
البرمجيات الحرة
والحكومات

الحرة البرمجيات مع عالمية حكومات تجارب
 المستقبل القادم في مجال تكنولوجيا المعلومات هو للبرمجيات الحرة و تأخرنا في
 تشغيل البرمجيات الحرة هو تاخرنا عن العالم، و لسنا اول حكومة تقوم بذلك
 فسبقتنا عدة حكومات لدول متقدمة تقنيا، لندرس تجاربهم لنبدأ تجربتنا

الخاصة بنا و برامجنا المفتوحة المصدر.  



أمريكا:
 لادارة دروبال نظام واعتماد 2001 في لينكس نظام الى التحتية البنية نقل - الأبيض البيت

الرسمي للموقع المحتوى
يعمل العالم في لينكس نظام استخدام في حجما جهة أكبر - الدفاع وزارة  الغواصات اسطول و
ية لينكس على بالكامل الأمريكي النوو
لينكس نظام بتبنيها دولار مليون 15 الادارة وفرت - الفيدرالية الطيران ادارة

ية لينكس نظام على الطائرات لأسطول الأرضي التحكم نظام يعمل - الأمريكية البحر
لينكس نظام باستخدام العالم في فائق كمبيوتر اسرع عاشر تدير - القومي النووي الأمن ادارة

يل :البراز
 عن المختلفة المواطنين لفئات التكلفة منخفضة كمبيوتر انظمة قومية مبادرة خلال من الحكومة تتيح

يق لينكس نظام تبني طر
:ألمانيا
 الى بالاضافة سنوات 8 مدار على اليه جهاز الف 23 وحولت لينكس نظام ميونخ مدينة تبنت

الأجهزة جميع في حرة برامج استخدام
لينكس الى ويندوز من كمبيوتر جهاز الف 13 حول - اليالفيدر التوظيف مكتب



:أسبانيا
يق قطعا العالم في الأولى الدولة تعتبر  لينكس نظام الى التحول لطر

:الصين
 الى الفروع كل في العمل انظمة حول - حكومي بنك وهو - نيالصي التجاري الصناعي البنك

فرع ألف 20 وقوامها لينكس
 بدون التقنية في الاستقلالية الى للوصول المعالجات تصنيع في لينكس نطام الحكومة تستخدم

خاصة شركات على الاعتماد
:باكستان

 من والتمكين التدريب في للخبراء المجال وتتيح والجامعات المدارس في التعليم في حرة نظم تستخدم
التكلفة لتقليل حرة برمجيات استخدام
: فرنسا
لينكس نظام الى الكمبيوتر اجهزة حول - الفرنسي البرلمان

يل قاموا عليها الموظفين وتدريب جديدة ويندوز نسخة الى الترقية من بدلا - الفرنسي البوليس  بتحو
يورو مليون 50 لهم وفر والذي لينكس الى جهاز الف 90

كامل بشكل لينكس نظام تستخدم - الزراعة وزارة



 كوبا:
 في الحكومة وتبنته لينكس على مبني تشغيل نظام بتصميم المعلومات تكنولوجيا جامعة طلاب قام

مكاتبها
:الفلبين

الانتخابات عملية تنظيم في بالكامل لينكس نظام استخدمت
يا :ماليز
يل تكلفته وانخفاض لجودته نظرا لينكس نظام الى حكومية جهة 724 من 703 تحو
:تركيا

لينكس على مبني التركية بالحكومة خاص تشغيل نظام تصميم

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters#Governmentالمصدر: 

 هذه الوثيقة منتجة باستخدام نسخ مجانية أصلية قانونية من برمجيات برخص حرة بالخط الأميري في
يتر من ليبرا أوفيس على نظام تشغيل جنو/لينكس  معالج الكلمات ر

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters#Government
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