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صدي االت وتكنولوجيا المعلومات في التتهيئة مستقبل منخفض الكربون: الدور الرئيسي لالتص
 ر المناخلتغي  

 عالمي حقا   تغير المناخ: تحد  
 

 به يستهرت أن العامل يسع ال عاملي حتد   ]وهو[عمل على تغيُّي شكل العامل. خ هو أحد التحديات العميقة الذي ي"تغُّير املنا 
 1محدون توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت  د. - "أمامه وينهزم

 

، أجالا  األطولتتباين اآلراء حول أسبابه وآثار  . و يت ختضع لنقاش حمتدماملوضوعات ال أحداحملتملة   املناخ بببعاد ميثل تغُّير 
نموذج التنمية احلايل. ب العمل استمرعية واقتصادية خطُّية إذا اجتما ون ببن العامل سيحتمل آثاراا قر  ولكن معظم اخلرباء ي  

على الزراعة ومصايد  االعتمادبللخطر ستكون االقتصادات الكثيفة ضاا تعرر  نا، غُّي أن أكثر وسوف نعاين مجيعاا من املشاكل
سطح مستوى  املناخ وارتفاع احليوانات والنباتات مع فقدان موائلها الغالية بسبب تغُّي  ة من كثُّي اع  أنو عاين األمساك. وست

 .أن اآلثار احلالية قد تكون أكثر سوءاا من ذلك علينا مجيعاا غُّي لبحر. ا
السامة.  والنفايات املوارد وكفاءة استخدام الطاقة حفظ كثُّية خمتلفة ولكن مرتابطة، من تغُّي املناخ إىل  شكاالا أ خذ القضايا البيئيةتوت

إنتاج الطاقة مبا يف ذلك والتجارية،  غازات الدفيئة كمنتج ثانوي للحياة الصناعية إنتاجاستمرار  هي املناخ تغُّي   واملسبلة احملورية يف
الفريق احلكومي  السيارات. وقد أشارت تقديرات ية، واستخداماملواد اخلام، وإنتاج األغذ معاجلة، و والصناعة التحويليةواستهالكها، 
منذ  70% بنسبةعلى مستوى العامل انبعاثات غازات الدفيئة زدياد االرابع إىل  تقرير ألمم املتحدة يف ل  املناخ التابعبتغُّي   الدويل املعين

 بذلك. رتبطممستوى سطح البحر ودرجة حرارته وأن ارتفاع ، 1970عام 
 االنبعاثات الناجمة عنهاتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات خفض على يجب 

تسهم صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية يف االقتصاد العاملي، يف انبعاثات غازات 
صناعة عن  نجمأكسيد الكربون، تطن من ثاين  يغاج 1ما يعادل من االنبعاثات، أو  2,5%إىل  2ر اخلرباء أن الدفيئة. ويقد  

نشاط استهالك الطاقة الكهربائية باستثناء اإلذاعة و  عن ال سيما، على مستوى العاملتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 2.املتصل هبا الراديويةاالتصاالت 

 ومستعمالا كبُّياا النبعاثات ل مصدراا كبُّياا  -اليت تستقطب مليارات العمالء  -الصناعة  تظل، مجايلوبغض النظر عن الرقم اإل
تعلق باستخدام احلاسوب االتصاالت ياملعلومات و من االنبعاثات الصادرة عن تكنولوجيا  40%عتقد أن قرابة ي  و  لطاقة.ل
من  احتياجات مركز بيانات كبُّيو من هذ  االنبعاثات.  24% بنسبة شبكات االتصاالت الثابتة واملتنقلة وتستبثر، شخصيال

من إمجايل  23%تسبب أنشطة مراكز البيانات يف ، تالواقعيف ة إىل متوسطة. و مدينة صغُّي احتياجات  قد متاثل الطاقة

                                                           
1
 .2008إعالن األمني العام لالحتاد يف اجلزء الرفيع املستوى جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت لعام    

2
: "أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على (GeSI)لشؤون البيئة ومبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية  McKinsey & Companyجمموعة    

 .2007االنبعاثات العاملية". نوفمرب 
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وهو ما قد يسمح بتنفيذ برامج  ،3يف أماكن قليلة نسبياا  ه حيدثلالستهالك ولكن اا ضخم اا تركز شك ل ما ياالنبعاثات، وهو 
 مركزة لكفاءة استخدام الطاقة. 

