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 التعريف 
 يمك�ౡن تعريف مصطلح الحريات الرقمية علششى أنششه حششق الفششراد فششي الوصششول إلششى لواسششتخدام لوإنشششاء
 لونشششر محتششوى رقمششي، لواسششتخدام أي حواسششيب ألو أجهششزة إلكترلونيششة، ألو دبرمجيششات ألو شششبكات اتصششالت دلون قيششود،
 لوهذا الحششق يرتبششط دبعششدد آخششر مشش�ౡن الحقششوق لوحريششات مثششل حريششة الششرأي لوالتعششبير لوالحششق فششي الخصوصششية لوحريششة تششدالول

.المعلومات لوالحق في المعرفة لوالحق في التنمية، لوغيرها م�ౡن الحقوق لوالحريات

-لو تستند الحريات الرقمية دبشكل أساسي على أردبع مبادئ أساسية التاحة  الحق في الخصوصية  حرية التعبير – – : 
.حرية الستخدام لوالتطوير لوالدبتكار

  المبادئ الساسية للحريات الرقمية  
        

احة  الت        

           

 

 

  دباعتبار الوصول2011  دبعد عديد م�ౡن المدالولت لواللقاءات أعلنت المم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو
 للنترنت حق م�ౡن الحقوق النسان، سادبقا علي هذا التقرير اعتبرت دبعض الدلول الوصول للنترنت كحق م�ౡن حقوق

 النسان،لوهناك دلول أقرت قانوني�ౡن تعتبر الوصول للنترنت حق أساسي م�ౡن حقوق النسان مثل أسيتونيا
.لوكوستاريكا لوفنلندا لوغيرها م�ౡن الدلول
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التاحة هنا تشمل إتاحة المعلومات لوالجهزة المستخدمة لول يمك�ౡن قصرها 
علشششى التاحشششة التقنيشششة فقشششط، كإتاحشششة الوصشششول للنترنشششت مثل، فالغلبيشششة 
العظمششي مشش�ౡن دلول العالششم متاح دبهششا إنترنششت، لودلول كثيرة يتاح فيهششا اسششتخدام 
أجهزة لولوسشائل اتصشالت كثيرة دبحريشة سشواء فشي العلم المجتمعشي أشلو فشي 
البحشث العلمشي أشلو حتشى كهوايشة،لكش�ౡن ل يمكش�ౡن الحديشث عش�ౡن التاحشة دلون  
التعرض للتصرفات الصشادرة ع�ౡن الحكومات لك�ౡن ل يمك�ౡن الحديث ع�ౡن 
التاحشششة دلون التعرض للتصشششرفات الصشششادرة عششش�ౡن  الحكومات أشششلو مششش�ౡن قبشششل 
إيجادبشا علشى دعشم الحريات  /شركات التصشالت التشي يمكنهشا أشن تؤثشر سشلبا

الرقميشششة، مششش�ౡن هذه التصشششرفات، إغفال  العدالشششة فشششي التاحشششة، فبعشششض الدلول، 
لومنها مصر، تختلف جودة الخدمة المقدمة على اختل ف النطاق الجغرافي، 
أيضشا إتاحشة المعلومات أشلو أسشعار الخدمات، أشلو التراخيشص المطلودبشة لتشغيشل 
شبكات اتصششال ل سششلكية،أششلو حريششة إتاحششة لوتدالول المعلومات عششبر لوسششائل 

.التصالت المختلفة

خلل تنالول الحريات الرقميششششششششششة يمكشششششششششش�ౡن 
التاحة دبأنها حق جميع الفراد في توصيف 

السشششتمتاع دبالتصشششالت لوتقنيشششة المعلومات، 
عشش�ౡن طريششق التقليششل مشش�ౡن الحواجششز، المسششافة، 
لوالتكلفشششة لوكذلشششك قادبليشششة تلشششك ألنظمشششة 
للسشتعمال مش�ౡن قبشل الجميشع، لوهناك أكثشر 
علشششى  -مششش�ౡن صشششورة للتاحشششة، حيشششث يمكششش�ౡن 

-سبيل المثال تنالول حق المعاقي�ౡن في إتاحة 

اسشششششتخدام لوسشششششائل التصشششششالت لوالنترنشششششت 
لوتوفيششششر الجهزة اللمزمششششة لذلششششك، أششششلو حششششق 
الطفال فششي الريششف لوالمناطششق الفقيرة فششي 

.التعليم الخاص دبتقنية المعلومات

"جون بري بارلو"   في إعلان استقلال الفضاء السبراني "نحن نخلق عالما يمكن للجميع أن يدخلوه يقول
بلا ميزة و بلا حكم مسبق على عرقهم أو على قدرتهم الاقتصادية أو العسكرية أو على محل ميلادهم"
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 الخصوصية 

 الرقادبة على النترنت لوانتهاك الخصوصية، لواحشدة مش�ౡن أهشم التصشرفات الشتي تصشدر مش�ౡن الحكومشات لفشرض سشيطرتها
 علششى مجتمششع مفتششوح ل يمكشش�ౡن السششيطرة عليششه، فرغششم أن أغلششب الششدلول الديمقراطيششة تقششوم دبهششا قششواني�ౡن تحششد منهششا إل أن
 دائما ما يكون التعلل دبحجج الرهاب لوالجريمة لوالملكية الفكرية، مدخل لكشف خصوصششية مسششتخدمي النششترنت

.لولوسائل التصالت

 ، تلقت إدارة الشركة2012في تقرير الشفافية الخاص دبشركة جوجل أعلنت أنة خلل النصف الثاني فقط م�ౡن عام 
  رفششض موقششع تويششتر2011 ألششف مسششتخدم، لوفششي ينششاير 34 ألششف طلششب مشش�ౡن هيئششات حكوميششة لمعرفششة معلومششات عشش�ౡن 21

.الفصاح ع�ౡن معلومات شخصية لبعض مم�ౡن لهم صلة دبقضية لويكيليكس

 مذلودلو خدمة النترنت لوالتصالت، هم دبوادبة الدخول لوالخششرلوج للنششترنت فبالتششالي هششذه الشششركات يمكنهششا أن تراقششب
 تصششرفات المسششتخدمي�ౡن ألو تتجسششس علششى اتصششالتهم، هششذا دبخل ف  البيانششات الشخصششية المطلودبششة للتعاقششد علششى خطششوط
 الهواتف لوالتي  ردبما تحتوي علي دبيانات أكثر م�ౡن المطلوب لوتشكل انتهاكا للخصوصية، لوهششو يمكشش�ౡن أن تسشتخدمه
 الحكومششات لحقششا للطضششطلع علششى البيانششات الشخصششية للفششراد ألو مراقبششة اتصششالتهم لوأنشششطتهم، لورغششم لوجششود حلششول
 تقنية تساعد المستخدمي�ౡن في الحفاظ على خصوصيتهم لوتشفير اتصالتهم الشخصية إل أنه أيضا يمك�ౡن محاسبتهم

