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 *من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 

 تكنولوجياإحصاءات العلم وال: بنود للعلم
   

مديرية العلم والتكنولوجيا والصناعة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف               
 والثقافة امليدان االقتصادي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم

  
 مذكرة من األمني العام  

 
يتــشرف األمــني العــام بــأن يقــدم هــذا التقريــر إىل اللجنــة اإلحــصائية بنــاء علــى طلــب   
ويتناول التقرير، الذي أعدته مديريـة العلـم والتكنولوجيـا          **.  يف دورهتا الثامنة والثالثني    اللجنة

والصناعة التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ومعهـد اليونـسكو لإلحـصاء،                   
ــا     ــة يف جمــال إحــصاءات العلــم والتكنولوجي ــة واملقبل ــة . بــشكل تفــصيلي، اخلطــط احلالي واللجن

 . ة لإلحاطة علما هبذا التقريرمدعو
 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
، الفــصل )E/2007/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٧الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر  ** 

 ).ألف(األول 
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تقرير أعدته مديرية العلم والتكنولوجيا والصناعة التابعة ملنظمـة التعـاون             
 والتنمية يف امليدان االقتصادي ومعهد اليونسكو لإلحصاء

 
 مقدمة -أوال  

أعد هذا التقرير استجابة للطلب الدوري للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بـشأن حالـة               - ١
ويقدم التقرير اخلطوط العريضة للحالة الراهنة، ويسلط الـضوء         . ءات العلم والتكنولوجيا  إحصا

وقد أعد التقرير بشكل مشترك بـني معهـد     . على بعض التحديات وعلى تطورات مقبلة خمتارة      
اليونسكو لإلحصاء ومديرية العلم والتكنولوجيـا والـصناعة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف                 

ويتزايد االعتراف بأمهية العلم يف جمال التنمية، وفقا للتأكيـدات الـواردة يف            . االقتصاديامليدان  
وهـي ليـست إال ثـالث       . ، ومشروع األلفية، ومفوضية أفريقيا    ٢٠٠٥تقارير مؤمتر قمة األلفية     

وتعترب إحصاءات العلم والتكنولوجيا من املتطلبات األساسية لفهم العمليـات          . مبادرات حديثة 
تــؤثر هبــا التنميــة علــى اجملتمعــات واقتــصاداهتا، وهــي تــأثريات تتفــاوت بــشكل كــبري علــى الــيت 

وتناقش يف هذا التقرير إحصاءات العلـم والتكنولوجيـا املتعلقـة بالبحـث والتنميـة               . امتداد العامل 
واالبتكار واملوارد البشرية املتعلقة بـالعلم والتكنولوجيـا وبـراءات االختـراع، وبالتكنولوجيـات        

وحتتـاج املفـاهيم والتـصنيفات    . ات األغراض العامة من قبيـل التكنولوجيـا األحيائيـة والنانويـة         ذ
واملنهجيات املستخدمة يف إحـصاءات العلـم والتكنولوجيـا إىل االسـتكمال والتحـديث بـشكل                

 الناشئة، الـيت قـد ال يـسهل اسـتيعاهبا داخـل             تمنتظم كي تغطي اجملاالت العلمية والتكنولوجيا     
 ).كالتكنولوجيا األحيائية والنانوية(القائمة جبانب أهنا قد تكون متعددة املناحي األطر 

 
 طريقة العمل املتعلقة بإحصاءات العلم والتكنولوجيا -ثانيا  
 معهد اليونسكو لإلحصاء -ألف  

يعترب معهد اليونسكو لإلحصاء الوكالة الرائدة يف منظومة األمم املتحـدة املعنيـة جبمـع                - ٢
وقد أعاد املعهد إطـالق برناجمـه إلحـصاءات العلـم والتكنولوجيـا،             . ت العلم والتكنولوجيا  بيانا

، إثــر مــشاورة عامليــة النطــاق مــع الــدول      )E/CN.3/2004/15انظــر الوثيقــة   (٢٠٠٤يف عــام 
 . )١(األعضاء واخلرباء

 وتتمثل خطوط العمل الرئيسية ملعهد اليونـسكو لإلحـصاء يف جمـال إحـصاءات العلـوم           - ٣
تنفيــذ الدراســات االستقــصائية والقيــام بــدور الوصــي علــى البيانــات؛   : والتكنولوجيــا يف اآليت

_________________ 
ــتراتيجية معهـــــد اليونـــــسكو لإلحـــــصاء، اليونـــــسكو    )١(   وهـــــي متاحـــــة علـــــى  ،٢٠٠٤انظـــــر وثيقـــــة اســـ

www.uis.unesco.org. 
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والتــدريب وبنــاء القــدرات يف جمــال إحــصاءات العلــم والتكنولوجيــا؛ ووضــع املعــايري وإعــداد    
ــاون املكثـــف      ــار التعـ ــشورات؛ وذلـــك يف إطـ ــدار املنـ ــيالت وإصـ ــراء التحلـ ــهجيات؛ وإجـ املنـ

مــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة واحلكوميــة الدوليــة، ومــع منظمــات   والــشراكات مــع املنظ
 .اجملتمع املدين

 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي -باء  

تنفذ منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي عملـها املتعلـق بإحـصاءات العلـم             - ٤
جنــة املعنيــة بــسياسات العلــم والتكنولوجيــا، والتكنولوجيــا مــن خــالل الفريــق العامــل التــابع لل 

وتــرأس فريــق اخلــرباء . املــسمى فريــق اخلــرباء الــوطنيني املعنــيني مبؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا  
ــدا       ــا وبلجيكــا وفنلن ــا إيطالي ــة، مبــساعدة مكتــب يــضم حالي ــة اإلحــصاء الكندي ــوطنيني وكال ال

 الـذي يعمـل مـع أمانـة منظمـة التعـاون             ويتوىل املكتـب،  .  واليابان ةوالواليات املتحدة األمريكي  
والتنمية يف امليدان االقتصادي، إعداد جدول ثنـائي الـسنوات للمـشاريع الـيت يـتم استعراضـها،           
وجتري مناقـشتها وحتـدد أولوياهتـا مـن قبـل اللجنـة لتـصبح يف هنايـة املطـاف جـزءا مـن برنـامج                          

كنولوجيا حتتـل علـى الـدوام مرتبـة     وكانت األنشطة املتعلقة بإحصاءات العلم والت . عملها العام 
متقدمة بني أولويات اللجنة، يف السنوات األخرية، كمـا أن املنـهجيات واملؤشـرات واألعمـال                
الكمية املتعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا كانـت تقـيم مـن بـني األشـياء األعلـى درجـة، مـن حيـث                       

