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القومي للعام من سيمينار شباب الباحثين ضمن الفاعليات العلمية لمعهد التخطيط الثالثة عقدت الحلقة 

الدور  التعلم اإللكترونيقاعة  –بمقر المعهد  32/23/3122يوم الثالثاء الموافق  3122/3131األكاديمي 

صباًحا، بحضور عدد من أساتذة معهد التخطيط القومي وأعضاء الهيئة العلمية  العاشرةالسابع الساعة 

 التخطيط بمركز المساعد المدرس – محمد المغربياألستاذ/  ووه المعاونة.  حيث تناول المتحدث

 المرفق. يالعرض التقديم فيكما " أفريقيا والتعليم وآفاق االزدهار" ع، موضو االجتماعي والثقافي

 وينقسم هذا التقرير إلى قسمين:

 القسم األول: المحتوى العلمي للحلقة والذى تم استعراضه من خالل المتحدث.

 قشاتالقسم الثاني: أهم المداخالت والمنا

 

  للحلقة: القسم األول: المحتوى العلمي

 مفهوم التعميم: -1
 فتعّمم، تعميماً  الشيء وَعّممو َعّمم، الفعل من اسمالتعميم، فيو  لكممةأواًل، فيما يخص المعنى المغوي 

 َتْجييٌل، فيوتعميم لكممة  الضد. أما (ُيتعمم ما) والمتعَمم والمتعمم والمعمم والعبلمة والتعمم العمم منو ويشتق
فساد وَتْغِريرٌ  وَتْغِبَيةٌ   .وا 
 نسبيًا؛ الثابت السموك في وتعديل تغيير عمميةكممة التعميم ، فيو المعنى االصطبلحي لفيما يخص ثانيًا، 
 .لؤلفضل تعديمو أو سموكيم تغيير شأنيا من وميارات معمومات عمى التعميم من المتعممون يحصل حيث

 المقصود ىو واإلنسان الجديدة، المعرفة عمى والحصول الميارات اكتساب عمميةكما يمكن تعريفو بأنو 
 عمى انعكاسيا عند التعميمية العممية ىذه وتتحقق التعّمم، عمى الحيوانات قدرة من بالرغم العممية، ىذه في

 .وغيرىا واألفكار والقيم السموك
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 :االزدهارمفهوم  -2
 وتطورّ  زىر فعل أصمو عربي، مؤنث عمم اسمأواًل، فيما يخص المعنى المغوي لكممة االزدىار، فيو 

 وىو الزَّىر من النمّو، التقدم، الممعان، اإلشراق،: ومعناه، "ازدىرَ " الفعل فصار المزيدة بالحروف المعنى
ْنقاٌص  ِإْنِحَطاطٌ  لكممة ازدىار فيو الضدأما  والضد .تؤلأل أضاَء،: بمعنى ويأتى التفتح،  واْنتكاٌس، واِ 
رٌ  وتراُجعٌ   . وُرُكودٌ  جاىميَّةٌ  و وَتَخمُّفٌ  وَتَأخُّ

 الحياة، قيد عمى البقاء مجرد تتخطى حالة يوف، راالزدىاثانيًا، فيما يخص المعنى االصطبلحي لكممة 
 المثمى التنمية يعني فيو وىادف، مقصود أمربأنو كما يمكن تعريفو  .اإليجابي والتطور النمو لتشمل
 المينية،/واالحترافية واألكاديمية االجتماعية التنمية مثل الحياة، مجاالت من متنوعة مجموعة عبر

 .والرفاىة الرخاء مثل مشابية مفاىيم مع مفيوم االزدىار ويتقاطع .إيجابي ليدف لموصول
 

 طبيعة العالقة بين التعميم واالزدهار: -3
"ىارفارد" إلى أن أىمية التعميم وتأثيره في النمو يرجع ألكثر من سبب، عمى رأسيا أظيرت دراسة لجامعة 

% من الناتج االجمالي العالمي، إلى جانب زيادة نسبة  ٕٙمساىمة رأس المال البشري الذي يقدر بنسبة 
 المتبقية. %ٖٛالخدمات في اجمالي الناتج حول العالم ، بينما تقدم اآلالت والموارد الطبيعية حازت عمى 

