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Abstract 

This study aims to reveal the contribution of the International Federation _IFLA_ in enhancing the 

quality of library and information services for people with visual disabilities through publications 

issued by the LPD section. We have adopted a content analysis approach and have followed many 

steps,  one of the importants, from the inventory of publications to the chronological order, Then 

study their contents, and set up a descriptive card that contains the basic elements for each 

publication (Title, origin, objective coverage, goal, importance, form) With an analytical 

presentation of the studied topics. 
Finally, we conclude that these publications are a set of guidelines, standards and directories that 

Addressing  the most important objectivity issues that contribute to the improvement of services 

directly and implicitly and therefore can be considered as very important working tools for library 

staff to increase the level of library services for people with visual disabilities. 
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مدتخمص ال

 التابع لالفال، في الخفع مغ LPD تيجف ىحه الجراسة إلى الكذف عغ مداىسة السشذػرات الرادرة عغ قدع 
عمى مشيج تحميل السحتػى، اعتسجنا  وقج جػدة خجمات السكتبــــــــات والسعمػمات السػجية لحوي اإلعاقة البرخية،

 العجيج مغ الخصػات، أىسيا، حرخ السشذػرات وتختيبيا زمشيا، ثع دراسة مزاميشيا، واعجاد بصاقة وصفية ناواتبع
، (العشػان، الشذأة، التغصية السػضػعية، اليجف، األىسية، الذكل)تحتػي عمى العشاصخ األساسية لكل مشذػر 
.  مع تقجيع عخض تحميمي لمسػاضيع السعالجة

السشذػرات تتدع بالتشػع بيغ مبادئ تػجييية ومعاييخ وأدلة إرشادية، تعالج ه ذه لشتػصل في األخيخ، إلى أن 
أبخز السدائل السػضػعية التي تداىع في التحديغ مغ مجال الخجمات برفة مباشخة وضسشية، وعميو يسكغ 

مكتبييغ والعامميغ بالسكتبـــــات لمخفع مغ مدتػى خجمات السكتبـــــات السػجية اعتباراىا أدوات عسل ميسة ججا لل
 . وي اإلعاقة البرخيةذل

 : السشهجي لمدراسةاإلطار 

 :  اشكالية الدراسة 1.1
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التي مسشيجة الشخائق والتػضيف مجسػعة مغ األدوات في مؤسدات السعمػمات إلى ق الجػدة يحقيقتزي ت     
 االستغالل ":، عمى أنياتفزي إلى تػفيخ سسة االتقان في مخخجات السؤسدة وخجماتيا، وقج عخفت الجػدة

 مع استعسال معيشة، عمسية وقػاعج لتجابيخ والخاضعة السكتبي لمعسل السشِطسة القياسية، والسػاصفات لمسعاييخ العمسي

ويتع اصجار ىحه األدوات مغ معاييخ أو قػائع مخجعية مغ قبل جيات  .1السدتعسميغ رضى األساليب لكدب أحجث
االتحاد الجولي لجسعيات ومؤسدات ومشطسات دولية مخترة في مجال السكتبـــــات والسعمػمات، ومغ أبخزىا 

 ، الحي يعتبخ الرػت العالسي لمسكتبات وخجمات السعمػمات، بشاءا عمى األدوار التي -االفال- السكتبـــــات 
مدألة الػصػل "يؤدييا واستشادا إلى السبادئ والقيع التي يقخىا ويتبشاىا؛ فسغ بيغ أىع السبادئ التي يجعػ ليا، 

العجد أو اإلعاقة  عغ الشطخ وبغس_ أن يرل جسيع األشخاص ، ويقرج بيا، "الذامل والعادل إلى السعمػمة
إلى السعمػمة  _التي تسشعيع أو تحػل بيشيع وبيغ استخجام األدوات والسػارد التي يدتخجميا األشخاص العاديػن 

 .  السشاسبة ويدتخجمػنيا بالقجر نفدو وبالذكل السصمػب
ي اإلعاقات في فتخة مبكخة مغ الدمغ، إذ ألقى ذو     وقج بخز اىتسام االفال، بحوي االحتياجات الخاصة أو 

الزػء عمى الكثيخ مغ االشكاالت التي تعتخييع وتحػل بيشيع وبيغ االستفادة القرػى مغ مبشى السكتبة 
، الياحLPD كسا أولى اىتسامًا ممحػضا بفئة السعاقيغ برخيا، مغ خالل انذاء قدع مكتبات السكفػفيغ. وخجماتيا

والحي يختز بسعالجة القزايا السصخوحة في شأن خجمات السكتبـــــات والسعمػمات بالجرجة األولى، إذ يتكفل 
قدع، وبسرادقة مغ االفال والييئات السذاركة، بإصجار أدبيات متشػعة تأخح أشكال ىحا الالفخيق العامل داخل 

إلخ، والتي ترجر في شكل مشذػرات،  ... والتقاريخاألدلة متعجدة، مشيا السبادئ التػجييية، مؤشخات األداء،
الحرػل ستػجب البعس مشيا متاح عمى السػقع اإللكتخوني لالفال في شكمو الكامل، والبعس اآلخخ مشيا، ي

 .، كاالشتخاك والذخاءاالجخاءاتاتباع بعس عميو 
 جػدة خجمات الخفع مغ كيف تداىع السشذػرات الرادرة عغ االفال في      وسؤالشا السصخوح في ىجا الرجد، 

السكتبـــــات والسعمػمات لحوي اإلعاقة البرخية؟ وقج انبثق عمى ىحا التداؤل الخئيدي مجسػعة مغ األسئمة 
 : الفخعية، وىي كالتالي

  في خجمة ذوي اإلعاقة البرخية؟ IFLA التابع لـ LPDما ىػ دور قدع  -

 في مجال خجمات السكتبـــــات والسعمػمات IFLA التابع لـ LPDما ىي أىع السشذػرات الرادرة عغ قدع  -
 لألشخاص ذوي اإلعاقة البرخية؟ 

، في شأن خجمات LPDما أىع القزايا السػضػعية التي تعالجيا مشذػرات االفال الرادرة عغ قدع  -
 السكتبـــــات والسعمػمات لألشخاص ذوي اإلعاقة البرخية؟ 
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جػدة الخفع مغ  في IFLA التابع لـ LPDما ىػ دور السعاييخ والسبادئ التػجييية الػاردة بسشذػرات قدع  -
خجمات السكتبـــــات والسعمػمات لألشخاص ذوي اإلعاقة البرخية؟ 

 :  أهسية الدراسة2.1

     تكسغ أىسية ىحه الجراسة في كػنيا مرجرا عمسيا مػجدًا، يعخض أىع السشذػرات التي أصجرىا االفال أو 
تبشاىا في مجال خجمات السعمػمات لحوي اإلعاقات البرخية، مع التخكيد عمى السبادئ التػجييية والسعاييخ 

 بالسكتبـــــات في الػقت معاقيغ برخياالستزسشة فييا، والتي تمعب دورا ميسا في التحديغ مغ وضع خجمات ال
الحالي، كسا تداعج السيتسيغ مغ مكتبييغ ومدؤوليغ في تجارك بعس القزايا والسدائل الغائبة في مكتباتشا 

إلنذاء أو تقجيع خجمات أو التخسيغ التخصيط في اليػم، فزال عغ امكانية االستفادة مغ ىحه السبادرات الجولية 
 . ، مدتقبالمكتبات ذات جػدة عالية

  :أهداف الدراسة  3.1

 .   ، وأىع أدواره ومياموLPDالتعخف عمى ماىية قدع  -

إلقاء الزػء عمى أىع السسارسات والتػصيات التي أشخف عمييا أو تبشاىا االتحاد الجولي لجسعيات  -
 . ومؤسدات السكتبـــــات  االفال، في مجال خجمات السكتبـــــات والسعمػمات لحوي اإلعاقة البرخية

مغ مبادئ تػجييية، وأدلة _استخخاج أىع السػضػعات والسدائل التي تع معالجتيا في أدبيات السػضػع  -
 . وعالقتيا بجػدة خجمات السكتبـــــات والسعمػمات السػجية لألشخاص ذوي اإلعاقة البرخية_ وتقاريخ 

