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ملخص صتنفيذي0
تسوف يتم كتابة هذا الملخص التنفيذي فور إجراء التعديل�ت الخيرة على مسودة المشروع.
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مقدمة1

.1 خلفةّية1

 صتمتد من المحيط الطلسي غربا إلى بحر العربةجامعة الدول العربي في عضوًاً بلدا 22يضم العالم العربي 
إلى منطقة القرنشماًل ، ومن البحر البيض المتوتسط ًاشرلق

بلغ مساحتهيو. الفريقي والمحيط الهندي في الجنوب الشرلقي
 بلدانهمليون كيلومتر مربع، ويبلغ عدد تسكان 13,3حوالي 

25ت  صتحهممليون نسمة، أكثر من نصف 360مجتمعة حوالي 
الردن، المارا�ت: البلد العربية هيهذه . 1 العمرتسنة من

الجزائر،  جزر القمر،العربية المتحدة، البحرين، صتونس، 
مان، فلسطين،كُجيبوصتي، السودان، تسوريا، الصومال، العراق، ع

، المملكة العربيةرلقطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، مص
).1رتسم (السعودية، موريتانيا، واليمن 

صتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�ت، ل تسيما في مجاللتستعمال  ًا تسريعًا المنطقة العربية صتطورشهد�تقد ل
أمريكا الشمالية(٪ 34.3بحوالير نسبة انتشار النترنت في العالم ةّ صتقدوإذ. الهواصتف النقالة وانتشار النترنت

ةّدر أن، )٪63.2٪، أوروبا 78.6 ٪ من السكان العرب يستخدمون النترنت، وهو معدل منخفض نسبيا30.5 يق
البحرين والمارا�تو لقطر البلد النامية. وصتشير إحصائيا�ت البلد العربية بأن نسبة المستخدمين فيمقارنة مع 

ةّدى في المئة،  70 صتتخطىالعربية المتحدة  انتشار. 2الصومال وموريتانيا والعراق في المئة في 5إل أنها ل صتتع
النترنت هو مؤشر لقوي للتستخدام في البلد من صتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�ت بشكل عام، ومؤشرا على

أثر اعتماد البلد من البرمجيا�ت الحرة مفتوحة المصدر في التستراصتيجيا�ت الوطنية لتكنولوجيا المعلوما�ت
.والصتصال�ت

ةّظمه الصتحاد الدولي للصتصال�ت في 3وكان المؤصتمر العالمي لتنمية الصتصال�ت حيدر أباد، الهند في الذي ن
 لقد أعلن البرمجيا�ت الحرة ومفتوحة المصدر كأولوية في المنطقة العربية من خلل صتبنيها على2010مايو/أيار 

أنها واحدة من المبادرا�ت اللقليمية العربية.

2003) الذي انعقد في جنيف في ديسمبر/كانون الول WSISمؤصتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوما�ت (كما أن 
ةّصه: 4ر "التزام صتونس" لقد ألصد2005وثم في صتونس في نوفمبر/صتشرين الثاني  الذي يعلن في واحدة من التزاماصته ما ن

نحن مقتنعون بأنه في وتسع الحكوما�ت والقطاع الخاص والمجتمع المدني والوتساط العلمية والكاديمية والمستعملين
اتستخدام مختلف التكنولوجيا�ت ونماذج الترخيص، بما في ذلك المطورة منها بموجب صتراخيص ملكية والمطورة في إطار
المصدر المفتوح والنفاذ الحر، كل حسب اهتماماصته، مع ضرورة صتأمين خدما�ت يعتمد عليها وبرامج فعالة لصالح شعوبها.
ومع مراعاة أهمية البرمجيا�ت ذا�ت الملكية في السوق في مختلف البلدان فإننا نكرر صتأكيدنا على ضرورة صتشجيع وصتعزيز
التعاون في مجال صتطوير المنصا�ت الصالحة للتشغيل البيني والبرمجيا�ت الحرة ذا�ت المصدر المفتوح بطرق صتستفيد من

إمكانا�ت جميع نماذج البرمجيا�ت، وخصولصًا في مجال�ت التعليم والعلوم وبرامج الشمول الرلقمي.

الحكوما�تفعمد�ت .  الهتمام والدعم  في المنطقة العربية5 الحرة ومفتوحة المصدريا�تمؤخرا البرمجت قد اكتسبل
وضعت مبادرا�ت لدعمووضع اتستراصتيجيا�ت وطنية لعتماد البرمجيا�ت الحرة، على في العديد من الدول العربية 

العديد من الدول العربية لقد شهدوفيما .  في الجهزة الحكومية والوتساط الكاديمية والقطاع الخاصهااتستخدام

1 "U.S. & World Population Clocks", 2012 (http://www.census.gov/popclock/)
2 ICT Facts and Figures, Individuals using the Internet,

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2012/Individuals_Internet_2000-2011.xls
3 http://www.itu.int/ITU-D/conferences/wtdc/2010/  
4 The “Tunis Commitment”, WSIS-05/TUNIS/DOC/7, Second Phase of the WSIS (16-18 November 2005, Tunis) 

available at http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2266|0 
5 ةّرة"  كاختصار مقبول بدل "البرمجيا�ت الحرة ومفتوحة المصدرالبرمجيا�ت بالمكان اتستخدام مصطلح " الح
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العربي:   1رتسم  العالم خارطة

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2266
http://www.itu.int/ITU-D/conferences/wtdc/2010/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2012/Individuals_Internet_2000-2011.xls
http://www.census.gov/popclock/


رالقدة وغير البلدان  هذهة فيةّ الحرالبرمجيا�تمبادرا�ت بد�ت أمني، وفي الونة الخيرة عدم اتستقرار تسياتسي 
ت الجمعيا�ت الرلقمية ومبادرا�ت المجتمع ذلك، كانبالرغم منو. للظهور في اللصللم صتتح لها الفرلصة فاعلة، أو 

مزيد من التفالصيل عن الحالة الراهنة.  حكوميةا�تي مبادردائمة النشاط وتسابقة ل البلدان هذه في المدني
ةّرة  البرمجيا�ت لمبادرا�ت .الثاني في القسم هيفي العالم العربي الح

.1 الهدف2

لنشاء) cost benefit analysisصتحليل التكلفة والفائدة" (ودراتسة " هو وضع اتستراصتيجية ا المستندالهدف من هذ
ةّرة ومفتوحة المصدر في العالم العربي ةّدد، يوفر هذا المستند. شبكة مراكز إلقليمية للبرمجيا�ت الح بشكل مح

 في المنطقة العربيةالحرةخلفية أنشطة البرمجيا�ت لولصفا •
ةّرة  في العالم العربي صتحوي على مراكزالتكلفة والفائدةصتحليل •  لنشاء شبكة إلقليمية من البرمجيا�ت الح

).Centers of Excellenceصتمةّيز (

.صتنسيق إدارية للشبكة وطريقة العمل بين المراكزلهيكلية  ًا مناتسبإطارًا•
. التمويلللةّيا�تلقتراحا�ت اجدوى وصتكاليف المشروع و•

