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االفتتاحية

تغــير المنــاخ
مثال حُيتذى به

ITU/V. Martin

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

يواجه جمتمعنا العاملي يف القرن الواحد والعشرين حتديني رئيسيني النقل والطاقة ،ويساهم يف احلد بدرجة كبرية من انبعاثات غازات
مها تغري املناخ واالستدامة البيئية .ومها يؤثران على كل بلد يف االحتباس احلراري .وهناك مبادرات يقوم فيها االحتاد الدويل
أحناء العامل ،بغض النظر عن موقعه اجلغرايف أو نظامه االجتماعي لالتصاالت بدور حموري.
ويتضمن هذا العدد اخلاص من جملة أخبار االحتاد أحدث
واالقتصادي .كذلك ،يعد هذان التحديان شاملني ألن التصدي
هلما يعين إحداث حتول كامل يف أسلوب حياتنا وعملنا وأسفارنا أخبار التقدم الذي حققه االحتاد الدويل لالتصاالت ،وقطاع
وكيفية إجناز أعمالنا .كما يعين التحول بنماذج التنمية اليت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الرتويج الستخدام تكنولوجيا
نطبقها إىل مناذج أكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنصافاً وأكثر استدامةً املعلومات واالتصاالتكعامل يساعد على حتقيق التنمية املستدامة
وكحل لتغري املناخ .وتغطي املقاالت املنشورة يف هذا العدد اخلاص
لضمان بقاء اجلنس البشري.
ولتحقيق هذا التحول ،يتعني علينا أن نعتمد على معارفنا جمموعة كبرية من املوضوعات ،ابتداءً من املبادرات اخلاصة مبراعاة
وقدرتنا على الفهم ،وأن حتشد اإلرادة السياسية لتحويل البيئة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل استخدام
املناقشات واملفاوضات إىل اتفاقات وإجراءات .والتنمية غري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رصد املناخ.
وسوف تكون أمام العامل فرصتان رئيسيتان خالل الشهور
املستدامة تضر بالفعل بإنتاج األغذية ،وتوفري مياه الشرب،
وتؤدي إىل انتشار األمراض ،وتؤثر يف غري ذلك من اجملاالت املقبلة للمضى قدماً جبدول أعمال االستدامة :املؤمتر السابع
املهمة .وإذا مل نتخذ تدابري ملموسة ،فسوف نواجه أخطاراً عشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ ( ،)UNFCCCالذي سيُعقد يف ديربان ،جبنوب إفريقيا ،من
حقيقية ،ولذلك ليس أمامنا وقت نضيعه.
ويف هذا السياق ،يوجد أمام تكنولوجيا املعلومات  28نوفمرب إىل  9ديسمرب  ،2011ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية
واالتصاالت دور رئيسي يف دفع هذا التحول الذي تشتد املستدامة (ريو بعد  20سنة) ،الذي سيُعقد يف ريو دي جانريو،
احلاجة إليه .واليوم ،ال يوجد حل آخر “للحد من االنبعاثات يف الربازيل ،يف يونيو  .2012ومن الصعب التنبؤ بالنتائج اليت
الكربونية” مبا ميكن أن يرتتب على ذلك من إمكانات عظيمة سيسفر عنها املؤمتران ولكن هناك أمراً شديد الوضوح :فلم يعد
بالنسبة إىل اقتصادنا ،أو زيادة فعالية استخدامنا للموارد الطبيعية العمل باألسلوب املعتاد ميثل خياراً إذا كنا نريد ضمان أسباب
أو توزيع املعلومات يف الوقت الفعلي لتحسني الفاعلية .ومع العيش لكوكبنا .فاملستقبل يستدعي التحول حنو منوذج أكثر
تزايد دخول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل جانب مراعاة للبيئة وأكثر استدامةً – وهو حتول سيعين االستفادة من
من جوانب العامل احلديث ،فإهنا أصبحت قوة إجيابية إلحداث اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
والرسالة اليت يود االحتاد الدويل لالتصاالت توجيهها إىل
التغيري وعنصراً أساسياً يف حياتنا اليومية.
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثال حُيتذى به يف املؤمترين رسالة بسيطة :إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
صممت يف السنوات القليلة املاضية شبكات جزء من احلل ،وهو حل ميكن أن ميضي جبدول األعمال إىل
هذا التحول .فقد ُ
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واخلدمات والتطبيقات األمام .فدعونا نضمن أن تكون التكنولوجيا واالبتكار ونظم
تشمل معايري حتسني كفاءة استخدام الطاقة ،واحلد من اآلثار املعلومات يف مقدمة اسرتاتيجياتنا للتصدي لتغري املناخ .إن
البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ككل .ويف نفس أمامنا حتديات ضخمة ،ولكن أمامنا أيضاً فرص ضخمة.
الوقت ،فإن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يساعد ونستطيع إذا عملنا معاً أن ندفع عجلة تنفيذ احللول اجلديدة
على مراعاة الظروف البيئية يف قطاعات االقتصاد األخرى ،مثل لتحقيق مستقبل أفضل.
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UNFCCC