يني أيضا نشاطا خاصـا بـه حتـت    وينفد فريق اخلرباء الوطن. اجلودة والتأثري على املنظمة بأكملها  
، بغيـــة إعـــداد مؤشـــرات جديـــدة لالســـتجابة لـــتغريات الـــسياسات   “بلـــو ســـكاي”مـــسمى 

واسـتعرض آخـر مـؤمتر عقـده الفريـق،          . واحتياجات املستعملني يف سـاحة العلـم والتكنولوجيـا        
ــو”باســم  ــاين  بل ــول “ســكاي الث ــاوا، يف أيل ــدم احملــرز  ا)٢(٢٠٠٦ســبتمرب /، يف أوت  وحــدد لتق
وأصـبحت جمموعـة خمتـارة      . انيات األعمال املقبلة املتعلقة بإحـصاءات العلـم والتكنولوجيـا         إمك

مؤشـرات العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف         من ورقـات املـؤمتر اآلن جـزءا مـن كتـاب معنـون               
 إىل اجملتمـع الـدويل علـى وجـه     ، وهـو موجـه  )٣(االسـتجابة الحتياجـات الـسياسات     : عامل متغري 
ــرق        وجيتمــع. العمــوم ــاجل ف ــا تع ــام، بينم ــرة يف الع ــة، م ــسة عام ــوطنيني يف جل ــق اخلــرباء ال  فري

وتعمـل فـرق العمـل أو األفرقـة املخصـصة      . وحلقات العمل مسائل معينة بـشكل أكثـر تركيـزا     
والبحـث  التابعة للفريق يف الوقـت الـراهن علـى إضـفاء الـسمة الدوليـة علـى البحـث والتنميـة؛                      

احلوافز الضريبية املتعلقة بالبحث والتنمية؛ وإحـصاءات بـراءات         ؛ و والتنمية واحلسابات الوطنية  
. حلـاملي درجـات الـدكتوراه     املسارات الوظيفية   االختراع؛ وإحصاءات التكنولوجيا احليوية؛ و    

_________________ 
 . www.oecd.org/sti/blueskyconferenceانظر  )٢( 
 . ٢٠٠٧سبتمرب /باريس، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أيلول )٣( 
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ومت تأسيس فريق عامل جديد معـين بالتكنولوجيـا النانويـة تـابع للجنـة املعنيـة بـسياسات العلـم                     
 بلـدا مـن أعـضاء    ٣٠  الـوطنيني يت حتـضر اجتمـاع فريـق اخلـرباء        ل الوفـود الـ    ثـ ومت. والتكنولوجيا

ــة يف   ــاون والتنمي ــى   املمنظمــة التع ــصادي، عــالوة عل ــدان االقت ــة  مخــسةي ــدان مراقب االحتــاد ( بل
 للمكتـب اإلحـصائي للجماعـات       ني، وممـثل  )الروسي وإسرائيل وجنوب أفريقيا وشيلي والصني     
عنيــة مبؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا، والــشراكة  األوروبيــة، واليونــسكو، والــشبكة اإلقليميــة امل

 .اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
 

 املنظمات األخرى -جيم  
يقوم املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، باالشتراك مع منظمة التعـاون والتنميـة             - ٥

يـضا  وهـو جيمـع أ    ). مـرتني يف العـام    (يف امليدان االقتصادي، جبمع إحـصاءات البحـث والتنميـة           
إحصاءات االبتكار، من الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب واملنطقـة االقتـصادية األوروبيـة،                 
والبلدان املرشحة لعضوية االحتاد األورويب، واالحتاد الروسي من خـالل الدراسـة االستقـصائية              

صاءات ويـشارك الفريـق العامـل التـابع للمكتـب واملعـين بإحـ             . عن االبتكار يف اجملتمعات احمللية    
يف تنفيـذ أعمـال منهجيـة    ) إحصاءات العلم والتكنولوجيا والصناعة(البحث والتنمية واالبتكار  

وعمل الفريق عن كثب مع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                . يف جماالت خمتلفة  
وتطبـق  . على تنقيح دليلي أوسلو وفراسكايت، عالوة على تنقيح مبادئ توجيهيـة تقنيـة أخـرى              

يف الدراســة االستقــصائية عــن االبتكــار يف اجملتمعــات احملليــة، الــيت أعــدها ونــسقها املكتــب         
اإلحصائي، مبادئ أوسلو التوجيهية للقياس، بصورة تتيح مقارنتـها علـى نطـاق بلـدان االحتـاد                 

، وسـيتم   ٢٠٠٧نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين وبدأ إعداد الدراسـة االستقـصائية التاليـة، يف          . األورويب
 .٢٠٠٩ يف العمل امليداين يف عام الشروع

ــرية،      - ٦ ــبري خـــالل الـــسنوات األخـ ــامل، وبقـــدر كـ ــاطق أخـــرى يف العـ وقـــد عـــززت منـ
ففي أمريكـا الالتينيـة، بـدأت شـبكة البلـدان           . على إنتاج إحصاءات للعلم والتكنولوجيا     قدرهتا

، حتـت رعايـة     ١٩٩٥ األمريكية املعنية مبؤشـرات العلـم والتكنولوجيـا أنـشطتها، يف             -األيبريية  
ــبريي  ــامج األيـ ــوجي -الربنـ ــي والتكنولـ ــاون العلمـ ــشر  .  األمريكـــي للتعـ ــشبكة وتنـ ــع الـ وجتمـ

إحصاءات عن البحث والتنمية واالبتكارات من بلدان أمريكا الالتينية، وتعمـل أيـضا يف جمـال                
 ويف أفريقيــا، أطلــق. الدراســات املتــصلة باملــسائل املنهجيــة والتــدريب علــى الــصعيد اإلقليمــي  

اجمللس الوزاري األفريقي املعين بـالعلم والتكنولوجيـا للتـو مبادرتـه األفريقيـة املتعلقـة مبؤشـرات                   
العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار، الــيت تتــضمن تأســيس مرصــد أفريقــي للعلــم والتكنولوجيــا         

 .واالبتكار
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 املنشورات وقواعد البيانات -دال  
بحث والتنميـة للـشعبة اإلحـصائية بـاألمم        يوفر معهد اليونسكو لإلحصاء إحصاءات ال      - ٧

، ولربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         )من أجل إعـداد حوليـة األمـم املتحـدة اإلحـصائية           (املتحدة  
، ولغريهـم   )من أجل مؤشرات التنمية العاملية    (، وللبنك الدويل    )من أجل تقرير التنمية البشرية    (

بياناته العاملية إلحصاءات البحث والتنميـة      ويتيح املعهد قاعدة    . من أصحاب املصلحة اآلخرين   
ــايل    ــع التـ ــت، يف املوقـ ــى اإلنترنـ ــشرات مواضـــيعية     .www.uis.unesco.org: علـ ــتج نـ ــد أنـ وقـ

