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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 ةيئرملا عطاقملا جاتنا

 
 ةرادإلاو ةدايقلا  17..ج

7.1.1 .ج  
 لوصولا ةلوهس بالطلا عيمجل نمضتو ،ةقباسلا فراعملا راضحتسا اهيف ىعاري هضرعو يئرملا عطقملا جاتنإل ةحضاو ةطخ عضو
 .تنرتنإلا ربع يئرملا عطقملا

7.1.2 .ج  .يميلعتلا ىوتحملاو فادهألل هتمءالم نم دكأتلل ةقدب يئرملا عطقملا جاتنإ ةعجارم 

7.1.3 .ج  
 ،يفارغوتوفلا ريوصتلاو ،ىقيسوملا مكحت يتلا( ةمئالملا رشنلا قوقح نيناوق عيمجل هلاثتما نامضل يئرملا عطقملا جاتنإ ةعجارم
 .ةرورضلا دنع ةبسانملا رشنلا قوقح ىلع لوصحلاو )اهريغو ةيئرملا تافلملا عطاقمو مالفألا عطاقمو

7.1.4 .ج  .ةيئرملا عطاقملل جاتنإلا دعبو جاتنإلاو جاتنإلا لبق ام لحارم ذيفنتل ةمزاللا تاودألا ريفوت 

7.1.5 .ج  .يميلعتلا مادختسالا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا اهتدايق لمحتتو يئرملا عطقملا ةسسؤملا جتنت 

 ميمصتلاو ىوتحملاو طيطختلا 7.2 .ج

7.2.1 .ج  .يميلعتلا يئرملا عطقملا يف اهتيطغتو حوضوب فادهألا ديدحت 

7.2.2 .ج  .ةيتوصلاو ةيرصبلا رصانعلا ميظنتل يميمصت ططخم وأ صن مادختسا 

7.2.3 .ج  .يساردلا ررقملا ىوتحم لاصيإل ةدمتعم ةيميلعت ةيجيتارتسا يأ ىوتسم سفنب هضرع نمضت ةقيرطب يئرملا عطقملا جاتنإ 

7.2.4 .ج  .ةقباسلا مهفراعم ىلع ًءانب ةفدهتسملا ةئفلل ىوتحملا ةمئالُم 

7.2.5 .ج  
 ةيموكحلا تاسايسلاو حئاوللاو نيناوقلاو )WCAG( بيولا ىوتحم ىلإ لوصولل ةيداشرإلا دعاوقلاب ةيئرملا عطاقملا جاتنإ مازتلا نامض
 .اهرشنو اهمادختساو ةيئرملا عطاقملا ءاشنإب ةصاخلا

7.2.6 .ج  .يئرملا عطقملا ةدهاشم لبق بلاطلل ةيداشرإلا ةلئسألا ريفوت 

7.2.7 .ج  
 ءبعلاب مكحتلا ىلع بالطلا ةدعاسمل قئاقد 10 ىلإ 5 نم اهتدم حوارتت ةددحم ةيئرم عطاقم وأ ةريغص ءازجأ ىلإ ىوتحملا ميسقت
 .يكاردإلا

7.2.8 .ج  .ةيرصبلا تاحيملتلاو تاراشإلا لالخ نم ةمهملا تامولعملا ىلع زيكرتلا 

7.2.9 .ج  .اًقيش ناك نإو هقيقحت يف مهسي الو يميلعتلا فدهلل ةلصب تمي ال ام لك نم ةيئرملا عطاقملا ةيفصت 

7.2.10 .ج  .بالطلا لعافت نامضل اهضعب عم ةعومسملاو ةيئرملا رصانعلا لماكت 

7.2.11 .ج  .بالطلا ةكراشم زيزعتو ىنعملا حاضيإل يموسر قايس يف صوصنلا مادختسا 
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7.2.12 .ج  .ةكراشملا ىلع بالطلا ةدعاسمو ىوتحملا باعيتسا زيزعتل اًروصو ةكرحتم اًموسر ةيئرملا عطاقملا نمضتت 

7.2.13 .ج  .ةيعامتجالا ةكراشملاب روعشلا زيزعتو بالطلا عم لصاوتلا معدل بطاختلاو يسامحلا ثدحتلا طمن مادختسا 

7.2.14 .ج  .ليجستلا لبق يئرملا عطقملا يف ىوتحملا ىلع بردتلا 

7.2.15 .ج  .ةينقتلاو ةيوغللا ءاطخألا نم هولخو ىوتحملا ةثادح 

7.2.16 .ج  .ةيفاقثلا تافالتخالا عم هتمءاوم نامضو ىوتحملا يف يناسنجلاو يعامتجالا زيحتلا بنجت 

7.2.17 .ج  .ةيئاعد وأ ةيراجت تاراعش وأ تامالع يأ نم سردلا ولخ 

7.2.18 .ج  .يرظن حرش ريفوت عم )خلا...ءايحأ ،ءايميك ،ءايزيف( يلمعلا ءزجلا ضرع 

7.2.19 .ج  .حرشلا يف تدرو يتلا طاقنلا مهأ ىلع زيكرتلاو هحرش مت امل صخلمب ةيميلعت ةدحو لك متخت نأ 

