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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ح (٤البند 

      علم والتكنولوجياإحصاءات ال: بنود للعلم
ــة            ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــابع ملنظمــة األم معهــد اإلحــصاء الت

ومديرية العلم والتكنولوجيا والصناعة التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف          
  امليدان االقتصادي 

  
  مذكرة من األمني العام    

  
شرف األمـني العـام     ت، ي **بعنيوفقا لطلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثالثة واألر          

أن حييل تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومديرية العلـم               
والتكنولوجيــا والــصناعة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، الــذي يــصف 

ويوثّـق التقريـر التطـورات األخـرية     . ارأعماهلما يف جمال إحصاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكـ  
يف قياس العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مع التركيز بصفة خاصـة علـى اجلهـود املبذولـة لتنقـيح               
املبادئ التوجيهية املتعلقة بقياس البحث والتطوير، ودعم تنفيذ عمليـة رمسلـة البحـث والتطـوير         

 علــى نطــاق دليــل فراســكايتالــواردة يف يف احلــسابات القوميــة، وتطبيــق املفــاهيم واألســاليب  
كما يسلط التقرير الضوء، يف مجلـة أمـور، علـى اجلهـود املبذولـة لتحـسني إمكانيـة        . عاملي حبق 

مقارنة إحـصاءات االبتكـار اسـتنادا إىل الدراسـات االستقـصائية الـيت أجريـت يف خمتلـف أحنـاء                 
  .ن حتيط علما هبذا التقريرواللجنة مدعوة إىل أ. العامل عن االبتكار يف جمال األعمال

 

  *  E/CN.3/2013/1.  
 .) ألف-، الفصل األول E/2012/24 (٤، امللحق رقم ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   **  
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تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة                
ومديرية العلم والتكنولوجيا والصناعة التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف          
ــا     ــالعلم والتكنولوجيـ ــة بـ ــصاءات املتعلقـ ــن اإلحـ ــصادي عـ ــدان االقتـ امليـ

  واالبتكار
  

  مقدمة  -أوال   
أُعّد هذا التقرير استجابة للطلب الدوري للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بـشأن حالـة                - ١

ــا واالبتكــار   ــم والتكنولوجي ــامي     . إحــصاءات العل ــة يف ع ــرين إىل اللجن ــدمي تقري ــد ســبق تق وق
٢٠٠٤) E/CN.3/2004/15 ( ٢٠٠٨و) E/CN.3/2008/21 .( ويقــــدم هــــذا التقريــــر اخلطــــوط

 ويــسلط الــضوء علــى بعــض التحــديات وعلــى مجلــة خمتــارة مــن         العريــضة للحالــة الراهنــة،  
وقـــد اشـــترك يف إعـــداده معهـــد اإلحـــصاء التـــابع ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة  . التطـــورات املقبلـــة

والعلم والثقافة ومديرية العلم والتكنولوجيا والصناعة التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف          للتربية
ــه أيــض    ــصادي، وأســهم في ــدان االقت ــشبكة    املي ــة وال ا املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

الـشراكة اجلديـدة    / األمريكية املعنية مبؤشرات العلم والتكنولوجيا واالحتـاد األفريقـي         -اإليبريية  
  . من أجل تنمية أفريقيا

والعلـم والتكنولوجيــا واالبتكـار مــن احملركـات الرئيــسية للنمـو االقتــصادي، وهلــا دور       - ٢
ــا واالبتكــار أساســية لفهــم    . طــأة الفقــر أساســي يف ختفيــف و  ــم والتكنولوجي وإحــصاءات العل

ويناقش التقرير اإلحـصاءات املتعلقـة      . العمليات اليت تؤثر هبا التنمية على اجملتمعات واقتصاداهتا       
  .جبهود ونواتج البحث والتطوير، واالبتكار، واملوارد البشرية املخصصة للعلم والتكنولوجيا

  
  عمل املتعلقة بإحصاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكارطريقة ال  -ثانيا   
  معهد اليونسكو لإلحصاء  -ألف   

معهد اليونسكو لإلحصاء هو الوكالـة الرائـدة يف منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة جبمـع               - ٣
وخطـوط العمـل الرئيـسية للمعهـد يف جمـال إحـصاءات             . بيانات العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار     

تنفيـذ الدراسـات االستقـصائية وحفـظ البيانـات؛          : لوجيـا واالبتكـار هـي كالتـايل       العلم والتكنو 
والتــدريب وبنــاء القــدرات؛ ووضــع املعــايري وإعــداد املنــهجيات؛ وإجــراء التحلــيالت وإصــدار  

ويتم هذا العمل يف إطار من التعـاون والتـشارك الـوثيقني مـع املنظمـات احلكوميـة                  . املنشورات
  . على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويلومنظمات اجملتمع املدين
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  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  -باء   
تنفّذ منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي أعماهلـا املتعلقـة بإحـصاءات العلـم                   - ٤

ؤشـرات  والتكنولوجيا واالبتكار أساسـا مـن خـالل الفرقـة العاملـة للخـرباء الـوطنيني املعنـيني مب                  
ويـرأس فرقـةَ اخلـرباء      . العلم والتكنولوجيـا التابعـة للجنـة املعنيـة بـسياسات العلـم والتكنولوجيـا              

الوطنيني مكتب ُينتَخب سنويا، تتوىل رئاسته حاليا بلجيكا، مدعومة بنواب رئيس مـن إيطاليـا    
انـة منظمـة    ويتوىل املكتب، الذي يعمل مع أم     . واليابان وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية    

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، إعــداد جــدول ثنــائي الــسنوات للمــشاريع الــيت تقــوم  
اللجنــة باستعراضــها ومناقــشتها وحتديــد أولوياهتــا لتــصبح يف هنايــة املطــاف جــزءا مــن برنــامج    

لــى وظلـت األنـشطة اإلحـصائية املتعلقــة بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار حتتـل ع       . عملـها العـام  
الدوام مرتبة متقدمة بني أولويات اللجنة، كما ظلت املنهجيات واملؤشرات واألعمـال الكميـة              
املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا تقيَّم من بني األشياء األعلى درجة من حيث اجلـودة والتـأثري علـى              

م وجتتمـع فرقـة اخلـرباء الـوطنيني يف جلـسة عامـة، مـرة واحـدة يف العـا                   . مستوى املنظمة ككـل   
على األقل، بينما تعاجل فرق العمل وحلقات عمل اخلرباء مـسائل معينـة بـشكل أكثـر تركيـزا،                    

وفرق العمل أو األفرقة املخصصة التابعة لفرقـة اخلـرباء الـوطنيني            . كلما دعت احلاجة إىل ذلك    
املعنيني مبؤشرات العلـم والتكنولوجيـا منكبـة حاليـا علـى اسـتعراض العديـد مـن جوانـب إطـار                      

البحث والتطوير واالبتكار، ووضع مؤشرات للتدفقات املعرفية، وإعداد مقـاييس للـدعم     قياس  
 بلـدا  ٣٤ومتثل الوفود الـيت حتـضر اجتمـاع اخلـرباء الـوطنيني             . العام للبحث والتطوير واالبتكار   

من البلدان األعضاء يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، واملفوضـية األوروبيـة،                  
ــة،     مبــا  ــة العامــة للبحــث واالبتكــار واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي يف ذلــك املديري

، ويـشارك يف    )االحتـاد الروسـي وجنـوب أفريقيـا والـصني واهلنـد           (وكذلك أربعة بلـدان مراقبـة       
 -االجتمــاع أيــضا بــصفة منتظمــة ممثلــون عــن معهــد اليونــسكو لإلحــصاء، والــشبكة اإليبرييــة 

مبادرة الشراكة اجلديـدة مـن      /ؤشرات العلم والتكنولوجيا، واالحتاد األفريقي    األمريكية املعنية مب  
  . أجل تنمية أفريقيا

ويف إطــار اســتراتيجية االبتكــار ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، الــيت     - ٥
 دراسـة مكرسـة لقيـاس االبتكـار، تعكـس           ٢٠١٠، أصـدرت املنظمـة عـام        ٢٠١٠ُنشرت عام   
وتضمنت هـذه الدراسـة تـدابري    . هج األفقي الذي تتبعه االستراتيجية إزاء االبتكار    عن كثب الن  

وباالسـتفادة مـن اخلـربة الـيت اكتـسبتها املنظمـة            . وطرائق جديدة للنظر إىل املؤشـرات التقليديـة       
خــالل نــصف قــرن يف جمــال وضــع املؤشــرات، ســعت الدراســة إىل أن تعكــس بــشكل واف      

وقـد دفعـت    . اف وعمليات االبتكار والروابط اليت جتمـع بينـها        وشامل قدر اإلمكان تنوع أطر    
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ــاس بلوســكاي      ــة القي ــدما خبط ــة ق ــذه الدراس ــام    )١(ه ــة ع ــيت وضــعتها املنظم  بــشأن ٢٠٠٧ ال
ــالتعليم        ــة ب ــاييس املتعلق ــا واالبتكــار، مــستفيدة يف ذلــك مــن املق ــم والتكنولوجي مؤشــرات العل

بيئيــة واالجتماعيــة، والــشروط اإلطاريــة الــيت  ومباشــرة األعمــال احلــرة والنتــائج االقتــصادية وال 
ويف اإلعــالن الــصادر عــن جمموعــة الثمانيــة خــالل اجتمــاع القمــة   . تــدعم االبتكــار أو تعوقــه 
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان ... ”، دعــا قــادة اجملموعــة ٢٠١١املعقــود يف دوفيــل عــام 

ــا وخ     ــة متام ــاملة ومفتوح ــة ش ــام، بطريق ــصادي إىل القي ــع    االقت ــاون م ــساءلة، وبالتع اضــعة للم
املنظمات الدولية ذات الصلة، بوضع مقاييس لألداء يف جمال االبتكار، مع التركيز علـى اآلثـار                
ــة بـــني      ــة املنهجيـ ــة العالقـ ــو وفـــرص العمـــل عـــوض املـــدخالت، ودراسـ ــة علـــى النمـ امللموسـ

  .“املؤشرات
  

   املنظمات األخرى  -جيم   
 األوروبيــة جبمــع إحــصاءات البحــث والتطــوير، يقــوم املكتــب اإلحــصائي للجماعــات  - ٦

وجيمــع . باالشــتراك مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، أربــع مــرات يف العــام
أيضا إحصاءات االبتكار، عن طريق الدراسـة االستقـصائية عـن االبتكـار يف اجملتمعـات احملليـة،           

ــة ا    ــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب واملنطق ــن ال ــدان املرشــحة   م ــة والبل ــصادية األوروبي القت
وقــد جعلــت التــشريعات اإلحــصائية لالحتــاد األورويب أهــم عناصــر عمليــات . لعــضوية االحتــاد

ويقوم املكتـب اإلحـصائي أيـضا بتجميـع     . مجع البيانات تلك إلزامية للدول األعضاء يف االحتاد    
ودولـه األعـضاء، مـستخدما يف       وإصدار إحصاءات براءات االختـراع لفائـدة االحتـاد األورويب           

وتـشارك أيــضا  . ذلـك مـصادر حيـصل عليهــا مباشـرة مـن املكتـب األورويب لــرباءات االختـراع       
الفرقة العاملة للمكتب املعنية بإحصاءات البحث والتطوير واالبتكار يف تنفيـذ أعمـال منهجيـة               

ة التعــاون وعملــت هــذه الفرقــة عــن كثــب مــع منظمــ . يف خمتلــف ميــادين العلــم والتكنولوجيــا
ــل أوســلو و    ــصادي لتنقــيح دلي ــدان االقت ــة يف املي ــل فراســكايت والتنمي ــادئ  دلي  وغريمهــا مــن املب

وتطبـق يف الدراســات االستقـصائية عـن االبتكــار يف اجملتمعـات احملليـة، الــيت      . التوجيهيـة التقنيـة  
يف خمتلـف  يعّدها وينّسقها املكتب اإلحصائي، مبادئ أوسلو التوجيهية للقياس بصورة متماثلـة            

وتتـضمن عمليـة اإلعـداد هـذه، علـى وجـه اخلـصوص، االتفـاق علـى                  . بلدان االحتـاد األورويب   
. اســتبيان موحــد ُيــسترَشد بــه يف كــل موجــة مــن املوجــات االستقــصائية الــيت تــتم كــل ســنتني 

 إىل  ٢٠٠٨وترجع آخر البيانات الصادرة عن هذه الدراسات االستقصائية إىل الفترة مـن عـام               
 وبــدأ إعــداد الدراســة االستقــصائية املقبلــة عــن االبتكــار يف اجملتمعــات احملليــة يف   .٢٠١٠عــام 

__________ 
 .E/CN.3/2008/21انظر   )١(  
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، مــع صــياغة التوصــيات ٢٠١٣، وســينطلق العمــل امليــداين عــام ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين
   .٢٠١٢املتعلقة بالتنفيذ عام 

 ومتكنــت منــاطق أخــرى يف العــامل، خــالل الــسنوات األخــرية، مــن تعزيــز قــدرهتا علــى  - ٧
ــا بقــدر كــبري    ــم والتكنولوجي ــاج إحــصاءات العل ــشبكة    . إنت ــشئت ال ــة، أُن ففــي أمريكــا الالتيني

 األمريكية املعنيـة مبؤشـرات العلـم والتكنولوجيـا، مبـشاركة مجيـع البلـدان األمريكيـة               -األيبريية  
ــة          ــدان األيبريي ــة العمــل األوىل للبل ــرح صــادر عــن حلق ــى مقت ــاء عل ــال، بن  -وإســبانيا والربتغ

ــام      األمر ــتني ع ــيت ُعقــدت يف األرجن ــا، ال ــم والتكنولوجي ــة مبؤشــرات العل ــة املتعلق . ١٩٩٤يكي
 األمريكــي -واعُتمــدت هــذه الــشبكة لــدى برنــامج التعــاون العلمــي والتكنولــوجي األيــبريي   

 أمريكيــة، كمــا اعُتمــدت لــدى منظمــة الــدول األمريكيــة باعتبارهــا -باعتبارهــا شــبكة أيبرييــة 
ومـصدر الـدعم    . ١٩٩٥أبريـل   /وبـدأت الـشبكة نـشاطها يف نيـسان        . يـة شبكة للبلدان األمريك  

 األمريكيــة، مــن خــالل مرصــد العلــم  -الرئيــسي للــشبكة حاليــا هــو منظمــة الــدول األيبرييــة   
وتعتمد الـشبكة أيـضا علـى دعـم الوكالـة           . والتكنولوجيا واجملتمع التابع ملركز الدراسات العليا     

   .اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل
 األمريكيــة املعنيــة مبؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا جبمــع      -وتقــوم الــشبكة األيبرييــة     - ٨

إحــصاءات البحــث والتطــوير واالبتكــار مــن بلــدان أمريكــا الالتينيــة ونــشرها، وتــشارك أيــضا  
   .بنشاط يف الدراسات املتعلقة بالقضايا املنهجية والتدريب على الصعيد اإلقليمي

مـــد اجمللـــس الـــوزاري األفريقـــي للعلـــم والتكنولوجيـــا خطـــة العمـــل ويف أفريقيـــا، اعت  - ٩
ــة املوحــدة للعلــم والتكنولوجيــا عــام      ، باعتبارهــا إطــارا للعلــم والتكنولوجيــا    ٢٠٠٥األفريقي

. واالبتكـار ميكـن مـن خاللــه التـصدي للتحـديات االجتماعيـة واالقتــصادية الـيت تواجـه القــارة        
 ٢٠٠٥عنيـة مبؤشـرات العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار عـام           وُشرع يف تنفيذ املبادرة األفريقية امل     

