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متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت .وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على
الصعيد العاملي.
وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ) (WTSAاليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.
وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم  1الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC
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مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء ان هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي اسبق ان االحتاد الدويل لالتصاالت.

القـرار ( 90احلاااات)2016 ،
المصادر المفتوحة في قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
(احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تذ ّكر
أ)

بالفقرة 10ه) والفقرة 23س) ان خطة عال جنيف للقاة العاملية جملتاع املعلواات )(WSIS؛

ب)

بالفقرة  (29ان التزام تونس للقاة العاملية جملتاع املعلواات؛

ج)

بالفقرة  (49ان برنااج عال تونس بشأن جمتاع املعلواات للقاة العاملية جملتاع املعلواات؛

د)

املتقداة؛

بالقرار
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اجع يف احلاااات )2016 ،هلذه اجلاعية ،بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان النااية 1والبلدان
(املر َ

اجع يف ديب )2014 ،للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت الذي قرر فيه املؤمتر أن يدعو الدول األعضاء إىل
ه)
بالقرار ( 58املر َ
تعزيز البحث والتطوير واالضطالع به ان أجل اعدات وخداات وبرجميات ميكن النفاذ إليها ان خالل تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت،
اع الرتكيز على الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر واملعدات واخلداات ايسورة التكلفة،

تقرر
أن يواصل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت العال بشأن ازايا وعيوب تنفيذ اشاريع املصادر املفتوحة فياا يتعلق بعال قطاع
تقييس االتصاالت ،حسب االقتضاء،

تكلف مجيع جلان الدراسات ذات الصلة يف قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ،يف حدود املوارد املالية املتاحة
بتوفري اسامهات استجابة الستفسارات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة على النحو املدرج
1
يف التقرير الثاان للفريق ،يوليو 2016؛
بالنظر يف نواتج الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة ،ان أجل دراسة قياة استخدام املصادر
2
املفتوحة يف تطوير تطبيقات ارجعية لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت ،حسب االقتضاء؛
3

بالنظر يف نتائج الدراسات الواردة يف الفقرة "تكلف  "2أعاله ان أجل اواصلة استخدام املصادر املفتوحة حسب االقتضاء؛

بدعم استخدام اشاريع املصادر املفتوحة يف عالها ،اع اراعاة نتائج دراسة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت،
4
حسب االقتضاء؛
5
1

مبواصلة العال اع اشاريع املصادر املفتوحة،
تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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1

تكلّف ادير اكتب تقييس االتصاالت
بتوفري التدريب فياا يتعلق باملصادر املفتوحة (اثالً املواد التعلياية واحللقات الدراسية وورش العال) للاشاركني يف أعاال
1
قطاع تقييس االتصاالت بالتعاون اع جمتاعات املصادر املفتوحة واكتب تناية االتصاالت ،اع اراعاة هدف قطاع تقييس
االتصاالت لسد الفجوة التقييسية :الفجوة الرقاية بني اجلنسني والقيود اخلاصة مبيزانية االحتاد؛
2

برفع تقرير إىل الفريق االستشاري سنوياً بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار،

تكلّف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
مبواصلة تنفيذ نتائج التقرير الثاان للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة،

تدعو فريق العال التابع جمللس االحتاد واملعين باملوارد املالية والبشرية
إىل تقييم اآلثار املالية احملتالة على االحتاد املرتتبة على تنفيذ هذا القرار،

تدعو أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت
إىل املسامهة يف تنفيذ هذا القرار.
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