نبعاثات غازات الدفيئة، حيث تكنولوجيا املعلومات االتصاالت يف اقطاع  مسامهة ليس من الواضح كيف ستتطورولكن 
تتسم مهية صنع أجهزة وتكنولوجيات ألدوائر الصناعة  يتزايد إدراك، . فمن جانب  األمراآلن تؤثران يف ضادتان توجد قوتان مت

شبكات اجليل  وعلى سبيل املثال ميكن أن تستهلكاالنبعاثات.  توليد نم الطاقة من أجل احلد   بكفاءة أكرب يف استخدام
 اعتناق اقة اليت كانت تستهلكها التكنولوجيات السابقة. ومن اجلانب اآلخر، فإن تناميمن الط صغُّياا  جزءاا التايل 

د اعدأ زيادة معأسرع،  مبعدلالدفيئة الصادرة عن القطاع انبعاثات غازات  سيكفل منو املعلومات واالتصاالت تتكنولوجيا
 .ستمرةلتوصيلية املتقنية اخدمة لستعدد األجهزة امل ازديادو  املوصولني املستخدمني
رتاك على ملتنقلة سيصل إىل مخسة مليارات اشبن عدد االشرتاكات يف اخلدمة اب عندما تنبب االحتاد أصاب، املاضيويف العام 

استهالك الطاقة اليت وشديدة تقدمة املتطبيقات الاهلائل، املقرتن ب هذا التغلغل يعين. وقد 2010مستوى العامل بنهاية عام 
صناعة  عجزت إذااستهالك الطاقة على مستوى املستهلكني  املتقدمة، زيادةاآلن تكنولوجيات اخلدمة املتنقلة  تيحهات

بكرب قدر ممكن من الكفاءة. وتتنبب الستعمال الطاقة وعرض النطاق ب عن تنفيذ حلولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بعض الدراسات التحليلية باحتمال منو استهالك الطاقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أوروبا وحدها 

 2018.4 استهالك الطاقة لحلول عام ايلمن إمج 10,5%إىل 
 والحد منها ولكن هل يمكن لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تيسير رصد االنبعاثات

من انبعاثات غازات  2,5% هو مع ذلك قطاع فريد: فقد يسب ب قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشدد الدكتور توريه على أن
شبكات فعلى سبيل املثال، تتيح  ".97,5%والبالغة  ميكن أن يؤدي دوراا رئيسياا يف احلد من النسبة املتبقية من االنبعاثات ولكنهة ئيالدف

ج العمل التعاوين، ه  ن    تتزايد من املتوقع أنختفيض السفر اجلوي والتحو ل إىل املؤمترات املرئية. و لألفراد والشركات  النطاق العريض املتطورة
ومن أمثلة إحالل "البتات" حمل "الذرات"، بالنطاق العريض  سيسمح. و اخلطتوزيع الوثائق على ب ستعاض عن املوارد الورقيةوميكن أن ي  

 من شراء أسطوانة فيديو مدجمة. بدالا  طعلى اخل ذلك استعمال تدفق الفيديو
تؤدي على اختالف أنواعها. ف وستسمح تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أيضاا بتحسني رصد مجيع األنظمة ومراقبتها

شعار عن ميكن للتكنولوجيات املتطورة لالستوكذلك، يف رصد تغُّي املناخ.  اا مهم اا دور سلكية وأنظمة املراقبة العاملية التكنولوجيات الال
توليد للتحكم يف عمليات الومراقبة  الصناعة التحويليةوأنظمة  الذكيةطاقة الشبكات مع أن تعمل ض يعد وشبكات النطاق العر ب  

فوري وانبعاثات غازات الدفيئة. ومن شبن أنظمة املركبات من املخلفات واستهالك الوقود األحما، واحلد املواءمة بينهو  واستخدام الطاقة
الطاقة. وميكن لشبكات املتعلقة ب النفقاتالرحالت و  ق يفاملستغر  زمن الالعوادم و النامجة عن نبعاثات اال تعمل على خفضالذكية أن 

يف الوقت  غرافيةتغُّيات املناخية واألوقيانو عن ال ت مبكرةصدر إنذاراأن ت  ، يف مجيع أحناء العامل، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 الطبيعية. بالتكي ف واالستجابة للكوارثاحلقيقي، مما يسمح للحكومات 

                                                           

 
 .ITU background report: 2009ندوة االحتاد الدويل لالتصاالت حول تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات وتغُّي املناخ، إكوادور،   3
4
اقة املفوضية األوروبية: "رسالة بشبن حشد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل تيسُّي االنتقال إىل اقتصاد يتميز بكفاءة استخدام الط   

 .2009واخنفاض انبعاثات الكربون". مارس 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/0F/T060F00600C0004PDFE.pdf
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. وقد التدابُّيطائفة واسعة من  وتغُّي  املناخ واالستدامة اإللكرتونية من التحديات املتعددة اجلوانب اليت تتطلب مواجهتها
القطاع اخلاص، بدور رئيسي يف تيسُّي املبادرات الرامية إىل  يشارك فيهااضطلع االحتاد، باعتبار  منظمة حكومية دولية فريدة 

