
 

 

 
 

 
 
 

 
 "عیمجلا میمصتلا لمشیل ةددحم ةئفل اهممص"

 

 لماشلا ميمصتلا

 عيمجلا لبق نم لوصولل لباق بيو ىوتحم ريوطتل
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ةمدقم
 

 ةكبش داحتا نم ةرداصلاو )WCAG 2.1( بيولا ىوتحمل لوصولا ةيلباق ققحت يتلا ميمصتلا ئدابم مضي فلملا اذه

 قيقحتل ةكرتشم ريياعمب تاموكحلاو تاسسؤملاو دارفألا ديوزت ىلإ ئدابملا هذه فدهت .)W3C( ةيملاعلا بيولا

 ]١[ .بيولا تاقيبطت وأ بيولا ىوتحمل لوصولا ةيلباق

 ةيلباق موهفم قبطني ال نكلو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم نيمدختسملا تائف ىلع ربكأ لكشب ئدابملا هذه زكرت

 فورظ يفو ةفلتخم تاقوأ يف ةفلتخم تاجايتحا نيمدختسملا ضعبل نوكي دقف ةئفلا هذه ىلع طقف لوصولا

 .ةجعزملاو ةمحدزملا نكامألاب دجاوتلا لثم ناكملا بسحب ةمدخلا مادختسا ىلع ام صخش ةردق رثأتت دقف .ةفلتخم

 نأ بجي ةمدخلل لوصولا ةيلباق نأ يأ لماشلا ميمصتلا ىنعمب Inclusive Design ةيجهنم تفوسوركيامو لبأ تعبتا

 نيمدختسملا عيمج ريياعملا لمشت نأ ىلع ةيجهنملا هذه دعاستسو .صاخشألا نم نكمم ددع ربكأل هلماش نوكت

 يتلا لولحلا نأ تفوسوركيام ىرت .]٣[ ]٢[نسلا رابكو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صوصخلا هجو ىلعو ءانثتسا الب

 نم ربكأ ةنيع تطغ ةريبك ةدئاف اهنم جتن ،نيمدختسملا نم ةنيعم تائفب ةصتخملا ميماصتلا نم تنوكت

 ]٣[ .نيمدختسملا
 

 نكمي يتلا تامدخلا وأ / و تاجتنملا ميمصت" :هنأب لماشلا ميمصتلا )2005( ريياعملل يناطيربلا دهعملا فّرعي

 .صصختم ميمصت ىلإ ةجاحلا نود ...صاخشألا نم لوقعمو نكمم ددع ربكأ لبق نم اهمادختساو اهيلإ لوصولا

".]٤[ 

 ،ةيؤرلا :نيمدختسملا تائف يف ريكفتلا دنع رابتعالا نيع يف اهعضو بجي لماشلا ميمصتلل تاقاطن عبرأ كانه

 ، بيولا ىوتحمل لماش ميمصتلا ةيجهنم ذيفنت لالخ نم .ةيمألا وحمو ملعتلا ةبوعص ،ةيكرحلا تاراهملا ،عامسلا

 نكميو ةيقطنم همدقت يذلا جتنملا وأ ةمدخلا مادختسا وأ بيولا ىوتحم حفصت ةبرجتب عاتمتسالا ةيناكمإ لعجت كنإف

 مهتاردق تفلتخا امهم ةمدخلا وأ جتنملا مادختسا يف قحلا عيمجلل نأ ينعت لماشلا ميمصتلا ةيجهنم ذاختا .اهثودح

 .مهتاجايتحا تعونت اهمو

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 نيمدختسملا تائف
 

 لثميو ،ةيئانثتسا فورظ وأ ةيحص تالاح بسحب وأ ةصصخم تاجايتحا مهيدل تنوكت نيذلا نيمدختسملا عيمج

 .لماشلا ميمصتلا مهلمشي نيذلا نيمدختسملا تائف ىلع ةلثمأ يلاتلا لودجلا
 

 )persona( لماشلا ميمصتلا نيمدختسم تائف ىلع ةلثمأ

 تائف

 نيمدختسملا
 ملعتلاو ةثداحملا تاراهم ةيكرحلا تاراهملا عامسلا ةيؤرلا

 صصخم جايتحا
 فعض وأ ناولألا ىمع

 ةيؤرلا يف
 ةءارقلا يف رسع ةدحاو دي هيدل عمسلا نادقف

 تقؤم جايتحا
 رثوت هتقؤم ةيحص ةلاح

 ةيؤرلا ىلع

 رثوت هتقؤم ةيحص ةلاح

 عمسلا ىلع
 ةرجنحلا يف باهتلا ديلاب رسك

 فورظ

 ةيئانثتسا
 زيكرتلا مدعو تتشتلا

 ناكم يف مدختسملا دوجو

 ةيلاعلا تاوصألاب حمسي ال

 ةدحاو دي مدختسي

 لمحب ىرخألا ديلا لاغشنال

 ءيش

 ديدج ملعتم

 
 نكمي تاقاطنلا هذه لخاد نيمدختسملا لبق نم لوصولل لباقلا ميمصتلا نإف لماشلا ميمصتلا ةيجهنم بسحبو

 عطقم يف )caption( نمازتم صن مادختسا :لاثملا ليبس ىلع .ربكأ لكشب يلمع وأ ضعبلل يساسأ نوكي نأ

 تاينقتلا مادختساب مهل ةيصنلا ةخسنلا ةءارق نم ةصاخلا تاجايتحالا يوذ دعاسي دق لجسم توصو ويديف

 ،ةيلاعلا تاوصألا هيف عنمي وأ محدزم ناكمب دجاوتملا مدختسملاو هتقؤم ةيحص ةلاح هيدل نم دعاست دقو ةدعاسملا

 .تامولعم نم هميدقت متي ام مهفل ويديفلا عم ةرفوتملا ةيصنلا ةخسنلا ةءارق نم ،ةغلل ديدجلا ملعتملا وأ
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 بيولا ىوتحمل ةمدخلا ميدقت تاونق
 

 ًايساسأ ًابلطم تاقيبطتلاو لومحملا ةزهجأ تحبصأ نأ دعب ةصاخو بيولا ىوتحمل تامدخلا ميدقت تاونق ددعتل ًارظن

 تاجتنملا كالم موقي نأ يرورضلا نم كلذل ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا اهمهأو عمتجملا حئارش عيمجل

 يف اهقيقحتو ةفلتخملا عمتجملا حئارشل ةعونتملا تاجايتحالاو لوصولا ةيلباق تابلطتم ةفرعمب نيروطملاو ةيمقرلا

 .بيولا تاقيبطت وأ بيولا تاحفصتم قيرط نع مدقت يتلا ةمدخلا ميدقت تاونق عيمج

 

 اهريياعمو ةدمتعملا لماشلا ميمصتلا ئدابم رداصم
 بيولا ىوتحمل لوصولا ةيلباق ققحت يتلا ميمصتلا ئدابم ىلع يلك لكشب دامتعالا مت دقف ،ًاقبسم هركذ مت امك

)WCAG 2.1( ةيملاعلا بيولا ةكبش داحتا نم ةرداصلاو )W3C( نييوتسملا ريياعم قيقحتب يصونو A وAA تامدخلل 

