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  مقدمة  -أوالً  
 هذا التقرير،   (INPRO)اصة  أعد املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخل         -١

وساهم يف وضـع    .  اخلارجية العالقات وزارة   إدارةب حقوق اإلنسان    إدارةبدعم ومساعدة من    
 حملكمة العدل العليـا،     ة حقوق اإلنسان التابع   إدارةالتقرير من خالل تقدمي املعلومات كل من        

  . العامالنيابةملظامل، و، ومكتب أمني انسان التابعة جمللسي السلطة التشريعيةوجلنة حقوق اإل
ويعتمد هذا التقرير بصفة أساسية على تقارير عـدة وزارات وكيانـات أخـرى،                -٢

: ومن بني هذه الكيانات ما يلي     . وعملها املشترك، الذي حتقق وفقاً لنهج قائم على املشاركة        
ـ            ة املـرأة،   وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية، واألمانة العامة للخدمة املدنيـة، وأمان

، ووزارة التربية والتعليم والثقافة، ووزارة الداخلية، وأمانة السياحة،         للرياضةواألمانة الوطنية   
وساهم مكتب أمني املظامل أيضاً     . والدائرة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعداد     

  .يف إعداد هذا التقرير
وقدمت هيئـة   . اور على اإلنترنت  وشاركت منظمات اجملتمع املدين يف عملية التش        -٣

 Saraki، ومؤسسة   (CONAPRODIS)التنسيق الوطين لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
  .مالحظات واقتراحات أُخذت أيضاً بعني االعتبار

  ٤-١املواد :  العامة لالتفاقيةاألحكام  -ثانياً  
األشـخاص  ة لتعـيني    املصطلحات أو التعابري املستخدمة يف الوثائق الرمسي      فيما يلي     -٤

  :الذين يعانون من اإلعاقة
        يـستخدم هـذا التعـبري منـذ        : )١(األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة     )أ(  

وُيعد ذا احتياج خاص أو معّوقاً أو عاجزاً، أي شخص يعاين ألسباب ِخلقية أو              . ١٩٧٩عام  
علـى أن يـؤّمن بنفـسه       مكتسبة من نقص يف قدراته العقلية أو البدنية يؤثر على إمكانياته            

  خدمات حياته أو تعلمه أو عمله؛
ينطبق هذا التعبري على األشخاص الذين      : األشخاص ذوو القدرات املختلفة     )ب(  

يعانون من عجز دائم عن القيام بنشاط إنساين عادي من أنشطة احلياة اليومية بسبب عجـز                
 الدراسة االستقـصائية    وقد اسُتخدم هذا التعريف يف    . عن احلركة، أو عجز حسي أو عقلي      

بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة اليت أجرهتا اإلدارة اإلقليمية التابعـة للمحافظـة املركزيـة،              
        (INPRO)باالشتراك مع املعهد الوطين حلمايـة األشـخاص ذوي االحتياجـات اخلاصـة              

__________ 

 .٧٨٠/٧٩القانون رقم  )١(
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مة لإلحـصاء    التابعة للمحافظة املركزية، والدائرة العا     اآلباء وشبكة رابطات    ،)٢(٢٠٠٢عام  
  والدراسات االستقصائية والتعداد؛

اسُتخدم هذا التعبري يف التعداد الـوطين       : األشخاص الذين يعانون من إعاقة      )ج(  
  .٢٠٠٢للسكان الذي أجري عام 

ولتشجيع إدماج ذوي اإلعاقة يف األماكن واملرافق العامة، من الـضروري القيـام               -٥
سريية معقولة، ووضـع إجـراءات، ومعـدات        بصورة تدرجيية بتشجيع حتقيق جتهيزات تي     

، وهي تدابري ضرورية لتيسري إمكانية اتصاهلم ووصوهلم        صاحل للجميع وخدمات ذات تصميم    
وعلى الرغم من حتقيق بعض أوجه التقـدم،        . إىل اخلدمات العامة، والرعاية الصحية والتعليم     

ة أو على األقـل إجـراء       تعترف دولة باراغواي بضرورة إجراء التجهيزات التيسريية الالزم       
  .جتهيزات معقولة من أجل تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمع

وترمي عدة سياسات وبرامج، مبا يف ذلك تدابري عمل إجيابية إىل ضمان املساواة يف                -٦
 بـشأن   ٢٤٧٩/٠٤وينص القانون رقم    . الواقع لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع مراعاة تنوعهم      

 املعدِّل للقانون اآلنـف     ٣٥٨٥/٠٨ج املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة، والقانون رقم        اإلدما
. الذكر على أن املؤسسات العامة ينبغي أن تضم نسبة مئوية دنيا من املوظفني ذوي اإلعاقـة               

  يف املائـة   ٥ويشكل القانون الثاين تقدماً باملقارنة مع القانون األول ألنه رفع هذه النسبة إىل              
  . اليت وردت يف القانون السابق يف املائة٢ نسبة بدالً من

ألغراض تطبيـق هـذا     : " على ما يلي   ٣٥٨٥/٠٨ من القانون رقم     ٦وتنص املادة     -٧
القانون، جتري املؤسسات املشمولة باملادة األوىل، التعديالت املطلوبة يف مشروع ميزانيتها أو            

األجور واالستحقاقات االجتماعية، بل    وتشمل هذه التعديالت    . يف املشروع األويل مليزانيتها   
والتجهيزات اليت ينبغي إدخاهلا أيضاً فيما يتعلق بالتدريب والبيئة املاديـة، والتكنولوجيـا،             

  .)٣(."ووسائل االتصال ألغراض التطبيق األمثل هلذا القانون
تمع واعتمدت األمانة العامة للخدمة املدنية يف إطار عملية تشاركية وتشاورية مع اجمل             -٨

املنشئ للقواعد املتعلقة بإدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف    "٩٨٠/٠٩املدين، القرار رقم    
وباإلضافة إىل ذلك، . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١وبدأ نفاذ هذه القواعد يف  ". اخلدمة املدنية 

__________ 

 Red de Asociaciones de y paraدراسة استقصائية أجرهتا اإلدارة اإلقليمية التابعة للمحافظـة املركزيـة،     )٢(

Personas con discapacidad del Departamento Central . ـ وطين حلمايـة األشـخاص ذوي   واملعهد ال
  ).DGEEC(، والدائرة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعداد INPROاالحتياجات اخلاصة 

مجيع اهليئات والكيانـات العامـة، ومجيـع اإلدارات واملقاطعـات           : "١، املادة   ٣٥٨٥/٠٨القانون رقم    )٣(
انون اخلاص واليت متلك الدولة أغلبية أسـهمها        والبلديات، وكذلك مجيع الكيانات القانونية اليت ختضع للق       

 يف املائة من إمجايل     )مخسة( ٥األشخاص ذوي اإلعاقة ال تقل عن       ملزمة بتوظيف واستخدام نسبة مئوية من       
 .".عدد املوظفني
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األوىل  املعدِّل للمواد    ٣٥٨٥/٠٨لقانون رقم   ل الالئحة التنفيذية نظر اجملتمع املدين يف مشروع      
   .٢٤٧٩/٠٤والرابعة والسادسة من القانون رقم 

 ٩٤٢/٠٩وعالوة على ذلك، اعتمدت األمانة العامة للخدمة املدنية القـرار رقـم               -٩
. املنشئ لإلطار األساسي للسياسات املتعلقة باإلدماج وعدم التمييز يف جمال اخلدمة املدنيـة            

 يف جمال اخلدمة املدنية بأسلوب تشاركي،       وأُعد دليل املمارسات بشأن اإلدماج وعدم التمييز      
حيدد القواعد القانونية يف جمال عدم التمييز، ويوصي بعدد من املمارسات اجليـدة يف جمـال               

وُوزعت نسخ عديدة يف نسق ورقي ألغراض التدريب، وفقاً لقرار األمانة العامـة             . اإلعاقة
  .٤٢٦/١٠للخدمة املدنية رقم 

   اخلاصةاحلقوق  -ثالثاً  

   وعدم التمييز املساواة-٥املادة   -فأل  
 عدم التمييز، وينص على أن مجيع سكان        احلق يف يكّرس دستور مجهورية باراغواي       -١٠

الدولة أن تزيل العقبات اليت حتـول دون        "البلد متساوون يف الكرامة ويف احلقوق وأن على         
وال تعتـرب تـدابري     . جعهحتقيق عدم التمييز، وأن حتظر العوامل اليت تبقي على التمييز أو تش           

احلماية اليت ميكن أن تتخذ لتصحيح أوجه عدم املساواة الظاملة مبثابة عوامل للتمييـز وإمنـا                
  .)٤(."عوامل لتحقيق املساواة

احلمايـة  األشخاص ذوي اإلعاقة     منحوفيما يتعلق بالتدابري النافعة املتخذة لضمان         -١١
ع التمييز، مبا يف ذلك إجراء التجهيزات التيـسريية         ، من كل أنوا   املتساويةالقانونية الفعالة و  

يف احلماية علـى قـدم      احلق  املعقولة، ينبغي اإلشارة إىل أن احلق يف املساواة أمام القانون، و          
يف عدم التمييز، هي األساس والركائز األساسية لدولة الرعايـة          احلق  املساواة أمام القانون، و   

ون اليت يكرسها الدستور، مما يعين أن جلميع الناس أيـاً           االجتماعية القائمة على سيادة القان    
  .كانت اختالفاهتم احلق يف احلصول على محاية القانون

" حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة" من الدستور املعنونة     ٥٨وتنص املادة     -١٢
رفيـه  يتمتع األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة باحلق يف الصحة والتعليم والت         : "على ما يلي  

وتضع الدولة سياسة للوقاية والعالج     . والتدريب املهين من أجل إدماجهم الكامل يف اجملتمع       
 بدنية أو عقلية أو حسية تقدم       إعاقاتوإعادة التأهيل واإلدماج لألشخاص الذين يعانون من        

ويتمتع هؤالء األشخاص بـاحلقوق الـيت       . هلم من خالهلا الرعاية املتخصصة اليت حيتاجوهنا      
وجيـوز  . لها الدستور جلميع مواطين اجلمهورية، على قدم املساواة للتعويض عن إعاقتهم          يكف

__________ 

 . من الدستور٤٦املادة  )٤(
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لألشخاص ذوي اإلعاقة اللجوء إىل القانون حلماية مصاحلهم أو الدفاع عنها، علـى قـدم               
  .".املساواة مع األشخاص اآلخرين

اص ذوي  وباإلضافة إىل ذلك، تتضمن الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة باألشـخ           -١٣
اإلعاقة اليت صدقت مجهورية باراغواي عليها مجيعها، أحكاماً بعدم التمييز، ومـواد تعـاجل              

  .حتقيق املساواة وتوفري احلماية على قدم املساواة أمام القانون
وعلى سبيل املثال ال احلصر، حيظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية               -١٤

، ويكفل تساوي الرجال والنساء يف حق       )٥(قوق املعترف هبا يف العهد    أي متييز فيما يتعلق باحل    
، )٧(، كما يكفل حق األطفال يف التمتع هبذه احلقوق على قدم املساواة           )٦(التمتع هبذه احلقوق  

ويعترب الناس مجيعاً سواء أمام القانون، ويتمتعون دون أي متييـز حبـق متـساو يف التمتـع             
  .)٩( والدينية واللغويةاإلثنيةية األقليات ، كما ينص على محا)٨(حبمايته
وتشكل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان جـزءاً مـن النظـام القـانوين                -١٥

، مركـزاً   ١٩٩٢ومينح دستور عام    . لباراغواي، وهي ملزمة وموجِّهة لكل أعمال احلكومة      
ن حيث التسلـسل    شبه دستوري للصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان ويضعها يف مرتبة أعلى م          

مثـل  ن القوانني ذات املركز األدىن   لقوانني اليت تعتمدها اهليئة التشريعية وغريها م      من ا اهلرمي  
 الظـروف أن    مجيـع  اليت يتعني يف     )١٠(األحكام القضائية، أو املراسيم، أو القرارات اإلدارية      

؛ وتتمتـع   تكفل احترام وإعمال احلقوق املعترف هبا على املستويني الدسـتوري والـدويل           
الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبجرد التصديق عليها، باالستقرار القـانوين ذاتـه             

  .)١١(الذي يتمتع به الدستور، ألن أي نقض هلا يتطلب إجراء تعديل دستوري
وأنشأت األمانة العامة للخدمة املدنية املكتب العام للسياسات املتعلقـة باملـساواة              -١٦

 الذي يـنص علـى      ٩٤٢/٠٩، واعتمدت القرار رقم     )٢٢٢٦/٠٩رسوم رقم   امل(واإلدماج  
  .اخلطوط العريضة للسياسة املتعلقة بعدم التمييز واإلدماج يف اخلدمة املدنية

 بشأن اخلدمة املدنيـة علـى أن        ١٦٢٦/٢٠٠٠ من القانون رقم     ٢٣وتنص املادة     -١٧
  ".دنيةاإلعاقة البدنية ليست عائقاً أمام الوصول إىل اخلدمة امل"

__________ 

 .١-٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة   )٥(
 .٣املرجع نفسه، املادة   )٦(
 .١-٢٤املرجع نفسه، املادة   )٧(
 .٢٦املرجع نفسه، املادة   )٨(
 .٢٧املرجع نفسه، املادة   )٩(
 . من الدستور١٤١ و١٣٧املادتان   )١٠(
 .١٤٢املرجع نفسه، املادة  )١١(
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ولدى صياغة التدابري اإلدارية، والسياسات العامة املوضوعة واملنفذة على أساس نص           -١٨
تنظيمي، أو لدى توفري اخلدمات العامة املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي االعتمـاد             

، واتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع       )١٢(على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
  .)١٣(ال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقةأشك
وتشكل هذه النصوص أهم الصكوك الدولية ذات الطبيعة امللزمة فيما يتعلق حبقوق              -١٩

وهي تغطي جمموعة كبرية من املبادئ والتدابري اليت يتعني أخذها يف           . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .هلذه الفئة من السكاناالعتبار لدى وضع وتنفيذ السياسات واخلدمات العامة املخصصة 

  التوعية -٨املادة   -باء  
اختذت عدة تدابري يف إطار محالت التوعية املوجهة إىل اجملتمع بوجه عام عن طريق                -٢٠

، اليت تنفـذها    "امحوا رؤوسكم، ضعوا خوذات   "من بينها، محلة    ووسائط اإلعالم الرئيسية،    
  .INPROخاص ذوي االحتياجات اخلاصة إدارة احملافظة املركزية واملعهد الوطين حلماية األش

وإضافة إىل ذلك، هناك عدة محالت من أجل احترام التنوع وإدمـاج األشـخاص                -٢١
سيما يف عامل العمل، نظمها املعهـد الـوطين حلمايـة األشـخاص ذوي               ذوي اإلعاقة، ال  

  .(ONG) وبعض املنظمات غري احلكومية INPROاالحتياجات اخلاصة 
 ممـثلني جلميـع     INPROاألشخاص ذوي اإلعاقة، مجع املعهـد       وللتعريف حبقوق     -٢٢

اإلدارات اإلقليمية والبلدية، والسلطات الوطنية معاً لتعريفهم بأحكام االتفاقية وباحلقوق اليت           
  .تنص عليها

ونظمت األمانة العامة للخدمة املدنية حلقات عمل إعالمية بشأن مسألة اإلعاقـة،              -٢٣
  .ولني عن خدمات إدارة املوارد البشريةللنقابيني واملوظفني املسؤ

   إمكانية الوصول-٩املادة   -جيم  
يشكل املعهد الوطين للتكنولوجيا ووضع املعايري واملقاييس حالياً، إىل جانب املعهد             -٢٤

، وكيانـات عامـة أخـرى،       INPROالوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة       
املكلفة بوضع املعـايري املتعلقـة      ) إمكانية الوصول  -٤٥اللجنة  ( جزءاً من    Sarakiومؤسسة  

). مبا يشمل استخدام اإلشارات وعالمات الشوارع     (بتوفري إمكانية الوصول إىل البيئة املادية       
  .أما مسألة وسائل النقل فال تزال معلقة، ومل يتم تناوهلا على اإلطالق يف إطار هذا البند

__________ 

 .٣٥٤٠/٠٨القانون رقم  )١٢(
 .١٩٢٥/٠٢القانون رقم  )١٣(
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، (INPRO)ص ذوي االحتياجـات اخلاصـة       واستهل املعهد الوطين حلماية األشخا      -٢٥
وسائل حتقيق احلد األمثل إلمكانية الوصـول   "، املشروع املعنون    Sarakiبالتعاون مع مؤسسة    

، ويرمي املـشروع إىل     "تشخيص إمكانية الوصول يف مناطق البلديات     : يف مناطق البلديات  
  :إحداث تغيري اجتماعي يستند إىل ثالثة عناصر رئيسية

يف إعالم وتوعية اجملتمع احمللي واألشخاص الضعفاء مبزايـا تـوفري           الرغبة    )أ(  
إمكانية الوصول للجميع وباملشاكل اليت يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهـم مـن             
الفئات الضعيفة نتيجة لصعوبة الوصول إىل اخلدمات العامة من مثـل اخلـدمات الـصحية               

  ها؛والتعليمية والثقافية، واملعدات الرياضية وغري
عنصر التقنية، للتمكن بطريقة مالئمة من دراسة احلواجز الـيت تعتـرض              )ب(  

إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من فئات السكان إىل اخلـدمات العامـة؛              
  وإجراء دراسات، وإجياد حلول مالئمة هلذه املشاكل؛

ئمة مع البيئة   االستراتيجيات، إلجياد تدابري تصحيحية ووقائية مبتكرة ومتال        )ج(  
  .االجتماعية والسياسية

وُيقترح يف الدليل املخصص للموظفني الذي وضعه وأقره املعهد الـوطين حلمايـة               -٢٦
، كنهج أساسي، إجراء تـشخيص إلمكانيـة     INPROاألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة     

.  العامة الوصول يف مناطق البلديات لتحديد العقبات اليت تعترض وصول اجلميع إىل اخلدمات           
  ).املرفق الثاين(وترد نسخة من الدليل املذكور يف مرفق هبذا التقرير 

وفيما يتعلق بالوصول إىل املعلومات واالتصال، اللذين ال عالقة هلما بالبيئة املاديـة،             -٢٧
  :تتمثل اجلوانب اليت يتعني دراستها فيما يلي

مهور، علـى رعايـة     تدريب املوظفني املكلفني بإجراء االتصاالت مع اجل        )أ(  
  األشخاص ذوي اإلعاقة؛

مترمجني بلغة اإلشارات،   : توفري بدائل لالتصال الشفهي والكتايب عن طريق        )ب(  
  وطرائق بديلة لالتصال مثل طريقة برايل، وما إىل ذلك؛

  الوصول إىل الوثائق املطبوعة؛  )ج(  
  .الوصول إىل اإلنترنت  )د(  

   احلق يف احلياة-١٠املادة   -دال  
الدولة حتمـي   : "، على أن  "عن احلق يف احلياة   " من الدستور، املعنونة     ٤تنص املادة     -٢٨

عن املساواة  "، املعنونة   ٤٦وتلحق هذه املادة، باملادة     .". السالمة البدنية والنفسية لكل إنسان    
وبناء عليه، حىت إن كانت هذه املادة ال تتضمن حكماً صرحياً يتعلق حبماية             ". بني األشخاص 
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اص ذوي اإلعاقة، فإن هذه احلماية تعترب مكفولة هلؤالء األشخاص على نفس النحـو           األشخ
  .املكفول لسائر سكان اجلمهورية

