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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ي اإلعاقةذو

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 اراغواي التقرير األويل لب   دراسةقائمة املسائل املقرر النظر فيها خالل           
  )٢٠١٢رب سبتم/ أيلول٢٨-١٧(الذي أقرته اللجنة يف دورهتا الثامنة 

  )٤إىل  ١واد امل(الغرض وااللتزامات العامة   -ألف  
عكس منـوذج   ي ال    الذي  املصطلحات لتقومي استخدام يرجى توضيح التدابري املتخذة       -١

  ).٤الفقرة ، CRPD/C/PRY/1(حقوق اإلنسان املبيَّن يف االتفاقية 
اهنا، عمليـة   يرجى تبيان ما إذا كانت حكومة باراغواي قد باشرت، من خالل برمل             -٢

       ويرجى تبيـان  . العتماد قوانني متوائمة مع االتفاقية واملوافقة على سياسات وبرامج لتنفيذها         
ما إذا كانت توجد أي سياسة ُتلزِم حكومة باراغواي باستشارة منظمات األشـخاص ذوي              

ل صنع  اإلعاقة لدى اعتماد القوانني والسياسات اليت تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة ويف حماف           
 ويرجي توضيح ما إذا كانت اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اعتمدهتا            .القرار ذات الصلة  

باراغواي مؤخراً قد تضمنت أهدافاً وغايات واستراتيجيات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة،           
  .ومؤشرات للتحقق من تنفيذها

  حقوق حمددة  -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
ى تبيان التدابري اليت ختطط الدولة الطرف الختاذها من أجل اعتماد تـشريعات             يرج  -٣

شاملة توفر احلماية لألشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز، مبا يف ذلك عدم توفري التـسهيالت               
  . املالئمة
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لتسريع عملية حتقيـق املـساواة الفعليـة        املتخذة  يرجى تبيان اإلجراءات اإلجيابية       -٤
املخصصات اليت اعتمدت يف امليزانية لتنفيذ اخلطـة         ويرجى تبيان    .عاقةلألشخاص ذوي اإل  

   .الوطنية للمساواة وعدم التمييز، ومؤشرات التنفيذ الالزمة اليت وضعت

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
يرجى تقدمي بيانات ملموسة تظهِر التقدم احملرز على الصعيدين الوطين واحمللـي يف               -٥

عدد املباين العامة اليت ُيسِّر ارتياد مسالكها       (منذ اعتماده   إىل املرافق    الوصول   تيسريتنفيذ دليل   
 ).٢٦ إىل ٢٤الفقرات  ،CRPD/C/PRY/1) ( إىل جمموع املباين العامة وغريها من املرافق قياساً

ويرجى تقدمي معلومات عن مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضـع املعـايري              
   .القانوينالواردة يف اإلطار 

 العامـة   املواصـالت  وسائلويرجى تبيان مىت ستبدأ حكومة باراغواي يف تكييف           -٦
 والتدابري املؤقتة املتخذة لكفالة أن      ،بغرض جعل استعماهلا يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة       

). ٢٤الفقرة  ،  CRPD/C/PRY/1(يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة التنقل مىت احتاجوا إىل ذلك          
 واملواقـع   احلصول على املعلومات والتواصل، يرجى تبيان املؤسسات      بإتاحة سبل   يتعلق  وفيما  

  .٢٧العامة اليت أُعري فيها االهتمام للقضايا املدَرجة يف الفقرة 
ويف حالة وجود معايري لكفالة تيسري الوصول إىل املبـاين ووسـائل املواصـالت                -٧

  . ات املستخدمة لتنفيذهاواملعلومات، يرجى تزويد اللجنة بتفاصيل اآللي

  )١١املادة (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية     
يرجى تبيان ما إذا مت وضع ترتيبات لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف حالة حدوث                -٨

كارثة طبيعية أو يف حاالت اخلطر أو الطوارئ اإلنسانية األخرى، وما إذا مت وضعها بالتعاون               
ويرجى تقدمي معلومات بشأن وجود معايري للوقاية يف        . عاقةمع منظمات األشخاص ذوي اإل    

حاالت الطوارئ وخرائط ملسالك اإلخالء يف املؤسسات العامة، وتبيان ما إذا كان استعمال             
  ).٣٣ إىل ٣٠الفقرات ، CRPD/C/PRY/1(األشخاص ذوي اإلعاقة تلك املسالك يف متناول 

  )١٢املادة ( أمام القانون واةالقانونية على قدم املسا االعتراف بالشخصية    
 أُعِلن جتريدهم ، حبسب نوع اجلنس، الذين    يرجى تبيان عدد األشخاص ذوي اإلعاقة       -٩

