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 الرسائل الرئيسية:

 
 جزء ال يتجزأ من الصحة العامة والحياة اليومية العمالصحة  •
 الُنظم الصحية ينبغي أن تسهل تلبية االستراتيجيات المحلية لالحتياجات الصحية للعمال •
لىد المطىاطر لدى العمل علىى تىوفير التغطيىة اللىاملة ينبغىي االهتمىام أوالع بالمعر ىين أل •

 أو باألكثر احتياجاع 
لدى إعداد السياسات المتعلقىة بصىحة العمىال ينبغىي إلىراا أصىحال المصىلحة المعنيىين  •

 كافة
التدريل في مجال الصحة والعمل ينبغي أن يلكل جزءاع من كل أنلىطة التىدريل المهنىي  •

 على الرعاية الصحية
ن مىىىن أجىىىل تعزيىىىز صىىىحة العمىىىال تمكىىىين العمىىىال وتلىىىجيع صىىىناا القىىىرار أمىىىران حاسىىىما •

 وسالمتهم
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 مقدمة
 
في الوقت الراهن هناا عدد من البلدان يصلح ُنظمه الصحية على أساس قيم ومبادئ الرعاية الصحية  -1

األولية بغية تحسين تقديم الطدمات والمردودية، و مان اإلنصاف، وكثيراع ما تتعلق المناقلات الوطنية 
حات الصىىحية بىىنقع التعىىاون بىىين قطىىاعي الصىىحة والعمىىل، وتنظىىيم الطىىدمات الصىىحية بلىى ن اإلصىىال

 الوقائية والعالجية لصالح السكان العاملين، وعالقة هذه الطدمات بالرعاية األولية.
 
إلىىى جعىىل الرعايىىة الصىىحية قريبىىة بقىىدر اإلمكىىان مىىن أمىىاكن  1291ودعىىاع إعىىالن  لمىىا  تىىا الصىىادر عىىام  -2

ملهم. وحثت جمعية الصحة العالمية البلدان مؤطراع على أن تعمل على تىوفير التغطيىة معيلة الناس وع
ج ع اللاملة لكل العمال بالوقاية من األمراض واإلصابات ذات الصلة بالحياة المهنية والعمىل االقىرار 

( وتنفيىىىذ بىىىرام  صىىىحية رأسىىىية فىىىي سىىىياق الرعايىىىة الصىىىحية األوليىىىىة 9119، الصىىىادر عىىىام 90-01ا
 .(9112، الصادر عام 19-09ج ع ااملة االقرار المتك

 
وُيعد إعالن الهاي جزءاع من عملية عالميىة تسىتهدف تحسىين التغطيىة بطىدمات الصىحة المهنيىة حسىبما  -3

نه ُيسهم في النقاش الذي ينطرط فيه اآلن أ، كما 9119طلبته جمعية الصحة العالمية الستون في عام 
 الصحة العالمية. العديد من الدول األع اء ومنظمة

 
 الصحة والعمل

 
 الظىىروفعلىىى اإلنصىىاف فىىي الصىىحة. فعنىىدما تكىىون هىىذه التوظيىىف والعمىىل لهىىا  ثىىار قويىىة  ظىىروفإن  -4

جيدة يمكن أن توفر الحماية االجتماعية والمكانة االجتماعية والتنمية اللطصىية والعالقىات االجتماعيىة 
والنفسىىية، واآلثىىار الصىىحية اإليجابيىىة. وُتعتبىىر صىىحة  واالعتىىداد بالىىذات والحمايىىة مىىن األططىىار الماديىىة

العمىىىىال متطلبىىىىاع أساسىىىىياع مىىىىن المتطلبىىىىات التىىىىي تتىىىىيح الىىىىدطل ليسىىىىرة ومىىىىن متطلبىىىىات اإلنتاجيىىىىة والتنميىىىىة 
االقتصادية. ومن ثم فإن الحفاظ على القدرة على العمىل واسىتعادتها يلىكالن وظيفىة مهمىة مىن وظىائف 

 الطدمات الصحية.
 
فإن ظروف العمل الططرة واأللكال المتدنية من التوظيف تؤدي إلى علء ثقيىل مىن اعىتالل ومع ذلا  -5

 الصحة واإلصابات يحمل تكاليف الُنظم الصحية واالقتصاد الوطني بتكاليف  طمة ويديم الفقر.
 
