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إشراك المصابين بالعجز معلومات واالتصاالت، وعدم اللحصول على قصور التكنولوجيات واستمارات او ، وصولال
  .بشكل مباشر اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهمفي 

  
  واالجتماعية واالقتصاديةالحصائل الصحية 

  
الرديئــة التــي يعــاني منهــا المصــابون بــالعجز الصــحية واالجتماعيــة واالقتصــادية فيمــا يلــي ســرد بالحصــائل   -٤

  .كافةفي أنحاء العالم 
  
يتعـرض المصـابون قـد رهنـًا بفئـة الفـرد ومكانـه . مـن عامـة السـكانتدهور صحة المصابين بالعجز أكثـر   -٥

وظروف اإلصابة بحاالت مراضة مشتركة و  توقيهاظروف ثانوية يمكن لخطر المعاناة من  سواهم منبالعجز أكثر 
ترتفـــع بـــين المصـــابين معـــدالت الســـلوكيات الخطـــرة  بعـــض الدراســـات أنأيضـــًا أظهـــرت و  .ســـنمرتبطـــة بالصـــحية 
كمـا ترتفــع بيـنهم خطـورة التعــرض  ،البـدنيالخمـول والعـادات الغذائيـة الســيئة، و  الممارســات، و مثـل التـدخينبـالعجز، 
عــن أن نصــف المصــابين بــالعجز الــذي أجرتــه المنظمــة النقــاب تحليــل المســح الصــحي العــالمي ويكشــف للعنــف. 

ويتضــاعف إلــى أكثــر مــن  ١.بالمقارنــة مــع ثلــثهم مــن غيــر المصــابين بــالعجزالرعايــة الصــحية يســتطيع تــأمين  ال
مهــارات مقــدمي الرعايــة الصــحية "غيــر كافيــة لتلبيــة  م يــرون أنهــأنمــرتين احتمــال إبــالغ المصــابين بــالعجز عــن 

الرعايــة الصــحية، ، وٕالــى أكثــر مــن ثــالث مــرات احتمــال إبالغهــم عــن الحرمــان مّمــا يلــزمهم مــن خــدمات احتياجــاتهم
خــدمات كثيــرة ال تلبيهــا حتياجــات وثمــة امعاملــة ســيئة. احتمــال إبالغهــم عــن التعــرض ل أربــع مــراتٕالــى أكثــر مــن و 

تقــع فــي جنــوب أفريقيــا أن نســبة األفــراد الــذين بلــدان أربعــة مــن المســتمدة بيانــات وُرِئــي مــثًال مــن الة التأهيــل. إعــاد
ونســبة الــذين يتلقــون  ؛حصــراً ٪ ٥٥و ٢٦يحصــلون علــى مــا يلــزمهم مــن خــدمات إعــادة التأهيــل الطبــي تتــراوح بــين 

نسبة مـن يحصـلون مـنهم علـى مـا يلـزمهم مـن و فقط؛  ٪٣٧و ١٧منهم ما يلزمهم من الوسائل المساعدة تتراوح بين 
مـن الخـدمات هـذه االحتياجـات أن يـؤدي التقصـير فـي تلبيـة  يمكـنال غيـر. و  ٪٢٤و ٥خدمات الرعاية تتراوح بـين 

معانـاتهم الصـحي العـام، و  هموضـع دهورومنهـا تـ، حصائل رديئـة للمعـوقينإلى  وسائل المساعدة)توفير ال ها(بما في
ورقــودهم صــعوبات فــي المشـاركة فــي األنشــطة العاديــة، ومــواجهتهم ، عمــالالمهـام أو األنهوضــهم بمشــاكل فــي مـن 

  نوعية الحياة.تدني ، و يات وتواتر دخولهم إليهالفترة أطول في المستشف
  
التـي واألسـر  يعـاني المصـابون بـالعجز. نالمتعـافيمـن بين المصابين بالعجز أكثر ارتفاع معدالت الفقر   -٦

 ،انعــدام األمــن الغــذائيومنهــا  –مــن ســواهم فــي المتوســط معــدالت أعلــى مــن مشــاكل الحرمــان ب معوقــاً  لــديها فــرداً 
الصرف الصحي األساسية، مياه الشرب المأمونة ومرافق خدمات االفتقار إلى سبل الحصول على ورداءة السكن، و 

