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مــن الســلطات الوطنيــة المعيَّنــة، وكــذلك تــم بثهــا مــن خــالل مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة ومكاتبهــا فــي البلــدان ســلطة 
بلــدًا قــد أبلغــت عــن  ٤٨، كانــت الســلطات الوطنيــة المعيَّنــة فــي ٢٠١٢/ ســبتمبر واألقــاليم والمنــاطق. وبحلــول أيلــول

تقريـرًا عـن اإلقلـيم  ٣٥تقريـرًا صـدر  ٤٨رير البـالغ عـددها تنفيذ المدونة باستخدام استمارة التبليغ الوطنية. ومن التقـا
  الشكل).انظر األوروبي (

  
  التعاون

  
دعمـــت األمانـــة التعـــاون بـــين أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددين بمـــا فـــيهم المؤسســـات الحكوميـــة واألكاديميـــة   -٥

إليـه المدونـة. وقـد ومنظمات المجتمع المدني وشبكاته، من أجل تعزيز العمل الخاص بالدعوة والتحليل الذي دعت 
نظم اإلقليم األوروبي على وجه الخصوص نطاقًا من األنشطة أسفرت عن خارطة طريق لتنفيذ المدونة فـي اإلقلـيم 

 La Red Iberoamericana de Migración deاألوروبي. وتشمل التطورات األخرى الجديرة بالذكر إنشاء شـبكة 
Profesionales de la Salud ة األمريكية المعنيـة بهجـرة المهنيـين الصـحيين) تحـت قيـادة األمانـة (الشبكة األيبيري

التقنيــة لــوزارة الصــحة العموميــة فــي أوروغــواي ودعــم المفوضــية األوروبيــة؛ وتيســير الحــوار بــين أصــحاب المصــلحة 
ع لجنـة )؛ والمناقشـات مـ٢٠١٢على الصعيد الوطني (على سبيل المثال ما تم في بلجيكا وألمانيا وٕايطاليا في عـام 

)؛ وٕاقامة مدرسة صيفية عن الهجرة واألخالقيات فـي جنيـف بالتعـاون ٢٠١٢التنمية في البرلمان األوروبي (مدريد، 
مـــع مؤسســـة بروشـــيه وجامعـــة جنيـــف وجامعـــة هارفـــارد. ونشـــطت منظمـــات المجتمـــع المـــدني نشـــاطًا متزايـــدًا علـــى 

نتبـاه السياسـي إلـى قضـايا القـوى العاملـة الصـحية، الصعيدين الوطني والدولي في مجال إذكـاء الـوعي واسـترعاء اال
 بما في ذلك من خالل دعم المدونـة وبثهـا وتنفيـذها. وكشـفت دراسـة حالـة شـملت تسـعة بلـدان مـن اإلقلـيم األوروبـي

أن المجتمع المدني قد لعب دورًا كبيرًا في رصد هجرة القوى العاملة الصـحية، باعتمـاد نهـج قـائم علـى الحقـوق  عن
حقوق العمال الصحيين والحاجة إلى ُنظم صحية منصفة ومستدامة في الوقت ذاتـه. وفضـًال عـن ذلـك، فقـد يراعي 

أســـفر تعـــاون األمانـــة مـــع المنظمـــات المهنيـــة عـــن اتفـــاق حـــول التوجيهـــات االســـتراتيجية لتعزيـــز خـــدمات التمـــريض 
  ٢٠١٥.١-٢٠١١والقبالة في الفترة 

  
أقاليم منظمة الصحة العالميـة: عـدد السـلطات الُمحـددة وعـدد  السلطات الوطنية المعيَّنة حسب :الجدول

  السلطات التي قدمت تقاريرها لألمانة باستخدام استمارة التبليغ الوطنية
  

  التقارير الواردة  المعيَّنة السلطة الوطنية  إقليم منظمة الصحة العالمية
  ٢٠١٢أيلول/ سبتمبر  ٣١كما في 

