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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار: ٩الهدف 

0.b  .الغاية 

تعزيز البحث العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، بما في  ٥-٩الغاية 

وزيادة إنفاق ، تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، ٢٠٣٠ذلك، بحلول عام 

 القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير

0.cر. المؤش 

 اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ١-٥-٩المؤشر 

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ٧-١٧، ٦-١٧أ، -١٤أ، -١٢ ب،-٣أ، -٢

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

هو نسبة االنفاق على البحث والتطوير مقسومة على  (GDP) كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (R&D) االنفاق على البحث والتطوير

 .مجموع المخرجات االقتصادية

 

 المفاهيم:

التعاريف ذات الصلة بالبحث والتطوير  (OECD,2015) االقتصادييوفر دليل فراسكاتي الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

التجريبي واالنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير والباحثين. على الرغم من أن تطبيق دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

قضايا البلدان النامية في صلب الدليل. وقد صدرت النسخة  االقتصادي هو تطبيق عالمي. وأثناء المراجعة السادسة لدليل فراسكاتي، تم تعميم

 .2015السابعة في تشرين االول/ أكتوبر 

  

 .لدليل فراسكاتي ذات صلة باحتساب المؤشر 2015تعتبر التعاريف التالية المأخوذة من نسخة عام 
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بما في ذلك المعارف الخاصة  -ة المخزون المعرفي ويشمل البحث والتطوير التجريبي العمل اإلبداعي والمنهجي المتّبع من أجل زياد

 .وأيضاً استنباط تطبيقات جديدة للمعرفة المتاحة –بالجنس البشري، والثقافة والمجتمع 

  

 .تمثل النفقات على البحث والتطوير الداخلي مقدار المال الذي تم إنفاقه على عمليات البحث والتطوير الجاري تنفيذها داخل وحدة االبالغ

 

2.B. وحدة القياس 

 نسبة الناتج المحلي اإلجمالي )٪(

 

2.C. التصنيفات 

الصادر عن منظمة التعاون فراسكاتي دولية لقياس البحث والتطوير، هو دليل  معيارية الدليل المنهجي الرئيسي، الذي يوفر إرشادات 

 :: إرشادات لجمع البيانات عن البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنهاFrascati 2015االقتصادي والتنمية )دليل 

en-2015_9789264239012-manual-technology/frascati-and-http://www.oecdilibrary.org/science.) 

عملية تجميع بيانات البحث والتطوير وعرض إحصاءات البحث والتطوير باإلضافة إلى ما سبق، تُستخدم التصنيفات الدولية التالية لتسهيل 

 مختلفة: تفصيالتحسب 

 (: 2008، األمم المتحدة )التنقيح الرابع (ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf  

 (:2012نسكو لإلحصاء )، معهد اليو2011تصنيف الدولي الموحد للتعليم )إسكد( ال

-education-of-tionclassifica-standard-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international

ar.pdf-2011-isced  

 (:2012(، منظمة العمل الدولية )ISCO) التصنيف الدولي الموحد للمهن

www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm. 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

)مثل وزارة  وزارة تنفيذيةأو  االحصاء الوطنية أجهزةلبحث والتطوير، إما عن طريق با وطنية المعنيةال يتم جمع البيانات من خالل المسوح

 العلوم والتكنولوجيا(.

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

دولة(، التي ال تغطيها  125استبياناً لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان )حوالي  (UIS) اليونسكو لإلحصاءكل عام يرسل معهد 

 مجموعات البيانات للمنظمات الشريكة األخرى كمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمكتب االحصائي لالتحاد األوروبي

Eurostat االيبيرية االميركية -لمؤشرات العلم والتكنولوجيا  والشبكة االقليمية (RICYT).  وبالتوافق مع هذه المنظمات الثالث، يتم الحصول

دولة( مباشرة من قاعدات البيانات الخاصة  65على بياناتها )التي تم جمعها من الدول األعضاء / الدول األعضاء المرتبطة بها أي حوالي 

والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي( أو تلقيها من الجهات الشريكة )في حالة بها )في حالة منظمة التعاون 

 االفريقية STI الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا(. هناك أيضا تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

(ASTII) يقي/ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيالالتحاد األفر (AU/NEPAD). 

