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  :الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيالشباب 
  فرصة ديموجرافية أم تحدى؟

  هيمى وفرزانة رودى فراجى أسعد إعداد  
    

  في منطقــة ٢٤إلي  ١٥ منالفئة العمرية  فينسبة الشباب          
من بين كـل   ١الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى حوالى          

باب فى الوقت الحالى فـى المنطقـة   ، فى حين وصل عدد الش١أفراد ٥
. ٢٠٠٥مليـون فـى عـام     ٩٥وهو حوالى إلى مستوى غير مسبوق 

هذا القطاع الكبير من الشـباب بالوضـع الصـحى    ويعتمد مدي تمتع 
 علي مـدي مـا تسـتثمره   وبكونه عضواً منتجاً فى المجتمع المناسب 

ية، المجتمع المدنى فى المؤسسات االجتماعية، واالقتصـاد و لحكوماتا
   .ية بشكل جيدلحالتلبية احتياجات الشباب الوالسياسية 

فترة من الحياة يمر فيها الفرد  ٢٤إلى  ١٥تمثل الفئة العمرية من و
بمرحلة انتقالية من االعتماد على الغير أثناء فترة الطفولة إلى االعتمـاد  
على النفس فى مرحلة البلوغ وهذه مرحلة تموج بالحماس، واألحـالم،  

ح، كما أنها فى نفس الوقت مرحلة تزخر بالعديد من األحـداث  والطمو
االجتماعية، واالقتصادية، والبيولوجوية، والديموجرافية استعداداً لحيـاة  

 .دخول سوق العملولزواج ، التعليم واأمثلة ذلك منوالبلوغ، 
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فـإن  سن الـزواج،  بينما يتأخر  زدادتوحيث أن متوسط سنوات التعليم 
ول مما يجعل زمنية أط فترة إلي بذلك تمتد المرحلة االنتقالية إلى البلوغ

بالغة األهمية تستحق المزيد مـن االهتمـام علـى     مرحلةمن المراهقة 
  .مستوى السياسات

وعلى الرغم من ثروات النفط والتطورات المذهلة التى تحققـت  
فى مجاالت الصحة والتعليم على مدى العقود القليلـة الماضـية، إال أن   

بهـا فـى منطقـة     النظم السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية المعمول
الشرق األوسط لم تلقى نفس مستوى التطور بحيث تفى باالحتياجـات  

نظـرة   الحـالي  يوضح موجز السياسةو .المتغيرة للنمو السريع للشباب
ثار هـذه االتجاهـات   آعامة عن االتجاهات الديموجرافية بين الشباب و

ـ و البشريةبالنسبة للتنمية  مال االقتصادية فى منطقة الشرق األوسط وش
  .أفريقيا

  

  تضخم الشباب
الوفيات فى منطقة الشـرق األوسـط    معدل أن علي الرغم من

أواخر القـرن التاسـع عشـر     في بدأ فى االنخفاضقد وشمال أفريقيا 
عـدد  (القرن العشرين، إال أن انخفـاض معـدالت الخصـوبة     أوائلو

 إلـى  وأوائـل لم يحدث حتى منتصـف السـتينات   ) المواليد لكل امرأة
نتيجة لذلك شهد النصـف الثـانى مـن القـرن     و. السبعيناتمنتصف 

العشرين ارتفاع شديد فى معدالت النمو السكانى فى كافة أنحاء المنطقة 
راجع (وفيات بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة معدالت المواليد عن معدالت ال

إلى أعلى مسـتوياتها   المنطقةوقد وصلت معدالت النمو فى  ).١الشكل 
ويصـل معـدل النمـو     ٠١٩٨٠ى العام خالل عام ف% ٣محققة نسبة 

السكانى فى الوقت الحالى فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 
ـ     سنوياً،% ٢حوالى  ط نمـو  ـوهى نسبة مازالت أعلـى مـن متوس

لنمـو  لمعـدالت  إلي أعلي  ككل ل العالملقد وصو .كان فى العالمـالس
% ١,٢بمعدل ينمو حاليا ومنتصف الستينات  فيسنوياً % ٢ بهالسكانى 

   ٢.سنوياً
باإلضافة وفيات األطفال  لفى معد الملحوظاالنخفاض  أدى ولقد
فى  نسبياً فى معدالت الخصوبة إلى زيادةالبطيء  االنخفاضإلي بداية 

ـ   ،عاماً في البداية ١٥نسبة األطفال أقل من  نسـبة   يثم إلى زيـادة ف
، حيث أن نسبة بعد ذلك اًعام ٢٤إلى  ١٥الفئة العمرية من  فيالشباب 

). ٢ص ٢راجع الشكل (بداية انخفاض الخصوبة األطفال انخفضت بعد 
 ٢٤إلـى   ١٥ مـن الفئة العمرية  فيالشباب  نسبةفي زيادة ال نتج عنو

  باإلضافة  "بتضخم الشباب"يشار إليها  والتيالسكان  إجمالي من عاماً
  

 تصل



 

  ١٣موجز                                                                                                                                                                             ٢

  
  ٢الشكل رقم   
ألوسط وشمال أفريقيا حسب الفئـة العمريـة،   توزيع السكان فى منطقة الشرق ا  

٢٠٥٠ – ١٩٥٠  

  
         United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision    :المصدر   
        (New York: UN, 2005).          