  . اإلعاقة من حياهتم، تعسفاًيوال جيوز حرمان األشخاص ذو  -٢٩

   حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية-١١املادة   -هاء  
 لألمانة املسؤولة عـن حـاالت        املنشئ ٢٦١٥/٠٥ من القانون رقم     ٢تنص املادة     -٣٠

اهلدف األول : " تتناول اختصاصات هذه اهليئة على أن    هي املادة اليت  الطوارئ يف باراغواي، و   
لألمانة املسؤولة عن حاالت الطوارئ يف باراغواي هو التحذير مـن حـاالت الطـوارئ               

العامـة،  والكوارث الطبيعية أو غريها، والتخفيف من آثارها، وتعزيز أنـشطة املؤسـسات     
ومؤسسات احملافظات والبلديات واهليئات اخلاصة وتنسيقها وتوجيهها فيما يتعلـق بتـوفري            
الوقاية للمجتمعات احمللية املتأثرة هبذه احلاالت أو الكوارث، والتخفيف من آثارها، والتدخل            

انـة  ، تتـوىل األم   )و(٤اً للمادة   ووفق.". ملواجهتها، وإعادة تأهيل هذه اجملتمعات وتعمريها     
توجيه وتنسيق تقدمي املساعدة إىل     "املسؤولة عن حاالت الطوارئ يف باراغواي املسؤولية عن         

 باإلضافة إىل ذلـك     ٥وتنص املادة   . "اجملتمعات احمللية املتأثرة حباالت الطوارئ أو الكوارث      
 الطوارئ  توفر امليزانية العامة املوارد الالزمة ألداء عمل األمانة املسؤولة عن حاالت          : "على أن 

يف باراغواي، وإداراهتا التنفيذية والتقنية، ومجيع املوارد اليت قد تلزم لتحقيق الربامج احملـددة،            
ومن مث، فإن بـرامج األمانـة       .". وفقاً للهيكل التنظيمي الذي وافقت عليه السلطة التنفيذية       

شخاص ذوي  املسؤولة عن حاالت الطوارئ يف باراغواي تتضمن بالضرورة تدابري خاصة باأل          
  .اإلعاقة
 ٢٠١٠-٢٠٠٩وفيما يتعلق باجملال العسكري، ينص التوجيه العام بشأن فترة السنتني             -٣١

، على املسامهة يف الدفاع عن البلد، بوضع املوارد         "الشؤون املدنية "يف فصله السادس، املعنون     
ظفي العسكرية يف خدمة السكان املدنيني يف حاالت الطوارئ أو الكوارث، وتـدريب مـو             

القوات اخلاصة على عمليات الدفاع املدين بغية توفري رد سريع قبل حدوث حاالت الطوارئ             
  .)١٤()بإعادة التأهيل(وبعدها ) بالتدخل(، وأثناءها )بالوقاية(

وهكذا يوجد مكتب حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين الذي جيري إعمالـه          -٣٢
 اليت لديها باإلضافة إىل ذلك جدول زمـين لتعلـيم           إعماالً كامالً، يف خمتلف أسلحة اجليش     

وتدريب أفراد القوات املسلحة على أنواع خمتلفة من األنـشطة، وعلـى تـدابري للوقايـة،       
والتخطيط والتوعية، بغية محاية املدنيني الذين يعانون من مشاكل، مبا يف ذلك التدابري الـيت               

  .يتعني اختاذها إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 

 .، الفقرتان الفرعيتان واو وزاي٢٠١٠-٢٠٠٩التوجيه العام لفترة السنتني  )١٤(



CRPD/C/PRY/1 

GE.11-43799 10 

فيما يتعلق حبمالت أو عمليات الوقاية من الكوارث، أو النكبات أو غريها مـن              و  -٣٣
حاالت اخلطر أو حاالت الطوارئ اإلنسانية اليت تعود إىل أسباب طبيعية، والتخفيـف مـن         
آثارها وتعمري اجملتمعات احمللية املتأثرة سواء كان األشخاص ذوو اإلعاقة يعيشون يف هـذه              

، يقدم اجليش تعزيزات إىل مؤسسات من مثل األمانة املـسؤولة عـن             اجملتمعات احمللية أم ال   
حاالت الطوارئ يف باراغواي، واألمانة العامة للخدمة املدنية، واإلدارات اإلقليمية، ورجال           
اإلطفاء املتطوعني ألداء عمليات خاصة، بوضع أبنية أساسية خاصة حتت تصرفهم، ووسائل            

 خمتلفة تلقوا تعليماً ليعاونوا يف املقـام األول الفئـات           للنقل وموظفني مدربني على تقنيات    
ولدى . الضعيفة، واألطفال، واملسنني، والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، على سبيل املثال         

العسكريني مهمة واضحة هي أن يتخذوا، على سبيل األولوية، مجيع التدابري املمكنة ليكفلوا             
الذين يعانون من احلاالت اخلاصـة يف ظـروف         يف الوقت املناسب أمن ومحاية األشخاص       
  .أو حاالت الكوارث الطبيعية/األخطار، وحاالت الطوارئ اإلنسانية و

   االعتراف بالشخصية القانونية على قدم املساواة-١٢املادة   -واو  
 القانونية على   لألهليةتستند التدابري املتخذة لكفالة ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة           -٣٤

 املنـشئ   ٧٨٠/٧٩ من الدستور، كما يشكل القانون رقـم         ٥٨اواة، إىل املادة    أساس املس 
  .للمعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، تدبرياً هاماً يف هذا الصدد

ومل تصدر السلطة القضائية تدابري حمددة يف هذا اخلصوص، لكن وفقـاً ألحكـام                -٣٥
على قدم املساواة مع األشخاص اآلخرين فيما يتعلق        الدستور، يعامل األشخاص ذوو اإلعاقة      

  .باإلجراءات القضائية
اء هلذا املبـدأ هـو حالـة األشـخاص الـذين يعتـربون                 -٣٦ ن ث   ومثة است

ية وفقاً للطرائق املنصوص        قانون ل  )١٦(٩٠ املادة   وتنص. )١٥(عليهاعدميي األهلية ا
__________ 

يعترب عدمي األهلية القانونية أي شخص يعاين من        : " من قانون اإلجراءات املدنية على ما يلي       ٨٩ تنص املادة  )١٥(
ضعف فعلي يف قواه العقلية، أو مصاب بالعمى، أو بالشيخوخة أو يعاين من االعتماد علـى الكحـول أو                   

وإذا ثبـت يف    . املخدرات، أو من أي إعاقة نفسية أخرى نتيجة لعجزه عن العنايـة بنفـسه أو مبـصاحله                
 مؤكدة، ينبغي أن تسحب األهلية القانونيـة مـن مقـدم    ٧٣اإلجراءات أن الوقائع اليت تنص عليها املادة       

بالنسبة للكبار واألحداث املأذونون بإدارة أمـواهلم، الـذين         : " فتنص على ما يلي    ٧٣أما املادة   ." الطلب
 إدارة ممتلكاهتم، وكذلك الصم والـبكم       بسبب مرض عقلي، ليست لديهم القدرة على العناية بأنفسهم أو         

الذين ال ميكنهم التعبري عما يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى، ينبغي اعتبارهم عدميي األهلية القانونيـة                 
 .".وإخضاعهم لنظام للقوامة

ال جيوز للشخص الذي يعترب عـدمي األهليـة         : " من قانون اإلجراءات املدنية على ما يلي       ٩٠وتنص املادة    )١٦(
القانونية التصرف يف ممتلكاته أو رهنها أو إقامة الدعاوى، أو عقد االتفاقات، أو تـسلم املـدفوعات، أو                  
احلصول على قرض أو منحه قرضاً أو أداء عمل غري العمل اإلداري البسيط، بدون احلصول على إذن مـن                   

.  بسحب األهلية القانونيـة وإلغائهـا  وتطبق يف هذه احلالة، القواعد املتعلقة  . القيِّم عليه الذي يعّينه القاضي    
 .".وقرار سحب األهلية القانونية من شخص، ُمدرج أيضاً يف السجل املالئم
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ـ            ن عـدم أهليتـه القانونيـة       من قانون اإلجراءات املدنية على أنه ال جيوز ألي شخص يعل
التصرف يف ممتلكاته أو رهنها، أو إقامة الدعاوى، أو عقد االتفاقات، أو تسلم املدفوعات،              "

أو احلصول على قرض أو منحه قرضاً، أو أداء عمل آخر غري العمل اإلداري البسيط، بدون                
      أن هـذه املـادة     ويستنتج مما سـبق     ". احلصول على إذن من القيِّم عليه الذي يعّينه القاضي        

  .ال تتفق مع أحكام االتفاقية
، ٣٧وفيما يتعلق بسحب األهلية القانونية من شخص حبكم قضائي، تنص املـواد               -٣٧
 على الشروط الالزمة إلعالن     )١٧( من القانون املدين   ٩٠، و ٨٩، و ٨٦، و ٨٥، و ٨٤، و ٧٣و

نفذ مبنع هذا الشخص مـن      شخص غري مؤهل قانونياً أو عدمي األهلية القانونية، وهو قرار ي          
 ٤٠وتنص املادة   . ممارسة حقوقه اليت ميارسها املمثل املعني وفقاً للطرائق اليت حددها القانون          

 هذا التمثيل ميتد إىل مجيع األعمال اليت متارس يف احلياة املدنية الـيت             : "من القانون املدين على   
  .".ال يستثنيها هذا القانون

مـن  ُيحرم : ")١٨( من القانون االنتخايب على أن  ٩١ص املادة   وباإلضافة إىل ذلك، تن     -٣٨
 الُبكم  -والصُّم   )ب(األشخاص احملرومون من هذا احلق حبكم قضائي؛        ) أ( :احلق يف التصويت  

  [...].".الذين ال ميكنهم التعبري عما يريدون كتابياً أو بوسائل مساِعدة أخرى 
عاقة ملساعدهتم على ممارسة أهليتـهم      وفيما يتعلق بتقدمي الدعم لألشخاص ذوي اإل        -٣٩

القانونية وإدارة شؤوهنم املالية، يقدم مكتب احملامي العام امللحق مبحكمة العدل العليا مساعدة     
قانونية لألشخاص الذين حيتاجوهنا، وميكن بصفة خاصة تعيني حمامي مدين، هلـذا الغـرض،     

باملعىن الذي  " عدميي األهلية "صاً  وحدث يف مناسبات شىت أن مثّل أحد هؤالء احملامني أشخا         
  .)١٩(يقصده القانون املدين

   الوصول إىل العدالة-١٣املادة   -زاي  
تقدم حكومة باراغواي، عن طريق مكتب احملامي العام، مـساعدة إىل املـواطنني               -٤٠

وقـد أنـشئت    . املعوزين الذين حيتاجون إىل التمثيل القانوين يف إطار إجراء مدين أو جنائي           
 القاضي واحملامي العام واملدعي العام لتعزيز اجلهاز القضائي، وبالتايل تيسري الوصول            وظائف

  .وخيضع املرشحون لتويل هذه املناصب حالياً لعملية انتقاء جيريها جملس القضاء. إىل العدالة
وتقع على عاتق مكتب احملامي العام مسؤولية ضمان إمكانية توفري خدمات حمـامي            -٤١

وهذا املكتب هو هيئة عامة تابعة للسلطة القضائية ومزودة باسـتقاللية يف            . ولةمعني من الد  

__________ 

 .، الفصل الثاين)بالكامل(الباب األول  )١٧(
 .٨٣٤القانون رقم  )١٨(
 .١-٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  )١٩(
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ويتمتع باستقالل مايل أيضاً فيما يتعلـق       . جماالت وضع املعايري واجملاالت اإلدارية والوظيفية     
  .)٢٠(بإدارة موارده

ل وتتمثل املهمة الرئيسية ملكتب احملامي العام يف احلرص على ضمان مراعاة األصـو              -٤٢
وهو مسؤول عن الدفاع عن مصاحل مستخدمي خدماته ومحاية حقوق اإلنسان           . )٢١(القانونية

، والـصكوك   )٢٢(يف ميدان اختصاصه، وفقاً للترتيبات والشروط املوضـوعة يف الدسـتور          
 )٢٥(، والقرارات الدستورية  )٢٤، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وسائر القوانني املطبقة      )٢٣(الدولية

  .يوالنظام الداخل
 مـادة حـدد     ٩٩ من   )٢٦(وقدم مكتب احملامي العام إىل الكونغرس مشروع قانون أّويل          -٤٣

هيكل مكتب احملامي العام ومكانه ومهمته كما حدد استقالليته الذاتية ونطاق واليتـه، وهـي               
ظروف الزمة لكي يتمكن أعضاؤه من الوفاء مبا عليهم من مسؤوليات على أساس مبادئ مـنح                

  . بالسرية، وتقدمي املساعدة، واجملانيةموااللتزااة مصاحل الشخص الذي يدافعون عنه، األولوية ملراع
وشرعت احملكمة العليا يف إجراء جتهيزات وأعمال متابعة لتحسني سـبل وصـول               -٤٤

األشخاص الذين يعيشون بالفعل يف حالة ضعف، ومن بينـهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة،               
__________ 

، وينص على إنشاء منصيب     ١٩٩٨امج اخلاصة بالسنة املالية      الذي أُقرت مبوجبه الرب    ١٢٢٧/٩٧القانون رقم    )٢٠(
 .احملامي العام ونوابه

من املهم التأكيد على أن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، بغية تعزيز الدفاع الفعال عن حقـوق                  )٢١(
احملامني العـامني   اإلنسان على مستوى البلدان األمريكية، وقّعت اتفاقاً مع رابطة البلدان األمريكية ملكاتب             

(AIDEF)               مبوجبه كلما جتد احملكمة ضحية مفترضة النتهاكات حقوق اإلنسان طرفاً يف قضية وتعوزهـا ،
 اليت تضع حماميـاً حتـت       AIDEFاملوارد املالية أو غري ممثلة قانونياً على النحو الواجب، تقوم بتبليغ الرابطة             

  .يع اإلجراءاتتصرف الضحية لتمثيلها وضمان الدفاع عنها أثناء مج
 .١٩٩٢ من دستور عام ٥٤ و٤٧ و٤٦، و١٩ إىل ١٦، و١٤، و١٢، و١١، و١املواد  )٢٢(
الذي صـدقت   ) (كوستاريكا( ميثاق سان خوسيه     - من اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        ٨املادة   )٢٣(

الذي (ية والسياسية    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن      ١٤؛ واملادة   )١/٨٩عليه باراغواي بالقانون رقم     
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، واملـادة         ١-١١؛ واملادة   )٤/٩٢صدقت عليه مبوجب القانون رقم      

 حملكمة  ١١وتتناول الفتوى رقم    . السادسة والعشرين من إعالن البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وواجباته        
 جلنة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان مـسألة          اليت طلبتها ) ١٩٩٠(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     

وأقرت احملكمة حبالتني حمددتني حالتا دون الوصول إىل العدالة علـى أسـاس             . الوصول الفعلي إىل العدالة   
الفـصل الثـاين،    (املساواة، وبأن انعدام األمن املايل يسبب متييزاً مناقضاً ألحكام اتفاقية البلدان األمريكية             

 ).د برازيليا بشأن الوصول إىل العدالة، قواع٢القسم 
   ١٠٦ و ١٠٣ و ١٠٠ و ٩٧ و ٧٥ و ٣٠ و ٧ و ٦، واملـواد    )١٢٨٦/٩٨القانون رقـم    (قانون اإلجراءات اجلنائية     ) ٢٤(

؛ ١٦٣ و ١٦٢ و ٤٢، املـواد    )١٦٨٠/٠١القانون رقم   (؛ وقانون األطفال واملراهقون     ٤٩١ و ٣٦٦، و ١٠٩إىل  
الذي يعدد اجلرائم، والعقوبات اليت تطبق على األشـخاص الـذين           ) ١١٦٠/٩٧القانون رقم   (والقانون اجلنائي   

  .حيتاجون إىل حمامي؛ القانون املدين يف احلالة اليت حيتاج فيها مقدم الشكوى إىل مساعدة حمامي عام
 .١٢٢٧/٩٧ الذي ينظم الوظائف املنشأة مبوجب القانون رقم ٨٥/٨٩قرار حمكمة العدل العليا رقم  )٢٥(
 .الذي قُدم إىل الربملان، يف مرفقيرد مشروع القانون  )٢٦(
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ت احملكمة، إىل جانـب رؤسـاء احملـاكم واملـدعني          ، شرع ٢٠٠٨ويف هناية عام    . للعدالة
العموميني يف أمريكا الالتينية، يف تطبيق قواعد برازيليا بشأن وصـول األشـخاص الـذين               
يعيشون بالفعل يف حالة ضعف، إىل العدالة، وبدأت آنئذ األعمال املتعلقة بتنفيذ التجهيزات             

لك الواردة يف خمتلف الصكوك الدولية حلماية       اخلاصة باملرافق واتباع املعايري الدولية، مبا يف ذ       
وتعد احملكمة العليا يف الوقت احلايل خطة ترمي، ضمن عدة أهـداف، إىل             . حقوق اإلنسان 

حتسني سبل الوصول إىل املباين، وتيسري مشاركة األشخاص الذين يعيشون بالفعل يف حالـة              
ة الشفوية بلغة اإلشارات    ضعف يف تنفيذ اإلجراءات القضائية خصوصاً بفضل خدمات الترمج        

  .وتدريب املعاونني القضائيني
وفضالً عن ذلك، ووفقاً ألحكام الدستور املتعلقة بالوصول إىل العدالة، تؤيد احملكمة            -٤٥

  .العليا مشروع القانون اخلاص باللغات
 يف قاعة اجمللسني التشريعيني     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٨وُنظِّم منتدى وجلسة علنية يف        -٤٦
وأدارت احملكمة العليا املناقشة األوىل داعية إىل املوافقة علـى مـشروع            . لكونغرس الوطين با

 الذي أوضح معزَّزاً Tadeo Zarrateaالقانون اخلاص باللغات، يف حضور القاضي تاديو زاراتيا 
  .باحلجج مدى أمهية اعتماد هذا النص

، أما جلنة الثقافـة     ٢٠٠٩م  وجيري النظر يف مشروع القانون اخلاص باللغات منذ عا          -٤٧
وتشكل عشرون لغة للسكان األصليني، بعـضها مهـدد         . والتعليم والرياضة فقدمت تقريرها   

وينص مشروع القانون اخلاص باللغات على إنشاء       . باالندثار جزءاً من التراث الثقايف لباراغواي     
  .عليهاأمانة مسؤولة عن السياسة اللغوية من أجل محاية هذه اللغات واحملافظة 

ويضع مشروع القانون أيضاً القواعد املتعلقة بلغة اإلشارات، اليت ال غـىن عنـها                -٤٨
  .لضمان إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة

 من مشروع قانون محاية احلقوق اللغوية لألفراد على أنه حيق جلميع            ٩وتنص املادة     -٤٩
  :سكان مجهورية باراغواي

، سواء شفوياً أو كتابيـاً، يف مجيـع         )٢٧(ال اللغتني الرمسيتني  تعلم واستعم   )أ(  
وحيق للمواطنني من السكان األصليني تعلم لغتـهم        . األحوال، وتلقي الردود باللغة املستعملة    

  اخلاصة واستعماهلا؛
تلقي املعلومات بلغتهم من أصحاب العمل من القطـاع اخلـاص بـشأن               )ب(  

  طة بعملهم؛املسائل املهنية واإلدارية املرتب
تلقي املعلومات الرمسية باللغتني الغوارانية واإلسبانية عرب مجيـع وسـائل             )ج(  