 يف مجيع أنشطته. بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت صلةالتعجيل خبفض انبعاثات غازات الدفيئة املت
 ما يلي:احملددة  حتادالامبادرات  تشملو 
 قبل تنخفض فيه دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حتقيق مستب التوعيةاالحتاد الدويل لالتصاالت يف  بدأ

تبادل اخلربات وأفضل املمارسات بني األوساط البيئية وأوساط تكنولوجيا على تشجيع انبعاثات الكربون، وال
املعلومات واالتصاالت  ندوات حول تكنولوجياال، نظم االحتاد سلسلة من 2008. ومنذ عام واالتصاالت املعلومات

قدت الندوات السابقة يف كيوتو ولندن وكيتو والقاهرة وأكرا، وتستضيف هيئة االتصاالت ع  قد والبيئة وتغُّي املناخ. و 
  5الكورية ندوة افرتاضية.

 املعايُّي بتصميم معايُّي تقنية )توصيات( تستويف شروط االستدامة البيئية وكفاءة  ة وضعليويلتزم االحتاد يف عم
ملتخصص لفريق اصاالت، اليت تواصل العمل السابق للقطاع تنمية االت 5جلنة الدراسات استخدام الطاقة. وتتوىل 

املعلومات واالتصاالت وتغُّي املناخ، اإلشراف على جوانب التقييس املتعلقة بالبيئة وتغُّي  املعين بتكنولوجياالسابق 
، املتنقلة األجهزة شحنشامل لحل  تصميم يف مؤخراا رفيعة املستوى اليت صدرت الاملناخ. ومتثلت إحدى التوصيات 

 واحد لشحن طرازات خمتلفة. متنقلني من استخدام جهاز شحن هاتف ن املستعمليمك  س مما

  االحتاد، باعتبار   ويكلفالطيف لتمكني إجراء رصد دقيق لتغُّي املناخ.  إتاحةويضطلع االحتاد بدور رئيسي يف تعزيز
، 6ؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةالتصاالت الراديوية واملاملشرف على اإلطار العاملي للطيف ومن خالل قطاع ا

تطبيق أنظمة للمساعدة يف حتسني رصد املناخ، وتيسُّي  ما يكفي من املوارد الطيفية واملداريةوجود  ضمانهمة مب
  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. بفضل مواجهتهاالكوارث و أفضل للتنبؤ ب

   النامية اجلزرية تعاين البلدان تغُّي املناخ. و  مواكبة آثاراملسائل الرئيسية يف مساعدة البلدان على  ىحدف إوميثل التكي
الصغُّية والبلدان الساحلية املنخفضة من ارتفاع مستوى سطح البحر. ويوفر االحتاد أدوات تكنولوجيا املعلومات 

مبكر بيل املثال، صمم االحتاد أنظمة إنذار . فعلى سواالتصاالت املدجمة يف املنصات الوطنية للتكيف مع تغُّي املناخ
 تغُّي املناخ.  عزى الكثُّي منها إىلختفيف أثر الكوارث اليت ي   يف تؤدي دوراا مهماا 

أن  ،سنة التصميمح   إنقاذ األرواح، إذا كانت التصاالت الطوارئ ميكن أن تعين اخلطط الوطنيةضافة إىل ذلك، باإلو  
البلدان على دمج قضايا تغُّي املناخ يف خططها الوطنية على مساعدة االحتاد  عمل. ويمن املوت اا تنقذ أرواح

 التصاالت الطوارئ. 

   ضمان طر التنظيمية والقانوينة أمهية يف ضمان التزام الشركات واألسر بقوانني وقواعد وإجراءات صارمة لوتكتسب األ
 هذا اجملال احليوي مبا يف ذلك . ويقدم االحتاد الدعم للحكومات يفدفيئةغازات الاحلالية من نبعاثات االزيادة  عدم

 يف مسبلة إدارة املخلفات اإللكرتونية.

                                                           
 

 .nge/index.htmlT/worksem/climatecha-http://www.itu.int/ITUميكن االطالع على مزيد من املعلومات على املوقع اإللكرتوين التايل:   5
6
 .(WRC-07) 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية    

http://www.itu.int/themes/climate/
http://www.itu.int/net/ITU-T/info/sg05.aspx
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/index.html
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   73(، والقرار 2010ع يف حيدرآباد، )املراج   66القرار و (، 2010ع يف غواداالخارا، )املراج   182القرار االحتاد مبوجب  كلَّفوي 
دعم الدول األعضاء ب( 2007 يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية عني)املراج   673و 644ن ( والقراري2008)جوهانسربغ، 

 بطائفة واسعة من األنشطة واملواد وجمموعات األدوات وموارد التدريب ذات الصلة بتغُّي املناخ. 

