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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة واألربعون

 2018آذار/مارس  9- 6
 )ط( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

باااااالعلم  المتعلقاااااةبنود للعلم: اإلحصااااااااااااااااا ا  
 والتكنولوجيا واالبتكار

والثقااةااة تقرير معهاد اإلحصاااااااااااا  التااب  لمنحماة األمم المتلادة للتربياة والعلم   
وماااديرياااة العلم والتكنولوجياااا واالبتكاااار التاااابعاااة لمنحماااة التعااااون والتنمياااة ةي 
 الميدان االقتصادي عن اإلحصا ا  المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار

 مذكرة من األمين العام  
وللممارسات السابقة، يتشرف األمني  201٧/228قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي وفقاً مل 

العام أن حييل تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومديرية 
ادي، الذي يعطيان فيه حملة العلم والتكنولوجيا واالبتكار التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــ

عن أعماهلما يف جمال إحصـاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار  ويعر  التقرير التطورات األريةة يف قياس 
لـــــــــــــــــــــــدليل تقدم العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مع الرتكيز بوجه رياص على التنقيح األرية والتنفيذ اجلاري 

، والذي يعترب املعيار 2015امليدان االقتصـــادي، الذي نشـــر يف عام ملنظمة التعاون والتنمية يف  فراســـكاي
املعرتف به عاملياً لقياس تقدم البحث والتطوير  ومن املضـــــــــــامني الر يســـــــــــية األرير  التقدم احملر  يف العمل 

، الذي يتضــــــــــــمن مبادع توجيهية جلمع البيانات عن االبتكار يف جمال األعمال دليل أوســــــــــــلوعلى تنقيح 
يالً لتوســيع نطاق قياس االبتكار ليشــمل قطاعات أرير   وباإل ــافة إ  ذلم، يقدم التقرير حملة ويبني ســب

عامة عن عملية التنقيح اليت جيري اال ــطالهب  ا بشــفن مفهوم األنشــطة العلمية والتكنولوجية، احملددة يف 
ا  ومن بني أمور بشــــــــفن التوحيد الدوت إلحصــــــــاءات العلوم والتكنولوجي 19٧8توصــــــــية اليونســــــــكو لعام 

أرير ، يســـــلق التقرير الضـــــوء أيضـــــاً على اجلهود الرامية إ  و ـــــع جمموعة موا ـــــيعية من مؤ ـــــرات العلم 
 والتكنولوجيا واالبتكار ألغرا  أهداف التنمية املســــــــــــتدامة، من أجل توفة معلومات عن هذ  العناصــــــــــــر

لياً يف اجملموعة األســـــــاســـــــية من  ـــــــمن أهداف وغايات التنمية املســـــــتدامة تكون أوســـــــع  ا هو مدر  حا
 أهداف التنمية املستدامة  واللجنة مدعوة إ  اإلحاطة علماً  ذا التقرير 
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تقرير معهاد اإلحصاااااااااااا  التااب  لمنحماة األمم المتلادة للتربياة والعلم والثقااةااة   
وماااديرياااة العلم والتكنولوجياااا واالبتكاااار التاااابعاااة لمنحماااة التعااااون والتنمياااة ةي 

 قتصادي عن اإلحصا ا  المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكارالميدان اال
 

 مقدمة - أوال 
أُعّد هذا التقرير اســــــــــتجابة للطلل الدوري للجنة اإلحصــــــــــا ية بشــــــــــفن حالة إحصــــــــــاءات العلم  - 1

(، E/CN.3/2004/15) 2004والتكنولوجيــا واالبتكــار  وقــد ســـــــــــــــبن تقــدع تقــارير إ  اللجنــة يف األعوام 
ضــــــــــــة (  ويُقّدم هذا التقرير اخلطوط العريE/CN.3/2013/22) 2013(، و E/CN.3/2008/21) 2008 و

للحالة الراهنة، ويســــلق الضــــوء على بعا التحديات وعلى ةلة  تارة من التطورات املقبلة  وقد ا ــــرت  
يف إعداد  معهد اليونســــكو لءحصــــاء ومديرية العلم والتكنولوجيا واالبتكار التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 

األمريكية  - د األورويب والشبكة اإليبةيةيف امليدان االقتصادي، وأسهم فيه أيضا املكتل اإلحصا ي لالحتا
املعنية مبؤ ـــــــــــرات العلم والتكنولوجيا ووكالة االحتاد األفريقي املعنية بالتةطيق للشـــــــــــراكة اجلديدة من أجل 

 تنمية أفريقيا وبتنسيقها 
 إن العلم والتكنولوجيا واالبتكار من احملركات الر يســـــية للنمو االقتصـــــادي، وهلا دور أســـــاســــي يف - 2

التةفيف من وطفة الفقر  وقد ورد التفكيد على أمهيتها ةيعاً يف حتقين التنمية يف ريطة التنمية املســــــتدامة 
، حيث تضــــــــع اخلطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف صــــــــميم التنمية، باعتبارها عوامل حتفيز 2030لعام 

ية لفهم العمليات اليت تؤثر  ا التنمية للتنمية وتيســة هلا  وإحصــاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار أســاســ
على اجملتمعات واقتصــــــادانا  وهنا  ارن مؤ ــــــران ر يســــــيان يتعلقان بالبحث والتطوير من بني املؤ ــــــرات 

تعزيز ’’من أهداف التنمية املســــــــتدامة، إذ تتطلل هذ  ال اية  9من اهلدف  5األســــــــاســــــــية لرصــــــــد ال اية 
لوجية يف القطاعات الصـــناعية يف ةيع البلدان، وال ســـيما البلدان البحث العلمي وحتســـني القدرات التكنو 

، تشــــجيع االبتكار والزيادة بنســــبة كبةة يف عدد العاملني يف جمال 2030النامية، مبا يف ذلم، حبلول عام 
‘‘  البحث والتطوير لكل مليون  ـــــــــــــــة ، و يادة إنفاق القطاعني العام واخلاص على البحث والتطوير

رير اإلحصــاءات املتعلقة وهود ونواتا البحث والتطوير، واالبتكار، واملوارد البشــرية املةصــصــة ويناقش التق
 للعلم والتكنولوجيا 

 طريقة العمل المتعلقة بإحصا ا  العلم والتكنولوجيا واالبتكار  - ثانيا 
 معهد اإلحصا  التاب  لمنحمة األمم المتلدة للتربية والعلم والثقاةة - أوال 

هد اليونســـــــــــــكو لءحصـــــــــــــاء هو الوكالة الرا دة يف منظومة األمم املتحدة يف ةع البيانات عن مع - 3
العلم والتكنولوجيا واالبتكار  وجماالت عمل املعهد الر يســـــية يف اإلحصـــــاءات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا 

دراتب وو ــــع املعاية واالبتكار هي: تنفيذ الدراســــات االســــتقصــــا ية وحفو البياناتب والتدريل وبناء الق
وإعــداد املنهجيــاتب وإجراء التحليالت وإصــــــــــــــــدار املنشـــــــــــــــورات  ويتم هــذا العمــل يف إطــار من التعــاون 
 والشراكات مع طا فة عريضة من املنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين الوطنية واإلقليمية والدولية 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2004/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2008/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/22
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 منحمة التعاون والتنمية ةي الميدان االقتصادي - با  
ذ منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــــــــــــــــادي أعمـــاهلــا املتعلقـــة بــ حصـــــــــــــــــاءات العلم  - 4 تنفـــّ

والتكنولوجيــا واالبتكــار أســــــــــــــــاســــــــــــــــاً من ريالل الفرقــة العــاملــة للةرباء الوطنيني املعنيني مبؤ ـــــــــــــــرات العلم 
د جدول أعمال فرقة والتكنولوجيا حتت إ ــــراف اللجنة املعنية بســــياســــات العلم والتكنولوجيا  ويقوم ب عدا

اخلرباء الوطنيني مكتل يُنتَةل سنوياً من بني أعضاء الفرقة العاملة، واملكتل احلات تتو  ر استه النرويا  
وتــدعم الفرقــَة العــاملــَة أمــانــةا من مــديريــة العلم والتكنولوجيــا واالبتكــار التــابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف 

الذي تقوم به الفرقة العاملة إ  ريارطة طريقها الطويلة األجل وإ   امليدان االقتصـــــــــــادي  ويســـــــــــتند العمل
جداول  منية أقصــــــــــــــر أجال على فرتات من ســــــــــــــنتني باملشــــــــــــــاريع اليت تقوم كل من الفرقة العاملة واللجنة 
باســـــــتعرا ـــــــها ومناقشـــــــتها وحتديد أولويانا، حبيث تكون النتيجة برناما عمل  ـــــــامال  و لت األنشـــــــطة 

تعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار حتتل على الدوام مرتبة متقدمة بني أولويات اللجنة، كما اإلحصــــا ية امل
 لت البلدان تصـــــــنف املنهجيات واملؤ ـــــــرات واألعمال الكمية العلمية والتكنولوجية من بني أكثر األمور 

على اســــــــــتعرا  اإلطار أمهية على نطاق املنظمة ككل من حيث اجلودة واألثر  وتعمل هذ  األفرقة حالياً 
اخلاص بقياس االبتكار، وكذلم على قياس وحتليل هياكل وديناميات البحث والتطوير يف قطاهب األعمال، 

 واألثر الذي حيدثه الدعم العام املقدم للبحث والتطوير يف قطاهب األعمال 
لعصـــــــر العوملة واعرتف إعالن داجيون بشـــــــفن ســـــــياســـــــات العلم والتكنولوجيا واالبتكار املناســـــــبة  - 5

، املنبثن عن االجتماهب الو اري ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي الذي عقد يف (1)والرقمنة
، بالدور الفريد الذي تضــــــطلع به منظمة التعاون 2015داجيون، ةهورية كوريا، يف تشــــــرين األول/أكتوبر 

لتحليل الســـــــــــياســـــــــــات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي باعتبارها منتد  دوليا 
واالبتكار، ودعا املنظمة إ  مواصلة حتسني نظم اإلحصاء والقياس لتكون أدق يف نقل السمات الر يسية 
للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلم من ريالل كفالة جناح منتد  الســـــــــــــــماء الزرقاء ملنظمة التعاون 

بشــفن مؤ ــرات العلم واالبتكار، األمر الذي أكن أن يســهم  2016القتصــادي لعام والتنمية يف امليدان ا
 إسهاماً عظيماً يف حتقين ذلم اهلدف 

 المنحما  األخرى - جيم 
يقوم املكتل اإلحصــــــــــــــــا ي لالحتاد األورويب ومع البيانات عن البحث والتطوير عدة مرات يف  - 6

العام  وهو جيمع أيضـــاً إحصـــاءات االبتكار، من الدول األعضـــاء يف االحتاد األورويب واملنطقة االقتصـــادية 
صـــــا ية اجلماعية عن األوروبية والبلدان املنتســـــبة إليهما واملر ـــــحة لعضـــــويتهما، من ريالل الدراســـــة االســـــتق

االبتكار  وقد جعلت التشــــــريعات اإلحصــــــا ية لالحتاد األورويب أهم عناصــــــر هذ  العمليات املتعلقة ومع 
البيانات إلزامية للدول األعضــاء يف االحتاد األورويب  وتشــار  أيضــاً الفرقة العاملة املعنية ب حصــاءات العلم 

صـــــــــــــــا ي لالحتاد األورويب يف األعمال املنهجية اليت ُ ر  يف والتكنولوجيا واالبتكار التابعة للمكتل اإلح
 تلف ميادين العلم والتكنولوجيا  فقد عملت هذ  الفرقة عن كثل مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

وغةمها من املبادع التوجيهية التقنية  والدراســـــــــــات  دليل أوســـــــــــلو ودليل فراســـــــــــكاياالقتصـــــــــــادي لتنقيح 
قها املكتل اإلحصــا ي لالحتاد األورويب، تطبن فيها االســتقصــا ية  اجلماعية عن االبتكار، اليت يعّدها وينســّ

__________ 

  www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm انظر: (1) 
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التوجيهيــة املركزيــة لقيــاس االبتكــار بطريقــة قــابلــة للمقــارنــة يف  تلف بلــدان االحتــاد  دليــل أوســـــــــــــــلومبــادع 
موحد ُيسـرتَ د به األورويب  ويتضـمن هذا العمل التحضـةي، على وجه اخلصـوص، االتفاق على اسـتبيان 

يف كل دراســـــــة من الدراســـــــات االســـــــتقصـــــــا ية اليت ُ ر  كل ســـــــنتني  وتتعلن آرير البيانات الصـــــــادرة عن 
  وجيري حالياً إجنا  2014و  2012الدراســـــة االســـــتقصـــــا ية اجلماعية عن االبتكار بالســـــنتني املرجعيتني 

