
 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، تعزيز البحث  :٥-٩ الغاية
، تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كبيرة في عدد العاملين ٠٢٠٢في ذلك، بحلول عام  وال سيما البلدان النامية، بما

 يرالبحث والتطوفي مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على 

  لعاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل مليون نسمةا :٠-٥-٩المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظمات منظمةال
  

 .منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

( لكل مليون نسمة هو مقياس مباشر لعدد العاملين في مجال بمكافئ الدوام الكاملالبحث )العاملون في مجال 
 البحث والتطوير لكل مليون شخص.

  
 األساس المنطقي:

  
 .لغايةي اف وما يُشار إليهالتطوير لكل مليون شخص المؤشر هو مقياس مباشر لعدد العاملين في مجال البحث و

  
 المفاهيم:

  
التعاريف  (OECD,2015)االقتصادي  والتنمية في الميدان التعاون الخاص بمنظمةفراسكاتي  دليل يوفر

على الرغم  المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير والباحثين. نفاقلبحث والتطوير التجريبي واالباذات الصلة 
وأثناء المراجعة  عالمي. تطبيق منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هو دليلتطبيق  من أن
لسابعة في ا نسخةصدرت الوقد  ، تم تعميم قضايا البلدان النامية في صلب الدليل.فراسكاتي لدليل السادسة

 .5102أكتوبر ول/ تشرين اال
  

 ساب المؤشر.تحاذات صلة ب فراسكاتي لدليل 5102 نسخة عامالتالية المأخوذة من  اريفتعتبر التع
  
بما  - المخزون المعرفيبع من أجل زيادة العمل اإلبداعي والمنهجي المت   يشمل البحث والتطوير التجريبيو

ً و –البشري، والثقافة والمجتمع  ارف الخاصة بالجنسفي ذلك المع ة استنباط تطبيقات جديدة للمعرفأيضا
 المتاحة.



  
 
ين البحوث وتحسيقومون بإجراء  أو إنشاء المعرفة الجديدة. رساءم من المهنيين المشاركين في إالباحثون ه 

 األساليب التشغيلية.البرامج أو أو ، تقنياتأو أجهزة ال النماذجأو النظريات أو  أو تطوير المفاهيم
  

( لموظفي البحث والتطوير على أنه نسبة ساعات العمل الفعلية التي يتم FTEيتم تعريف المكافئ المتفرغ )
إنفاقها على البحث والتطوير خالل فترة مرجعية محددة )عادة ما تكون سنة تقويمية( مقسومة على العدد 

 الفترة عينها.في  المجموعة الفرد أواإلجمالي للساعات التي كان يعمل فيها 
 
 :تعليقات والقيودال
  

منتظم  بشكلتجري مكلفة، وال  لكنهايجب جمع بيانات البحث والتطوير من خالل الدراسات االستقصائية، 
خاصةً و قطاعات األداء كافةدائًما ال تغط ي البلدان )النامية( باإلضافة إلى أن  في العديد من البلدان النامية.

 األعمال.قطاع 
   

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
لبيانات ا تستخدم ( لكل مليون نسمةالدوام الكامل)بمكافئ  العاملون في مجال البحثساب مؤشر تحإن عملية ا

 السكانية المتاحة كقاسم.
  
 تفصيل:ال
  

 ، الجنس والعمر.حسب قطاع التوظيف، مجال العلومبالباحثين  يمكن تقسيم
  

 : ناقصةال القيممعالجة 
  

                لبلدعلى مستوى ا 
  

 .بتقدير البيانات الناقصة معهد اليونسكو لإلحصاء يقومال 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 كمنيالخيار الثاني و البيانات لسنوات مرجعية أخرى. واستكمال إلى استقراء سنادتستند عمليات اال
 عدم توفر في حالة استناًدا إلى بيانات عدد الموظفين المتاحة. FTE مكافئ الدوام الكامللإجراء تقدير ب

 اإلقليمي غير المرجح كتقدير.، يتم استخدام المتوسط أي بيانات على اإلطالق
  

 المجاميع اإلقليمية:



  
كافئ الدوام م لباحثين فيابيانات  تُضافثم  البيانات المفقودة باستخدام المنهجية الموضحة أعاله. اسناديتم 

ع وة. األمر المماثل بالنسبة للمجمحسب بيانات السكان لتلك المنطق حسب المنطقة وتقسيمها FTE الكامل
 العالمي.