 يف اهيلع عالطالا نكمي ،نيمدختسملا نم نكمم ددع ربكأل لماش بيو ىوتحم ىلإ لوصولل ةينورتكلإلا ةيموكحلا

 /https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref :يلاتلا طبارلا

 

 ماع لكشب لماش بيو ىوتحمل لوصولا ققحت يتلاو لبأ ةكرش نم ةرداصلا ريياعملاو ئدابملا ضعب انفضأ امك

 و  VoiceOver :لثم صاخ لكشب لبأ اهجتنت يتلا ةزهجألا لخاد ةجمدملا تايجمربلاو تاودألل اهمعد ىلإ ةفاضإلاب

closed captioning و Siri  و Speak Screen نكمي ،لوصولا ةيلباق معدل اهمادختسا نم نيروطملا نكمت يتلاو 

 :اهمادختسا ةقيرطو اهيلع فرعتلل ةيلاتلا طباورلا مادختسا

 :يلاتلا طبارلا ىلع عالطالا نكمي لبأ ةكرش نم ةرداصلا ريياعملاو ئدابملل

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility/overview/introduction/ 

Appkit لبأ تاقيبطتب ةصاخلا: ion/appkit/accessibilityhttps://developer.apple.com/documentat 

UIkit لبأ ةزهجأل مدختسملا تاهجاوب ةصاخلا: https://developer.apple.com/documentation/uikit/accessibility 

Sirikit: guidelines/siri/overview/introduction-einterfac-https://developer.apple.com/design/human/ 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 :يلاتلا طبارلا ىلع عالطالا نكمي ديوردنأ ةكرش نم ةرداصلا ريياعملاو ئدابملل

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006564?hl=enhttps://developer.android.com/gu

ide/topics/ui/accessibility/index.html 

 

 :لوصولا ةيلباق ريياعمو تاسايس
 :ةيساسأ ئدابم ٤ لمشت WCAG 2.1 ـل ميمصتلا ئدابم

 

كاردإلا ةلوهس  ليغشتلل ةلباق   مهفلا ةلهس   هنيتم    

 

 نع ةرابع( حاجن ريياعم ىلإ تايصوتلا هذه نم لك ميسقت متي .هيصوت ١٢ نم WCAG 2.1 ميمصت ئدابم نوكتتو

 .لوصولل لباقلا و لماشلا ميمصتلا ئدابم قيقحتل ةمدقملا ةمدخلا يف رفوتت نأ بجي يتلاو )تاجايتحاو تابلطتم

 .WCAG 2.1 يف اهب ةطبترملا ئدابملا سفن تحت لبأ ةكرش عقوم نم حاجنلا ريياعم ةفاضإ مت

 

 .لوصولا ةيلباق قيقحتل تايوتسم ةثالث ىلإ تايصوتلا هذه فينصت ًاضيأ مت

 AAA مدقتملا ىوتسملا AA يساسألا ىوتسملا A ىندألا ىوتسملا

 نم ىندألا دحلا ىوتسملا اذه ددحي

 .لوصولا ةيناكمإ

 اًعويش رثكألاو طسوتملا ىوتسملا

 .هب ىصوملا ىوتسملا وهو

 نكمي ىوتسم بعصأو ىلعأ

 يعسلاب حصنُي ال .هيلع لوصحلا

 ال هنأل AAA لماكلا لاثتمالا قيقحتل

 AAA حاجن ريياعم عيمج ةيبلت نكمي

 .ىوتحملا ضعبل

 
 .لوصولا ةيلباق قيقحتل بلطتمك AAو A ىوتسملا دامتعا مت ،ةيناطيربلا ةموكحلل بيولا تامدخ يف *

    ٤ ٣ ٢ ١ 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 :WCAG 2.1 ميمصتلا ئدابم
 

كاردإلا ةلوهس    نيمدختسملا لبق نم اهتظحالمو اهكاردإ نكمي مدختسملا ةهجاو تانوكمو تامولعملا نوكت نأ بجي 

 
# 

WCAG 
 ىوتسملا تايصوتلا

# 

WCAG 
 حاجنلا ريياعم

 ىوتحم يأل ليدب صن ريفوت ١.١

 هفصو نكمي ثيحب يصن ريغ

 لبق نم عومسم لكشب

 assistive( ةدعاسملا تاينقتلا

technology( نم هتءارق وأ 

 .نيمدختسملا لبق

 

A ١.١.١ o مسر وأ ططخمك وأ روص وأ ويديفك ضرعي ىوتحملا ناك اذإ 

 ىوتحملل ًاقيقد اًفصو مدقي ليدب صن ميدقت بجيف ينايب

 لقنو هعامسو ىوتحملا ةيؤر ةبرجت لاصيإل يصنلا ريغ

 لماعتو ،ةدعاسملا تاينقتلا يمدختسمل هيف تامولعملا

 :لثم ةفلتخم قرطب ةيلاتلا تالاحلا

o مكحت رصنع نع ةرابع ىوتحملا ناك اذإ )control( لبقي وأ 

 مساب فصوي نأ بجي هنإف ،)input( مدختسملا نم تالخدم

 .هنم ضرغلا ددحي

o ويديف لثم ددحم نمزب مدقي ىوتحم نع ةرابع ىوتحملا ناك اذإ 

 نكمي ال نيرمت وأ رابتخا ناك وأ رشابم يتوص ىوتحم وأ

 هنإف ةددحم هيلعافت ةبرجت ءاشنإ ىلإ فدهي وأ صنب هلادبتسا

 .هنم ضرغلا ددحي ريصق يصن فصو ريفوت بجي

o نع ةرابع ىوتحملا ناك اذإ CAPTCHA ليدب صن ريفوت متيف 

 ةحفص نأ نم دكأتلا متي امك CAPTCHA نم ضرغلا فصي

 ةليدب قرط مدختست ةيفاضا CAPTCHA ىلع يوتحت بيولا

 .ضرغلا سفن مدخت ةفلتخمو

 ١ 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

o ميمصتلا ضارغأل طقف مدختسي ىوتحملا ناك اذإ 

 ةمالع عضو بجي هنإف هلهاجت نكميو ةفرخزلاو قيسنتلاو

 تاينقتلا ةطساوب هلهاجت متي ثيحب ىوتحملا ىلع

 .ةدعاسملا

 ةددعتملا طئاسولل ليدب ريفوت ١.٢

 وأ ويديفلا عطاقم لمشتو

 .امهالك وأ ةيتوصلا عطاقملا

A ًاقبسم لجسملا يتوصلا ىوتحملا صخي اميف ١.٢.١:  

o هيصن هخسن ريفوت )transcript( نم هميدقت متي ام لداعت 

 ."يتوصلا عطقملا" يف تامولعم

A ١.٢.٢ o نمازتم صن ريفوت )caption("متي يذلا "يتوصلا عطقملل 

 يصن ىوتحمل ليدب يتوصلا ىوتحملا ناك ةلاح يف الا هضرع

 ."ًاقبسم حضوم"

AAA ١.٢.٦ o ةيتوصلا عطاقملا" لكل ةراشإلا ةغلب ةمجرت ريفوت". 

