
المعلومات الشخصية

االسئلة

Submission #2

 االسم   حيدر آل عبد الصمد الجابري
 المنظمة   رياضيات

seid.haider.1989@gmail.com   البريد االلكتروني 
 البلد \ المنطقة   العراق

 الجنس   ذكر
 كيف تعرف\ين مجتمع الطرف المعني الذي تنتمي\ن إليه؟  

حكومة
أكاديمي

صحافة\اعالم
رياضيات

1.ما هي أولوياتكم حول القضايا التي تجب معالجتها في إطار عالمية اإلنترنت في كل من الفئات الخمس  

يجب حفظ حقوق الشخصية للمستخدم وعدم التجسس او سحب او مراقبتهالحقوق

يجب عدم االنفتاح الذي يؤدي الى االنحراف االنفتراح يجب بحدود الذوق العام واالصالة االنسانيهاالنفتاح
واالبتعداد عن الحيوانيه البهيميه

يجب ان يكون متوفرا دائما النه اصبح جزء من حياة الكثيرين لقضاء مشاغلهمالتوفر

مشاركة األطراف المعنية
المتعددة  

يجب ان يكون هو المشارك و ال باس بذلك بشرط الموافقه من قبله شخصيا

يجب تنقيته من بعض الشوائب وجعله مجانيالمؤشرات الشاملة



2. هل هناك أية مؤشرات موجودة تتعاملون معها وتعتقدون بوجوب تضمينها في إطار المؤشرات؟ قد تكون هذه المؤشرات عالمية أو
خاصة ببلدكم أو منطقتكم أو مجال عملكم. رجاء اذكروا أسباب اعتقادكم بالفائدة المحتملة مع ذكر أمثلة على ذلك.  

سؤال غير واضحالحقوق

سؤال غير واضحاالنفتاح

سؤال غير واضحالتوفر

سؤال غير واضحمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

جب ان تكون اسئلتكم واضحة وليس بها غموض سؤالكم عام وتردون اجابة خاصةالمؤشرات الشاملة

3. ما هي باعتقادكم أهم الفجوات في البيانات أو األدلة المطلوبة لمراقبة عالمية اإلنترنت ومبادئ ROAM؟  

هنالك مجتمعات محافظة يجب عدم مشاركة بياناتهم الشخصية لالخرينالحقوق

حسب المجتمع نفسهاالنفتاح

حسب العوائل التي تقبل ذلكالتوفر

حسب رضاهممشاركة األطراف المعنية المتعددة  

غير واضحة المعالمالمؤشرات الشاملة

4. ما هي خبرتكم في جمع واستخدام المؤشرات الخاصة باألوجه المتعلقة بجنس المستخدم على اإلنترنت، وتأثير اإلنترنت على
األطفال واليافعين؟ رجاء اوصفوا أي مؤشرات قمتم بتطويرها أو استخدامها مع ذكر أمثلة. 

هذا يدل على دناءة الذي يجمع هكذا صور او اوجه الن النت يعتبر عام خاص يعني عندما تستخدمه فتاة يجب ان يراعي مزود الخدمة او
الموقع حقوق المتصفح هذا يدل على اختراقه من قبلكم وانتهاك لحقوق الناس وانتهاك لبوانين الدوليه التي تراعي الحريه الشخصؤة
وعدم التجسس عليه الن هنالك عوائل محافظة ال تريد ان تزهر صورهن على اي شخص اجنبي كيف انتم تنشروهن او ترونهن . هذا

اجرام
5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟   ال يوجد مراقبة

6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟   اقترح تدم كشف الصور االخرين م
مراقبتهم اال في حالة هدد امن االخرين

7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات  
اقترح ان ترفع وتدعو لوقف الحصار عن اليمن وتوقف القصف على اطفال اليمن وتوقف هذه المجاعة الحاصلة هنالك 

ال تقف متفرجة ال تقف تتكلم فقط اعالم وتاخذ الصورة التذكراية فقط 
عليكم بايقاف القصف السعودي المجرم على اعل اليمن واكفالهم ونساءهم هذه االنسانيه التي تقتل هناك وانتم متفرجون بين النت