هـــي بحـــوزة غيـــر  تكـــون بحـــوزة هـــؤالء موجـــودات أقـــل مـــن تلـــك التـــيو  –الرعايـــة الصـــحية قصـــور إتاحـــة خـــدمات و 
غيــر أخــرى تكــاليف مباشــرة و يتعــرض المعــوق لــدفع  قــد. و معوقــاً  التــي لــيس لــديها فــرداً المصــابين بــالعجز واألســر 

مـــن المســـاعدة. و وســـائل الرعايـــة الطبيـــة أو العلـــى لـــى الـــدعم الشخصـــي أو كالمدفوعـــة لقـــاء الحصـــول عمباشـــرة، 
ســواهم مــن المتعــافين مــن مــن أكثــر  موأســرهعــن إفقــار المصــابين بــالعجز  تكــاليفالمحتمــل أن يســفر ارتفــاع تلــك ال

أن يتكبــد المصــابون بــالعجز نفقــات كارثيــة لقــاء فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل ومــن المــرّجح مماثــل. الذوي الــدخل 
  .٪٥٠حصولهم على الخدمات الصحية أكثر من غيرهم من المتعافين بنسبة تزيد على 

  
إن احتمـال انخـراط األطفـال المصـابين بـالعجز فـي الصـفوف الدراسـية . ةالتعليميازات تدني مستوى اإلنج  -٧

وُرِئي أن . أدنى في المدارساألطفال المصابين بالعجز بقاء تكون معدالت و المتعافين، أقرانهم أضعف من انخراط 

                                                           
 .٢٠١١. جنيــــف، منظمــــة الصــــحة العالميــــة، العجــــزالتقريــــر العــــالمي عــــن الصــــحة العالميــــة والبنــــك الــــدولي، منظمــــة     ١
ـــــــــــدو  ـــــــــــوان التـــــــــــالي: مـــــــــــن المعلومـــــــــــات عـــــــــــن المســـــــــــح الصـــــــــــحي العـــــــــــالمي انظـــــــــــر ال لمزي ـــــــــــذييل التقنـــــــــــي جـــــــــــيم والعن ت

http://www.who.int/healthinfo/survey/en/  ٢٠١٢بر تشرين الثاني/ نوفم ١٩(آخر اطالع عليه يوم(  
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تلـــك لمنخفضـــة الـــدخل و فـــي كـــل مـــن البلـــدان المراحـــل التعلـــيم اســـتكمال جميـــع الفئـــات العمريـــة تتخلـــل ثغـــرات ثمـــة 
  .علمًا بأن هذا النمط تجلى بوضوح في البلدان األكثر فقراً  الدخل،المرتفعة 

  
المصــابون مــن المــرجح بشــكل كبيــر أن يتعــرض . االقتصــاديانخفــاض معــدالت المشــاركة فــي الميــدان   -٨

أجرتهـا أظهـرت دراسـة و هم يتقاضون عمومًا أجورًا أقل من سواهم حتى عند حصولهم على عمـل. لبطالة و ل بالعجز
٪) ٤٤( المتوسـطمعدالت توظيف المصابين بالعجز في  االقتصادي أنمؤخرًا منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  ١٪).٧٥(تها بين صفوف المتعافين أكثر بقليل من نصف معدالهي 
  
الحيــاة االفتقــار إلــى علــى الحلــول المؤسســية و يــؤدي التعويــل . المقيــدة التبعيــة والمشــاركةارتفــاع معــدالت   -٩

بـأن التقـارير تفيـد . و غيـرهمعلـى إلى عزل المصـابين بـالعجز وحملهـم علـى االعتمـاد الخدمات االجتماعية وقصور 
المجتمــع فئــات ن تتســبب فــي حرمــانهم مــن االســتقاللية وعــزلهم عــفــي مؤسســات ســكنية إقامــة المصــابين بــالعجز 

ويحصـل المصـابون بـالعجز ا مـن انتهاكـات حقـوق اإلنسـان. غيرهساءة و وزيادة خطورة تعرضهم للعنف واإل األوسع
االعتمـاد الحصـري علـى الـدعم علـى أن االجتماعيـة، التكافـل ن أفراد األسرة أو شـبكات ممعظم الدعم على  عموما

