
استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لمعالجة مسألة تغير المناخ



ملخص
يمكن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعدد من الطرائق لتلبية متطلبات الركائز الرئيسية 
الثالث لخطة عمل بالي الناشئة عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف في ديسمبر 2007: تعزيز 

العمل بشأن التكيف، والعمل التعاوني لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري، واإلجراءات 
المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تعالج هذه 
المسائل والمشاكل التي تواجهها جميع البلدان (ال سيما البلدان النامية) فيما يتعلق بتغير المناخ. 

ويمكن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتخفيف من تأثير قطاعات أخرى على 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ. ويرد وصف 

هذه التأثيرات في هذه الورقة.

شكر وتقدير

أعد نص هذه الورقة فريق خرباء بقيادة كيث ديكرسن 
 (Telefónica) يضم دانييال توريس (Climate Associates)

وجان مانويل كانيه (France Telecom) وجون مسيسيكالس 
 (Climate Associates) وديف فولكنر (Research in Motion)

وكريستنيا بوييت وألكسندر فاسيليف (االحتاد الدويل لالتصاالت).

وقد استفاد التقرير من املسامهات والتعليقات اليت قدمها العديد من الناس 
الذين ندين هلم بالشكر. ويود املؤلفون من بني أفراد آخرين، أن يوجهوا 

الشكر إىل السيد أمحد زيدام، رئيس جلنة الدراسات 5 التابعة لقطاع 
تقييس االتصاالت والسيد رينهارد شول (االحتاد الدويل لالتصاالت) 

واألعضاء التالية أمساؤهم من فريق العمل املعين بتغري املناخ التابع للمبادرة 
 ،(Telekom Italia) العاملية لالستدامة اإللكرتونية: دانيلو ريفا

 ،(Alcatel-Lucent) وكاترينا ديسرتي كوشران ،(BT) وغابرييل جنيري
وإميلي بارتون (Motorola)، وداريل ستيكلر (Cisco)، وتوم أوكراسنكي  

 ، (Deutche Telecom) ورينر ليمك ،(Alcatel-Lucent)

 ،(Bakrie Telecom) وغالو نيفتيتا ،(Vodafone) ونيكوال وودهيد
 ،(Bell) وفرانسوا دالب ،(Belgacom) ولوييك فان كاتسم

وسفني دريلنبورغلليفد (KPN)، ورومان مسيث (AT&T)، ودانييل هاردر 
(Microsoft)، وآندرو كالرك (NSN)، ودومينيك روش 

.(T-Mobile) وشي باك ،(OTE) وكاترين برييسي ،(France Telecom)

واملؤلفون ممتنون أيضاً ألعضاء جلنة املبادرة العاملية لالستدامة 
م التفصيلية وهم كاآليت: لويس نيفيس  اإللكرتونية عن تعليقا

(Deutsche Telekom)، ومايكل لوش (Motorola)، وماركوس تريو 

 ،(Verizon) وكريس لويد ،(Ericsson) وإلني فايدمان ،(Nokia)

 ،(Microsoft) وجون فاسالو ،(Telecom Italia) وفالفيو كوشيييت
ومالكومل جونسون (االحتاد الدويل لالتصاالت)، وسيلفيا غوزمان 

.(Telefónica)

وكل خطأ أو إغفال وارد يف هذا النص، يُنسب إىل املؤلفني. ونود أن 
نوجه الشكر إىل شركة Research in Motion اليت سامهت يف 

 Telefónica التصميم إىل جانب االحتاد الدويل لالتصاالت وشركة
وFrance Telecom اليت مسح لنا دعمها السخي جبعل هذه الورقة 

متاحة باللغات اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية والعربية والصينيـة.



1استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة مسألة تغري املناخ

”تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - تقود احلل“
يضم االحتاد الدويل لالتصاالت 192 دولة عضواً وأكثر من 700 عضو 
 (ITU-T) قطاع ومنتسب. وقطاعاتنا الثالثة هي قطاع تقييس االتصاالت

وقطاع االتصاالت الراديوية (ITU-R) وقطاع تنمية االتصاالت (ITU-D). ويلتزم 
االحتاد بصفته وكالة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، بالعمل بالشراكة مع منظمات أخرى للمسامهة يف 
مكافحة تغري املناخ.

وقدمت الندوات اخلمس بشأن "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري 
املناخ"، اليت عقدت آخرها يف القاهرة يف نوفمرب 2010، أمثلة حية عن الطرق 
ا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تؤدي دوراً هاماً يف خفض  اليت ميكن 
إمجايل انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وهي تشكل جزءاً من رؤيتنا للعمل 

الشامل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ واستجابة خلطة عمل 
بايل اليت تدعو إىل: تعزيز العمل بشأن التكيف، ومراعاة احتياجات البلدان النامية 
املعرضة بشكل خاص لآلثار السلبية املرتتبة على تغري املناخ، والعمل التعاوين للحد 
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري واختاذ إجراءات بشأن التخفيف من حدة 

تغري املناخ.

واستجابة لتوصيات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ بشأن احلاجة 
إىل احلد من االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس احلراري، فإن االحتاد مؤهل 

بشكل جيد لتوفري املعايري والسياسات املتفق عليها دولياً اليت ميكن للحكومات 
ودوائر صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تطبقها للتصدي لتغري املناخ. 

وجيري وضع منهجيات لتقييم التأثري البيئي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وكل معيار يتم تطويره، جيري التحقق منه اآلن من حيث كفاءة استخدام الطاقة. 
وميكن أن تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً رئيسياً من االلتزامات 

الوطنية خبفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وتدعم هذه الورقة البيان 
الصحفي املعنون "نداء االحتاد إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ: جيب أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً من 
احلل. ويدعو أعضاؤنا مندويب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ يف دورته السادسة عشرة إىل النظر يف اإلمكانات اهلائلة للحلول 
اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سبيل احلد من االنبعاثات يف 

مجيع القطاعات".

مالكومل جونسون 
مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

”تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - قوة من أجل التغيري“
إن أحدث النتائج املقدمة من علماء املناخ تنذر باخلطر. إذ ينمو تراكم غازات 

االحتباس احلراري يف اجلو بوترية أسرع مما كان متوقعاً أصالً. ويدعو العلماء 
واالقتصاديون وصناع السياسة إىل حتديد النسب املستهدفة النبعاثات الغازات 

بنسب تقل عن مستويات عام 1990 بنسبة 20% حبلول عام 2020. ويف إطار 
املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية كان هدفنا يتمثل يف تقدير انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري النامجة عن صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإتاحة 
فرص لكي تساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق اقتصاد أكثر 

فعالية. وقد قدمنا دراسة جدوى بشأن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
موجهة حنو املستقبل وتركز على االستجابة بسرعة للتحديات اليت يطرحها االحرتار 

العاملي. ولدينا أدلة تبني أن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دوراً 
رئيسياً يف إقامة جمتمع منخفض الكربون. وبتوفر السياسات الصحيحة، ميكن 
لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تؤدي دوراً أكرب يف إقامة جمتمع 

منخفض الكربون.

بغية تسخري التكنولوجيا لتحقيق كفاءة استعمال الطاقة، يتعني على قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يتصرف بسرعة لتوضيح ما ميكن القيام 

به، واحلصول على رسائل واضحة من صناع السياسة بشأن األهداف املنشودة 
ومواصلة االبتكار بشكل أساسي للحد من االنبعاثات. ويتعني اآلن علينا أن 

نكثف أعمالنا مع املنظمات يف اجملاالت الرئيسية الساحنة للفرص - السفر/النقل 
واملباين والشبكات وأنظمة الصناعة - للمساعدة على حتويل التخفيض احملتمل 
يف ثاين أكسيد الكربون إىل واقع. وسيشمل ذلك الفرص املتاحة بواسطة احلد 

من استخدام مواد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكفاءة استعمال الطاقة يف 
مجيع القطاعات والتكيف مع تغري املناخ. وجيب علينا أن نتعاون مع مندويب مؤمتر 

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ لضمان توفر األطر 
السياسية الصحيحة الالزمة لتنتقل بنا مجيعاً صوب اقتصاد منخفض الكربون من 

خالل إدراج صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املشاريع حبيث يتسىن 
تعظيم قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التخفيف و/أو التكيف مع 

تغري املناخ. وعالوة على ذلك، من خالل إشراك شركاء مناسبني من دوائر صناعة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وصناعات قطاعات أخرى يقدمون تقارير إىل 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية والدوائر احلكومية واملرافق العامة، ميكن تسخري كامل 
قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتصدي لتغري املناخ، سواء بالنسبة 

للبلدان املتقدمة أو النامية.

لويس نيفيس
(GeSI) رئيس املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية
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1.  مقدمة
”نعلم مجيعاً أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحدثت ثورة يف عاملنا... 

وتعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضاً يف غاية األمهية للتصدي 
للمشاكل اليت يواجهها كوكبنا: املخاطر اليت ميثلها تغري املناخ... ويف الواقع 
تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً من احلل. وُتستعمل هذه 

التكنولوجيات بالفعل للحد من االنبعاثات ومساعدة البلدان على التكيف 
مع اآلثار املرتتبة على تغري املناخ... وإن احلكومات والصناعات اليت تتبىن 

اسرتاتيجية للنمو املؤايت للبيئة ستحتل موقع الصدارة يف اجملال البيئي وستكون 
مبثابة قادة يف اجملال االقتصادي يف القرن احلادي والعشرين.“

بان كي-مون، األمني العام لألمم املتحدة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عبارة عن جمموعة من األجهزة واخلدمات 
اليت تقوم بالتقاط البيانات واملعلومات وإرساهلا وعرضها بشكل إلكرتوين. وهي 
ا وشبكات االتصاالت  تشمل احلواسيب الشخصية (PC) واألجهزة امللحقة 

ا ومراكز البيانات1. عريضة النطاق وأجهز

أفاد االحتاد الدويل لالتصاالت يف أكتوبر 2010 أن عدد مستعملي اإلنرتنت 
يف العامل تضاعف يف السنوات اخلمس املاضية وأنه سوف يتجاوز عالمة املليار 
الثاين يف 2010، حيث إن غالبية املستعملني اجلدد ينتمون إىل البلدان النامية. 

وارتفع عدد األشخاص الذين ميلكون النفاذ إىل اإلنرتنت يف املن زل من 1,4 
مليار يف عام 2009 إىل قرابة 1,6 مليار يف عام 2010، غري أن 13,5 يف املائة 
فقط من هؤالء ينتمون إىل البلدان النامية. واالختالفات اإلقليمية هامة جداً: 

إذ يتصل 65 يف املائة من األوروبيني باإلنرتنت مقابل 9,6 يف املائة فقط 
من األفارقة.