 

 :بالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو لإلحصاء استبياناً، من أجل عملية ضمان الجودة على النحو التالي

i. الوطني يتم إرسال استبيان إلى جهات التنسيق في البلدان، بشكل عام في وزارة العلوم والتكنولوجيا أو مكتب اإلحصاء. 

ii.  يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة وجود أي أسئلة واحتساب المؤشرات وإصدار

 .البيانات والمؤشرات على موقعه على شبكة اإلنترنت

iii. لي ما من حاجة بشكل عام إلجراء تعديالت. يُطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام التصنيفات الدولية المعيارية، وبالتا 

 

 .لوكاالت األخرى إجراءات مماثلةا

http://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ar.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ar.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
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3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال اإلستبيان في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام. وتقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

(OECD)  اإلحصائي لالتحاد األوروبيوالمكتب (Eurostat) بجمع البيانات مرتين في السنة. 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 
 .تموز/ يوليو من كل عام

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

وزارة تنفيذية )مثل وزارة العلوم يتم جمع البيانات من خالل المسوح الوطنية للبحث والتطوير، إما عن طريق أجهزة اإلحصائي الوطني أو 

 .والتكنولوجيا(

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 ، المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي(OECD ، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(UIS) معهد اليونسكو لإلحصاء

(Eurostat)  االيبيرية االميركية لمؤشرات العلم والتكنولوجياالشبكة  –وشبكة مؤشرات العلوم والتكنولوجيا IBERO-RICYT) المبادرة ،

 .لالتحاد األفريقي / الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (ASTII) األفريقية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 

3.G. التفويض المؤسسي 

ينتج المعهد بيانات ومنهجيات قابلة ومعهد اليونسكو لإلحصاء هو الفرع اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 

 في جميع مراحل التنمية. للدول في مجاالت التعليم والعلوم والثقافة واالتصال  للمقارنة دولياً 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

 .المؤشر هو مقياس مباشر لنفقات البحث والتطوير المشار إليها في الغاية

4.B. التعليقات والقيود 

يجب جمع بيانات البحث والتطوير من خالل الدراسات االستقصائية، لكنها مكلفة، وال تجري بشكل منتظم في العديد من البلدان النامية. 

 .نامية( ال تغطّي دائمًا كافة قطاعات األداء، خاصةً قطاع األعمالباإلضافة إلى أن البلدان )ال

4.C. طريقة االحتساب 

لي إن احتساب مؤشر االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي هو أمر يشرح نفسه بنفسه، باستخدام بيانات الناتج المح

 .اإلجمالي المتاحة بسهولة كقاسم

 

4.D  .التحقق 

من عمليات التحقق ، ينفذ معهد اليونسكو لإلحصاء سلسلة التي يرسل فيها معهد اليونسكو لإلحصاء استبياناً  الدول كل استبيان يتم تلقيه من ل

التصحيحات للحصول على تعليقاتهم على  للدول البيانات غير المتسقة /المسائل الخالفيةويرسل تقرير معالجة البيانات الذي يحدد من الجودة 

 .وكذلك التحقق من صحة المؤشرات
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4.E. التعديالت 

المناسبة بالبيانات/المؤشرات لتوثيق النتائج الحواشي بين التصنيفات القياسية والممارسات الوطنية، يتم إرفاق اختالفات لإلبالغ عن أي 

 بشكل مناسب وتقديم التفسيرات.

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

 ال يتم تقدير البيانات المفقودة بواسطة معهد اليونسكو لإلحصاء.
 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

  

في حالة عدم توفر أي بيانات  البيانات لسنوات مرجعية أخرى. واستكمال إلى استقراء سنادتستند عمليات اال

 اإلقليمي غير المرجح كتقدير.على اإلطالق، يتم استخدام المتوسط 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

بيانات اإلنفاق  تُضافثم  البيانات المفقودة باستخدام المنهجية الموضحة أعاله. اسناديتم و عادالت القوة الشرائية.ميتم تحويل البيانات باستخدام 

األمر الذي يجري أيضاً  القوة الشرائية لتلك المنطقة. تعادالمالناتج المحلي اإلجمالي في  تُقسم علىعلى البحث والتطوير حسب المنطقة و

 للمجموع العالمي. بالنسبة

 

4.H.  تاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد  المناهج والتوجيهات الم

 الوطني
 لية.إّن البلدان مسؤولة بنفسها عن جمع بيانات البحث والتطوير على المستوى الوطني، وتجميع المجاميع الوطنية وتقديمها إلى المنظمات الدو

 :فراسكاتي لدليل وتتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية

 en-0122015_9789264239-manual-technology/frascati-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd . 

