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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  

5الحقوق

4االنفتاح

1التوفر

2مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

3المؤشرات 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.  

الحصول على بيانات ذات المنفعه احصائية عامةالحقوق

سهولة الوصول للبيانات بدون وجود صالحيات خاصةاالنفتاح



تدفق مستديم للبيانات و وجود سالسل زمنية لهاالتوفر

سهولة تبادل البيانات بين المنتجين ومستخدمي البياناتمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

البيانات ذات شمولية للمواضيعالمؤشرات الشاملة

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

الحقوق

صعوبة الوصول للبيانات وعدم وجود صالحياتاالنفتاح

عدم تسلسل البيانات بشكل زمني وعدم توفر البيانات او ديمومتهاالتوفر

مشاركة األطراف المعنية
المتعددة  

قواعد بيانات غير مكتملة او غير موجودة وغير موحدة في المعايير والتصانيف، والرغبة في
مشاركة االطراف

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. 

لدينا احصاءات وصفية حول االفراد مستخدمي االنترنت حسب الجنس والفئات العمرية (4) سنوات - 65 سنة فاكثر
5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟   انظر االجابة على السؤال رقم 3

خصوصا "التوفر"
6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟  

ان يتم انشاء قاعدة بيانات قابلة للمشاركة وفق سياسة "مشاركة الجهات المنتجة للبيانات"
7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات  

8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة  