:  مشهج الدراسة وأدوات جسع البيانات 4.1

وقج اتبعشا الخصػات تع اعتساد مشيج تحميل السحتػى، باعتباره السشيج األندب لصبيعة الجراسة،  :السشهج 1.4.1
:  التالية

  في شأن ذوي اإلعاقة البرخية والتعخيف بيا؛  LPDحرخ السشذػرات الرادرة عغ قدع  -

ترشيف السشذػرات وفقا لصبيعة األعسال السقجمة وتختيبيا زمشيا، مع تحميل محتػى السشذػرات واستخخاج  -
 أىع ما ورد في مجال خجمات السعمػمات لحوي اإلعاقة البرخية؛

 .   جػدة خجمات السعمػمات لحوي اإلعاقة البرخيةالخفع مغ وأخيخا تبيان دور السعاييخ والتػجييات في  -

:  أدوات جسع البيانات 2.4.1

  https://www.ifla.org: السػقع االلكتخوني لالتحاد الجولي لجسعيات ومؤسدات السكتبـــــات االفال -

https://www.ifla.org/
https://www.ifla.org/
https://www.ifla.org/


 
 5 

:  التابع لسػقع االفال، والستاحة عمى الخابط التاليLPDمشذػرات قدع  -
https://www.ifla.org/FR/publications/72  

 . مرادر السعمػمات ذات الرمة بسػضػع الجراسة -

:  مرطمحات الدراسة 5.1

 يقرج بيا مجى مػاءمة وشسػلية الخجمات التي تقجميا السكتبـــــات لسجتسع السدتفيجيغ :جهدة الخدمات -
.  مشيا

 ىي كل التدييالت واالجخاءات التي تتخحىا السكتبـــــات بسختمف :خدمات السكتبـــــات والسعمهمات -
 البرخية، ةأنػاعيا، بغخض اإلجابة أو الخد عغ استفدارات السدتفيجيغ مغ األشخاص ذوي اإلعاق

.   وتختكد في األساس عمى إيرال السعمػمة السشاسبة في الػقت السشاسب وبالذكل السشاسب
 وىع األشخاص الحيغ يعانػن مغ خمل عمى مدتػى حاسة البرخ، ويسكغ :ذوي اإلعاقة البررية -

 :ترشيف اإلعاقة البرخية إلى نػعيغ 

 . العسى وىػ أن يفقج الذخز برخه كميا -

  .الستػسط، الذجيج، والعسيق: ويشقدع إلى مدتػيات: ضعف البرخ -

ذ يزصخ الذخز إلى وتسشع اإلعاقة البرخية بأنػاعيا الذخز عغ القخاءة والكتابة بصخيقة عادية، إ    
استخجام وسائل معيشة لمػصػل إلى السعمػمة، كالعجسات السكبخة والكتب ذات األحخف الكبيخة بالشدبة 

.  لزعاف البرخ، ولغة البخايل بالشدبة لألشخاص السكفػفيغ

 وىع األشخاص غيخ القادريغ عمى قخاءة السػاد السصبػعة :األشخاص العاجزين عن قراءة السطبهعات -
بذكل فعال بدبب إصابتيع بشػع أو أكثخ مغ اإلعاقات التالية، كاإلعاقة البرخية أو البجنية أو اإلدراكية 

اإلعاقات األشخاص مغ الحرػل عمى السعمػمات مغ السػاد السصبػعة ذه أو السعخفية ،إذ تسشع ه
 . بالصخيقة السعيارية أو القياسية، وتتصمب مشيع استخجام وسائل بجيمة لمػصػل إلى تمظ السعمػمات

 : االطار الشظري لمدراسة .2

:  _االفال_  االتحاد الدولي لجسعيات ومؤسدات السكتبـــــات 1.2

ىيئة دولية غيخ حكػمية، تخرز اىتساميا _ االفال_يعج االتحاد الجولي لجسعيات ومؤسدات السكتبـــــات       
 في أدنبخة 1927بسجال السكتبـــــات وخجمات السعمػمات ومدتخجمييا مغ مػضفيغ ومدتفيجيغ، وقج تع انذاؤه عام

، ويزع حاليا 1971بإسكتمشجا، عمى إثخ مؤتسخ دولي لسجيخي السكتبـــــات الػششية، وتع تدجيمو في ىػلشجا سشة 

https://www.ifla.org/FR/publications/72
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عغ شخيق ، 2 بمج مغ جسيع أنحاء العالع، ويعسل عمى تحديغ وضع السكتبـــــات وخجماتيا 140 عزػ مغ 1400
بخمجة السمتقيات والسؤتسخات واصجار العجيج مغ الخصط االستخاتيجية والتػصيات والسعاييخ الجولية التي مغ 

شأنيا تدييل وضسان امكانية الػصػل إلى السعمػمة واالستفادة مشيا مغ قبل جسيع األفخاد السدتفيجيغ مغ مجال 
السكتبـــــات عامة وخجمات السكتبـــــات والسعمػمات برفة خاصة، بسا فييا األشخاص الحيغ يعانػن مغ اإلعاقة 

كإقخار مبادئ الػصػل الذامل "ويدتسج االفال شسػلية معاييخه وأىجافو مغ القيع والسبادئ التي يتبشاىا، . البرخية
والعادل إلى السعمػمات، واألفكار واألعسال االبجاعية، بيجف تحقيق الخفاىية االجتساعية، التعميسية، الثقافية، 

والجيسقخاشية واالقترادية، كسا يمتدم االتحاد بتسكيغ جسيع أعزاءه مغ السذاركة واالستفادة مغ أنذصتو، بغس 
الشطخ عغ الػشغ، العجد واإلعاقة، السػقع الجغخافي، الدياسة، العخق أو الجيغ، مع االعتخاف بأن تقجيع خجمات 
السكتبـــــات والسعمػمات ذات جػدة عالية يداىع في ضسان الػصػل إلى السعمػمة، فاالفال ييجف بالجرجة األولى، 

، والتي مغ شأنيا الخفع مغ كفاءة وجػدة 3"إلى تحديغ وتعديد معاييخ تقجيع خجمات السكتبـــــات والسعمػمات
 .الخجمات السقجمة لسجتسع السدتفيجيغ مغ السكتبـــــات

 :  IFLA LPD تعريف بقدم 2.2

ذوي اإلعاقة البرخية عشج انذاء قدع السكفػفيغ لسكتبات االفال  بخز االىتسام الفعمي لالفال باألشخاص     
IFLA Libraries for the Blind Section قدع مغ أقدام االفال آنحاك، 47، والحي كان يعج واحجا مغ بيغ 

والتي كانت تيتع بالسكتبـــــات السػجية لخجمة الجسيػر العام، فقج "_ ، Division IIIوعزػا في الذعبة  الثالثة 
وضعت أساسًا لسػاكبة التصػرات والسدتججات الصارئة عمى مجال السكتبـــــات والسعمػمات، فزال عغ السذاركة 

السكتبـــــات العامة، مكتبات األشفال ومكتبات األفخاد : في األنذصة التعاونية السقجمة في ىحا الذأن، مثل
الرادر سشة " لسكتبات السكفػفيغ في عرخ السعمػمات بالسبادئ التػجييية"؛ وقج ورد 4"السحخوميغ أو السعػزيغ

 خخج إلى حيد الػجػد سشة Section IFLAs Libraries for the Blind، أن قدع االفال لسكتبات السكفػفيغ 2005
.  1983، ليتع تأسيدو في شكمو الكامل سشة 1979سشة  بفخيق عسل، ثع تع تذكيل مائجة مدتجيخة 1978

بعج اصجار مجسػعة مغ التػصيات والسعاييخ الػششية لخجمات السعمػمات الخاصة بسكتبات      وىحا
؛ وقج تع تصػيخ القدع بدبب حاجة العامميغ بسكتبات السكفػفيغ إلى التجريب السيشي ورغبتيع في 5السكفػفيغ

 : تبادل السعمػمات وتصػيخ السعاييخ، وقج اىتع فخيق العسل في تمظ اآلونة بالسدائل التالية