  ١  ١٣  أفريقيا
  ٤  ١١  األمريكتان 

  ٣  ٤  جنوب شرق آسيا
  ٣٥  ٤٢  أوروبا

  ١  ٦  شرق المتوسط 
  ٤  ٥  غرب المحيط الهادئ

  ٤٨  ٨١  المجموع
  

                                    
المتاحة على الرابط التالي:   WHO/HRH/HPN/10.1انظر الوثيقة     ١

http:/www.who.int/hrh/resources/nmsd/en/index.html  ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦(تم االطالع عليه في.(  
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  الوضع الراهن
  
بعد عامين ونصف من اعتمـاد المدونـة، أدى إنشـاء السـلطات الوطنيـة المعيَّنـة وجهـود التبليـغ التـي بـذلتها   -٦

ت المختلفـــة والتعـــاون بينهـــا، إلـــى تكـــوين صـــورة أكثـــر هـــذه الســـلطات، وجهـــود البحـــث والتوثيـــق التـــي بـــذلتها الشـــبكا
  تفصيًال لهجرة القوى العاملة الصحية على صعيد البلدان. 

  
  أنماط الهجرة

  
مـن  ٪٧٢هناك أربعة بلدان من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تسهم معـًا بنسـبة   -٧

ن لعــــاملين فــــي البلــــدان األعضــــاء فــــي هــــذه المنظمــــة. وبــــيَّ مــــن األطبــــاء األجانــــب ا ٪٦٩الممرضــــات األجنبيــــات و
لبلدان األربعة المعنية، أن تدفق األطبـاء لجري استعراض مشترك لمنظمة الصحة العالمية ومعهد سياسات الهجرة أُ 

 فـي حـين أنـه ١إلى الواليات المتحدة األمريكية قد ظل ثابتًا منذ منتصف العقـد األول مـن القـرن الحـادي والعشـرين،
شــهد زيــادة فــي كــل مــن أســتراليا وكنــدا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد شــهدت المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 

، حيث عكست الحكومة سياسـتها فـي ٢٠٠٨يرلندا الشمالية، تراجعًا حادًا في تدفق األطباء والممرضات منذ عام أو 
ى البلــدان التــي ينتمــي إليهــا األطبــاء العــاملون فــي لعــاملين علــى المســتوى الــدولي. وُتعــد الهنــد أولــالنشــط ل توظيــفال

أســتراليا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة، وصــعدت مــؤخرًا إلــى المرتبــة الثانيــة فــي كنــدا. وكــذلك كانــت جنــوب 
أكبـر أفريقيا مصدرًا كبيرًا لألطباء في البلدان كافة باستثناء الواليـات المتحـدة؛ وهـي البلـد األصـلي الـذي ينتمـي إليـه 

عــدد مــن العمــال األجانــب بالنســبة لكنــدا. وُتعــد الفلبــين المصــدر األول للممرضــات فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة وكنــدا، والمصــدر الثالــث فــي أســتراليا. وقــد حــدثت هجــرة واســعة للقــوى العاملــة الصــحية حتــى فــي غيــاب 

القـرن الحـادي ملكة المتحدة فـي بدايـة العقـد األول مـن مبادرات التوظيف النشطة على غرار تلك التي قامت بها الم
  الهجرة تأثيرًا ذا شأن.  أنماط. وال يبدو أن األزمة االقتصادية قد أثرت في والعشرين

  
  تنظيم الهجرة

  
لتســـجيل المهنـــي وٕاعـــادة االعتمـــاد. فقـــد فـــي اتغيـــرت الطريقـــة التـــي تعتمـــدها البلـــدان المســـتقبلة للمهـــاجرين   -٨
يا مؤخرًا شروط التسجيل المهني لخريجـي الطـب الـدوليين الحاصـلين علـى تـرخيص مزاولـة المهنـة مـن رت أستراليسَّ 

سلطات "جديرة بالثقة" في بلـدان ناطقـة باللغـة اإلنكليزيـة. وفـي المقابـل، صـدرت فـي المملكـة المتحـدة مجموعـة مـن 
ي أعقـاب فتـرة شـهدت تـدفقها بكثافـة، السياسات الشـاملة تضـع حـدًا لتوظيـف القـوى العاملـة علـى المسـتوى الـدولي فـ

وتضمنت هذه السياسات تقييـد مسـارات التسـجيل المهنـي وتشـديد قواعـد مـنح تأشـيرات الـدخول إلـى الـبالد. وُأدخلـت 
عمليــات الفحــص الســابق للهجــرة فــي حالــة الهجــرة بغــرض العمــل فــي كــل مــن أســتراليا والمملكــة المتحــدة والواليــات 

  المتحدة.
  