باعتبارهــا برناجمــا رائــدا يف إطــار خطــة العمــل املــذكورة، وهــي مبــادرة هتــدف إىل اإلســهام يف 
حتسني نوعية السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار على الصعيد الـوطين واإلقليمـي     

ا علـى وضـع واسـتخدام مؤشـرات للعلـم والتكنولوجيـا       والقاري من خالل تعزيـز قـدرة أفريقيـ        
، اتُّخذت هذه املبادرة إطارا من أطر العمل بـني الـشراكة اجلديـدة              ٢٠٠٩ويف عام   . واالبتكار

   .من أجل تنمية أفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي
، أجــرت البلــدان املــشاركة يف هــذه املبــادرة دراســات  ٢٠١٠  و٢٠٠٧وبــني عــامي   - ١٠

وأُدرجـــت نتــائج هـــذه الدراســـات يف العـــدد  . ائية عـــن البحـــث والتطــوير واالبتكـــار استقــص 
وهـذا املنـشور هـو األول يف        . ٢٠١٠االفتتاحي من آفاق االبتكار يف أفريقيا، الذي صدر عام          

سلــسلة منــشورات الغــرض منــها تقــدمي معلومــات عــن األنــشطة املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا  
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وجيـري حاليـا    . اهنة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف البلدان األفريقية      واالبتكار وعن احلالة الر   
تنفيذ املرحلة الثانية من املبادرة األفريقية املعنية مبؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، إذ مـن             

   .٢٠١٣املقرر إصدار العدد الثاين من آفاق االبتكار يف أفريقيا يف منتصف عام 
العمــل املوحــدة للعلــم والتكنولوجيــا علــى إنــشاء مرصــد سياســات كمــا نــّصت خطــة   - ١١

العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا، وهو مـا أفـضى إىل إنـشاء هـذا املرصـد مبوجـب قـرار                    
ــة االحتــاد األفريقــي رقــم   وسيــشكل هــذا . ٢٠٠٩فربايــر /املــؤرخ شــباط) ١٢-د (٢٣٢مجعي

. وجيـا واالبتكـار ومـصدرا لتحليـل الـسياسات         املرصد مركزا قاريا إلحـصاءات العلـم والتكنول       
وستصبح املبادرة األفريقيـة املعنيـة مبؤشـرات العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار خطـا مـن خطـوط                  

   .العمل يف إطار برنامج عمل مرصد سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا
  

  املنشورات وقواعد البيانات  -دال   
كو لإلحــصاء إحــصاءات البحــث والتطــوير للــشعبة اإلحــصائية يف يــوفر معهــد اليونــس  - ١٢

، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي )إلعــداد احلوليــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة(األمــم املتحــدة 
وتقريــر اليونــسكو عــن ، )مؤشــرات التنميــة العامليــة(، والبنــك الــدويل )تقريــر التنميــة البــشرية(

ويتـيح املعهـد قاعـدة      . ، وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة        م االجتماعيـة  العلوم، والتقرير العاملي للعلو   
، وقـد أنـتج نـشرات مواضـيعية         )٢(بياناته العامليـة إلحـصاءات البحـث والتطـوير علـى اإلنترنـت            

وصحائف وقائع بشأن موضوعات من قبيل تطـور املـوارد البـشرية واملاليـة املخصـصة للبحـث                  
، أصـدر املعهـد    ٢٠١٢ويف عـام    . ال العلـم والتكنولوجيـا    والتطوير يف العامل، ودور املرأة يف جمـ       

، الــذي يتــيح للمــستخدم إمكانيــة )٣(أطلــس اليونــسكو اإللكتــروين للبحــث والتطــوير التجــرييب
 مؤشـرا عـن     ٧٥استكشاف واستخدام اخلرائط والرسوم البيانية واجلداول التصنيفية ألكثر من          

   .يراملوارد البشرية واملالية املخصصة للبحث والتطو
ويقوم املعهد حاليا ببناء قاعدة بيانات إلحصاءات االبتكار، ستشمل بيانات وبيانـات              - ١٣

وصــفية عامليــة، وجــردا للدراســات االستقــصائية الــيت أُجريــت يف خمتلــف أحنــاء العــامل عــن           
   .االبتكار

ــم         - ١٤ ــسية للعل ــصادي املؤشــرات الرئي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــصدر منظم  وُت
والتكنولوجيا كل سـنتني، وهـي أحـدث مـصدر متـاح للمعلومـات املتعلقـة بالبحـث والتطـوير                    
واملؤشرات األساسية األخرى املتعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار الـيت هتـم منطقـة منظمـة                   

__________ 
 .http://stats.uis.unesco.org: متاحة يف املوقع التايل  )٢(  

 .www.uis.unesco.org/data/atlas-research-development/en: متاح يف املوقع التايل  )٣(  
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ــصادي   ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــث     .)٤(التعـ ــصاءات البحـ ــات إحـ ــدة بيانـ ــستند قاعـ وتـ
ــوير ــتراك مـــع املكتـــب اإلحـــصائي     إىل )٥(والتطـ مجـــع البيانـــات علـــى الـــصعيد الـــدويل باالشـ

ــة        ــشرية املتعلق ــوارد الب ــات عــن النفقــات وامل ــشمل بيان ــة، وهــي قاعــدة ت للجماعــات األوروبي
ــة        . بالبحــث والتطــوير  ــن خــالل البواب ــاح م ــط، مت ــشور شــبكي فق ــارة عــن من وهــي اآلن عب

وعلـى غـرار بيانـات    . )٦( يف امليدان االقتصادي  اإللكترونية لإلحصاءات ملنظمة التعاون والتنمية    
وقاعـدة  . املؤشرات الرئيـسية للعلـم والتكنولوجيـا، فهـي اآلن متاحـة جمانـا جلميـع املـستخدمني                 

بيانات إحصاءات البحث والتطوير مـصحوبة بقاعـدة بيانـات املـصادر واألسـاليب، وهـي أداة                 
ات البحـث والتطـوير حـسب       بيانات وصفية تقـدم معلومـات مفـصلة عـن كيفيـة مجـع إحـصاء               

ــيع  ــدان واملواضـ ــوير يف    . )٧(البلـ ــشطة البحـــث والتطـ ــة بأنـ ــة املتعلقـ ــات التحليليـ ــدة البيانـ وقاعـ
املؤســسات التجاريــة قاعــدة أنــشأهتا أمانــة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي عــن 

ات إحـصاءات   طريق تعديل بيانات البحث والتطوير حسب النشاط االقتصادي يف قاعـدة بيانـ            
البحث والتطوير من أجل مواءمتها قدر اإلمكان مع املؤشـرات االقتـصادية يف جمموعـة قواعـد                  

ومـن املنـشورات األخـرى يف       . )٨(بيانات املنظمة املتعلقة بالتحليل اهليكلـي ملختلـف القطاعـات         
ن جمال العلم والتكنولوجيا موجز إحـصاءات بـراءات االختـراع، الـذي أصـدرته منظمـة التعـاو                 

، وإحـصاءات التكنولوجيـا األحيائيـة، الـيت صـدرت           ٢٠٠٩والتنمية يف امليدان االقتصادي عام      
وإحــصاءات بــراءات االختــراع . )٩(، ومؤشــرات التكنولوجيــا األحيائيــة األساســية٢٠٠٩عــام 

  .)١٠(متاحة على اإلنترنت
وإىل جانــــب هــــذه املنــــشورات العامــــة، تقــــوم املنظمــــة بإصــــدار مؤشــــرات العلــــم   - ١٥
التكنولوجيا يف عدد من املنشورات األخرى من قبيل سجل العلـوم والتكنولوجيـا والـصناعة،            و

ــا يف إطــار         ــدان وأدائه ــد للمنظمــة يعطــي صــورة شــاملة عــن ابتكــارات البل ــشور رائ وهــو من
ويصدر هذا املنشور مرة كـل سـنتني، بالتنـاوب مـع منـشور مماثـل يركـز                  . )١١(االقتصاد العاملي 

__________ 
 .www.oecd.org/sti/msti: متاحة يف املوقع التايل  )٤(  

 .www.oecd.org/sti/rds: متاحة يف املوقع التايل  )٥(  

 .www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecd-stat_data-00285-en: ملوقع التايلمتاحة يف ا  )٦(  

 .http://webnet.oecd.org/rd_gbaord_metadata/default.aspx: متاحة يف املوقع التايل  )٧(  

 .www.oecd.org/sti/anberd: متاحة يف املوقع التايل  )٨(  

 .www.oecd.org/sti/keybiotechnologyindicators.htm: متاحة يف املوقع التايل  )٩(  

  :متاحة يف املوقع التايل  )١٠(  
    www.oecd.org/sti/innovationinsciencetechnologyandindustry/oecdpatentdatabases.htm. 

 .www.oecd.org/sti/scoreboard: متاحة يف املوقع التايل  )١١(  
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ومشلـت الطبعـة األخـرية، الـصادرة        . فـاق العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار       على السياسات، هو آ   
 مؤشرا، مبّينة اجتاهات وأمناط األداء يف جمال العلـم والتكنولوجيـا            ١٨٠، أكثر من    ٢٠١١عام  

واالبتكار والصناعة يف بلدان منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي والبلـدان الرئيـسية       
ــا    (نظمــة غــري األعــضاء يف امل  ــل وجنــوب أفريقي ــسيا والربازي ال ســيما االحتــاد الروســي وإندوني

، ومقدِّمــة املؤشــرات الــيت تــستخدم عــادة يف رصــد التطــورات يف جمــال العلــم  )والــصني واهلنــد
والتكنولوجيا واالبتكـار والـصناعة، مكمِّلـة إياهـا مبؤشـرات جتريبيـة تتـيح فهمـا جديـدا لـبعض              

   .ستوى السياساتاجملاالت ذات األمهية على م
ــهجي، تقــوم        - ١٦ ــدة والناشــئة ذات الطــابع اإلحــصائي واملن ــق باألعمــال اجلدي وفيمــا يتعل

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على حنو متزايد باستخدام سلسلة ورقات العمـل              
مويـل  وتتضمن التقارير اليت صدرت مؤخرا دراسات عـن أسـاليب الت          . اخلاصة هبا كأداة للنشر   

ــال التنظيمــي، وأســاليب االبتكــار يف       ــدابري االســتثمار يف رأس امل ــام للبحــث والتطــوير، وت الع
ــصعيد          ــى ال ــدكتوراه عل ــهادات ال ــنقالت حــاملي ش ــل، وت ــال، وخــصائص العم قطــاع األعم

  .)١٢(الدويل
ــالعلم        - ١٧ ــة ب ــع إحــصاءاته املتعلق ــة مجي ــصِدر املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي وُي

وإىل جانـب البيانـات الـواردة       . )١٣(جيا واالبتكار ويتيحها جمانا على موقعـه الـشبكي        والتكنولو
من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، فـإن هـذه اإلصـدارات تتـضمن بيانـات موجهـة أيـضا                    
للبلدان األوروبية األخرى وغريهـا مـن البلـدان، وذلـك حـسب تـوافر بيانـات موحـدة بـشكل                     

وقواعد البيانات مدعومـة مبقـاالت شـبكية        . ظهار نتائج املقارنات  معقول وحسب احلاجة إىل إ    
ويف املنــشورات ) تفــسري اإلحــصاءات (Statistics Explainedقــصرية ُتنــَشر يف املوقــع الــشبكي 

ــا واالبتكــار يف    . املــوجزة للمكتــب اإلحــصائي  وُتنــشر كــذلك إحــصاءات العلــم والتكنولوجي
فوضية األوروبية، مثل تقريـر القـدرة التنافـسية الحتـاد           جمموعة متنوعة من املنشورات العامة للم     

إمجـايل  (والبيانات املتعلقة مبدى كثافة جهود البحث والتطوير        . االبتكار وسجل احتاد االبتكار   
هـي جـزء مـن      ) اإلنفاق احمللي على البحث والتطـوير كنـسبة مئويـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل                 

، وختــضع ٢٠٢٠ اســتراتيجية أوروبــا حبلــول عــام  جمموعــة مؤشــرات رئيــسية تنــدرج يف إطــار 
   .عملية إعدادها وفقا للهدف احملدد ملراقبة دقيقة

  

__________ 
 .www.oecd.org/sti/publicationsdocuments/workingpapers: متاحة يف املوقع التايل  )١٢(  

 .http://epp.eurostat.ec.europa.eu: متاحة يف املوقع التايل  )١٣(  
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   العمل احلايل والتحديات املقبلة  -ثالثا   
شهدت إحـصاءات العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار العديـد مـن الـتغريات الكـبرية منـذ                     - ١٨

مـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           منظ/تقدمي التقرير األخري ملعهد اليونسكو لإلحصاء     
ويقـدم هـذا الفـرع مـوجزا للتطـورات الرئيـسية حـسب              . إىل اللجنة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة       

  .اجملال املواضيعي
  

   التطورات املنهجية يف قياس البحث والتطوير  - ألف  
   لدليل فراسكايتالتنقيح املقبل   -  ١  

 اخلـرباُء الوطنيـون الـذين جيمعـون ويـصدرون بيانـات              يف األصـل   دليل فراسكايت كتب    - ١٩
ــدان         ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــضاء يف منظم ــدان األع ــوير يف البل ــشأن البحــث والتط ــة ب وطني

وأصبح على مر الـسنني     ). ١، الفصل األول، الفقرة     دليل فراسكايت (االقتصادي لالسترشاد به    
نــات عــن البحــث والتطــوير لــيس فقــط يف  معيــار الــسلوك للدراســات االستقــصائية ومجــع البيا 

املنظمــة واالحتــاد األورويب، ولكــن أيــضا يف دول أخــرى أعــضاء يف األمــم املتحــدة، مــثال مــن   
ــسكو لإلحــصاء        ــد اليوني ــا ملعه ــالعلم والتكنولوجي ــصائية اخلاصــة ب . خــالل الدراســات االستق

اجتمــاعهم املعقــود يف واحتفــل اخلــرباء الوطنيــون املعنيــون مبؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا، يف   
، بالـذكرى الـسنوية اخلمـسني للمجموعـة األوىل مـن املبـادئ التوجيهيـة                ٢٠١٢يونيه  /حزيران

املتفق عليها دوليا لقياس البحث والتطوير، واتفقـوا علـى املـضي قـدما يف استعراضـهم اجلـاري                   
إىل تنقـيح   إلطار قيـاس البحـث والتطـوير واالبتكـار مـن خـالل البـدء يف العمليـة الـيت سـتؤدي                       

ــدليل فراســكايتجديــد  ــة التنقــيح هــذه إىل التــصدي   .  بــشأن البحــث والتطــوير ل وترمــي عملي
لتحديات معروفة تواجه مجـع البيانـات بـشأن البحـث والتطـوير وتفـسريها وإمكانيـة مقارنتـها                   
على الـصعيد الـدويل، وتقيـيم أفـضل املمارسـات واقتـراح مبـادئ توجيهيـة أوضـح وأسـهل يف                      

 أن تطبقها منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي والبلـدان األخـرى علـى                  التنفيذ ميكن 
وأُدرج تنقــيح الــدليل يف برنــامج عمــل وميزانيــة اللجنــة املعنيــة بــسياسات العلــم  . نطــاق واســع

، باالعتماد علـى األعمـال الـيت قامـت هبـا مـؤخرا              ٢٠١٤-٢٠١٣والتكنولوجيا لفترة السنتني    
وطنيني املعنــيني مبؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا املكرســة لدراســة البحــث  فــرق عمــل اخلــرباء الــ