 . الحاجة إلى جخد دولي خاص بالسرادر الستاحة -

 . تحجيج وتػحيج أشكال السشتجات والسرادر -
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 . الحاجة إلى نطام عالسي فعال لعسمية اإلعارة -

  .6العسل عمى تشديق شخيقة واضحة لالستفادة مغ التكشػلػجيا -
، مغ دول أروبا وأمخيكا الذسالية وغيخىا IFLA LBS     ويحكخ أن أغمب األعزاء السشطسيغ والسذاركيغ في 

مغ بمجان العالع الستقجم، وأن أعمى ندبة مغ السكتبـــــات األعزاء تتػاجج في كل مغ ىػلشجا، كشجا، الجنسارك، 
.  اسبانيا، فخندا، واليابان

 مخرز لسكتبات السكفػفيغ فقط، بيج أنو  القدعأنإلى ،  LBS نمدسى قدع مكتبات السكفػفي"ويػحي        
تػجج العجيج مغ السكتبـــــات التي تقجم خجمات مشػعة لألشخاص العاجديغ عغ قخاءة السصبػعات، أو ما يعخف بـ 

persons with print disabilities وتعتبخ ىحه الخجمات جدءًا متزسشا في السديج الخجماتي لمسكتبات، مثل ،
.  السكتبـــــات العامة

قدع "، بسعشى Libraries serving persons with print disabilities sectionوقج تغيخت التدسية إلى      
، وىشا نجج أن ىحه التدسية قج ساىست في "خجمات السكتبـــــات لألشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد السصبػعة

 انتقل اىتسامو مغ مجخد االنذغال بقزايا السكفػفيغ ذنصاق ومجاالت اىتسامات القدع وتعامالتو، إتػسيع 
وخجماتيع إلى التػاصل مع كل مكتبة أو مؤسدة  معمػماتية، تعسل عمى تقجيع خجمات لألشخاص السكفػفيغ 

  . 7"وضعاف البرخ أو ألولئظ الحيغ يعانػن مغ صعػبة في قخاءة السػاد السصبػعة

:  IFLA LPD أهداف قدم مكتبات األشخاص العاجزين عن قراءة السطبهعات 3.2

اتاحة خجمات السكتبـــــات بصخيقة عادلة لألشخاص في تأييج وتذجيع  IFLA LPDوتتسثل ميسة قدع      
:  ، ومغ بيغ أىع األىجاف التي يدعى إلى تحقيقياالعاجديغ عغ قخاءة السصبػعات

تػفيخ الػصػل إلى السرادر والسػاد التي تمبي احتياجات األشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد  -
 . السصبػعة

التعاون والتفاعل مع السجسػعات والسؤسدات عمى السدتػى السحمي واإلقميسي والػششي أو الجولي،  -
والعسل عمى تشديق الجيػد الخامية إلى دعع السدائل الستعمقة بحقػق الصبع والشذخ، إضافة إلى الػصػل 

.  الحخ إلى السعمػمة
 . 8تبشي التكشػلػجيات الحجيثة مغ أجل تحديغ وضع خجمات السعمػمات والسكتبـــــات -

:  LPDأعسال واصدارات قدم االفال    4.2
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 بتشػع سياسة االتحاد وأنذصتو التي يشطسيا ويذخف عمييا أو IFLA LPD تشػعت مخخجات وأعسال قدع       
يذارك فييا عمى السدتػى الجولي؛ فبعج االشالع عمى السػقع، وججنا أن القدع يعخف بسشذػراتو ويرشفيا وفق 

:  سشػضحو في الججول التالي ،9ترشيف معيغ

 LPDيبيغ أصشاف السشذػرات الرادرة عغ قدع : (01)ججول رقع 

 

 

 
Publication 

 

األصشاف 
Action plans= الخصط االستخاتيجية 

Annual reports =  التقاريخ الدشػية
Guidelines=  السبادئ والقػاعج التػجييية
Manifestos = البيان

Newsletters = األخبار
Publications = السشذػرات

Reports = التقاريخ
 

وقج قسشا بترفحيا والعسل عمى تحميل ودراسة السشذػرات التي تتشاول مػضػع خجمات السعمػمات والسكتبـــــات     
لألشخاص ذوي اإلعاقة البرخية والعاجديغ عغ قخاءة السػاد السصبػعة، مع التخكيد عمى السعاييخ والسبادئ 

:  التػجييية الرادرة في مػضػع خجمات السكتبـــــات والسعمػمات، لتذسل اآلتي

  السشذػرات التي تشاولت السػضػع برفة مباشخة؛ -

 أو تمظ التي تذيخ إلى السػاضيع التي مغ شأنيا أن تداىع في التحديغ مغ جػدة خجمات السكتبـــــات  -
 . والسعمػمات

:  _االفال_السعايير من وجهة نظر االتحاد الدولي لجسعيات ومؤسدات السكتبـــــات  5.2

 فيي ، ا     تداىع معاييخ االفال وبتشػع أنساشيا ومػضػعاتيا، في تػفيخ الفائجة السثمى لسجتسع السكتبـــــات دولي

تشتج عغ تعاون وتػافق اآلراء بيغ الػحجات السيشية القائسة عمى مخاجعة السعاييخ ووضع القػاعج والسبادئ 
التػجييية وأفزل السسارسات، إضافة إلى الشساذج الخاصة بشذاط أو خجمة معيشة، وتعسل عمى تحجيثيا ونذخىا 

 :لإلشارة إلى األنػاع التالية مغ الػثائق" السعاييخ"دوليا، ويدتخجم االفال عسػما مرصمح 
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وتذسل )الشساذج السفاىيسية، قػاعج وصف السرادر، رمػز وصيغ الذكل الخقسي، السبادئ التػجييية  -
  ؛(الػثائق التي تتألف مغ التعميسات، تػصيات ونساذج ألفزل السسارسات

الػثائق التي تتألف مغ اإلجخاءات والتقشيات القائسة عمى كل مغ الخبخة ) أفزل السسارسات وتتزسغ  -
  .10 (والبحث

، إذ يعالج الجليل 11       وقج تع تػضيح الشقاط السحكػرة أعاله بذكل مفرل  في دليل إجخاءات معاييخ االفال
  . أىع اإلجخاءات السعتسجة لتصػيخ السعاييخ واإلرشادات مغ قبل الػحجات السيشية لالفال

     وتقػم االفال بتػضيف نتائج الجراسات السيجانية ودراسات الحالة لمسذاريع البحثية الرادرة عغ ىيئات 
أكاديسية مثل الجامعات ومخاكد البحػث، في اقتخاح التػصيات وأفزل السسارسات؛ ما يداىع في وضع 

.  تػصيات أو معاييخ دولية تتدع بالسػضػعية والقابمية لمصخح والتصبيق السيجاني
     وتعج السعاييخ أداة تشطيسية واستذخافية، تخسع لمسكتبي الصخيق كيفسا يجب أن يكػن، ما يداىع في تجارك 

اليفػات والثغخات في األنطسة والخصط السخسػمة إلعجاد وتقجيع خجمات مكتبات ومعمػمات تتدع بالجػدة 
وضع  التابع لالفال، بLPD السعخوف حاليا بـ  LBS قام قدع مكتبات السكفػفيغ 1983سشة ففي ". والذسػلية

السػجية لألشخاص والتػصيات بخرػص معاييخ خجمات السكتبـــــات الػششية مجسػعة مغ السبادئ التػجييية 
، ونطخا لمتصػرات التقشية الحاصمة في مجال السعمػمات، بادر العجيج مغ األشخاص ومغ جسيع 12السكفػفيغ

أنحاء العالع بسا فييع أولئظ الحيغ يدتخجمػن مكتبات السكفػفيغ أو العامميغ فييا، ومغ ليع مرمحو ميشية في 
 بعس التجابيخ ووضع مجسػعة مغ السبادئ التػجييية، التي تخز مجال ذنجاح ىحه السكتبـــــات، في إتخا