  يين المهاجرينوضع العمال الصح
  
تتشكل صورة أكثر تفصـيًال لوضـع القـوى العاملـة المهـاجرة علـى الصـعيد الُقطـري بفضـل تقـارير السـلطات   -٩

 يفـوق القـدر الـوارد فـيمـن التفاصـيل  رتشـمل المعلومـات التـي تقـدمها التقـارير قـدو الشكل). انظر نة (الوطنية المعيَّ 
 مــن جانــب تغطيــةالتــزال حتــى اآلن محــدودة نظــرًا ألن أنهــا اللمدونــة، إال البيانــات المتاحــة للفتــرة الســابقة العتمــاد ا
اليم إقلــيم واحــد مــن أقــلتقــارير عــن مــن ااألغلبيــة الُعظمــى  حيــث صــدرت ،الســلطات الوطنيــة المعينــة لــم تكتمــل بعــد

  المنظمة. وتستمر الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التقارير.

                                    
١       Immigration and the healthcare workforce since the global economic crisis: report for the World Health 

Organization. Migration Policy Institute, 2012, in press.                                                                                       
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ســـلطة،  ٤٨ا الســـلطات الوطنيـــة المعيَّنـــة البـــالغ عـــددها أهـــم المعلومـــات التـــي حصـــلت عليهـــ :الشـــكل
  باستخدام استمارة التبليغ (وفقًا إلحدى مواد المدونة).

  
  0 5 10   15  20 25 30 35   40   45 

العاملون الصحيون المھاجرون بالحقوق والمسؤوليات القانونية ذاتھا التي  يتمتع
  )٤لياً (المادة تتمتع بھا القوى العاملة الصحية المدربة مح

ً للمعايير  يتم توظيف العاملين الصحيين المھاجرين وترقيتھم ومكافأتھم وفقا
 )٤الموضوعية نفسھا التي تطبق على القوى العاملة الصحية المدربة محلياً (المادة 

يتمتع العاملون الصحيون المھاجرون بفرص التعليم المھني والمؤھالت والتدرج 
 )٤متع بھا العاملون الصحيون المدربون محلياً (المادة الوظيفي نفسھا التي يت

آليات التوظيف تتيح للعاملين الصحيين المھاجرين فرصة تقييم الفوائد والمخاطر 
 )٤المقترنة بوظائفھم (المادة 

تجري البرامج أو المؤسسات الحكومية و/ أو غير الحكومية البحوث بشأن الھجرة 
  )٦(المادة 

ھناك آليات قائمة لتنظيم تصاريح الممارسة من جانب العاملين الصحيين 
 )٧المھاجرين واالحتفاظ بسجالت إحصائية عنھم (المادة 

ھناك قاعدة بيانات قائمة بشأن القوانين واللوائح المتعلقة بتوظيف العاملين على 
 )٧المستوى الدولي (المادة 

الذين حصلوا على مؤھالتھم األولية  ھناك سجالت إحصائية عن العاملين الصحيين
 )٧من بلد أجنبي (المادة 

اتخذت التدابير إلشراك جميع أصحاب المصلحة في عمليات اتخاذ القرار فيما 
 )٨يتعلق بالھجرة وتوظيف العاملين على المستوى الدولي (المادة 

 )٨  ھناك سجالت بأسماء جميع جھات االستقدام المرخص لھا بالعمل (المادة

خذت اإلجراءات للتواصل وتبادل المعلومات عن التوظيف والھجرة على صعيد ات
 )٩القطاعات (المادة 

 

  
  االتفاقات

  
تزداد الصـورة وضـوحًا أيضـًا فيمـا يتعلـق باالتفاقـات الثنائيـة والمتعـددة األطـراف واالتفاقـات اإلقليميـة بشـأن   -١٠