الفـرص االجتماعيـة ضـياع و  لعزلـةومنها اإلجهـاد وا ،عواقب سلبية على مقدم الرعايةخلف غير الرسمي يمكن أن ي
  .في السن أفراد األسرةتتفاقم بتقدم صعوبات ، وهي قتصاديةواال
  

  االستجابات والتوصيات
  

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي موضــوع العجــز راســخ بوصــفه مســألة تتعلــق بحقــوق اإلنســان والتنميــة فــي   -١٠
أو بلــدًا  ١٥٥وحظيــت بتوقيــع  ٢٠٠٨مــايو نفــاذ فــي أيــار/ ودخلــت حيــز ال ٢٠٠٦فــي عــام التــي اعُتِمــدت  اإلعاقــة

ــدًا عليهــا ١٢٧بتصــديق منظمــات التكامــل اإلقليمــي و منظمــة مــن  هــا الــدول األطــراف فيناشــد االتفاقيــة أيضــًا تو . بل
  .اال يتجزأ من عمله تباره جزءاً ٕانما باعتكميلية و بوصفه مسألة العجز تتناول موضوع  بأال
  

إلـى عـدة  ٢٠١١ام الذي نشـرته المنظمـة والبنـك الـدولي فـي عـ العجزالتقرير العالمي عن  وقد ُترِجم الحقاً   -١١
ويبـّين التقريـر  ٢بديلـة.الصـيغ الة واسـعة مـن طائفلألمم المتحدة، وصدر في الست اللغات الرسمية  هابما في، لغات

. العقبــات التــي تعتــرض ســبيل المصــابين بــالعجز وتــذليل النــاجم منهــا عــن العجــزالكثيــر مــن أن باإلمكــان تالفــي 
  مبّينة أدناه.المجاالت البأن تبحث ها في التنمية ءيوصي التقرير الحكومات وشركاو 
  

مـن الضـروري  .الموجهـة لعامـة الجمهـورالعامـة جميع السياسات والنظم والخـدمات من إتاحة تمكين ال  -١٢
الرعايـــة  فـــي جميـــع مســـتويات نظـــامللمصـــابين بـــالعجز الرعايـــة الصـــحية المجانيـــة وبأســـعار معقولـــة تحســـين إتاحـــة 

التـــأمين بتغطيـــة وتوســـيع نطـــاق الالمجتمـــع)، صـــحة الصـــحية (مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى الرعايـــة األوليـــة و 
م احتياجـاتهالمصابين بالعجز مـن تلبيـة ، وتمكين تدريبًا الئقاً  الرعاية الصحيةمجال لعاملين في وتدريب االصحي، 
ودمجهـــم فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل مصـــابين بـــالعجز الالتـــدابير الراميـــة إلـــى تعزيـــز صـــحة و بشـــكل أفضـــل. الصـــحية 

المشــورة بشــأن ٕاســداء األمومــة، و صــحة الصــحة اإلنجابيــة و طعــيم و التكخــدمات الرعايــة العامــة (تزويــدهم بخــدمات 
بخـدمات ) و الحاالت الصـحيةسرطان وغيره من ٕاجراء الفحوص الخاصة بمرض ال، و والنظام الغذائي النشاط البدني

ة إصــابة األفــراد بحــاالت صــحيمنــع ، هــي تــدابير مهمــة بقــدر أهميــة تلــك الراميــة إلــى المتخصصــةالرعايــة الصــحية 

                                                           
منظمــة التعــاون المســتمدة مــن جميــع البلــدان األعضــاء فــي لنتــائج باوالعجــز والعمــل: كســر الحــواجز. ملخــص المــرض     ١

 .٢٠١٠، االقتصاديوالتنمية في الميدان . باريس، منظمة التعاون االقتصاديوالتنمية في الميدان 

 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن الصحة العالمية والبنك الدولي، منظمة     ٢
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أيضا يحقق بل  فحسب ناجمة عن العجز. وال يؤدي التعميم إلى إعمال حقوق اإلنسان الخاصة بالمصابين بالعجز
  .مردودية عالية