خمصت إحدى دراسات البنك الدولي حول تأثير التعميم عمى الدخل الى أنو "في مقابل كل عام يقضيو كما 
 % سنوًيا من تاريخ التحاقو بالعمل.ٓٔاالنسان في الدراسة بعد المرحمة االبتدائية فان دخمو سيزيد بنسبة 

أية دولة ال سيما الدول النامية يعود إلييا بدخبًل  فيفكل دوالر يتم إنفاقه عمى التعميم وعمي مستوى الدولة 
 سنة.  ٕٓالى  ٘ٔوفي فترة من دوالرات  ٓٔو ٚسنوًيا بين 

 
 االزدهار: فيحالة أفريقيا استعراض  -3

% ٓٙ، مع العمم بأن أكثر من مميار نسمة ٕ.ٔدولة، ويبمغ عدد سكان القارة  ٗ٘تتكون قارة أفريقيا من 
عدد .  ويوجد توقعات من جانب األمم المتحدة بأن يتضاعف عاماً  ٕ٘من  من سكان القارة ىم أقل

 النقد لصندوق الدوري المسح لبيانات وفقاو . ٕٓ٘ٓمميار نسمة بحمول عام  ٗ.ٕسكان القارة ليبمغ 
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 إثيوبيا،: وىى اإلجمالي المحمى الناتج نمو حيث من واستدامة قوة األكثر ىي دول ٛ ىناك نفإ ،الدولي
 .رواندا الوس، اليند، الصين، أوزبكستان، منغوليا، تركمانستان،

 من خبلل عرض لمقومات التنموية المتاحة والمأمولة لمقارة األفريقية،ا عن ومن ثم انتقل الحديث
 . وتتمثل تمك التوجيات فيما يمي: أفريقيا مستقبل تشكل التي الضخمة التسعة التوجيات

 السكانية التركيبة .ٔ
 الوسطي والطبقة الفرد صعود .ٕ
 التكنولوجي التمكين .ٖ
 االقتصادي الترابط .ٗ
 العام الدين .٘
 االقتصادية القوة تحوالت .ٙ
 المناخ تغير .ٚ
 الموارد ضغوط .ٛ
 الحضر زيادة .ٜ

 ومن المبلحظ أن جميع التوجيات السابقة تؤثر عمى التعميم وتتأثر بو في ذات الوقت.
 
 تجربة دولة روندا: -ٗ

تقع رواندا بإفريقيا الوسطى بين الكونغو، تانزانيا، بروندي، وأوغندا، وىي دولة صغيرة نسبيا عمى مستوى 
 ألف كيمومتر مربع. ٕٙمميون رواندي في مساحة  12المساحة وكثيفة سكانيا، حيث يعيش حوالي 

ودليل عمى ما يمكن أن وعاصمتيا كيغالي. تعتبر رواندا مثاال حيا لما يطمق عميو المعجزة االقتصادية، 
يتحقق من خبلل التنمية االقتصادية الشاممة والحد من الفقر، وما يمكن لممؤسسات السياسية الفعالة أن 

ومن األدلة الشاىدة عمى أن رواندا تمثل معجزة . تقدمو لبمد ما دمرتو الحرب األىمية واإلبادة الجماعية
لعالم في توقعات النمو في الناتج المحمي اإلجمالي في دول حول ا ٘اقتصادية ىو وجود رواندا من أفضل 

 طبقا لما ذكر في مجمة االيكونومست. ٜٕٔٓعام 
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 وتتمثل مرتكزات إصبلح التعميم في رواندا فيما يمي:

 .المدرس تأىيل اعادة-ٔ
 .العنصرية يحارب تعميم -ٕ
 .المجاني التعميم -ٖ
 .المدرسي التسرب مكافحة -ٗ
 .التدريس لغة توحيد -ٙ
 .الحديثة بالتقنيات التعميم ربط -٘

 ليغاتوم، معيد قبل من ٕٚٓٓ منذ سنويا يصدر عالمي تقرير وىو، ٜٕٔٓمؤشر االزدىار لعام وبتحميل 
 :وىى محور ٕٔ بين متساوية أوزان عمى مبنى أكسفورد، بجامعة عبلقة ذو بريطاني فكر مركز وىو

