في ظل جائحة كوفيد :19-على الحكومات الخليجية رفع الحظر عن جميع تقنيات الـ VoIP
في ضوء تفشي أزمة كوفيد 19-العالمي – نحن ،المنظمات الموقعة أدناه ،ندعو كل من حكومة اإلمارات العربية
المتحدة وقطر وعُمان إلى رفع الحظر نهائيًا عن جميع أنظمة الـ  VoIPالمستخدمة في مكالمات اإلنترنت
الصوتية والمرئية.
منذ فترة طويلة ،أقدمت عدة دول من الخليج العربي على حظر تطبيقات ومنصات المكالمات التي يتم إجراؤها
عبر اإلنترنت سواء كانت صوتية أو مرئية بحجة حماية المصالح االقتصادية لشركات االتصاالت الوطنية .ال
يمكن تبرير مثل هذا الحظر الشامل بالنظر إلى تأثيره .حيث يتسبب ذلك في إحداث مشاكل كثيرة للمستخدمين
الذين يعيشون في تلك البلدان ،وخاصة لغالبية العمال المهاجرين واألجانب المقيمين الذين يحتاجون إلى التواصل
مع أسرهم ومجتمعاتهم في الخارج.
كاستجابة النتشار وباء كوفيد ،19-اتخذت كل من اإلمارات العربية المتحدة وعُمان اجراءات مخففة لرفع بعض
القيود على تطبيقات ومنصات الـ  .VoIPإذ قامت هيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات ،على سبيل المثال ،بإلغاء
حظر التطبيقات “االستثنائية” والمؤقتة التي تتيح الدراسة عن بُعد مثل  Microsoft Teamsو Skype for
 Businessو  Google Hangoutsو .Zoom
ومع ذلك ،ال تزال تطبيقات الـ  VoIPالشائعة مثل  WhatsAppو  Skypeو  FaceTimeمحظورة على الرغم
من المطالب المستمرة من المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في تلك الدول للسماح باستخدام هذه التطبيقات في
ضوء أزمة الصحة العالمية.
يعتبر حجب مثل هذه الخدمات خرقا ً وانتهاكا ً لحقوق األشخاص األساسية والتي تشمل حرية التعبير والخصوصية
والوصول إلى المعلومات .حيث تستخدم العديد من المنظمات والحكومات حاليًا منصات التواصل مثل
 WhatsAppوغيرها من المنصات لنشر المعلومات عن سكانها بطريقة سلسة وسريعةّ .
إن حرمان سكان دول
يعرض الناس لخطر العزل عن مجتمعاتهم في الخارج والموارد
الخليج العربي من الوصول إلى هذه المنصات ّ
التي يحتاجونها في ظل هذه األوقات العصيبة .باإلضافة إلى ذلك ،غالبًا ما توفر شركات االتصاالت الوطنية
خدمات مكلفة مثل الرسائل القصيرة أو المكالمات بعيدة المدى وذلك مقارنة بالخدمات المتاحة عبر اإلنترنت
خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين وأولئك الذين ال يستطيعون إجراء مكالمات هاتفية دولية.
يجب على حكومات دول الخليج أال تغامر في احتواء هذا الوباء وحماية جميع من يعيشون داخل حدودها .لذلك
ندعو كل من حكومة اإلمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان إلى رفع الحظر عن كافة أنظمة خدمات الـ VoIP
األساسية بما في ذلك  WhatsAppو  Skypeو  FaceTimeعلى الفور وبشكل دائم ،باإلضافة إلى ضرورة
بذل جهود متضافرة ومشتركة لمنح األشخاص إمكانية الوصول إلى إنترنت مفتوح ،آمن وموثوق.
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