 2018للدراســــة االســــتقصــــا ية لعام  ، يف حني بلغ اإلعداد2016الدراســــة االســــتقصــــا ية اجلماعية لعام 
 مراحل متقدمة 

األمريكية املعنية مبؤ ـــرات العلم والتكنولوجيا ومع ونشـــر اإلحصـــاءات - وتقوم الشـــبكة اإليبةية - ٧
عن البحث والتطوير واالبتكار من بلدان أمريكا الالتينية، وتشــــار  أيضــــاً يف الدراســــات املتعلقة بالقضــــايا 

 ى الصعيد اإلقليمي املنهجية والتدريل عل
، اســــــــُتعيا عن ريطة العمل املوحدة للعلم والتكنولوجيا بفول 201٧إ   2011ويف الفرتة من  - 8

اليت  (2)2024اســـــــــرتاتيجية عشـــــــــرية ألفريقيا، هي اســـــــــرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام 
: أفريقيا اليت نصــــــــــــبو 2063عنواهنا ريطة عام تدعم تنفيذ ريطة العمل القارية اليت متتد خلمســـــــــــــني عاماً و 

  ومن أجل رصـــد وتقييم األنشـــطة العلمية والتكنولوجية وأنشـــطة االبتكار، ُو ـــعت لالســـرتاتيجية (3)إليها
من تقرير  2014و  2010جمموعة من املؤ ــــــــرات من بينها ةيع املؤ ــــــــرات الواردة يف إصــــــــداري عامي 

  وتُنفذ أيضــا املبادرة 2018صــدار الثالث املزمع نشــر  يف أوا ل عام آفاق االبتكار يف أفريقيا، وكذا يف اإل
األفريقية ملؤ ـــــــــــــــرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار بالتتابع مع مبادرة جمالس املنح العلمية اليت ندف إ  

نح جملســــاً للمنح العلمية يف أفريقيا جنوص الصــــحراء الكرب   ويتوقع أن تدعم جمالس امل 15تعزيز قدرات 
العلميــة ةع البيــانــات عن العلم والتكنولوجيــا واالبتكــار إلنتــا  مؤ ـــــــــــــــرات قويــة إلدارة البحو  ولــدعم 

واملؤمترات الو ارية املعنية بالعلوم  2015عمليات رســــــــم الســــــــياســــــــات وصــــــــنع القرارات  وأريةاً، منذ عام 
بالتعليم والعلم والتكنولوجيا لتنسين  والتكنولوجيا واالبتكار ُيستعا  عنها باللجنة الفنية املتةصصة املعنية
واالسرتاتيجية القارية للتعليم  2024األمور املتعلقة باسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام 

  ومن ََث فـــ ن األمور املتصـــــــــــــــلـــة بـــالتعليم والتـــدريـــل، ومبؤ ـــــــــــــــرات العلم (4)2025-2016يف أفريقيـــا 
عهدها رابطة النهو  بالتعليم يف أفريقيا، ووكالة التةطيق والتنســـــــــــــــين التابعة والتكنولوجيا واالبتكار، تت

للشــــــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومفو ــــــية االحتاد األفريقي، من ريالل كل من املرصــــــد األفريقي 
 اطية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف غينيا االستوا ية ومرصد التعليم يف ةهورية الكون و الدأقر 

 المنشورا  وقواعد البيانا  - دال 
يقّدم معهد اليونســـكو لءحصـــاء إحصـــاءات عن البحث والتطوير لكل من  ـــعبة اإلحصـــاءات  - 9

(، وبرناما األمم احلولية اإلحصــا يةالتابعة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية باألمانة العامة )إلعداد 
(، والبنم الدوت )إلنتا  مؤ ـــــــرات التنمية العاملية(، وتقرير نمية البشـــــــريةتقرير التاملتحدة اإلمنا ي )إلعداد 

اليونســـــــــكو عن العلوم، والتقرير العاملي للعلوم االجتماعية، ومؤ ـــــــــر االبتكار العاملي، ول ةها من اجلهات 

__________ 

  www.au.int/web/sites/default/files/documents/29957-doc-stisa-published_book.pdfمتاح على الرابق:  (2) 
  http://archive.au.int/assets/images/agenda2063.pdfمتاح على الرابق:  (3) 
  https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english -v9.pdfمتاح على الرابق:  (4) 
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  (5)تاملعنية  ويتيح املعهد قاعدة بيانات إحصـــــــــاءات البحث والتطوير على الصـــــــــعيد العاملي على اإلنرتن
وبعد اعتماد أهداف التنمية املســـتدامة، أصـــبح املعهد يتعهد مؤ ـــرين من املؤ ـــرات العاملية لرصـــد أهداف 

املتعلن باإلنفاق على البحث والتطوير كنســــــــــــــبة من الناتا احمللي  1-5-9التنمية املســــــــــــــتدامة )املؤ ــــــــــــــر 
ويقدم املعهد هذين املؤ ـــــــــــرين املتعلن بعدد الباحثني لكل مليون نســـــــــــمة(   2-5-9اإلةات، واملؤ ـــــــــــر 

إلدراجهما يف التقرير الذي تعّد   عبة اإلحصاءات عن رصد أهداف التنمية املستدامة ويف قاعدة بيانات 
مؤ ـــــرات أهداف التنمية املســـــتدامة، مســـــتندا يف ذلم إ  البيانات اليت  مع يف الدراســـــة االســـــتقصـــــا ية 

اليت يســـــــــــــتقيها من  ـــــــــــــركا ه يف جمال البيانات )منظمة التعاون العاملية للبحث والتطوير و/أو إ  البيانات 
األمريكية  - والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــــــادي واملكتل اإلحصــــــــــــــا ي لالحتاد األورويب والشــــــــــــــبكة اإليبةية

ملؤ ــرات العلم والتكنولوجيا(  ونشــر املعهد صــحا ف وقا ع موا ــيعية عن مو ــوعات من قبيل التطورات 
لبحث والتطوير من حيث العاملون فيه ومســــــــتويات اإلنفاق عليه على صــــــــعيد العا ، احلاصــــــــلة يف جمال ا

ودور املرأة يف جمال العلوم والتكنولوجيا  وأصـــــــــــــــدر املعهد أطلس اليونســـــــــــــــكو اإللكرتوين للبحث والتطوير 
 ، وهو أداة تتيح للمســـــــــــــــتةدم إمكانية تصـــــــــــــــفح وتكييف اخلرا ق والرســـــــــــــــوم البيانية واجلداول(6)التجرييب

مؤ را عن املوارد البشرية واملالية املةصصة للبحث والتطوير  وعالوة على ذلم،  ٧5التصنيفية ألكثر من 
نشـــــــــــــــر املعهد أدوات تفاعلية مرتبطة بالبيانات املتعلقة بدور املرأة يف جمال العلوم وباإلنفاق على البحث 

املستعملني يف االطالهب على الث رات  (٧)لوموالتطوير  وتساعد األداة التفاعلية بشفن دور املرأة يف جمال الع
القا مة بني الرجل واملرأة يف املســــــار املفضــــــي إ  احلصــــــول مهنة يف جمال البحث، بدءا من ا اذ املرء قرارا 
للحصـول على درجة دكتورا  وانتهاء مبيادين البحث اليت تتةصـ  فيها املرأة والقطاعات اليت تعمل فيها  

منظورا عامليا عن أمناط اإلنفاق، وكذلم بيانات  (8)باإلنفاق على البحث والتطويروتعطي األداة اخلاصــــــــة 
الســــــــالســــــــل الزمنية عن املبالغ امللتزم بتةصــــــــيصــــــــها ألنشــــــــطة البحث والتطوير على الصــــــــعيدين اإلقليمي 

 والقطري، بالقيم املطلقة والنسبية 
تعلقة ب حصـــــاءات االبتكار، وتتضـــــّمن ويتيح املعهد على  ـــــبكة اإلنرتنت أيضـــــا قاعدة بياناته امل - 10

وبيانات وصفية، فضال عن  (5)البيانات املتعّلقة باالبتكار على الصعيد العاملي لقطاهب الصناعات التحويلية
  وأصـــــــدر عددا من (9)فهرس للدراســـــــات االســـــــتقصـــــــا ية اليت ُأجريت عن االبتكار يف  تلف أ اء العا 

جلمع البيــــانــــات املتعلقـــة  2011 عمليــــة التجريبيــــة اليت نفــــذت عــــامالورقــــات املعلومــــات املتعلقــــة بنتــــا ا 
، وعملييت (11)2012، وعملية ةع البيانات الوصــــــــــفية املتعّلقة باالبتكار لعام (10)ب حصــــــــــاءات االبتكار

__________ 

  http://data.uis.unesco.orgمتاح على الرابق التات:  (5) 
  www.tellmaps.com/uis/rd/#!/tellmap/187250920متاح على الرابق التات:  (6) 
  /http://uis.unesco.org/apps/visualisations/women-in -scienceمتاح على الرابق التات:  (٧) 
  /http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research -and -development-spendingمتاح على الرابق التات:  (8) 
  http://nada.uis.unesco.org/nada/en/index.php/catalogue/innovationمتاح على الرابق التات:  (9) 
-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/results-of-the-2011-uis-pilot-data متـــاح على الرابق التـــات: (10) 

collection-of-innovation-statistics-en_0.pdf  
-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/summary-report-of-the-2012-uis متــــاح على الرابق التــــات: (11) 

innovation-metadata-collection-2013-en.pdf  
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  وُقّدمت (13)2015و  (12)2013ةع البيانات عن إحصاءات االبتكار على الصعيد العاملي يف عامي 
بيانات املتعّلقة باالبتكار على الصــــــــــــــعيد العاملي يف  تلف املنتديات الدولية وأُدرجت نتا ا عملييت ةع ال

، ُعلِّقت الدراســــــــــــــة 201٧يف العديد من التقارير الدولية، مبا فيها تقرير اليونســــــــــــــكو عن العلوم  ويف عام 
 االستقصا ية عن االبتكار بسبل صعوبات مالية 

حتية اإلحصا ية األساسية اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومبرور الوقت، توّسعت البنية الت - 11
اليت تنتجهـا الفرقـة العـاملـة للةرباء الوطنيني املعنيني مبؤ ـــــــــــــــرات العلم والتكنولوجيـا التـابعـة ملنظمـة التعاون 

ر اليت والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي لتشــــــمل املؤ ــــــرات الر يســــــية يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكا
تعّدها املنظمة منذ أمد طويل، وقاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية اخلاصـــــــــــــــة ب حصـــــــــــــــاءات البحث 
والتطوير، وقاعدة البيانات التحليلية املتعلقة بفنشطة البحث والتطوير يف املؤسسات التجارية، وإحصاءات 

ث والتطوير يف ميداين التكنولوجيا منظمة التعاون والتنمية اخلاصـــــــــــــــة باالبتكار، والبيانات اخلاصـــــــــــــــة بالبح
  األحيا ية والنانوتكنولوجيا، واملؤ رات الببليومرتية اليت تصدر كل سنتني 

قواعد البيانا  األساسية لمنحمة التعاون والتنمية ةي الميدان االقتصادي الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار   
 الوطنيين المعنيين بمؤشرا  العلم والتكنولوجياالتي تديرها الفرقة العاملة للخبرا  

قواعد البيانات واملنشـــورات املتعّلقة بالعلم والتكنولوجيا 
 طبيعة املصدر الرابق إ  قاعدة البيانات واالبتكار

قاعدة بيانات إحصــــــــــــاءات البحث والتطوير والبيانات    
الوصـــــــــــــــفيـــة، مبـــا يف ذلـــم النفقـــات املتعّلقـــة بـــالبحـــث 

والعاملون يف هذا اجملال وامليزانيات املةصــصــة والتطوير 
 لذلم

http://oe.cd/rds )ةع البيانات، وفن طريقة كلية )كلية 

قــاعــدة البيــانــات التحليليــة املتعلقــة بــفنشـــــــــــــــطــة البحــث 
 والتطوير يف املؤسسات التجارية

http://oe.cd/anberd كّلية، على مستو  قطاعي 

اإلحصــاءات املتعلقة باحلوافز الضــريبية اخلاصــة بفنشـطة 
 البحث والتطوير

http://oe.cd/rdtax ةع البيانات، كلية 

 ةع البيانات، كلية http://oe.cd/inno -stats قاعدة بيانات اإلحصاءات اخلاصة باالبتكار
 كلية وجز ية http://oe.cd/msti املؤ رات الر يسية يف جمات العلم والتكنولوجيا

املؤ ــــــــــــرات الر يســــــــــــية يف ميداين التكنولوجيا األحيا ية 
 والنانوتكنولوجيا

http://oe.cd/kbi  وhttp://oe.cd/kni ةع البيانات، كلية 

  ارية، جز ية http://oe.cd/scientometrics املؤ رات الببليومرتية والَسَينتومرتية
لعلم والتكنولوجيا ســـــــــــــــجل املســــــــــــــــامهات يف جماالت ا

