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  مقدمة 
  

 أنحاء المنطقة العربية في عدم توصل اإلستثمارات في مجالَي التعليم  في مختلفلمشكلة المشتركةتتجلّى ا
تحديات في ويواجه الشباب حالة . والتدريب إلى تحقيق النتائج المرجوة لجهة مستويات العمالة المنتجة

د ، فيما غالباً ما تعاني الشركات من مشكلة العثور على أفرااإلنتقال من مرحلة التعليم الى مرحلة العمل
بالتالي حاالت من نشهد و . ذوي المهارات الالزمة لتوسيع أعمال الشركة أو اعتماد التكنولوجيات الجديدة

 نقص فيتزامن مع في مجاالت منخفضة اإلنتاجية  العمالة  من تركّز، أوالبطالة بين العمالارتفاع نسبة 
. فحسب المهارات على صعيد الفجواتغير أنّه ال يمكن حصر السبب في . اليد العاملة في الشركات

قتصاد والنمو السكاني وغيرها من فأوضاع سوق العمل، ال سيما األجور السائدة، والهيكل الصناعي لإل
  .األخرىالعوامل 

  
اً في تحقيق األهداف  حاسماً عنصر تطوير المهارات يشكّل بأناإلعترافمن المهم له ، فإنّوفي الواقع

هم لم ينجحوا بشكل كامل  هذه الحقيقة ولكنّويدرك العديد من الدول العربية. التي تحددها الدولقتصادية اإل
ارات جديدة وتهيئة القوى ستفادة من الفرص الناشئة عن طريق مطابقة الطلب على اليد العاملة بمهفي اإل
  .ف مع الظروف المتغيرة في سوق العمل تتكيأن  من شأنهاالتيالعاملة 

  
ففيما ال نزال نجهل الشكل الذي ستتّخذه عملية . هذا الواقعقتصادية الحالية  واإلقد عكست األزمة الماليةو
كيال نتحدث ، فمع انخفاض الطلب على الوظائف. ١كون أبطأأن انتعاش العمالة سي ، ندرك تماماًنتعاشاإل

 مقاربات ى الحاجة إلى إعادة التفكير فيل من تركيز اهتمام السياسات ع، ال بدعن فقدان فرص العمل
وتُعد مسألة اعتماد الميثاق العالمي للوظائف المنبثق عن مؤتمر . تنمية المهارات والتوظيف في المنطقة

هذا ويستجيب الميثاق .  العمل الدولية منظمة من إحدى أطر٢٠٠٩يونيو /العمل الدولي في حزيران
ار األزمة على العمال والشركات، التخفيف من آث) ١: "(العالمي للوظائف لهدفين متالزمين يتلخّصان في

 على صعيد "قبل األزمة ما أزمة"أو  معالجة المشاكل الهيكلية) ٢(وتسريع وتيرة انتعاش سوق العمل؛ و
   .فرص العمل وتوفير العمل الالئق

                                                
وقد ارتكزت عليها بصيرة كينز .  السابقةاتهذا ما استُخلص من األزم.  سنوات٥ تختلف عملية انتعاش العمالة بفارق زمني يصل لحوالي  1

  .١٩٩٨ و١٩٩٧خالص عبر أخرى من األزمة اآلسيوية بين العامين كما وتم است. األساسية المتعلقة بإدارة الطلب خالل فترة الكساد العظيم
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 في منطقة الشرق األوسط  بلدا٢٢ً تضم  التي المنطقة العربيةأن من المهم أن نالحظ هنا ،مع ذلكو

 النظر حول قتصادية وجهات من حيث الظروف السياسية واإلجتماعية واإل تماماًتختلفريقيا وشمال أف
العدد  الدول ذات( الديموغرافي العامل بينهذا التنوع ويتراوح . جتماعيالتنمية والعمالة واإلندماج اإل

 العاملة المحلية  الدول ذات العدد السكاني المحدود والقوةقوة العمل مقابلوفرة  من السكان والكبير
، وكذلك القيود المحددة للبلدان )هاأفقرالدول و من أغنى المنطقة بعضاًإذ تضم (معايير الدخل و) المنخفضة

ويعكس هذا ). راضي الفلسطينية المحتلة والسودانعراق واألمثل ال(المتضررة من األزمات والصراعات 
لذا، ستحاول هذه الدراسة قدر . تصادية على مختلف الدولاألمر ايضاً تأثيراً مختلفاً لألزمة المالية واإلق

  .ر عن واقع هذه المنطقة المتنوعةيتعبال اإلمكان
  

في قضايا تحديات الرئيسية  لل تحليلياً استعراضاًبحيث يقدم الجزء األول، تتألف هذه الدراسة من جزأين
ثر األزمة على مسألة أتحديد ب وجه اليتعلق علىفالجزء الثاني أما . المهارات والتشغيل ما قبل األزمة
لمنشآت والعمال في اعم دوحاول تحديد حلول مثل تجنب فقدان الوظائف المهارات وقابلية اإلستخدام، وسي

  . التكيف
  
   القدرة التشغيليةالتحديات اإلقليمية القائمة على صعيد المهارات و. ١

  

   العمالة والبطالة عند الشباب ١.١

البطالة بين الشباب وتُعد .  الشباب وقبل كل شيء على مستوى العربية أوالًالدول البطالة في تركزت
 في ٥٠  البطالة في العالم إذ تمثّل البطالة عند الشباب في المتوسطمعدالتمن أعلى العربي في الحقيقة 

في العالم  الشباب  عندبطالةهذا وسجلت ال. ٢ أعلى بين اإلناثوتكون البطالة مجمل معدالتئة من الم
األراضي الفلسطينية المحتلة على سبيل المثال فقد شهدت . مستوياتال أعلىالعربي في اآلونة األخيرة 

كما . ٢٠٠٨عام ال ٪ في ٤١.٢ إلى ٢٠٠٠عام ال ٪ في ٢٢أعلى زيادة في البطالة بين الشباب من 
  البطالة فيهاانخفضت معدالت في البطالة بين الشباب باستثناء البحرين التي  زيادةًالدولمعظم وشهدت 