وصحائف وقائع بشأن موضـوعات مـن قبيـل تطـور اإلنفـاق علـى البحـث والتنميـة يف العـامل،                      
لنـــصوص واملعلومـــات علـــى البلـــدان الناميـــة، واملـــرأة يف جمـــال العلـــم وتطبيــق طرائـــق قيـــاس ا 

 .والتكنولوجيا
وتتاح منشورات منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف صـورة مطبوعـات                 - ٨

علـــى أقـــراص مدجمـــة أو مـــن خـــالل وصـــلة اإلحالـــة اإللكترونيـــة        (أو ملفـــات إلكترونيـــة  
SourceOECD(   ــوى قواعــ ــي تعكــس حمت ــة ، وه ــات املنظم ــشورات  . د بيان ــذه املن ــشمل ه : وت

ويصدر كـل منـهما مـرة    املؤشرات الرئيسية للعلم والتكنولوجيا؛ وإحصاءات البحث والتنمية،    
كل عامني؛ وقاعدة البيانات التحليليـة املتعلقـة بأنـشطة البحـث والتنميـة، وهـي قاعـدة بيانـات             

البيانـات مـن أجـل تـصحيح مـا يطـرأ            حتليلية تستخدمها أمانة املنظمـة إلدخـال تعـديالت علـى            
ــب نقــص     ــات وجوان ــن احنراف ــا م ــة     . عليه ــذه يف صــورة إلكتروني ــات ه ــدة البيان ــصدر قاع وت

وتشمل املنشورات األخرى يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا مـوجز            . ومطبوعة معا، مرة كل عام    
يـصدر  إحصاءات براءات االختراع السنوي ومنشور إحـصاءات التكنولوجيـا األحيائيـة الـذي              

ــامني  ــل عـ ــم       . كـ ــرات للعلـ ــة مؤشـ ــتج املنظمـ ــية، تنـ ــشورات القياسـ ــذه املنـ ــافة إىل هـ وباإلضـ
والتكنولوجيــا يف عــدد مــن املنــشورات األخــرى مثــل ســجل العلــوم والتكنولوجيــا والــصناعة،  
الــذي يعطــي صــورة شــاملة لالبتكــار علــى مــستوى البلــدان ولــألداء علــى مــستوى االقتــصاد    

 ).www.oecd.org/sti/scoreboard: انظر(العاملي 
ويف ما يتعلق باألعمال اجلديدة والناشئة ذات الـسمة اإلحـصائية واملنهجيـة، تـستخدم                - ٩

وتتـضمن التقـارير الـيت    . املنظمة بشكل متزايد سلسلة ورقات العمـل اخلاصـة هبـا كـأداة للنـشر      
ن خصائص العمـل وتـنقالت محلـة درجـة الـدكتوراه علـى الـصعيد        صدرت مؤخرا دراسات ع 

الدويل، وبراءات االختراع املتعلقة بالتكنولوجيـا النانونيـة، ومؤشـرات البـث الفـوري لـرباءات                
 ).www.oece.org/sti/workingpapers: انظر(االختراع 

كتب اإلحصائي للجماعات األوروبية إحـصاءاته للبحـث والتنميـة يف إطـار             ويصدر امل  - ١٠
 .إحصاءات العلم والتكنولوجيا، على قاعدة بيانات نيو كرونوس: ٩املوضوع 

 

http://www.uis.unesco.org/
http://www.oecd.org/sti/scoreboard
http://www.oece.org/sti/workingpapers
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 العمل احلايل والتحديات املقبلة -ثالثا  
شهدت إحصاءات العلـوم تغـريات ملموسـة كـثرية منـذ صـدور التقريـر األخـري ملعهـد                     - ١١

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املقدم إىل اللجنـة اإلحـصائية            /و لإلحصاء اليونسك
وأنــشأ معهــد اليونــسكو لإلحــصاءات جمموعــة عامليــة جديــدة مــن إحــصاءات  . لألمــم املتحــدة
وأعدت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي إطـار قيـاس يف جمـال               . البحث والتنمية 
. حيائية، وهي بسبيل الـشروع يف مـسعى مـشابه يف جمـال التكنولوجيـا النانونيـة            التكنولوجيا األ 

وعقد فريق اخلرباء الوطنيني املعنيني مبؤشرات العلم والتكنولوجيا أيضا مـؤمتره الثـاين ملؤشـرات          
العلم والتكنولوجيا، الذي يعقد كل عشر سنوات، حتت عنوان بلو سكاي؛ وشـرع يف عمليـة         

غالل مسح البيانات اجلزئية لالبتكار؛ ويعمل الفريق مع احملاسـبني الـوطنيني         واسعة النطاق الست  
وقـد  . على توفري مبادئ توجيهيـة تتعلـق بتـسخري البحـث والتنميـة يف جمـال احلـسابات الوطنيـة                   

عمــل معهــد اليونــسكو لإلحــصاء ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب    
بيــة علــى حتقيــق اتــساق املنــهجيات واألدوات املــستخدمة يف      اإلحــصائي للجماعــات األورو 

وكانت نتيجة ذلـك هـي إجيـاد قـدر مـن            . الدراسات االستقصائية واإلرشادات املقدمة للبلدان    
البيانات القابلة للمقارنة يفوق ما كان موجودا منـها يف وقـت إعـداد التقريـر الـسابق، يف عـام                      

القادمة إدخـال مزيـد مـن التحـسينات يف هـذا اجملـال              ويتوقع أن تشهد األعوام القليلة      . ٢٠٠٤
 مزيــد مــن املــتغريات مــن عــدد أكــرب مــن   -نفــسه، مــع التركيــز علــى حتــسني إتاحــة البيانــات   

 عالوة علـى إدخـال حتـسينات نوعيـة علـى البيانـات مـن خـالل اسـتخدام املزيـد مـن                - البلدان
 .املنهجيات املتسقة

 
 إحصاءات البحث والتنمية -ألف  

 شطة مجع بيانات البحث والتنمية على الصعيد الدويلأن  
ظلت اليونسكو جتمع إحصاءات العلم والتكنولوجيـا مـن الـدول األعـضاء فيهـا، منـذ                  - ١٢

وأعــاد معهــد اإلحــصاء التــابع للمنظمــة مــؤخرا النظــر يف أســس إصــدار دراســة   . ١٩٩٠عــام 
. ٢٠٠٨لدراسـة القادمـة يف عـام     ومن املقرر إجـراء ا    . استقصائية عاملية منتظمة مرة كل عامني     

ولكي يتم تفادي االزدواجية يف مجع البيانات، أسست ترتيبـات القتـسام البيانـات مـع منظمـة                  
ــة وشــبكة      ــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــة يف املي التعــاون والتنمي

