
 

International Telecommunication Union 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU_News 

 نشرة صحفية

 المعلومات حدث روما يسلط الضوء على أهمية تكنولوجيا
 واالتصاالت بالنسبة لتغير المناخ

 ورش عمل للربط بين معايير االقتصاد المراعي للبيئة ونموه

ينظم االتحاد الدولي لالتصاالت باالشتراك مع وزارة التنمية االقتصادية بإيطاليا األسبوع  - 2011 أغسطس 8جنيف، 
 سبتمبر في مدينة روما، إيطاليا. 9إلى  5من  للمعايير المراعية للبيئةاألول 

وستركز مجموعة ورش العمل التي يتألف منها الحدث وتستضيفها تليكوم إيطاليا على زيادة الوعي بأهمية استعمال 
معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إقامة اقتصاد يراعي البيئة وفي مكافحة تغير المناخ. وستتاح إمكانية 

مكانية طرح أسئلة من على الخط عن طريق منسق. عدالمشاركة الكاملة عن ب    باستخدام الفيديو والبث السمعي وا 
للوزراء وكبار الممثلين عن صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصة لتبادل  (HLS) وسيوفر الجزء رفيع المستوى

الكيفية التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد بها في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية اآلراء بشأن 
 20استعدادًا لمؤتمر األطراف السابع عشر في ديربان وتحضيرًا لعقد قمة بعد مرور  (UNFCCC)بشأن تغير المناخ 

المستوى على تحديد أهداف وغايات لسياسات شفافة لقياس . وسيعمل الجزء رفيع 2012عامًا على قمة ريو لألرض في 
وتحسين االستراتيجيات والمعايير الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا معلومات واتصاالت مراعية للبيئة، بما في ذلك التطبيقات 

 القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد.
وستتناول بالدراسة  ،تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منهجيات وستركز ورشة العمل األولى على

خفض لمناخ وكيفية توحيد أسلوب حساب العمل الجاري لقياس أثر تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت على تغير ا
وسيتم تنظيم ورشة العمل هذه  .انبعاثات غازات االحترار العالمي في عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 باالشتراك مع المفوضية األوروبية.
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وستتناول ورشة العمل الثانية االنتقال إلى اقتصاد يراعي البيئة عن طريق معايير 

قامة اقتصاد واستكشاف الكيفية التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد بها في مكافحة تغير ا لمناخ وا 
وتسليط الضوء على المعايير والسياسات وأفضل الممارسات. وسيتم تنظيم ورشة العمل هذه باالشتراك مع  ،يراعي البيئة

 تليكوم إيطاليا وسيقوم بافتتاحها وزير التنمية االقتصادية بإيطاليا، السيد باولو روماني.
المناخ وإلطالق أحوال ستعمال شبكات االتصاالت البحرية لرصد وستركز ورشة العمل الثالثة ضمن السلسلة على ا

التحذيرات الخاصة بالتسونامي. وتهدف ورشة العمل هذه إلى التشجيع على استنباط تكنولوجيات ومعايير جديدة 
اد واستكشاف فرص األعمال التجارية لشركات االتصاالت لكي تقوم بدور نشط في مراقبة تغير المناخ. وسيقوم االتح

سكو والمنظمة العالمية الحكومية الدولية التابعة لليون بتنظيم ورشة العمل هذه باالشتراك مع اللجنة األوقيانوغرافية
 .(WMO)لألرصاد الجوية 

مون األمين العام لألمم المتحدة االستدامة -وقال الدكتور حمدون توريه، األمين العام لالتحاد: "لقد وضع السيد بان كي
. ونحن نواجه مشكلة في هذا الصدد تتمثل في أنه في حين ينتشر 2011على رأس جدول أعمال األمم المتحدة لعام 

. حالياً  ، فإن ما يثير الدهشة هو كم العمل المتواضع الذي يجريالعالمأرجاء  جميعالحديث عن مفهوم االستدامة في 
وهنا، يمكن  - االقتصادية لالستدامة لم تكن مقنعة في الواقع المسوغاتساسي وراء ذلك، كما أعتقد، هو أن والسبب األ

 ".فّعاللقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومعاييرها القيام بدور 

http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/gsw/201102/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/gsw/201102/participation.html
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وميكروسوفت  Alcatel Lucentو Research In Motionو Huaweiوأسبوع المعايير المراعية للبيئة والذي ترعاه شركات 
 ن والمصممين والمخططين والمسؤولينسيجمع كبار المتخصصين في هذا المجال من كبار صانعي السياسات إلى المهندسي

 الحكوميين ومنظمي االتصاالت والخبراء في مجال المعايير وآخرين. واألسبوع مفتوح لمشاركة الصحافة.
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 :كما يلياالتصال ى جير  ،للمزيد من المعلومات
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 ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى 
لك الراديوي واألرصاد الجوية أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الف

 والتلفزيونية. بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
www.itu.int 
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