  
 :فاوتمصادر الت

  
ساب تحمستخدم الال قاسملل مختلفةقد يحدث الفرق بسبب استخدام بيانات  ال توجد فروق في البيانات األساسية.

 المؤشرات.
  
 :وطنيتجميع البيانات على المستوى المن أجل المتاحة للبلدان  توجيهاتوال وسائلال
  

 وطنيةل، وتجميع المجاميع اوطنيعن جمع بيانات البحث والتطوير على المستوى ال بنفسها البلدان مسؤولةإن  
لدليل  التوجيهيةوتتبع جميع البلدان المبادئ  وتقديمها إلى المنظمات الدولية.

scatitechnology/fra-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd- :فراسكاتي
en-2015_9789264239012-manual . 
  

 والتنمية في الميدان التعاون الخاص بمنظمةل فراسكاتي لدلي تتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية الدولية

technology/frascati-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd- :االقتصادي
en-0122015_9789264239-manual .  تخدامباستبدأ في قياس البحث والتطوير يمكن للبلدان التي 

على الرابط التالي: لإلحصاء للحصول على المساعدة، والتي يمكن تنزيلها  لمعهد اليونسكو 00الورقة التقنية 
-countries-for-survey-rd-an-conducting-to-uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide

.en.pdf-2014-development-experimental-and-research-measure-to-starting 

. 
  

 : ضمان الجودة
  

ً UISاليونسكو لإلحصاء )يرسل معهد كل عام  لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان  ( استبيانا
نمية والتمنظمة التعاون كدولة(، التي ال تغطيها مجموعات البيانات للمنظمات الشريكة األخرى  052)حوالي 

 مؤشرات العلمل االقليمية شبكةالو Eurostat والمكتب االحصائي لالتحاد األوروبي االقتصادي،في الميدان 
يتم الحصول على بياناتها  التوافق مع هذه المنظمات الثالث،. ب(RICYTااليبيرية االميركية ) - اوالتكنولوجي

 اعداتدولة( مباشرة من ق 52حوالي أي  )التي تم جمعها من الدول األعضاء / الدول األعضاء المرتبطة بها 
االقتصادي والمكتب اإلحصائي لالتحاد والتنمية في الميدان البيانات الخاصة بها )في حالة منظمة التعاون 

هناك  .(الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا) في حالة  ةالشريكالجهات األوروبي( أو تلقيها من 
( لالتحاد ASTIIفريقية )اال STI العلم والتكنولوجيا واالبتكار أيضا تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات

بالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو  .(AU/NEPADلشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )ريقي/ ااألف
ً لإلحصاء استبيان  :على النحو التالي عملية ضمان الجودةمن أجل ، ا

i. كتب في وزارة العلوم والتكنولوجيا أو م بشكل عامفي البلدان،  جهات التنسيقاستبيان إلى  إرسال يتم
 .وطنياإلحصاء ال

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
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file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf
file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf


ii. سئلة أ وجود أي يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة
 اإلنترنت. شبكة ساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه علىتحاو

iii. بشكل  ةحاج ما من، وبالتالي معياريةيُطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام التصنيفات الدولية ال
 لوكاالت األخرى إجراءات مماثلة.ول إلجراء تعديالت. عام

  
رسل معهد ، يأهداف التنمية المستدامةقبل تقديم البيانات إلدراجها في قاعدة بيانات  إن مابعد معالجة البيانات، 

صائي لمكتب االحا سبة إلى جميع البلدان التي ال تقدم بياناتها إلىتالمح 2-9الغاية  اليونسكو لإلحصاء مؤشرات
ح للبلدان ي. األمر الذي يتاالقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون إلى أو)أوروستات(  للتحاد االوروبي

أي تعديالت أو إضافات قبل أن يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال البيانات  وطرحفرصة مراجعة البيانات 
 .شعبة االحصاءات في األمم المتحدةإلى 

  
 مصادر البيانات 
  
 وصف:ال
 اتب االحصاءاتمكلبحث والتطوير، إما عن طريق با المعنية وطنيةال يتم جمع البيانات من خالل المسوح 