والتطــوير يف األعمــال التجاريــة والتعلــيم العــايل، والتكنولوجيــات التمكينيــة، واألفرقــة العاملــة  
  . املعنية بالتمويل العام املباشر وغري املباشر للبحث والتطوير
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   ةقياس البحث والتطوير يف البلدان النامي  -  ٢  
يـــشجع معهـــد اليونـــسكو لإلحـــصاء مجيـــع البلـــدان علـــى اســـتخدام املعيـــار الـــدويل     - ٢٠

ويقـوم بنـشر منهجيـة فراسـكايت يف         . دليل فراسكايت إلحصاءات البحث والتطوير الذي حيدده      
مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك تعاريفها الرئيسية الواردة يف أدلته اإلرشـادية املتعلقـة بالدراسـات            

وأعـد املعهـد،    . ائية عن البحث والتطوير، ويناقش تفاصيل تطبيقهـا يف حلقـات عمـل            االستقص
باالســتناد إىل جمموعــة بياناتــه وحلقــات العمــل هــذه، وبتــشاور واســع النطــاق مــع اخلــرباء           

: قيــاس البحــث والتطــوير”والــشبكات اإلقليميــة والــسلطات الوطنيــة، الورقــة التقنيــة املعنونــة  
 وشــكّل هــذا العمــل األســاس لوثيقــة توجيهيــة   )١٤(“البلــدان الناميــةالتحــديات الــيت تواجههــا  

قــصرية، أُعــّدت يف إطــار شــراكة بــني املعهــد ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  
ووافق عليها يف هنايـة املطـاف اخلـرباء الوطنيـون املعنيـون مبؤشـرات العلـم والتكنولوجيـا، ُتبقـي                     

ــف املوحــد للبحــث و    ــى التعري ــة اخلاصــة      عل ــسائل ذات األمهي ــن امل ــددا م ــاول ع ــوير وتتن التط
واعتمــدت البلــدان األعــضاء يف املنظمــة هــذه الوثيقــة،  . لالقتــصادات الناشــئة والبلــدان الناميــة 

  .)١٥(لدليل فراسكايتوُنشرت على اإلنترنت بوصفها مرفقا 
ن بـشأن كيفيـة     ويعمل املعهد حاليا على إعداد دليل يقدم توجيهـات عمليـة إىل البلـدا               - ٢١

إجراء دراسة استقصائية يف البحث والتطـوير، وهـو دليـل سيـشمل اسـتبيانات منوذجيـة جلميـع                   
وسيستهدف هذا الـدليل علـى وجـه اخلـصوص البلـدان الـيت تـشرع يف إجـراء              . قطاعات األداء 

ويقـوم املعهـد أيـضا بتنقـيح مفهـوم األنـشطة العلميـة        . دراسات استقصائية يف البحث والتطوير 
  . ١٩٧٨تكنولوجية، الذي اعتمدته اليونسكو عام وال
  

   رمسلة البحث والتطوير  -  ٣  
أشار التقرير السابق إىل أن اخلرباء الوطنيني املعنيني مبؤشرات العلم والتكنولوجيـا أدوا               - ٢٢

دورا رئيسيا من خالل املشاركة يف فريق كانبريا الثاين يف آخر تنقيح لنظام احلـسابات القوميـة                 
والقــرار القاضــي باعتبــار النفقــات علــى البحــث والتطــوير يف احلــسابات   ) ٢٠٠٨عــام نظــام (

ويف اآلونة األخرية، عمل اخلـرباء الوطنيـون        . تندرج يف إطار تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل       
مـــع الفرقـــة العاملـــة املعنيـــة باحلـــسابات القوميـــة التابعـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  

 ، مـن أجـل إعـداد كتيـب عـن اسـتنباط مقـاييس رأمساليـة ملنتجـات امللكيـة الفكريـة                      االقتصادي
، يتــضمن فــصال عــن  ٢٠١٠صــدر عــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي عــام   

__________ 
 .www.uis.unesco.org/Library/Documents/tech%205-eng.pdf: متاحة يف املوقع التايل  )١٤(  

 .www.oecd.org/innovation/innovationinsciencetechnologyandindustry/49793555.pdf: متاحة يف املوقع التايل  )١٥(  
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فتئـت املنظمـة تتـابع     ومـا . البحث والتطوير وتنفيذ متطلبات النظام اجلديد للحـسابات القوميـة      
ــة إىل   ــة الرامي ــود الوطني ــاليب األوىل      اجله ــشر األس ــوم بن ــوير، وتق ــة البحــث والتط ــذ رمسل  تنفي

ــا هبـــذه اجملموعـــة املهمـــة اجلديـــدة مـــن املـــستخدمني   . املعتمـــدة والنتـــائج املستخلـــصة واعترافـ
 مبــادئ لــدليل فراســكايتإلحــصاءات البحــث والتطــوير، مــن احملتمــل أن يــدرج التنقــيح املقبــل 

بات احلسابات القوميـة مـن خـالل ربطهـا ببيانـات      توجيهية منهجية للمساعدة على تنفيذ متطل  
  . فراسكايت

  
   تقديرات الدعم العام للبحث والتطوير  -  ٤  

يف السنوات األخرية، عرضت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي بنجـاح                   - ٢٣
ة الـيت   جمموعات بيانات منتظمة بشأن تصميم احلوافز الضريبية للبحث والتطوير والتكلفة املاليـ           

وكــان هلــذه املؤشــرات التجريبيــة أثــر كــبري يف      . تتكبــدها احلكومــات نتيجــة لتلــك احلــوافز    
واسـتنادا إىل هـذه التجـارب، قـد يـصبح          . املناقشات املتعلقة بالسياسات يف العديد مـن البلـدان        

مــن املمكــن قريبــا تــدوين املفــاهيم والتعــاريف الرئيــسية حــىت يتــسىن إدراجهــا يف إطــار قيــاس     
ــادات أو        البحــث ــاس االعتم ــشأن قي ــة ب ــة املتاح ــادئ التوجيهي ــب املب ــا إىل جان ــوير، رمب  والتط

النفقات اليت ختصصها احلكومـات يف ميزانياهتـا ألنـشطة البحـث والتطـوير، بـالنظر إىل الطبيعـة              
وبـالتوازي مـع هـذا العمـل اخلـاص بتحـسني            . املتماثلة هلذه البيانات من ناحية اإلدارة وامليزانية      

 مقارنــة البيانــات املتعلقــة بتكلفــة احلــوافز الــضريبية املرتبطــة بالبحــث والتطــوير، يقــّيم   إمكانيــة
مشروع ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي جـدوى إصـدار بيانـات مفـصلة، ذات                   
أمهية على مستوى السياسات العامة، للتقديرات املتاحة لالعتمـادات والنفقـات الـيت ختصـصها               

 -  ميزانياهتـــا ألنـــشطة البحـــث والتطـــوير، مبـــا يتعـــدى األهـــداف االجتماعيـــة احلكومـــات يف
االقتصادية التقليدية، مع تبيـان مجلـة أمـور، منـها اآلليـات الـيت تـسخدمها احلكومـات لتحديـد                   
األولويات عند ختصيص األموال لـدعم البحـث والتطـوير، مـثال مـن خـالل ائتمـان مؤسـسات                    

ختاذ القرارات يف ما خيص املشاريع اليت ينبغي متويلها أو عـن            منفصلة عنها وأطراف ثالثة على ا     
  . طريق ختصيص األموال مباشرة من خالل الربامج

  
   أنشطة مجع البيانات املتعلقة بالبحث والتنمية على الصعيد الدويل  -باء   

ظلــت اليونــسكو جتمــع إحــصاءات العلــم والتكنولوجيــا مــن بلــداهنا األعــضاء منــذ           - ٢٤
ــسبعينات  ــرن املاضــي  ال ــن الق ــاب  . م ــد غي ــسه، أحيــ   وبع ــرن نف ــن الق ــسعينات م ــد ايف الت  معه

 ُسـّنة إجـراء دراسـة استقـصائية عامليـة منتظمـة بـشأن البحـث                 ٢٠٠٤اليونسكو لإلحصاء عـام     
ومــن أجــل تفــادي   . وجتــرى حاليــا الدراســة االستقــصائية اخلامــسة    . والتطــوير كــل عــامني  

اقـات لتبـادل البيانـات مـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف               االزدواجية يف مجع البيانات، أبرِمت اتف     
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 األمريكيـة   -امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، والشبكة األيبرييـة          
ــاد        ــع االحتـ ــاق مـ ــشأن اتفـ ــاوض بـ ــري التفـ ــا جيـ ــا، كمـ ــم والتكنولوجيـ ــرات العلـ ــة مبؤشـ املعنيـ

وميكـن ترتيـل االسـتبيان مـن موقـع معهـد       . الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا       /األفريقي
اليونسكو لإلحصاء، كما ميكن تقدمي البيانـات إلكترونيـا باسـتخدام اسـتبيان دينـامي متـاح يف                  

 بلدا وإقليما، والبيانات متاحـة      ٢١٥وتتناول الدراسة االستقصائية    ). pdf(شكل وثيقة حممولة    
دول اجلزريـة الـصغرية الناميـة أو        ومعظـم البلـدان الـيت مل تـستجب هـي مـن الـ              .  بلـدا  ١٤٧عن  

وجمموعـة  . البلدان األقل منوا، الـيت كـثريا مـا تكـون نظـم العلـم والتكنولوجيـا فيهـا أقـل تطـورا              
الدول العربية غري املستجيبة كبرية أيضا، على الرغم من أن العديد من هـذه الـدول تقـوم اآلن                   

   .بإجراء دراسات استقصائية بشأن البحث والتطوير
ــة         - ٢٥ ــصادي جتمــع اإلحــصاءات املتعلق ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي وظلــت منظمــة التع

، علـى مجـع     ١٩٩٧ وعملـت، منـذ      ، عاما تقريبـا   ٥٠بالبحث والتطوير، لبلداهنا األعضاء، ملدة      
وتــشمل . بيانــات البحــث والتطــوير جملموعــة خمتــارة مــن اقتــصادات البلــدان غــري األعــضاء         

لــم والتكنولوجيــا حاليــا اقتــصادات البلــدان التاليــة غــري األعــضاء يف        املؤشــرات الرئيــسية للع 
االحتــاد الروســي، واألرجنــتني، وجنــوب أفريقيــا، ورومانيــا، وســلوفينيا، وســنغافورة، : املنظمــة

   .والصني، واملقاطعة الصينية تايوان
ووضــع كــل مــن املنظمــة واملعهــد اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة اآلن بروتوكــوال     - ٢٦

للتعاون من أجل ختفيـف العـبء عـن الـسلطات اإلحـصائية الوطنيـة، مـن خـالل تنظـيم عمليـة            
مشتركة جلمع البيانات املتعلقة مبتغريات البحث والتطـوير، هـي الدراسـة االستقـصائية الدوليـة                

وتتعـاون  . ويـستخدم اسـتبيان مـشترك جلمـع اإلحـصاءات         . للموارد املكرسة للبحث والتطـوير    
   . يف تقييم نوعية البيانات وقابليتها للمقارنةاملنظمة واملعهد

   إحصاءات ومؤشرات االبتكار  - جيم  
  املنهجية واالستخدام يف مجيع أحناء العامل   -  ١  

ُوضعت الدراسات االستقصائية عن االبتكار يف األصل مـن أجـل الزيـادة يف املعـارف                  - ٢٧
سني فهم عمليات االبتكار ونتائجـه      املتعلقة باالبتكار يف الشركات لغرض مزدوج يتمثل يف حت        

وُنشرت أحـدث نـسخة منقحـة مـن دليـل أوسـلو املـشترك بـني                 . ووضع سياسات ابتكار فعالة   
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة بـشأن             

ــة املفــاهيم   . ٢٠٠٥قيــاس االبتكــار يف عــام   ــذ اآلن بطريقــة منهجي ــدليل،  وتنفَّ املوضــوعة يف ال
يف ذلك االبتكار التسويقي والتنظيمي، يف دراسات استقصائية لالبتكار يف خمتلف البلـدان،              مبا

وأُجريـت  . مبا يف ذلك الدراسـة االستقـصائية املتعلقـة باالبتكـار يف اجملتمعـات احملليـة يف أوروبـا                
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 بلـدا   ٨٠دليل أوسلو يف حنو     دراسات استقصائية تشمل أسئلة متعلقة باالبتكار بناء على إطار          
 عامــا، وكانــت الواليــات املتحــدة والــصني مــن آخــر البلــدان الــيت    ٢٠علــى مــدى أكثــر مــن  
قيــاس ”وتــشمل الطبعــة احلاليــة مــن دليــل أوســلو أيــضا مرفقــا بــشأن    . اعتمــدت هــذا اإلطــار 

ــة  ــدان النامي ــشبكة    “االبتكــارات يف البل ــسكو لإلحــصاء مبــساعدة مــن ال ، وضــعه معهــد اليوني
األمريكيــة املعنيــة مبؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا، وذلــك بالتــشاور مــع خــرباء مــن   - إليبرييــةا

  . البلدان النامية اليت أجرت دراسات استقصائية عن االبتكار
، أثنـاء استعراضـها   ٢٠١٠وأنشأت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عـام          - ٢٨

 عمـل الســتعراض الدراسـات االستقــصائية احلاليـة عــن    إلطـار القيـاس اخلــاص باالبتكـار، فرقــة   
إدخالـه   البحث والتطوير واالبتكار يف جمال األعمال التجارية وتقدمي اقتراحات بشأن ما ميكـن       

من حتسينات يف املستقبل، وذلك بغيـة حتديـد املـسائل الـيت ينبغـي تناوهلـا يف التنقيحـات املقبلـة                      
نـصر رئيـسي مـن هـذا العمـل يف اسـتعراض وتقيـيم               ويتمثـل ع  .  ودليـل أوسـلو    لدليل فراسـكايت  

نوعية الدراسات االستقصائية اخلاصة باالبتكار وقابليتها للمقارنة من أجل رصـد الكيفيـة الـيت               
ويف إطــار هــذا .  مــن دليــل أوســلو٢٠٠٥جيــري هبــا تنفيــذ التنقيحــات املعتمــدة يف طبعــة عــام  

ت الوصفية من خـالل تكييـف منـوذج          مجعت املنظمة معلومات عن البيانا     ،العمل االستعراضي 
تقيـيم النوعيـة الـذي يــستخدمه املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيــة يف مـا خيـص الــدول         

ويــستعرض هــذا العمــل إىل أي مــدى قــد . األعــضاء يف االحتــاد األورويب والــدول املنتــسبة إليــه
ات املنهجيـة سـببا     تكون أنواع خمتلفة من األسـئلة وأدوات الدراسـات االستقـصائية واالختالفـ            

وجيـري العمـل أيـضا    . يف بعض االختالفات املالحظة بني معدالت االبتكـار يف خمتلـف البلـدان        
علــى اختبــار كيفيــة تفــسري الــشركات للمفــاهيم والتعــاريف املقترحــة يف دليــل أوســلو، واألثــر  

  . احملتمل لالختالفات الثقافية
اتيجيته املتوسـطة األجـل، العمـل علـى         وبدأ معهد اليونسكو لإلحصاء، متشيا مع اسـتر         - ٢٩

وكــان النــشاط األول الــذي اضــطلع بــه هــو  . ٢٠١٠اإلحــصاءات املتعلقــة باالبتكــار يف عــام  
إجــراء جــرد للدراســات االستقــصائية الــيت أجريــت علــى الــصعيد العــاملي عــن االبتكــار، مــع      

