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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٤ (و) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات االقتصادية: إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  
تقريـر االحتـاد الـدويل لالتصـاالت عـن إحصـاءات تكنولوجيـا املعلومــات 

  واالتصاالت 
  مذكرة من األمني العام 

بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني**، يتشـرف األمـني العـام 
بأن حييل تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت عن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وترد النقاط اليت تناقشها اللجنة يف الفرع اخلامس من التقرير. 
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انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـــق رقــم ٤ (E/2003/24)، الفصــل  **

األول، ألف. 
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  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (١) 
مقدمة   أوال -

إن التطور العاملي حنو جمتمع املعلومات الذي جسده انعقاد القمة العامليــة األوىل جملتمـع  - ١
ـــف يف كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٣ َولَّــَد احلاجــة إىل إعــداد إحصــاءات  املعلومـات يف جني
لقيـاس هـــذه الظــاهرة(٢). ويرتبــط جمتمــع املعلومــات العــاملي الناشــئ ارتباطــاً وثيقــاً بظــاهرة 
”الفجوة الرقمية“ اليت أصبحت من الشواغل الرئيسية للحكومات. وهنـا أيضـاً، تـربز احلاجـة 

إىل إحصاءات تسمح بتتبع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
  

تعريف   ثانيا -
صـاغت منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي تعريفــاً لقطــاع تكنولوجيــا  - ٢

املعلومات واالتصاالت، هو كما يلي: 
فيمـا يتعلـــق بالصناعــات التحويليــة، جيــب أن يتوفــر يف منتجــات الصناعــة املرشــحة 

املواصفات التالية: 
جيب أن يكون الغرض مـن هـذه املنتجـات هـو أداء وظيفـة معاجلـة املعلومـات وإتاحـة  •

االتصال، مبا يف ذلك اإلرسال والعرض 
أو جيـب أن تسـتخدم هـذه املنتجـات املعاجلـة اإللكترونيــة لكشــف الظواهــر الطبيعيــة  •

وقياسها وتسجيلها أو للتحكم يف العمليات الطبيعية 
أما فيما يتعلـق بصناعـات اخلدمـات، فيجـب أن يتوفـر يف منتجـات الصناعـة املرشـحة 

املواصفات التالية: 
جيـب أن يكـون الغـرض مـن هـذه املنتجـات دعـم وظيفـــة معاجلــة املعلومــات وإتاحــة  •

االتصال بالوسائل اإللكترونية(٣) 
يعـين هـذا التعريـــف أن قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يشــمل املعــدات 
ــات  واخلدمـات املتعلقـة باإلذاعـة واحلوسـبة واالتصـاالت ومجيعـها تنطـوي علـى إدخـال املعلوم

وعرضها إلكترونياً. 
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ميادين الدراسات التحليلية   ثالثا -
توجد أساليب متنوعة لتنظيم إحصاءات تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت ألغـراض  - ٣
الدراسـات التحليليـة. فـالعديد مـن األنشـطة الوطنيـة والدوليـــة لتجميــع البيانــات تتنــاول هــذا 

املوضوع من ثالثة مناظري خمتلفة(٤): 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •

البنية التحتية  •

االستخدامات  •
 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ألف -
إن فئـة قطـاع تكنولوجيـا املعلومـــات واالتصــاالت تشــمل اإلحصــاءات الــيت تصــف  - ٤
أنشـطة قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت. وتتضمـن هـذه اإلحصـــاءات بيانــات مثــل 
عدد الشركات العاملة يف قطاع تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت وحجـم األعمـال والقيمـة 
املضافة واإلنفاق الرأمسايل والتجارة(٥) والعمالة. ويرتكز تصنيـف قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات 
واالتصـاالت علـى أعمـال منظمـة التعـاون والتنميـة والـيت أدت إىل هيكـل بديـل مت وضعـه مــن 
أجل ”التصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة“، النسـخة املنقحـة رقـم 
(٦). وقد مت جتميع بيانـات عـن قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت 