 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. وزارة تنفيذيةأو  الوطنية
  

 جمع:العملية 
  

ً UISيرسل معهد اليونسكو لإلحصاء )كل عام  لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان  ( استبيانا
نمية والتمنظمة التعاون كدولة(، التي ال تغطيها مجموعات البيانات للمنظمات الشريكة األخرى  052)حوالي 

 مؤشرات العلمل االقليمية شبكةالو Eurostat والمكتب االحصائي لالتحاد األوروبي االقتصادي،في الميدان 
يتم الحصول على بياناتها  التوافق مع هذه المنظمات الثالث،ب. و(RICYTااليبيرية االميركية ) - اوالتكنولوجي

 اعداتدولة( مباشرة من ق 52حوالي أي  )التي تم جمعها من الدول األعضاء / الدول األعضاء المرتبطة بها 
اد والمكتب اإلحصائي لالتح االقتصاديوالتنمية في الميدان البيانات الخاصة بها )في حالة منظمة التعاون 

هناك  .(الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا) في حالة  ةالشريكالجهات األوروبي( أو تلقيها من 
( لالتحاد ASTIIفريقية )اال STI العلم والتكنولوجيا واالبتكار أيضا تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات

، مما قد يؤد ي إلى عملية جمع بيانات (AU/NEPADتنمية أفريقيا )لشراكة الجديدة من أجل األفريقي/ ا
  مشتركة في المستقبل.

 
ً بالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو لإلحصاء استبيان  :لتاليعلى النحو ا عملية ضمان الجودةمن أجل ، ا

i. كتب في وزارة العلوم والتكنولوجيا أو م بشكل عامفي البلدان،  جهات التنسيقاستبيان إلى  إرسال يتم
 .وطنياإلحصاء ال

ii. سئلة أ وجود أي يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة
 اإلنترنت. شبكة ساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه علىتحاو

iii. بشكل  حاجة ما من، وبالتالي معياريةالتصنيفات الدولية ال يُطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام
 لوكاالت األخرى إجراءات مماثلة.ول إلجراء تعديالت. عام
 

 توافر البيانات



  
 وصف:ال

 .( لكل مليون نسمةمكافئ الدوام الكامل دولة للباحثين )في 051ألكثر من  البيانات متاحة
  

 السالسل الزمنية:
  

، لكن البيانات التاريخية المتاحة 0995قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء منذ عام البيانات متاحة في 
 .0990تعود إلى عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
تعاون تقوم منظمة الو سبتمبر من كل عام.أيلول/ يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال اإلستبيان في شهر 

( بجمع Eurostatاألوروبي ) تحاد( والمكتب اإلحصائي لالOECDاالقتصادي )والتنمية في الميدان 
 البيانات مرتين في السنة.

  
 إصدار البيانات:

  
 .يوليو من كل عامتموز/ 

  

 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 سم:اال
  

و اإلحصائي الوطني أتب ، إما عن طريق المكالمسوح الوطنية للبحث والتطويريتم جمع البيانات من خالل 
 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. ة تنفيذيةوزار

  
 وصف:ال
  

أو  ميقوللبحث والتطوير، إما عن طريق المكتب اإلحصائي ال وطنيةيتم جمع البيانات من خالل المسوح ال
 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. تنفيذيةوزارة 

 

 الجهات المجّمعَة للبيانات

  
 سم:اال
  



(، المكتب OECD) االقتصادي والتنمية في الميدان (، منظمة التعاونUISمعهد اليونسكو لإلحصاء )
 الشبكة االيبيرية االميركية – العلوم والتكنولوجيا مؤشرات ( وشبكةEurostatاإلحصائي لالتحاد األوروبي )
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار ، المبادرة األفريقية لمؤشرات(IBERO-RICYTلمؤشرات العلم والتكنولوجيا )

(ASTII) شراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا.لالتحاد األفريقي / ال 
  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
www.uis.unesco.org 

 
  

 المراجع:
 

: مبادئ توجيهية لجمع 5102لعام  فراسكاتي دليل (،5102)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
البيانات واإلبالغ عنها في مجال البحث والتطوير التجريبي، وقياس األنشطة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية، 

 . شعبة االعالم:منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريسمنشورات 
 en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012 
  

 مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء:
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx؟DataSetCode=SCN_DS&popupcusto
mise=true&lang=en 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال

 .9-01؛ 1-01؛ 5-01أ؛ -05ب؛ -9 
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