
البيئــة وتـغيــر المنــاخ
يمكن أن يؤثر تغير المناخ على االقتصادات واجملتمعات تأثرياً عميقاً كما أن التخفيف من عواقبه يشكل حتدياً أمام 

العامل اليوم. ومع ذلك وحلسن احلظ، لدينا أدوات ذات قدرة بالغة األثر ميكن استخدامها ملواجهة هذا التحدي 
واملساعدة على حتقيق مستقبل ذكي ومستدام وهذه األدوات هي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

توفير الطاقة والموارد ورصد تغير المناخ
حتتاج صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها إىل الطاقة، وتشري التقديرات إىل أن ذلك يولد 25% من 
جمموع انبعاثات غازات االحتباس احلراري – وهو رقم سيزداد منواً نظراً ألن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت 

أكثر انتشاراً. ولكن بإمكان هذه التكنولوجيات أيضاً أن تساهم يف ختفيض الطاقة بقدر أكرب بكثري مما حتتاج إليه 
وتساعد أيضاً على احلد من استخدام املوارد الطبيعية. وتشكل جزءاً حيوياً من حلول تغري املناخ ودعم االستدامة – 

ومها جماالن من اجملاالت اليت متثل أعلى األولويات بالنسبة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت. 
هناك ثالثة طرق رئيسية ميكن هبا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعدنا على االنتقال إىل اقتصاد أكثر رعاية 

للبيئة: من خالل حتسني كفاءة استهالك الطاقة باالستعاضة عن األشياء املادية باألشياء الرقمية وفحص حالة البيئة.
تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً مركزياً يف التحكم يف عمليات التصنيع والتوزيع احلديثة. فعلى سبيل املثال، 

تسمح أنظمة النقل الذكية املقرتنة بعالمات التعرف بواسطة الرتددات الراديوية على السلع بتعقب الشحنات بدقة، باستخدام 
عدد أقل من الشاحنات اليت ميكنها أيضاً أن تستهلك كمية أقل من الوقود. وتستخدم الشبكات الكهربائية الذكية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لرصد تدفقات الطاقة وتوزيعها بكفاءة مما يؤدي إىل احلد من هدر املوارد. ويف املن زل أو املكتب، 
ميكن التحكم يف أنظمة التدفئة والتربيد بشكل أوتومايت ليناسب الظروف اخلارجية وما إذا كان األفراد متواجدين فعالً يف 

املبىن )أو يف غرفة حمددة(. كما أن التعاون عن بُعد على اخلط وعقد اجتماعات بواسطة املؤمترات الفيديوية يقلل من احلاجة 
إىل السفر. ويساهم إنتاج الوسائط الرقمية يف احلد من استعمال املطبوعات أو التسجيالت املادية.

وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من بني الطرق العديدة اليت تساعد هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على توفري 
 ،)GeSI( الطاقة وبالتايل احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. ويف تقرير مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية
أشري إىل أنه ميكن توفري حىت 15% من إمجايل االنبعاثات حبلول 2020 من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أو أكثر من مخس أضعاف االنبعاثات الناجتة عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذاته1. 
وفيما يتعلق برصد التغريات اليت تطرأ على البيئة واليت نشهدها فعاًل، تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً 

أساسياً. تقوم السواتل جبمع وإرسال البيانات بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر أو تقلص القمم اجلليدية؛ وُتسجل 
تغطية احملاصيل والغابات، وترصد املوارد املائية. وجيري تقاسم البيانات لتحليلها على حواسيب الباحثني يف مجيع أحناء 

العامل. وتؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً متزايد األمهية يف رفع اإلنتاج الغذائي وتكتسي أمهية حيوية يف 
التصدي للكوارث الطبيعية اليت ميكن أن تنجم عن الظواهر اجلوية القاسية.