  االتصال، أياً كانت؛
__________ 

 .اإلسبانية والغوارانية مها اللغتان الرمسيتان جلمهورية باراغواي )٢٧(
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  عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز القائم على اللغة؛  )د(  
استعمال اللغة الرمسية اليت خيتاروهنا يف اإلجراءات القضائية وتدوين بياناهتم            )ه(  

وحيق ألي شخص يستخدم لغة أخرى، تلقي املساعدة        . دون االستعانة بالترمجة  بتلك اللغة ب  
  أثناء اجللسات من األشخاص امللمني بلغته؛

استعمال اللغة الرمسية اليت خيتاروهنا يف اإلجراءات القضائية وتدوين بياناهتم            )و(  
ي املـساعدة   وحيق ألي شخص يتحدث لغة أخرى، تلق      . بتلك اللغة بدون االستعانة بالترمجة    

  أثناء اجللسات من األشخاص الذين يتحدثون لغته؛
شريطة أن تكون    تلقي تعليم رمسي بلغتهم األم، منذ بدء التحاقهم باملدارس          )ز(  

  .تلك اللغة، إحدى اللغات الرمسية للبلد أو من لغات السكان األصليني
دراً ما ُيحتج هبا يف تسوية      وفيما يتعلق بتطبيق االتفاقية يف األحكام القضائية، فإنه نا          -٥٠

إال أن احملكمـة    . املنازعات القانونية نظراً ألهنا صك جديد نسبياً بالنسبة لسكان باراغواي         
العليا تقوم عن طريق املديرية العامة حلقوق اإلنسان بعملية توعية وتدريب للقضاة، ترد حملـة            

  .عنها يف الفقرات التالية
ونصا هذين  . ون حكمني حيتجان بأحكام االتفاقية    وقد أصدرت حمكمتان يف أسونثي      -٥١

  .)٢٨(احلكمني ملحقان هبذا التقرير
ومن بني اإلجراءات املتخذة لضمان التدريب الفعال ملوظفي اجلهاز القضائي، ينبغي             -٥٢

ذكر حلقات العمل املخصصة لتدريب القضاة مبختلف فئاهتم اليت تنظمها احملكمـة العليـا              
  . املعايري املتعلقة بالتطبيق املالئم للقواعد القانونية لصاحل املتقاضنيبشكل منتظم بغية تنسيق

ولضمان الوصول الفعلي جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة، يف مجيع مراحل            -٥٣
اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك إجراءات التحقيق وغريها من املراحل األولية، جيـوز ألي              

 املظامل الذي حيرص، عن طريق مندويب أمني املظامل، على أن           شخص التوجه إىل مكتب أمني    
وحترص هذه املؤسسة أيضاً على كفالة احترام       . تسري الدعوى وفقاً لألصول القانونية الواجبة     

مراكـز  (هذا احلق لألشخاص احملرومني من حريتهم بإجراء زيارات ملراقبة أماكن االحتجاز            
  ).الشرطة والسجون وغريها

 علـى أن   ٢ الذي ينص يف مادتـه       ٢٩٨/٠٥ احملكمة العليا املرسوم رقم      وأصدرت  -٥٤
مشاركة املوظفني القضائيني واإلداريني العاملني يف اجلهاز القضائي إلزاميـة يف الـدورات             

  .التدريبية اليت ُيدعون إىل حضورها

__________ 

 ٢٥ املـؤرخ    ٧٣١احلكمان اللذان أصدرهتما حمكمتان يف باراغواي وحيتجان بأحكام االتفاقية مها احلكم رقم              ) ٢٨(
واحلكـم  . دين والتجاري، بأسونثيون  ، الذي أصدرته الدائرة الثالثة حملكمة االستئناف امل       ٢٠٠٨أغسطس  /آب

 . الذي أصدرته الدائرة الثانية التابعة حملكمة احلسابات يف أسونثيون٢٠١٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ١٠٨رقم 
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يات وباإلضافة إىل التدابري الرامية إىل حتسني مستوى التدريب، تتضمن مدونة أخالق            -٥٥
  .)٢٩()الفصل الرابع(موظفي القضاء سبع مواد خمصصة للمعارف والتدريب 

أن األساس الذي ترتكـز  : " على٢٨وتنص املادة األوىل من هذا الفصل وهي املادة     -٥٦
إليه ضرورة توافر املعارف للقضاة، ومتابعتهم التدريب بصفة دائمة، هو حـق املتقاضـني              

  .".خدمة جيدة يف جمال إقامة العدلواجملتمع بوجه عام يف احلصول على 
 ٢٠٠٦ونظمت املديرية العامة حلقوق اإلنسان التابعة للمحكمة العليا يف الفترة من              -٥٧
 دورات تدريبية شىت فيما يتعلق حبقوق اإلنسان بوجه عام، وبـصفة أخـص،              ٢٠١٠إىل  

ام األطفـال   قوانني السكان األصليني وحقوق اإلنسان، وجتـرمي اسـتخد        : باملواضيع التالية 
واملراهقني يف املواد اإلباحية، والعنف األسري، واملساواة بـني اجلنـسني، ومنـع االجتـار               
باألشخاص والسخرة من زاوية حقوق اإلنسان، والوصول إىل العدالـة، واملـساواة بـني              

  .اجلنسني، والعنف األسري، وغريها من املواضيع
نتيجة ملشروع ُوضع بالتـشاور مـع       وفيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و        -٥٨

مديرية الصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية، ُنظمت أربع حلقـات             
وُخصصت ".  الصحة العقلية واحلماية القانونية    -الصحة العقلية وحقوق اإلنسان     "عمل معنونة   

ضائيني وغريهم من املهنيني العـاملني      حلقات العمل هذه للقضاة واحملامني العامني واملعاونني الق       
يف اجملال القضائي وتناولت املبادئ وثيقة الصلة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك               

 ٨٠ومت تـدريب زهـاء      . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والقانون اجلنائي، ومسائل أخرى       
صـصتني حلقـوق اإلنـسان      ومتت الدورة التدريبية من خالل حلقيت عمل خم       . معاوناً قضائياً 

  . معاوناً قضائيا٦١ًوالصحة العقلية ُنظمتا بدعم من املنظمة الصحية للبلدان األمريكية، وتابعها 
ويف إطار األنشطة اليت تضطلع هبا احملكمة العليا للتعريف حبقوق األشخاص الـذين               -٥٩

 ٢٠١٠أغـسطس  / آب٢٦ إىل ٢٤يعيشون بالفعل يف حالة ضعف، نظمت يف الفترة مـن      
وجهته للمديرين واملنسقني واحملامني املتخصصني يتناول بـصفة خاصـة          " تدريباً للمدرِّبني "

  .وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة
أسبوع حقـوق   "ويف جمال التوعية، تنظم مديرية حقوق اإلنسان منذ عدة سنوات             -٦٠

وُيستهدف يف تلـك    ). ديسمرب/ كانون األول  ١٠(لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان     " اإلنسان
املناسبة تعزيز احلوار بني املعاونني القضائيني وإمعان النظر يف حقوق اإلنسان مبشاركة مـن              

  .املؤسسات العامة ومنظمات اجملتمع املدين األخرى
وأتاح أسبوع حقوق اإلنسان خالل وجوده منذ ثالث سنوات تناول مسائل تتعلق              -٦١

 وُخصص لألشخاص الذين    ٢٠١٠بوع الذي نظم يف عام      وأتاح األس . حباالت فئات خمتلفة  

__________ 

 .٣٤ إىل ٢٨مدونة أخالقيات العاملني يف القضاء، املواد من  )٢٩(
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يعيشون بالفعل يف حالة ضعف إمكانية حتليل حالة الفئات املهمشة عادة مثل األشخاص ذوي 
  .اإلعاقة، واألشخاص املصابني باضطرابات عقلية، واملسنني

ـ             -٦٢ ن ويستهدف هذا احلََدث توعية املعاونني القضائيني واملواطنني حبقوق اإلنـسان م
منظور شامل بتشجيع التفاعل عن طريق اتباع األساليب القائمة على املشاركة واسـتخدام             

ويبذل املنظمون جهودهم الستخدام وسائل نـشر مبتكـرة، مثـل           . وسائل مسعية بصرية  
املسرحيات، ومعارض الصور الفوتوغرافية، واحلفالت املوسيقية، واملناقـشات، والوسـائل          

  .السمعية البصرية للتوعية
وحظي تنظيم كل أسبوع بتعاون شىت منظمات اجملتمع املدين اليت تؤازر عمل مديرية       -٦٣

  .حقوق اإلنسان، بعضها على أساس اتفاقات تعاون، واألخرى يف ميادين أنشطة خاصة
وتوجَّه األنشطة املنظمة يف إطار أسبوع حقوق اإلنسان، يف املقام األول، إىل املعاونني               -٦٤

 )٣٠( شـخص  ١٢٠٠ويقدَّر عدد الذين استفادوا منها مباشرة حبـوايل         . قاضنيالقضائيني واملت 
  .والواقع أن أشخاصاً عديدين سليمو البنية يهتمون مبجال أو آخر من جماالت هذه األنشطة

كذلك استطاعت منظمات ومؤسسات وطنية ودولية شىت خالل املناسبات الثالث            -٦٥
وعلى هذا النحو وزع جمانـاً      . دان حقوق اإلنسان  إقامة أكشاك، والتعريف مبنشوراهتا يف مي     

  . من املنشورات واملطويات والوريقات اليت ُخصصت هي وغريها لتلك املسألة٢٥٠٠حوايل 
، توفري خدمات الترمجة    ٢٠١٠ومت طوال االحتفال بأسبوع حقوق اإلنسان يف عام           -٦٦

كفوفني بفـضل مـشاركة     الشفوية بلغة اإلشارات، وتوزيع برامج مطبوعة بنظام برايل للم        
  .ومساندة رابطات األشخاص الذين يعانون من إعاقات مسعية أو عقلية أو بصرية

ووضعت مديرية حقوق اإلنسان خطة لتدريب القضاة على القواعد القانونية املتعلقة             -٦٧
واهلدف الرئيسي هلذا التدريب    . ٢٠١١باألشخاص ذوي اإلعاقة اليت يتعني تنفيذها يف عام         

حة الفرصة للقضاة للتعرف على كافة الصكوك الوطنية والدوليـة املتعلقـة حبمايـة              هو إتا 
  .األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل االستناد إليها يف إقامة العدل

وعقب أسبوع حقوق اإلنسان، أبدى معاونون قضائيون من اختصاصات شىت رغبتهم             -٦٨
  .ومت االتصال مبدربني متخصصنيولذلك ُوضع برنامج هلذا الغرض، . يف تعلم لغة اإلشارات

، ولالحتفال باليوم الـدويل لألشـخاص ذوي        ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٩
اإلعاقة، قررت مديرية حقوق اإلنسان أن تنظم، بالتعاون مع منظمـات اجملتمـع املـدين،               

بغية التعرف على " وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة"مناقشات عامة بشأن موضوع 
ألنشطة املنفذة، وعرضها على املواطنني، واالعتماد على مشاركة اجلمهور لتحسني املشاريع           ا

  .من خالل حتسني مراعاة احتياجات هذا القطاع من اجملتمع
__________ 

 . شخص يومياً خالل ثالث سنوات١٠٠أي يف املتوسط  )٣٠(
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، نظمت احملكمة العليا مناقشة عامـة بـشأن         ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٥ و ١٤ويف    -٧٠
، بطريقة شاملة، تناول مسألة إمكانية      ، مت خالهلا  "املسنني"و" األطفال واملراهقني "موضوعي  

وتندرج مجيع هـذه    . وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، واألطفال، واملسنني إىل مباين احملاكم        
املبادرات يف إطار العملية اليت بدأهتا احملكمة العليا لضمان احترام باراغواي لتعهداهتا الدوليـة       

  . إىل العدالةفيما يتعلق بوصول األشخاص الذين يف حالة ضعف فعلي
ولتعزيز تدريب املعاونني القضائيني وحتسني إملامهم بالصكوك الدولية املتعلقة حبقوق            -٧١

احلقوق األساسـية   "اإلنسان، وبالقوانني الوطنية، ُوضع مصّنف يضم نصوصاً قانونية معنوناً          
ري وجي. Sarakiمبساعدة مالية من منظمة غري حكومية هي مؤسسة     " لألشخاص ذوي اإلعاقة  

  . أيضاPowerPointً القانونية، وستتاح يف نسق الربجمياتإعداد هذه الوثيقة اليت هي نوع من 
وفيما يتعلق بإجراء التجهيزات التيسريية املعقولة، تسلم احملكمة العليا بأن حتقيق التجهيزات              -٧٢

ياً عدة مـشاريع    وتنفذ حال . الالزمة لضمان املشاركة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة يشكل حتدياً        
  .)٣١(حتقيقاً هلذا الغرض لتنفيذ التعهدات املقطوعة إزاء جمتمع باراغواي واجملتمع الدويل

ويف هذا الصدد، يشكل توفري خدمات الترمجة بلغة اإلشـارات يف مجيـع الـدوائر                 -٧٣
روع  من خالل مـش    )٣٢(وهلذا السبب تقدم احملكمة العليا دعماً مؤسسياً      . القضائية حتدياً كبرياً  

 وينص هذا القانون على إدماج املترمجني الشفويني بلغة اإلشارات يف           )٣٣(القانون بشأن اللغات  
ومن شأن ذلك أن ييـسر الوصـول إىل العدالـة           . النظام القضائي ويف سائر الكيانات العامة     

لألشخاص الذين يعانون من إعاقة مسعية والذين ميكنهم على هذا النحو املشاركة بصورة كاملة              
وينص القانون من   .  اإلجراءات القضائية، سواء بوصفهم ضحايا، أو شهوداً، أو موجهو اهتام          يف

 تعـديالت   ،٢٠١١ناحية أخرى على أن جيري مكتب االتصاالت التابع لوزارة العدل يف عام             
وترتيبات تيسريية على صفحاته على الشبكة اإللكترونية جلعل النفاذ إليها أيسر لألشـخاص             

 بتقدمي املعلومات يف نسق يسهل قراءته واستخدامه إىل حد كبري من خالل توفري ذوي اإلعاقة
ومن شأن هـذه التعـديالت أن تيـسر     . إمكانية االستماع إىل احملتوى الذي يتضمنه املوقع      

  .وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املعلومات، وهو حق أساسي يف جمتمعنا
مناقشة عامـة    ٢٠١٠ديسمرب  /انون األول وتقرر باإلضافة إىل ذلك أن تنظم يف ك         -٧٤

ومن املتوقع أن تساعد مسامهة اجلمهور،      . بشأن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة      
  .املنظمات املختصة، على إعداد توصيات يتعني مراعاهتا يف مشاريع القوانني

__________ 

 .تفاقية اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقواعد برازيليااملقصود بصفة خاصة هو اال )٣١(
يرد يف مرفق نص املذكرة اليت أعرب فيها رئيس احملكمة العليا عن الدعم املؤسسي الذي تقدمـه احملكمـة                    )٣٢(

 .للقانون املذكور
 .يرد يف املرفق نص مشروع القانون اخلاص باللغات، قيد النظر حالياً يف الكونغرس الوطين )٣٣(
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داً  األحدث عه  -ويضاف إىل ذلك إجراء جتهيزات وترتيبات يف مقرات حماكم شىت             -٧٥
 ويف مقرات القضاة، من بينها التصاريح لـدى مراكـز الـشرطة             - )٣٤(منها بصفة أساسية  

، وتشييد مسطحات مائلة لتتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة دخول املبـاين           )الشكاوى الفورية (
  .واخلروج منها والتنقل بسهولة داخلها

ألشـخاص  وُوضعت إشارات على املنحدرات واملداخل واملخارج لتيسري دخول ا          -٧٦
وأعّدت مواقف خمصصة لسياراهتم وزودت بالالفتات الـيت        . ذوي اإلعاقة وخروجهم منها   

وأنشئت داخل املباين، ويف كل طابق، مرافق صحية مالئمة لألشـخاص ذوي            . تدل عليها 
  .اإلعاقة خمصصة الستعماهلم حصرياً

عت يف مـداخل    وُوض. ويستجيب وضع وجتهيز املرافق الصحية املعنية ألدق املعايري         -٧٧
واملصاعد جمهزة بنظام للقـراءة     . املباين الفتات تشري على النحو الواجب إىل املرافق الصحية        

  .بطريقة برايل كما أهنا متسعة مبا يكفي الستقبال كرسي متحرك
ومجيع األبواب واملمرات جمهزة لتتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة دخوهلا واخلروج منها             -٧٨

ين مزودة باإلضافة إىل ذلك، بتجهيزات تتيح مراقبة املناطق اخلارجيـة           واملبا. والتنقل عربها 
كذلك عند  . واملمرات الداخلية بغية توجيه األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدهتم عند احلاجة         

بناء الربج الشمايل لقصر العدالة يف أسونثيون، ونظراً الرتفاع املبىن، ُجهزت يف كل طـابق،           
شخاص ذوي اإلعاقة، أو املرضى املصابني بـأمراض خطـرية أو           مالذات آمنة ميكن فيها لأل    

وتشكل كافـة هـذه     . الطاعنني يف السن االنتظار فيها لتلقي اإلغاثة يف حالة وقوع كارثة          
التدابري معايري جديدة تطبق بصفة منتظمة يف عمليات التشييد اجلديدة وأشغال جتديد املبـاين              

  . لزيادة حتسني إمكانية الوصولومن املزمع اختاذ تدابري أخرى. القدمية
 ١ املـؤرخ    ٦٣٣وباإلضافة إىل ذلك، قررت احملكمة العليا يف مرسـومها رقـم              -٧٩

 بشأن الوصول إىل العدالة لألشخاص الـذين      )٣٥( اعتماد قواعد برازيليا   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  .يعيشون يف حالة ضعف، وإنشاء جلنة لضمان تطبيقها تدرجيياً

  . واألشخاص ذوو اإلعاقة ضمن الفئات املعنية)٣٦( املسنونويندرج األشخاص  -٨٠
ويف إطار مشروع تنمية الكفاءات الذي استهله مكتب النائب العام، وضع مركـز               -٨١

التدريب التابع للمكتب خططاً وبرامج لتدريب املوظفني املعنيني جبميع مراحل اإلجـراءات            
  .بغية حتقيق األهداف االستراتيجية للمكتب

__________ 

 ,San Juan Bautista Misiones, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Pedro Juan Caballero: كمحمـا  )٣٤(

Paraguari, Concepción, Asunción Torre Norte et Pilar.  
  .٢٠١٠يونيه / حزيران١ املؤرخ ٦٣٣ترد يف املرفق قواعد برازيليا والقرار رقم  )٣٥(
  .ونمبن يف ذلك األطفال، واملراهقون، واملسن )٣٦(
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ى الصعيد املؤسسي، تتمحور سياسة مكتب النائب العام للجمهورية حول ثالثة           وعل  -٨٢
) ب(إدراك احتياجات املواطنني، تطبيقاً ألحكام الدستور والقـوانني؛   ) أ(: حماور استراتيجية 

  .توفري الشفافية وإمكانية الوصول إىل املعلومات) ج(اإلدارة الفعالة ملكتب النائب العام؛ 
، جعـل مـن     "التدريب أثناء العمل  "ياسة مكتب النائب العام القائمة على       وتطبيقاً لس   -٨٣

احترام احلقوق األساسية لألشخاص الذين يعيشون يف حالة ضعف، مبن يف ذلك األشخاص ذوو              
اإلعاقة، خصوصاً من حيث توفري الرعاية املالئمة هلم وإمكانية وصوهلم إىل العدالة، أحد املواضيع              