وهنىىاا تىىىدطالت كثيىىىرة فعالىىىة للوقايىىىة األوليىىىة مىىىن األططىىىار المهنيىىىة تتعلىىىق بتهيئىىىة أمىىىاكن عمىىىل صىىىحية  -6

وبالحفىىاظ علىىى القىىدرة علىىى أداء الوظىىائف واسىىتعادة هىىذه القىىدرة. وعلىىى الىىرطم مىىن ذلىىا التىىزال التغطيىىة 
ن وجىىدت فكثيىىراع مىىا تطفىىق فىىي تلبيىىة توقعىىات العمىىال وفىىي إتاحىىة  بطىىدمات الصىىحة المهنيىىة منطف ىىة، واف

 للحماية من األمراض المهنية. األساسيةأكثر التدطالت والتدابير الوقائية 
 
الوقت نفسه يمكن أن يكىون لعىدم وجىود محىور تركيىز فىي العمىل علىى تىوفير الرعايىة الصىحية أثىر وفي  -7

 سلبي على قدرة الناس على العمل.
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 الصحة المهنية والرعاية األولية
 
هناا قيم ملتركة بين الصحة المهنية والرعاية األولية لها أهميتهىا بالنسىبة إلىى صىحة النىاس والسىكان،  -8

الصحية التىي تعنىى بالعمىل ليسىت متاحىة للنىاس علىى نحىو لىامل. وهىي مناسىبة بصىفة  ولكن الطدمات
 يلي: طاصة لما

 النه  اللامل المعني باألفراد في سياق حياتهم؛ -أ

 –سىىىواء أكانىىىت مجتمعىىىات عمىىىل أم مجتمعىىىات معيلىىىة  –االهتمىىىام بالمجتمعىىىات المحليىىىة  -ل
لراا األكثر احتياجاع؛  ل مان اإلنصاف واف

ز علىىى تحسىىين أداء األفىىراد افىىي العمىىل أو سىىائر جوانىىل الحيىىاة( ال علىىى الحصىىائل التركيىى -ج
 الطاصة باألمراض فحسل.

 
إن الطدمات الصىحية المسىتندة إلىى هىذه القىيم ليسىت فىي الوقىت الحا ىر متاحىة علىى نطىاق واسىع كمىا  -9

زز فرع المساهمة في هو مرجو. ومن ل ن التعاون الوثيق بين الصحة المهنية والرعاية األولية أن يع
طالة أمد الحياة العملية. ويتطلل ذلا التحول عن الرعاية الموجهة إلى األمىراض والملىاكل  اإلنتاجية واف

 الصحية إلى الرعاية التي تركز على تحقيق المستوى األمثل لقدرات األفراد الوظيفية.
 

 نحو نهج متكامل لتركيز الخدمات الصحية على العمل
 

اا نه  أكثر تكىامالع بىين الصىحة المهنيىة والرعايىة الصىحية األوليىة أن يحقىق أثىراع أكبىر فىي من ل ن اتب -11
صىىحة النىىاس مىىن األثىىر الىىذي يمكىىن لكىىل منهمىىا أن يحققىىه بمفىىرده، وذلىىا لتىى مين الرعايىىة الصىىحية التىىي 
 تركىىىز علىىىى العمىىىل. ولكىىىن مىىىدى تحقيىىىق هىىىذا التكامىىىل عمليىىىاع يتوقىىىف علىىىى الظىىىروف الوطنيىىىة والمحليىىىة.
فاالتجاهىىىات الديموطرافيىىىة العالميىىىة الهامىىىة االلىىىيطوطة والهجىىىرة ومىىىا إلىىىى ذلىىىا(، والثغىىىرات فىىىي الملىىىاكل 
الصحية، والطابع المتغير للعمل هي كلها أمور تعني أن هذا النه  المتكامىل سىيزداد أهميىة فىي العقىود 

ادة فىىىي القىىىوى العاملىىىة القادمىىىة. وسيقت ىىىي ذلىىىا تىىىوفير المزيىىىد مىىىن الرعايىىىة، دون معرفىىىة يقينيىىىة ب يىىىة زيىىى
المهنية. ومن األصىول الهامىة السىتهالل هىذا التعىاون التجىارل الموجىودة فىي عىدد مىن البلىدان والبيئىات 

 من جميع أنحاء العالم.
 

