
ሰብአዊ መብቶችን ይጥሳል፡፡
መረጃ የማግኘት፣ ሐሳብን መግለጽ እና መሰ
ብሰብ ዓለም-አቀፍ ዕውቅና የተሰጣቸው 
ናቸውና ሀገራት ሊጠብቁት የሚገባ ነው፡፡

የዜጎችን ደህንነት ለአደጋ ያጋልጣል፡፡
የድንገተኛ አገልግሎቶችን ማቋረጥ ሕይ
ወትን ለአደጋ ያጋልጣል፡፡ በ2015 በኤ
ሽያዋ ሀገር የነበረው መዘጋት ሆስፒታ
ልን እና አየር መንገድ ላይ ጫና አለው፡፡

ቤተሰቦችንና ወዳጆችን ያለያያል፡፡
ቤተሰቦችና ወዳጆች በመቆራረጥ ለጭንቀት፣ 
ንዴትና ማህበራዊ አለመረጋጋት ይዳርጋል፡፡

ሚድያውን ያግዳል፡፡
ዜናን የማግኘት ዕድልን ይዘጋል የህዝብ አለመ
ረጋጋትን ያባብስና ሚዛናዊ ዘገባን ያሳንሳል፡፡

ከየተባበሩት መንግስታት ቀጣይነት 
ያለው የልማት ግቦች ጋር ይጻረራል፡፡
ቀጣይነት ያለው የልማት ግቦች 
(SDGs)  ሀገራት  “መረጃና የኮሚንኬ
ሽን ማግኘት ዕድል በጉልህ እንዲጨ

ምር ማድረግና ለሁሉም የሚዳረስና አቅምን ያገናዘበ ኢን
ተርኔት ለማቅረብ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡”

የፋይናንስ አገልግሎቶችን ያቋርጣል፡፡
ያለ ኦንላይንና ሞባይል ክፊያዎች፣ 
ዲጅታል ኢኮኖሚ እስከ መውደቅ ድረስ 
ይጎዳል፣ ደሞዝ፣ አገልግሎቶች፣ ጤናና 
ትምህርት ክፊያዎችን ይከለክላል፡፡

GDPእንዲቀንስ ያደርጋል፡፡
ከፍተኛ በመረብ መገናኘት ያላቸው ሀገሮች 
በትንሹ የሚያጡት 1.9% የሚሆነው የቀን  
GDP ነው በየቀኑ  እነዚያ አገልግሎቶች ይዘጋሉ፡፡

በአፍርካዋ ሀገር የነበረውና ለአመስት ቀናት የቆየው የ2011 
መዘጋት USD$90 ሚልዮን የሚገመት አክስሯል፡፡

ቱሪዝምን ይጎዳል፡፡
መንግስታት የኔትዎርክ መቆረራርጥን ለዜ
ጎቻቸው ለሚሰጡት የጉዞ ማስጠንቀ
ቅያ ውስጥ ማካተት ጀምሯል፡፡

 
የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመን
ትን ለአደጋ ያጋልጣል፡፡
ኩባንያዎች እንዴት የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስት
መንትን እንደሚመድቡ ሲወስኑ የፀረ-ሙስና 
መለኪያ ቀመርንይጠቀማሉ፡፡ እነዚህ መሳሪያዎች 
“መረጃ ማግኘትን” እንደመለኪያ ይጠቀማሉ፡፡

የንግድ ተግዳሮቶችን ይፈጥራል፡፡
መቆራረጦች የሀገር ውስጥ ቢዝነሶች 
በተወዳዳሪነት ዕቃዎችንና አገልግሎቶ
ችን ለዓለም ገበያ በብቃት እንዳያቀርቡ 
ጣልቃ ይገባል፣ እንደዚሁም ንግድ ሽርኮቻ

ቸው ላይ ማአቀብ እንድጥሉ ሊያነሳሳ ይችል ይሆናል፡፡

የሀገር ውስጥ ቢዝነስን ይጎዳል፡፡
የትኛውም ዓይነት መጠን ያላቸው ቢዝነሶች 
ለገበያ መረጃ፣ ለኦንላይን ማከማቸትና ደንበኛ ግን
ኙነት ኮሚንኬሽን ቴክኖሎጅዎችንይጠቀማሉ፡፡

በመንግስታት ስራ ውስጥ ጣልቃ ይገባል፡፡
ማግኘት ዕድሉ ሲቋረጥ የሰራተኞች ከእርስ በእ
ርሳቸው ጋር፣ ከህዝብ ጋር የመነጋገር አቅምን 
በእጅጉ በመጉዳት ወሳኝ የሆኑ የመንግስት ስራዎ
ችን እንደ ግብር መሰብሰብን ሊከለክል ይችላል፡፡

የዓለምንና የአህጉርን በቅር
በት መከታተልን ይስባል፡፡ 
መቆራረጦች ሰፊ የሚዲያ ትኩረትን ያገኛል,፣ 
ምናልባት በመቆራረጡ ላለመግለጽ የታቀደው
ንጉዳይ የበለጠ ትኩረት እንዲያገኝ ያደርጋል፡፡

ሰፊ ተቃውሞ ያስከትላል፡፡
እያደገ የመጣው የሲቪል ማህበራት ድርጅ
ቶች [cso] (#KeeptItOn) ኢንዱስትሪ ማህ
በራት [ia] ባለብዙ ባለድርሻ አካላት እንቅስቃሴ
ዎች [msi], እና መንግስታት, የጋራ መግለጫን 
ጨምሮ በ [js], 30 ፊሪደም ኦንላይን ኮዋሊሽን 

መንግስታት የኔትዎርክ መቆራረጥን በመቃወም ተናግረዋል፡፡

መቆራረጦች...

የኔትዎርክ መቆራረጦችንና የአገልግሎት 
ገደቦች ተጽእኖ  መመዘን

@thegni
Info@globalnetworkinitiative.org

ለተጨማሪ መረጃ
globalnetworkinitiative.org/shutdowns BG-V161117