ن االقتـصادي واالحتـاد     التركيز يف البداية على البلدان خارج منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدا              
وُجمعت أدوات الدراسات االستقصائية ومعلومات عن اإلجراءات املنهجيـة املتبعـة           . األورويب

وتتـضمن قائمـة اجلـرد املـتغريات واملعلومـات املنهجيـة الرئيـسية جلميـع               . للقيام هبذه الدراسـات   
ع الــشبكي ملعهــد وستــصبح القائمــة متاحــة علــى املوقــ. الدراســات االستقــصائية الــيت مت مجعهــا

وستــضاف يف مرحلــة الحقــة معلومــات عــن     . ٢٠١٣مــارس  /اليونــسكو لإلحــصاء يف آذار 
   .الدراسات االستقصائية املضطلع هبا يف منطقة املنظمة واالحتاد األورويب
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  مجع البيانات   -  ٢  
ــصائية عــن االبتكــار يف         - ٣٠ ــار الدراســة االستق ــصادرة يف إط ــات ال  ترجــع أحــدث البيان
وهذا ما يرفـع العـدد اإلمجـايل إىل         . ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٨عات احمللية إىل الفترة من عام       اجملتم

سبع موجات من الدراسات االستقصائية من هذا النوع أصِدرت بيانات ست منـها يف شـكل                
وُشــرع يف إعــداد الدراســة االستقــصائية املقبلــة عــن االبتكــار يف اجملتمعــات احملليــة يف . جــداول

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــألف مــن     . ٢٠١١ن ــة عمــل خمصــصة تت ــدا اســتبيان  ١١وأعــدت فرق  بل
وسـيبدأ العمـل    . ٢٠١٢ بنهايـة عـام      ٢٠١٢الدراسة وغـريه مـن الوثـائق الالزمـة لدراسـة عـام              

، هبـدف إصـدار البيانـات املتعلقـة باالحتـاد األورويب يف النـصف الثـاين مـن                   ٢٠١٣امليداين عـام    
ذي يـصدر يف شـكل جـدول، يقـدم املكتـب اإلحـصائي              وباإلضـافة إىل النـاتج الـ      . ٢٠١٤عام  

للجماعات األوروبية بيانات جزئية للدراسة االستقصائية عن االبتكار يف اجملتمعات احملليـة مـن          
ــر مــن       ــألف مــن بيانــات علــى مــستوى املؤســسات يف أكث أجــل اســتخدامها يف األحبــاث، وتت

 االطـالع علـى هـذه اجملموعـة         وميكـن . بلدا تتعلق بآخر أربع موجات دراسات استقصائية       ٢٠
أو علـى حنـو يتـيح بـشكل         (من البيانات يف عني املكان يف املركز اآلمن للمكتب يف لكسمربغ            

 بعـد التوقيـع     )أقل التعرف على هوية اجلهة املطلعة من خالل استصدار قـرص حاسـويب مـدمج              
ب وكانـــت بيانـــات الدراســـة تـــستخدم يف املركـــز اآلمـــن للمكتـــ. علـــى عقـــد إلجـــراء حبـــث

  .  يف كل ثالث يوم عمل٢٠١٢ عام
وحىت اآلن، مل تقم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي بعمليـة رمسيـة جلمـع                   - ٣١

مؤشــرات االبتكــار علــى الــصعيد الــدويل مــن أجــل إدراجهــا يف مؤشــراهتا الرئيــسية للعلــم           
مؤشـرات خمتـارة مبنيـة      بيد أن   . والتكنولوجيا، ومل تشجع على استخدامها لوضع معايري دولية       

على دراسات أوسلو االستقـصائية ُنـشرت يف طبعـات خمتلفـة مـن سـجل العلـوم والتكنولوجيـا                
   .والصناعة، ومطبوعات أخرى للمنظمة

، سـيطلق معهـد اليونـسكو لإلحـصاء عمليـة مجـع البيانـات               ٢٠١٣يونيـه   /ويف حزيران   - ٣٢
.  مـــن املتوقـــع أن جتـــرى كـــل ســـنتني العامليـــة األوىل لإلحـــصاءات اخلاصـــة باالبتكـــار، والـــيت 

هو احلال بالنسبة إلحصاءات البحث والتطوير، فـإن القـصد هـو التعـاون مـع املنظمـات                   وكما
ويف إطـار   . الدولية واإلقليمية األخـرى لتفـادي عـبء إضـايف علـى البلـدان وازدواجيـة اجلهـود                 

، اسـتهدفت   ٢٠١١ام  اإلعداد هلذا النـشاط اجلديـد، أُجريـت عمليـة جتريبيـة جلمـع البيانـات عـ                 
ــها ســوى   ١٩ ــدا، مل يــستجب من ــدا١٢ بل ــة مجــع     )١٦( بل وعــالوة علــى ذلــك، أجريــت عملي

__________ 
-www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/sti-innovation-pilot-data :النتائج متاحة يف املوقع التايل  )١٦(  

release.aspx. 
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، وهـي عمليـة سـتغذي قـوائم اجلـرد وتـوفر معلومـات االتـصال         ٢٠١٢للبيانات الوصـفية عـام     
   .٢٠١٣الالزمة جلمع البيانات عام 

االقتصاد اجلزئـي، الـيت      شكلت الدراسة األحادية عن االبتكار يف الشركات من منظور           - ٣٣
، النتـاج الرئيـسي للمرحلـة       ٢٠٠٩نشرهتا منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي عـام              

وقـد  . ٢٠٠٦األوىل من مشروع البيانات اجلزئية املتعلقـة باالبتكـار الـذي بـدأ العمـل بـه عـام                    
 االبتكـار واألعمـال   صمم هذا املشروع للبحث يف جمموعة من املسائل املتصلة باألداء يف جمـال           

باتباع منهجية موحدة، مع االستفادة إىل أقصى حد مـن بيانـات الدراسـات االستقـصائية عـن                  
االبتكــار الــيت مجعتــها البلــدان األعــضاء يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي          

مكانيـة فهـم   وأثبـت هـذا املـشروع إ   . واقتصادات البلدان اليت لديها صفة املراقب لـدى املنظمـة   
ــتعانة      ــي، وذلـــك باالسـ ــار بـــصورة أفـــضل علـــى الـــصعيد اجلزئـ ــال االبتكـ تنـــوع األداء يف جمـ

   .باملعلومات اليت هتمل عادة لدى جتميع املؤشرات اإلمجالية التقليدية
 وعالوة على ذلك، فقد أتـاح هـذا املـشروع االستكـشاف املفـصل للـصلة القائمـة بـني                     - ٣٤

قوق امللكية الفكرية على حنو متسق، باستخدام جمموعـة مـشتركة           االبتكار واإلنتاجية ودور ح   
من متغريات التحكم ومنوذج سلوكي اقتصادي قياسي ختتـرب الفرضـيات بواسـطته علـى سـبيل                 

وقــد ســلط ذلــك باملقابــل مزيــداً مــن الــضوء علــى أمهيــة تعزيــز وضــع هيكــل أساســي     . املثــال
ئية واجلهـات املـستجيبة لالستقـصاءات،       للبيانات اجلزئية خيفف العـبء علـى املكاتـب اإلحـصا          

واستمر التحليـل   .  والتحليل التجرييب، مبا يف ذلك تقييم السياسات       ،وتدعم الربط بني البيانات   
املنــسق للبيانــات اجلزئيــة يف إطــار األعمــال التحليليــة الــيت أجرهتــا منظمــة التعــاون والتنميــة يف    

 والتطــوير واالبتكــار يف جمــال اخلــدمات، امليــدان االقتــصادي يف اآلونــة األخــرية بــشأن البحــث
وتــسىن للقيــام هبــا الوصــول إىل مركــز البيانــات اآلمنــة التــابع للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات 
األوروبية واستخدامه، وهو عبارة عن هيكـل أساسـي يتـيح لعـدد مـن بلـدان االحتـاد األورويب                    

ت اجلزئيـة للدراسـات االستقـصائية    والبلدان املنتسبة إليه إمكانية االطـالع بـسهولة علـى البيانـا          
   .عن االبتكار واستخدامها ألغراض البحث

  
  بيانات براءات االختراع   -دال   

ُتستخدم مؤشرات بـراءات االختـراع لتحديـد أوجـه األداء يف جمـال االبتكـار والتقـدم                 - ٣٥
ويــشهد . دةالتكنولــوجي للبلــدان، أو املنــاطق، أو بعــض اجملــاالت وامليــادين التكنولوجيــة احملــد 

نطاق اسـتخدام اإلحـصاءات املتعلقـة بـرباءات االختـراع لرصـد التطـورات احلاصـلة يف ميـدان                    
فلم ُتسجَّل زيـادة يف اسـتخدام مؤشـرات         . العلوم والتكنولوجيا اتساعاً حثيثاً يف اآلونة األخرية      

قـد  و. براءات االختراع فحسب، وإمنا أُحـرز كـذلك تقـدم يف تنـوع هـذه املؤشـرات وأمهيتـها                  
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وضعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مؤشرات جديدة أكثـر تطـوراً، ال سـيما               
بشأن فصائل براءات االختراع، واالستشهادات املرجعيـة، وحبثـت مـؤخراً يف إنتـاج مؤشـرات              

   .جلودة براءات االختراع وربطها بالبيانات على مستوى الشركات
ــل منظمــة التعــاون    - ٣٦ ــراءات   واســتفاد دلي ــصادي إلحــصاءات ب ــدان االقت ــة يف املي  والتنمي

، من التجـارب اجلديـدة يف جمـال اإلحـصاءات املتعلقـة بـرباءات            ٢٠٠٩االختراع، الصادر عام    
ــراءات   . االختــراع وشــجع مواءمــة املنــهجيات  وهــو يتنــاول املــسائل املتــصلة بتعقيــد بيانــات ب

ة إلعــداد مؤشــرات بــراءات االختــراع االختــراع ويقــدم لإلحــصائيني واحملللــني مبــادئ توجيهيــ
   .وحتليلها

وقد أُنشئت فرقة عمل معنيـة بإحـصاءات بـراءات االختـراع تـضم ممـثلني عـن منظمـة                      - ٣٧
التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة، واملكتـب                

الختـراع، واملكتـب الكـوري للملكيـة       األورويب لرباءات االختراع، واملكتب اليابـاين لـرباءات ا        
الفكرية، ومؤسسة العلوم الوطنية يف الواليات املتحدة، ومكتب براءات االختـراع والعالمـات             

ويتمثـل هـدفها يف تـشجيع       . التجارية يف الواليات املتحـدة، واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة            
   .تنسيق األنشطة املتصلة بإنتاج إحصاءات براءات االختراع

وأصبح املؤمتر السنوي املعين بإتاحة إحصاءات براءات االختراع لصانعي القرار حـدثاً              - ٣٨
ــا        ــم والتكنولوجيـ ــال العلـ ــات يف جمـ ــستخدمي البيانـ ــني ومـ ــصائيني واملمارسـ ــستقطب اإلحـ يـ

ويتوىل تنظـيم هـذا املـؤمتر كـل مـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                      . واالبتكار
ورويب لرباءات االختـراع بالتعـاون مـع املكتـب إلحـصائي للجماعـات األوروبيـة،                واملكتب األ 

واملكتــب اليابــاين لــرباءات االختــراع، واملكتــب الكــوري للملكيــة الفكريــة، ومؤســسة العلــوم   
الوطنيــة يف الواليــات املتحــدة، ومكتــب بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة يف الواليــات   

ريس يف تــشرين مليــة للملكيــة الفكريــة، وقــد ُعقــدت آخــر دوراتــه يف بــا املتحــدة، واملنظمــة العا
 وأوىل هــذا املــؤمتر اهتمامــاً خاصــاً ألمــور منــها إنتــاج اإلحــصاءات   )١٧(٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

   .املتعلقة بكامل حزمة بروتوكوالت اإلنترنت، مبا يف ذلك العالمات التجارية والتصاميم
  

    العلم والتكنولوجيااملوارد البشرية يف جمال  -هاء   
مـا زال تنقـل األشـخاص ذوي املهـارات العاليـة وأداؤهـم يف سـوق العمـل مـن قـضايا             - ٣٩

السياسة العامة الرئيسية جلميع البلدان، لضمان أن تتاح ألكثر األفراد موهبة أكرب فرصة ممكنـة               
ة من األدلـة، وضـع      ولتلبية احتياجات هذه السياسة العام    . للمسامهة يف تلبية احتياجات البلدان    

__________ 
 ./www.oecd.org/site/stipatents: ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف املوقع التايل  )١٧(  
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كل من منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ومعهـد اليونـسكو لإلحـصاء واملكتـب                    
اإلحـــصائي للجماعـــات االقتـــصادية منهجيـــة ملتابعـــة املـــسارات الوظيفيـــة حلـــاملي شـــهادات   

 .الدكتوراه، وهي تعرف بالدراسة االستقصائية للمسارات الوظيفية حلاملي شـهادة الـدكتوراه           
وتطبق هذه املنهجية حالياً على نطاق واسع يف أوروبا وخمتلف بلدان منظمـة التعـاون والتنميـة                 

وبعد مجـع البيانـات علـى       . يف امليدان االقتصادي، باإلضافة إىل تطبيقها يف بعض البلدان النامية         
، أجريــت عمليــة أوىل جلمــع البيانــات علــى نطــاق واســع يف عــامي ٢٠٠٥أســاس جتــرييب عــام 

، ٢٠١٠ بلــداً، وأجريــت عمليــة مجــع ثانيــة للبيانــات عــام  ٢٥، مشلــت حنــو ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧
، مـن املتوقـع إجـراء عمليـة جديـدة جلمـع البيانـات               ٢٠١٣ويف عـام    .  بلداً ٢٥ومشلت كذلك   
 مبا يف ذلك حتليـل البيانـات        -ويف أعقاب األعمال املنهجية والتحليلية      . ٢٠١٢للسنة املرجعية   

، ستنـشر جمموعـة كاملـة مـن النتـائج املقارنـة       ٢٠١١/٢٠١٢ الفتـرة   اليت أجريـت يف  -اجلزئية  
   .٢٠١٢واملبادئ التوجيهية املستكملة حبلول أواخر عام 

وبينما متنح إحصاءات التعليم يف معهد اليونسكو لإلحصاء األولوية للتعلـيم األساسـي               - ٤٠
ــة، أويل بعــض االهتمــام للتعلــيم العــايل    ــة لأللفي وتــضّمن املــوجز التعليمــي  . ولألهــداف اإلمنائي

 فــصالً خاصــاً يستكــشف األمنــاط املــتغرية يف التعلــيم العــايل علــى الــصعيد  ٢٠٠٩العــاملي لعــام 
وقــد حلــل هــذا املــوجز الطلــب املتزايــد علــى التعلــيم العــايل، الــذي يتجلــى يف الزيــادة . العــاملي

قــدم صــورة فريــدة ، ممــا ي١٩٩٩اهلائلــة لعــدد الطــالب اجلــامعيني علــى نطــاق العــامل منــذ عــام  
  . ملشهد حركة الطالب على الصعيد الدويل

  
   بناء القدرة اإلحصائية  -واو   

يــشكل بنــاء القــدرة اإلحــصائية جــزءاً مــن الواليــة األساســية الــيت يــضطلع هبــا معهــد       - ٤١
ولتحــسني تـوافر إحــصاءات العلـم والتكنولوجيــا واالبتكـار وجودهتــا يف    . اليونـسكو لإلحـصاء  
وقــد بــادر معهــد اليونــسكو  . عــامل، يتطلــب األمــر بنــاء القــدرات والتــدريب  خمتلــف منــاطق ال