  
بعـض لـزم إتاحـة تـدابير محـددة لتزويـد ي. تعنـى بالمصـابين بـالعجزاالستثمار في برامج وخـدمات محـددة   -١٣
 يةاالسـتقاللتمـتعهم بو هـم إعـادة التأهيـل والـدعم، التـي يمكـن أن تحسـن أداءمـن قبيـل ، مصابين بـالعجز بالخـدماتال

فــي مجــال إعــادة  خــدمات متكاملــة والمركزيــةيحتــاج المصــابون بــالعجز إلــى فــي المجتمــع. كمــا  تهموتعــزز مشــارك
أجهـزة و السـمع، والوسـائل المعينـة علـى ، مـثالً  لكراسـي المتحركـةكاكنولوجيات المساعدة، التوفير ، وتحسين تالتأهيل

ًا إعــادة التأهيــل ضــمانويلــزم تــدريب العــاملين فــي ميــدان خــدمات. مــا يتصــل بــذلك مــن ، و بصــرضــعف التصــحيح 
الفـرص وٕاتاحـة  إمكانـاتهممصابين بـالعجز مـن اسـتغالل تمكين القادرين على إمدادات كافية من الموظفين ال لتوفير

مــن خــدمات ات فــي طائفــة واســعة اســتثمار توظيــف . وينبغــي بالكامــل المجتمــعصــفوف لمشــاركة فــي ذاتهــا أمــامهم ل
ات، مــن بــين المســاعدين الشخصــيين، وتــوفير لغــة اإلشــار و مثــل الرعايــة المؤقتــة،  ،ســتجابةاالالتنظــيم و  ةجيــدالالــدعم 

  وتؤمن رفاههم. وأسرهمصابين بالعجز المكرامة صون أن ت هايمكنخدمات أخرى، 
  

 ة شـاملةرؤيـاالسـتراتيجيات نبغـي أن تحـدد هـذه . يوطنيتـين بشـأن العجـز استراتيجية وخطة عمـلاعتماد   -١٤
تســاعد أن ، و المقدمــة تحديــدًا للمصــابين بــالعجزخــدمات المجــاالت البــرامج الرئيســية و تنــاول كــال مــن ت طويلــة األجــل

  القطاعات والخدمات.على تحسين التنسيق بين 
  

التمويــل الكــافي يلــزم تــوفير . القــدرة علــى تحمــل التكــاليفتحســين تــوفير التمويــل الكــافي والمســتدام و   -١٥
التـي  االستراتيجية وخطة العمل من أجل إزالة الحـواجزعلى النحو المبّين في الخدمات لتزويد الجمهور بوالمستدام 

  .ا بجودة عاليةتعترض سبيل إتاحة الخدمات وضمان تقديمه
  

مـن أجـل تسـهيل  دولياً ومقارنتها البيانات (وكذلك التعاريف واألساليب) يلزم توحيد . تحسين جمع البيانات  -١٦
المتعلقـة بـالعجز. وعلـى الصـعيد الـوطني ينبغـي أن تُـدرج السياسـات رسـم وضع المعايير ورصد التقدم المحـرز فـي 

أيضًا إجراء مسوح مكرسة خصيصًا يمكن و . ي المسوح القائمة حالياً ف -أو نماذج العجز الموحدة  –مسائل العجز 
  .من أجل الحصول على معلومات أكثر شموالً لموضوع العجز 

  
، ودعــم إجــراء المزيــد مــن بموضــوع العجــز وفهمــهزيــادة الــوعي العــام التوصــيات األخــرى علــى وتركــز   -١٧

ــا البحــوث ــدرات المــوارد البشــرية بشــأنه وتعزيزه ــا في، وتحســين ق ــا (بم ــاملين فــي مجــال الصــحة)، ه ــدريب الع ت
  .وتنفيذها هذه الجهودفي إعداد مع المصابين بالعجز وٕاشراكهم والتشاور 

  
  أنشطة األمانة

  
الــدوائر جميــع عجز يمثلهــا أعضــاء مــن فرقــة عمــل معنيــة بــال ٢٠٠٨أبريــل نيســان/ فــي أنشــأ المــدير العــام   -١٨

