
االستشــارات  مــدى  بمركــز  الرقمــي  النفــاذ  مــن  االســتفادة  توفــر 
يبيــة،  التدر والورشــات  يــر  التقار إعــداد  إلــى  باإلضافــة  النفــاذ  فــي 
يــق النفــاذ الرقمــي فــي إطــار اســتراتيجية مــدى والقســم  ويعمــل فر

لهــا. االستشــاري 
يــدة  برنامــج االعتمــاد الرقمــي مــن موقــع مــدى عبــارة عــن وســيلة فر
مــن نوعهــا وذات قيمــة فــي إثبــات النهــج االســتطالعي لمؤسســتك 
لتصميــم مواقــع اإلنترنــت والتطبيقــات الخاليــة مــن الحواجــز ممــا يؤكــد 

التزامكــم نحــو نفــاذ جميــع االشــخاص.

وبعــد خضــوع الموقــع الختبــار النفاذ الرقمي واالستشــارات والتدريب 
وااللتــزام بالتوصيــات؛ ســتحصل المنظمــات علــى شــارة اعتمــاد النفــاذ 

الرقمــي مــن مركــز مــدى لوضعهــا علــى موقــع اإلنترنــت.

فــي  للنفــاذ  القابلــة  للمواقــع   
ً
وتقديــرا مــدى  لخدمــات  ونتيجــة 

قطــر، ُيعــّد مركــز مــدى قائمــة بالمواقــع القابلــة للنفــاذ التــي تمــت 
االعتمــاد.  ومنحهــا  مراجعتهــا 

يتم منح اعتماد الموقع على أساس المعايير التالية:

• إحراز %85 أو أكثر من أداة تقييم النفاذ على اإلنترنت
ير مراجعة تقييم النفاذ • اجتياز تقر

أفضل عشرة طرق 
 لجعل تطبيقك 

 للنفاذ
ً
قابال

الرعاة الذهبيونالراعي الرسمي
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يجب أن تعمل واجهة مستخدم تطبيقات الجوال باإليماءات وباستخدام لوحة المفاتيح 
• القوائم الرئيسية للتطبيق والقوائم الفرعية  

• التحكم في حقل النماذج ووسائط التشغيل  
• المحتوى الثابت والمتحرك  

ير  • عدم استخدام اإلجراءات التي تعتمد على الرؤية مثل السحب / اإلدراج أو أشرطة التمر  
، ويعمل بطريقة متوقعة 

ً
• يكون التركيز على كل محتوى واضحا  

تكون جميع المحتويات وواجهات المستخدم في تسلسل منطقي 
• شريط مهام منطقي / أوامر مقروءة  

• األمثلة؛ حقول النماذج والقوائم  

يكون لكل عنصر غير نصي محتوى نصي يعادله
• يكون للصور والرسومات ذات المغزى وصف نصي بديل  

• يكون للمحتوى الصوتي تعليق توضيحي أو رابط لمخطط النص   
• يكون لمقاطع الفيديو تعليق توضيحي وصوت / وصف نصي   

ً
يجب أن يكون كل من تصميم التطبيق، وتصفح اإلنترنت، والمحتوى والمهام متسقين دائما

• يجب أن يكون التخطيط البصري لقوائم التطبيق والعروض التقديمية متسقين  
• يجب أن يكون تصميم حقل النماذج وموضعه متسقين   

ً
 مناسبا

ً
استخدام هيكل وثيقة التطبيق استخداما

• يجب أن يكون لكل شاشة عنوًنا مناسًبا   ً
 مناسبا

ً
• استخدام عناصر العناوين الرئيسية استخداما  

• استخدام عناصر القائمة للقوائم الفعلية  ً
 مناسبا

ً
• استخدام عناصر الفقرات استخداما  

• ال يتم استخدام الجدول إال للبيانات المجدولة فقط؛ والعناوين الرئيسية بالجداول، والشرح والخالصة   

الحفاظ على بساطة التصميم والشكل 
• قلل المحتوى لعرضه على شاشة صغيرة 120 إلى 300 بكسل  

• قلل استخدام الصور والنصوص والتصاميم التي تحتاج سرعة أكبر   
• قم بمحاذاة جميع المحتوى من الناحية اليسرى واستفد من األماكن الفارغة   

استخدام الحجم القابل للتوسع وتحديد موقع النص والتخطيط البصري له
 للتكبير بالنسبة المئوية

ً
• يكون حجم النص قابال  

• يتم استخدام النسب المئوية في حالة الجداول من أجل التكبير الصحيح   

 مع تباين بصري جيد مع مراعاة عدم استخدامه وحده 
ً
 مناسبا

ً
استخدام اللون استخداما

 

لكي ال يعطي معنى آخر، أو يحفز التخاذ إجراء أو استجابة
• يكون الحد األدنى لتباين األلوان المستخدم بين محتوى الصفحة األولى والخلفية 4.5:1  

• تجنب استخدام اللون األحمر وحده لنقل رسالة نموذج التحقق من الخطأ  

يجب تحديد أنماط التحكم في النموذج بطريقة صحيحة باستخدام تصميم قابل للتطبيق
• يجب أن تكون أوسمة التصميم البصري والتحكم في النموذج محكمة   

• استخدام عناصر التسمية لربط التسميات النصية مع عناصر التحكم في النموذج  

 للجميع
ً
يكون محتوى الموقع والغرض منه مفهوما

• استخدام لغة بسيطة في الموقع لألشخاص الذين يعانون من العوائق اللغوية واإلعاقة اإلدراكية  
•  استخدام عبارات وصفية تدل على روابط تصف وجهة الرابط؛ تجنب استخدام عبارات رابط    

يد” يد” و “اعرف المز مثل؛ “اضغط هنا”، “المز
• قم بتحديد اللغات المختلفة أو قم بتغيير اللغة في التطبيق  
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