 إىل إعــداد وتنفيــذ جمموعــة واســعة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة   ٢٠٠٥لإلحــصاء منــذ عــام  
ــة    ــار يف البلـــدان الناميـ ــا واالبتكـ ــة لإلحـــصائيني يف جمـــال العلـــم والتكنولوجيـ ــاً . املوجهـ وغالبـ

مقـر منظمـة اليونـسكو ومكاتبـها اإلقليميـة، والـشبكات         عقدت هذه احللقات بالشراكة مع       ما
 األمريكيــة املعنيــة مبؤشــرات العلــم والتكنولوجيــا، واالحتــاد  -اإلقليميــة مثــل الــشبكة األيبرييــة  

 ووكــاالت التمويــل، والــشركاء املهــتمني ،الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا/األفريقـي 
   .اآلخرين

وكان الغـرض منـها     . ع البلدان النامية مبناطق العامل كافة     وُعقدت حلقات عمل يف مجي      - ٤٢
زيادة عدد البلدان اليت تنتج بانتظـام مؤشـرات للعلـم والتكنولوجيـا ذات نوعيـة جيـدة؛ وإجيـاد               
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قدرات حملية إلنتاج هذه املؤشرات؛ وتعزيز عمليـات صـنع الـسياسات القائمـة علـى األدلـة يف              
قاش بني البلدان ومعاجلة املـشاكل الـيت رمبـا تعرضـت هلـا؛              جمال العلم والتكنولوجيا؛ وتيسري الن    

ومعرفة خصائص مجع واستخدام البيانـات اإلحـصائية يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار                 
يف البلدان اليت تنتمي للمنطقة نفسها؛ وحتديد أمثلة على املمارسـات الـسليمة إلطـالع البلـدان                 

جهـة إىل اإلحـصائيني الـذين يتولـون مجـع البيانـات             وكانـت هـذه احللقـات مو      . األخرى عليهـا  
وحتليلها يف كل بلد، ولكنها مشلت أيضاً صانعي السياسات والقرارات من طائفـة متنوعـة مـن                 

   .السلطات الوطنية
ويف الوقت احلاضر، هناك تعديل استراتيجي يف االجتاه يتجلى يف االبتعاد عن حلقـات                - ٤٣

فعلـى سـبيل    . قدمي مساعدة أكثر استهدافاً على الـصعيد الـوطين        العمل اإلقليمية والتحول حنو ت    
املثال، أجرت بلدان متنوعة، منها إثيوبيا وفييت نام وقطر، أو جتـري حاليـاً دراسـة استقـصائية                  
عن البحث والتطوير مبساعدة معهد اليونـسكو لإلحـصاء، فيمـا جيـري تنفيـذ أنـشطة مـساعدة                   

وقـد طلـب    . بتكـار مـع إكـوادور وفييـت نـام والـصني           متعلقة بالدراسـات االستقـصائية عـن اال       
   .املزيد من البلدان مساعدة معهد اليونسكو لإلحصاء

  
   خالصة  -رابعاً   

ــم املتحــدة           - ٤٤ ــة اإلحــصائية لألم ــر للجن ــذ صــدور آخــر تقري ــل من ــدم هائ ــد أحــرز تق لق
)E/CN.3/2008/21(   كمــــا يــــدل علــــى ذلــــك تزايــــد أمهيــــة اإلحــــصاءات املتعلقــــة بــــالعلم ،
وحـصل تقـارب    . التكنولوجيا واالبتكار بالنسبة إىل أوساط املستخدمني على الصعيد العـاملي         و

كــبري يف تطبيــق معــايري القيــاس الــيت وضــعتها منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي     
واملنظمـــات الـــشريكة، مـــدعوماً بالتنـــسيق الفعـــال لألنـــشطة بـــني خمتلـــف املنظمـــات العامليـــة   

 واســتخدمت اإلحــصاءات املتعلقــة بالبحــث والتطــوير لتوثيــق مــا لالســتثمارات يف .واإلقليميــة
جمال البحث والتطوير مـن قـدرة نـسبية حـىت اآلن علـى مواجهـة األزمـة االقتـصادية، وأتاحـت           
تتبع الربوز السريع لعدة اقتصادات نامية بوصفها قوى حمركة يف جمـال البحـث والتطـوير علـى                  

لــتغريات الــيت تطــرأ علــى كيفيــة حــصول البحــث والتطــوير وكيفيــة وتــشكل ا. الــصعيد العــاملي
دليـل  تربيره يف الشركات التجارية واملؤسسات األخـرى هـي عوامـل أساسـية تـستدعي تنقـيح                  

ويف غــضون عــام أو عــامني، ســتدمج إحــصاءات البحــث والتطــوير يف تنقيحــات    . فراســكايت
  . مجايل لعدد كبري من البلداناملؤشرات االقتصادية األساسية مثل الناتج احمللي اإل

ومما يبشر باخلري بشكل خاص تزايد اعتماد الدراسات االستقصائية عـن االبتكـار الـيت          - ٤٥
تستند إىل دليل أوسلو على نطـاق العـامل، ممـا يـسلط الـضوء لـصانعي القـرارات علـى اجملموعـة            

يـة مؤشـرات االبتكـار    ومـع أن قابل . الواسعة من أنشطة االبتكار خارج نطاق البحث والتطوير 
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للمقارنــة علــى الــصعيد الــدويل تظــل إشــكالية، فقــد اســتقطبت هــذه البيانــات بــشكل خــاص    
أوساط الباحثني وأتاحت هلم احلصول على بعض املعلومات القيِّمة بشأن الطريقـة الـيت حيـصل                

وقد دفع ذلك بالعديد من املستخدمني إىل طلـب توسـيع نطـاق             . هبا االبتكار داخل الشركات   
اإلطـــار خـــارج جمـــال املؤســـسات التجاريـــة ليـــشمل مؤســـسات القطـــاع العـــام، وابتكـــارات  

وما فتئت الوكـاالت اإلحـصائية جتـّرب العديـد مـن الـنُّهج              . املستخدمني واجملاالت ذات الصلة   
   .يف هذا الشأن خالل السنوات األخرية

املتعلقـــة ويف أعقـــاب مـــا شـــهدته الـــسنوات األخـــرية مـــن زيـــادة يف عـــدد األنـــشطة     - ٤٦
بإحـــصاءات العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار، تفيـــد حاليـــا العديـــد مـــن الوكـــاالت واهليئـــات 
اإلحصائية اليت تتـوىل إعـداد اإلحـصاءات املتعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار بأهنـا تواجـه                    

. هـا صعوبات مالية وبأهنا حتتاج إىل حتديد األولويـات واجملـاالت الـيت ميكـن حتقيـق وفـورات في                  
وتتــصدر إمكانيــة إدمــاج خمتلــف الدراســات االستقــصائية اإلحــصائية جــدول أعمــال عــدة         
ــادة        ــصائية وزي ــاء الدراســات االستق ــا لتخفيــف أعب ــة ميكــن اعتماده ــا آلي مؤســسات باعتباره

إال أنـــه ال تتـــوافر معلومـــات كـــثرية عـــن تـــأثري اإلدمـــاج علـــى نوعيـــة  . معـــدالت االســـتجابة
وأصبحت األساليب اإللكترونيـة    . ي امللقى على كاهل املستجيبني    االستجابات أو العبء الفعل   

   .جلمع البيانات أكثر انتشاراً يف جمال اإلحصاءات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار
اً قويـة إلقامـة    جـ وإزاء هذا الوضع، تسوق املنظمات الدولية العاملة يف هذا اجملـال حج             - ٤٧

وقـد  . ساليب البديلة جلمع البيانات واستخدام املـصادر اإلداريـة   الدليل على فوائد وتكاليف األ    
جرى التشديد بقدر كبري على أمهية وضع هيكـل أساسـي عـاملي للـربط بـني البيانـات وإجـراء                     

   .حتليل مفصل للبيانات اجلزئية يف بيئة توفر األمان والكتمان
معهــد اليونــسكو (اجملــال ومــا فتــئ التعــاون بــني الوكــاالت الرئيــسية العاملــة يف هــذا      - ٤٨

لإلحصاء، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات              
كمـا أن العالقـة جيـدة للغايـة مـع الوكـاالت             . يزداد وثاقـة ويثمـر عـن نتـائج ممتـازة          ) األوروبية

ــة      ــشبكة األيبريي ــرار ال ــى غ ــة، عل ــة مبؤشــرات الع  -اإلقليمي ــة املعني ــا   األمريكي ــم والتكنولوجي ل
وحيـول ذلـك دون إثقـال كاهـل     . الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا          /واالحتاد األفريقـي  

البلــدان بطلبــات متعــددة للحــصول علــى البيانــات نفــسها، ودون االزدواجيــة يف اجلهــود علــى 
 كمــا أن التعــاون بــني الوكــاالت الدوليــة واملنظمــات . مــستوى الوكــاالت الدوليــة واإلقليميــة 

اإلحصائية الوطنية كان جيداًً أيضاً، وشهد مشاركة فعالـة يف أنـشطة منظمـة التعـاون والتنميـة                  
   .يف امليدان االقتصادي واليونسكو على حدٍّ سواء
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غــري أن املنظمــات اإلحــصائية الوطنيــة يف البلــدان الناميــة تــشارك بقــدر أقــل يف جمــال      - ٤٩
 غالبا ما تضطلع الـوزارات املختـصة، كـوزارة          إحصاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، حيث    
وينبغي تشجيع املنظمات اإلحصائية الوطنيـة      . العلوم والتكنولوجيا، بدور الريادة يف هذا اجملال      

علــى املــشاركة مــن أجــل حتــسني جــودة البيانــات، ألن زيــادة تركيــز الــسياسات علــى العلــوم   
نــات املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا بــشكل والتكنولوجيــا إمنــا يــبني احلاجــة إىل إدراج مجــع البيا

وتــدعو احلاجــة يف بلــدان عديــدة إىل . منــتظم يف اخلطــط واالســتراتيجيات اإلحــصائية الوطنيــة 
ــال          ــدوى يف جمــ ــودة وذات جــ ــة اجلــ ــصاءات عاليــ ــع إحــ ــوارد جلمــ ــن املــ ــد مــ ــوفري املزيــ تــ

نــهجيات الدوليــة،  وذلــك باالســتناد إىل امل،والتكنولوجيــا واالبتكــار يف الوقــت املناســب العلــم
   .حيثما أمكن ذلك

ــذه           - ٥٠ ويــتعني أن تواصــل أوســاط اإلحــصائيني العمــل جنبــاً إىل جنــب لتبيــان أمهيــة ه
  . البيانات وجدواها على حنو أفضل
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  مرفق
  األدلة املنهجية والوثائق ذات الصلة     
   )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

التوحيــــد الـــدويل إلحـــصاءات العلــــوم والتكنولوجيـــا، اليونــــسكو،    توصـــية بـــشأن     •  
  ١٩٧٨ باريس،

اليونــــسكو، ، )ST-84/WS/12(دليــــل إحــــصاءات األنــــشطة العلميــــة والتكنولوجيــــة   •  
  ١٩٨٤ باريس

، ٥الورقة الفنيـة رقـم      : التحديات اليت تواجهها البلدان النامية    : قياس البحث والتطوير    •  
  ٢٠١٠ونتريال، معهد اليونسكو لإلحصاء، م

   www.uis.unesco.org: املوقع الشبكي ملعهد اليونسكو لإلحصاء  •  
  

ــدان االقتـــصادي       ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ املكتـــب اإلحـــصائي /منظمـ
  للجماعات األوروبية 

   سلسلة قياس األنشطة العلمية والتكنولوجية: جمموعة فراسكايت    

ممارســة موحــدة مقترحــة للدراســات: ٢٠٠٢ لعــام دليــل فراســكايت  البحث والتطوير
منظمـة التعـاون والتنميـة يف (االستقصائية للبحث والتطوير التجرييب   

  ) ٢٠٠٢امليدان االقتصادي،
www.oecd.org/sti/frascatimanual 

منظمـة (دليل لقياس وتفـسري بيانـات ميـزان مـدفوعات التكنولوجيـا        ميزان مدفوعات التكنولوجيا
  )١٩٩٠ يف امليدان االقتصادي، التعاون والتنمية

مبــادئ توجيهيــة جلمــع وتفــسري بيانــات االبتكــارات،: دليــل أوســلو  االبتكار
املكتـب/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي       (الطبعة الثالثة 

  )٢٠٠٥اإلحصائي للجماعات األوروبية، 
ــدان اال     براءات االختراع ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــل منظم ــصادي إلحــصاءاتدلي قت

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان: بـــراءات االختـــراع، بـــاريس
  ٢٠٠٩االقتصادي،

 دليــل كــانربا‐قيــاس املــوارد البــشرية املكرســة للعلــم والتكنولوجيــا   موظفو القطاع العلمي والتكنولوجي
  )١٩٩٥منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، (

منظمة التعـاون والتنميـة يف (إطار إلحصاءات التكنولوجيا األحيائية     ائيةالتكنولوجيا األحي
  )٢٠٠٥امليدان االقتصادي،
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  أطر منهجية أخرى للعلوم والتكنولوجيا     
“تنقــيح تــصنيف قطاعــات ومنتجــات التكنولوجيــا الفائقــة التطــور  ”  التكنولوجيا الفائقة التطور

تصادي، ورقة عمل صـادرة يفمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االق     (
 )١٩٩٧/٢جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

ــة”  لقياس الببليوغرايفا ــنظم واألســاليب واألمثل ــوغرايف وحتليــل ال مؤشــرات القيــاس الببلي
منظمــة التعــاون والتنميــة يف(، مــن إعــداد يوشــيكو أوكوبــو “البحثيــة

والتكنولوجيـاامليدان االقتصادي، ورقـة عمـل صـادرة يف جمـال العلـم              
  )١٩٩٧/١واالبتكار

دليل منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ملؤشـرات العوملـة  العوملة
 )٢٠٠٥منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  (االقتصادية

ــاس جمتمــع  جمتمع املعلومات ــدان االقتــصادي لقي ــة يف املي دليــل منظمــة التعــاون والتنمي
  )٢٠١١(املعلومات

دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي إلحـصاءات التعلـيم  إحصاءت التعليم
 )٢٠٠٤منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، (املقارنة دولياً