العربي    : 1 جدول العالم في النترنت 3انتشار

نسبة انتشار النترنت عدد السكان البلد

38.69% 83,661,000 مصر

14.00% 37,900,000 الجزائر

5.00% 33,330,000 العراق

51.00% 32,917,100 المغرب

19.00% 30,894,000 السودان

47.50% 29,195,895  السعودية

14.91% 24,527,000 اليمن

22.50% 21,377,000 تسوريا

39.10% 10,777,500 نونس

1.25% 10,053,000 الصومال

70.00% 8,264,070 المارا�ت العربية المتحدة

17.00% 6,506,000 ليبيا

34.90% 6,304,600 الردن

52.00% 4,324,000 لبنان

41.08% 4,293,313 فلسطين

68.00% 3,831,553 كُعمان

74.20% 3,582,054 الكويت

4.50% 3,461,041 موريتانيا

86.20% 1,944,953 لقظر

77.00% 1,234,571 البحرين

7.00% 818,159 جيبوصتي

5.50% 724,300 جزر القمر

30.54% 359,921,109

ةّدل( )مع )مجموع(

ةّور أربعة مراكز صتمةّيز إلقليمية للبرمجيا�ت الحرة  ، وفقامختلفةلتغطية أربع مناطق في الوطن العربي يمكن صتص
)3رتسم و 2رتسم (  من التقسيما�ت المحتملة:للخيارين التاليين

:الخيار الول
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، وصتغطي ليبيا، صتونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.المغرب العربي:   منطقة أ•

، وصتغطي مصر، السودان، الصومال، جيبوصتي، وجزر القمر.الوتسط والجنوب:   منطقة ب•

، وصتغطي فلسطين، الردن، لبنان، تسوريا، والعراق.الشام/الشمال:   منطقة ج•

كُعمان، اليمن، السعودية، المارا�ت العربية المتحدة، لقطر، البحرين، والكويت.الخليج العربي:   منطقة د• ، وصتغطي 

:الخيار الثاني

، وصتغطي ليبيا، صتونس، الجزائر، والمغرب.المغرب العربي:   منطقة أ•

، وصتغطي مصر، الردن، لبنان، تسوريا، والعراق.المشرق العربي:   منطقة ب•

كُعمان، السعودية، المارا�ت العربية المتحدة، لقطر، البحرين، والكويت.دول مجلس التعاون الخليجي:   منطقة ج• ، وصتغطي 

وجزر القمر. فلسطين، اليمن، السودان، جيبوصتي، الصومال، موريتانيا،، وصتغطي البلد اللقل نموًا:   منطقة د•

.1 المصدر؟     3 ومفتوحة الحر ة البرمجيا�ت هي ما

 بتحرر وذلكاصتم صترخيصهبرمجيا�ت  يه) FLOSSأو  FOSSوأ FOSS(مفتوحة المصدر والبرمجيا�ت الحرة 
 من خللاميمها وإعادة صتوزيع صتصهاوصتحسينتها وصتعديلها  ودراتسها ونسخالمنح مستخدميها الحق في اتستخدام

ًل واتسعًا ولقبوًاولقد اكتسب مؤخرا هذا النموذج من صتطوير البرمجيا�ت والترخيص زخم. صتوافر شفرة المصدر
. بسبب فوائده المحتملة على التنمية الجتماعية واللقتصادية والتعليمية، وخالصة في البلدان الناميةودعمًا كبيرًا

 البرمجيا�ت الحرة والبرمجيا�ت مفتوحةً منمفتوحة المصدر هو مصطلح شامل يغطي كلوالبرمجيا�ت الحرة 
ففي. إل أن لديها ثقافتين وفلسفتين مختلفتين، ةر مماثلينماذج صتطومن كونها صتتمتع بالمصدر، والتي على الرغم 

ةّم للمستخدمين، هاعطيالتي صت البرمجيا�ت الحرة على الحريا�ت التساتسية  فيهركز الولقت الذي صت  البرمجيا�تصتهت
هو المصطلح) FOSS(مفتوحة المصدر والبرمجيا�ت الحرة . صتطويرهاعلى نقاط القوة لنموذج ر مفتوحة المصد

6.ي من النهجينالذي يمكن اتستخدامه دون صتحيز معين صتجاه إ

ةّدد، )FSF( 8ورئيس مؤتسسة البرمجيا�ت الحرة)  GNU( 7جنوريتشارد تستالمان، مؤتسس مشروع   أربعيح
:�ت الحرةمستخدمي البرمجياأتساتسية لحريا�ت 

ةّرية اتستخدام البرمجةّيا�ت لي غرض• ح

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software  
7 https://www.gnu.org/  
8 http://www.fsf.org/  
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ج-الشام/الشمالأ-المغرب العربي

د-الخليج العربيب-الوتسط والجنوب

الحرة:       2رتسم  للبرمجيا�ت إلقليمية صتمةّيز مراكز أربعة
الول  الخيار

ج-الخليج العربيأ-المغرب العربي

د-البلد اللقل نموًاب-المشرق العربي

الحرة:       3رتسم  للبرمجيا�ت إلقليمية صتمةّيز مراكز أربعة
الثاني  الخيار

http://www.fsf.org/
https://www.gnu.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software


ةّرية دراتسة كيفةّية عمل البرنامج، وصتغييره• ح

حرةّية إعادة صتوزيع البرمجةّيا�ت لمساعدة الخرين•

ةّدلة – ما يعطي المجتمع ككل الفرلصة للتستفادة من هذه• حرةّية صتوزيع نسخ من إلصداراصتك الخالصة المع
التعديل�ت

كما اعتمادها فيتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�ت، لتستراصتيجيا�ت الوطنية في الالبرمجيا�ت الحرة إن اعتماد 
: له فوائد كثيرة واضحة،في الوتساط الكاديمية، أوعلى المستوى الفرديوالقطاع الخاص 

الحقوق والحريا�ت التي صتوفرها التراخيص الحرة للبرمجيا�ت صتعطي مستخدميها تسيطرة صتامة. الحرية•
على الدوا�ت التي يعتمدون عليها، وصتوفر القدرة لهم على صتوطين البرمجيا�ت وصتخصيصها للحتياجا�ت

المحلية.

"المتطوعين"صتدعمها شبكة من ". فهي صتطورها والصالح العام"البرمجيا�ت الحرة هي من . الكلفة•
ونتيجة لذلك، فإن التكلفة الجمالية لملكية. والمؤتسسا�ت غير الهادفة للربح ومؤتسسا�ت المجتمع المدني

عنصر مهمهو هذا العامل اللقتصادي والتنموي . البرمجيا�ت الحرة هي ألقل من البرمجيا�ت الحتكارية
. الدول النامية إلى اعتماد البرمجيا�ت الحرة على نطاق واتسعالعديد مندفع 

. البرمجيا�ت الحرة صتحمل على البتكار والتعلم، وصتساعد على المعرفة منالبتكار، التعلم، والمعرفة•
خلل جلب البحوث والتطوير المحلية إلى البلدان التي صتم اتستبعادها من هذه النشطة. في هذا الصدد،
صتصبح البرمجيا�ت الحرة أداة صتمكين صتحول مستهلكي التكنولوجيا إلى منتجين ومبتكرين ومساهمين في

ذا�ت كلفة متدنية،  ء"النتماعالمية صتكنولوجيا محلية " لصناعة ساعد على صتمكين أتسسا صتلصناعتها.  إنه
.العربوفر خيارا�ت أوتسع للمستهلكين وصت

. البرمجيا�ت الخبيثةومتطورة جدًا متكررة ر باصتت. محاول�ت القرلصنة على أجهزة الكمبيوصتمنال•
صتام منبمأمن  صتطبيقا�تنظام صتشغيل أو ليس هنا	ك من وجود ل . للتسف،شائعة أيضًا لصبحتأوالفيروتسا�ت 

فور ًا متفولقًا. أمنيًأداءيوةّفر  البرمجيا�ت الحرة صتطويرذلك، ثبت أن نموذج بالرغم من الثغرا�ت المنية. 
ةّم معالجتها في غضون  اغالبا مثغرة أمان في أحد التطبيقا�ت، يتم التعرف على أن  في حين أنتساعا�ت؛ يت