أب ِرمت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في
 1992للتصدي للتحدي المهم الذي يواجهه عصرنا .وتقترب
عضوية االتفاقية من العالمية ،حيث يبلغ عدد البلدان الموقعة
عليها  194بلداً باإلضافة إلى االتحاد األوروبي .والهدف األسمى
لالتفاقية هو تثبيت مستوى انبعاثات غازات االحتباس الحراري
في الغالف الجوي عند المستوى الذي يحول دون حدوث
تغيرات مناخية خطيرة .ولكن ذلك ليس كل شيء .فاالتفاقية
تتعامل أيضاً مع أمور أخرى ،أهمها تمكين الناس من التكيف مع
آثار تغير المناخ التي ال يمكن تالفيها.

كريستيانا فيجورز
األمني التنفيذي ،اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ
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وعشية انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف
ديربان ،جبنوب إفريقيا ،من  28نوفمرب إىل  9ديسمرب ،2011
من املهم أن نفكر يف اتفاقات كانكون قبل أن نُ ِ
قدم على اخلطوة
الكبرية التالية .ومن املناسب أيضاً أن نلقي الضوء على بعض
السبل اليت يستطيع قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
خالهلا املسامهة يف احلد من تغري املناخ ،وتتمثل هذه اخلطوة
يف :احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري؛ وتوفري طرائق
وتقنيات قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متكن
القطاعات األخرى من احلد من الغازات املنبعثة منها؛ وإجياد
الطرائق الكفيلة باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف مساعدة االقتصادات واجملتمعات احمللية على التكيف مع
تغري املناخ.

اتفاقات كانكون

اعتمدت  194حكومة يف ديسمرب  2010يف كانكون،
باملكسيك ،اتفاقات كانكون اليت تشكل األساس جلهد مشرتك
ضخم للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وكان من
بني اإلجنازات الكبرية اليت حتققت يف كانكون أن احلكومات
وافقت على حتديد متوسط الزيادة يف درجة احلرارة العاملية بأقل
من درجتني مئويتني ،وعلى كيفية استعراض مدى التقدم يف
حتقيق هذا اهلدف فيما بني  2013و .2015

