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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 جمدملا ميلعتلا

 
 ةيسسؤملا سسألا  16..ج

6.1.1 .ج  
 نيديفتسملاو ةسسؤملا تاكرشل )ةسسؤملاو جمانربلاو ررقملاو طاشنلا ىوتسم ىلع( جمدملا ميلعتلل ةيجيتارتسالا ةميقلا ديدحت
 اهتاهاجتاو اهتيؤرو ةسسؤملل ةلماشلا ةلاسرلا عم اهقفاوت نامضل )ءادمعلاو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا( اهيف
 .ةيجيتارتسالا

6.1.2 .ج  
 نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا( نيديفتسملا عم اهذيفنت لبق جمدُملا ميلعتلا ةردابمل عقوملا ةيزهاج ىدم مييقت
 .)ءادمعلاو

6.1.3 .ج  
 هيجوت لجأ نم رارمتساب ةينقتلاو ميلعتلا لاجم يف تاروطتلا ثدحأ دصرل ةسسؤملا لخاد ةيفاك دراوم دوجو نامضل ططخ عضو
 .تارارقلا ذاختاو ،دراوملا عيزوتو ،جمدملا ميلعتلل يجيتارتسالا طيطختلا

6.1.4 .ج  
 ةنمآو ةقوثوم مظن ىلع دنتست ةدوجلا ةيلاع ةجمدم ةيميلعت تاربخ ميدقتل اًيرود اهثيدحتو ىلثم ةينقت ةيتحت ةينب ىلع ةظفاحملا

 .تانايبلا ةرادإل

6.1.5 .ج  .اهميدقتو اهريوطتو جمدملا ميلعتلا تاربخ ميمصت ةيلمع لماكل رمتسملا يجهنملا نيسحتلا نيكمتل ةسسؤملا يف ةمكوح دوجو 

6.1.6 .ج  .نيفظوملاو ،بالطلاو ،ةدايقلاو ،سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم اهذيفنتو جمدُملا ميلعتلا يف لصاوتلا ةيجيتارتسا ديدحت 

6.1.7 .ج  
 ،يروصمو ،نويميلعتلا نيروطملاو ،نيممصملاو ،سيردتلا ةئيه ءاضعأ ،لاثملا ليبس ىلع( ةسسؤملا يف تاربخلا يوذو ءاربخلا ريفوت
 جئاتن قيقحتل اهميدقتو اهميمصتو ةدوجلا ةيلاع ةجمدملا ةيميلعتلا براجتلا ريوصتل )نيديعملاو نيررحملاو نيينقتلاو ويديفلا
 .ةمادتسم

6.1.8 .ج  
 تاسرامملل اًقفو رادُت ةبسانم ئراوط ططخب اهمعدو جمدُملا ميلعتلا يف جهانملا سيردتل ةينقتلا ةمظنألل ةغلاب ةيمهأ ءاطعإ
 .ةينمألا ريبادتلاو تانايبلا ةرادإ يف اهب لومعملا

6.1.9 .ج  .ةجمدملا جماربلا يف بالطلا حاجن نامضل ةمزاللا )ةيرادإلاو ةينفلاو ةيميداكألا( معدلا دراوم ريفوت 

6.1.10 .ج  .جمدملا ميلعتلاب يعولا ىوتسم عفرل يونسلا ينهملا ريوطتلا يف ةدايقلا ةكراشم 

6.1.11 .ج  .حاجنلا قيقحتل ةيفاضإ دراوم ىلإ ةجاحب مه نمم نيرثعتملا بالطلا ةعباتم 

6.1.12 .ج   .اًيرود اهثيدحتو اهريوطتو ،صيخرتلا تابلطتمل اهلاثتماو اهتمءاوم نامضل جمدملا ميلعتلل ةيجيتارتسالا ةطخلا ةعجارم 