ومع التزايد السريع للمحتوى والتطبيقات ذات النطاق العريض املرتفع يف 
اإلنرتنت، يتزايد الطلب على توصيالت النطاق العريض ذات السرعات األكرب 

باعتبارها قوة حمفزة للنمو. وقد مسَّى األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 
السيد محدون توريه النطاق العريض "نقطة الرتجيح املقبلة، وهو التكنولوجيا 
املقبلة القادرة على حتقيق حتول حقيقي". إذ ميكن أن يولد النطاق العريض 

فرص العمل، ويدفع عجلة النمو واإلنتاجية، ويدعم القدرة التنافسية االقتصادية 
على املدى الطويل.

واعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد يف غواداالخارا يف أكتوبر 2010 
(PP-10) القرار 182 "دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

جمال تغري املناخ ومحاية البيئة"2. وحيدد هذا القرار احلاجة إىل مساعدة البلدان 
النامية يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتصدي لتغري املناخ 
وكلف االحتاد بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين مثل املبادرة العاملية 

لالستدامة اإللكرتونية من أجل تطوير أدوات لدعم البلدان النامية يف جمال 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

والدراسات اليت أجريت مؤخراً يف إطار 3GeSI SMART 2020 تبني بوضوح 
أن زيادة كفاءة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يؤدي إىل 

.(CO
2
e) وفورات هائلة يف مكافئ ثاين أكسيد الكربون

وميكن أن تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تغري املناخ بواسطة ثالث 
طرائق رئيسية:

خفض االنبعاثات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذاته من •  
خالل استعمال معدات وشبكات أكثر فعالية؛

خفض االنبعاثات وحتقيق كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعات أخرى، على •  
سبيل املثال، االستعاضة عن السفر وإحالل املواد اإللكرتونية حمل األشياء 

املادية (احلد من استخدام املواد)؛

مساعدة البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء يف التكيف مع اآلثار •  
السلبية لتغري املناخ باستعمال أنظمة تقوم على تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لرصد األحوال اجلوية والبيئية يف العامل.

2.  متطلبات خطة عمل بايل 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يرمي إطار نريويب4 املعتمد يف 2006 إىل مساعدة مجيع األطراف يف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ال سيما البلدان النامية مبا يف ذلك 

أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية لتحسني فهم وتقييم اآلثار 
ومواطن الضعف والتكيف، واختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري 

للتكيف العملي واالستجابة لتغري املناخ على أسس علمية وتقنية واجتماعية 
واقتصادية سليمة، مع مراعاة التغريات احلالية واملستقبلية وتغري املناخ. واالحتاد 
شريك يف برنامج نريويب وميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن 

ذا الصدد. يساعد بشكل كبري 

أعد مؤمتر األطراف الذي عقد يف ديسمرب 2007 (COP-13) خطة عمل 
بايل5. وهي تدعو إىل ما يلي:

تعزيز العمل بشأن التكيف، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية املعرضة •  
بشكل خاص لآلثار السلبية املرتتبة على تغري املناخ؛

العمل التعاوين للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري؛•  

إجراءات بشأن التخفيف من حدة تغري املناخ تشمل احلد من االنبعاثات •  
الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية.

وستبني هذه الورقة كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد 
على ذلك بواسطة كل إجراء من هذه اإلجراءات.

3.  اإلجراءات املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ
يشمل التكيف اختاذ إجراءات لتحمل اآلثار النامجة عن تغري املناخ على 
الصعيد احمللي أو على صعيد البلد. وتشمل أمثلة ذلك االستشعار عن 

بعد لرصد الكوارث الطبيعية مثل الزالزل وموجات املد وحتسني االتصاالت 
للمساعدة على التعامل مع الكوارث الطبيعية على حنو أكثر فعالية.

وتعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديداً أجهزة االستشعار عن بعد 
القائمة على الراديو، األدوات الرئيسية للمراقبة البيئية، ورصد املناخ والتنبؤ 

بتغري املناخ على املستوى العاملي. وتعد األنظمة احلديثة اخلاصة بالتنبؤ 
بالكوارث وكشفها واإلنذار املبكر القائمة على استعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أمراً ضرورياً إلنقاذ األرواح البشرية وينبغي نشرها يف البلدان النامية. 
وتسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإتاحة معلومات حيوية حول البيئة 
املتغرية للسكان الذين هم حباجة إىل املعلومات والتعليم للمساعدة على تلبية 
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االحتياجات األساسية مثل احلصول على الغذاء واملاء. ويف احلالة املثلى، ميكن 
حتقيق ذلك من خالل تكنولوجيات مراعية للبيئة يذكر منها على سبيل املثال 

األجهزة املتنقلة واحملطات القاعدة اليت تعمل بالطاقة الشمسية.

1.3  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لرصد البيئة/النظام 

اإليكولوجي يف العامل
يُتوقع ارتفاع يف متوسط درجة احلرارة يرتاوح بني 1,1 و6,4 درجة مئوية6 أثناء 

القرن احلادي والعشرين7. وستكون النتائج متفاوتة يف توزيعها، مع تعرض 
املناطق الساحلية املنخفضة للخطر بسبب ارتفاع مستويات البحر وتعرض 

إفريقيا جنوب الصحراء للخطر بسبب التصحر. وسيزداد عدد الالجئني بسبب 
التدهور البيئي وازدياد الضغط على مصادر املياه والنظم اإليكولوجية اهلشة. 

وتشمل أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستعملة لرصد البيئة واملناخ 
ونشر البيانات واإلنذار املبكر ما يلي:

سواتل األرصاد اجلوية اليت تتبع تقدم مستوى العواصف واألعاصري؛•  

رادارات األرصاد اجلوية اليت تتبع تقدم مستوى الزوابع والعواصف الرعدية •  
والسوائل املتدفقة من الرباكني وحرائق الغابات الرئيسية؛

أنظمة مساعدة لألرصاد اجلوية قائمة على الراديو جلمع البيانات املتعلقة •  
ا تكون الدقة احلالية واملزمعة  بأحوال الطقس ومعاجلتها، واليت من دو

للتنبؤات اجلوية مهددة بشكل كبري؛

أنظمة ساتلية لرصد األرض تسمح باحلصول على معلومات بيئية كتكوين •  
الغالف اجلوي (مثًال ثاين أكسيد الكربون والبخار وتركيز األوزون)، 

واملقاييس املتعلقة باحمليطات (درجة احلرارة وتغري مستوى سطح األرض)، 
ورطوبة األرض والغطاء النبايت مبا يف ذلك مراقبة الغابات والبيانات 

الزراعية وغريها كثري؛

األنظمة اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية الساتلية واألرضية وخمتلف أنظمة •  
االتصاالت الراديوية املتنقلة اليت تنذر عامة الناس بالظواهر اجلوية اخلطرية 

وتنذر الطيارين بالعواصف واالضطرابات؛

األنظمة الساتلية واألرضية املستعملة أيضاً من أجل نشر املعلومات •  
املتعلقة بالكوارث الطبيعية والكوارث الناجتة عن اإلنسان املختلفة (اإلنذار 
املبكر)، والتخفيف من اآلثار السلبية للكوارث (عمليات اإلغاثة يف حالة 

الكوارث).
وهذه األنظمة كلها تشكل نظام الرصد العاملي (GOS) - (الشكل 1). ونظام 

الرصد العاملي هو املصدر األويل للمعلومات التقنية بشأن الغالف اجلوي 
العاملي، وهو نظام مكون من أساليب معقدة وتقنيات ومرافق لقياس معايري 

األرصاد اجلوية والبيئية. وُيستخدم يف معظم البلدان. وتتمثل أكثر الفوائد جالء 
هلذا النظام يف احلفاظ على احلياة واملمتلكات من خالل كشف الظواهر اجلوية 

اإلطار 1: دراسة حالة بشأن نظام لإلنذار املبكر من أجل 
رصد الظروف املناخية يف إكوادور

أسفرت الفيضانات اليت تعرض هلا الساحل اإلكوادوري يف 2008 عن 
000 63 مليون هكتار من األراضي غري املنتجة وخسائر اقتصادية تقدر 

حبوايل 85 مليون يورو.

وقامت شركة رائدة لالتصاالت لبلدان أمريكا الالتينية باختاذ مبادرة 
لتطوير نظام لإلنذار املبكر للحد من آثار الكوارث الطبيعية، وذلك 

 (Niño) بالتعاون مع مؤسستني معنيتني برصد تأثري ظاهرة نينيو
يف إكوادور مها: مركز البحث الوطين لظاهرة النينيو واملعهد الوطين 

للهيدرولوجيا واألرصاد اجلوية. وأدى ذلك إىل تطوير نظام معلومات 
متنقل لإلنذارات املتعلقة باملناخ، يقوم بإنذار سكان منطقة الساحل 
اإلكوادوري بالكوارث املناخية باستعمال رسائل ترسل إىل هواتفهم 

م. احملمولة، حبيث يتسىن هلم نشر هذه املعلومة يف جمتمعا

اإلطار 2: االتصاالت املتنقلة من أجل إحداث ثورة يف رصد 
األحوال اجلوية يف إفريقيا

سيجري نشر 000 5 حمطة أوتوماتية لرصد األحوال اجلوية يف مواقع 
خلوية عرب إفريقيا اليت يوجد فيها اليوم أقل من 300 حمطة.

وهذا األمر سيزيد من دقة التنبؤات وتوفري املعلومات بشأن األحوال 
اجلوية عرب اهلواتف احملمولة للمستعملني واجملتمعات مبن فيهم املزارعون 

والصيادون يف املناطق النائية.

ويركز نشر هذه احملطة يف البداية على املنطقة الواقعة حول حبرية 
فيكتوريا يف كينيا ومجهورية تن زانيا املتحدة وأوغندا. وقد تضاعفت 
قدرة رصد األحوال اجلوية يف منطقة البحرية بعد تركيب أول 19 

حمطة أوتوماتية.9

الشكل 1: نظام الرصد العاملي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

املصدر: كتيب مشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية حتت عنوان 
”استعمال الطيف الراديوي لألرصاد اجلوية: األحوال اجلوية واملياه ورصد املناخ والتنبؤ به“8 

ساتل على مدار  قطيب ساتل مستقل بالنسبة 
إىل األرض

رادار لألرصاد
 اجلوية

حمطة
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حمطة يف األجواء
حمطة على سطح العليا

 األرض

سرب ساتلي

حمطة عوامة للبيانات
اخلاصة باحمليطات

سفينة 
لألرصاد اجلوية

طائرة

NMS
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ا مثل العواصف احمللية واألعاصري والزوابع  ا وإنذار الناس  القاسية والتنبؤ 
أو األعاصري املدارية والالمدارية. ويوفر هذا النظام بوجه خاص بيانات الرصد 

املتعلقة باألرصاد اجلوية الزراعية واألرصاد اجلوية اخلاصة بالطريان وعلم املناخ، مبا 
يف ذلك دراسة تغري املناخ والتغري العاملي. وتستعمل البيانات املستمدة من هذا 

النظام لدعم الربامج البيئية يف كل مكان.

