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ى اإللكرتويناملحتو تاحةإ

 حقوق اإلنسان حق أسايس من هو 

 ا منا أساسيحق ذلك الويب ، يعترب مبا يف املعلومات واالتصاالت ، تكنولوجيا و الوصول إىل ينى اإللكرتوإن اتاحة املحتو
 املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق اإلنسان يف اتفاقية األمم

 جميع القدرات واالعاقات. اتجاة األشخاص من لقطاع الخاصاد والحكومات وااألفر االنرتنت هو التزام ملوقع ينى اإللكرتواتاحة املحتو



 رشكة ويب يك أي يت - نحن خرباء يف اتاحة املحتوى االلكرتوين ملواقع االنرتنت

لجميع اإلنرتنت نقدم املشورة والدعم لضامن وصول املحتوى الخاص بك عىل الوصول الرقمي. نحن لدينا استشاريون متخصصون يف

أو اعاقاتهم أو قدراتهم النظر عن أعامرهم بغض ، املستخدمني

خدماتنا تتضمن :

رالسن وكبا األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل املوقع فحص

د واالعتام التدقيق

تدريب

رات االستشا

االعاقة الغري متاحة لذوي الوثائق معالجة

ى االلكرتوين الخاصة بإتحاة املحتو السياسيات واالجرات تطوير

 يتنارؤ
إمكانية الوصول إىل موقع الويب كمثابة إتاحة املمرات للكرايس املتحركة. نحن 

حريصون جدا عىل تصميم واجهات املحالت التجارية لدينا ليكون الوصول إليها 

بالكامل من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة.

أيضا نحن بحاجة إىل مواصلة توسيع رؤية إنشاء واجهات املحالت الرقمية  

وااللكرتونيه لتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.

 تتمثل مهمة ويب كي اي تي ، يف تسهيل الوصول الكامل إىل املحتوى الرقمي  

للجميع. 

 نريد أن نرى تعاطفا اجتماعًيا أكرب وتفهماً لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

يف ويب كي اي اتي  ، هذا هو سبب استيقاظنا يف الصباح. حلمنا هو تشجيع  عالم 

رقمي أكثر شموال.

 
 بإتاحة املحتوى نحن متحمسون لدعم ”

اإلنرتنت. معا ، دعونا نفتح عىل االلكرتوين
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“ لويبا قفل
 اي ايت ويب يك

ً

ً

 ما هي إمكانية الوصول الرقمية؟

إمكانية الوصول الرقمية هي ممارسة شاملة لضمان سهولة تصفح املواقع اإللكرتونية وتطبيقات األجهزة املحمولة والوثائق اإللكرتونية وفهمها من قبل جميع األشخاص 

ذوي القدرات املحدوده واإلعاقات.إتاحة املحتوى االلكرتوين هو لتمكين  التنقل باستخدام  لوحة مفاتيح أو  تقنيات مساعدة فقط  ، مثل قارئات الشاشة أو مؤرشات 

الرأس. تتم تصميم املواقع الويب املتاحة  للجميع وفقا إلرشادات إمكانية الوصول إىل محتوى الويب  2.0- وهو معيار دويل تم تطويره بواسطة اتحاد شبكة الويب

.(W3C) العاملية 
مبا يف ذلك: العمى وضعف البرص ؛ الصمم وفقدان السمع. صعوبات التعلم؛ القيود املعرفية. حركة محدودة  اتاحة املحتوى االلكرتوين  يسمح للمسنني وذوي اإلعاقة

صعوبات النطق ؛ حساسية للضوء. ومتعدد االعاقات ، اىل الوصول إىل جميع املعلومات والوظائف املتاحة عرب اإلنرتنت. 
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اتصل بنا عىل ويب  يك  اي يت ملعرفة املزيد  حول إمكانية الوصول إىل موقع الويب وكيف يمكنك  

.املستخدمني. إتاحة املحتوى االلكرتوين  ملوقع الويب لجميع 
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