 واالبتكار
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm مصادر متعددة 

__________ 

-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/summary-report-of-the-2013-uis متــــاح على الرابق التــــات: (12) 

innovation-data-collection-2015-en_0.pdf  
-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip37-summary-report-of-the-2015 متــاح على الرابق التــات: (13) 

uis-innovation-data-collection-2017-en.pdf  

http://oe.cd/rds
http://oe.cd/anberd
http://oe.cd/rdtax
http://oe.cd/inno-stats
http://oe.cd/msti
http://oe.cd/kbi
http://oe.cd/scientometrics
http://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm
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وُتصــدر منظمة التعاون والتنمية قاعدة بيانات املؤ ــرات الر يســية للعلم والتكنولوجيا واملنشــورات  - 12
حاليا أحد  مصــــدر متاح للمعلومات املتعلقة بالبحث والتطوير واملؤ ــــرات املرتبطة  ا كل ســــنتني، وهي 

األســــاســــية األرير  املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار اليت نم منطقة منظمة التعاون والتنمية  وتســــتند 
ين قاعدة بيانات إحصــــاءات البحث والتطوير إ  عملية جلمع البيانات على الصــــعيد الدوت  ري بالتنســــ

مع املكتل اإلحصا ي للجماعات األوروبية، وتشمل بيانات عن النفقات واملوارد البشرية املتعلقة بالبحث 
والتطوير، وهي متاحة يف البوابة اإللكرتونية لءحصـــــــــــــــاءات ملنظمة التعاون والتنمية  وجيري العمل حاليا 

الذي سيجعل منها مصدرا ألحد   لزيادة وتةة حتديث قاعدة بيانات إحصاءات البحث والتطوير، األمر
البيـانات عن البحـث والتطوير يف منطقـة منظمـة التعـاون والتنميـة، يف حني ســـــــــــــــتواصــــــــــــــــل قاعدة بيـانات 
املؤ ــــــــرات الر يســــــــية للعلم والتكنولوجيا تقدع جمموعة من املؤ ــــــــرات حتّد  كل ســــــــنتني  وقاعدة بيانات 

ادر واألساليل، وهي أداة بيانات وصفية تقدم إحصاءات البحث والتطوير مصحوبة بقاعدة بيانات املص
  وقاعدة (14)معلومات مفصــــــــلة عن كيفية ةع إحصــــــــاءات البحث والتطوير حســــــــل البلدان واملوا ــــــــيع

البيانات التحليلية املتعلقة بفنشــــــطة البحث والتطوير يف املؤســــــســــــات التجارية قاعدة أنشــــــفنا أمانة منظمة 
نات البحث والتطوير املصــــّنفة حبســــل النشــــاط االقتصــــادي الر يســــي التعاون والتنمية عن طرين تعديل بيا

وتوّجه القطاهب، على النحو الوارد يف قاعدة بيانات إحصــــــــــــاءات البحث والتطوير، من أجل مواءمتها قدر 
اإلمكان مع املؤ ـــــــــــرات االقتصـــــــــــادية يف جمموعة قواعد بيانات املنظمة املتعلقة بالتحليل اهليكلي ملةتلف 

، 2013قد صـــــــــــدرت قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية إلحصـــــــــــاءات االبتكار يف عام القطاعات  و 
(، وتضــــــم ســــــلســــــلة من املؤ ــــــرات الر يســــــية اخلاصــــــة بالشــــــركات 201٧وهي ارن يف إصــــــدارها الثالث )

االبتكارية واألنشــــــــــطة االبتكارية لبلدان املنظمة واالقتصــــــــــادات الشــــــــــريكة، وتقارن الصــــــــــناعات التحويلية 
 مات، فضال عن كربيات الشركات، مع املؤسسات الص ةة واملتوسطة احلجم واخلد
وتتوّ  الفرقـــة العـــاملـــة املعنيـــة بتحليـــل القطـــاهب الصـــــــــــــــنـــاعي يف منظمـــة التعـــاون والتنميـــة إنتـــا   - 13

اإلحصــــــــــاءات املتصــــــــــلة برباءات االريرتاهب وغةها من إحصــــــــــاءات امللكية الفكرية اليت تعّدها املنظمة  أما 
ءات املتعلقة باملوارد البشـــرية املصـــّنفة حبســـل املهنة ومســـتو  التحصـــيل العلمي فُتدر  يف ســـجل اإلحصـــا

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الذي يصـــدر مرة كل ســـنتني وتُعد أوال يف  تلف مؤســـســـات املنظمة  وتُنتا 
 اإلحصاءات املتعلقة باحلياة الو يفية حلملة  هادات الدكتورا  حسل احلاجة 

جمانا على اإلنرتنت  واملســــــــامهة يف  - 14 وقواعد البيانات املذكورة وما يرتبق  ا من منشــــــــورات متاحة ا
إنتا  ونشـــر ســـجل منظمة التعاون والتنمية بشـــفن املســـامهات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار هي 

ؤ ــــــرات العلم والتكنولوجيا يف عنصــــــر ر يســــــي آرير من مســــــامهة الفرقة العاملة للةرباء الوطنيني املعنيني مب
البنيــة التحتيــة ل دلــة املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار ويف اللجنــة املعنيــة بــالســـــــــــــــيــاســــــــــــــــات العلميــة 
والتكنولوجية  ويوفر السجل الصادر عن منظمة التعاون والتنمية وسيلة إلعداد ونشر املؤ رات املوا يعية 

نولوجيا واالبتكار، مبا فيها املؤ ـــــــــــــــرات املرتبطة بالصـــــــــــــــناعة والتجارة عن  تلف أبعاد منظومة العلم والتك
مع الرتكيز على  201٧والقــدرة التنــافســـــــــــــــيــة  وقــد نشـــــــــــــــرت الطبعــة األريةة يف تشـــــــــــــــرين الثــاين/نوفمرب 

 الرقمنة  جمال

__________ 

  http://webnet.oecd.org/rd_gbaord_metadata/default.aspxمتاح على الرابق التات:  (14) 
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جملموعة العشـــــــــرين إ  اســـــــــتةدام بيانات ومؤ ـــــــــرات العلم  2016وقد جلف تقرير االبتكار لعام  - 15
  (15)نولوجيا واالبتكار استةداما واسعا من أجل تقييم أداء بلدان جمموعة العشرين يف جمال االبتكاروالتك
وفيما يتعلن باألعمال اجلديدة والنا ـــــــــطة ذات الطابع اإلحصـــــــــا ي واملنهجي، تســـــــــتةدم منظمة  - 16

 صـــــدرت مؤريرا التعاون والتنمية ســـــلســـــلتها من ورقات العمل لنشـــــر تلم األعمال  وتتضـــــمن التقارير اليت
دراســات عن قياس التصــميم ودور  يف االبتكارب وعن حتديد العوامل املؤثرة يف حتر  العلماء الباحثني على 
الصـــــــــــــعيد الدوتب وقياس الرابق بني َمنعح الصـــــــــــــفقات العمومية واالبتكارب وتصـــــــــــــنيف منّقح ل نشـــــــــــــطة 

ظمة التعاون والتنميةب وحتليل الصــالت بني االقتصــادية اســتنادا إ  كثافة أنشــطة البحث والتطوير أعّدته من
   (16)للبحث والتطوير ونظام احلسابات القومية دليل فراسكاي

وُيصـــــــدبر املكتل اإلحصـــــــا ي للجماعات األوروبية ةيع إحصـــــــاءاته املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا  - 1٧
  وإ  جانل البيانات الواردة من الدول األعضـــــــــــــــاء يف (1٧)واالبتكار ويتيحها جمانا يف موقعه الشـــــــــــــــبكي

االحتاد األورويب، تتضــــــــــّمن هذ  اإلصــــــــــدارات أيضــــــــــا بيانات موجهة للبلدان األوروبية األرير  وغةها من 
البلدان، وذلم حســـــل توافر بيانات موحدة بشـــــكل معقول وحســـــل احلاجة إ  إ هار نتا ا املقارنات  

 Statistics Explainedت  بكية قصةة تُنَشر يف الصفحة الشبكية املعنونة وقواعد البيانات مدعومة مبقاال
)تفســـــــــة اإلحصـــــــــاءات( ويف املنشـــــــــورات املوجزة للمكتل اإلحصـــــــــا ي لالحتاد األورويب  وتُنشـــــــــر كذلم 
إحصاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف جمموعة متنوعة من املنشورات العامة للمفو ية األوروبية، مثل 

ســـــــــــــــجل األورويب لالبتكار  أما البيانات املتعلقة بكثافة جهود البحث والتطوير )إةات اإلنفاق احمللي ال
على البحث والتطوير كنســـــــــبة مطوية من الناتا احمللي اإلةات( فهي جزء من جمموعة مؤ ـــــــــرات ر يســـــــــية 

 احملدد لرصد دقين ، وخيضع تقدمها  و اهلدف 2020تندر  يف إطار اسرتاتيجية أوروبا حبلول عام 

 العمل اللالي والتلديا  المقبلة - ثالثا 
 ـــهدت إحصـــاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار العديد من الت ةات الكبةة منذ أن قّدم معهد  - 18

اليونســكو لءحصــاء ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي التقرير األرية إ  اللجنة اإلحصــا ية  
 هذا الفرهب موجزا للتطورات الر يسية حسل اجملال املوا يعي ويقدم 

 التطورا  المنهجية ةي قياس البلث والتطوير واألنشطة األخرى ذا  الصلة - ألف 
 اتي وتطبيقهكتنقيح دليل ةراس - 1 

يف األصـــل اخلرباُء الوطنيون الذين جيمعون ويصـــدرون البيانات الوطنية عن  دليل فراســـكايو ـــع  - 19
دليل شــطة البحث والتطوير يف البلدان األعضــاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي )انظر أن

يل على مر الســـــــــــنني املعيار املتّبع يف ل(  وأصـــــــــــبح الد3-1، الفقرة 1، الفصـــــــــــل 2015فراســـــــــــكاي لعام 
ن والتنمية واالحتاد الدراســــــــــات االســــــــــتقصــــــــــا ية وةع البيانات عن البحث والتطوير ليس يف منظمة التعاو 

األورويب فحســـــل، وإمنا أيضـــــا يف دول أرير  أعضـــــاء يف األمم املتحدة، وال ســـــيما من ريالل الدراســــات 
__________ 

  http://www.oecd.org/china/G20-innovation -report-2016.pdfمتاح على الرابق التات:  (15) 
  www.oecd.org/sti/publicationsdocuments/workingpapersمتاح على الرابق التات:  (16) 
 (1٧) http://ec.europa.eu/eurostat  
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االستقصا ية اخلاصة بالعلم والتكنولوجيا اليت جيريها معهد اليونيسكو لءحصاء  واسُتهّلت عملية التنقيح 
  ويتناول هذا (18)2015عام  اســـــــــــكايفر  دليلوُتوجت بنشـــــــــــر اإلصـــــــــــدار الســـــــــــابع من  2013يف عام 

اإلصــــــدار التحديات املةتلفة اليت تعرت  عمليات ةع البيانات عن أنشــــــطة البحث والتطوير وتفســــــةها 
وإمكانية مقارنتها على الصعيد الدوت وتقييم أفضل املمارسات واقرتاح مبادع توجيهية أو ح وأسهل يف 

 والتنمية والبلدان األرير  على نطاق واسع حاليا التنفيذ تطبقها بلدان منظمة التعاون 

 قياس البلث والتطوير ةي البلدان النامية - 2 
يشــــــــّجع معهد اليونســــــــكو لءحصــــــــاء ةيع البلدان على اســــــــتةدام املعيار الدوت إلحصــــــــاءات  - 20

 اء العا ،   ويقوم املعهد بنشــر منهجية فراســكاي يف ةيع أدليل فراســكايالبحث والتطوير الذي حيدد  
تعاريف الر يســــــية الواردة يف أدلته اإلر ــــــادية املتعلقة بالدراســــــات االســــــتقصــــــا ية عن البحث المبا يف ذلم 

ســـــــــــــــابن، أعّد املعهد يف والتطوير، ويناقش تفاصـــــــــــــــيل تطبيقها يف حلقات عمل  وكما ذُكر يف التقرير ال
، وقد (19)ديات اليت تواجهها البلدان الناميةقياس البحث والتطوير: التحالورقة الفنية املعنونة  2012 عام

بشــفن قياس أنشــطة البحث والتطوير يف  دليل فراســكايأّدت إ  نشــر مرفن إلكرتوين للطبعة الســابقة من 
  وتناول املرفن مســـــــا ل معينة من ريالل تقدع اقرتاحات للممارســـــــني يف البلدان النامية (20)البلدان النامية