تسمح أنظمة رصد البيئة بإنقاذ مئات األرواح البشرية كل عام. وتساهم املنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالت إىل جانب الوكاالت األخرى 
التابعة لألمم املتحدة واإلدارات واملنظمات يف زيادة تطوير هذه األنظمة. ففي 
حني أن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تركز جهودها على تلبية االحتياجات 
املتعلقة باملعلومات البيئية وموارد طيف الرتدد الراديوي املقابلة، يتوىل االحتاد 

الدويل لالتصاالت، بصفته مشرفاً دولياً على الطيف، توزيع الرتددات الراديوية 
الالزمة واملوافقة على املعايري 20 للسماح بالتشغيل اخلايل من التداخل لتطبيقات 

وأنظمة لالتصاالت الراديوية (أرض وفضاء) املستعلمة لرصد املناخ والتنبؤ به.

2.3  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة األمن الغذائي 

والنقل املائي والتزويد باملياه
يعّرض تغري املناخ نوعية املياه والغذاء وتوافرمها إىل اخلطر. فهو يتسبب 

يف زيادة تواتر وشدة العواصف وموجات احلر واجلفاف والفيضانات، مع 
التسبب يف تدهور نوعية اهلواء يف الوقت ذاته. وتكون اآلثار أكثر قسوة يف 
البلدان الفقرية. وحبلول 2020، ستتفاقم ندرة املياه بالنسبة ملا يقرب من ربع 
مليار من األفارقة ومن املتوقع أن تنخفض احملاصيل الزراعية يف بعض البلدان 

اإلفريقية إىل النصف12.

وتتمثل اخلطوة األوىل ملعاجلة األمن الغذائي يف رصد اإلمدادات الغذائية بشكل 
منتظم مبا يف ذلك وضع خريطة لإلنتاج الزراعي والنقص الغذائي.

ذا الشأن ما  وتشمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن استخدمها 
يلي10:

التوصيل من جهاز إىل جهاز (M2M) الذي يدعم البنية التحتية •  
لالستشعار عن بعد، مع أجهزة قياس راديوية عالية الوضوح وأجهزة قياس 

الطيف متوسطة الوضوح تستعمل لرصد املوارد الغذائية واملائية.

أجهزة حاسوب شخصية وأجهزة متنقلة وخمدمات وحواسيب كبرية وقواعد •  
بيانات الشبكة املستعملة من أجل حتليل األمن الغذائي ووضع مناذج 

وخرائط.

بنية حتتية لالتصاالت تشمل شبكة اإلنرتنت لتوزيع املعلومات على املزارعني •  
واملستهلكني.

ميكن أن يؤدي رصد الظروف البيئية والرتبة باستعمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إىل زيادة الرحبية واالستدامة يف جمال الزراعة. وميكن لتحسني 

إدارة املياه22 باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يؤدي إىل حتسني 
الكفاءة الكلية الستخدام املياه، مما يسمح بتحقيق وفورات كبرية واستعمال 

املوارد املائية بصورة أكثر استدامة.23

اإلطار 3: أنظمة رصد األغذية واإلنذار املبكر10 

GIEWS - النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية •  

والزراعة11 
FEWS NET - شبكة اإلنذار املبكر باجملاعة التابعة لوكالة التنمية •  

الدولية التابعة للواليات املتحدة12 
GMFS - الرصد العاملي من أجل األمن الغذائي13 •  

VAM - برنامج األغذية العاملي حتليل قابلية التأثر ووضع خرائطها14 •  

MARS FOOD - رصد الزراعة باستعمال االستشعار عن بعد  •  
15(EC/JRC)

EARS - حتليل البيئة واالستشعار عن بعد16 •  

AP3A - اإلنذار املبكر والتنبؤ باحملاصيل الزراعية •  

(CILSS/Agrhymet - الساحل، يف بعض البلدان اإلفريقية فقط)17 
SADC - نظام اإلنذار املبكر للجماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي •  

من أجل األمن الغذائي18 
DMC - مراكز مراقبة اجلفاف (SADC/IGAD) يف شرق إفريقيا •  

الوسطى19 
املصدر: الرصد العاملي من أجل األمن الغذائي

الشكل 2: خريطة إلدارة النيرتوجني من أجل القمح الشتوي 

املصدر: حل حتديات الزراعة الدقيقة23.
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وميكن استخدام الصور الساتلية والنظام العاملي لتحديد املواقع (GPS) ملراقبة 
استعمال املياه واألمسدة. ففي املاضي، كان يتم التعامل مع احلقل بنفس 

الطريقة يف حني أن الزراعة الدقيقة جعلت من املمكن تقسيم احملاصيل إىل 
جماالت إدارة شبه ميدانية. وميكن اليوم إجراء حتليل مكاين للمحاصيل يف 

شكل قطع صغرية تبلغ 20 مرتاً يف 20 مرتاً. ويسمح ذلك مبراعاة الظروف 
احمللية للرتبة واملناخ وتشجيع زيادة كفاءة استعمال األمسدة24.

تشمل أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف مراقبة الزراعة 
والرتبة وحدات االستشعار والقياس عن بعد اليت تقوم بقياس معلمات من 

قبيل درجة حرارة اهلواء والرطوبة ودرجة رطوبة أوراق الشجر والرتبة وإرساهلا عرب 
شبكات متنقلة إىل قواعد بيانات عاملية.

وسيمّكن نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزارعني من حتسني التنبؤ 
بغالت احملاصيل واإلنتاج. وبالتايل، ميكن تقاسم هذه البيانات لزيادة عدد 

املزارعني املستفيدين من هذه املعلومات.

3.3  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لرصد إزالة الغابات وتدهورها
يعترب تأثري تغري املناخ على الغابات املطرية كبرياً للغاية لدرجة أنه جرى إضافة 

قضية إزالة الغابات باعتبارها أحد املواضيع اخلمسة الرئيسية يف مفاوضات األمم 
دف التوصل إىل نتائج جديدة متوازنة ميكن حتقيقها. ينتج استخدام  املتحدة 
األراضي وإزالة الغابات املدارية 1,5 مليار طن من الكربون سنوياً يف الغالف 

اجلوي، وهو ما ميثل أكثر من 17 يف املائة من جمموع انبعاثات االحتباس 

احلراري. وهلذا السبب، ميكن أن تكون محاية الغابات عنصراً رئيسياً للتخفيف 
من حدة تغري املناخ.

وحسب تقدير دراسة أجراها مؤخراً باحثون بريطانيون، فإن ارتفاعاً يف درجة 
احلرارة مبقدار 4 درجات سيدمر ما يصل إىل 85 يف املائة من الغابات املطرية 

حبلول عام 2100. وميكن أن تؤدي زيادة أكثر اعتداالً يف درجة احلرارة 
تبلغ درجتني (2) إىل القضاء على ثلث األشجار على مدى السنوات املائة 

املقبلة25. ونظراً ألن األمازون من العوامل احملركة لنظم الطقس يف العامل، 
ستطال آثار الظواهر اجلوية القاسية مجيع أحناء العامل. كما أن درجات احلرارة 
املرتفعة ميكن أن تؤدي إىل اخنفاض معدل سقوط األمطار يف الغابات وزيادة 

خطر وقوع اجلفاف.

والحظ علماء آخرون أن "احلفاظ على الغابات األمازونية يقلل من تدفق ثاين 
أكسيد الكربون الناتج عن عملية إزالة الغابات اليت تساهم مبا يصل إىل ُمخس 
االنبعاثات العاملية، كما أنه يزيد من قدرة الغابات على مواجهة تغري املناخ26." 

 Carbon Cycle: Sink in the African” وتبني دراسة أخرى وردت يف
jungle“نشرت يف جملة "Nature" يف فرباير 272009، أن "النباتات املورقة يف 

الغابات املدارية عبارة عن مستودع كبري للكربون ذي أمهية على الصعيد العاملي 
نظراً ألن النباتات يف الغابات املدارية حتتوي على قدر أكرب من الكربون لكل 
مساحة واحدة باملقارنة مع أي غطاء أرضي بديل، وإن نقص هذه النباتات 

يؤدي إىل انبعاث الكربون يف الغالف اجلوي. ولنفس السبب، فإن زرع الغابات 
يؤدي إىل امتصاص الكربون من الغالف اجلوي." ومن خالل استعمال 

بيانات مت جتميعها يف إفريقيا بني عامي 1968 و2007، خلص املؤلفون إىل 
أن األشجار أضافت قدراً من الكربون بلغ 0,63 طن يف املتوسط لكل هكتار 

اإلطار 4: رصد إزالة الغابات من الفضاء

نباتات خضراء كثيفة تفسح اجملال حلقول شاحبة يف هذه الصور الساتلية 
إلزالة الغابات يف الغابات املطرية األمازونية يف الربازيل. وتبني الصورة األوىل 

من التقاط Landsat Thematic Mapper يف 1992، بداية التنمية الزراعية 
يف منطقة تقع جنوب غرب والية ماتو غروسو.

 ASTER صورة لنفس املنطقة ملتقطة يف 2006 بواسطة جهاز قياس راديوي
على منت ساتل Terra تابع إلدارة الواليات املتحدة الوطنية للمالحة اجلوية 

والفضاء (ناسا).
املصدر: ناسـا 30
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سنوياً. وهذا يعين أن متوسط معدل تراكم الكربون يف الغابات املدارية حول 
العامل بلغ 0,49 طن من الكربون لكل هكتار سنوياً، ويُقدر أن الغابات املدارية 

"القدمية" متتص  x1,3 910 طن من الكربون سنوياً يف العامل.

وتشري التقديرات إىل أن تقليل إزالة الغابات املدارية بنسبة 50 يف املائة على 
مدى القرن املقبل من شأنه أن يساعد على منع انتشار 500 مليار طن من 
الكربون يف اجلو سنوياً. وسيمثل هذا االخنفاض يف االنبعاثات 12 يف املائة 
من جمموع االخنفاضات املستهدفة من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري 

 .(IPCC) املناخ

وأعلنت عدة بلدان عن مشاريع لتوجيه التمويل باملاليني إىل البلدان املدارية 
مثل الربازيل من أجل املساعدة على محاية الغابات املعرضة للتأثر28. وحتصل 
البلدان املدارية أيضاً على التمويل يف إطار خطة لألمم املتحدة بشأن توسيع 

جتارة الكربون لتشمل الغابات، تابعة ملبادرة احلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة 
الغابات وتدهورها يف البلدان النامية. 

وكجزء من "اتفاقات كانكون"، اتفقت احلكومات على تعزيز العمل للحد 
من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية من خالل 

الدعم التكنولوجي واملايل29. 

وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يف هذه املسألة وذلك من 
خالل، على سبيل املثال تطوير مسارات تكنولوجية لالستدامة ومحاية الغابات 

املدارية فضالً عن تعزيز مجع البيانات بشأن ظروف الغابات. وتعد السواتل 
اليت أصبحت اآلن قادرة على التقاط الصور عرب السحب وليالً وتطبيقات 

االستشعار عن بعد، أموراً بالغة األمهية لرصد صحة أشجار الغابات املدارية يف 
العامل وإزالة هذه الغابات الشاسعة. 