املعهـد علـى اإلنترنـت،    وميكن احلصول على االستبيان من موقع .  األمريكية-البلدان األيبريية  
، مـع  PDFمع إمكانية تقدمي البيانـات إلكترونيـا باسـتخدام نـسخة ديناميـة لالسـتبيان، يف هيئـة                

بلـدا وإقليمـا،    ٢١٥والدراسة االستقـصائية موجهـة إىل   . توفري احلماية هلا من خالل كلمة سر    
لــدول اجلزريــة تــستجب مــن ا ومعظــم البلــدان الــيت مل.  بلــدا وإقليمــا منــها بيانــات ١٣٨قــدم 
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الصغرية النامية أو البلدان األقل منوا، اليت كثريا ما تكون أنظمة إحصاءات العلم والتكنولوجيـا               
 .وهناك جمموعة كبرية أيضا من الدول العربية اليت مل تستجب. فيها أقل تطورا

 ويشجع معهد اإلحصاء البلدان على استخدام معيار فراسكايت الدويل ملنظمـة التعـاون      - ١٣
ويعمـل املعهـد علـى نـشر     . والتنمية يف امليدان االقتصادي من أجل إحصاءات البحـث والتنميـة         

منهجية فراسكايت على امتداد العامل، مبا يف ذلك تعريفاهتا الرئيسية يف دليـل تعليمـات الدراسـة                 
وظـل  . االستقصائية للعلم والتكنولوجيا، وهو يناقش اآلن تفاصـيل تطبيقهـا يف حلقـات العمـل        

عهد يعمل على مجع األدلة من أجل جتميع وثيقة عن الكيفية اليت تستطيع هبـا البلـدان الناميـة                   امل
تطبيــق دليــل فراســكايت علــى أفــضل وجــه مــن أجــل اســتيفاء احتياجاهتــا، وذلــك بالتــشاور مــع 

 .نطاق واسع من اخلرباء والشبكات اإلقليمية والسلطات الوطنية
ــل    - ١٤ ــسادسة مــن دلي ــة ال ــشرت الطبع ــدان    وُن ــة يف املي ــاون والتنمي  فراســكايت ملنظمــة التع

، مع التركيز بشكل خاص علـى البحـث والتنميـة يف جمـال صـناعة                ٢٠٠٢االقتصادي، يف عام    
وظلــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي جتمــع إحــصاءات البحــث   . اخلــدمات

، علـى مجـع   ١٩٩٧عملـت، منـذ     عاما تقريبا، لصاحل الدول األعضاء فيهـا، و        ٤٠والتنمية ملدة   
وتـشمل املؤشـرات    . بيانا البحث والتنمية جملموعة خمتارة مـن اقتـصادات البلـدان غـري األعـضاء              

االحتـاد  : الرئيسية للعلم والتكنولوجيا حاليا اقتـصادات البلـدان التاليـة غـري األعـضاء يف املنظمـة                
يا، ســـنغافورة، الـــصني، الروســـي، األرجنـــتني، إســـرائيل، جنـــوب أفريقيـــا، رومانيـــا، ســـلوفين 

 .وستضاف شيلي يف املستقبل القريب. ومقاطعة تايوان الصينية
، وقّعــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملعهــد       ٢٠٠٤ويف عــام  - ١٥

اإلحصائي للجماعات األوروبية بروتوكـوال للتعـاون مـن أجـل ختفيـف العـبء عـن الـسلطات                
 تنظيم عملية مـشتركة جلمـع البيانـات املتعلقـة مبـتغريات البحـث               اإلحصائية الوطنية، من خالل   

وأعقــب ذلــك إعــداد اســتبيان مــشترك وروزنامــة متفــق عليهــا جلمــع البيانــات كــل    . والتنميــة
ويتمثـل اهلـدف النـهائي      . وُبذلت أيضا جهود لتبسيط مجع البيانات الفوقية ذات الصلة        . عامني

 .ني قواعد بيانات متسقة بشكل كامل فيما بينهامن هذه العملية يف أن تكون لدى املنظمت
 

 البحث والتنمية واحلسابات الوطنية
ــا دورا أساســيا يف      - ١٦ ــم والتكنولوجي ــيني مبؤشــرات العل ــوطنيني املعن ــق اخلــرباء ال أدى فري

، )١٩٩٣نظـام احلـسابات الوطنيـة لعـام         (إجراء أحدث عملية تنقيح لنظام احلـسابات الوطنيـة          
الذي صدر مؤخرا بشأن تغيري معاملة البحث والتنمية يف احلسابات بنقلـه مـن          ويف صنع القرار    

وعمل خرباء البحث والتنمية بالتعاون مع احملاسـبني واخلـرباء         . جمال اإلنفاق إىل جمال االستثمار    
الوطنيني، يف فريق كامبريا الثاين، على حبث مسائل عملية متصلة بتنفيذ هذا التغيري ومبتطلبـات               
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ابات فرعيـة للبحـث والتنميـة، شـاملة تغطيـة قيمـة إنتـاج بيانـات البحـث والتنميـة،                     إعداد حـس  
صـادرات البحـث    /والطرائق املطلوبة إلعداد التقديرات وفقا لألسعار الدولية الثابتـة، وواردات         

والتنمية، وإعداد خمزونات البحث والتنمية وتقدير معدالت اخنفاضها، والتـداخالت فيمـا بـني              
وسيواصل فريق اخلرباء الوطنيني، باالشـتراك مـع     . علقة بالبحث والتنمية والربجميات   البيانات املت 

الفريــق العامــل املعــين باحلــسابات الوطنيــة، العمــل علــى إعــداد كتيــب عــن اســتخالص تــدابري    
رئيسة للملكية الفكرية، يتـضمن فـصال عـن البحـث والتنميـة وتنفيـذ متطلبـات النظـام اجلديـد                     

 .للحسابات الوطنية
 

 إحصاءات ومؤشرات االبتكار - باء 
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان      مـن دليـل أوسـلو املـشترك بـني      تنقـيح  أحدث   ُنشر - ١٧

. ٢٠٠٥ يف عـام     قيـاس االبتكـار    بـشأن  املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة      و االقتصادي
) ار التـسويقي والتنظيمـي    شـاملة االبتكـ   ( يف الـدليل     الـواردة وجيري اآلن تنفيذ املفاهيم اجلديدة      

الدراسـة االستقـصائية املتعلقـة      مبا يف ذلـك     (يف الدراسات االستقصائية لالبتكارات عرب البلدان       
 قيـاس  بـشأن  أيـضا مرفقـا      احلايلدليل أوسلو   ويشمل  ). باو يف أور  يف اجملتمعات احمللية  باالبتكار  