وتتمثل إحدى الوسائل لتوفري التحذيرات املتعلقة بالتسونامي ورصد التغريات اليت تطرأ يف احمليطات، يف استخدام 
أجهزة االستشعار على كبالت االتصاالت البحرية. وقد أنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة األوقيانوغرافية 

احلكومية الدولية التابعة لليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية فريق مهام لبحث هذه اإلمكانية. ووضع االحتاد 
معايري تقنية تسمح بتحسني كفاءة استخدام الطاقة ووضع أسس تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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التحويلية، ويقوم أيضاً )بالتعاون مع 60 منظمة أخرى( بتطوير جمموعة من املنهجيات املوحدة حلساب انبعاثاتالكربون 
الصادرة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالنبعاثات اليت يتم توفريها من خالل استخدام تطبيقات مراعية للبيئة 

يف القطاعات الصناعية األخرى. وستوفر هذه اجملموعة إطاراً فريداً من أجل الشفافية واملساءلة.
وجيري العمل على معايري يُقصد هبا احلد من املخلفات اإللكرتونية، وذلك من خالل استخالص أفضل للمعادن 

النادرة وحتسني إعادة التدوير مثاًل. وجيري تشجيع شبكات اجليل التايل اليت تستخدم قدراً أقل من الطاقة بنسبة %40 
مما سبق. ومن املقرر تنظيم أسبوع االحتاد الثاين بشأن املعايري املراعية للبيئة يف سبتمرب 2012 ومؤمتر أكادميي حول 

إقامة جمتمعات مستدامة يف أبريل 2013 كجزء من سلسلة األحداث املتعددة اجلوانب )كاليدوسكوب( اليت ينظمها 
االحتاد. واهلدف هو حتديد التطورات التكنولوجية الناشئة واملساعدة على توليد منتجات وخدمات من شأهنا حتويل 

اجملتمعات إىل هذا االجتاه. وهناك العديد من جماالت األنشطة األخرى يف هذا امليدان مبا يف ذلك سلسلة من الندوات 
الدولية بشأن “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ”. وميكن االطالع على تفاصيل هبذا الشأن يف 

.www.itu.int/climate :العنوان التايل
يف أبريل 2012، نشرت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية تقريراً بعنوان “جسر النطاق العريض: ربط 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باألنشطة املتعلقة باملناخ من أجل مستقبل منخفض الكربون”، وهو تقرير مقدم من 
أبرز الشخصيات يف دوائر الصناعة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية يوضح كيفية إسهام هذه الشبكات 

عالية السرعة وعالية السعة يف دعم االنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون2. ويقدم هذا التقرير التوصيات اليت ُعرضت 
على مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة )ريو+20( الذي عقد يف يونيو 2012. وأقر املؤمتر يف وثيقته اخلتامية 
املعنونة “املستقبل الذي نصبو إليه” أمهية التصدي لتغري املناخ والدور احلاسم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

حتقيق التنمية املستدامة3. وخيطط االحتاد لدمج املبادئ الرئيسية هلذه الوثيقة يف أنشطته دجماً كاماًل.

تغير المناخ والمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام 2012
تتحقق اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التوصيل العاملي. وضمان إمكانية التشغيل 
البيين هو أحد املقاصد الرئيسية للوائح االتصاالت الدولية اليت نُقحت آخر مرة يف 1988 حيث مل يكن خطر تغري 

املناخ معروفاً جيداً بعد.
وسيجري استعراض لوائح االتصاالت الدولية وحتديثها يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية )WCIT 12(. وُقدم 

اقرتاح إلضافة حكم إىل لوائح االتصاالت الدولية مفاده أن تتعاون البلدان لتشجيع املشغلني وصناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على اعتماد تدابري من شأهنا التقليل من استخدام شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للطاقة واملوارد الطبيعية، واحلد من املخلفات اليت ينتجها القطاع. وتشمل هذه التدابري اعتماد معايري دولية ملعدات 
وشبكات تتسم بالكفاءة واتباع أفضل املمارسات يف التخلص من املخلفات اإللكرتونية.

إن مجيع القطاعات الصناعية واجملتمعات حباجة إىل املضي قدماً حنو حتقيق اإلنتاج واالستهالك املستدامني. وميكن 
للمؤمتر WCIT 12 من خالل االعرتاف بإسهام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق هذا التقدم والدور احلاسم 
الذي تؤديه يف التخفيف من آثار تغري املناخ، أن يقدم مسامهة تطلعية يف إطار اجلهود املبذولة يف العامل ملواجهة هذا 

التحدي الكبري الذي يشهده عصرنا.
–––––––

Smart 2020“ 1: متكني اقتصاد منخفض الكربون يف عصر املعلومات” )2008(، متاح يف املوقع التايل: 

www.gesi.org/ReportsPublications/Smart2020/tabid/192/Default.aspx  
www.broadbandcommission.org/work/working-groups/Bridge.aspx  2

www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%209pm.pdf  3
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