وينبغىىي أن توجىىه المبىىادئ الىىواردة أدنىىاه مواصىىلة التطىىوير فىىي اتبىىاا نهىى  متكامىىل بىىين الصىىحة المهنيىىة  -11
 والرعاية األولية:

 لعمال هي جزء من الصحة العامة والحياة.صحة ا -أ

 الُنظم الصحية ينبغي أن تسهل تلبية االستراتيجيات المحلية لالحتياجات الصحية للعمال. -ل

لىىدى العمىىل علىىى تىىوفير التغطيىىة اللىىاملة ينبغىىي االهتمىىام أوالع بالمعر ىىين أللىىد المطىىاطر  -ج
 وباألكثر احتياجاع.
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بصىىحة العمىىال ينبغىىي إلىىراا أصىىحال المصىىلحة المعنيىىين لىىدى إعىىداد السياسىىات المتعلقىىة  -د
 كافة.

التدريل في مجال الصحة والعمىل ينبغىي أن يلىكل جىزءاع مىن كىل أنلىطة التىدريل المهنىي  -ه
 .على الرعاية الصحية

تمكىىىىين العمىىىىال وتلىىىىجيع صىىىىناا القىىىىرار أمىىىىران حاسىىىىمان مىىىىن أجىىىىل تعزيىىىىز صىىىىحة العمىىىىال  -و
 وسالمتهم.

 
 اق الرعاية الصحية األولية المتكاملةي سيتوفير الصحة المهنية ف

 
إن التوجهىىىات االسىىىتراتيجية الىىىواردة أدنىىىاه لتىىىوفير الصىىىحة المهنيىىىة فىىىي سىىىياق الرعايىىىة الصىىىحية األوليىىىة  -12

المتكاملة و عها الملاركون فىي المىؤتمر فىي إطىار اجتماعىات مائىدة مسىتديرة ُعقىدت علىى نحىو متىواز  
والرعاية التي تركىز علىى النىاس والقيىاد التلىاركية ودمى  الصىحة فىي وُكرست لموا يع التغطية اللاملة 

 جميع السياسات.
 

ن تتىىال لكىىل العمىىال التىىدطالت ال ىىرورية والطىىدمات الصىىحية األساسىىية للوقايىىة مىىن األمىىراض أينبغىىي  -13
 واإلصابات ذات الصلة بالعمل. ويتطلل ذلا ما يلي:

ليىىة ل ىىمان حصىىول كىل العمىىال علىىى الرعايىىة التركيىز علىىى دور الحكومىىات الوطنيىة والمح -أ
 الصحية العالجية والوقائية التي تتيح ممارسة الحياة العملية على نحو تام ومنت ؛

إدراج التدطالت ال رورية للصحة المهنية والقدرة على العمل  من توفير الرعاية األولية  -ل
ولتعزيىىز الصىىحة فىىي  اللىىاملة والمتكاملىىة، مثىىل النصىىائح الطاصىىة بتحسىىين ظىىروف العمىىل،

العمىىىل؛ والكلىىىف المبكىىىر ليمىىىراض ذات الصىىىلة بالمهنىىىة والعمىىىل؛ والمسىىىاعدة للعىىىودة إلىىىى 
 العمل والحفاظ على القدرة على العمل؛

إدراج تمويىىل الرعايىىة الصىىحية المهنيىىة األساسىىية مىىن أجىىل األكثىىر احتياجىىاع واأللىىد تعر ىىاع  -ج
وقىد يلىزم إنلىاء  .مويل الرعاية الصحية األولية األساسيةللمطاطر، مع الترتيبات الحالية لت

 ليات جديىدة حيثمىا كانىت اآلليىات الموجىودة طيىر كافيىة لتلبيىة االحتياجىات ذات األولويىة. 
 وينبغي، بقدر اإلمكان، دمجها في ُنظم التمويل الصحي الوطنية أو المحلية القائمة؛

يىىة علىىى مسىىتوى الرعايىىة األوليىىة مىىن أجىىل تىىوفير تنميىىة المىىوارد البلىىرية والقىىدرات التكنولوج -د
التىىىىدطالت ال ىىىىىرورية والطىىىىىدمات الصىىىىىحية األساسىىىىىية ألطىىىىىراض الوقايىىىىىة مىىىىىن اإلصىىىىىابات 
واألمىىىراض ذات الصىىىلة بالعمىىىل، وذلىىىا مىىىن طىىىالل التىىىدريل والتلىىىاور والمعلومىىىات وأدوات 