.على استخدامهم مثل هذه التقنيات

 علششى جششانب آخششر يششواجه المسششتخدمي�ౡن نوعششا آخششر مشش�ౡن انتهششاك الخصوصششية، عششبر البرمجيششات الخبيثششة لودبرامششج التجسششس،
 لك�ౡن هناك حلول تقنية متعدده متاحة دبوفرة للتقليل م�ౡن هذه المخاطر، لومع تطششور لوسششائل التصششالت لوالنششترنت، اتسششع
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الخصشششششوصية هشششششي قدرة الفراد فشششششي التحكشششششم فشششششي سشششششرية 
معلوماتهشششم لودبياناتهشششم الشخصششية لوالتحكششم فششي مشش�ౡن يمكنشششه 
الوصششششششول لهذه المعلومات سششششششواء كانوا أفرادا آخريشششششش�ౡن أششششششلو 

.حكومات ألو حواسيب

هناك عدد مششش�ౡن المتغيرات التشششي أدت إلشششى أشششن امزدياد الشعور 
دبأهمية الخصوصية لدى مستخدمي النترنت لوالتصالت في 
الفترة الخيرة، ردبمشا كان أهمهشا التجارة اللكترلونيشة، مزيادة 
مسششششششتخدمي الشبكات الجتماعيششششششة،  اسششششششتخدام النترنششششششت 
كوسشيلة للحششد لوالتأييشد فشي الفاعليات السشياسية خاصشة فشي 
الدلول التي ل تحكمها أنظمة غير ديمقراطية، دبالطضافة إلى 
التزايششد المسششتمر فششي عدد الفيرلوسششات لوالششبرمجيات الخبيثششة 

.لورسائل السخام

لفششظ لخصششوصية يقصششد دبششه حششق الفرد فششي حفششظ 
دبياناتشه لومعلوماتشه الشخصشية لوحياته الخاصة، إل أنشة 
لومشششششششششع التطور فشششششششششي التصشششششششششالت، لوظهور التجارة 
اللكترلونيشششششششششة، لوالشبكات الجتماعيشششششششششة لواعتماد 
المراسشششلت فشششي السشششنوات الخيرة علشششى النترنشششت 
لوالهاتشششف المحمول دبشكشششل أسشششاسي، أصشششبح علشششى 
المفهوم أكثششششر اتسششششاعا ليشمششششل حششششق الفراد فششششي 
التراسشل دلون مراقبشة لوالحشق فشي خصشوصية دبياناتهشم 
الموجودة على النترنت لومنع فرض مراقبة م�ౡن قبل 
حكومشة دلولشة مشا علشى مجموعات أشلو أفراد، أشلو غير 
ذلشك مش�ౡن التصشرفات التشي تصشدر عش�ౡن حكومات أشلو 
شركات تجاريشششة يمكنهششششا أشششن تشكشششل انتهاكشششا 

.لخصوصية الفراد

بر الكثير عن تفاصيل حياتهم الشخصية، لكن في الحقيقة ديفيد  ديفيد، يستطيع قراءة الأفكار، يخ
ممثل يتعاون مع مجموعة من الهاكرز يقوموا بجمع المعلومات عبر الشبكات الاجتماعية ويخبرونه بها مجرد 

عبر سماعة صغيرة مثبته في أذنة.
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لوالششتي غالبشا مشا تشوفر خيششارات  ,مفهوم الخصوصية أكثر، خاصة دبعد ظهششور الششبكات الجتماعيششة دبأنواعهشا المختلفشة، 
.متعددة م�ౡن الخصوصية لمستخدميها

ة ث ي الخب برمجيات  ل ا
 ، لكش�ౡن لودبمششرلور الشوقت ظهشر مئششات الل ف مش�ౡن البرمجيششات1986 عشام Brainألول ظهور دبرمجيشة خبيثشة كشان فشايرس 

 الخبيثششة، لومشش�ౡن أمثلتهششا الفيرلوسششات لوأحصششنة طششرلوادة، هششذه البرمجيششات تعمششل دلون علششم المسششتخدم فششي أغلششب الحيششان
 لوتختلف أهدافها لوطضررها فيمك�ౡن أن تصيب أنظمة التشغيل دبعطب ألو تقوم دبحذ ف ملفات لودبيانششات ألو يكششون هششدفها

.اختراق الضحية لوالحصول على المعلومات لوالبيانات المخزنة على الحاسوب

 الهواتف المحمول أيضا تصاب دبهذه النوعية م�ౡن البرمجيات لويمكشش�ౡن أن تششؤثر سششلبا علششى أداء الهششاتف ألو يتششم اسششتغللها
.كنافذة لمراقبة مستخدم الهاتف لوالحصول على معلوماته الشخصية

  الخصوصية     انتهاك     أشكال
 فعليا ل يمك�ౡن حصر أشكال انتهاك الخصوصية على النترنت، فمع التطششور المتسششارع تشزداد دائمشا مخشاطر

.الحفاظ على خصوصية المستخدمي�ౡن، لك�ౡن خلل السطور القادمة سيتم تنالول دبعض م�ౡن أهم أشكال النتهاكات

 :مراقبة التصالت  عبر الهواتف لوالنترنت لوغالبا ما تلجأ إليها الحكومات المسششتبدة خاصششة فششي مراقبششة المعارطضششي�ౡن
.لوالنشطاء، لوهناك تقنيات متعددة تستخدمها العديد م�ౡن الدلول إل أنه يختلف الوطضع القانوني لها م�ౡن دلولة إلى أخرى

  يمك�ౡن تقسيم نوع المراقبة إلى نوعي�ౡن أساسششيي�ౡن، مراقبششة مشش�ౡن قبششل الشششركات الششتي تششم     :مراقبة الرسائل اللكترلونية
 الرسال م�ౡن خللها لوهي في الغالب دبهد ف التعر ف على السلوكيات الشششرائية لسششتخدامها لحقششا فششي العلن، لوالنششوع

.الثاني هو الذي يحدث م�ౡن قبل الحكومات سواء دبشكل منظم ألو عشوائي

 هي دبرمجيات طضارة يمكنها أن تلحق طضررا دبنظام التشغيل ألو الطضطلع على البيانات الموجششودة     :البرمجيات الخبيثة
.دبالجهامز المصاب، لوم�ౡن أمثلتها، الفيرلوسات، لوأحصنة طرلوادة التي تمك�ౡن م�ౡن الطضطلع البيانات الشخصية

