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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 ينورتكلإلا ررقملا ميمصت

 
 ينورتكلإلا ررقملا ميمصت  14..ج

4.1.1 .ج  .لاصتالا تامولعم نمضتتو سيردتلا ةئيه وضع نع ةيفيرعت ةذبن ميدقت 

4.1.2 .ج  .ررقملا ةطخل اًحرش نمضتت ةيداشرإ داوم ريفوت 

4.1.3 .ج  .حفصتلا لهست ةقيرطبو قاستاب ررقملا ططخم ميمصت 

4. 1.4 .ج  .اهيلع روثعلا لهسيل حوضوب هءازجأو ررقملا تادحو ديدحت 

4.1.5 .ج  .سايقلل ةلباق نوكتو ررقملا يف ةيئزج وأ ةدحو لك يف حوضوب ملعتلا تاجرخم ديدحت 

4.1.6 .ج  .ةددحملا ملعتلا تاجرخمو ملعتلا ةطشنأ ةيمهأ نع ةماع ةحمل ةيسارد ةدحو لك نمضتت 

4.1.7 .ج  .يفرعملا ءبعلا ليلقتل ةفداه ءازجأ ىلإ ررقملا يف ةدحو لك ميسقت 

4.1.8 .ج  
 ،ةيئرملاو ةيعمسلا داوملا( ةحاتملاو ةفلتخملا تاينقتلا مادختساو ،يملعلا ررقملا ىوتحم عم بسانتت ةفلتخم لاكشأب داوملا ميدقت
 .ةكراشملا ىلع بالطلا عيجشتل )بيعلتلاو ةاكاحملاو ،ةددعتملا طئاسولاو

4.1.9 .ج  .) ةراعإلا تامدخو تانايبلا دعاوقو ،ةيملعلا تايرودلا( تنرتنإلا ىلع ةبتكملا دراوم ىلإ لوصولا ليهست 

4.1.10 .ج  .رشنلا قوقح تاداشرإل يميلعتلا ممصملاو سيردتلا ةئيه وضع عبتي 

4.1.11 .ج  .)انه نم أدبا رز( بلاطلل حفصتلا ةيادب ةطقن حيضوت 

4.1.12 .ج  .يميداكألا معدلاو ةيميلعتلا سوردلا ىلإ لوصولا ليهست 

4.1.13 .ج  .ينفلا معدلا ىلإ لوصولا ليهست 

4.1.14 .ج  .بالطلا تاجايتحا عم قفاوتي امب ةعونتم ملعت تاراسم ريفوت 

4.1.15 .ج  .طشنلا ملعتلا معد 

4.1.16 .ج  .اهب لومعملا ةيصوصخلا نيناوق عيمجب مازتلالاو ينورتكلإلا ررقملا يف بالطلا ةيصوصخل ةيامحلا ريفوت 

4.1.17 .ج  .نكمأ ام ةينورتكلإلا ةيساردلا تاررقملا يف يمقرلا يعولا تاراهم ءانب جاردإ 
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4.1.18 .ج  .مهنواعتو مهنيب اميف بالطلا لصاوت لهست ةيميلعت ةطشنأ دادعإ 

4.1.19 .ج  .زّيحت نود ةعونتملا ةيفاقثلا تايفلخلاو ةفلتخملا رظنلا تاهجو ررقملا ىوتحم سكعي 

4.1.20 .ج  .بالطلا نيب لعافتلل ًاصرف رارمتساب ررقملا رفوي 

 لماشلا ميمصتلا تايصوتو ةقاعإلا يوذ بالطلا معدل ررقملا ميمصت 4.2 .ج

4.2.1 .ج  .ةءارقلا لّهسُي امب ةبسانملا روصلاو صوصنلاو ناولألاو طوطخلا مادختسا 

4.2.2 .ج  .عطقملا ىوتحمل يصنلا ضرعلاو ةمجرتلا تارايخ ةيئرملا عطاقملا نمضتت 

4.2.3 .ج  .يصنلا غيرفتلا ةيتوصلا تاليجستلا نمضتت 

4. 2.4 .ج  .ةليدب ةيصن اًموسو طباورلاو روصلا عيمج نمضتت 

4.2.5 .ج  .ةعونتملا ةلومحملا ةزهجألاو ةفلتخملا تاحفصتملاو ،ةشاشلا ئراق عم هقفاوتو هتءارق ةيناكمإ نم دكأتلل ررقملا ةبرجت 

4.2.6 .ج  .ةيهيجوتلا ئدابملاب مازتلالا مييقتو )WCAG( بيولا ىوتحم ىلإ لوصولا ةحاتإ دعاوقل لاثتمالا 

 تايساسألا - ررقملا ةطخ  34..ج

4.3.1 .ج  .ينورتكلإلا ررقملا ىلإ بالطلا لوخد دنع ةلوهسب ررقملا ةطخ ىلإ لوصولا ةيناكمإ 

