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 نترنت: ساعدوا الیونسكو لتقییم وتطویر اإلنترنتتطویر مؤشرات الیونسكو لعالمیة اإل

	مقدمة

في أي  نترنتتتوجھ وثیقة التشاور بالدعوة إلى األطراف المعنیة للمساھمة في مشروع الیونسكو لتطویر مؤشرات تقییم اإل
مكن الوصول إلى المزید من المعلومات عن دولة كانت، وتسلیط الضوء على القضایا التي تتطلب بعض التطویر. ی

	  	1.نترنتالمشروع على اإل

	خلفیة

، 2015. ھذا المفھوم، والذي تم تبنیھ في مؤتمر الیونسكو العام سنة 2013عام  نترنتأطلقت الیونسكو تصورھا لعالمیة اإل
 بأھداف التنمیة المستدامة العالمیة: ودورھا في التقدم نترنتیجب أن تكون وتستمر كأساس لتطویر اإلیتبنى أربعة مبادئ 

R– مبنیة على حقوق اإلنسان  نترنتن اإلعلى أ تدل)Human	Rights( 

O – مفتوحة ( نترنتتدل على أن اإلOpen( 

A –  لجمیع (ل نترنتإتاحة اإلتدل علىAccessible	to	all( 

M – ) وأنھا تنمو بمساھمة األطراف المعنیة المتعددةMultistakeholder	participation( 

 

 ROAMتعرف ھذه المبادئ بمجملھا باسم مبادئ 

 نترنتلمساعدة الحكومات واألطراف المعنیة على تقییم بیئات اإل نترنتمن مؤشرات عالمیة اإلتنوي الیونسكو تبني إطاراً 
التي تبنتھا الیونسكو  بمؤشرات تطویر اإلعالمللتقدم بھذه المبادئ. تقارن ھذه المؤشرات خاصة الوطنیة وتطویر سیاسات 

وصممت لتستخدمھا األطراف المعنیة في الدول المھتمة حیث یمكن توفیر الموارد لألبحاث الضروریة.  	2008.2عام 
، والتقدم بالمقترحات المالئمة حول في أي دولة نترنتیھدف تطبیق المؤشرات إلى التعرف على الفجوات في عالمیة اإل

	. ال تھدف ھذه المؤشرات إلى تصنیف الدول من خالل مقارنتھا ببعضھا. السیاسة والتطبیق العمليرسم 

أكتوبر/ تشرین  31مارس/ آذار وحتى  29تصدر ھذه الوثیقة بعد المرحلة األولى من التشاور، والتي دامت بین 
ً لوجھ في  24واھتمت بالمبادئ العامة. وتشمل  2017األول  ً عقدت وجھا ً تشاوریا تذبت دولة واج 21اجتماعا
	.نترنتمساھمة على اإل 165

، 2018مارس/ آذار  15دیسمبر/ كانون األول و 1بینما ستوفر المرحلة الثانیة من االستشارات، والتي تمتد بین 
 فرصة للتعلیق على ھیكل المؤشرات المطروح والمؤشرات المذكورة في ھذه الوثیقة. سیتم التقدم بتقریر نھائي

، مبني على المرحلة الثانیة والفحص المسبق للعروض، وسیتم 2018أبریل/ نیسان إلى الیونسكو مع نھایة شھر 
	.لیونسكو الدولي لتطویر االتصاالتمن قبل المجلس الدولي الخاص ببرنامج ا 2018النظر فیھ في سبتمبر/ أیلول 
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یة بحلول مارس/ آذار األطراف المعنیة مدعوة، في ھذه االستشارة الثانیة، لإلجابة على األسئلة الثالث التال
	لن نستطیع إضافة أیة مساھمات یتم تقدیمھا بعد الموعد المذكور.. 2018

	؟ھذا اإلطارتعتقدون بضرورة إضافتھا إلى  إضافیة عناوین أو أسئلة أو مؤشراتتوجد  ھل .1

	

 اإلطاروالمذكورة في  بالعناوین واألسئلة والمؤشرات المطروحةھل توجد مقترحات ترغبون في إضافتھا فیما یتعلق . 2
	الحالي؟
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	التي تقترحونھا، من خالل تجربتكم، فیما یتعلق بأي من األسئلة أو المؤشرات المقترحة؟مصادر ووسائل التحقق ما ھي . 3

 المؤشرات إطار

األربعة، إضافة إلى مؤشرات شاملة تتعامل مع  ROAMالمقترح في ھذه الوثیقة مبني على مبادئ  ھیكل المؤشراتإن 
. تعمل ھذه نترنتلجنس واحتیاجات األطفال والیافعین، والتنمیة المستدامة، والثقة واألمن، واألوجھ القانونیة واألخالقیة لإلا

 . 1المبین في الشكل رقم  ROAMXسویة لتشكیل ھیكل مؤشرات 

جتماعیة واالقتصادیة لدولة قرینیة المتعلقة بالمیزات السكانیة واالیشمل عدداً من المؤشرات ال اإلطارإلى ذلك أن یضاف 
 السبل الممكنة لمختلف الدول.  لمعینة، والتي تھدف لمساعدة المستخدمین على فھم موجوداتھم وھیكلة توصیاتھم بأفض

	

بنیة المؤشرات – 1شكل  	

	

 

 

	

بما فیھا الحكومات، توفر المؤشرات المقترحة في ھذا اإلطار أدوات یمكن استخدامھا من قبل العدید من األطراف المعنیة، 
والمنظمات الدولیة، ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات من األطراف المعنیة المتعددة القادمة من مختلف المجتمعات 

	والوصول إلیھا وتنمیتھا. یمكن استخدامھا بمجملھا أو باستخدام أجزاء منھا.  نترنتالمھتمة بحقوق اإل

األربعة، باإلضافة إلى فئة المؤشرات الشاملة  ROAMفئات تركز على مبادئ  . إن الھیكل ككل مبني حول خمسالفئات
)X 2) (الشكل.( 

 Oوخمسة في فئات  Aو  Rإلى عدد من العناوین. ھناك ستة عناوین في فئات  ROAMX. تقسم جمیع مؤشرات العناوین
 . Mوثالثة في فئة  Xو
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ً لھا، والتي یجب مع  هیوجد عدد من األسئلة في كل عنوان. تتعامل ھذ األسئلة. نقاط محددة یمكن تقییم األداء الوطني وفقا
	توثیقھا عبر عدد من المؤشرات الكمیة والنوعیة والمؤسساتیة المحددة. 

وفر قاعدة األدلة لتقییم األسئلة. تشمل ھذه مؤشرات نوعیة وكمیة والتي تیتم التعرف على مؤشر أو أكثر  .المؤشرات
	نوعیة المعلومات المتوفرة حولھا بین الدول.ومؤسساتیة. یتنوع مدى و

مالحظة شاملة عن وسائل توثیق كل من المؤشرات على  2018سیضم التقریر النھائي الصادر في أبریل/ نیسان . المصادر
حدى وكمجموعة. سیضمن ذلك التوجیھ الذي یحتاجھ مستخدمو المؤشرات، مع األخذ بالحسبان أن البیانات ومصادر 

	المتاحة تتنوع جداً بین الدول.المعلومات 

	

	

	

Figure	2	-	The	indicator	structure	

بنیة المؤشر – 2الشكل  	

	

	

ھا في مؤشرات یاستخدمت ستة شروط النتقاء األسئلة والمؤشرات المقترحة في ھذا التقریر. تتمادى ھذه مع تلك التي تم تبن
 تطویر اإلعالم. وھي:

	ضیة واحدةأي سؤال/ مؤشر یجب أن یتعامل مع ق •
	للوصول إلى قرار موثوق.من حیث الكفایة والنوعیة بیانات القیاس یجب اختیار المؤشرات عندما یمكن االعتماد على  •
	كمیة حیث أمكن ونوعیة حین الحاجة.یجب أن تكون المؤشرات المختارة  •
	منھا على حدى عند اإلمكان.یمكن التوثق  •
	قاً للجنس والفئة العمریة وغیرھا من المیزات السكانیة.یمكن الفصل بینھا عند اإلمكان والضرورة وف •
	یمكن جمع البیانات والمعلومات الضروریة بثمن معقول زمنیاً ومادیاً في أغلب الدول.و •

ستتنوع البیانات بین الدول وستتنوع المصادر المتاحة بین التقییمات إن المؤشرات المقترحة فیما یلي عریضة جداً. 
كون یاألسئلة والمؤشرات المشمولة في اإلطار النھائي، الذي سیتم تحضیره بعد االستشارة الثانیة، قد المختلفة. إن عدد 
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أكبر أو أقل من العدد المذكور في ھذه الوثیقة. ویتمنى أن یلجأ المستخدمون إلى ھذه المؤشرات للوصول إلى أكثر التقییمات 
 شموالً وفقاً لما تسمح بھ البیانات والمصادر. 

	المؤشرات القرینیة – نترنترات عالمیة اإلمؤش

	المؤشرات االقتصادیة .1
a. الدخل القومي اإلجمالي )GNI(تعادل القدرة الشرائیة) للفرد (	

		4المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مجموعة البیانات حول الدخل القومي اإلجمالي للفرد وفقاً للبنك الدولي.

b. في السنوات العشر األخیرة معدل نمو الدخل القومي اإلجمالي	

 	المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مجموعة البیانات حول الدخل القومي اإلجمالي للفرد وفقاً للبنك الدولي.

c.  الخدمات من القادمنسبة الناتج المحلي اإلجمالي	

ً للبنك المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مجموعة البیانات حول التوزع القطاعي للنا تج المحلي اإلجمالي وفقا
		5الدولي.

	 المؤشرات السكانیة .2
a. حجم السكان الكلي واتجاه النمو	

األمم المتحدة  إدارةالحجم السكاني وفقاً لقسم السكان في  المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مجموعة البیانات حول
		6للعالقات االقتصادیة واالجتماعیة.

b. ع مصنفاً وفقاً للجنسمتوسط العمر المتوق	

		7حول توقع الحیاة لدى من منظمة الصحة العالمیة. المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مجموعة البیانات

c. نسبة الیافعین واألشخاص في سن العمل والمسنین	

ً  المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مجموعة البیانات ي في قسم السكان في للفئة العمریة كما ھحول السكان وفقا
		8إدارة األمم المتحدة للعالقات االقتصادیة واالجتماعیة.

d. التنوع اللغوي	

		9ح لھذا المؤشر ھو دلیل التنوع اللغوي (مع ملخصات عن الدول) وفقاً إلثنولوج.المصدر الرئیسي المقتر

e. درجة التمدن	

ً لقسم السكان في حول حج المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مجموعة البیانات م السكان في المدن والریف وفقا
		10إدارة األمم المتحدة للعالقات االقتصادیة واالجتماعیة.