 الدعم، بما في ذلا الرعاية عن ُبعد؛

لمهنيىة التطصصىية، بمىا فىي ذلىا طىدمات الصىحة تعزيز وتوسيع نطىاق طىدمات الصىحة ا -ه
المهنيىىىىة األساسىىىىية، وتعزيىىىىز إتاحىىىىة هىىىىذه الطىىىىدمات، وزيىىىىادة عىىىىدد التىىىىدطالت، مىىىىع إعطىىىىاء 

 األولوية للوقاية األولية من األططار المهنية؛
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جىىراء  -و تقيىىيم نمىىاذج تقىىديم الطىىدمات والتمويىىل الطاصىىة بالصىىحة المهنيىىة والرعايىىة األوليىىة، واف
 عقبات التي تعترض سبيل إتاحة التدطالت الوقائية والتغطية بها؛بحوث بل ن ال

 
ينبغىي أن يكىىون النىىاس وهىم فىىي بيئىىتهم الطاصىة، بمىىا فيهىىا بيئىة العمىىل، محىىور تركيىز الرعايىىة الصىىحية.  -14

 ويتطلل ذلا ما يلي:

تعزيىىز دور ومسىىؤوليات مقىىدمي طىىدمات الرعايىىة األوليىىة فيمىىا يتعلىىق بجميىىع الجوانىىل ذات  -أ
المبكىىر لالعىىتالالت الصىىحية صىىلة بالصىىحة فىىي الحيىىاة اللطصىىية، بمىىا فىىي ذلىىا التمييىىز ال

 ذات الصلة بالمهنة والعمل، وكذلا الحفاظ على قدرة األفراد على العمل واسترجاعها؛

بنىىاء قىىدرات مراكىىز الرعايىىة األوليىىة فيمىىا يطىىع االسىىتجابة الفعالىىة لالحتياجىىات والتوقعىىات  -ل
ة للسىىىكان العىىىاملين فىىىي أمىىىاكن أحىىىواض الصىىىرف، بمىىىا فىىىي ذلىىىا الصىىىحية العامىىىة والطاصىىى

 التدريل في مجال الصحة المهنية األساسية واستطدام األدوات الداعمة للتدطالت؛

الربط بين طدمات الصحة المهنية ومراكز الرعاية األوليىة  ىمن لىبكات الرعايىة الصىحية  -ج
اإلحالىة، والمعلومىات عىن األططىار  األولية المحلية، بما في ذلا التدريل الملىترا، وُنظىم
 المهنية، وسائر  ليات التعاون، واستمرارية الرعاية؛

تمكين ودعىم األفىراد ومجتمعىات العمىل كىي يكىون لهىم الىتحكم فىي لىؤون صىحتهم وحمايىة  -د
أنفسىىهم مىىن األططىىار المهنيىىة، وتعزيىىز الصىىحة فىىي مكىىان العمىىل، وذلىىا مىىثالع عىىن طريىىق 

دطىىال أدوات للتقيىىيم الىىذاتي بىىرام  التىىدريل والتطىىوير  الطاصىىة ب مىىاكن العمىىل الصىىحية، واف
دعىىم الممثلىىين المعنيىىين بصىىحة العمىىال وسىىالمتهم والنالىىطين الصىىحيين وتحسىىين العمىىل، و 

 المجتمعيين؛

إجىىراء بحىىوث بلىى ن أثىىر أدوات تمكىىين العمىىال ومجتمعىىات العمىىل المو ىىوعة مىىن أجىىل أن  -و
ي ذلىا فعاليىة طىرق تحسىين العمىل، والبحىوث يكون لهم التحكم في لىؤون صىحتهم، بمىا فى

 التلاركية المجتمعية.
 