A و ١.٢.١ 

١.٢.٣ 

  :ًاقبسم ةلجسملا "ويديفلا عطاقم" صخي اميف

o يف تامولعم نم هميدقت متي ام لداعت هيصن هخسن ريفوت 

 متي ام فصي يتوص عطقم ريفوت وأ "ويديفلا عطقم"

 .هضرع

AA ١.٢.٥ o ةيتوص ةيفلخ ريفوت )Audio description( ضرعي ام فصت 

 ."ويديفلا عطقم" يف

AAA ١.٢.٧ o يتوص عطقم ريفوت )Extended Audio description( لصفنم 

 ."ويديفلا عطقم" فصول ليدبك يفاضإ

AAA ١.٢.٨ o هيصن هخسن ريفوت )transcript( ويديفلا عطاقم" لكل". 

AA هرشابم ضرعت يتلا عطاقملا صخي اميف ١.٢.٤: 

o نمازتم صن ريفوت )caption( "رشابملا يتوصلا عطقملل" 

 .هضرع متي يذلا

AAA ١.٢.٩ o يف هميدقت متي ام لداعت تامولعملا ضرعل ليدب ريفوت 

 ."رشابملا توصلاو ويديفلا عطقم"



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 فيكتلل لباق ىوتحم ءاشنإ ١.٣

 ةفلتخم قرطب هميدقت نكميو

 يف هضرع لاثملا ليبس ىلع(

 ريثأتلا نود )طسبأ ططخم

 ىوتحملا وأ ةينبلا ىلع

 .يتامولعملا

A ١.٣.١ o ةلص اذو حضاوو يقطنم لكشب ةينبم عقوملا ةلكيه نوكت نأ 

 .ةبسانملا HTML tags مادختساب اهاوتحمب

o مادختسا <table> لودج لكشب ضرعت يتلا تانايبلل. 

o ةيمست عضو "label" لاخدإلا لقحب ةطبترم. 

o جذومن يف يتلا لثم اهضعبب ةطبترملا رصانعلا عيمجت 

 عيمجت وأ fieldset/legend مادختساو ”form" لاخدإلا

 ةقيرطب اهتءارق نكمي ىتح اهب ةطبترملا روصلاب صوصنلا

 .ةدعاسملا تاينقتلا مادختساب ةحيحص

A ١.٣.٢ o ضرع هيف متي يذلا لسلستلا رثؤي امدنع :ىنعم اذ لسلست 

 اًيجمرب حيحص ةءارق لسلست ديدحت نكمي ،هانعم ىلع ىوتحملا

 يف ثدحت يتلا تارييغتلا نع رظنلا ضغب تباث هيلع ظافحلاو

 .طخلا مجح ةدايز لثم ةحفصلا

A ١.٣.٣ o الأ :"ةدحاو ةساح ىلع دمتعت يتلا" ةيسحلا صئاصخلا 

 مهفل مدختسملل ةمدقملا ةيصنلا تاميلعتلا زييمت دمتعي

 لكش ةيؤر لثم ةدحاو ةساح مادختسا ىلع بولطملا ءارجإلا

 :لاثملا ليبس ىلع ،هاجتا وأ عقوم وأ مجح وأ نول زييمت وأ

 يف تاميلعتلا أرقا وأ ةعباتملل ددحم زمر ىلع رقنلاب راعشإلا

  ... نميألا دومعلا

o لعجل طقف توصلا مادختسا نع ءانغتسالا لضفألا نم 

 لثم هنم بولطملا ءارجإلا وأ تاميلعتلا مهفي مدختسملا

 .أطخلا تاهيبنتل توص ليغشت

AA ١.٣.٤ o هاجتاب هددحم ضرع ةقيرطب ىوتحملا دييقت متي الأ :هاجتالا 

 .اًيرورض كلذ نكي مل ام ،يقفأ وأ يدومع ًالثم ،دحاو

AA ١.٣.٥ o نم ضرغلا ديدحت اًيجمرب نكمي :لاخدإلا لوقح نم ضرغلا 

 مدختسملا نم ةيصخش تامولعم بلطت يتلا لاخدإلا لوقح

 كلذ مادختساو )]٦[ مقر يثحبلا ردصملا يف ةروكذملا(



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ةدعاسم زومر ضرع وأ ًالثم يئاقلتلا لامكإلا حارتقال

 ةقيرطب بولطملا حيضوتل ةدعاسملا تاينقتلا مادختساب

 .ةفلتخم

o )عم بسانتت حيتافم ةحول ضرع متي )ةلومحملا ةزهجألل صاخ 

 ةحول يف @ ضرع وأ طقف ماقرا الثم هلاخدإ بولطملا

 .ينورتكلا ديرب لاخدا بولطم ناك ةلاح يف حيتافملا

  AAA ١.٣.٦ o مادختسا HTML5 regions وأ ARIA landmarks ءازجأ فيرعتل 

 .ةحفصلا

o ARIA landmarks تانوكم فيرعت ةيلمع نيسحتل مدختست 

 .HTML ةغل يف مدختسملا ةهجاو

١.٤ 

  

  

  

 

 ةيؤر ريسيت :زييمتلا ةيلباق

 نيمدختسملل ىوتحملا عامسو

 ةيمامألا ةهجاولا لصفب كلذو

 .ةيفلخلا ةهجاولا نع

A ١.٤.١ o ةيرصبلا ةليسولا هرابتعاب نوللا لمعتسي ال :نوللا لامعتسا 

 هذاختا بجي ءارجإ ىلإ ةراشإلل وأ تامولعملا حيضوتل ةديحولا

 لثم ًايئرم ًارصنع زيمتل وأ مدختسملا نم ةباجتسالا زيفحتل وأ

 هريغ وأ يصن ليدب رفوت بجيف ،فاقيإلاو ليغشتلا حيتافم

 .ةمولعملا مدختسملا هنم كرديل

Apple Accessibility 

Guidelines 

o رفوت ثيح ماظنلا يف ةفرعملا حيتافملا مادختسا لضفي 

 رزلا ناك اذإ ام هنم مدختسملا كرديل يزمر فرح ضرع ةيصاخ

 .نوللا زييمت ىلع دامتعالا نودب فاقيإلا وأ ليغشتلا ديق

Apple Accessibility 

Guidelines 

o لبأ لثم ةزهجألا لخاد ةفرعملا ناولألا ىلع دامتعالا نكمي 

 وأ نيابتلا ةدايز لثم لوصولا ةيلباقل ةصصخم تادادعإ ريفوتل

 .ناولألا دعاست ةيصاخ يهو ناولألا سكع

Apple Accessibility 

Guidelines 

o ناولألا ىمع نم نوناعي نيذلا نيمدختسملا نم ديدعلا دجي 

 رمحألا وأ ،يلاقتربلاو قرزألا نوللا نيب زييمتلا يف ةبوعص

 بنجت كلذل .)يدامرلا نم رضخألاو رمحألا وأ( رضخألاو

 ةديحولا ةقيرطلا اهرابتعاب هذه ناولألا تابيكرت مادختسا

 نم ًالدب ،لاثملا ليبس ىلع .نيتميق وأ نيتلاح نيب زييمتلل



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 مدع عضو ىلإ ةراشإلل ءارضخلاو ءارمحلا رئاودلا مادختسا