 مؤشرات التنمیة .3
a. التنمیة البشریة التابع لبرنامج األمم المتحدة للتنمیة مشعر	

للتنمیة ونشره في تقریر التنمیة التنمیة الذي أعده برنامج األمم المتحدة  مشعر المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو
		11البشریة السنوي.

b. .متوسط سنوات الدراسة ونسبة الفئات العمریة المالئمة في التعلیم األولي أو الثانوي أو الثالثي مصنفاً وفقاً للجنس	

		12مجموعة البیانات التي جمعھا معھد الیونسكو لإلحصاءات. المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو

c.  محو األمیة لدى البالغین مصنفاً وفقاً للجنس (واللغة عند اإلمكان).معدل	

		13مجموعة البیانات التي جمعھا البنك الدولي. المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو
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d. نسبة السكان الذین تصلھم الكھرباء	

	 	14خاصة بالبنك الدولي.قاعدة بیانات الطاقة المستدامة للجمیع ال المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو

 مؤشرات المساواة .4
a. معادل جیني	

		15جیني الصادر عن البنك الدولي. مشعر المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو

b. عدم المساواة الجنسیة مشعر		

		16عدم المساواة الجنسیة الصادر عن برنامج األمم المتحدة للتنمیة. مشعر المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو

	الحوكمةمؤشرات  .5
a. مؤشرات الحوكمة العالمیة 

		17العالمیة الستة التي صدرت عن البنك الدولي.الحوكمة مؤشرات  المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو

b. القیام باألعمال مشعر	

		18القیام باألعمال الصادر عن البنك الدولي. مشعر المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو

 تقنیة االتصاالت والمعلوماتمؤشرات تنمیة  .6
a. مشعر تنمیة تقنیة االتصاالت والمعلومات 

الصادر عن االتحاد الدولي  المصدر الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مشعر تنمیة تقنیة االتصاالت والمعلومات
		19لالتصاالت السلكیة والالسلكیة.

b.	المنتدى االقتصادي الدولي للجاھزیة الشبكیة  مشعر	

	 	20.المنتدى االقتصادي الدولي للجاھزیة الشبكیة الرئیسي المقترح لھذا المؤشر ھو مشعرالمصدر 

	

 الحقوق - Rالفئة  – نترنتمؤشرات عالمیة اإل

إلى "عالم یسود كافة أرجائھ احترام حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان  2030تصبو أجندة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة بحلول عام 
نون والعدالة والمساواة وعدم التمییز، عالم یحترم األعراق واإلنتماء اإلثني والتنوع الثقافي، عالم یتیح تكافؤ الفرص ویتیح وسیادة القا

التي تفشل في تحقیق ھذا المبدأ ال تتالئم مع  نترنتإن اإل	21تحقیق كامل اإلمكانات البشریة ویساھم في تحقیق اإلزدھار العمیم."
	 األجندة.

 الفئة من ھیكل المؤشرات إلى ستة عناوین: تقسم ھذه

	.نترنتیتعامل مع اإلطار العام السیاسي والقانوني والتنظیمي لحقوق اإلنسان والعالقة باإل Aالعنوان  •
	یتعامل مع حریة التعبیر. Bالعنوان  •
	یتعامل مع حق الوصول إلى المعلومات. Cالعنوان  •
	ركة في الحیاة العامة.وحقوق المشا التجمعیتعامل مع حریة  Dالعنوان  •
	یتعامل مع قضایا تتعلق بالخصوصیة. Eالعنوان  •
	یتعامل مع الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. Fالعنوان  •

	العام السیاسي والقانوني والتنظیمي إلطارا – Aالعنوان 

وفي اتفاقیات حقوق اإلنسان بما  22ن العالمي لحقوق اإلنسانجرى االتفاق على المبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان من قبل المجتمع الدولي في اإلعال
وفي مواثیق القضاء على كافة أشكال التمییز  24والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 23بالحقوق السیاسیة والمدنیةالخاص  فیھا العھد الدولي

	.	فاق على عدد من اتفاقیات الحقوق المناطقیةكما تم االت 	27.وفي میثاق حقوق الطفل 26والتمییز ضد النساء، 25العنصري
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."	جمیع الحقوق التي یمتلكونھا خارجھا نترنتیجب أن یمتلك األفراد على اإل"أن  29ومجلسھا العام 28كما أكدت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
تعزیز وحمایة وممارسة حقوق اإلنسان على "عدداً من القرارات حول 	2016مؤخراً في عام وتبنى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

		30.األسئلة والمؤشرات التالیةمع وأوجھ منھا والتي تتعامل مع "	،نترنتاإل

	ھل ھناك من إطار قانوني لممارسة وتطبیق حقوق اإلنسان یتمادى مع اتفاقیات الحقوق الدولیة ومع حكم القانون؟

		
			:المؤشر

	.، ووجود دلیل على احترامھ وتطبیقھ من قبل الحكومة)بما فیھا المناطقیة(ت الحقوق الدولیة إطار قانوني یتمادى مع اتفاقیاوجود  •

	وخارجھا؟ نترنتھل یتعامل القانون بمساواة في تطبیق الحقوق والقوانین على اإل

	:المؤشر
ً  نترنتوجود دلیل على أن مبدأ المساواة بین اإل • 	.وخارجھا مقبول من حیث المبدأ ومطبق عملیا

وخارجھا من قبل الدولة أو األطراف غیر  نترنتیمتلك المواطنون حق اللجوء إلى إجراءات قانونیة للتعامل مع خروقات الحقوق على اإل ھل
	الحكومیة؟

	:المؤشر
	اإلطار القانوني لإلجراءات القانونیة •
	.نترنتصالح الخدمات من حیث خدمات مزودي اإلإلوجود ترتیبات  •

	وحقوق اإلنسان؟ نترنتواألخصائیون القانونیون مدربون على التعامل مع القضایا الخاصة باإل رجال القانون والقضاةھل 

	:المؤشر
	.وجود دورات ذات صلة ووجود نسب معینة من الطواقم ذات الصلة الذین خضعوا للتدریب •

	حریة التعبیر –	Bالعنوان 

	من العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة مع حریة التعبیر	19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 	19تتعامل المادة  وتعرفھ .
التماس مختلف ضروب المعلومات حریة "من العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة بأنھ یشمل حق الفرد في 	19الفقرة الثانیة من المادة 

أما  31".ود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھاواألفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحد
وعلى ذلك یجوز إخضاعھا لبعض القیود ولكن شریطة أن .	واجبات ومسئولیات خاصةتتبعھا "الفقرة الثالثة فتنص على أن ممارسة ھذه الحقوق 

أو الصحة ، ...لحمایة األمن القومي أو النظام العام ...		]أو[	حقوق اآلخرین أو سمعتھم،الحترام ...		ددة بنص القانون وأن تكون ضروریةتكون مح
تشدد لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في تصریحھا العام رقم .	تشمل اتفاقیات الحقوق المناطقیة استثناءات ذات صلة	32".العامة أو اآلداب العامة

ً  أن أي تقیید یجب أن ینص علیھ)	2011(	34 		33.القانون، وأن یكون ضروریاً لألھداف المذكورة بوضوح في المادة، وأن یكون متناسبا

	ممارستھا على نطاق واسع؟یحترم ھل یضمن القانون حریة التعبیر، و

	:المؤشرات
	

لمدنیة، ووجود من العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة وا	19وجود ضمان دستوري أو قانوني لحریة التعبیر متوافق مع المادة  •
		34.دلیل على احترامھا وتطبیقھا من قبل الحكومة

	.وجود ضمان دستوري أو قانوني على حریة الصحافة واإلعالم •
	.وخارجھا نترنتوجود تقییم من قبل مؤسسات موثوقة على مدى وتنوع التعبیر على اإل •

	وتطبق وفقاً التفاقیات الحقوق الدولیة وقرارات مجلس حقوق اإلنسان؟ معرفة بوضوح وشفافیة والممارسةھل القیود على حریة التعبیر في السیاسة 

	:المؤشر
	.واحترام الحكومة لھا)	وتشمل االتفاقیات المناطقیة(وجود قیود قانونیة على حریة التعبیر متوافقة مع اتفاقیات الحقوق الدولیة  •

أو التطبیقات أو المواقع االلكترونیة، وعلى أي أساس  نترنتخدمات اإل ھل ھناك رقابة سابقة أو الحقة ذات أھمیة على محتوى محدد موجود على
	یتم تطبیق ذلك؟

	المؤشر
	.وجود دلیل كمي ونوعي على الرقابة السابقة والالحقة •

	على المحتوى المنشور؟ نترنتوفق أیة ظروف یحاسب القانون المنصات وغیرھا من مزودي خدمات اإل

	:المؤشر
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	بما فیھا المناطقیة(یة الوسطاء وتنظیم المحتوى وتتوافق مع اتفاقیات الحقوق الدولیة وجود إطار قانوني لمسؤول • وتطبق بشكل )
	.مالئم

	بما فیھا وسائل التواصل االجتماعي؟ نترنتمحتوى اإل ونیولدالذین السكان  ما ھي نسبة

		
	:المؤشر

	.نترنتمستخدم لإل	100 شخص ومن كل	100عدد المدونین ومستخدمي خدمات التواصل االجتماعي من كل  •

	للتعبیر عن آرائھم؟ نترنترخیصة الثمن متوفرة لتسمح للمواطنین والمجتمع المدني باستخدام اإل نترنتھل خدمات اإل

	:المؤشرات
	منخفضة التكلفة إنترنتوجود خدمات تدوین واستضافة  •
	قانونیة على استخدام ھذه الخدمات قیودوجود  •
	.التواصل االجتماعي وخدمات التدوین وجود أمثلة على استخدام وسائل •

حول القضایا  نترنتھل المواطنون أو الصحفیون أو المدونون عرضة لالعتقال العشوائي أو المحاكمة أو الترھیب لنشرھم المعلومات على اإل
	السیاسیة واالجتماعیة؟

	:المؤشرات
	

	طبیعة االستثناءات القانونیة وتطبیقھا •
	نترنتللتعبیر على اإلوجود حاالت احتجاز ومالحقة  •

	 	
	؟نترنتالتحرش على اإلھل یمارس المواطنون أو الصحفیون الرقابة الذاتیة لتجنب المضایقة من قبل الحكومة أو 

	المؤشرات
	.وجود دلیل على الرقابة الذاتیة من قبل الصحفیین أو المدونین •
	.تجاه النساء واألطفال والیافعینوخاصة  نترنتوجود دلیل على الرقابة الذاتیة كنتیجة للتعنیف على اإل •

	حق الوصول إلى المعلومات –	Cالعنوان 

...	التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار "من العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة على حریة 	19تشدد الفقرة الثانیة من المادة 
 Bراجع العنوان (أیضاً من العھد الدولي 	19وتتعامل الفقرة الثالثة من المادة 	35".ختارھای ...فني أو بأیة وسیلة ...	شكل  بأيدونما اعتبار للحدود، 

	أعاله 	واالستثناءات ذات الصلة في اتفاقیات الحقوق الدولیة والمناطقیة األخرى مع الوصول إلى المعلومات) وكما ھو الحال مع حریة التعبیر، .
	36.في حال وجود أي تقیید على ھذه الحقوققانونیة، ووجود الضرورة والتالؤم تشدد ھیئة حقوق اإلنسان على أھمیة األطر ال

	ھل حق الوصول إلى المعلومات مضمون قانونیاً ومحترم عملیاً؟

		:المؤشرات
 ووجود)	بما فیھا االتفاقیات المناطقیة(ضمانات دستوریة أو قانونیة للوصول إلى المعلومات تتوافق مع اتفاقیات الحقوق الدولیة  •

	.دلیل على احترامھا وتطبیقھا من قبل الحكومة

	أو بعض الخدمات علیھا أو التطبیقات أو المواقع االلكترونیة، وعلى أي أساس یتم ذلك؟ نترنتھل تحظر الحكومة أو تحد من الوصول إلى اإل

	:المؤشرات
	واستخدامھا نترنتوجود دلیل على التقیید الرسمي وغیر الرسمي على الوصول لإل •
، إغالق عناوین النطاقات وغیرھا من المداخالت خالل األشھر االثنا عشر نترنتأرقام ونمط من الحد من الوصول إلى اإل وجود •

	.الماضیة

	

وخاصة  نترنتھل المواطنون أو الصحفیون أو المدونون عرضة لالعتقال العشوائي أو المحاكمة أو الترھیب بسبب وصولھم للمعلومات على اإل
	لسیاسیة واالجتماعیة؟حول القضایا ا
	المؤشرات

	طبیعة االستثناءات القانونیة وتطبیقھا •
	وجود حاالت احتجاز ومالحقة للوصول إلى المعلومات غیر المحظورة في المعاھدات الدولیة •