.  رسائل تحتوي على رلوادبط مزيفة، تحالول الحصول على معلومات لودبيانات شخصية:رسائل التصيد

 : سششجلت الخششوادم الششتي تحتفششظ دبأرقششام الي دبششي الخاصششة دبالمسششتخدمي�ౡن الششذي�ౡن اتصششلواسششجلت الخششوادم لوالكششوكيز
 دبهششذه الخششوادم،لو الكششوكيز الششتي تحتفششظ دبهششا مواقششع الششويب فششي العششادة لتسششهيل التصششفح لوحفششظ تفضششيلت لومعلومششات
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دبتنالول الخصششوصية هناك جانششب هام متعلششق دبتصششرفات المسششتخدمي�ౡن، 
علشى سشبيل المثال أغلشب  الشبكات الجتماعيشة توفشر خيارات لحمايشة 
الخصششوصية لمسششتخدميها، لوالمعلومات التششي يفصششحوا عنهششا يجششب أششن 
تكون محدلودة خاصشة إذا كانشت فيمشا يتعلشق دبالحسشادبات البنكيشة أشلو 
المعلومات الشخصششية الحسششاسة، دبالطضافششة لذلششك فهناك الكثيششر مشش�ౡن 
الششششششششبرمجيات لوالتقنيات التششششششششي تقلششششششششل مشششششششش�ౡن مخاطششششششششر تعرض دبيانات 

.المستخدمي�ౡن ألو تصرفاتهم للمراقبة

ة دب لرقا ا لومز  تجا
هناك الكثيششششششر مششششششش�ౡن التقنيات التششششششي تقوم 
دبتعميششششة لوتشفيششششر التصششششال أثناء اسششششتخدام 
النترنششت أششلو تجالومز الرقادبششة أششلو حفششظ سششرية 
المعلومات لوالشششششبيانات الشخصشششششية، يمكششششش�ౡن 
أدلوات  عدة المان :السشششششششششششششششششتعانة دبكتاب  "

"لوممارسششششششات للمان الرقمششششششي يمكنشششششششك 

:الطضطلع عليشششششششششششششششة عشششششششششششششششبر الرادبشششششششششششششششط 
https://securityinabox.org/ar
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.المستخدم

  لوهششي تقنيششة تقششوم علششى مسششح لتاريششخ المواقششع لوالرلوادبششط الششتي يقششوم المسششتخدم دبزيارتهششا لوتحليلهششا:العلنششات الموجهششة
.للوصل لصورة قريبة م�ౡن الميول الشرائية للمستخدم

 حرية التعبير 

 مصطلح العلم المجتمعي،لوفعليشا  سشاهم الراديشو المجتمعشي فشي إحشداث حشراك فشي المنشاخ الشديمقراطي لوالجتمشاعي
.لوالتنموي

 لوما يميز هذا النوع م�ౡن العلم هو الختل ف لوالتنوع فيمك�ౡن أن نجد م�ౡن يتنالول الدب عبر تدلوينة ألو ينتج فيشديو عشش�ౡن
 التعذيب ألو ينشر صورا لرحلته، هذا الختل ف أصبح أساسا لحيادية ششبكة النشترنت، فرغشم أن هنششاك الكشثير مش�ౡن
 المحالولت للسيطرة على تدفق المعلومات م�ౡن قبل الحكومات ألو الشركات العملقة إل أن ل مركزيششة النشششر علششى
 النششترنت لو التقنيششات المتعششددة لتجششالومز هششذا النششوع مشش�ౡن التضششييق علششى المسششتخدمي�ౡن يقششف حششائل اتجششاه المنششع لوالرقادبششة

.لوالحجب

 المدلونات لوالشبكات الجتماعية لوالمواقششع الخباريشة أتشاحت لقطشاع عريشض مش�ౡن الفشراد لوالمؤسسشات مسشاحات لواسشعة
 للنقاشششات علششى اختلفهششا، حششتى أن دبعششض المششدلونات كششان عششدد مزلوارهششا يزيششد عشش�ౡن عششدد قششراء الصششحف التقليديششة، هششذه
 المسششاحات الواسششعة فششي تطششور مسششتمر فالشششبكات الجتماعيششة علششى سششبيل المثششال كواحششدة مشش�ౡن  تطبيقششات النششترنت
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 التعششبير لواحدة مشش�ౡن الدعائششم السششاسية فششي مفهوم الحريات حريششة
الرقميشششة، فالمسشششاحات التشششي تتيحهششششا لوسشششائل التصشششالت للفراد 
لوالتجمعات فششششي توسششششع دائششششم، الراديششششو ثششششم التلفامز ثششششم النترنششششت 
تطششبيقاته لوأجهزتششه لوالهواتششف المحمولششة، هذا التطور أسششس دبيئششة 

.متاحة للجميع للتعبير ع�ౡن آرائهم

فشي دبدايشة التسشعينات دبدأ النترنشت فشي الدخول كوسشيط إعلمشي 
دبعد صدلور ألول نسخة إلكترلونية م�ౡن جريدة تردبيون في أمريكا، 
لومششششع دبدايششششة التطور لومزيادة عدد المسششششتخدمي�ౡن ظهرت تطششششبيقات 
متعددة على النترنت دبداية م�ౡن البريد اللكترلوني إلى ما نعيشه 

.لوالويب الدللي 2.0م�ౡن شبكات اجتماعيه لوتطبيقات الويب 

مشششع هذا التطور ظهشششر مصشششطلح العلم المجتمعشششي أشششلو صشششحافة 
المواط�ౡن، لورغم أن هذا المصطلح أصبح الن يشير إلى مجموعة 
مش�ౡن تطشبيقات النترنشت، إل أشن النترنشت فشي الواقشع لوسشيلة جديدة 
لكشش�ౡن المفهوم مطبششق منششذ سششنوات قبششل ظهور المصششطلح، علششى 

سبيل المثال الراديو المجتمعي، في الواقع تطبيق لفكرة

 التعبير على النترنتحرية
مصشطلح يوصشف، حشق الفراد لوالتجمعات فشي 
التعششبير عشش�ౡن آرائهششم دبالطريقششة لوالكيفيششة التششي 
يريدلونها عبر استخدام أي م�ౡن أجهزة التصال 
دبالنترنشششششت المتاحشششششة، يجشششششب أشششششن ينظشششششر إلشششششى 
النترنششت فششي إطار السششياق المتكامششل لحريششة 
التعشبير لوعلشى أنهشا طضمش�ౡن سشياق حريشة النسشان 