 قيادة صحية جديدة وتلاركية. وينبغي أن يلمل ذلا ما يلي:وتتطلل حماية الصحة وتعزيزها  -15

لالحتياجىىات الصىىحية للعمىىال فىىي  1اسىىتجابة متكاملىىة مىىن كىىل لبنىىات بنىىاء الىىُنظم الصىىحية -أ
الصىىحية مىىع إعطىىاء األولويىة لالحتياجىىات فىىي القطىىاا إطىار اإلصىىالحات الجاريىىة للرعايىة 

 طير النظامي، والعمال المهاجرين وللعاملين لحسابهم وللملاريع الصغيرة؛

إلىىىىىراا أصىىىىىحال المصىىىىىلحة المعنيىىىىىين بالعمىىىىىل، ك صىىىىىحال العمىىىىىل، والنقابىىىىىات العماليىىىىىة،  -ل
حات والحكومىىىات، والمجتمىىىع المىىىدني، والقطىىىاا الطىىىاع، فىىىي المناقلىىىات الطاصىىىة بإصىىىال

                                                           
لمنتجات الطبية والتكنولوجيات األساسية؛ تت لف الُنظم الصحية، طبقاع لمنظمة الصحة العالمية، من لبنات البناء التالية: القيادة وتصريف اللؤون؛ وا    1

 والمعلومات الصحية؛ والقوى العاملة الصحية؛ والطدمات الصحية.
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عداد االستراتيجيات والططط الصىحية اللمسىتوى قبىل السىريري ومسىتوى  الرعاية الصحية واف
 المنطقة( الوطنية واإلقليمية؛

إعداد وصىون المرتسىمات الوطنيىة لصىحة العمىال، بمىا فىي ذلىا قيىاس الحصىائل الصىحية  -ج
ظىىىروف وأداء الىىىُنظم الصىىىحية فيمىىىا يتعلىىىق بصىىىحة العمىىىال، والمعلومىىىات األساسىىىية بلىىى ن 

 العمل، وأنماط حياة العمال، والتعليم، وكذلا التدطالت والطدمات؛

تعزيىىىز التعىىىاون بىىىين قطىىىاعي الصىىىحة والعمىىىل مىىىن أجىىىل التصىىىديق علىىىى الصىىىكوا الدوليىىىة  -د
األساسىية وتنفيىذها بطصىىوع السىالمة والصىىحة المهنيتىين، مثىل اتفاقيىىة السىالمة والصىىحة 

، واإلطىىىىار المعىىىىزز 101صىىىىحية المهنيىىىىة رقىىىىم ، واتفاقيىىىىة الطىىىىدمات ال111المهنيتىىىىين رقىىىىم 
قامىة الىروابط بىين طىدمات التفتىيش علىى 119التفاقية السالمة والصحة المهنيتين رقىم  ، واف

العمىىىىل وطىىىىدمات الصىىىىحة المهنيىىىىة، وتعزيىىىىز الممارسىىىىات الجيىىىىدة بلىىىى ن الصىىىىحة والسىىىىالمة 
 المهنيتين والرعاية األولية.

 
بان لىىىدى تصىىىميم وتنفيىىىذ السياسىىىات فىىىي كىىىل القطاعىىىات. وينبغىىىي أن تو ىىىع صىىىحة العمىىىال فىىىي الحسىىى  -16

 ويتطلل ذلا ما يلي:

تحديىىد اآلثىىار فىىي صىىحة العمىىال والفوائىىد الملىىتركة للسياسىىات واالسىىتراتيجيات الوطنيىىة فىىي  -أ
مجىىال العمىىل، والبيئىىة، والتعلىىيم، والزراعىىة، والتنميىىة االقتصىىادية، والتجىىارة، ومىىا إلىىى ذلىىا، 

ير الفوائىىىىد والمطىىىاطر، وتمكىىىين السياسىىىات العموميىىىة الصىىىىحية، واالسىىىتفادة أي ىىىاع مىىىن تقىىىد
 ك ساس ملترا للحوار بين القطاعات؛

إعىىىىداد ططىىىىة عمىىىىل وطنيىىىىة بلىىىى ن صىىىىحة العمىىىىال، مىىىىع إلىىىىراا كىىىىل أصىىىىحال المصىىىىلحة  -ل
رساء ُأسس ملتركة، من قبيل المبادرات الصحية التي تلمل الحكومة  والقطاعات كافة، واف

المتعلقىىىة بالصىىىحة والتىىىي تترتىىىل علىىىى العمىىىل الطىىىاع بصىىىحة ككىىىل، وتحديىىىد الفوائىىىد طيىىىر 
 العمال؛