 مبادرة  ، ويدعمة بشبن تغُّي املناخ ويطرح فيها خرباتهيف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري ويشارك االحتاد بنشاط
يف جمال الرائدة جيمع بني الشركات  على نطاق الصناعة ببسرها ، اليت متثل احتاداا لكرتونية العامليةالستدامة اإلا

 -ن والرابطات الصناعية خدمات االتصاالت واملصنعو  مبا يف ذلك مقدمو -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 واملنظمات غُّي احلكومية امللتزمة بتحقيق أهداف االستدامة من خالل التكنولوجيا االبتكارية. 

  املناخ وتغُّي اإلنرتنت بشبن الدينامي التحالفوأطلق االحتاد (DCICC)  لدراسة طرق تدى مفتوحكمن  2007يف عام 
 العامل.  حوليف خفض انبعاثات غازات الدفيئة  اإلنرتنت واستخدام ،ختفيف األثر البيئي لإلنرتنت

  بتحقيق "احلياد املناخي" وزيادة الوعي العام بالدور االسرتاتيجي  التزاما أكيداا  ، بوصفه منظمة،يلتزم االحتاد، وأخُّياا
ي لتغُّي املناخ. وبدأ االحتاد يف اعتماد طرائق عمل جديدة لتشجيع لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هبدف التصد

سات اليت شطة االحتاد واعتماد أفضل املمار عد يف أنوتشجيع املشاركة عن ب   الورقعقد اجتماعات ال تستخدم 
 مع املنظمات األخرى. بعد ذلكميكن تقامسها 

 

 2011أبرز األحداث في عام 
 اليت عقدت يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتغُّي املناخ ادسة لالحتاد الدويل لالتصاالت حولالندوة الس ،

مؤمتر  وموجه إىل، املناختغُّي ل من أجل التصدينداء للعمل  ببيان اأعماهل ندوةال تيوليو يف غانا، واختتم 8و 7
 .2011فريقيا يف نوفمرب ، يف دربان، جنوب إ(COP-17-CMP7)ن تغُّي املناخ املقبل بشب األمم املتحدة

 لتشجيع  يعقد االحتاد مسابقة عاملية .لبيئةالتحدي اخلاص بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية ل
لتصدي ملسبلة يف ااستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  تصميم تطبيقات ابتكارية تعمل على عرض

املتسابق األول/املتسابقة األوىل  . وسي دعى2011سبتمرب  1هذ  املسابقة يف ن الفائز يف االستدامة البيئية. وسيعل
 .2011سبتمرب  6لعرض ورقة املفاهيم اخلاصة به/هبا يف أسبوع املعايُّي اخلضراء الذي يعقد  االحتاد يف روما، إيطاليا، 

 رير جديدة لعرض التطبيقات على مدار االثىن عشر شهراا املاضية، أصدر االحتاد تقا .تقارير االحتاد اجلديدة
االبتكارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تساعد على حتقيق مستقبل تنخفض فيه انبعاثات 

املعنون العاملية  لكرتونيةالستدامة اإلرتك لالحتاد ومبادرة االكربون. وتتضمن التقارير الرئيسية املنشورة التقرير املش
 رصد التكنولوجيا لقطاع تقييس االتصاالت بشبن يرير "، وتقتعمال تكنولوجيا املعلومات يف التصدي لتغُّي املناخاس"
استعمال شبكات االتصاالت البحرية "، و"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة متكن من اإلدارة الذكية للميا "

 ".لرصد املناخ

 يف عدد من معايُّي تكنولوجيات املعلومات  اا قدماا ملحوظت طوال العام االحتاد أحرزحتاد اجلديدة. توصيات اال
واالتصاالت اخلضراء اليت من شبهنا أن تساعد على حتقيق مستقبل تنخفض فيه انبعاثات الكربون. وتتضمن 

ئي ، "استعراض منهجيات تقييم األثر البيITU-L L.1400التوصيات الرئيسية اليت متت املوافقة عليها التوصية 
ظم قدرة وشاحن شامل "حل من ITU-T L.1000العامة"، والتوصية  التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومبادئه

http://www.itu.int/themes/climate/dc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/201107/
http://www.itu.int/itu-t/climatechange/greenict/index.html
http://www.itu.int/themes/climate/publications.html
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0B/11/T0B1100000A3301PDFE.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/smartwatermanagement.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/submarinenetworks.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/submarinenetworks.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/submarinenetworks.aspx
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 ".األخرى تنقلة وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتللمطاريف امل

وين مزيد من املعلومات حول أنشطة االحتاد يف جمال تغُّي املناخ على املوقع اإللكرت  علىميكن االطالع 
www.itu.int/climate  أو عن طريق االتصال على الربيد اإللكرتوين التايلclimate@itu.int . 
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