4.3  إدارة النفايات باستعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت الذكية
تشهد صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدماً سريعاً حسب قانون مور 

إذ "إن عدد أجهزة الرتانزستور اليت ميكن دجمها بدون تكلفة يف دارة متكاملة 
يتضاعف كل سنتني"32. ويؤدي ذلك إىل تقادم سابق ألوانه لألجهزة وتوليد 
النفايات. وميكن حتقيق وفورات هائلة يف استهالك الطاقة من خالل تدوير 
أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما يؤدي إىل تفادي احلاجة إىل 

استخالص املواد اخلام، ال سيما املواد املكثفة عالية الطاقة مثل األتربة النادرة. 
وبالتايل فإن زيادة استعمال التدوير والتخلص اآلمن من نفايات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، ميكن أن يساعد يف احلد من تغري املناخ وانبعاثات 

غازات االحتباس احلراري، وإدخال مبدأ استدامة اإلمداد يف صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

ويسمح النهج التجديدي للمواد اخلام والتدوير باحلفاظ على تداول مجيع 
املواد33. ويشمل التصميم التفكيك السهل لألجهزة وإعادة املنتجات القدمية 

إىل املصنع. وليست هناك حاجة للتعدين اإلضايف للمواد اخلام. 

وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تؤدي دوراً يف محاية البيئة وإدارة 
النفايات وإدارة سلسلة التوريد على أساس مراٍع للبيئة. وأصبح من املمكن 

اآلن البحث عن مواقع ويب للحصول على أماكن لتدوير أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة34. ويقوم االحتاد الدويل 

لالتصاالت بالتعاون مع قطاع صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بتطوير معايري لتحسني تدوير النفايات الصناعية مبا يف ذلك توصية بشأن 

أنساق االتصال من أجل معلومات التدوير املتعلقة باملعادن النادرة يف منتجات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكبالت.

اإلطار 5: معيار لشاحن عاملي – حجم موحد كحل يناسب مجيع 
اهلواتف احملمولة اهلدف منه احلد من النفايات وانبعاثات غازات 

االحتباس احلراري

بالتعاون  قام االحتاد الدويل لالتصاالت مؤخراً 
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  قطاع  مع 
لشاحن  عاملي  معيار  بتطوير  واالتصاالت، 
عاملي فعال من حيث استعمال الطاقة للهاتف 
نفس  باستعمال  يسمح  أن  شأنه  من  احملمول 
الشاحن جلميع اهلواتف احملمولة يف املستقبل36 .
من  أطنان  توفري  إىل  ذلك  يؤدي  أن  وميكن 
مما يساعد على  أجهزة الشحن الزائدة سنوياً 
ثاين  وانبعاثات  اإللكرتونية  النفايات  خفض 

أكسيد الكربون.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

الشكل 3: مستكشف موارد الطاقة القابلة للتجديد

.31SWERA :املصدر
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5.3  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة الكفاءة يف 

إمدادات الطاقة وتعظيم استعمال املصادر القابلة للتجديد
ميكن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعظيم كفاءة نظم الطاقة. 

ا من حيث احلوسبة واالتصاالت ضرورية يف حال ُسخرت القدرة  وتعترب قدرا
الناجتة عن املوارد القابلة للتجديد مثل الطاقة احلرارية األرضية والشمسية والرياح 
واألمواج واملد واجلز تسخرياً فعاالً وأُدرجت يف الشبكة الكهربائية بطريقة ذكية. 
وتكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضرورية ملراقبة احلمولة يف الشبكة من 
خالل تعظيم استخدام الطاقة الشمسية والرياحية وطاقة املد واجلز املتيسرة مثالً.

وتستطيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تضع منوذجاً حلالة نظم الطاقة 
القابلة للتجديد يف الوقت الفعلي مع مراعاة حمطات الرصد اجلوي احمللية حبيث 
يتم ختفيض خسائر اإلرسال إىل أدىن حد ممكن من خالل انتقاء أقصر الطرق 

من املصدر إىل التحميل35. 

ويبني الشكل 3 نظاماً من أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت 
تستطيع إظهار مدى توفر الطاقة املائية يف حوض الصرف الذي خيتاره 

املستعمل جلمع انسياب املياه اجلبلية يف غواتيماال. ومن خالل استعمال 
هذه املعلومة، ميكن تشغيل التوربينات الواقعة يف املصب على الشبكة لتلبية 

الطلب.31

6.3  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم وإذكاء الوعي 

بتغري املناخ
تزداد املخاطر البيئية اليت يسببها تغري املناخ، ويذكر منها على سبيل املثال 
الفيضانات اليت تؤدي إىل التشرد اجلماعي. ومن بني التحديات املطروحة 

يئة بيئة تقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (الشبكة  احلاجة إىل 
األساسية لإلنرتنت، والكهرباء، ونقاط النفاذ إىل املعلومات يف اجملتمع، وما إىل 

ذلك)، ال سيما يف املناطق املعرضة للخطر حبيث يتسىن توفري احملتوى احمللي 
وتطوير املزيد من املعرفة املتخصصة حيث تشتد احلاجة إليها37.

ومن خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ميكن تزويد حمتوى 
م احمللية مما يوفر تكاليف السفر. وقد استعملت  تعليمي للطالب يف جمتمعا

أجهزة الراديو والتلفزيون استعماالً واسعاً كأدوات تعليمية منذ عشرينات 
ومخسينات القرن املاضي على التوايل يف اجملاالت التالية:

التعليم املباشر حيث يستعاض عن املدّرسني بربامج إذاعية على أساس •  
مؤقت؛

اإلذاعة املدرسية حيث توفر الربامج اإلذاعية موارد التعليم والتعلم التكميلية •  
اليت ال ميكن احلصول عليها خالف ذلك؛

برامج تعليمية عامة عرب حمطات جمتمعية ووطنية ودولية توفر فرصاً تعليمية •  
عامة وغري رمسية.

ُتستعمل حالياً املؤمترات البعدية والسمعية يف جمال التعليم على نطاق واسع. 
ويشمل ذلك التبادل احلي (يف الوقت الفعلي) لرسائل صوتية عرب الشبكة. 

وميكن تبادل النصوص والصور مثل الرسوم البيانية واملخططات أو الصور إىل 
جانب الرسائل الصوتية. وتضاف مواد مرئية غري متحركة باستعمال لوحة 
مفاتيح احلاسوب أو بواسطة الرسم/الكتابة على لوحة الرسوم أو السبورة. 

وتسمح املؤمترات البعدية بتبادل صور متحركة. وتشمل املؤمترات القائمة على 
الويب إرسال نصوص ورسوم بيانية ووسائط مسعية وبصرية عرب شبكة اإلنرتنت.

تستعمل املؤمترات البعدية يف إطار التعلم الرمسي وغري الرمسي على السواء لتيسري 
املناقشات بني املدرس واملتعلم وبني املتعلم واملتعلم، إىل جانب الوصول إىل 

اخلرباء وموارد أخرى عن بعد. ويف جمال التعلم املفتوح والتعلم عن بعد، تعترب 
املؤمترات الفيديوية أداة مفيدة لتوفري الدعم املباشر للتعليم واملتعلم مما يقلل من 

عزلة املتعلم.

ويسمح اآلن النفاذ املكثف عريض النطاق بتوفري احملتوى التعليمي إىل من زل 
الطالب مباشرة مما يقلل من حاجة الطالب إىل السفر إىل مدارس بعيدة عندما 

يكون ذلك غري مطلوب أو غري عملي.

7.3  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف جمال الرعاية الصحية
يواجه العامل تغريات مل يسبق هلا مثيل يف الغالف اجلوي واستن زاف خصوبة 

الرتبة واملياه اجلوفية ومصائد األمساك والتنوع البيولوجي بصورة عامة. ومن 
املعرتف به أن مثل هذه التغريات ستؤثر على األنشطة االقتصادية والبنية التحتية 

وستشكل خماطر على الصحة البشرية.38

الشكل 4: استعمال مؤمتر بعدي يف جمال التعليم

Telefónica :املصدر

اإلطار 6: الطب عن بعد يف املناطق املتأثرة بالفيضانات يف باكستان

تعد الفيضانات اليت اجتاحت باكستان األسوأ فيما تعيه الذاكرة. حيث 
تضرر منها حنو 20 مليون شخص وغمرت املياه مساحات شاسعة من 
األراضي الزراعية اخلصبة. وعالوة على ذلك، ال تزال املعركة حمتدمة مع 

األمراض اليت تنقلها املياه وسوء التغذية وتتطلب توفري رعاية طبية منتظمة 
للسكان املشردين. ويف هذا السياق، قام االحتاد الدويل لالتصاالت بالتعاون 

مع إدارة باكستان بنشر 100 مطراف ساتلي عريض النطاق يف املقاطعات 
اليت تأثرت بالفيضانات يف البلد. وجيري نشر املطاريف الساتلية إلعادة 

تشغيل وسائل االتصاالت وتوفري منصة تُقدم من خالهلا تطبيقات/خدمات 
الطب عن بُعد للمناطق النائية اليت ال يزال الوصول إليها أمراً صعباً وتعترب 

الرعاية الطبية بالنسبة إليها من األمور ذات األولوية بعد وقوع الكارثة.40
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ومن 

املتوقع أن ترتفع معدالت الوفاة املومسية بسبب االختالفات الشديدة غري 
املتوقعة يف درجة احلرارة وأن يتغري النمط املومسي لتفشي األمراض املنقولة. وميكن 

لألساليب القياسية للرصد الوبائي أن تسلط الضوء على العواقب الصحية 
املرتتبة على االجتاهات املناخية احمللية عن طريق املقارنة بني جمموعات البيانات. 
وتعزز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قدرتنا على معاجلة البيانات وتقامسها 

وتقدير التأثريات املستقبلية الحقاً.

وتسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتحسني التعليم على اخلط على 
أساس املساعدة الذاتية ونشر املعلومات. وبالنسبة للذين يتمتعون بالنفاذ إىل 
اإلنرتنت، يسهل احلصول على معلومات بشأن ما يلزم القيام به للحد من 

املخاطر الصحية واملناخية باستعمال موسوعات على اخلط ومن مث احلصول 
على معلومات أكثر تفصيالً بواسطة حمركات البحث. 

يعرف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال الرعاية الصحية 
بالصحة اإللكرتونية (أو املعلوماتية اخلاصة بالصحة). وهي ممارسة الرعاية 

الصحية املدعومة بالوسائل اإللكرتونية واالتصاالت. وال تقتصر أدوات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف الصحة اإللكرتونية على أجهزة احلاسوب 

وإمنا تشمل املبادئ التوجيهية اإلكلينيكية واملصطلحات الطبية الرمسية وأنظمة 
املعلومات واالتصاالت. وتطبق أيضاً يف جماالت التمريض والرعاية اإلكلينيكية 

وطب األسنان والصيدلة والصحة العامة (البيولوجية) والبحوث الطبية39.