 . 13 "السكتبـــــات في العرخ السعمػماتي
 الدراسة التحميمية. 3

 :  عيشة الدراسة 1.3

اختيار العيشة بشاءا عمى عالقتيا بسػضػع الجراسة، والستسثل أساسا في خجمات السعمػمات والسكتبـــــات  تع      
 التابع لمسػقع االلكتخوني LPDذوي اإلعاقة البرخية، فبعج ترفح السشذػرات السػجػدة عمى مدتػى قدع ل

مغ  5.2العشرخ]ذي تع تػضيحو سابقا في ، وبالخجػع  إلى مفيػم السعاييخ مغ وجية نطخ االفال، واللالفال
 : ،  فعيشة الجراسة تتكػن مغ اآلتي[االشار الشطخي لمجراسة

 .يبيغ عيشة الجراسة: (02)ججول رقع 

الرابط العشهان نهع سشة  
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السشذهر الردور 
مبادئ  1998 01
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ternational-report-on-library-and-

information-services-for-visually-

impaired-people
18
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aries-for-print-

disabilities/publications/performanc
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31.pdf 
19

 

LPD Statement VI Treaty.  https://www.ifla.org/FR/publicationمشذػر   6201 07

s/node/10541?og=72 
20

 

 

 :بطاقة وصفية لكل مشذهر:  وخدمات السعمهماتLPDنذهرات قدم  م2.3

، إذ يفيج التختيب الدمشي في 6201 وصػال إلى سشة 1998    تع تختيب السشذػرات تختيبا زمشيا، بجءًا مغ سشة 
تتبع التصػر السػضػعي لخجمات السكتبـــــات والسعمػمات السػجية لألشخاص ذوي اإلعاقة البرخية، مع ادراج 

عشػان، خمفية صجور السشذػر، التغصية : أىع العشاصخ التي تداىع في وصف السشذػرات والتعخيف بيا، مغ
  .السػضػعية، األىسية، اليجف، مع تحجيج شكل السشذػر

 .السبادئ التػجييية لخجمات السكتبـــــات السخررة لسدتخجمي البخايليبيغ : (03)           الججول رقع 

1998 

https://www.ifla.org/FR/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=72
https://www.ifla.org/FR/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=72
https://www.ifla.org/FR/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=72
https://www.ifla.org/FR/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=72
https://www.ifla.org/FR/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=72
https://www.ifla.org/publications/node/1280
https://www.ifla.org/publications/node/1280
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/86.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/86.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/86.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/90.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/90.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/90.pdf
https://www.ifla.org/publications/international-report-on-library-and-information-services-for-visually-impaired-people
https://www.ifla.org/publications/international-report-on-library-and-information-services-for-visually-impaired-people
https://www.ifla.org/publications/international-report-on-library-and-information-services-for-visually-impaired-people
https://www.ifla.org/publications/international-report-on-library-and-information-services-for-visually-impaired-people
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/performance_indicators_lpd_final_2012-10-31.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/performance_indicators_lpd_final_2012-10-31.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/performance_indicators_lpd_final_2012-10-31.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/performance_indicators_lpd_final_2012-10-31.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/performance_indicators_lpd_final_2012-10-31.pdf
https://www.ifla.org/FR/publications/node/10541?og=72
https://www.ifla.org/FR/publications/node/10541?og=72
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السبادئ التػجييية لخجمات  = Guidelines for Library Service to Braille Usersالعشهان 
. السكتبـــــات السخررة لسدتخجمي البخايل

خمفية 
الردور 

، وافق السجمذ الحكػمي الجولي لبخنامج 1994 في شيخ نػفسبخ مغ سشة 
السعمػمات العامة لميػندكػ عمى الشز الججيج السشقح لبيان اليػندكػ لمسكتبات 

العامة، وقج أعج البيان بالتعاون مع االفال، إذ تع الترخيح بأن إتاحة الػصػل إلى 
كتب وخجمات البخايل يعج جدء ال يتجدأ مغ ميام وانذغاالت السكتبـــــات التي تجعع 

. مغ قبل مشطستي االفال واليػندكػ
التغطية 

السهضهعية 
 تخكد السبادئ التػجييية عمى ضخورة تعميع السكفػفيغ الكتابة والقخاءة بصخيقة 

البخايل، نطخا ألىسية ىحه األخيخة وتأثيخىا عمى حياة السكفػفيغ وضعاف البرخ، 
وباعتبارىا الػسيمة األساسية لمتػاصل بيغ الفخد والػثيقة، فمغ تتسكغ التكشػلػجيا 
الحجيثة مغ تحقيق االستقاللية والخفاىية لمسكفػفيغ، مالع يستمكػا أبججيات القخاءة 

 (البخايل). والكتابة بمغتيع األم
تيجف ىحه السبادئ التػجييية إلى احياء وتػسيع نصاق استثسار بيان اليػندكػ  الهدف

 بالتعاون مع االفال، ليذسل جسيع أنػاع 1994لمسكتبات العامة، الرادر سشة 
 .خجمات مكتبات السكفػفيغ وضعاف البرخ

تعج ىحه السبادئ التػجييية ذات أىسية بالشدبة لمسكتبييغ والقائسيغ عمى تصػيخ  األهسية
 .خجمات السكتبـــــات والسعمػمات بالسكتبـــــات بسختمف أنػاعيا

شكل 
السشذهر 

تسثل الحج األدنى السصمػب لمػصػل إلى كتب البخايل أو  تػصيات وارشادات
.  السعمػمات مغ مرادر وشبكات السعمػمات األخخى مغ قبل قارئ البخايل

 . لمدليل العالسي لمسكتبات والسكفهفين يسثل بطاقة وصفية :( 04)الجدول رقم 

2000 
الجليل العالسي لسكتبات  = International directory of libraries for the blindالعشهان  

.  السكفػفيغ
خمفية 

الردور  
. يختب الجليل تختيبا أبججيا بالبمجان، ويتع تختيب السشطسات الفخدية أبججيا تحت بمجانيا

 بمجا 78 مشطسة في 242ولكل مشطسة رقع دخػل فخيج، وتتذكل القائسة األبججية مغ 
 .  صفحة252 لغة مختمفة، ويتكػن الجليل مغ 82وكذاف مغ 
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التغطية 
السهضهعية 

تجسع الصبعة الخابعة مغ دليل مكتبات السكفػفيغ، معمػمات واضحة وشاممة عغ 
السكتبـــــات السذاركة، ما يديل عسمية االترال والتعاون بيغ مكتبات السكفػفيغ مغ 

. جسيع أنحاء العالع
تذجيع التعاون ودعع ثقافة التعمع والػصػل الذامل لمسعمػمة، مع تقييع امكانية الهدف 

. تصبيق رؤية انذاء مكتبة عالسية لمسػاد واألشكال البجيمة
يعج الجليل أداة مداعجة تسكغ السيتسيغ بسجال خجمات السكتبـــــات والسكفػفيغ مغ األهسية 

التعخف عمى األعزاء السذاركيغ واالستفادة مغ تجارب وخبخات السكتبـــــات 
السذاركة، بالتػاصل والتذاور، كسا أنو يجعع مبجأ الػصػل إلى السعمػمة ويعسل عمى 

.   تذجيع ثقافة التعمع لمسكفػفيغ وضعاف البرخ
شكل 

السشذهر 
.  دليل

 

. مبادئ تهجيهية لمتشسية: يسثل بطاقة وصفية لسكتبات السكفهفين في العرر السعمهماتي: (50)الجدول رقم 

2005 
 Libraries for the Blind in the Information Age - Guidelines forالعشهان  

development = مبادئ تػجييية : مكتبات السكفػفيغ في العرخ السعمػماتي
. لمتشسية

   أدى ضيػر السكتبـــــات الخقسية والشذخ االلكتخوني، إلى بخوز خجمات حجيثة خمفية الردور 
فخضت عمى السيتسيغ بسجال مكتبات السكفػفيغ وخجماتيا، القيام بتشقيح 

، وقج تع تثسيغ ودعع 1983السجسػعة األولى مغ السعاييخ التي صجرت سشة 
ىحه السبادئ التػجييية، بأمثمة مغ بمجان عجيجة مػزعة عمى أنحاء العالع، مشيا 