(ISIC Rev. 3.1) 1.3

على هذا األساس، وهذه البيانات متوفرة عـن معظـم دول منظمـة التعـاون والتنميـة(٧). وتقـوم 
هذه املنظمة واملكتـب اإلحصـائي األورويب بنشـر إحصـاءات عـن هـذا القطـاع علـى موقعـهما 
اإللكـتروين علـى الويـب(٨). وعلـى الرغـم مـن أن اهليكــل البديــل احملــدد يف إطــار ”التصنيــف 
I) يتيـح للبلـدان إمكانيـــة جتميــع  SIC Rev. 3.1) الصنـاعي الـدويل املوحـد“ املشـار إليـه أعـاله
ـــرة  بيانـات عـن قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـى أسـاس البيانـات الوطنيـة املتوف
لديها، ال يقوم بذلـك إال القليـل مـن البلـدان الناميـة، وال توجـد قـاعدة بيانـات دوليـة تتضمـن 

بيانات عن معظم بلدان العامل. 
 

البنية التحتية  باء -
دأب االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وهـو الوكالـة املتخصصـــة لألمــم املتحــدة يف جمــال  - ٥
االتصـاالت، علـى جتميـع اإلحصـاءات املتعلقـة بالبنيـة التحتيـة يف قطـاع االتصـــاالت وحفظــها 
ونشـرها، وذلـك منـذ مـا يزيـد علـى ثالثـني عامـــاً. وينشــر االحتــاد هــذه البيانــات يف احلوليــة 
اإلحصائية السنوية كمـا يوفرهـا بشـكل إلكـتروين يف قـاعدة بيانـات مؤشـرات االتصـاالت يف 
ـــدة  العـامل. وتـرد قائمـة اإلحصـاءات املتوفـرة والتعـاريف يف توصيـات خضعـت ملراجعـات عدي
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على مر السنني نظرًا إىل التطور السريع الذي تشـهده الشـبكات والتكنولوجيـات. وآخـر مـرة 
جرى فيها حتديث هذه القائمة لدى انعقاد االجتماع املعـين مبؤشـرات االتصـاالت/تكنولوجيـا 

املعلومات واالتصاالت يف العامل املنعقد يف جنيف يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣(٩) 
وتتوفر البيانات عن حوايل مائيت بلد يف شكل سلسلة زمنية سـنوية تغطـي الفـترة منـذ  - ٦
عـام ١٩٦٠. وتسـتند هـذه البيانـات إىل املعلومـات الـيت تتضمنـها السـجالت اإلداريـة املتوفــرة 
ـــات الوطنيــة املســؤولة عــن االتصــاالت/تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مثــل  لـدى اهليئ

الوزارات واهليئات التنظيمية. 
 

االستخدامات  جيم -
جيـري بصـورة عامـة إعـداد اإلحصـاءات اخلاصـــة باالســتخدامات مــن خــالل جتميــع  - ٧
البيانات الواردة يف الدراسات االستقصائية فيمـا يتعلـق بعـدد مسـتعملي تكنولوجيـا املعلومـات 
واالتصـاالت وأنـواع االسـتخدامات. وتشـمل البيانـات باإلضافـة إىل عـدد املســـتعملني، عــدد 
املنـازل الـيت تتوفـر لديـها أجـهزة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، ومـدى توفـر إمكانيـــات 
هذه التكنولوجيا. وجيري تصنيف املسـتعملني يف قطاعـات تضـم األفـراد واملنـازل والشـركات 

التجارية واملؤسسات التعليمية واحلكومية. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إطــار رمســــي شـــامل يضـــم اإلحصـــاءات اخلاصـــة  - ٨
باسـتخدامات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، بـدأ يظـهر اتفـاق يف اآلراء علـى التعــاريف 
ـــى األصعــدة الوطنيــة  واخلطـوط التوجيهيـة واملنـهجيات، وفقـاً ملـا جتسـده مبـادرات عديـدة عل
واإلقليميـة والدوليـة. فعلـى سـبيل املثـال، أجريـت دراسـات اسـتقصائية منوذجيـــة يف كــل مــن 
ـــق  منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصــائي األورويب فيمــا يتعل
ـــاقتراح(١١)  بالبيانـات الـيت تتنـاول األفـراد واملنـازل وقطـاع األعمـال التجاريـة(١٠). ومت التقـدم ب
خطـوط توجيهيـة بشـأن إحصـــاءات تكنولوجيـــــا املعلومــات واالتصــاالت يف جمــال التعليــم، 
ولكـن يف اجملـاالت التعليميـة واحلكوميـة خصوصـاً، ُتَعـد املنـهجيات املتفـــق عليــها عامليــاً شــبه 
منعدمـة، والبيانـات شـحيحة، وإمكانيـة املقارنـة بـني البيانـات حمـدودة. وجديـر بـالذكر أنــه يف 
بعض احلاالت ميكن استخدام السجالت اإلدارية يف جتميع بيانات عـن بعـض االسـتخدامات، 
وهـذا ينطبـق خصوصـاً علـــى القطــاعني التعليمــي واحلكومــي، حيــث تقــوم الــوزارات عــادًة 
بتجميـع أنـواع أخـرى مـن البيانـات وحفظـها (مثـــل عــدد املــدارس وعــدد الطــالب أو عــدد 

