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 "اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة"بمناسبة 
 بتوفير الشمول والنفاذ لمتكنولوجيا لمجميع التزامهاتجدد  "قطر فودافون"

 
ديسمبر  3الموافق  بمناسبة "اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة": 0202 ديسمبر 20 الدوحة،
 .بتوفير الشمول والنفاذ لمتكنولوجيا لمجميعالتزاميا  التأكيد عمى "قطر "فودافونأعمنت ، سنويا
 

 % عمى02بقيمة  دائم خصم ذوي االحتياجات الخاصةوفي اطار ىذا االلتزام، تقّدم فودافون قطر ل
 مبطاقتي وذلك من خالل ابراز الجيمين الثالث والرابعالمدعومة بخدمات  الذكية اليواتف عدد من
 في قطر. تكنولوجيا المساعدةم"مدى" لمركز من الخاصة 

 
 دخول الجميع إلى موقعيا اإللكتروني؛وتسعى "فودافون" دائمًا إلى استكشاف سبل جديدة لتسييل 
اإلنترنت، األمر  إلى لموصول الدولية حيث تواصل الشركة تطوير الموقع بما ينسجم مع المعايير

الموقع اإللكتروني واالستفادة منو قدر  الدخول إلىالذي يتيح لذوي االحتياجات الخاصة سيولة 
باالعتماد عمى ىذه المعايير، يمكن لممستخدمين تصفح وفيم محتوى الموقع بسيولة، و المستطاع. 

 مختمف الحاالت واالحتياجات.لتتالءم مع المصممة خصيصًا  والتفاعل ام أدوات الوصولواستخد
 

مع قطاع وقعيا اإللكتروني إلى مول معايير الوصمة قصارى جيدىا لمواءوتبذل "فودافون" 
التفاعمية واإلعالمية  منصاتتشيدىا الالتغيرات والتطورات التي مواكبة و االتصاالت متسارع النمو، 

 المختمفة.
 

 متيا "مجموعة فودافون"التي قد المبادئ التوجيييةعددًا من "فودافون قطر" عالوًة عمى ذلك، أرست 
الشركة  وتتعاون. السيلمعايير الوصول  في ذلكستخدام موقعيا اإللكتروني بما كركيزة أساسية ال
 .لممركز اعتماد النفاذ الرقمي لمحصول عمىعمى المستوى المحمي أيضًا مع "مدى" 

 



تقديم  :أسس تتضمن 4عمى لموقع اإللكتروني وترتكز ىذه المبادئ التوجييية ومعايير نجاح ا
االستفادة سيولة التصفح و ضمان و  ،فيميا جميع المستخدمينلطرق يمكن  ى وفقمحتو الالمعمومات و 

 ،لمستخدمينالجميع  الفيم ةسيمتشغيل معمومات وواجية توفير و  ،مكّونات واجية المستخدممن 
بما فييم متخصصي  المتصفحينإضافًة إلى مرونة استخدام محتوى الموقع من قبل جميع 

 التكنولوجيا المساعدة.

فودافةون قطةر": فةي "قالت دانةة حيةدان، رئةيس قسةم المسة ولية االجتماعيةة واالسةتدامة وبيذه المناسبة، 
 .المرتبطةة بيةا أكثةر سةيولة فةي االسةتخدامالتكنولوجيةا اليواتةف و إلةى جعةل  ‘قطر فودافون’نسعى في "

لوجيةا ينطةوي عمةى عدد األشخاص ذوي اإلعاقةات الشةديدة كبيةرًا، ولكةن اسةتخداميم لمتكنو  وقد ال يكون
وتتعةةاون "فودافةةون" أيضةةًا مةةع شةةركات  .فوائةةد جوىريةةة مةةن شةةأنيا تحسةةين جةةودة حيةةاتيم إلةةى حةةد كبيةةر

وغيرىةا إلدخةال  (RIM) ‘ش إن موشةنتريسةير ’وميندسي البرمجيات مثل شركة  الجوالةتصنيع اليواتف 
مطةةوري التطبيقةةات الذكيةةة ق. كمةةا نتعةةاون مةةع مثةةل ىةةذه المزايةةا إلةةى أجيةةزة اليةةاتف المتةةوفرة فةةي األسةةوا

بغيةةة تشةةجيعيم عمةةى تصةةميم ىواتةةف وتطةةوير برمجيةةات تأخةةذ بعةةين االعتبةةار متطمبةةات اسةةتخداميا مةةن 
 ".قبل ىذه الشرائح الخاصة من المستيمكين

عمى مسةتوى القطةاع خةالل مة تمر نخبة من المتحدثين م خرًا في قطر فودافون" " ولقد خاطبت شركةو 
جمةةةع . و مركةةةز قطةةةر لمتكنولوجيةةةا المسةةةاعدة"  مةةةدى " الةةةذي ن مةةةو "0204ير الشةةةرق األوسةةةط "تيةةةك شةةة

وصةول ذوي االحتياجةةات سةبل  لتسةييللمناقشةة أفضةل الممارسةةات الشةركاء الحةدث نخبةة مةن الخبةةراء و 
 الصعيدين المحمي واإلقميمي. عمى لتكنولوجيا إلى االخاصة 

سةةةنوات سةةةعينا خالليةةةا لةةةدعم  3عمةةةى مةةةدى  ‘مةةةدى’لقةةةد سةةةررنا بالعمةةةل مةةةع مركةةةز "وأضةةةافت حيةةةدان: 
مبةةةةةادرات وجيةةةةةود المركةةةةةز بجميةةةةةع الوسةةةةةائل المتاحةةةةةة لتحسةةةةةين جةةةةةودة حيةةةةةاة أفةةةةةراد المجتمةةةةةع مةةةةةن ذوي 
االحتياجةةات الخاصةةة، وتعزيةةز شةةعورىم باالسةةتقاللية واالعتمةةاد عمةةى الةةذات. وممةةا الشةةك فيةةو، تمتمةةك 

مكانيةة  جةوالتكنولوجيةا الما ىائمة لتحقيق ىذا اليدف السةيالتكنولوجيا إمكانات  بفضةل سةيولة توافرىةا واا
 ."حمميا إلى أي مكان

  - انتيى -

 



 فودافون قطر حول

تمتمك شركة "فودافون قطر" التةرخيص الثةاني لشةبكات وخةدمات اليةاتف الجةوال العموميةة والتةرخيص الثةاني لشةبكات وخةدمات  
، ثم بدأت بعد ذلك مباشةرًة 2002مارس  1الياتف الثابت في دولة قطر. وقد انطمقت شركة "فودافون" في تشغيل شبكتيا منذ 

 كبير من المنتجات والخدمات. لعمالئيا من خالل عدد  بتوفير قيمة مجزية

وبعةةد تمكنيةةا مةةةن بنةةاء شةةةبكة بروتكةةول اإلنترنةةةت المندمجةةة بمواصةةفات عالميةةةة، نجحةةت الشةةةركة فةةي إطةةةالق خةةدمات الخطةةةوط 
  .2012األرضية عبر األلياف البصرية لمعمالء والشركات منذ أكتوبر 

ثر نيال لإلعجاب في دولة قطر، كما أنيا تمتةزم بتةوفير ويتمحور ىدف "فودافون" حول جعل الشركة تممك العالمة التجارية األك
". ويتةوافر المزيةد مةن التفاصةيل 2030بنية تحتيةة بمواصةفات عالميةة فةي مجةال االتصةاالت دعمةا منيةا لةة "ر يةة قطةر الوطنيةة 
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