، أُدرجت اإلر ــادات الدليلوفقا لظروفها اخلاصــة  وريالل عملية تنقيح  دليلالعن ســبل تطبين إر ــادات 
  وبذل املعهد جهدا كبةا لضـــــمان أن يبنّي الدليل الدليلالواردة يف ذلم املرفن يف األجزاء األســـــاســـــية من 

ت املنقح ســــــــــــياقات البلدان النامية واحتياجانا، وذلم من ريالل حضــــــــــــور احللقات التدريبية واالجتماعا
اخلاصــة بعملية التنقيح، ومن ريالل املشــاركة يف عّدة جمموعات معنية بالتنقيح، باإل ــافة إ  التعلين على 

 مشاريع الفصول 
دليال يقــّدم توجيهــات عمليــة للبلــدان بشــــــــــــــــفن كيفيــة إجراء  2014وقــد نشـــــــــــــــر املعهــد يف عــام  - 21

صــــة البلدان اليت بدأت بقياس ، ويســــتهدف بصــــفة ريا(21)الدراســــات االســــتقصــــا ية عن البحث والتطوير
أنشــطة البحث والتطوير أو اليت تســعى إ  القيام بذلم  ويف حني يتطّرق الدليل إ  املســا ل املشــرتكة اليت 
تواجه البلدان يف عملية ةع البيانات، ف نه يتضـــــــــــّمن أيضـــــــــــا منوذجا عن إدارة املشـــــــــــاريع رياصـــــــــــا ب جراء 

إ ــــــافة إ  اســــــتبيانات منوذجية جلميع قطاعات األداء   الدراســــــات االســــــتقصــــــا ية عن البحث والتطوير،
وأكن للبلدان أن حتّمل االســــتبيانات النموذجية وأن تكّيفها مع احتياجانا اخلاصــــة وأن تســــتةدمها عند 

 قيامها بدراسات استقصا ية 
 تنقيح مفهوم األنشطة العلمية والتكنولوجية - ٣ 

يعمــل املعهــد على تنقيح مفهوم األنشـــــــــــــــطــة العلميــة والتكنولوجيــة الــذي اعتمــدتــه اليونســـــــــــــــكو  - 22
  فوفقا للمفهوم األصـــــــــــــــلي، تتفلف هذ  األنشـــــــــــــــطة من البحث والتطوير التجرييب، والتعليم 19٧8 عام

__________ 

  http://oe.cd/frascatiمتاح على الرابق التات:  (18) 
-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-rd-challenges-faced-by متاح على الرابق التات: (19) 

developing-countries-2010-en.pdf  
  http://www.oecd.org/science/inno/49793555.pdf متاح على الرابق التات: (20) 
-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey متــاح على الرابق التــات: (21) 

for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf  
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دليل ديث والتدريل يف جمال العلم والتكنولوجيا، واخلدمات العلمية والتكنولوجية  وبينما جيري بانتظام حت
الذي حيدد منهجية قياس البحث والتطوير،   جيرب اســــتعرا  العنصــــرين ارريرين من األنشــــطة  فراســــكاي

  وقد أُعرص عن القلن من أن هذين 19٧8العلمية والتكنولوجية )اخلدمات، والتعليم والتدريل( منذ عام 
قيح املفهوم باخلدمات العلمية العنصـــــــــــــــرين ينب ي إعادة النظر فيهما ألســـــــــــــــباص متعددة  وبدأت عملية تن

والتكنولوجية، حيث اســـــــــــــُتهلضت العملية بو ـــــــــــــع مقرتحات  تلفة من ريالل التشـــــــــــــاور الوثين مع اخلرباء 
الوطنيني يف إحصـــاءات وقياســـات العلم والتكنولوجيا ريالل الســـنوات الثال  األريةة  وأُعبّد مشـــروهب ورقة 

اقرُتحت فيه مبادع توجيهية منقحة وحمدثة  وخيضـــــــــــــــع هذا فنية عن قياس اخلدمات العلمية والتكنولوجية 
املشــــــــــــروهب حاليا ملشــــــــــــاورات على الصــــــــــــعيد العاملي  دف اســــــــــــتةالص املنظور النها ي للةرباء الوطنيني 

  وســــــــُتســــــــتفنف أعمال تنقيح العنصــــــــر اررير ل نشــــــــطة العلمية 2018واإلقليميني، وســــــــُينشــــــــر يف عام 
   2018، واملفهوم العام هلذ  األنشطة، يف عام والتكنولوجية، أي التعليم والتدريل

 وض  قائمة مواضيعية بمؤشرا  العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألهداف التنمية المستدامة - ٤ 
اخنرط املعهد يف عملية و ــــــع قا مة موا ــــــيعية مبؤ ــــــرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألهداف  - 23

بشـــــــــــــــكل أفضـــــــــــــــل عن دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقين التنمية املســـــــــــــــتدامة  ومن أجل التعبة 
، ال بـــد من توافر جمموعـــة معلومـــات تكون أوو من املعلومـــات الواردة حـــاليـــا يف اجملموعـــة 2030 ريطـــة

األساسية من مؤ رات األهداف، وذلم لتوفة معلومات أمشل وأكثر تفصيال عن العناصر املتعلقة بالعلم 
كار  ـــــــــمن أهداف وغايات التنمية املســـــــــتدامة، وكذلم عن االلتزامات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبت

والتكنولوجيا واالبتكار املتعهد  ا يف ريطة عمل أديس أبابا الصـــــــــــــــادرة عن املؤمتر الدوت الثالث لتمويل 
لصـــــــي ة التنمية  وبناء على ذلم، يقود املعهد عملية و ـــــــع املؤ ـــــــرات  وجيري العمل حاليا على و ـــــــع ا

  والنتيجة 2018النها ية ملقرتح أّوت  ذ  املؤ ــرات،  دف نقلها إ  املســتو  التات من التشــاور يف عام 
الر يســــــــــية املتوقعة من هذ  العملية هي القا مة املوا ــــــــــيعية للمؤ ــــــــــرات، إ  جانل مبادع توجيهية تقنية 

فيدة للبلدان يف إجراء التقييمات الوطنية  بشــــــــــفن كيفية ةعها أو املقارنة بينها، وســــــــــتكون هذ  املبادع م
ومن  ــــــــــــــفن هذ  العملية أن توفر أيضــــــــــــــا هنجا متكامال يشــــــــــــــمل العلم والتكنولوجيا واالبتكار من ةيع 
اجلوانل، ووســــيلة للدفاهب عن قضــــايا العلم والتكنولوجيا واالبتكار و يادة التعريف  ا، وأن تعطي وا ــــعي 

ليت ينب ي أن يركزوا عليها جهودهم من أجل حتقين أهداف التنمية الســـياســـات معلومات بشـــفن املوا ـــع ا
 املستدامة، وتبني املوا ع األكثر حاجة إ  بناء القدرات 

 رسملة البلث والتطوير - ٥ 
ا ـــــــــــطلع فرين اخلرباء الوطنيني املعنيني مبؤ ـــــــــــرات العلم والتكنولوجيا بدور ر يســـــــــــي، من ريالل  - 24

ملعين بقياس األصــــــول غة املالية، يف آرير تنقيح لنظام احلســــــابات القومية )نظام املشــــــاركة يف فرين اخلرباء ا
( والقرار القا ـــــــــــــي ب دريال النفقات على البحث والتطوير  ـــــــــــــمن تكوين رأس املال الثابت 2008عام 

فرقة اإلةات  وبعد ذلم، ســــاعدت الفرقة العاملة للةرباء الوطنيني املعنيني مبؤ ــــرات العلم والتكنولوجيا ال
كتيل العاملة املعنية باحلســـــــــابات القومية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــادي يف إعداد 

، صـــــــــــــــدر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان عن اســـــــــــــــتنباط مقاييس رألالية ملنتجات امللكية الفكرية
متطلبات نظام احلســـابات القومية ، ويتضـــمن فصـــال عن البحث والتطوير وتنفيذ 2010االقتصـــادي عام 

مبادع توجيهية منهجية للمســـــــاعدة يف تضـــــــيين  دليل فراســـــــكايمن  2015اجلديد  وأدر  إصـــــــدار عام 
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الفجوة بني بيانات فراســـكاي ومفاهيم احلســـابات القومية، وإتاحة حتســـني جودة التقديرات يف احلســـابات 
  وأُبرب ت هذ  املبادع التوجيهية يف ورقة العمل لعام القومية للنواتا واألصـــــــــــــــول املتعلقة بالبحث والتطوير

ح أيضـــــــــا  (22)‘‘دليل فراســـــــــكاي للبحث والتطوير ونظام احلســـــــــابات القومية’’املعنونة  201٧ اليت تو ـــــــــِّ
الفوارق املهمــة بني نفقــات البحــث والتطوير والقيم اإلةــاليــة للبحــث والتطوير يف احلســــــــــــــــابــات القوميــة  

هلذ  اجلهود، تشـــــــــــــــار  الفرقة العاملة للةرباء الوطنيني املعنيني مبؤ ـــــــــــــــرات العلم  ولتقدع مزيد من الدعم
والتكنولوجيا مشــاركة نشــطة يف فرقة العمل املعنية مبنتجات امللكية الفكرية اليت تديرها مديرية اإلحصــاءات 

لالحتاد األورويب،  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــادي باال ـــــرتا  مع املكتل اإلحصـــــا ي
واليت تضـــــــــــــــطلع بعمليــة تقييم نــدف إ  فهم االريتالفــات املهمــة يف أســـــــــــــــلوص تطبين البلــدان للمبــادع 

 التوجيهية من أجل تقدير اإلحصاءات املتعلقة بالبحث والتطوير يف احلسابات القومية 

 الدعمقياس معدل الدعم العام للبلث والتطوير واالبتكار واألثر المترتب على  - ٦ 
على مد  العقد املا ي، جنحت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف تقدع بيانات  - 25

بة إ   جمموعـة بـانتظـام بشــــــــــــــــفن تصـــــــــــــــميم احلوافز الضـــــــــــــــريبيـة للبحـث والتطوير وتكلفتهـا املـاليـة بـالنســـــــــــــــ
بالسياسات يف بلدان متعددة     وهذ  املؤ رات التجريبية مؤثرة لل اية يف املناقشات املتعلقة(23)احلكومات

ت اخلربات املرتاكمة ريالل العمليات الســـــــــــــــابقة جلمع البيانات يف إصـــــــــــــــدار عام  دليل  من 2015وأُدجمب
الذي تضـــــمن للمرة األو  مبادع توجيهية لقياس اإلعفاء الضـــــرييب احلكومي للبحث والتطوير،  فراســـــكاي

ةصـــــــصـــــــات املرصـــــــودة ألغرا  البحث والتطوير يف إ  جانل املبادع التوجيهية القا مة بشـــــــفن قياس امل
 امليزانية احلكومية  

وبناء على هذ  القاعدة الشــــــــــاملة من األدلة القابلة للمقارنة دوليا واملتعلقة حبجم وطبيعة احلوافز  - 26
الضــــــــــــريبية اليت تقدمها احلكومات لدعم البحث والتطوير واالبتكار، تقوم املنظمة بتنفيذ مشــــــــــــروهب جديد 

إ اء التحليــل التجرييب للبيــانــات اجلز يــة  ويعمــل هــذا املشـــــــــــــــروهب ‘‘ مو عــا’’انــات اجلز يــة يطبن هنجــا للبيــ
ي ومنذجة معدل الدعم العام للبحث والتطوير يف جمال األعمال microBeRD )مشـــــــــــــــروهب ( على تقصـــــــــــــــّ

لى البيــانــات اجلز يــة التجــاريــة وارثــار املرتتبــة على ذلــم الــدعم، بــالتعــاون مع اخلرباء الوطنيني املطضلعني ع
ن ألثر  الســــــــرية املتعلقة بالبحث والتطوير وبالدعم العام  وييســــــــر هذا النها إجراء حتليل إحصــــــــا ي منســــــــض
اإلعفاءات الضـــــريبية وتفاعلها مع األ ـــــكال املبا ـــــرة من التمويل العام املوجه للبحث والتطوير من ريالل 

  (24)الواحد وفيما بني البلداناست الل أوجه التفاوت يف الدعم املقدم  من البلد 

 تنفيذ خطة بلو سكاي )السما  الزرقا ( للبيانا  والمؤشرا  - ٧ 
كان منتد  بلو ســـــــــــــــكاي )الســـــــــــــــماء الزرقاء( الذي عقدته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  - 2٧

ؤ ــــــــــرات العلم ريطوة مهمة للمنظمة وللفرقة العاملة للةرباء الوطنيني املعنيني مب 2016االقتصــــــــــادي عام 
والتكنولوجيا، ذلم أن املنتد  اجتمعت فيه وجهات نظر وهُنُا  ــــــــــديدة التباين إ اء و ــــــــــع واســــــــــتةدام 
البيانات واملؤ ـــــــــــــــرات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  وترد يف اإلطار أدنا  أهم التوصـــــــــــــــيات اليت 