كذلك تتضمن اتفاقات كانكون إنشاء مؤسسات جديدة
ملساعدة البلدان النامية يف التكيف مع تغري املناخ ،واألخذ
باملسارات املناسبة اليت متكنها من أن تصبح من االقتصادات
منخفضة االنبعاثات اليت تستطيع مقاومة اآلثار السلبية لتغري
املناخ .وهذه املؤسسات هي :صندوق دعم التكيف مع التغريات
املناخية ،وآلية تكنولوجية للتعجيل باستخدام التكنولوجيات
النظيفة ،وإطار للتكيف تتوىل تنفيذه جلنة لتنسيق التعاون الدويل
ملساعدة البلدان النامية.
وقد عملت احلكومات جبد خالل  2011من أجل إنشاء
هذه املؤسسات اجلديدة ،ومن املرجح أن تبدأ اآللية التكنولوجية
واللجنة املعنية بالتكيف عملهما يف  .2012كما حتقق تقدم يف
حتديد شكل الصندوق اجلديد.
ومع ذلك ،فعلى الرغم من هذه اإلجنازات ،مل تتوصل اتفاقات
كانكون إىل حلول لبعض القضايا السياسية املفتوحة املستجدة
املتصلة مبستقبل بروتوكول كيوتو ،وإطار التخفيف من حدة تغري
املناخ .فمع اقرتاب هناية فرتة االلتزام األوىل بربوتوكول كيوتو ،ومع
احلاجة إىل ضمان تلبية تعهدات جديدة ،أصبحت احلاجة ملحةً
إىل إجياد طريقة مناسبة للتحرك إىل األمام .ويف الوقت الذي يتطور
فيه إطار احلد من اآلثار املرتتبة على تغري املناخ ،من الالزم أن يكون
هذا اإلطار مفصالً من حيث الوضع القانوين ،والشفافية ،والرصد
واحملاسبة قبل أن يصبح قابالً للتطبيق.
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الطريق إلى مؤتمر ديربان وما بعده

التحدي الذي يواجهه مؤتمر ديربان

يتعني على احلكومات ،وهي تبين على اتفاقات كانكون أن
تُ ِ
قدم على اخلطوة التالية املهمة يف ديربان .وهذا يعين التأكد من
أن املؤسسات اجلديد سوف تبدأ عملها يف  ،2012وبصفة خاصة
ضمان التمويل وحتديد أفضل كيفية ملسامهة القطاع اخلاص.
كما يعين أن على احلكومات أن تتعامل مع القضايا
السياسية املتصلة بربوتوكول كيوتو وإطار التخفيف من آثار تغري
املناخ ،مبا يرتتب على ذلك من التزامات جديدة من جانب
البلدان املتقدمة باإلضافة إىل مشاركات خمتلفة من جانب
البلدان النامية .ومن املرجح من الناحية الواقعية أن يقتضي ذلك
التوصل إىل ترتيبات مؤقتة.

المشاركة في التخفيف من حدة التغيرات المناخية

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو املسؤول عن حنو
 3-2يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون على املستوى
العاملي .ومن املرجح أن تتضاعف هذه االنبعاثات حبلول عام
 2020مع الزيادة العاملية يف استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وملواجهة ذلك ،بدأ قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عنه.
وعادة ما تكون بؤرة الرتكيز الرئيسية هنا هي احلد من استهالك
الطاقة وتشجيع استنباط أجهزة وتطبيقات وشبكات أكثر كفاءة
من حيث استخدام الطاقة .ونظراً لالعتماد الكبري والواسع على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى العاملي ،فإن ما
يقع عليه اختيار القطاع توطئة لتطويره وتشجيعه من املرجح أن
يكون له تأثري مباشر على القطاعات األخرى .وهناك حاجة
واضحة إىل التوسع يف هذا النهج لكي ميكن حتقيق تقدم يف
تنفيذ االتفاق الذي أمكن التوصل إليه يف كانكون بأال يتجاوز
متوسط الزيادة يف درجة احلرارة العاملية درجتني مئويتني.
بيد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تساهم
مبا هو أكثر من ذلك .وملتابعة التقدم حنو حتقيق هذا اهلدف،
ينبغي حساب انبعاثات غازات االحتباس احلراري على املستويني
الوطين والدويل .ويكاد يكون ذلك مستحيالً لعدم وجود أنظمة
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إلكرتونية متقدمة .فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متكن آليات
احملاسبة الداخلية بأن توفر هلا أدوات قياس االنبعاثات واإلبالغ
عنها والتحقق منها .ومن الطرائق األخرى اليت ميكن أن يساهم هبا
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفري سبل مجع البيانات
عن تدابري احلد من آثار تغري املناخ ونشرها ،وكذلك يف تنفيذ هذه
التدابري .وعلى سبيل املثال ،ففي أوروبا ،ونتيجة للتوجيهات اليت
صدرت يف جمال السياسات العامة وكذلك نتيجة للوعي املتزايد
بشأن ضرورة استدامة هذه التدابري ،يتزايد عدد شركات القطاع
اخلاص اليت يتعني عليها اإلبالغ عن انبعاثات غازات االحتباس
احلراري الناجتة عنها .وهذا يقتضي بذل جهود جديدة جلمع
البيانات وحتليلها ،وميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أن يُقدِّم أدوات عملية ميكن أن تستخدمها الشركات .وينبغي
تسجيل مجيع املعلومات يف سجالت وطنية وجتميعها يف آخر
األمر على املستوى الدويل ،وهذا أيضاً ال ميكن أن يتحقق بدون
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إشراك جميع األطراف في جهود التكيف مع تغير
المناخ

