
 
 
 
 

 رسالة مشتركة حول إبقاء خدمة اإلنترنت مفتوًحة وآمًنة في العراق:
 

 إلى السید وزیر االتصاالت نعیم الربیعي، في العراق
 

وجعل إبقاء استقرار، ضمان منك لنطلب استعجالیة بصورة العالم حول المدني المجتمع ممثلي من مجموعة إلیك                  نتوجه
االحتجاجات خالل مرارًا اإلنترنت أغلقت حكومتك بأن تفید تقاریر عدة مؤخرًا تلقینا لقد العراق. في متاحًا                  اإلنترنت
والتي دولة 70 من أكثر من مؤسسة 200 من أكثر عن وبالنیابة الفارط. الشهر بدایة في اندلعت التي األخیرة                     والتظاهرات

 شكلت تحالف #KeepitOn، فإننا نناشدك بضرورة ترك خدمة اإلنترنت مفتوحة.

 قطع اإلنترنت هو إختراق حتمّي  لحقوق اإلنسان كما أنه یؤثر على اقتصاد البالد
 

تؤدي كما [2] ، [1] تالقي. نقاط ولهما مترابطان أي العنف؛ ازدیاد مع طردیًا یتناسب اإلنترنت قطع أن األبحاث                     تظهر
یمكن ال إذ العامة. الحركة تعطیل شأنه من كبیر تعتیم وتشكیل للمعلومات الحر التدفق تعطیل إلى اإلنترنت قطع                    عملیات
االتصاالت أدوات دون القصص نشر أو المعلومات جمع أو بالمصادر االتصال من اإلعالم وسائل في والعاملین                  للصحفیین
وخدمات اإللكترونیة، والتجارة الحیویة، المعلومات إلى الحر الوصول منع في اإلنترنت قطع عملیة تساهم كما [3]                  الرقمیة.
دعم في اإلنترنت قوة استقرار زعزعة إلى أیًضا االضطرابات تؤدي التاّمة. العزلة من حالة في العراق یترك مما                    الطوارئ،
وهو بروكینغز، معهد قبل من 2016 عام أجریت دراسة كشفت حیث االقتصادیة. التنمیة ودفع الصغیرة األعمال                  وتطویر

 مركز أبحاث بارز، أن عملیات اإلغالق استنزفت 2.4 ملیار دوالر من االقتصاد العالمي بین عامي 2015 و 2016. [4]
 

االقتصادیة للخسائر الجملیة الكلفة تقدر حیث التفاقم إلى طریقها في الحالیة األزمة أن نرى العراق، في اإلنترنت قطع                    بسبب
واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق إعمال إبطاء إلى سیؤدي القطع أن كما أمریكي، دوالر 135 ,827, 000 الواحد                  للیوم

 والثقافیة على نطاق واسع. [5].
 

األمم لقرار صارخًا انتهاكًا اإلحتجاجات، خالل اإلنترنت بقطع والمتعلقة العراقیة السلطات قبل من المتّبعة السیاسة                 تشّكل
المعلومات إلى الوصول في الحق مقدمتها في األساسیة اإلنسان لحقوق انتهاكًا و اإلنترنت إغالق بإدانة المتعلق                  المتحدة
بالكامل عزلهم خالل من للخطر عرضًة اإلنترنت مستخدمي من یجعل الذي األمر اإلنترنت، عبر الرأي عن التعبیر                   وحریة
الوقت في العراق تشهده الذي الوضع بخصوص التحدیثات آخر بمعرفة لهم السماح وعدم اإللكترونیة والمواقع المنصات                  عن
OAS) األمریكیة الدول ومنظمة (OSCE) أوروبا في والتعاون األمن ومنظمة المتحدة األمم من خبراء أعلن حیث                 الحالي.
مبررًا تكون أن أبًدا یمكنها ال اإلنترنت على القتل" "مفاتیح أن (ACHPR) والشعوب اإلنسان لحقوق األفریقیة والمفوضیة (                  

 بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، حتى في أوقات النزاع. [6]

https://www.accessnow.org/un-passes-resolution-condemning-internet-shutdowns/
https://www.accessnow.org/un-passes-resolution-condemning-internet-shutdowns/


 
 

 تدعو الجمعیات الموقعة أدناه حكومتكم أن تقوم بـ:
 

 رفع اإلغالق وإعادة خدمة اإلنترنت إلى شكلها الطبیعي، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي●
  اإلعالن علًنا عن اإللتزام بعدم قطع اإلنترنت وإبالغ عامة الشعب في حالة وجود أي اضطرابات●
علنّي● بشكل اإلفصاح خالل من اإلنسان حقوق احترام على اإلنترنت خدمات ومزودي االتصاالت شركات                تشجیع

 عن السیاسات والممارسات التي تؤثر على المستخدمین
 
 

 الجمعیات الموقعة
Access Now 
ARTICLE19 
Sassoufit Collective  
Incarner l’Espoir 
Iraqi Network for Social Media 
Iraq Pen Center 
SMEX 
Human Rights and Development International 
Unwanted Witness Uganda 
NetBlocks 
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA) 
OpenNetAfrica 
Electronic Frontier Foundation 
 
 

ف إیقاف أو قطع تشغیل اإلنترنت على أنه تعطیل متعمد لإلنترنت أو االتصاالت اإللكترونیة، مما یمنع أو یحد إمكانیة الوصول إلیها أو  [1] ُیعرَّ
 استخدامها فعلًیا ، من قبل سكان في بقعة جغرافیة معینة أو داخل موقع ما، من أجل ممارسة السیطرة على تدفق المعلومات في كثیر من األحیان.

.<https://accessnow.org/keepiton> للمزید انظر هنا 
 [2] أنیتا ر. جوهدیس ، "سحب القابس: اضطرابات الشبكة والعنف في الصراع السوري" (مجلة أبحاث السالم: 31 ینایر 2014)

 <http://www.anitagohdes.net/uploads/2/7/2/3/27235401/gohdes_synetworkaug14.pdf>  آخر زیارةه في 24
 مارس 2017.

 [3] جوناثان روزن ، "الصحفیون تحت اإلكراه: إغالق اإلنترنت في إفریقیا یخنق حریة الصحافة" (بوابة إفریقیا) 17 أغسطس 2017)
<https://www.africaportal.org/features/journalists-under-duress-internet-shutdowns-africa-are-stifling-pres
s-freedom/>  

https://accessnow.org/keepiton
http://www.anitagohdes.net/uploads/2/7/2/3/27235401/gohdes_synetworkaug14.pdf
https://www.africaportal.org/features/journalists-under-duress-internet-shutdowns-africa-are-stifling-press-freedom/
https://www.africaportal.org/features/journalists-under-duress-internet-shutdowns-africa-are-stifling-press-freedom/


 
  [4] داریل ویست ، (معهد بروكینغز ، أكتوبر 2016) "كّلفت عملیات إغالق اإلنترنت 2.4 ملیار دوالر العام الماضي"

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf  
 

/https://netblocks.org/cost "تكلفة إیقاف تشغیل اإلنترنت" ، Netblocks و CIPESA [5]  
 

 [6] بیتر مایسك، (أكسس ناو، 4 مایو 2015) "مفاتیح قتل اإلنترنت هي انتهاك لقانون حقوق اإلنسان، إعالن  كبار خبراء األمم المتحدة وحقوق
 اإلنسان"

<https://www.accessnow.org/blog/2015/05/04/internet-kill-switches-are-a-violation-of-human-rights-law-de
clare-major-un>  
 

https://netblocks.org/cost/
https://netblocks.org/cost/
https://www.accessnow.org/blog/2015/05/04/internet-kill-switches-are-a-violation-of-human-rights-law-declare-major-un
https://www.accessnow.org/blog/2015/05/04/internet-kill-switches-are-a-violation-of-human-rights-law-declare-major-un