  .ات يف برامج التدريب اخلاصة به اليت أدرجها يف أهدافه االستراتيجيةاملشتركة بني القطاع
وُعزز برنامج تنمية كفاءة موظفي مكتب النائب العام بالوحدات النمطية والدروس             -٨٤

املوقـف   )ب(املوقف الذي ينبغي اختاذه يف االتصاالت مع اجلمهور؛         ) أ(: التالية اليت تتناول  
تدريس قواعد برازيليا بـشأن وصـول    ) ج(صاالت مع الضحايا؛    اختاذه يف االت  الذين ينبغي   

تدريس توجيهـات سـانتياغو      )د(األشخاص الذين يعانون من حاالت ضعف إىل العدالة؛         
التدريب على لغة اإلشارات إلتاحة إمكانية االتـصال        ) ه(بشأن محاية الضحايا والشهود؛     

ة الغوارانية اتباعاً للنـهج املناسـب يف        ضرورة استخدام اللغ  ) و(املباشر مع الضحايا الصُّم؛     
  .االتصاالت مع اجلمهور

، وتعمل الوحدات النمطية املذكورة     ٢٠٠٦وبدأ حتديث الربنامج الوارد آنفاً يف عام          -٨٥
  .وبدأ تنفيذها وفقاً للجدول الزمين التايل. أعاله بصورة كاملة

    ٢٠٠٦  
املوقف الذي يـتعني اختـاذه مـن         الدورة الدراسية اخلاصة ب    ٢٠٠٤تنفَّذ منذ عام      -٨٦

اجلمهور اليت أُعدت لوكالء النيابة وغريهم من موظفي مكتب النائب العام، بينما بـدأت يف     
 الدورة الدراسية اخلاصة باملوقف الذي ينبغي اختاذه من الضحايا واملعدة لـنفس             ٢٠٠٦عام  

لنائب العام يف   وقد خصصت الدورات الدراسية لوكالء النيابة وموظفي مكتب ا        . األشخاص
  .العاصمة واملقاطعات

    ٢٠٠٧  
وُنظمت حلقات عمل  . ٢٠٠٧كان عدم التمييز أحد املواضيع اليت مت تناوهلا يف عام             -٨٧

 التمييز وحقوق املرأة يف الصكوك الدولية بدعم من صـندوق األمـم             تناولت عدم خمصصة  
(UNIFEM)املتحدة اإلمنائي للمرأة    

 بشأن االتفاقية اخلاصـة      وُنظمت أيضاً حلقات عمل    .)٣٧(
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، باالشتراك مع هيئة التنسيق الوطين لتعزيز حقوق األشخاص            

  .(CONAPRODIS)ذوي اإلعاقة 

__________ 

  .٢٠٠٧يوليه / متوز١٢ و١١ُنظمت يف  )٣٧(
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وكان الغرض من الدورات الدراسية هو إحداث تغيري يف موقف املعاونني القضائيني              -٨٨
دماج احلقيقي لألشخاص ذوي اإلعاقة     فيما يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني، وتشجيع اإل       

العاديـة واملخصـصة   (وقد تابعها بصفة خاصة وكالء النيابة، وموظفو السجون   . يف اجملتمع 
  .وموظفو إدارة تقدمي الشكاوى، واألخصائيون النفسيون، واألطباء الشرعيون) لألحداث

    ٢٠٠٨  
ضـوع وصـول    وُنفذت أنشطة خاصة على الصعيدين الوطين والدويل بـشأن مو           -٨٩

  .األشخاص الذين يعيشون بالفعل يف حالة ضعف، إىل العدالة
وُوضعت مناهج حللقات عمل بشأن قواعد برازيليا اخلاصة بوصول املستضعفني إىل             -٩٠

العدالة، وتوجيهات سانتياغو حلماية الضحايا والشهود، مث ُنفذت يف الفتـرة مـن تـشرين       
 بوصفها مشروعاً جتريبياً ينظمه مركز التدريب       ٢٠٠٨نوفمرب  /أكتوبر إىل تشرين الثاين   /األول

وُنظمت خصيصاً على هذا النحو ثالث حلقات عمل ملـوظفي          . التابع ملكتب النائب العام   
االستقبال بإدارات تقدمي الشكاوى، ووكالء النيابة ومساعديهم امللحقني بـشعبة شـؤون            

  .األحداث، وموظفي النيابة العامة
، أتاح االجتماع السابع لشبكة تدريب موظفي النيابة العامة يف          وعلى الصعيد الدويل    -٩١

 تـشرين   ٧ إىل   ٤، الذي ُعقد يف أسونثيون يف الفتـرة مـن           (RECAMPI)أمريكا الالتينية   
، ملركز التدريب التابع ملكتب النائب العام فرصة لتقدمي نتائج وبيانـات      ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 ملوظفي النيابة العامة واهلادفـة إىل تعـريفهم بقواعـد           اخلربة املكتسبة من األنشطة املوجهة    
، قـدم   ٢٠٠٨أكتـوبر   /ويف تشرين األول  . ٢٠٠٧برازيليا، وفقاً للتعهد الذي قُطع يف عام        

 يرمي إىل تنفيذ برنامج تدريب متميـز لتـدريس   RECAMPIمركز التدريب اقتراحاً لشبكة    
  .قواعد برازيليا

دم مركز التدريب، مستعيناً مبترجم شفوي عرضـه        ، ق RECAMPIوأثناء اجتماع شبكة      -٩٢
  .باللغة اإلسبانية ولغة اإلشارات، وأصبح بذلك أول مؤسسة يف الشبكة تستخدم لغة اإلشارات

، ٢٠٠٨ومن بني الدورات الدراسية األخرى اليت ُوضعت وبدأ تنفيـذها يف عـام                -٩٣
ت املباشرة مع الضحايا الصُّم،     دورات التدريب على لغة اإلشارات الرامية إىل تيسري االتصاال        

واليت شارك فيها موظفو االستقبال بإدارات تقدمي الشكاوى، ووكالء نيابـة، ومـساعدون             
لوكالء نيابة، ووكالء النيابة امللحقون بشعبة األحداث، وأخصائيون نفسيون وأخـصائيون           

ريب، وبالتعاون  ويف إطار هذا التد   . اجتماعيون وأعضاء من هيئة التدريس يف مركز التدريب       
مع رابطة الصُّم يف باراغواي، أعد املركز دليالً بلغة اإلشـارات للمـصطلحات القانونيـة               

  .املستخدمة يف الدورات الدراسية جيري تنقيحه حالياً
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    ٢٠٠٩  
       وُنظمت حلقات عمل جديدة بشأن قواعد برازيليـا وتوجيهـات سـانتياغو يف              -٩٤
ومت حتديث الربامج الدراسية ملركز التدريب ملراعاة       . قاطعات، يف العاصمة ويف امل    ٢٠٠٩عام  

  .القواعد املذكورة آنفاً
، ُنشرت  )٣٨(ويف إطار محلة مكافحة العنف ضد املرأة اليت نظمها مكتب النائب العام             -٩٥

  .ملصقات، وُوزعت وثائق شىت على املشتركني يف الدورات الدراسية

    ٢٠١٠  
، وبالتعاون مع مكتب اإلدماج التابع لألمانـة        ٢٠١٠خالل النصف األول من عام        -٩٦

العامة للخدمة املدنية، نظم مركز التدريب ملوظفيه اجتماعاً إعالمياً بشأن اإلدمـاج املهـين              
وقررت اهليئتان هبذه املناسبة أن تنظمـا بـشكل         . لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اخلدمة املدنية     

وعدم التمييز جتاه األشخاص ذوي اإلعاقـة   مشترك، حلقة عمل بشأن املمارسات اإلدماجية       
يف اخلدمة املدنية للمدرسني ومديري ورؤساء خمتلف وحدات مكتب النائب العام، وُعقدت            

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣حلقة العمل يف 
واهلدف املنشود يف هناية املطاف هو تشكيل فريق تقـين مـسؤول عـن إدمـاج                  -٩٧

وسيتبع الفريق مكتـب املـوارد البـشرية        . العاماألشخاص ذوي اإلعاقة يف مكتب النائب       
ويعتزم مركـز التـدريب     . مبساعدة من مكتب اإلدماج التابع لألمانة العامة للخدمة املدنية        

ويعتزم أيـضاً إجـراء     . باإلضافة إىل ذلك، إصدار نشرات معلومات عن أنشطته بلغة برايل         
الزمة نقص املناعة املكتسب    مت/فريوس نقص املناعة البشري   "دورات تدريبية بشأن موضوع     

  ".وحقوق اإلنسان) اإليدز(
وهو املفوض الربملاين الذي تتمثل مهامه يف الدفاع        "وقد أُدمج منصب أمني املظامل،        -٩٨

يف النظام القانوين من    " عن حقوق اإلنسان، وجتميع شكاوى السكان ومحاية مصاحل اجملتمع        
إبالغ مكتب النائـب    : "امل بوجه خاص  ومن مهام واختصاصات أمني املظ    . خالل الدستور 

العام بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أشخاص يعملون بصفتهم الرمسيـة، أو أفـراد            
، مع عدم amparo وحق احلماية habeas corpusعاديون؛ وتنفيذ حق اإلحضار أمام احملكمة 

؛ والتـدخل تلقائيـاً أو      اإلخالل باحلق الذي جيوز أن ميارسه األفراد العاديون يف هذا الصدد          
 مـن   ١٠ من املادة    ١وتنص الفقرة   ". بطلب من أحد األطراف للدفاع عن حقوق اإلنسان       

يتلقى أمني املظامل البالغات، والشكاوى، واملطالبات الـيت تبلّـغ عـن            "الدستور على أن    
، حىت  الدستور، واملعاهدات الدولية والقوانني   [...] انتهاكات حقوق اإلنسان املعترف هبا يف       

  ".لو كان مرتكبو هذه االنتهاكات أشخاص يعملون بصفتهم الرمسية، وإجراء حتقيق بشأهنا
__________ 

  .شاركت يف احلملة نساء وفتيات معوَّقات )٣٨(
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. وأمني املظامل ليس خموالً متثيل أحد األطراف ألن رفع الدعاوى أمر يتناىف مع واليته               -٩٩
فمهمته هي احلرص على احترام الضمانات الدستورية ومحاية حقوق مجيع األشخاص، مبن يف   

ألشخاص ذوو اإلعاقة، ومراقبة االلتزام باإلجراءات القانونية الواجبة التطبيق، سـواء           ذلك ا 
  .كانت القضية ُمسندة إىل حمامي خاص أو حمامي عام

وفيما يتعلق باحلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ينظم أمني املظامل بـشكل              -١٠٠
وح للجميع، وقد وقّع اتفاقاً مع      منتظم حلقات دراسية وحلقات عمل باب املشاركة فيها مفت        

. مؤسسة متخصصة حصرياً يف وضع استراتيجيات إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع 
وعلى هذا النحو، يدرِّب رؤساء اإلدارات التابعة له وغريهـم مـن موظفيهـا باعتبـارهم          

نذ إنشاء اإلدارة وباإلضافة إىل ذلك، م. املسؤولني الرئيسيني عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
املسؤولة عن مكافحة كل أشكال التمييز، يعمل مكتب أمني املظامل يف شراكة مع منظمات              
شىت من اجملتمع املدين من بينها هيئة التنسيق الوطين لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة               

(CONAPRODIS)اليت تضم عديداً منها .  
ت الدراسية مفتوح أمام اجلمهور، فإهنا      وعلى الرغم من أن باب احلضور يف الدورا         -١٠١

أمـا مـسألة    . موجهة بصفة خاصة إىل موظفي اجلهاز القضائي والعاملني يف نظام السجون          
  .التمييز فلم يتم تناوهلا من زاوية عامة، كذلك ُنظمت مناقشات جملموعات خاصة

وبـرامج  ولألسف مل ينفذ أي برنامج كامل ملعاجلة مسألة اإلعاقة، لكن مـشاريع               -١٠٢
متعددة بشأن املسألة بدأت مببادرة من مكتب أمني املظامل، وخصوصاً أنشطة مركزة علـى              

وبالتعاون مع  . قطاعات خاصة ترمي إىل التخفيف من حالة ضعف األشخاص ذوي اإلعاقة          
مديرية مؤسسات السجون، راجع املكتب ملفات األشخاص احملرومني من حريتهم من أجل            

قبة مدى مراعاة أصول اإلجراءات القضائية، ويف حالة اإلدانـة، إعـداد            القيام، الحقاً، مبرا  
وجرت عملية املراجعة هذه دون أن تؤخذ     . طلبات اإلفراج املشروط عندما يكون ذلك مربراً      

اإلعاقة يف االعتبار، إذ مل يتلق املكتب أي طلب مبراقبة مدى مراعـاة أصـول اإلجـراءات             
  .قةالقضائية إزاء األشخاص ذوي اإلعا

وفيما يتعلق بالتجهيزات املعقولة، مبا يف ذلك الترتيبات اإلجرائية اليت تنفذ لـضمان               -١٠٣
املشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلجراءات القضائية، اختذ مكتب أمني املظـامل             
عدداً من التدابري يف هذا الصدد، ووقع بوجه خاص اتفاقاً مع مؤسسة تعكف على تـشجيع                

وأدى هذا االتفاق الذي تنفذه اإلدارة املسؤولة       . نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة    حتسني  
  .عن مكافحة كل أشكال التمييز إىل إطالق عدة مشاريع

وينبغي من بني هذه املشاريع، ذكر حتليل الثغرات احلالية فيما يتعلق بإمكانية الوصول،               -١٠٤
ألساسية للمباين، أوصى املكتب بوجه خـاص       وفيما يتعلق بالبنية ا   . والبحث عن حلول لسدها   

بأن جيري مهندسون معماريون حمترفون دراسة ليتسىن بدء أعمال التجهيز الالزمـة لـضمان              
  .وتشارك املؤسسة املذكورة آنفاً يف متويل هذا املشروع. إمكانية الوصول إىل املباين
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ء مشاريع شـىت أخـرى      وحتول ضوائق تتعلق بامليزانية بني مكتب أمني املظامل وبد          -١٠٥
لتعزيز احلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، لكن وقّعت اتفاقات تعاون شىت حملاولـة             

  .تذليل هذه الصعوبات
وتعكف إدارة شؤون األطفال واملراهقني وإدارات أخرى أيضاً مثل اإلدارة املسؤولة             -١٠٦

 الفعال لألشـخاص ذوي     عن مكافحة كل أشكال التمييز، على تنفيذ سياسة اإلدماج املهين         
 الذي قرر االلتزام بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة  ٢٤٧٩/٠٤اإلعاقة، تطبيقاً للقانون رقم  

  . املعدل له٣٥٨٥/٠٨يف املؤسسات العامة، والقانون رقم 

   حرية الشخص وأمنه-١٤املادة   -حاء  
شخاص ذوي اإلعاقة وفيما يتعلق بالتدابري اليت اختذهتا باراغواي لكي يتمكن مجيع األ  -١٠٧

من التمتع باحلق يف احلرية ويف أال ُيحرموا منها بسبب إعاقتهم، ينبغي التأكيد على أن كـل                 
اإلطار القانوين الوطين، بدءاً من الدستور وصوالً إىل قانون العقوبات وقـانون اإلجـراءات              

ـ             ق يف احلريـة    اجلنائية يضمن املساواة بني اجلميع، وينص على املبادئ اليت تتيح ضمان احل
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويستبعد أية إمكانية حلرماهنم من احلرية بسبب إعاقتهم

ونظراً ألن القانون مينع حدوث ذلك، ال ميكن حملكمة وطنية قبول أي قضية تتعلـق                -١٠٨
بشخص ُحرم من حريته لسبب وحيد هو إعاقته، أياً كانت، وإذا حـدث ذلـك، ُتلغـى                 

  .املناسباإلجراءات على النحو 
وال جيوز وضع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسة للرعاية أو حرماهنم مـن احلريـة           -١٠٩

وخيتلف األمر عن ذلك عندما يعترب الـشخص ذو         . بسبب إعاقتهم، إذ يتناىف ذلك مع القانون      
اإلعاقة مسؤوالً عن جرمية، أياً كانت، تقتضي إيداعه يف مؤسسة للرعاية أو حبسه، وذلك هو               

  .من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٢واملادة )  ب١الفقرة  (١٤فسري املادة فحوى ت
     وال يوجد أي قانون يسمح بإيداع شخص يف الرعاية بسبب إعاقته أيـاً كانـت،                 -١١٠

إال أنه حيدث أن تقرر حمكمة أن أشخاصاً ذوي إعاقـة           . أو باحتجازه أو حرمانه من حريته     
، وتقرر، بناء على ذلك، حبسهم يف مراكز احتجاز لقـضاء           مسؤولون عن ارتكاب جرائم   

  .العقوبة املفروضة عليهم
   ٦٠/٩٧وميكن يف هذا الصدد ذكر قرارين للمحكمة العليا، مها القـراران رقـم                -١١١
 )٤٠( اللذان يتناوالن احلاالت اليت يودع فيه شخص يعاين من إعاقة عقلية           )٣٩(١٨٢/٠٠ورقم  

ووفقاً هلذين القرارين، عندما يتعني وضع شـخص        . م عليه بعقوبة  يف احلبس الوقائي أو ُيحك    
يعاين من إعاقة عقلية يف احلبس املؤقت أو احلكم عليه بعقوبة، يأمر القضاة الذين حكمـوا                

__________ 

  . يف املرفق١٨٢/٠٠ و٦٠/٩٧يرد القراران رقم  )٣٩(
  .املقصود هبم األشخاص املصابون باضطرابات عقلية )٤٠(
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ووفقاً هلذين القرارين أيـضاً،     . بالعقوبة بوضعه يف إحدى املؤسسات املتخصصة هلذا الغرض       
 يف  Tacumbú االحتجاز املخصص هلذا الغرض يف سجن        يأمر القضاة بإيداع املرضى يف جناح     

  .انتظار إنشاء مؤسسات متخصصة فعلياً

 احلق يف عدم اإلخضاع للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسـية      -١٥املادة    -طاء  
  أو الالإنسانية أو املهينة

القانونية تتضمن تدابري احلماية اليت اعتمدهتا دولة باراغواي، بوجه خاص، النصوص             -١١٢
اليت اعُتمدت عقب التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والربوتوكـول             

  .االختياري امللحق هبا
  .واحلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة هي حقوق شاملة يشارك فيها مجيع البشر  -١١٣
قـدم  وينبغي أن يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة حبقوقهم وحريتهم األساسية علـى              -١١٤

التمييـز  "املساواة مع أفراد اجملتمع اآلخرين، بال أي متييز، باستثناء التدابري املسماة بتـدابري              
  .وينبغي أن يتمتعوا أيضاً ببعض احلقوق املرتبطة بظروفهم". اإلجيايب
وتتضمن احلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة احلقوق التالية وهي حقوق غري             -١١٥

  :ابطة، ومتشابكةقابلة للتجزئة، ومتر
احلق يف عدم التعرض ألي متييز أو استبعاد أو تقييد أو معاملة تفضيلية قائمة        )أ(  

  على أساس اإلعاقة، وترمي إىل تعريض ممارسة حقوق اإلنسان وحريته األساسية للخطر؛
  احلق يف تكافؤ الفرص؛  )ب(  
  احلق يف احلماية املتساوية أمام القانون؛  )ج(  
لتمتع بأفضل حالة صحية ممكنة بفضل العالج الطـيب والنفـسي           احلق يف ا    )د(  