 1 والسالمةاألمن  7 البنية التحتية وانفتاح السوق

 2 الحرية الشخصية 8 جودة االقتصاد

 3 الحوكمة 9 الظروف المعيشية

 4 رأس المال االجتماعي 11 الصحة

 5 مناخ االستثمار 11 التعميم

 6 ظروف عمل الشركات 12 البيئة الطبيعية

المركز  دولة، بينما تحتل مصر ٚٙٔبين  ٙٓٔوطبقًا لنتائج ىذا المؤشر، فإن رواندا تحتل المركز 
ٕٔٙ. 
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مراكز في محور التعميم  ٙوبالنظر بشكل أكثر تفصيبًل داخل مؤشر االزدىار يتبين أن رواندا قد تقدمت 
مراكز  ٘، وذلك انعكس عمى مركزىا في المؤشر العام لبلزدىار بتقدميا ٜٕٔٓإلى  ٜٕٓٓفي الفترة من 

 ٜٕٓٓي محور التعميم في الفترة من مراكز ف ٖخبلل تمك الفترة. ومن ناحية أخرى، فإن مصر قد تقدم 
، ولكن ذلك لم  ينعكس عمى مركزىا في المؤشر العام لبلزدىار حيث تأخرت مركز واحد ٜٕٔٓإلى 

% ٕٚكما أنو من الجدير بالذكر أن رواندا أنفقت جزء كبير من ميزانيتيا عمى التعميم ) خبلل تمك الفترة.
% في عام ٕٔ، ثم انخفض تدريجيًا إلى أن وصل إلى ٕٔٓٓمن الناتج المحمي االجمالي( في عام 

 ٕٓٔٓخبلل الفترة من  ياً من الناتج المحمي االجمالي سنو  . أما مصر فتنفق تقريبا نفس النسبةٕٛٔٓ
 .(ٕٛٔٓ% في ٕٔمقارنة ب  ٕٓٔٓ% في ٖ.ٕٔ)  ٕٛٔٓلى إ
 

 :مصر فيأوجه االستفادة من التجربة الرواندية  -5
 القوميمن خبلل معيد التخطيط  يوعمى مستوى التطبيق القوميمن المقترحات عمى المستوى  ىناك عدد

مسيرة  في لئلسياماندية، تم تناوليا في التجربة الرو  التياالستفادة من أفضل الممارسات  من أجل تحقيق
 مصر وتحقيق مستويات أفضل من االزدىار من مدخل تنمية االنسان. فيالتنمية الشاممة 

 ، تتمثل تمك المقترحات فيما يمي:المستوى القوميعمى أواًل، 
  حداث النيضة الشاممة من مدخل التعميم وتنمية االنسان.أ فيلمصر  الحضارياستثمار الثقل 
  مصر. فيلتطوير شامل وجذري لمتعميم با تيتمقيادة سياسية استثمار وجود 
 سنوات متواصمة. ٓٔتقل عن  وضع التعميم أولوية وطنية مطمقة لمدة زمنية ال 
  سنة. ٘ٔ-ٓٔالتعامل مع  تمويل التعميم عمى أنو استثمار حقيقي وذو جدوى كبيرة عمى المدى الطويل 
  ال التنمية وتحقيق االزدىار.مج فيتدعيم التعاون الدولي والسيما األفريقي 

 :يمي فيما المقترحات تمك تتمثل ،مستوى معهد التخطيط القومي عمى ،ثانياً 
  والتنمية التعميم مجال في المتميزة الدولية الممارسات دراسة في متخصصة أبحاثتنفيذ. 
 العممية صداراتاإل كافة في التنمية مفيوم مع يالمنظوم التعامل عمى الحرص  من مزيد. 
 األفريقية الفكر ومراكز والتنموي العممي المجتمع مع الفعال والتعاون لمشراكة السعي. 
 الصيفية فريقيةاأل المدرسة غرار عمى األفريقي التعاون مبادرات تكرار. 
 بالمعيد وتدريبية تعميمية ببرامج األفريقي السوق استيداف. 
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 القسم الثاني: أهم المداخالت والمناقشات

يقات التطويرية لى بعض التعلإضافة إلتنوع بين األسئلة واالستفسارات مداخالت السادة الحضور بااتسمت 

 يجاز فى النقاط التالية:إحيث يمكن عرضها ب

 فريقية غنية بمواردىا المختمفة، ة حول القارة وفقرىا، فالقارة األضرورة تصحيح الصورة الذىنية المغموط
 كافة المجاالت وبخاصة في مجال التعميم.ولدييا نماذج تنموية ناجحة في 