الدػيج، الػاليات الستحجة األمخيكية، الجنسارك، فمشجا، تػباغػ، كشجا، السسمكة 
وقج حجد اليجف مغ استخجام السعاييخ التقشية في مجال  ؛ إلخ...البخيصانية

خجمات السعمػمات والسكتبـــــات والشذخ، في الدعي إلى تحقيق التػافقية والقابمية 
لمتذغيل البيشي بيغ السعجات والبيانات واإلجخاءات، مع اإلشارة إلى أن تصبيق 

وي ذسيمة السشال مغ قبل األشخاص السعاييخ التقشية يجعل خجمات السعمػمات 
 . اإلعاقة
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التغطية 
السهضهعية 

  تيتع ىحه السبادئ التػجييية بجراسة مػضػع مكتبات وخجمات السكفػفيغ في 
 .ضل عرخ السعمػمات

الهدف 
 

   تدويج السكتبـــــات بسختمف أنػاعيا، بإشار عسمي يسكشيع مغ تصػيخ خجمات 
السكتبـــــات السػجية لألشخاص السكفػفيغ ولألشخاص غيخ القادريغ عمى قخاءة 

العسى، :  السػاد السصبػعة، ويشحرخون في األشخاص الحيغ يعانػن مغ
. ضعف البرخ، صعػبات في التعمع، أو اإلعاقة الجدجية

، السكتبي في تحديغ وضع - السبيشة أعاله-  تفيج السبادئ التػجييية األهسية 
وي ذالخجمات السقجمة أو التخصيط لخجمات السكتبـــــات لرالح األشخاص 

. اإلعاقة البرخية
.  مبادئ تػجييية تقجم تػصيات وعخض ألفزل السسارساتشكل السشذهر  

مبادئ تهجيهية : يسثل البطاقة الهصفية لسكتبات السكفهفين في العرر السعمهماتي: (06 )الجدول رقم 
 .لمتشسية

2005 

 Designing and Building Integrated Digital Library Systems العشهان

Guidelines  =مبادئ تػجييية : مكتبات السكفػفيغ في العرخ السعمػماتي
 .لمتشسية

  قجم عرخ السعمػمات فخصا مسيدة لمحرػل عمى السحتػى االلكتخوني مغ  خمفية الردور  
مرادر عجيجة بسا في ذلظ السحتػى الخقسي السػجػد في العجيج مغ أنػاع 

عمى قجرة ". السكتبة العالسية لمسكفػفيغ"ويعتسج مفيػم . مختمفة مغ السكتبـــــات
السكتبـــــات الخقسية عمى تبادل وتشديق مػارد تشسية السجسػعات واستخجام 

التكشػلػجيا الخقسية لسذاركة السحتػى، ما يؤثخ عمى شبيعة تشطيع وتدييخ 
  .وتقجيع خجمات السكتبـــــات والسعمػمات

التغطية 
 السهضهعية

 . ترسيع وبشاء السكتبـــــات الخقسية السػجية لمسكفػفيغ وضعاف البرخ

تيجف السبادئ التػجييية إلى تقجيع نطخة عامة حػل السدائل التي يتػجب  الهدف 
 .الشطخ فييا عشج ترسيع وبشاء نطام متكامل لمسكتبات الخقسية

مرسسي األنطسة : ه السبادئ التػجييية، دليل عسل لمييئات السيتسة مغذتعج هاألهسية 
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 والسكتبييغ مقجمي الخجمات بإنذاء مكتبة رقسية وتقجيع خجمات والبخمجيات،
السعمػمات االلكتخونية  تدتػفي أدنى الذخوط السعيارية، التي تداىع في 

ضسان تقجيع خجمات معمػمات مشاسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات البرخية، أو 
 . األشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد السصبػعة

 .  مبادئ تػجييية وتػصيات شكل السشذهر

 

. يسثل التقرير الدولي لخدمات السكتبـــــات والسعمهمات لألشخاص ضعاف البرر: (07)الجدول رقم 

2007 
 International report on library and information services for visuallyالعشهان  

impaired people=تقخيخ الجولي لخجمات السكتبـــــات والسعمػمات  ال
.  لألشخاص ضعاف البرخ

ىػ تقخيخ دولي ناجع عغ دراسات حالة دولية  واردة في شأن إدارة وتسػيل خمفية الردور  
خجمات السكتبـــــات والسعمػمات لألشخاص ضعاف البرخ ، وقج تع تسػيل 

والسكتبة  (افال)الجراسة مغ قبل االتحاد الجولي لجسعيات السكتبـــــات 
. البخيصانية، ومكتبات الستاحف والسجمذ األرشيفي في السسمكة الستحجة

لغخض التحقيق في الشساذج السختمفة السدتخجمة في تػفيخ وتقجيع خجمات 
السكتبـــــات لحوي اإلعاقات البرخية وغيخىع مغ العاجديغ عغ قخاءة 

أستخاليا، كشجا، كخواتيا، الجنسارك، اليابان، : بمجا، ىي12السصبػعات في 
كػريا، ىػلشجا، جشػب أفخيقيا، الدػيج، السسمكة الستحجة، الػاليات الستحجة 

. األمخيكية، فيتشام
 تخكد الجراسة الحالية، عمى أساليب التسػيل السعتسجة في خجمة األشخاص التغطية السهضهعية  

السعاقيغ برخيا ونطع التدميع السعتسجة والجيات الستجخمة في تقجيع 
الخجمات، كسا تجرس عػائق تقجيع خجمات أفزل، مع التصخق إلى دوافع 

. التغييخ في الدياسات الستبعة
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الهدف  
 

 تػضيح أىع االشكاالت والسحجدات التي تػاجو السكتبـــــات والييئات الجولية 
السكفػفػن وضعاف _ والحكػمات أثشاء خجمة األشخاص السعاقيغ برخيا

مع تحجيج أفزل السسارسات التي تداىع في التحديغ مغ وضع _ البرخ
خجمات السعمػمات والسكتبـــــات، مغ أشخ قانػنية وتشطيسية، إضافة إلى 

. ادراج تصمعات الييئات السعشية واعتسادىا كتػصيات مدتقبمية
 يعج التقخيخ دليل إرشادي ميع لمسكتبييغ والييئات والحكػمات السيتسة  األهسية

بخجمة السكفػفيغ وضعاف البرخ، لمتحديغ مغ وضع الخجمات في شؤون 
عجة، أىسيا التخصيط لتقجيع خجمات السعمػمات، اجخاءات صخف السيدانية 

. إلخ...وتشسية السجسػعات،
تقخيخ  شكل  السشذهر  

 

كتيب مؤشر األداء الرئيدي لمسكتبات التي تخدم األشخاص يسثل البطاقة الهصفية ل: (08)الجدول رقم 
 .العاجزين عن قراءة السهاد لسطبهعة

2012 
 Key Performance Indicator Handbook for Libraries Serving Print  العشهان 

Disabled People = كتيب مؤشخ األداء الخئيدي لمسكتبات التي تخجم
 . األشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد لسصبػعة

    اعتخفت السكتبـــــات التي تخجم األشخاص العاجديغ عغ قخاءة  خمفية الردور 
السصبػعات، مشح فتخه شػيمة عمى أىسية قياس األداء، وقج ورد ذلظ في 

حيث أوصى بقياس . 2005السبادئ التػجييية لمسكفػفيغ الرادرة سشة 
وقج قجمت ىحه األدلة . القيسة وصشع القخار والتخصيط األداء كأداة إلثبات

الرعػبات التي واجيتيا السذاريع الدابقة، بجءا مغ السذخوع الجولي لػضع 
، إضافة إلى الجراسة الجولية إلدارة وتسػيل السكتبـــــات 2005السعاييخ في 

، والتي أفخزت التقخيخ الجولي 2007نفحت سشة ، والتي الخاصة بالسكفػفيغ
السحكػر آنفا، حيث تسثمت التػصية األولى ليحه الجراسة في أن يحطى 