دبشكل عام
هناك كثيشر مش�ౡن التطشبيقات التشي تتيشح أدلوات 
تمكش�ౡن المسشتخدمي�ౡن مش�ౡن التعشبير علشى آرائهشم 
علششششششششششى النترنششششششششششت، كالمدلونات لوالشبكات 
الجتماعيشة لومواقشع مشاركشة الصشور المقاطشع 
المصششششور، دبالطضافششششة إلششششى المواقششششع الخباريششششة 

.لوالصحف اللكترلونية لوغيرها

مشششششششش�ౡن العلن  19لوهذا مششششششششا تكلفششششششششة المادة 
العالمي لحقوق النسان

نحن نخلق عالما يمكن فيه يقول "جون بري بارلو في إعلن استقلل الفضاء السبراني  " "

َتَفُّرِد هذا الرأأي، بل  لٍّيأ كان فأي أأي مكان التعأبير عأن رأيه أأو رأيهأا، بغض النظأر عن قدر 
ُيكره على الصمت أو على التوافق ."خوف من أن 
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 تتطور دبشكل مستمر، دبل لوتحالول أن تكون أكثر اجتماعية خاصة لوأن عدد مستخدمي شبكة  كفيسبوك تخطششي
.المليار مستخدم

  المصششغر، أظهششرت القششدرة الحقيقيششة لتوظيششف النششترنت لوتطبيقششاته فششي خدمششة حريششة الششرأي لوالتعششبير، خاصششة لوأن عششدد
.مليار مستخدم للنترنت2.4 مستخدمي النترنت في تزايد مستمر فوفقا آخر الحصائيات هنا

 اختل ف أسشاليب لوطشرق لوأجهششزة النشششر علشى النشترنت أيضششا سشاهم دبشششكل كششبير فششي تنميشة المحتشوى المنششور علشى
 النترنت لوإيجاد دبدائل متعشددة لتلقشي المعلومشة، لويومشا دبعشد الخشر تظهشر تطشورات متلحقشة، فلشم يعشد النششر فقشط عشبر

جهامز حاسوب متصل دبالنترنت، لك�ౡن أيضا الهاتف المحمول لوالقارئ اللكترلوني لوالجهزة اللوحية،

 حرية الستخدام لوالتطوير لوالدبتكار 
لحرية أصل ا

 الحريششات الرقميششة، ترتكششز دبشششكل كششبير علششى إتاحششة الحريششة فششي السششتخدام، لوفششي الواقششع أن دبدايششة ظهششور تقنيششات
 التواصل خاصة ما يتعلق دبالحوسبة لوشبكات التصالت اعتمدت دبشكل أساسي الحرية كواحدة مشش�ౡن الركششائز الششتي

أدت لحقا لتطور الذي نعيشه اليوم،
لحرة  ا در  المصا  مثال جيدا، في توفر للمستخدمي�ౡن حرية السشتخدام لوالتطشوير لوالتومزيششع، لوهشو مشا ينعكشس إيجادبشا 

.على دعم المبادئ الساسية للحريات الرقمية

 منذ ظهور الحاسوب منتصف القرن الماطضي كانت الكواد المصدرية للبرمجيات متاحة للجميع، دبششل أن المششبرمجي�ౡن
 كانوا يتشاركون كل ما ينتجونه م�ౡن أكششواد لويقومششوا دبتطويرهششا لتحسششي�ౡن أدائهششا، لومششع ظهششور شششبكة النششترنت لوفششر
 للمبرمجي�ౡن طريقة أسهل لوأسرع لوأكثر فاعلية لتبادل أكوادهم البرمجيشة، إل أن هششذا لشم يسشتمر كشثيرا، فمشع نهايشة
 سبعينات القرن الماطضي دبدأت شركات في إنتاج دبرمجيات غير حششرة ل يتششاح لمسششتخدميها الطضششطلع علششى أكوادهششا
 المصشششدرية، لوهشششو مشششا دفشششع ريتششششارد سشششتولمان لوآخريششش�ౡن ممششش�ౡن يؤمنشششون دبحريشششة السشششتخدام أن يقومشششوا دبإنششششاء مؤسسشششة

".البرمجيات الحرة "
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دبداية  استخدام النترنت كوسيلة لحرية الرأي لوالتعبير دبدأ مع 
دبدايششة ظهور البريششد اللكترلونششي، حيششث اسششتخدامه الفراد فششي 
إنشاء لرسال مقالتهم آرائهم لوتبادلها لومشاركتها مع معارفهم، 
لومششششششششع التطور ظهرت المجموعات البريديششششششششة لوالتششششششششي مكنششششششششت 
المسشتخدمي�ౡن مش�ౡن مشاركشة المحتوى دبشكشل أفضشل، لومشع ظهور 
المنتديات اللكترلونيشششة لحقشششا أصشششبحت منصشششة هامشششة للنقاشات 

.على اختل ف مجلتها لوموطضوعاتها

مششششششششع تطور الويششششششششب لومفهومششششششششه ظهرت تقنيات أخرى مكنششششششششت 
المسششتخدمي�ౡن  مشش�ౡن أدلوات تسششاعدهم دبسششهولة علششى نشششر المحتوى 
الذي يريدلونشششه لومشاركتشششه علشششى نطاق لواسشششع، المدلونات لومواقشششع 

مشاركة الفيديو لولحقا الشبكات الجتماعية لومواقع التدلوي�ౡن

لمواط�ౡن ا صحافة 
المصششششطلح يدل علششششى الصششششحافة التششششي يصششششنعها 
المواطنون ، لوالفرق دبينهشششششششششا لودبيششششششششش�ౡن الصشششششششششحافة 
التقليديششة فششي أششن الصششحافة التقليديششة يقوم عليهششا 
مؤسسة لو موظفون يتولون خرلوج هذه الصحيفة ، 
أمششا فششي الصششحافة الشعبيششة فيمكنششك أششن تلتقششط 
صورا ألو تكتب رأيك كما تشاء لوتقوم دبنشرها 
على النترنت فيقرئها آخرلون لويتفاعلون معاها ، 
المدلونات لوالصششفحات الخباريششة علششى الشبكات 
الجتماعيششششة تعتششششبر أمثلششششة عمليششششة علششششى صششششحافة 

.المواط�ౡن
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 لول يقتصر مفهوم المصادر الحرة فقط على البرمجيات، لكنة يمتشد ليششمل أيضشا العتشاد لوالمحتشوى الرقمشي ، فهنشاك
المصدر اد حر  عت ل  ، لوالذي يمك�ౡن أن يتشم تعريفشة دبأنشة العتشاد الشذي يمكش�ౡن مسشتخدمة الحصشول مخططشاته لوقائمشةا

