـوظ معـــامالت التجــارة 
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اإللكترونية خالل السنوات القليلة املاضيـة. ففـي حـني زادت 
قيمــة مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة بــني شــركات األعمـــال 
التجاريــة بعضــــها البعـــض مـــن ٥,٧ بليـــون دوالر يف ســـنة 
١٩٩٨ إىل ٤٠ بليون دوالر يف سنة ١٩٩٩، وما يقدر مببلغ 
٩٢ بليون دوالر يف سنة ٢٠٠٠، فإن قيمـة مبيعـات التجـارة 
اإللكترونيـة بـني مؤسســات األعمــال التجاريــة واملســتهلكني 
زادت من ٣٦ مليون دوالر يف سنة ١٩٩٨ إىل ٢٠٠ مليـون 
دوالر يف سنة ١٩٩٩، وإىل ما يقدر مببلغ ١,٢ بليـون دوالر 

يف عام ٢٠٠٠. 
ومل يكـن هنـاك إطـار دراســـي اســتقصائي لشــركات  - ١٢
التجـــارة اإللكترونيـــــة عندمــــا ُأجــــري اســــتقصاء التجــــارة 
اإللكترونيــة األول يف عــــام ١٩٩٩. وعوضـــا عـــن ذلـــك مت 
حتديــدا اختيــار اموعتــني التــاليتني مــن الشــركات إلجـــراء 

الدراسة االستقصائية عليها: 
ــــف يف ســـنغافورة (مصنفـــة  الشــركات الكــربى األل �

حبسب حجم أعماهلا التجارية)؛ 
٠٠٠ ١ شركة رئيسية تعمل يف جمال تقدمي خدمات  �
تكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلـك اهليـاكل األساسـية 

للتجارة اإللكترونية وخدمات الدعم. 
واختــريت هاتــان اموعتــان علــى أســاس ضخامــــة  - ١٣
حجم أنشطتها وزيـادة احتمـاالت مشـاركتها يف األنشـطة/أو 
املعامالت املتعلقة بالتجـارة اإللكترونيـة. وتعـود نسـبة ٦٥ يف 
املائة من حجـم األنشـطة يف االقتصـاد إىل الشـركات الكـربى 
األلـف، يف حـني تعـود نسـبة ٧٠ يف املائـة مـــن أنشــطة مجيــع 
الشـــركات العاملـــة يف جمـــال تقـــدمي خدمـــــات تكنولوجيــــا 
املعلومات إىل الشركات األلـف الرئيسـية الـيت تقـدم خدمـات 
ــــات. وملـــا كـــانت اموعتـــان اللتـــان مت  تكنولوجيــا املعلوم
اختيارمهـــا إلجـــراء الدراســـة االســـــتقصائية األوىل للتجــــارة 
اإللكترونية ال تشكالن عينة ممثلة مقصودة، ترتب علـى ذلـك 

عدم إمكانيــة اسـتخدام نتـائج االسـتقصاء يف إعطـاء تقديـرات 
غري متحيزة لنطاق وحجـم معـامالت التجـارة اإللكترونيـة يف 

االقتصاد. 
وقــد أمكــن حتقيــق حتســــن ملحـــوظ يف الدراســـات  - ١٤
االســتقصائية للتجــارة اإللكترونيــة الــيت أجريــت يف الســـنتني 
٢٠٠٠ و ٢٠٠١، مــــن خــــالل توســــيع نطــــــاق التغطيـــــة 
االسـتقصائية لتشـمل مؤسسـات مل يكـــن يعــرف أــا متــارس 
التجــارة اإللكترونيــة أو مل تكــن مصنفــة ضمــن املؤسســــات 
الكربى. ومشلت هـذه الدراسـات االسـتقصائية، الـيت أجريـت 
مؤخـرا بالتعـاون مـع هيئـة تطويـر املعلومـات واالتصـــاالت يف 
سنغافورة، عددا أكرب من الشركات بلغ يف كل دراسـة زهـاء 
٠٠٠ ٩ شركة. وتكونت الشـركات الـيت مشلتـها الدراسـات 
االستقصائية من جمموعتني. واموعة األوىل وتضم شـركات 
يعـرف عنـها قيامـها بأنشـطة التجـارة اإللكترونيـة، واموعـــة 
الثانيـة وجـرى اختيارهـا بطريقـة العينـة العشـوائية املصنفـة مــن 
ــــن  ســـجل املؤسســـات. وأتـــاح إدخـــال اموعـــة الثانيـــة م
الشـــركات اســـتخدام نتـــائج االســـتقصاء للحصـــــول علــــى 

تقديرات غري متحيزة لنشاط االقتصاد بكامله. 
 