والرفاهيه
8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة  



المعلومات الشخصية

االسئلة

Submission #6

 االسم   قاسم خشان الركابي
 المنظمة   شبكة المحررين العرب /مؤسسة الشموس االعالمية/المركز الوطني لسالمة الصحفيين

arabedttors@hotmail.com   البريد االلكتروني 
iraq   البلد \ المنطقة 

 الجنس   ذكر
 كيف تعرف\ين مجتمع الطرف المعني الذي تنتمي\ن إليه؟  

منظمة دولية
مجتمع مدني

أكاديمي
صحافة\اعالم

1.ما هي أولوياتكم حول القضايا التي تجب معالجتها في إطار عالمية اإلنترنت في كل من الفئات الخمس  

التوجد سالمة الحقوق والقوانين المعمول بها كلها سراب والدليل قانونالحقوق

ال توجد اي سياسة انفتاح اال بشكل صورياالنفتاح

المقصود بالتوفر هو ايجاد فرص االعتقال تحت غطاءالتوفر

ان توفرت المؤسسات االعالمية العالم احرمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

قلب الصوره بايجاد شركاء جدد للمنظمة الدولية الجاد مؤششرات تغييرالمؤشرات الشاملة

2. هل هناك أية مؤشرات موجودة تتعاملون معها وتعتقدون بوجوب تضمينها في إطار المؤشرات؟ قد تكون هذه المؤشرات عالمية أو
خاصة ببلدكم أو منطقتكم أو مجال عملكم. رجاء اذكروا أسباب اعتقادكم بالفائدة المحتملة مع ذكر أمثلة على ذلك.  



وفق اليات متعدده الن العراق يختلف عن الوالحقوق

لدينا القدرة بتغيير اليات عمل الحكومة من خالل سياسة انفتاح اليونسكواالنفتاح

برامج متوفرة تتيح فرص التوفر بالمشاركةالتوفر

مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

المؤشرات الشاملة

3. ما هي باعتقادكم أهم الفجوات في البيانات أو األدلة المطلوبة لمراقبة عالمية اإلنترنت ومبادئ ROAM؟  

عدم توفر قانون....وان صدر لم يتم تفعيلهالحقوق

يتوفر االنفتاح لدى مؤسسات اعالمية حقوقية ولكن خارج نطاق سيطرة الحكومهاالنفتاح

التوفر

مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

المؤشرات الشاملة

4. ما هي خبرتكم في جمع واستخدام المؤشرات الخاصة باألوجه المتعلقة بجنس المستخدم على اإلنترنت، وتأثير اإلنترنت على
األطفال واليافعين؟ رجاء اوصفوا أي مؤشرات قمتم بتطويرها أو استخدامها مع ذكر أمثلة. 

ايجاد مشروع المركز الوطني لسالمة الصحفيين والذي يحتاج الى اعتماد لدى المؤسسة الدولية النه يوفر السبل الكافية للحماية
للصحفيين

ويطو اليات العمل من خالل شبكة المحررين العرب ومستقبل شبكة المحررين العراقيين
ودينا اثبات متعدد كل شي

5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟  
عدم وجود قوانين تحمي عملية االنترنيت والقوانين بعض االحيان تكون صورة مثال قانون حماية الصحفيين في العراق

وبعض الصحفيين ال يسجل ذالك النه خائف او مهدد وتتحكم الحكومه باعتماد ملحوض
6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟   من خالل توفير عدة مؤسسات تعمل

على مجموعة برامج مشتركة
7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات  

اليونسكو تحتاج لتبديل فريق العم الخاص والعام اي الفريق المعتمد لغرض ايجاد شركاء 
جدد الن الفريق المستبدل احد اسبابه عدم توفر سياسية االنفتاح لليونسكو بشل مستمر 

اخر برامج االعالم الحر الى سنوات مما عكس تطور بالعمل بشكل طفيف
(n.jpg (https://ar.unesco.org/sites/default/files/webform/82_n.jpg_82   8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة

ضع عالمة في الصندوق في حال كنت ال ترغب في نشر مشاركتك 

https://ar.unesco.org/sites/default/files/webform/82_n.jpg


المعلومات الشخصية

االسئلة

Submission #9

 االسم   بشير شاهين
 المنظمة   جامعة النجاح الوطنية

b.shaheen@najah.edu   البريد االلكتروني 
 البلد \ المنطقة   فلسطين - نابلس

 الجنس   ذكر
 كيف تعرف\ين مجتمع الطرف المعني الذي تنتمي\ن إليه؟   أكاديمي

1.ما هي أولوياتكم حول القضايا التي تجب معالجتها في إطار عالمية اإلنترنت في كل من الفئات الخمس  

٢الحقوق

٣االنفتاح

١التوفر

٥مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

٤المؤشرات الشاملة

2. هل هناك أية مؤشرات موجودة تتعاملون معها وتعتقدون بوجوب تضمينها في إطار المؤشرات؟ قد تكون هذه المؤشرات عالمية أو
خاصة ببلدكم أو منطقتكم أو مجال عملكم. رجاء اذكروا أسباب اعتقادكم بالفائدة المحتملة مع ذكر أمثلة على ذلك.  

حفظ حقوق النشر والملكية الفكرية للمحتوىالحقوق

تعدد مواضيع المحتوى المنشور وانفتاحه على جميع انواع العلوم والثقافات في العالماالنفتاح



ان يكون كل المحتوى االكاديمي مثل المنشورات العلمية متوفرة بشكل كبير ومجاني ان امكنالتوفر
لغايات البحث العلمي

مشاركة األطراف المعنية
المتعددة  

--

--المؤشرات الشاملة

3. ما هي باعتقادكم أهم الفجوات في البيانات أو األدلة المطلوبة لمراقبة عالمية اإلنترنت ومبادئ ROAM؟  

عدم توفر المالحقة القانونية في كثير من البلدان لتسريب المستندات والمنشورات عن طريقالحقوق
صفحات القرصنه االلكترونية

--االنفتاح

عدم توفي الدعم المالي الحكومي في كثير من البلدان لجعل المنشورات العلمية متاحه للباحثينالتوفر
بشكل مجاني

مشاركة األطراف المعنية
المتعددة  

--

--المؤشرات الشاملة

4. ما هي خبرتكم في جمع واستخدام المؤشرات الخاصة باألوجه المتعلقة بجنس المستخدم على اإلنترنت، وتأثير اإلنترنت على
األطفال واليافعين؟ رجاء اوصفوا أي مؤشرات قمتم بتطويرها أو استخدامها مع ذكر أمثلة. 

--
5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟  

١-توفير الدعم المالي لتوفير المحتوى العلمي مجاناً.
٢- سن القوانين والتشريعات.

٣-توفر جهه رقابية مستقله للقيام بذلك.
6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟   --

7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات   --
8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة  

ضع عالمة في الصندوق في حال كنت ال ترغب في نشر مشاركتك 



المعلومات الشخصية

االسئلة

Submission #12

 االسم   د. راشد بن حمد بن حميد البلوشي
 المنظمة   جامعة السلطان قابوس - كلية الحقوق

rashidb8@squ.edu.om   البريد االلكتروني 
 البلد \ المنطقة   سلطنة عمان

 الجنس   ذكر
 كيف تعرف\ين مجتمع الطرف المعني الذي تنتمي\ن إليه؟   أكاديمي

1.ما هي أولوياتكم حول القضايا التي تجب معالجتها في إطار عالمية اإلنترنت في كل من الفئات الخمس  

حماية البيانات والحياة الخاصةالحقوق

ضرورة وضع ضوابط أخالقيةاالنفتاح

ًالتوفر هام جدا

مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

إدخال مواضيع تهم العالم الثالث ضمن برامج اإلنترنتالمؤشرات الشاملة

2. هل هناك أية مؤشرات موجودة تتعاملون معها وتعتقدون بوجوب تضمينها في إطار المؤشرات؟ قد تكون هذه المؤشرات عالمية أو
خاصة ببلدكم أو منطقتكم أو مجال عملكم. رجاء اذكروا أسباب اعتقادكم بالفائدة المحتملة مع ذكر أمثلة على ذلك.  

