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  استراتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص من مواد مخلفات
 إعادة استخدامهاأو  االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المشكلةبيان الحالة أو  1

السنوات األخرية. فبني  منوًا هائًال يف - البلدان النامية  خاصة يف -شهدت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
نسمة  100لكل  مطرافاً  70إىل  19منطقة األمريكتني من  مثًال، زاد معدل انتشار اهلواتف املتنقلة يف 2007و 2002عامي 

 44%البلدان النامية بعشرين نقطة مئوية من  دت حصة اشرتاكات اهلواتف املتنقلة يفمن السكان. وعلى الصعيد العاملي، زا
ا 64%إىل    .على مدى الفرتة ذا

ا الطرفية، إضافة إىل التحديث املتواصل للتكنولوجيا، إىل منو  ميكن   ال اً وقد أدى منو استخدام املعدات الكهربائية واإللكرتونية وجتهيزا
تصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث تشري التقديرات إىل أن هذه املخلفات املولدة سنويًا حول خملفات اال  يف إغفاله

مليون طن. ومع ذلك، مثة مستويات منخفضة من إعادة تدوير خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  50و 20العامل ترتاوح بني 
 .ذر معه حىت الوقوف على إحصاءات بشأن هذه القضية على املستوى اإلقليميواالتصاالت والتخلص منها بشكل مسؤول، مما يتع

  .وتؤدي تبعات عدم إعادة التدوير أو التخلص بشكل سليم إىل مشاكل بيئية جسيمة، خاصة للبلدان النامية

معدل  رتفاع يفأعداد مطاريف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما يصاحبه من ا ويف ظل النمو اهلائل يف
إجراءات املستقبل العاجل ملنع الكارثة البيئية اليت   الدوران، إضافة إىل التقدم التكنولوجي، يصبح من الالزم إحراز تقدم يف

 .البلدان النامية ما مل تعد إطاراً تنظيمياً مالئماً وتعمل على صياغة سياسات ملعاجلة هذه املشكلة ميكن حدوثها يف

 للدراسةالمطروحة ضية المسألة أو الق  2

ج مسؤول وكامل ملعاجلة خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: اإلجراءات املتعلقة  اسرتاتيجيات لوضع 
  .5البلدان النامية بالتعاون الوثيق مع جلنة الدراسات  بالسياسات والتنظيم املطلوبة يف

 الناتج المتوقع  3

هي تقدمي تقرير مشفوع بتوصيات وإجراءات مطلوب من البلدان النامية اختاذها لتطبيق نظام شامل النتيجة النهائية املتوقعة 
 .إلدارة خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وينبغي أن حيتوي هذا التقرير النهائي على التصنيف التقين للمخلفات اإللكرتونية املتعلق بتوصيات سياسات 
التنظيمية والنماذج االقتصادية وطرائق التمويل للبلدان  فضًال عن املقرتحاتولوجيا املعلومات واالتصاالت االتصاالت/تكن

 .النامية



 التوقيت  4

ائي حبلول عام  2016، حيث يُقدَّم تقرير مرحلي حبلول عام أربع سنوات   .2018وتقرير 



 الجهات الراعيةجهات االقتراح/  5

 .2014املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  يف 3التابع للجنة  5املعين باهلدف  الفريق املخصص املشاركون يف

 دخالتمصادر المُ   6

 الدول األعضاء  -

 أعضاء القطاعات  -

 .املنتسبون  -

 فالجمهور المستهدَ   7
 1البلدان النامية البلدان المتقدمة 

 نعم نعم واضعو سياسات االتصاالت

 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون

 نعم نعم املصنعون

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهدف  ) أ 

البلدان النامية وأقل البلدان   يف منظمو االتصاالت وصانعو سياسات االتصاالت ومقدمو/مشغلو اخلدمات واملصنعون، أساساً 
 .اً منو 

 النتائجالطرائق المقترحة لتنفيذ  ب)

دليل وتوصيات لالسرتاتيجيات املطلوبة للتوصل إىل معاجلة مسؤولة وكاملة للمخلفات املتعلقة باالتصاالت/ تكنولوجيا 
  .البلدان النامية وأقل البلدان منواً   املعلومات واالتصاالت: اإلجراءات املتعلقة بالسياسات والتنظيم املطلوبة يف

وضع إجراءات معاجلة  بلدان النامية وأقل البلدان منواً، إضافة إىل املشغلني واملصنعني يفميكن تطبيق هذا الدليل من جانب ال
  .مسؤولة وكاملة للمخلفات املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8

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

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

  انتقالية.  مبرحلة



  :1 تنفيذ املهام التالية ضمن جلنة الدراساتيُقرتح 



 .التصنيف التقين ملخلفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حبسب املكونات واملواد اخلطرة '1'

تطبيق نظام شامل إلدارة خملفات   يف حتديد وتقييم مشاكل البلدان و/أو املناطق '2'
 .تاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

اإلدارة الشاملة ملخلفات  خربات خمتلف البلدان املتقدمة والنامية، إضافًة إىل املصنعني واملشغلني يف '3'
ذلك السياسات والتنظيم والدراسات االقتصادية  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف

 .وطرائق التمويل وغري ذلك

علومات واملعرفة والتدريب وتنمية املهارات لدى األشخاص دراسة كيف ميكن، من خالل نقل امل '4'
واملؤسسات، تعزيز قدرة البلدان على إدارة التعامل مع خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 .واالتصاالت. واستعراض النظم الفّعالة من أجل تقاسم املعلومات اليت تساعد على إجناز هذه املهام

 :تادة ملكتب تنمية االتصاالتيف إطار األنشطة املع 2)

      الربامج  -
      املشاريع  -
      اخلرباء االستشاريون  -

 إطار منظمات أخرى، يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي، يف -طرائق أخرى  3)
    باالشرتاك مع منظمات أخرى، إخل

 ؟ما السبب ب)
خمتلف البلدان واملشغلني واملصنعني، إضافة إىل خمتلف املنظمات إلعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية، يتحتم مجع خربات 

 .ذات الصلة باملوضوع اليت تستطيع توفري معلومات

 .جيب على جلنة الدراسات إعداد استبيانات إضافة إىل الدليل

 والتعاون التنسيق  9

 األنشطة العادية لقطاع تنمية االتصاالت؛ -

 درسها جلان الدراسات؛املسائل أو القضايا األخرى اليت ت -

 املنظمات اإلقليمية حسب االقتضاء؛ -

 .االحتاد القطاعني اآلخرين يف األعمال اجلارية يف -

  معلومات أخرى ذات صلة  10
 


