
 
 بٌاى صادر ؼي وزارة االتصاالت بهًاسبة الٌوم الػالن لالتصاالت ووجتهغ الهػلووات

 
صًػاء ٍحتفل الػالن بالركرى الواحد والخهسسي للٌوم الػالهً لالتصاالت ووجتهغ 

الهػلووات ، الري ٍأتً فً ظل االحتٌاج الػالهً الهزتاٍد لالتصاالت وتقًٌة الهػلووات ، 
واتساع أههٌة االؼتهاد ؼلٌها كخدوات أساسٌة ولحة تقوم ؼلٌها خعظ التًهٌة 

الهستداوة للبلداى والهجتهػات ، كها ٍتن الػهل ؼلى تسخريها فً وواجهة فريوس 
الري ٍجتاح الػالن ، بًٌها الٌهي الزال ووًر أكرث وي خهس سًوات  (19-كوفٌد)كوروٌا 

ٍرزح تحت سعوة حرب ؼدواٌٌة تػرضت خاللها البًٌة التحتٌة لقعاع االتصاالت وتقًٌة 
شي ؼهلٌات ؼسكرٍة : - الهػلووات لػدواى ؼسكري وحرب اقتصادٍة واسػة شهلت

 غارة جوٍة غالت أكرث وي 2398وتواصلة استهدفت البًٌة التحٌة لالتصاالت بأكرث وي 
وي البًٌة التحٌة لشبكة % 31 وًشأة اتصاالت ودٌٌة ، وتسببت بتدوري كلً لـ 1030

االتصاالت الوغًٌة وراح ضحٌتها ؼرشات الشهداء وي الهوظفسي الػاولسي فً وجال 
شي حرب اقتصادٍة وفتوحة . -  ودًٍة ووًعقة ٍهًٌة ؼي الػالن 72االتصاالت ، وؼسلت 

ؼهلت ؼلى إؼاقة ؼهل وؤسسات ورشكات االتصاالت واستهداف وًظووتها اإلدارٍة 
والهؤسسٌة وإٍقاف خدواتها ، وفرضت حرض ٍهًغ دخول تجهزيات وأٌظهة االتصاالت 

حرواى الٌهي وي استخدام كابالت اإلٌرتٌت البحرٍة والههلوكة . - الالزوة للصٌاٌة
 .2017لالتصاالت الٌهًٌة ووًغ استخداوها بػد أى كاٌت جاهسة لالستخدام وًر الػام 

إى االٌتصار لحق الشػب الٌهين وتهكًٌه وي الحصول ؼلى خدوات االتصاالت األساسٌة 
ٍهثل أولوٍة ٍجب ؼلى الهجتهغ الدول إٍالئها اهتهاوًا خاصًا فً وثل الٌوم الػالهً 

لالتصاالت ووجتهغ الهػلووات ، لوضغ حد لالٌتهاكات اليت ٍتػرض لها القاٌوى الدولً 
ووواثٌق حقوق اإلٌساى إزاء االٌتهاكات والههارسات التػسفٌة اليت ترتكبها دول تحالف 

الػدواى بقٌادة السػودٍة واليت وا كاى لها أى تحدث لوال الصهت والتخاذل الدولً 
 .الهشسي

إى وزارة االتصاالت وتقًٌة الهػلووات وهً تػرب ؼي استٌائها البالغ للصهت والتواغؤ 
الدولً إزاء وػاٌاة الشػب الٌهين ، فإٌها فً الٌوم الػالهً لالتصاالت ووجتهغ 

الهػلووات تجدد دؼوتها لألون الهتحدة واالتحاد الدولً لالتصاالت وكافة الهًظهات 
اإلٌساٌٌة والدولٌة للوقوف بجدٍة أوام وا تتػرض له البًٌة التحتٌة لشبكة االتصاالت 

: وتقًٌة الهػلووات فً الٌهي ، وتعالبها بها ٍلً 



التدخل الفوري والػهل الجاد إلٍقاف كل أشكال الحرب والتدوري اليت تستهدف : أوالً 
البًٌة التحٌة لشبكة االتصاالت واإلٌرتٌت ،  وإٌهاء كل اإلجراءات التػسفٌة اليت تتسبب 

. فً تدهور وتراجغ خدوات االتصاالت فً الٌهي
إجبار دول الػدواى ؼلى الرفغ الفوري للحصار الهفروض ؼلى وػدات وتجهزيات : ثاًٌٌا 

. وأٌظهة االتصاالت ذات االستخدام الهدًٌ ، ووقف حرض دخولها إلى الٌهي
  SMW5الػهل الجاد والهسؤول وي أجل السهاح للٌهي برتكٌب الكابل البحري : ثالثًا 

ووحعاته التفرٍػٌة فً الحدٍدة الههلوكة لالتصاالت الٌهًٌة ، وتشغٌلها دوى قٌد أو 
.  رشط
ووحعة إٌساله بػدى  (AAE-1)السهاح لالتصاالت الٌهًٌة باستخدام الكابل البحري : رابػًا 

، واليت تهتلكها رشكة تٌلٌهي والهؤسسة الػاوة 2017الري أصبح جاهس للتشغٌل وًر 
. لالتصاالت، وإؼادة تشغٌل كابل اإلٌرتٌت البحري ؼدى جٌبوتً بعاقته الكاولة

القٌام بهسؤولٌاتها اإلٌساٌٌة والقاٌوٌٌة وضهاى حهاٍة األفراد الػاولسي فً : خاوساً 
وجال االتصاالت ، وتػسٍس استقاللٌة ووهًٌة وؤسسات ورشكات وخدوات االتصاالت فً 

. الٌهي
ٌعالب األون الهتحدة واالتحاد الدولً لالتصاالت والهًظهات اإلٌساٌٌة وذات : سادسًا 

االختصاص بدؼن وتبين إؼادة تشغٌل وتوصٌل خدوات االتصاالت اليت تسببت الحرب 
. بتوقفها فً الٌهي وبها ٍسهن فً التخفٌف وي وػاٌاة الشػب الٌهين

  
تحهل وزارة االتصاالت وتقًٌة الهػلووات فً الجههورٍة الٌهًٌة ، دول تحالف : سابػًا 

الػدواى الري تقوده السػودٍة ، وسؤولٌة كافة الجرائن الػسكرٍة واالقتصادٍة اليت 
. تػرضت لها البًٌة التحتٌة لالتصاالت وكافة اآلثار الكارثٌة الهرتتبة ؼلٌها

تؤكد وزارة االتصاالت وتقًٌة الهػلووات دؼوتها الهجتهغ الدولً واالتحاد الدولً :  ثاوًاً 
لالتصاالت والهًظهات األوهٌة والحقوقٌة واإلٌساٌٌة للقٌام بواجباتها الهحتهة ؼلٌها 

لضهاى بقاء أدٌى وستوٍات الحقوق اإلٌساٌٌة للهدٌٌسي فً الٌهي ، وتحهلها وسؤولٌة 
. الصهت والتجاهل لهرا الًداء والًداءات الهتكررة السابقة

  
وهللا الهوفق ،، 

صادر ؼي وزارة االتصاالت وتقًٌة الهػلووات 
 2020آٍار / واٍو17صًػاء ـ األحد ـ 

 

 


