
 2008 مؤشرات البحث والتطوير في الضفة الغربية، لاإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفيا حو
 

 
 . باحثا وباحثة 992بلغ عدد الباحثين    •

 . من إجمالي البحوث % 54.1شكلت الدراسات واالستشارات ما نسبته   •

 . مليون دوالر أمريكي10.9بلغ إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير     •
  

 مؤشرات البحث ل، بيانا صحفيا حو18/11/2009 المركزي لإلحصاء الفلسطيني بعد ظهر اليوم األربعاء  أصدر الجهاز

، حيث  نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وللمرة الثانية جمع مؤشرات البحث 2008والتطوير في الضفة الغربية، 

المجال، وقد شمل إطار الدراسة كافة مؤسسات التعليم والتطوير من خالل السجالت اإلدارية للمؤسسات العاملة في هذا  

 مؤسسة في الضفة الغربية،          67 مؤسسة، منها 94العالي والمؤسسات العاملة في مجال البحث والتطوير والبالغ عددها  

ط، والتي كان  مؤسسة في قطاع غزة، هذا وقد تم جمع بيانات مؤسسات البحث والتطوير العاملة في الضفة الغريبة فق27و

 مؤسسة ما بين حالة رفض وغير 12 مؤسسة اكتملت بياناتها،  44 مؤسسة بحث وتطوير، منها 56صافي اإلطار فيها 

 . وعليه تكون المؤشرات الواردة في هذا البيان تمثل المؤسسات التي اكتملت بياناتها %.  78مكتمل، ليبلغ معدل االستجابة 
 

مجموعة مواضيع رئيسية أهمها، الموارد البشرية العاملة في البحث والتطوير،   تركزت مؤشرات البحث والتطوير في 

وأنواع البحوث وأغراضها، ومقدار اإلنفاق على كل نوع من أنواع البحوث، ومصادر تمويلها وأهم اإلنجازات مثل عدد  

 .براءات االختراع والبحوث المنشورة محليا ودوليا
 

 عامل بمعادل الوقت التام في العام  669 عامال يشكلون 1,542ير في الضفة الغربية بلغ عدد العاملين في البحث والتطو

فأكثر من مجموع ساعات عملهم طوال العام   % 90تم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي العاملين ما نسبته    (2008

، فيما بلغ عدد  2007قت التام في العام  عامال بمعادل الو 566 عامال يشكلون  1,555، مقارنة مع  )في مجال البحث والتطوير

، مقارنة مع 2008 باحثا وباحثة بمعادل الوقت التام في العام 363 باحثا وباحثة يشكلون 992الباحثين في الضفة الغربية 

 التام ، وقد بلغ عدد الباحثين بمعادل الوقت2007 باحثا وباحثة بمعادل الوقت التام في العام  280 باحثا وباحثة يشكلون 981

 باحثا وباحثة بمعادل الوقت التام لكل مليون نسمة في     120، مقارنة مع 2008 باحثا وباحثة لكل مليون نسمة في العام  150

 وعدد الباحثين  2007 باحثا في العام  744، مقارنة مع 2008 باحثا في العام 765 وبلغ عدد الباحثين الذكور 2007العام 

 .2007 باحثة في العام 237، مقارنة مع 2008 باحثة  في العام 227اإلناث 
 

 بحثا ودراسة   389 جائزة محلية ودولية في مجال البحث والتطوير، وبراءتي اختراع، ونفذ 27حصلت الضفة الغربية على 

 رقم دولي 86 دراسة واستشارة، وسجل 697 دراسة نشرت في مجالت محلية، و315نشرت في مجالت محكمة، وأنجز 

من إجمالي أنشطة البحث والتطوير، وشكلت  % 54.1شكلت الدراسات واالستشارات  .   مؤشرات اقتباس3معياري للكتب و



من إجمالي أنشطة البحث % 7.0، وشكلت البحوث التجريبية %19.0، وشكلت البحوث التطبيقية %19.9البحوث األساسية 

 .والتطوير
 

 دوالر 30,000 مليون دوالر أمريكي، بما يعادل   10.9الغربية بلغ إجمالي اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في الضفة 

أما بالنسبة لمصادر تمويل أنشطة البحث والتطوير فقد بلغت نسبة التمويل من    .  أمريكي لكل باحث بمعادل الوقت التام 

سات غير من مؤس% 13.8تمويل ذاتي، و% 32.0من إجمالي التمويل ألنشطة البحث والتطوير، يليها % 40.3الخارج 

من مؤسسات التعليم العالي، في حين   % 0.5من مؤسسات خاصة، و% 2.1من مؤسسات حكومية، و% 5.7هادفة للربح، و

 .  من التمويل غير مبين المصدر% 5.6تبين أن 
 