من األهلية القانونية وتوضيح التدابري املتخذة لسحب مبدأ التجريد من األهلية القانونية مـن              
ذا كانت حكومـة  ويرجى تبيان ما إ  ). ٣٧ و ٣٦الفقرتان  ،  CRPD/C/PRY/1(القانون احمللي   

باراغواي تنوي تعزيز حق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع باألهلية القانونية الكاملـة    
، وفقاً بإلغاء الوصاية وغريها من أشكال اختاذ القرار بالوكالة عن اجملردين من األهلية القانونية          

   . من القانون املدين٨٩ و٧٣ و٣٧ملا تنص عليه املواد 



CRPD/C/PRY/Q/1 

3 GE.12-46587 

 من االتفاقية من خالل     ١٢ان ما إذا أُحرِز تقدم يف سبيل االمتثال للمادة          ويرجى تبي   -١٠
آلية لالستعراض الدوري أو ضمانات، وال سيما بتوفري الدعم الالزم لألشخاص ذوي اإلعاقة      

  .ملساعدهتم يف اختاذ القرار

  )١٣املادة (الوصول إىل العدالة     
بـاراغواي لكفالـة وصـول مجيـع        التدابري اليت اعتمدهتا حكومة     يرجى توضيح     -١١

ويرجـى  . أو النفـسية  /األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة، وال سيما ذوو اإلعاقة العقلية و          
تبيان التدابري اليت اعتمدهتا حكومة باراغواي بغية إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماهتم            

ة خمصصة للمـوظفني    يف الربنامج الواسع النطاق املشتمل على دورات تدريبية وأنشطة توعي         
  .القضائيني

 بلغة اإلشارة الرباغوية، يرجى تبيان ما إذا        ويف ظل عدم وجود قوانني تعترف رمسياً        -١٢
أنشئت أي آلية لضمان التواصل الفعال لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين خيضعون إلجـراءات             

ـ            . قضائية ب علـى   ويرجى تبيان ما إذا اختذت حكومة باراغواي اخلطـوات الالزمـة للتغل
 ١٢٧الفقرة  الواردة يف   (الصعوبات اليت يالقيها األشخاص ذوو اإلعاقة يف الوصول إىل العدالة           

  ).من تقرير الدولة الطرف
 للدفاع عن حقوق األشـخاص  يرجى تبيان ما إذا كان ديوان املظامل قد نفّذ خططاً        -١٣

شـخاص إىل آليـات   ذوي اإلعاقة ومحايتها، وما إذا كانت السبل ميسرة لوصول هؤالء األ        
احلماية من حيث الوقت والنموذج وسبل التواصل اللغوي املناسب، وما هي التـدابري الـيت         

    .يتخذها ديوان املظامل لفائدة مواطين باراغواي

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     
ألشخاص ل خمصصةأو عامة  /يرجى تقدمي معلومات بشأن وجود مؤسسات خاصة و         -١٤

 - واملالجئ من قبيل مستشفيات األمراض النفسية ومراكز اإليواء       -  إغالقها  مت ذوي اإلعاقة 
ويرجى تبيان ما إذا كانت مثة معايري وترتيبات ملنح اإلذن          . وعدد ذوي اإلعاقة املوجودين فيها    

. االجتماعيـة  - باإليداع يف املؤسسات، وخباصة فيما يتعلق بذوي اإلعاقات العقلية والنفسية         
ن ما إذا كانت هذه اإلجراءات واملؤسسات ختضع لالستعراض الدوري مـن            كما يرجى تبيا  
  .قبل هيئة خمتصة

يرجى تبيان التدابري اليت اختذت لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية املعنية مبنع ممارسـة               -١٥
التعذيب، وخباصة تشريعات محاية املرضى الذين يتلقون الرعاية يف إطـار نظـام الرعايـة               

ينات اليت أُدخلت على اهلياكل األساسية ملراكز إقامـة هـؤالء املرضـى،             الصحية، والتحس 
وخباصة األجنحة املخصصة هلذا الغرض يف سجن تاكومبو؛ وفيما يتعلق على وجه اخلصوص             
باملرضى من نزالء هذا السجن، يرجى توضيح التدابري اليت اختذت إلرسال هؤالء األشخاص             
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 توضيح ما إذا كانت هناك آلية مستقلة ملنع ممارسـة           ويرجى. إىل مراكز إعادة تأهيل حمددة    
  .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  )١٦املادة ( واالعتداء والعنف الستغاللعدم التعرض ل    
قبيـل   من - يرجى تبيان عدد الشكاوى اليت تلقاها ديوان املظامل وغريه من اهليئات            -١٦