  ٣الشكل رقم 
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عـدد   فـي إلى أسرع نمـو   في إجمالي عدد السكان إلي النمو السريع

  .تاريخ المنطقة فيالشباب 
ومع ذلك تختلف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيـث  

، كما تختلف أيضاً مـن حيـث   معدالت الخصوبة بها انخفاضسرعة 
إلـى    معدالت الخصـوبة المرتفعـة  من  االنتقالفي موقف كل دولة 

شهدت  التيالدول  في ضوح أكثروبتضخم الشباب  ويظهر. المنخفضة
، ويتمثـل هـذا   بها معدالت الخصوبة انخفاضفي  وحادةبداية متأخرة 

انخفاض حادة خـالل فتـرة   شهدت معدالت  التيإيران،  فيبوضوح 
سـكان إيـران مـن     إجماليمن % ٢٥ونتيجة لذلك أصبح  .التسعينات
 تـراوح قـد  و .٢٠٠٥عـام   ٢٤إلي  ١٥ منالفئة العمرية  فيالشباب 
في نفس سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من  الشبابنصيب 

كل من البحرين،  في% ١٥ ما يقرب من إليإيران  في% ٢٥ من العام
 فـي عمومـا   الرئيسيالعامل  هي تعتبر الخصوبةو .والكويت، وقطر

منطقـة الشـرق األوسـط     في السكانيتحديد التركيبة العمرية والنمو 
ل الخليج المستقبلة للعمالة مثل البحرين، بالنسبة لدوأما . وشمال أفريقيا 
تهـاجر  حيـث  تلعب الهجرة الدولية أيضاً دوراً هاماً ف والكويت، وقطر

  .لعمللهذه الدول  إلىأعداد ضخمة من السكان 
كـل مـن   فـي   العقدين القادمين فيعدد الشباب سوف يشهد و

حيث أعلى معدالت خصوبة  –الفلسطينية  واألراضيالعراق، واليمن، 
% ٤٠أكثر من أن  حاليا نجدو. نمو أسرع معدالت –اليا فى المنطقة ح

وفى المتوسط  .عاماً ١٥في الفئة العمرية أقل من من سكان هذه الدول 
، فى حين تضـع المـرأة الفلسـطينية،    طفل ٤,٨تضع المرأة العراقية 

تشكل نسبة الشباب فى  سوفونتيجة لذلك  ٠أطفال ٥واليمنية أكثر من 
من سكان هذه الـدول  % ٢٠حواليسنة  ٢٤إلى  ١٥رية من الفئة العم

ـ بما يالعراق  فيد عدد الشباب ومن المتوقع أن يزي .٢٠٢٥عام  رب ق
مليـون عـام    ٨,٦ إلى ٢٠٠٥مليون عام  ٥,٨مليون ليرتفع من  ٣ من

 ٠,٧مـن   الفلسـطيني ارتفاع عدد الشباب أيضا ومن المتوقع   .٢٠٢٥
أما عن اليمن فسوف . زيادة% ٨٠ن كثر ممليون بواقع أ ١,٣مليون إلى

مليون خالل نفس الفترة وهى  ٣بواقع أكثر من فيها يرتفع عدد الشباب 
  ).٣راجع الشكل % (٦٩زيادة تمثل 

وعلى الجانب اآلخر، تضع المرأة فى كل من لبنـان، وإيـران،   
والمغرب، وتونس، وتركيا، ودولة اإلمارات العربية المتحدة عدد مـن  

، ولكـن  في الوقت الحـالي  المتوسط فيطفل  ٢,٥ جاوزالمواليد ال يت
من المتوقع أن ينخفض نصيب الشباب من السـكان   ٢٠٢٥بحلول عام 

معدل النمـو   أما ٠أو أقل% ١٥ولبنان، وتونس إلى  فى كل من إيران،
ينخفض خالل العقـدين القـادمين    ككل فسوففى الشباب فى المنطقة 

وبـذلك   .ى هذه الدول وغيرهانتيجة لالنخفاض فى معدالت الخصوبة ف
نصيب الشباب من السكان فى منطقـة الشـرق    جماليسوف ينخفض إ

وذلك على الرغم  ٢٠٢٥بحلول عام % ١٧األوسط وشمال أفريقيا إلى 
 عامـاً  ٢٤إلى  ١٥الشباب فى الفئة العمرية من  من توقع ارتفاع عدد

  .مليون بالنسبة للمنطقة ككل ٧أكثر من  بواقع
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ن يصل االرتفاع فى عدد الشباب فى منطقـة الشـرق   من المتوقع أ
 ٢٠٣٥عام  بحلولمليون  ١٠٠يصبح لاألوسط وشمال أفريقيا إلى الذروة 

إلـى   ١٥من  الفئة العمرية ٤، ويوضح الشكل ذلك انخفاضاً بطيئاً يعقبو
كل من مصر، وإيران، وتركيـا،  في  سن العمل فيكنسبة من السكان  ٢٤

  . واليمن
وأيضا تحديات للتنميـة، ويمكـن أن   اباب فرصويطرح تضخم الش

عندما يصل شباب اليوم  لتضخم الشباب نحصد ثمار الفرصة الديموجرافية
   .العملإلى سن 

عـام   ١٥ أقل من(ليسوا في سن العمل من هم وعندما تنكمش نسبة 
والتي ) عام ٦٤و ١٥بين ( سكان في سن العملبال مقارنة) فأكبرعام  ٦٥و

   يصبح من الممكن" سبة عبء اإلعالة العمريبن"يشار إليها 

وهذا ما يطلق عليـه   ،المزيد من اإلنتاجية وزيادة حجم الدخل تحقيق
 بداية انخفاض معدالت الخصوبة بعـد  سيتبع الذي" الديموجرافيةالهبة "

  .عام ٢٥إلى  ١٥مضي من 
وذلـك   ترتفع مرة أخرى أعمار السكان ونسبة عبء اإلعالة العمـري 

بعض  يشير ونتيجة لذلك .نسبة كبيرة من السكان سن التقاعد عندما تبلغ
تتميـز   التيو عام ٤٠إلى  ٣٠الزمنية التي تمتد من الخبراء إلى الفترة 

ـ ـن العمـس فيكان ـالس بارتفاع حصة ـ ـل ع  الفرصـة ا ـلى أنه
الديموجرافية ال الفرصة فهذه  ، ومع ذلكاالقتصاديالديموجرافية للنمو 

 االجتماعيـة  السياسـات  استجاباتتعتمد على  ها إنمامن تلقاء نفستأتى 
  .كل دولةلواالقتصادية 

  
  فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٤ – ١٥االقتصادية للشباب فى الفئة العمرية من /المؤشرات الديموجرافية واالجتماعيةبعض 

  
  