 جمدملا ررقملا ميمصت 6.2 .ج

6.2.1 .ج  
 ةيميلعتلا فادهألاو ،مييقتلاو ،داوملا/دراوملاو ،ةيميلعتلا ةطشنألا عم ررقملا فادهأ ةمءاوم معدي ررقملل لماش ططخم دادعإ
 .ملعتلا تاجرخم قيقحتل ةمزاللا تاراهملاو ةفرعملا ىلع بالطلا لوصح نامضل

6.2.2 .ج  
 نكي مل ام عمتجملل ةهجومو ةيكراشتو ةينواعت نوكتل ملعتلا ةقيرط ميمصتو بالطلا ىلع زكري يذلا ميلعتلا نابسحلا يف ذخألا
 .اًدصق درفلل اًهجوم ميلعتلا

6.2.3 .ج  
 امم تنرتنإلا ربع وأ ايدايتعا جمدملا ررقملا ميمصت تانوكمل يليمكتلا طابترالاو ةقالعلا ىلع حوضوب صنت ررقملل ةيداشرإ داوم ريفوت
 .ةلماكتم ةيميلعت ةبرجت اهلعجي

6.2.4 .ج  .تنرتنإلا ربع وأ ايدايتعا ناك ءاوس يسارد جذومن وأ ةدحو لك يف سايقلل اهتيلباقو حوضوب ررقملل ميلعتلا تاجرخم ديدحت 
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6.2.5 .ج  .ايدايتعا وأ اًينورتكلإ ررقملا تانوكم جمدُت نأ ىلع هل ةددحملا تاعاسلا عم هتبسانُم نامضل ررقملا ءبع ميظنت 

6.2.6 .ج  .دعاوقلا كلتب مازتلالا ىدم مييقتو )WCAG( بيولا ىوتحم ةحاتإ دعاوقل ررقملا ىوتحم لاثتما نامض 

6.2.7 .ج  
 يدايتعالا ميلعتلا رصانع لك نيب لعافلا لماكتلا رابتعالا يف ذخألا عم ةقستم ةدحاو ةدحو هنأ ىلع ينورتكلإلا ررقملا دادعإ
 .اهيلع طيطختلا زيكرتو تنرتنإلا ربع ميلعتلاو

6.2.8 .ج  
 يدايتعالا ميلعتلا رصانع جمد نيسحتو يفرعملا ءبعلا نم دحلل كلذو فداهلا ىوتحملا نم ءازجأ ىلإ ررقملا يف ةدحو لك ميسقت
 .تنرتنإلا ربع ميلعتلاو

6.2.9 .ج  .تنرتنإلا ربعو يدايتعا عمتجم ءانب ىلع زيكرتلا عم بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ جامدنال جمدملا ررقملا زيزعت 

6.2.10 .ج  
 رظنلا ضغب ررقملا تاجرخمل ةبسنلاب بالطلا حاجن سايقو ررقملا ميمصت يف جمدملا ميلعتلا تامييقت نم ةمئالم ةعومجم نيمضت
 .ررقملا سيردت طمن نع

6.2.11 .ج  
 ةيروضحلا وأ ةينورتكلإلا تارابتخالا ريياعمو ةينهملا تاسرامملا عم ةمئالتملاو ررقملا تاجرخم نم ةدمتسملا مييقتلا ةطشنأ حوضو
 .جمدملا ررقملا ميمصت لمجم يف

6.2.12 .ج  .ًايرود ةعجارلا ةيذغتلاب مهديوزتو بالطلا ءادأ مييقتل جمدُملا ررقملا ميمصت يف ةحضاو ءادأ سيياقم قيبطت 

6.2.13 .ج  .رشنلا قوقح تاداشرإل يميلعتلا ممصملاو سيردتلا ةئيه وضع عابتا 

 سيردتلا ةئيه وضع معد  6.3.ج

6.3.1 .ج  .ةيسسؤملا تاسايسلا يف ةجمدملا جماربلا يف مهتايلوؤسمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ راودأ ديدحت 

