الهدف  :٩إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار
الغاية  :٥-٩تعزيز البحث العلمي ،وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان،
وال سيما البلدان النامية ،بما في ذلك ،بحلول عام  ،٠٢٠٢تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كبيرة في عدد العاملين
في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص ،وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير
المؤشر  :١-٥-٩اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
االنفاق على البحث والتطوير ( )R&Dكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ( )GDPهو نسبة االنفاق على
البحث والتطوير مقسومة على مجموع المخرجات االقتصادية.
األساس المنطقي:
المؤشر هو مقياس مباشر لنفقات البحث والتطوير المشار إليها في الغاية.
المفاهيم:
يوفر دليل فراسكاتي الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECD,2015التعاريف
ذات الصلة بالبحث والتطوير التجريبي واالنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير والباحثين .على الرغم
من أن تطبيق دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هو تطبيق عالمي .وأثناء المراجعة
السادسة لدليل فراسكاتي ،تم تعميم قضايا البلدان النامية في صلب الدليل .وقد صدرت النسخة السابعة في
تشرين االول /أكتوبر .5102
تعتبر التعاريف التالية المأخوذة من نسخة عام  5102لدليل فراسكاتي ذات صلة باحتساب المؤشر.
ويشمل البحث والتطوير التجريبي العمل اإلبداعي والمنهجي المتبع من أجل زيادة المخزون المعرفي  -بما
في ذلك المعارف الخاصة بالجنس البشري ،والثقافة والمجتمع – وأيضا ً استنباط تطبيقات جديدة للمعرفة
المتاحة.

تمثل النفقات على البحث والتطوير الداخلي مقدار المال الذي تم إنفاقه على عمليات البحث والتطوير الجاري
تنفيذها داخل وحدة االباغ.
التعليقات والقيود:
يجب جمع بيانات البحث والتطوير من خال الدراسات االستقصائية ،لكنها مكلفة ،وال تجري بشكل منتظم
في العديد من البلدان النامية .باإلضافة إلى أن البلدان (النامية) ال تغطي دائ ًما كافة قطاعات األداء ،خاصة ً
قطاع األعمال.
المنهجية
طريقة االحتساب:
إن احتساب مؤشر االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي هو أمر يشرح نفسه بنفسه،
باستخدام بيانات الناتج المحلي اإلجمالي المتاحة بسهولة كقاسم.
التفصيل:
يمكن تقسيم االنفاق على البحث والتطوير بحسب قطاع األداء ،ومصدر التمويل ،والمجال العلمي ،ونوع
البحث ونوع التكلفة.
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
ال يتم تقدير البيانات المفقودة بواسطة معهد اليونسكو لإلحصاء.



على المستويين اإلقليمي والعالمي
تستند عمليات االسناد إلى استقراء واستكمال البيانات لسنوات مرجعية أخرى .في حالة عدم توفر أي
بيانات على اإلطاق ،يتم استخدام المتوسط اإلقليمي غير المرجح كتقدير.

المجاميع اإلقليمية:

يتم تحويل البيانات باستخدام معادالت القوة الشرائية .ويتم اسناد البيانات المفقودة باستخدام المنهجية الموضحة
أعاه .ثم تُضاف بيانات اإلنفاق على البحث والتطوير بحسب المنطقة وتُقسم على الناتج المحلي اإلجمالي في
معادالت القوة الشرائية لتلك المنطقة .األمر الذي يجري أيضا ً بالنسبة للمجموع العالمي.
مصادر التفاوت:
ال توجد فروق في البيانات األساسية .قد يحدث الفرق بسبب استخدام بيانات مختلفة للقاسم المستخدم الحتساب
المؤشرات.
الوسائل والتوجيهات المتاحة للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى الوطني:
إن البلدان مسؤولة بنفسها عن جمع بيانات البحث والتطوير على المستوى الوطني ،وتجميع المجاميع الوطنية
وتقديمها إلى المنظمات الدولية .وتتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية لدليل فراسكاتي:
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual. 2015_9789264239012-en
تتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية الدولية لدليل فراسكاتي الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascatiاالقتصادي:
 . manual-2015_9789264239012-enيمكن للبلدان التي تبدأ في قياس البحث والتطوير أن
تستخدم الورقة التقنية  00لمعهد اليونسكو لإلحصاء للحصول على المساعدة ،والتي يمكن تنزيلها على الرابط
uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-forالتالي:
countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf.

.
ضمان الجودة :
يرسل معهد اليونسكو لإلحصاء ( )UISسنوياً ،استبيانا ً لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان (حوالي
 052دولة) ،التي ال تغطيها مجموعات البيانات للمنظمات الشريكة األخرى كمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ،والمكتب االحصائي لاتحاد األوروبي  Eurostatوالشبكة االقليمية لمؤشرات العلم
والتكنولوجيا -االيبيرية االميركية ( .)RICYTبالتوافق مع هذه المنظمات الثاث ،يتم الحصول على بياناتها
(التي تم جمعها من الدول األعضاء  /الدول األعضاء المرتبطة بها أي حوالي  52دولة) مباشرة من قاعدات
البيانات الخاصة بها (في حالة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي لاتحاد
األوروبي) أو تلقيها من الجهات الشريكة ( في حالة الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا) .هناك
أيضا تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار  STIاالفريقية ( )ASTIIلاتحاد
األفريقي /الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ( .)AU/NEPADبالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو
لإلحصاء استبيانا ً ،من أجل عملية ضمان الجودة على النحو التالي:
 .iيتم إرسال استبيان إلى جهات التنسيق في البلدان ،بشكل عام في وزارة العلوم والتكنولوجيا أو مكتب
اإلحصاء الوطني.
 .iiيقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة وجود أي أسئلة
واحتساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه على شبكة اإلنترنت.