ــة قامــت بوضــعه   اال ــة والعلــم والثقافــة منظمــة األمــم املتبتكــارات يف البلــدان النامي  حــدة للتربي
، وذلــك بالتــشاور مــع الــشبكة اإلقليميــة ملؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا مبــساعدة ) اليونــسكو(

وهـذا املرفـق يوضـح    . رت دراسـات استقـصائية عـن االبتكـار    خرباء من البلدان النامية الـيت أجـ     
 والتنميــة يف امليــدان منظمــة التعــاونالكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للبلــدان غــري املنــضوية يف عــضوية    

 .قتصاداهتا لالبتكار يف ااخلصائص املميزة لقياس دليل أوسلو أن تستخدم االقتصادي
 البتكـار لالرابعـة    الدراسة االستقـصائية     املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية    وبدأ   - ١٨
ــة يف يف  ــام اجملتمعــــات احملليــ ــة البيانــــات بــــني الدراســــتني   . ٢٠٠٥عــ وقــــد حتــــسنت مقارنــ

.  باملقارنة مع االستقصاءات الـسابقة      لالبتكار يف اجملتمعات احمللية    الرابعةالثالثة و االستقصائيتني  
 اخلـاص   ستبيانالا اخلاص بالدراسة االستقصائية الرابعة أقصر وأقل صعوبة من          ستبيانالاكان  و

 . ثةبالدراسة االستقصائية الثال
. تتزايد أعداد البلدان النامية الـيت جتمـع إحـصاءات بـشأن االبتكـار يف الوقـت احلـايل                  و - ١٩

ية لإلحـصاءات املتعلقـة     ويأمل معهـد اليونـسكو لإلحـصاء يف البـدء يف إجـراء دراسـة استقـصائ                
 . ٢٠٠٨ يف عام باالبتكار
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شروع البيانـات اجلزئيـة     استخدام البيانات اجلزئية املتعلقة باالبتكار على صعيد دويل؛ م          
  نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابع ملاملتعلقة باالبتكار 

العوامــل  نظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي مل التــابعيتنــاول هــذا املــشروع  - ٢٠
نطاقـه  وتتمثـل قيمتـه املـضافة يف    .  الـشركات عـرب البلـدان    صـعيد احملددة لالبتكـار وآثـاره علـى        

 ه املؤشرات وتقديرات االقتصاد القياسي بناء على األسلوب املنـهجي نفـس           تمجعقد  العاملي؛ و 
 لــدان بطريقــة أكثــر موثوقيــةالــشاملة لعــدة ببلــدان، حبيــث ميكــن إجــراء املقارنــات اليف خمتلــف 

كثـر  األؤشرات  املمؤشرات االبتكار املعيارية و   وتشمل املؤشرات كال من     . هو ممكن اآلن   عما
 القياســي أربعــة ي االقتــصادليــلويــشمل التح.  علــى حــد ســواءعقيــدا لطرائــق وأداء االبتكــارت

ــي ــيع، هـ ــة؛ ) أ: (مواضـ ــار واإلنتاجيـ ــدويل  ) ب(االبتكـ ــصعيد الـ ــا علـــى الـ ــل التكنولوجيـ ؛ نقـ
ــوجي؛  االبتكــار )ج( ــة  ) د( غــري التكنول ــة الفكري ــوق امللكي ويوضــع يف احلــسبان حجــم   . حق

. بالطـابع عـرب الـوطين     ) أو عـدم إنـصافها    (غل هبـا ومـدى إنـصافها        ة الـيت تـشت    صناعال، و الشركة
ــرة  ويف ــرباء  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفتـ ــن اخلـ ــات مـ ــرت جمموعـ ــسيق   ، أجـ ــة، بالتنـ ــدان خمتلفـ  يف بلـ
 بلـد كـل واحـدة مـن         بينها، عمليـات إحـصائية متماثلـة علـى البيانـات اجلزئيـة الوطنيـة يف                فيما

 حـسابات االحنـدار املتعلقـة     ؤشرات، وتطبيـق     ومجع امل  ، البيانات تنقية: ، تشمل تلك اجملموعات 
خاصـة  وقـد أتـت البيانـات األساسـية مـن استقـصاءات االبتكـار، وبـصفة                 . االقتصاد القياسـي  ب

ويتطلـب  .  لالبتكـار يف اجملتمعـات احملليـة       تلك الـيت مـن نـوع الدراسـة االستقـصائية الرابعـة             من
 علـى جمموعـة البيانـات اخلاصـة         النهج الالمركزي حيث يعمل كل فريق وطين      هذا  تباع  ااألمر  

.  االستقــصائيةاتلدراســ الناجتــة عــن ابــه بــسبب الطبيعــة الــسرية جملموعــات البيانــات اجلزئيــة  
تـشرين   يف    عقـدتا   يف حلقـيت عمـل     ةتابعامل نتائج هذا املشروع واخليارات املتعلقة ب      تقشنو قدو

 . ٢٠٠٨نشر تقرير يف النصف األول من عام جري ، وسي٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
 

 براءات االختراع بيانات   
ــةالبحثوخــصائص األنــشطة حلــصول علــى نتــائج  وميكــن أيــضا ا - ٢١ بيانــات عــن طريــق  ي

 تغفـل مـا لعمليـات االبتكـار     ، مثال،فهيغري أن لرباءات االختراع سلبياهتا،   . براءات االختراع 
التعـاون والتنميـة    أمانـة منظمـة     العمـل يف     ركـز تقـد   و. اختـراع رباءات  كـ  ةسجلم غريمن نتائج   

قاعــدة ) أ: (إحــصاءات بــراءات االختــراع علــى اجملــاالت التاليــة  بــشأن امليــدان االقتــصادي يف
 عمــل اتتنظــيم حلقــ) د(نــشر إحــصاءات بــراءات االختــراع، ) ج(املنهجيــة، ) ب(البيانــات، 

ن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدا     قاعـدة بيانـات   وتـشتمل    .إحصاءات براءات االختـراع   عن  
اخلاصــة بــرباءات االختــراع علــى بــراءات اختــراع مــن املكاتــب الرئيــسية لــرباءات  االقتــصادي 

 دوليـة  فـضال عـن طلبـات    ،)با واليابـان والواليـات املتحـدة األمريكيـة      وأور(االختراع يف العامل    
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وتــضم قاعــدة البيانــات . معاهــدة التعــاون يف شــؤون بــراءات االختــراع طلبــاتمعروفــة باســم 
، )التكنولوجيـا النانويـة   مثال،  ( أو اجملال التقين     ، أو الصناعة  املنطقة،ت مصنفة حبسب    أيضا بيانا 

وتعــد . تلــك الــرباءاتب االستــشهادات املتعلقــةو ،واســم الــشخص احلــائز علــى بــراءة االختــراع
 تـشمل  بـراءات االختـراع   نسخة منقحة من دليل  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     

