
 2017مشروع المعرفة العربي يعقد أول اجتماع للخبراء تحضيراً لمؤشر المعرفة 

، نّظم مشروع المعرفة العربي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد 2017تحضيراً لمؤشر المعرفة 

أيار/ مايو الحالي في المكاتب  13و 12تحضيرات المؤشر. وانعقد االجتماع بتاريخ آل مكتوم، أول اجتماع للخبراء لمناقشة 

التابعة للمكتب اإلقليمي للدول العربية لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة نخبة من 

 الخبراء والمتخصصين في التنمية والمعرفة في المنطقة العربية.

. وقد رّحب تركي مشروعالفني الرئيس لل والمستشارح االجتماع د. هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي، وافتت

ومنهجيته  2017والرؤية القادمة لمؤشر  2016بالحضور من الخبراء وافتتح النقاش بمراجعة موجزة عن مؤشر المعرفة 

 وما سيرافقه من إصدارات مطبوعة ورقمية.

ون على أهمية مؤشر المعرفة العربي والمكانة التي حققها اليوم خاصة بعد أن وصل إلى مرحلة من النضج وقد رّكز المشارك

الخبراء بأهمية التركيز في العلمي من جهة الهيكلية واختيار المتغيرات الرئيسية والمنهجية الحصائية والبنية والمكونات. ونّوه 

نطاق وصوله ليكون له أكبر األثر في إحداث تغيير ملموس على مستوى  المرحلة الحالية على جهود نشر المؤشر وتوسيع

السياسات العامة وعلى مستوى أداء المنطقة العربية في مجاالت المعرفة والتنمية المستدامة. كما ناقش المجتمعون أي 

رج عن إطار كونها تعديالت تغييرات محتملة قد يقومون بها على مستوى بنية التقرير والمدخالت، واتفقوا على أنها لن تخ

 طفيفة وثانوية، ثم انتقلوا لمناقشات الرؤية المستقبلية للمؤشر ككل.

توزع برنامج العمل على يومين وضم ستة جلسات متخصصة للمؤشرات القطاعية الست وهي مؤشر التعليم ما قبل الجامعي 

شر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومؤشر االقتصاد ومؤشر التعليم التقني والتدريب المهني ومؤشر التعليم الجامعي ومؤ

ومؤشر البحث والتطوير واالبتكار. كما خصص المشاركون جلسة لمناقشة المنهجية العامة للمؤشر، وأخرى لمناقشة المنهجية 

 اإلحصائية للمؤشر.

"االجتماع كان ناجحاً جداً وغنياً  أن مشروعالفني الرئيس لل والمستشاروصّرح د. هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي 

بالمناقشات والمداخالت القيّمة". وأضاف تركي: "نتطلع قدماً إلى مؤشر هذا العام، خاصة وأن العديد من الدول العربية باتت 

ة التنموية المستدامة، وباتت تبدي اهتماماً جدياً بالمعرفة وبدورها في تحفيز العملي مدركة ألهمية المعرفة في تحقيق التنمية

 للوصول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة".

، وهو يضم ستة مؤشرات قطاعية تتكامل لتقّدم بمجموعها 2015جدير بالذكر أن مؤشر المعرفة العربي صدر أوالً في 

صورة موضوعية عن حالة المعرفة في المنطقة العربية وجهود إنشاء مجتمع واقتصاد المعرفة من وجهة نظر التنمية 

متغيراً يتم جمعها وانتقاؤها من أبرز قواعد البيانات  360انية المستدامة. ويقوم المؤشر على هيكلية تضم أمثر من اإلنس

الدولية على مستوى العالم، مع الحرص على أن تكون هذه البيانات هي األحدث واألكثر مصداقية في مجالها. كما يحرص 

أداة رائدة  المنهجيات العلمية والموضوعية. ويعتبر مؤشر المعرفة العربي القائمون على المشروع على اعتماد أعلى معايير

 لدعم جهود صانعي السياسات والمعنيين بالمعرفة والتنمية في المنطقة العربية.

وإلى جانب مؤشر المعرفة، ينشط مشروع المعرفة العربي في مختلف المجاالت المتعلقة بالمعرفة والتنمية، وتعتبر منصة 

من أبرز مبادراته في هذا المجال. وتتوفر المنصة بصيغة موقع الكتروني وبصيغة  (knowledge4allة للجميع )المعرف

تطبيق للهاتف المحمول، باللغتين العربية واإلنكليزية، وهي تضم قاعدة بيانات واسعة ألحدث البيانات واإلصدارات المتعلقة 

 بالمعرفة والتنمية في المنطقة العربية. 
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Arab Knowledge Project holds its first Experts Meeting in Preparation for its upcoming 

Knowledge Index 2017 

In preparation for its upcoming Knowledge Index 2017, the Arab Knowledge Project held its first experts 

meeting at the UNDP Arab Regional Programme’s premises in Beirut. The meeting took place on the 12th 

and 13th of May 2017 with the participation of a select of experts from the Arab region. 

Dr. Hany Torky, CTA of the Arab Knowledge Project opened the meeting and welcomed the participating 

experts. Discussions then started with an evaluation to the 2016 Index, preparation procedure and the 

accompanying report.  

Participants noted the significant maturing of the Arab Knowledge Index in terms of the index structure 

and selected variables, and emphasized the importance of working further towards increasing the 

outreach of the index and dissemination activities. Participants also discussed minor potential 

refinements to the 2017 index structure and the way forward.  

Special sessions were dedicated to each of the six sectoral indices, i.e. Pre-University Education index; 

Technical Vocational Education and Training Index, Higher Education Index, Information and 

Communications Technology Index, Economy Index, and Research, Development and Innovation Index; 

in addition to a general session about the Index structure and methodology, and a specialized session on 

the Index statistical methodology. 

“The meeting was very successful and rich with discussions” Hany Torky, CTA of the Arab Knowledge 

Project commented. “We are looking forward to this year’s index, especially as many Arab countries 

have been working significantly to increase their involvement in interdisciplinary knowledge-based 

development and establish the pillars of the knowledge economy and society.”  

The Arab Knowledge Index was first launched by the Arab Knowledge Project in 2015, and it comprises 

six sectoral indices that together present an objective assessment on the standing of Arab countries in 

relation to achieving the aspired knowledge-based sustainable human development. The index builds on 

more than 360 feeding variables, collected from the most recent and credible international sources, 

while adhering to the highest international scientific standards. The index provides a pioneering tool for 

policymakers and stakeholders in the Arab region to contribute more effectively in the areas of 

knowledge and sustainable development. 

The Arab Knowledge Project is a joint initiative between UNDP Regional Bureau for Arab states and 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation in Dubai. In addition to the Arab Knowledge Index, the 

project manages a leading digital platform on knowledge (knowledge4all) available in both a website 

and a mobile application format, in Arabic and English. 
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