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 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  