نلالعل يتم  أشهرًا، أو لقد أحيانًا  يستغرق لقدالبرمجيا�ت الحتكارية إيجاد حلول للثغرا�ت المكتشفة في 
للعملء.الثغرا�ت  وجود مثل هذه عن 

نوعيتها وصتفولقهاعلى .أكد�ت صتقارير مستقلة موثوق بها لقامت ببحث ودراتسة البرمجيا�ت الحرة الجود ة•
فيعلى اتستعراض اللقران رها على البرمجيا�ت الحتكارية من حيث الجودة، إذ يعتمد نموذج صتطوي

اللصدارا�ت الجديدة عادة ما .لصلحال والمراجعةأتسهل في مراجعة شفرة المصدر، ما ينتج صتصاميم 
.ية صتسويقٌصتاريخ حددصته لقيودس على أتساس  جاهز للتستخدام، وليالتطبيقعندما يعتبر يعلن عنها 

ةّد كبير المعايير في اتستخدام صتكنولوجيا المعلوما�تالمعايير• . لقد حدد�ت البرمجيا�ت الحرة إلى ح
منتجا�ت منل صتتيح  إن المعايير المفتوحةعلى شبكة النترنت.وبالخص المعايير المعتمدة والصتصال�ت 

أو بشركة مصةّنعةمنتج واحد ب الرصتباط من المؤتسسا�ت  كما صتجةّنب على العمل معا، ة مختلفمصادر
تخزين الوثائقبهذا ألصبح ذا�ت أهمية متزايدة، خالصة فيما يتعلق موضوع التستئثار . ةواحد

والمحفوظا�ت.

. البرمجيا�ت الحرة صتكفل الشفافية. يمكن للمستخدمين إما صتخصيصها بأنفسهم أو اتستئجار شخصالمرونة•
َّجعين)  للمساهمة بتعديلصتهم وإعادصتها إلى المجتمع ما يضمن صتحسين للقيام بذلك.هم أيضًا أحرار(ومش

البرمجيا�ت باتستمرار.

ةّد كبير مجانا عبر القوائم البريديةالدعم• . الولوج إلى دعم جيد على البرمجيا�ت الحرة متاح إلى ح
المبرمجين الذين لصمموا هذه البرمجيا�تم هذا الدعم من لقبل ةّقديوالمنتديا�ت اللكترونية، وكثيرا ما 

أنفسهم.
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واقع البرمجيا�ت الحر ة في العالم العربي2

معومقارنًة ، إل أةّنه. في السنوا�ت القليلة الماضية اهتمامًا متزايدًا  البرمجيا�ت الحرة  في العالم العربيشهد�ت
 لعتمادوطنيةتخلف في وضع اتستراصتيجيا�ت يالعالم العربي ، ل يزال الدول النامية، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل

د القيوفرضفي التي صتساهم العديد من التسباب هنا	ك . والوتساط الكاديميةفي الدارة العامة البرمجيا�ت الحرة 
:ة وعلى صتوتسيع رلقعة انتشارهاعلى اعتماد البرمجيا�ت الحر

بالمتوتسطمقارنة  )1جدول (٪ 30 صتقدر بنحو انتشار النترنت منخفض لنسبةالعالم العربي متوتسط لدى •
ةّد أميركا٪ في 42.9٪ في أوروبا، و 63.2٪ في أمريكا الشمالية، 78.6- ٪ 35ر بالعالمي المق

.3اللصتينية

تكنولوجيا المعلوما�تل ع اتستخدام واتسمعفي مختلف الدول العربية ة لم صتتكيف المناهج التعليمي•
ا وغالبا ما يتم صتجاهلهةثانويحيث ل زالت معظم المناهج صتعتبر دراتسة الكومبيوصتر مادة  ، �توالصتصال

.نااصتلمجتمعذا�ت أهمية أكبر لصالح المواضيع الخرى التي صتعتبر 

حاجز اللغة في بعض البلدان هو العامل المحدد لتعةّلم صتطوير البرمجيا�ت التي صتعتمد إلى حد كبيرعلى•
اللغة النجليزية.

 البرمجيا�ت"لقرلصنة. "صتهيمن البرمجيا�ت "المقرلصنة" على تسوق البرمجيا�ت في العالم العربي•
ةّدى كلفة القرص المدمج نفسهالحتكارية هي ممارتسة شائعة جدا، إذ صت ،كُوةّفر عادة البرمجيا�ت بسعر ل يتع

علىوع  في الشوارا�ت الجوالةربعلى ع صتباع في المحل�ت التجارية، ومقاهي النترنت، أو حتى هيو
ا عندما يمكنك الحصول عليه ثمنًا للبرمجيا�تلماذا صتدفع: "قد ألصبحت هذه مسألة ثقافيةل! طرقالمفترق 

"؟ جديد عندما الحل المتاح هو شبه مجاني كذلكئ عناء صتعلم شيككلف نفسصتمجانا، ولماذا 

لتنمية الجتماعيةعلى البرمجيا�ت الحرة ل والثر اليجابيجدوى الهنا	ك نقص واضح في الوعي حول •
. التعليمعلىواللقتصادية، وكذلك 

ةّرة هي • البدائلأعلى من هنا	ك اعتقاد خاطئ بأن التكلفة الجمالية لملكية صتطبيقا�ت البرمجيا�ت الح
 بسببالحتكارية

الذين هم خبراء فير : هنا	ك نسبة لصغيرة من مجموع محترفي الكمبيوصت  را�ت  نقص في الخب◦
البرمجيا�ت الحرة، في حين أن غالبية الخبرا�ت صتتمحور حول البرمجيا�ت الحتكارية. ونتيجة لذلك،

لقد ألصبح منستند إلى البرمجيا�ت الحرة. صت ولألصبح من الصعب والمكلف لصيانة وصتشغيل حل
إداري على نظام التشغيل الحر "مايكروتسوفت ويندوز" من إداري لنظمةلعثور على االتسهل 

ةّور دو�ت نت ب/ لينكس، وبالتأكيد وجن جافا.ةّر مطومن صتوظيف ألقل كلفة بالمكان صتوظيف مط

يبقى اعتماد البرمجيا�ت الحرة دونه مخاطر بسبب نقص الخبرة وعدم وجود:   كلفة المخاطر◦
مجتمعا�ت البرمجيا�ت الحرة المحلية التي صتوفر التطوير والدعم. غياب هذه المجتمعا�ت يشير إلى عدم
وجود أي مساهمة محلية  لشفرة المصدر أولتخصيص البرمجيا�ت. وهذا يعني أن العالم العربي يفقد

ةّرة: إضافة ميزا�ت، صتكييف، صتعديل، ألخ. إلى واحد من التسباب الرئيسية لوجود البرمجيا�ت الح
ةّرة يصبح أعلى في ظل غياب الصيانة والدعم والتخصيص مخاطر فشل مشاريع البرمجيا�ت الح

ولقابلية الترلقية.

