
ِرل لأجِل ِرَد َدْص ِرَم ِرَمتف ُتحوح ُةل ال َم ٌةل  ّر َ َم ٌتل  ُح ّيٌتا َ ِج ِرَم ل ِرَبمر
ّر ٍةل اقتصٌتا ٍدل ينمحول و َ ّي ٍةل  ُح َ ِن ِرَط ِرَو ِرَد ٍةل  إرا

و المنظمات  و نحن،  إلى الأفراد  الداعون  البيان،  هذا  على  الموقعون   الشركات 
رَد ر حكوميا و رَمدص ّرم ة مفتوحة ال َ رُح ّيات ال َ ِج رَم رَبمر شعبيا كخيا ر استمراتيجي قومي، استخدام ال

شركة مع  بالتعاقد  القاضي  الوز راء  مجلس  أصد ره  الذي  الحكومة  بقرا ر   نندد 
 الخواديم المستخدمة في ميكروسوفت لشراء تراخيص برمجيات الحواسيب المكتبية و

و قد رها  مؤسسات  بتكلفة  حكومية  (ثلاثة43.762.321هيئات  أمريكيا  دولا را    
و و وثلاثمائة  ألفا  وستين  واثنين  وسبعمائة  مليونا  دولا را أ ربعين  وعشرين   واحد 

ا ي نظرن ي ف دائل ه ة ب را رات بلا د راس ذه الق ل ه اذ مث ن  رفضنا اتخ ا) ونعل  أمريكي
يوم أصلح، و على الإنتمرنت  نشطاء  إليها  دعا  التي  الدصامتة  الوقفة  في   نعلن مشا ركتنا 

اًحا أمام مقر مجلس الوز راء اعتمراضا11 في تمام الساعة 2012 ديسمبمر 30الأحد    صبا
 - في هذا الوقت العدصيب على القرا ر الذي نراه إهدا را لموا رد الشعب المصري -
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بما• بالكامل  حكومية  معلوماتية  نظم  إنشاء  إعادم ة  إلى  الاضطرا ر  خطر   تلافي 
و مبمر رم ة  غيمر  تكلفة  من  ذلك  حال يستتبعه  في  حيوية  إدا رية  لوظائف   تعطيل 

رُمغلقة، أو إذا ما حظرت دول تلك ِم ة للبمرمجيات ال رَد ِّ ر رَو رُم  اختفاء الشركات الأجنبية ال
ّيمر موازين السياسة الدولية الشركات تدصدير تقنيات بعينها في حال تغ

 توطين المعرفة في المجتمع بتحفيز شيوع المعرفة الفنية بين أبنائه بدل اقتدصا ر دو رهم•
و أجنبية،  شركات  لحساب  البيع  وظيفة  المشكلات على  حل  قد رات   تأصيل 

 تقدم مجتمعي بأيدي أبناءنا بما يوافق ظروفنا، بما يؤدي إليه ذلك من نمو معرفي و
الاجتماعي التقني و البحث العلمي و بسبب دو ران عجلة الد راسة و

ّل ق بنظم المعلومات الوطنية ذات الطبيعة•  أخذ العامل الأمني في الاعتبا ر فيما يتع
شركات يد  في  بها  المتعلقة  المعرفة  من  بعينها  جوانب  إبقاء  تستلزم  التي   الحساسة 
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http://j.mp/YRxwKe انظر لمطالعة أسماء الموقعين و التوقيع على البيان

http://j.mp/YufGrIالنسخة الرقمية من هذا البيان منشو رم ة في 
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و نامية  دول  في  عام  اتجاه  يوجد  بأنه  سياسات علما  لوضع  عديدم ة   متقدمة 
ّرم ة حصريا في تطبيقات الحكومة والمؤسسات و رُح  استمراتيجيات لاستخدام البمرمجيات ال

لكل توجيهات  الأو ربي  الاتحاد  أصد ر  ا  كم وماليزيا،  والبمرازيل  الهند  ومنها   العامة، 
 نظمه الإدا رية، كما بدأت مؤسساته لاستخدام معاييمر مفتوحة في كل مشروعاته و

ة س مخدصدص و\لينك ّر گن ِ رُح غيل ال ام التش ن نظ ة م اج توزيع م إنت ي دع ؤخرا ف ا م  تركي
للمؤسسات الحكومية التمركية، لما في ذلك النموذج من مميزات عديدم ة:

المنتجة• الكبمرى  الشركات  أن  حيث  البلاد  خا رج  إلى  الأموال  نزيف   وقف 
للبمرمجيات الأساسية التي تستخدمها الحكومة شركا ٌت أجنبية

 تقنية محلية، بما توظيف الإنفاق الحكومي في هذا القطاع لدعم صناعة برمجيات و•
لذلك من أثر في دفع الاقتدصاد المحلي

رُمغلق ٍة مملوكة لشركات بعينها لا يمكن•  تفادي وقوع الحكومة أسيمرم ة تقنيات غامضة 
مما قد يمنع الحكومة لاحقا  لغيمر تلك الشركات تحسينها أو حتى إصلاح عيوبها، 

 رُيجبمر الحكومة عمليا على تجديد من استبدال نظمها المعلوماتية بما هو أفضل منها، و
و النظم  عمل  لدوام  باهظة  التطبيقات عقود  أو  الجماهيمرية  الخدمات   استمرا ر 

الاستمراتيجية التي تعتمد عليها
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الوقت الذي تتجه فيه الدول إلى  على شراء تراخيص من الشركات الاحتكا رية في 
استخدام البمرمجيات الحرم ة مفتوحة المدصد ر.

و فو را  القرا ر  هذا  بإلغاء  يطالبون  البيان  هذا  على  الموقعين  إلى إن  الأموال   توجيه 
البمرمجيات على  مبنية  بتطبيقات  الحكومة  احتياجات  لتلبية  لية  المح البمرمجيات   صناعة 

و لأية جهات،  مقابل  دفع  استخدامها  يتطلب  لا  التي  المدصد ر  مفتوحة   التي الحرم ة 
من  أقل  إلى  النفقات  هذه  تقلص  أن  كفاءات20يمكنها  بمصر  توجد   %، حيث 

التشغيلية الأعما ر  إطالة  مع  أقل،  بتكلفة  الحكومية  المتطلبات  تنفيذ  على   قاد رم ة 
الموظفين الحكوميين العتاد، و للأجهزم ة و لبمرامج تد ريب  التكلفة  الفرق في   تخدصيص 

لتطوير مناهج المعلوماتية في المدا رس. لزيادم ة مها راتهم، و
قليلة و الحرم ة  للتقنيات  الحكومة  استخدام  في  إليه بسابقة  ندعو  على أفضلية ما  ِّلع ل   رُند

و التقنيين  من  مجموعة  قام  عندما  ِّنظام التكلفة  ال وتنفيذ  بتدصميم  المصريين   المبمرمجين 
 الذي اعتمدته الحكومة لتشغيل موقع الإنتمرنت الذي قَّدم خدمة استعلام الناخبين

ِدم في استفتاء  رُتخ ة، الذي اس داول الانتخابي ا2011 ما رس 19عن قيدهم في الج  ، كم
على الاستفتاء  في  ثم  والشو رى  الشعب  مجلسي  انتخابات  في  تطويره  بعد  رُتخدم   اس

ي  الات2012الدستو ر ف ي مج رم ة ف ات الح ة استخدام البمرمجي ح لتجرب ال ناج  ، وهذا مث
الخدمة العامة.
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