.iii

يُطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام التصنيفات الدولية المعيارية ،وبالتالي ما من حاجة بشكل
عام إلجراء تعديات .وللوكاالت األخرى إجراءات مماثلة.

بعد معالجة البيانات ،إنما قبل تقديم البيانات إلدراجها في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة ،يرسل معهد
اليونسكو لإلحصاء مؤشرات الغاية  2-9المحتسبة إلى جميع البلدان التي ال تقدم بياناتها إلى المكتب االحصائي
لاتحاد االوروبي (أوروستات) أو إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .األمر الذي يتيح للبلدان
فرصة مراجعة البيانات وطرح أي تعديات أو إضافات قبل أن يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال البيانات
إلى شعبة االحصاءات في األمم المتحدة.
مصادر البيانات
الوصف:
يتم جمع البيانات من خال المسوح الوطنية المعنية بالبحث والتطوير ،إما عن طريق مكاتب االحصاءات
الوطنية أو وزارة تنفيذية (مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا).
عملية الجمع:
كل عام يرسل معهد اليونسكو لإلحصاء ( )UISاستبيانا ً لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان
(حوالي  052دولة) ،التي ال تغطيها مجموعات البيانات للمنظمات الشريكة األخرى كمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي ،والمكتب االحصائي لاتحاد األوروبي  Eurostatوالشبكة االقليمية لمؤشرات العلم
والتكنولوجيا  -االيبيرية االميركية ( .)RICYTوبالتوافق مع هذه المنظمات الثاث ،يتم الحصول على بياناتها
(التي تم جمعها من الدول األعضاء  /الدول األعضاء المرتبطة بها أي حوالي  52دولة) مباشرة من قاعدات
البيانات الخاصة بها (في حالة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي لاتحاد
األوروبي) أو تلقيها من الجهات الشريكة (في حالة الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا) .هناك أيضا
تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار  STIاالفريقية ( )ASTIIلاتحاد األفريقي/
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ( ،)AU/NEPADمما قد يؤدي إلى عملية جمع بيانات مشتركة في
المستقبل.
بالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو لإلحصاء استبيانا ً ،من أجل عملية ضمان الجودة على النحو التالي:
 .iيتم إرسال استبيان إلى جهات التنسيق في البلدان ،بشكل عام في وزارة العلوم والتكنولوجيا أو مكتب
اإلحصاء الوطني.
 .iiيقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة وجود أي أسئلة
واحتساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه على شبكة اإلنترنت.
 .iiiيُطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام التصنيفات الدولية المعيارية ،وبالتالي ما من حاجة بشكل
عام إلجراء تعديات .وللوكاالت األخرى إجراءات مماثلة.

توافر البيانات

الوصف:
البيانات متاحة ألكثر من  031بلدا ً بشان نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
السالسل الزمنية:
البيانات متاحة في قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء منذ عام  ،0995لكن البيانات التاريخية المتاحة
تعود إلى عام .0990
الجدول الزمني
جمع البيانات:
يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال اإلستبيان في شهر أيلول /سبتمبر من كل عام .وتقوم منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDوالمكتب اإلحصائي لاتحاد األوروبي ( )Eurostatبجمع
البيانات مرتين في السنة.
إصدار البيانات:
تموز /يوليو من كل عام.
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
يتم جمع البيانات من خال المسوح الوطنية للبحث والتطوير ،إما عن طريق المكتب اإلحصائي الوطني أو
وزارة تنفيذية (مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا).
الجهات المج ّمعَة للبيانات
االسم:
معهد اليونسكو لإلحصاء ( ،)UISمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ،)OECDالمكتب
اإلحصائي لاتحاد األوروبي ( )Eurostatوشبكة مؤشرات العلوم والتكنولوجيا – الشبكة االيبيرية االميركية
لمؤشرات العلم والتكنولوجيا ( ،)IBERO-RICYTالمبادرة األفريقية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
) (ASTIIلاتحاد األفريقي  /الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا.
المراجع

دليل الموارد المو ّحدة:
www.uis.unesco.org
المراجع:
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ،)5102دليل فراسكاتي لعام  :5102مبادئ توجيهية لجمع
البيانات واإلباغ عنها في مجال البحث والتطوير التجريبي ،وقياس األنشطة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية،
منشورات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،باريس .شعبة االعام:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء:
DataSetCode=SCN_DS&popupcusto؟http://data.uis.unesco.org/Index.aspx
mise=true&lang=en
المؤشرات ذات الصلة
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