ح خـــالل ســـابقة للمدونـــة، ولكـــن بعضـــها قـــد ُأبـــرم أو نقِّـــ توظيـــف العـــاملين الصـــحيين. ومعظـــم هـــذه االتفاقـــات كانـــت
العـــامين والنصـــف منـــذ اعتمـــاد المدونـــة. وتشـــمل األمثلـــة االتفاقـــات بـــين البلـــدان المتجـــاورة مثـــل قبـــرص واليونـــان؛ 

 وطاجيكسـتان وأوزبكسـتان؛ واالتحـاد الروسـيك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد؛ وكازاخستان وقيرغيزستان ر نماوالد
. وتشــــمل وألمانيــــا وكرواتيـــا ؛وكـــذلك االتفاقــــات بـــين البلــــدان ذات مســــتويات الـــدخل المختلفــــة مثـــل إيطاليــــا وتــــونس

االتفاقــات المتعــددة األطــراف "شــراكات التنقــل" وهــي أطــر غيــر ملزمــة قانونــًا إلدارة تحركــات األشــخاص بــين بلــدان 
لـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي إلـى هـذه الشـراكة وتنضـم ا إدارة جيـدة. نالبلـداوبـين فـرادى االتحاد األوروبـي 

دار الســــالم وكمبوديــــا  برونــــيعلــــى أســــاس طــــوعي. وتشــــمل االتفاقــــات اإلقليميــــة البــــارزة االتفاقــــات المبرمــــة بــــين 
 االتفاقـات فئتـي غطـيند وفييت نـام. وتماليزيا وميانمار والفلبين وتايلوٕاندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية و 

القابالت أيضًا. وقد أبرم عدد مـن االتفاقـات علـى الصـعيد  غطياألطباء والممرضات وفي عدد قليل من الحاالت ت
  الوطني وأبرم عدد آخر على الصعيد دون الوطني. 
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  التعاون فيما يتجاوز الهجرة
  

لقــة بــالهجرة. فقــد ويتجــاوز التعــاون بشــأن تنميــة القــوى العاملــة الصــحية فــي ســياق المدونــة القضــايا المتع  -١١
أبلغــت الــدول األعضــاء عــن مجموعــة مــن اتفاقــات التعــاون المــالي والتقنــي األوســع نطاقــًا، بمــا فــي ذلــك: االتفاقــات 
المبرمــة فــي إطــار الشــبكة األيبيريــة األمريكيــة المعنيــة بهجــرة المهنيــين الصــحيين،  واالتفــاق بــين حكومــات كــل مــن 

" الـــذي تشـــارك فيـــه ألبانيـــا والبوســـنة والهرســـك Triple Winالتجريبـــي " ؛ والمشـــروعوروانـــدا كوبـــا ومصـــر ونيجيريـــا
  لتعزيز كفاءة التمريض عن طريق التدريب أثناء الخدمة.واليابان ت نام؛ والتعاون بين إندونيسيا يوفيوألمانيا 

  
 وفي االتحاد األوروبي يؤدي العمـل علـى وضـع خطـة عمـل خاصـة بـالقوى العاملـة الصـحية إلـى لـم شـمل  -١٢

الدول األعضاء استجابة للتحديات الرئيسية التي تواجه القـوى العاملـة الصـحية علـى المـدى المتوسـط إلـى الطويـل، 
بهدف تعزيز استدامة القوى العاملة في أوروبا. ويتمحور هذا العمل الجوهري حـول محـاور ثالثـة، أال وهـي: التنبـؤ 

وى العاملـة؛ والتنبـؤ باالحتياجـات المسـتقبلية مـن المهـارات باحتياجات القوى العاملة وتحسين منهجيات التخطيط للقـ
في مجال المهن الصحية؛ وتبـادل الممارسـات الجيـدة بشـأن اسـتراتيجيات التوظيـف واسـتبقاء المـوظفين الفعالـة فيمـا 

   يتعلق بالمهنيين الصحيين.
  