واملهين، وكذلك احلق يف إعادة التأهيل الطبية واالجتماعية وغريها من اخلـدمات الالزمـة              
  لتحقيق كل إمكانياهتم بصورة كاملة وتنمية قدراهتم والثقة فيها؛

متـساو عـن    احلق يف العمل وفقاً لقدراهتم، واحلق يف احلصول على أجر             )ه(  
  العمل املتساوي وبلوغ مستوى معيشة الئق؛

  .احلق يف معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة بكرامة واحترام  )و(  
وباإلضافة إىل ذلك، ومن بني التدابري القانونية املتخذة حلمايـة األشـخاص ذوي               -١١٦

 مبـن يف  اإلعاقة من إجراء أي جتربة طبية أو علمية عليهم بدون موافقتهم احلرة وعن علـم،        
ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة الذين حيتاجون إىل دعم ملمارسة أهليتهم القانونية، ميكن ذكـر              
أحكام القانون املدين اليت حتدد إجراءات إعالن عدم األهلية القانونية اليت تتمثـل يف تعـيني                
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 حالة  قّيمني مسؤولني عن متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية يف مجيع الدعاوى القضائية يف            
  .عدم قدرة هؤالء األشخاص على رعاية أنفسهم أو إدارة ممتلكاهتم

كذلك يف حالة حدوث نزاع على املصاحل بني الشخص غري القادر وممثله القانوين،               -١١٧
  .جيوز االستعاضة عن األخري بقّيم يعّين خصيصاً هلذا الغرض

ال جيوز إخضاع أحد    : "نه من الدستور على أ    ٥وفيما يتعلق بالتعذيب، تنص املادة        -١١٨
وال تسقط بالتقادم جرائم    . للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

اإلبادة اجلماعية والتعذيب، واالختفاء القسري لألشخاص، واالحتجاز غري القانوين أو القتل           
  .".بدوافع سياسية

اقة يف إطار االستراتيجيات واآلليات الوطنية وفيما يتعلق برعاية األشخاص ذوي اإلع   -١١٩
ملنع التعذيب، جيدر ذكر أن باراغواي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن               
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعلى الربوتوكـول االختيـاري              

نص عليها الربوتوكول االختياري الذي مت      إال أن اآللية الوطنية ملنع التعذيب اليت        . امللحق هبا 
التصديق عليه، مل تنشأ بعد وهي حتظى باملوافقة، رهناً ببعض التعديالت، من جلنة حقـوق               
اإلنسان، وجلنة الشؤون املالية وامليزانية واحلسابات، وجلنة القوانني والتدوين، وجلنة العدالـة            

  .ا جملس الشيوخ يف جلسة عامةوالعمل التابعة جمللس الشيوخ ويتعني أن ينظر فيه

   احلماية من االستغالل، والعنف، وسوء املعاملة-١٦املادة   -ياء  
تبني من فحص قوانني باراغواي أن أحكام مكافحة التمييز غري كافية وتترك جماالت               -١٢٠

  .واسعة بال قانون، ويف ميادين تعترب خماطر التمييز فيها كبرية
مييز بني الناخبني يف حالة إجراء اقتراع، والتمييز يف العمـل           وفيما يتعلق حباالت الت     -١٢١

على أساس تفضيل النقابيني، أو التمييز يف األجور إزاء النساء احلوامل، فإهنا وحـدها الـيت                
تصحبها آليات فعلية ملعاقبة مرتكيب التمييز، وأحكام قانونية حمددة تسمح للسلطات القضائية            

  . التمييزباألمر برد احلقوق إىل ضحايا
وفيما يتعلق باإلعاقة، بذلت احلكومة جهدها من خالل مكتب أمني املظامل لتحسني              -١٢٢

وُشكلت يف الكونغرس جمموعة من أعـضاء الربملـان         . نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .للعمل من أجل صياغة مشاريع قوانني بشأن تلك املسألة

ليت مجعتها هيئات مهتمـة بتعزيـز حقـوق         وباإلضافة إىل ذلك، أبرزت البيانات ا       -١٢٣
األشخاص ذوي اإلعاقة نسبة هذه الفئة من األشخاص بني السكان، وأتاحت هلا التذرع هبذه 

  .األرقام الرمسية للمطالبة باعتماد سياسات محاية هلذه الفئة على املستوى الوطين
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والتابعة ملكتب  وأسهمت اإلدارة املسؤولة عن مكافحة أي شكل من أشكال التمييز             -١٢٤
أمني املظامل يف توعية السكان من خالل برامج تدريب تنطلق من مبدأ أن اجملتمع العليم وحده   

  .هو الذي ميكنه أن يضع حداً للتعديات، ويوفر بيئة اجتماعية أكثر عدالة وإنسانية
، يف نفوس املواطنني؛ ومع ذلك واستهدفت هذه الربامج غرس ثقافة اإلبالغ املسؤول  -١٢٥

فتئ يشكل مشكلة     ما )٤١(ينبغي أال يغيب عن األنظار أن عدم التجرمي اجلنائي ألعمال التمييز          
  .لباراغواي

وإذا . ويف حالة تقدمي شكوى حبدوث متييز، يقترح مكتب أمني املظامل تقدمي وساطته  -١٢٦
  .مل يتم التوصل إىل اتفاق، ُترفع القضية إىل القضاء

ق الوصول إىل العدالة، مثل تكلفـة اإلجـراءات أو ألن           إال أن بعض العوامل تعو      -١٢٧
اجلرائم املعنية ال جيوز أن تؤدي إىل قيام الضحية مبالحقات جنائية خاصة حسبما أشري إليه يف        

  .ومن مث، فإن عدم جترمي التمييز يف القانون اجلنائي يشكل مشكلة. الفقرة السابقة
انتهاك االلتزام حبماية األشخاص املسنني     "عنونة   من قانون العقوبات امل    ٢٢٧وتنص املادة     -١٢٨

على أن أي شخص ينتهك بصورة خطرية االلتزام القانوين حبماية األشـخاص            " أو ذوي اإلعاقة  
  .املسنني أو ذوي اإلعاقة، يعاقب باحلرمان من احلرية مدة تصل إىل ثالث سنوات أو بغرامة

يت ترمي إىل مـساعدة األشـخاص ذوي        وفيما يتعلق بتدابري احلماية االجتماعية ال       -١٢٩
اإلعاقة وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية هلم، ومنع حاالت االستغالل والعنف وسوء املعاملة،            
مبا يف ذلك املتصلة بنوع اجلنس والسن، واالعتراف هبذه احلاالت واإلبالغ عنـها، أنـشأ               

جات اخلاصة الذي    املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتيا      ٧٨٠/١٩٧٩القانون رقم   
يستهدف ضمان محاية متكاملة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة على حنو يعّوض أوجه            
احلرمان النامجة عن ظروفهم، ويتيح هلم إمكانية القيام بأنفسهم بأداء الدور االجتماعي ذاتـه       

  .الذي يؤديه اآلخرون
ع األشخاص ذوي اإلعاقة    ومن مهام املعهد، التدابري املتخذة لكفالة سبل وصول مجي          -١٣٠

ضحايا العنف إىل خدمات وبرامج فعالـة للتعـايف وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج           
  . يف إطار مهمة توفري الرعاية الكاملة املسندة إليه)٤٢(االجتماعي

وباإلضافة إىل ذلك، يتعني تنفيذ برامج المركزية للرعايـة كـي يـتمكن مجيـع                 -١٣١
صول يف مجيع املراكز الصحية إىل اخلـدمات املخصـصة          األشخاص ضحايا العنف من الو    

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 

  .خيوجد مشروع قانون ملكافحة مجيع أشكال التمييز، لكن مل تصدق عليه بعد، اللجان التابعة جمللس الشيو )٤١(
ينبغي التأكيد على أن املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ملحق بـوزارة التربيـة                 )٤٢(

  .والتعليم والثقافة
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 اخلاص مبكافحة العنف املرتيل الذي يعاقب علـى         ١٦٠٠/٠٠ويشكل القانون رقم      -١٣٢
  .ارتكاب هذا العنف وينشئ نظاماً للحماية القانونية منه أداة فعالة ملنع العنف املرتيل

   احلق يف حرية التنقل واجلنسية-١٨املادة   -كاف  
 تنص علـى أن إصـابة       ٩٧٨/٩٦ من القانون رقم     ٦ من املادة    ٣رغم أن الفقرة      -١٣٣

األجنيب بعجز بدين أو عقلي، ِخلقي أو مكتسب، أو مبرض مزمن مينعه من ممارسة مهنتـه أو      
، فـإن   وظيفته أو نشاطه أو حرفته يشكل عائقاً أمام منحه ترخيص إقامة دائمة أو مؤقتـة              

 مـن   ٥٨املديرية العامة للهجرة تفحص كل حالة على حدة، وتطبق، يف احملل األول، املادة              
الدستور بشأن حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، واإلعـالن العـاملي حلقـوق             

  . إقامة مؤقتة أو دائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بصفة استثنائيةتصاريحاإلنسان، ومتنح 
 ٩٧٨/٩٦رية العامة للهجرة تقدمي مشروع أويل لتعديل القانون رقـم           وتعتزم املدي   -١٣٤

لتاليف أوجه عدم املساواة اليت تنجم عن هذا النص وغريه من النصوص القانونية اليت ينبغـي                
  .تعديلها على وجه السرعة

وفيما يتعلق بالتدابري اإلدارية، ُدرِّب أربعة موظفني من مديرية اهلجرة علـى لغـة                -١٣٥
وفضالً عن ذلك، تلقى مخـسة      . رات ليتمكنوا من التفاهم مع األشخاص سيئي السمع       اإلشا

موظفني من إدارات خمتلفة أخرى من مديرية اهلجرة تدريباً يكفل لألشخاص ذوي اإلعاقـة              
  .الشعور حبسن استقباهلم وتفهمهم

   حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات-٢١املادة   -الم  
 من الدستور جلميع املواطنني احلق يف احلصول علـى املعلومـات            ٢٨ة  تكفل املاد   -١٣٦

ومع ذلك ال يوجد أي نص ينظم حصول سيئو الـسمع           . املوثوقة واحملايدة وذات املصداقية   
  .وضعاف البصر مبا هلم من احتياجات خاصة، على هذه املعلومات

تربية والتعلـيم والثقافـة     وجدير بالذكر أن مديرية التعليم الشامل التابعة لوزارة ال          -١٣٧
نشرت، بالتعاون مع األمانة العامة للخدمة املدنية، قاموساً خاصاً للغة اإلشارات ودليالً هلـا              

ويستهدف ذلك تطوير وتعديل أمناط السلوك فيمـا        . يشكالن حتوالً يف التاريخ اللغوي للبلد     
سان، واإلدمـاج، وعـدم     يتعلق برعاية املواطنني وأداء اخلدمات، وتعزيز احترام حقوق اإلن        

  .التمييز واإلنصاف
ويوجـد أيـضاً   . ويوجد مشروع قانون أويل بشأن االعتراف رمسياً بلغة اإلشارات    -١٣٨

ويف إطار هذا املشروع، يقدم املعهـد الـوطين حلمايـة           ". مكافحة التمييز "مشروع معنون   
 ٢٠٠٩ذ عـام    األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة دورات تدريبية على لغة اإلشارات، من         

وباإلضافة إىل ذلك، تقدم األمانة العامة للخدمـة        . ملوظفي ومستخدمي املؤسسات اخلاصة   
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واهلدف من ذلك هو احلد من حاالت       . املدنية دورات تدريبية على لغة اإلشارات للموظفني      
التمييز، وحتسني رعاية املواطنني وتشجيع اإلدماج املهين الفعلي لألشخاص سيئي الـسمع يف    

  .ؤسسات احلكوميةامل

   التعليم-٢٤ملادة ا  -ميم  
ال متتلك باراغواي قاعدة بيانات حتصي األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة، أيـاً               -١٣٩

وكان ال بد من إجراء     . كانت، مما حيول دون وضع سياسات تعليمية هلذه الفئة من السكان          
زو، وكازابا من أجل تعداد دراسة استقصائية عن مدى انتشارهم يف حمافظات غويرا، وكاغوا   

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يقيمون فيها والبدء دون توان يف تنفيذ مـشاريع ترمـي إىل                
  .تشجيع التحاقهم بالدراسة

وقد أنشئ مكتب التعليم الشامل الذي يتألف من فريق للعمل واحلوار مببادرة من مديرية                -١٤٠
من التعليم يف البلد الذي يهـدف إىل تـشجيع          التعليم املتخصصة من أجل استحداث هذا النوع        

  .إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واستبقائهم، وحتقيق تقدمهم يف النظام التعليمي
ويشكل تعزيز التعليم املتخصص يف الوقت احلايل أحد التحـديات الرئيـسية الـيت                -١٤١

احة للتشاور والعمـل    وقد أُعد مكتب التعليم الشامل ليكون مبثابة س       . يواجهها النظام التعليمي  
واحلوار الرامي إىل تشجيع إدماج واستبقاء وتقدم تلك الفئة الضعيفة بصفة خاصة املتمثلـة يف               
األشخاص ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي بفضل تنفيذ تدابري واستراتيجيات توضع بالتـشاور             

  .مع منظمات اجملتمع املدين املعنية األخرى ومؤسسات التعليم العام
ويتألف مكتب التعليم الشامل من مخسة ممثلني ملنظمات من اجملتمع املدين معتـرف               -١٤٢

بصفتها التمثيلية، ومن مخسة ممثلني لوزارة التربية والتعليم والثقافة ينتمون إىل إدارات تعليمية             
خمتلفة على حنو ينسق التدابري اليت تتخذها خمتلف القطاعات املهتمة مبـسألة ذوي اإلعاقـة،               

ليم هؤالء األشخاص، واقتراح استراتيجيات ترمي إىل إزالة العقبات القائمـة يف جمـال              وبتع
  .حتقيق التعليم الشامل

. وعدد األطفال املعوقني الذين ميكنهم احلصول على التعليم ما قبل املدرسي، ضئيل             -١٤٣
اية االجتماعية،   ووزارة الصحة العامة والرع    )٤٣(وإثر اتفاق بني وزارة التربية والتعليم والثقافة      

وبفضل التعاون الدويل، فإن خدمات التوعية بشأن التعليم ما قبل املدرسي هـي يف طـور                
  .اإلنشاء يف خمتلف أحناء البلد من أجل تطوير هذه املرحلة من التعليم وجعلها أيسر مناالً

  :الثقافةوجتدر اإلشارة إىل التدابري التالية اليت اختذهتا وزارة التربية والتعليم و  -١٤٤

__________ 

  .INPROأي املديرية العامة للتعليم الشامل واملعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة  )٤٣(
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إنشاء املديرية العامة للتعليم الشامل يف وزارة التربية والتعليم والثقافـة يف              )أ(  
  ؛٢٠٠٨أغسطس /آب

إنشاء املديرية العامة للتعليم الشامل، وتغيري اسم مديرية التعليم املتخـصص     )ب(  
  ليصبح مديرية تعليم األشخاص ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة؛

:  موائد مستديرة مشتركة بني املؤسسات لوضع خطط وطنية        املشاركة يف   )ج(  
  ؛)خطط وطنية للطفولة املبكرة، واإلدماج املهين وإدماج النساء املعوقات يف اخلدمة املدنية(

إنشاء خدمات للرعاية والتعليم ما قبل املدرسي مبـساعدة وزارة الـصحة              )د(  
عليم الشامل، واملعهد الوطين حلماية األشخاص      العامة والرعاية االجتماعية، واملديرية العامة للت     

  .(INPRO)ذوي االحتياجات اخلاصة 
ومتتلك املديرية العامة للتعليم الشامل مركزاً للطباعة بلغة برايل ينشر وثائق ونـواتج           -١٤٥

وباإلضافة إىل تدريب املعلمني على لغة اإلشارات . رسوم بيانية بارزة لألشخاص سيئي البصر
 ولغة برايل، توزع يف املدارس نواتج رسوم بيانية بارزة وكتب مسعية، ومـواد              يف باراغواي 

  .معدة بطريقة برايل
وأنشئت اللجنة الدائمة للغة اإلشارات الباراغوايية، وأتيح إلكترونياً دليل وقـاموس             -١٤٦

م وُعينت مترمجة شفوية بتلك اللغة يف مديريـة تعلـي         . إلكتروين بلغة اإلشارات الباراغوايية   
 معلمون بعمليات   حظيوبفضل هذه اهليئة،    . األشخاص ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة    

  .تدريب أثناء العمل، وبدأ تنفيذ عدة برامج، وإنشاء خدمات ومؤسسات تعليمية
وباإلضافة إىل ذلك، ُدرب مدرسون من قطاع التعليم العام على تشجيع اإلدمـاج               -١٤٧

وأنشئت أفرقة عمل تضم خمتلف مديريات وزارة التربيـة       املدرسي لألشخاص ذوي اإلعاقة،     
والتعليم والثقافة لتنسيق التدابري املتعلقة مبواءمة الربامج، ونظام التقيـيم، وإنـشاء بيانـات              
إحصائية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني بالدراسة، ووضع برامج تعليمية على أساس    

 عاماً؛ وأُعدت أيضاً بـرامج      ١٥ يتجاوز عمرهم    ثنائي اللغة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين     
  .دراسية مركزة على احلقوق

واعتمدت املديرية العامة للتعليم الشامل على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             -١٤٨
  :يف اعتماد القرارات التالية) ٢١ من املادة )ه(ال سيما على الفقرة الفرعية (

 بشأن استخدام لغة اإلشارات ٢٠٠٩يوليه / متوز١٣ املؤرخ ٤٣القرار رقم   )أ(  
   الذي يشمل املؤسسات العامة، واملدعومة واخلاصة؛-يف النظام التعليمي 

 الذي يقر إدخال النشيد     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ   ١٣٥٩القرار رقم     )ب(  
يـة،   يف املؤسـسات الرمس -الوطين لباراغواي بلغة اإلشارات الباراغوايية يف النظام التعليمي         

  واملدعومة، واخلاصة؛
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 الذي يعترف باللجنة الوطنية الدائمـة للغـة اإلشـارات           ٣١القرار رقم     )ج(  
  الباراغوايية؛

 الذي يعترف بإنشاء    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١١ املؤرخ   ٤٢٥٦القرار رقم     )د(  
إدارة التعليم يف املستشفيات املخصصة لألطفال واملراهقني الذين يتلقون العـالج لفتـرات             

   يف املستشفيات العامة؛طويلة
  . املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة- ٣٠املادة   )ه(  
وجيدر بالذكر أيضاً جتميع البيانات اإلحصائية عن التالميذ ذوي اإلعاقة املسجلني يف          -١٤٩

  .سي والثانوياملدارس اخلاصة، ومؤسسات التعليم ما قبل املدرسي، ومرحليت التعليم األسا

   الصحة-٢٥املادة   -نون  
أنشئت خدمات إعادة التأهيل يف املستشفيات اإلقليمية بعواصم احملافظات أو هي يف              -١٥٠

ويف الوقت  . واهلدف منها هو تزويد مجيع املستشفيات اإلقليمية هبذه اخلدمات        . طور اإلنشاء 
  .إدارتان أخريان يف طور اإلنشاءتزال  احلايل، تؤدي إدارتان هلذه اخلدمات عملهما بينما ال

    ، أعضاء حلقة النقاش بـشأن خطـة العمـل          )٢٦٦٩/١٠بالقرار رقم   (وقد ُعني     -١٥١
، املتعلقة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واستبقائهم وتعزيز وجودهم يف وزارة           ٢٠١٠لعام  

املدنية، ومعهد احلماية   الصحة العامة والرعاية االجتماعية، واليت أنشأهتا األمانة العامة للخدمة          
  .وجيري النظر يف خطة العمل، وستنفذ مبجرد اعتمادها. االجتماعية