  )www.oecd.org/sti/cdh (مبادئ توجيهية منهجية  حاملو شهادة الدكتوراه
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	2 - والعلم والتكنولوجيا والابتكار من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ولها دور أساسي في تخفيف وطأة الفقر. وإحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار أساسية لفهم العمليات التي تؤثر بها التنمية على المجتمعات واقتصاداتها. ويناقش التقرير الإحصاءات المتعلقة بجهود ونواتج البحث والتطوير، والابتكار، والموارد البشرية المخصصة للعلم والتكنولوجيا.
	ثانيا - طريقة العمل المتعلقة بإحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار
	ألف - معهد اليونسكو للإحصاء
	3 - معهد اليونسكو للإحصاء هو الوكالة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة المعنية بجمع بيانات العلم والتكنولوجيا والابتكار. وخطوط العمل الرئيسية للمعهد في مجال إحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار هي كالتالي: تنفيذ الدراسات الاستقصائية وحفظ البيانات؛ والتدريب وبناء القدرات؛ ووضع المعايير وإعداد المنهجيات؛ وإجراء التحليلات وإصدار المنشورات. ويتم هذا العمل في إطار من التعاون والتشارك الوثيقين مع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
	باء - منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	4 - تنفّذ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أعمالها المتعلقة بإحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار أساسا من خلال الفرقة العاملة للخبراء الوطنيين المعنيين بمؤشرات العلم والتكنولوجيا التابعة للجنة المعنية بسياسات العلم والتكنولوجيا. ويرأس فرقةَ الخبراء الوطنيين مكتب يُنتخَب سنويا، تتولى رئاسته حاليا بلجيكا، مدعومة بنواب رئيس من إيطاليا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. ويتولى المكتب، الذي يعمل مع أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إعداد جدول ثنائي السنوات للمشاريع التي تقوم اللجنة باستعراضها ومناقشتها وتحديد أولوياتها لتصبح في نهاية المطاف جزءا من برنامج عملها العام. وظلت الأنشطة الإحصائية المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار تحتل على الدوام مرتبة متقدمة بين أولويات اللجنة، كما ظلت المنهجيات والمؤشرات والأعمال الكمية المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا تقيَّم من بين الأشياء الأعلى درجة من حيث الجودة والتأثير على مستوى المنظمة ككل. وتجتمع فرقة الخبراء الوطنيين في جلسة عامة، مرة واحدة في العام على الأقل، بينما تعالج فرق العمل وحلقات عمل الخبراء مسائل معينة بشكل أكثر تركيزا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفرق العمل أو الأفرقة المخصصة التابعة لفرقة الخبراء الوطنيين المعنيين بمؤشرات العلم والتكنولوجيا منكبة حاليا على استعراض العديد من جوانب إطار قياس البحث والتطوير والابتكار، ووضع مؤشرات للتدفقات المعرفية، وإعداد مقاييس للدعم العام للبحث والتطوير والابتكار. وتمثل الوفود التي تحضر اجتماع الخبراء الوطنيين 34 بلدا من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمفوضية الأوروبية، بما في ذلك المديرية العامة للبحث والابتكار والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وكذلك أربعة بلدان مراقبة (الاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا والصين والهند)، ويشارك في الاجتماع أيضا بصفة منتظمة ممثلون عن معهد اليونسكو للإحصاء، والشبكة الإيبيرية - الأمريكية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، والاتحاد الأفريقي/مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
	5 - وفي إطار استراتيجية الابتكار لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي نُشرت عام 2010، أصدرت المنظمة عام 2010 دراسة مكرسة لقياس الابتكار، تعكس عن كثب النهج الأفقي الذي تتبعه الاستراتيجية إزاء الابتكار. وتضمنت هذه الدراسة تدابير وطرائق جديدة للنظر إلى المؤشرات التقليدية. وبالاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المنظمة خلال نصف قرن في مجال وضع المؤشرات، سعت الدراسة إلى أن تعكس بشكل واف وشامل قدر الإمكان تنوع أطراف وعمليات الابتكار والروابط التي تجمع بينها. وقد دفعت هذه الدراسة قدما بخطة القياس بلوسكاي() التي وضعتها المنظمة عام 2007 بشأن مؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار، مستفيدة في ذلك من المقاييس المتعلقة بالتعليم ومباشرة الأعمال الحرة والنتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والشروط الإطارية التي تدعم الابتكار أو تعوقه. وفي الإعلان الصادر عن مجموعة الثمانية خلال اجتماع القمة المعقود في دوفيل عام 2011، دعا قادة المجموعة ”... منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى القيام، بطريقة شاملة ومفتوحة تماما وخاضعة للمساءلة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بوضع مقاييس للأداء في مجال الابتكار، مع التركيز على الآثار الملموسة على النمو وفرص العمل عوض المدخلات، ودراسة العلاقة المنهجية بين المؤشرات“.
	جيم - المنظمات الأخرى 
	6 - يقوم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بجمع إحصاءات البحث والتطوير، بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أربع مرات في العام. ويجمع أيضا إحصاءات الابتكار، عن طريق الدراسة الاستقصائية عن الابتكار في المجتمعات المحلية، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والبلدان المرشحة لعضوية الاتحاد. وقد جعلت التشريعات الإحصائية للاتحاد الأوروبي أهم عناصر عمليات جمع البيانات تلك إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد. ويقوم المكتب الإحصائي أيضا بتجميع وإصدار إحصاءات براءات الاختراع لفائدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مستخدما في ذلك مصادر يحصل عليها مباشرة من المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع. وتشارك أيضا الفرقة العاملة للمكتب المعنية بإحصاءات البحث والتطوير والابتكار في تنفيذ أعمال منهجية في مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا. وعملت هذه الفرقة عن كثب مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتنقيح دليل أوسلو ودليل فراسكاتي وغيرهما من المبادئ التوجيهية التقنية. وتطبق في الدراسات الاستقصائية عن الابتكار في المجتمعات المحلية، التي يعدّها وينسّقها المكتب الإحصائي، مبادئ أوسلو التوجيهية للقياس بصورة متماثلة في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي. وتتضمن عملية الإعداد هذه، على وجه الخصوص، الاتفاق على استبيان موحد يُسترشَد به في كل موجة من الموجات الاستقصائية التي تتم كل سنتين. وترجع آخر البيانات الصادرة عن هذه الدراسات الاستقصائية إلى الفترة من عام 2008 إلى عام 2010. وبدأ إعداد الدراسة الاستقصائية المقبلة عن الابتكار في المجتمعات المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وسينطلق العمل الميداني عام 2013، مع صياغة التوصيات المتعلقة بالتنفيذ عام 2012. 
	7 - وتمكنت مناطق أخرى في العالم، خلال السنوات الأخيرة، من تعزيز قدرتها على إنتاج إحصاءات العلم والتكنولوجيا بقدر كبير. ففي أمريكا اللاتينية، أُنشئت الشبكة الأيبيرية - الأمريكية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، بمشاركة جميع البلدان الأمريكية وإسبانيا والبرتغال، بناء على مقترح صادر عن حلقة العمل الأولى للبلدان الأيبيرية - الأمريكية المتعلقة بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، التي عُقدت في الأرجنتين عام 1994. واعتُمدت هذه الشبكة لدى برنامج التعاون العلمي والتكنولوجي الأيبيري - الأمريكي باعتبارها شبكة أيبيرية - أمريكية، كما اعتُمدت لدى منظمة الدول الأمريكية باعتبارها شبكة للبلدان الأمريكية. وبدأت الشبكة نشاطها في نيسان/أبريل 1995. ومصدر الدعم الرئيسي للشبكة حاليا هو منظمة الدول الأيبيرية - الأمريكية، من خلال مرصد العلم والتكنولوجيا والمجتمع التابع لمركز الدراسات العليا. وتعتمد الشبكة أيضا على دعم الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي. 
	8 - وتقوم الشبكة الأيبيرية - الأمريكية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا بجمع إحصاءات البحث والتطوير والابتكار من بلدان أمريكا اللاتينية ونشرها، وتشارك أيضا بنشاط في الدراسات المتعلقة بالقضايا المنهجية والتدريب على الصعيد الإقليمي. 
	9 - وفي أفريقيا، اعتمد المجلس الوزاري الأفريقي للعلم والتكنولوجيا خطة العمل الأفريقية الموحدة للعلم والتكنولوجيا عام 2005، باعتبارها إطارا للعلم والتكنولوجيا والابتكار يمكن من خلاله التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة. وشُرع في تنفيذ المبادرة الأفريقية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار عام 2005 باعتبارها برنامجا رائدا في إطار خطة العمل المذكورة، وهي مبادرة تهدف إلى الإسهام في تحسين نوعية السياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار على الصعيد الوطني والإقليمي والقاري من خلال تعزيز قدرة أفريقيا على وضع واستخدام مؤشرات للعلم والتكنولوجيا والابتكار. وفي عام 2009، اتُّخذت هذه المبادرة إطارا من أطر العمل بين الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي. 
	10 - وبين عامي 2007 و 2010، أجرت البلدان المشاركة في هذه المبادرة دراسات استقصائية عن البحث والتطوير والابتكار. وأُدرجت نتائج هذه الدراسات في العدد الافتتاحي من آفاق الابتكار في أفريقيا، الذي صدر عام 2010. وهذا المنشور هو الأول في سلسلة منشورات الغرض منها تقديم معلومات عن الأنشطة المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار وعن الحالة الراهنة للعلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان الأفريقية. ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الأفريقية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار، إذ من المقرر إصدار العدد الثاني من آفاق الابتكار في أفريقيا في منتصف عام 2013. 
	11 - كما نصّت خطة العمل الموحدة للعلم والتكنولوجيا على إنشاء مرصد سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا، وهو ما أفضى إلى إنشاء هذا المرصد بموجب قرار جمعية الاتحاد الأفريقي رقم 232 (د-12) المؤرخ شباط/فبراير 2009. وسيشكل هذا المرصد مركزا قاريا لإحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار ومصدرا لتحليل السياسات. وستصبح المبادرة الأفريقية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار خطا من خطوط العمل في إطار برنامج عمل مرصد سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا. 
	دال - المنشورات وقواعد البيانات
	12 - يوفر معهد اليونسكو للإحصاء إحصاءات البحث والتطوير للشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة (لإعداد الحولية الإحصائية للأمم المتحدة)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تقرير التنمية البشرية)، والبنك الدولي (مؤشرات التنمية العالمية)، وتقرير اليونسكو عن العلوم، والتقرير العالمي للعلوم الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية. ويتيح المعهد قاعدة بياناته العالمية لإحصاءات البحث والتطوير على الإنترنت()، وقد أنتج نشرات مواضيعية وصحائف وقائع بشأن موضوعات من قبيل تطور الموارد البشرية والمالية المخصصة للبحث والتطوير في العالم، ودور المرأة في مجال العلم والتكنولوجيا. وفي عام 2012، أصدر المعهد أطلس اليونسكو الإلكتروني للبحث والتطوير التجريبي()، الذي يتيح للمستخدم إمكانية استكشاف واستخدام الخرائط والرسوم البيانية والجداول التصنيفية لأكثر من 75 مؤشرا عن الموارد البشرية والمالية المخصصة للبحث والتطوير. 
	13 - ويقوم المعهد حاليا ببناء قاعدة بيانات لإحصاءات الابتكار، ستشمل بيانات وبيانات وصفية عالمية، وجردا للدراسات الاستقصائية التي أُجريت في مختلف أنحاء العالم عن الابتكار. 
	14 - وتُصدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المؤشرات الرئيسية للعلم والتكنولوجيا كل سنتين، وهي أحدث مصدر متاح للمعلومات المتعلقة بالبحث والتطوير والمؤشرات الأساسية الأخرى المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار التي تهم منطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(). وتستند قاعدة بيانات إحصاءات البحث والتطوير() إلى جمع البيانات على الصعيد الدولي بالاشتراك مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وهي قاعدة تشمل بيانات عن النفقات والموارد البشرية المتعلقة بالبحث والتطوير. وهي الآن عبارة عن منشور شبكي فقط، متاح من خلال البوابة الإلكترونية للإحصاءات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(). وعلى غرار بيانات المؤشرات الرئيسية للعلم والتكنولوجيا، فهي الآن متاحة مجانا لجميع المستخدمين. وقاعدة بيانات إحصاءات البحث والتطوير مصحوبة بقاعدة بيانات المصادر والأساليب، وهي أداة بيانات وصفية تقدم معلومات مفصلة عن كيفية جمع إحصاءات البحث والتطوير حسب البلدان والمواضيع(). وقاعدة البيانات التحليلية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير في المؤسسات التجارية قاعدة أنشأتها أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن طريق تعديل بيانات البحث والتطوير حسب النشاط الاقتصادي في قاعدة بيانات إحصاءات البحث والتطوير من أجل مواءمتها قدر الإمكان مع المؤشرات الاقتصادية في مجموعة قواعد بيانات المنظمة المتعلقة بالتحليل الهيكلي لمختلف القطاعات(). ومن المنشورات الأخرى في مجال العلم والتكنولوجيا موجز إحصاءات براءات الاختراع، الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 2009، وإحصاءات التكنولوجيا الأحيائية، التي صدرت عام 2009، ومؤشرات التكنولوجيا الأحيائية الأساسية(). وإحصاءات براءات الاختراع متاحة على الإنترنت().
	15 - وإلى جانب هذه المنشورات العامة، تقوم المنظمة بإصدار مؤشرات العلم والتكنولوجيا في عدد من المنشورات الأخرى من قبيل سجل العلوم والتكنولوجيا والصناعة، وهو منشور رائد للمنظمة يعطي صورة شاملة عن ابتكارات البلدان وأدائها في إطار الاقتصاد العالمي(). ويصدر هذا المنشور مرة كل سنتين، بالتناوب مع منشور مماثل يركز على السياسات، هو آفاق العلم والتكنولوجيا والابتكار. وشملت الطبعة الأخيرة، الصادرة عام 2011، أكثر من 180 مؤشرا، مبيّنة اتجاهات وأنماط الأداء في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار والصناعة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبلدان الرئيسية غير الأعضاء في المنظمة (لا سيما الاتحاد الروسي وإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين والهند)، ومقدِّمة المؤشرات التي تستخدم عادة في رصد التطورات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار والصناعة، مكمِّلة إياها بمؤشرات تجريبية تتيح فهما جديدا لبعض المجالات ذات الأهمية على مستوى السياسات. 
	16 - وفيما يتعلق بالأعمال الجديدة والناشئة ذات الطابع الإحصائي والمنهجي، تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على نحو متزايد باستخدام سلسلة ورقات العمل الخاصة بها كأداة للنشر. وتتضمن التقارير التي صدرت مؤخرا دراسات عن أساليب التمويل العام للبحث والتطوير، وتدابير الاستثمار في رأس المال التنظيمي، وأساليب الابتكار في قطاع الأعمال، وخصائص العمل، وتنقلات حاملي شهادات الدكتوراه على الصعيد الدولي().
	17 - ويُصدِر المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية جميع إحصاءاته المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار ويتيحها مجانا على موقعه الشبكي(). وإلى جانب البيانات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الإصدارات تتضمن بيانات موجهة أيضا للبلدان الأوروبية الأخرى وغيرها من البلدان، وذلك حسب توافر بيانات موحدة بشكل معقول وحسب الحاجة إلى إظهار نتائج المقارنات. وقواعد البيانات مدعومة بمقالات شبكية قصيرة تُنشَر في الموقع الشبكي Statistics Explained (تفسير الإحصاءات) وفي المنشورات الموجزة للمكتب الإحصائي. وتُنشر كذلك إحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة متنوعة من المنشورات العامة للمفوضية الأوروبية، مثل تقرير القدرة التنافسية لاتحاد الابتكار وسجل اتحاد الابتكار. والبيانات المتعلقة بمدى كثافة جهود البحث والتطوير (إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) هي جزء من مجموعة مؤشرات رئيسية تندرج في إطار استراتيجية أوروبا بحلول عام 2020، وتخضع عملية إعدادها وفقا للهدف المحدد لمراقبة دقيقة. 
	ثالثا - العمل الحالي والتحديات المقبلة 
	18 - شهدت إحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار العديد من التغيرات الكبيرة منذ تقديم التقرير الأخير لمعهد اليونسكو للإحصاء/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. ويقدم هذا الفرع موجزا للتطورات الرئيسية حسب المجال المواضيعي.
	ألف - التطورات المنهجية في قياس البحث والتطوير 
	1 - التنقيح المقبل لدليل فراسكاتي 