موظفي احلكومة). 
أمــا البيانــات اخلاصــة بالنفــاذ إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، فيمــا يتعلـــق  - ٩
باملنـازل واألفـراد خصوصـاً، فتتـوىل جتميعـــها هيئــات البحــوث التابعــة للقطــاع اخلــاص، وإن 
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كانت املكاتب اإلحصائية الوطنية قد بدأت جتميعها بشكل متزايد. وقد أجـرى مخسـون بلـدًا 
من البلدان املتقدمة والبلدان الناشئة دراسـات اسـتقصائية عـن مسـتعملي اإلنـترنت لديـها. أمـا 
املعلومات املتوفرة املوثوق هبا عن استخدام اإلنـترنت يف البلـدان الناميـة، ال سـيما أقـل البلـدان 
منـوًا، فـهي شـحيحة. فعلـى سـبيل املثـال، أجريـت دراسـة اســـتقصائية وطنيــة واحــدة يف قــارة 

أفريقيا كلها عن استخدام اإلنترنت. 
وقد حدد االحتاد الـدويل لالتصـاالت يف عـام ٢٠٠٣ مؤشـرات أساسـية لقيـاس توفـر  - ١٠
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف املنــازل والشــركات التجاريــة والقطــــاعني التعليمـــي 
واحلكومي. وقام االحتاد بتجميع أحدث البيانات املتوفرة ونشـرها يف تقريـر تنميـة االتصـاالت 
يف العامل لعام ٢٠٠٣. وإضافةً إىل ذلك، تنشر منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
واملكتب اإلحصائي األورويب بانتظام مؤشرات عن اسـتخدامات األفـراد واملنـازل والشـركات 

التجارية. 
 

األهداف اإلمنائية لأللفية   رابعا -
أقـر إعـالن األلفيـة بـأن تكنولوجيـا املعلومـــات واالتصــاالت هــي أداة هامــة لتحقيــق  - ١١
ــــة الـــيت ينشـــدها اإلعـــالن بصفـــة عامـــة. فبوســـع تكنولوجيـــا املعلومـــات  األهــداف اإلمنائي
ـــات التعليميــة  واالتصـاالت، يف مجلـة أمـور، أن تسـاعد يف ختفيـف حـدة الفقـر وحتسـني اخلدم
املقدمـة وخدمـات الرعايـة الصحيـة، وحتسـني إمكانيـة الوصـول إىل اخلدمـــات احلكوميــة. ويف 
إطـار اإلعـالن، ويف إطـار اهلـدف الفرعـي الثـــامن عشــر ضمــن اهلــدف الرئيســي الثــامن مــن 
ــــاص إلتاحـــة فوائـــد  اإلعــالن يدعــو املوقعــني علــى اإلعــالن إىل ”التعــاون مــع القطــاع اخل

التكنولوجيات اجلديدة للجميع، وخاصةً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت“(١٢). 
وأنيطت باالحتاد مهمـة توفـري املؤشـرات الالزمـة لقيـاس هـذا اهلـدف بـالتحديد. ومـن  - ١٢
بني األهداف املختلفة اليت وضعها إعالن األلفية، يعترب اهلدف الفرعي الثامن عشر هـو اهلـدف 
األكثر اتساعاً (ألنه يثـري مسـائل تتعلـق بنوعيـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت الـيت ينبغـي 
إتاحتها، وملن تتاح ويف أي إطار زمين). وكان ال بد من مراعـاة العالقـة العكسـية بـني املؤشـر 
األمثل واملؤشر املستعمل على نطاق واسع. وإضافة إىل ذلـك، كـان البـد يف وضـع املؤشـرات 
املتعلقة بأهداف إعالن األلفية أال يزيد عدد هذه املؤشرات عـن القـدر الـذي يسـمح بـالتحكم 
فيها وتغطيتها. ومراعـاًة هلـذه االعتبـارات، مت اختيـار ثالثـة مؤشـرات لقيـاس توفـر تكنولوجيـا 