  .)الرسم األول. (٢٠٠٧عام ال ٪ في ٤.١ إلى ٢٠٠٠عام ال ٪ في ٨.١من 
                                                

، العربي للتشغيللمنتدى لدراسة معدة . سيةيقضايا السياسة الرئ: والعمل الالئق في المنطقة العربيةستخدام النمو واال) ٢٠٠٩(ل الدولية منظمة العم 2
  .ظمة العمل الدولية، بيروت، المكتب اإلقليمي لمن٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١-١٩بيروت، 
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  ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، مؤشرات سوق العمل، النسخة السادسة، جنيف : المصدر

  .ظمة العمل الدولية حول إحصاءات العملمنظمة العمل الدولية، قاعدة معطيات من
  

تتماش خلق وظائف كافية  فيقتصادات العربية بين المتعلمين نتيجةً لعجز اإل الشباب تتركّز البطالة عند
طلبات سوق  الفجوة بين النظام التعليمي واحتياجات ومتيشير الىهذا .  الزيادة السنوية في القوة العاملةمع 

 والخدمات والبرامج الداعمة لربط الباحثين عن العمل مع سوق العمل ، غيابالعمل من حيث المهارات
زيادة البطالة بين ل عوامل تشكّل، وبرامج العمالة من حيث االرشاد المهني والتدريب في المنشآة الخ

  .الشباب
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وسط في منطقة الشرق األ)  من العمر٢٤ و١٥ما بين الـ( معدل الخمول عند الشباب :الثانيالرسم 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٠وشمال إفريقيا للسنوات الممتدة ما بين 

  
 
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، النسخة السادسة، جنيف : المصدر
  

  

بين العام ارتفاع معدل الخمول عند الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يظهر الرسم الثاني 
 من  الخمول عند الشبابمعدلارتفع ، حيث المغرب وقد تم تسجيل أعلى زيادة في. ٢٠٠٨ والعام ٢٠٠٠
 بعض التحسينات في عدد ه جرى إدخالبيد أنّ. ٢٠٠٨عام ال ٪ في ٥٨.٩ إلى ٢٠٠٠عام ل ٪ في ٥٣.٣

 ٢٠٠٠في العام % ٦٨.٨الدول وال سيما في قطر حيث تراجع معدل الخمول عند الشباب من قليل من 
ويعود سبب هذا اإلنخفاض في معدل الخمول إلى انخفاض مشاركة النساء . ٢٠٠٨في العام % ٤٦.٩إلى 

  .مناطق أخرى في العالمفي القوى العاملة مقارنةً مع 
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الشباب في ولكن . تعزيز فرص العمل للشباب من الشواغل ذات األولوية في معظم البلدانيعتبر موضوع 
  وآفاق فرص العمل وظائفهم مستويات تعليمهمال يشكلون مجموعة متجانسة فيما تختلفقيد الدراسة  لدولا

فيتخلّون عن فكرة العديد من العمال العاطلين عن العمل بط عزيمة هالممكن أن تمن و. بشكل كبير لديهم
الشابات كثير من غير أنّه . جتماعيمما يترك آثار مدمرة محتملة على التماسك اإل العمل البحث عن

وقد ثبتت طاقتهم . نتاجية إلى حد كبير في دولهم كعمال وأصحاب مشاريع إيساهمونوالشبان في المنطقة 
  .وال بد من تعزيز دورهم هذا بشكل أقوى، ي عدة قطاعاتبتكار فوقدرتهم على اإل

  
   التعليم والتدريب المهني١.٢

بيانات فيما أظهرت ال، م على جميع المستويات على التعلي فرص الحصولفي تحسينالمنطقة نجحت 
، ومتوسط سنوات الدراسة ومعدالت ة على مر الزمن من حيث معدالت اإللتحاق بالمدارستحسينات كبير

. بتدائيلجهة التعليم اإلعاملة لتحاق من تحقيق نسبة اغالبية الدول العربية وتمكّنت . معرفة القراءة والكتابة
أن نسبة السيما .   في المنطقة العربية في المدارس الثانويةاألوالدمن  ثلثي نحو هناك معدل التحاقهذا و

. ٢٠٠٦عام ال في %٦٥ إلى ١٩٩٩م عاال في % ٥٦.٥ من في المدارسلفتيات اااللتحاق ارتفعت بين 
على سبيل مقارنةً ، سائر المناطقمقارنة مع نخفضة الفتيات بالمدارس ال تزال مسبة التحاق  ن أنلكن

  ). على اإلنترنتموقع اليونسكو: المصدر(في آسيا الوسطى % ٩٠في شرق آسيا و % ٧٥بـالمثال 
  

.  بين البلدانبحيث تصعب مقارنتها ةً التعليم والتدريب المهني محدودحولبيانات التوافر وتبقى مسألة 
 التصنيف المعياري الدولي  نسبة الطلبة في أنن تبي)الرسم الثالث(تها منظمة اليونسكو  جمعفالبيانات التي

 ١٩٩٩عام ال في ٪١٤.٥الدول العربية قد انخفضت من  في التدريب المهني في المسجلين ٣ و ٢ للتعليم
أمريكا الشمالية ومنطقة معدالت  ل التي كان مطابقا١٤.٥ً الـمعدل أما .٢٠٠٧عام ال في ٪١٢.١إلى 

 ٢٠٠٧عام ال اآلن أقل بكثير من معدالت فهو)  ٪١٤.٢(وشرق آسيا والمحيط الهادئ )  ٪١٤.٦(أوروبا 
  . على التوالي٪١٤.٢٪ و ١٣.٨والتي وصلت إلى 
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 كنسبة مئوية من ٣ و٢التقني في التصنيف المعياري الدولي للتعليم / تسجيل التعليم المهني:الرسم الثالث
  .٣ و٢مجموع التسجيل في التصنيف المعياري الدولي للتعليم 

  
  
  
  
  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   org.unesco.uis.stats://httpمنظمة اليونسكو، : المصدر
  .إن مناطق منظمة اليونسكو ال تتطابق والمناطق المستخدمة في قاعدة معطيات منظمة العمل الدولية: مالحظة

  
، وبالمقارنة مع لتدريب داخل المنطقة العربيةشر لمؤباعتبارها  هذه البيانات بحذر وال بد من التعامل مع