  

 

http://www.oecd- التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: لدليل فراسكاتي الخاص بمنظمة تتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية الدولية

en-2015_9789264239012-manual-technology/frascati-and-ilibrary.org/science .  تبدأ في قياس يمكن للبلدان التي 

 

لتي يمكن تنزيلها على الرابط التالي: لمعهد اليونسكو لإلحصاء للحصول على المساعدة، وا 11البحث والتطوير أن تستخدم الورقة التقنية 

-to-starting-countries-for-survey-rd-an-conducting-to-uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide

.en.pdf-2014-lopmentdeve-experimental-and-research-measure 

 

4.I  . إدارة الجودة 

يحتفظ معهد اليونسكو لإلحصاء بمجموعة من اإلرشادات/المعايير الخاصة بمعالجة البيانات باإلضافة إلى أدوات معالجة البيانات لتسهيل 

 معالجة البيانات وضمان جودة البيانات.

 

4.J  . ضمان الجودة 

في  تتضمن عملية ضمان الجودة مراجعة وثائق المسح/البيانات الوصفية، وفحص موثوقية البيانات، والتأكد من امتثالها للمعايير الدولية )بما

ذلك دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية(، وفحص االتساق والتماسك ضمن مجموعة البيانات وكذلك مع الوقت سلسلة 

التي يرسل فيها معهد اليونسكو لإلحصاء  الدول خالل مرحلة معالجة البيانات، لكل استبيان تم استالمه من والمؤشرات الناتجة. البيانات و

يرسل و. دولة استبيانات، يتم النظر في جوانب الجودة المذكورة أعاله ويتم إنتاج تقرير بيانات يحدد المشكالت/البيانات غير المتسقة لكل 

الفرصة لمراجعة  للدول ، مما يتيح ٥-٩للغاية كو لإلحصاء تقارير البيانات هذه، بما في ذلك المؤشرات المحسوبة معهد اليونس

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
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
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 البيانات/المؤشرات وتقديم أي توضيحات أو تعديالت/إضافات قبل إصدار البيانات في مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء وتقديم البيانات

 إدراجها في قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية.وم المتحدة. إلى شعبة اإلحصاءات في األم

 

4.K  . تقييم الجودة 

يجب أن تتوافق البيانات مع المفاهيم/التعاريف والمبادئ التوجيهية الواردة في المعايير الدولية )أي دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون 

ع قطاعات األداء، التي تمثل جميع المؤسسات التي تشارك في أنشطة البحث والتطوير في الدولة. االقتصادي والتنمية( ويجب أن تغطي جمي

يجب أن تكون قيم البيانات ممثلة على المستوى وتشمل معايير تقييم الجودة ما يلي: يجب أن تتضمن مصادر البيانات التوثيق المناسب؛ و

البيانات معقولة وتستند إلى االتجاهات واالتساق مع القيم ويجب أن تكون الوطني، وإذا لم يكن األمر كذلك، فيجب وضع حواشي عليها؛ 

 .المنشورة/المبلغ عنها مسبقاً 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 .نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بشان بلداً  130كثر من البيانات متاحة أل

 

 التسلسل الزمني:

 .1981، لكن البيانات التاريخية المتاحة تعود إلى عام 1996البيانات متاحة في قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء منذ عام 

 

 التفصيل:

 .البحث والتطوير حسب قطاع األداء، ومصدر التمويل، والمجال العلمي، ونوع البحث ونوع التكلفةيمكن تقسيم االنفاق على 

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 ساب المؤشرات.تحالمستخدم ال قاسملل مختلفةقد يحدث الفرق بسبب استخدام بيانات  ال توجد فروق في البيانات األساسية.

  
 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :الروابط

www.uis.unesco.org 

 

 :المراجع
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