ـــات واالتصــاالت يف  الدراسـة االسـتقصائية السـتخدام املعلوم
قطاع األعمال التجارية 

شـرع يف إجـــراء �الدراســة االســتقصائية الســتخدام  - ١٥
املعلومـات واالتصـاالت يف قطـاع األعمـال التجاريـة� خــالل 
الثمانينــات لتقييــم مــدى اســتخدام الشــــركات للمعلومـــات 
واالتصــاالت يف قطاعــات االقتصــاد الرئيســــية يف ســـنغافورة 
ـــائج  والتطــور الــذي وصــل إليــه هــذا االســتخدام. وتتيــح نت
االســتقصاء مدخــالت مفيــدة للحكومــة متكنــها مــن وضــــع 
ـــى تبــين تكنولوجيــا  سياسـات مناسـبة ملسـاعدة الشـركات عل
املعلومات واإلفادة منـها حـىت يتسـىن هلـا احلفـاظ علـى قدرـا 
التنافسـية يف اقتصـاد مبـين علـــى املعلومــات. ويتــم اســتعراض 
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االســتبيان املســتخدم يف االســتقصاء بشــكل منتظــم لضمـــان 
اإلبقـــاء علـــى بنـــود البيانـــات مواكبـــة للتغـــريات يف جمـــــال 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 
وكــانت عمليــة االســتقصاء جتــرى يف الســابق علــى  - ١٦
أساس غري منتظم، بيد أـا صـارت تتـم سـنويا بـدءا مـن سـنة 
١٩٩٩. وأمكـن مـن خـــالل االســتقصاء الــذي أجــري ســنة 
٢٠٠٠، وغطــى حــوايل ٢٠٠ ١ مؤسســة، مجــع املؤشـــرات 

الرئيسية التالية: 
مدى استخدام احلوسبة فيما بني املؤسسات؛  �

مدى إمكانية الوصول إىل اإلنترنت؛  �
وجـود اهليـاكل األساســـية لتكنولوجيــا املعلومــات يف  �

املؤسسات مبا يف ذلك: 
شبكة املنطقة احمللية؛  -

إمكانية الوصول إىل اإلنترنت؛  -
استحداث صفحات االستقبال؛  -

األنشــــطة/اخلدمــــات املتاحــــة علــــــى صفحـــــة  -
االستقبال؛ 

العوائــق الــيت تقــف يف وجــه اســــتخدام تكنولوجيـــا  �
املعلومات والتجارة اإللكترونية يف املؤسسات؛ 

ـــــاق علــــى تكنولوجيــــا املعلومــــات يف  حجـــم اإلنف �
املؤسسات. 

ومـن أجـل حتقيـق فـهم أفضـل لوضـع قطـاع األعمــال  - ١٧
التجاريـة ومـدى اســـتعداده الســتخدام التجــارة اإللكترونيــة، 
ـــة يف عمليــات االســتقصاء يف الســنوات  أدجمـت املسـائل التالي

األخرية: 
ـــــة، ودرجــــة  � الوضـــع احلـــايل للمؤسســـات التجاري
اســتعدادها، فيمــا يتعلــق بتنفيــذ األشــكال املختلفــــة 

للتجــارة اإللكترونيــــة، بصفتـــها جـــهات مقدمـــة أو 
مستهلكة للخدمات؛ 

تصنيــف العوامــل الرئيســــية الـــيت تدفـــع الشـــركات  �
الستخدام التجارة اإللكترونية؛ 

تصنيف اآلثار احملتملة الستخدام التجارة اإللكترونيـة  �
على الشركات (علــى سـبيل املثـال، خفـض التكلفـة، 
الوصـول إىل مقدمـي خدمـات/أو مسـتهلكني جـــدد، 