بأن معدالت التدريب المهني في تعليم المرحلة الثانيوة ر مصادر وتقد. في الوقت عينهالمناطق األخرى 
تشمل أنواع اخرى من ال  البيانات وهذا وباالضافة بأن معظم مصادر. ٣من الطالب% ١٠يشكل أقل من 

مؤسسات التدريب بالتدريب المستند إلى   وبشكل منهجي المنشأةالتدريب مثل التدريب على مستوى
  .٤الخاصة والعامة منها وعلى نطاق واسع

  

                                                
  .٠٥٣٤تقويم ظرفي، مناقشة سياسة البنك الدولي اإلجتماعية، دراسة رقم : ، توظيف الشباب في منطقة الشرق األوسط٢٠٠٥قباني وكوثري،   3
  
٪ ٢٢٪ في مصر و ٢٧كو بحوالي إن حصة التدريب المهني والتقني على سبيل المثال من مجموع التعليم الثانوي قد قدرت من قبل منظمة اليونس  4

  ).٢٠٠٧معطيات منظمة اليونسكو حول التعليم العالمي، (٪ في المغرب ٦٪ في تونس، و ٨٪ في الجزائر، و ١٢في ليبيا، و 
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من % ١٠نسبة الـ فهل يجب اعتبار.  هذه البياناتستنتاجات منإله من الصعب استخالص اأنّوكما 
التعليم الثانوي  إن حصة؟ حصة التعليم الثانوي في مجال التدريب المهني منخفضة أو مرتفعة جداً

 عتقاد بأن المرتفعة نسبياً قد تعكس التفضيل اإلجتماعي للمسارات األكاديمية للتعليم، أو اإلاألكاديمي
ومن الممكن أن .  مسار بديل للعمل المنتج والالئق كونه منالتدريب المهني مرادف للفشل الدراسي بدالً

  . الماليةيتخطّى قدرة الطالبلتدريب الذي ي نوعية التدريب المهني أو ا على تدنّ مؤشراًتكون
  
نا نتوقع أن نرى ، فإنّالمناسبة الحتياجات سوق العملجيدة والنوعية على ال التعليم العام والمهني حافظ ذاإ

 المنطقة دولالبيانات المتاحة بالنسبة لبعض لكن . انخفاض معدالت البطالة في مستويات التعليم العالي
 من أماّ العاملون. للبطالة األكثر عرضة لثانوي همالعاملين من ذوي التعليم اف:  مختلفاًاًاتجاهتظهر العربية 

وال خيار لديهم سوى قبول يستطيعون البقاء عاطلين عن العمل فال معدومة ال أو المحدودذوي التعليم 
ت البطالة معدالفي الطرف اآلخر من الطيف، فإن . النظاميقتصاد غير وظائف منخفضة األجر في اإل

فرص العمل في القطاعين الرسمي  لجهة انتظار  من قبل الشباب المتعلمينالمرتفعة قد تعكس تفضيالً
  أنشير إلىعدد قليل من البلدان في المنطقة ت، كما هو مبين في الجدول األول، فإن بيانات ولكن. والعام

العاطلين عن  فإن معظمفي الواقع ، و. وي الحاصلين على التعليم الثانأعلى معدالت البطالة تتركز بين
حول كثيرة  يثير تساؤالت العمل هم من ذوي المهارات المحدودة أو التعليم المتوسط أو الثانوي، مما

  .نوعية أو أهمية التدريب الذي تلقوه
  

 في دول)  سنة١٥-٦٤(معدالت البطالة بحسب المستوى التعليم للسكان في سن العمل : الجدول األول
  مختارة ضمن المنطقة العربية
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  ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، النسخة السادسة، جنيف : المصدر
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 المرتبة تحتّلالمنطقة العربية ات العمرية والمستويات التعليمية، فإن  جميع الفئأما على صعيد متوسط
في % ٩.٩ إلى ١٩٩٧م عاالفي % ١١.٨والتي تراوحت من ، األولى من حيث معدالت البطالة عموماً

 ١٩٩٨العام  في مستويات عالية فوصلت في المنطقة عند النساء معدالت البطالة وسجلت. ٢٠٠٧عام ال
 ٢٠٠٨العام في انخفضت ، بينما ألوسط وشمال أفريقيا على التوالي في الشرق ا%١٨.٣ و ١٦.١ إلى
يناير /كانون الثاني، اإلقتصاديةذج نماالتجاهات منظمة العمل الدولية، ا(على التوالي % ١٦.١ و١٣.٤إلى 

٢٠٠٩(  
  

 خصوصاً وأن بيانات التعليم في القوة العاملةالنساء مشاركة عاجزاً عن تفسير انخفاض التعليم ويبدو 
ومع . والتعليم العالي ال تظهر تفاوتات كبيرة بين معدالت التحاق الذكور واإلناثالثانوي والتدريب المهني 

:  في العالمعلىاألوسط بين النساء والرجال في الشرق األالعمالة لنسب السكان  الفارق في ذلك، يبقى
بالنسبة للرجال في % ٨١.٧ مع للنساء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقارنةً% ٢٤.٧ و٥٢.٦

، اإلقتصاديةنماذج التجاهات منظمة العمل الدولية، ا (وشمال افريقيا على حد سواءمنطقة الشرق األوسط 
 إلى التركيز تحتاجلمرأة  الدول التي ترغب في زيادة فرص عمل اويبدو أن). ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني

  . التعليم األساسي والمهني لتحفيز هذا التغييرغيرعلى قضايا أخرى 
  

  في العمل نتاجية اإل ١.٣

 الممتدة الفترةخالل إلنتاجية  في اشهدت زيادةًعربية منطقة الال معظم الدول في نيشير الرسم الرابع إلى أ
 منطقة سائر دولتغيير بين أعلى نسبة  سجلت قطر التي  وال سيما دولة٢٠٠٨ والعام ٢٠٠٠ما بين العام 

، ومع ذلك. يركيم دوالر أ١٩٩٠في  ٣٠٣٢٨أو ) ١٩٩٠=١٠٠ (٢٣٦.٨ وصلت إلىالشرق األوسط 
  .اإلمارات واليمن انخفاضات طفيفةو عرفت كّل من سوريا
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  )١٩٩٠=١٠٠( قياس اإلنتاجية وفقاً لناتج كل فرد عامل :الرسم الرابع
 

