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

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

تطوير تشريعات الفضاء السيبراني والتي تتضمن قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكاقحة الجريمةالحقوق
اإللكترونية وقانون االعالم اإللكتروني

نشر الوعي بين المستخدمين ال سيما من فئة الشباب وتوفير مصادر تعليمية نوعية باللغة العربية عبراالنفتاح
الشبكة

زيادة النفاذ إلى اإلنترنت من خالل الحزمة العريضة وجعلها متاحة للعموم بأسعار مقبولةالتوفر

مشاركة األطراف
المعنية المتعددة  

التنسيق مع كافة الشركاء لتعزيز المحتوى الرقمي العربي الهادف، وتطوير التشريعات النوعية المرتبطة
باستخدام اإلنترنت، باإلضافة إلى توفير الخدمات اإللكترونية

المؤشرات 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.  

الحقوق



االنفتاح

مجموعة المؤشرات المحلية الخاصة بالجاهزية اإللكترونية للنفاذ واالنتشارالتوفر

مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

المؤشرات الشاملة

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

تنظيم عمليات نشر البيانات واستخدامها في بيئة البيانات الكبيرة Big Data، والحكومات المفتوحةالحقوق
Open Government

االنفتاح

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. 

5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟  
سيتم استخدام هذه المؤشرات في تقييم الوضع الراهن، وتثبيت عتبة أساس ليتم تطوير البنى المختلفة من حيق الحقوق واالنفتاح

والتوفر والشراكة مع األطراف المعنية، بما يساعد في تطوير وتحسين هذه المؤشرات على المستوى الوطني.
6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟  

وفق رؤيتنا المذكورة أعاله، ليكون من الممكن المقارنة فيبما بين األطراف المعنبة على المستوى المحلي واالقليمي وربما العالمي
7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات  

8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة  
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M   الجنس 
 كيف تعرف\ين مجتمع الطرف المعني الذي تنتمي\ن إليه؟   حكومة

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

1الحقوق

4االنفتاح

2التوفر

3مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

5المؤشرات 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.  

الحقوق

االنفتاح



التوفر

مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

المؤشرات الشاملة

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

الحقوق

االنفتاح

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. 

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