6.3.2 .ج  
 تاجرخملل مهقيقحت مييقتو بالطلا حاجن دصر ىلع مهتردقو ةجمدُملا تاررقملا ميدقت نع نيلوؤسملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةءافك
 .جمانربلاو ررقملل ةيميلعتلا

6.3.3 .ج  
 يف ماهملل بالطلا ءادأ رارمتسا نمضي امب همادختساو هفييكتو جمدُملا ررقملا داوم دادعإل سيردتلا ةئيه ءاضعأل بيردتلا ريفوت
 .جمدُملا ميلعتلا ةئيب

6.3.4 .ج  .جمدملا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل بيردتلا صرف ريفوت 

6.3.5 .ج  
 ءانبو يدايتعالا ميلعتلاو تنرتنإلا ربع ميلعتلا نيب فالتخالاو هباشتلا هجوأ ىلع زيكرتلا عم سيردتلا ةئيه ءاضعأل بيردتلا صرف ريفوت
 مهف يف بالطلا ةدعاسم ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةردق دوهجلا هذه نمضتو ،ةجمدُملا ةيساردلا لوصفلا ةئيب يف عمتجملا
 .تنرتنإلا ربعو يدايتعالا طمنلا نيب تافالتخالا

6.3.6 .ج  
 نم مهريغو )هيف نيرمتسملا وأ ،ددجلا نيقحتلملا وأ ،يئزج ماودب وأ ،لماك ماودب نولمعي نم ءاوس( سيردتلا ةئيه ءاضعأ ديوزت
 .ةئشانلا وأ ةديدجلا تاينقتلا نع ةيبيردت تادحوب جمدملا ميلعتلاب نيطبترملا نيينهملا

6.3.7 .ج  
 ميلعت براجت ميدقت ىلإ فدهت معد ةكبش ريوطتل نواعتلاو ينهملا ريوطتلا صرفب نيينهملا نم مهريغو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ديوزت
 .بالطلل ىزغم تاذو ةباذج جمدم

6.3.8 .ج  .ةجمدملا ةيساردلا تاررقملا دادعإل سيردتلا ةئيه ءاضعأل يفاكلا تقولا ةحاتإ 

 ةينهملا ةيلوؤسملا 6.4 .ج

6.4.1 .ج  .ةيسسؤملا تاسايسلا يف مهتايلوؤسمو مهراودأ حاضيإو ةجمدُملا جماربلا يف بالطلا قوقح ديدحت 

6.4.2 .ج  .تنرتنإلا ربعو ايدايتعا )تابتكملا نيب ةكرتشملا ةراعإلاو تانايبلا دعاوقو تاعومجملا( ةيبتكملا دراوملا ىلإ رشابملا لوصولا ةحاتإ 

6.4.3 .ج  .هيف ليجستلا لبق جمدُملا ررقملا يف حاجنلل ةمزاللا )جماربلاو ةزهجألا( ةينقتلا تابلطتملاب ةقلعتملا تامولعملاب بالطلا ديوزت 
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6.4.4 .ج  .جمدملا ميلعتلا جمارب يف نيلجسملا بالطلل لاعفلا يرادإلاو يميداكألاو ينفلا معدلا ةسسؤملا ريفوت 

6.4.5 .ج  .)ةيبيردتلا دراوملا لثم( جمدملا ميلعتلا يف نيدجتسملا بالطلل دراوملاو بيردتلا ريفوت 

6.4.6 .ج  .حاجنلل ةبولطملا تايجيتارتسالاو جمدملا ررقملا قيسنتب قلعتي اميف بالطلل داشرإلا ميدقت 

6.4.7 .ج  .ةئشانلا وأ ةثيدحلا تاينقتلا ىلع ةيبيردت تادحوب بالطلا عيمج ديوزت 

 ميوقتلاو مييقتلا  .56 .ج

6.5.1 .ج  
 ىوتسمو ،بالطلا راذتعا تالدعم كلذ يف امب ةيلعافب جمدملا ميلعتلا جماربو تاررقملا ةرادإل اهمادختساو اهليلحتو تانايبلا عمج
 .جرختلا تالدعمو ،مهتكراشم لدعمو ،تاررقملا يف مهمدقت