وجيري معهد احلماية االجتماعية حمادثات مع مكتب منظمـة الـصحة للبلـدان               -١٥٢
 الالزم لتيسري اسـتقبال     راغواي للحصول على الدعم اللوجسيت     يف با  (OPS/OMS)األمريكية  

ورة تدريبية بشأن منهجية تقييم قدرات األشخاص ذوي اإلعاقـة،          مهنيني أجانب لتقدمي د   
  .”Método Estrella“" منهجية استريال"املسماة 
 حييل فيها إىل الالئحة     ٩٨٠/٠٩وأعد املعهد مذكرة تتضمن نسخة من القرار رقم           -١٥٣

  . املعدِّل له٣٥٨٥/٠٨، والقانون رقم ٢٤٧٩/٠٤الناظمة للقانون رقم 

   التأهيل وإعادة التأهيل-٢٦املادة   -سني  
، الـذي   INPROيرمي املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة           -١٥٤

 إىل توفري محاية شاملة لألشخاص ذوي االحتياجـات         ٧٨٠/٧٩أنشئ مبوجب القانون رقم     
اخلاصة على حنو يعوض صنوف احلرمان النامجة عن ظروفهم ومنحهم نفس الفرص املمنوحة             

السكان لتتيح هلم إمكانية التكيف مع البيئة االجتماعية الثقافيـة واالقتـصادية الـيت              لسائر  
  .يعيشون فيها
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وتنظِّم اإلدارة الوطنية للتطوير املهين، والنظام الوطين للتدريب املهين التابعني لوزارة             -١٥٥
. )٤٤(حـسية العدل والعمل دورات تدريبية جمانية لألشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية أو    

 فعلياً  لالندماج نظاماً حللقات تدريب مهين ترمي إىل إعداد املشاركني          INPROوأنشأ املعهد   
  .يف عامل العمل باعتبارهم مهنيني ذوي كفاءات تقنية

، INPRO املهـين، واملعهـد      لالرتقاء الذي تنفذه اإلدارة الوطنية      Ágoraومشروع    -١٥٦
. ألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة البـصرية ورابطة مكفويف باراغواي، خمصص فحسب، ل 

 يتيح لألشخاص الذين يعانون مـن  ”Jaws“ويتركز على املعلوماتية، ويستخدم برناجماً يسمى  
  .اإلعاقة البصرية استخداماً جيداً للحواسيب

 بتنفيذ الربامج العامة لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة         INPROويضطلع املعهد     -١٥٧
  .ديه إدارات المركزية لتقدمي اخلدمات مثل مراكز التدريب املهينتأهيلهم، ول

وتتلقى مراكز إعادة التأهيل اليت تديرها منظمات اجملتمع املدين معونة اقتصادية مـن               -١٥٨
ومن بني هذه املنظمات، ميكـن      . الدولة لتقدمي أفضل اخلدمات يف املناطق الريفية بوجه عام        

، ورابطة املكفوفني يف باراغواي، ARIFAقني بدنياً يف باراغواي   رابطة إعادة تأهيل املعو   : ذكر
، يف أسونثيون؛ ورابطـة أهـل وأصـدقاء         Téléthonومركز الصم يف باراغواي، ومؤسسة      
؛ ورابطة أهـل  Fernando de la Mora، يف APAPEXاألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 

 COANIF؛ ومركـز    Quiindy يف   APAQUIPEXاألشخاص ذوي االحتياجـات اخلاصـة       
؛ ومنظمة تقدمي املساعدة إىل األطفـال  Coronel Oviedoملساعدة األطفال املعوقني بدنياً، يف 

، ورابطة أهـل وأصـدقاء      APAPEMIوالكبار الذين يعانون أنواعاً خمتلفة من اإلعاقة البدنية         
ي ؛ ورابطة معوقي باراغوا   Misiones يف   APAPECOLاألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة     

APDIR يف Itacurubi del Rosario  ؛ ومؤسسة أهل وأصدقاء األشخاص ذوي االحتياجـات
 ورابطة أهل وأصدقاء األطفـال ذوي االحتياجـات اخلاصـة    Ciudad del Esteاخلاصة يف 

APANI   يف ،Itá .            ،ويتوقف مبلغ املساعدة املقدمة على املشروع الذي ينفذ خـالل العـام
  .)٤٥( من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية٨٣ ٠٠٠ و٢١ ٠٠٠ويتراوح بني حوايل 

وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل اليت يقدمها املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي             -١٥٩
الكراسي املتحركـة،   (االحتياجات اخلاصة، جمانية متاماً، وتشمل التزويد بوسائل التنقل احلر          

ي اليت توضـع حتـت دوش االغتـسال،         وأجهزة املشي، والعكاكيز، والعصيان، والكراس    
وباإلضافة إىل ذلك، ميتلـك   ). وكراسي االستراحة واالسترخاء، واألجهزة السمعية، وغريها     

جماناً، وتكفل أيضاً خدمات النقل من   صيدلية ميكن احلصول منها على األدويةINPROاملعهد 
  .الباب إىل الباب لتيسري نقل اخلدمات

__________ 

  .لوطنية للتطوير املهين تتعلق باتفاقات للتعاون املتبادل واإلدارة اINPROيف إطار اتفاقية مربمة بني املعهد  )٤٤(
 مليون غواراين، بسعر دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة          ٤٠٠ مليون و  ١٠٠أي مبلغ يتراوح بني      )٤٥(

  . غواراين٤ ٧٨٥لكل 
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 خدمات إعادة التأهيل القريبة من اجملتمعات احمللية الناميـة          ولتاليف أوجه النقص يف     -١٦٠
ومشاكل إمكانية الوصول إىل هذه اخلدمات، ينشئ املعهد الوطين حلماية األشـخاص ذوي             

، وفقاً للسياسات العامة املتعلقة بتحقيق املساواة يف توفري نوعية          INPROاالحتياجات اخلاصة   
الياً قاعات إلعادة التأهيل يف املستـشفيات اإلقليميـة         احلياة واخلدمات الصحية املنصفة، ح    

لعواصم احملافظات من أجل تشكيل شبكة خدمات إلعادة التأهيل وتعزيز اخلدمات القائمـة             
      حبيث يتسىن جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة احلصول على خدمات إعـادة تأهيـل أقـرب               

بوجه عام عن طريق عقد اتفاقـات       وتتحقق هذه الالمركزية    . ما تكون إىل أماكن إقامتهم    
مؤسسية مشتركة، بني املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصـة، ووزارة            
الصحة العامة والرعاية االجتماعية، وسلطات احملافظات، ووزارة العدل والعمل، ومنظمات          

فظتني، ومـن املقـرر     وتنفذ خدمات إعادة التأهيل فعلياً يف حما      . اجملتمع املدين يف احملافظات   
  .تقدميها يف حمافظتني أخريني

  رعاية الشخص ذي اإلعاقة النفسية االجتماعية    
 إدارة للصحة العقلية موزعة بني خمتلف املراكز الـصحية واملستـشفيات            ٣٩توجد    -١٦١

ىل وتوجد باإلضـافة إ   . اإلقليمية اليت توفر الرعاية الصحية العقلية والنفسية وتقدم األدوية جماناً         
أحدمها متخصص يف رعاية الكبار     (ذلك وحدة متنقلة تتألف من اثنني من األخصائيني النفسيني          

باإلضافة إىل متدرب أو اثنني يف الطب النفسي من كليـة الطـب             ) واآلخر يف رعاية األطفال   
جبامعة أسونثيون الوطنية يتوجه مرة شهرياً إىل كل من املدن األربع داخل البلد لتقدمي خدمات               

  .وميكن أن توزع هذه الوحدة األدوية جماناً أيضاً. )٤٦(الرعاية الصحية العقلية أو النفسية
ولدى وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية إدارتـان الحتجـاز األشـخاص              -١٦٢

مستشفى األمراض العقلية يف أسونثيون     : املصابني باضطرابات عقلية عندما تنتاهبم أزمات مها      
 Pedro Juan مريض، وإدارة الصحة العقليـة يف مستـشفى   ٣٠٠ستقبال حنو الذين ميكنه ا

Caballeroاملزودة بستة أسّرة ،.  
 املتخصصة يف إعـادة التأهيـل وإعـادة    )٤٧(وتوجد مخسة دور لالستعاضة النفسية      -١٦٣

اإلدماج االجتماعية ميكن أن يستقبل كل منها حىت عشرة أشخاص ممن احُتجزوا لفترة طويلة      
وُيعىن هبـؤالء األشـخاص     . شفى األمراض العقلية، ويتلقون عالجاً إلعادة التأهيل      يف مست 

  .مهنيون يف جمال الصحة العقلية، وموظفون مؤهلون يف جمال الرعاية

__________ 

حمافظــة  (Ayolas؛ و)Caazapáحمافظـة   (General Morinigo؛ و)Caaguazúحمافظـة   (Repatriaciónيف  )٤٦(
Misiones(؛ وChore)  حمافظةSan Pedro.(  

، وداران أخريـان يف حـي   San Ignacio (Misiones) والثالث يف Luque، واآلخر يف Limpioأحدها يف  )٤٧(
“Barrio Jara”يف أسونثيون .  
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 املتخصصة يف إعادة التأهيل،     )٤٨(ويوجد باإلضافة إىل ذلك مركزان للرعاية النهارية        -١٦٤
ليت تعمل منذ أكثر مـن عـشرين عامـاً داخـل      ا”El Puente“ هو إدارة -أحدمها للكبار 

، واآلخر لألطفال الذين يعانون من اضـطرابات عامـة يف           - )٤٩(مستشفى األمراض العقلية  
وقد أنشئ املركز األخري هذا العام يف املركز الصحي         ). االنطوائي(منوهم مثل الفصام الذايت     

  . أطفال١٠ يف أسونثيون وميكنه استقبال ٣رقم 
ملعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة التدريب للطلبـة          ويقدم ا   -١٦٥

وباإلضافة إىل ذلك، . الذين يتابعون أحد التخصصات اجلامعية القائمة يف ميدان إعادة التأهيل  
 األجهزة ووسائل الدعم التقنية اليت يضعها حتت تـصرف األشـخاص            INPROحيتاز املعهد   

  .هم الذاتيةذوي اإلعاقة لتشجيع استقالليت

   العمل والعمالة-٢٧املادة   -عني  
 الذي ٢٤٧٩/٠٤تتمثل التشريعات الصادرة يف جمال العمل والعمالة يف القانون رقم          -١٦٦

     يقرر الطابع اإللزامي إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسـسات العامـة، والقـانون              
ويتيح هـذان   . سة من القانون السابق    املعدِّل للمواد األوىل والرابعة والساد     ٣٥٨٥/٠٨رقم  

وتتحمل الدولة مـسؤولية   . القانونان لألشخاص املعوَّقني، إمكانية الوصول إىل اخلدمة املدنية       
  .كفالة تعزيز وضع هؤالء األشخاص ومحايتهم وأمنهم يف املؤسسات العامة اليت يعملون فيها

ين يف تنفيـذ مـشاريع   وشرعت املؤسسات العامة، وكذلك منظمات للمجتمع املد       -١٦٧
  .تدريب للكوادر املتوسطة أو للحرفيني

وهناك أيضاً اتفاق للتعاون املؤسسي املشترك بني اإلدارة الوطنية للتطوير املهين، واملعهد              -١٦٨
الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، واالحتاد املعين مبساعدة الشبان املعـوقني يف             

  .(”Empleo Joven“) تنفيذ مشروع بشأن توفري العمالة للشباب  من أجل)٥٠(جمال العمالة
وتقدم اإلدارة الوطنية للتطوير املهين واجلهاز الوطين للتدريب املهين التابعني لـوزارة         -١٦٩

وأنشأ . العدل والعمل دورات تدريبية جمانية لألشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية وحسية           
 ذوي االحتياجات اخلاصة نظاماً لورش تدريب مهين ترمـي          املعهد الوطين حلماية األشخاص   

  .إىل إعداد املشاركني للعمل حلساهبم اخلاص
 من  ٣٥ و ١٥ووفقاً للمادتني   . وطرائق الدخول والترقية يف اخلدمة املدنية حمددة قانونياً         -١٧٠

إلعاقـة   املتعلق باخلدمة املدنية، يتم اختيار وترقية األشـخاص ذوي ا          ١٦٢٦/٠٠القانون رقم   
__________ 

  .ُتفتح هذه املراكز من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة اخلامسة بعد الظهر فقط )٤٨(
  . تطوعية من اجملتمع املنوين احمللييتلقى هذا املركز دعماً خبدمة )٤٩(
، ورابطة أهل وأصدقاء األشخاص ذوي اإلعاقة يف ألتو      Saraki، ومؤسسة   APSتشمل بصفة خاصة مؤسسة      )٥٠(

  .، ورابطة املكفوفني يف باراغواي(CIRD) ومركز اإلعالم واملوارد املخصصة للتنمية (APAMAP)بارانا 
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واملقصود باملسابقة العامـة    . مبسابقة، سواء كانوا موظفني دائمني أو يعملون بعقود حمددة املدة         
هو جمموع اإلجراءات التقنية القائمة على نظام لترجيح وتقييم الكفاءات يتيح مراعاة خمتلـف              

معارف  لتحديد   - التقارير، والشهادات، وصحيفة السوابق والتدريب والدبلومات        -العناصر  
  .وخربات املرشح، ومدى تأهله للمنصب من خالل معايري قابلة للقياس واملقارنة

وترد التدابري التشريعية الرامية إىل ضمان احلماية من التمييز يف جمال العمالة يف كافة                -١٧١
املراحل وبالنسبة جلميع أنواع العمل، وإعمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل علـى              

اة مع اآلخرين، ال سيما احلق يف األجر املتساوي عن العمل املتساوي يف قـانون               قدم املساو 
 على األقل مـن     يف املائة  ٥العمل ويف القانون الذي ُيلزم املؤسسات العامة حبجز نسبة تبلغ           

  .مالك موظفيها لألشخاص ذوي اإلعاقة
ساعدة تقنية ومالية   وفيما يتعلق بالعمل يف القطاع العام، ينص القانون على تقدمي م            -١٧٢

وينظر الكونغرس حالياً يف مـشروع قـانون أويل         . من أجل إجراء جتهيزات تيسريية معقولة     
وهو تـدبري   . ينص على تقدمي حوافز ضريبية للمؤسسات اليت تستخدم أشخاصاً ذوي إعاقة          

  .متييز إجيايب وحمدد يرمي إىل تشجيع دخول األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل
عت األمانة العامة للخدمة املدنية، يف إطار سياستها لتحقيق املساواة واإلدماج،           ومج  -١٧٣

أخصائيني يف جمال اإلعاقة، وعلى وجه التحديد مسؤولني عن بـرامج العمالـة املخصـصة        
لألشخاص ذوي اإلعاقة معاً يف مائدة مستديرة مشتركة بني املؤسسات لوضـع مـشروع              

 حيدد وظائف واختـصاصات     ٣٥٨٥/٠٨ ورقم   ٢٤٧٩/٠٤مرسوم تطبيقي للقانونني رقم     
  .األمانة العامة للخدمة املدنية جتاه تطبيق هذه القوانني

ويراعي مشروع املرسوم التطبيقي الذي ستعرضه املائدة املستديرة املؤسسية علـى             -١٧٤
ضمن صـكوك    رئيس اجلمهورية للنظر فيه، االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

 وقد ُعرض النص النهائي للمشروع لينظر فيه اجملتمع املدين وذلك يف اجتماع عـام               .أخرى
  . يف قاعة الكونغرس٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٨نظمته األمانة العامة للخدمة املدنية يف 

وشاركت يف هذا االجتماع منظمات عديدة تعمل مـن أجـل األشـخاص ذوي           -١٧٥
 وحققت توافقاً يف اآلراء بالعقوبة اليت ُتفرض على         وتتعلق النقطة اليت أثريت   . اإلعاقة ومعهم 

  .)٥١(٣٥٨٥/٠٨املسؤولني عن املؤسسات العامة الذين ال يلتزمون بالقانون رقم 
وجتدر اإلشارة إىل أن األمانة العامة للخدمة املدنية أنشأت يف إطار سياستها اخلاصة               -١٧٦

ابعة عمليـة اإلدمـاج الفعلـي       بتحقيق املساواة واإلدماج، إدارة مسؤولة عن تشجيع ومت       
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام، وبغية إدماج هؤالء األشخاص بصورة فعالـة يف              

__________ 

      املدنية من العقاب السلطات العليا يف املؤسـسات العامـة            املتعلق باخلدمة  ١٦٢٦/٠٠يعفي القانون رقم     )٥١(
   .٢٤٧٩/٠٤ من القانون رقم ٤مما حيول دون تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف النص املعّدل للمادة 
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اخلدمة املدنية، أضافت إىل برنامج التدريب على إدارة الشؤون العامة واسـتقبال اجلمهـور              
  .لعامة موظفاً من موظفي املؤسسات ا١٥٠ لبدون متييز تقدمي دروس يف لغة اإلشارات 

 شخـصاً  ٦٥١ مؤسسة عامة فقط هي اليت أعلنت توظيفهـا  ٣٠وحىت اليوم، فإن      -١٧٧
ومن الواضح متاماً أن    . )٥٢( موظفاً ٢١٤ ٣١٦ذوي إعاقة من جمموع املوظفني البالغ عددهم        

            ٢٤٧٩/٠٤هذه األرقام تقل إىل حد كـبري عـن اهلـدف املقـرر يف القـانونني رقـم                   
 فقط من األشخاص الذين يـشغلون وظـائف يف           املائة  يف ٣ نسبة   ، ألن ٣٥٨٥/٠٨ورقم  

 ٥املؤسسات العامة هم من ذوي اإلعاقة بينما ينص القانون على الوصول بنسبة تشغيلهم إىل        
  .يف املائة
وقد عقد املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة اتفاقـاً مـع               -١٧٨

 بشأن توظيف األشخاص    CIRDوارد املخصصة للتنمية    ، ومركز اإلعالم وامل   Sarakiمؤسسة  
  .املعوقني الذين حيملون شهادة إعاقة، يف خمتلف املؤسسات العامة واخلاصة

 ٤٧وميكن فضالً عن ذلك، اإلشارة إىل أن احملكمة العليا تضم حالياً بني موظفيهـا                 -١٧٩
 وجتهيزات لتحـسني    وأجريت تعديالت .  يف داخل البلد   ٥موظفاً ذوي إعاقة يف أسونثيون و     

   إلدمـاج   ٢٠١١اإلدماج املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة، وُخصص جزء من ميزانية عـام            
  .يف أسونثيون ويف داخل البلد) مساعدون ومعاونون( موظف ذوي إعاقة ٤٠٠زهاء 

   مستوى املعيشة املالئم واحلماية االجتماعية-٢٨املادة   -فاء  
لقة بإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقـة وحتـسني         يف إطار السياسات العامة املتع      -١٨٠

 (INPRO)ظروف حياهتم، عقد املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصـة            
 كي يتسىن هلؤالء األشخاص التمتع بثمـار الـسياسة          )٥٣(اتفاقاً مع اجمللس الوطين لإلسكان    

 واألمانـة   INPRO املعهد   كما عقد . الوطنية لإلسكان والتمكن بذلك من امتالك مساكنهم      
 اتفاقاً يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة احلصول علـى  SENAVITATالوطنية لإلسكان واملأوى   