  
  ٢٠٠٩المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، النسخة السادسة، جنيف، . منظمة العمل الدولية: المصدر

  

نطقة يبقى معدل نمو اإلنتاجية المتواضع والذي لم يتخطَّ في مختلف أنحاء المسمية واألهم من اإلنتاجية األ
ويعتبر هاذان . في شمال إفريقيا% ١.٤في الشرق األوسط والـ% ١.٨العربية وفي أفضل األحوال الـ

هذا وتتجاوز منطقة %. ٢.١المعدلين ما دون المتوسط السنوي لمعدل النمو في العالم والذي يصل إلى 
% ١.١لكاراييب بفارق الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتيرة النمو في أمريكا الالتينية ومنطقة بحر ا

  ).الرسم الخامس(
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  ٢٠٠٠-٢٠٠٨مستوى اإلنتاجية ومعدل النمو،  :الرسم الخامس
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩مايو /منظمة العمل الدولية، إتجاهات النماذج اإلقتصادية، أيار: المصدر
  

نمو لى نمو مرضٍ على صعيد طقة العربية لم تؤد إنجازات في مجال التعليم في جميع أنحاء المنإن اإل
هو جية فينذر بالسوء كون نمو االنتاجية انخفاض معدل اإلنتاأما .  في العمل واإلنتاجيةفرص العمل
  .تحسين األجور ومستويات المعيشةير إمكانية  توفمسؤول عن

  
 جهة فمن.  مفرغةًيخلق حلقةًطلب على المهارات مما انخفاض الب اإلنتاجية  انخفاض النمو فييرتبط

يل من حوافز الباحثين عن قلالعرض في سوق العمل، يمكن لمعدالت البطالة المرتفعة بين الخريجين الت
 على صعيد اإلنتاجية،  في خسائريتسبب اإلستثمار في التعليم، بدوره. العمل لإلستثمار في مجال التعليم

 المنطقة ال تزال منحازة لجهة قتصاداتا، فإن أما على صعيد الطلب. قتصادي من النمو اإلحدمما ي
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 غالبية مما يؤدي في النهاية إلى خلق) بما في ذلك العقارات( اإلنتاجية المنخفضة  ذاتستثماراتاإل
  . ٥ المتدنيةذات المهارات واألجورالوظائف الجديدة 

  
ص العمل، إحدى العوامل الالزمة لتحسين اإلنتاجية وفر التعليم وتنمية المهارات وعلى الرغم من تشكيل

 بيئة  وتهيئةألخرى المؤيدة للعمالة سياسات اإلقتصاد الكلي اوتشمل العوامل. كافيةتبقى غير ها نّإالّ أ
  ومعايير الصحة والسالمة،،مؤاتية للمؤسسات المستدامة، واحترام حقوق العمال، والمساواة بين الجنسين

  .٦ التحتية العامة خصوصا في البنيةستثماراتوالحوار اإلجتماعي، واإل
  

  حواجز تلبية الطلب على اليد العاملة ١.٤

  الجهودحسبوتوفير اليد العاملة ب تتصل  مسألةًعند معالجتهافترض المسائل المتعلقة بالمهارات غالباً ما تُ
اال أن . آثار مأساوية وبين فرص العمل وبالتالي، يترك موضوع الربط بينهم. د الشباب لسوق العملعداإل

ال  ،الطلب على الوظائفففي غياب . يواجه المنطقة الذي تشكّل صعوبة خلق لفرص العمل، ةهناك مشكل
  . أن تنجحتنمية الموارد البشرية ستراتيجيةال يمكن

  
 ومستداماً بلغ  نسبياً قوياً، نمواً المالية العالمية األزمة نشوءقبل، و٢٠٠٠شهدت المنطقة العربية منذ العام 

مستوى هذا النمط ويمثّل . لطفرة النفطية وارتفاع أسعار الطاقةغالبيته نتيجةً ل، جاء في %٦ و٥ما بين 
 النمو أقوى  هذاقد كانو%. ٤ إلى ٣.٥ بنحو يقدر  من النمو يفوق ما عرفته المنطقة في التسعيناتأعلى
 من سمات الطبيعة المتقلبة لعائدات النفط سمة أخرىبدورها، تشكّل .  الغنية بالموارددول المنطقةفي 

االنخفاض الحاد األخير في األسعار الدولية للنفط في خضم األزمة المالية مع ظهور النمو في المنطقة 
، فال يمكن اعتباره مولداً كثيفاً للعمالة في حد ذاته، في وقت تحتاج القطاع النفطيأما . من جديدالراهنة 

 العاليةعوائد التستخدم  إلى سياسات متعمدة لخلق فرص العملقتصادي صادرات النفط التي تقود النمو اإل

                                                
 لالعمرص فخلق لسياسات الوقائع واللمحة عن :  في الدول العربية العالميةاألزمة المالية واإلقتصادية واإلجتماعية). ٢٠٠٩(تزاناتوس، ز   5

المكتب اإلقليمي التابع لمنظمة . ٢٠٠٩، ٢١-١٩أكتوبر /، بيروت، تشرين األولللتشغيلدراسة مقدمة إلى المنتدى العربي . والحماية اإلجتماعية
   .العمل الدولية، بيروت

  ).المرجع سابقا (٢٠٠٩ تزاناتوس، ز   6
  



 12 

قتصادية التي تعزز فرص العمل لتحتية لتنمية المعارف والمهارات، و للسياسات اإلستثمار في البنية الإل
  .٧وزيادة اإلنتاجية

  
  معدالتكما أن.  بشكل موحدعبر البلدان وعبر شرائح مختلفة من السكانلم يأت تأثير النمو على العمالة 

 على الرغم من النمو السكاني ٢٠٠٣عام ال في المنطقة العربية في المتوسط منذ تالبطالة قد انخفض
، وإلى حد أكبر في  الخليجي نسبة البطالة في بعض دول مجلس التعاونتعمن جهتها، ارتف. السريع

نشوء األزمة  قبلو .راق واألراضي الفلسطينية المحتلة العوتحديداًالبلدان المتضررة من الصراعات 
 العربية المتحدة والبحرين ماراتاإل(اً للعمالة  دول مجلس التعاون الخليجي نموعرفت سائر، المالية
 اليد العاملة مثل الجزائر تليها المغرب  في بعض الدول التي تكثر فيها نسبياً، مع نمو مرتفع)وقطر
  .٨وتونس

