
عيمللج لووصلا لةوهس قيحقتب انمازتلا

نكمم ددع ربكأ تاعمتسا نماض إلى ناتسياس قفو نيدهجا عىسن
اهحي ُتت يتلا تامولعملاب ،ممهلا ووذ كلذ يف امب ،روهمجلا نم
 .ناتكرشلةعبتاال بيالو عقمواوةمولحمال ةزهجاأل تقايبطت

 AA توىسمالو A توىسمال نمحجانال رييعامعمقفتواال إلى ناتكرشلةعبتاال بيالو عقمواوةمولحمال ةزهجاأل تقايبطت عىست•
ةكبش ةطبرا هاترشن ماك ، (WCAG) 2.1 بيالو توىحم إلى لصوالو ةهولسقيقحتتشادارإ بـ ةصخاال قفتواال تباطلتمو

 .(WAI) بيالو إلى لصوالو ةردبامو (W3C) ةيمالعال بيالو

ةزهجألا تاقيبطتل تاقيسنتلاو ىوتحملا ميمصت يف نولماعلا كلذ يف امب ،انيدل ةلماعلا ىوقلل بيردتلا حيتُنو ةسايسلا هذه عزون•
 .ماهتيسؤولمنملوحتينيذال أو ها،ترداإ أو ها،تنياص أو رها،يطوت في أو نا،تكرشلةعبتاالبيالو عقامووةمولحمال

 .انتكرشل ةعباتلا بيولا عقاومو ةلومحملا ةزهجألا تاقيبطتل لوصولا ةلوهس ىدم ةفرعمل ا ًرابتخا ماظتناب يرُجن•

نمو .هايلإ ممهلا يوذ لوصو ةلوهس نامضل اهعجارنو انتكرشل ةعباتلا بيولا عقاومو ةلومحملا ةزهجألا تاقيبطت ٍماظتناب مّيقن•
 :رصحال ال لثامال ليبس لىع ص،خاشاأل ءهؤال نيب

oتي،صوال لعفاتلاجمراب مودختسم أو تشاشاال تئارمو قادختسم

oت،نايابال لخادوإل بيالو عقموا في لقنتلل تألوقاا ظمعم في أو طقفحيتفاملاتحالو مودختسم

oل،يراب ةقيرطب لمعت تيال جراخاإل ةزهجأ مودختسم

oة،ششاال على رهظت تيال حيتفاملاتحالو مودختسم

oص،صونال ريبكتجمراب مودختسم

oب،يلواتحافصضرعلهنول /أووطخال جمحطبض على ةردقال هممزتل نم

oيو،ديفال توىحم إلى لصوللو تيصو فصودجوو هممزيل نم

oةعموسمالوةيئرمال دمواال إلى لصوللو ةيحيضتو تقايعلتدجوو هممزيل نم. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/


 صخا

 ل،صوالو ةهولسرموبأ ةيرادالوةربخالبنياظحيو"ةكرشلل لصوالو ةهولسنشؤو" بـ نيانتعيةدياققيرفودئن قاييعتب نامقدقل •
 عقمواوةمولحمال ةزهجاأل تقايبطتلدرموا ةبثامبنناكويو،(WCAG) بيلوا توىحم لىإلصوالو ةهولسقيقحتتشادارإو

 .ناتكرشل ةعبتاال بيالو

 ةدافتسالل يمقرلا لوصولا ةلوهس قيقحتب اًينعم اًكيرش انتفصب eSSENTIAL Accessibility ةكرشعمةكراش في ناخلددقل •
 نا،تكرشلةعبتاال بيالو عقمواوةمولحمال ةزهجاأل تقايبطت يميقت في هابةصخاال "ةمدخكلصوالو ةهولس"ةصنمنم
 ليبس ىلع ،مهنيب نمو ،ممهلا يوذل ةدعاسُملا ايجولونكتلا حيتُن ،ةكارشلا هذه لالخ نمو .رمتسم ٍلكشب اهتنايصو ،اهتجلاعمو
 عقموا على زربا زمربزيممال-قيبطتال لمتشي.ةيكرحال ترااهمال فعضورظنال فعضنمننوعاينم ر،صحال ال لثامال

 ندو لقنتالو الم،كال نيكمتو ت،صوال على فرعتالو ح،يتفامال ةحولو وسماال لئبدا لثمتأدوا على-نابةصخاال بيالو
 تاعداسمكلمعتو ها،عملعفاتالوبيالو عقموا في لقنتال على ياجنولوكتال هذهدعساتو .كذل ريغو س،ملل/انيديال دامختسا
 .(ADA) ممهال ذوي نييكيرماأل ننوب قاجومب لصتواال دعمل لئساوو ةيفضاإ

 تاقيبطتل هنوئشنُي يذلا ىوتحملا ىلإ لوصولا ةلوهس ىدم نم ققحتت نايدل ةيجرخاال ديرتوال تهاج نأ نم دكتألل عىسن •
 .ناتكرشلةعبتاال بيالو عقمواوةمولحمال ةزهجاأل

 ةلومحم ةزهجأ تاقيبطتو بيو عقاومب طبترت دق انتكرشل ةعباتلا بيولا عقاومو ةلومحملا ةزهجألا تاقيبطت نأب ملعلا ىجرُي •
 .رشابم ٍلكشب اهب طبترن الو اهيف مكحتن ال ةزهجأو عقموا هيو ها،ب لصتت أو ةيجراخ تهاجل ةعبتا

 بطلن نان، فإناتكرشلةعبتاال بيالو عقمواوةمولحملاةزهجاأل تقايبطت إلى لصوالو ةهولسنماضلجأنملمعال لصنوا مانيب •
 .لصوالو ةهولسنيسحتةينكامإلحو همتظاحالمءبداإنيرئزاال نم
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