من الواضح وجود إمكانية لقيام قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بدور أساسي يف دعم اجلهود اجلارية للحد من
التعرض للمشاكل عن طريق التكيف مع تغري املناخ .وسوق
التكنولوجيات املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ تتقدم بسرعة،
وعلى الرغم من مسامهة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف جهود التكيف ،ما زالت حماوالت التكيف يف مهدها ،وإن
كانت تتزايد بشكل مطرد.
وتُستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالفعل يف
جهود التكيف االستباقية .إذ تُستخدم أنظمة املعلومات
اجلغرافية يف تقييم املخاطر لتحديد السكان واألصول اليت من
احملتمل أن هتددها املخاطر املناخية .وعلى سبيل املثال ،يعتمد
“برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة
الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ” ( )UN SPIDERعلى
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف توفري تقييم شامل جلميع

الطريق إلى مؤتمر ديربان وما بعده

أنواع املعلومات واخلدمات القائمة على الفضاء فيما يتصل بإدارة
املخاطر .وباستخدام هذه التكنولوجيات ،يستهدف الربنامج
إقامة بوابة للحصول على املعلومات الفضائية لدعم إدارة
الكوارث ،كجسر يربط بني إدارة الكوارث واجملتمعات املهتمة
بالفضاء ،ولتيسري بناء القدرات وتقوية املؤسسات.
وهذا هو نوع الدعم االستباقي الذي حتتاجه معظم اجملتمعات
املعرضة ملشاكل تغري املناخ ،وخصوصاً يف إفريقيا ،وأقل البلدان
منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية.
وميكن للحكومات وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أن تعمل معاً لضمان توفري هذا الدعم جلميع األقاليم من أجل
إنقاذ حياة البشر وسبل معيشتهم.

التقدم إلى األمام

كثرياً ما ُو ِصفت املفاوضات املتصلة بتغري املناخ بأهنا بطيئة
إىل درجة مؤملة .ومع ذلك ،فهذا ال يربر االنتظار إىل أن تستطيع
هذه املفاوضات اختاذ إجراء .فالتعهدات اليت أمكن التوصل

مـيدــقت

إليها يف كانكون بشأن احلد من انبعاثات غازات االحتباس
احلراري تقطع بنا نسبة  60يف املائة من الطريق إىل فرصة معقولة
بأال يتجاوز متوسط الزيادة يف درجة احلرارة العاملية درجتني
مئويتني .ومن الالزم التعهد بالتزامات أخرى ،وخصوصاً من
جانب البلدان الصناعية .وتوجد على املستوى العاملي حاجة
إىل إحداث حتول اقتصادي رئيسي حنو مسار للنمو يقلل من
االنبعاثات الكربونية ويكون أكثر مراعاة للبيئة .ومن الالزم أن
تساهم يف ذلك مجيع القطاعات.
وميكن للدعم املنسق الذي تقدمه تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أن يساعد يف حل املشكالت النامجة عن تغري
املناخ .ويف الواقع فإن اإلجراءات املتصورة سيكون تنفيذها
مستحيالً بدون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومع أخذ
هذا يف االعتبار ،يعد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف وضع جيد ِّ
ميكنه من املسامهة يف تنفيذ األعمال اليت تشتد
احلاجة إليها ،سواء يف إطار املفاوضات احلكومية الدولية املتصلة
بتغري املناخ أو خارجها.