__________ 

  http://oe.cd/FMSNAمتاحة على الرابق التات:  (22) 

  http://oe.cd/rdtaxانظر:  (23) 
  http://oe.cd/microberdانظر:  (24) 
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حاليا من جانل منظمة التعاون والتنمية يف قدمتها اجملموعة املتنوعة من املشـــــــــــــــاركني واليت جيري تقييمها 
  (25)امليدان االقتصادي

إلى منحمة التعاون والتنمية ةي  2٠1٦التوصاايا  التي قدمها المشاااركون ةي منتدى بلو سااكاي   
 الميدان االقتصادي

الربط بين المجتمعاااا  ذا  االهتماااام المشاااااااااااترت بااااألدلاااة والتللي   المتعلقاااة باااالعلم 
 واالبتكاروالتكنولوجيا 

احملليــــة املهتمــــة بــــاألدلــــة واملعلومــــات املتعلقــــة بــــالعلم والتكنولوجيــــا  اجملتمعــــاتالربق بني  تلف 
 واالبتكار  

إجراء حتليل قا م على املشـــــــــاركة ملســـــــــتقبل البيانات والفجوات القا مة فيها وو ـــــــــع ريرا ق طرين 
املعنيني بــ نتــا  واســـــــــــــــت الل أدلــة العلم لتطوير البيــانــات واألدلــة لفــا ــدة أعضــــــــــــــــاء اجملتمع الــدوت 

 والتكنولوجيا واالبتكار 
تشااجي  تنساايس السااياسااا  الدولية لتلقيس اسااتخدام أةراال باسااتمرار ألدلة العلم والتكنولوجيا 

 واالبتكار
املسـامهة يف اجلهود الوطنية الرامية إ  بلورة ثقافة قا مة على األدلة فيما بني أعضـاء اجملتمع الدوت 

 واالبتكار، يف جماالت من قبيل ما يلي:  والتكنولوجياالسياسات املتعلقة بالعلم  بصنعاملعنيني 
رية واإلدارية مكاتل اإلحصـــــــــــــــاء الوطنية من أجل تفمني الوصـــــــــــــــول إ  البيانات التجا متكني •

 الصلة واستةدامها  ذات
الوصـول إ  البيانات اإلدارية املتعلقة بتمويل األعمال العلمية والبحثية وإ ـفاء املرونة عليها  تيسـة •

 حبيث تكون صاحلة إلنتا  األدلة اإلحصا ية، كما تكون صاحلة إلدارة نظم العلم واالبتكار
 رسني من التوجيه العملي للمما املزيدتوفة  •

تقوية العمل وتوسااااااي  نطاقه ةي مختلف المجاال  المواضاااااايعيةي وتعزيز الجيل الجديد من 
البنى التلتيااة للبيااانااا  والمسااااااااااااااهمااة ةي تطوير ي حيثمااا كاااناا  المنحمااة ةي موقف جيااد 

 لذلك يؤهلها
 مواصـــــلة تطوير أطر إحصـــــا ية  دف  ســـــيد الطبيعة الشـــــاملة واملتشـــــابكة للعلم والتكنولوجيا •

واالبتكار، وعملية الرقمنة وارثار املرتتبة عليها، وتعدد اجلهات الفاعلة املعنية، اســـــــــــــــتنادا إ  
 اخلربات واألدوات املتاحة، ويف إطار الشراكة مع املنظمات ذات الصلة

عن دور األفراد يف منظومة العلم والتكنولوجيا واالبتكار، باعتبار ذلم مســـــــــــــــفلة  األدلةةع  •
 صو ذات أولوية ق

__________ 

  http://oe.cd/blue-skyانظر:  (25) 
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على املعلومات اإلحصــــــــــا ية مبا ــــــــــرًة من اجلهات الفاعلة الر يســــــــــية يف جمال العلم  احلصــــــــــول •
والتكنولوجيا واالبتكار يف ةيع أ اء العا  من أجل حتديد التحديات الر يســـــــــــــــية النا ــــــــــــــطة 

 واالستجابات املمكنة، يف توقيت أنسل
   قطاهب األعمال التجارية نطاق اإلطار املو وهب لتصور وقياس االبتكار ريار  توسيع •
بىن حتتية مفمونة دوليا وتفمني االتفاقات املؤسسية اليت تيسر الربق بني مصادر البيانات  إنشاء •

 اجلز ية وحتليلها 
بيــان اجلهود العــامــة املبــذولــة لــدعم البحــث واالبتكــار من أجــل معــاجلــة جمموعــة من األهــداف  •

 والتحديات اجملتمعية، حىت أكن حتديد الث رات القا مة يف التمويل العاملي 
 توفة أدلة عن معدل تقدع األ كال املعروفة واخلفية من الدعم العام لالبتكار وأثرها  •
العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اإلحصــــــــاءات االقتصــــــــادية ويف تطوير  التشــــــــجيع على إدما  •

بيانات حلســــــــــــاص مســــــــــــامهة املعرفة يف األداء االقتصــــــــــــادي  ــــــــــــمن البلد الواحد  قواعدمناذ  
 البلدان وفيما

كفالة أن تكون إحصـــــــــــاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار معربة عن  اهرة العوملة على الرغم  •
اإلحصــــــــاء باريتالف الواليات الوطنية  وإعطاء األولوية لقابلية املقارنة على  هُنُا اريتالفمن 

 الصعيد الدوت 

 أنشطة جم  البيانا  المتعلقة بالبلث والتنمية على الصعيد الدولي -با   
 لت اليونســــكو  مع إحصــــاءات العلم والتكنولوجيا من البلدان األعضــــاء فيها منذ ســــبعينيات  - 28

ن  وبعد فرتة انقطاهب يف التسعينيات، عاد معهد اليونسكو لءحصاء وأحىي دراسة استقصا ية القرن العشري
  وبعد ذلم،  لت الدراسة االستقصا ية ُ ر  كل عامني 2004عاملية منتظمة للبحث والتطوير يف عام 

ليا ، حتولت الدراســـــــــــــة إ  عملية ســـــــــــــنوية جلمع البياناتب وجيري حا2015  ومنذ عام 2014حىت عام 
إعداد الدراسة االستقصا ية التاسعة  وتفاديا لال دواجية يف ةع البيانات، أبربمت اتفاقات لتبادل البيانات 
مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتل اإلحصا ي لالحتاد األورويب، والشبكة اإليبةية 

مــا جيري التفــاو  على اتفــاق مع وكــالــة التةطيق األمريكيــة املعنيــة مبؤ ـــــــــــــــرات العلم والتكنولوجيــا، ك -
والتنسين التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  وأكن احلصول على االستبيان من موقع املعهد، 

لتبادل البيانات  Excelكما أكن تقدع البيانات إلكرتونيا باســـــــــتةدام اســـــــــتبيان متاح يف  ـــــــــكل جدول 
بلد وإقليم، وتتوافر بيانات عن  200ية  وتتناول الدراســــــــة االســــــــتقصــــــــا ية اإلحصــــــــا ية والبيانات الوصــــــــف

بلدا  ومعظم البلدان اليت   تستجل هي من الدول اجلزرية الص ةة النامية أو من أقل البلدان منوا،  15٧
 وهي اليت ي لل أن تكون لديها أنظمة إحصاءات علمية وتكنولوجية أقل تطورا 

ن والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي  مع اإلحصـــــــــــــــاءات املتعلقة بالبحث و لت منظمة التعاو  - 29
، على ت طية 199٧عاما، وعملت أيضـــــــــــــا، منذ عام  50والتطوير للبلدان األعضـــــــــــــاء فيها ملا يربو على 

جمموعة  تارة من اقتصـــــادات بلدان من غة األعضـــــاء  وتشـــــمل قاعدة بيانات املؤ ـــــرات الر يســـــية للعلم 
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اليا جمموعة من اقتصـــــــــادات البلدان غة األعضـــــــــاء  ويُتوقع إجراء اســـــــــتعرا  لنطاق تلم والتكنولوجيا ح
 املؤ رات وحمتواها يف السنوات القادمة 

 إحصا ا  ومؤشرا  االبتكار -جيم  
 المنهجية واالستخدام على نطاق العالم - 1 

ُو ــــــعت الدراســــــات االســــــتقصــــــا ية عن االبتكار يف املقام األول من أجل  يادة املعارف املتعلقة  - 30
باالبتكار يف األعمال التجارية ل ر  مزدو  يتمثل يف حتســـــــــــــني فهم عمليات االبتكار ونتا جه وو ـــــــــــــع 

  و جعت 2018، ومن املقرر نشر الن  املنقح يف عام دليل أوسلوسياسات ابتكار فعالة  وجار تنقيح 
، 2016ريطة العمل املتعلقة باالبتكار اليت اتفقت عليها جمموعة العشـــــــــرين يف غواجنو، الصـــــــــني، يف عام 

اليت ُأجريت من ريالل جمموعة من حلقات العمل  (26)املشـــــــــــــــاركة على نطاق واســـــــــــــــع يف عملية التنقيح
نية  ومشلت هذ  واالجتماعات واحللقات الدراســـــية الشـــــبكية، وكذلم من ريالل مســـــاحة تواصـــــل إلكرتو 

العملية أعضـــــــــــــــاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي و ثلني من منظمات دولية وبلدان غة 
أعضــــــاء  و ســــــد عضــــــوية الفرين التوجيهي املكلف بتوجيه عملية التنقيح التنوهب القا م يف جمموعة منتجي 

 ومستةدمي البيانات املتعلقة باالبتكار 
عليه الفرقة العاملة للةرباء الوطنيني املعنيني مبؤ رات العلم والتكنولوجيا، سيظل  وحسبما اتفقت - 31

منصـــــــّبا يف املقام األول على فهم وقياس االبتكار يف قطاهب األعمال،  أوســـــــلو دليلتركيز الطبعة املقبلة من 
ة أيضا  وستتضمضن وإن كان مفهوم االبتكار نفسه، الذي أكن تطبيقه يف ةيع القطاعات، واردا يف الطبع

الطبعة أيضــــــــــــا حمتو  جديدا يتعلن بالقدرات االبتكارية يف قطاهب األعمال، والعوامل اخلارجية اليت تؤثر يف 
االبتكار، وبنُـُها لقياس االبتكار قا مة على العناصــر، ومؤ ــرات وحتليالت  وســيعار اإلطار املنقح أيضــا 

ل السعي إ  حتسني ت طية األعمال التجارية غة القا مة أوجه القصور الر يسية يف اإلطار السابن من ريال
بفنشــطة ابتكارية لكي يتســىن فهم االريتالفات، كما يهدف اإلطار إ  كشــف أوجه الت  ر مع إطار رأس 

 املال القا م على املعرفة 
جل، العمل وعلى  و ما أُبر  يف التقرير الســابن، بدأ املعهد، متشــيا مع اســرتاتيجيته املتوســطة األ - 32

  وكان أول عمل قام به هو إجراء جرد للدراسـات 2010يف جمال اإلحصــاءات املتعلقة باالبتكار يف عام 
االســـتقصـــا ية املتعلقة باالبتكار اليت ُأجريت على نطاق العا ، حيث ةع أدوات االســـتقصـــاء واملعلومات 

قصــــــــــا ية  وتتضــــــــــمن قا مة اجلرد املت ةات املتعلقة باإلجراءات املنهجية املتبعة إلجراء الدراســــــــــات االســــــــــت
واملعلومات املنهجية الر يسية جلميع الدراسات االستقصا ية اليت مت ةعها  وعلى مر السنني، واصل املعهد 
توسيع نطاق جرد الدراسات االستقصا ية عن االبتكار ليكون ذلم موردا للبلدان الساعية إ  الشروهب يف 

دة أو حتسني الطرا ن القا مة يف ةع البيانات  وأُدرجت معظم املعلومات دراسات استقصا ية وطنية جدي
، لتكون فهرســــــــا إلكرتونيا للدراســــــــات 2013اليت مت ةعها يف املوقع الشــــــــبكي للمعهد، منذ آذار/مارس 

، يضطلع املعهد بالعمل على مراعاة منظورات دليل أوسلواالستقصا ية املتعلقة باالبتكار  ويف إطار تنقيح 
 الدليلالبلدان النامية يف ن  الدليل  ويتم ذلم من ريالل املشـــــــــــــــاركة يف الفرين التوجيهي املعين بتنقيح 
 وحضور حلقات العمل واالجتماعات املعنية بالتنقيح، فضال عن التعلين على مشاريع الفصول 

__________ 

  www.mofa.go.jp/mofaj/files/000185872.pdfانظر:  (26) 
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 جم  البيانا  - 2 
  2014حىت  2012السنوات املرجعية تعود أحد  بيانات الدراسة االستقصا ية اجلماعية إ   - 33