	 	
	ومن دون تمییز؟ نترنتھل توجد مصادر إخباریة ورأي متنوعة جداً حول القضایا ذات األھمیة الوطنیة على اإل
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	:المؤشر
	.وجود دلیل على تنوع وتعددیة المحتوى المحلي بما فیھ الفرز حسب الجنس والعوامل االقتصادیة واالجتماعیة •
	.وخارجھا نترنتالتنوع في الصحف والخدمات اإلخباریة التي تتعامل مع األخبار المحلیة على اإل •
	.الذي یتعامل مع التالعب بالبیانات D.7ل یجب األخذ في الحسبان والتوثق من البیانات واألدلة للفئة الشاملة السؤا •

	وحق المشاركة في الحیاة العامةالتجمع حریة  –	Dالعنوان 

تنص .	تضمن حریة التجمع مع اآلخرین	22من العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسة والمدنیة  لحق التجمع السلمي، بینما المادة 	21تؤسس المادة 
تلك التي ینص علیھا القانون وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة "ھذین الحقین ما عدا  المادتان على عدم وضع الحدود على

	".األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حمایة حقوق اآلخرین وحریاتھم

في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة المشاركة ...	فرصة لكل مواطن الحق وتتاح " من العھد الدولي على أن	25بینما تنص المادة 
	".أن تتاح لھ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده"وعلى "	ن في حریةوممثلین یختار

	التجمع مكفولة في القانون ومحترمة عملیاً؟ھل حریة 

	المؤشر
	.د إطار قانوني متوافق مع اتفاقیات الحقوق الدولیة ودلیل على احترامھ وتطبیقھ من قبل الحكومةوجو •

	؟نترنتھل تستطیع منظمات المجتمع المدني تنظیم نفسھا بفعالیة على اإل

	:المؤشر
	من طرف المجتمع المدني وغیاب التدخل في ھذا التنظیم نترنتوجود دلیل على التنظیم على اإل •

	ساسیة حكومیة للحوكمة االلكترونیة والمشاركة االلكترونیة والتي تشجع المواطنین في المشاركة في الحكومة؟ ھل ھناك

	المؤشرات
	للمشاورة العامة نترنتوجود سیاسات حكومیة للحوكمة والمشاركة االلكترونیة بما فیھا استخدام اإل •
	دارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیةالتابعة إل تصنیف في مؤشرات الحكومة والمشاركة االلكترونیة/	وجود قیم •

	وخارجھا؟ نترنتھل توجد مواقع الكترونیة حكومیة تسمح للمواطنین بالمشاركة في طیف واسع من أنشطة الحكومة االلكترونیة بشكل آمن على اإل

	المؤشرات
	)مصنفة حسب الجنس(عدد خدمات الحوكمة االلكترونیة ومستخدمیھا  •
	.مدى حمایة البیانات على مواقع الحوكمة االلكترونیة بالتشفیر واألمن االفتراضي •
	).httpsمثل استخدام (وجود تقاریر موثوقة حول األمن االفتراضي لمواقع الحكومة وخدماتھا االلكترونیة  •

 الخصوصیة - Eالعنوان 

د الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة مع الخصوصیة. تنص المادة من العھ 17اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و	من 12تتعامل المادتان 
ال یحوز تعریض أي شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو من العھد الدولي على أن " 17

ي المناطق الخاصة بھا. تبنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة عدداً من تتعامل اتفاقیات الحقوق المناطقیة أیضاً مع قضایا الخصوصیة ف."  مراسالتھ
لى القرارات التي تتعلق "بالحق بالخصوصیة في العصر الرقمي" والذي یتعامل مع قضایا تتعلق بالمراقبة والتشفیر وإخفاء الھویة باإلضافة إ

		37المبادئ العامة.

 ً 	؟ھل الحق بالخصوصیة مكفول قانونیاً ومحترم عملیا

	المؤشر:
	وجود تعریف دستوري أو قانوني للخصوصیة والحق بالخصوصیة. •

إلى  ھل حمایة البیانات الشخصیة محمیة بالقانون ومطبقة عملیاً، فیما یتعلق بالحكومات واألعمال وغیرھا من المنظمات بما فیھا حقوق الوصول
	؟وتعدیلھاالمعلومات المحفوظة 

	المؤشر:
البیانات، بما فیھا آلیات الرقابة ووسائل اإلصالح والتعدیل، والدلیل على احترامھا وتطبیقھا من قبل وجود إطار قانوني لحمایة  •

	الحكومة. 
وجود إطار قانوني یحكم االستخدام التجاري للبیانات الشخصیة ونقل البیانات دولیاً، بما فیھا آلیات المراقبة ووسائل اإلصالح  •

	والتطویر. 
	للبیانات.  وجود سلطة حمایة مستقلة •
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ضروریة ومتالئمة ومحدودة وفقاً للشروط التي تتوافق مع  نترنتھل سلطات تطبیق ھیئات تطبیق القانون وغیرھا المختصة بمراقبة مستخدمي اإل
	 38اتفاقیات الحقوق الدولیة؟

	
	المؤشر:

	اإلطار القانوني للرقابة ووجود دلیل حول تطبیقھ

ً للشروط التي تتوافق مع اتفاقیات الحقوق ھل جمیع شروط التعریف والتسجیل بما ف یھا تسجیل االتصاالت ضروریة ومتالئمة ومحدودة وفقا
	الدولیة؟

	المؤشر
	وجود وطبیعة التعریف ومتطلبات التسجیل بما فیھا عملیة التأكد.  •

	39ت الحقوق الدولیة؟محمیة قانوناً وعملیاً بطریقة تتوافق مع اتفاقیا نترنتھل تشفیر البیانات وحمایة الھویة على اإل

	المؤشر:
	وجود إطار قانوني یوافق مع االتفاقیات الحقوقیة الدولیة ودلیل على احترامھ من قبل الحكومة. •

بطریقة تحمي كالً من  نترنتوالتعامل أو تصحیح المعلومات الخاصة بھم على اإل نترنتھل یتمتع المواطنون بحق قانوني لحمایة ھویتھم على اإل
	یة التعبیر؟الخصوصیة وحر

	المؤشر:
	األطر القانونیة والتخصص بحمایة الخصوصیة وحریة التعبیر •

ضروریة ومتناسبة وتتمتع بالشفافیة  نترنتبتزوید الھیئات الحكومیة بالمعلومات حول مستخدمي اإل نترنتھل طلبات الحكومة من شركات اإل
	ومتالئمة مع اتفاقیات الحقوق الدولیة؟  

	المؤشر:
	اإلطار القانوني والدلیل على احترامھ من قبل الحكومة وجود وطبیعة •

 الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة – Fالعنوان 

 3تتعامل المادتان  	40إن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة معرفة وموضحة في المیثاق الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.
مع  15وق التقدمي المتعلق بالتوظیف واألمن االجتماعي والحیاة العائلیة والحمایة من الجوع والصحة والتعلیم. تتعامل المادة مع تطبیق الحق 14و

	 ، والتي تختص بالتنمیة المستدامة. Cالعنوان  Xحق أي شخص بالمشاركة في الحیاة الثقافیة. یجب أن یتم التعامل مع ھذا العنوان بالتوافق مع الفئة 

في استراتیجیات مكافحة البطالة والصحة والتعلیم وباألخص فیما یتعلق بالمیثاق الدولي للحقوق  نترنتل تشمل السیاسات الحكومیة اإلھ
	االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة؟

	المؤشر:
	یم والصحة.وحقوق المیثاق الدولي في االستراتیجیات القطاعیة لمكافحة البطالة والتعل نترنتدلیل على وجود اإل •
	على مكافحة البطالة والصحة والتعلیم.  نترنتدلیل حكومي على تحلیل تأثیر اإل •

	بشكل متساو للمشاركة في األنشطة الثقافیة؟ نترنتھل یستطیع المواطنون جمیعاً استخدام اإل

	المؤشر:
	تمعات.واستخدامھا بین مختلف األعراق والمج نترنتطبیعة ومدى االختالفات في الوصول إلى اإل •
	نترنتوجود سیاسة حكومیة تختص بالتراث الثقافي على اإل •
	الضمانات الدستوریة أو القانونیة لحریة التعبیر الفني. •

 االنفتاح - Oالفئة  – نترنتمؤشرات عالمیة اإل

ا ومن الفرص بأي طریقة مالئمة أو مفتوحة للجمیع لتطویر مصادرھا واالستفادة منھ نترنتھو ضرورة أن تكون اإل نترنتالمبدأ الثاني لعالمیة اإل
، مثل نترنتوالخدمات التي تحتاج لإل نترنتذات قیمة لألفراد. لذلك فإن فئة االنفتاح تھتم بكل من القضایا التقنیة واألسواق والمحتوى والثقة باإل
ادر التعلیمیة المفتوحة. من خالل االنفتاح، تقر قضایا التطویر والبرمجیات ذات المصدر المفتوح، الحكومة المفتوحة، البیانات المفتوحة، والمص

في تمكین التبادل العالمي الشامل بدالً من كونھا محصورة ب"الحدائق المسورة" المبنیة على التقنیات غیر  نترنتبأھمیة اإل نترنتعالمیة اإل
 المتوافقة.

	تقسم ھذه الفئة إلى خمسة عناوین

	سیة والقانونیة والتنظیمیة.یتعامل مع األطر العامة السیا Aالعنوان  •
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	یتعامل مع المعاییر المفتوحة Bالعنوان  •
	یتعامل مع األسواق المفتوحة Cالعنوان  •
	یتعامل مع المحتوى المفتوح Dالعنوان  •
	یتعامل مع البیانات المفتوحة. Eالعنوان  •

 اإلطار السیاسي والقانوني والتنظیمي – Aالعنوان 

بما فیھ دعم البحث وبنى توحید المقاییس وحوكمة األطراف المعنیة المتعددة. وھو ضروري لدعم  –یمي یجب وجود إطار سیاسة وقانوني وتنظ
	كمصدر مفتوح وعالمي.  نترنتعملیات صنع السیاسات المبنیة على األدلة والشفافة والتي تتطلع إلى المستقبل، والتي ستحمي اإل

	وصناعة السیاسات یتمادى مع األعراف الدولیة الخاصة باالنفتاح والشفافیة؟ نترنتإلھل ھناك إطار سیاسات وقانوني وتنظیمي عام لتطویر ا

	المؤشرات:
		41وجود إطار عام یتوافق مع األعراف الدولیة ذات الصلة. •
	ك. وجود أطر قانونیة وتنظیمیة تسمح بالتجارة االلكترونیة والتوقیع الرقمي واألمن االفتراضي وحمایة البیانات وحمایة المستھل •

	؟نترنتھل یسھل اإلطار القانوني والتنظیمي لألعمال والحقل األكادیمي والمجتمع المدني اإلبداع على اإل

	المؤشرات:
	عالقة اإلطار القانوني والتنظیمي بتأسیس األعمال الجدیدة واإلبداع في المجاالت األكادیمیة والمجتمع المدني. •
	. نترنتلمعلومات واالتصاالت من قبل األعمال بما فیھا األعمال التي تعتمد على اإلإدراك وجود بیئة تنظیمیة لألعمال وتقنیات ا •

	؟ نترنتأو التي تحتاج اإل نترنتھل ھناك مقیدات على المنظمات أو األفراد في تأسیس الخدمات على اإل

	المؤشر:
واستخدام التقنیات القابلة للتشغیل المتبادل  ، بما فیھا تطویرنترنتأو التي تحتاج اإل نترنتوجود إطار قانوني للخدمات على اإل •

	من مصادر متنوعة.  

