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 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 
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