 . مجع املؤشرات املتعلقة بالرباءاتبشأن ئ توجيهية وثائق ومباد
تتـألف  فرقـة عمـل     ) فيمـا يتعلـق بـاملوارد واخلـربات       (وتدعم هذا النشاط بصفة رئيسية       - ٢٢

ــة  ومنــتجني؛ مــن مــستعملني  ــة الفكري ــة للملكي واملكتــب اإلحــصائي لالحتــادات  املنظمــة العاملي
 األوروبيـة، ومؤسـسة العلـوم الوطنيـة يف          فوضـية ماألوروبية، واإلدارة العامة لألحبـاث التابعـة لل       

 الواليـات املتحـدة   واليابـان   ا و وروبـ  من أ  تب تسجيل براءات االختراع   االواليات املتحدة، ومك  
 عمـل بـشأن إحـصاءات بـراءات        اتحلقـ سلسلة  وقد تولت فرقة العمل هذه رعاية       . األمريكية

املنظمـة العامليـة    مع  امليدان االقتصادي   االختراع، اشترك يف تنظيمها منظمة التعاون والتنمية يف         
وميكـــن احلـــصول علـــى البيانـــات . املكتـــب األورويب لـــرباءات االختـــراعوللملكيـــة الفكريـــة 

ــات   ــة بواملؤشــرات واملعلوم ــهجياملتعلق ــع  اتاملن ــن موق ــدان    م ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع منظم
 .www.oecd.org/sti/ipr-statistics: اإلنترنتعلى شبكة االقتصادي 

 
 التكنولوجيا النانويةاألحيائية والتكنولوجيا  -جيم  

بإعــداد إحــصاءات التكنولوجيــا منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي تقــوم  - ٢٣
ــة منــذ عــام   ــا احــصاءات املعــين بإخــصص امل هــاجتماع عــن طريــق ا ٢٠٠٠األحيائي لتكنولوجي

 مبؤشـــــرات ني املعنـــــينياخلـــــرباء الـــــوطنياألحيائيــــة، والـــــذي يعمـــــل حتـــــت رعايـــــة فريــــق   
ــم ــا العل ــد أدى عمــل  . والتكنولوجي ــاع الاوق ــين بإخــصصاملجتم ــا احــصاءات  املع لتكنولوجي

، يـــشتمل علـــى التعريـــف “األحيائيـــةلتكنولوجيـــا احـــصاءات إطـــار إل”األحيائيـــة إىل وضـــع 
ــة قابلــة       اإلحــصائي للتكنولوجيــا ا  ــن التكنولوجيــا األحيائي ــع بيانــات ع ــة، وإطــار جلم ألحيائي

 .http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/34935606.pdfللمقارنـــة الدوليـــة، واســـتبيان منـــوذجي 
نـــسخة مـــن  ان االقتـــصادي منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــد   ، نـــشرت ٢٠٠٦ويف عـــام 

 “يف جمــال التكنولوجيــا األحيائيــةمنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي إحـصاءات  ”
http://www.oecd.org/dataoecd/51/59/36760212.pdf .      مـن   ٢٣وتضم هذه النسخة بيانات لـ 

، وبلـدان مراقبـان،     منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          ان املنضوية يف عـضوية      البلد
، وهي متثل خطـوة رئيـسية إىل األمـام يف حتـسني قابليـة مؤشـرات       )شانغهاي(إضافة إىل الصني   

وعقـدت املنظمـة أيـضا حلقتـا عمـل بـشان قيـاس              . التكنولوجيا األحيائية للمقارنة بـني البلـدان      
ــأثريات ــا األحيالت ــة االقتــصادية للتكنولوجي وكــان الغــرض مــن حلقــة  ). ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ (ائي

http://www.oecd.org/sti/ipr-statistics
http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/34935606.pdf.
http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/34935606.pdf.
http://www.oecd.org/dataoecd/51/59/36760212.pdf
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 هـو تـوفري منتـدى للتقـدم يف جمـال قيـاس اآلثـار االقتـصادية         ٢٠٠٦العمل اليت عقـدت يف عـام     
ــا األ ــة للتكنولوجي ــةاالجتماعي ــيم املــسائل  ٢٠٠٤منــذ اجتمــاع عــام   الــذي أحــرز  حيائي ، وتقي
 بتـــأثريات التكنولوجيـــا املتعلقـــةي البيانـــات لمتياجـــات مـــستعالحاملتعلقـــة بالقيـــاس، وتقـــدير 

 النتائج اليت حصل عليها من هذه اجملاالت الثالثـة لوضـع إطـار لربنـامج                تستخدموا. حيائيةاأل
 . حيائية وآثارهاحبثي مقبل لقياس انتشار التكنولوجيا األ

 ومعنيــة  االقتــصادينظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان   أنــشئت فرقــة عاملــة تابعــة مل    - ٢٤
. ة بسياسات العلـم والتكنولوجيـا  رعاية اللجنة املعني   حتت   ٢٠٠٧بالتكنولوجيا النانونية يف عام     

ــيت   وأ ــة ا حــد اجملــاالت ال ــضمنها والي ــال     تت ــو اإلحــصاءات والقياســات يف جم ــة ه ــة العامل لفرق
 /لثـــاين العمـــل األوىل الـــيت عقـــدت يف تـــشرين احلقـــةوقـــد ناقـــشت . التكنولوجيـــا النانونيـــة

مـن  ني نانونيـة واحتياجـات املـستعمل    املتـوفرة يف جمـال التكنولوجيـا ال   القياسـات  ٢٠٠٧ نـوفمرب 
بغـرض إنـشاء فريـق خمـصص          نياخلـرباء الـوطني   راك  تشـ اقبلـة   وستتطلب اخلطـوات امل   . ملؤشراتا

وســيكون النــهج املتبــع ممــاثال  . معــين بإحــصاءات التكنولوجيــا النانونيــة ليخــدم الفرقــة العاملــة  
 . حيائيةلنهج الذي استخدم يف عمل املنظمة املعين بإحصاءات التكنولوجيا األل

 
 م والتكنولوجيااملوارد البشرية يف جمال العل – دال 

ظلــت هجــرة األشــخاص ذوي املهــارات العاليــة تــشكل مــصدر قلــق جلميــع البلــدان،    - ٢٥
ــة فرصــةً أع    تلبيــة ظــم للمــسامهة يف لــضمان أن تتــاح لألفــراد املتمــتعني بــأعلى قــدر مــن املوهب

منظمـة التعـاون     و معهـد اليونـسكو لإلحـصاء     واسـتجابة لـذلك، قـام        .احتياجات مجيع البلـدان   
ــصادي   ــدان االقت ــة يف املي ــة   ووالتنمي ــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــة  املكت  بوضــع منهجي