 المعاییر المفتوحة – Bالعنوان 

	.  نترنتتلعب المعاییر المفتوحة دوراً ھاماً في تعزیز قابلیة التشغیل المتبادل وبالتالي اإلبداع وتنوع الخدمات على اإل

	اإلبداع باستخدام التقنیات المتاحة أم یحد منھا؟ھل یشجع اإلطار القانوني والتنظیمي من االستثمار و

		
	المؤشرات:

	بما فیھ تدبیر المشتریات. نترنتدلیل على وجود سیاسة وعمل حكومة تجاه اإلبداع على اإل •
	.نترنتعدد ونسبة نجاح األعمال الجدیدة المتعلقة باإل •

ھا حق المحاكمة والشفافیة والتوازن واالنفتاح على مشاركة جمیع األطراف ھل تتوافق عملیات وضع المعاییر الوطنیة مع المعاییر الدولیة بما فی
	المعنیة؟

	المؤشر:
	الترتیبات القانونیة والتنظیمیة لعملیات المعاییر. •
	إدراك عملیات المعاییر بین األطراف المعنیة المختصة. •

	ھل تسھل الحكومة استخدام البرمجیات المجانیة ذات المصدر المفتوح؟

	المؤشر:
	سیاسة الحكومة تجاه البرمجیات المجانیة ذات المصدر المفتوح  •
	مدى استخدام البرمجیات المجانیة ذات المصدر المفتوح في دوائر الحكومة. •

	؟بلدكمومعاییرھا في  نترنتما مدى تطبیق التطویرات في بروتوكوالت اإل

		
	المؤشر:

	IPv6و IPv4البیانات الخاصة بمدى استخدام  •
	DNSSECة بمدى استخدام البیانات الخاص •

	األسواق المفتوحة –	Cالعنوان 
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ً لتخفیض األسعار وتحسین نوعیة الخدمات  توفر األسواق المفتوحة للشبكات وخدمات االتصاالت الخیار للمستھلك وتحفز اإلبداع وتقود عموما
	.للمستخدمین

	والمعاییر الدولیة؟ ھل ھناك تشریع مستقل ألسواق االتصاالت یتم تنفیذه بالتوافق مع األعراف

	:المؤشر
	.وجود سلطة أو سلطات تنظیمیة مستقلة ودلیل یخص األداء التنظیمي •

	

	IPالطیف وأسماء النطاقات وعناوین بما فیھا (ھل ترخیص وتوزیع المصادر الحساسة  د ) مرن وحیادي من حیث التقنیة والخدمات وغیر محدِّ
	وغیر ممیِّز؟

	المؤشر

	 نترنتبروتوكوالت اإلة للطیف وأسماء النطاقات وعناوین ترتیبات قانونیة وتنظیمی •
	نسبة العائدات من التراخیص واألطیاف •

	ھل ھناك إدارة مستقلة لنظام أسماء النطاقات؟

	:المؤشرات

	أمین سجالت أسماء النطاقاتاستقالل  •
	ccTLDsنسبة تسجیالت النطاقات في الدولة والتي تم تسجلھا تحت  •

	بما فیھ الكفایة في الوصول إلى الشبكات لحمایة مصالح المستھلك؟ھل ھناك منافسة مفتوحة 

	:المؤشرات
	.العریضة الثابتة والجوالة نترنتعدد مزودي حزم اإل •
	)مشعر ھرفندال(العریضة الثابتة والجوالة من السوق  نترنتحصة مزودي حزم اإل •

والخدمات على  نترنتومزودي خدمات اإلفیھا مسجلي أسماء النطاقات  بما نترنتاالختیار بین مزودي خدمات اإل نترنتھل یستطیع مستخدمو اإل
	؟نترنتاإل

	المؤشرات
	عدد وتوزیع حصص السوق بین مسجلي أسماء النطاقات •
	نترنتعدد وتوزیع حصص السوق بین مزودي خدمات اإل •
لى سبیل المثال، البحث، وسائل بما فیھا ع( نترنتوجود أو غیاب القیود على الوصول إلى مزودي الخدمات العالمیین على اإل •

	.)التواصل االجتماعي، المدونات الصغیرة، والوصول إلى األخبار ومنصات التجارة االلكترونیة
بما فیھا على سبیل ( نترنتوطنیاً ودولیاً في المناطق الرئیسیة من استخدام اإل نترنتالخدمات على اإلمدى وتنوع استخدام مزودي  •

	.)التواصل االجتماعي، المدونات الصغیرة، والوصول إلى األخبار ومنصات التجارة االلكترونیةالمثال ، البحث، وسائل 

	؟نترنتواتفاقیات مقارنة فعالة لتبادل حركة اإل إنترنتھل ھناك نقاط تبادل 

	:المؤشر
	IXPوجود اإلدارة الفعالة لـ  •
	بما فیھا المیوالت IXPنسبة حركة المرور الوطنیة باستخدام  •
	الكمون للوصول إلى المخدمات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة مستویات •

	المحتوى المفتوح –	Dالعنوان 

 یتعامل عنوان المحتوى المفتوح مع توفیر المحتویات من كافة األنوع بما فیھا المعلومات العامة والمعلومات من مصادر أخرى داخل الدولة
	نترنتوخارجھا، والتي یمكن وضعھا على اإل ربات المحتوى المفتوح تسعى لتوفیر أقضى ما یمكن من المحتوى للمستخدمین من خالل إن مقا.

	.اتفاقیات الترخیص المفتوح من دون التعدي على االتفاقیات الدولیة للملكیة الفكریة

	ة؟ھل تعمل الحكومة بشكل فعال على تعزیز الوصول إلى المعلومات من خالل سیاساتھا التعلیمیة والثقافیة والعلمی

	:المؤشر
	.وجود وطبیعة سیاسة الحكومة وممارستھا تجاه الوصول للمعرفة •
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	ھل إجراءات حمایة الملكیة الفكریة توازن بین مصالح حاملي حقوق الملكیة ومستخدمي المعلومات بطرق تعزز من اإلبداع؟

	:المؤشر
	طبیعة اإلجراءات القانونیة لتطبیق حقوق الملكیة •
	داعي وغیره من أشكال الوصول المفتوح للملكیة الفكریةتبني الحكومة للمشاع اإلب •

	
	المعلومات العامة وتسھل مشاركتھا؟ھل توفر الحكومة أو تشجع الوصول إلى 

	المؤشرات
وجود وطبیعة سیاسات الحكومة حول الوصول إلى المعلومات العامة ومشاركتھا بما فیھا وجود المشاع اإلبداعي أو التراخیص  •

	.المماثلة
ذ البیانات أو األدلة لمؤشرات السیاسات الحكومیة حول الحوكمة االلكترونیة والمشاركة االلكترونیة في الحسبان والتوثق یجب أخ •

	Rالفئة (منھا  	D.4و  D.3األسئلة : إضافة إلى مؤسسات الوصول العام التي یمكن استخدامھا للوصول إلى المعلومات العامة )
	)A.5السؤال  Aالفئة (

	
	حكومة استخدام المصادر التعلیمیة المفتوحة وتسھل الوصول المفتوح للمصادر األكادیمیة؟ھل تشجع ال

	:المؤشر
	.إطار سیاسة تعلیمیة خاص بالمصادر التعلیمیة المفتوحة •
	.ترتیبات للوصول إلى المصادر العلمیة واألكادیمیة لصالح مؤسسات وطالب التعلیم العالي •

تدبیر حركة مرور الشبكات بطریقة شفافة ومطبقة بالتساو وال تمیز ضد أي نوع من الحتوى أو  نترنتإلھل تطلب الحكومة من مزودي خدمات ا
	المحتویات القادمة من مصدر محدد؟

	:المؤشر
	ترتیبات تنظیمیة تتعلق بالحیادیة •

ن، بما فیھا الشباك االفتراضیة الخاصة ھل تسمح الحكومة للمواطنین بنشر والوصول إلى المحتوى من خالل البروتوكوالت واألدوات التي یختارو
)VPN(؟	

	:المؤشر
• Legal	 framework	 and	practice	 concerning	 the	 rights	 of	 end-users	 to	 access	 content	 through	 all	

available	tools,	including	VPNs	
	.VPNاألدوات المتاحة بما فیھا  اإلطار والممارسة القانونیان الخاصة بحقوق المستخدمین للوصول إلى المحتوى من خالل •

	

	البیانات المفتوحة –	Eان العنو

ً األطراف المعنیة(تھتم سیاسات البیانات المفتوحة بجعل البیانات التي تجمعھا الحكومات  	وأحیانا متاحة للجمیع بحیث یمكن ألي طرف معني )
	.ات البیانات حقوق الخصوصیة الفردیةتعد اتفاقیات حمایة البیانات ضروریة لضمان أال تقوض مجموع.	استخدامھا

	ھل تم تشریع قانون یتطلب الوصول للمفتوح للبیانات العامة وھل تم تطبیق ھذا التشریع؟

	:المؤشر
	.وضرورات الخصوصیة 42وجود إطار قانوني للوصول إلى البیانات المفتوحة والذي یتوافق مع األعراف الدولیة •
		43.نترنتالمفتوحة واستخدامھا على اإل الدلیل حول مدى إتاحة مصادر البیانات •

	ھل تمتلك اإلدارات الحكومیة واللجان الحكومیة المحلیة مواقع إلكترونیة متاحة بجمیع اللغات الرسمیة؟

	:المؤشرات
	سیاسة حكومیة لضمان وجود مواقع الكترونیة تستخدم اللغات المطلوبة •
الخاص بإدارة األمم  نترنتمشعر الخدمات على اإلالقیمة أو التصنیف في ( نسبة اإلدارات الحكومیة التي تستخدم مواقع الكترونیة •

	)المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة
	)مدى إتاحة اللغات ونوعیة المحتوى ووجود نسخة متوافقة مع األجھزة الجوالة(نوعیة مواقع الحكومة االلكترونیة  •
	.ت الحكومیة االلكترونیة خالل اثني عشر شھراً نسبة المواطنین البالغین الذین یستخدمون الخدما •
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لمجموعات البیانات ذات الملكیة العامة بما فیھا استخدام اآلالت  نترنتھل توفر الحكومة أو غیرھا من األطراف المعنیة العامة وصوالً سھالً لإل
	للوصول إلى المعلومات األصلیة؟

	:المؤشر
	اإلطار القانوني الخاص بحریة المعلومات •
	.دد ونوعیة مجموعات البیانات المفتوحة المتاحة من قبل الحكومة والمتاحة عبر وسائط الوصول العامع •
	.وجود وسائط الوصول العام التي یمكن استخدامھا للوصول إلى البیانات المفتوحة مثل المؤسسات التعلیمیة والمكتبات •
	.دولةبیانات حول مدى استخدام البیانات المفتوحة، بالمجمل وضمن ال •

	ھل تتوافق التشریعات الخاصة بمكان ومدى االحتفاظ بالبیانات مع المعاییر الدولیة لحمایة البیانات وتدعم الوصول الفعال؟

	:المؤشر
	تشریعات تنظیمیة وقانونیة خاصة باالحتفاظ بالبیانات وتدفق البیانات عبر الحدود •

	العامة من دون قیود؟ ھل یستطیع األفراد والمنظمات استخدام ومشاركة البیانات

	:المؤشر
	إطار قانوني خاص بحریة المعلومات •
	وجود أو غیاب القیود في السیاسات والممارسات الحكومیة حول استخدام ومشاركة البیانات العامة •

	ھل تستخدم البیانات المفتوحة من قبل األطراف المعنیة بطرق ذات تأثیر إیجابي على التنمیة المستدامة؟

	:المؤشر
	عدد طلبات الوصول إلى البیانات المفتوحة من قبل الحكومة •
	)مثل البیئة والصحة والزراعة واالستثمار(الدلیل على االستخدام التنموي للبیانات المفتوحة في قطاعات محددة  •

	

 اإلتاحة للجمیع – نترنتمؤشرات عالمیة اإل

والخدمات التي تعتمد علیھا بشكل سریع ولكن  نترنت. لقد نمى وصول اإلنترنتفي صلب عالمیة اإل نترنتتقعد قدرة الجمیع على الوصول إلى اإل
	ال یزال غیر متكافئ.  نترنتالوصول إلى اإل

، مثالً، لیشمل قضایا القدرة على تحمل التكالیف والمحتوى والقدرة. تقسم ھذه نترنتإن مبدأ اإلتاحة للجمیع یمتد إلى ما وراء مجرد االتصال باإل
	ستة عناوین: الفئة إلى 

	للجمیع والقضایا المتعلقة. نترنتیتعامل مع اإلطار القانوني والتنظیمي إلتاحة اإل Aالعنوان  •

	یتعامل مع الوصولیة التقنیة والجغرافیة Bالعنوان  •

	یتعامل مع رخص ثمن الشبكات والخدمات Cالعنوان  •

	یتعامل مع قضایا الوصول المتساوي Dالعنوان  •

	المحتوى واللغةیتعامل مع  Eالعنوان  •

	یتعامل مع القدرات والكفاءات  Fالعنوان  •

إذا أردنا فھمھا والتعامل معھا من خالل الممارسة والسیاسات. یجب أن یتعامل التقییم  نترنتیجب تبسیط بنیة البیانات ذات العالقة بالوصول باإل
	 من الفئة الشاملة.  Bو Aموجودات الخاصة بھم بالعناوین ، رابطاً النترنتمع قدرة النساء واألطفال والیافعین على الوصول إلى اإل

 إطار السیاسة والقانوني والتنظیمي – Aالعنوان 

	یتعامل أول عناوین ھذه الفئة مع قاعدة األدلة وإطار البنیة التحتیة التنظیمي والقانوني للوصول الخاص باالتصاالت.

