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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  

حماية البيانات والحياة الخاصةالحقوق

ضرورة وضع ضوابط أخالقيةاالنفتاح

ًالتوفر هام جدا

مشاركة األطراف المعنية المتعددة  

إدخال مواضيع تهم العالم الثالث ضمن برامج اإلنترنتالمؤشرات 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.  

نشر المعرفة القانونيةالحقوق

تنويع المواضيع المطروحة على شبكة اإلنترنتاالنفتاح



أن يتم توفير اإلنترنت لجميع فئات المجتمعالتوفر

القضاء على األمية المعلوماتيةمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

إشراك المؤسسات الدولية واإلقليمية في عملية التعليم المستمرالمؤشرات الشاملة

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

عدم وجود تأجيل محدد للحقوقالحقوق

عدم وجود ضوابط قانونية ألي انفتاح على اآلخراالنفتاح

التوفر

سوف تشاركمشاركة األطراف المعنية المتعددة  

سوف توفر مؤشرات بديلة للمؤشرات الوطنيةالمؤشرات 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. 

هناك تأثير سلبي ظهر من خالل اإلنترنت خصوصاً تلك المتعلقة باألطفال وكذلك اإلناث وخصوصاً تلك المواضيع المتعلقة باالتجار
بالبشر

5. كيف تعتقدون أنكم ربما قد تستخدمون إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت حالما يتم تطويره؟   سوف تساعد على تقديم خدمة جيدة
للمتضامنين معها

6. كيف تعتقدون أناألطراف المعنية األخرىربما قد تستخدم إطار مؤشرات عالمية اإلنترنت؟   سوف تقدم بديل جيد خصوصاً للذين
ليس لديهم إطار مؤشرات وطني

7. يمكنكم إضافة أية تعليقات تعتقدون أنها مفيدة لليونسكو في تطوير إطار المؤشرات   من المفيد الوصول إلى مختلف الفئات ذات
العالقة

8. يمكنكم هنا تحميل أية وثائق تعتقدون أنها مفيدة  