معخفو وفيع كيفيو أداء الخجمات عغ  مقجمي الخجمات بأولػية تحديغ مدتػى 
شخيق وضع تجابيخ دقيقو قابمو لمسقارنة بسا في ذلظ تجابيخ التجخبة الفعمية 



 
 16 

  .لمسدتخجميغ
تقجم ىحه الػثيقة مجسػعة مغ السؤشخات التي تع تصػيخىا باالعتساد عمى التغطية السهضهعية 

، وقج تع ادخال تعجيالت عمى السفاىيع ISO 11620 :2007معيار 
ومؤشخات األداء لتتساشى مع احتياجات األشخاص العاجديغ عغ قخاءة 

السػاد السصبػعة، استشادا عمى التعميقات واآلراء التي قجميا مسثمي السكتبـــــات 
 . LPD "IFLA"األعزاء في قدع 

اقتخاح مؤشخات أداء تسكغ السكتبييغ والقائسيغ عمى تقجيع خجمات السعمػمات الهدف  
، مغ تقييع _لألشخاص السعاقيغ برخيا والعاجديغ عغ قخاءة السصبػعات_

وقياس مجى كفاءة الخجمات السقجمة، واتخاد االجخاءات الالزمة بشاءا عمى 
.  الشتائج الستػصل إلييا

يعج الكتيب دليل عسمي يسكغ السكتبي أو الباحث الحي تبشى مؤشخات األداء األهسية  
الػاردة فيو ، مغ تقييع مجى كفاءة خجمات السكتبـــــات ، بإجخاء مقارنة حػل 

. مجى تػفخ السػاصفات السصمػبة في كل عشرخ
 : مؤشخات أداء مأخػذة عغ معاييخ االيدو السبيشة كاآلتيشكل السشذهر 

- ISO 5127:2001 “Information and documentation 

Vocabulary“ 
- ISO 11620:2007 “Information and documentation - Library 

Performance Indicators. 
- ISO 9707:2008 “Statistics on the national production and 

distribution of electronic and non-electronic publications” 
- ISO 2789:2012 “Information and documentation  

International library statistics” 
 

.  ومعاهدة ضعاف البرر LPD يسثل بطاقة وصف بيان قدم : (09)الجدول رقم 
2016 

بيان قدع األشخاص العاجديغ عغ قخاءة = LPD Statement VI Treatyالعشهان 
.  السػاد السصبػعة ومعاىجة ضعاف البرخ

 مكتبة عزػة، تعسل عمى تسثيل آراء العجيج مغ 80 باالفال LPDيزع قدع خمفية الردور  
السشطسات األخخى مثل السجارس، والشاشخيغ، ومشتجي البخمجيات واألجيدة، 



 
 17 

ومقجمي الخجمات الحيغ يػزعػن مػاد قخاءة يديل الػصػل إلييا مغ قبل 
ويعخب القدع عغ أىسية وفائجة . األشخاص العاجديغ عغ قخاءة السصبػعات

" االتفاق الحي أبخمتو الجول األعزاء في السشطسة العالسية لمسمكية الفكخية 
بذأن إنذاء معاىجة فعالة في السؤتسخ الجبمػماسي الحي عقج في " الػيبػ

، وقج أبخم االتفاق بغخض تحقيق فػائج ممسػسة 2013بذيخ جػان  مخاكر
 مميػن شخز معاق برخيا أو األشخاص العاجديغ عغ 285ألكثخ مغ 

قخاءة السصبػعات الحيغ حخمػا لفتخة شػيمة ججا مغ الػصػل العادل إلى 
. السػاد القخائية والسعمػمات

تخكد نرػص السعاىجة عمى تػفيخ السحتػى والسرشفات الستاحة بيغ البمجان التغطية السهضهعية  
مع التشبو إلى مدألة حساية مرالح أصحاب الحقػق بػضع إشار قانػني 

.  مفيػم وواضح
 باالستفادة مغ السعاىجة في التحديغ مغ وضع األشخاص LPDيدعى قدع الهدف  

السعاقيغ برخيا والعاجديغ عغ قخاءة السصبػعات عغ شخيق دعع أىجاف 
. السعاىجة والدعي إلى تحقيقيا

 تػفخ ىحه السعاىجة فخصة فخيجة لمجول األعزاء واألشخاف السعشية مشيا قدع األهسية  

 LPD مميػن 285بالقزاء عمى نجرة الكتب وتحديغ فخص الحياة ألكثخ مغ 
. شخز عاجد عغ قخاءة السصبػعات

.  بيانشكل السشذهر 
 

  :تحميل الجداول 3.3
:  وي اإلعاقة البرريةذ مشذهرات االفال وصمتها بسهضهع خدمات السعمهمات والسكتبـــــات السهجهة ل1.3.3
خجمات السعمػمات سػاء كانت تقميجية أو حجيثة تختكد عمى مجسػعة مغ االجخاءات والعسميات الفشية   إن    

والتشطيسية والقانػنية وتتحقق بتػفخ مجسػعة مغ العشاصخ البذخية والسادية، والتي تتغيخ وتتصػر بتصػر 
. الػسائل والتقشيات، خاصة في ضل عرخ السعمػمات

   وتعج السشذػرات التي تع التصخق إلييا مغ بيغ أىع األدوات التي ليا أن تكذف عغ مدتػى خجمات 
. السعمػمات وتداىع في تصػيخىا عمى السدتػى العالسي أو اإلقميسي أو السحمي
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وقج غصت ىحه السشذػرات العجيج مغ الجول، بحكع ىجف االفال وسعييا إلى العالسية وتحقيق العجل في 
.         تعجدت أشكال السشذػرات باختالف أىجافيا وشبيعة الشذاط الشاتجة عشو ، كساالػصػل إلى السعمػمة

 التابع لالفال، LPD     واستشادا لسا تع التصخق إليو سمفا، مغ وصف لمسشذػرات السػجػدة عمى مدتػى قدع 
شكل تػصيات وإرشادات ليا أن تداعج السيتسيغ والقائسيغ عمى تقجيع الخجمات عمى تبيغ لشا أن معطسيا، 

  األشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد السصبػعة بفعالية ذاوتدييخ مكتبات السكفػفيغ وضعاف البرخ وك

_Persons with print  disabilities_  مغ التحديغ في مدتػى الخجمات، وفتح السجال لمفئة السعشية باالنفتاح
 .عمى العالع، والخفع مغ مدتػاىع العمسي واالجتساعي مع تحقيق الخفاىية االقترادية

عمسا أن كل السشذػرات السبيشة أعاله، بالمغة اإلنجميدية، وقج ركدت السشذػرات عمى زاوية ميسة ججا، وىي     
دعع مبجأ الػصػل الذامل لمسعمػمة، الحي أضحى في الػقت الحالي مغ أسذ الحكع عمى جػدة السكتبة 

.  وخجماتيا
     وبشاء عمى التختيب الدمشي لإلصجارات، فقج الحطشا مجى التغيخات الصارئة والستالحقة في الجػانب التقشية، 

تعميع القخاءة والكتابة بالبخايل "والقانػنية، والسادية، والبذخية، إذ تع التصخق إلى مػضػع أساسي وقاعجي أال وىػ 
والحي يعج حجخ األساس لتعميع وتثقيف السكفػفيغ ودمجيع _ السكفػفيغ وضعاف البرخ_ " لألشخاص السعشييغ
فسغ الرعػبة أن يدتفيج األفخاد مغ الخجمات . [1998، 01السشذػر ]وىحا مػضح في ." في السحيط العمسي

دون تسكشيع مغ استعسال األدوات والتقشيات بمغة البخايل والتي تعج قشاة التػاصل بيغ الخجمة السعمػماتية 
. واألشخاص السعاقيغ برخيا

     ويعج التعاون ىػ اآلخخ مػضػعا جػىخيا وحداسا في مجال تشسية وتصػيخ خجمات السعمػمات والسكتبـــــات 
، فسعخفة [2000، 02السشذػر رقع ]وقج جاء الجليل العالسي كخصػة أساسية لتحقيق ىحا اليجف . لحوي اإلعاقة