6.5.2 .ج  
 جئاتن مادختساو ،ةيميلعتلا تاجرخملاو فادهألل اهقيقحت ىدم كلذ يف امب ،جمدملا ميلعتلا يف ةمدقملا جماربلا ةيلعاف مييقت
 .فادهألا قيقحت زيزعتل مييقتلا

6.5.3 .ج  .جمدملا ميلعتلل لمعلا قوس تابلطتمو تاجايتحالا مييقتل ةرمتسمو ةمظتنم تامييقت ءارجإ 

6.5.4 .ج  
 وأ ،يئزج ماودب وأ ،لماك ماودب نولمعي نم ءاوس( جمدملا ميلعتلا نع نيلوؤسملا سيردتلا ةئيه ءاضعأل يميلعتلا ءادألا مييقت
 .ىرخأ ةيميلعت طامنأ يف ةمدقملا جماربلاو تاررقملا عم ىشامتي امب قاستاو ماظتناب )هيف نيرمتسملا وأ ،ددجلا نيقحتلملا

6.5.5 .ج  .هجماربو جمدملا ميلعتلا تاررقم نع )عمتجملاو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا( نيديفتسملا اضر مييقت 

6.5.6 .ج  .رمتسملا ريوطتلا صرف ثحبل جئاتنلا مادختساو قاستاو ماظتناب سيردتلا ةئيه ءاضعأ معد تامدخ مييقت 

6.5.7 .ج  
 تاجرخم مييقتل )ةسسؤملا اهددحت ةينمز ةدملو مهجرخت دعب اًيرود( جرختلا نم ةزيجو ةرتف دعب نيجيرخلا اضر تاعالطتسا لاسرإ
 .ةسسؤملا يف مهتبرجت نع ماعلا مهاضر ىوتسمو ،لمعلا قوس يف بالطلا حاجنو ،جمانربلا

6.5.8 .ج  .رمتسملا ريوطتلا صرف ثحبل جئاتنلا مادختساو قاستاو ماظتناب بالطلا معد تامدخ مييقت 

 رمتسملا نيسحتلا  66 ..ج

6.6.1 .ج  .تنرتنإلا ربع ميلعتلاو يدايتعالا ميلعتلا رصانع لماكتو جمدملا ميلعتلا تاررقم ميمصت نع مهتايئرم ميدقتل بالطلل صرف ةحاتإ 

6.6.2 .ج  .رمتسملا ريوطتللو جمدملا ميلعتلا ةيلعاف مييقتل ةيرادإلاو ةيميداكألا تانايبلا نم ةعساو ةعومجم مادختسا 

6.6.3 .ج  
 نامضل جمدم ررقم سيردت اهيف متي ةرم لك يف ةيجهنم ةعجارم )تنرتنإلا ربع وأ ايدايتعا ةمدقملا( ةيميلعتلا داوملا ةعجارم
 .ملعتلا تاجرخم عم اهقفاوت

6.6.4 .ج  .ملعتلا تاجرخم عم اهقفاوت نامضل ةيجهنم ةعجارم )تنرتنإلا ربع وأ ايدايتعا ةمدقملا( ررقملا ةطشنأو ماهم ةعجارم 

6.6.5 .ج  .ةمزاللا تانيسحتلا ءارجإل ةيجهنمو ماظتناب يساردلا ررقملا ةعجارم 

6.6.6 .ج  
 تانيسحتلا معدو جمدملا ميلعتلا يف اهنوهجاوي يتلا تابوعصلاو بالطلا ىواكش ةجلاعمو مهفل يمسر دصر ماظن ءاشنإ
 .ةرمتسملا

6.6.7 .ج  
 معدو جمدملا ميلعتلا يف اهنوهجاوي يتلا تابوعصلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىواكش ةجلاعمو مهفل يمسر دصر ماظن ءاشنإ
 .ةرمتسملا تانيسحتلا

 


