
تقيمي تأثري معليات تعطيل الشباكت وقيود اخلدمة
معليات التعطيل...

نسان.  انتهاك حقوق الإ
يعترب الوصول إىل املعلومات وحرية التعبري عن الرأي وتكوين 

النقابات حقوًقا معرتف هبا دوليًا تلزتم الدول حباميهتا.

ار بالسياحة.  �ض الإ
بدأت احلكومات حالًيا يف تضمني معليات تعطيل 

الشباكت يف حتذيرات السفر اليت تقدمها ملواطنهيا.

ي المبا�ش للخطر.  تعريض الستثمار الأجن�ب
تستخدم الرشاكت مؤرشات ماكحفة الفساد عند اختاذ قرار 
بشأن كيفية ختصيص موارد لالستمثار األجنيب املبارش. 
وتستخدم هذه األدوات "الوصول إىل املعلومات" مبثابة 

أحد هذه املؤرشات. 

إنشاء العوائق التجارية. 
تتدخل هذه العوائق يف قدرة الرشاكت احمللية 

عىل تصدير السلع واخلدمات بأسلوب تنافيس إىل 
األسواق العاملية. وقد تؤدي معليات إغالق الشباكت 

أيضًا إىل فرض عقوبات من الرشاكء التجاريني.

كات المحلية.  ار بال�ش �ض الإ
تستخدم الرشاكت من مجيع األجحام تقنيات االتصاالت 

للحصول عىل معلومات السوق، وإنشاء املتاجر عرب 
االنرتنت، وإجراء املعامالت، والعالقات مع العمالء.

التداخل مع العمليات الحكومية. 
ميكن أن يؤثر جحب الوصول إىل االتصاالت 

بشلك سليب عىل قدرة املسؤولني عىل التواصل 
مع بعضهم البعض ومع امجلهور وتعطيل إجراء 
املهام احلكومية احليوية مثل حتصيل الرضائب.

 . جذب الهتمام العالمي والمحلي
تستديع معليات التعطيل اهمتامًا واسع النطاق من جانب 
وسائل اإلعالم، مما قد يؤدي إىل زيادة االهمتام باملوضوعات 

اليت قد يكون اهلدف من تعطيل الشباكت التعتمي علهيا. 

إثارة إدانة واسعة النطاق. 
حتدثت ائتالفات متنامية من منمظات املجمتع املدين 
)#KeeptItOn(، والنقابات الصناعية، ومبادرات 

أحصاب املصاحل املتعددين، واحلكومات ضد معليات 
تعطيل الشباكت، وتضمن ذلك إصدار بيان مشرتك 

من قبل حكومات حتالف الـ 30 حلرية اإلنرتنت.

ض للخطر.  تعريض سالمة المواطن�ي
يؤدي تعطيل معليات خدمات الطوارئ إىل تعريض حياة 

الناس للخطر. وقد أثرت معلية إغالق حدثت يف عام 2015 
يف إحدى الدول اآلسيوية عىل إحدى املستشفيات واملطار.

فصل العائالت والأحباء. 
تزيد معلية الفصل بني أفراد العائالت واألحباء من 

الشعور بالضيق والغضب واالضطرابات االجمتاعية.

عالم.  تعطيل وسائل الإ
قد يؤدي جحب الوصول إىل األخبار إىل إثارة 
االضطرابات العامة وإعاقة إعداد تقارير دقيقة.

التعارض مع أهداف الأمم المتحدة 
تتطلب  المستدامة.  للتنمية 

تتطلب أهداف التمنية املستدامة من الدول "زيادة الوصول 
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدرجة كبرية 

والسيع لتوفري وصول شامل وميسور التلكفة إىل اإلنرتنت".

المالية.  تعطيل الخدمات 
دون معليات الدفع عرب اإلنرتنت وعرب اهلاتف احملمول، 
يتوقف االقتصاد الرمقي، مما حيول دون دفع الرواتب 
ومعليات السداد اخلاصة باملرافق العامة والصحة والتعلمي.
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 . جمالي خسارة الناتج المحلي الإ
خترس الدول اليت توجد هبا إماكنات اتصال عالية ما 

يصل إىل 1.9% من إمجايل الناجت احمليل اليويم عىل 
األقل يف لك يوم يمت فيه حظر اخلدمات. وقد اسمترت 

إحدى معليات اإلغالق اليت حدثت يف عام 2011 يف إحدى الدول 
اإلفريقية مخسة أيام وتلكفت ما يقدر بـ 90 مليون دوالر أمرييك. 

 ملزيد من املعلومات
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