  السكان من الشباب
  باآلالف

  الشباب كنسبة
  من إجمالى السكان

نسبة من الشباب ك
  السكان فى سن العمل

  معدالت البطالة
  (%)بين الشباب 

  إناث  ذكور  ٢٠٠٥  ٢٠٢٥ ٢٠٠٥  ١٩٨٥  ٢٠٢٥  ٢٠٠٥  ١٩٨٥
الشرق األوسط وشـمال  

  ٣٣  ٢٣  ٣٤  ١٧  ٢١ ٢٠  ٩٤٦٤٧  ٨٧٥٨٤  ٥٢٤٠١  أفريقيا

  ٤٦  ٤٣  ٣٤  ١٥  ٢٣  ٢٠  ٦٤٦٨  ٧٤٢٤  ٤٤٦٩  الجزائر
  ٢٧  ١٧  ٢٢  ١٤  ١٥  ١٦  ١٣٢  ١١٠  ٦٧  البحرين
  ٤٠  ٢١  ٣٤  ١٨  ٢١  ١٩  ١٧٨٦٢  ١٥٤٤٢  ٩٢٩٢  مصر
  ٣٢  ٢٠  ٣٨  ١٤  ٢٥  ١٩  ١٢٨٦٤  ١٧٦٢٩  ٩٢٤٩  إيران
  -   -   ٣٦  ١٩  ٢٠  ٢٠  ٨٦٢٧  ٥٨٠٩  ٣٣٣٥  العراق
  ٥٠  ٢٨  ٣٣  ١٨  ٢٠  ٢١  ١٤٦٢  ١١٣٩  ٥٥٨  األردن
  ٨  ١٦  ٢١  ١٤  ١٥  ١٧  ٥٥٩  ٤١٥  ٢٩٦  الكويت
  ١٤  ٢٤  ٢٩  ١٥  ١٨  ٢٠  ٦٣٤  ٦٥٧  ٥٦٤  لبنان
  -   -   ٣٤  ١٧  ٢٣  ١٨  ١٣٢٦  ١٣١٨  ٦٨٢  ليبيا

  ١٦  ١٧  ٣٢  ١٧  ١٨  ٢٠  ٦٦٧٣  ٦٤٧٩  ٤٤٤٧  المغرب
  -   -   ٣٣  ١٧  ٢١  ١٧  ٦٢٧  ٥٣٨  ٢٦٢  عمان

  ٤٥  ٣٩  ٣٨  ٢١  ١٩  ٢٠  ١٣٢٧  ٧٢١  ٣٥٨  *فلسطين
  ٣٠  ٨  ١٨  ١٣  ١٤  ١٥  ١٤٨  ١١٢  ٥٥  قطر

  ٣٩  ٢٥  ٣١  ١٧  ١٩  ١٩  ٦٤٧٥  ٤٥٤٨  ٢٤٩٢  المملكة العربية السعودية
  ٣٦  ١٦  ٣٨  ١٨  ٢٣  ٢٠  ٥١٧٦  ٤٣٦٩  ٢١٢٣  سوريا
  ٢٩  ٣١  ٣١  ١٣  ٢١  ٢١  ١٦١٤  ٢٠٩٨  ١٥٣٠  تونس
  ١٩  ١٩  ٢٨  ١٦  ١٨  ٢٠  ١٤١٧٢  ١٣٤٩٦  ١٠٤٥٠  تركيا

دولـة اإلمـارات العربيـة    
  المتحدة

٦  ٦  ٢٣  ١٤  ١٧  ١٥  ٩٠٧  ٧٨٣  ٢٠٦  

  ١٤  ٢١  ٤٢  ٢٠  ٢١  ٢٠  ٧٥٩٤  ٤٤٩٧  ١٩٦٦  اليمن
  .تشمل فلسطين السكان العرب المقيمين فى الضفة الغربية وغزة

  توفرةالبيانات غير م
، )٢٠٠٤(، فلسـطين  )٢٠٠٣(، المغـرب  )١٩٩٧(، لبنـان  )١٩٩٥(، الكويـت  )٢٠٠٥(، األردن )٢٠٠٥(، إيـران  )٢٠٠٢(، مصر )٢٠٠١(، البحرين )٢٠٠٤(الجزائر : السنوات التى تستند عليها بيانات البطالة بين الشباب

  ).٢٠٠٣(، اليمن )١٩٩٥(المتحدة  العربية ، دولة اإلمارات)٢٠٠٥(، تركيا )٢٠٠٥(تونس  ،)٢٠٠٣(، سوريا )٢٠٠٢(، المملكة العربية السعودية )٢٠٠٤
United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision; ESCWA, Survey of Economic and Social Developments in the ESCWA Region 2003-2004; International Labour 
Organization (ILO), Global Employment Trends 2004; ILO, LABORSTA (2006); ILO, Key Indicators of the Labor Market 2006; Jordan DOS website (2006); Republic of Yemen, 
Statistical Year Book 2003 (June 2004); and CAPMAS, Annual Bulletin of Labour Force Sample Survey in A.R.E. 2004 (August 2005). 
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من السكان فى سن العمل ) ٢٤ – ١٥الفئة العمرية (اتجاهات حصة الشباب  
  المختارة عدد من الدول في) ٦٤ – ١٥الفئة العمرية من (
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الديموجرافية، تحتاج دول منطقـة   صةهذه الفروحتى يمكن حصد مزايا 

االقتصـادية،   مؤسسـاتها الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلـى تكييـف   
غير الالزيادة  فيها  تسببت التيالتغيرات  لتواكبواالجتماعية، والسياسية 

د مرحلة الشـباب نحـو   تعبر هذه األعدا إلي أنأعداد الشباب  في ةمسبق
، عاب األعداد المتزايدة مـن الطلبـة  ستياإلي نظم التعليم  وتحتاج. بلوغال

 إلي التوسع لتتمكن من تـوفير فـرص عمـل   أسواق العمل  كما تحتاج
ـ أسواق اإلسكان الطلب المتزايـد الناشـئ    تلبي أن يجبو .إضافية ن م
نظم الصحة يجب أن تواكب لزواج، وبالمثل المقبل علي االشباب  احتياج

 يتناول موجز آخـر و( .مناسبةلم يتلقى الخدمة ال الذياحتياجات الشباب 
  ).السياسات عرض مختصر عن صحة الشباب الجنسية واإلنجابية  من
  