حتسني مستوى اخلدمات). 
وتبـني نتـائج آخـــر الدراســات االســتقصائية أن أهــم  - ١٨
العوامــــل الــــيت تدفــــع املؤسســــات إىل اســــتخدام التجـــــارة 
اإللكترونيــة علــى اإلنــترنت هــي، حتســني جــودة اخلدمـــات 
وختفيـض التكلفـة. وتعتقـــد الشــركات الــيت مشلتــها الدراســة 
االسـتقصائية أن ممارســة التجــارة اإللكترونيــة عــرب اإلنــترنت 
ـــى توســيع نطــاق العالقــات مــع  كـان هلـا أثـر إجيـايب بـالغ عل
املســتهلكني وحتســــني جـــودة اخلدمـــات، ال ســـيما بالنســـبة 

للشركات الكبرية. 
 

دراسات استقصائية أخرى للمؤسسات 
وباإلضافـــة إلــــى البيانـــات اليت جتمع من �الدراسـة  - ١٩
ــات  االسـتقصائية للتجـارة اإللكترونيـة�، يتـم أيضـا مجـع البيان
عــن حجــم معــامالت التجــارة اإللكترونيــــة مـــن دراســـات 
استقصائية أخرى مطبقة. وعلى سبيل املثـال، أدجمـت األسـئلة 
ــــم املعـــامالت الـــيت تتـــم فيمـــا بـــني الشـــركات  املتعلقــة بقي
التجارية/أو بينها وبني املستهلكني، ومعامالت جتـارة التجزئـة 
اإللكترونية، يف �االستقصاءات السنوية للتجارة واخلدمات� 
و �االسـتقصاء الشـــهري ملبيعــات التجزئــة�، علــى التــوايل، 
وهـي دراسـات اسـتقصائية تصـدر عـــن إدارة اإلحصــاءات يف 
سنغافورة، األمر الذي أتاح مجع هـذه البيانـات مـن أكـثر مـن 

مصدر واحد. 
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اإلطار االستقصائي ملؤسسات التجارة اإللكترونية 
إثــر االنتــهاء بنجــاح مــن إجــراء اســتقصاء التجـــارة  - ٢٠
اإللكترونيـة األول، شـرعت إدارة اإلحصـــاءات يف ســنغافورة 
يف وضع إطار استقصائي أكـثر مشـوال للشـركات الـيت متـارس 
أنشطة التجارة اإللكترونية، واستقي هذا اإلطار مـن البيانـات 
املتحصـل عليـها مـن الدراسـات االسـتقصائية. وأدخلـت فيمــا 
هو موجود من الدراسات االستقصائية األخـرى للمؤسسـات 
أسـئلة فرزيـة لتحديـد الشـركات الـيت متـارس أنشـــطة التجــارة 
االلكترونيـة وال سـيما املســـجلة حديثــا. ويتيــح هــذا اإلطــار 
االستقصائي قاعدة عددية للمؤسســات املشـمولة باالسـتقصاء 
يتسـىن مـن خالهلـا إجـراء االسـتقصاءات ذات الصلـة يف جمــال 

التجارة اإللكترونية. 
استخدام األسر املعيشية للتجارة االلكترونية 

ـــات واالتصــاالت يف  الدراسـة االسـتقصائية السـتخدام املعلوم
نطاق األسر املعيشية 

متثـل �الدراســـة االســتقصائية الســتخدام املعلومــات  - ٢١
واالتصـاالت يف نطـاق األسـر املعيشـية�، الـــيت أجريــت ألول 
مرة سنة ١٩٩٠، املصدر الرئيسي للبيانات املتعلقة باستخدام 
األســر املعيشــــية لتكنولوجيـــات املعلومـــات. وـــدف هـــذه 
الدراسة االستقصائية إىل قياس مدى امتالك واستخدام األسـر 
املعيشية ألدوات املعلومات واالتصـاالت، فضـال عـن اشـتراك 
هــذه األســر املعيشــية يف خدمــات املعلومــات واالتصـــاالت. 
وتشـمل الدراسـة االسـتقصائية أيضـا تطـور ونطـاق اســـتخدام 
هـــذه األدوات. وقـــد أمكـــن مــــن خــــالل هــــذه الدراســــة 

االستقصائية التحصل على املؤشرات الرئيسية التالية. 
نسبة امتالك احلواسيب الشخصية/وإمكانية الوصـول  �

