
لدخولممنوع ا

متاحة  لجميع األشخاص ، أيا املعرفة. يجب أن تكون هذه الفوائد التواصل البرشي والتجارة وفرص مشاركة للويب يف أنها  تتيح االجتامعية تتمثل القيمة

. الجغرايف أو القدرة البدنية أو العقلية األم أو الثقافة  أو املوقع كانت أجهزتهم أو برامجهم أو البنية األساسية للشبكة  أو اللغة

إن  وجود  موقع  یسھل  الوصول  إلیھ  ھو  الطریقة  الوحیدة  لضمان  أن  موقع  الویب  الخاص  بك 
یرحب  بجمیع  األشخاص .



تستفید  المنظمات  التي  تضمن  موقع  الویب  والمحتوى  الرقمي متاح   للجمیع  في  مجتمعنا  من  خالل  عدة  
طرق :
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الجميع بغض الوصول إليها من قبل إمكانية عامليتها. ويف يف  ”إن قوةالويب
“ جانبا أساسيا  النظر عن اإلعاقة ،

 

 
 
 
 
 

ً ً
ا لسري تيم برينرز يل

W3C العاملية ومدير مخرتع شبكة الويب

؟ الوصول اليه من قبل ذوي االعاقة بك يمكن -هل موقع الويب الخاص تدقيق رسيع

لوحة هل القوائم املنسدلة ومقاطع الفيديو وأدوات التحكم والنامذج عرب اإلنرتنت والروابط واألزرار وعربات التسوق وجميع املدخالت األخرى تعمل باستخدام

املفاتيح فقط ؟

؟ صفحة تتصفح هل تستطيع أن ترى أين أنت يف كل األوقات وأنت

؟ عراقيل يف هل ميكنك الدخول والخروج من جميع العنارص التفاعلية بسهولة ودون الوقوع

؟ عنها تبحث حيث تتوقع أن تذهب وتجد املعلومات التي جديد - هل تذهب إىل هل بنية موقع الويب الخاص بك وتخطيطات الصفحات منطقية بالنسبة ملستخدم

؟ للضوء الحساسية هل تنطبق أنظمة األلوان والشاشات املرئية عىل األشخاص الذين قد يكونون مصابون بالعمى أو يعانون من

؟ املستعرض لجميع األجهزة والتقنيات املساعدة وبرامج هل موقع الويب الخاص بك مناسب

      

ملاذا يجب أن يكون موقع الويب الخاص بك واملحتوى الرقمي متاحا لذوي االعاقة؟ً

تأسيس سمعة الرشكة عىل أنها شاملة وغري متييزية لكل فرد يف املجتمع

تأسيس الرشكة كرشكة رائدة يف مجالها

لوجود 20٪ من السكان يعانون من إعاقة ، ستصل مواقع الرشكة اإللكرتونية واملحتوى الرقمي إىل جمهور أكرب بكثري ًنظرا
تعمل املواقع اإللكرتونية التي ميكن الوصول إليها عىل تحسني تجربة املستخدم لجميع املستخدمني وتشجيع العمالء عىل العودة إىل موقعهم

(SEO)  يتم تفضيل مواقع الويب التي ميكن الوصول إليها بواسطة محركات البحث وبالتايل تحسني محرك البحث األمثل

القابلة للوصو ل تضمن تصنيفات البحث األعىل حصول مواقع الويب التي ميكن الوصول إليها عىل عدد أكرب من الزيارات مقارنة باملواقع املنافسة غري

القراءة) الوصول إىل املحتوى يزيد من إمكانات املوظف واالحتفاظ به ألولئك الذين يعانون من إعاقات معلنة وغري معلنة (عرس القراءة أو صعوبات

ميكن أن يرتجم ارتفاع حركة املرور عىل املوقع وزيادة والء العمالء لتلك الرشكات التي لديها مواقع ميكن الوصول إليها إىل إيرادات أعىل

اتصل بنا عىل ويب  يك اي يت  ملعرفة املزيد حول إمكانية الوصول إىل موقع الويب وكيف  ميكنك  إتاحة

. املستخدمني املحتوى االلكرتوين  ملوقع الويب لجميع
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