
باعثتضییعحقوقبشرمیشود.  
 دسترسی به اطلاعات، آزادی ابراز عقیده و تجمع

 از جمله حقوق شناخته شده بین المللی هستند که
       دولت ها وظیفه محافظت از آن ها را دارند

باعثبهخطرافتادنامنیتشهروندانمیشود.
 ایجاد اخلال در فعالیت سرویس های اورژانسی جان
 انسان ها را در خطر قرار می دهد. قطع شبکه در سال
 ۲۰۱۵ در یکی از کشورهای آسیایی، باعث اخلال

در فعالیت های یک بیمارستان و فرودگاه شد

 
 

 خانوادهودوستانراازیکدیگرجدامیکند. 

 قطع ارتباط بین دوستان و خانواده ها باعث افزایش
اضطراب، خشم و ناآرامی اجتماعی می شود

باعثقطعدسترسیبهرسانههامیشود.
 قطع دسترسی به اخبار چاشنی ناآرامی های اجتماعی 

است و دقت در خبر رسانی را کاهش می دهد

 بااهدافتوسعهپایاسازمانملل
)سند۲۰۳۰یونسکو(سازگارنیست

 سند اهداف توسعه پایا )سند ۲۰۳۰ یونسکو(، کشورها
 را ملزم می کند تا “به طور قابل ملاحظه ای دسترسی

 به اطلاعات و تکنولوژی های ارتباطی را افزایش داده و برای ارائه
ینه معقول برای همه تلاش کنند.”کنند دسترسی اینترنت با هز

 باعثقطعسرویسهایمالیمیشود.
 بدون اینترنت و خدمات پرداخت آنلاین، اقتصاد

 دیجیتال متوقف شده و پرداخت حقوق، خدمات
رفاهی، بهداشت و تحصیل با مشکل روبرو می شد

 باعثکاهشتولیدناخالصملیمیشود.
 قطع سرویسهای ارتباطی روزانه حداقل ۱.۹ درصد از
 تولید ناخالص ملی کشورهایی که ارتباطات گسترده
 آن ین دارند را کاهش میدهد. در سال ۲۰۱۱ قطع

 کامل شبکه به مدت ۵ روز در یکی از کشورهای
یقایی چیزی حدود ۹۰ میلیون د ر آمریکا خسارت وارد کرد آفر
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تاثیرقطعکاملشبکهومحدودکردنسرویسها

قطعشبکه…

  بهصنعتگردشگریضربهمیزند.
 دولت ها در نظر دارند تا در اخطارهای سفری که به

شهروندانشان می دهند، قطع شبکه اینترنت را لحاظ کن ن.ن

سرمایهگذاریمستقیمخارجی
راباخطرروبرومیکندد

 شرکت ها برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مستقیم
 خارجی از شاخص های ضد فساد استفاده می کنند. یکی از

شاخصه های این ابزارها، “دسترسی به اطلاعات” است

موانعتجاریایجادمیکند.
 اخلال در ارتباطات باعث کاهش توانایی رقابت کسب
 و کارهای محلی برای صادرات محصولات و سرویس های

 خود به بازارهای جهانی می شود. قطع ارتباط اینترنت حتی
می تواند به تحریم از جانب شرکای تجاری منجر شود

بهکسبوکارهایمحلیآسیبمیزند.
 کسب و کارهای کوچک و بزرگ از تکنولوژی های
 ارتباطی برای کسب اطلاعات از بازار، فروش آنلاین،

یان استفاده می کنند پرداخت ها و ارتباط با مشتر

فعالیتهایدولتیرابااخلالروبرومیکند.
 قطع ارتباطات می تواند ارتباط موثر بین مقامات و ارتباط

 آن ها با عموم مردم را مختل کرده و فعالیت های اصلی
دولتی مانند جمع آوری مالیات را با مشکل مواجه کند

باعثتاملونقدمحلیوجهانیمیشود.
 قطع ارتباط اینترنت می تواند توجه فراگیر رسانه ها به آنچه

 باعث این اخلال شده است را افزایش دهد و این موضوع
دقیقا همان چیزی است که باعث قطع اینترنت شده

  یائتلافروبهرشدیازسازمانهایجامعهمدی نی 

 ف رو به رشدی از از سازمان های جامعه مدنی انجمن های
 صنفی و صنعتی , شرکت های سهامی و دولت ها در مقابله با

 قطع شبکه شکل گرفته و از آن جمله می توان به بیانیه مشترک
۳۰ دولت عضو “ائتلاف آزادی آنلاین” اشاره کرد

برای اطلاعات بیشتر
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