الييئات والسشطسات السيتسة ببعزيا البعس، ومػاقعيا الجغخافية، ومدتػاىا العسمي، وتجاربيا السصبقة عمى 
أرض الػاقع، يداعج في تذجيع الخاغبيغ عمى االنزسام لالتحاد والسداىسة في تفعيل دور السكتبـــــات لتحديغ 

تػحيج الجيػد والسعاييخ وتقاسع السػارد والحج مغ : الخجمات؛ ولمتعاون مجسػعة مغ السدايا والفػائج، نحكخ مشيا
.  التكاليف الخاصة بتقجيع الخجمات

    ويداعج التعاون بيغ السكتبـــــات العزػة في شيػع استخجام السبادئ والسعاييخ وتبشييا مدتقبال بغخض 
التخصيط لمخجمة أو في صخف السيدانية ، واعجاد السػارد البذخية القادرة عمى مػاكبة التصػرات واستثسار الفخص، 
خاصة أن مذخوع  السكتبة العالسية لألشخاص السكفػفيغ وضعاف البرخ، يتػقف عمى االلتدام واالستسخارية في 

.  خجمة الخؤية واليجف مشو
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    كسا اىتست االفال بسدألة الخجمات الخاصة بالسكفػفيغ في ضل العرخ السعمػماتي، كشتيجة لطيػر الشذخ 
االلكتخوني والسكتبـــــات الخقسية، الحيغ ساىسا في بخوز خجمات معمػمات حجيثة، يدتػجب التعخف عمييا وعمى 
كيفية تدييخىا وتقجيسيا خاصة ما يتعمق بسػضػع التذغيل البيشي وايرال الػثائق لمسدتفيج بالصخيقة السشاسبة 

فقج كذف عغ . ، كأحج أىع السبادئ التػجييية وأشسميا[2005، 03السشذػر رقع]والذكل السشاسب، وقج جاء 
العجيج مغ االشكاالت وتزسغ العجيج مغ التػصيات والتػجييات التي مغ شأنيا أن تداعج السكتبـــــات والقائسيغ 

لظ لغ يكػن بسشتيى اليدخ ذعمييا عمى تقجيع خجمات فعالة مبشية عمى مبجأ الػصػل الذامل إلى السعمػمة، و
والديػلة، ما لع تتػفخ مجسػعة مغ الستصمبات واالجخاءات الخاصة بتقجيع الخجمة وفيسيا، كسا تع التخكيد عمى 

كيفية تشسية السرادر والسجسػعات السكتبية، وضخورة تحمي العامميغ في السكتبـــــات بالسيارات الالزمة لتحجيج 
احتياجات السدتفيجيغ الستشػعة، والتعخف عمى أحجث التجييدات والسعجات، وغيخىا مغ العشاصخ السيسة والتي تع 

.  التفريل فييا بالسشذػر، مع عخض نساذج وتجارب لسكتبات مغ دول العالع
األعسال الجارية، في شأن يعج مشصمقا لمعجيج مغ األعسال الرادرة ، ومخجعا لتأسيذ     عمسا أن السشذػر 

األشخاص السكفػفيغ والعاجديغ عغ قخاءة السصبػعات بفعالية، إذ تع ذكخه في متغ معطع الخصط االستخاتيجية 
.  ا ما ىػ إال دليل عمى أنو صسع بعج دراسة معسقة ونطخة استذخافية لسا يجب أن يكػن ذ، وهLPDالخاصة بقدع 

جاء  [2005، 04السشذػر رقع ]البشاء والترسيع، الحي ىػ مجال اىتسام:   كسا أن مػضػع السكتبـــــات الخقسية  
كجليل ارشادي لمسكتبات والييئات التي تفكخ أو تذخف عمى انجاز أو ترسيع نطام رقسي متكامل لترسيع 

ه السبادئ تعج خصػشا ارشادية لمتػجيو واالفادة بأىع ذالسكتبـــــات الخقسية، وقج تست االشارة فيو إلى أن ه
. السحصات الػاجب السخور بيا عشج الترسيع، وأنيا ليدت حمػال تابتو والدامية

فقج تع ادراج السكتبة ذاتيا، كخ في الخصط االستخاتيجية في الفتخة ذ   ونطخًا لسا جاء في السذاريع الدابقة، وما 
ا السشذػر أداة تدييمية لالنصالق في تجديج اليجف ذالخقسية العالسية كيجف مغ األىجاف السدصخة، ليكػن ه

ودعسو، خاصة أن السكتبـــــات الخقسية ستداىع في تقجيع الخجمات وجسعيا في نطام متكامل، لتسكغ السكفػفيغ 
وضعاف البرخ أو األفخاد العاجديغ عغ قخاءة السصبػعات بفعالية، مغ االستفادة القرػى مغ خجمات 

.  السعمػمات عمى مدتػى العجيج مغ السكتبـــــات السػزعة عمى بمجان كثيخة مغ العالع
ا السذخوع وتجديجه عمى أحدغ صػرة ذ    والتدال السكتبـــــات السذاركة وإلى يػمشا ىحا، تدعى إلى اكسال ه
اختالف القػانيغ والتذخيعات بيغ الجول، : بالخغع مغ جسمة العخاقيل التي تقف حاجدا في تحقيق األىجاف ، مشيا

. إضافة إلى الفجػة السادية بيغ دول العالع الستقجم والجول الشامية
ا ما نججه ذ  وقج كان التسػيل ،أيزا، مغ بيغ السػاضيع التي حطيت بعسل مشفخد، لسا يتدع بو مغ  أىسيتو، وه

ي صجر عمى شكل تقخيخ دولي لخجمات السكتبـــــات والسعمػمات لألشخاص ذوال [05،2007السشذػر رقع ]في



 
 20 

 دولة، 12ضعاف البرخ، وكان مغ أغشى السشذػرات، نطخا العتساده عمى دراسات دولية تعكذ واقع الحال في 
حيث ساعجت ىحه الجراسة في الكذف عغ  أىع االشكاالت والعخاقيل التي تقف عائقا أمام تقجيع خجمات فعالة 

وقج تع دعع التقخيخ بتػصيات ومسارسات مغ شأنيا أن . وشاممة، وقج مػل السذخوع مغ قبل االفال وجيات أخخى 
تداعج السكتبـــــات والييئات السيتسة، في تقجيع خجمات معمػمات بأقل تكمفة مسكشة، نتيجة احاشتيا 

ا محاولة اصالح تشطيع االدارة ، بالخجػع إلى التجارب والخبخات ذباالستخاتيجيات الججيجة فيسا يتعمق بالتسػيل، وك
.    السقجمة في البمجان الستقجمة

   كسا يعج مػضػع تقييع األداء مغ السػاضيع السيسة والتي تداىع في تحقيق جػدة خجمات السكتبـــــات 
 وباالعتساد عمى معاييخ االيدو في تقييع الخجمات، عمى اخخاج كتيب خاص LPDوالسعمػمات، وقج عسل قدع 

بسؤشخات األداء الخئيدية لمسكتبات التي تخجم األشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد لسصبػعة، بسا فييا ذوي 
 مؤشخ، الغخض مشيا تقييع 22، والحي يتكػن مغ  [ 2012، 06السشذػر رقع ]اإلعاقة البرخية، وىػ مزسػن 

عجد العشاويغ، عجد السدتخجميغ الفعمييغ، دوران الػثائق، : العجيج مغ الجػانب الخاصة بتقجيع الخجمة، مشيا
مع تقجيع كيفية حداب السعادالت االحرائية لمتأكج مغ أداء السكتبة . إلخ...متػسط التكمفة، عجد االعارات، 

أيزا، _ اإللكتخونية_ وامكانية الحكع عمى مجى كفاءة خجماتيا، عمسا أنو تع تكييفيا لتذسل السجسػعات الحجيثة 
فزال عغ الحاقيا بسفاىيع وتعخيفات خاصة باألشخاص العاجديغ عغ قخاءة السصبػعات بصخيقة فعالة، وقج ورد 

.  لظ في الرفحات األولى مغ الجليلذ
 عغ مجى أىسية بيان معاىجة  LPD، فقج أعخب فيو القائسيغ عمى قدع [2016، 07السشذػر رقع  ]   أما 