  احتياجات الشباب المتغيرة

تتأثر احتياجات الشباب المتغيرة فى منطقة الشرق األوسط وشمال 
ولقد جلب االقتصاد العالمي  .أفريقيا بما يحدث فى داخل وخارج المنطقة

ه من اجتياز الحدود القومية والوصول إلي أصـغر  بما له من قوة تمكن -
ولقـد  . بشدة على حياة الشباب فى المنطقةبعدا جديدا يؤثر  - المجتمعات
يوم أطباق استقبال األقمار الصناعية المنتشرة علـى أسـطح   أصبحت ال

 وتأتى بها إلى المنازل المنازل تبث المواد اإلعالمية من كافة أنحاء العالم 
فى المناطق الحضرية بمنطقة الشرق األوسـط وشـمال   ظاهرة شائعة 

كمـا تزايـد    .ا السريع حتي في المناطق الريفيةأفريقيا إلي جانب تزايده
إلـي  ومؤديـا  استخدام اإلنترنت بسرعة مذهلة مغيراً معه حياة الشباب 

     .الفجوة بين الشباب وآبائهم وصناع القرار اتساع
  

  
 النزعـة الدينيـة   تزايدمي إلي جانب ولقد جعلت اتجاهات اإلعالم العال

مـنح عنايـة   أمرا حيويا مع الشباب في المدارس  انتظامضرورة األصولية 
  .مدارسوهم داخل ال أكبر لما يتعلمونه

  
  :التعليم

ارتفعت معدالت االلتحاق بالمدارس عبر العقود القليلـة الماضـية   
ـ   ة التعلـيم  ارتفاعاً ملحوظاً فى كافة أنحاء المنطقة، حيث أصـبحت مرحل

فى غالبيـة  في الفئة العمرية المالئمة االبتدائى تغطى جميع السكان تقريباً 
دول المنطقة بل واختفت الفجوة بـين األوالد والبنـات فـى االلتــحاق     

تفعـت نسـبة التعلـيم    بمرحلة التعليم الثانوى فى الكثير من الدول، كما ار
م في منطقـة الشـرق   وعامة، يشبه التحصيل العلمي اليو .الجامعى أيضاً

األوسط وشمال أفريقيا نفس الوضع الذى كان عليه التعليم فى منطقة شرق 
آسيا في أوائل الثمانينات بما يميزه من إتساع قاعدة خريجـى المراحـل   
االبتدائية والثانوية، ولذلك نرى أن دول منطقة الشرق األوسـط وشـمال   

ا من حيث التقدم الذى أفريقيا يمكن أن تنجح في إتباع نهج دول شرق آسي
أحرزته فى مجال التعليم وذلك من خالل االستثمار فـى مجـال التعلـيم    
الثانوى فى الوقت الحالى، وخفض معدالت التسرب من التعليم، باإلضـافة  

  .إلى االستثمار المناسب فى التعليم العالى
  

ونظراً لالنخفاض المستمر فى معدالت الخصوبة، وبطء معـدالت النمـو   
، فقد قلت حجم الضـغوط التـي تواجههـا    التعليمبة للسكان فى سن بالنس

الحكومة للعمل على زيادة عدد المقاعد فى المدارس االبتدائية وبعد فتـرة  
المدارس الثانوية، وهذا يسمح لها بفرصة تركز فيها على تحسـين جـودة   
التعليم فى المدارس والتوسع فى التعليم العالى، وقد ثبت جدوى مثل هـذه  

الستراتيجية فى الدول التى نجحت فى الوصول إلـى تعمـيم االلتحـاق    ا
  .بالمدارس االبتدائية بالفعل مثل الجزائر، وسوريا، وتونس

  
ولكن مع األسف مازالت معدالت األمية، والتسرب من التعلـيم مرتفعـة   

مقبول بين فئات معينة من السكان فى بعض دول المنطقـة،   ارتفاعاً غير
فيهـا  لدول التى تعانى من ارتفاع نسب األمية بين الشباب ونجد أن أكثر ا

مصر، والعراق، واليمن والتي تشكل في مجموعها حوالي ثالثة أرباع  هي
مليون من الشباب األميين في المنطقة وتمثـل الفتيـات    ١٠ما يقرب من 

ونالحظ أن الفتيات األميات أو الالتي تلقين  .هذه المجموعة ثلثيأكثر من 
عادة إلى هؤالء الفتيات بسيطا تنتمين إلى المجتمعات الفقيرة وتميل تعليما 

الزواج واإلنجاب فى سن مبكرة، ولذلك فإن الزواج المبكر يـؤثر علـى   
تقضـيها   التيويخفض الفترة  األساسيتحصيل التعليم  فياستمرار الفتاة 

 الفتاة فى التعليم بل ويلقى بالفتاة فى دائرة مفرغة من انخفـاض مسـتوى  
  .التعليم، وارتفاع الخصوبة، والفقر

تحظى البرامج التى تستهدف إبقاء الفتاة المحرومة في المدرسـة، أو  
  تشجع عودتها إلى المدرسة و تعلمها المهارات الحياتية بأهمية خاصة ألنها
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الفتـاة وتشـجع    تتعرض لها ية االجتماعية التتعمل علي تخفيض العزل 

أما بالنسبة لالستراتجيات المجتمعية فهي . اديةالتنمية االجتماعية واالقتص
يادات الدينيـة، عـالوة علـى    ـوالق  لطات المحلية،ـمطلوبة لجذب الس

األسر القادرة على المساعدة في إزالة الحواجز التي تحـول دون تعلـيم   
وقد تم تطوير عدد قليل من هذه . الفتيات ومشاركتهن فى أنشطة المجتمع

لتي تمكنت من تحقيق نتائج مرضـية فـى دول   المشروعات التجريبية ا
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خاصة فى الـدول التـى تتميـز    

مثـال   اإلطـار يوضـح  (. بهاالمناطق الريفية  فيبارتفاع عدد السكان 
  ).لمشروع يعمل فى قري صعيد مصر

  
  :االنتقال من المدرسة إلى العمل

ق األوسط وشـمال  يحصل عدد أكبر من الطالب فى منطقة الشر
أفريقيا علي مزيد من التعليم ولكن ذلك ال يتـرجم عـادة إلـى ارتفـاع     