وهذا ما يرفع العدد إ  تسعة إصدارات من الدراسة االستقصا ية اجلماعية، أصدبرت ستة منها يف  كل 
، بينما وصـــــــــــــــلت 2016جداول  وُ ر  حاليا الدراســـــــــــــــة االســـــــــــــــتقصـــــــــــــــا ية اجلماعية لالبتكار عن عام 

ل إعداد اجلداول، قدم املكتل اإلحصـــــا ي مرحلة متقدمة  وإ  جان 2018االســـــتعدادات لدراســـــة عام 
لالحتاد األورويب للدراسات االستقصا ية األربع األريةة بيانات جز ية مستقاة من الدراسات االستقصا ية 

بلدا  وأكن  20ألغرا  إجراء البحو ، وهي بيانات على مســــــــتو  مؤســــــــســــــــات األعمال التجارية يف 
 املركز ارمن التابع للمكتل اإلحصـــــــــــــــا ي لالحتاد األورويب يف االطالهب على هذ  اجملموعة من البيانات يف

لكســــمربو )أو بصــــورة أكثر كتمانا للهوية من ريالل اســــتصــــدار قرص حاســــويب مدما( بعد التوقيع على 
 عقد إلجراء حبث 

وأدرجت منظمة التعاون والتنمية يف املعرو  مؤ ـــرانا األســـاســـية جمموعة من مؤ ـــرات االبتكار  - 34
  وجيري حتديث قاعدة البيانات كل ســــنتني ب  ــــافة عدد من املؤ ــــرات اليت ترد يف النشـــرة 2013 يف عام

اليت تصـــــــدر كل ســـــــنتني عن منظمة التعاون والتنمية بشـــــــفن املســـــــامهات يف العلم والتكنولوجيا واالبتكار  
يه املنهجي وتتضــــــــمن قاعدة بيانات إحصــــــــاءات االبتكار روابق إ  موارد دولية أرير ، فضــــــــال عن التوج

 والتحليل اللذين تضطلع  ما منظمة التعاون والتنمية  
ومع البدء يف إجراء إحصـــــــــــاءات االبتكار اليت تقررت يف معهد اليونســـــــــــكو لءحصـــــــــــاء يف عام  - 35

عملية  ريبية يف إطار التحضــة هلذا النشــاط اجلديد، واســتهدفت العملية  2011، نُفذت يف عام 2010
  وعالوة على ذلم، جرت عملية جلمع البيانات الوصــــــفية يف (10)بلدا 12جوبة من بلدا  ووردت األ 19
، حيث صــــــــــبت يف قا مة اجلرد وقدمت معلومات االتصــــــــــال الال مة للعملية األو  جلمع (11)2012عام 

   وبناء على ذلم، مت تنفيذ العملية األو 2013البيانات املتعلقة باالبتكار على الصــــــعيد العاملي يف عام 
، ومت نشـــــــــــر النتا ا بنجاح يف متو /يوليه 2013جلمع البيانات على الصـــــــــــعيد العاملي يف آص/أغســـــــــــطس 

  وســــةا على منهجية قا مة على فرتات من ســــنتني، بدأ العمل يف العملية الثانية جلمع بيانات (12)2014
انية جلمع البيانات على   وصــدرت نتا ا العملية الث2015االبتكار على الصــعيد العاملي يف حزيران/يونيه 

  ومت تعلين الدراســــــــــة (13)بلدا ٧1، وتضـــــــــــمنت بيانات عن 2016الصـــــــــــعيد العاملي يف آص/أغســـــــــــطس 
 االستقصا ية مؤقتا بسبل صعوبات مالية 

 بيانا  وإحصا ا  الملكية الفكرية -دال  
ون والتنمية من ُتســتةدم بيانات وإحصــاءات وحتليالت امللكية الفكرية الصــادرة عن منظمة التعا - 36

  OECD.Statقبل جمموعة من صناهب القرار  واملؤ رات املتصلة بالرباءات متاحة يف قاعدة بيانات املنظمة 
وترد يف نشــــرة املســــامهات يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الصــــادرة عن منظمة التعاون والتنمية مؤ ــــرات 

لتصــــــــــــــــاميم  وحيتوي  ترب البيـانـات اجلز يـة عن العلوم  تـارة حول براءات االريرتاهب والعالمـات التجـاريـة وا
والتكنولوجيا واالبتكار التابع ملنظمة التعاون والتنمية على سجالت لوثا ن حقوق امللكية الفكرية من عدة 
مصــــادر إدارية، تشــــمل حقوق براءات االريرتاهب والعالمات التجارية والتصــــاميم  ويف حني تعتمد البيانات 

االريرتاهب بصــــــورة ر يســــــية على قاعدة بيانات الرباءات اإلحصــــــا ية العاملية اليت حيتفو  ا  املتصــــــلة برباءات
املكتل األورويب لرباءات االريرتاهب، ف ن ســــــجالت العالمات التجارية والتصــــــاميم توجد يف مكاتل  تلفة 
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بان، ومكتل امللكية للملكية الفكرية )مكتل امللكية الفكرية يف أســرتاليا، ومكتل براءات االريرتاهب يف اليا
الفكرية باالحتاد األورويب )مكتل مواءمة الســـــوق الداريلية ســـــابقا(، ومكتل الرباءات والعالمات التجارية 
يف الواليات املتحدة(  ويتاح للباحثني االطالهب على العديد من جمموعات البيانات ذات الصــــــــــلة برباءات 

ة ســـر(  وأكن أن تســـتةدم جمموعات البيانات االريرتاهب عند الطلل )من ريالل ريادوم آمن حممي بكلم
باعتبـارها مكملـة جملموعات البيـانات القـا مـة األرير  املتصـــــــــــــــلـة بالرباءات، مثـل قاعدة بيـانات الرباءات 

 اإلحصا ية العاملية 
ونشــــرت منظمة التعاون والتنمية ســــلســــلة من الوثا ن املنهجية للمســــاعدة على تصــــميم وتفســــة  - 3٧

قة بامللكية الفكرية على  و دقين  ويشـــــــــــمل ذلم تصـــــــــــنيفا جديدا لرباءات االريرتاهب اإلحصـــــــــــاءات املتعل
املتصــلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت اســتنادا إ  التصــنيف الدوت للرباءاتب وتقريرا عن قياس جودة 

امللكية الفكرية براءات االريرتاهب ومؤ ـــرات القيمة التكنولوجية واالقتصـــاديةب وبيانات وحتليالت تتعلن حبزم 
 لكربيات الشركات املستثمرة يف جمال البحث والتطوير يف العا   

وتطورت فرقة العمل املعنية ب حصــــــــاءات براءات االريرتاهب، اليت تضــــــــم  ثلني عن منظمة التعاون  - 38
االريرتاهب  والتنمية واملكتل اإلحصــا ي لالحتاد األورويب واملكتل األورويب لرباءات االريرتاهب ومكتل براءات

يف اليابان ومكتل امللكية الفكرية الكورية واملؤســـســـة الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة ومكتل الرباءات 
والعالمـات التجـاريـة يف الواليـات املتحـدة واملنظمـة العـامليـة للملكيـة الفكريـة، من هـدفهـا األوت املتمثل يف 

راءات االريرتاهب، لتشـــمل أنواعا أرير  من اإلحصـــاءات تعزيز تنســـين األنشـــطة املتعلقة ب نتا  إحصـــاءات ب
والتحليالت القا مة على امللكية الفكرية  وتوســـــــــعت فرقة العمل، اليت أعيد تســـــــــميتها ارن لتصـــــــــبح فرقة 
العمل املعنية ب حصـــــــاءات امللكية الفكرية، لتشـــــــمل العديد من املكاتل والوكاالت الوطنية األرير  املعنية 

 بامللكية الفكرية 
ويعقد ســــــــــــنويا مؤمتر إحصــــــــــــاءات امللكية الفكرية لصــــــــــــناهب القرار، وقد أصــــــــــــبح حدثا ر يســــــــــــيا  - 39

لءحصــــــــا يني واملمارســــــــني ومســــــــتةدمي البيانات يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  وتنظم املؤمتَر 
الوطنية املعنية بامللكية منظمُة التعاون والتنمية واملكتل األورويب لرباءات االريرتاهب، بالتعاون مع املكاتل 

، 201٧تشــرين الثاين/نوفمرب  15و  14الفكرية  وُعقد آرير مؤمتر يف مكســيكو ســييت باملكســيم يومي 
وا ـــــــــــــرت  يف تنظيمه املكتل الكندي للملكية الفكرية واملعهد املكســـــــــــــيكي للملكية الصـــــــــــــناعية ومكتل 

 لتعاون والتنمية الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة ومنظمة ا

 الموارد البشرية ةي مجاال  العلم والتكنولوجيا واالبتكار -ها   
ما  ال تنقل األ ةاص ذوي املهارات العالية وأداؤهم يف سوق العمل مسفلة ر يسية يف السياسة  - 40

العامة جلميع البلدان  ولتلبية احتياجات الســـــــــــياســـــــــــة العامة من األدلة، و ـــــــــــعت كل من منظمة التعاون 
املســــارات املهنية  والتنمية ومعهد اليونســــكو لءحصــــاء واملكتل اإلحصــــا ي لالحتاد األورويب مبادرة ملتابعة

حلاملي درجة الدكتورا   ومت حتديث املبادع التوجيهية، مبا يف ذلم دراســـــــة اســـــــتقصـــــــا ية منوذجية وجداول 
  ورغم أن ةع البيانات عن هذ  املســـــــــــارات اكتســـــــــــبت   ا يف 2014و  2013املةرجات، يف عامي 

النامية، ف هنا   حتقن هدفها املعلن العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية، وكذلم يف بعا البلدان 
املتمثل يف تعزيز عملية ةع البيانات األســـاســـية املةصـــصـــة يف  ـــوء  فيضـــات امليزانية بالنســـبة لعمليات 
ةع البيانات املتعلقة بالدراســـات االســـتقصـــا ية اجلديدة  ونزهب املكتل اإلحصـــا ي لالحتاد األورويب صـــب ة 
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  ومنذ ذلم احلني، واصــــــــــــلت منظمة التعاون والتنمية ةع 2013 عام األولوية عن ةع هذ  البيانات يف
البيانات كل ســنتني مع حتقين بعا النجاح اجلز ي  وجيري حاليا اســتعرا  هذا النشــاط يف أعقاص تنفيذ 

جلمع البيانات يف إطار  ــــــراكة بني مديرية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومديرية التعليم “ ريفيفة”عملية 
 هارات التابعتني ملنظمة التعاون والتنمية، باالعتماد أساسا على إحصاءات القو  العاملة  وامل
، يف إطار مبادرنا التجريبية اجلديدة، الدراســـــــــــــــة 2015وقامت منظمة التعاون والتنمية يف عام  - 41

املؤلفني املشـــــرفني  ، باالتصـــــال مبا ـــــرة بعينة كبةة من(2٧)االســـــتقصـــــا ية الدولية للمؤلفني يف اجملال العلمي
الذين نشــــــروا أعماال يف اجملالت العلمية اخلا ــــــعة الســــــتعرا  األقران جلمع معلومات عن أنشــــــطتهم من 
البحو  اليت اســــــــتندوا إليها وصــــــــوال إ  نتا جها النها ية، مبا يشــــــــمل عمليات املراجعة والنشــــــــر والتو يع  

لفهم األفراد املشت لني يف العلوم واالبتكار على  ولذلم ف ن هذ  الدراسة االستقصا ية من السبل الر يسية
  2016النحو الذي دعا إليه منتد  بلو سكاي عام 

واســـــــــتند املشـــــــــروهب التجرييب األول الذي ُأجنز على اإلنرتنت من ريالل الربيد اإللكرتوين إ  عينة  - 42
ورات العلمية على الصعيد عشوا ية متعددة الطبقات من مؤلفي املنشورات املدرجة يف فهرس ر يسي للمنش

العاملي يف ســـــــبعة جماالت علمية متنوعة  تارة  وحبثت هذ  الدراســـــــة يف أنشـــــــطة البحث العلمي والنشـــــــر 
للمؤلفني يف جمال العلوم ومد  إمكانية اســـــــــــتةدام هنا جديدة جلمع البيانات اإلحصـــــــــــا ية عن ســـــــــــلو  

يف ورقة ســـــياســـــات صـــــادرة عن  2016عام العلماء وتفثةهم  وُنشـــــرت نتا ا الدراســـــة االســـــتقصـــــا ية يف 
منظمة التعاون والتنمية، وتضــــــــــمنت أدلة عن مد   ارســــــــــات تبادل البيانات املفتوحة املتاحة يف اجملالت 
العلمية ومكانز البيانات، وطبيعة ميزة االقتباس اليت تقدمها  تلف صـــــــــور الوصـــــــــول املفتوح، وعالقة هذ  