 مكونششاته اللوليششة لو لومخطششط اللوحششة اللكترلونيششة المطبوعششة، أي أنهششا تششوفر المعلومششات الششتي تلششزم أي مشش�ౡن مسششتخدمي
.العتاد تطويره ليناسب احتياجاته 

 أما فيما يتعلق دبالنشر الرقمي، فهناك المحتوى الحر،  لوهو مصطلح يمك�ౡن إطلقه على أي عمل إدبششداعي ل يحشد مش�ౡن
 القششدرة علششى اسششتخدامه ألو نشششرة ألو تطششويره، لوهنششاك عديششد مشش�ౡن رخششص النشششر الششتي يمكشش�ౡن تصششنيفها كرخششص للنشششر

.الحر مثل رخصة  جنو للوثائق الحرة  " "

:حريات أساسية4لوفي العموم ل يتم إطلق مصطلح البرمجيات الحرة إل على البرمجيات التي تتيح 

ة  لحري ا امج، لي غرض كان  لبرن ا ( حرية تشغيل  -0.(

 ردبمششا تبششدلو حريششة تشششغيل البرنامششج لي غششرض شششيئ دبششديهيا، لكشش�ౡن فششي الواقششع هنششاك الكششثير مشش�ౡن الشششركات
.لوالحكومات تضع قيودا حول دبعض أغراض التشغيل

ة  الحري تك  ليعمل لوفق رغبا ه  ل عدي مج، لوت برنا ل ا ( حرية دراسة كيفية عمل  -1.( 
 لكششي نعتششبر دبرنامجششا مششا أنششة دبرنامششج حششر، يجششب أن يكششون كششل المسششتخدمي�ౡن قششادري�ౡن علششى الحصششول علششى الشششفرة
 المصششدرية للبرنامششج، لوهششي مجموعششة الكششواد البرمجيششة الششتي يقششوم عليهششا البرنامششج، هششذا يمكشش�ౡن المطششوري�ౡن أفششرادا ألو

.شركات م�ౡن إعادة تطوير البرنامج ليفي دبالغراض التي يحتجونها

 أهمية حرية الوصول للشفرة المصدرية للبرنامج أنها تعطششي البرمجيششة مزيششدا مشش�ౡن المششان لوالحمايششة، حيششث أن لوجششود أي
 ثغرة أمنية ل يتطلب لوقت طويل لكتشافها ألوحلهششا، لودبششالطبع هشذا يششؤثر جشدا علشى حمايشة خصوصششية المسشتخدم لوأمشان

.استخدامه لوالحفاظ على دبياناته

ة  لحري ا امج   برن ل ا تومزيع نسخ م�ౡن  دة  إعا ( حرية  -2.(

 تحفظ البرمجيات الحرة حريشة المسشتخدمي�ౡن فشي أن يقومششوا دبإعشادة نسششخ البرامشج لوتومزيعهششا، لودبالتششالي مزيششادة أكششبر فششي
 عدد المستفيدي�ౡن م�ౡن هذه رخصة جنو للوثائق الحرة البرمجية، لوهششذه النقطششة هامشة جشدا فششي مبشدأ إتاحششة التكنولوجيششا،
 فالمجتمعات على اختل ف مستوياتها القتصادية ليست دبالضرلورة قادرة على شراء أنظمة تشغيل ألو دبرمجيششات دبأسششعار

.مرتفعه لول يمتلكون حتى حق تومزيعها مرة أخرى

ة  لحري ا ة للخري�ౡن  ل َّد لمع ا تومزيع نسخ م�ౡن إصداراتك  ة  ( حري -3.( 
 عند امتلك مستخدم الشفرة المصدرية لبرمجية معينة يمكنه أن يقوم دبتطوير هذه البرمجيششة لتعمششل دبشششكل أفضششل

أمثلة على البرمجيات الحرة .ألو يزيد إمكاناتها لوكفائتها، هذا هو المراد م�ౡن الحرية الخيرة
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لبرمجيات لحرةا ا  
مؤسشسة الشبرمجيات الحرة فإشن هذا المصشطلح  "حسشب  "

.يطلق على البرمجيات التي تحترم حرية المستخدمي�ౡن لوالمجتمع 

دبصششورة تقريبيششة، يملششك المسششتخدمون الحريششة فششي تشغيششل لونسششخ 
.لوتومزيششع لودراسششة لوتعديششل لوتحسششي�ౡن الششبرمجيات مششع هذه الحريات، 

سشواء الفراد أشلو المجموعات دبمشا يفعلشه  )يتحكشم المسشتخدمون  )

"البرنامج لهم

لحرة  ا برمجيات  ل ا مؤسسة 
هششي مؤسششسة غيشر ردبحيششة قام ريتشارد سشتولمان  

دبهد ف دعشششششششم لوتشجيششششششع  1984دبتأسششششششيسها عام 
الشبرمجيات الحرة، لوتعمشل المؤسشسة علشى أكثشر 
لوهشو مشرلوع   جنشو "مش�ౡن مشرلوع، أهمهشم مشرلوع  "

نظام تشغيششل حششر دبالكامششل، كمششا أششن المؤسششسة 
تقوم الششن دبتقديششم السششتشارات لوإعداد التقاريششر 

.حول ماتعلق دبالبرمجيات الحرة
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.هناك عدد كبير م�ౡن البرمجيات الحرة تشمل جميع المجالت لوإحتاجات المستخدمي�ౡن لوالمطوري�ౡن لوالمؤسسات

لينكششس لوالششذي يحتششوى علشى عششدد مشش�ౡن التومزيعششات المشششتغلة كششألودبنتو، فششي  /في أنظمة التشغيل يوجد نظام تششغيل جنششو
 لوفششي دبرامششج FireFox لوفششي دبرامششج المتصششفحات يوجششد  دبرنامششج Libreofficeمجششال العمششال المكتبيششة يوجششد حزمششة 
  كما يوجد عشدد مش�ౡن لغشات البرمجشة الشتي تعتشبر لغشات دبرمجيشة حشرة مثشلGIMPالجرافيكس لوالتصميم يوجد دبرنامج 

.Pythonلغة 

الحر المحتوى
 تنالول المحتوى هو تنالول للترخيص الذي يتم نشر المحتوى تحت رخصشته، دبمعنشي أدبسشط  هشو القواعشد المنظمشة للنششر

.لوالتومزيع لوالستخدام ألو التطوير

ائق جنو رخصة وث ل الحرة ل
 هي رخص للنشر صممتها مؤسسة البرمجيات الحرة، لوهذه الرخصة تعطي القارئ حششق النسششخ لوإعششادة التومزيششع لوتعششديل
 المحتوى لواستنباط أعمال أخرى مش�ౡن المحتشوى المنششور، لويجششد دبهششذا الشترخيص أكشثر مش�ౡن يؤكشد علشى حريشة القششارئ