7.2.20 .ج  .ىنعملاب ةلخملا ةيرهوجلا ءاطخألا وأ ةيملعلا ءاطخألا نم صنلا ةمالس 

7.2.21 .ج  
 .بالطلا نم ةفدهتسملا ةئفلا ىوتسمل ةبسانم ةغل مادختسا
 

7.2.22 .ج  .ةفلتخملا رظنلا تاهجو حرط دنع زيحتلا نع داعتبالاو تافاقثلا فالتخا ةاعارم 

7.2.23 .ج  يدقنلا ريكفتلا ريثت ةلئسأ ملعملا حرطي نأ 

 ةدوجلاو ضرعلاو جاتنإلا  7.3.ج

7.3.1 .ج  
 ،ةيموسرلا تارايخلاو ،ةيميلعتلا فادهألاو ،ضرعلا ناونع كلذ يف امب ةيئرملا عطاقملا ىوتسم ىلع ميمصتلا طمن قاستا
 .ةيتوصلاو

7.3.2 .ج  .ةفاك ةيئرملا عطاقملا ىوتسم ىلع هتقدو ضرعلا هاجتا قاستا 

7.3.3 .ج  .تيتشتلاو ءاضوضلا رداصم نم هولخو يتوصلا ليجستلا حوضو 

7.3.4 .ج  .ةفاك ةيئرملا عطاقملا ىوتسم ىلع هتابثو ثدحتملا توص ىوتسم حوضو 

7.3.5 .ج  .هتدوجو توصلا حوضو نامضل نوفركيملا مادختسا 

7.3.6 .ج  .ثدحتملا هلوقي ام عم ةيفلخلا يف ضرعت يتلا ةيئرملا داوملا مؤالت 

7.3.7 .ج  .اًديج اًعيزوت ضرعلا رصانع ىلع ةءاضإلا عيزوت 

7.3.8 .ج  .ةتتشملا ةءاضإلاو رصانعلا نم ةيفلخلا ولخ 
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7.3.9 .ج  .نيعلا ىوتسم دنع ثّدحتملا تاطقل طمن يف اريماكلا تيبثت 

7.3.10 .ج  .شيوشتلا نم اهولخو ةيرصبلا رصانعلا عيمج حوضو 

7.3.11 .ج  .يئرملا عطقملا يف ةجردملا ةرشابملا تاميلعتلا نع لصفنمُو ريصق يلكلا ليغشتلا تقو يلامجإ 

7.3.12 .ج  .سيردتلا ةئيه وضع اهئشنُي مل يتلا تاوصألاو روصلاو ةيئرملا عطاقملا مادختساب نذإلا حنم 

7.3.13 .ج  .تِّتشُم ريغو طيسب ةفلتخملا روصلاو ةيئرملا عطاقملا نيب لاقتنالا 

7.3.14 .ج   .عاطقنالاو فقوتلا نم اهولخ نمضت ةقيرطب ةيتوصلاو ةيئرملا عطاقملا ريرحت 

 يئرملا عطقملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ  7.4.ج

7.4.1 .ج  .هتجاحو بالطلا ةبغر بسح يصنلا غيرفتلا وأ ةيئرملا ةمجرتلا تارايخ ريفوت 

7.4.2 .ج  .اهاوتحم ةيؤرو فتاوهلاو ةيحوللا ةزهجألاو يلآلا بساحلا ةزهجأ ىلع ةيئرملا عطاقملا ضرع ةيناكمإ 

7.4.3 .ج  
 ةيئرملا عطاقملا ىلإ لوصولا تاميلعت رشنو ملعتلا ةرادإ ماظن يف ىرخألا ةيميلعتلا داوملا عم نارتقالاب ةيئرملا عطاقملا رشن
 .يميلعتلا ررقملا يف عضوت يتلا ةيجراخلا

7.4.4 .ج  .ملعتلا ةرادإ ماظن يف يئرملا عطقملا عم يئرملا عطقملا يف ةروكذملا داوملاو تاموسرلا رشن 

7.4.5 .ج  .مهلزانم نم تنرتنإلا ىلإ لوصولا يف عاطقنا وأ تابوعص نم نوناعي نيذلا نيمدختسملل ةيئرملا عطاقملا ليزنت ةيناكمإ 

7.4.6 .ج  
 ،هفاقيإو ،هءاطبإو ،ىوتحملا عيرست ىلع ةردقلا لثم بالطلل مكحتلا ةحاتإل ةيلعافت تازيم ىلع ةيئرملا عطاقملا لغشم ءاوتحا
 .هتداعإو

7.4.7 .ج  .ةقاعإلا يوذ بالطلا تاجايتحال اهتمئالمو )UDL( ميلعتلل لماشلا ميمصتلا ئدابمب ةيئرملا عطاقملا مازتلا 

 ميوقتلاو مييقتلا 5 .7.ج

6.5.1 .ج  .ةيميلعتلا طئاسولاو ةيئرملا عطاقملا جاتنإ يف نيلماعلل يتوصلا ليجستلاو ريرحتلاو ريوصتلا تاراهم ىلع بيردتلا ريفوت 

6.5.2 .ج  .توصلا مادختساو لعافلا ةيميدقتلا ضرعلا تاراهم ىلع زيكرتلا عم اريماكلاب ةروصملا ضورعلا ىلع بيردتلا ريفوت 

6.5.3 .ج  كلذ ءانثأو يساردلا لصفلا يف اهمادختسا لبق يئرملا عطقملا تاجرخم ةدوج طبضو مييقتل ةمظنأ دوجو 

 