 رمحأ عبرم مادختسا كنكمي ،تنرتنإلاب لاصتالا وأ لاصتالا

 ]٥[ .ءارضخ ةرئادو

A ١.٤.٢ o بيولا ةحفص يف توصلا ناك اذإ :توصلا يف مكحتلا 

 فاقيإل ةيلآ دوجو بجيف ٍناوث ثالث نم رثكأل ايلآ لغتشي

 نع ةلقتسم ةقيرطب توصلا ىوتسم يف مكحتلل وأ توصلا

 .ليغشتلا ماظن اهرفوي يتلا

AA ١.٤.٣ 
o نأ بجي صن روص وأ صنل يرصبلا ضرعلل :)ىندأ( نيابَت 

 :يلي ام ءانثتساب ،لقألا ىلع 4.5:1 نيابَتلا ةبسن نوكت

o بجي نيابَتلا ةبسن نإف ًاريبك صنلا ةروص وأ صنلا مجح ناك اذإ 

 .لقَألا ىلع 3:1 ب نوكت نأ

o نم اءزج هنوكل ةيمهأ اذ سيل صنلا روص وأ صنلا ناك اذإ 

 ريغ وأ ًايفرخز اءزج وأ ةطشنلا ريغ مدختسملا ةهجاو تانِّوكُم

 امهل نوكي ال رخآ يرصب ىوتحم تاذ ةروص نم ًاءزج وأ يئرم

 .نيابت طرش

 هل سيل ةمالع وأ راعش نم ًاءزج نوكي يذلا صنلا :تاراشلا *

 )١( ةروصلا رظنا .ىندأ نيابت طرش

AAA ١.٤.٦ 
o يئرملا ضرعلا نيابت ةبسن نوكت نأ بجي :)نسحم( نيابت 

 تالاحلا ءانثتساب ،لقألا ىلع 7:1 صنلا ةروصل وأ صنلل

 :ةيلاتلا

o  نيابت ةبسن نإف ًاريبك صنلا ةروص وأ صنلا مجح ناك اذإ 

 .لقألا ىلع 4.5:1 لداعت

o نم اءزج هنوكل ةيمهأ اذ سيل صنلا روص وأ صنلا ناك اذإ 

 ريغ وأ ًايفرخز اءزج وأ ةطشنلا ريغ مدختسملا ةهجاو تانِّوكُم

 امهل نوكي ال رخآ يرصب ىوتحم تاذ ةروص نم ًاءزج وأ يئرم

 .نيابت طرش



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 اءزج نوكي يذلا صنلل ىندأ نيابت ُّيَأ طرتشي ال :تاراشلا *

 .ةمالع وأ راعش نم

AA ١.٤.١١ 
o ةهجاو تانوكمل نوكي :يصن ريغلا ىوتحملل نيابتلا 

 تايوتحملا وأ )inactive( هطشن ريغلا ادع ام ،مدختسملا

 ال نيابت ةبسن ،ةينايبلا موسرلا ءازجأ وأ زومرلا لثم ةيئرملا

 .ةرواجملا ناولألاب ةنراقم 3:1 نع لقت

 ءزج لكل نيابتلا ديدحت متي ةدقعملا ةينايبلا موسرلا :ةظحالم *

 .هدحاو هعومجمك سيلو اهنم

AA صوصنلا دعابت ١.٤.١٢: 

o لقألا ىلع طخلا مجح نم ةرم ١.٥ نع ديزي امب رطسلا عافترا. 

o طخلا مجح فعض نع لقي ال امب تارقفلا نيب دعابتلا. 

o لقألا ىلع طخلا مجح نم ةرم )٠،١٢(  ـب فورحلا دعابت. 

o لقألا ىلع طخلا مجح نم ةرم )٠،١٦( ىلإ تاملكلا دعابت. 

 )Focus( زيكرتلا وأ Hover هيلع ريرمتلا ةلاح يف ىوتحمل ءافخإ وأ روهظ ١.٤.١٣ 

 ةيلباق يف لكاشم ببسي دق حيتافملا ةحول نم وأ سواملاب

 : ـب اهلح نكميو لوصولا

o ناكم كيرحت نودب يفاضإلا ىوتحملا روهظ ءاغلإ ةيناكمإ 

 .زيكرتلا ءاغلإ نودبو سواملا رشؤم

o يذلا يفاضإلا ىوتحملا قوف سواملا رشؤم روهظ نوكي نأ 

 .هئافخا مدعو ريرمتلا دعب هروهظ متي

o وأ ريرمتلا ناكم رييغت متي ىتح ًارهاظ لضي يفاضإلا ىوتحملا 

 دعي مل ةلاح يف وأ مدختسملا لبق نم هءاغلإ وأ زيكرتلا

 .)invalid( ةيمهأ اذ ىوتحملا

 ١.٤.٤ 
o ةيزمرلا فورحلا وأ صنلا مجح رييغت نكمي :مجحلا ريغتم صن 

)glyps( 200 دودح ىلإ ةدعاسملا تاينقتلا ىـلع دامتعالا نود 

 صئاصخلا وأ هعاطتقا لثم ىوتحملا ىلع ريثأتلا نودب ةئاملاب



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ًايقفأ ريرمتلاب مدختسملا موقي نأ نودبو هل ةيفيظولا