بموضـوع العجــز رفــع مسـتوى الــوعي فيمــا يخـص كــل مـن  كبيـراً  العمـل تقــدماً فرقــة وقــد أحـرزت والمكاتـب اإلقليميـة. 
الصحة الجنسية واإلنجابيـة، بشأن  سبيل المثال المنجز علىني (تقشاملة لعدة قطاعات في العمل البوصفه مسألة 

نظمـة، ل المفـي عمـالتي تعتـرض سـبيل مشـاركة المصـابين بـالعجز  ماديةعقبات الزالة الإ وٕادارة المخاطر الطارئة) و 
  .في هذا المضمار سياساتالأو  ١الترتيبات التيسيرية المعقولةاالفتقار إلى المعلومات أو والمتمثلة في 

                                                           
الالزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئًا غير متناسب  ترتيباتالتعديالت وال الترتيبات التيسيرية المعقولة""ُيقصد بتعبير     ١

ي اإلعاقة على أساس المساواة أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع األشخاص ذو 
، اتفاقية حقوق األشخاص التعاريف ٢المصدر: المادة  مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وممارستها".

 .٢٠٠٦ذوي اإلعاقة، األمم المتحدة، 
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السياسـات وفعاليـة بشـأن  حـواراً  ٥٥ قامـةالـدعم إل، العجـزالتقريـر العـالمي عـن منذ إطالق وقدمت األمانة   -١٩
 توجيهيـة بشـأنوأخـرى ، ١تقـديم خـدمات الكراسـي المتحركـةمبادئ توجيهية بشأن ر . واشتركت أيضًا في نشالوطنية
الـدولي لإلعاقـة  تحـاداالاليونسـكو ومنظمـة العمـل الدوليـة و منظمـة الشـراكة مـع في إطـار  ٢التأهيل المجتمعيإعادة 

مصــابين جميــع الالمجتمعــي وتــدعيمها بحيــث تمّكــن تأهيــل إعــادة الرامج بــتســهم فــي تعزيــز هــي مبــادئ والتنميــة، و 
، ومـــن االســـتفادة مـــن تلـــك االجتماعيـــةالصـــحية و التعلـــيم والعمالـــة والخـــدمات خـــدمات الحصـــول علـــى مـــن  بـــالعجز
حقـــوق اإلنســـان فـــي التمتـــع بة الرعايـــة و جـــودتقيـــيم وتحســـين ل عمليـــةوأدوات معلومـــات األمانـــة . وأصـــدرت الخـــدمات

عـن النمـو والعجـز فـي ورقـة مناقشـة اليونيسـيف أعّدت بالتشارك مـع و  ٣الصحة النفسية والرعاية االجتماعية،رافق م
  .مبادئ توجيهية بشأن إعادة التأهيلعلى إعداد األمانة وتعكف  ٤الطفولة المبكرة.ة لمرح

  
توجيهات طلب التي تالدول األعضاء وعلى الصعيد القطري تواصل األمانة تقديم الدعم بشأن العجز إلى   -٢٠

، علــى وجــه التحديــد االســتراتيجي وبنــاء القــدرات والمســاعدة التقنيــةلسياســات والتخطــيط فــي مجــاالت كــل مــن رســم ا
وفير وسائل منها تـخدمات التأهيل (بدعيم ، وتبشكل شامل ن أجل تحسين البيانات، وتعزيز النظام الصحيذلك مو 

صــحية نفســية)، يعــانون مــن حــاالت أشــخاص مــثال إلــى (المقدمــة خــدمات التوســيع نطــاق و التكنولوجيــا المســاعدة)، 
  التأهيل المجتمعي.أنشطة إعادة نطاق كذلك و 
  

أنشـأت ، المواضـع القليلـة المـواردالمبادئ التوجيهية بشأن توفير الكراسي المتحركـة اليدويـة فـي مع  تمشياً و   -٢١
على حقوق ويجري إعداد منهج دراسي عن العجز مبني التدريب. نموذجية أساسية ووسيطة لتوفير األمانة وحدات 

علـى ومجموعـة أنشـطة لتـدريب مـديري البـرامج التأهيـل، الموظفين المعنيين بإعادة وظفي الصحة و م لكادر اإلنسان
  إعادة التأهيل.ى ممارسات لعتدريب الموارد البشرية ات بشأن ، وتوجيهيالتأهيل المجتمعإعادة 