وعلى الرغم من أن هذه المنطقـة تتمتـع    .معدالت التوظيف، واألجور
بأسرع ارتفاع فى متوسط سنوات الدراسة بـين الـدول الناميـة، إال أن    

ئف المناهج التعليمية لم تساعد الشباب بالضرورة للحصول علـى وظـا  
ويرجع هذا إلى النظم التعليمية المعمول بهـا   .والدخول إلى سوق العمل

الموجهة نحو إعداد الطالب للعمل فى القطاع العام الذى كـان المصـدر   
للتوظيف بالنسبة للمتعلمين الداخلين إلى سوق العمل فى معظـم   األساسي

 .لدوردول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولكنه لم يعد يلعب هذا ا
المدارس التطور حتى تـتمكن مـن تلبيـة متطلبـات      ولذلك وجب علي

التوظيف فى ظل نظام اقتصاد السوق الذي يرسخ بشكل سريع في منطقة 
   ٣. الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ومع نمو اقتصاديات السوق في المنطقـة، وطـرح التكنولوجيـا    
أصـبح  ، العـالمي  الحديثة، واالتجاه نحو مزيد من التكامل مع االقتصاد

على مهارات بعينها مما جعل معظم المنـاهج الدراسـية   أكثر  هناك طلباً
وقد خلقت التغيـرات  . نظم التعليم الحكومية باليـة فيحالياً تدرس  التي

التى طرأت على االقتصاديات عدم توافـق بـين المهـارات البشـرية     
وق العمـل  المطلوبة من جانب المشروعات الجديدة وتلك المتوفرة في س

مما أدى إلي فترة انتقالية صعبة وطويلة عندما يبحث الخريجـون عـن   
وأوضحت دراسة حديثة أجريت فـى سـوريا تناولـت الفتـرة     . وظيفة

االنتقالية بين فترة الدراسة والعمل أن الشباب يواجه تحديات أساسية عند 
السعي للحصول على وظيفة يحقق من خاللها المسار المهني وذلك بسبب 

  ٤.نقص التعليم المناسب وندرة الوظائف
 علي نحو منتظم رجال األعمال فى المنطقةذكر وعالوة علي ذلك 

أن نقص المهارات العامة التـي تؤهـل للعمـل والمهـارات المهنيـة      
ومع ذلك يمكن معالجة  .المتخصصة هي من القيود الهامة علي التوظيف
تطلبات سوق العمل إلـي  انعدام التوافق بين نوعية العرض من العمالة وم

   حد كبير من خالل تطوير وتحسين نوعية التعليم، وهذا يتطلب تحول
  
  

  
  :برنامج إشراق فى قري صعيد مصر

هو برنامج في قرى صعيد مصر يستهدف الفتيات المتسـربات مـن   إشراق 
يهدف البرنامج إلى خلق مساحات عامة آمنة للفتيـات فـي مجـتمعهن،    . التعليم

وتحسين إلمامهن بالقراءة والكتابة، والتأثير اإليجابي في العـادات االجتماعيـة،   
التـدابير   وتحسين دعم اتخاذ القرار على المستوى المحلي والوطني فيما يخـص 

، تمكن البرنامج ٢٠٠١ومنذ بداية برنامج إشراق عام . والسياسات المالئمة للفتيات
 ٤قريـة   ١٢عاما من  ١٥و ١١فتاة في سن ما بين  ٨٠٠من جمع ما يقرب من 

ساعات في مراكز الشباب أو المدارس في هيئة  ٣مرات أسبوعيا في جلسة تستمر 
كانت (شهرا  ٢٠يقدم البرنامج علي مدي .فتاة ٢٥مجموعات تتكون كل منها من 

تعلم القـراءة والكتابـة   لللفتيات مهارات كافية ) شهرا ٣٠مدة البرنامج التجريبي 
والمهارات الحياتية الالزمة الجتيازهن اختبارات محو األمية ودخولهن أو عودتهن 

  .إلى المدارس
ـ  تمر بهـا  قرى صعيد مصر هي إحدى الجيوب السكانية في المنطقة التي تس

ال تسـتطيع الفتيـات   . مشاكل انخفاض نسبة التعليم وزيادة الخصـوبة والفقـر  
المتسربات من التعليم الوصول إلى أي مكان خارج منازلهن حيث يكـن آمنـات   

لنمـاذج ناضـجة    نويشاركن كجزء من المجتمع ويتفاعلن مع نظرائهن ويتعرض
  .إيجابية خارج نطاق العائلة

شراق بواسطة مجموعة من المنظمات غير الحكومية بدعم ولقد تم تأسيس برنامج إ
ـا حاليـا   (من وكالتين حكوميتين أساسيتين وهما وزارة الشباب  والتي يطلق عليه

وعمل البرنامج مع . والمجلس القومي للطفولة واألمومة) للشباب القوميالمجلس 
دات المؤسسات المحلية لضمان حصول الفتيات على بطاقات هوية على هيئة شها

وهي الخطوة األساسية األولى في الحصـول علـى    –ميالد أو بطاقات صحية 
تم على أساس ي وكذلك حمايتهن من الزواج المبكر والذي غالبا ما -مواطنة نشطة 

  .أن سن الفتاة غير معروف
بعـد  وقام البرنامج باالستعانة بخريجات المدارس الثانوية من داخـل المجتمـع   

لعمل بالتدريس أو أداء دور النموذج أو القيام بأنشطة لنامج وتدريبهن كقائدات للبر
. يصبحن حلقة الوصل الهامة بين الفتيات وعائالتهن وبرنامج إشراقحتي التأييد، 

 قلـيالً  اًأثر ت الفتيات فقط يكون لهاستهدفإن ا أن هذه التدخالت البرنامج دراكإلو
ل برنامج إشراق أيضـا مـع   قد عمالعادات االجتماعية في المجتمع، ففي تغيير 

الفتيان واآلباء وقادة المجتمع مثل األئمة ورجال الدين المسيحي واألطباء والعمـد  
  . وموظفي التعليم والصحة الحكوميين

من المشاركات في برنامج إشراق في % ٩٢نجح : لقد أثبت برنامج إشراق نجاحه
اصلن تعليمهن بعـد  من الفتيات استكملن تدريبهن وو% ٦٧اختبار محو األمية و