)Horizontal scroll( ةسدعلا مادختساك ،ىوتحملا لماك ةءارقل 

 .)zoom in( صنلا مجح ريبكت وأ ةربكملا

Apple Accessibility 

Guidelines 

o قماغ وأ يداع صنلا لقث نوكي نأ لضفي )regular or heavy 

font weights( ةفيفخلا  طوطخلا مادختسا بنجت متي نأو 

 .UltraLight, Thin, and Light :لثم اهتيؤر بعصي يتلا

Apple Accessibility 

Guidelines 

o امدنع اًديج ودبيو حيحص لكشب بيجتسي كقيبطت نأ نم دكأت 

 ةيناكمإ تادادعإ نم قماغلا صنلا نيكمتب نومدختسملا موقي

 .لبأ ةزهجأب ةرفوتملا لوصولا

Apple Accessibility 

Guidelines 

o كقيبطت نكي مل ام :ةءورقم ةصصخملا طوطخلا نأ نم دكأت 

 ةمالعلا ضارغأ لثم ،صصخم طخ ىلإ ةسام ةجاح يف

 ًةداع لضفألا نمف ،ةزيمم باعلأ ةبرجت ءاشنإل وأ ةيراجتلا

 ضعب يف بعصلا نم نوكي دقف ماظنلا طوطخ مادختسا

 اًطخ مدختست تنك اذإ .ةصصخملا طوطخلا ةءارق نايحألا

 .ًاريغص همجح ناك ول ىتح ،هتءارق ةلوهس نم دكأتف ،اًصصخم

Apple Accessibility 

Guidelines 

o مادختسا بنجت )full justification( لعجت ثيح تارقفلا يف 

 صنلا ةءارق نيمدختسملا نم ديدعلا ىلع بعصلا نم

 .right or left justification مادختساب حصني .هيف زيكرتلاو

Apple Accessibility 

Guidelines 

o يصن عطقمل ةريبكلا فورحلا وأ لئاملا طخلا مادختسا بنجت 

 طارفإلا نكلو ديكأتلاب ةيلامج يطعي اهمادختسا نا ثيح ليوط

 .ةبعص صنلا ةءارق لعجي اهمادختسا يف

Apple Accessibility 

Guidelines 

o صن تحت طخ لثم ،اهزييمت نكمي ةقيرطب طباورلا راهظإ 

 ةليسولا نوكي الأ ىلع نوللا مادختسا نكمب امك .طبارلا

 ناولألا ىمعب نوباصملا نكمتي ال دقف طباورلا زييمتل ةديحولا

 .اهزييمت نم



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

AA ١.٤.٥ 
o روصلاب هلادبتسا نع ًاضوع يصنلا ىوتحملا مادختسا لضفي 

 )logo( تاراعشلا لثم ةمولعملا حيضوتل ايرورض نكي مل ام

 .typography ضرعل وأ )Brand name( تامالعلا تايمسمو

AAA ١.٤.٩ o ةلاح يف وأ ةفرخزلاو ميمصتلل طقف روصلا مدختست نأ بجي 

 لثم ةمولعملا حيضوتل ًايرورض ةروصك صنلا ضرع ناك

 وأ )Brand name( تامالعلا تايمسمو )logo( تاراعشلا

 ..typography ضرعل

AAA 

 

١.٤.٧ o ةيفلخ وذ وأ جيجض ببست ال توصلا ةيفلخ نوكت نأ بجي 

 يتوصلا عطقملا زييمت نكمي ىتح ،اًدج هضفخنم توص

 .ةلوهسب رهاظلا

AAA 

 

 :صوصنلا نم ةعومجم ضرعل ١.٤.٨

o مدختسملا لبق نم صوصنلاو ةيفلخلا نول صيصخت نكمي. 

o فرح ٨٠ نع ديزي ال صنلا ضرع. 

o ةفاسم نع لقت ال تارقفلا لخاد رطسألا نيب ةفاسملا لعج 

 .رطسألا نيب امم فصنو ةرمب رثكأ تارقفلا نيبو فصنو

o ىلإ ةدعاسم ايجولونكت دامتعا نود صنلا مجح رييغت نكمي 

 وأ هعاطتقا لثم ىوتحملا ىلع ريثأتلا نود ةئاملاب 200 دودح

 ريرمتلاب مدختسملا موقي نأ نودبو هل ةيفيظولا صئاصخلا

 .ىوتحملا لماك ةءارقل )Horizontal scroll( ًايقفأ

AA ١.٤.١٠ o وأ ىوتحملا ىلع ريثأتلا نودب ةحفصلا مجح رييغت نكمي 

 ريرمتلاب مدختسملا موقي نأ نودبو ةيفيظولا صئاصخلا

 .ةحفصلا تايوتحم نيب لقنتلل ًايقفأو ًايدومع نيهاجتالاب

 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 ]٥[  apple accessibility guidelines نم صنلا لقثو مجح بسحب نيابتلا ميق :1  ةروصلا

 
 
 

ليغشتلل ةلباق   .لمعت تالقنتلاو مدختسملا ةهجاو تانوكم نوكت نأ بجي 

 
# 

WCAG 
 ىوتسملا تايصوتلا

# 

WCAG 
 حاجنلا ريياعم

 ةحولل لوصولا ةيلباق ٢.١

 حيتافملا

 

A ٢.١.١ o  اهب مكحتلاو اهل لوصولا نكمي ةحفصلا يف ةيفيظولا صئاصخلا لك 

 ةكرح اهزاجنا بلطتي يتلا فئاظولا ادع ام حيتافملا ةحول مادختساب

 .رحلا مسرلا لثم ةنيعم

 A ٢.١.٢ o ةلباقلا ةحفصلا رصانع عيمج ىلإو نم لاقتنالا مدختسملل نكمي 

 .طقف حيتافم ةحول مادختساب لقنتلل

 AAA ٢.١.٣ o ةحول مادختساب اهب مكحتلا نكمي ةيفيظولا ةحفصلا صئاصخ لك 

 .حيتافملا

 A ٢.١.٤ o ةلباقلا فورحلا مادختساب حيتافملا ةحولل تاراصتخا ريوطت مت اذإ 

 وأ ماقرألا وأ ميقرتلا تامالع وأ ةريغصلا وأ ةريبكلا فورحلا( ةعابطلل

 حاتفم نييعت ةداعإ وأ متي يذلا ءارجإلا ليطعت نكميف ،)زومرلا

 ٢ 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ةلاح يف طقف اهليعفت وأ اهتعابط نكمي ال حيتافم ىلإ راصتخالا

 .اهب ةطبترملا مدختسملا ةهجاو تانوكم ىلع زيكرتلا

 يفاك تقو ريفوت ٢.٢

 ةءارقل مدختسملل

 ىوتحملا مادختساو

A ٢.٢.١ o تارايخ مدختسملا حنم متي ،ينمز دح قيبطتلا وأ ةحفصلل ناك اذإ 

 يتلا ثادحألا ادع ام .هديدمت وأ تيقوتلا طبض ةداعإ وأ هفاقيإل

 ينمزلا دحلا ناك اذإ وأ ،دازملا لثم اهل ًابلطتم ينمزلا دحلا نوكي

 .ةعاس 20 نم لوطأ

 A ٢.٢.٢ o موسرلا لثم( يئاقلت لكشب كرحتملا ىوتحملا ليغشت فاقيإ نكمي 

 هفاقيإ وأ ٍناوث 5 نع ديزت ةدمل رمتست يتلا )ويديفلا وأ ةكرحتملا

 .مدختسملا لبق نم هؤافخإ وأ ًاتقؤم

o هؤافخإ وأ ًاتقؤم هفاقيإ وأ ىوتحملل يئاقلتلا ثيدحتلا فاقيإ نكمي 

 .اهتلودج ةداعإ وأ مدختسملا لبق نم

 AAA ٢.٢.٣ o هينمز دويق وأ ددحم تقو اهل سيل ةيفيظولا صئاصخلاو تايوتحملا 

 .ةددعتملا طئاسولا ادع ام

 AAA ٢.٢.٤ o تاثيدحت وأ تاهيبنت نم هقيعي ام فقوي وأ مدختسملا لجؤي نأ نكمي 

 لاصتإلا نادقف لثم ةئراط تالاحب ةطبترملا ادع ام اهريغو تاحفصلا

 ... خلا ،ةيحص وأ هينمأ تاريذحتب ةطبترملا وأ

 AAA ٢.٢.٥ o ةعباتملاو اهتداعإ مدختسملل نكمي ،ققحتلا ةسلج ةيحالص تهتنا اذإ 

 .اهقبست يتلا ةحفصلا نم تانايب يأ نادقف نود

 AAA ٢.٢.٦ o تانايبلا نادقف ىلإ يدؤت دق ةلهم يأ نم نيمدختسملا ريذحت بجي، 

 نم طاشن يأ نودب ةعاس 20 نم رثكأل تانايبلاب ظافتحالا متي مل ام

 .مدختسملا

 نم ىوتحم ممصت ال ٢.٣

 دق هنأ فورعملا

 دودر وأ تابون ببسي

 ةيدسج لعف

A ٢.٣.١ o ضموي ءيش يأ ىلع بيولا تاحفص يوتحت الأ لضفي )Flashes( 

 مجحب تاضمولا تناك ةلاح يف ادع ام ةيناثلا يف تارم ثالث نم رثكأ

 نم ريثكلا ىلع يوتحي الو ضفخنم نايبت تاذو ةيافكلا هيف امب ريغص

 .رمحألا نوللا

 AAA ٢.٣.٢ o ةيناثلا يف تارم ثالث نم رثكأ ةحفصلا ىوتحم ضموي الأ بجي. 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 AAA ٢.٣.٣ o ةيرورضلا ريغ ةكرحلاو ةكرحتملا موسرلا ليطعت نيمدختسملل نكمي 