 ىىىمان الحصىىىول علىىىى المىىىدطالت مىىىن الرعايىىىة األوليىىىة مىىىن أجىىىل إعىىىداد وتنفيىىىذ البىىىرام   -ج
العمومية الوطنية الطاصة بالصحة والسالمة المهنيتين، وتحديد فوائد هىذه البىرام  بالنسىبة 

برازها؛إلى توفير الرعاية األولية اللاملة، وتقيي  م هذه البرام  واف

تنىىىىىاول االحتياجىىىىىات الصىىىىىحية للعمىىىىىال وظىىىىىروف العمىىىىىل الططىىىىىرة فىىىىىي السياسىىىىىات المعنيىىىىىة  -د
، والتنميىىة الريفيىىة، وهجىىرة العمالىىة، بمىىا فىىي ذلىىا تقىىديم الطىىدمات يباالقتصىىاد طيىىر النظىىام

 الصحية إلى هذه المجموعات السكانية.
 

 الخطوات القادمة
 

يىىىة ولىىىبكاتها مىىىن المراكىىىز المتعاونىىىة بلىىى ن الصىىىحة المهنيىىىة والرعايىىىة األوليىىىة إن منظمىىىة الصىىىحة العالم -17
سىىىتتعاون مىىىع منظمىىىة العمىىىل الدوليىىىة والمنظمىىىات طيىىىر الحكوميىىىة ذات العالقىىىات الرسىىىمية مىىىع منظمىىىة 
الصحة العالميىة، ومىع سىائر أصىحال المصىلحة الىدوليين، مثىل البنىا الىدولي والرابطىة الدوليىة لل ىمان 

 صوع اإلجراءات التالية:االجتماعي، بط
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فىىي  إعىداد طيىىارات السياسىات والمنهجيىىات ودراسىىات الحالىة و ليىىات التمويىىل المتكاملىة، بمىىا -أ
ذلىىىا حسىىىال تكىىىاليف تنفيىىىذ التىىىدطالت ال ىىىرورية للصىىىحة المهنيىىىة علىىىى مسىىىتوى الرعايىىىة 

 األولية؛

، مثل اللجنىة الدوليىة تلجيع التعاون بين الرابطات المهنية للصحة المهنية والرعاية األولية -ل
 ؛للصحة المهنية واالتحاد الدولي ألطباء األسرة

إنلىىاء مسىىتودا عىىالمي للمىىواد التدريبيىىة والمعلومىىات الالزمىىة لبنىىاء قىىدرات المىىوارد البلىىرية  -ج
المتعلقىىىة بالصىىىحة المهنيىىىة األساسىىىية بىىىين الفىىىرق واألطبىىىاء والممر ىىىين والفنيىىىين والعمىىىال 

ل الرعايىىىىة األوليىىىىة، وذلىىىىا بهىىىىدف تسىىىىهيل إدراج الصىىىىحة الصىىىىحيين المجتمعيىىىىين فىىىىي مجىىىىا
المهنية  من التدريل والتعليم في إطار الدراسات الجامعية والدراسات العليىا فىي مجىاالت 

 الطل والتمريض وصحة المهنيين الطبين؛

جمىىىع وتقيىىىيم ونلىىىر دراسىىىات الحالىىىة ونمىىىاذج تنفيىىىذ التىىىدطالت ال ىىىرورية وتقىىىديم الطىىىدمات  -د
حة المهنيىىىة فىىىي سىىىياق الرعايىىىة الصىىىحية األوليىىىة المتكاملىىىة، وو ىىىع جىىىدول للصىىى األساسىىىية

أعمىال للبحىوث الملىتركة بىين التطصصىات بلى ن الجوانىل الطاصىة بالصىحة المهنيىة فىىي 
 الُنظم الصحية وتقديم الطدمات الصحية؛

دعىىم الحكومىىات مىىن أجىىل اعتمىىاد سياسىىات قائمىىة علىىى نتىىائ  البحىىوث الطاصىىة باألططىىار  -ه
، ومىىن أجىىل تعزيىىز البيئىة الصىىحية فىىي مكىىان العمىىل، والتقليىل إلىىى أدنىىى حىىد ممكىىن المهنيىة

مىىىن الغيىىىال عىىىن العمىىىل بسىىىبل المىىىرض وعىىىدم القىىىدرة علىىىى العمىىىل، ومىىىا يىىىرتبط بىىىذلا مىىىن 
 تكاليف.

 