	واستخدامھا؟ نترنتھل الترتیبات الفعالة جاھزة لمراقبة الوصول إلى اإل

	المؤشر:
	بما فیھا اإلحصاءات المنزلیة المنتظمة. نترنتالترتیبات الخاصة بمراقبة الوصول اإلحصائیة واستخدام اإل •

	والخدمات التي توفرھا؟ نترنتھل یوجد حق قانوني باستخدام اإل
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 المؤشر:
	.نترنتوجود الحق القانوني أو التنظیمي لالتصال باإل •

	؟نترنتنونیة أو تنظیمیة مستقلة تسعى لتطبیق الوصول الشامل لالتصاالت واإلھل توجد سلطة قا

	المؤشر:
	وجود سلطة قانونیة أو تنظیمیة تمتلك السلطات المناسبة ووجود دلیل على التنظیم الفعال. •
	االنطباعات حول األداء التنظیمي. •

ذات الحزم العریضة مقبولة األسعار والتي یمكن االعتماد علیھا،  نترنتھل تمتلك الحكومة سیاسة وبرنامجاً لتطبیق الوصول الشامل لخدمات إل
	وھل تطبق ھذه السیاسة أو البرنامج بشكل فعال؟

	المؤشر:
	تبني استراتیجیة وصول شامل ودلیل التطبیق الفعال لمصادر االتصال الشامل. •
	دلیل إحصائي على التقدم تجاه الوصول الشامل مبسط أم متراكب. •
	والتبین منھا، وھي التي تختص بتوفر الكھرباء D.3باه إلى البیانات واألدلة الخاصة بالمؤشر القریني یجب االنت •

	؟نترنتلمن ال یستطیعون تحمل تكالیفھا أو الحصول على اتصال خاص باإل نترنتھل مؤسسات االتصال العامة متوفرة وتسمح باالتصال باإل

	المؤشر:
	االتصال الشامل تصال العام إلى استراتیجیةضم اال •
مقارنة بنسبة السكان من دون  نترنتعدد مراكز االتصاالت والمكتبات وغیرھا من المؤسسات العامة التي توفر االتصال باإل •

	 اتصال خاص. 

	

 االتصالیة واالستخدام – Bالعنوان 

	ھا أمر ضروري إلتاحتھا للجمیعواستخدام نترنتإن توفر شبكات ذات سعة كافیة ویمكن االعتماد علیھا لتوفیر االتصال باإل

	ھل شبكات الحزم العریضة متوفرة جغرافیاً في جمیع أرجاء البالد. 

	المؤشرات:
	عرض النطاق الترددينسبة السكان التي تشملھا شبكات الحزم العریضة الثابتة بما فیھا  •
ارنتھا بالنسبة التي تشملھا إشارات نسبة سكان التي تشملھا إشارات الحزم العریضة الجوالة وعرض النطاق الترددي (ومق •

	الھواتف الجوالة)
	 .نترنتالدولي وفقاً لمستخدمي اإل نترنتعرض نطاق اإل •

	ما ھي نسبة السكان المشتركین في خدمات االتصاالت أو الحزم العریضة وھل تنمو؟

	
	المؤشرات:

	عدد مشتركي الحزم العرضة الثابتة من كل مائة شخص سواء مصنفة أم ال. •
	مشتركي الحزم العریضة الجوالة النشطة الممیزة من كل مائة شخص وفقاً لعرض النطاق مصنفة أم ال.عدد  •
	لكل مائة شخص. نترنت ضمن بلدكمعدد بروتوكوالت اإل •

	وبأي تواتر وھل تنو ھذه النسبة؟ نترنتما ھي نسبة السكان الذین یستخدمون اإل

	المؤشرات:
	مصنفة أم ال  نترنتنسبة األفراد الذین اتصلوا باإل •
	مصنفة أم ال نترنتنسبة العائالت التي تمتلك اتصاالت منزلیاً باإل •
	من كل مائة شخص مصنفة أم ال نسبة لتواتر االستخدام. نترنتعدد مستخدمي اإل •
من  عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي (الشبكات االجتماعیة، المدونات، مواقع عرض الفیدیو التي یدیرھا المستخدمون) •

	كل مائة شخص مصنفة أم ال نسبة لتواتر االستخدام.
	عدد زیارات مواقع التواصل االجتماعي (مثلما ھي معرفة مسبقاً) من كل مائة شخص.  •

	التي یعرفھا المستخدمون وغیر المستخدمون؟ نترنتما ھي عوائق الوصول لإل

	المؤشر:
	واستخدامھا نترنتإدراك وجود عوائق تمنع االتصال باإل •
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	تنمو بشكل واضح مقارنة بالدول األخرى؟ بلدكمفي  نترنتحجم حركة مرور اإل ھل

	المؤشر:
في الحزم العریضة الجوالة مقدرة باإلكسابایت (مع أو بدون مشاھدة التسجیالت المصورة) لكل  نترنتحجم حركة مرور اإل •

	وكل میول نترنتمواطن وكل مستخدم لإل

	

 التكلفة - Cالعنوان 

واستخدامھا. یعتمد مدى قدرتھم على القیام بذلك على تكالیفھا. لقد تبنى  نترنتال تكفي وحدھا لوصل الناس باإل نترنتتصال باإلالقدرة على اال
		46مقبولة التكالیف أھداف التكلفة المقبولة. إنترنتواالتحاد من أجل  45ولجنة الحزم العریضة للتنمیة الرقمیة 44االتحاد االتصاالت الدولي

	بتكلفة مقبولة لكافة شرائح السكان؟ نترنتاألجھزة المحمولة االتصال باإلھل تستطیع 

	المؤشر:
	تكلفة األجھزة الجوالة األساسیة من نسبة المدخول القومي اإلجمالي الشھري للفرد. •
	الوعي بالقدرة على تحمل التكالیف في اإلحصاءات المنزلیة مصنفة حسب الجنس. •

	العریضة مقبولة من قبل جمیع شرائح السكان؟ ھل تكلفة االتصال واستخدام الحزم

	المؤشرات:
	تكلفة االتصال واالستخدام األساسي للحزم العریضة الثابتة من نسبة المدخول القومي اإلجمالي للفرد. •
	تكلفة االتصال واالستخدام األساسي للحزم العریضة الجوالة من نسبة المدخول القومي اإلجمالي للفرد. •

	للمجموعات الفقیرة والمھمشة بین السكان؟  نترنتمن أجل الخدمات الشاملة من أجل خفض تكالیف االتصال باإلھل توجد ترتیبات 

	المؤشرات:
		47قانوناً وممارسة. نترنتدلیل على أن السیاسات والترتیبات الشاملة تتعامل مع تكلفة اإل •

	

 االتصال المتكافئ – Dالعنوان 

	ضمن العدید من المجتمعات الوطنیة وتتعلق بعوامل مثل الجغرافیا والجنس والعمر والعرقیة واإلعاقة. ھناك العدید من االنقسامات الرقمیة

، وإضافة إلى تلك المھتمة بالجنس واألطفال Bیجب أن تقیم األسئلة في ھذه الفئة إلى جانب تلك المتعلقة باالتصال واالستخدام العام في العنوان 
 والیافعین في الفئة الشاملة. 

	ھل توجد فوارق ھامة في االتصال بالحزم العریضة بین المناطق المدنیة والریفیة؟

	المؤشرات:
	التغطیة الجغرافیة في المناطق الریفیة والمدنیة وفقاً لمستوى عرض النطاق •
	زل.في المناطق الریفیة والحضریة وفقاً إلحصائیات المنا نترنتعدد مشتركي الحزم العریضة الجوالة ومستخدمي اإل •

واستخدامھا وفي حال ذلك ھل تنمو حالة عدم المساواة أو أنھا مستقرة أو  نترنتھل یوجد انقسام رقمي مبني على الجنس في االتصال باإل
 )Aتتراجع؟ (ھذا السؤال ومؤشراتھ موجودة أیضاً في الفئة الشاملة العنوان 

	المؤشرات:
	مقارنة بالدول األخرى والفروق الجنسیة في الدخل والتحصیل العلمي. نترنتنسبة النساء والرجال البالغین من مستخدمي اإل •
	نسبة النساء والرجال البالغین من مشتركي الحزم العریضة الجوالة. •
	مصنفة حسب الجنس نترنتبیانات إحصائیة حول أنماط استخدام اإل •
	واستخدامھا مصنفة حسب الجنس.  نترنتباإل واالتصال بھا وبالقیم المذكورة لالتصال نترنتالوعي بالحواجز حول استخدام اإل •

	بذات المستوى؟ نترنتھل یستخدم جمیع األفراد من كافة المجموعات العمریة اإل

	المؤشر:
	.54-25و 24-15وتواتر استخدامھم لھا مقارنة بمن ھم بیم  نترنتعاماً من مستخدمي اإل 55نسبة من یتجاوزون  •

	بشكل فعال؟ نتنترھل یستطیع ذوو اإلعاقات استخدام اإل

	المؤشرات:
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	من قبل ذوي االحتیاجات الخاصة. نترنتوجود تشریعات قانونیة وتنظیمیة تعزز من االتصال واستخدام اإل •
	الحكومیة وخدمات الحكومة االلكترونیة. نترنتمدى تسھیل االتصالیة على مواقع اإل •
	ع الفروقات العمریة.معدلة للتوافق م نترنتنسبة ذوي االحتیاجات الخاصة من مستخدمي اإل •

	واللغة	المحلي	المحتوى	–	E	العنوان

ً 	تكوینھ	یتم	الذي	المحتوى	فیھ	بما	الصلة،	ذو	المحتوى	إن 	نوعیة	لتطویر	نترنتاإل	استخدام	األفراد	أراد	إذا	ضروري	المحلیة،	باألعمال	ةالمتعلق	محلیا
ً 	المستخدمة	باللغات	المحتوى	توفر	إن.	الوطنیة	التنمیة	في	والمساھمة	حیاتھم، ً 	ضروري	أو	محلیا 	لمتحدثي	وباألخص	نترنتباإل	االتصال	لقیمة	أیضا
	.األقلیات	لغات

	نمو؟	في	العدد	وھل	بلدكم	في	مسجل	إنترنت	نطاق	كم

	:المؤشر
	)gTLDو	ccTLD	من	كل	فیھا	بما(	السكان	من	ألف	لكل	المسجلة	النطاقات	عدد •

	محلیاً؟	المولد	المحتوى	فیھ	بما	،نترنتاإل	على	بلدكم	عن	ومتنام	ھام	الكتروني	محتوى	یوجد	ھل