 فارقة لمصر، حيث يبمغ عدد الوافدين األ التأكيد عمى دور األزىر الشريف كواحد من أىم القوى الناعمة
لدور مصر في دعم شعوب  استكماالً  طالب، وىذا يعد ٓٓٓٙما يزيد عن  المسجمين في جامعات األزىر

معات المصرية والمبادرات عمى مستوى الوزارات ومراكز الفكر فريقية، باإلضافة إلى الجاالقارة األ
 فريقي.لمعمل عمى تأىيل ودمج الشباب األ والتدريب،

 يا وقراءتيا بشكل ق فيالناجحة في مجال التعميم، والتعم ي اىتمام لدراسة التجارب التنمويةأن نولا عمين
 تمعنا.عادة صياغتيا وتطبيقيا بما يتبلءم مع مجإدقيق، ومحاولة 

 تقييم أثر  ويصعبفريقية، ليا توجيات ومصالح سياسية، لصالح الدول األ من الخارجالمنح الممولة  بعض
حداث التنمية المرجوة، نظر نفاق عمى التعماإل التشابكات والترابطات المؤثرة في العممية لتعقد  اً يم وا 

 التعميمية.
  ة خاصة بسبب الطبيع-يرات المناخية تغوال من أكثر المناطق التي تتعرض لممموثات، فريقياأتعتبر

كيفية لذلك عمينا االنتباه لآلثار الُمصاحبة لعمميات التغير و  -الجغرافية القاسية في معظم المناطق
 ل بشكل كبير.مواجيتيا. وىذا األمر ُميم

 مع الطمبة مستوى المدرس، الذي يشجع عمي الفكر التشاركي وخمق التفاعل البّناء  بتطويراالىتمام  يجب
 بما يحقق تقّدم في العممية التعميمية.

  ضرورة التكاتف والمشاركة الحقيقية في كافة القطاعات والييئات الحكومية وغير الحكومية لمتركيز عمى
 التعميم اليادف التنويري البّناء، الذي يحقق التنمية.

 روعات االقتصادية. مثال االستفادة من التجارب التنموية في الدول الُكبرى، واستثماراتيا من خبلل المش– 
 اء أجيال مبدعة ومبتكرة.، وكيفية تعامميا مع التعميم لبنومبادراتيا في الحزام والطريق -الصين
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 لية فتتحقق تنمية كفاءة عا ووذ اً ن العبلقة بين التعميم والتنمية عبلقة تبادلية، فالتعميم الجيد ُينتج أفرادإ
 نتاجية.فريقية باحتياجات سوق العمل واإلتدريب في الدول االربط التعميم والاقتصادية قوية من خبلل 

 يًضا أاخمية والنزاعات والسمم واألمن، فريقية فيما يتعمق بالحروب الداك تحديات ُكبرى تشيدىا الدول األىن
في ترسيخ القديمة تحديات ترتبط بالتغريب أو اليوية، ويظير ذلك جمًيا فيما تقوم بو القوى االستعمارية 

تبعية والبعد عن االنتماء القومي لمدولة، وغيرىا  من التحديات التي تقف عائًقا أماميا الستكمال مسيرة ال
 التنمية والنيوض المجتمعي. فعمينا البحث عنيا ووضع حمواًل ليا.

  وتنمية روح  واإلبداعيضرورة تطوير المناىج الدراسية، ومراعاة أن تعتمد المناىج عمى التفكير النقدي
ل التعميم بالثقافة والمعرفة ثق ، وكذلكمقينالتالطالب، بعيًدا عن التكرار وأسموب  دبتكار والبحث عناال

 . سطبلب في المدار لمالمواىب اإلبداعية  ورعاية
 يم الذاتي من صغره، ب عمى التعمليا تحث الطاأني التعميم سيكتشف ة الرواندية فالمتأمل في التجرب

)التشاركية(،  األمر  -والتعاون المشترك بين الحكومة وأولياء األمور والطبلب في كافة المراحل التعميمية
 بتقدم مسيرة التعميم. ينبئالذي 

 حداث اا  ، ويتحقق ذلك من خبلللتنمية الحقيقيةلتأكيد عمى أن المورد البشري ىو اآللية لمتغيير وا 
 .في رأس المال البشري والطبيعي في المجتمع االستثمار

 