شركا�ت البرمجيا�ت العمللقة أو فروعها ووكلءها في العالم العربي صتمارس ضغوطا�ت تسياتسية على•
الحكوما�ت وشركا�ت القطاع الخاص (مثل مزودي خدما�ت النترنت) الذين يستخدمون حلول البرمجيا�ت

.الحتكاريةالحرة للعودة إلى بدائلها 

ةّمن أكثر البدائل الحتكارية التي صتتوفر• ةّرة وصتث المنظما�ت الحكومية ل صتثق بشكل عام بحلول البرمجيا�ت الح
 المعروفة عالميًا.والشهادا�تالتدريب الدعم ولها مع برامج 
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ةّرة، على الرغم من هذه العوامل التي صتحد  كان هنا	ك لقدرا كبيرا من الجهد لنشاءمن انتشار البرمجيا�ت الح
مبادرا�ت اللقليمية ووطنية،فنشأ�ت . مبادرا�ت لتشجيع ودعم البرمجيا�ت الحرة  في القطاع العام والمجتمع المدني

 واصتخذ�ت اتستراصتيجيا�ت،"رالمجتمعا�ت مفتوحة المصد"و) LUG" ( لينكسيمجموعا�ت مستخدم"فضل عن 
.في الوطن العربيوإجراءا�ت لتعزيز ودعم، وصتطوير صتطبيقا�ت البرمجيا�ت الحرة 

صتأثير هذهكان ، كما تسنوا�ت 3الى 2من  العمر متوتسط  – الحياة معظم هذه المبادرا�ت لقصيرةتومع ذلك، فقد كان
صتامة عن بعضها البعض، بغياب أي صتعاونفي عزلة معظمها صتعمل على المجتمع، وجدًا  ًاالمبادرا�ت محدود

هذه المشاكلالسبب الرئيس ل. صتخطيط تسليم لنمو أو صتعاون أو شراكة مع المبادرا�ت الخرىوغياب أي  ملحوظ
.عدم وجود الدعم المناتسب من الحكومة أو القطاع الخاصوه

في الوطن العربي.المبادرا�ت المعروفة لبعض فيما يلي لقائمة 

.2 القليمية   1 والمشاريع المبادرا�ت

كُر�ك2.1.1 ُراَشا ُراَُراَصت

كُر	ك ( ُراَشا ةّرة والمصادر المفتوحة. هي مشروع صتابعhttp://tasharok.netُراَُراَصت ) هي الشبكة العربية للبرمجيا�ت الح
)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية. هي مولقعhttp://alecso.org.tnللكسو (

ةّرة والمصادر المفتوحة على صتفاعلي على شبكة النترنت، يقدم دليل متكامل للجها�ت المهتمة بالبرمجيا�ت الح
المستوى العربي، وذلك بغية رلصد جميع النشاطا�ت والمشاريع في مولقع واحد، للولصول إلى صتنسيق الجهود

وصتبادل الخبرا�ت.

كُر	ك في اجتماع للخبراء في اللكسو، صتونس في يناير/كانون الثاني ُراَشا صتم الصتفاق على خطة لطلق شبكة ُراَُراَصت
، ولكن لم يتم صتحديد موعد رتسمي لطلق المشروع حتى الن، بانتظار صتحديد  مصادر صتمويل المشروع.2013

َبْعُراَبر2.1.2 ُراَم

ةّرة ومفتوحة المصدر. منذ انطللقته مع مؤتسسيه الرئيسيين، برنامج َبْعُراَبر هو المركز العربي لدعم البرمجةّيا�ت الح ُراَم
إلقتدار التابع لبرنامج المم المتحدة النمائي، مكتب اليونيسكو اللقليمي في بيرو�ت، وجامعة البلمند، دأب المركز

ةّرة والمفتوحة المصدر كفلسفة وثقافة في المؤتسسا�ت الكاديمةّية والمجتمعا�ت العربةّية. على نشر البرمجةّيا�ت الح
َبْعُراَبر بالمساهمة في التنمية الجتماعية واللقتصادية في المنطقة العربةّية بالترويج لتستعمال البرمجةّيا�ت ُراَم يلتزم 

ةّرة ومفتوحة المصدر، وصتطوير وإدارة برامج صتدريب على اتستعمال هذه البرمجةّيا�ت، لضمان أن يتمكن أكبر الح
عدد ممكن من المجتمعا�ت العربةّية من الحصول على صتكنولوجيا المعلوما�ت بسهولة أكبر.

المركز اليوم هو في مرحلة إعادة هيكلة وصتنظيم.

مبادرا�ت ومشاريع أخرى2.1.3

)- بوابة عربية على النترنت صتوفر منتديا�ت للمنالقشة،http://linuxac.org(مجتمع لينكس العربي •
مواد صتعليمية، ودعم صتقني.

) -http://www.tagorg.com/ServicesGroup.aspx?id=450(نظام التشغيل العربي مفتوح المصدر•
نظام التشغيل لينكس المعرب بالكامل يلبي احتياجا�ت المواطنين في البلدان الناطقة باللغة العربية، مع

التركيز على التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد، والفلسفة. بدعم من مؤتسسة طلل أبو غزالة
)http://tagorg.com(

هو مولقع عربي إلكتروني شامل، وبوابة إلكترونية عربية، أنشئ ليرعى) - http://ojuba.org (أعجوبة•
كل ما يتعلق بالبرمجيا�ت الحرة ومفتوحة المصدر والمنتجا�ت الفكرية الحاتسوبية الحرة في العالم العربي

ودعم اللغة العربية على الحاتسوب.
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) - يهدف المشروع إلى صتجميعhttp://rabat.unesco.org/article.php3?id_article=1125 (مفتاح•
وصتعريب حزمة من البرمجيا�ت ذا�ت المصادر المفتوحة والحرة في المنطقة العربية باتستخدام وتسائط

صتخزين مجانية.

) - هو لقرص حاتسوب يحتوي على أهم البرمجيا�تhttp://arabicopencd.org (القرص المفتوح•
الضرورية للتستخدام اليومي بشكل يناتسب المستخدم العربي. مثل البرمجيا�ت المكتبية، برمجيا�ت الرتسم

)http://kuwaitnet.netو التخطيط والبرمجة وغيرها. بدعم من كويت نت (

)http://arabeyes.org (عرب آيز•

)http://arabtechies.net (صتقنيون عرب•

)http://openarab.net (المبادر ة العربية لنترنت حر•

ةّر ة العربية• )http://arabicfoss.blogspot.com (مدونة البرمجةّيا�ت الح

)  http://www  .opensource4arab.com (المصادر المفتوحة للعرب•

.2 الوطنية 2 المبادرا�ت

ةّرة العديد من الدول العربية مبادرا�ت وطنية في اصتجاه بذل جهود لزيادة لقبول البرمجيا�ت أقد بدل  على المستوىالح
 المبادرا�ت المعروفة.ببعض لقائمة هذه .  الوطني

ةّرة ومفتوحة المصدر(كُعمان• ) بدعم منhttp://fossc-oman.net: مبادرة عمان الوطنية للبرمجيا�ت الح
)http://ita.gov.omهيئة صتقنية المعلوما�ت (

كُمتاح (السعودية• ةّرة ومفتوحة المصدر –  )http://motah.org.sa: البرنامج الوطني لتقنيا�ت البرمجةّيا�ت الح
)http://kacst.edu.saبدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (

ةّرة في صتونس (صتونس• ) في وزارة صتكنولوجيا المعلوما�تhttp://opensource.tn: بوابة البرمجةّيا�ت الح
والصتصال، والتي وضعت "الخطة الوطنية للمصادر المفتوحة"

)http://opensource.tn/en/open-source/opensourceintunisia/national-plan(

.2 المستخدمين  3 ومجموعا�ت منظما�ت

، والنوادي، ومجموعا�توالمنظما�تمفتوحة المصدر، والجمعيا�ت، والمؤتسسا�ت، ومنظما�ت البرمجيا�ت الحرة 
ناشطة وفاعلة وصتقوم بتنظيم ابعض منهال. لينكس هي عديدة في المجتمعا�ت المدنية العربية/ المستخدمين جنو