:منها

الدبداعي المشاع رخص
رخص المشاع الدبداعي تحالول تعطي القششارئ دبعششض مشش�ౡن الحقششوق لوالحريششات "دبعض الحقوق محفوظة هذا ملخص  " " " 
 في استخدام المحتوى المنشور تحت تراخيصها، لوهذا النشوع مش�ౡن الشتراخيص انتششر مشؤخرا دبششكل لواطضشح لوتشم تشوطي�ౡن

.الرخصة في  كثير م�ౡن الدلول
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المحتوي الحر هو مصطلح يطلق على أي نوع م�ౡن أنواع المعلومات 
الوظيفيشة أشلو العمال الفنيشة أشلو أشي نوع مش�ౡن المحتوى الدبداعشي لول 
غيششر منتجيششه علششى  -يوجششد قيود كششبيرة تحششد مشش�ౡن قدرة الخري�ౡن -

استخدامه لوتومزيعة ألو إنتاج أعمال مبينة ألو مستنبطة منة ألو مبنية 
.عليه دبحيث يشكل جزءا ألو مكونا منها

هناك أكثششر مششش�ౡن رخصشششة يمكششش�ౡن أشششن نوصشششفها دبأنهشششا تتيشششح حريشششة 
و للقارئ، سشششنتنالول إثنيششش�ౡن مششش�ౡن أشهشششر التراخيشششص،  ش ة جنش ش رخصش
ع الدبداعي المشا ، لورخص  الحرة ئق  ا ث و ل .ل

شعار مشرلوع جنو

 منشور يجشب أشن ينسشب لمؤلفشه الصشلي لوفشي حالشة التعديشل ينسشب العمشل المحتوى
.للمؤلف الحالي لوالمؤلفي�ౡن السادبقي�ౡن

رخصشة جنشو  "فشي حالشة اشتقاق أشي عمشل جديشد مبنشي علشى محتوى منشور تحشت 

.للوثائق الحرة يجب أن ينشر العمل جديد أيضا تحت نفس الترخيص "

رخصشششة جنشششو للوثائششق الحرة أشششن يسششتخدم  "ل يمكششش�ౡن لششي عمشششل منشور تحشششت  "

إدارة الحقوق الرقميشششة لعاقشششة تومزيشششع أشششلو تعديشششل  "التحكشششم اللكترلونشششي مثشششل "

.المحتوى الحر

رخصة نشر
مصطلح يطلق على مجموعة البنود التي تحدد  

حقوق المؤلف ألو مبدع أي عمل، لوهذه البنود 
تتضم�ౡن دبشكل أساسي حدلود نسخ العمل ألو 
عادة طبعة ألو استخدامه في العمال التجارية 

ألو الغير تجارية ألو تطوير العمل ألو العتماد 
.عليه في أعمال أخرى
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اشتقاق دبل 
ّنفات مشششتقة منششه ّنِف فششي نسششخ طبششق الصششل لو ل يحششق لششه عمششل مصشش َ  .يحششّق للُمرّخششِص لششُه نسششخ لو تومزيششع لو عششرض المصشش

لمثل ا دب ترخيص  ل ا
ّنفات ّنِف لو عمششل مصششنفات مشششتقة منششه دبشششرط تومزيششع النسششخ ألو المصشش َ  يحششّق للُمرّخششِص لششُه نسششخ لو تومزيششع لو عششرض المصشش

ّنُف الصلي َ .الُمشتَّقة دبذات الرخصة الُمرَّخُص دبها الُمص

اد عت ل المصدر حر ا
  الششذي يقششدم للمسششتخدمي�ౡن لوالمطششوري�ౡن دبنفششس الحريششات الششتي تتمتششع دبهششاHardwareالعتششاد مفتششوح المصششدر هششو العتششاد

 البرمجيات الحرة، في الواقع هو جزء م�ౡن ثقافة المصششادر الحششرة، دبشششكل أكشثر تخصيصشا يمكش�ౡن تعريششف العتششاد حششر
 المصششدر علششى أنششه العتششاد الششذي يمكشش�ౡن مسششتخدمة الحصششول مخططششاته لوقائمششة مكونششاته اللوليششة لو لومخطششط اللوحششة

.اللكترلونية المطبوعة، أي أنها توفر المعلومات التي تلزم أي م�ౡن مستخدمي العتاد تطويره ليناسب احتياجاته

12

شعارات المشاع الدبداعي

 أكثشششششر مششششش�ౡن مشرلوع تشششششم إطلقشششششه كعتاد حشششششر هناك
مشرلوع أردلوينشششو لوهشششو عبارة عششش�ౡن  "المصشششدر، أشهرة  "

دبوردة إلكترلونيشششة يمكششش�ౡن تطويرهشششا لواسشششتخدمها فشششي 
مشاريشششع التحكشششم اللشششي دبصشششورة سشششهلة لودبسشششيطة عششش�ౡن 
طريشق لغشة دبرمجشة مفتوحشة المصشدر، لودبالطبشع يمكنشك 
أششششن تضطلششششع علششششى التصششششميمات الهندسششششية لوالشفرات 

.المصدرية لهذه البوردة

ة ّنسَب ِ ل ا
ّنِف لو عمششل مصششنفات  َ يحّقشش للُمرّخِصشش لُهشش نسششخ لو تومزيششع لو عرض المصشش
مشتقشة منشه دبشرط ذكشر اسشم المؤلشف الصشلي علشى النحشو الذي ُيحدده 

.المؤلف

تجارّي ل ا ُر  غي
ّنِف لو عمششل مصششنفات  َ يحّقشش للُمرّخِصشش لُهشش نسششخ لو تومزيششع لو عرض المصشش

.مشتقة منه دبشرط كون ذلك لغير الغراض التجارية

توطضيح حول العتاد مفتوح المصدر
هناك معالجات لومتحكمات لوحواسشششششششيب مفتوحةهناك 
معالجات لومتحكمات لوحواسيب مفتوحة المصدر، على 

لوالتششي  RepRapسششبيل المثال الطادبعششة ثلثيششة الدبعاد 
تمكنك م�ౡن طباعة نماذج دبلستيكية، يمكنك معرفة 

 www.reprap.org:المزيشششششششد عنهشششششششا عشششششششبر الرادبط
أردلوينشششو تسشششتخدم فشششي التحكشششم لويمكششش�ౡن  "لومشرلوع  "