 ورويبد األ  بدعم مايل لبلدان االحتـا     املسارات الوظيفية حلاملي شهادة الدكتوراه    للمتابعة بشأن   
 املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات  ومـــنمؤســـسة العلـــوم الوطنيـــة يف الواليـــات املتحـــدة مـــن 

منظمـة  بلـدان   خمتلـف   بـا ويف    ووتطبق هـذه املنهجيـة اآلن علـى نطـاق واسـع يف أور             . األوروبية
 ئتوقـد ُبـد   . ، إضافة إىل تطبيقها يف بعض البلدان النامية       التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

 أن تــصبح احملتمــل، ومــن ٢٠٠٧نــوفمرب /مــع البيانــات للمــرة يف تــشرين الثــاين جل ثانيــة يــةعمل
ر املنظمـات املتـشاركة الـثالث املنهجيـة يف          كما سُتصدِ .  متاحة  بلدا ٢٠ بنحو املتعلقةبيانات  ال

 التــرويج هلــا علــى نطــاق ســيجري، ٢٠٠٨أو بدايــة عــام  ٢٠٠٧ مــشترك بنهايــة عــام منــشور
 قاعدة بيانات عاملية شـاملة      نتج، فست العمليةرك عدد متزايد من البلدان يف هذه        وإذا شا . واسع

وبينمـا تعطـي اإلحـصاءات التعليميـة        . عن أكثر األشخاص متتعا باملواهب على نطاق املعمـورة        
 بعـض   ويل األولويـة للتعلـيم األساسـي ولألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أ             عهد اليونسكو لإلحصاء  مل

 بيانــات جديــدة عــن التــنقالت جمموعــة ٢٠٠٦ يف عــام تشروقــد ُنــ. م العــايلللتعلــياالهتمــام 
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الدوليـــة للطـــالب، وبـــدأت اليونـــسكو العمـــل مبنتـــدى اليونـــسكو للتعلـــيم العـــايل والبحـــوث  
 . ليقوم بتنسيق املعلومات بشأن حبوث التعليم العايل يف جمتمع املعرفةواملعارف

 
 بناء القدرة اإلحصائية –هاء  

ــا ملــ  - ٢٦ ــإن  وفق ــسكو، ف ــه اليون ــدرة اإلحــصائية ا قررت ــاء الق ــة   بن ــشكل جــزءا مــن الوالي  ي
  العلـم و التكنولوجيـا     تإحـصاءا جـل حتـسني تـوفر       وأل. ئيعهـد اليونـسكو اإلحـصا     األساسية مل 

معهـد  قـد قـام     و. والتـدريب  اتبنـاء القـدر   خمتلف مناطق العامل، فإن األمر يتطلب       وجودهتا يف   
فيــذ سلــسلة موســعة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة املوجهــة  ئي بتــصميم وتناليونــسكو اإلحــصا

ــا  لإلحــصائيني ــم والتكنولوجي ــال العل ــامي   ٩٠ يف  يف جم ــني ع ــدا ب ــد . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ بل وق
ــدت ــشراكة    ُعق ــك بال ــل تل ــات العم ــع حلق ــة وشــبكاهتا    م ــها اإلقليمي ــسكو ومكاتب ــر اليون  مق

 . األمراإلقليمية ووكاالت التمويل والشركاء اآلخرون املهتمني هبذا 
.  مــن البلــدان الناميــة يف مجيــع منــاطق العــامل  ٩٠ حلقــات عمــل تــشمل  عقــدتوقــد  - ٢٧

  للعلـم والتكنولوجيـا   مؤشـرات بإنتاجومتثلت األهداف يف زيادة عدد البلدان اليت تقوم بانتظام       
سـات  سياتقريـر   ؛ وتعزيـز    علـى إنتـاج تلـك املؤشـرات       ذات نوعية عالية؛ وإجيـاد قـدرات حمليـة          

بلــدان ومعاجلــة املــشاكل الــيت  القــائم علــى األدلــة؛ وتيــسري النقــاش بــني ال لتكنولوجيــا العلــم وا
املتعلقــة بــالعلم   البيانــات اإلحــصائية  عمالمعرفــة خــصائص مجــع واســت   و هلــا؛ اتعرضــو رمبــا

ــا  ــدان الــيت تنتمــي  والتكنولوجي ــدة    نفــسهالمنطقــةليف البل ــة علــى املمارســة اجلي ــد أمثل ؛ وحتدي
 حلقـات العمـل اإلحـصائيني الـذين يقومـون جبمـع             تسـتهدف او. ن األخـرى  لتقامسها مـع البلـدا    

 الـسياسات    مقـرري   أيـضا صـانعي    توحتليل البيانات يف كـل واحـد مـن البلـدان، ولكنـها مشلـ              
 . ختلفةاملوطنية السلطات جمموعة من ال من وصانعي القرار

ة اإلحـصائية   بنـاء القـدر   يف جمـال    معهـد اليونـسكو اإلحـصائي        وسيتوقف جناح أنـشطة    - ٢٨
ــة      بدرجــة كــبرية   ــالنظر إىل أن امليزاني ــة، ب ــتم مجعــه مــن مــصادر خارجي علــى التمويــل الــذي ي

 لتلــك  حمــدودتمويــلميكنــها ســوى أن تــساهم ب لمعهــد املقدمــة مــن اليونــسكو ال  لاألساســية 
التمويــل مــن مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة مــن املنظمــات  عتمــد املعهــد علــى لــذلك ي. األنــشطة
تـوفر املعلومـات    تتمتـع بـاجلودة و    الثنائية اليت تـدعم حاجـة البلـدان الناميـة إىل بيانـات              الدولية و 

لــسياسات واالســتراتيجيات املتعلقــة باحلــد مــن الفقــر، والتنميــة االقتــصادية،   الالزمــة إلعــداد ا
 .األهداف اإلمنائية لأللفيةمثل  حتقيق األهداف الدولية حنوورصد التقدم 
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 ةخامت -رابعا  
. للجنة اإلحصائية التابعـة لألمـم املتحـدة       املقدم إىل ا   األخريالتقرير  لقد تغري الكثري منذ      - ٢٩

 بدراســاهتا  امليــدان  بوصــفها وكالــة دوليــة يف هــذا    مكانتــها وقــد أعــادت اليونــسكو تأكيــد    
. علـى نطـاق العـامل     يف جمـال البحـث والتطـوير        االستقصائية العاملية وأنشطتها التدريبية املتعددة      

املكتــب اإلحــصائي للجماعــات    ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي    ت ونــشر
ــة ــدان  وبــدأت . “دليــل أوســلو” النــسخة الثالثــة مــن  األوروبي ــة يف املي منظمــة التعــاون والتنمي
 مشتركة جلمـع البيانـات      عملية العمل يف    املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية    و االقتصادي