  
 هـاوتجميعتلـك البيانـات  وتحليلالبيانات عن حاالت العجز جمع عملية تحسين ى لإاجة الملحة وتلبية للح  -٢٢

بالتشــارك مــع مانــة تعكــف األالســكان، وفئــات  البلــدانمختلــف المواضــع و بطريقــة دقيقــة وقابلــة للمقارنــة عبــر ها ونشــر 
يفضــي لــى المبــادرات القائمــة، وسســتند إيي عــن حــاالت العجــز نمــوذجعلــى العمــل بشــأن إجــراء مســح لبنــك الــدولي ا

الحــاالت الميــًا للوقايــة مــن المــوارد المتاحــة ع نأطلــس عــبنشــر  أيضــاً  مانــةاألوقامــت أداة مســح موحــدة. إلــى إعــداد 
  ٥.حاالتهذه ال الخاصة بمن يتعايشون معوللمساعدة في حماية حقوق اإلنسان وعالجها، الصحية النفسية 

  
فإنهـا تعمـل الفاعلـة، طـراف جميع القطاعات ومختلـف األتضم شاملة ٕادراكًا من األمانة أن العجز مسألة و   -٢٣
أنشطة إعادة  تطويرعلى مستوى مجاالت عملها كافة. فهي تتولى مثال قيادة عملية ة واسعة من الشركاء طائفمع 

  .عالميالقليمي و الصعيدين اإلشبكات على البناء القدرات وتعزيز من خالل  التأهيل المجتمعي
  
  

                                                           
مبادئ  األمريكية للتنمية الدولية،م والوكالة الجمعية الدولية لألطراف االصطناعية والتقويمنظمة الصحة العالمية و     ١

  .٢٠٠٨، جنيف، منظمة الصحة العالمية، المواردالمواضع القليلة  توفير الكراسي المتحركة اليدوية فيتوجيهية بشأن 
التأهيـل المجتمعـي: إعـادة . الـدولي لإلعاقـة والتنميـة تحـاداالمنظمة العمـل الدوليـة و و  العالمية واليونسكومنظمة الصحة     ٢

 .٢٠١٠، الصحة العالميةمة جنيف، منظ. بشأن إعادة التأهيل المجتمعي المبادئ التوجيهية

حقــوق التمتــع بة الرعايــة و جــود: تقيــيم وتحســين لتحســين جــودة التمتــع بــالحقوق منظمــة الصــحة العالميــةمجموعــة أدوات     ٣
 .٢٠١٢ ة العالمية،الصحة . جنيف، منظمالصحة النفسية والرعاية االجتماعيةرافق اإلنسان في م

. جنيـف، منظمـة الصـحة : ورقـة مناقشـةالطفولـة المبكـرةة لـالنمـو والعجـز فـي مرحمنظمة الصحة العالمية واليونيسـيف.     ٤
 .٢٠١٢العالمية، 

 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١١أطلس الصحة النفسية لعام منظمة الصحة العالمية.     ٥
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  اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى
  

 ١جدول أعمال التنمية.العجز في منظور ت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عدة قرارات إلى مراعاة دع  -٢٤
تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن  صـــددب ٦٦/١٢٤فـــي القـــرار وقـــررت 
لمـدة  ، أن تعقـد اجتماعـاً ذوي اإلعاقـة باألشـخاصفيمـا يتعلـق  وسـائر األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً لأللفية 

: بل المضـي قـدماً تحـت عنـوان "ُسـ ٢٠١٣ سـبتمبرأيلـول/  ٢٣ات يوم يوم واحد على مستوى رؤساء الدول والحكوم
  ".وما بعده ٢٠١٥حتى عام اإلعاقة  وضع خطة تنمية شاملة لمسائل

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  . ]٥ق١٣٢م ت[ تضمنت هذه الفقرة مشروع قرار اعتمده المجلس التنفيذي بوصفه القرار   -٢٥
  
  

=     =     =  

                                                           
 .٦٤/١٣١و ٦٥/١٨٦و ٦٦/١٢٤و ٦٦/٢٢٩و ٦٦/٢٨٨القرارات     ١


