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 نشرة صحفية

 لمعالجة االستدامة البيئية رئيسية التكنولوجيا كأداة
 تغير المناخالعالمي لمؤتمر الرسالة االتحاد إلى 

املنعقدة يف  واالتصاالت وتغري املناخندوة االحتاد عن تكنولوجيا املعلومات احلاضرون يف  جدد - 2011يوليو  13جنيف، 
غانا دعوهتم إىل قادة العامل لالعرتاف بقدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف 

 يا.فريقإ ربان جبنوبيوذلك قبل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ )مؤمتر األطراف السابع عشر( يف د ،معه
يف مسائل تكنولوجيا املعلومات املتخصصة وكالة األمم املتحدة أن يقود االحتاد، بوصفه بلب إحدى الوثائق الصادرة اوتط

حيث الوفود املشاركة يف مؤمتر األطراف السابع عشر على النظر يف اإلمكانيات اهلائلة اليت ميكن أن  ، حتالفا  واالتصاالت
وتدعو الوثيقة إىل اعتماد هنج  تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلفض االنبعاثات يف مجيع القطاعات.

كما تطالب باالعرتاف   إىل استخراج وجتهيز املواد اخلام.ختفض احلاجة للتصنيع وإعادة التدوير من شأهنا أن  "مغلقة حبلقة"
 بقيمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رصد إزالة الغابات وأمناط احملاصيل والظواهر البيئية األخرى.

جانب  ومن شأن اإلشارة صراحة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النص التفاوضي ملؤمتر األطراف السابع عشر، إىل
اعتماد منهجية متفق عليها لقياس أثر جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث الكربون وإدراجها يف اخلطط 

لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالستثمار يف  الوطنية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته أن توفر حافزا  
وهو سيناريو يعود  -د الفجوة الرقمية وأن تساعد يف الوقت نفسه على مكافحة تغري املناخ البلدان النامية وأن تساعد يف س

على إعداد منهجية ميكن أن تعمل كمرجعية عاملية موثوقة ودقيقة لتقييم  ويعمل االحتاد بالفعل جاهدا   بالفائدة على اجلميع.
 على الكربون. أثر جمموعة واسعة من جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

على التزام االحتاد بتوفري املعرفة التقنية للتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف  ،ن توريه، األمني العام لالحتادمحدو  السيدوأكد 
يف هذا  كبريا    جلميع املراقبني أن بوسع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تلعب دورا   معه. وقال إنه "أصبح اآلن واضحا  

ال. ومن شأن االعرتاف بذلك على الصعيد الدويل أن يوفر للبلدان حجة قوية لتنفيذ اسرتاتيجيات تغري املناخ بعنصر كبري اجمل
 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت."

مل  جونسون، مدير مكتب تقيي  االتصاالت لالحتاد، إنه  "ال ميكن اآلن ختيل عامليف افتتاح ندوة غانا، قال مالكو  ومتحدثا  
بدون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ذلك أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مدجمة يف مجيع أجزاء جمتمعنا واقتصادنا 

أساليب عيش األشخاص بدرجة   تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري استعمال انتشار زيادة لى الرغم من أن عو . تقريبا  
بشكل متزايد يف انبعاثات غازات حبد ذاهتا النمو االقتصادي، فإن جناح التكنولوجيا نفسه يعين أهنا تسهم  تكبرية ودفع

فض انبعاثات غازات الدفيئة يف خلالدفيئة. وعلى اجلانب اآلخر، رمبا توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكرب إمكانية 
توليد الطاقة والتخلص من الفضالت والتشييد والنقل. وجيب أن ننقل هذه  عاثات وهيبالصناعات الرئيسية املتسببة يف االن

 "الرسالة إىل مؤمتر األطراف السابع عشر.
أطلق االحتاد مشروعا بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ يف غانا يستند إىل دعامتني. وخالل احلدث، 

ولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة غانا على التكيف مع آثار تغري املناخ تنظر الدعامة األوىل يف كيفية استعمال تكنو 
. وستنظر الدعامة الثانية، اليت (Research in Motion (RIM))وستقودها وزارة االتصاالت وترعاها شركة ريسريش إن موشن 

ة االتصاالت يف غانا يف خفض انبعاثاهتا من يف كيفية مسامهوترعاها شركة فودافون غانا، تقودها وكالة محاية البيئة يف غانا 
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التقييم البيئي لقطاع تكنولوجيا املعلومات حتاد بشأن غازات الدفيئة. وسيقوم هذا املشروع، ألول مرة، بتجربة منهجية اال
 .واالتصاالت

وكان حدث غانا سادس ندوة لالحتاد بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، البيئة وتغري املناخ، بعد أحداث ناجحة يف  
أول حدث يتناول مسألة التنمية املستدامة  ت ندوة غانا. وكان2008عام  اليت بدأت يفكيوتو ولندن وكيتو وسيول والقاهرة، 

صيات املمكنة من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن عرضها على عددا من التو  تمبفهومها الواسع، وحدد
جون  افتتحها قد(. و (Rio+20) 20)أو ما يعرف باسم ريو + 2012مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة لعام 

 مشاركا   40عن حنو  امل، فضال  من مجيع أحناء الع مندوبا   350دراماين، نائب رئي  مجهورية غانا، ورحب مبا يزيد عن 
 عد.ب   عن

  يرد املزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد بشأن تغري املناخ على العنوان التايل  
www.itu.int/climate. 
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 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
 توبي جونسون

 كبري مسؤويل االتصاالت
 4868 249 79 41+  ، اهلاتف املتنقل5877 730 22 41+اهلاتف  

 toby.johnson@itu.intالربيد اإللكرتوين  
 سارة باركس

 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم واملعلومات العامة
 1439 599 79 41+  ، اهلاتف املتنقل6135 730 22 41+اهلاتف  

 pressinfo@itu.intالربيد اإللكرتوين  

 ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة األمم املتحدة الرائدة يف مسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد ظل االحتاد على 

عاما ، ينّسق االستعمال العاملي املشرتك لطيف الرتددات الراديوية ويعزز التعاون الدويل يف ختصيص املدارات  145مدى 
ة التحتية لالتصاالت يف العامل النامي ويضع معايري عاملية لكفالة التوصيل البيين السل  الساتلية ويعمل على حتسني البني

جملموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االحتاد بتوصيل العامل  من الشبكات عريضة النطاق إىل أحدث أجيال 
لك الراديوي واألرصاد اجلوية بالسواتل، ومن التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطريان واملالحة البحرية إىل علم الف

 والتلفزيونية. التقارب يف خدمات اهلاتف الثابت واملتنقل، إىل تكنولوجيات اإلنرتنت واإلذاعة الصوتية
www.itu.int 
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