  
احتماالت تؤثر على ، ود في المنطقة العربيةوإن دلّت هذه الحال على شيء فعلى وجود عدد من القي

وظائف ل مولدةغير قتصادات التي هي إما بطبيعة أسواق العمل واإل يتعلّقهذا . الطلب على اليد العاملة
التي ال تقدم قيمة مضافة في مجال تنمية و منتجة لوظائف ذات المهارة المنخفضةجديدة للداخلين الجدد أو 

إلى ستثمار في تنمية الموارد البشرية المعتمدة على اإلالعديد من الدول يسعى ، وفي الواقع. المهارات
 تزايد معو). مثل صناعة البناء والتصدير(قتصادي التي تتطلب مهارات منخفضة اختيار مسارات النمو اإل

يراد  نهاية استزيادة عدم التوافق بين العرض والطلب وصوالً إلى المرجح بات من، المتعلمةقوة العمل 
الذي يركّز على قتصادي عن التخطيط اإل هذا مثال. اهرين أو ذوي المهارات المحدودةالعمال غير الم

ستثمارات في مجال تنمية الموارد المنفصل في الواقع عن اإل، وال سيما النمو الذي تقوده الصادرات، النمو
  .قوة عمل مثقفة وماهرةالبشرية التي تهدف إلى خلق 

  
  
  
  

                                                
 دراسة مقدمة إلى المنتدى العربي .قضايا سياسية أساسية: ئق في المنطقة العربيةالنمو والعمالة والعمل الال). ٢٠٠٩(منظمة العمل الدولية   7

  .المكتب اإلقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية، بيروت. ٢٠٠٩، ٢١-١٩أكتوبر /للعمالة، بيروت، تشرين األول
 دراسة مقدمة إلى المنتدى العربي .قضايا سياسية أساسية: النمو والعمالة والعمل الالئق في المنطقة العربية). ٢٠٠٩(منظمة العمل الدولية   8

  المكتب اإلقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية، بيروت. ٢٠٠٩، ٢١-١٩أكتوبر /للعمالة، بيروت، تشرين األول
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  الشباب في المنطقة العربية والقدرة التشغيلية لدى مهارات تنمية الى علألزمة اإلقتصادية ر ااثآ. ٢

  

  لمحة موجزة عن تأثير األزمة على العمالة في المنطقة العربية٢.١

جاء  اتأثيرهلكن . نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مبظاللها علىقتصادية العالمية لقد ألقت األزمة اإل
في وقت يجمع الباحثون على قدرة المنطقة في التعافي بشكل ، سبياً مقارنةً مع سائر مناطق العالممحدوداً ن

نظراً لكون هذه األخيرة  تأثّر الدولمدى هذا ويختلف . سريع ما لم تتعمق هذه األزمة وتتفاقم بشكل أكبر
الدول ادرات النفط في بعض الخسائر في العائدات من صأما . من الدول المنتجة أو غير المنتجة للطاقة

مالية الحتياطيات اإل  ومع ذلك، من شأن.الناتج المحلي بمقدار الربعإجمالي قد أسفرت عن انكماش ف
هذه لخروج من  باسمحدهار من قبل معظم دول الخليج أن تزالتي تراكمت خالل سنوات اإلكبيرة ال
حيث تقّل ،  والعراق واليمن وسلطنة عمان دبيإمارةغير أن هذه النظرة التفاؤلية ال تطال . زمةاأل

التي عانت و ٩ المستوردة للطاقةباتت الدول، من ناحية أخرى. السكانعدد يكثر أو /احتياطيات الطاقة و
 %١٠ إلى ٥ما بين  على انقاذ  اليوممن ارتفاع أسعار السلع األساسية على مدى السنوات األخيرة قادرةً

النخفاض في الصادرات اويأتي التوازن نتيجة .  النخفاض أسعار الطاقةناتجها المحلي نتيجةًإجمالي من 
لم تنج من فالمنطقة العربية أما الدول المستوردة للطاقة في . ١٠ والسياحة والتحويالت الماليةالصناعية

مالية  في التجارة الدولية واألسواق الهاندماج لمحدودية اعالمي نظراًالركود ال الشديد الذي خلّفهتأثير ال
  .العالمية

  
 لألزمة في المنطقةاألثر اإلقتصادي الحقيقيل من أهمية التركيز على اآلثار المالية لألزمة فقط يقلّلكن  .

 وإلى. ٢٠٠٨عام  مع المقارنةً% ٥٠ أي بنسبة ،١١%٣.٦، انخفض النمو في مصر إلى ٢٠٠٩العام في ف
  جزئياًمما يفسر، جاالت التجارة والسياحةروبا في مأوب بشكل وثيقمصر ، ترتبط تونس والمغربانب ج

  .شدة تأثير األزمة على االقتصادات الحقيقية
  

                                                
  .األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة والمغرب وتونس ولبنان  9

  : متوفر على الموقع اإللكتروني التالي. مالية العالمية على الشرق األوسط وشمال إفريقيامدى تأثير األزمة ال) ٢٠٠٩(لوي . براخ وم. ج  10
/dl/de.hamburg-giga.www://http.pdf .0901_international_gf/pdf/publikationen/content=/d?php.download   

11  ��: ���وق ا��� ا�و ��������د ا� ).٢٠٠٩أ+*() /&%$�ن(!  �� ا
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العمال اآلتية منالتحويالت المالية الدول على صعيد  لهذه االقتصادات االنخفاض المتوقع في هذه واألهم 
 في  كبيراً وتلعب دوراً، من مصادر الدخل هاماًل مصدراًالتحويالت تمثّفإن هذه . المهاجرين في أوروبا

وقد شهدت أكثر الدول المستقبلة لليد العاملة وتحديداً إمارة .  المانحة لليد العاملةاالقتصادات الوطنية للدول
 العمل وذلك بسبب إلغاء أو تعليق من اعيلعمال المهاجرين ونزوح جم من تسريح ل كبيرةً، موجةًدبي