            بشأن حاالت العنف ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة          - عامة أو اجلهاز القضائي   النيابة ال 
، وتوضيح القرارات اليت    أو استغالهلم أو االعتداء عليهم وتصنيفها حسب السن ونوع اجلنس         

  ).١٢٨إىل  ١٢٤الفقرات ، CRPD/C/PRY/1(اختذت بشأهنا 
ذها من طرف حكومة باراغواي     ويرجى تقدمي معلومات بشأن اخلطوات اجلاري اختا        -١٧

 كما يرجى توضيح مـا إذا       .لضمان أمن األشخاص ذوي اإلعاقة وحلماية سالمتهم البدنية       
كانت هناك أي برامج أو سياسات لكفالة محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من العنف اجلنسي              

  . واالجتار واالستغالل اجلنسيني
تسول يف املناطق احلضرية والريفية يف      ويرجى تبيان عدد األشخاص الذين ميارسون ال        -١٨

باراغواي، وما هي التحقيقات اليت جرت للتحقق مما إذا كانوا يتعرضون لالستغالل بواسطة             
  .شبكات اجلرمية املنظمة

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن العقاب البـدين يف             ٢٠١١ويف عام     -١٩
 ُيحظَر بشكل صريح يف مجيع األماكن، مبـا يف           يف باراغواي وأوصت بأن    البيت ليس حمظوراً  

 ويرجى تبيان التدابري املتخذة لتنفيذ هذه التوصية      ). ٢٦ الفقرة   ،CRC/C/PRY/4-6(ذلك البيت   
  .وتوفري احلماية لذوي اإلعاقة من الصبيان والفتيات من هذا النوع من العنف واإليذاء

  )١٨املادة (حرية التنقل واجلنسية     
التدابري اليت اختذهتا حكومة باراغواي لكفالة إصدار بطاقات هوية جلميع      ن  يرجى تبيا   -٢٠

         مـا إذا مت تعـديل   ويرجى تبيان .  بتوصية جلنة حقوق الطفلاألشخاص ذوي اإلعاقة، عمالً 
ذوي " اليت تتضمن معوقات متييزية لدخول األجانب        ٩٧٨/٩٦أو إلغاء أحكام القانون رقم      

حقـوق   من اتفاقية    ١٨ للمادة   ، وفقاً "العقلية، ِخلقية كانت أم مكتسبة    العاهات البدنية أو    
   ).١٣٣الفقرة ، CRPD/C/PRY/1(األشخاص ذوي اإلعاقة 

  )١٩املادة (احلق يف العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع     
 فيمـا يتعلـق بتـوفري    تبيان ما إذا كانت السلطات احمللية قد أحرزت تقدماً  يرجى    -٢١

خدمات جمتمعية شاملة، وما هي الربامج اليت ُنفّذت وكيف مت إشـراك األشـخاص ذوي               
ويرجى تبيان اخلطط اليت اختذت إلخراج األشخاص ذوي اإلعاقة املوجودين حالياً           . اإلعاقة

        يرجـى تبيـان   و يف مستشفيات لألمراض النفسية من هذه املؤسسات وإدماجهم يف اجملتمع،    
  .كانت هذه اخلطط ترمي إىل إنشاء وحتسني خدمات الصحة العقليةما إذا 
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  )٢١املادة (حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات     
 بـشأن التـشريعات   قد أحرزت تقدماًيرجى تبيان ما إذا كانت حكومة باراغواي    -٢٢

دمي معلومات مفـصلة    كما يرجى تق  ضمان احلصول بشكل كامل على املعلومات،       املتعلقة ب 
  . الباراغويةلغة اإلشارة عن الوضع الراهن للقانون املتعلق باالعتراف رمسياً ب

  )٢٤املادة (التعليم     
الـذين  لذوي اإلعاقة من الصبيان والفتيـات        عن النسبة املئوية  يرجى تقدمي بيانات      -٢٣

هذه البيانات حبـسب    ، وتفصيل    من أشكال التعليم، اخلاص أو الشامل       شكالً يتلقون حالياً 
ويرجى تبيان اخلطوات املتخذة لضمان أن يـستطيع        . نوع اجلنس واإلعاقة واجملموعة اإلثنية    

 يراعي اجلوانـب    يف إطار نظم تعليم شامل    املناسب  م  يالتعلتلقي  مجيع األطفال ذوي اإلعاقة     
  .اإلثنية واللغوية والثقافية

  )٢٥املادة (الصحة     
ت خدمات الرعاية الـصحية بـصفة عامـة، واخلـدمات           يرجى تبيان ما إذا كان      -٢٤