البرنامج  لمأسسةتتم جهود اآلن لتحديد األسلوب األمثل . ذلك في المدارس العامة
  .والتوسع فيه

Source: Martha Brady, Abeer Salem, and Nadia Zibani, “Bringing New 
Opportunities to Adolescent Girls in Socially Conservative Settings: The 
Ishraq Program in Rural Upper Egypt,”  Promoting Healthy, Safe, and 
Productive Transitions to Adulthood,” Brief no. 12 (New York: 
Population Council, 2005) 

  

أساسي من المناهج التي تعتمد على أسلوب التكرار وعدم المشـاركة إلـى   
لتمهيـد طريـق    األسلوب الذى يشجع على حل المشاكل وتطبيق المعرفـة 

  .الشباب العمل المربح أمام
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  ةــالبطال
لقد أدى عدم تالءم المهارات مع سوق العمل والزيادة الكبيرة في أعـداد  
الداخلين في سوق العمل إلى جعل العديد من الشباب يجد صعوبة بالغـة  

ويعتبر معدل البطالة في منطقة الشرق األوسـط  . في إيجاد فرص عمل
ى معدل بالمقارنة بكل مناطق العالم، ويرجع ذلك فـي  وشمال إفريقيا أعل

األساس إلى الزيادة الكبيرة في معدالت البطالة بين الشـباب حيـث أن   
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يزيـد   بين الشباب معدل البطالة
  ٥).٥انظر الشكل (في جنوب آسيا  نظيرهعن ضعف 

  ٥الشكل رقم 
  ٢٠٠٥فى بعض المناطق فى العالم،  معدالت البطالة بين الشباب

  
      International Labour Organization (ILO),Global Employment Trend for المصدر:      
       Youth (Geneva: ILO, 2006): Annex 1. 

عمالـة فـي منطقـة    بالعرض من الترجع الضغوط الشديدة المتعلقة 
ة السكانية وزيادة عـدد الشـباب   الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى الزياد

تعرف قوة العمل تحديدا على أنهـا  . (وتزايد مشاركة المرأة في قوة العمل
ووفقًـا ألحـد   ). واألشخاص الذين يبحثون عن عمل المشتغليناألشخاص 

تقارير البنك الدولي، ينتظر زيادة قوة العمل في منطقة الشـرق األوسـط   
، ٢٠١٠و  ٢٠٠٠ عـام  مـا بـين   في الفترة% ٤٠وشمال إفريقيا بنسبة 

وقامـت   ٢٠٢٠.٦و ٢٠٠٠في الفترة مـا بـين   % ٨٠وبنسبة تقترب من 
مليون شـخص   ٤٣ دخول ه من المتوقعأنبدراسة أخرى بعمل تقييم يفيد 

قوة العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أثناء هذا العقد مقارنة 
ربعة عقود ما بـين  مليون شخص قد دخلوا قوة العمل في فترة األ ٤٧ ـب

    ١٩٩٠.٧و ١٩٥٠
ممن ال يعملـون ويبحثـون   نسبة قوة العمل  –يتراوح معدل البطالة 

بين الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما بين  –عن وظيفة 
الفلسطينيين الذين يعيشون فـي الضـفة   بين في الجزائر و% ٤٠أكثر من 

ووفقًا إلحدى . العربية المتحدةفي اإلمارات % ٦إلي الغربية وقطاع غزة 
ما بـين   في المنطقة المتعطلين الدراسات، تتراوح نسبة الشباب من مجمل

        حوالي الثلث في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني وثالثة
  

  
في فلسـطين   المتعطلينويرجع انخفاض نسبة الشباب . األرباع في سوريا

  ٨.ككلقوة العمل الفلسطينية إلى الزيادة الكبيرة في معدل البطالة في 
 

الحاصـلين علـي قـدر     المشتغلين لتحليل قام به البنك الدولي، فإن ووفقًا
 الحاصلين علـى مؤهـل عـالي   أولئك أو غير المتعلمين و ضئيل من التعليم

ـ   .دول المنطقة معظمفي  المتعطلينن م نصيباًُ أصغريشكلون  معظـم  إن ف
هارات كافية أو حاصلين علـى تعلـيم   إما ليس لديهم ممن العمال  المتعطلين

فـي المجتمـع    مهـاراتهم تقيـيم  قلـة  متوسط أو ثانوي، وهو ما يشير إلى 
، تعلـيم مسـتويات ال  أعلي لعمال الحاصلين عليوحتى بالنسبة ل. االقتصادي

أقل مـن  أن تقدير القطاع الخاص للتعليم الذي حصلوا عليه  إلي التحليل شارأ
غم ذلك، فقد أوضحت مؤخرا دراسة تحليلية فـي  ور ٩.تقدير القطاع العام له

. ن بين خريجـي الجامعـات  مصر أن أعلى معدالت البطالة انتقلت اآلن لتكو
فخريجي الجامعات هي المجموعة األسرع نمـوا  : ن لهذا التحولوهناك سببا

بين الداخلين الجدد في سوق العمل وهي أيضا المجموعة األكثر اعتمادا على 
ومي والذي ال يتناسب مع هذا النمو السريع بل إنه يـتقلص فـي   التعيين الحك

  ١٠.اآلونة األخيرة
إن الزيادة الكبيرة في عدد النساء الداخالت سوق العمل باإلضافة إلى 

المستمرة أمام النساء الشابات في  والعقبات انحصار دور الحكومة في التعيين
  .بين النساءؤدي إلى ازدياد معدل البطالة يدخول القطاع الخاص 

ووفقًا للبنك الدولي، ازدادت مشاركة النساء في قوة العمل في منطقـة  
% ٢٥إلى ما يقرب من  ١٩٦٠عام % ٢٢الشرق األوسط وشمال إفريقيا من 

ولذلك، فعلى الـرغم   ٢٠٠٠.١١في عام % ٣٢ووصلت إلى  ١٩٨٠في عام 
معـدالت   أدنىلديها  من حقيقة أن دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 إال أنمشاركة النساء في قوة العمل مقارنة بمناطق العالم الكبرى األخـرى،  ل
معدل يزداد بشكل كبير ويرجع ذلك في األساس إلـى زيـادة التعلـيم    هذا ال