تطويرها لواستخدامها دبحرية تامة، لويمكنك الطضطلع 
لوالتعديل على التصميمات الهندسية لوالشفرة المصدرية 
الخاصشة دبهشا، لويمكنشك الطضطلع علشى تفاصشيل أكثشر 

www.arduino.ccحول المشرلوع
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دة ما ل ،  15     ا ر تطوير،     ..الدبتكا ل داع     ا   الدب

Digital  إدارة الحقشششوق الرقميشششة، مصشششطلح مشششترجم عششش�ౡن النجليزيشششة  Rights Managementلوالمصشششطلح يوصشششف ، 
 مجموعة م�ౡن التقنيات التي تمك�ౡن شركات البرمجة لوتصنيع العتاد لوالناشري�ౡن م�ౡن فرض قيود على المسششتخدمي�ౡن فششي

.استخدام منتجاتهم

إدارة الحقشوق الرقميشة ُيطلشب منشه تنششيط البرنامشج عش�ౡن "عندما يقوم مسشتخدم دبتثشبيت دبرنامشج يسشتخدم أحشد تقنيشات " 
إدارة الحقوق الرقمية ".طريق النترنت، هذه أحد المثلة على إدارة  "

 يشششرى كشششثيرلون أن المصشششطلح ل يعشششبر عششش�ౡن حمايشششة الحقشششوق الرقميشششة دبقشششدر مشششا يهتشششم دبتقييشششد حريشششة اسشششتخدام لوالتمتشششع
.دبالتكنولوجيا

"إدارة الحقوق الرقمية يمكنها أيضا أن تطبق على الكتب اللكترلونية، حيشث يتشم منششع إعشادة النششر، ألو اسششتخدام " 
النسخ لواللصق ألو استخدامها م�ౡن قبل أكثر م�ౡن شخص، قس على ذلك الموسيقي لوحتى العتاد لوغيرها .النصوص " "

ه   ت يقا لعلمي لودبتطب ا تقدم  ل ا ئد  دبفوا ع  يتمت   أن 

أن يششارك فششي الحيششاة15في المادة   " م�ౡن العهد الدلولي الخاص دبالحقوق القتصششادية لوالجتماعيشة لوالثقافيشة، يششأتي نششص
لوالسششؤال، كيششف يتمتششع الفششراد دبفوائششد التقششدم العلمششي أن يتمتششع دبفوائششد التقششدم العلمششي لودبتطبيقششاته "الثقافيششة لونششص  " " 
 لوتطبيقششاته لوهششم غيششر قششادري�ౡن علششى معرفششة كيششف تعمششل التطبيقششات التكنولوجيششة الحديثششة، ألو كيششف يواجهششوا القيششود

.المفرلوطضة على الستخدام، دبخل ف العوامل القتصادية الخرى التي تقف حائل طضد  التاحة لوطضد التطور لوالتعلم

مؤسسششة البرمجيششات الحششرة أن الضششرر النششاجم عشش�ౡن لوجششود البرمجيششات الحتكاريششة "يششري ريتشششارد سششتولمان مؤسششس  " 
:البرمجيششات غيششر الحششرة تقششع علششى ثلث مسششتويات عششدد مسششتخدمي�ౡن أقششل، ل يمكشش�ౡن تطششوير البرمجيششة لول إصششلح ( ) 

.عيودبها، ل يمك�ౡن لحد أن يتعلم أي شيئ منها
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لعهد ةا في ثقا ل ا لو ة لوالجتماعية  دي القتصا لحقوق  ا دب الخاص  لدلولي  ا  
دة  ما ل 15ا

:تقر الدلول الطرا ف في هذا العهد دبأن م�ౡن حق كل فرد. 1

. أ   أن يشارك في الحياة الثقافية

.ب  أن يتمتع دبفوائد التقدم العلمي لودبتطبيقاته

.ج   أن يفيد م�ౡن حماية المصالح المعنوية لوالمادية الناجمة ع�ౡن أي أثر علمي ألو فني ألو أددبي م�ౡن صنعه

 تراعشي الدلول الطرا ف فشي هذا العهشد، فشي التدادبيشر التي ستتخذها دبغيشة طضمان الممارسشة الكاملشة لهذا الحشق، .2
.أن تشمل تلك التدادبير التي تتطلبها صيانة العلم لوالثقافة لوإنمائهما لوإشاعتهما

.تتعهد الدلول الطرا ف في هذا العهد دباحترام الحرية التي ل غنى عنها للبحث العلمي لوالنشاط الدبداعي. 3

 تقششر الدلول الطرا ف فششي هذا العهششد دبالفوائششد التششي تجنششي مشش�ౡن تشجيششع لوإنماء التصششال لوالتعالون الدلولييشش�ౡن فششي .4
.ميداني العلم لوالثقافة
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 ما ذكرة ستولمان يمك�ౡن تطبيقه دبشكل ألوسشع علشى المجشالت الرقميشة الخشرى، مثشل القيشود علشى الكتشب الرقميشة،
 تششؤثر هششذه القيششود علششى عششدد المسششتفيدي�ౡن مشش�ౡن المعلومششات المقدمششة فششي الكتششب، لومششع التطششور لولوجششود عششدد طضششخم مشش�ౡن
 الكتششب الرقميششة الن فالموطضششوع أصششبح أكششثر خطششورة خاصششة فششي دلول العششالم الثششالث ألو الفششراد ذلوي المكانيششات

.القتصادية المحدلودة

 علششى مسششتوى البرمجيششات المششر ل يحتششاج لتوطضششيح، فكيششف لي مبرمششج أن يقششوم دبتطششوير دبرنامششج لوهششو ل يمتلششك حششق
 الحصول على أكوادة البرمجية، لوهذا حتما سينعكس سلبا على مستوى التقدم التكنولوجي، فالتقدم مبني على مششا
 لوصششل إليششه آخششرلون لول يمكشش�ౡن أن يقششوم التقششدم قائمششا مشش�ౡن الصششفر، لوإل سششيكون مجششرد إعششادة اخششتراع الدراجششة، هششذا
 دبالطضافة إلى أن تمكي�ౡن المطوري�ౡن لوالمبرمجي�ౡن م�ౡن الحصول على الكود المصدري للبرمجيات، حتما سششيؤثر إيجادبششا
 على إمكانيات هذه البرمجيات، حيث سيكون أي مش�ౡن المطشوري�ౡن لوالمشبرمجي�ౡن المسشتخدمي�ౡن للبرمجيشة قشادري�ౡن علشى
 حل جميع عيودبها، ألو تطويرها لتناسب احتياجات مختلفة ألو حتى استخدام أكوادها لبناء دبرمجيات أخرى، دببساطة ل�ౡن