ويسمح رصد الصحة عن بعد لألفراد بعيش حياة مستقلة يف منازهلم. وتسمح 
خدمة الطب عن بعد للمرضى بالوصول إىل متخصصني خارج املناطق اجلغرافية 
اليت يتواجدون فيها، باستعمال شبكة عريضة النطاق. وهذا يزيل حاجة املريض 

إىل السفر إىل عيادة الطبيب وبالتايل احلد من انبعاثات االحتباس احلراري.

4.  اختاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري

خفض االنبعاثات مهم نظراً ألن توفري كل وحدة واط عند حافة الشبكة (مع 
ائيني يبلغ عددهم مليار مستعمل) يسمح بتوفري حمطة واحدة  مستعملني 
للطاقة يف مجيع أحناء العامل وكذلك ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

وفضالت أخرى.

تتميز شبكات االتصاالت احلديثة الثابتة واملتنقلة بالكفاءة وتساهم يف حتقيق 
التنمية املستدامة يف البلدان النامية. فعلى سبيل املثال، تستعمل شبكات اجليل 
ا بنسبة 40%42. وهناك مثال آخر  التايل (NGN) الطاقة بشكل أقل من سابقا

جيري تنفيذه يتمثل يف االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية. وقد 
نتج عن ذلك اخنفاض هائل (10 مرات تقريباً) يف استهالك أجهزة اإلرسال 
اإلذاعية للطاقة، وذلك بفضل استعمال التشكيل الرقمي بدالً من التشكيل 

التماثلي. وميكن أيضاً خفض عدد أجهزة اإلرسال بواسطة إرسال عدة برامج 
تلفزيونية ومسعية عرب قناة تردد واحدة، بدالً من إرسال برنامج تلفزيوين واحد 
عرب عدة قنوات. ونظراً لوجود مئات اآلالف من أجهزة اإلرسال حول العامل 

(بعضها ذات قدرة هائلة تصل حىت kW 150-100)، يكون اخنفاض غازات 
االحتباس احلراري الناتج عن ذلك كبرياً للغاية.

غري أن منو سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتطلب كميات هائلة من 
الطاقة ويتطلب كذلك منو شبكات االتصاالت الثابتة واملتنقلة. ووفقاً لالحتاد 
الدويل لالتصاالت، على الرغم من أن شبكة اإلنرتنت عالية السرعة ال زالت 

بعيدة عن متناول البلدان ذات الدخل املنخفض، أصبحت املهاتفة املتنقلة 
خدمة أساسية، حيث أصبح النفاذ اآلن إىل الشبكات املتنقلة متاحاً ألكثر من 
90% من سكان العامل. ويف غضون ذلك، تعمل شركات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت على ممارسات يف جمال كفاءة الطاقة داخلياً للحد من استهالك 
ا وإن كان العديد يرى أن االنكماش االقتصادي  الكهرباء والوقود يف عمليا

جعل الشركات تصرف النظر عن مسألة كفاءة الطاقة.

ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذكية أن تساعد على احلد من 
االنبعاثات من خالل:

احلد من استهالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطاقة؛•  

وقف تشغيل اجلهاز يف حال عدم االستعمال؛•  

استعمال أسلوب االنتظار؛•  

اشرتاط أجهزة منخفضة الكربون يف مواصفات احليازة؛•  

إتاحة دورة حياة أطول لألجهزة قبل االستعاضة عنها. •  
يقوم قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل 

لالتصاالت بتطوير معايري طوعية عاملية43 باالشرتاك مع شركات ورابطات معنية 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف تضع هذه املعايري موضع املمارسة.

اإلطار 7: منهجية متكني تكنولوجيا املعلومات يف إطار املبادرة العاملية 
لالستدامة اإللكرتونية

نشرت املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية يف سبتمرب 2010 تقريراً 
بعنوان ”تقييم آثار احلد من الكربون لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

- منهجية التقييم“.

وقد أُعد هذا التقرير بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت ويوفر إطاراً 
منهجياً لتقييم اآلثار التمكينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بناًء 

على معايري التقييم احلالية والنهج املنهجية املقرتحة. وطورت املبادرة 
العاملية لالستدامة اإللكرتونية من خالل التزام قادة دوائر الصناعة 

والباحثني منهجية مكرسة لتلبية احتياجات صناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وعمالئها مع الرتكيز على سهولة التقييم حيثما أمكن.

وتشمل دراسات احلالة الواردة يف التقرير ما يلي:
جمموعة أدوات لرصد الطاقة يف املن زل•  
  •(HVAC) نظام أمتتة التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء
حل برجمي للقيادة البيئية•  
التبديل عن بعد•  
أنظمة تقدمي خدمة الصحة اإللكرتونية•  
أنظمة احلضور عن بعد•  

وميكن احلصول على مزيد من املعلومات يف املوقع اإللكرتوين للمبادرة 
العاملية لالستدامة اإللكرتونية41.
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يقوم قطاع الطاقة بتبليغ مؤمتر اتفاقية األطراف بآثار غازات االحتباس احلراري 
الناجتة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل مرحلة االستعمال. وتستخدم 
غالبية األجهزة الطاقة من الشبكة. وتبّلغ شركات الطاقة اليت توفر الطاقة للشبكة 

عن مكافئ ثاين أكسيد الكربون (CO2e) لديها وفقاً ملزجيها من الوقود األحفوري 
وغري األحفوري. كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسؤولة أيضاً عن 
االنبعاثات أثناء مرحلة التصميم: استخراج املواد اخلام، والتصنيع وما إىل ذلك. 
ذه االنبعاثات. ويُبّلغ عن التخلص  ويُبلغ قطاع الصناعة مؤمتر اتفاقية األطراف 

اية احلياة يف إطار مراقبة النفايات وإعادة تدويرها. يف 

ويعد تأثري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على االنبعاثات الصادرة 
من قطاعات أخرى ذا أمهية أيضاً. وتستعمل أجهزة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لتحسني كفاءة مجيع القطاعات األخرى وهي تنتشر يف مجيع 
مناحي اجملتمع. وتوفر خدمات هذه التكنولوجيا تغطية عاملية ومكاسب من 
حيث الكفاءة تعزز النمو االقتصادي بشكل كبري. ويتمثل التحدي املطروح 

يف توجيه هذا النمو حبيث يصبح مستداماً والقضاء على املشاكل املتعلقة بتغري 
املناخ. وقد بينت الدراسات اليت أجريناها أن خدمات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ميكن أن يكون هلا تأثري خمفِّف يف القطاعات األخرى. وميكن أن 
يكون ذلك مفيداً للغاية إذا كانت القطاعات األخرى تعمل يف إطار مهمة 

احلد من االنبعاثات على النحو املوصوف يف هذه الورقة فيما بعد. 

ومبوجب خطة عمل بايل، ُتدرج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلجراءات 
الالزم اختاذها لتشجيع التنمية املستدامة القائمة على التكنولوجيا مبا يف ذلك 

التخفيف والتكيف. وهي تدعو إىل النظر فيما يلي: احلوافز الالزمة لرفع مستوى 
التنمية ونقل التكنولوجيا إىل البلدان األطراف النامية لتشجيع فرص احلصول 

على تكنولوجيات سليمة بيئياً وميسورة التكلفة؛ والتعاون يف جمال حبث وتطوير 
التكنولوجيات احلالية واجلديدة واملبتكرة، مبا يف ذلك إجياد حلول مرحبة جلميع 

األطراف يف قطاعات حمددة. ونظراً لالنتشار الواسع لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والفرص اليت تتيحها لتحقيق مكاسب كبرية من حيث الكفاءة، 

جيب أن جيري تقييمها يف معظم برامج العمل إذا مل نقل مجيعها.

5.  إجراءات بشأن التخفيف من حدة تغري املناخ
إضافة إىل احلد من اآلثار املباشرة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

على تغري املناخ واآلثار غري املباشرة من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل تنحية انبعاثات الكربون، ميكن أن يكون للتكنولوجيات 
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تؤثر باستمرار على قطاعات 

أخرى يف االقتصاد واجملتمع وميكن أن تساعد على وضع أساس للتنمية 
املستدامة. وينطوي التخفيف من وطأة تغري املناخ على ختفيض تركيزات غازات 

االحتباس احلراري إما عن طريق احلد من مصادرها أو زيادة وسائل تصريفها.

1.5  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحد من انبعاثات 

الكربون يف قطاعات أخرى
يقدم تقرير املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية "Smart 2020"3 أمثلة عن 

كيف أن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنه أن حيد من 
انبعاثات الكربون يف قطاعات أخرى:

أنظمة حمركات ذكية - من خالل إدخال تغيريات على تصميم احملركات •  
الكهربائية للسماح بتشغيلها بسرعات ترتقي للمهمة احملددة هلا.

استهالك املواد

استهالك الطاقة/القدرة

حركة الناس

حركة املواد

تعزيز كفاءة مساحة املكاتب

ختزين السلع

تعزيز كفاءة العمل

النفايات

ميكن احلد من احلمولة البيئية املتصلة بإنتاج السلع والتخلص من النفايات فضالً عن توليد النفايات عن طريق ختفيض 
استهالك املواد (احلد من استعمال املواد).

ميكن احلد من احلمولة البيئية املتصلة بتوليد الطاقة وإرساهلا وما إىل ذلك عن طريق تعزيز كفاءة استعمال القدرة والطاقة 
لتخفيض االستهالك.

ميكن ختفيض احلمولة البيئية الالزمة للنقل عن طريق احلد من حركة الناس.

ميكن ختفيض احلمولة البيئية الالزمة للنقل عن طريق احلد من حركة املواد.

ميكن احلد من استهالك الطاقة الالزمة لإلنارة وتكييف اهلواء وغري ذلك ومن مث ختفيض احلمولة البيئية من خالل كفاءة 
استعمال مساحة املكاتب.

من خالل تقليص املساحة املخصصة لتخزين البضائع، ميكن احلد من استهالك الطاقة الالزمة لإلنارة وتكييف اهلواء ومن مث 
ختفيض احلمولة البيئية.

ميكن احلد من احلمولة البيئية عن طريق تعزيز كفاءة العمل.

ميكن ختفيض احلمولة البيئية الالزمة للحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات بواسطة احلد من انبعاثات النفايات.

اآلثـــارالفئـــة

اجلدول 1 - ختفيف احلمولة البيئية بواسطة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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لوجستيات ذكية - من خالل حتقيق الكفاءة يف النقل والتخزين.•  

ا وأمتتتها.•   مبان ذكية - من خالل حتسني تصميم املباين وإدار

ا أن حتقق أكرب قدر من الفوائد لبلدان مثل اهلند •   شبكات ذكية - من شأ
حيث ميكن أن يكون ختفيض االنبعاثات مرتفعاً بنسبة %30.