املعلومات واالتصاالت يف خمتلف البلدان، هي: 
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عدد املشتركني يف اخلدمة اهلاتفية (الثابتة واملتنقلة) لكل مائة نسمة  •

عدد احلواسيب الشخصية لكل مائة نسمة  •

عدد مستعملي اإلنترنت لكل مائة نسمة  •

واختريت املؤشرات ومت اختيار اهلواتـف احملمولـة واحلواسـيب واإلنـترنت، ألن اهلـدف اشـترط 
على ... مزايا التكنولوجيات اجلديـدة. فضـالً عـن ذلـك، فـاخلطوط اهلاتفيـة الثابتـة، باإلضافـة 
إىل أهنا يف حد ذاهتا تشكل جزءًا من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فـهي تشـكل كذلـك 
املسلك الرئيسي للدخول إىل اإلنترنت. واحلق أن هناك نوع من الترابط الوثيق بـني املؤشـرات 
الثالثـة، إذ إن أول سـبل الدخـول إىل اإلنـترنت هـو اسـتعمال خـــط هــاتف ثــابت وحاســوب 
شخصي. وتستند هذه املؤشرات الثالثة إىل توفر البنية التحتية، إذ تعترب الشـبكات وإمكانيـات 
التوصيـل بـاإلنترنت مـن الشـروط األساسـية إلتاحـة مزايـا تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــاالت 
اليت يشري إليها اهلدف. غري أن البنية التحتيـة ليسـت العـامل الوحيـد املؤثـر يف توفـر تكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت. فقد وضع االحتاد الدويل لالتصاالت رقماً قياســياً مركبـاً أمسـاه مؤشـر 
النفاذ الرقمي الذي ميكن اسـتعماله يف تتبـع التقـدم يف تنفيـذ اهلـدف الثـامن عشـر(١٣). وتوجـد 

املؤشرات الثالثة يف قاعدة بيانات مؤشرات األلفية(١٢). 
 

النقاط اليت ستتم مناقشتها  خامسا -
 

وثيقة إطارية. توجد حاجة إىل إدراج خمتلف البيانات اخلاصة بتكنولوجيـا املعلومـات  •

واالتصاالت يف إطار شامل موحـد. فقـد اقـترح كـل مـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت 
واملكتب اإلحصائي األورويب ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي العديـد 
مـن املؤشـرات والتعـاريف واملنـهجيات، كمـــا اقــترحت أيضــاً جمــاالت بعينــها (مثــل 
ـــال التعليــم). وقــد بــدأت منظمــة التعــاون  تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف جم
والتنميــة منــذ ٢٠٠٢ الســعي لتحديــد إطــــار عـــام يســـمح بقيـــاس تطـــور اقتصـــاد 

املعلومات. ويلزم جتميع هذه املبادرات والوثائق يف وثيقة إطارية واحدة. 
التعـاون. البـــد مــن توثيــق جــهود التعــاون. وقــد قطعــت منظمــة التعــاون والتنميــة  •
واملكتـب اإلحصـائي األورويب شـوطاً كبـريًا يف العمـل يف هـذا امليـدان، ولكـن يقتصـــر 
ـــهجيات  احلصـول علـى بعـض هـذه املعلومـات علـى أعضائـهما. وأحيانـاً ال تكـون املن
املتبعة مالئمة للبلدان النامية (مثالً براءات االخـتراع ال تكـون دائمـاً مالئمـة هلـا بينمـا 
يعتـرب النفـاذ اجملتمعـي أهـم)، وأحيانـاً أخـرى ال تتنـاول هـذه املنـــهجيات االهتمامــات 
األساسـية للمجتمـع الـدويل (مثـل الفقـر واملسـاواة بـني اجلنسـني). وتســـعى منظمــات 
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دولية عديدة مثل االحتاد الدويل لالتصاالت إىل تعريــف املنـهجيات وجتميـع البيانـات، 
ولكنها مل حتظ حىت اآلن إال بتعـاون حمـدود مـن جـانب اجلـهات الرمسيـة. واشـتركت 
ست منظمات دولية مؤخرًا يف استضافة ورشة عمل على هامش القمة العامليـة جملتمـع 
املعلومات حول موضوع اإلحصاءات واملؤشرات القياسية جملتمع املعلومـات، فكـانت 