	19 - كتب دليل فراسكاتي في الأصل الخبراءُ الوطنيون الذين يجمعون ويصدرون بيانات وطنية بشأن البحث والتطوير في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للاسترشاد به (دليل فراسكاتي، الفصل الأول، الفقرة 1). وأصبح على مر السنين معيار السلوك للدراسات الاستقصائية وجمع البيانات عن البحث والتطوير ليس فقط في المنظمة والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، مثلا من خلال الدراسات الاستقصائية الخاصة بالعلم والتكنولوجيا لمعهد اليونيسكو للإحصاء. واحتفل الخبراء الوطنيون المعنيون بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، في اجتماعهم المعقود في حزيران/يونيه 2012، بالذكرى السنوية الخمسين للمجموعة الأولى من المبادئ التوجيهية المتفق عليها دوليا لقياس البحث والتطوير، واتفقوا على المضي قدما في استعراضهم الجاري لإطار قياس البحث والتطوير والابتكار من خلال البدء في العملية التي ستؤدي إلى تنقيح جديد لدليل فراسكاتي بشأن البحث والتطوير. وترمي عملية التنقيح هذه إلى التصدي لتحديات معروفة تواجه جمع البيانات بشأن البحث والتطوير وتفسيرها وإمكانية مقارنتها على الصعيد الدولي، وتقييم أفضل الممارسات واقتراح مبادئ توجيهية أوضح وأسهل في التنفيذ يمكن أن تطبقها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبلدان الأخرى على نطاق واسع. وأُدرج تنقيح الدليل في برنامج عمل وميزانية اللجنة المعنية بسياسات العلم والتكنولوجيا لفترة السنتين 2013-2014، بالاعتماد على الأعمال التي قامت بها مؤخرا فرق عمل الخبراء الوطنيين المعنيين بمؤشرات العلم والتكنولوجيا المكرسة لدراسة البحث والتطوير في الأعمال التجارية والتعليم العالي، والتكنولوجيات التمكينية، والأفرقة العاملة المعنية بالتمويل العام المباشر وغير المباشر للبحث والتطوير. 
	2 - قياس البحث والتطوير في البلدان النامية 

	20 - يشجع معهد اليونسكو للإحصاء جميع البلدان على استخدام المعيار الدولي لإحصاءات البحث والتطوير الذي يحدده دليل فراسكاتي. ويقوم بنشر منهجية فراسكاتي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تعاريفها الرئيسية الواردة في أدلته الإرشادية المتعلقة بالدراسات الاستقصائية عن البحث والتطوير، ويناقش تفاصيل تطبيقها في حلقات عمل. وأعد المعهد، بالاستناد إلى مجموعة بياناته وحلقات العمل هذه، وبتشاور واسع النطاق مع الخبراء والشبكات الإقليمية والسلطات الوطنية، الورقة التقنية المعنونة ”قياس البحث والتطوير: التحديات التي تواجهها البلدان النامية“() وشكّل هذا العمل الأساس لوثيقة توجيهية قصيرة، أُعدّت في إطار شراكة بين المعهد ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووافق عليها في نهاية المطاف الخبراء الوطنيون المعنيون بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، تُبقي على التعريف الموحد للبحث والتطوير وتتناول عددا من المسائل ذات الأهمية الخاصة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. واعتمدت البلدان الأعضاء في المنظمة هذه الوثيقة، ونُشرت على الإنترنت بوصفها مرفقا لدليل فراسكاتي().
	21 - ويعمل المعهد حاليا على إعداد دليل يقدم توجيهات عملية إلى البلدان بشأن كيفية إجراء دراسة استقصائية في البحث والتطوير، وهو دليل سيشمل استبيانات نموذجية لجميع قطاعات الأداء. وسيستهدف هذا الدليل على وجه الخصوص البلدان التي تشرع في إجراء دراسات استقصائية في البحث والتطوير. ويقوم المعهد أيضا بتنقيح مفهوم الأنشطة العلمية والتكنولوجية، الذي اعتمدته اليونسكو عام 1978. 
	3 - رسملة البحث والتطوير 

	22 - أشار التقرير السابق إلى أن الخبراء الوطنيين المعنيين بمؤشرات العلم والتكنولوجيا أدوا دورا رئيسيا من خلال المشاركة في فريق كانبيرا الثاني في آخر تنقيح لنظام الحسابات القومية (نظام عام 2008) والقرار القاضي باعتبار النفقات على البحث والتطوير في الحسابات تندرج في إطار تكوين رأس المال الثابت الإجمالي. وفي الآونة الأخيرة، عمل الخبراء الوطنيون مع الفرقة العاملة المعنية بالحسابات القومية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أجل إعداد كتيب عن استنباط مقاييس رأسمالية لمنتجات الملكية الفكرية، صدر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 2010، يتضمن فصلا عن البحث والتطوير وتنفيذ متطلبات النظام الجديد للحسابات القومية. وما فتئت المنظمة تتابع الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ رسملة البحث والتطوير، وتقوم بنشر الأساليب الأولى المعتمدة والنتائج المستخلصة. واعترافا بهذه المجموعة المهمة الجديدة من المستخدمين لإحصاءات البحث والتطوير، من المحتمل أن يدرج التنقيح المقبل لدليل فراسكاتي مبادئ توجيهية منهجية للمساعدة على تنفيذ متطلبات الحسابات القومية من خلال ربطها ببيانات فراسكاتي. 
	4 - تقديرات الدعم العام للبحث والتطوير 

	23 - في السنوات الأخيرة، عرضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنجاح مجموعات بيانات منتظمة بشأن تصميم الحوافز الضريبية للبحث والتطوير والتكلفة المالية التي تتكبدها الحكومات نتيجة لتلك الحوافز. وكان لهذه المؤشرات التجريبية أثر كبير في المناقشات المتعلقة بالسياسات في العديد من البلدان. واستنادا إلى هذه التجارب، قد يصبح من الممكن قريبا تدوين المفاهيم والتعاريف الرئيسية حتى يتسنى إدراجها في إطار قياس البحث والتطوير، ربما إلى جانب المبادئ التوجيهية المتاحة بشأن قياس الاعتمادات أو النفقات التي تخصصها الحكومات في ميزانياتها لأنشطة البحث والتطوير، بالنظر إلى الطبيعة المتماثلة لهذه البيانات من ناحية الإدارة والميزانية. وبالتوازي مع هذا العمل الخاص بتحسين إمكانية مقارنة البيانات المتعلقة بتكلفة الحوافز الضريبية المرتبطة بالبحث والتطوير، يقيّم مشروع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي جدوى إصدار بيانات مفصلة، ذات أهمية على مستوى السياسات العامة، للتقديرات المتاحة للاعتمادات والنفقات التي تخصصها الحكومات في ميزانياتها لأنشطة البحث والتطوير، بما يتعدى الأهداف الاجتماعية - الاقتصادية التقليدية، مع تبيان جملة أمور، منها الآليات التي تسخدمها الحكومات لتحديد الأولويات عند تخصيص الأموال لدعم البحث والتطوير، مثلا من خلال ائتمان مؤسسات منفصلة عنها وأطراف ثالثة على اتخاذ القرارات في ما يخص المشاريع التي ينبغي تمويلها أو عن طريق تخصيص الأموال مباشرة من خلال البرامج. 
	باء - أنشطة جمع البيانات المتعلقة بالبحث والتنمية على الصعيد الدولي 
	24 - ظلت اليونسكو تجمع إحصاءات العلم والتكنولوجيا من بلدانها الأعضاء منذ السبعينات من القرن الماضي. وبعد غياب في التسعينات من القرن نفسه، أحيا معهد اليونسكو للإحصاء عام 2004 سُنّة إجراء دراسة استقصائية عالمية منتظمة بشأن البحث والتطوير كل عامين. وتجرى حاليا الدراسة الاستقصائية الخامسة. ومن أجل تفادي الازدواجية في جمع البيانات، أبرِمت اتفاقات لتبادل البيانات مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والشبكة الأيبيرية - الأمريكية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، كما يجري التفاوض بشأن اتفاق مع الاتحاد الأفريقي/الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ويمكن تنزيل الاستبيان من موقع معهد اليونسكو للإحصاء، كما يمكن تقديم البيانات إلكترونيا باستخدام استبيان دينامي متاح في شكل وثيقة محمولة (pdf). وتتناول الدراسة الاستقصائية 215 بلدا وإقليما، والبيانات متاحة عن 147 بلدا. ومعظم البلدان التي لم تستجب هي من الدول الجزرية الصغيرة النامية أو البلدان الأقل نموا، التي كثيرا ما تكون نظم العلم والتكنولوجيا فيها أقل تطورا. ومجموعة الدول العربية غير المستجيبة كبيرة أيضا، على الرغم من أن العديد من هذه الدول تقوم الآن بإجراء دراسات استقصائية بشأن البحث والتطوير. 
	25 - وظلت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تجمع الإحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير، لبلدانها الأعضاء، لمدة 50 عاما تقريبا، وعملت، منذ 1997، على جمع بيانات البحث والتطوير لمجموعة مختارة من اقتصادات البلدان غير الأعضاء. وتشمل المؤشرات الرئيسية للعلم والتكنولوجيا حاليا اقتصادات البلدان التالية غير الأعضاء في المنظمة: الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والصين، والمقاطعة الصينية تايوان. 
	26 - ووضع كل من المنظمة والمعهد الإحصائي للجماعات الأوروبية الآن بروتوكولا للتعاون من أجل تخفيف العبء عن السلطات الإحصائية الوطنية، من خلال تنظيم عملية مشتركة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات البحث والتطوير، هي الدراسة الاستقصائية الدولية للموارد المكرسة للبحث والتطوير. ويستخدم استبيان مشترك لجمع الإحصاءات. وتتعاون المنظمة والمعهد في تقييم نوعية البيانات وقابليتها للمقارنة. 
	جيم - إحصاءات ومؤشرات الابتكار 
	1 - المنهجية والاستخدام في جميع أنحاء العالم 

	27 - وُضعت الدراسات الاستقصائية عن الابتكار في الأصل من أجل الزيادة في المعارف المتعلقة بالابتكار في الشركات لغرض مزدوج يتمثل في تحسين فهم عمليات الابتكار ونتائجه ووضع سياسات ابتكار فعالة. ونُشرت أحدث نسخة منقحة من دليل أوسلو المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بشأن قياس الابتكار في عام 2005. وتنفَّذ الآن بطريقة منهجية المفاهيم الموضوعة في الدليل، بما في ذلك الابتكار التسويقي والتنظيمي، في دراسات استقصائية للابتكار في مختلف البلدان، بما في ذلك الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالابتكار في المجتمعات المحلية في أوروبا. وأُجريت دراسات استقصائية تشمل أسئلة متعلقة بالابتكار بناء على إطار دليل أوسلو في نحو 80 بلدا على مدى أكثر من 20 عاما، وكانت الولايات المتحدة والصين من آخر البلدان التي اعتمدت هذا الإطار. وتشمل الطبعة الحالية من دليل أوسلو أيضا مرفقا بشأن ”قياس الابتكارات في البلدان النامية“، وضعه معهد اليونيسكو للإحصاء بمساعدة من الشبكة الإيبيرية - الأمريكية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، وذلك بالتشاور مع خبراء من البلدان النامية التي أجرت دراسات استقصائية عن الابتكار. 
	28 - وأنشأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 2010، أثناء استعراضها لإطار القياس الخاص بالابتكار، فرقة عمل لاستعراض الدراسات الاستقصائية الحالية عن البحث والتطوير والابتكار في مجال الأعمال التجارية وتقديم اقتراحات بشأن ما يمكن إدخاله من تحسينات في المستقبل، وذلك بغية تحديد المسائل التي ينبغي تناولها في التنقيحات المقبلة لدليل فراسكاتي ودليل أوسلو. ويتمثل عنصر رئيسي من هذا العمل في استعراض وتقييم نوعية الدراسات الاستقصائية الخاصة بالابتكار وقابليتها للمقارنة من أجل رصد الكيفية التي يجري بها تنفيذ التنقيحات المعتمدة في طبعة عام 2005 من دليل أوسلو. وفي إطار هذا العمل الاستعراضي، جمعت المنظمة معلومات عن البيانات الوصفية من خلال تكييف نموذج تقييم النوعية الذي يستخدمه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية في ما يخص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة إليه. ويستعرض هذا العمل إلى أي مدى قد تكون أنواع مختلفة من الأسئلة وأدوات الدراسات الاستقصائية والاختلافات المنهجية سببا في بعض الاختلافات الملاحظة بين معدلات الابتكار في مختلف البلدان. ويجري العمل أيضا على اختبار كيفية تفسير الشركات للمفاهيم والتعاريف المقترحة في دليل أوسلو، والأثر المحتمل للاختلافات الثقافية. 
	29 - وبدأ معهد اليونسكو للإحصاء، تمشيا مع استراتيجيته المتوسطة الأجل، العمل على الإحصاءات المتعلقة بالابتكار في عام 2010. وكان النشاط الأول الذي اضطلع به هو إجراء جرد للدراسات الاستقصائية التي أجريت على الصعيد العالمي عن الابتكار، مع التركيز في البداية على البلدان خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي. وجُمعت أدوات الدراسات الاستقصائية ومعلومات عن الإجراءات المنهجية المتبعة للقيام بهذه الدراسات. وتتضمن قائمة الجرد المتغيرات والمعلومات المنهجية الرئيسية لجميع الدراسات الاستقصائية التي تم جمعها. وستصبح القائمة متاحة على الموقع الشبكي لمعهد اليونسكو للإحصاء في آذار/مارس 2013. وستضاف في مرحلة لاحقة معلومات عن الدراسات الاستقصائية المضطلع بها في منطقة المنظمة والاتحاد الأوروبي. 
	2 - جمع البيانات 