إىل اإلنترنت وإىل موجات التردد العريض؛ 
اخلصـــــائص الدميغرافيـــــة ملســـــتخدمي احلواســـــــيب  �

الشخصية/اإلنترنت مرتليا؛ 

ــــــيب  تطــــور ونطــــاق االســــتخدام املــــرتيل للحواس �
الشخصية/اإلنترنت؛ 

امتـــالك منتجـــات أخـــرى لتكنولوجيـــا املعلومـــــات  �
واالتصـــاالت، مثـــل املعينـــات الشـــخصية الرقميــــة، 
ــــــة  واهلواتــــف اخللويــــة، وبطاقــــات القــــراءة الرقمي

(البطاقات الذكية)؛ 
عوائـق امتـالك احلواسـيب الشــخصية، والوصــول إىل  �
اإلنــــترنت، واالســــتخدام احلاســــــويب لتكنولوجيـــــا 

املعلومات. 
وأسوة �بالدراسة االستقصائية الستخدام املعلومـات  - ٢٢
واالتصاالت يف قطاع األعمال التجارية�، فإن بنود البيانـات 
يف هـذه الدراسـة االقتصاديـة يتـم اسـتعراضها بصفـة منتظمـــة. 
ونظرا لتزايد اإلقبال على التجارة اإللكترونيـة جـرى أيضـا يف 
السـنوات األخـــرية إدمــاج البيانــات التاليــة املتعلقــة بالتجــارة 

اإللكترونية يف الدراسات االستقصائية: 
مدى قيام مستخدمي اإلنترنت بالتسـوق علـى اخلـط  �

املباشر؛ 
مدى توافر معــامالت التسـوق احلاسـويب وقيمـة هـذه  �

املعامالت؛ 
نوع املنتجات/أو اخلدمـات الـيت يتـم احلصـول عليـها  �

باستخدام التسوق احلاسويب؛ 
طريقة الدفع املستخدمة لسداد املبالغ حاسوبيا؛  �

األسباب اليت حتول دون القيام بالتسوق احلاسويب.  �
وبينــت أحــــدث النتـــائج املســـتقاة مـــن الدراســـات  - ٢٣
االسـتقصائية أن ثالثـة مـن كـل مخسـة منـــازل (٦١ يف املائــة) 
كان يوجد ا يف سنة ٢٠٠٠ حاسوب واحد على األقل مـع 
توافـر أكـثر مـن حاسـوب واحـــد لــدى ربــع األســر املعيشــية 
تقريبـا (٢٣ يف املائـة). ويتـاح الوصـول إىل اإلنـترنت لنصـــف 



02-217037

E/CN.3/2002/24/Add.2

عـدد األسـر يف ســـنغافورة، وهــي نســبة تفــوق ســت مــرات 
معــدل ســنة ١٩٩٦ (٨,٦ يف املائــة)، عندمــا جمعــت هـــذه 

البيانات ألول مرة. 
وتقــدر نســــبة مســـتخدمي احلاســـوب حبـــوايل ١,٩  - ٢٤
مليــون شــخص (٤٧ يف املائــة مــن إمجــايل عــــدد الســـكان) 
ـــون شــخص اإلنــترنت. واتضــح أن  يسـتخدم منـهم ١,٣ ملي
ــــــثر شـــــيوعا لإلنـــــترنت مهـــــا الـــــربيد  االســــتخدامني األك
اإللكـــتروين/واحملادثـــة، وأن نســـبة ١٦ يف املائـــة فقـــط مــــن 
ـــارهم ١٥ ســنة فــأكثر  مسـتخدمي اإلنـترنت الذيـن تبلـغ أعم
سبق هلم التسوق حاسوبيا. غري أن التسوق احلاسـويب أتـى يف 
ـــتعماال  الـترتيب الثـالث يف التطبيقـات/أو اخلدمـات األكـثر اس
ـــترنت (وال يقــترن ذلــك بــالضرورة  مـن قبـل مسـتخدمي اإلن
بالشــراء عــرب اإلنــترنت)، األمــر الــذي يــدل علــى أن جمـــال 