  .مشاريع البناء الكبرى بعض
  

طبيعة األزمة المنتظمة وفي ظّل تحديثات ال وغياب، ب البيانات المتعلقة بسوق العملوفي ظّل غيا
لذا، ال بد من بذل المزيد من . تأثير األزمة على االقتصاد الحقيقيالمتطورة، بات من الصعب تقويم 

التي طقة مع الخصائص الهيكلية ألسواق العمل في المن ذلك، مقارنةً ومع.  الوضع ومعالجته لرصدالجهود
، ودعم القدرات لحماية الفئات األكثر ضعفاً اتباع نهج أكثر استباقاًيجب ، استعرضت في القسم السابق

عتبار أن تأخذ في اإلألزمة ل ويتوجب على عملية اإلستجابة. للعمال والشركاتاالقتصادية واإلنتاجية 
مع حاجة ، وة لسوق العمل من ناحيةمع الطبيعة المتغيراحتياجات العاملين لتكون قادرة على التكيف 

  .من ناحية أخرىفيها  الشركات إلى االحتفاظ بالعاملين
  

  ميثاق الوظائف التابع لمنظمة العمل الدولية والمهارات وعمالة الشباب:  اإلستجابات العالمية٢.٢

 لتطوير المبادرات يداً مفير إطاراًمنظمة العمل الدولية العالمية توفل  العالمي للوظائف التابعميثاقيمكن لل
 أن يساعد على المدى ، ولكن أيضاًأثر األزمةليس فقط إلقليمية التي من شأنها أن يعالج، الوطنية وا

يز حفت الى توجيه السياسات الرامية إلى ويهدف الميثاق.  ل أعمال التنمية للدول العربيةالطويل جدو
كما . ية االجتماعية للعاملين وأسرهمة الحما، وتوليد فرص العمل وتوفير أرضياإلنتعاش اإلقتصادي
 بالتالييمهد ، والدولاألزمة في مختلف انتشار نتعاش االقتصادي والحد من خطر ويسعى إلى دعم اإل
إلى تطوير استراتيجيات قصيرة  يؤدي الميثاق المثل هذا فإن  .أكثر إنصافاًومستدامة الطريق أما عولمة 

اقتصادات أكثر األزمة، ويرسي أسس انتقال ب، بل يتصدى أيضاً آلليات لألزمة فحس األمد لإلستجابة
كما . اإلنفاق وهو ال يقوم حول كمية األموال التي يتوجب على الحكومات إنفاقها بل حول كيفية. استدامة

 بشكل جماعي لمواجهة األزمة العالمية  العمال وأرباب العمل على العمل معاًويدعو الحكومات ومنظمات
 حثًكذلك، ي. لوظائف من خالل السياسات التي تتوافق وبرنامج منظمة العمل الدولية حول العمل الالئقل

، وبرامج العمل الخاصة ة األساسيةستثمار في البنيومات على النظر في عدد من الخيارات مثل اإلالحك
، لدول النامية وال سيما في اويمكن لهذه التدابير. وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية والحد األدنى لألجور
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 التدابير ةترجمأما التحدي فيقوم على . ة في تحقيق اإلستقرار اإلقتصاديهماسالحد من الفقر والم
، فعاالًاً جتماعياً احواريتطلب  نصوص عليها في الميثاق وتطبيقها على الصعيد الوطني، األمر الذيالم

   .ت متفاوتة في المنطقة العربية في درجاجد إالّاوت ال ت قويةعملسوق ومؤسسات 
  

 كما وأنّه. وظائف مسألة تطوير المهارات وقدرة المؤسسات على االحتفاظ بفرص العملالميثاق ويتناول 
واتحادات وبما يتطلب ذلك دور للمجتمعات المحلية، القطاع الخاص ب تسريح العمال  لتجنّر إطاراًيوفّ

 ه سياسات سوق عمل ناشطتنفيذ"لطويلة األجل من خالل الة ادعو الى الحد من خطر البطهذا وي. العمال
 في القطاع العام بحيث تشغيلة الموارد المتاحة لخدمات ال، وتعزيز الكفاءة وزياد سليماًوموجهة توجيهاً

تنمية المهارات وبرامج  ةالمهنيالبرامج تنفيذ "وهو يدعو أيضاً إلى . " الدعم الكافياحثون عن العملالبيلقى 
القدرة  وصقل المهارات لتحسين  العمال ورفع مستوى المهارات تنمية مهاراتستثمار في، واإلياديةالر

وال . "لفئات الضعيفةفقدان وظائفهم ولمن  وظائفهم أو للمعرضين لخطر  للذين فقدواخصوصاً، التشغيلية
ل ودعم المؤسسات في ب فقدان فرص العم مسألة تجنّالميثاق يعالج أيضاًبد من اإلضافة إلى أن هذا 

مة جيداًالحفاظ على القوى العاملة من خالل برامج مصم.  
  

. ١٢عمليات تسريح العمالارتفاع التصدي الى ية أداة لتتناول على وجه منظمة العمل الدولهذا وطورت 
:  جديدة تشملوظيفة حتى العثور على وظيفةال فقدان ستّ مراحل مختلفة من دورةهذا الدليل ويحدد 

؛ مرحلة البحث المكثّف عن عمل؛ مرحلة اكتساب مهارات جديدة؛ مرحلة اإلبعاد، حتسريالرحلة ما قبل م
دليل الضوء كما ويسلّط هذا ال. جديدةالوظيفة الالتكيف مع ومرحلة ؛ أو المدخرات/مرحلة استنفاد الفوائد و

  .ةً جديدامل وظيفةً العمشورة بعد بدءدعم والال  البرامج تقديمعلى مواصلة
 

فإن عملية .  مرحلة انتقالية في دائرة البطالةتشكّل إعادة التدريب التي علىجزء من هذه الدورة ويرتكز 
 على  كبيراً أن تضع ضغطاً أيضاًهايمكنولكن ، فرص التشغيل آفاقتحسين تسم بإمكانية  ت التدريبإعادة

بعد فترة ة صفوف الدراسلرجوع الى اضافة الى ذلك فتشكل اعادة التدريب ا.  وأسرهمسرحينالعمال الم
معظم العمال يشعر ، ليس من المستغرب أن  مرور كل هذا الوقتبعدف. عقدانقطاع طويلة دامت أكثر من 