مبثابة خطوة إىل األمام(١٤). 
قاعدة بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فيمـا تـتزايد اإلحصـاءات املتوفـرة  •

عـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، لكنـها متنـاثرة يف تقـارير خمتلفـة ومنظمـــات 
عديدة. ولذا توجد حاجة إىل جتميـع هـذه املعلومـات يف قـاعدة بيانـات مركزيـة و/أو 
علـى الشـبكة العامليـة علـــى أن تتضمــن كذلــك املنــهجيات والتعــاريف ذات الصلــة. 
ولكن يفوق هذا العمل نطاق اختصاص أي منظمة من املنظمات املعنيـة. وإمنـا توجـد 
ـــة لأللفيــة حيــث  إمكانيـة لتحقيـق ذلـك باتبـاع النـهج املتبـع إلعـالن األهـداف اإلمنائي
تكون منظمات خمتلفة مسؤولة عن جتميع جمموعات خمتلفة مـن البيانـات الـيت ترسـلها 
فيما بعد لتصب يف مســتودع بيانـات مركـزي. وأحـد أمثلـة ذلـك هـو اجلـدول الـذي 
أعــده البنــك الــدويل ويشــار إليــه باســم جــدول ”حملــة عــن تكنولوجيــا املعلومـــات 
ـــة  واالتصـاالت“، وتصـب فيـه بيانـات مـن عـدة مصـادر هبـدف توفـري دراسـات قطري

موجزة(١٥). 
بنـاء القـدرات. توجـد حاجـة إىل تعزيـز املســـاعدات املقدمــة للبلــدان الناميــة هبــدف  •

تقليص الفجوة اإلحصائية. ويشمل ذلـك زيـادة الوعـي بأمهيـة إحصـاءات تكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت بالنسبة إىل التخطيط الوطين ورصـد السياسـات. كمـا يشـمل 
ـــات واالتصــاالت  ذلـك تضـافر جـهود الـوزارات العاملـة يف قطـاع تكنولوجيـا املعلوم
واملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة، للعمـل معـاً علـى حتسـني سـبل توفـري البيانـات. وميكــن 
كذلك للوكاالت اإلحصائية الوطنية أن تدرس إمكانيـة إدراج أسـئلة عـن تكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت يف دراسـاهتا االسـتقصائية عـن املنـازل. وأخـريًا، توجـد حاجـة 
إىل املسـاعدات التقنيـة واملاليـة لتوضيـح املنـهجيات ومتويـــل الدراســات االســتقصائية. 
ومن املقرر أن ينظم االحتــاد الـدويل لالتصـاالت ورشـة عمـل حـول هـذا املوضـوع يف 
عام ٢٠٠٤ فيما يتعلق مبنطقة اجلنوب األفريقي. ومن املـأمول فيـه أن تبـذل وكـاالت 

دولية أخرى ووكاالت متويل ثنائية أيضا اجلهود املمكنة يف هذا اجملال. 
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احلواشي 

يود االحتاد الدويل لالتصاالت أن يشكر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي، وخيـص بـالذكر السـيد  (١)
أندرو ويكوف، ملا أعرب عنه من تعليقات مفيدة على هذه الوثيقة. 