AFP

املندوبون يف الساعات األخرية من مؤمتركانكون بشأن تعري املناخ
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التحالف العاملي بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ
تنسيق الرسالة اخلاصة بالتكنولوجيا املراعية للبيئة

ITU/P.M. Virot

تأخذ الرسائل الخاصة بتغير المناخ التي يوجهها المعنيون بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت نفس المنحى ،وهو :أن تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت تستطيع التمكين من قيام اقتصادات قليلة
الكربون؛ وأن الحكومات والهيئات التنظيمية وقطاع األعمال في
القرن الواحد والعشرين ال تستطيع تحمل االستغناء عن تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من مبادراتها في مجال السياسات أو
مبادراتها العملية الرامية إلى قيام اقتصاد عالمي يراعي البيئة.

مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد
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 ريغتو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت نأشب يملاعلا فلاحتلا

Shutterstock

عضوية التحالف العالمي بشأن تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ وواليته

لتطوير هذه األفكار املراعية للبيئة اليت يروج هلا أخصائيون
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أطلق االحتاد
الدويل لالتصاالت بالتعاون مع املبادرة العاملية لالستدامة
اإللكرتونية ( )GeSIالتحالف العاملي بشأن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتغري املناخ .وقد جاء هذا التحالف استجابة
لدعوة صدرت عن الندوة السادسة لالحتاد الدويل لالتصاالت
بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والبيئة وتغري املناخ،
اليت عُ ِقدت يف أكرا ،غانا ،يومي  7و 8يوليو  ،2011إىل وجود
صوت موحد يعرب عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومزياها
يف مكافحة تغري املناخ.
وهذا التحالف جيمع بني أفراد رفيعي املستوى من ذوي
النفوذ يف املنظمات اليت تركز على جمايل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتغري املناخ ،ميثلون خمتلف التوجهات .وتشمل
األطراف املشاركة يف التحالف االحتاد الدويل لالتصاالت،
واملبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ،ووزاريت االتصاالت والبيئة
يف غانا ،ووزارة االتصاالت يف جنوب إفريقيا ،ووزارة االتصاالت
يف مصر ،ومؤسسة  ،TechAmericaواالتفاق العاملي لألمم
املتحدة ،وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.
ويستهدف التحالف حتقيق األهداف األربعة الرئيسية التالية:

_ _زيادة الوعي بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتكنولوجيات ذات الصلة يف التعامل مع أسباب تغري املناخ
واآلثار املرتتبة عليه.
_ _توضيح املبادرات املبتكرة اليت يقوم بتنفيذها قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل االستدامة البيئية ،وتشجيع
تبادل أفضل املمارسات بني القطاعني العام واخلاص.
_ _حشد اإلرادة السياسية من أجل إبراز دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف النتائج الصادرة عن املؤمترات
الرئيسية املعنية بتغري املناخ والتنمية املستدامة.
_ _وتشجيع احلكومات على تضمني تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتكنولوجيات ذات الصلة كعناصر أساسية
من سياساهتا الوطنية املتصلة بتغري املناخ ،ويف مجيع قطاعات
الصناعة.
وسوف يسرتشد أعضاء التحالف هبذه األهداف يف اجلهود
املبذولة من أجل تعزيز موقف صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بشأن تغري املناخ .وسيكون الرتكيز على املؤمتر
السابع عشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ ،يف ديربان ،جنوب إفريقيا ،من  28نوفمرب
إىل  9ديسمرب  ،2011ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
(ريو  ،)20 +الذي سيُعقد يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف
يونيو .2012
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 ريغتو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت نأشب يملاعلا فلاحتلا