في المدرسة أولئك الذين كانت لهم تجارب سيئة صفوف الدراسة، في حين سيواجه بالقلق من العودة الى 
  . الثقة بالنفسأزمة حقيقية على صعيد

                                                
  :منظمة العمل الدولية، جنيف، متوفر على الموقع التالي. دليل لتسريح العامل) ٢٠٠٩. (هانسن، ج  12

http://www.ilo.org/skills/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_103594/index.htm 
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بعض العمال د يتمتّع مثال ق ف. لدخول برامج إعادة التدريب الكثير من الدعم إلىالعمال عادة  يحتاج
لمتابعة حياتهم اليومية في وظائفهم  القراءة والكتابة والرياضيات بمستوى كاف من مهارات سرحينالم

بعض كما ويفتقر . يحصلوا على مساعدة إضافية خصوصاً إن لم الدراسيةالصفوف، ولكن ليس في القديمة
يصعب عليهم  اًإعادة التدريب خياروبالتالي، يصبح موضوع .  والكتابةالقراءةعلى إلى القدرة العمال 
ة أو الكتابة أو استخدام األرقام، فقد ال يرغبون  على القراءوإذا شعر العمال بالقلق حيال قدرتهم. انتقائه

غير بشكل  أو لمراكز االنتقالية أن تبدأ رسمياًمكن لمن جهتها، ي. في برنامج إعادة التدريبباإلنخراط 
التأكيد  هاكما يمكن.  التغلب على هذا الحاجز على رفع مستوى المهارات لمساعدة العمال بصفوفرسمي
  . المهارات األساسيةمن حيث تعالج احتياجات العمال المتوفّرة البرامج التدريبية  أنعلى
  

  لصلة بالمهارات وقابلية اإلستخدام  االستجابات اإلقليمية ذات ا٢.٣

لتخفيف  مختلفة نهدف إلى اتدابيراتّخذت حكومات كثيرة في المنطقة في محاولة منها لإلستجابة لألزمة 
 عن نقص التأثير المنهجي الناشئ الحد من من أجلعلى القطاع المالي وتم التركيز تحديداً . اآثارهمن 

قتصادي على المستوى ة والنقدية للحفاظ على النشاط اإلدابير الماليالتقد أدخلت دول عديدة و. االئتمان
  .١٣اإلنفاق العاموفيما جرى التخلّي عن العديد من المشاريع، عمدت الدول إلى زيادة . الكلي

  
ستجابة لجهة اإل  ملحوظاًهتماماًا بتنمية المهارات تلك المتعلقة برامج سوق العمل وخصوصاًوالقت 
  .بعض الدوللستجابات افيما يلي نعرض و  .لألزمات

 
  البحرين 

وزارة العمل إلى وتشير . عادة العمال الذين فقدوا وظائفهمإل" الحق في العمل " حملةبدأت نقابات العمال
فتمت مناقشة : للتصدي آلثار األزمةوثيقة مع غرفة التجارة واتحاد نقابات عمال البحرين العالقات ال

جتماعي الثالثي من خالل قنوات في الحوار اإلعمال وتحسين ظروف العمل القضايا المتصلة بحماية ال
 على وزارة العمل حالياً وتعمل .مخصصةالجتماعات إلمختلفة مثل اللجان المشتركة والمجالس الثالثية وا

ريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والذي يتضمن إعادة إعداد برنامج جديد لتعزيز فرص توظيف خ
) أ(ستجابة لألزمات لتسهيل اإلتدابير التكميلية وتشمل ال. ودعم الدخل والتدريب على الوظيفة، التدريب

برامج  المهني ضمن إدماج عملية التوجيه) ب(، الوظائف المصرفية في وزارة العملرفع مستوى 
                                                

  .ذكور آنفاًلمزيد من التفاصيل، أنظر مرجع تزاناتوس الم  13
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 التدريب توسيع فرص) د(في خطة التأمين ضد البطالة، وللمرة األولى إدراج طالبي العمل ) ج(؛ التدريب
  .للباحثين عن عمل

  
   العراق

 القروض القصيرة والمتوسطة للعاطلين عن العمل لمساعدتهم تسعة مصارف، توفير بمساهمة سوف يتم
 ألف دينار مع معدل فائدة ٢٥ و٥٠٠٠ما بين لقرض ويتراوح مبلغ ا. على إطالق مشاريع استثمارية

  %.١٠صل الى أقصى ي
  

  األردن 
 المهارات المهنية والتقنية والتكنولوجية الالزمة  بتقويمشتراك مع أرباب العملباإلمل وزارة العسوف تبدأ 

شركة لتوظيف وقد تم إنشاء . العمالقة بغية تكييف التدريب والمشاريع/في الصناعات الجديدة الناشئة
ن أيضا  من سكان وادي األردن الذين سيحصلونحو ألفوتدريب العاملين في القطاع الزراعي لتوظيف 

كما وسيتم .  لنظام الحد األدنى لألجورعلى الضمان االجتماعي والتأمين الصحي ورواتب شهرية وفقاً
 من العمالة الوافدة، ودعم  ألصحاب العمل الذين يوظفون األردنيين بدالًلتقديم الحوافزتدابير أخرى اتخاذ 

ويهدف . ف المعنية بشأن تشريعات العملالمشاورات مع األطرااعتماد  و،تحاد العام لنقابات العمالاإل
.  بين الشبان والشاباتخصوصاً، ومشروع التوظيف والتدريب الوطني إلى الحد من البطالة في األردن

تم مختص في وزارة العمل و بقسم  مصحوبا٢٠٠٩ًعام الفي " تجار بالبشرلمكافحة اإل"هذا وصدر قانون 
األردن لتشجيع العمالة في قطاع كذلك، تشكّلت لجنة . جار بالبشرتالتخطيط إلنشاء ملجأ لحماية ضحايا اإل

  .الثانويما دون  التعليم العمال ذوي مستوى، وإدراج ةالزراع
  

  موريتانيا 
 عمل آالف شاب عاطل عن العمل، ودعم صندوق تعزيز فرص ٤ تعمل الحكومة على تدريب وتوظيف

  منذ محظورةباتت لمتابعة ممارسات الرق التي عبوديةالوضع استراتيجية لمكافحة آثار وقد تم . الشباب
  .٢٠٠٨عام ال
  