	:المؤشر
	)نفسھ	البلد	ضمن	المكونة	المقاالت	نسبة(	المصدر	فیھا	بما	البلدان،	من	بغیره	مقارنة	ببلدكم	الخاصة	ویكیبیدیا	كلمات	أو	مقاالت	عدد •

ً مح	المستخدمة	واألبجدیات	اللغات	واستخدام	االتصال	للمواطنین	تسمح	المتوفرة	الخدمات	ھل 	؟نترنتاإل	على	لیا

	:المؤشرات
	المحلیة	باألبجدیات	إنترنت	ومواقع	نطاقات	وجود •
	الكبرى	نترنتاإل	منصات	على	المحلیة	اللغات	توفر •

	محلیاً؟	المولد	المحتوى	فیھا	بما	المتنوعة	المحلیة	باللغات	اإلنترت	محتوى	من	ومتنام	ھام	حجم	یوجد	ھل

	:المؤشرات
• 	
	الكبرى	نترنتاإل	خدمات	على	وأبجدیتھم	ھملغت	تستخدم	الذین	السكان	نسبة •
	السكان	بین	الھام	الحضور	ذات	الغات	بكافة	الحكومیة	نترنتاإل	مواقع	على	محتوى	وجود •
ً 	الكبرى	نترنتاإل	خدمات	على	والمقیمون	المواطنون	یتناولھ	الذي	المولد	المحتوى	نسبة • 	الذي	السكان	بنسبة	مقارنة	للغة	وفقا

	.ماأل	كلغتھم	اللغة	یتحدثون

	

	والكفاءات	القدرات	–	F	العنوان

	محو	مؤشرات	من	مجموعة	الیونسكو	بنت.	الكستخدمین	قبل	من	والكفاءات	القدرات	بعض	تقدمھا	التي	والخدمات	نترنتلإل	الفعال	االستخدام	یتطلب
ً 	مصدراً 	وتوفر	العنوان	ھذا	في	ضمھا	جرى	والتي	48والمعلوماتیة،	اإلعالمیة	األمیة 	.	معمقةال	للتحقیقات	ھاما

ً 	العالي	والتعلیم	المدارس	في	الدراسیة	المناھج	تتضمن	ھل 	واآلمن،	الفعال	االستخدام	على	مركزاً 	نترنتواإل	والمعلومات	االتصاالت	تقنیات	في	تدریبا
	عملیاً؟	مطبقة	المناھج	ھذه	وھل

	:المؤشر
	الدراسیة	ھجبمالنا	خاصة	سیاسة •
	والثالثي	والثانوي	األولي	یمالتعل	في	المناسبة	التعلیمیة	المناج	على	دلیل •
	.علیھا	المعتمد	التعلیم	أو	والمعلومات	االتصاالت	تقنیات	في	تدریب	على	الحاصلین	والثانویة	األساسیة	المدارس	في	المدرسین	نسبة •
	.التعلیم	في	الحواسیب	تعتمد	التي	المدارس	نسبة •
	.المدارس	في	نترنتاإل	یستخدمون	الذي	المتعلمین	نسبة •

	الرقمیة	النواحي	فیھا	بما(	والمعلومات	اإلعالم	أمیة	محو	برامج	ھل 	ویستخدمھا	المعنیة	األطراف	من	وغیرھا	الحكومة	قبل	من	للبالغین	متوفرة)
	المواطنون؟

	المؤشرات
	.الجنس	حسب	مصنفة	االحصائیات	واستخدام	واإلعالم	المعلومات	أمیة	محو	برامج	وجود •
	تخدمینالمس	بین	واإلعالم	المعلومات	أمیة	محو	إدراك •

	واالتصاالت؟	المعلومات	تقنیات	استخدام	على	القادرة	العاملة	والقوة	السكان	نسبة	ھي	ما
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	:المؤشرات
ً 	الخاصة	القدرات	ذوي	نترنتاإل	مستخدمي	نسبة • 	.ال	أم	مصنفة	المھارة	لنوع	وفقا

ً 	العمل	أماكن	في	والمعلومات	االتصاالت	تقنیات	تستخدم	التي	العاملة	القوة	نسبة • 	ال	أم	مصنفة	المھرة	لنوع	وفقا

	.العالمیة	بالمعدالت	مقارنة	STEMو	والمعلومات	االتصاالت	تقنیات	في	دروات	یأخذون	الذین	العالم	التعلیم	طالب	نسبة •

	.األعمال	في	نترنتاإل	بانتشار	تھتم	والتي	منھا	والتوثق	C.7	السؤال	الشاملة	الفئة	في	واألدلة	البیانات	الحسبان	في	األخذ	یجب •

	

	المتعددة	األطراف	مشاركة	–	نترنتاإل	المیةع	مؤشرات

	والمجتمع	الخاص	والقطاع	الحكومیة	وبین	الدولیة	المنظمات	إلى	الحكومات	من	تمتد	والتي	المتعددة	المعنیة	األطراف	بمشاركة	نترنتاإل	تنمیة	تتمیز
	واألكادیمیة	والمتخصصة	التقنیة	نترنتاإل	ومجتمعات	المدني 	صناعة	ونوعیة	التشاركیة	تطویر	ھو	المتعددة	المعنیة	األطراف	مشاركة	من	الھدف.
	.القرار	صنع	وعملیات	النقاش	في	والثقافیة	واالقتصادیة	االجتماعیة	التنمیة	على	وتأثیرھا	نترنتاإل	بتطویر	یھتمون	الذین	جمیع	ضم	خالل	من	القرار

	:عناوین	ثالث	إلى	الفئة	ھذه	تقسیم	یمكن

	الحوكمة	في	للمشاركة	والتنظیمي	نيالقانو	اإلطار	مع	یتعامل	A	العنوان •
	الوطنیة	نترنتاإل	حوكمة	مع	یتعامل	B	العنوان •
	العالمیة	نترنتاإل	حوكمة	مع	یتعامل	C	العنوان •

	

	والتنظیمي	القانوني	اإلطار	–	A	العنوان

	.رنتنتاإل	حول	ضمنھ	والقرارات	السیاسات	صنع	یمكن	الذي	العام	السیاق	الدولیة	في	للحوكمة	الكلي	اإلطار	یوفر

	حول	بذاتھا	لیست	التي	بالعملیات	ھذا	یھتم(	؟نترنتاإل	عبر	الوطنیة	الحوكمة	في	األخرى	المعنیة	األطراف	مساھمة	على	الحكومة	تشجع	ھل
	)نترنتاإل

	:المؤشرات
	واالجتماعیة	االقتصادیة	للشؤون	المتحدة	األمم	إدارة	مشعر	في	والتصنیف	القیمة •
	نترنتاإل	على	االستشارة	لعملیات	والعملیة	القانونیة	والترتیبات	العامة	ستشارةاال	تتطلب	التي	القانونیة	الترتیبات •
	نترنتاإل	على	المتاحة	والفرص	الحكومیة	االستشارة	عملیات	ومدى	عدد •
	نترنتاإل	على	االستشارة	عملیات	في	المختلفة	المعنیة	األطراف	مجموعات	قبل	من	المشاركة	دلیل •

	المعنیة؟	والجتمعات	المواطنین	لقب	من	للمحاسبة	تخضع	الحكومة	ھل

	:المؤشر
ً 	بتطبیقھا	موثوقة	مصادر	من	القادم	والدلیل	الحكومیة	للمحاسبة	والمؤسساتیة	الدستوریة	الترتیبات • 	عملیا

	
	

	الوطنیة	نترنتاإل	حوكمة	–	B	العنوان

	نترنتباإل	تعلقةالم	الوطنیة	السیاسات	صناعة	في	المختلفة	المعنیة	األطراف	انخراط	بمدى	العنوان	ھذا	یھتم

	المعنیة؟	المجتمعات	من	وغیرھا	والمستھلكین	نترنتاإل	مختصي	من	نشطة	جمیعات	توجد	ھل

	:المؤشر
	الصلة	ذات	الجمعیات	نشاط	ومستوى)	ال	أم	مصنفة(	عضویة	بیانات	وجود •

ً 	الحكومة	تشارك	ھل 	؟نترنتباإل	ةالخاص	الوطنیة	والتشریعات	السیاسات	تطویر	في	المعنیة	األطراف	مجموعات	فعلیا

	:المؤشرات
	بتطویر	الخاصة	الوطنیة	القرار	صنع	وعملیات	مؤسسات	في	وانخراطھا	المتعددة	المعنیة	األطراف	الستشارة	ترتیبات	وجود •

		واستخدامھا	نترنتاإل
ً 	بنشاط	المشاركة	الحكومیة	غیر	المعنیة	األطراف	عدد • 	بالجنس	مصنفة	المعنیة	للمجموعة	وفقا

	المتعددة؟	المعنیة	المجموعات	من	نشطة	مشاركة	بوجود	المعنیة	لألطراف	مفتوح	وطني	إنترنت	حوكمة	منتدى	یوجد	ھل
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	:المؤشر
	وطني	إنترنت	حوكمة	منتدى	وجود •
	الحكومیة	غیر	والمنظمات	التعلیم،	وزارات	مثل(	المنتقاة	المجموعات	لمشاركة	الخاص	االھتمام	مع	ال	أم	مصنفة	البیانات	مشاركة •

	بعد	عن	المشاركة	ترتیبات	فیھا	بما)	العمال	واتحاد	فالاألط	مع	تتعامل	التي
	العالمیة	الوطني	نترنتاإل	حوكمة	منتدى	أمانة	إلى	المرسلة	الوطني	إنترنت	حوكمة	منتدى	تقاریر	تقیمم •

	القرارات؟	صنع	عملیات	في	المعنیة	األطراف	جمیع	الوطنیة	النطاقات	أسماء	سجل	یشمل	ھل

	:المؤشر
	النطاقات	أسماء	تسجیل	وممارسة	الدستور •

	

	العالمیة	نترنتاإل	حوكمة	–	C	العنوان

	نترنتاإل	بحوكمة	المھتمة	الدولیة	المنتدیات	في	البلد	في	المختلفة	المعنیة	األطراف	انخراط	بمدى	العنوان	ھذا	یھتم

	

ً 	الحكومة	تشارك	ھل 	الدولیة؟	نترنتاإل	بحوكمة	الخاصة	السیاسات	تطویر	في	األخرى	المعنیة	األطراف	مجموعات	فعلیا

			:المؤشر
	الدولیة	االجتماعات	في	المتعددة	المعنیة	األطراف	لمساھمة	وتسھیلھا	الحكومة	تشجیع	دلیل •

	؟نترنتواإل	والمعلومات	االتصاالت	بتقنیات	المھتمة	الكبرى	الدولیة	المنتدیات	في	بنشاط	بلدكم	في	المعنیة	األطراف	من	وغیرھا	الحكومة	تشارك	ھل

	:المؤشرات

	ملیون	لكل	والمناطقیة	العالمیة	نترنتاإل	حوكمة	منتدیات	في	المساھمة	المختلفة	المعنیة	األطراف	مجموعات	من	ركینالمشا	عدد •
ً 	ال	أم	مصنفة	نسمة 	.والجنس	المعنیة	األطراف	لمجموعة	وفقا

	المعنیة	األطراف	لمجموعة	ال	أم	مصنفة	والتقنیة	االتصاالت	اتحاد	إلى	الوطنیة	الوفود	في	الحكومیة	غیر	المعنیة	األطراف	مشاركة •
	.والجنس

	اآلیكان؟	في	األخرى	المعنیة	واألطراف	الحكومة	تشارك	ھل

	:المؤشر
	االستشاریة	الحكومیة	أیكان	لجنة	في	النشطة	والمشاركة	العضویة •
	المنتدیات	من	وغیرھا	النشطة	ومجموعاتھا	آیكان	بنى	في	النشطة	والمشاركة	العضویة •