وجيهــات االســتراتيجية الراميــة وقــد ُأحــرز التقــدم كــذلك فــي بعــض مجــاالت النتــائج الرئيســية التــي حــددتها الت  -١٣
، والتــي تــم االتفــاق عليهــا مــع المنظمــات المهنيــة. ٢٠١٥-٢٠١١خــدمات التمــريض والقبالــة فــي الفتــرة  تعزيــزإلــى 

وأسفرت المشاورات المكثفة عن خطط العمل اإلقليمية والُقطرية فـي إقلـيم األمـريكتين واإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم شـرق 
لمشــترك إلــى تعزيــز األطــر التنظيميــة فــي ســتة مــن بلــدان اإلقلــيم األفريقــي. وتــم تســريع المتوســط. وأدى التخطــيط ا

وضــع المعــايير وٕانشــاء الشــبكات الخاصــة بتعلــيم وممارســة القبالــة مــع التركيــز علــى الخبــرات الُقطريــة والســيما فــي 
هل البحــث بشــأن تعزيــز واســتُ  شــبكة تمــريض فــي إقلــيم األمــريكتين. ٢٨اإلقلــيم األفريقــي واإلقلــيم األوروبــي. وُأنشــئت 

  بلدًا. ١٨مختلف األدوار التي تلعبها خدمات التمريض الصحية المجتمعية في 
  

  تحديات المستقبل 
  

إلـــى التصـــدي لمختلـــف  ٧-٦٤ج ص ع والقـــرار ١٦-٦٣ج ص عســـتحتاج الجهـــود المبذولـــة لتنفيـــذ القـــرار   -١٤
  التحديات التي يتمثل بعضها فيما يلي.

  
ت عن هجرة القوى العاملة الصحية التي كثيرًا ما تكون مشـتتة بـين هيئـات وكيانـات عـدة. وفـي ندرة البيانا  -١٥

  العديد من البلدان تتجلى هذه المشكلة في غياب البيانات عن القوى العاملة الصحية عمومًا. 
  

رة القوى العاملة، ويعوق تنفيذ القرارين غياب الفهم المشترك لطبيعة الروابط على المستوى الُقطري بين هج  -١٦
واحتياجات القوى العاملة الصحية الحاليـة والمسـتقبلية، والتخطـيط للقـوى العاملـة علـى المـدى القصـير وعلـى المـدى 
الطويل. وفضًال عن ذلك، ال يتمتع العديد من البلدان سوى بقدرة محدودة على التنبؤ باالتجاهات المسـتقبلية للقـوى 

  العاملة.
  

قبات فـي سـبيل إحـراز التقـدم فـي صـعوبة إشـراك أصـحاب المصـلحة المتعـددين المعنيـين وتتمثل إحدى الع  -١٧
بالقرارات التي تؤثر في هجرة القـوى العاملـة الصـحية وتوظيـف العـاملين علـى المسـتوى الـدولي. وينطبـق ذلـك علـى 

  القوى العاملة الصحية بصفة عامة وعلى التمريض والقبالة بصفة خاصة.
  

تــزال فيهــا القــدرة علــى تصــريف شــؤون القــوى هــذه المشــكالت فــي البلــدان التــي الالتصــدي لوتــزداد صــعوبة   -١٨
دعـــم القــدرة المؤسســـية والفرديــة علـــى التخطـــيط مــن أجـــل العاملــة وٕادارتهـــا ضــعيفة، حيـــث تحتـــاج الجهــود المبذولـــة 
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االلتـــزام السياســـي وٕانشـــاء مراصـــد للمـــوارد البشـــرية الصـــحية إلـــى الوقـــت لكـــي تـــؤدي إلـــى نتـــائج مرئيـــة، وخاصـــة أن 
  بالتصدي ألزمة القوى العاملة الصحية لم يصحبه تخصيص القدر الكافي من االستثمارات.

  
  مشهد القوى العاملة الصحية المتغيِّر

  
كان تعديل طريقة تنفيذ القرارين ضروريًا نظرًا ألن السياق الذي يشهد هذا التنفيذ يتغير تغيرًا كبيرًا وسريعًا   -١٩

  التعامل مع الموارد البشرية الصحية على صعيد البلدان.  من حيث أسلوب
  

راســـمو السياســـات علـــى الصـــعيدين العـــالمي والُقطـــري أصـــبحوا اآلن مـــدركين تمامـــًا للحاجـــة الماســـة إلـــى و   -٢٠
التصــدي لألزمـــة فـــي مجـــال القـــوى العاملـــة الصـــحية، وذلـــك علــى عكـــس الوضـــع الـــذي كـــان ســـائدًا حتـــى الماضـــي 

ل مـن الشـعور بالحاجـة إلـى الـدعوة المكثفـة إلـى الشـعور بضـرورة أن تضـاهي االسـتثمارات مـدى القريب. وتم التحو 
  إدراكنا لألزمة.