.يكون هناك مجال للدبتكار، التطوير الدبداع

 لذا فإن لوجود قيشود علشى اسشتخدام التكنولوجيشا الحديثشة، لوالمحتويشات الرقميشة، هشي فشي الحقيقشة مثبشط لوسشالب لحشق
الفراد في أن يتمتعوا دبفوائد التقدم العلمي لودبتطبيقاته

 رغم السلبيات التي ظهرت لول مزالشت تظهشر كأحشد أعشراض القيشود علشى اسشتخدام البرمجيشات لوالمحتشوي الرقمشي، إل
 أنششه لحقششا سششتؤدي هششذه القيششود إلششى القضششاء علششى الدبششداع لوالتطششور، دبششل لوتقليششل أعششداد المسششتخدمي�ౡن لوالمسششتفيدي�ౡن مشش�ౡن

.التكنولوجيا

إدارة  "فششي السششنوات الخيششرة دبششدأت كششبرى الشششركات المصششنعة للبرمجيششات لوالمحتويششات الرقميششة دباسششتخدام تقنيششات 
 "الحقوق الرقمية مستقبل سيؤثر هذا على عشدد المسشتخدمي�ౡن، فاللوطضشاع القتصشادية لش�ౡن تسشمح لكشثيرلون دبالحصشول

.على نظام تشغيل ألو دبرمجيات مقادبل كومة م�ౡن الدلولرات

 كمششا أن اعتمششاد دلول العششالم الثششالث خلل عشششرات السششنوات علششى دبرمجيششات لوتقنيششات غيششر حششرة، لويتششم اسششتخدامها عشش�ౡن
إدارة الحقششوق لشش�ౡن يتمششر كششثيرا، فتقنيششات  الغيششر مصششرح دبششه مشش�ౡن الشششركات المنتجششة "طريق إعادة النسخ الغير قانوني ( ) 

.الرقمية ستقلل م�ౡن فرص هذا النسخ قريبا، لوقتها ل�ౡن يحصل على التكنولوجيا إل م�ౡن يمتلك ثمنها "

 عامل اللغة لواحد م�ౡن أهم العوامل التي يمكنها أن تؤثر إيجادبا في مزيادة أعشداد مسشتخدمي التكنولوجيشا لوالبرمجيشات،
البرمجيات الغير حرة ل يتاح لي مطور مستخدم أن يقوم دبتحويل لغة هذه البرمجيات إلى لغتشه المحليشة، "لوفي حالة  " 
 لك�ౡن في حالة المصادر الحرة، يمك�ౡن للمطششوري�ౡن لوالمشبرمجي�ౡن أن يقومشوا دبهشذا، لوهشو مشا يششؤدي لحقششا لسشهولة التعامششل
 مع البرمجية لومزيادة مستخدميها، تخيل أن دلول تصل فيهششا نسششبة الميششة لكششثر مشش�ౡن نصششف سششكانها، كيشف سششيكون

.تعاملها مع تكنولوجيا لودبرمجيات ناطقة دبغير لغتها

14
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لمصادر لمراجع لوا ا

Electronic   مؤسسي لوأحد أمريكي لوكاتب شاعر دبارل، دبري جون .1 Frontier Foundation

ترجمة للقضاء استقلل إعلن.2  http://bit.ly/XxQkKd غردبية أحمد -السبراني

شركة التقرير.3 http://www.google.com/transparencyreport/?hl=ar جوجل -الشفافية

http://www.gnu.orgموقع مشرلوع نظام تشغيل جنو .4

http://creativecommons.org موقع رخص المشاع الدبداعي.5

6.    Why Software Should Be Freeريتشارد ستولمان-
http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
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ة لرقمي ا لحريات  ا مج  ا دبرن ع�ౡن 

 يعمل دبرنامج الحريات الرقمية دبمؤسسة حرية الفكر لوالتعبير، على الدفاع ع�ౡن حق الفششراد فششي الوصششول إلششى
 لواسششتخدام لوإنشششاء لونشششر محتششوى رقمششي، لواسششتخدام أي حواسششيب ألو أجهششزة إليكترلونيششة، ألو دبرمجيششات ألو شششبكات

.اتصالت سلكية لولسلكية

 لويأتي اهتمام مؤسسة حرية الفكر لوالتعبير دبالحريششات الرقميشة، مش�ౡن ارتباطهششا دبكشثير مشش�ౡن الحقشوق لوالحريششات
 الخرى التي تدخل في نطاق اهتمام المؤسسة، كالحق في المعرفة لوحرية العلم، لوحرية الرأي لوالتعششبير، لوالحريششات

.الكاديمية

برنامج ل ل مة  عا ل ا الهدا ف 

لرقمية     ا الحقوق  ومات حول  لمعل ا تاحة  إ
     يعمل البرنامج على إتاحشة المعلومشات حشول مفشاهيم الحريشات الرقميشة لومبادئهشا، مش�ౡن خلل إصشدار مشواد مطبوعشة ألو

.تنظيم لقاءات عامة

نوني قا ل ا لدعم  الحريات لوا ة  ي حما
     العمششل علششى حمايششة حريششات مسششتخدمي لوسششائل التصششالت، مثششل الحششق فششي التعششبير لوالحششق فششي الخصوصششية لوحمايششة
 .البيانات، لوحرية تشدالول المعلومشات لوالعمشل علشى لوقشف كشل أششكال الرقادبشة ألو الملحقشة المنيشة ألو القانونيشة لي مش�ౡن

.مستخدمي النترنت ألو أي لوسيلة اتصالت أخرى

الحرة در  لمصا ا فة  ثقا نشر 
 يعمل البرنامج على نشششر ثقافشة المصشادر الحشرة فشي إنتششاج المحتششوى اللكششترلوني ألو البرمجيششات، لورفششع الششوعي

.لوتشجيع العتماد على رخص المصادر المفتوحة في النشر اللكترلوني دبمختلف أنواعه

د الفرا تمكي�ౡن 
 يسعى البرنامج لتمكي�ౡن الفراد مش�ౡن حقشوقهم الرقميشة عشبر الضشغط لتحسشي�ౡن الجشوانب السياسشية لوالتششريعية المنظمشة

.لقطاع التصالت لوتكنولوجيا المعلومات في مصر

ة ديوي لرا ا لموجات  ا لترددي  ا الطيف  م  استخدا احة  ت )إ )

راديو الهواة لومششا يرتبششط دبهششا "العمل على إطلق حرية استخدام الموجات الراديوية، خاصة فيما يتعلق دبإنشاء  " 
م�ౡن حرية التعبير لوحرية العلم، لودعم العلم المجتمعي لوالمحلي
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