	30 -  ترجع أحدث البيانات الصادرة في إطار الدراسة الاستقصائية عن الابتكار في المجتمعات المحلية إلى الفترة من عام 2008 إلى عام 2010. وهذا ما يرفع العدد الإجمالي إلى سبع موجات من الدراسات الاستقصائية من هذا النوع أصدِرت بيانات ست منها في شكل جداول. وشُرع في إعداد الدراسة الاستقصائية المقبلة عن الابتكار في المجتمعات المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وأعدت فرقة عمل مخصصة تتألف من 11 بلدا استبيان الدراسة وغيره من الوثائق اللازمة لدراسة عام 2012 بنهاية عام 2012. وسيبدأ العمل الميداني عام 2013، بهدف إصدار البيانات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2014. وبالإضافة إلى الناتج الذي يصدر في شكل جدول، يقدم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بيانات جزئية للدراسة الاستقصائية عن الابتكار في المجتمعات المحلية من أجل استخدامها في الأبحاث، وتتألف من بيانات على مستوى المؤسسات في أكثر من 20 بلدا تتعلق بآخر أربع موجات دراسات استقصائية. ويمكن الاطلاع على هذه المجموعة من البيانات في عين المكان في المركز الآمن للمكتب في لكسمبرغ (أو على نحو يتيح بشكل أقل التعرف على هوية الجهة المطلعة من خلال استصدار قرص حاسوبي مدمج) بعد التوقيع على عقد لإجراء بحث. وكانت بيانات الدراسة تستخدم في المركز الآمن للمكتب عام 2012 في كل ثالث يوم عمل. 
	31 - وحتى الآن، لم تقم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بعملية رسمية لجمع مؤشرات الابتكار على الصعيد الدولي من أجل إدراجها في مؤشراتها الرئيسية للعلم والتكنولوجيا، ولم تشجع على استخدامها لوضع معايير دولية. بيد أن مؤشرات مختارة مبنية على دراسات أوسلو الاستقصائية نُشرت في طبعات مختلفة من سجل العلوم والتكنولوجيا والصناعة، ومطبوعات أخرى للمنظمة. 
	32 - وفي حزيران/يونيه 2013، سيطلق معهد اليونسكو للإحصاء عملية جمع البيانات العالمية الأولى للإحصاءات الخاصة بالابتكار، والتي من المتوقع أن تجرى كل سنتين. وكما هو الحال بالنسبة لإحصاءات البحث والتطوير، فإن القصد هو التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتفادي عبء إضافي على البلدان وازدواجية الجهود. وفي إطار الإعداد لهذا النشاط الجديد، أُجريت عملية تجريبية لجمع البيانات عام 2011، استهدفت 19 بلدا، لم يستجب منها سوى 12 بلدا() وعلاوة على ذلك، أجريت عملية جمع للبيانات الوصفية عام 2012، وهي عملية ستغذي قوائم الجرد وتوفر معلومات الاتصال اللازمة لجمع البيانات عام 2013. 
	33 - شكلت الدراسة الأحادية عن الابتكار في الشركات من منظور الاقتصاد الجزئي، التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 2009، النتاج الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع البيانات الجزئية المتعلقة بالابتكار الذي بدأ العمل به عام 2006. وقد صمم هذا المشروع للبحث في مجموعة من المسائل المتصلة بالأداء في مجال الابتكار والأعمال باتباع منهجية موحدة، مع الاستفادة إلى أقصى حد من بيانات الدراسات الاستقصائية عن الابتكار التي جمعتها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واقتصادات البلدان التي لديها صفة المراقب لدى المنظمة. وأثبت هذا المشروع إمكانية فهم تنوع الأداء في مجال الابتكار بصورة أفضل على الصعيد الجزئي، وذلك بالاستعانة بالمعلومات التي تهمل عادة لدى تجميع المؤشرات الإجمالية التقليدية. 
	34 - وعلاوة على ذلك، فقد أتاح هذا المشروع الاستكشاف المفصل للصلة القائمة بين الابتكار والإنتاجية ودور حقوق الملكية الفكرية على نحو متسق، باستخدام مجموعة مشتركة من متغيرات التحكم ونموذج سلوكي اقتصادي قياسي تختبر الفرضيات بواسطته على سبيل المثال. وقد سلط ذلك بالمقابل مزيداً من الضوء على أهمية تعزيز وضع هيكل أساسي للبيانات الجزئية يخفف العبء على المكاتب الإحصائية والجهات المستجيبة للاستقصاءات، وتدعم الربط بين البيانات، والتحليل التجريبي، بما في ذلك تقييم السياسات. واستمر التحليل المنسق للبيانات الجزئية في إطار الأعمال التحليلية التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الآونة الأخيرة بشأن البحث والتطوير والابتكار في مجال الخدمات، وتسنى للقيام بها الوصول إلى مركز البيانات الآمنة التابع للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية واستخدامه، وهو عبارة عن هيكل أساسي يتيح لعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه إمكانية الاطلاع بسهولة على البيانات الجزئية للدراسات الاستقصائية عن الابتكار واستخدامها لأغراض البحث. 
	دال - بيانات براءات الاختراع 
	35 - تُستخدم مؤشرات براءات الاختراع لتحديد أوجه الأداء في مجال الابتكار والتقدم التكنولوجي للبلدان، أو المناطق، أو بعض المجالات والميادين التكنولوجية المحددة. ويشهد نطاق استخدام الإحصاءات المتعلقة ببراءات الاختراع لرصد التطورات الحاصلة في ميدان العلوم والتكنولوجيا اتساعاً حثيثاً في الآونة الأخيرة. فلم تُسجَّل زيادة في استخدام مؤشرات براءات الاختراع فحسب، وإنما أُحرز كذلك تقدم في تنوع هذه المؤشرات وأهميتها. وقد وضعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مؤشرات جديدة أكثر تطوراً، لا سيما بشأن فصائل براءات الاختراع، والاستشهادات المرجعية، وبحثت مؤخراً في إنتاج مؤشرات لجودة براءات الاختراع وربطها بالبيانات على مستوى الشركات. 
	36 - واستفاد دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لإحصاءات براءات الاختراع، الصادر عام 2009، من التجارب الجديدة في مجال الإحصاءات المتعلقة ببراءات الاختراع وشجع مواءمة المنهجيات. وهو يتناول المسائل المتصلة بتعقيد بيانات براءات الاختراع ويقدم للإحصائيين والمحللين مبادئ توجيهية لإعداد مؤشرات براءات الاختراع وتحليلها. 
	37 - وقد أُنشئت فرقة عمل معنية بإحصاءات براءات الاختراع تضم ممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، والمكتب الياباني لبراءات الاختراع، والمكتب الكوري للملكية الفكرية، ومؤسسة العلوم الوطنية في الولايات المتحدة، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويتمثل هدفها في تشجيع تنسيق الأنشطة المتصلة بإنتاج إحصاءات براءات الاختراع. 
	38 - وأصبح المؤتمر السنوي المعني بإتاحة إحصاءات براءات الاختراع لصانعي القرار حدثاً يستقطب الإحصائيين والممارسين ومستخدمي البيانات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار. ويتولى تنظيم هذا المؤتمر كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع بالتعاون مع المكتب لإحصائي للجماعات الأوروبية، والمكتب الياباني لبراءات الاختراع، والمكتب الكوري للملكية الفكرية، ومؤسسة العلوم الوطنية في الولايات المتحدة، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد عُقدت آخر دوراته في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012() وأولى هذا المؤتمر اهتماماً خاصاً لأمور منها إنتاج الإحصاءات المتعلقة بكامل حزمة بروتوكولات الإنترنت، بما في ذلك العلامات التجارية والتصاميم. 
	هاء - الموارد البشرية في مجال العلم والتكنولوجيا 
	39 - ما زال تنقل الأشخاص ذوي المهارات العالية وأداؤهم في سوق العمل من قضايا السياسة العامة الرئيسية لجميع البلدان، لضمان أن تتاح لأكثر الأفراد موهبة أكبر فرصة ممكنة للمساهمة في تلبية احتياجات البلدان. ولتلبية احتياجات هذه السياسة العامة من الأدلة، وضع كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومعهد اليونسكو للإحصاء والمكتب الإحصائي للجماعات الاقتصادية منهجية لمتابعة المسارات الوظيفية لحاملي شهادات الدكتوراه، وهي تعرف بالدراسة الاستقصائية للمسارات الوظيفية لحاملي شهادة الدكتوراه. وتطبق هذه المنهجية حالياً على نطاق واسع في أوروبا ومختلف بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بالإضافة إلى تطبيقها في بعض البلدان النامية. وبعد جمع البيانات على أساس تجريبي عام 2005، أجريت عملية أولى لجمع البيانات على نطاق واسع في عامي 2007 و 2008، شملت نحو 25 بلداً، وأجريت عملية جمع ثانية للبيانات عام 2010، وشملت كذلك 25 بلداً. وفي عام 2013، من المتوقع إجراء عملية جديدة لجمع البيانات للسنة المرجعية 2012. وفي أعقاب الأعمال المنهجية والتحليلية - بما في ذلك تحليل البيانات الجزئية - التي أجريت في الفترة 2011/2012، ستنشر مجموعة كاملة من النتائج المقارنة والمبادئ التوجيهية المستكملة بحلول أواخر عام 2012. 
	40 - وبينما تمنح إحصاءات التعليم في معهد اليونسكو للإحصاء الأولوية للتعليم الأساسي وللأهداف الإنمائية للألفية، أولي بعض الاهتمام للتعليم العالي. وتضمّن الموجز التعليمي العالمي لعام 2009 فصلاً خاصاً يستكشف الأنماط المتغيرة في التعليم العالي على الصعيد العالمي. وقد حلل هذا الموجز الطلب المتزايد على التعليم العالي، الذي يتجلى في الزيادة الهائلة لعدد الطلاب الجامعيين على نطاق العالم منذ عام 1999، مما يقدم صورة فريدة لمشهد حركة الطلاب على الصعيد الدولي. 
	واو - بناء القدرة الإحصائية 
	41 - يشكل بناء القدرة الإحصائية جزءاً من الولاية الأساسية التي يضطلع بها معهد اليونسكو للإحصاء. ولتحسين توافر إحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار وجودتها في مختلف مناطق العالم، يتطلب الأمر بناء القدرات والتدريب. وقد بادر معهد اليونسكو للإحصاء منذ عام 2005 إلى إعداد وتنفيذ مجموعة واسعة من حلقات العمل الإقليمية الموجهة للإحصائيين في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. وغالباً ما عقدت هذه الحلقات بالشراكة مع مقر منظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية، والشبكات الإقليمية مثل الشبكة الأيبيرية - الأمريكية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا، والاتحاد الأفريقي/الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، ووكالات التمويل، والشركاء المهتمين الآخرين. 
	42 - وعُقدت حلقات عمل في جميع البلدان النامية بمناطق العالم كافة. وكان الغرض منها زيادة عدد البلدان التي تنتج بانتظام مؤشرات للعلم والتكنولوجيا ذات نوعية جيدة؛ وإيجاد قدرات محلية لإنتاج هذه المؤشرات؛ وتعزيز عمليات صنع السياسات القائمة على الأدلة في مجال العلم والتكنولوجيا؛ وتيسير النقاش بين البلدان ومعالجة المشاكل التي ربما تعرضت لها؛ ومعرفة خصائص جمع واستخدام البيانات الإحصائية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان التي تنتمي للمنطقة نفسها؛ وتحديد أمثلة على الممارسات السليمة لإطلاع البلدان الأخرى عليها. وكانت هذه الحلقات موجهة إلى الإحصائيين الذين يتولون جمع البيانات وتحليلها في كل بلد، ولكنها شملت أيضاً صانعي السياسات والقرارات من طائفة متنوعة من السلطات الوطنية. 
	43 - وفي الوقت الحاضر، هناك تعديل استراتيجي في الاتجاه يتجلى في الابتعاد عن حلقات العمل الإقليمية والتحول نحو تقديم مساعدة أكثر استهدافاً على الصعيد الوطني. فعلى سبيل المثال، أجرت بلدان متنوعة، منها إثيوبيا وفييت نام وقطر، أو تجري حالياً دراسة استقصائية عن البحث والتطوير بمساعدة معهد اليونسكو للإحصاء، فيما يجري تنفيذ أنشطة مساعدة متعلقة بالدراسات الاستقصائية عن الابتكار مع إكوادور وفييت نام والصين. وقد طلب المزيد من البلدان مساعدة معهد اليونسكو للإحصاء. 
	رابعاً - خلاصة 
	44 - لقد أحرز تقدم هائل منذ صدور آخر تقرير للجنة الإحصائية للأمم المتحدة (E/CN.3/2008/21)، كما يدل على ذلك تزايد أهمية الإحصاءات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار بالنسبة إلى أوساط المستخدمين على الصعيد العالمي. وحصل تقارب كبير في تطبيق معايير القياس التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمات الشريكة، مدعوماً بالتنسيق الفعال للأنشطة بين مختلف المنظمات العالمية والإقليمية. واستخدمت الإحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير لتوثيق ما للاستثمارات في مجال البحث والتطوير من قدرة نسبية حتى الآن على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأتاحت تتبع البروز السريع لعدة اقتصادات نامية بوصفها قوى محركة في مجال البحث والتطوير على الصعيد العالمي. وتشكل التغيرات التي تطرأ على كيفية حصول البحث والتطوير وكيفية تبريره في الشركات التجارية والمؤسسات الأخرى هي عوامل أساسية تستدعي تنقيح دليل فراسكاتي. وفي غضون عام أو عامين، ستدمج إحصاءات البحث والتطوير في تنقيحات المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من البلدان. 
	45 - ومما يبشر بالخير بشكل خاص تزايد اعتماد الدراسات الاستقصائية عن الابتكار التي تستند إلى دليل أوسلو على نطاق العالم، مما يسلط الضوء لصانعي القرارات على المجموعة الواسعة من أنشطة الابتكار خارج نطاق البحث والتطوير. ومع أن قابلية مؤشرات الابتكار للمقارنة على الصعيد الدولي تظل إشكالية، فقد استقطبت هذه البيانات بشكل خاص أوساط الباحثين وأتاحت لهم الحصول على بعض المعلومات القيِّمة بشأن الطريقة التي يحصل بها الابتكار داخل الشركات. وقد دفع ذلك بالعديد من المستخدمين إلى طلب توسيع نطاق الإطار خارج مجال المؤسسات التجارية ليشمل مؤسسات القطاع العام، وابتكارات المستخدمين والمجالات ذات الصلة. وما فتئت الوكالات الإحصائية تجرّب العديد من النُّهج في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة. 
	46 - وفي أعقاب ما شهدته السنوات الأخيرة من زيادة في عدد الأنشطة المتعلقة بإحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار، تفيد حاليا العديد من الوكالات والهيئات الإحصائية التي تتولى إعداد الإحصاءات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار بأنها تواجه صعوبات مالية وبأنها تحتاج إلى تحديد الأولويات والمجالات التي يمكن تحقيق وفورات فيها. وتتصدر إمكانية إدماج مختلف الدراسات الاستقصائية الإحصائية جدول أعمال عدة مؤسسات باعتبارها آلية يمكن اعتمادها لتخفيف أعباء الدراسات الاستقصائية وزيادة معدلات الاستجابة. إلا أنه لا تتوافر معلومات كثيرة عن تأثير الإدماج على نوعية الاستجابات أو العبء الفعلي الملقى على كاهل المستجيبين. وأصبحت الأساليب الإلكترونية لجمع البيانات أكثر انتشاراً في مجال الإحصاءات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار. 
	47 - وإزاء هذا الوضع، تسوق المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال حججاً قوية لإقامة الدليل على فوائد وتكاليف الأساليب البديلة لجمع البيانات واستخدام المصادر الإدارية. وقد جرى التشديد بقدر كبير على أهمية وضع هيكل أساسي عالمي للربط بين البيانات وإجراء تحليل مفصل للبيانات الجزئية في بيئة توفر الأمان والكتمان. 
	48 - وما فتئ التعاون بين الوكالات الرئيسية العاملة في هذا المجال (معهد اليونسكو للإحصاء، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية) يزداد وثاقة ويثمر عن نتائج ممتازة. كما أن العلاقة جيدة للغاية مع الوكالات الإقليمية، على غرار الشبكة الأيبيرية - الأمريكية المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا والاتحاد الأفريقي/الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ويحول ذلك دون إثقال كاهل البلدان بطلبات متعددة للحصول على البيانات نفسها، ودون الازدواجية في الجهود على مستوى الوكالات الدولية والإقليمية. كما أن التعاون بين الوكالات الدولية والمنظمات الإحصائية الوطنية كان جيداًً أيضاً، وشهد مشاركة فعالة في أنشطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واليونسكو على حدٍّ سواء. 
	49 - غير أن المنظمات الإحصائية الوطنية في البلدان النامية تشارك بقدر أقل في مجال إحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار، حيث غالبا ما تضطلع الوزارات المختصة، كوزارة العلوم والتكنولوجيا، بدور الريادة في هذا المجال. وينبغي تشجيع المنظمات الإحصائية الوطنية على المشاركة من أجل تحسين جودة البيانات، لأن زيادة تركيز السياسات على العلوم والتكنولوجيا إنما يبين الحاجة إلى إدراج جمع البيانات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا بشكل منتظم في الخطط والاستراتيجيات الإحصائية الوطنية. وتدعو الحاجة في بلدان عديدة إلى توفير المزيد من الموارد لجمع إحصاءات عالية الجودة وذات جدوى في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في الوقت المناسب، وذلك بالاستناد إلى المنهجيات الدولية، حيثما أمكن ذلك. 
	50 - ويتعين أن تواصل أوساط الإحصائيين العمل جنباً إلى جنب لتبيان أهمية هذه البيانات وجدواها على نحو أفضل. 
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