4.3.2 .ج  
 ةلئسألا ىلع درلل عقوتملا تقولاو ،ةيضارتفالا ةيبتكملا تاعاسلا لالخ سيردتلا ةئيه وضعب لاصتالا تامولعم ررقملا ةطخ نمضتت
 .ةجاحلا دنع تاعامتجالا دقعل حاتملا تقولا ىلإ ةفاضإلاب ،تاجردلا دصرو بالطلا

4.3.3 .ج  .بالطلا حاجنل ةمزاللا ةينقتلا تابلطتملا نم ىندألا دحلا نع تامولعم ررقملا ةطخ نمضتت 

4.3.4 .ج  .ةيساردلا دراوملاو ةيفاضإلاو ةبولطملا بتكلا نع تامولعم ررقملا ةطخ نمضتت 

4.3.5 .ج  .سايقلل ةلباق ملعت تاجرخم ررقملا ةطخ نمضتت 

4.3.6 .ج  .اهميلست ديعاوم حيضوت عم ةبولطملا تافيلكتلاو رمتسملا مييقتلا قرط لوح تامولعم ررقملا ةطخ نمضتت 

4.3.7 .ج  .تاجردلا ميسقتو حيحصتلا ةيلآ نع ةحضاو تامولعم ررقملا ةطخ نمضتت 

 تاسايسلا – ررقملا ةطخ  44..ج

4.4.1 .ج  .تاشقانملاو ررقملا داوم يف ةكراشملا لالخ بالطلا نم بولطملا لوح ةحضاو تامولعم ررقملا ةطخ نمضتت 

4.4.2 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا ةئيب يف بالطلا كولس دعاوق لوح تاداشرإ ررقملا ةطخ نمضتت 

4.4.3 .ج  .تابوقعلل ةحضاو ةسايس ديدحت عم ةيبدألا ةقرسلاو شغلل اًحضاو اًفيرعت ررقملا ةطخ نمضتت 
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4.4.4 .ج  .)تدجو نإ تابوقعلاو( ةشقانملا تاروشنم كلذ يف امب تافيلكتلا ميلست ريخأت ةسايسل اًحيضوت ررقملا ةطخ نمضتت 

4.4.5 .ج  .ةليدبلا وأ ةيفاضإلا تافيلكتلا لوبق ةسايس نع تامولعم ررقملا ةطخ نمضتت 

 مييقتلا  54 ..ج

4.5.1 .ج  .ملعتلا تاجرخم معدي امب هماهمو ررقملا تافيلكت ديدحت 

4.5.2 .ج  .مييقتلا بيلاسأ عيونت 

4.5.3 .ج  .تافيلكتلا ميلست ةيلآو مييقتلا بيلاسأل ةحضاو تاميلعتو تاداشرا ريفوت 

4.5.4 .ج  .تافيلكتلا زاجنإل عقوتملا تقولا ديدحت 

4.5.5 .ج  .اهزاجنإ لهسيل مزاللا معدلا ميدقتو ةريبكلا تافيلكتلا ميسقت 

4.5.6 .ج  .نكمأ نإ ةبولطملا تافيلكتلل جذامن ريفوت 

4.5.7 .ج  .نكمأ نإ )اهريغو ةيميدقتلا ضورعلا وأ ثاحبألا( مييقتلا ةطشنأ نم ةفلتخم عاونأ رايتخال بالطلل ةصرفلا ةحاتإ 

4.5.8 .ج  .نارقألا نيب تافيلكتلا وأ ةيعامجلا ةطشنألا يف راودألا ميسقتو ةكراشملا ةيلآ نع ةحضاو تاداشرإ ريفوت 

4.5.9 .ج  
 ءادأ فورظل اًبسحت حفصتملا قفاوت نم دكأتلاو اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا فدهب يبيرجت رابتخا ءادأل بالطلل ةصرفلا ةحاتإ
 .اًينورتكلإ تارابتخالا

4.5.10 .ج  .تافيلكتلا فصو يف اهجاردإو ةعجارلا ةيذغتلا ريفوتل كلذو بالطلا مييقتل ءادألا سيياقم مادختسا 

4.5.11 .ج  .ةشقانملا يف تاكراشملا مييقتل ءادألا سيياقم مادختسا 

4.5.12 .ج  .ًايروف ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتلو تاجردلا دصرل ينورتكلإلا تاجردلا لجس مادختسا 

4.5.13 .ج  .ةدعاسم نود ًايتاذ اهئادأ نم بالطلا نكمتيل ةمساحلا تارابتخالا لالخ ةبقارملا ريفوت 

 ررقملل رمتسملا نيسحتلا ةيجيتارتسا  6 .4.ج

4.6.1 .ج  .رمتسملا نيسحتلل اًيرود اهتعجارمو هداومو يساردلا لصفلا ميظنت لوح مهتايئرم ءادبإل بالطلل ةصرفلا ةحاتإ 

4.6.2 .ج  .رمتسملا نيسحتلا فدهب هسيردت مامتإ دعب ماظتناب ينورتكلإلا ررقملا داوم ةعجارم 

4.6.3 .ج  .هسيردت لبق ًايرود ررقملا يف ةيجراخلا رداصملاو طباورلا ةحص نم ققحتلا 

 