التطبيق املذكور ينطوي على إمكانية للنمو. 
ومنــــذ ١٩٩٩، زيــــدت وتــــرية إجــــــراء الدراســـــة  - ٢٥
االستقصائية إىل مرة كل سنة بعد أن كـانت جتـرى مـرة كـل 
ثـالث سـنوات، وذلـك ملتابعـة التغـريات والتوجـــهات البــارزة 
بشـكل يواكـب التطـور الســـريع يف تكنولوجيــات املعلومــات 
واالتصاالت. ومشلت الدراسة االستقصائية اليت أجريـت سـنة 
٢٠٠٠ عددا يبلغ ٥٠٠ ١ أسـرة معيشـية، باسـتخدام خمطـط 
يف مرحلتــني لتصميــم العينــات الطبقيــة. ويف الســابق كــانت 
األسـر املعيشـية وحدهـا تـدرج يف الدراسـة االسـتقصائية، غــري 
أنه بدءا مـن الدراسـة االسـتقصائية لسـنة ٢٠٠٠، أدرج فيـها 
ـــرادى املســتخدمني للحواســيب الشــخصية يف األســر  أيضـا ف
املعيشية املشمولة باالستقصاء، الذين تبلــغ أعمـارهم ١٥ سـنة 
فأكثر، مع التـأكيد علـى اسـتخدامهم لإلنـترنت، األمـر الـذي 
أدى إىل زيـادة نطـــاق البيانــات الــيت ميكــن التحصــل عليــها. 
وميكـــن اآلن التحصـــل علـــى البيانـــات املتعلقـــة باســـــتخدام 
ــى  اإلنـترنت وحتليلـها، مصنفـة حبسـب اخلصـائص الفرديـة (عل

سبيل املثال نوع اجلنس، السن، التعليم). 

التحديات اليت جتابه قياس التجارة االلكترونية 
ـــة  مل تصـادف صعوبـة كبـرية يف مجيـع البيانـات املتعلق - ٢٦
بالتجارة اإللكترونية مـن الدراسـتني االسـتقصائيتني املتعلقتـني 
باستخدام تكنولوجيا املعلومات يف األسر املعيشـية ويف قطـاع 
ـــة، ألن أســئلة الدراســتني كــانت يف غالبــها  األعمـال التجاري
ذات طبيعـة نوعيـة يسـهل علـى ايبـني فهمـها. أمـا املشـــاكل 
الفعلية يف جمال مجع البيانات فتعـود بصفـة أكـرب إىل اسـتقصاء 
ـــة الــذي حيتــاج إىل قيــاس قيــم معــامالت  التجـارة اإللكتروني
التجارة اإللكترونية. ويرد توضيح لبعض هذه املشاكل أدناه. 

حتديد وتصنيف شركات التجارة اإللكترونية 
متثلت إحدى املشاكل اليت صودفت يف وسيلة حتديـد  - ٢٧
الشـركات الـيت متـارس أنشـــطة التجــارة اإللكترونيــة. ويعــود 
ـــيت تدخــل التجــارة اإللكترونيــة يف  ذلـك إىل أن الشـركات ال
عملياا القائمة قد ال يتسىن متييزها عـن الشـركات األخـرى، 
اليت تعمل يف نفس القطاع الصناعي، إذا ما استخدم يف ذلـك 
ـــاعي، وهــو أحــد مؤشــرات التصنيــف  مؤشـر التصنيـف الصن
الرئيسية املأخوذ ا يف سجل مؤسسات األعمال التجاريـة يف 
إدارة اإلحصاءات يف سنغافورة. وعلـى سـبيل املثـال، فإنـه إذا 
مارست شركة ملبيعات التجزئـة أنشـطة البيـع حاسـوبيا، فإـا 
سـتظل مصنفـة باعتبارهـا شـركة ملبيعـات التجزئـة ولـن ميكـــن 
متييزها عن شركات مبيعات التجزئـة األخـرى باسـتخدام أداة 
التصنيــف الصنــاعي. ومــــن أجـــل وضـــع إطـــار اســـتقصائي 
لشركات التجارة اإللكترونية، استخدمت إدارة اإلحصـاءات 
يف سنغافورة النتائج املتحصل عليها مــن اسـتقصاءات التجـارة 
اإللكترونيـــة للســـنوات الســـابقة، وأدخلـــت يف الدراســـــات 
االستقصائية األخرى للمؤسسات أسئلة من أجل غربلـة هـذه 