  المغرب 
لمغرب مزايا تنافسية التي لمجاالت الأي " (ية العالم المغربوظائف"ة على خطة الطوارئ الثانيتركّز 
 ٢٢ فهي بصدد إنشاء  الحكومةأما). ارات والطيران واإللكترونيات وصناعة السيالتصدير، مثل فيها
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وظيفة جديدة  ألف ٢٢٠للمستثمرين بهدف خلق " المواقع المضيفة" متكاملة والعديد من  صناعيةمنصة
كبار المسؤولين في  الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية في خطة الطوارئ  وتشمل.٢٠١٥عام البحلول 

  .مجتمع المدني، واألحزاب السياسية والنقابات العمالية وال)الحكومة والبنك المركزي(لرسمية السلطات ا
  

  سلطنة عمان 

 عن االعتماد على النفط قتصاد بعيداًالى تنويع اإلقتصادي تهدف الخطة المقبلة وبرنامج اإلصالح اإل
تحقيق الحكومة تكثيف الجهود من أجل وتعتزم . لنمو السكاني السريع، وخلق فرص عمل للشباب ولوالغاز

  .نيينفرص العمل للمواطنين العماأهداف القطاع الخاص 
  

ز في اطار تشجيع عمالة الشباب اعتمد منهج تعرف الى عالم األعمال كمنهج وطني رسمي في التدريب 
  . المهني وهو يدرس في معاهد تدريب وزارة القوى العاملة وذلك بهدف تنمية ثقافة الريادة عند الشباب

  
  المملكة العربية السعودية 

  
 برنامج وستقوم أيضاً بإعداد. الجامعات والمدارس الثانويةوزارة العمل مكاتب التوظيف في سوف تفتح 
، السعوديين ع، من بين أمور أخرى من شأنها أن تشج،ضعت مؤخراًتوظيف واستراتيجية عملي لتنفيذ 

 . وحائل والمدينة المنورة وجيزانغل الوظائف التي توفرها المدن اإلقتصادية الضخمة في رابغشعلى 
في صندوق تنمية الموارد ، وإنشاء وحدات نسائية  دعم برامج األسر المنتجة الجديدةستراتيجيةوتتضمن اإل

  .البشرية
  

هناك خطة عند  المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني إلدخال منهج تعرف الى عالم االعمال على 
 على فتح موتشجيعهمناهج التدريب المهني وذلك من أجل تنمية ثقافة الريادة لدى الشباب السعودي 

  .لتخرجمشاريعهم الخاصة عند ا
  

  تونس 
لتقاعد لموظفي القطاع العام باسمح  من شأنه أن ي٢٠٠٩يونيو / حزيران فياً جديداًطرح البرلمان قانون
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سوف تقدم الحكومة ، افة إلى ذلكباإلض. لشبابا فتح أبواب العمل أمامحتى يتسنى ) ٦٠قبل سن (المبكر 
  .على بدء أعمال تجارية صغيرة وللحد من نسبة البطالة بين المتخرجينالقروض لمساعدة األفراد 

  
   ومقترحاتإستنتاجات. ٣

ان اقتصاد منخفض المهارات ومتدني االنتاجية ومنخفض األجور، اقتصاد ال يمكن ان يكون مستداما على 
 من عدم كفاية التعليم ان هذه الحلقة المفرغة. المدى الطويل، كما أنه ال يتمشى مع هدف تخفيف حدة الفقر

وسوء التدريب وانخفاض االنتاجية وسوء نوعية الوظائف وتدني األجور، هي التي يقع في براثنها الفقراء 
العاملون وهي التي تستبعد العمال الذين ال يتمتعون بمهارات مناسبة من المشاركة في النمو االقتصادي 

 أيضا تأثيرا سلبيا على القدرة التنافسية للمنشآت األمرذا ويؤثر ه. والتنيمة االجتماعية في سياق العولمة
  .وقدرتها على اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية

  
 توافرهما، أن تولد في مقابل ذلك، w ويمكن الستراتيجية اقليمية قائمة على تحسين نوعية التعليم والتدريب

ى االبتكار وزيادة االنتاجية ونمو المنشآت والتغير حلقة حميدة يغذي تطوير المهارات فيها القدرة عل
 التنافسية، وكلها أمور الزمة الستدامة وتعجيل خلق ةالتكنولوجي واالستثمار والتنوع االقتصادي والقدر

  .العمل الالئقسياق الطريق نحو وظائف أكثر وأفضل في سياق 
  

 .ن االستجابة لألزمة االقتصادية الحاليةونبغي أن يشكل التركيز على الشباب وتطوير المهارات جزءا م
ضمان أن ينتقل العمال انتقاال ايجابيا الى عمل : ، يتسم بجانبين همالألزمةالتخفيف من اآلثار السلبية ان 

. جديد والتخفيف من التكاليف االجتماعية واالقتصادية التي بفرضها التغيير على العمال والمنشآت والبلدان
بعض  و آليات التالية موجودة  مجموعةقتضي االنتقال السلس الى عمل جديد أن تكونوبالنسبة للعمال، ي

  :منها ما يلي
  

السابقة المكتسبة في العمل بحيث قرار وتصديق التعلم والتجارب نظم االعتراف بالمهارات ال -
 هارات قابلة للتداول من االنتقال بسهولة الى وظائف جديدةمتمكن العمال الذين يتمتعون بل

  ،داخل المنشأة والى وظائف وصناعات أخرى على حد سواء
توافر إعادة التدريب واالرتقاء بالمهارات من جانب الحكومات أو أصحاب العمل من خالل  -

 التزام العمال بالتعلم المتواصل عن طريق استخدام هذه الفرص،
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ناسب ، بما في ذلك الحصول على معلومات سوق العمل في الوقت المخدمات التشغيل -
   .واالرشاد بشأن المسار المهني وخدمات التوظيف

االستثمار في برامج اعادة تدريب العمال لضمان ان يكون العمال قادرون على االرتقاء  -
 .بالكفاءات الموجودة واكتساب معارات جديدة

ابقة تمكين مؤسسات التدريب المهني والتعليم العالي من االعتراف بالتعليم والتجربة العملية الس -
  .كعامل مساعد على الدخول الى التعليم المهني والعالي

   
  
 
 
 