.لمنظما�ت المعروفةلفيما يلي لقائمة . غير موجود عمليًا، ولكن البعض الخر أنشطة

الجزائر•

)http://opendz.tuxfamily.org( المصادر المفتوحة ◦
)https://launchpad.net/~algeriatul( الفريق العربي لترجمة البرامج العلمية◦

)http://ubuntu-algerie.org (أوبونتو الجزائر◦

البحرين•

)http://linuxbahrain.com (مجتمع مستخدمي لينوكس في البحرين◦

مصر•

)http://eglug.org (جنو لينوكس مصر◦

مؤتسسة المصادر المفتوحة في مصر◦
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)http://ubuntu-eg.org(أوبونتو مصر ◦

الردن•

)http://jordanopensource.org (الجمعية الردنية للمصادر المفتوحة◦
)http://www.jolug.org (مجموعة مستخدمي لينوكس الردنية◦
)http://wiki.ubuntu.com/JordanTeam( المجتمع المحلي الردني لفريق أبونتو◦

الكويت•

)http://oskw.org (المجتمع الكويتي للمصادر المفتوحة◦
 )http://www.q8linux.net (الكويتيمجتمع مستخدمي لينوكس ◦

لبنان•

 )http://www.leglug.org (مجموعة مستخدمي جنو/لينوكس اللبنانية◦
)http://oslm.cofares.net (الحركة اللبنانية للبرمجيا�ت الحرة مفتوحة المصدر◦
)http://wiki.ubuntu.com/LebanonTeam (فريق أبونتو اللبناني◦

ليبيا•

)http://technolibya.com (صتكنو ليبيا◦

المغرب•

 )http://linux-maroc.org (جنو لينوكس المغرب◦
)https://wiki.ubuntu.com/MoroccanTeam (المجتمع المغربي لمستخدمي أبونتو◦

فلسطين•

)http://www.opensource.ps (مجتمع المصدر المفتوح الفلسطيني◦
ةّرة الفلسطينية◦ )http://fsfp.ps (مؤتسسة البرمجةّيا�ت الح
 )  http://www.p  lug.ps (مجموعة مستخدمي لينوكس في فلسطين◦

قطر•

)/http://qglug.org (مجموعة مستخدمي جنو/لينوكس في لقطر◦
)/http://wiki.ubuntu.com/QatariTeam (فريق أوبونتو لقطر المحلي◦

السعودية•

)http://www.computer.org.sa (جمعية الحاتسبا�ت السعودية◦
)/http://vstoria.com (فستوريا◦

صتونس•

)http://dfsa.tuxfamily.org (لبرمجيا�ت الحرةالرلقمية لجمعية ال◦
)http://jeunescience.org (النادي المركزي للعلماء الشباب◦
)http://atim.org.tn (المجتمع التونسي للنترنت والوتسائط المتعددة◦
)/http://wiki.ubuntu.com/TunisianTeam (فريق أوبونتو صتونس المحلي◦

المارا�ت العربية المتحد ة•

)/http://www.linux-dubai.com (لينوكس دبي◦
)http://goldensun.com/linux/linuxpress.html (مجموعة مستخدمي لينوكس الماراصتي◦

اليمن•

)/http://www.linuxarabia.org (الصتحاد اليمني للبرمجيا�ت الحرة وعمومية المصدر◦
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ةّر ة ومفتوحة المصدر3 إنشاء شبكة مراكز إقليمية للبرمجيا�ت الح

.3 الهدف1

 مزايايحوي علىمفتوحة المصدر في العالم العربي ولبرمجيا�ت الحرة لإنشاء شبكة من مراكز المتياز اللقليمية 
: النشطة التاليةهو صتنسيقهذه الشبكة إنشاء الغرض من . صتنموية والقتصادية واضحة

ةّدمية. التستراصتيجيا�ت اللكترونية• مساعدة الحكوما�ت على وضع وصتنفيذ اتستراصتيجيا�ت إلكترونية شاملة، صتق
ةّرة.  وتسوف يكون لهذه الشبكة، بالتنسيق مع القطاع ومستدامة صتدعم اتستخدام وصتطوير البرمجيا�ت الح

الخاص والمجتمع المدني، وبالتحاور مع الحكوما�ت، دور اتستشاري مهم في وضع التستراصتيجيا�ت
اللكترونية الوطنية التي صتشجع المؤتسسا�ت العامة إلى اعتماد بدائل البرمجيا�ت الحرة مفتوحة المصدر

إلىفي الوتساط الكاديمية والدارة العامة. هذا النشاط يهدف 

العمل مع الدارا�ت الحكومية على اعتماد البرمجيا�ت الحرة  واتستخدامها لنشاء نظم الحكومة◦
اللكترونية للتوالصل مع المواطنين والشركا�ت؛

ةّرة وأخذها بعين العتبار كأولوية في العقود الحكومية، واعتبارها◦ ضمان مراعاة البرمجيا�ت الح
جنبًا إلي جنب مع البرمجيا�ت الحتكارية في اصتخاذ لقرارا�ت الشراء؛

ةّرة؛◦ صتعزيز المهارا�ت، والخبرا�ت، ولقدرا�ت الجها�ت الحكومية في اتستخدام أنظمة البرمجيا�ت الح

صتنفيذ مشروع صتجريبي واحد على اللقل في واحدة أو أكثر من الدارا�ت العامة في صتنفيذ واتستخدام◦
أنظمة البرمجيا�ت الحرة.

 الحكومية والتجارية على إمكانية وجدوى حلول البرمجيا�تفي المؤتسسا�تالوعي مستوى رفع . يالوع•
ةّرة  في مجال القرارلصانعيتوعية الحمل�ت صتستهدف .  كبدائل للبرمجيا�ت الحتكاريةها وصتطبيقاصتالح

 مختلف المؤتسسا�ت العامة والخالصة:�ت فيصتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال

الوكال�ت الحكومية والقطاع العام، بما في ذلك الدارا�ت المركزية والحكومة المحلية والبلديا�ت◦
والقوا�ت العسكرية، وأجهزة الشرطة

القطاع الخاص والمنظما�ت غير الحكومية◦

الجامعا�ت والكليا�ت والمدارس الثانوية والمدارس البتدائية(المؤتسسا�ت التعليمية العامة والخالصة ◦
.)والعلمية ومراكز البحاث، الخ

المجتمع بشكل عام، من خلل منظما�ت المجتمع المدني والنوادي والمجتمعا�ت المحلية في البلدا�ت◦
ومجموعا�ت المصالح الخالصةوالقرى، 

المكتبا�ت العامة والمراكز الثقافية والمتاحف ومكاصتب البريد◦

المراكز الصحية والمستشفيا�ت◦
:مؤصتمرا�ت حولالعمل، والوينبغي أن صتركز جلسا�ت التوعية والتدريب، وورش 

نماذج العمال التجارية القائمة على البرمجيا�ت الحرة  والفرص المرصتبطة في صتطوير اللقتصاد◦
تكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�تلالعربي 

ولصول المجتمعا�ت الفقيرة إلى صتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�ت والمزايا ذا�ت لصلة◦

 لي غرض،ها البرمجيا�ت، أي حرية اتستخدامهذه بطبيعة ةتعلقالمخيص االمسائل القانونية والتر◦
منه ، وإعادة صتوزيع نسخ معدلة يه وإجراء صتغييرا�ت علته ودراتسإلى شفرة المصدرلولصول وا

ترحيل من البرمجيا�ت الحتكاريةالالمتوفرة في البرمجيا�ت الحرة وكيفية وقابلة للتطبيق البدائل ال◦
ةّرة لبدائل ا إلىمكلفة ال رإجمالية ألقل بكثيملكية صتكلفة ذا�ت  الح

