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الشراكة العالمية لسلامة الطرق
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الفكر! موقع إلكتروني عن سلامة الطرق
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العجز وإعادة التأهيل  
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http://www.devon.gov.uk/index/transportroads/roads/road_safety.htm
http://think.direct.gov.uk/roadsafety.html
http://www.who.int/violenceprevention/en/index.html
http://www.nccm.org.eg/
http://www.ncwegypt.com/
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http://www.scfa.gov.qa/
http://www.yemen-women.org/en/index.php
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الصفحة الرئيسية لفريق منظمة الصحة العالمية للعجز وإعادة التأهيل

  

الوقايُة من العجز والإصاباِت وإعادُة التأهيلالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا - 

  

الوقايُة من العجز والإصاباِت وإعادُة التأهيلالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا -  

  

صحة العاجزينالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للأمركيتين - 

  

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات

  

القواعد المعيارية للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة

  

الصفحة الرئيسبة للبنك الدولي عن العجز

  

برنامج منظمة العمل الدولية عن العجز

  Thursday 25th of May 2023 11:09:30 PM

 4 / 4

http://www.who.int/disabilities/en/
http://www.afro.who.int/dpr/index.html
http://www.searo.who.int/en/Section1174/Section1461.htm
http://www.paho.org/Project.asp?SEL=TP&amp;LNG=ENG&amp;ID=123
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&amp;pid=162
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,menuPK:282704~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:282699,00.html
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/iloprog.htm