. املتخصصة املصمَّمة لفئات أو إعاقات حمددة بصفة خاصة، متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة           
على وجه اخلصوص توضيح مدى مالئمة خدمات الرعاية الصحية اجملتمعية من حيث ويرجى 

التـدابري املتخـذة لـضمان      تقدمي معلومات بشأن    ويرجى  . مراعاة اجلوانب اإلثنية واللغوية   
نسية واإلجنابيـة، وخباصـة     على خدمات رعاية الصحة اجل    األشخاص ذوي اإلعاقة    حصول  

  . النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

  )٢٦املادة (التأهيل وإعادة التأهيل     
يرجى تبيان ما إذا كانت منظمات األشخاص ذوي اإلعاقـة ُتـشَرك بانتظـام يف                 -٢٥

ويرجى توضيح ما إذا    . إعادة التأهيل على الصعيد الوطين    ق وخدمات   مرافاملشاورات بشأن   
، وما إذا كانت    كانت متاَرس يف باراغواي سياسة إعادة التأهيل على صعيد اجملتمعات احمللية          

ويرجى تبيان التدابري املتخذة لكفالة حـصول األشـخاص   . هذه اخلدمات متاحة يف غوراين  
 واألجهزة املساعدة على احلركـة ووسـائل التنقـل          ذوي اإلعاقة على األجهزة الضرورية    

  .الشخصية

  )٢٧املادة (العمل والتوظيف     
 من أشـكال     شكالً يرجى تبيان عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يزاولون حالياً          -٢٦

ويرجى .  أو يف إطار نشاط مدر للدخل، وتصنيفهم حسب نوع اجلنس   موظفنيالعمل، إما ك  
ابري اليت اعتمدهتا حكومة باراغواي لتحسني مـستوى االمتثـال          تقدمي معلومات بشأن التد   

 وبشأن التقدم احملـرز     ، يف القطاع العام   ٣٥٨٥/٠٨ والقانون رقم    ٢٤٧٩/٠٤للقانون رقم   
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، (CRPD/C/PRY/1  القطاع اخلاصمؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة يف  بتوظيففيما يتعلق   
  ).١٧٧الفقرة 
ت اليت اختذهتا حكومة باراغواي لتجرمي ممارسـة  ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوا   -٢٧

كما يرجى توضيح اإلجراءات الـيت      . التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال التوظيف       
اختذت لكفالة تقدمي تسهيالت معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم من تقدمي طلبـات             

  . م املساواة مع غريهمشغل الوظائف اليت تناسب تدريبهم ومهاراهتم على قدالتوظيف ل

  )٢٨املادة (مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية     
 احلد من الفقـر     ستراتيجيةايرجى تبيان ما إذا مت إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف             -٢٨

ملساعدة االجتماعية للمشردين أو ملن يعانون من الفقر أو الفقر          لتقدمي ا وما إذا أنشئت برامج     
ى تبيان ما إذا كانت هناك إعانات مالية أو إعفاءات أو حوافز تقدم من أجـل                ويرج. املدقع

ويرجى تبيان . التعويض عن التكاليف اإلضافية اليت يتكبدها األشخاص واألسر بسبب اإلعاقة
ما إذا كانت سياسات توزيع األراضي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وما هي املعايري املطبقة              

  .يف هذا اجملال

  )٢٩املادة (اركة يف احلياة السياسية والعامة املش    
قانون بـاراغواي    (٨٣٤يرجى تبيان اخلطوات املتخذة لتعديل أو إلغاء القانون رقم            -٢٩

كمـا  ). ١٨٩الفقـرة   ،  CRPD/C/PRY/1(الذي يقيد حق الصم يف التصويت       ) لالنتخابات
األشـخاص ذوي اإلعاقـة     متكُّن  أُحرز من تقدم فيما يتعلق باختاذ تدابري        يرجى توضيح ما    

أو العقلية من املمارسة الكاملة حلقهم يف التصويت واملشاركة يف احلياة الـسياسية             /الذهنية و 
 ويرجى توضيح اخلطوات املتخذة لكفالة ممارسة األشـخاص ذوي اإلعاقـة            ).٣٨الفقرة  (

ة أشخاص  حلقهم يف املشاركة يف عمليات االقتراع السري والعام واإلدالء بأصواهتم مبساعد          
ويرجى توضيح عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الـذين بإمكـاهنم          . خيتاروهنم، عند االقتضاء  
  .ممارسة احلق يف التصويت

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلق يف التصويت              -٣٠
 املـساواة   وعليه، تطلب من الدولة الطرف توضيح سبب عدم       . على قدم املساواة مع غريهم    