 وصتوزيع البرمجيا�ت  ضمن مجتمع البرمجيا�ت الحرةكيفية صتنظيم أتسس صتطوير◦
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البتكار والفوائد التعليمية من البرمجيا�ت الحرة◦

يستهدف التدريب منسقي صتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�ت من مختلف المؤتسسا�ت الخالصة. التدريب•
والعامة، والوزارا�ت، والهيئا�ت الكاديمية، والجمعيا�ت المهنية، والغرف التجارية في جميع أنحاء العالم

بالضافة إلى دورا�ت التوعية المقترحة أعله، يجب أن صتتركز الدورا�ت التدريبية على. العربي

 نظام التشغيل جنو/ لينوكس واتسع النتشار، وهو  نظام صتشغيل مستقر للغاية وآمن يستخدم من لقبل◦
المليين في جميع أنحاء العالم؛

ةّر ◦  – و هو مجموعة صتطبيقا�ت إنتاجية حديثة لمعالجة النصوص وجداولLibreOfficeالمكتب الح
البيانا�ت والعروض التقديمية، وأغيرها؛

ةّر لعادة لمس الصور وصتحريرها،GIMPجيمب (◦ )،  برنامج جنو لمعالجة الصور- وهو صتطبيق ح
ورتسم النماذج، وصتغيير الحجم، ومونتاج الصور، والتحويل بين لصيغ الصور المختلفة، بالضافة الى

مهام أكثر صتخصصًا؛

؛joomla، وWordPressو، Drupalإدارة وصتطوير نظم إدارة المحتوى على شبكة النترنت، مثل ◦

نماذج صتطوير البرمجيا�ت ومنهجياصتها، بما في ذلك صتركيب مشاريع البرمجيا�ت الحرة، نماذج◦
الترخيص، إدارة شفرة المصدر، التحكم في اللصدار، والتوزيع.

ينطوي هذا النشاط على صتطوير الموارد التعليمية، والعمل على القتراح صتكييف. التعليم وصتطوير المناهج•
طرق التدريس التقليدية التي صتستخدم البرمجيا�ت الحتكارية لتستبدلها ببرمجيا�ت حرة مماثلة. ويجب أن

صتكون هذه الموارد متاحة إلكترونيًا أو بشكل كتيبا�ت، بحيث يتم صتوزيعها في المدارس والجامعا�ت
ومراكز البحوث، والمجتمع بشكل عام.

. يهدف هذا النشاط إلى صتحديد إطار عمل لبناء شبكة من مطوري البرمجيا�ت والباحثينالبحث والتطوير•
وصتوفير الدعم المناتسب لهم، على أن صتعمل مجموعا�ت من مطوري البرمجيا�ت تسويًا، إما افتراضيًا على
شبكة النترنت، أو وجهًا لوجه في ورش عمل لمنالقشة وعرض ابتكاراصتهم، وإظهار مشاريعهم في بيئة

.صتنافسية وصتعاونية

. بناء مراكز صتكنولوجيا يهدف إلى إنشاء ألقطاب للتكنولوجي ومراكز البتكار الذيمراكز صتكنولوجيا•
يستضيف أدوا�ت البرمجيا�ت والتطبيقا�ت، ويوفر التحميل والخدما�ت المساندة، فضل عن الخدما�ت التعلم

والتدريب. و صتستضيف هذه المراكز أيضا أنشطة البحث والتطوير، واختبار البرمجيا�ت، وصتصحيح
.المراكز على أجهزة كومبيوصتر على اصتصال دائم بشبكة النترنتالعلل، والبل غ عنها. وصتحوي هذه 

لتشجيع البتكار والبداع،للعمال  ا�تضناحفي يدعم هذا النشاط إنشاء العمال المبتدئة . رياد ة العمال•
الطلب المتخرجين، والمدونين، والمهنيين الشباب لتحقيقووروح المبادرة بين مطوري البرمجيا�ت، 

 إلى مستوى أعلى من التميز التقني والمهني.ورفعهاأهدافهم في بناء مشاريعهم 

. يهدف هذا النشاط إلى إنشاء بوابة إلكترونيه على شبكة النترنت وإحياء مجتمعالمجتمع اللكتروني•
من المستخدمين والمهتمين حولها في منتدى صتفاعلي. ويرلصد المولقع جميع النشطة والمشاريع في مكان

واحد، من أجل صتضافر الجهود والتنسيق وصتبادل الخبرا�ت. والغرض الرئيسي من المجتمع اللكتروني
هو:

ةّرة العربية ووضع دليل لها ولمطوريها والمؤتسسا�ت الداعمة لها؛◦ صتحديد مشاريع البرمجيا�ت الح

رلصد ومتابعة أخبار المشاريع العربية ذا�ت الصلة؛◦
صتمكين أفراد المجتمع من صتبادل المعلوما�ت وإثراء مولقع للشبكة، والمشاركة في منتديا�ت النقاش حول المواضيع◦

الراهنة.
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.3 التنسيق 2 إطار

ةّرةلبرمجيا�ت لإنشاء شبكة مراكز امتياز إلقليمية  الهيكل المقترح هو.  يملي ضرورة وضع هيكل حوكمة فعالالح
.)4رتسم (إطار للتنسيق بين المراكز اللقليمية التي صتشرف عليها لجنة صتوجيهية، وبدعم من مجلس اتستشاري 

مجلسال. العمل تسنة واحدة من بدء صتهالشبكة، و مدل هو أتساتسي في صتوفير الرشاد والتوجيه يةلجنة التوجيهالدور 
في نهاية السنة. تستشاري يدعم اللجنة التوجيهية من خلل صتوفير التوجيه التستراصتيجي والمشورة لعضائهاال

، يتم اصتخاذ لقرار بشأن مدى الحاجة إلى صتمديدية التنسيقتهابنيتسلمة الولى من العمل، وبعد صتقييم اتستدامة الشبكة و
. اللجنة التوجيهيةأعمالأو إنهاء 

.الشبكة أنشطة مختلف لدارة )Focal Pointsل (منسق، ولديه نقاط اصتصاللتميز لدارة ويخضع كل مركز إلقليمي 
المنسقين ونقاط الصتصال. من ل كصتوجز أدواراللقسام التالية 

اللجنة التوجيهية3.2.1

العامة والجراءا�ت لعمال الشبكة اللجنة التوجيهية هي مجموعة من الفراد مسؤولين عن السياتسة العامة 
 التيا�ت التستراصتيجية هيئة لصنع القرارهي الشبكة. نشاط مراكز، والمسائل ذا�ت الصلة التي صتؤثر على المتبعة

الصتحاد الدولي للصتصال�ت،من الممكن أن يعين أعضاء فيها من . لشبكةبالسياتسة العامة لصتوفر التوجيه والتحكم 
للمراكز هم حكمًا أعضاء في هذهن ون اللقليميوالمنسق. والحكوما�ت، والوتساط الكاديمية، والمجتمع المدني

ةّدة . اللجنة، ويرفعون صتقاريرهم إليها اتستدامة الشبكة من بعدها التأكد مناللجنة التوجيهية  تسنة واحدة، يتم م
ولصحة إدارصتها.