 الـدكتوراه  درجـة منهجية املسارات الوظيفيـة حلـاملي   وأدى وضع  . ث البح يف جمال إحصاءات  
 معهـد اليونـسكو اإلحـصائي      و منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          (بشكل مشترك   

 . فتح عهد جديد للبحوث يف هذا اجملالإىل ) املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةو
معهــد اليونــسكو و(الناشــطة يف هــذا اجملــال  وكــان التعــاون بــني الوكــاالت الرئيــسية    - ٣٠

ــة يف امليــدان االقتــصادي   واليونــسكو اإلحــصائي املكتــب اإلحــصائي و منظمــة التعــاون والتنمي
كمـا أن التعـاون   . أدى إىل بعض النتائج املمتازةووثيق بدرجة متزايدة،    ) للجماعات األوروبية 

 جيـدا أيـضا، مـع املـشاركة الفعالـة            اإلحـصائية الوطنيـة كـان      واملنظماتبني الوكاالت الدولية    
 املنظمـات ولكـن   .  واليونسكو منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     يف أنشطة كل من     

ــة يف   ــالعلوم       اإلحــصائية الوطني ــشاركة يف جمــال اإلحــصاءات اخلاصــة ب ــل م ــة أق ــدان النامي البل
 املنظمـــاتي تـــشجيع وينبغـــ. والتكنولوجيـــا، حيـــث تتـــوىل الـــوزارات املختـــصة دور الريـــادة 

اإلحصائية الوطنية للمشاركة مـن أجـل حتـسني جـودة البيانـات، ألن زيـادة تأكيـد الـسياسات                    
لبيانـات املتعلقـة بـالعلوم والتكنولوجيـا        امجـع   إىل إدراج    احلاجـة    يـبني على العلوم والتكنولوجيا    

 .ستراتيجيات اإلحصائية الوطنيةيف اخلطط واالبشكل منتظم 
حـصاءات  اإلة يف الكثري من البلدان إىل مزيد مـن املـوارد مـن أجـل مجـع                  وتدعو احلاج  - ٣١

، وذلـك   مناسـبة تكـون عاليـة اجلـودة و      حبيـث    الوقـت املناسـب   يف  يف جمال العلوم والتكنولوجيا     
ــة، حيثمــا    ويــتعني أن يقــوم جمتمــع اإلحــصائيني .  ذلــكأمكــنباالســتناد إىل املنــهجيات الدولي

 .ية هذه البيانات وجدواها على حنو أفضلتبيان أمه لجنبا إىل جنببالعمل 
ـــال وكــاالت متعــددة    - ٣٢ ـــذا اجملــ ـــة يف هــ ــشــطـة الدوليــ ــة  (وتــشمل األن ــة وإقليمي ، )دولي
ويـسرنا أن نفيـد     . لإلحـصاءات   إىل احتياجـات خمتلفـة      االزدواجيـة أو   إىل خماطر  ؤديما ي  وهو

العمل بقصد االستفادة إىل احلد األمثـل       بأننا نركز جهودنا على التعاون وجتنب االزدواجية يف         
منظمـة  اليونـسكو و    إعـدادها  وهذه الورقة، الـيت اشـترك يف      . من املوارد املتاحة الشحيحة نسبيا    

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مبساعدة من املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة،            
 .ما هي إال مؤشر على التعاون املستمر
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 املرفق  
 ألدلة املنهجية والوثائق ذات الصلةا  

 
 العنوان نوع البيانات

 اليونسكو
 .١٩٧٨توصية بشأن التوحيد الدويل إلحصاءات العلوم والتكنولوجيا، باريس، 

 .١٩٨٤، اليونســكو، باريس، )ST-84/WS/12(دليل إحصــاءات األنشـــطـة العـــلمية والتكــنولوجيــة، 
، معهــد اليونــسكو اإلحــصائي، “ واملتوســطة األجــل والطويلــة األجــل يف جمــال إحــصاءات العلــوم والتكنولوجيــااالســتراتيجية املباشــرة”

 .٢٠٠٣مونتريال، 
 .www.uis.unesco.org: اإلنترنتموقع معهد اليونسكو اإلحصائي على شبكة 

 املركز اإلحصائي للجماعات األوروبية/قتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال
 سلسلة قياس األنشطة العلمية والتكنولوجية: جمموعة فراسكايت
ممارســة موحــدة مقترحــة مــن أجــل الدراســات االستقــصائية للبحــث   : ٢٠٠٢ دليــل فراســكايت البحث والتطوير

 ).٢٠٠٢منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  (والتطوير التجرييب
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان     (، دليل لقياس وتفسري بيانات ميزان مـدفوعات التكنولوجيـا       ميزان مدفوعات التكنولوجيا

 ).١٩٩٠املركز اإلحصائي للجماعات األوروبية /االقتصادي
ــل أوســلو  االبتكار ــات االبتكــارات   : دلي ــة جلمــع وتفــسري بيان ــادئ التوجيهي ــة املب ــة الثالث منظمــة ( ، الطبع

 ).٢٠٠٥التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
 دليـــل بـــراءات‐استخــــــدام بيـــــــانات بــــــراءات االختـــراع كمؤشـــرات للعلـــوم والتكنولوجيـــا   بــــراءات االختراع

،OCDE/GD, (94), 114 منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،      (١٩٩٤االختـراع لعـام   
 ). ب١٩٩٤
 .٢٠٠٨يل قيد املراجعة، وستنشر النسخة اجلديدة يف عام الدل

منظمـة التعـاون والتنميـة يف       (،  قياس املوارد البشرية املكرسة للعلـوم والتكنولوجيـا، دليـل كـانربا            موظفو العلوم والتكنولوجيا
 ).١٩٩٥امليدان االقتصادي، 

 

http://www.uis.unesco.org/
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 العنوان نوع البيانات

 لعلوم والتكنولوجيالأطر منهجية أخرى 
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (“ وتــصنيف املنتجــاتالرفيعــةنقــيح قطــاع التكنولوجيــا ت” الرفيعةالتكنولوجيا 

 ).١٩٩٧/٢االقتصادي، ورقة عمل صادرة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والصناعة 
 يوشـيكو  دإعـدا مثلة البحثية من  األساليب و واألوحتليل النظم   القياسات الببليوغرافية   مؤشرات  ” القياسات الببليوغرافية

 ورقـة   ، العلـوم والتكنولوجيـا    مؤشـرات منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي،          (أوكوبو
 ).١٩٩٧/١عمل 

 ).٢٠٠٥، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (دليل املؤشرات االقتصادية للعوملة  العوملة
ــا األ  التكنولوجيا األحيائية ــصاءات التكنولوجيـ ــار إلحـ ــةإطـ ــصادي  ( حيائيـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ،منظمـ

٢٠٠٥.( 
 

 
 