 285، باعتبارىا عسل ميع يداىع في تقجيع فػائج ممسػسة ألكثخ مغ 2013مخاكر التي تع ابخاميا في جػان 
مميػن شخز مغ العاجديغ عغ قخاءة السصبػعات بسا فييع السعاقيغ برخيا وضعاف البرخ، الحيغ حخمػا ولفتخة 
شػيمة مغ الدمغ، مغ الػصػل العادل إلى السعمػمات؛ وىحا البيان يتػافق إلى حج بعيج مع أىجاف القدع التي تع 

. التصخق إلييا مدبقا
 . LPDيسثل مزسهن ودور كل نهع من مشذهرات قدم : (10)جدول رقم 

 
الدور العدد السزسهن الشهع  

السبادئ 
التهجيهية 

.  تػصيات وارشادات- 
.   تجارب وخبخات- 

.  التحديغ مغ وضع الخجمات-  03

والسؤسدات  التعخيف بالسكتبـــــات- 01. معمػمات تعخيفية- األدلة 
.   األعزاء
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نتائج لجراسات حالة في دول مغ - التقارير  
.  العالع

عخض ألىع االشكاالت والعخاقيل التي  - 01
.  تعتخض مقجمي خجمات السعمػمات

مؤشرات 
األداء  

مؤشخات مقتبدة مغ معاييخ دولية 
"ISO  ."

تقييع مدتػى خجمات السكتبـــــات - 01
.  والسعمػمات

التحديذ بأىسية اتاحة السعمػمات - 01 .اتفاقيات دولية - بيان 
لألشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد 

.   السصبػعة
 : نتائج الدراسة  4.3

 التابع لالفال ، وتحميل محتػى السشذػرات الرادرة في شأن LPD       مغ خالل كل ما سبق عخضو عغ قدع 
األشخاص العاجديغ عغ قخاءة السػاد السصبػعة بفعالية، بسا فييع ذوي اإلعاقة البرخية، خمرشا إلى الشتائج 

 :  التالية
 التابع لالفال إلى الخفع مغ مدتػى حياة األفخاد غيخ القادريغ عمى قخاءة السػاد LPDيدعى  قدع  -

 . وي اإلعاقة البرخيةذالسصبػعة بفعالية، بسا فييع األشخاص 

 التابع لالفال بإصجار مشذػرات ومعاىجات تحث السشطسات والسؤسدات السذاركة عمى LPDيعسل قدع  -
مغ خالل شخح قزية الػصػل ذوي اإلعاقة البرخية واإلعاقات األخخى التحديغ مغ وضع األشخاص 
 .الذامل والسشرف إلى السعمػمة

كسا تداىع السعاييخ والسبادئ التػجييية الرادرة عغ االفال في تحقيق جػدة خجمات السعمػمات السػجية 
  : لألشخاص ذوي اإلعاقة البرخية، بذكل مغ األشكال التالية

تعج السعاييخ والسبادئ التػجييية الرادرة في شأن خجمات السكتبـــــات والسعمػمات السػجية لألشخاص  -
ذوي اإلعاقة البرخية،  جيػد مؤسدة عمى دراسات ميجانية وتحميمية لػاقع الحال في العجيج مغ دول 
العالع وعمى اختالف مدتػياتيا وامكاناتيا السادية والبذخية والقانػنية والتشطيسية، ما يسكغ األعزاء 

السذاركيغ والسيتسيغ بسجال السكتبـــــات وخجمات السعمػمات مغ التعخف عمى واقع الخجمات ومعػقات 
 .  تقجيسيا

األشخاص العاجديغ عمى قخاءة السػاد تدتشج السعاييخ الجولية والسبادئ التػجييية السقجمة في شأن  -
، عمى مبجأ الػصػل الذامل لمسعمػمة، ما يداىع في تقجيع خجمات شاممة ومػائسة لسجتسع السصبػعة

 .  السدتفيجيغ مغ السكتبـــــات عمى اختالف أنػاعيا
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 التصػرات التقشية التي يذيجىا مجال السعمػمات ،تػاكب السعاييخ والسبادئ التػجييية الرادرة عغ االفال -
والخجمات، ما يداىع في التأسيذ لخجمات معمػمات متصػرة مػجية خريرا لخجمة األشخاص 

 . العاجديغ عغ قخاءة السػاد السصبػعة بفعالية، بسا فييع ذوي اإلعاقة البرخية

 

:   خاتسة الدراسة5.3
، في مجال خجمات السكتبـــــات والسعمػمات لألشخاص LPD     تعج السشذػرات الرادرة عغ االفال وقدع 

والعامميغ بالسكتبـــــات، وتعج السبادئ  العاجديغ عغ قخاءة السصبػعات بفعالية، مخاجع ميسة ومفيجة لمسكتبييغ
التػجييية والسعاييخ الجولية، أىسيا، باعتبارىا أدوات عسل تحػي مجسػعة مغ التػجييات والتػصيات، إضافة إلى 

.  عخض أىع الخبخات والتجارب الشاجحة في مجال خجمات السعمػمات عمى السدتػى الجولي
وليحا فاالقتزاء بيا والعسل عمييا مغ شخف السكتبـــــات السيتسة بخجمة األشخاص العاجديغ عغ قخاءة      

السػاد السصبػعة بفعالية، يعج أمخا ايجابيا ألنيا ستداىع في التحديغ مغ جػدة خجمات السعمػمات الستاحة 
.  والسقجمة

 عمى مجى تػفخ مجسػعة مغ الذخوط، السكتبـــــاتفي - السبادئ والسعاييخ الجولية-   لكغ يتػقف نجاح تصبيق   
أىسيا، أن يكػن العامميغ بالسكتبـــــات ومقجمي الخجمات عمى دراية بأىع استخاتيجيات االدارة والتشطيع لمعسل 
السكتبي، مع ضخورة التعخف عمى أبخز  االشكاالت القانػنية والتشطيسية الذائعة في مدألة ايرال السعمػمة 

الحي يستاز بالتصػر والجيشاميكية، إضافة إلى دعع مبجأ التعاون والتذاور لتفادي  واتاحتيا في ضل العرخ الخقسي
الخدائخ السادية واالستفادة القرػى مغ ايجابيات البيئة االلكتخونية في خجمة األشخاص العاجديغ عغ قخاءة 

.  السػاد السصبػعة بفعالية، بسا فييع ذوي اإلعاقة البرخية مغ مكفػفيغ وضعاف البرخ
:   وكسداىسة في تحقيق االستفادة الالزمة مغ ىحه السشذػرات نقتخح ما يمي    

مبادرة الباحثيغ الستخرريغ في مجال السكتبـــــات والسعمػمات بالبالد العخبية، إلى تخجسة السشذػرات  -
.  في الجول العخبيةحتى تكػن مفيػمة وواضحة لمعامميغ بالسكتبـــــات غيخ الستخجسة إلى المغة العخبية 

 واقتخاحيا كسػاضيع ممتقيات أو ،العالع العخبي بأىسية ىحه السشذػراتفي  السكتبـــــاتتػعية القائسيغ عمى  -
 . دورات تكػيشية

ضخورة اشخاك ذوي اإلعاقة البرخية مغ مكفػفيغ وضعاف البرخ في اتخاذ القخارات الالزمة لتحديغ  -
درى باحتياجاتيع واألقجر عمى التعبيخ األألنيع   أداء الخجمات السقجمة ليع واألخح بخأييع حػل السػضػع،

 .عشيا
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:  قائسة السختررات
السخترر تفكيك السخترر السقابل بالمغة العربية 

االتحاد الجولي لجسعيات ومؤسدات 
.  السكتبـــــات

The International Federation of Library 

Associations and Institutions 
IFLA 

 Libraries for the Blind Section LBS.  قدع مكتبات السكفػفيغ

قدع السكتبـــــات التي تخجم األشخاص 
.  العاجديغ عغ قخاءة السػاد السصبػعة

Libraries Serving Persons with Print 

Disabilities Section 
LPD 

       World Blind Union  WBU.  االتحاد العالسي لمسكفػفيغ
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