 ةكرحلا تناك اذإ ادع ام اهعم مدختسملا لعافت دنع اهليغشت متي يتلا

 .ةبولطملا ةيفيظولا صئاصخلا وأ ىوتحملا حيضوتل ةيرورض

 ةدعاسمل قرط ريفوت ٢.٤

 يف نيمدختسملا

 ىلع روثعلاو لقنتلا

 ديدحتو ىوتحملا

 .مهناكم

٢.٤.١ A o بيولا تاحفص ىلع رركتت يتلا تايوتحملا يطختل طبار ريفوت. 

o رابتعا نكم heading structure ديدحت وأ / و page regions / 

landmarks يف موعدم ريغ اهب لقنتلا نأل اًرظن نكل ةيفاك ةينقت 

 معدل اهيلا ةفاضإلاب "يطخت" طبارب يصوي ،تاحفصتملا مظعم

 .هجو لضفأ ىلع نيرصبملا حيتافملا ةحول يمدختسم

 ٢.٤.٢ A o صاخ ناونع اهل بيولا ةحفص )unique( ىوتحم فصول يفاك 

 .هنم ضرغلا وأ ةحفصلا

 ٢.٤.٣ A o لاخدإلا جذامنو طباورلا لثم لقنتلا رصانع بيترت )form(، خلا 

 هتءارق دنع ًايقطنم نوكي ىتح ىنعم اذو يقطنم لسلستب

 .ةدعاسملا تاينقتلا مادختساب

 ٢.٤.٤ A o يلاقتنا رصنع يأ نم ضرغلا ديدحت نكمي )link( نم وأ ىمسملا نم 

 وأ قباس ناونع لثم هب ةطيحملا رصانعلا ىلإ ةفاضإ ىمسملا

 .ةمئاق لثم هب ةطبترملا رصانعلا

o ةيلاقتنالا رصانعلا زييمت ةلوهسب نكمي )links( ىمسملا سفنب يتلا 

 .ةفلتخم عقاوم ىلإ لقتنتو
 ٢.٤.٥ AA ناتنثا رفوتتو عقوملل ىرخالا بيولا تاحفص ىلع روثعلل ةددعتم قرط رفوتت 

  :عقوملا يف لقألا ىلع هاندا روكذملا نم

o ةلصلا تاذ ىرخألا تاحفصلاب ةمئاق. 

o  تايوتحملا لودج. 

o عقوملا ةطيرخ. 

o عقوملا يف ثحب. 

o ةحاتملا بيولا تاحفص عيمجب ةمئاق. 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ٢.٤.٦ AA o ةحفصلا تايوتحم نيوانع )headings( تايمسملاو )labels( هيفاك 

 .هنم ضرغلا وأ ىوتحملا فصول
 ٢.٤.٧ AA o نكميف حيتافملا ةحول مادختساب مدختسملا ةهجاوب مكحتلا دنع 

 حيتافملا ةحول زيكرت ىلع يوحي يذلا رصنعلا زييمت مدختسملل

)keyboard Focus( )ءانثأ كناكم ةيؤر كنكمي ،لاثملا ليبس ىلع 

 .)tab مادختساب ةحفصلا ربع لقنتلا
 ٢.٤.٨ AAA o ديدحت لالخ نم ًالثم عقوملا يف هناكم ةفرعم مدختسملل نكمي 

 عقوملا ديدحت وأ عقوملا ةطيرخ نم وأ breadcrumbs ةحفصلا راسم

 ةطبترملا تاحفصلاب ةحفصلا ةقالع وأ ةيسيئرلا ةمئاقلا نم يلاحلا

 لوصحلل تاوطخلا نم ةلسلس نيب نم ةيلاحلا ةوطخلا ديدحت لثم اهب

 وأ progress  bar مادختسا لاثملا ليبس لع( ةنيعم ةمدخ ىلع

checklist(.  
 ٢.٤.٩ AAA o يلاقتنا رصنع لك نم ضرغلا ديدحت نكمي )link( ىمسملا نم. 

o ةيلاقتنا رصانع دجوت ال )links( عقاوم ىلإ لقتنتو ىمسملا سفنب 

 .ةفلتخم
 ٢.٤.١٠ AAA o ةحفصلا يف تايوتحملا نيوانع مدختست )heading( فيرعتو بيترتل 

 .عقوملاب ةصاخلا تامولعملا ةلكيهل ةبسنلاب ةحفصلا ءازجأ

 قرط مادختسا ةيناكمإ ٢.٥

 ةحول ريغ لاخدإلل ىرخأ

 Input( حيتافملا

Modalities( 

٢.٥.١ A o ةيفيظولا صئاصخلا مدختست ال :مدختسملا ةكرح ىلع دمتعت فئاظو 

 طاقن يف كيرحتلا لثم ةدقعم ةقيرطب كيرحتلا ىلع دمتعت يتلا

 )multipoint or path based gesture( ددحم راسم ربع وأ ةددعتم

 نم ريثكل ًايدحت لكشت ثيح فدهلا ةباصإل ةرركتم تاطغض مادختساك

 نكميو بولطملا لكشلاب اهمامتإل ةيساسأ تناك اذإ الإ سانلا

 لثم لهسأ قرط مادختساب اهذيفنت نكمي يتلا فئاظولاب اهلادبتسا

 .)single pointer( ةدحاو هرمل طغضلا وأ رقنلا

 
 

٢.٥.٢ A o ئطاخلا لاخدإلا عنمل ثدحلا ديق ءارجإ ءادأ نع عجارتلا وأ ءاغلإ ةيناكمإ 

 .نيمدختسملا تائف ضعب لبق نم



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

٢.٥.٣ A o تايمست ىلع يوتحت يتلا مدختسملا ةهجاو تانوكمل ةبسنلاب 

 نكميو هرهاظ ةيمستلا نوكت نأ بجي ،صنلل اًروص وأ اًصن نمضتت

 .اهتيؤر

 

 

٢.٥.٤ A o اهليغشت نكمي يتلا فئاظولا :كيرحتلل ةليدب ىرخأ قرط ريفوت 

 يف ام رصنع فذحل راسيلل عيرسلا ريرمتلاك ةنيعم ةكرح ةطساوب

 لثم هليدب تارايخ حنم ةطساوب اهليغشت نكمي ،ةلومحملا ةزهجألا

 نكميو ليصافتلا ضرع دعب فذحلا رز ةفاضإ وأ ريرحتلا رايخ ةفاضإ

 ءانثتساب ،دوصقملا ريغ ليغشتلا عنمل ةكرحلل ةباجتسالا ليطعت

 :ةيلاتلا تالاحلا

o لالخ نم فئاظولا ليغشتل ةكرحلا مدختسُت :ةموعدملا ةهجاولا 

 .لوصولا ةيناكمإ معدت ةهجاو

o ةفيظولا مامتإل ةيرورض ةكرحلا :يساسأ. 
 

