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 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 