	

	الشاملة	المؤشرات	–	نترنتاإل	لعالمیة	الیونسكو	مؤشرات

	الشاملة	المؤشرات	من	مجموعات	خمش	نترنتاإل	عالمیة	إطار	من	األخیرة	الفئة	تشمل

	الجنسیة	المساواة	مع	وتتعامل	A	المجموعة •
	والیافعین	األطفال	مع	تتعامل	B	المجموعة •
	المستدامة	التنمیة	مع	تتعامل	C	المجموعة •
	والثقة	األمن	مع	تتعامل	D	المجموعة •
	نترنتلإل	واألخالقیة	القانونیة	النواحي	مع	تتعامل	E	وعةالمجم •

	

		الجنس	–	A	المجموعة

	من	جزءاً 	یكون	أن	یجب	الجنس	على	مركزاً 	تحلیالً 	أن	الیونسكو	تعتقد.	استخدامھا	أو	نترنتاإل	إلى	للوصول	حواجز	الدول	من	العدید	في	النساء	تواجھ
ً 	تعتمد	أن	یجب	نترنتواإل	بالجنس	المعتمة	تقییماتال	إن.	اإلطار	ھذا	في	المؤشرات	یستخدم	تقییم	أي 	فئات	في	الموجودة	والمؤشرات	األسئلة	على	كلیا

ROAM	إضافة	إلى	األسئلة	والمؤشرات	التالیة	یجب.	االعتماد	على	مشعر	عدم	المساواة	الجنسیة	المؤشر(	القریني	4.B(	

	بفعالیة؟	مراقبتھا	وتتم	صریح	بشكل	والفتیات	النساء	مصالح	نترنتاإل	لتنمیة	الوطنیة	االستراتیجیات	تشمل	ھل
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	:المؤشر
	1	من	بكل	الجلي	اإلدراك	الوطنیة	االستراتیجیات	تشمل • 	لحقوق	نترنتاإل	دعم	إمكانیة)	2و	نترنتباإل	الخاصة	النساء	احتیاجات)

	.والمساواة	المرأة
	والمعلومات	االتصاالت	تقنیاتو	نترنتباإل	الخاصة	الحكومیة	الكبرى	القرار	صنع	مراكز	في	والرجال	النساء	عدد •
ً 	واستخدامھا	والمعلومات	االتصاالت	تقنیات	حول	المتاحة	البیانات	تفصیل	مدى • 	.للجنس	وفقا
	واستخدامھا	نترنتباإل	االتصال	استراتیجیات	في	النساء	شمل	لمراقبة	وطنیة	آلیات	وجود •

ا وفي حال ذلك ھل تنمو حالة عدم المساواة أو أنھا مستقرة أو واستخدامھ نترنتھل یوجد انقسام رقمي مبني على الجنس في االتصال باإل
 )Aتتراجع؟ (ھذا السؤال ومؤشراتھ موجودة أیضاً في الفئة الشاملة العنوان 

	المؤشرات:
	مقارنة بالدول األخرى والفروق الجنسیة في الدخل والتحصیل العلمي. نترنتنسبة النساء والرجال البالغین من مستخدمي اإل •
	لنساء والرجال البالغین من مشتركي الحزم العریضة الجوالة.نسبة ا •
	مصنفة حسب الجنس نترنتبیانات إحصائیة حول أنماط استخدام اإل •
	واستخدامھا مصنفة حسب الجنس.  نترنتواالتصال بھا وبالقیم المذكورة لالتصال باإل نترنتالوعي بالحواجز حول استخدام اإل •
	نترنتفي قضایا حوكمة اإل نسبة النساء والرجال المنخرطین •

	؟نترنتاإل	خدمات	استخدام	في	المساواة	قدم	على	والنساء	الرجال	یشارك	ھل

	:المؤشرات
	الجنس	حسب	مصنفة	نترنتاإل	مستخدمي	من	االجتماعي	التواصل	وسائل	مستخدمي	نسبة •
	الجنس	حسب	مصنفة	الجوالة	المالیة	الخدمات	نستخدمي	من	البالغین	المواطنین	نسبة •

	الضروري	غیر	التأثیر	دون	من	نترنتاإل	على	الجنسي	العنف)	2و	التحرش)	1	من	النساء	بحمایة	القانون	تطبیق	وسلطات	القضائیة	العملیات	ومتق	ھل
	حقوقھن؟	على

	:المؤشرات
	والفتیات	النساء	ضد	نترنتاإل	على	جنسي	عنف)	2و	تحرش)	1	وجود	على	دلیل •
	نترنتاإل	على	الجنسي	العنف)	2و	التحرش)	1		ضد	للنساء	مایةالح	لتوفیر	قضائي	واعمل	وقانوني	حكومي	دلیل •

	ومتنامیة؟	ھامة	نترنتاإل	وإدارة	ظیفوالتو	STEM	على	التدریب	في	النساء	نسبة	ھل

	:المؤشرات
ً 	STEM	في	العامالت	النساء	نسبة • 	المھارة	لدرجة	وفقا

		العالي	التعلیم	في	STEM	دورات	في	النساء	نسبة •

	نترنتواإل	االتصاالت	وأعمال	نترنتباإل	الخاصة	الوطنیة	الحكومیة	اإلدارات	في	العلیا	اإلداریة	بالمناص	في	النساء	نسبة •

ً 	واإلنجابیة	الجنسیة	الصحة	عن	دقیقة	معلومات	توجد	ھل 	؟نترنتاإل	على	مجانا
	:المؤشر

		استخدامھا	ومدى	إلیھا	ولالوص	وسھولة	نترنتاإل	على	واإلنجابیة	الجنسیة	الصحة	حول	المعلومات	عن	القیود	غیاب	أو	وجود •
	
	

	والیافعون	األطفال	–	B	المجموعة

ً 	نترنتاإل	توفر 	أو	أخرى،	بطرق	إلیھا	الوصول	یستطیعون	ال	والتي	یحتاجونھا	التي	المعلومات	إلى	الوصول	من	األطفال	لتمكین	عظیمة	فرصا
	األطفال	یواجھھا	التي	المخاطر	حول	واسع	قلق	یوجد	ذاتھ،	الوقت	في.	واحتیاجاتھم	وآمالھم	رغباتھم	عن	والتعبیر	االجتماعیة	المجوعات	في	المشاركة
	یمكن	التي	الفرص	تعزز	طرق	لتأسیس	الیونیسیف	مثل	والھیئات	نترنتاإل	على	العالمي	الطفل	مثل	المبادرات	تعمل.	تسھلھا	أن	نترنتلإل	یمكن	والتي
	.األذى	من	مایتھمح	الوقت	ذات	وفي	لألطفال	واستخدامھا	نترنتباإل	االتصال	یوفرھا	أن

ً 	األكثر	بین	من	فھم	24و	18	األعمار	بین	الیافعون	أما ً 	حماسا 	ھذه	من	المائة	في	71	أن	الدولي	االتصاالت	اتحاد	یقدر.	العالم	في	نترنتلإل	واستخداما
		49.العالم	سكان	من	المائة	في	48	بنسبة	مقارنة	،2017	عام	نترنتاإل	استخدمت	العمریة	الفئة

	
ً 	بھا	واالتصال	نترنتاإل	استخدام	في	الفروقات	حول	يإضاف	سؤال	یوجد 	.A	الفئة	من)	المتكافئ	الوصول(	D	العنوان	في	العمریة	للفئات	وفقا

	؟نترنتلإل	استخدامھم	حول)	معھم	العاملة	والمنظمات(	استشارتھم	أو/	و	والیافعین	األطفال	باستقصاء	الحكومة	تقوم	ھل

	:المؤشر
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	المعنیة؟	والمنظمات	والیافعین	لألطفال	بوضوح	موجھة	واستشارات	إحصاءات	وجود •

ً 	18-5	أو	15-5(	األطفال	نسبة	ھي	ما 	؟نترنتاإل	یستخدمون	الذین)	25-18	أو	25-15(	والیافعین)	عاما

	المؤشرات
	بالجنس	مصنفة	األخرى	العمریة	والمجموعات	األخرى	بالدول	مقارنة	نترنتاإل	یستخدمون	الذین	والیافعین	األطفال	نسبة •

ً 	األخرى	االجتماعیة	جموعاتوالم 	.االستخدام	لتواتر	ووفقا

	معھا؟	ویتعاملون	نترنتاإل	والیافعون	األطفال	یرى	كیف

	المؤشرات
	بھا	المتعلقة	والمخاوف	استخدامھا	وقیمة	قیود	فیھ	بما	نترنتلإل	والیافعین	األطفال	إدراك •

	االستخدام	ونوع	االستخدام	مكان	حول	البیانات	مثل(	األخرى	یةالعمر	بالفئات	مقارنة	نترنتلإل	والیافعین	األطفال	استخدام	بیانات •
	)االستخدام	وتواتر	الرئیسي

	بفعالیة؟	األمر	تطبیق	یتم	وھل	نترنتاإل	على	األطفال	مصالح	وحمایة	لتعزیز	وسیاسات	قانوني	إطار	یوجد	ھل

	:المؤشر
	.الفعال	التطبیق	على	ودلیل	الطفل	حقوق	مثیاق	مع	متاوفقة	قانونیة	وحمایة	سیاسات	إطار	وجود •

	العریضة؟	والحزم	نترنتباإل	اتصاالً 	والثانویة	االبتدائیة	المدارس	تمتلك	ھل

	:المؤشرات
ً 	مصنفة		عریضة	حزم	إنترنت	اتصال	تمتلك	التي	المدارس	نسبة • 	)ریف/	مدینة(	والموقع)	ثانویة/	أساسیة	عامة،/خاصة(	للنوع	وفقا
		ذكر	كما	مصنفة	سالمدار	في	الحاسوب	أجھزة	إلى	الطالب	نسبة •

ً 	نترنتاإل	وخدمات	التعلیمیة	المناھج	تدعم	ھل ً 	فعاالً 	استخداما 	األطفال؟	طرف	من	نترنتلإل	وآمنا

	:المؤشر
	نترنتلإل	واآلمن	الفعال	االستخدام	على	تركز	التعلیمیة	المناھج	أن	على	دلیل •
	استخدامھا	لھم	یمكن	التي	فالاألط	حمایة	خدمات	فیھا	بما	لھا	األطفال	استخدام	تدعم	إنترنت	خدمات	وجود •
	استخدامھا	لھم	یمكن	التي	األطفال	حمایة	خدمات	فیھا	بما	نترنتلإل	األطفال	استخدام	لدعم	نترنتاإل	خدمات	استخدام	بیانات •

	

	المستدامة	التنمیة	–	C	المجموعة

ً 	إطاراً 	المستدامة	للتنمیة	2030	المتحدة	األمم	أجندة	تضع 	2030	حتى	میةالتن	حول	الدولي	للعمل	عالمیا 	المعلومات	تقنیات	انتشار"	أن	إلى	تشیر.
	المجتمع	وتطالب."	المعرفة	مجتمعات	والتطویر	الرقمیة	الھوة	وجسر	البشري،	التقدم	لتسریع	عظیمة	إمكانیة	تمتلك	العالمیة	والتواصلیة	واالتصاالت

	في	نترنتباإل	مقبولة	تكلفة	وذو	شامل	اتصال	لتوفیر	جاھداً 	یسعى	وأن	واالتصاالت	المعلومات	تقنیتا	إلى	الوصول	من	جلي	بشكل	یزید"	بأن	الدولي
ً 	الدول	أقل 		50."2020	بحلول	تقدما

	والحزم	نترنتاإل	إلى	إضافة	فعال	بشكل	والمعلومات	االتصاالت	تقنیات	تشمل	المستدامة	للتنمیة	والقطاعیة	الوطنیة	التمنیة	واستراتیجیات	سیاسات	ھل
	العریضة؟