  .وتأخر سن الزواج
فيما بين مناطق العالم الكبرى، توجد في منطقـة الشـرق األوسـط    

. معدالت بطالة الشباباإلناث في الذكور ووشمال إفريقيا أكبر الفجوات بين 
هناك عدة أسباب لفشل شركات القطاع الخاص في منطقة الشـرق األوسـط   
وشمال إفريقيا في القيام بدور الحكومة فيما يخص تعيين النساء الشابات، بما 

وعدم استعداد أصـحاب العمـل   المقسمة حسب النوع أسواق العمل : في ذلك
الحمـل والـوالدة ورعايـة األطفـال      قبول األجازات مدفوعة األجر عـن 

وأيضا محدوديـة  من منطقة إلى أخرى  علي االنتقال النساء قدرة ومحدودية
تقـوم   يمكن أنالتي التي تتجه للتصدير و نمو الصناعات ذات العمالة الكثيفة

  ١٢.بتوظيف النساء
تواجه دول الخليج الغنية بالبترول والتي تجتذب العمالة تحـدى أكبـر   

العمالة الوطنية مع العمالة األجنبية، حيث يدخل عدد كبيـر مـن   في موازنة 
قـادرة  المواطنين الشباب في قوة العمل في الوقت الذي لم تعد فيه حكوماتهم 

اعتمـد عليـه   عـادة مـا   في القطاع العام والذي لهم ضمان عمل دائم علي 
  مان البحرين والكويت وع(وجميع دول الخليج تقريبا . ن بشكل كبيرالمواطنو
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تقوم اآلن بصياغة سياسـات لـدفع   ) والسعودية واإلمارات وقطر
وتتراوح هذه السياسات ما بين . القطاع الخاص كي يقوم بتعيين المواطنين

تحديد نسبة إلزامية تستهدف توظيف القطاع الخاص للمـواطنين وفـرض   
  .رسوم ضريبية على العاملين األجانب

  
  خلق فرص العمل

  
اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة   لقد تأخرت كثيرا

التي تحث على مشاركة أكبر للشباب في منطقة الشرق األوسط وشـمال  
روعات في المنطقة خلق ـن المشـوتحاول العديد م. إفريقيا في المجتمع

ولكن مثل هذه المجهـودات ال  . فرص عمل للداخلين الجدد في قوة العمل
ل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يمكنها مخاطبة مشكالت العم

دون إحداث تغييرات كبيرة وأساسية يمكنها تعزيـز النمـو االقتصـادي    
من الشباب والشـابات الـذين    لعشرات الماليينوخلق فرص عمل جيدة 

  .يدخلون قوة العمل في العقدين القادمينسوف 
ط ـوسخلق فرص العمل في منطقة الشرق األ" الدوليوفي تقرير البنك 

ضرورة  الدولي ، ناقش البنك"ديدـنحو عقد اجتماعي ج: مال إفريقياـوش
اتخاذ دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا سياسات جديدة تعيد تشكل 

  :بثالثة طرق هامة ااقتصادياته

على الرغم من المجهودات التي  – إعادة تشكيل القطاع الخاص §
تالف الكثافة ومعدالت النجاح مع اخ(دامت ألكثر من عقدين من الزمان 

، لم يزداد نصيب القطاع الخاص في االستثمار ةعلى مستوى كل دول
رجال حيث واصل . القطاع العام دور بشكل عام ليعوض انحصار

مواجهة المشكالت التي تنشأ نتيجة لضعف البنية األساسية والنظم األعمال 
  .القانونية والمالية

تبقى منطقة الشرق األوسط وشمال  – التكامل مع االقتصاد العالمي §
حيث أنها لم تتمكن من . إفريقيا إحدى أقل المناطق تكامالً في العالم

  .االستفادة من التوسع في التجارة الدولية واالستثمار األجنبي المباشر
يعد تنويع األنشطة ذات  –إدارة الموارد البترولية بشكل أفضل  §

حتاج الحكومات إلى خلق مصادر جديدة أولوية متزايدة، حيث ت له الفاعلية
 .لضمان الوصول إلى إنفاق عام فعال ومستمر

وباإلضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن دول منطقة الشرق األوسط وشـمال  
الخاصـة بهـم وهـي    " العقود االجتماعية"إفريقيا ال بد وأن يعيدوا تحديد 

ق وواجبات كال االتفاقات الواضحة بين الحكومات والمواطنين تتعلق بحقو
قامت دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيـا بتـوفير حيـاة    .  منهم

اجتماعية رغدة لمواطنيها وخدمات اجتماعية على أعلى مسـتوى نتيجـة   
لسياستها االجتماعية التي عززها اكتشاف البترول في السبعينات من القرن 

   نها ضمان وظائف حكومية للذين يبحثون ع بما في ذلكالعشرين، 

  
  
  .لتشمل القطاع الخاص أيضا امتدتحمايتهم والتي  تسعي إليوقوانين عمل 

ومع االزدياد الكبير في عدد السكان وتغير االقتصاد، أصبحت شبكات األمان 
وأصبحت هناك حاجة إلى  .بشكل ال يتناسب مع قدرتها تسعتوا عتيقةالقائمة 

العمل وخلـق فـرص    اإلصالحات لموازنة الحاجة إلى تحقيق مرونة سوق
. مـال جديدة مع توفير الحماية االجتماعية الالزمة وتوفير عائـد ثابـت للع  

تعتمد فرص العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشـكل كبيـر   و
على مدى نجاح الحكومات في تشكيل عقود اجتماعية جديـدة تتناسـب مـع    

  .القرن الواحد والعشرين
 

  ةخاتمـــ
ويمـر  دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيـا   تاقتصاديا تتنوع

التحول من الخصـوبة العاليـة إلـى الخصـوبة      فيمراحل مختلفة ب سكانها
، فقد تختار حكوماتهم توجهات مختلفـة لتحسـين التعلـيم    ولذلك. المنخفضة

ورغم ذلك، لن يستطيع أحـد النجـاح فـي تعزيـز     . وفرص العمل للشباب
ون تحقيق إصالحات جذرية ومشاركة أكبـر  القدرات البشرية بين الشباب د