وتشمل أمثلة أخرى احلد من االنبعاثات الصادرة من قطاع الرعاية الصحية 
وذلك من خالل التشخيص والعالج عن بعد وتنفيذ العمل عن بعد واحلضور 

عن بعد يف جمموعة من القطاعات.

وميكن أيضاً أن يتم ختفيف احلمولة البيئية بواسطة احلد من استخدام مواد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال سيما عن طريق االستعاضة عن املنتجات 

واألنشطة مرتفعة الكربون ببدائل منخفضة الكربون مدعومة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وتشمل هذه البدائل ما يلي:

إعالم إلكرتوين؛•  

إصدار تذاكر إلكرتونية؛•  

التجارة اإللكرتونية؛•  

ورق إلكرتوين؛•  

عقد مؤمترات فيديوية؛•  

العمل عن بعد أو خدمات أخرى تقوم على املشاركة عن بعد.•  
وميكن أن يعزز استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كفاءة استخدام 
الطاقة، وكفاءة إنتاج واستهالك السلع وختفيضهما، واحلد من حركة الناس 

والسلع مما يؤدي إىل حتقيق اآلثار املقدمة يف اجلدول 1.

2.5  استعمال الشبكات الذكية للحد من االنبعاثات

"الشبكة الذكية" هي جمموعة أدوات تشمل برجميات وأجهزة تسمح للمولدات 
بتسيري الطاقة بشكل أكثر فعالية. وهذا يقلل احلاجة إىل الطاقة الفائضة 

ويسمح بتبادل املعلومات بني العمالء يف كال االجتاهني ويف الوقت الفعلي 
.(DSM) للسماح بإدارة جانب الطلب

ومن شأن الشبكات الذكية أن تساعد البلدان النامية على رصد كمية الطاقة 
الكهربائية املولدة واملقدمة. ومن مث ميكنها اختاذ إجراء للحد من اخلسائر (انظر 
اإلطار 448). ومن خالل زيادة كفاءة الشبكة، ميكن خفض االستثمار الالزم 

لتوفري الطاقة الكهربائية للمجتمعات للمرة األوىل يف البلدان النامية. وميكن 
للبلدان اليت لديها شبكة قائمة أن تسعى إىل احلصول على فرص لرفع مستوى 

اإلطار 8:  اخلسارة يف اإلرسال - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الذكية لتفادي خسارة الكهرباء عرب الشبكة

حوايل 8% من الطاقة الكهربائية املولدة عاملياً يف 2007 تعرضت 
للضياع قبل أن تصل إىل املستهلك النهائي.

وقد تكون األسباب جمرد تسرب أو انعدام الكفاءة وإن كانت تنطوي 
أيضاً على االحتيال وسرقة الكهرباء. وتشري التقديرات إىل أن هذه 

اخلسائر يف الطاقة مسؤولة عن أكثر من 600 مليون طن من انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون عرب معظم االقتصادات العاملية (MEF 2009) . ويف 
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تبلغ خسارة الطاقة 
الكهربائية املولدة يف املتوسط بني املنتج واملستهلك النهائي نسبة %6. 
وتكون احلصص أعلى يف البلدان غري التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، حيث تبلغ حوايل 11% وميكن أن تصل إىل أكثر 

من 25% كما هو احلال يف اهلند. وميكن للتكنولوجيات الذكية أن 
تساعد املشغلني على ختفيض كمية الطاقة الكهربائية اليت تضيع أثناء 

اإلرسال والتوزيع، وذلك من خالل استعمال مثالً شبكات قائمة على 
أجهزة استشعار لكشف التسرب وحتديد موقعه. والتطبيقات غري موحدة 
ولكن جيب تصميمها حبيث تناسب ظروف البنية التحتية اخلاصة بكل 

بلد وأسباب الضياع.
املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

الشكل 6: احلضور عن بعدالشكل 5: أجهزة املؤمترات الفيديوية

Telefonica :املصدر Telefonica :املصدر



11استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة مسألة تغري املناخ

نظامها من أجل حتقيق املزيد من الكفاءة واحلد من االنبعاثات عند تقادم 
األجهزة احلالية.

وتستعمل الشبكات الذكية إشارات مراقبة الطلب عرب عدادات وأجهزة ذكية 
للحد من الطلب أثناء فرتات الذروة وبالتايل خفض استخدام الطاقة الشاملة 

وتقليل احلاجة إىل زيادة قدرة التوليد االحتياطية لتلبية الطلب أثناء فرتات 
الذروة. ويتطلب هذا النظام شبكة اتصاالت رئيسية تكون ثابتة وموحدة 

للسماح لكل طرف يف النظام بإرسال إشارات مناسبة والتعرف عليها.

3.5  تشجيع الصناعات الذكية للحد من االنبعاثات

جيعل ذلك الطاقة واالنبعاثات شفافة على طول سلسلة التوريد من خالل 
التبليغ عنها. وتستعمل هذه املعلومات لتحسني املنتجات واخلدمات يف كل 

دورة من دورات االبتكار. وبالتايل ميكن أن تدمج تكاليف الكربون يف عمليات 
اختاذ القرار لتربير تكاليف تصنيع وتشغيل منتجات وخدمات جديدة، استعداداً 

رمبا لتحديد تكاليف قسرية النبعاثات غازات االحتباس احلراري يف املستقبل.

وتعد احملركات الذكية حمركات كهربائية ُتصمم ليتم تشغيلها بسرعات خمتلفة 
حسب املهمة اليت ستؤديها، مما يسمح بتكييف نشاطها مع احلاجة الفعلية 

بصورة مستمرة. وتعترب من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تسمح 
باحلد من استهالك الطاقة على مستوى احملرك، أو املْصنع أو يف إطار املشروع 

التجاري. وميكن خلفض سرعة احملركات واملراوح واملضخات أن خيفض 
من استهالكها للطاقة بنسبة تصل إىل 75%. وقد بينت الدراسات اليت 

أجريناها أن االرتقاء بأداء احملركات وإضفاء الطابع األوتومايت على الصناعة 
ما، إذا ما طبقا على الصعيد العاملي، حتقيق ختفيض قدره 0,97  من شأ

GtCO) يف عام 2020 بقيمة 
2
e) غيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

107,2 مليار دوالرًا1.

4.5  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقليل السفر 

أو االستعاضة عنه
ميكن تقليل احلاجة إىل السفر من خالل عقد اجتماعات افرتاضية ميكن 

نفاذ اجلميع إليها. واألكثر شيوعاً هي اخلدمات املؤمترية القائمة على شبكة 
الويب اليت تتطلب النفاذ إىل اإلنرتنت وبرجمية قائمة على الويب تسمح بعقد 

اجتماعات افرتاضية من مواقع خمتلفة مبا يف ذلك تقاسم الوثائق وتبادهلا. 
وتشمل اخلدمات األخرى املؤمترات البعدية اليت تسمح مبشاركة أطراف متعددة 

يف مكاملة هاتفية واحدة، وعقد مؤمترات فيديوية مع تأمني إرسال مسعي 
وفيديوي ألنشطة االجتماع. وميكن هلذه اخلدمات أن حتل حمل االجتماعات 
احلضورية أو تكملها. وتوفر خدمة احلضور عن بعد اليت تستعملها الشبكات 
الكربى واملنظمات احلكومية صوراً فيديوية عالية الوضوح وذات حجم طبيعي 

وصوت حياكي واقع مكان املؤمتر مع فوارق غري مدركة وسهولة الضبط 
والتشغيل. ويتطلب ذلك شاشة أو أكثر من شاشات العرض وآالت تصوير 

مصممة خصيصاً لنظام احلضور عن بعد.

وقد بينت الدراسات اليت أجريناها أنه ميكن توفري ما يصل إىل 260 ميغا طن 
MtCO) سنويًا1. فعلى سبيل املثال، إذا 

2
e) من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

كان بإمكان 30 مليون شخص يف الواليات املتحدة أن يعملوا من املنـزل، فإن 
االنبعاثات ستنخفض حبوايل 75 إىل 100 ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد 
الكربون يف 2030 باملقارنة مع التخفيضات احملتملة الناجتة عن تدابري أخرى 

مثل السيارات ذات الكفاءة العالية يف استخدام الوقود.

وميكن أن يؤدي أيضاً عقد اجتماعات على اخلط أو عرب اهلاتف بدالً من 
اجتماعات حضورية إىل احلد من االنبعاثات. وتشري التقديرات إىل أن املؤمترات 

البعدية والفيديوية ميكنها أن حتل حمل 5 و20% من حاالت السفر ألغراض 
العمل يف العامل. وميكن أن يكون لتطبيقات املؤمترات الفيديوية املتقدمة يف 

مرحلة اعتمادها املبكرة تأثري كبري جداً على االنبعاثات يف قطاع النقل.

5.5  اللوجستيات الذكية

يكون التأثري احملتمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واضحاً بوجه خاص يف 
قطاع النقل الذي ميثل 14 يف املائة من جمموع انبعاثات غازات الدفيئة حسب 

تقرير 45Stern. ومن خالل جمموعة من الكفاءات يف جمال النقل والتخزين، 
ميكن للوجستيات الذكية يف أوروبا أن حتقق وفورات يف الوقود والكهرباء والتدفئة 

مبقدار 225 ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون. وستصل وفورات 
االنبعاثات يف العامل الناجتة عن اللوجستيات الذكية إىل 1,52 غيغا طن من 

مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف 2020، مع توفري يف الطاقة بقيمة 441,7 مليار 
دوالر أمريكي1.

وعلى الرغم من أن الرتكيز الرئيسي ألنظمة النقل الذكية ينصب على سالمة 
النقل وإدارته وفعاليته، ميكن استخدام أنظمة النقل الذكية للحد من تأثريها على 

البيئة. فعلى سبيل املثال:

استعمال النظام العاملي لتحديد املواقع (GPS) من أجل املالحة أو توزيع •  
السيارات ميكن أن يقلل مدة الرحالت. وتزداد كفاءة استعمال الوقود بنسبة 
12% لدى السائقني الذين يستعملون هذا النظام، مع اخنفاض يف استهالك 

الوقود يرتاوح بني 8,3 و7,3 ليرت لكل 100 كيلومرت. وهذه الزيادة يف توفري 
استهالك الوقود تتحول إىل نقصان يف انبعاثات أكسيد الكربون يبلغ 0,91 
طن سنوياً لكل سائق، أو إىل نقصان بنسبة 24% عن املقدار الذي ينتجه 

يف املتوسط مستعمل ال يستخدم نظام حتديد املوقع سنوياً .

استعمال "قاعدة االجتاه إىل اليمني دائماً"، أو استعمال هاتف حممول (أو •  
مساعد رقمي شخصي (PDA)) إلخبار السائق باملكان املقصود التايل.

مراقبة حركة املرور الذكية، حيث ترسل إشارات املرور إشارات حالة لتحذير •  
السائق مما إذا كان حباجة إىل اإلبطاء أو التوقف.