ه اجملالت ولعتها  وُترب  النتا ا أيضا أمهية النظر يف احلوافز االقتصادية امليزة بدور إثبات اجلودة الذي تؤدي
واألعراف االجتماعية يف و ع رييارات السياسة العامة املتعلقة بالوصول املفتوح، وتقدم رؤ  جديدة عن 

إتاحة املســـــــــارات املهنية العلمية وتنقل مهنيي العلوم ومشـــــــــاركة اجلنســـــــــني والفوارق يف األجور  ومت أيضـــــــــا 
 البيانات اجلز ية املراعية خلصوصيات األ ةاص ليستةدمها الباحثون  

  وســــــوف 2018وجيري اإلعداد لدراســــــة  ريبية ثانية من املقرر إجراؤها يف الربع األول من عام  - 43
على  مع هذ  الدراسة األدلة اإلحصا ية املتعلقة باستةدام األدوات الرقمية يف العلوم وأثر هذ  األدوات 

 تلف األنشــــــــــطة العلمية  ف ن العتماد التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصــــــــــاالت تفثةا كبةا على 
العمليات اليت يســـــــــــــــتند إليها ةع املواد البحثية والعلمية وإنتاجها واســـــــــــــــتةدامها وإعادة اســـــــــــــــتةدامها  

 ا إنتا  املواد العلمية وةعها  وتكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــاالت ال تقف عند ت ية الطريقة اليت يتم
و زينها، بل تســــــــــاعد أيضــــــــــا على إجراء حتليل أعمن للبيانات من ريالل الربجميات والتطبيقات اجلديدة  
وتتيح هذ  التكنولوجيات استةدام البيانات على  و أسرهب وأكثر مشولية يف البحث العلمي، كما تشجع 

ذي يثة عددا كبةا من املســـــــــــــا ل ذات الصـــــــــــــلة بالنســـــــــــــبة جلميع على اعتماد مناذ  حبثية  تلفة، األمر ال
اجلهات املعنية ذات املصـــــــــلحة يف إدارة العلوم  ويثة االســـــــــتةدام الواســـــــــع للبيانات واألدوات املرتبطة  ا 
تساؤالت حول موثوقية البحو  واحلوافز املتعلقة  ا  وقد كان تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

 وعا بالتطبيقات العلمية،  ا أثار أيضا تساؤالت حول دور العلم باعتبار  حمركا للرقمنة بدور  مدف

__________ 

  http://oe.cd/issaانظر: (2٧) 



 E/CN.3/2018/29 

 

18/23 17-22770 

 

ويف حني تعطي إحصــــــــاءات التعليم يف معهد اليونســــــــكو لءحصــــــــاء أولوية للتعليم األســــــــاســــــــي  - 44
  ففي من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة املتعلن بالتعليم، فقد أوت بعا االهتمام للتعليم العات 4واهلدف 
هنضــــــة الدراســــــات : التعليم العات يف آســــــيا يتطور أفقيا وعموديا، أصــــــدر املعهد تقريرا بعنوان 2014عام 

، جيمع بني بيــانــات التعليم اجلــامعي وبيــانــات البحــث والتطوير من أجــل حتليــل العليــا والبحــث اجلــامعي
ن مسامهة البحو  اجلامعية يف اال اهات يف الدراسات العليا على صعيد آسيا  ويتضمن التقرير فصال ع

  (28)التنمية االقتصادية الوطنية
بتنفيذ مشـــــروهب مشـــــرت ، بدعم من حكومة الســـــويد،  2015وتقوم اليونســـــكو واملعهد منذ عام  - 45

بشــــفن حتســــني قياس املســــاواة بني اجلنســــني يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندســــة والريا ــــيات، بعنوان 
كنولوجيا واهلندســـة والريا ـــيات والنهو  باملســـاواة بني اجلنســـني(  واملشـــروهب مصـــمم )العلوم والت‘ ســـاغا’

للمســـامهة يف حتســـني و ـــع املرأة، واحلد من الفجوة بني اجلنســـني يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندســـة 
يقرتح  والريا ـــــــيات يف ةيع البلدان وعلى ةيع مســـــــتويات التعليم ويف البحث  ولتحقين هذ  األهداف،

املشروهب منهجيات لتحديد البيانات املصنفة حسل نوهب اجلنس وقياسها وتقييمها، ولدعم تصميم وتنفيذ 
أدوات الســـــــياســـــــات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار اليت تؤثر على املســـــــاواة بني اجلنســـــــني يف تلم 

ا  منهجية جديدة وجمموعة أدوات اجملاالت  وبناء على ذلم، مت ريالل املرحلة األو  من املشـــــــــــــــروهب إنت
اليت  (29)‘سـاغا’ونشـرت يف  ـكل ورقات عمل  ومن ذلم، على سـبيل املثال ال احلصـر، جمموعة أدوات 

تتضـــمن دراســـات اســـتقصـــا ية مقرتحة بشـــفن الســـياســـات واملؤ ـــرات، وهي الدراســـة االســـتقصـــا ية بشـــفن 
لم والتكنولوجيا واالبتكار، والدراســــــــــــة املســــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــني يف الســــــــــــياســــــــــــات واألدوات املتعلقة بالع

االســـتقصـــا ية بشـــفن احلوافز واحلواجز أمام املســـارات املهنية يف العلوم واهلندســـة، ومبادع توجيهية منهجية 
السـتةالص املؤ ـرات من  تلف مصـادر البيانات  وقد أبقي على الشـراكات املتعددة مع عدة منظمات 

أدوات املســح الال مة  ويف املرحلة الثانية من املشــروهب، وهي حتت  للحصــول على تعليقانا ومواصــلة تطوير
التنفيذ حاليا، جيري تنفيذ أنشــــــــــــــطة لبناء القدرات يف عدد من البلدان من ةيع أ اء العا  على ســــــــــــــبيل 

من ريالل جمموعة األدوات، وكذلم ‘ ســـــاغا’التجريل من أجل اريتبار وحتســـــني النها املتبع يف مشـــــروهب 
القدرات الوطنية جلمع البيانات املتصلة بو ع املرأة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة من أجل بناء 

يف العديد من املؤمترات حول العا ، من أجل ‘ ســــاغا’والريا ــــيات  وعالوة على ذلم، مت تقدع مشــــروهب 
الوعي بني الدول حول التعريف مبنهجيته وأدواته، واإلبالو عما أحر  فيه من تقدم ونتا ا، ورفع مســــتو  
ُتســـــــــــتةدم ‘ ســـــــــــاغا’أمهية تقلي  الفجوة بني اجلنســـــــــــني يف هذ  اجملاالت  ونتيجة لذلم، باتت منهجية 

يف عدد من املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات واملنظمات يف ةيع أ اء العا   ويف املرحلة األريةة من املشـــــــــــــــروهب  أيضـــــــــــــــا
ركت يف املشــروهب وإدراجها يف قاعدة (، ســيتم  ميع املؤ ــرات الواردة من البلدان اليت  ــا2018 عام )يف

بيانات معهد اليونســـكو لءحصـــاء واملرصـــد العاملي ألدوات ســـياســـات العلم والتكنولوجيا واالبتكار التابع 
لليونســكو  وعالوة على ذلم، ســُتنشــر ورقة تقنية تتضــمن األســاليل املنهجية والدروس املســتفادة وأفضــل 

  املمارسات، وستعمم على نطاق واسع 

 
__________ 

-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/higher-education-in-asia-expanding-outمتاح على الرابق:  (28) 

expanding-up-2014-en.pdf  
  http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259766E.pdfالنسةة احلالية متاحة على الرابق:  (29) 
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 بنا  القدرا  اإلحصائية - واو 
إن بنــاء القــدرات اإلحصــــــــــــــــا يــة جزء من واليــة املعهــد  فلكي يكون بــاإلمكــان حتســـــــــــــــني توافر  - 46

اإلحصـــــــــاءات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف  تلف مناطن العا  و ـــــــــمان جودنا، يتعني بناء 
ـــد، منذ عام  ـــام املعهـ ـــد قـ ـــات 2005القدرات والتدريل  وقـ ـــن حلقـ ـــعة مـ ـــسلة موسـ ـــذ سلـ ـــصميم وتنفيـ ، بتـ

العمــــــــــــل اإلقليميــــــــــــة والوطنية، موجهــــــــــــة لءحصا يني يف البلدان النامية  ونُظم معظم حلقات العمل هذ  
 - باال ـــــــــرتا  مع مقر اليونســـــــــكو ومكاتبها اإلقليمية، ومع الشـــــــــبكات اإلقليمية، مثل الشـــــــــبكة األيبةية

لعلم والتكنولوجيا، ووكالة التةطيق والتنســين التابعة للشــراكة اجلديدة من أجل األمريكية املعنية مبؤ ــرات ا
 تنمية أفريقيا، ومع وكاالت التمويل، مثل البنم اإلسالمي للتنمية، وغة هؤالء من الشركاء املهتمني 

عدد من حلقات العمل اإلقليمية  ــــــاركت فيها بلدان نامية  201٧و  2013وُعقد بني عامي  - 4٧
يف كولومبيــا لبلــدان أمريكــا  2013ة يف عــدة منــاطن من العــا   فقــد ُعقــدت حلقــات عمــل يف عــام كثة 

الالتينيــة ومنطقــة البحر الكــارييب، ويف ةهوريــة إيران اإلســـــــــــــــالميــة للــدول األعضــــــــــــــــاء يف منظمــة التعــاون 
ور، لبلدان يف الســـــــــــلفاد 2015يف امل رص، لبلدان مشال أفريقياب ويف عام  2014االقتصـــــــــــاديب ويف عام 

منـا يــة للجنوص األفريقيب ويف يف جنوص أفريقيــا، لبلــدان اجلمــاعـة اإل 2016أمريكــا الوســـــــــــــــطىب ويف عـام 
يف ترينيداد وتوباغو، لبلدان منطقة البحر الكارييب  وكان اهلدف هو  يادة عدد البلدان اليت  201٧ عام

ليــةب وإجيــاد قــدرات حمليــة إلنتــا  هــذ  تقوم بــانتظــام بــ نتــا  مؤ ـــــــــــــــرات للعلم والتكنولوجيــا ذات نوعيــة عــا
املؤ ـــــراتب وتعزيز و ـــــع ســـــياســـــات قا مة على أدلة فيما يتعلن بالعلم والتكنولوجياب وتيســـــة النقا  بني 
البلدان ومعاجلة املشاكل اليت رمبا تكون قد تعر ت هلاب والتعرف على ريصا   ةع واستةدام البيانات 

ا واالبتكار يف البلدان اليت تنتمي للمنطقة نفســــــــــــهاب وحتديد أمثلة اإلحصــــــــــــا ية يف جمال العلم والتكنولوجي
على املمارسة اجليدة لتقالها مع البلدان األرير   واسـتهدفت حلقـات العمـل اإلحصا يني الذين يقومون 
ن ومع وحتليل البيانات يف كـل بلد مـن البلـدان، غة أهنا مشلـت أيـضا مقرري الـسياسات وصانعي القرار م

 جمموعة متنوعة من السلطات الوطنية 
فصـــــــــــاعداً، حد  حتول اســـــــــــرتاتيجي يف اال ا  يتجلى يف االبتعاد عن  2014واعتباراً من عام  - 48

حلقات العمل اإلقليمية والتحول  و تقدع مســــاعدة أكثر اســــتهدافاً على الصــــعيد الوطين  وســــعياً لتعزيز 
هذ  الفرتة، املساعدة التقنية يف إجراء دراسات استقصا ية  القدرات على الصعيد القطري، ُقدمت، ريالل

عن البحـث والتطوير و/أو االبتكـار يف عـدد من البلـدان النـاميـة: إنـدونيســـــــــــــــيـا وأن وال واجلزا ر والصــــــــــــــني 
ب 2015، وبنما وجامايكا وجزر البهاما وغيانا وفييت نام وكابو فةدي، يف عام 2014ومن وليا، يف عام 
  201٧ب وغامبيا، يف عام 2016اإلسالمية( ومن وليا، يف عام  -ية وإيران )ةهور 

وباإل ـــــــافة إ  ذلم، قدم املعهد إســـــــهاما كبةا يف مضـــــــمون العديد من املناســـــــبات اليت نظمها  - 49
بشـــــفن مؤ ـــــرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار  و ـــــار  املعهد يف  201٧-2013الشـــــركاء ريالل الفرتة 

تعلن بنوعية بيانات البحث والتطوير واالبتكار يف بلدان غرص البلقان، ومتةا يف مشـــــــروهب ي 2013عام 
املشـــــــــروهب عن اقرتاح و ـــــــــع اســـــــــرتاتيجية إقليمية لتحســـــــــني النظم اإلحصـــــــــا ية املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا 

 واالبتكار يف بلدان غرص البلقان 
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 خاتمة - رابعا 
(، E/CN.3/2013/22ابن املقدم إ  اللجنة اإلحصا ية )لقد ُأحر  تقدم كبة منذ نشر التقرير الس - 50