	المؤشرات
	.العریضة	والحزم	نترنتواإل	والمعلومات	االتصاالت	تقنیات	لتنمیة	للمستقبل	وتتطلع	وشاملة	محدثة	ةسیاس	وجود •
	األمم	أجندة	تضع	أھداف	وتحقیق	لمراقبة	الوطنیة	االستراتیجیات	في	نترنتواإل	العریضة	للحزم	محدثة	واستراتیجیات	سیاسات	ضم •

	المستدامة	للتنمیة	2030	المتحدة
	والزراعة	االستثمار	مثل(	مختارة	واجتماعیة	اقتصادیة	قطاعات	في	نترنتواإل	العریضة	للحزم	محدثة	جیاتواستراتی	سیاسات	ضم •

	)والصحة	والتعلیم

	بفعالیة؟	ھذه	تطبق	وھل	االلكترونیة	الفضالت	إدارة	حول	علیھا	متفق	سیاسة	الحكومة	تمتلك	ھل

	:المؤشرات
	تطبیقھا	على	ودلیل	االلكترونیة	بالفضالت	خاصة	وطنیة	سیاسة	وجود •
	االلكترونیة	الفضالت	جمع	معدل •

	المجتمع؟	على	وتأثیرھا	نترنتاإل	تنمیة	لمراقبة	مالئمة	ترتیبات	توجد	ھل
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	:المؤشرات
	وطني	إحصاءات	مكتب	وجود •
	المنزلیة	االحصاءات	فیھا	بما	واستخدامھا	نترنتاإل	إلى	للوصول	اإلحصائیة	للمراقبة	ترتیبات •
	المستدامة	التنمیة	على	وتأثیرھا	نترنتباإل	المتعلقة	السیاسات	مراجعةو	المنتظمة	للمراجعة	ترتیبات •

	المعنیة	األطراف	ومشاركة	التنمیة	في	ودمجھا	المعلومات	تقنیات	في	الجدیدة	التطورات	مع	للتعامل	األمد	طویلة	استراتیجیة	الحكومة	تمتلك	ھل
	لمتعددة؟ا

	:المؤشر
	.وغیرھا	الخوارزمي	القرارات	وصنع	االصطناعي	الذكاء	مثل	القضایا	مع	یتعاملل	یعادلھ	ما	أو	استراتیجي	منتدى	وتأسیس	وجود •

	؟نترنتاإل	على	الكبرى	الخدمات	یستخدمون	الذین	البالغین	المواطنین	نسبة	ھي	ما

	:المؤشر
	ال	أم	مصنفة	محددة	فئات	في	االلكترونیة	الحكومة	خدمات	یستخدمون	الذین	البالغین	المواطنین	نسبة •
	ال	أم	مصنفة	نترنتاإل	على	الجوالة	المالیة	الخدمات	یستخدمون	الذین	البالغین	ینالمواطن	نسبة •
	.نترنتاإل	على	التعلیمیة	الخدمات	یستخدمون	الذین	البالغین	المواطنین	نسبة •
	.نترنتاإل	على	الصحیة	الخدمات	یستخدمون	الذین	البالغین	المواطنین	نسبة •

	؟نترنتباإل	اتصاالً 	لكتمت	التي	العامة	الخدمات	مؤسسات	نسبة	ھي	ما

	المؤشرات
	نترنتباإل	االتصال	ذات	األساسیة	المدارس	نسبة •
	.نترنتباإل	االتصال	ذات	العیادات	نسبة •

	االلكترونیة؟	والتجارة	نترنتاإل	تستخدم	التي	والمتوسط،	الصغیر	الحجم	ذات	فیھا	بما	األعمال،	نسبة	ھي	ما

	
	:المؤشرات

	االلكترونیة	التجارة	على	تعتمد	يالت	بینھا	فیما	األعمال	نشاطات	نسبة •
ً 	نترنتاإل	تستخدم	التي	والمتوسط	الصغیر	الحجم	ذات	األعمال	نسبة • 	اتصالھا	لنوع	وفقا
	نترنتاإل	على)	والتصدیر(	بالتجارة	تقوم	التي	والمتوسط	الصغیر	الحجم	ذات	األعمال	نسبة •
	الصلة	ذي	الكلي	النشاط	نسبة	من	المستھاكین	ومع	األعمال	بین	األنشطة	حجم •
		والمتوسط	الصغیر	الحجم	ذات	األعمال	قبل	من	نترنتاإل	استخدام	حجم	إدراك •

	

	والثقة	األمن	–	D	المجموعة

	االلكترونیة،	الجریمة	قبل	من	واألفراد	األعمال	تواجھ	التي	المخاطر	إلى	باإلضافة.	نترنتاإل	مستقبل	في	متزایدة	أھمیة	ذات	والثقة	األمن	قضایا	تعد
	غیر	والعناصر	الحكومات	فیھا	بما	متعددة	مصادر	من	تأتي	قد	التي	الرئیسیة	البیانات	وقواعد	التحتیة	البنیة	تواجھ	التي	المخاطر	مع	انالعنو	ھذا	یتعامل

	.اإلجرامیة	والمنظمات	واألفراد	الحكومیة

	ما	أو)	CERT(	الوطني	الحاسوبیة	الطورائ	ةاستجاب	فریق	فیھا	بما	المتعددة،	المعنیة	األطراف	تشمل	االفتراضي	لألمن	وطنیة	استراتیجیة	توجد	ھل
	یعادلھ؟

	:المؤشرات
	الدولیة	المعاییر	مع	تتوافق	والتي	المتعددة	المعنیة	األطراف	بمشاركة	االفتراضي	لألمن	استراتیجیة	وجود •
	فعالیتھ	على	والدلیل	یعادلھ	ما	أو	وطني	سیرت	تأسیس •

	؟نترنتاإل	على	المستھلكین	حقوق	لحمایة	وتشریعي	قانوني	إطار	یوجد	ھل

	:المؤشر
	عملي	وتطبیق	قانوني	إطار	وجود •

	الماضیة؟	الثالث	السنوات	في	البلد	االفتراضي	لألمن	ھامة	خروقات	وجدت	ھل

	:المؤشر
	المتضررة	واألعمال	المواطنین	وعدد	الخروقات	ومدى	عدد •
	نترنتاإل	أمن	إدراك •
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	.الوطني	المستوى	على	النطاقات	في	توالبوتا	المؤذي	والبرید	التصید	من	البیانات	لحمایة	الترتیبات •

	وخصوصیتھم؟	ألمنھم	مخاطر	تقلیل	على	والمواطنون	األعمال	تعمل	ھل

	:المؤشرات
	الخبیثة	البرامج	من	محدثة	بحمایة	المتمعین	نترنتاإل	مستخدمي	نسبة •
	.االفتراضي	األمن	على	الھجمات	مع	للتعامل	االحتیاطیة	الخطط	ووجود	األعمال	وعي	على	دلیل •
	للتشفیر	واألعمال	األفراد	استخدام	على	دلیل •
	المتعلقة	والممارسة	القانون	مع	تتعامل	التي	وھي	منھا	والتوثق	الحسبان	في	E.5	السؤال	R	الفئة	من	واألدلة	البیانات	أخذ	یجب •

	.الھویة	وإخفاء	بالتشفیر

ً 	واألعمال	المواطنون	یظھر	ھل 	؟نترنتاإل	على	منباأل	عالیة	وثقة	االفتراضي	األمن	بمخاطر	جیداً 	وعیا

	:المؤشر
	.واألعمال	المواطنین	بین	االفتراضي	األمن	بمخاطر	والوعي	وبخدماتھا	نترنتباإل	الثقة	إدراك •

	

	نترنتلإل	واألخالقیة	القانونیة	النواحي	–	E	المجموعة

	كل	في	السیاق	ھذا	في	القضایا	من	العدید	وجدت.	نترنتباإل	الثقة	من	تقوض	قد	أو	المستخدمین	تؤذي	قد	بطرق	نترنتاإل	باستخدام	متزاید	اھتمام	یوجد
	.واألخالقبة	القانونیة	تبعاتھ	من

	الدولیة؟	الحقوق	اتفاقیات	مع	تتوافق	والتي	نترنتاإل	استخدام	عن	الناجمة	واألخالقیة	القانونیة	التحدیات	مع	بالتعامل	یھتم	وطنیة	سیاسة	إطار	یوجد	ھل

	:المؤشر
	مع	تتوافق	والتي	وخارجھا	نترنتاإل	على	والتمییز	والتحرش	الكراھیة	بخطاب	الخاصة	یةالوطن	القانونیة	األطر	وتقییم	وجود •

	.الدولیة	الحقوق	انفاقیات

	؟نترنتلإل	األخالقیة	األوجھ	مع	تتعامل	الخاص	القطاع	من	التنظیم	ذاتیة	ھیئات	أو	متعددة	معنیة	أطراف	توجد	ھل

	:المؤشرات
	المتعددة	المعنیة	األطراف	وأ	التنظیم	ذاتیة	الھیئات	وجود	على	الدلیل

	بلدھم؟	في	نترنتاإل	وتأثیر	ومخاطر	فوائدو	المواطنون	یرى	كیف

	:المؤشر
ً 	نترنتاإل	وتأثیر	ومخاطر	فوائد	وجود	إدراك • 	الجنس	حسب	مصنفا

	نترنتاإل	استغالل	من	ھمتمنع	والتي	اآلخرین	نترنتاإل	مستخدمي	قبل	من	ساءةاإل	أو	بالتحرش	الخاصة	تجاربھم	عن	بلدكم	في	المواطنون	یبلغ	ھل
	حد؟	ألقصى

	:	المؤشر
	من	معینة	مجموعات	مع	التعامل	وباألخص	اإلساءة	أو	للتحرش	تعرضھم	عن	یبلغون	نترنتاإل	مستخدمي	من	أي	حول	بیانات	وجود •

		).السیاسیین	والنشطاء	وغیرھا	العرقیة	واألقلیات	النساء	فیھا	بما(	األفراد

	االلكترونیة؟	الجریمة	من	ھامة	درجات	عن	بلدكم	في	نترنتاإل	مستخدو	یبلغ	ھل

	:المؤشرات
ً 	نترنتاإل	على	تعتمد	التي	بالجریمة	الخاصة	التقاریر	عدد • 	.األخرى	بالدول	مقارنة	شخص	ألف	كل	من	للفئة	وفقا
	االفتراضیة	الجریمة	مالحقات	وتوجھ	عدد •
	)الرأي	واستطالعات	المنزلیة	االحصاءات	في(	وبمحتواھا	نترنتباإل	الوعي •
	نترنتاإل	على	التضلیل	حمالت	انتشار	حول	موثوقة	مصادر	من	دلیلال •

	االلكترونیة؟	التجارة	لمستھلكي	مناسبة	حمایة	توجد	ھل

	:المؤشرات
	نترنتاإل	على	المستھلكین	لحمایة	القانوني	اإلطار •
	نترنتاإل	على	المستھكلین	بحمایة	المتعلقة	القانونیة	والمالحقات	الشكاوى)	واتجاه(	عدد •
	نترنتاإل	على	والنصب	اإلجرام	محاوالت	ضد	الحمایة	الئمةم	إدراك •
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	المصالح	أو	األجنبیة	الحكومات	أو	الحكومة	قبل	من	بھ	التالعب	أو	تقریره	یتم	نترنتاإل	على	المعلومات	مصادر	محتوى	أن	المواطنون	یعتقد	ھل
	الخاصة؟	أو	التجارة

	:المؤشر
	الكاذبة	األخبار	بنشر	األخرى	األطراف	أو	حكومةال	قبل	من	محاوالت	وجود	على	موثوقة	مصادر	من	دلیل •
	)الرأي	واستطالعات	المنزلیة	االحصاءات	في(	وبمحتواھا	نترنتباإل	الوعي •
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