  .، وفقاً الحتياجاهتمSENAVITATاملساكن اليت تشيدها األمانة 
وفضالً عن ذلك، وضعت أمانة العمل االجتماعي برناجماً ملكافحة الفقر املدقع أُدمج يف               -١٨١

ويراعى لدى جتميع البيانات، وجود الـشخص املعـوق         . ٢٠٢٠-٢٠١٠ة بالفترة   اخلطة اخلاص 
  .داخل األسرة، على النحو املناسب ألن وجوده شرط مطلوب للحصول على معونة اقتصادية

واملقصود باحلديث عن مستوى املعيشة املالئم هو عوامل خمتلفة تتيح حتسني نوعيـة          -١٨٢
عىن، ميكن القول إن املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي         وهبذا امل . حياة األشخاص املعوقني  

__________ 

  . موظفاً بعقد حمدد املدة٣٦ ٨٣٤ موظفون دائمون و١٧٦ ٤٠٤من بينهم  )٥٢(
  .SENAVITATاألمانة الوطنية لإلسكان واملأوى : هو اليوم )٥٣(
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االحتياجات اخلاصة يكرس جهوده حالياً لتقدمي اخلدمات واالستحقاقات املخصصة لتحسني          
  .مستوى معيشة األشخاص موضع الرعاية

وباإلضافة إىل إدارة عملية إعادة التأهيل، املتعددة التخصصات، توجد شعبة العمل             -١٨٣
اليت تسجَّل فيها البيانات عن املستوى املعيشي لألشخاص موضع الرعاية، والـيت            االجتماعي  

ويـصنف املـستوى االجتمـاعي    . جتمع أثناء اللقاءات الشخصية مع املعنيني أو أقربـائهم       
  :متواضع أو فقري أو شديد الفقر: االقتصادي يف ثالث فئات

 األشـخاص الـذين     ينطبق علـى  : املستوى االجتماعي االقتصادي املتواضع     )أ(  
حيصلون على دخل مساوي للحد األدىن لألجر الساري أو أعلى منه أو حيظون مبعونة من أقرباء،                

  ويلبون بذلك احتياجاهتم األساسية لكن دون التمكن من حتمل تكاليف عملية إعادة التأهيل؛
      ينطبق علـى األشـخاص الـذين       : املستوى االجتماعي االقتصادي الفقري     )ب(  

 تتوافر هلم املوارد املالية الالزمة لتلبية احتياجاهتم األساسية، ومن باب أوىل لتغطية تكاليف              ال
  إعادة التأهيل؛

ينطبق على األشخاص داخل   : املستوى االجتماعي االقتصادي الشديد الفقر      )ج(  
نقية أو  البلد الذين ال تتوافر هلم إمكانيات الوصول إىل اخلدمات األساسية مثل مياه الشرب ال             

  .مجع النفايات وليس لديهم أي دخل، ويعيش أغلبهم يف ظروف بالغة الُعسر
     شخصاً موضع رعايـة جبميـع خـدمات املعهـد           ٤٥ ٧٦٧وحىت اليوم، يتمتع      -١٨٤

 شخص مبساعدات شىت من مواد جراحية أو جتبري للعظام املكسورة ومساعدات            ١٦ ٤٠٠و
     الرابع جدوالً يبني املـساعدات التقنيـة املقدمـة يف         ويتضمن املرفق   . تقنية على سبيل املثال   

 كرسـي   ٣٠٠وباإلضافة إىل ذلك، تلقى املعهد من مكتب السيدة األوىل حنو           . ٢٠٠٩عام  
  .متحرك سلموا إىل املستفيدين من خدمات املعهد

وينبغي لألشخاص املعوقني الذين يرغبون يف العمل يف املؤسسات العامة أن حيصلوا              -١٨٥
شهادة إثبات اإلعاقة من األمانة املسؤولة عن تقييم اإلعاقة، وإصدار شهادة اإلثبات من             على  

   .٣٥٨٥/٠٨املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وفقاً للقانون رقم 
، التدريب على لغة اإلشارات الـذي       INPROومن بني اخلدمات اليت يقدمها املعهد         -١٨٦

  .ب األشخاص املعوقني، وبوجه عام ألي شخص يهتم بذلكيقدم جماناً ألقار
 الذي ينص على سـفر ضـعاف       ٣٣٦٥/٠٧وجتدر اإلشارة أيضاً إىل القانون رقم         -١٨٧

  .البصر ومرافقوهم جماناً يف وسائل النقل الربية
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   املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة-٢٩املادة   -صاد  
عـن احلـق يف     "ول من القانون االنتخايب، املعنونـة        من الفصل األ   ٢تنص املادة     -١٨٨

الناخبني هم املواطنون الذين بلغوا سن الثامنة عشرة الذين يقيمـون يف            : "على أن " التصويت
وينص القانون االنتخايب أيضاً على أن ُيديل األشـخاص         .". األراضي الوطنية، دون أي متييز    

  .م يف طوابري االنتظاراملعوقون بأصواهتم مبجرد وصوهلم، دون إيقافه
 املنشئ للقانون االنتخايب البـاراغوايي حتـدد أن         ٨٣٤ من القانون رقم     ٩١غري أن املادة      -١٨٩

  .الصم البكم الذين ال ميكنهم التعبري عما يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى ال جيوز هلم التصويت

  رفيه والتسلية والرياضة املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الت-٣٠املادة   -قاف  
توجد سياسة عامة شاملة ومتكاملة لتشجيع الرياضة والثقافـة وأنـشطة الترفيـه               -١٩٠

وتشجع ممارسة إحدى الرياضات    . والتسلية إال أهنا تعاين من نقص املوارد املتاحة يف امليزانية         
للمعوقني الـيت   يف املدارس والفصول اخلاصة من خالل إجراء مباريات مثل األلعاب األوملبية            

  .يشارك فيها عديد من املعوقني عقلياً
 من القانون اخلاص بالرياضة على تشجيع إقامة املباريات الرياضية          ١٠وتنص املادة     -١٩١

لألطفال والشباب يف سن الدراسة، أو لألشخاص املعوقني واملسنني يف خمتلـف الرياضـات            
لسياسة الوطنية للرياضة الـيت وضـعتها       وتنظيم هذه املباريات ووضع القواعد هلا يف إطار ا        

  .األمانة الوطنية للرياضة
 من املشروع املتعلق بالسياسات العامة للتنمية االجتماعية        ٨-١وأشري يف إطار البند       -١٩٢

، إىل أن الربامج واملشاريع     "الرياضة والتسلية "، املعنون   ٢٠٢٠ إىل عام    ٢٠١٠للفترة من عام    
السياسة الوطنية للرياضة، وتشكل املشاريع املخصصة لألشخاص تنفذ بطريقة منسقة يف إطار    

  .ذوي اإلعاقة أحد حماور النظام الوطين للرياضة
واملتاحف وقاعات عرض الفنون غري مزودة بوسائل مسعية أو ملسية تتيح لألشخاص              -١٩٣

علومـات يف   ونظراً ألن الطريقة اليت ُتعرض هبـا امل       . املعوقني االستفادة من املعلومات املتاحة    
  املكتبات غري مالئمة، ال يتمكن األشخاص ضعاف البصر من االطالع على املؤلفات الـيت              
ال توجد إال يف نسخ مطبوعة بينما ميكن مبساعدة التكنولوجيا تقدمي املؤلفات بصورة رقمية،              

  .وميكن للمهتمني من خالل إجراء التجهيزات الالزمة قراءهتا على احلاسوب
 فلديها خطة عملية ترمـي إىل إدمـاج         (SENATUR)انة الوطنية للسياحة    أما األم   -١٩٤

الـسياحة  "األشخاص املعوقني، تتمحور حول مخسة حماور كربى، وتشمل برناجماً معنونـاً            
، وتفتح بذلك السبيل أمام نوع من السياحة ُيعىن بوضع وابتكار واقتراح أنـشطة              "للجميع
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لك، من املقرر يف هذه اخلطة مراجعـة املفـاهيم          وباإلضافة إىل ذ  . تسلية جلميع األشخاص  
  .والقواعد املتعلقة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق هذا اإلدماج يف ظروف مثلى

 يف اختاذ تدابري تكفل إمكانية وصول       (SENATUR)وبدأت األمانة الوطنية للسياحة       -١٩٥
 والسياحية والرياضية واملخصصة    األشخاص املعوقني، مبن فيهم األطفال إىل املنشئات الثقافية       

  .للتسلية ال سيما من خالل توريدات عمومية بشروط معينة، وبتمويل من الدولة

  احلالة اخلاصة للفتيان املعوقني، والفتيات والنساء املعوقات  -رابعاً  

   النساء املعوقات-٦املادة   -ألف  
ت األساسية على قدم املساواة     تتمتع الفتيات والنساء املعوقات جبميع احلقوق واحلريا        -١٩٦

مع الفتيات والنساء األخريات حىت وإن كن، من الناحية العملية، تواجهن قدراً أكـرب مـن           
  .الصعوبات، لدى ممارسة هذه احلقوق واحلريات

 مسؤولة  ٣٤/٩٢وأمانة املرأة التابعة لرئاسة اجلمهورية واليت أنشئت مبوجب القانون            -١٩٧
واة بني اجلنسني لدى وضع وتنسيق السياسات العامـة وتنفيـذها           تشجيع مراعاة املسا  "عن  

ومتابعتها وتقييمها، بفضل صكوك معيارية فعالة وتدابري ترمي إىل استبعاد كل أشكال التمييز      
القائمة على اجلنس، وحتقيق تكافؤ الفرص والنتائج، وتساعد بـذلك يف حتقيـق التطـور               

  ".)٥٤(الدميقراطي للمجتمع
يذ اخلطة الوطنية الثالثة لتحقيق تكافؤ الفرص بني النساء والرجال للفترة           وجيري تنف   -١٩٨

سـيادة  : واملواضيع الشاملة ذات األولوية يف اخلطة هـي       . ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠٠٨من عام   
القانون، واحلد من الفقر، ودورة احلياة، واخلصائص النوعية للمناطق الريفية، واخلـصائص            

 عن ضرورة اعتماد تدابري خاصة من أجـل حتقيـق املـساواة          ، فضالً اإلثيناملرتبطة باألصل   
واجلزء الثالث من اخلطة الذي يتناول الوصول إىل املوارد االقتصادية والعمل يتضمن          . احلقيقية

أو التعديالت يف املعايري على حنو      /صياغة التغيريات و  " قسماً خمصصاً لتغيري املعايري هدفه هو       
مة على اجلنس والتمييز يف العمالة ونظام الـضمان االجتمـاعي،           يستبعد أنواع التمييز القائ   

 علـى وضـع     ٨-٤وينص البنـد    ". أو التعديالت /وتشجيع ودعم إجراء هذه التغيريات و     
  .مشروع لإلدماج املهين لألشخاص املعوقني والسكان األصليني

اص ذوي  ويف هذا اإلطار، وبالتشاور مع هيئة التنسيق الوطين لتعزيز حقوق األشخ            -١٩٩
 ُشكلت جمموعة تشاور مؤلفة من أشـخاص معـوقني وممـثلني            (CONAPRODIS)اإلعاقة  

__________ 

  .٣٤/٩٢ من القانون رقم ٢املادة  )٥٤(
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 املتعلق بإدمـاج    ١٤٧٩/٠٤لرابطات هؤالء األشخاص للعمل من أجل تعديل القانون رقم          
  .األشخاص املعوقني يف اخلدمة املدنية

أحـوال   ُعقد االجتماع املتخصص احلادي والعشرون بشأن        ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٢٠٠
 مت خالله عقد اجتماع للجنة اخلرباء املعنيـة         MERCOSURاملرأة يف بلدان املخروط اجلنويب      

مبوضوع العنف ضد املرأة شارك فيه ممثلون لألرجنـتني والربازيـل وشـيلي وبـاراغواي               
وقدمت الوفود املختلفة تقارير بشأن أوجه التقدم احملرزة يف تنفيذ التعهدات اليت    . وأوروغواي

وأثارت باراغواي مناقشة بشأن التمييز الذي ميارس ضد النساء املعوقـات قُـدمت         . تقُطع
خالهلا عدة اقتراحات تناوهلا من جديد خرباء البلدان املعنية يف االجتماع احلادي والعـشرين            

  .املخصص لوضع املرأة
بـشأن  ويتمثل أحد أهم التدابري املتخذة يف إطار الباب السادس من اخلطة الوطنية               -٢٠١

يف إنشاء أول مـسكن آمـن       " حياة بال عنف  "تكافؤ الفرص بني النساء والرجال، واملعنون       
وميكـن  . إليواء ضحايا العنف املرتيل وجتهيزه الستقبال النساء املعوقات ضـحايا العنـف           

 شخصاً وتوفر فيه صنوف الرعاية الطبية، اليت تشمل الطب النسائي وطب ٥٠للمسكن إيواء  
وميكن أن تقدم فيه عند احلاجة خدمات توجيه ومتابعـة نفـسية،            . طفالاألسنان وطب األ  
  .ومشورة قانونية

وفيما يتعلق باخلدمات، فإن لدى أمانة املرأة التابعة لرئاسة اجلمهورية إدارة ملساعدة              -٢٠٢
 تستهدف أن تقدم إىل النساء وحميطهن األسري خدمات معلومـات           (SEDAMUR)النساء  

ية متكاملة تتيح هلن تنمية إمكانياهتن وحتسينها، وحتقيق املساواة هلـن           وتوجيه ومشورة ورعا  
، بلغ عدد حاالت العنف املوجه ضد النساء الـاليت          ٢٠٠٩ويف عام   . وحتسني نوعية حياهتن  

 امرأة، لكن ال ُيعرف حىت اليوم عدد النساء املعوقـات           ٢ ٠٣٥ SEDAMURعاجلتهن إدارة   
  .الاليت توجهن إىل أمانة املرأة

   األطفال املعوقون-٧املادة   -باء  
حددت احلكومة السياسات الرامية إىل تـشجيع اإلدمـاج االجتمـاعي الكامـل               -٢٠٣

ومتثلت أهم خطوة متقدمة بالنسبة لألطفال . لألشخاص املعوقني واليت ال تزال يف طور التنفيذ     
  .ة هلمواملراهقني املعوقني يف إقرار إحلاقهم باملدارس وتوفري الرعاية املالئم

ونسقت األمانة الوطنية لألطفال واملراهقني وضع الربنامج الوطين للرعاية الشاملة لألطفال             -٢٠٤
  .واملراهقني املعوقني، لكن بسبب قلة املوارد ال تنفذ حالياً سوى بعض التدابري اخلاصة بالتوعية

     علـى   حاليـاً Santa Lucíaوتعمل وزارة الصحة والرعاية االجتماعيـة، ورابطـة     -٢٠٥
تعزيز املشاورات اخلاصة بتوعية الطفولة املبكرة حتقيقاً ألغراض الوقاية والعالج، سـواء يف             

  .أسونثيون أو يف داخل البلد
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  التزامات خاصة  -خامساً  

   اإلحصاءات ومجع البيانات-٣١املادة   -ألف  
مية ومنهجية  ُتظهر البيانات اإلحصائية املتاحة عن موضوع اإلعاقة اختالفات مفاهي          -٢٠٦

  .كبرية مما جيعل النتائج اليت يتم التوصل إليها متناقضة للغاية، وتستحيل مقارنتها
 (DGEEC)وقد أدجمت اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعـداد            -٢٠٧

 ٢٠٠٢ و ١٩٩٢ و ١٩٨٢موضوع اإلعاقة يف التعدادات الوطنية للسكان واملساكن ألعوام         
ومن . (impedimento)" العجز"ساً اإلعاقات البالغة أو الشديدة حتت مسمى        اليت أحصت أسا  

  .مث مل تتح هذه التعدادات قياس حجم الظاهرة قياساً سليماً
 ٤٣ و يف املائة٥٧وسكان باراغواي موزعون بني األوساط احلضرية والريفية بنسبيت           -٢٠٨

ألشخاص املعوقني بدقة يتـبني مـن       وعلى الرغم من عدم معرفة عدد ا      .  على التوايل  يف املائة 
 أن البلـد تـضم      ٢٠٠٢اإلحصاء الوطين األخري للسكان واملساكن الذي أجري يف عـام           

 شخصاً يعانون من عجز أو عدة صنوف عجز،         ٥١ ١٤٦ من السكان منهم     ٥ ١٦٣ ١٩٨
وإذا كانت هذه النسبة املئوية ضعيفة، فإهنـا        .  من جمموع السكان   يف املائة  ٠,٩٩أي نسبة   

يح مع ذلك إدراك بعض السمات األساسية فيما يتعلق حبالة األشخاص الذين يعانون مـن               تت
  .إعاقة شديدة

وهذا الرقم ال ميكن تأكيده بسبب نقص التنظيم والتدريب املالئمني للقائمني بالتعداد              -٢٠٩
ويـستدل مـن    . الذين بسبب قلة معارفهم يغفلون عن غري قصد بيانات شىت أثناء املقابالت           

نظمات املشكلة قانونياً اليت تضم األشخاص املعوقني أو تعمل من أجلهم، ومن البلديات اليت              امل
تدرك بشكل مباشر العدد التقرييب لألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة، على أن هـذا الـرقم                

  .٢٠٠٨ من إمجايل عدد سكان البلد يف عام  يف املائة١٠ شخص، أي ٦٠٠ ٠٠٠يقترب من 
.  من السكان  ١٠٠٠ شخص لكل    ٩,٩بة األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة       وتبلغ نس   -٢١٠

  يف املائة  ٥٥و).  يف املائة  ٨,٩ مقابل    يف املائة  ١٠,٨(والنسبة أكرب لدى الرجال منها لدى النساء        
 منهم   يف املائة  ٥٥ من النساء، ويعيش      يف املائة  ٤٥من األشخاص املعوقني هم من الرجال، مقابل        

إال أن نـسبة األشـخاص     .  يف األوساط الريفيـة     يف املائة  ٤٥ضرية، مقابل   يف األوساط احل  
  .املعوقني أعلى بقدر طفيف يف األوساط الريفية منها يف األوساط احلضرية

ومن حيث السن، توجد أعلى نسبة من األشخاص املعوقني بني األشخاص الـذين               -٢١١
 عاماً، ٧٩ و٦٥راوح أعمارهم بني  عاماً، يعقبهم األشخاص الذين تت ٨٠أعمارهم تزيد على    

لكن أغلب من تطاهلم مشكلة اإلعاقة بوجه عام هم األطفال يف سن االلتحاق بالدراسـة،               
  من األشخاص املعوقني تتراوح أعمـارهم        يف املائة  ٥٥: والسكان الذين يف سن العمل ألن     

  . سنة٦٤ سنة و١٥بني 
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   معة من التعـداد الـوطين للـسكان    ويف إطار برنامج استغالل ونشر املعلومات اجمل        -٢١٢
 DGEEC، أعدت اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقـصائية والتعـداد           ٢٠٠٢لعام  

تشكل جزءاً مـن جمموعـة      " احلالة االجتماعية الدميغرافية لألشخاص املعوقني    "وثيقة معنونة   
  .دراسات حول ظروف املعيشة يف باراغواي

لة االجتماعية والدميغرافية لألشخاص املعوقني فيمـا يتعلـق         وحتلل هذه الوثيقة احلا     -٢١٣
بالتعليم، والعمالة، وظروف العيش حسبما تظهر من املؤشرات املتعلقة بالـسكن واألسـرة             
املعيشية، وتعدد االحتياجات األساسية اليت مل تتم تلبيتها، وحتلل حالة األشخاص املعوقني من             

   تائج التعداد يف جمال اإلعاقة قُدمت يف حمافـل شـىت،          وجيدر بالذكر أن ن   . السكان األصليني 
  .ال سيما يف الكونغرس، وخالل حلقات العمل مع مستخدمي البيانات