مواقف السيارات الذكية حيث يتم توجيه السيارات إىل مساحة فارغة حبيث •  
ال يكون هناك حاجة للبحث عن مكان. وهذا يقلل من وقت تشغيل 

احملرك.

أنظمة تسعري الطرق، مثل رسوم االزدحام يف لندن، ميكن أن تشجع على •  
زيادة استعمال وسائل النقل العام واحلد من االزدحام مما يؤدي إىل ختفيض 

مدة الرحلة.
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6.  منهجيات تقييم التأثري البيئي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

ُتدرك ضرورة تطوير منهجيات ملموسة ومشرتكة إدراكاً جيداً يف إطار مكافحة 
تغري املناخ، مبا يف ذلك حتديد مقياس موحد لوصف استهالك تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت للطاقة وتقديره بشكل موضوعي وشفاف يف احلاضر 
ا بالكامل. وينبغي أن تشمل هذه املنهجيات  واملستقبل على مدى دورات حيا

أساليب للتحقق من تقييم اآلثار املباشرة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وآثار التخفيف احملتملة غري املباشرة عن طريق القياس.

وقد أعدت جلنة الدراسات 5 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باعتبارها 
جلنة الدراسات الرائدة املعنية بتغري املناخ، التوصية L.1400 "نظرة شاملة 
ومبادئ عامة ملنهجيات تتعلق بتقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت"47. وتقدم هذه التوصية املبادئ العامة املتعلقة بكيفية تقييم اآلثار 
البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مبا يف ذلك التأثري على انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري) وتلخص خمتلف املنهجيات اليت يقوم االحتاد 
بتطويرها حالياً:

ا •   تقييم اآلثار البيئية لسلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكا
ا؛ وخدما

تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات؛•  

تقييم اآلثار البيئية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛•  

تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدن؛•  

تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان أو يف •  
جمموعة بلدان.

وتقدم التوصية L.1400 أيضاً أمثلة عن كيفية استعمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للحد من اآلثار البيئية. وبغية تدنية اآلثار السلبية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وتعظيم اآلثار اإلجيابية، تقوم جلنة الدراسات 5 التابعة 
لقطاع تقييس االتصاالت بوضع منهجيات تشمل اجلوانب البيئية اإلجيابية 

والسلبية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وجيري تطوير املنهجيات يف إطار جلنة الدراسات 5 التابعة لقطاع تقييس 
االتصاالت بالتعاون الوثيق مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ 
واملبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية وغريها من املنظمات املعنية بوضع املعايري 
مثل املعهد األورويب ملعايري االتصاالت (ETSI). ويعد التعاون مع اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ ذا أمهية خاصة لتقييم اآلثار البيئية ملشاريع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف البلدان أو يف جمموعة بلدان.

7.  استنتاجات
أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حاضرة يف كل مكان يف اجملتمع. 

وتضمن شبكات االتصاالت واإلنرتنت إتاحة املعلومات بلمسة للوحة املفاتيح، 
وميكنك، بواسطة اهلاتف احملمول، أن تتكلم يف أي حلظة مع أي شخص 

يف العامل.

وإن بلدان العامل النامي عرضة بشكل خاص للظروف املناخية املتغرية وتعاين من 
سوء اخلدمة يف جمال اإلنرتنت واالتصاالت الصوتية. ويعد سد الفجوة الرقمية 
أمراً ضرورياً ملساعدة بلدان العامل النامي على وضع خطة للتكيف مع الظروف 

القاسية ومتكني استجابة مستنرية وتامة هلا.

ولقد بّينا يف هذه الورقة كيف ميكن تقييم املخاطر الناجتة عن تغري املناخ 
ا أو التكيف معها مبساعدة تكنولوجيا املعلومات  أو التخفيف من وطأ

واالتصاالت وبالتعاون مع خرباء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع 
القطاعات.

وبالتايل نؤكد يف هذا الصدد على أمهية إدراج فوائد تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املتعلقة باحلد من انبعاثات الكربون ال سيما يف النص التفاوضي، 

فضالً عن اعتماد منهجية متفق عليها لتقييم تأثري الكربون الناتج عن أجهزة 
ا. ومن شأن إدراج هذه التكنولوجيا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

يف اخلطط الوطنية املتعلقة بالتكيف والتخفيف أن يوفر عامالً حمفزاً لصناعة 
ا لتعظيم  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وألصحاب املصلحة املعنيني 

قدرات التخفيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وبتسريع تنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية، ستتقلص 
الفجوة الرقمية وسيحصل أضعف السكان على أفضل املعلومات املتاحة حول 

املناخ اآلخذ يف التغري وكيفية التكيف معه.

وتدعو "خارطة طريق القاهرة"  اليت اتُفق عليها يف الندوة اخلامسة لالحتاد بشأن 
"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ" اليت عقدت يف القاهرة 
يف 2-3 نوفمرب 2010، صانعي السياسات احلكومية وأصحاب املصلحة يف 
يئة فهم  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مجيع املستويات إىل 

أوسع للدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه هذه التكنولوجيا يف تعزيز االستدامة 
البيئية. وتدعو بوجه خاص احلكومات إىل دمج السياسات املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واملناخ والبيئة والطاقة ووضع اسرتاتيجيات وطنية بشأن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة وتنفيذها.

حيث بيان مقدَّم من أعضاء االحتاد إىل املؤمتر COP16 يف كانكون املندوبني 
على النظر إىل اإلمكانات اهلائلة للحلول اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل احلد من االنبعاثات يف مجيع القطاعات ويدعو إىل أن 
تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً من احلل املتاح للتصدي لتغري 

املناخ.

اختتم مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ الذي عقد يف كانكون، املكسيك 
أعماله باعتماد جمموعة متوازنة من القرارات تدعى "اتفاقات كانكون" اليت توجه 

مجيع احلكومات مبزيد من الصرامة حنو الطريق املؤدي إىل مستقبل منخفض 
االنبعاثات وتدعم النهوض بالعمل بشأن تغري املناخ يف العامل النامي29.

ويرجى من مندويب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري 
املناخ أن ينظروا إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياق االنبعاثات 

م لالستفادة بأقصى قدر ممكن من قدرة تكنولوجيا  القطاعية اخلاصة 
املعلومات واالتصاالت على احلد من االنبعاثات يف العامل وتعزيز اإلجراءات 

املتعلقة بالتكيف مع مراعاة احتياجات البلدان النامية.



8. مصطلحات

(Clean Development Mechanism) آلية التنمية النظيفة  CDM

مكافئ ثاين أكسيد الكربون - قياس موحد النبعاثات غازات االحتباس احلراري مكرس حلساب احتماالت االحرتار العاملي     CO
2
e

املختلفة الناجتة عن غازات االحتباس احلراري   
  (Carbon dioxide equivalent – a standardized measure of GHG emissions designed to account for the different global warming  

 potentials of GHGs)  

(Conference of the Parties) (يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ) مؤمتر األطراف  COP

(Demand Side Management) إدارة جانب الطلب  DSM

(European Telecommunications Standards Institute) املعهد األورويب ملعايري االتصاالت  ETSI

(Global eSustainability Initiative) املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية  GeSI

(Greenhouse Gas) غازات االحتباس احلراري  GHG

(Geographic Information Systems) أنظمة املعلومات اجلغرافية  GIS

(Global Observing System) نظام الرصد العاملي  GOS

(Global Positioning System) النظام العاملي لتحديد املواقع  GPS

(Information and Communications Technologies) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICT

(Intergovernmental Panel on Climate Change) الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  IPCC

(Intelligent Transport Systems) أنظمة النقل الذكية  ITS

(International Telecommunication Union) االحتاد الدويل لالتصاالت  ITU

جهاز إىل جهاز عبارة عن توصيل يسمح بإرسال البيانات بني جهازين يف كال االجتاهني  M2M
(Machine-to-machine is a connection that allows two-way communication of data between machines)  

(Next Generation Network) شبكات اجليل التايل  NGN

احلد من االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها  REDD
(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)  

UNFCCC  االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ
(United Nations Framework Convention on Climate Change)  

(World Meteorological Organization) املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  WMO
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"SMART 2020: متكني االقتصاد منخفض الكربون يف عصر املعلومات"، تقرير أعده  1
.(GeSI) 2008 الفريق املعين باملناخ نيابة عن املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية

مشروع قرار جديد لالحتاد الدويل لالتصاالت: "دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  2
واالتصاالت فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة" (غواداالخارا، 2010).

"تقرير SMART 2020" الصادر عن املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية  3
.http://www.gesi.org/ReportsPublications/Smart2020/tabid/192/Default.aspx

إطار نريويب الذي أطلقه الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وفريق  4
البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية وأمانة االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري 

املناخ.
القرار 1 لتقرير االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ الصادر عن مؤمتر  5

األطراف يف دورته الثالثة عشرة، بايل، 3 إىل 15 ديسمرب 2007.
انظر املقال املعنون "The heat is on" دراسة بشأن تغري املناخ صدرت يف جملة 6

http://www. :طبعة 7 سبتمرب 2006، متاحة يف املوقع التايل ،"The Economist"

economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=7852924، ومسامهة فريق 

العمل 3 بشأن "التخفيف من حدة تغري املناخ" إىل تقرير التقييم الرابع، 2007 يف العنوان 
التايل:

.www.ipcc-wg3.de

تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ - متاح يف املوقع  7
.http://www.ipcc.ch :التايل

8 .http://www.itu.int/publ/R-HDB-45/en

9 .http://www.ericsson.com/article/weather-info-for-all_20100330101508

تقرير رصد التكنولوجيا لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  10
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/-(2009 يوليو) واألمن الغذائي

.T230100000B0001MSWE.doc

11 .http://www.fao.org/giews/english/index.htm

12 .http://www.fews.net/

13 .http://www.gmfs.info

14 .http://www.wfp.org/operations/VAM/about_vam/index.html

15 .http://www.mars.com

16 .http://www.ears.nl

17 .http://www.case.ibimet.cnr.it/ap3a

18 .http://www.sadc.int/fanr/aims/index.php

19 .http://www.dmcn.org

توصيات السلسلة املتعلقة باالستشعار عن بعد الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية،  20
.http://www.itu.int/rec/R-REC-RS/en

21 http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ - األمني العام لألمم املتحدة
.sgsm11491.doc.htm

تقرير التكنولوجيا لقطاع تقييس االتصاالت بشأن "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  22
باعتبارها عنصراً حامساً يف متكني اإلدارة الذكية للمياه (أكتوبر 2010) " 

." http://www.itu.int/oth/T2301000010

23  Jacques بقلم "Wireless Sensor Networks for marginal farming in India" انظر
http://common- سويسرا ،Panchard،École Polytechnique Fédérale de Lausanne

.sense.epfl.ch/Resources/thesis.pdf

24 .http://www.geoconnexion.com/uploads/precisionfarming_intv9i5.pdf

25   "The Guardian": "Amazon could shrink by %85 due to climate change, جريدة
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/ ،2009 11 مارس scientists say"

.mar/11/amazon-global-warming-trees

26  "New York Times" ، Dot Earth Blog: "Amazon Experts Cautious جريدة
  . http://dotearth.blogs.nytimes. ،2009 7 أبريل،on Climate Threat"

.com/2009/04/07/amazon-experts-cautious-on-climate-threat

جملة "Carbon cycle: Sink in the African jungle"  :"Nature"،  19 فرباير 2009 27
.http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7232/full/457969a.html

28 .www.guardian.co.uk/environment/forests

29 http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/appli-

cation/pdf/pr_20101211_cop16_closing.pdf

30 .http://climate.nasa.gov/

31 http://swera.unep.net/index.php?id=swera_web_mapping

32 .http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law

33  William من إعداد "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things"

.McDonough

34 .http://www.therecyclingfactory.com :لالطالع على أحد األمثلة انظر
تشمل أمثلة الربجميات اليت ميكن استعماهلا ما يلي: 35

.http://www.3tier.com/en/package_detail/wind-prospecting-tools

.http://www.nrel.gov/wind/international_wind_resources.html

التوصية ITU-T L.1000، "حل عاملي ملكيف وشاحن للقدرة فيما يتعلق باملطاريف املتنقلة  36
وأجهزة أخرى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".