 .http://www.itu.int.wsis انظر املوقع اإللكتروين للقمة العاملية جملتمع املعلومات (٢)
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، ٢٠٠٣.  اقـتراح حنـو إعـداد قائمـة مؤشـرات أساسـية لقيـــاس  (٣)

 .http://www.oecd.org/dataoecd/3/322453185.pdf.،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تتبـــع بلـــدان الشمـــال مثـــالً هـــذا اإلطـــار العملـي يف إعـــداد إحصاءاتــــها اخلاصـــــة بتكنولوجيــا املعلومــات  (٤)
واالتصـاالت. انظـــر: جملــس وزراء دول الشــمال، ٢٠٠٢، إحصــاءات جمتمــع املعلومــات يف دول الشــمال، 

 .http://www.stat.fi/tk/yr/tietoyhteiskunta/nordic_iss_02.pdf

وتوجـد اختالفـات هيكليـة هبـذا الشـأن، فمثـالً تقـوم منظمـــة التعــاون والتنميــة (٢٠٠٣) بتحليــل إحصــاءات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس عوامل منـها االسـتعداد (البنيـة التحتيـة، والتجـارة، واملؤهـالت) 
والعرض واالستخدام (قطاع تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، االسـتخدام يف املنـازل واالسـتخدام الفـردي 
والتجاري، وبراءات االختراع). وجاء اقتراح من أستراليا بإطار عملي آخـر يتعلـق مبيـدان أمشـل هـو ”اقتصـاد 
جمتمع املعرفة“ ويضم ثالث فئـات رئيسـية: االبتكـار واملشـاريع التجاريـة، ورأس املـال البشـري، وتكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت. ويضاف إىل ذلك فئتان داعمتان مها: السياق، واآلثار االقتصادية واالجتماعيـة. انظـر 

 .http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/fe633d1d2b900671ca256c220025e8a3?OpenDocument

أعدت اإلحصاءات التجارية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت علـى أسـاس النظـام املنسـق (النسـخة  (٥)
املنقحة ١) وهي متوفرة يف قاعدة بيانات األمم املتحدة بشأن جتارة السلع األساسية (UN COMTRADE)، انظر 

 .http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx

 .http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regat.asp?Lg=1 انظر (٦)
على سبيل املثال، مجعت أيرلندا بيانـات عـن قطـاع املعلومـات واالتصـاالت لديـها علـى أسـاس تعـداد اإلنتـاج  (٧)
الصنـاعي والتحقيـق السـنوي اخلـاص بقطـاع اخلدمـات. وتغطـي البيانـات عـدد الشـركات التجاريـــة والعمالــة 
وحجـم األعمـال والقيمـة املضافـة. انظـر مكتـــب اإلحصــاء املركــزي، 2003. إحصــاءات جمتمــع املعلومــات، 

 .http://www.cso.ie/principalstats/ictirelandjune2003.html

 http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/ و http://www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy انظـــــــــــــــر (٨)
 .datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-NP-03-038-__-N-EN&type=pdf

املنشورات املذكورة والقائمة والتعاريف اخلاصة واإلحصاءات املوحدة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت  (٩)
(كتيب مؤشرات االتصاالت) وغري ذلك من معلومات عن االجتماع املعين مبؤشـرات االتصـاالت/تكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت يف العامل، ترد يف الصفحـة املخصصـة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـى املوقـع 

 .http://www.itu.int/ict اإللكتروين لالحتاد على الويب
ترد أمثلة عن الدراسات االستقصائية يف االحتاد الدويل لالتصاالت، ٢٠٠٣. انظر تقريـر تنميـة االتصـاالت يف  (١٠)

 .http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_03/index.html ،العامل
منظمة اليونسكو، ٢٠٠٣. مصفوفة مؤشرات األداء عن تكنولوجيــا املعلومـات واالتصـاالت يف جمـال التعليـم،  (١١)

 .http://www.unece.org/stats/documents/ces/sem.52/wp.1.e.pdf

 .http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp :انظر قاعدة بيانات مؤشرات األلفية (١٢)
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 .http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai انظر (١٣)
اشتركت ست هيئات يف تنظيم ورشة عمـل عـن رصـد بيانـات جمتمـع املعلومـات: بيانـات ومؤشـرات قياسـية  (١٤)
ومنهجيات، يف جنيف، يومي ٨ و ٩ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣. هـذه اهليئـات هـي: جلنـة األمـم املتحـدة 
االقتصادية ألوروبا، واملكتب اإلحصائي األورويب، واالحتاد الـدويل لالتصـاالت، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف 

 .http://www.unece.org/stats/documents/2003.12.wsis.htm امليدان االقتصادي واألونكتاد واليونسكو. انظر
انظــــر جــــداول ”حملــــة عــــن تكنولوجيــــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت“ علـــــى موقـــــع البنـــــك الـــــدويل:  (١٥)

 .http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html

 

 