معرفـة  إلـي  أنحاء العالم  جميعالخبرات من  أدتولقد . في المجتمع المدني
سباب نجاح استراتجيات التنمية وسياسيات اإلصالح وكذلك أسـباب  أل واسعة

تحتاج حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحديـد  و. عدم النجاح
مع  ها المرجوة،ظروف كل دولة ونتائجل فصلةم طريقها في اإلصالح بطرق

  .التعلم واالستفادة من خبرات الدول األخرى
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  برنامج المكتب المرجعي للسكان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ـا إلـى تلبيـة     المكتب المرجعي للسكان في يهدف برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقي
 فـي الوقت المناسب  فيوتوفيرها الموضوعية  التوالتحلي معلوماتلل يةحتياجات اإلقليماال

كمـا يعمـل    .قضايا الصحة اإلنجابيةاالقتصادية، و -مجال السكان، والقضايا االجتماعية 
المجتمـع  وفي المنطقة  فيع القرار اصنلدي بشأن هذه القضايا  الوعيالبرنامج على نشر 

الشـرق   منطقـة  فيالمقيمين السكان السياسات وتحسين حياة  فيعلى أمل التأثير  الدولي
  .األوسط وشمال أفريقيا

اإلصـدارات  كل من  نشرإنتاج و: تتضمن أنشطة برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقياو
مجال السكان، والصحة اإلنجابيـة،   فيالمطبوعة واإللكترونية حول الموضوعات الهامة 

، باإلضافة إلى العمل مـع  )ةمترجمة إلى العربيكثيرة  وتتوافر مطبوعات(والبيئة، والتنمية 
وأسـلوب التغطيـة    لتعزيز معارفهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيالصحفيين 

المنطقة من أجـل   فيالصحفية للقضايا السكانية والتنموية عالوة على العمل مع الباحثين 
 عن رسم السياسـات ووسـائل  توصيل نتائج أبحاثهم إلى المسئولين في  هممهارات تحسين
  .اإلعالم
كافـة   فـي توفير المعلومات للشعوب مجال  ئد فيللسكان بدور را يالمرجعالمكتب ويقوم 

أنحاء العالم حول موضوعات السكان، والصحة، والبيئة وتمكيـنهم مـن اسـتخدام هـذه     
  .المستقبليةلألجيال الحالية ومجال دفع وتطوير حياة الشعوب  فيالمعلومات 

  

ل أفریقیامنطقة الشرعن  سیاسات موجز   :ق األوسط وشما
  )٢٠٠٧إبريل(منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  فيصحة الشباب الجنسية واإلنجابية 

  )٢٠٠٧إبريل (فرصة ديموجرافية أم تحد؟ : الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيالشباب 
  الشرق األوسط  فياإليدز /  فيروس نقص المناعة البشريمنع انتشار : حان وقت التدخل

  )٢٠٠٧يناير (وشمال أفريقيا 
  )٢٠٠٥ديسمبر (الشرق األوسط وشمال أفريقيا  فيالتقدم  إصالح قوانين األسرة لتدعيم

وسـط وشـمال أفريقيـا    الشرق األ: يةأهداف التنمتحقيق لالصحة اإلنجابية  فياالستثمار 
  )٢٠٠٥ديسمبر (

  )٢٠٠٥سبتمبر (الزواج في العالم العربي 
  )٢٠٠٤أغسطس ( اإلسالم وتنظيم األسرة

  )٢٠٠٤مارس (وشمال أفريقيا التقدم نحو أهداف األلفية اإلنمائية في الشرق األوسط 
  )٢٠٠٤مصر (نحو أمومة أكثر أماناً في مصر 

تعليم اإلناث في الشرق األوسط وشمال أفريقيا : وتنمية المجتمع النساءتمكين 
 )٢٠٠٣أكتوبر(

  )٢٠٠٣فبراير (شمال أفريقيا الصحة اإلنجابية للمرأة في الشرق األوسط و
نطقـة  ويستطيع القراء فـي م  اإلنجليزية والعربيةهذه الدراسات الموجزة باللغتين فر اتتوو

الحصول عليها مجانا  من خالل االتصال بالمكتب المرجعي  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
. أدنـاه أو علي العنوان المذكور ) prborders@prb.org( االلكترونير البريد للسكان عب

باستثناء النسـخة العربيـة مـن االتجاهـات     (باللغتين كما يمكن اإلطالع على النسختين 
  .orgwww.prbالمكتب المرجعي للسكان  على موقع) يةالسكان والتحديات

 
 المكتب المرجعي للسكان

1875 Connecticut Ave., NW, Suite 520/ Washington, DC 20009 USA 
tel: 202-483-1100/ fax: 202-328-3937/ e-mail:popref@prb.org 
Website: www.prb.org 
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  هـتنوي

  
لمنطقة غرب  اإلقليميالمدير  ،أسعد راجيكل من  بإعداد هذا التقرير قام

مدير  ،هيمىف -، وفرزانة رودىآسيا وشمال أفريقيا بمجلس السكان الدولي
 للسكان المرجعيبالمكتب  أفريقيا برنامج منطقة الشرق األوسط وشمال

المكتب ببشكر خاص لدونا كليفتون  نتوجهو .التعاون مع موظفي المكتبب
جمع البيانات وإعداد الرسوم البيانية، وإلى المجموعة ل المرجعي للسكان

  :مراجعة التقرير وتوفير التعليقات المفيدةأسماؤها لالتالي 
  ، ونادر قبانىبتطوير استراتيجيات القطاعات االجتماعيةبونى شبرد 

عبير سالم و  ة األمريكية ببيروت، وغادة برسومبالجامع ن ديونجوجوسلي
بمكتب مؤسسة فورد ، وإما بالفير القاهرةالدولي ب جلس السكانكتب ممب

وروندا سميث بالمكتب بالقاهرة، ولورى أشفورد، وريتشارد سكولنيك 
  .المرجعي للسكان

  
  القاهرةمكتب  :مؤسسة فوردتم تمويل هذا العمل بواسطة 

  المكتب المرجعي للسكان – ٢٠٠٧ل بريأ
 محفوظةالطبع حقوق جميع 
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