
  6/2املسـألة 
  تغير المناخو   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المشكلةأو  بيان الحالة  1

برزت قضية تغّري املناخ هاجسًا عاملياً، وهي تتطلب تعاونًا عامليًا من جانب مجيع األطراف املعنية، وال سيما البلدان النامية 
التنمية املستدامة حتقيق هذا اجملال إىل  يف وتسعى املبادرات الدولية(وهي اجملموعة األضعف من البلدان حيال تغري املناخ) 

هذا التغّري املناخي واحلد من جممل رصد وحتديد السبل والوسائل اليت ميكن فيها لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
 عاملياً.  (GHG) غازات االحتباس احلراريانبعاثات 

دراسة اجلوانب البيئية لتكنولوجيا  يف االحتاد هي جلنة الدراسات الرائدة يف التلقطاع تقييس االتصا 5جلنة الدراسات و 
ذلك منهجيات التصميم للحد من اآلثار البيئية  يف املعلومات واالتصاالت املتعلقة بالظواهر الكهرمغنطيسية وتغري املناخ، مبا
ا،مثل عمليات إعادة التدوير املتصلة مبرافق تكنولوجيا املعلومات واال لقطاع  7 كما أن جلنة الدراسات  تصاالت، ومعدا

الدراسات املتعلقة باستعمال التكنولوجيات واألنظمة  يف هي جلنة الدراسات الرائدة )العلمية  (اخلدماتاالتصاالت الراديوية 
  البيئة وتغري املناخ والتنبؤ بتغري املناخ.رصد  يف والتطبيقات الراديوية

ستناد إىل نتائج قرارات وتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية، وخصوصاً ويف هذا الصدد ينبغي اال
متر العاملي لالتصاالت للمؤ  (Rev.WRC‐12) 673  والقرارللجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) 2012، ديب  املراَجع يف(  73  القرار

 املسألة.  ، لدراسة هذهالراديوية

  المطروحة للدراسة أو القضيةالمسألة   2
إطار هذه املسألة. ويُتوقع للخطوات التالية اليت  يف تتنوع وتتعدد القضايا اليت سيتناوهلا األعضاء خالل السنوات األربع القادمة

 :حتقيق اهلدف من هذه املسألة يف تُقرتح دراستها أن تنهض بدور كبري مستقبالً 
امية من هذه التطبيقات بالتعاون الوثيق مع الربنامج (الربامج) التابعة حتديد االحتياجات اإلقليمية للبلدان الن  أ ) 

 .االتصاالت  ملكتب تنمية
بشأن  الرباهني واملعلومات فيما يتعلق بأفضل املمارسات الراهنة وخصوصًا جلمع وضع منهجية لتنفيذ هذه املسألة،   ب)

مع  (GHG) االحتباس احلراريجممل انبعاثات غازات خفض  كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف
 .االحتاد يف قطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية يف هذا اجملال يف مراعاة التقدم احملرز

 (Rev.WRC‐12) 673تنفيذ القرار  يف تغري املناخ، كما جرى حتديده يف الدور الذي يؤديه رصد األرض يف النظر  ج)
دف تعزيز معرفة البلدان النامية وفهمها الستخدام (استعمال االتصاالت الر  اديوية من أجل تطبيقات رصد األرض) 

 .التطبيقات ذات الصلة واالستفادة منها فيما يتعلق بتغري املناخ
التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها قطاع تقييس من أجل تنفيذ وضع مبادئ توجيهية ألفضل املمارسات   د )

تغّريات املناخ واحلد من آثار تغّري املناخ على رصد ) من حيث 2012، ديب املراَجع يف( 73 نفيذ القراراالتصاالت نتيجًة لت
  .هلذا القرار 4و 3و 2و 1) وخاصة الربامج 2012، ديب املراَجع يف( 44القرار  يف السواء باتباع خطة العمل الواردة



 الناتج المتوقع  3

لعمل املنجز بالنسبة لكل خطوة حمددة أعاله، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان شكل تقرير عن نتائج ا يف سيأيت الناتج
 النامية. ومن النواتج األخرى تنظيم ورش عمل وحلقات دراسية من أجل البلدان النامية، فيما يتعلق بالربنامج ذي الصلة