المجلس التستشاري3.2.2

.المجلس التستشاري هو مجموعة من الفراد صتوفر التوجيه التستراصتيجي والمشورة إلى أعضاء اللجنة التوجيهية
 في البرمجيا�ت الحرة، وممثلي الشركا�ت،معروفةأعضاء هذا المجلس يضم شخصيا�ت محلية أو دولية 

.يوالحكوما�ت، والوتساط الكاديمية، والمجتمع المدن

ةّس ف مركز إقليمي3.2.3 من

 صتقاريرهيرفع، واللقليمي مركز التميزإدارة مسؤول عن ص ذو لصفة صتنفيذيةمنسق مركز التميز اللقليمي هو شخ
ضمان النقدية والحركا�تإدارة العمليا�ت اليومية لمركز التميز، رلصد :  صتشملمهامه. إلى اللجنة التوجيهية

علىصتنفيذه، الشراف متابعة و خطة عمل المركز، وضع الخرينكز التميز االتنسيق مع منسقي مر، اليرادا�ت
. مركز التكنولوجيا وريادة العمالا�تعمليو، الوعي، البحث والتطويرصتنفيذ خطة عمل لبناء القدرا�ت، 
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نقطة اصتصال علقا�ت عامة وصتوعية3.2.4

 اتستخدام جميع أشكال وتسائل العلم والصتصال�ت لبناءهونقطة الصتصال العللقا�ت العامة والتوعية هدف 
ليا وإدارة تسمعة مركز التميز اللقليمي، واكتساب الفهم والدعم، وكذلك للتأثير على الرأي حومحافظة

 صتنسيق النشطة لزيادة الوعي بشأن إمكانية وجدوى حلولصتقوم بجهود تسوف هو/هي. البرمجيا�ت الحرة
 العللقا�تنقاط اصتصال تسوف صتنسق مع هو/هي.  والتطبيقا�ت كبدائل للبرمجيا�ت الحتكاريةالحرةالبرمجيا�ت 

. في مراكز التميز اللقليمية الخرىوالتوعيةالعامة 

نقطة اصتصال التدريب والتعليم3.2.5

تنسيق أنشطة بناء القدرا�ت، بما في ذلك دورا�ت التدريب التقني فيصتقوم ب تسوفالتدريب والتعليم نقطة اصتصال إن 
القطاع الكاديمي لتطويربصتصال صتقوم بالتنسيق والهي /وه. و افتراضيًا على شبكة النترنتالفصول الدراتسية أ

نقاطنسق مع هو/هي تسوف ي. ذا�ت العللقة والدورا�ت والبرامج والمناهج الحرةالبرمجيا�ت بالمواد المتعلقة 
. الخرىالتميز اللقليمية مراكز والتعليمتدريب اصتصال ال

بحث والتطويرنقطة اصتصال ال3.2.6

البرمجيا�تصتطوير العمل بشكل وثيق مع مجتمعا�ت و نقطة اصتصال البحث والتطوير التساتسية هو التنسيق هدف
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العربي:         4رتسم  الوطن في الحرة البرمجيا�ت مراكز لشبكة التنسيق إطار



 لدعم أنشطتها على صتطويرلها والمتحمسين الحرةالمحلية ومراكز البحوث والباحثين ومطوري البرمجيا�ت 
صتحديد أولويا�ت لهذه الهدف أيضًا يكمن في. ، والختباروصترلقية اللصدارا�تتكييف، الالبرمجيا�ت، والتصحيح، و

نسق نقاط اصتصالي تسوف هو/هيالمحتوى الرلقمي العربي، ومعالجة اللغة العربية، الترجمة، الخ. - النشطة 
. في مراكز التميز اللقليمية الخرىالبحث والتطوير

نقطة اصتصال مركز التكنولوجيا ورياد ة العمال3.2.7

مركز ولكن متكاملين:  مستقلتين مركزينإنشاء وصتشغيل يقوم نقطة اصتصال مركز التكنولوجيا وريادة العمال ب
 والحاضنا�ت التجارية.ريادة العمالمركز تكنولوجيا وال

ذا�ت لقدرة التشغيل الكمبيوصتر يعمل على أجهزةالبرمجيا�ت الحرة مدارًا أتساتسيًا لتستضافة تكنولوجيا ال مركز يمةّثل
ومشاريعالبرمجيا�ت وكافة المعلوما�ت  ومستودع  المعرفةوصتطبيقا�ت  عالية ويحضن البوابة اللكترونية للمركز

بالدعم التقني لكافةمركز التكنولوجي اليقوم . وبرمجيا�ت الويكيعلى صتكوين تسحابة صتطوير البرمجةّيا�ت، وذلك 
يقوم. حاضنا�ت، والتدريب وحمل�ت التوعيةال وريادة العمال، البحث والتطويرز – النشطة الخرى للمرك

البنىهيكلة والبرمجيا�ت و  لعداد الجهزةللمراكز اللقليمية الخرىنسيق مع نقاط الصتصال نقطة الصتصال بالت
ًلكون أيضا مسؤوي تسوف هو/هي . اصتصال موحدة ومنسقةوتسائل  المتنوعة لمركز التكنولوجيا ولعداد التحتية

للمركز.متابعة واتستضافة وإدارة البوابة اللكترونية وعن إعداد 

. مركز التكنولوجياصتعمل بتكامل مع متقدمة ةحديقة صتكنولوجيولعمال التجارية حاضنة ريادة ا صتنثل وحدة
الطلب المتخرجينالحرة و مطوري البرمجيا�ت لدىوالهدف هو صتشجيع البتكار والبداع، وروح المبادرة 

 إلى مستوى أعلىالحرة ورفعها لتحقيق أهدافهم في بناء مشاريع البرمجيا�ت ، وذلكوالمدونين والمهنيين الشباب
هذهألصحاب يحتاج إليها وتسوف يوفر المركز مكاصتب ودعم البنية التحتية التي . من التميز التقني والمهني

صتسويقصتصال�ت، واتستراصتيجيا�ت المشاريع، بما في ذلك صتقديم المشورة الفنية والتدريب، وصتخطيط العمال، وال
الحرة.البرمجيا�ت 

تسكرصتير3.2.8

مركزاللها دور في دعم / يتكون له.  المختلفةهاليومية لمركز التميز في أنشطتالسكرصتير بمساندة العمال تسيقوم 
 مجموعة متنوعة من إدارة المشاريع، والدارة المالية، والصتصال�ت.مهارا�ت صتنظيمية خالصة وباتستخدام 

.3 والفائد ة  3 التكلفة صتحليل

المعروض في هذا القسم يدعم اتستصواب إنشاء شبكة  مراكز) cost-benefit analysisإن صتحليل التكلفة والفائدة (
مصفوفة من التدفق النقدي لمدة خمس تسنوا�ت والتكاليف والمنافع 2جدول ويبين . صتميز إلقليمية للبرمجيا�ت الحرة

نلحظ التالي: لحد المراكز الربعة.الخارجية 

. تسنوياأمريكيمليون دولر ال والتشغيل الجمالية للمركز واحد ما يقرب مجموع رأس المال•
حواليلفقط المركز عائدا�ت متوتسط ، مع "العينية"المصدر الرئيسي لليرادا�ت هو الهبا�ت والتبرعا�ت •

التدريب والتعليم، وحاضنا�ت العمال، والتستشارا�ت(ناصتجة عن نشاطا�ت المركز ، وهذه هي 15٪
)والدعم

وطنيةلرلقام ل صتستند على أي صتحليل ، ولكنها أرلقام متولقعةالخارجية هي الفوائد الخارجية والتكاليف •
ةّرة اللقتصادية أو التنموية   التحقق منهايمنهذه الرلقام إل أن .  في أي دولة عربيةلحالة البرمجةّيا�ت الح

كليتطلب صتحليل السوق على أثر أنشطة  هذا. القادمةخمس عمل كل مركز في السنوا�ت الخلل فترة 
نهاية السنة الثانية لتقييم صتأثير المركز من وينبغي إجراء هذا التحليل في السوق بدءا. مركز في منطقته
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.على والمنافع والتكاليف التعليمية والجتماعية واللقتصادية والتنموية
.الصافية تسنويا المنافع ببساطة على أنها مجموع) لقد احتسبت مليون دولر 162المنافع الصافية (•
على أنها مجموع القيم الحالية منلقد احتسبت من تسلسلة التدفقا�ت النقدية ) NPV(القيمة الحالية الصافية •

.مليون دولر 120حوالي متوتسطه بيقدر الذي التدفقا�ت النقدية السنوية، و

فرص التمويل4

إن المصدر الرئيسي لليرادا�ت المطلوبة لتشغيل الشبكة هو "هبا�ت" أو "صتبرعا�ت عينية."  إنه دور أتساتسي
لمنسقي المراكز لجمع هذه الموال تسنويا لضمان اتستدامة الشبكة. خلل السنة الولى من التشغيل، صتلعب اللجنة

التوجيهية والمجلس التستشاري دورا أتساتسيا في دعم منسقي المراكز لجمع الموال اللزمة.