 

٢.٥.٥ AAA o ةيلعافت رصانع يأ وأ مكحتلا رصانعل فدهلا ةباصإ وأ لوبق ةحاسم 

 :ءانثتساب لسكب ٤٤*٤٤ نع لقت الأ بجي

o ٤٤*٤٤ ةحاسمب رخآ فدهل ةحفصلا سفن يف رركم فدهلا 

 .لسكب

o هيصن ةرقف وأ هلمج لخاد فدهلا دوجو. 

o مدختسملا لبق نم اهديدحت مت فدهلا ةحاسم. 

o ةيرورض فدهلل ةددحملا ةحاسملا. 
 

 

٢.٥.٦ AAA o لاخدإلل ةددحم قرط مادختسال دويق دجوي ال )Input Modalities( الإ 

 نم وأ ىوتحملا نامأ نامضل اًبولطم وأ اًيرورض دييقتلا نوكي امدنع

 لثم ماظنلا تادادعإ نم وأ تادادعإلا يف مدختسملا تاليضفت

 .نوفيا ةزهجأ يف تاراعشالا راهظإل لفسأل ريرمتلا مادختسا
 

 
Apple Accessibility 

Guidelines 

o تالفالاو بحسلا ةيصاخ مادختسا ةحاتا نكمي )drag and drop( 

 ةعاطتساب نوكي ىتح تالفإلا فادهأو بحسلا نكامأ ديدحتب

 .ةشاشلا ىلع اهذيفنتل صاخشألا ةدعاسم ةدعاسملا تاينقتلا



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Apple Accessibility 

Guidelines 

o طغضلا مادختساب قيبطتلل ةيسيئرلا فئاظولا ىلا لوصولا نوكي ال 

 وأ )3D touch( طقف ةقثبنم ةذفانك ىوتحم راهظإل ةنيعم ةلهمل

)force touch( ، اهل لوصولل ىرخأ تارايخ ريفوت بجي. 

 

 
Apple Accessibility 

Guidelines 

o ساوحلا زفحت يتلاو ماظنلا لبق نم ًاقبسم ةفرعملا تاهيبنتلا معد 

 نم ةفورعم ةيزازتها وأ ةيتوص ةنيعم تاراعشإ وأ رماوأب ساسحإلل

 نم دكأتلاو ديدج راعشا لوصو دنع فيفخ زازتها لثم مدختسملا لبق

 .مدختسملل كابرإ ببست ال ىتح مئادو تباث لكشب اهمادختسا نأ
 

 
Apple Accessibility 

Guidelines 

o ةباتكلا ىلإ ةفاضإلاب توصلاب رماوألاو تامولعملا لاخدإ ةيناكمإ. 

 
 

Apple Accessibility 

Guidelines 

o معد ةيناكمإ siri توصلا مادختساب رماوأ ذيفنتل. 

 
 

Apple Accessibility 

Guidelines 

o مادختسا معد VoiceOver rotor بيو ةحفص وأ دنتسم لخاد لقنتلل 

 .اهريغ وأ طباورلا وأ نيوانعلاك ةحفصلا ءازجأ مادختساب
 

 
Apple Accessibility 

Guidelines 
o ـل لخدمك همادختسال صن ديدحت نم نيمدختسملا عنمت ال )text to 

speech( ةمجرتلا نع ثحبلل وأ 

 
مهفلا ةلهس   .ةموهفم مدختسملا ةهجاو تانوكم ليغشتل ةيفيظولا صئاصخلاو يتامولعملا ىوتحملا نوكي نأ بجي 

 
# WCAG ىوتسملا تايصوتلا # WCAG حاجنلا ريياعم 
 مدختسملا ناكمإب ٣.١

 مهفو ةءارق

 .يصنلا ىوتحملا

A ٣.١.١ o مادختساب ًايجمرب هددحم ةيضارتفالا ةغللا 

 HTML lang attribute (e.g., <html lang="en >"  

 AA ٣.١.٢ o نوكت يتلا ةحفصلا تايوتحم ضعبل مدختسملا ةغل 

  مادختساب اهديدحت متي ةيضارتفالا ةغللا نع ةفلتخم

>blockquote lang="es"<  

 AAA ٣.١.٣ o يتلا وأ ةفولأملا ريغ وأ ةضماغلا تاملكلا فيرعت متي 

 فيرعتلل لقني طبار مادختساب ددحم مادختسا بلطتت

 ٣ 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 يف اهفيرعت وأ تاحلطصم سوماقب طبترم طبار وأ

 ريفوت وأ تاحلطصم سوماق ريفوت وأ ةحفصلا سفن

 .تنرتنإلا ىلع سوماق يف ثحبلل ةيصاخ

 AAA ٣.١.٤ o صنلا لماك ىلع فرعتلل ةيصاخ ريفوت متي 

 دنع هعيسوت لالخ نم ةفولأم ريغلا تاراصتخالل

 وأ ،>abbr< رصنع مادختساب ،هل لوألا مادختسالا

 .تاحلطصم سوماق وأ فيرعتب هطبر
 AAA ٣.١.٥ o هتءارق بلطتي امدنع ىوتحملل طسبأ ليدب ريفوت متي 

 .طسوتملا يميلعتلا ىوتسملا نم ىلعأ تاردق
 AAA ٣.١.٦ o اهمهفل حيحص لكشب ةملكلا قطن بلطتي ناك اذإ، 

 وأ طبار ربع وأ ةملكلا دعب اًروف اهقطن ريفوت متي

 .تاحلطصم سوماق ريفوتب

 تاحفص رهظت نأ ٣.٢

 لكشب بيولا

 لمعتو قستم

 ؤبنتلا نكمي ةقيرطب

 .اهب

A ٣.٢.١ o حيتافملا ةحول زيكرت ةيعضو يف )focus( دحأ ىلع 

 رييغت يأ أشني ال هنإف مدختسملا ةهجاو تانوكم

 روهظ لثم مدختسملا كبري وأ شوشي ةحفصلل

 وأ زيكرتلا عضوم رييغت وأ ةددعتم هقثبنم ذفاون

 .امهريغ

 A ٣.٢.٢ o عم لعافتي وأ تامولعم لخدي مدختسملا ناك اذإ 

 رييغت يأ أشني ال هنإف )control( مكحت رصانع

 عضوم رييغت وأ ةقثبنم هذفان روهظ لثم ةحفصلل

 رييغتلاب مدختسملا غالبإ متي مل ام ,امهريغ وأ زيكرتلا

 .اًمدقم

 AA ٣.٢.٣ o بيولا تاحفص ىلع رركتت يتلا تالقنتلا طباور 

 متي هرم لك يف لسلستلا وأ بيترتلا سفنب رهظت

 .اهراركت



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 AA ٣.٢.٤ o لخاد ةفيظولا سفن اهل يتلا تانوكملا ديدحت متي 