املؤسسات من ناحية ممارستها لنشاط التجارة اإللكترونية. 
عدم توفر املعلومات 

ــــزال ظـــاهرة  نظــرا لكــون التجــارة اإللكترونيــة ال ت - ٢٨
حديثـة نوعـا مـا وكـــون امــوع العــام للمعامــــــــــالت الــيت 
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تشملها ال يزال صغريا نسبيا يف معظم الشركات، فـإن بعـض 
الشــركات مل يشــرع بعــد يف اإلمســاك بســــجالت مســـتقلة 
ملعـامالت التجـارة االلكترونيـة، ومـن مث جتـد هـذه الشـــركات 

صعوبة يف توفري بيانات التجارة اإللكترونية ذات الصلة. 
وقــد تواجــــه بعـــض الشـــركات الراســـخة يف جمـــال  - ٢٩
معامالت التجارة اإللكترونية صعوبة أيضا يف توفري البيانـات؛ 
وميكن لذلــك أن حيـدث إذا كـان اسـتضافة أو صيانـة الشـبكة 
أو املوقع على الشبكة الذي تتم مـن خاللـه املعـامالت منوطـا 
بشـركات أم تقـع مراكزهـا خـارج سـنغافورة. ويف مثـل هــذه 
الظروف، قد ال تتمكن الشركات الفرعية من توفـري البيانـات 
ــــكل  ذات الصلـــة، ال ســـيما تفصيـــل أنـــواع املعـــامالت بش

مستفيض. 
التحديد الكمي لقيمة وفوائد التجارة اإللكترونية 

ـــــة التحديــــد الكمــــي لفوائــــد التجــــارة  متثـــل عملي - ٣٠
اإللكترونية مهمة أشد عسرا. ومن فوائد التجارة اإللكترونيـة 
ختفيـض التكلفـة وتيسـري املعـامالت وإتاحـة الوصـول إىل كـــم 
هـائل مـن املعلومـات بتكلفـة رخيصـة وأســـلوب ســهل، ومــا 
ـــة  شـابه ذلـك مـن فوائـد. وبينمـا تشـكل هـذه التقديـرات أمهي
ـــة، وتتيــح رؤيــة متبصــرة  حيويـة يف تقييـم التجـارة اإللكتروني
لألسباب اليت جتعـل التجـارة اإللكترونيـة مرغوبـة علـى نطـاق 
واسع، إال أنه يصعـب قياسـها كميـا. ولذلـك، فـإن تقديراتنـا 
ألنشـطة التجـــارة اإللكترونيــة تقتصــر علــى القيمــة التعامليــة 

ألنشطة الشركات. 
إنشاء إدارة إلكترونية ألنشطة احلكومة 

ال تقتصـر أنشـطة التجـارة اإللكترونيـــة يف ســنغافورة  - ٣١
علـى قطـاع األعمـــال التجاريــة واألســر املعيشــية، فاحلكومــة 
أيضا تعمل بشكل نشط على تشـجيع املعـامالت اإللكترونيـة 
بني الوكاالت احلكوميـة وأفـراد اجلمـهور. ويف سـنة ٢٠٠٠، 
كشـفت حكومـة سـنغافورة النقـاب عـــن خطــة خصــص هلــا 

١,٥ بليــون دوالر ســنغافوري ــــدف إىل حتويـــل احلكومـــة 
نفسـها إىل حكومـة تـدار أنشـطتها الكترونيـا. ومبقتضـى هــذه 
اخلطــة، حيظــى بقــدر أكــرب مــن التشــــجيع إجنـــاز اخلدمـــات 
احلكوميـــة إلكترونيـــا. ولتوفـــري منفـــذ واحـــد للوصـــــول إىل 
اخلدمـات العامـة، مت أيضـا إنشـاء موقـع خـاص علـــى الشــبكة 
ـــني إلكترونيــا تصنــف فيــه  يعـرف باسـم مركـز خدمـة املواطن
اخلدمـــات حبســـب األنشـــطة احلياتيـــة، ال حبســــب اإلدارات 