، أجريت دراسة استقصائية لدى األشخاص ذوي القدرات املختلفة         ٢٠٠٢ويف عام     -٢١٤
لفئة من  من أجل حتديد عدد األشخاص املعوقني وطبيعة إعاقتهم ودراسة ظروف سكن هذه ا            

وبّينت الدراسة االستقصائية أن نسبة األشـخاص املعـوقني        . األشخاص يف احملافظة املركزية   
وأجريت .  سنة ١٩، وأن أكثر فئات السن تأثراً هي الفئة بني صفر و          )٥٥( يف املائة  ٣,٢بلغت  

الدراسة بفضل اجلهود املشتركة لإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعـداد،           
 وشبكة الرعاية الشاملة لألشخاص ذوي القدرات املختلفـة،         )٥٦(وسلطات احملافظة املركزية  

  .مبساعدة من إحدى وكاالت التعاون الدويل
 صفحة وُوزعت علـى مجيـع       ٢٦وُنشرت نتائج الدراسة االستقصائية يف وثيقة من          -٢١٥

  .ت األشخاص املعوقنياملؤسسات اليت شاركت يف مجع البيانات، ويف احملل األول، على رابطا
، أجرت اإلدارة العامـة لإلحـصاء والدراسـات    ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٢١٦

 يف األرجنتني،   (INDEC)االستقصائية والتعداد بالتضافر مع املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد         
ة ، دراسة جتريبية لقيـاس مـدى اإلصـاب        (IBGE)واملعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءات     

 من أجل حتليل    ٢٠١٠باإلعاقة، تقوم على جمموعة من األسئلة املقرر إدراجها يف تعداد عام            
  .موضوع اإلعاقة بالتفصيل

وأجريت الدراسة يف نفس التوقيت وباستخدام أساليب مماثلة يف األرجنتني والربازيل             -٢١٧
 Ciudad يف حي  أسرة معيشية٤٣٠وأجريت الدراسة يف باراغواي على عينة من . وباراغواي

Nueva de Ciudad del Este أسرة تضم بني أفرادها شخصاً أو عدة أشخاص ٢٣٠ من بينها 
. ٢٠٠٢أما املئتا أسرة األخرى فال تضم أي معوقني حسبما يتبني من تعداد عـام               . معوقني

  من األسر اليت ُحدد أهنا أسر ال تضم شخصاً معوقـاً            يف املائة  ٧٠وبينت الدراسة الرائدة أن     
  .كانت تضم يف الواقع أشخاصاً يعانون من إعاقة وفقاً للمنهجية اجلديدة

__________ 

  . امرأة٢٢ ١٣١ رجالً و٢٢ ٥٤٢أي  )٥٥(
  .أي إدارة الصحة )٥٦(
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دراسة استقصائية باراغواييـة بـشأن      "أما أحدث دراسة استقصائية، وهي املعنونة         -٢١٨
 واختذت شكل دراسة استقصائية متثيلية علـى        ٢٠٠٨فأجريت يف عام    " األشخاص املعوقني 

مي إىل احلصول على بيانات بـشأن مـدى انتـشار    املستوى الوطين ومستوى احملافظات تر 
صنوف اإلعاقة، وفئات اإلعاقة، ومدى شدهتا، والسمات العامة واخلاصة لألشخاص الذين           

وأجريت يف إطار الدراسة الوطنية     . يعانون من اإلعاقة يف األسر املعيشية اليت مشلتها الدراسة        
لومات املتاحة لـدى اإلدارة العامـة       اخلاصة باألشخاص املعوقني، وأخذت يف االعتبار، املع      

، وإدارة اإلحصاءات اإلحيائية التابعـة      DGEECلإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعداد     
  .لوزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والثقافة

، نظمـت   ٢٠١٠ويف إطار عمليات التحضري للتعداد الوطين للسكان واملساكن لعـام             -٢١٩
اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعداد حلقات عمل مع املستخدمني ملناقـشة            

وُنظمت حلقات عمل بصفة خاصة بشأن موضوع اإلعاقة شـاركت فيـه      . االستبيان املستخدم 
  .قنيجهات فاعلة خمتلفة مثل اإلدارات احلكومية العاملة يف هذا امليدان، ورابطات األشخاص املعو

 DGEECواألرقام املتاحة عن اإلعاقة يف البلد ال تعكس الواقع، غري أن اإلدارة العامة             -٢٢٠
ولـوحظ  . تعمل حالياً على حتسني نظم مجع البيانات من أجل احلصول على معلومات دقيقة 

يف الواقع أن توجيه أسئلة عن اإلعاقة إىل األسر املعيشية من ناحية واألفراد من ناحية أخرى                
  .مل حيقق نتائج مرضية

ويف اخلتام، ينبغي التثبت من صحة جزء كبري من األرقام املقدمة على حنـو يتـيح                  -٢٢١
  .التعرف بدقة على الوضع فيما يتعلق باإلعاقة يف البلد

ُوضع مشروع للتعاون بني خمتلف اهليئات اليت تعمل يف . مشاركة األشخاص املعوقني  -٢٢٢
، (INPRO)عهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة        جمال اإلعاقة، من بينها امل    

، ومدرسة التدريب املهـين التابعـة       (ARIFA)ورابطة إعادة تأهيل األشخاص املعوقني بدنياً       
لوزارة التربية والتعليم والثقافة، وهيئة التنسيق الوطين لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            

(CONAPRODIS)لشاملة لألشخاص ذوي القدرات املختلفة، وشبكة الرعاية ا.  
والبيانات الواردة يف التعداد ويف غريه من املطبوعات املتعلقة مبوضوع اإلعاقة متاحة              -٢٢٣

يف نسق مطبوع وعلى موقع اإلدارة العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعداد علـى         
  .بنتائج التعدادوُوزعت على نطاق واسع، نسخ ورقية . الشبكة اإللكترونية

   التعاون الدويل-٣٢املادة   -باء  
التنمية املنِتجة؛ والتنميـة    : حتظى دولة باراغواي بتعاون تقين دويل يف امليادين التالية          -٢٢٤

االجتماعية؛ والتدريب املهين؛ وحتديث الدولة؛ واحلوكمة واجملتمع املدين؛ والثقافة؛ والبيئـة؛           
دة اإلنسانية؛ والوقاية من الكـوارث؛ والطاقـة؛ والنقـل؛          واملساواة بني اجلنسني؛ واملساع   
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واالتصال؛ والعلم والتكنولوجيا؛ والعمالة؛ والزراعة؛ وصيد األمساك؛ والصناعة؛ والسياحة؛         
  .والتجارة؛ والتربية والتعليم؛ والصحة؛ والسكان؛ والصحة اإلجنابية؛ واملياه والصرف الصحي

 لباراغواي حالياً مساعدة مالية غري قابلـة لالسـترداد،          والبلدان واألقاليم اليت تقدم     -٢٢٥
 أملانيا، األرجنتني، إسبانيا، إسـرائيل،    : وتتعاون معها تعاوناً مالياً قابالً لالسترداد هي التالية       

، )إسبانيا(إقليم مورسيا املتمتع باحلكم الذايت       ،)إسبانيا(إقليم األندلس املتمتع باحلكم الذايت      
ل، بريو، تايوان، تركيا، مجهورية إيران اإلسالمية، مجهورية فرتويال البوليفارية، إيطاليا، الربازي 

  .مجهورية كوريا، شيلي، فرنسا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، املغرب، املكسيك، واليابان
االحتـاد  : واهليئات اليت تقيم عالقة تعاون متعددة األطراف مع باراغواي هي التالية            -٢٢٦

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      (FAO)ظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      األورويب، ومن 
(PNUD)     األمريكية   -، واألمانة العامة األيبريية (SEGIB)     ومنظمة الدول األمريكية ،(OEA) ،

  .MERCOSUR (CCT-MERCOSUR)وجلنة التنسيق التقين لبلدان املخروط اجلنويب 
مـشروع  تعاون الدويل يف ميدان اإلعاقة، جيري تنفيذ        وفيما يتعلق بوجه خاص بال      -٢٢٧

ÁGORA)   ومتولـه   يايف بـاراغو  ) إلدارة املهنية ملنطقة أمريكا الالتينية    الدورات الدراسية ل 
 ألمريكا الالتينية   ONCE ومؤسسة   (AECID)أساساً الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل       

(FOAL))     وفني وضعاف البصر يف أمريكـا الالتينيـة يف         وهي مشروع عاملي ملساعدة املكف
). جماالت خلق الوظائف والتدريب املهين وحتسني املستوى التعليمي واإلدماج االجتمـاعي          

 (SNPP)واهليئات املشاركة الرئيسية، على الصعيد الوطين هي الدائرة الوطنية لالرتقاء املهين            
املكفوفني، الـذي يتبـع وزارة التربيـة        اليت تتبع وزارة العدل والعمل، ومركز إعادة تأهيل         

واملشروع إقليمي ينفذ أيضاً يف األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبـريو          . والتعليم والثقافة 
  .واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وشيلي وغواتيماال وكولومبيا واملكسيك ونيكاراغوا

ضعاف البـصر    باراغواي حتسني صالحية األشخاص      ÁGORAويستهدف مشروع     -٢٢٨
للعمل من خالل أنشطة توجيه وتدريب مهين وخدمات وسيطة ترمي إىل مواءمة الوظـائف              

واهلدف الرئيسي املنشود هو    . مع إعاقات طاليب الوظائف من خالل إجراء تعديالت معقولة        
ضمان اإلدماج املهين لألشخاص ضعاف البصر ليتسىن هلم اسـتخدام قـدراهتم وممارسـة              

وتقدم دورات تدريبية تبعاً حلاجات السوق من أجـل         . فاءاهتم الشخصية وظائفهم وفقاً لك  
وتكفل بصفة دائمة، خدمات وسيطة من جانب أصـحاب         . زيادة إمكانيات اإلدماج املهين   

العمل تتمثل يف إبالغ اهليئات العامة واملؤسسات اخلاصة بالصالحيات والقدرات واملؤهالت           
ائف ليتسىن هلم أداء املهام املوكلة إليهم بشكل فعـال،          اليت يتعني توافرها يف املرشحني للوظ     

وينص املشروع على تقـدمي     . واقتراح إجراء تعديالت يف الوظائف وتوفري املتابعة للمهتمني       
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دعم لألشخاص ضعاف البصر الذين يأملون يف إنشاء مؤسسة بالغة الصغر عن طريق تقـدمي      
  .)٥٧(ةمساعدة هلم يف جمال اإلدارة وتقدمي تدريبات خاص

وتتلقى باراغواي فضالً عن ذلك مساعدة من الوكالة اليابانيـة للتعـاون الـدويل                -٢٢٩
(JICA)يرد وصف تفصيلي هلا يف اجلدول التايل .  
  ١اجلدول 

   يف جمال اإلعاقةJICAتعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 
  اهليئات املعنية  الطرائق  الوصف  الغرض  اجملال
معــدل احلــد مــن   الوقاية

ــسابقة  ــوالدات ال ال
ألواهنا اليت متثل السبب    
ــوالدة   ــسي ل الرئي

  األطفال املعوقني

نشر املعارف النظرية فيما يتعلق بالصحة      
. اإلجنابية عن طريق املمرضات والقابالت    

واحلد من األمراض اليت تصيب النـساء       
احلوامل بفضل اإلشراف الطيب، واحلـد      
 لدى النساء احلوامل من األمراض الـيت      
ميكن أن تكون منشأ إعاقة للطفل، واحلد       
من املخاطر النامجة عن الوالدة الـسابقة       
ألواهنا، وزيـادة عـدد الـوالدات يف        
املؤسسات الصحية، واحلد مـن عـدد       

  .حاالت األمومة يف سن مبكرة، إخل

  إرسال متطوعني
  
  

  التعاون التقين

املستشفيات اإلقليمية، 
  واملراكز الصحية

  
تمريض املعهد الوطين لل

، (INEPEO)والقبالة 
  املراكز الصحية

اإلعاقة اكتشاف 
  وعالجها

اكتشاف األمراض منشأ   
قصور (التخلف العقلي   

الدرقية اخللقي، واللزاج   
ــل   ــاطي، واخلل املخ
ــوراثي  ــضي ال ) األي

بواسطة نظام لكـشف    
ويف . أمراض الرّضـع  

حالة اكتشاف املرض،   
تقدم األدوية جمانـاً إىل     
 الطفل حىت بلوغه سـن    

  . عاماً كاملة١٨

تعزيز قدرات املوارد البشرية من خالل      
أنشطة التدريب اإلقليمية، وصيانة البنية     

التعاون يف املتابعة عن طريق     (األساسية  
، وتقدمي املـساعدة   ")برنامج حاسويب "

عن طريق إيفاد متطوعني، والتعـاون      
  .التقين

أنشطة التدريب 
اإلقليمية، التعاون 

الذي (يف املتابعة 
جنز يف عام أُ

٢٠٠٨(  
  

  التعاون التقين

معهد الصحة العمومية يف 
Sapporo  

  
  
  

وحدة برنامج الوقاية مـن     
اللزاج املخاطي والتخلـف    
العقلي بوزارة الصحة العامة    

  والرعاية االجتماعية

إعادة التأهيل 
  والرعاية املبكرة

ــرة  ــة املبك   .الرعاي
برنامج يرمي إىل احلد    
من مستوى اإلعاقـة    

 والعقلية بفضل   البدنية
الرعاية املبكرة لألطفال   
الذين تقل أعمـارهم    

  . سنوات٤عن 

التدريب يف بلـدان    : التعاون األفقي 
ثالثة، ووضع منوذج للرعاية املبكـرة،     
وتدريب املوارد البشرية من خـالل      

  .التعاون يف املتابعة

دراسة مـدى   
انتشار حاالت  

  اإلعاقة
  

  التعاون األفقي

ص إدارة التعليم املتخـص   
التابعة لـوزارة التربيـة     

  والتعليم والثقافة
  

إدارة التعليم املتخـصص    
التابع للمعهـد الـوطين     
حلماية األشـخاص ذوي    
ــة  ــات اخلاص االحتياج
التابع لـوزارة التربيـة     

__________ 

 :للحصول على معلومات أوىف، انظر العنوان التايل )٥٧(
www.snpp.edu.py/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=87.  
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  اهليئات املعنية  الطرائق  الوصف  الغرض  اجملال
والتعليم والثقافة، ووزارة   
الصحة العمومية والرعاية   

  االجتماعية
سياسات إعادة   إعادة التأهيل

التأهيل واستراتيجيات 
: اإلدماج االجتماعي

  .رؤية شاملة

التدريب يف   
بلدان ثالثة 

  )شيلي(

املعهد الوطين حلماية األشخاص    
 االحتياجات اخلاصـة    ذوي

INPRO وإدارة تعلـــيم ،
ذوي االحتياجات التعليمية   

، وزارة  DEPNEEاخلاصة  
الصحة العمومية والرعايـة    

  االجتماعية
توفري الرعاية اخلاصة      

ــل   ــادة التأهي بإع
ــذين لألشــ خاص ال

يعانون من حـاالت    
الشلل الدماغي أو من    

  .إعاقة مماثلة

تقدمي عالجات موازية مثل العالج 
الطبيعي، واملعاجلة بالتشغيل، والعالج 
  .باملوسيقى، والرياضة، وما إىل ذلك

املستشفيات واملراكز   متطوعون شبان
الصحية احمللية، ومراكز 

  الرعاية املبكرة

  ).٢٠١٠(ين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة املعهد الوط : املصدر  

   التنفيذ واملتابعة على الصعيد الوطين-٣٣املادة   -جيم  
مشروع قانون أويل وضعه املعهد الوطين حلماية األشـخاص ذوي االحتياجـات              -٢٣٠

اخلاصة، وقيد النظر يف جملس النواب التابع للكونغرس، ينشئ أمانة وطنية للحقوق األساسية             
     والواقـع أنـه    . لألشخاص ذوي اإلعاقة ستصبح اهليئة الرئيسية املسؤولة عن مسألة اإلعاقة         

ال توجد يف الوقت احلايل أية آلية حكومية للتنسيق مسؤولة عن اختاذ التدابري الالزمة، ووضع               
  .السياسات العامة يف هذا اجملال

اصة اختصاصات واسـعة    وللمعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخل        -٢٣١
نسبياً، لكنه يتبع وزارة التربية والتعليم والثقافة مما يعقّد عمله، ويفسر سبب تركيزه أساسـاً               

  .على خدمات التشخيص وإعادة التأهيل اخلاصة باألشخاص املعوقني
وتعلق باراغواي أمهية كبرية على إنشاء آلية تنسيق على املستويني الوطين واحمللـي،               -٢٣٢
 من االتفاقية، يناط هبا تعزيز تنفيذ االتفاقية ومتابعته، وتقدمي تقييم موضوعي            ٣٣ للمادة   وفقاً

  .ألوجه التقدم احملرزة، والتعاون مع الدولة يف تنفيذ سياسة وطنية لصاحل األشخاص املعوقني

  الربوتوكول االختياري  -سادساً  
لفعلية تتمثل يف القدرة القانونيـة  األهلية ا" على أن ٣٦ينص القانون املدين يف مادته       -٢٣٣

ومبوجب هذه املادة، جيوز اعتبار األشـخاص الـذين         ". لشخص على ممارسة حقوقه بنفسه    
  :يعانون من بعض اإلعاقات عدميي األهلية القانونية، وفقاً للمواد التالية من القانون املدين
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ـ  "و" املرضى العقليني "جيوز تطبيقها على    : ٣٧املادة    )أ(        بكم الـذين   الصم ال
  ؛"ال ميكنهم التعبري عما يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى

جيوز اعتبار الشخص عدمي األهلية بسبب إصابته مبرض عقلـي          : ٧٣املادة    )ب(  
يؤدي إىل استحالة قدرته على العناية بنفـسه ومـصاحله أو إدارة ممتلكاتـه، أو يف حالـة                  

الستحالة نامجة عن عدم القدرة على التعبري عما         البكم، إذا كانت هذه ا     -األشخاص الصم   
  يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى؛

جيوز إعالن عدم األهلية القضائية بسبب عجز القوى العقلية، أو         : ٨٩املادة    )ج(  
اإلصابة بالعمى، أو الشيخوخة أو إدمان الكحول أو املخـدرات أو العجـز النفـسي أو                

  .الفسيولوجي أو أي عجز آخر
دمة املدنية يف الفقـرة الفرعيـة ومـن                املتعلق باخل  ١٦٢٦/٠٠وينص القانون رقم      -٢٣٤
فـصل  " على أن عالقة العمل بني اهليئة أو الكيان العام وموظفيه تنتهي يف حالـة                ٤٠مادته  

  ".املوظف بسبب العجز البدين أو العقلي املثبت حسب األصول
 على  ٤٤باخلدمة العسكرية اإللزامية يف مادته       املتعلق   ١٢٦١/٩٧وينص القانون رقم      -٢٣٥

  .أن حدوث إعاقة يعد سبباً إلعفاء الشخص من اخلدمة العسكرية أو لالستغناء عن خدمته
 على  ٩١ املنشئ للقانون االنتخايب يف باراغواي يف مادته         ٨٣٤وينص القانون رقم      -٢٣٦

وجب القانون أهنم ممنوعون من أنه ال جيوز أن ميارس حق االنتخاب، األشخاص الذين يعلن مب
 البكم الذين ال ميكنهم التعبري عما يريدون كتابياً أو بـأي            -التصويت، واألشخاص الصم    

  .وسيلة أخرى

        