.4 التمويل 1 مصادر

 صتم صتحديدها باعتبارها جها�ت مانحة مرشح منلقدمؤتسسا�ت  من وكال�ت ،لمصادر صتمويل محتملةفيما يلي لقائمة 
.شأنها أن صتدعم الشبكة

على الحكوما�ت أن  صتلعب دورا لقياديا في صتقديم الدعم للشبكة. الوكال�ت الحكومية. المؤتسسا�ت الحكومية•
المرشح صتشمل وزارا�ت التكنولوجيا والصتصال�ت السلكية واللتسلكية، ووزارا�ت التربية والتعليم العالي،

ووزارا�ت الصناعة والتجارة، الخ

 مصلحة في دعم الشبكة للفادةشركا�ت مشغلي الصتصال�ت ومشغلو شبكا�ت الهواصت ف النقالةلدى •
الواضحة التي صتقدمها لقطاع الصتصال�ت.

الدوا�تالحرة لجهة البرمجيا�ت في اتستخدام ألصبحت الرائدة  لقد ) ISP (شركا�ت موفري خدمة إنترنت•
تقديم الدعم للشبكة.الطلب منها والشراكة معها لوالتطبيقا�ت لعملياصتها اليومية، وينبغي 

. الشركا�ت العمللقة لتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�ت الدولية لديها تسجلعمالقة التكنولوجيا العالمية•
حافل من صتقديم الدعم لمشاريع ومبادرا�ت البرمجيا�ت الحرة. صتشمل هذه الشركا�ت جوجل وأوراكل وأبل،

، وإنتل، وياهو، وتسيسكو تسيستمز، وأنظمة أدوبي. هذه الشركا�تHP، IBMتسامسونج لللكترونيا�ت، 
لها مصلحة في التسواق العربية وتستقدم الدعم لشبكة كأداة صتسويق لوجودها في هذه التسواق.

. لتقديم مقترحا�ت لدعم مشاريع من هذا النوعا�ت غالبا ما صتصدر دعوالمنظما�ت والوكال�ت الدولية•
)USAID(تنمية  الميركية للوكالةال ةكال�ت الوروبيالووصتشمل هذه المنظما�ت هيئا�ت المم المتحدة و

.وغيرها
. ينبغي الطلب من شركا�ت صتكنولوجيا المعلوما�ت والصتصال�ت المحلية وشركا�تالقطاع الخاص المحلي•

البرمجيا�ت لتوفير الرعاية النقدية أو المساهما�ت العينية أو دعم البحث والتطوير. عادة، يهتم القطاع
الخاص بالشراكة مع مبادرا�ت إلقليمية مثل هذه الشبكة.

لبرمجيا�ت الحرة. ينبغيللنظام اليكولوجي هامًا لجزءا يمثلون  ن والمجتمع المدنيونشطاء التقنيال•
لشبكة.وعنصرهم البشري مصدر أتساس لديمومة االعينية م مساهمتهمعهم، كون راكة  التطلع للشدائما
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ةّرة ومفتوحة المصدر في العالم العربي v.1.0ar مسودة مشروع  –إنشاء شبكة مراكز إلقليمية للبرمجيا�ت الح 18

والفائدة   : 2 جدول التكلفة صتحليل

COST BENEFIT ANALYSIS 

A. PROJECT CASH FLOW

Capital Costs

Technology Center equipment        200                40                50                50                60 

Office refurbishment, furniture and equipment        200                30                30                30                30 

Other costs          50                50                50                50                50 unexpected costs 

Total Capital Costs 450 120 130 130 140 

Operating Costs

Salaries

Regional Coordinator salary        110 114 119 124 129 

PR/Awareness focal point salary          80 83 87 90 94 

Training & education focal point salary          80 83 87 90 94 

R&D focal point salary          80 83 87 90 94 

Tech. Center & Entrepreneurship focal point salary          80 83 87 90 94 

Secretary          35 36 38 39 41 

Operations

PR/Awareness campaign          30                40                40                45                45 

Training & education          30                40                40                45                45 

R&D          30                40                40                45                45 

Tech. Center & Entrepreneurship          30                40                40                45                45 

Other

Services (Communications, Internet, etc.)          30                30                30                30                30 

Materials and Supplies          30                30                30                30                30 

Other costs          20                20                20                20                20 

Total Operating Costs 665 724 743 783 804 

Revenues

Donations & 'in-kind' contributions     1,100              800              800              800              800 

Training & education          10                30                40                45                60 

Business incubation          20                50                60                80                90 

Consulting and support            5                15                15                20                20 

Other revenues            5                10                10                10                10 

Total Project Revenues 1,140 905 925 955 980 

NET PROJECT CASH FLOW 25 61 52 42 36 

B. EXTERNAL BENEFITS & COSTS

External costs

Economic costs     1,000           3,000           5,000           8,000          10,000 

FOSS total cost of ownership     2,000           6,000          10,000          15,000          25,000 

Total external costs 3,000 9,000 15,000 23,000 35,000 

 External benefits

Economic benefits
    5,000          15,000          25,000          40,000          50,000 

Education & Innovation Benefits
    3,000           9,000          18,000          24,000          30,000 

Social & development benefits

    1,000           3,000           6,000           8,000          10,000 

Total external benefits 9,000 27,000 49,000 72,000 90,000 

NET EXTERNAL BENEFITS 6,000 18,000 34,000 49,000 55,000 

NET BENEFITS 6,025 18,061 34,052 49,042 55,036 
(Net Project Cash Flow Plus Net External Benefits)

Net Benefits ($'000) 162,216 calculated simply as the sum of the yearly net benefits

discount rate

Net Present Value (NPV) @ 6% 130,321 

Net Present Value (NPV) @ 8% 121,599 

Net Present Value (NPV) @ 10% 113,657 

Regional FOSS Centers of Excellence  in the Arab World

Year 1 
($'000)

Year 2 
($'000)

Year 3 
($'000)

Year 4 
($'000)

Year 5 
($'000)

Notes, data sources, assumptions, 
results and limitations

data servers and communication 
equipment 

loss of business on sales of software 
licenses, training, service, and support 

capacity building, service, 
customization, localization, and support 

cost savings of software licenses, 
software TCO, business start-ups 

teaching/learning and innovation from 
source code 

access to ICT for development, human 
rights of freedom to use software 

the discount rate is the rate of return that could be earned on the investment in the 
financial markets with similar risk

the NPV of the series of cash flows is calculates as the sum of the present values 
(PVs) of the yearly cash flows
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