كما يدل على ذلم تزايد أمهية اإلحصـــــــــــاءات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار بالنســـــــــــبة ألوســـــــــــاط 
 يتعلقان بالبحث والتطوير  من املسـتةدمني على الصـعيد العاملي  وسـةتل على إدرا  مؤ ـرين ر يسـيني

من أهداف التنمية املســتدامة، وعلى العمل اجلاري من  9من اهلدف  5املؤ ــرات األســاســية لرصــد ال اية 
أجل و ع جمموعة موا يعية من مؤ رات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألهداف التنمية املستدامة، إتاحة 

ن مكونات أهداف التنمية املســــــــــــتدامة املتمثلة يف العلم معلومات أكثر تفصــــــــــــيال للمجتمع العاملي بشــــــــــــف
 والتكنولوجيا واالبتكار، إ افة إ  اإلر ادات الال مة إلجراء التقييمات ذات الصلة 

وحصـــــــــــــل تقارص كبة يف تطبين معاية القياس اليت و ـــــــــــــعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  - 51
بتنســين فعال ل نشــطة بني  تلف املنظمات العاملية واإلقليمية   االقتصــادي واملنظمات الشــريكة، مدعوما

ـــــــدرة  ـــــــن قـ ـــــــتثمارات يف جمال البحث والتطوير مـ ـــــــن ما لالسـ واسُتةدمت إحصاءات البحث والتطوير لتوثيـ
نـــــسبية حىت ارن على مواجهـــــة األ مـــــة االقتـــــصادية، ولتتبع الظهور السريع لعدة اقتصادات نامية بوصفها 

ة للبحث والتطـــــــــوير علـــــــــى الصعيد العـــــــــاملي  ومن العوامل الر يسية اليت ُأريذت يف االعتبار لد  قو  حمرك
الت يةات اليت طرأت على الطريقة اليت جيري  ا البحث والتطوير وطريقة إدرياهلما  دليل فراســـــــــــكايتنقيح 

 لدليل أوســـلوح اجلارية بينما روعي يف عملية التنقي يف حســـابات الشـــركات التجارية واملؤســـســـات األرير ،
 واقع الرقمنة واألمهية املتزايدة ملا ينتا عن ذلم من ريدمات 

بصـــــورة مبا ـــــرة لطلبات املســـــتةدمني املتعلقة  دليل أوســـــلوولن يســـــتجيل اإلصـــــدار املقبل من  - 52
بقياس االبتكار على نطاق االقتصـــاد بكامله، حبيث يتجاو  نطاق الشـــركات القا مة على الســـوق، ولكنه 

 سيسر اتباهب هنا أكثر متاسكا يف و ع توجيهات من هذا القبيل 
وملا كان العمل من أجل و ـــع مبادع توجيهية منقحة لقياس اخلدمات العلمية والتكنولوجية من  - 53

عناصـــر املفهوم الذي تفريذ به اليونســـكو ل نشـــطة العلمية والتكنولوجية، ف نه ســـيســـاهم يف حتســـني قياس 
تطوير اللذين جمموعة واســـــــــعة من األنشـــــــــطة األرير  القا مة على العلوم والتكنولوجيا، من غة البحث وال

 املنهجيَة ذات الصلة  ما  دليل فراسكايحيدد 
نة للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني يف جماالت العلم والتكنولوجيا واهلندســـــــــة  - 54 وبو ـــــــــع قياســـــــــات حمســـــــــض

لليونســــــــــــكو اخلاص بتطوير العلوم والتكنولوجيا واهلندســـــــــــة ‘ ســــــــــــاغا’والريا ــــــــــــيات، من ريالل مشــــــــــــروهب 
بني اجلنســني، ســُتتاح للبلدان جمموعة متنوعة من األدوات تســاعدها على والريا ــيات والنهو  باملســاواة 

 تضيين الفجوة اجلنسانية العاملية الراهنة يف هذ  امليادين، واليت توجد يف ةيع مستويات التعليم والبحث 
وتؤكد التجربة األريةة التحذيرات الواردة يف التقرير الســـــــــــــابن من أن العديد من املؤســـــــــــــســـــــــــــات  - 55
حصــا ية الوطنية واهليطات املســؤولة عن إحصــاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ســوف تواجه صــعوبات  اإل

و ـــــــــــــــ وطــاً مــاليــة لــد  حتــديــد األولويــات واجملــاالت احملتمــل حتقين وفورات فيهــا  وال تزال إمكــانيــة دما 
ات باعتبار ذلم آلية الدراسات االستقصا ية اإلحصا ية املةتلفة تتصدر جدول أعمال العديد من املنظم

حمتملة لتةفيا أعباء الدراســـــات االســـــتقصـــــا ية و يادة معدالت االســـــتجابة، ولكن ذلم قد خينن أيضــــا 
االبتكار داريل املؤســســات اإلحصــا ية الوطنية يف هذا اجملال اإلحصــا ي الســريع الت ة  وعلى النحو الذي 

قدته منظمة التعاون والتنمية، هنا  جر  تو ــــــــــــيحه يف العرو  املقدمة يف منتد  بلو ســــــــــــكاي الذي ع

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/22
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عدد متزايد من اجلهات الفاعلة، ريار  املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات اإلحصـــــــــــــــا ية الوطنية، تعمل يف إعداد البيانات 
واملؤ ــــرات والتحليالت املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  وهنا  اســــتنتاجان جملتمع املتةصــــصــــني يف 

ى الصـــعيد الدوت مها  ـــرورة اســـتباق التحول الرقمي للبيانات إحصـــاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار عل
واإلحصـاءات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، باإل ـافة إ   ـرورة العمل املبا ـر يف و ـع واعتماد 

 املعاية اإلدارية والتش يلية اليت سيعتمد عليها إنتا  اإلحصاءات يف املستقبل على  و متزايد 
عالقــات التعــاون بني الوكــاالت الر يســـــــــــــــيــة العــاملــة يف هــذا اجملــال )معهــد اليونســـــــــــــــكو و لــت  - 56

لءحصـــــــــــــــاء، ومنظمة التعاون والتنمية، واملكتل اإلحصـــــــــــــــا ي لالحتاد األورويب( تتوثن أكثر ففكثر، وقد 
أفضــــــــــــت إ  نتا ا  تا ة  وتوجد أيضــــــــــــا عالقة جيدة جدا مع الوكاالت اإلقليمية، مثل  ــــــــــــبكة البلدان 

األمريكية املعنية مبؤ ـــــــرات العلم والتكنولوجيا، واملرصـــــــد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار  -يبةية األ
ووكالة التةطيق والتنســــــين التابعة للشــــــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  ويؤدي ذلم إ  تفادي إثقال 

اجية اجلهود على مســـــتو  الوكاالت كاهل البلدان بطلبات متعددة للحصـــــول على البيانات نفســـــها وا دو 
الدولية واإلقليمية  وكان التعاون بني الوكاالت الدولية واملؤســســات اإلحصــا ية الوطنية جيدا أيضــا، حيث 

  اركت بفعالية يف أنشطة كل من منظمة التعاون والتنمية واليونسكو 
درجة أقل يف جمال اإلحصاءات غة أن املؤسسات اإلحصا ية الوطنية يف البلدان النامية تشار  ب - 5٧

اخلــاصــــــــــــــــة بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــارب وغــالبــا مــا تتو  الو ارات املةتصــــــــــــــــة، من قبيــل و ارات العلم 
والتكنولوجيا، دور الريادة يف هذا اجملال  وينب ي تشــجيع املؤســســات اإلحصــا ية الوطنية على املشــاركة من 

ز الســــــــــياســــــــــات على العلوم والتكنولوجيا يعين  ــــــــــرورة ةع أجل حتســــــــــني جودة البيانات، ألن  يادة تركي
البيانات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا بشـكل منتظم يف اخلطق واالسـرتاتيجيات اإلحصـا ية الوطنية  وحتتا  
بلدان كثةة إ  مزيد من املوارد من أجل ةع إحصـــــــــــــــاءات عن العلم والتكنولوجيا واالبتكار تكون عالية 

ة ويف حينها ومستندة إ  املنهجيات الدولية، حيثما أمكن  وسيظل التفاعل مع مستةدمي اجلودة ومناسب
الســــياســــات يضــــطلع بدور ر يســــي يف  ــــمان اســــتدامة األنشــــطة اإلحصــــا ية يف جمال العلم والتكنولوجيا 

 واالبتكار 
مهية هذ  ويتعني أن تواصـــــــــــــــل فطة اإلحصـــــــــــــــا يني العمل يدا يف يدا لتكون أجنع يف الدفاهب عن أ - 58

 البيانات وجدواها 

 اإلجرا  المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذ  - خامسا   
 اللجنة اإلحصا ية مدعوة إ  اإلحاطة علما  ذا التقرير  - 59
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 المرةس
 كتيبا  الدليل المنهجية والوثائس ذا  الصلة  
 منحمة األمم المتلدة للتربية والعلم والثقاةة  

 (19٧8الدوت إلحصاءات العلم والتكنولوجيا، اليونسكو )باريس،  توصية بشفن التوحيد
 (1984دليل إحصاءات األنشطة العلمية والتكنولوجية)باريس، اليونسكو، 

)مونرتيــــال،  5الورقــــة التقنيــــة رقم  قيــــاس البحــــث والتطوير: التحــــديــــات اليت تواجههــــا البلــــدان النــــاميــــة،
 (2010اليونسكو، معهد اإلحصاءات، 

 جراء دراســـــــــة اســـــــــتقصـــــــــا ية للبحث والتطوير: للبلدان اليت بدأت قياس البحث والتطوير التجرييب،دليل إل
 (2014)مونرتيال، معهد اليونسكو لءحصاءات،  11الورقة التقنية رقم 

 األوروبي المكتب اإلحصائي ل تلاد -منحمة التعاون والتنمية ةي الميدان االقتصادي   
 قياس األنشطة العلمية والتكنولوجيةسلسلة مجموعة ةراسكاتي:   

البحث والتطوير ب املتعلقة التقارير بتقدع املتعلقة البيانات جلمعتوجيهية مبادع : 2015دليل فراســـــــــــــــكاي  البحث والتطوير
 Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on) الــــتــــجــــريــــيب

Research and Experimental Development) (،منشــــــــــورات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  باريس
 (2015االقتصادي، 

تصـــنيف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي ل نشــطة ”رويدا وفابيان فةجي،  - فةناندو غاليندو 
 OECD taxonomy of economic activities based“) “االقتصــــادية القا مة على كثافة البحث والتطوير

on R&D intensity”)  عن العلم والتكنولوجيـــــا  2016/04رقم  منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــةورقـــــة عمـــــل
 (2016والصناعة )باريس، منشورات منظمة التعاون والتنمية، 

روابــق إ  جمـــــــامــيــع الــبــحـــــــث 
 والتطوير يف احلسابات القومية

Daniel Ker and Fernando Galindo-Rueda, “Frascati Manual R&D and the System of National Accounts” 

(OECD, 2017) 
 Manual for ( 1990 والتنمية، )منظمة التعاون مدفوعات التكنولوجيا دليل لقياس وتفســــــــة بيانات ميزان ميزان مدفوعات التكنولوجيا

the Measurement and Interpretation of Technology Balance of Payments Data — TBP Manual 

(OECD, 1990) 
)منظمة التعاون والتنمية،  دليل أوســــــــــلو: املبادع التوجيهية جلمع وتفســــــــــة بيانات االبتكارات، الطبعة الثالثة االبتكار

2005 ) Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd 

edition (OECD-Eurostat, 2005) 
 دراسة استقصا ية دولية أجرنا منظمة التعاون والتنمية للمؤلفني يف اجملال العلمي  املؤلفون يف جمال العلوم

 (http://oe.cd/issa)انظر: 
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الـعــــــــامـلـون يف قـطــــــــاهب الـعـلم 
 والتكنولوجيا

 (1995لتنميــة، )منظمــة التعــاون وادليــل كــانربا  —قيــاس املوارد البشـــــــــــــــريــة املكرســــــــــــــــة للعلوم والتكنولوجيــا 
 The Measurement of Human Resources Devoted to Science and Technology — 

Canberra Manual (OECD, 1995) 
 A Framework for (2005)منظمــــة التعــــاون والتنميــــة،  إطــــار إلحصـــــــــــــــــــاءات التكنولوجيــــا األحيــــا يــــة التكنولوجيا األحيا ية

Biotechnology Statistics (OECD, 2005) 
 أطر منهجية أخرى للعلم والتكنولوجيا

 OECD Handbook on( 2005)منظمـــة التعـــاون والتنميـــة،  املؤ ـــــــــــــــرات االقتصـــــــــــــــــاديـــة للعوملـــة كتيـــل لعوملةا
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