وعالوة علـى ذلـك،     . بني مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف العملية االنتخابية         
  .يرجى توضيح عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يشغلون مناصب عامة

  )٣٠املادة  (املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة    
 إمكانية الوصول إىل املراكز واملرافق اليت حتتضن        يرجى تقدمي معلومات بشأن مدى      -٣١

األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وتبيان ما إذا كانت مثة خطط لتكييف املواقـع الـيت               
  .وصول ذوي اإلعاقة إليها يستحيل حالياً
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رياضـة كنـشاط    ال مؤسسية لتشجيع    ويرجى تبيان ما إذا أنشأت باراغواي نظماً        -٣٢
  . ألشخاص ذوي اإلعاقة يف املدارسل افسيتنترفيهي أو 

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
لـوطين  تعـداد ا  ال عملية اإلعاقة يف    ي األشخاص ذو  مت إدراج يرجى توضيح كيف      -٣٣
؛ ويرجى تقدمي تقرير عن نتائج التعداد وتوضيح ما إذا كانت           ٢٠١٢واملساكن لعام   لسكان  ل

ويرجى تبيان ما إذا كانت توجد أي سجالت  . ية املتخصصة تعكس تقديرات املنظمات الدول   
 على أساس عمليـات تعـداد       وضعت اليت   لألشخاص ذوي اإلعاقة عدا تلك املتاحة أصالً      

يف جمـال    األشخاص ذوي اإلعاقة     ويرجى تبيان عدد   .السكان الثالث األخرية يف باراغواي    
  .اخلدمة العامة، وما هي معايري إدخاهلم يف سوق العمل

ويرجى توضيح كيفية إحصاء احلكومة لألشخاص ذوي اإلعاقة املنخرطني يف سوق             -٣٤
العمل، وما هي املعايري املستخدمة، وما إذا كانت هذه املعايري تستند إىل النموذج االجتماعي              

  .لإلعاقة أو املعايري الطبية أو على أساس شهادات اإلعاقة

  )٣٣ة املاد(التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     
يرجى توضيح ما إذا كان املعهد الوطين حلماية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة        -٣٥

)INPRO (     وتبيان اختصاصاته يف ذلـك الـصدد   ؛مكلفاً بتنسيق تنفيذ االتفاقية يف باراغواي 
ويرجـى  . وتوضيح ما إذا كانت توجد يف خمتلف الوزارات مراكز لتنسيق لتنفيذ االتفاقيـة            

وطنية حلقوق اإلنسان وتبيان مـىت      المانة  مركز تنسيق لأل   إنشاء   عن إضافية   تقدمي معلومات 
 ويرجى تبيان مدى استشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقـة ومـستوى            .ستبدأ عملها 
  .مشاركتها

ويرجى تقدمي معلومات بشأن الكيانات أو اآلليات اليت ختطط احلكومة إلنـشائها              -٣٦
  . وتبيان ما إذا كانت هذه اآلليات متتثل ملبادئ باريس،ايلرصد تنفيذ االتفاقية يف باراغو

فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية للوثائق املقدمة يف إطار االتفاقية من جانب الـدول             و  -٣٧
التدابري اليت اعتمدت لكفالة احترام ومحاية وإعمال       يرجى توضيح   ،  )CRPD/C/2/3(األطراف  

محايـة الـسالمة    ( مـن االتفاقيـة      ١٧ املادة   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الواردة يف     
 ٢٣، واملادة   )احترام اخلصوصيات  (٢٢، واملادة   )التنقل الشخصي  (٢٠، واملادة   )الشخصية

   ).احترام البيت واألسرة(
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  )٧ و٦املادتان (النساء واألطفال من ذوي اإلعاقة   -جيم  

  )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     
ت مسألة النساء ذوات اإلعاقة مدرجة يف بـرامج أمانـة           يرجى توضيح ما إذا كان      -٣٨

، CRPD/C/PRY/1(شؤون املرأة وعملياهتا التخطيطية ويف اخلطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفرص           
ما إذا كانت التشريعات والسياسات العامة تعتـرف        ويرجى تبيان   ). ١٩٨ و ١٩٧الفقرتان  

ويرجى تبيان التدابري املتخـذة     . عدد األنواع بتعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لتمييز مت      
   .ملنع التعقيم القسري لذوي اإلعاقة من الرجال والنساء والفتيات

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     
تبيان اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لتطوير األنشطة الـواردة يف الربنـامج            يرجى    -٣٩

  .)٢٠٤، الفقرة CRPD/C/PRY/1. ( ذوي اإلعاقةالوطين للرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني

        
  