نشر المعرفة القانونيةالحقوق

تنويع المواضيع المطروحة على شبكة اإلنترنتاالنفتاح



أن يتم توفير اإلنترنت لجميع فئات المجتمعالتوفر

القضاء على األمية المعلوماتيةمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

إشراك المؤسسات الدولية واإلقليمية في عملية التعليم المستمرالمؤشرات الشاملة

3. ما هي باعتقادكم أهم الفجوات في البيانات أو األدلة المطلوبة لمراقبة عالمية اإلنترنت ومبادئ ROAM؟  

عدم وجود تأجيل محدد للحقوقالحقوق

عدم وجود ضوابط قانونية ألي انفتاح على اآلخراالنفتاح

التوفر

سوف تشاركمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

سوف توفر مؤشرات بديلة للمؤشرات الوطنيةالمؤشرات الشاملة

4. ما هي خبرتكم في جمع واستخدام المؤشرات الخاصة باألوجه المتعلقة بجنس المستخدم على اإلنترنت، وتأثير اإلنترنت على
األطفال واليافعين؟ رجاء اوصفوا أي مؤشرات قمتم بتطويرها أو استخدامها مع ذكر أمثلة. 

هناك تأثير سلبي ظهر من خالل اإلنترنت خصوصاً تلك المتعلقة باألطفال وكذلك اإلناث وخصوصاً تلك المواضيع المتعلقة باالتجار
بالبشر

5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟   سوف تساعد على تقديم خدمة جيدة
للمتضامنين معها

6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟   سوف تقدم بديل جيد خصوصاً للذين
ليس لديهم إطار مؤشرات وطني

7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات   من المفيد الوصول إلى مختلف الفئات ذات
العالقة

8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة  



المعلومات الشخصية

االسئلة

Submission #15

 االسم   حمد محمد سالم العزري
 المنظمة   جامعة السلطان قابوس

hms@squ.edu.om   البريد االلكتروني 
 البلد \ المنطقة   سلطنة عمان / مسقط

 الجنس   ذكر
 كيف تعرف\ين مجتمع الطرف المعني الذي تنتمي\ن إليه؟  

حكومة
أكاديمي

1.ما هي أولوياتكم حول القضايا التي تجب معالجتها في إطار عالمية اإلنترنت في كل من الفئات الخمس  

االولالحقوق

الرابعةاالنفتاح

الثانيةالتوفر

الثالثةمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

الخامسةالمؤشرات الشاملة

2. هل هناك أية مؤشرات موجودة تتعاملون معها وتعتقدون بوجوب تضمينها في إطار المؤشرات؟ قد تكون هذه المؤشرات عالمية أو
خاصة ببلدكم أو منطقتكم أو مجال عملكم. رجاء اذكروا أسباب اعتقادكم بالفائدة المحتملة مع ذكر أمثلة على ذلك.  

مؤشرات البحوث والنشر العلمي الصادرة عن الجامعةالحقوق



مؤشرات التعاون والتبادل الطالبي والبحثياالنفتاح

المستودعات الرقمية التي تحوى النتاج الفكريالتوفر

التعاون في االتفاقيات والتبادل الثقافيمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

تقييم المؤسسات بناء على شمولية التقييمالمؤشرات الشاملة

3. ما هي باعتقادكم أهم الفجوات في البيانات أو األدلة المطلوبة لمراقبة عالمية اإلنترنت ومبادئ ROAM؟  

تحديث القوانين ذات العالقةالحقوق

عدم االستمرارية والتطويراالنفتاح

تطوير المحتوى العربيالتوفر

توفير البرامج التطبيقات باللغة العربيةمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

المؤشرات الشاملة

4. ما هي خبرتكم في جمع واستخدام المؤشرات الخاصة باألوجه المتعلقة بجنس المستخدم على اإلنترنت، وتأثير اإلنترنت على
األطفال واليافعين؟ رجاء اوصفوا أي مؤشرات قمتم بتطويرها أو استخدامها مع ذكر أمثلة. 

يتم استخدامها عادة عند اجراء الدراسات او تقارير
5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟   نعم بكل تاكيد
6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟   في نمو مطرد

7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات   التعاون والتواصل مع المؤسسات ذات العالقة
بالمؤشرات ودعمها في كافة القطاعات

8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة  