 .واالتصاالت الراديويةتقييس االتصاالت قطاعي  يف قطاع تنمية االتصاالت وبالتشاور مع جلان الدراسات ذات الصلة يف

 التوقيت  4

سيصدر و . ، وهكذا دواليكالتاليةلسنة لعمل السيصدر الناتج سنوياً. وسيجري حتليل ناتج السنة األوىل وتقييمه بغية حتديث 
  .2017اية عام  . وموعد التقرير النهائي هو2016عام  يف تقرير مرحلي

 الراعيةالجهات /جهات االقتراح  5

 .على املسألة 2014املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام وافق 

  مصادر الُمدخالت  6
 :يُتوقع ورود مسامهات من

 :الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه، فضًال عن مدخالت من
واالتصاالت بشأن تغّري املناخ برامج مكتب تنمية االتصاالت ذات الصلة وال سيما مبادرات تكنولوجيا املعلومات  أ ) 

  .اليت مت تنفيذها بنجاح
 .الصلة و/أو ورش العمل املعنية باملوضوعحتددها االستبيانات ذات االحتياجات اإلقليمية اليت  ب)
 .التصدي لتغري املناخ يف خطط عمل إقليمية و/أو وطنية و/أو النتائج احملققة ج)
سيما نتائج  هذا اجملال، وال يف تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديويةجلان دراسات قطاع  يف التقدم احملرز د )

  .(JCA‐ICTCC) التنسيق املشرتك بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ نشاط
 .مماثلة  درات) أخرى، وأي مبادرة (مبا(IPCC)  التقدم الذي أحرزه الفريق احلكومي الدويل لألمم املتحدة املعين بتغري املناخ  ه )

  الجمهور المستهَدف  7
 1النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم املصنعون

                                                            
ا  (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) والدول اجلُُزرية الصغرية النامية (LDC) شمل أقل البلدان منواً ت   1 والبلدان اليت متر اقتصادا

 انتقالية.  مبرحلة



 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -  الجمهور المستهَدف أ ) 

والدول اجلزرية الصغرية  (LDC) سيستعمل ناتج هذه املسألة البلدان املتقدمة والنامية على السواء، خاصة أقل البلدان منواً 
ا مبرحلة انتقالية. (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS) النامية  والبلدان اليت متر اقتصادا

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)

  .2جلنة الدراسات يف إطار 

  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8
 مع مسائل الدراسات األخرى ذات الصلة من الضروري التنسيق بشكل وثيق مع برامج قطاع تنمية االتصاالت، وكذلك

املعلومات واالتصاالت  تكنولوجياتتناول موضوع اليت قطاع االتصاالت الراديوية   يف قطاع تنمية االتصاالت ومع جلان الدراسات يف
 .لقطاع تقييس االتصاالت 5 الدراساتوجلنة  بشأن تغري املناخ

 ؟ما هي الطريقة أ ) 
  يف إطار جلنة دراسات:  1)

     مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات)  -
  يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت:  2)

      الربامج  -
      املشاريع  -
      اخلرباء االستشاريون  -

  يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ -سبل أخرى   3)
      منظمات أخرى؛ باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.) إطار يف

  ما السبب؟  ب)
أعمال ونواتج مسائل الدراسة هذه وزيادة التعاون بني مكتب تنمية االتصاالت وقطاعي االحتاد   يف لضمان عدم االزدواجية

  األخرى. األمم املتحدةاآلخرين وأعضاء القطاع ووكاالت 

 والتعاون التنسيق  9

 األنشطة العادية لقطاع تنمية االتصاالت؛  ‒

 املسائل أو القضايا األخرى اليت تدرسها جلان الدراسات؛  ‒

 املنظمات اإلقليمية حسب االقتضاء؛  ‒

 .االحتاد يف القطاعني اآلخرين يف األعمال اجلارية ‒



  الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت  10

 .5للهدف  1.5الناتج 

  معلومات أخرى ذات صلة 11
  حتَدد الحقاً أثناء تنفيذ هذه املسألة.

 