 .قسانتمو تباث لكشب بيولا تاحفص نم ةعومجم

 AAA ٣.٢.٥ o ذفاون روهظ لثم ةحفصلا يف ةيرهوجلا تارييغتلا 

 رخآ رييغت يأ وأ زيكرتلا عضوم رييغت وأ ةديدع هقثبنم

 نم طقف أشنت نأ بجي مدختسملا كبري وأ شوشي

 ليطعتل ليدب رايخ هيدل رفوتي نأو مدختسملا لبق

 .لصاحلا رييغتلا

   Apple 

Accessibility 

Guidelines 

o مكحت رصنع ليعفت لبق نيمدختسملا ريذحت بجي 

 رييغت نأ ثيح فلتخم قيبطت وأ بيو ةحفص حتفل

 كابرإ ثودح يف ببسي دق راذنإ قباس نود قايسلا

 يمدختسم ضعبل ةئيس ةبرجت نوّكيو مدختسملل

 .ةدعاسملا تاينقتلا

   Apple 

Accessibility 

Guidelines 

o قستم لكشبو ةددحم طامنأ مادختساب حصني 

 نكمتي ىتح رارزألل ةيبسنلا ةيمهألا حيضوتل

 .اهرهظم ىلع ًءانب رارزألا ةيمهأ مهف نم صاخشألا

 ةيمهأ رثكألا رارزألا مدختست ،لاثملا ليبس ىلع

 ةيوناثلا رارزألا ،ةنولم ةئبعتو يرئاد ليطتسم لكش

 اًفرح وأ اًصن يوتحت دق اهنكلو نولب ةئبعم تسيل

 ةيمهأ لقألا رارزألا مدختستو يساسأ نولب ًايزمر

 .طخ هتحت يذلا صنلا

 مدختسملا ةدعاسم ٣.٣

 ءاطخألا بنجت ىلع

 اهحيحصتو

A ٣.٣.١ o ديدحت متي ،يئاقلت لكشب أطخلا فاشتكا مت اذإ 

 أطخلا فصو متيو أطخ هب دجوي يذلا رصنعلا

 نكميو حضاو لكشب صن يف مدختسملل

 أطخلا حيحصتو رصنعلل لوصولا مدختسملل

 .ةلوهسب



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 A ٣.٣.٢ o ةبسانم تاميلعتو تاحيملتو تايمست ريفوت متي 

 .ةبولطملا لاخدإلا رصانعل

 AA ٣.٣.٣ o وأ  لولحلا تناكو لاخدإلا يف أطخ فاشتكا مت اذإ 

 متيف ةفورعم أطخلا حالصإل ةحرتقملا تاحيملتلا

 ىوتحملا ضيرعت ببسي ال امب مدختسملل اهريفوت

 .ينمأ رطخل
 AA ٣.٣.٤ o تالماعملا فذح وأ رييغت مدختسملا ناكمإب ناك اذإ 

 عاجرتسا نكميف ،ةيبيرجتلا وأ ةيلاملا وأ ةينوناقلا

 لبق ققحتلا وأ ،هفذح وأ هرييغت مت يذلا يـوتحملا

 وأ ،هحيحصتل ةصرف مدختسملا ءاطعإو ةعباتملا

  .ةعباتملا لبق ديكأتو ةنياعم بلط
 AAA ٣.٣.٥ o يأ ةيادب يف ةدعاسم تاحيملتو تاميلعت ريفوت 

 .لاخدإ جذومن

o تاحفصلا لك يف ةدعاسملل طبار ريفوت. 

o صنلا حيحصتل تاحارتقاو يئالمإ قيقدت ريفوت 

 .لخدملا

o كانه تناك لاح يف لاخدإلا لوقح ىلع دويق عضو 

 يف بولطملا قيسنتلا عون ىلع ةضورفم دويق

 .قيسنتلا اذهل لاثم وأ فصو ميدقت عم تالخدملا

o مادختسا title attribute لوح ةدعاسم ميدقتل 

 .تالخدملا ىلع ةلثمأ ميدقت وأ بولطملا قيسنتلا
 AAA ٣.٣.٦ o نكميف ،تامولعم لاسرإ مدختسملا ناكمإب ناك اذإ 

 تانايبلا ولخ نم ققحتلا وأ ،لاسرالا ةيلمع سكع

 ةصرف مدختسملا ءاطعإو ءاطخألا نم ةلخدملا

 ديكأتو ةنياعم بلط وأ ،لاسرإلا لبق اهحيحصتل

  .لاسرإلا ةيلمع ءاهنإ لبق حيحصتلل ةصرف ءاطعإل



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
هنيتم   .ةدعاسملا تاينقتلا ةطساوب هتمجرت نكمي ثيحب ةيافكلا هيف امب ًانيتم ىوتحملا نوكي نأ بجي 

 
# WCAG ىوتسملا تايصوتلا # WCAG حاجنلا ريياعم 

 تاودأ عم ةيقفاوتلا ٤.١

 وأ ةيلاحلا مدختسملا

 يف امب ةيلبقتسملا

 تاينقتلا كلذ

 .ةدعاسملا

A ٤.١.١ o فلم يف رصانعلا نوكت نأ HTML  و XHTML  بجي امك هبترم 

 لخادتو جمد متيو، ةياهنو ةيادب ىلع رصانعلا يوتحت ثيحب

 ىلع رصانعلا يوتحت ال نأو ،اهتافصاومل اًقفو رصانعلا

 .)unique( ديرف فرعم مقر يأ نوكي نأو ، ةرركم صئاصخ

 AA ٤.١.٢ o لمشي اذهو .لوصولا لهست ةقيرطب ةجمربلا دوك ةباتك متي 

 تالاحلاو )role( يفيظولا رودلاو مسالا ديدحت ًايجمرب متي نأ

 متي ىتح مدختسملا ةهجاو تانوكمل ميقلاو صئاصخلاو

  .لصاح رييغت يأب ةدعاسملا تاينقتلا يمدختسم راعشإ

 AA ٤.١.٣ o رودلا ديدحتب نكميف ةلاح فصول ةمهم ةلاسر ميدقت مت اذإ 

 تاينقتلا يمدختسم راعشإل ،صئاصخلا وأ )role( يفيظولا

 .اهيلع زيكرتلا ةيعضو نودب ةلاسرلا نع ةدعاسملا
 

 ةيثحبلا رداصملا
]١[ https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/ 

]٢[ https://www.microsoft.com/design/inclusive/ 

]٣[ https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility/overview/introduction/ 

]٤[ Inclusive Design Toolkit, University of Cambridge, http://www.inclusivedesigntoolkit.com/whatis/whatis.html#p3b  

]٥[  -interface-https://developer.apple.com/design/human, apple, Guidelines AccessibilityApple  

guidelines/accessibility/overview/introduction/ 

]٦[ https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes 
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