  
وتتيح الضرورة السياسـية للتقـدم صـوب التغطيـة الشـاملة الفـرص التـي ينبغـي اقتناصـها لتحقيـق المزيـد مـن   -٢١

لسياسـات والجهـود الكليـة المبذولـة لتعزيـز الـُنظم التكامل بين التخطيط للقوى العاملة الصحية من ناحية وبين رسـم ا
الصحية مـن ناحيـة أخـرى. وتسـتدعي هـذه الضـرورة أيضـًا إرسـاء الـروابط مـع القطاعـات األخـرى والمجتمـع المـدني 
والمؤسســة السياســية. ويجــري تنفيــذ هــذه التغييــرات فــي عــدد مــن البلــدان، وهــي فــي بعــض البلــدان المعنيــة جــزء مــن 

ية الدولية.ية المعونة الذي ينفَّ العمل بشأن فعال   ذ من خالل آلية الشراكة الصحِّ
  

وحتى يومنـا هـذا، لـم تمثـل األزمـة االقتصـادية العالميـة الحاليـة وال مسـتويات البطالـة المتزايـدة التـي نتجـت   -٢٢
حيين. ولكــن ذا شــأن لهجــرة القــوى العاملــة الصــحية أو لالســتغناء عــن أعــداد كبيــرة مــن العــاملين الصــ دافعــاً عنهــا، 

هنــاك بعــض البــوادر المقلقــة التــي تشــير إلــى أن فــي بعــض البلــدان بــدأت الضــغوط علــى الماليــة العامــة فــي التــأثير 
  سلبًا على إنتاج القوى العاملة الصحية وتوزيعها وأدائها. وقد يكون لذلك آثار مترتبة على تنفيذ القرارين.

  
عـن كثـب. وفـي إمكـان آليـة التبليـغ التـي  الموقـف اجـة إلـى رصـدوفي هذا السياق السريع التغيُّر، تنشأ الح  -٢٣

نشئت من خالل المدونة أن تسهم في ذلك، وكذلك الشبكات الوطنية واإلقليمية التـي تضـم مراصـد المـوارد البشـرية أُ 
  الصحية، والتي يؤهلها وضعها لتسهيل رصد االتجاهات الناشئة والتنبؤ بها.

  
هتمام بالغ بالمظـاهر الحـادة ألزمـة القـوى العاملـة الصـحية، أال وهـي: الـنقص وفي الماضي القريب أولي ا  -٢٤

فــي مــا أطلــق عليــه "البلــدان التــي تمــر بأزمــات" والهجــرة. ولكــن يــزداد اآلن إدراك أنــه ال يمكــن تقلــيص األزمــة إلــى 
عالميًا ذا أبعـاد متعـددة.  هذين البعدين رغم ما لهما من أهمية. فاألزمة في القوى العاملة الصحية ُتعد حقيقًة تحدياً 

ولذا فهـي تتطلـب اسـتراتيجية عالميـة أشـمل إلحـداث تحـول فـي إنتـاج القـوى العاملـة الصـحية، وٕاجـراء تحليـل شـامل 
لســوق العمــل، وٕاحــداث تحــول فــي تعلــيم وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية علــى المســتوى الــوطني والمســتوى العــابر 

التــي ترغــب فــي تحســين إتاحــة الرعايــة الصــحية أن تتصــدى للتحــدي الــذي  للحــدود الوطنيــة. وينبغــي علــى البلــدان
يطرحه نقـص القـوى العاملـة الصـحية. ولـذا فـإن اعتمـاد نهـوج جديـدة سـيكون حاسـم األهميـة مـن أجـل التحـرك قـدمًا 

  صوب التغطية الشاملة.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  ا التقرير.المجلس مدعو إلى اإلحاطة علًما بهذ  -٢٥
  

=     =     =  