37 .http://www.itu.int/themes/climate/dc/meetings.html

38 .www.who.int/globalchange/environment/en/ccSCREEN.pdf

39 .http://www.gsmworld.com/documents/mobiles_green_manifesto_11_09.pdf

40 .http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2010/43.aspx

41 .www.gesi.org/ReportsPublications/AssessmentMethodology.aspx

42 .http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000070002PDFE.pdf

يقوم قطاع االتصاالت الراديوية أيضاً بتطوير معايري إلزامية (صفة املعاهدة الدولية) واملوافقة  43
عليها تتعلق باستخدام طيف الرتدد الراديوي/املدارات الساتلية والتشغيل الفعال ألنظمة/

تطبيقات االتصاالت الراديوية األرضية والفضائية.
"Greener and Smarter – ICTs, the Environment and Climate Change"، منظمة  44

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، سبتمرب 2010.
استعراض سرتن بشأن اقتصادات تغري املناخ - متاح يف املوقع التايل: 45

.http://www.webcitation.org/5nCeyEYJr

46 http://www.nokia.com/NOKIA_COM_1/Environment/Our_responsibility/

.NT_CO2_Customer_Show_Design.pdf

التوصية ITU-T L.1400 "نظرة شاملة ومبادئ عامة ملنهجيات تتعلق بتقييم اآلثار البيئية  47
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".

48 .http://www.itu.int/ITU-T/climatechange خارطة طريق القاهرة
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9. بيبليوغرافيا
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امللحـق ألف
االحتاد الدويل لالتصاالت

االحتاد الدويل لالتصاالت (www.itu.int/climate) هو وكالة متخصصة تعىن 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا فيها قضايا االتصاالت ويضم أعضاؤها 

192 دولة عضواً وأكثر من 700 عضو قطاع ومنتسب. ويقدم االحتاد 

ج متكامل للعالقة  اختصاصاته القطاعية الفريدة ليؤدي دوراً قيادياً يف وضع 
بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، مع الرتكيز على العناصر 

األساسية لعملية بايل وإطار التفاوض، ال سيما التكنولوجيا والبيئة ورصد تغري 
املناخ والتكيف معه والتخفيف من وطأته. ويعمل االحتاد بالتعاون الوثيق مع 

أعضائه لقيادة اجلهود الرامية إىل حتقيق صناعة حمايدة مناخياً يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

تشمل املبادرات اخلاصة لالحتاد ما يلي:

إعداد اللوائح الراديوية اليت هلا صفة املعاهدة الدولية واملوافقة عليها لتيسري •  
استعمال جمموعة واسعة من التطبيقات واألنظمة الالسلكية املراعية للبيئة 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما يوفر وسائل وأدوات للتوصيل 
عريض النطاق املتنقل يف أي مكان وأي زمان.

يقدم االحتاد، من خالل قطاعه لتنمية االتصاالت، املساعدة إىل احلكومات •  
إلقامة املؤسسات املناسبة للحد من خماطر الكوارث، ويقدم املساعدة 

للبلدان من خالل تبين مسات املرونة يف البنية التحتية لالتصاالت، ويساعد 
البلدان على وضع السياسات واألطر القانونية من خالل تقدمي مدخالت 
يف صياغة السياسات، والصياغة التشريعية والتنظيمية إىل البلدان؛ ويساعد 

البلدان فيما يتعلق بقابليتها للتأثر من خالل تقدمي املساعدة يف جمال 
ختفيض نقاط الضعف يف البنية التحتية لالتصاالت وإزالتها؛ ويساعد 

الدول األعضاء يف تصميم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وإدماجها يف اخلطط الوطنية بشأن التكيف؛ ويقوم بتنفيذ أنظمة اإلنذار 
املبكر يف البلدان حيث توجد نسبة عالية من الكوارث؛ وتصميم اخلطط 

الوطنية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ اليت تشمل إجراءات التشغيل 
املوحدة اليت تستعمل اآلن يف العديد من البلدان؛ وينتج مبادئ توجيهية 
وأدوات ومنشورات أخرى تستخدمها البلدان للحد من خماطر الكوارث.

يلتزم االحتاد يف إطار عملية وضع املعايري بتطوير معايري تقنية (توصيات) •  
تفي مبتطلبات االستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة. وتشرف جلنة 

الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت اليت تواصل العمل السابق لفريق 
الرتكيز بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، على جوانب 

التقييس املتصلة بالبيئة وتغري املناخ.

يوفر االحتاد من خالل نشاطه للتنسيق املشرتك بشأن تكنولوجيا املعلومات •  
واالتصاالت وتغري املناخ منصة للسعي إىل التعاون مع هيئات خارجية 

تشمل منظمات ليست من أعضاء االحتاد.

يشارك االحتاد بفعالية يف االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ •  
ويف اجلهود األوسع نطاقاً اليت تبذهلا األمم املتحدة ملكافحة تغري املناخ 

ذا الشأن. ويقدم خربته 

أطلق االحتاد التحالف الدينامي بشأن اإلنرتنت وتغري املناخ (DCICC) يف •  
2007 كمنتدى مفتوح لدراسة السبل الكفيلة بالتخفيف من التأثري البيئي 

لشبكة إلنرتنت واستعماهلا للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف 
العامل.

يؤدي االحتاد دوراً رئيسياً يف تعزيز توافر الطيف لتمكني رصد البيئة واملناخ •  
على حنو دقيق. ويُعهد إىل االحتاد، بصفته املشرف على اإلطار العاملي 

للطيف ومن خالل قطاع االتصاالت الراديوية واملؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية، ضمان إتاحة موارد الطيف واملدار الالزمة لتمكني رصد أفضل 

للمناخ وتيسري تنبؤ أفضل بالكوارث وأنظمة لالستجابة هلا من خالل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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(GeSI) املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية
املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية (www.gesi.org) هي شراكة اسرتاتيجية 

دولية بني شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرابطات الصناعية امللتزمة 
باستحداث وتشجيع تكنولوجيات وممارسات تعزز االستدامة االقتصادية والبيئة 
واالجتماعية وتعطي قوة دفع للنمو االقتصادي واإلنتاجية. وتعزز هذه املبادرة 

اليت أقيمت يف 2001 التعاون العاملي واملفتوح، وتُعلم اجلمهور باإلجراءات 
م وتشجيع التكنولوجيات  الطوعية ألعضائها لتحسني أداء االستدامة اخلاص 

اليت تعزز التنمية املستدامة.

 ،Alcatel-Lucent :أعضاء املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية حالياً هم
 ،BTو ،Bell Canadaو ،Belgacomو ،Bakrie Telecomو ،AT&Tو
 ،Deutsche Telekomو ،Cosmoteو ،China Telecomو ،Ciscoو

 ،GSM والرابطة األوروبية ملشغلي شبكة االتصاالت، ورابطة ،Ericssonو
 Nokiaو ،Nokiaو ،Microsoftو ،Motorolaو ،KPNو ،Huaweiو ،HPو

 ،RIMو ،OTEو ،Orange/France Telecomو ،Siemens Networks
 ،Verizonو ،Turk Telekomو ،Telefónicaو ،Telecom Italiaو ،Sprintو

وVodafone. واألعضاء املنتسبون هم: مشروع الكشف عن الكربون 
والصندوق العاملي لألحياء الربية. وترتبط بعالقة شراكة مع منظمتني 

تابعتني لألمم املتحدة: برنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP) واالحتاد الدويل 
لالتصاالت (ITU) وكذلك مع اجمللس العاملي لألعمال التجارية املعين بالتنمية 

.(WBCSD) املستدامة

وتطور املبادرة أنشطتها من خالل مشاركة أعضائها يف أفرقة العمل الرئيسية 
التالية: تغري املناخ، وسلسلة التوريد، والنفايات اإللكرتونية، وكفاءة استخدام 

الطاقة، والسياسة واالتصاالت.

يركز فريق العمل املعين بتغري املناخ أنشطته على اآليت:

العمل مع واضعي السياسة العامة لضمان وجود األطر التنظيمية والضريبية •  
الصحيحة الالزمة لنقلنا مجيعاً حنو االجتاه الصحيح؛

ا •   وضع منهجية على نطاق مجيع قطاعات الصناعة واالتفاق بشأ
لتحديد آثار انبعاثات الكربون ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وذلك بالتعاون مع املعهد العاملي للموارد، واجمللس العاملي 

لألعمال التجارية املعين بالتنمية املستدامة واحتاد الشراكات املعين باملنهجية 
األوروبية بقيادة قطاع الصناعة؛

التعاون مع منظمات يف اجملاالت الرئيسية الساحنة للفرص - النقل واملباين •  
والشبكات وأنظمة الصناعة - للمساعدة على حتويل التخفيض احملتمل 

يف ثاين أكسيد الكربون إىل واقع، وتسليط الضوء على الفرص اهلامة اليت 
يتيحها احلد من استخدام املواد؛

ضمان أن قضايا الطاقة وتغري املناخ حتظى بدراسة تامة من جانب •  
املنظمات اليت تضع املعايري التقنية لصناعتنا، مبا يف ذلك االحتاد الدويل 
لالتصاالت واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت وحتالف احللول املتعلقة 

بصناعة االتصاالت يف الواليات املتحدة؛

الرتكيز على قضايا املناخ يف أعمالنا املتعلقة بسلسلة التوريد للحد من •  
االنبعاثات الناجتة عن تصنيع األجهزة اإللكرتونية.





االحتاد الدويل لالتصاالت 
 Place des Nations

Ch-1211 Geneva 20

 Switzerland

 www.itu.int/climate

أمانة املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية
c/o Scotland House

Rond Point Schuman 6

B-1040 Brussels, Belgium

www.gesi.org
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