والوكاالت. 
وتتــاح ملواطــين ســنغافورة حاليــا إمكانيــة الوصــــول  - ٣٢
احلاسـويب إىل مـا يزيـد علـى ٦٠٠ خدمـة، تـتراوح بـني تقــدمي 
إقـرارات ضرائـب الدخـل وتســـجيل وجتديــد رخــص القيــادة 
علـى اخلـط املباشـر. وفضـال عـن تقـدمي اخلدمـــات إلكترونيــا، 
دف خطة إدارة أنشطة احلكومة إلكترونيا أيضـا إىل تسـخري 
ــــات واالتصـــاالت إلنشـــاء إمكانيـــات  تكنولوجيــات املعلوم
وقدرات جديدة. وعلى سبيل املثال، مت تزويد شبكة حكومـة 
سـنغافورة مبوجـات الـتردد العريـض لتمكـني موظفـي القطـــاع 

العام من الوصول إىل األنظمة واملعلومات بيسر. 
مالحظات ختامية 

متكنــت إدارة اإلحصــاءات يف ســنغافورة مــن وضـــع  - ٣٣
جمموعـة مـن مؤشـرات التجـارة اإللكترونيـة عـن طريـــق دمــج 
بنود للحصول على بيانات إضافية يف الدراسات االستقصائية 
املطبقــة، ومتكنــت أيضــا مــن الشــروع يف إجــــراء دراســـات 
اسـتقصائية خمصصـة للتجـارة اإللكترونيـة. ومتـت زيـادة وتــرية 
إجــراء الدراســات االســتقصائية ذات الصلــة لتحســني توفـــري 

البيانات يف الوقت املناسب. 
وأبرزت جتربة سنغافورة بعض الدروس املفيدة. ومــن  - ٣٤
هذه الدروس، علـى سـبيل املثـال، ضـرورة توفـري إطـار مالئـم  
جلمــع العينــات املتعلقــة باســتقصاءات التجــارة اإللكترونيـــة، 
ووجود خمطط جيد لتصميم العينة. وتتواصل اجلهود يف إدارة 
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اإلحصاءات يف سنغافورة لوضع قائمة شـاملة للشـركات الـيت 
متـــارس معـــامالت التجـــارة اإللكترونيـــة، ولتوفـــري اهليــــاكل 
ــــك، أتـــاحت  األساســية والدعــم للتجــارة اإللكترونيــة. كذل
الصعوبات الــيت جوـت يف جمـال مجـع البيانـات فرصـة إلدارة 
اإلحصــاءات يف ســنغافورة لتحســــني عمليـــات االســـتقصاء. 
وتوجد حاليا خطط للقيام كل ربع سنة جبمـع قيـم معـامالت 
التجـارة اإللكترونيـة فيمـا بـني مؤسســـات األعمــال التجاريــة 
وبني هذه املؤسسـات واملسـتهلكني وتتوافـر هـذه القيـم حاليـا 
على أساس سنوي. وسـيتم وضـع مؤشـرات جديـدة للتجـارة 

اإللكترونية استجابة للتغريات اليت تطرأ يف هذا اال. 
املراجع 

هيئـة تطويـــر املعلومــات واالتصــاالت يف ســنغافورة،  -
�التجـــــــــــارة االلكترونيـــــــــــــة يف ســــــــــــنغافورة� 
http://www.ida.gov.sg/Website/IDAhome.nsf/hom

 e?OpenForm

هيئــة تطويــر املعلومــات واالتصــاالت يف ســــنغافورة  -
�تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت للقـرن �٢١ 

http://www.ida.gov.sg/Website/IDAhome.nsf/Ho

 me?OpenForm

إدارة احلكومـــــــــــة إلكترونيـــــــــــا يف ســــــــــــنغافورة  -
 http://www.egov.sg

الدراســـــة االســـــــتقصائية الســــــتخدام املعلومــــــات  -
واالتصـــاالت يف قطـــاع األعمـــال التجاريـــة لســـــنة 

 .٢٠٠٠
الدراســـــة االســـــــتقصائية الســــــتخدام املعلومــــــات  -
واالتصاالت يف نطاق األسر املعيشية لسنة ٢٠٠٠. 

الدراســة االســتقصائية للتجــارة اإللكترونيــــة، لســـنة  -
 .٢٠٠٠

ونغ، جيمس، أريك الم �قياس التجـارة االلكترونيـة  -
يف ســنغافورة: قضايــا املنهجيــــة ونتـــائج الدراســـات 
االســتقصائية� (التجــارة اإللكترونيــة واإلحصـــاءات 
الرمسية، إدارة اإلحصاءات يف سنغافورة، ٢٠٠٠). 

 