الحضور في المؤتمر السابع عشر لألطراف في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ ،وضع التحالف يف اجتماعية األول والثاين خطة
منسقة إللقاء الضوء على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املراعية للبيئة يف املؤمتر السابع عشر لألطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .وسوف يُنشئ االحتاد الدويل
لالتصاالت جناحاً يسمح ألعضاء التحالف بالرتويج ألحدث
مبادراهتم ،وسوف يقدم االحتاد تقريرين جديدين يوضحان كيف
ساعدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غانا يف التخفيف
من آثار تغري املناخ والتكيف معها.
وسوف تنظم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية يوماً لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف  1ديسمرب  ،2011وسوف تستضيف
مركزاً للمشاركة االفرتاضية ،فضالً عن مؤمترات فيديو ،وعروض
ومعارض ومشاركة تفاعلية من القطاع اخلاص.
وباإلضافة إىل ذلك ،سريكز حدثان جانبيان على دور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال االستدامة البيئية:
أحدمها بشأن “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف”
تنظمه االتفاقية اإلطارية يف شكل عروض قصرية قائمة على
الرسالة ،واآلخر بشأن “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتخفيف من حدة تغري املناخ” تنظمه TechAmerica
باالشرتاك مع املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ،مع مسامهات
من االحتاد الدويل لالتصاالت واالتفاقية اإلطارية.
واستكماالً جملموعة أحداث تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املراعية للبيئة ،ستطلق املبادرة العاملية لالستدامة
اإللكرتونية يوم  5ديسمرب “ 2011اخلطوة التحويلية لليوم”
اليت تسلط الضوء على حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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التحويلية اليت ستُطرح خالل املفاوضات أثناء املؤمتر السابع عشر
لألطراف يف االتفاقية اإلطارية.

ما بعد المؤتمر السابع عشر لألطراف في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

من املؤكد أن وجود صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املؤمتر السابع عشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ سوف يزيد الوعي بقدرة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على املساعدة يف قيام اقتصاد عاملي
أكثر قدرة على االستمرار من الناحية البيئية .ومن الواضح أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن تبقى من العناصر
اليت تشملها املناقشات اخلاصة بتغري املناخ ،كما جيب أن يواصل
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استنباط حلول مبتكرة
للتحديات اليت تفرضها بيئتنا بقوة يوماً بعد آخر.
ويدرك التحالف أن واليته متتد إىل ما هو أبعد بكثري من
حدود املؤمتر السابع عشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وسوف يواصل الرتويج لرسالة صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تستطيع حتقيق الوفورات املرتتبة على زيادة الكفاءة
يف مجيع قطاعات االقتصاد .وهذه الوفورات لن ختفف فقط من
األعباء اليت تفرضها الصناعة على البيئة ،بل ستؤدي أيضاً إىل
حتسني كفاءة االستفادة من املوارد يف مجيع مستويات سلسلة
القيمة.
وسوف يكون لالحتاد الدويل لالتصاالت دور أساسي
يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة ،وسوف يعرض قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من خالل التحالف ،رسالته
املوحدة مرة أخرى يف ريو .20 +

Siemens

خطوة يف سبيل التحول إىل اقتصاد منخفض الكربون
ماذا ميكن لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أن تفعله جلعل عاملنا
أكثر قدرة على االستدامة
لويس نيفيز ،رئيس املبادرة العاملية
لالستدامة اإللكرتونية ()GeSI

GeSI

ال يمثل التصدي لتغير المناخ تحدياً ضخماً فقط بالنسبة إلى
العالم  -بل يمثل أيضاً فرصة ال يستهان بها .ويستطيع قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يقدِّم مساهمة ضخمة
في التنمية قليلة الكربون من خالل طرح منتجات وخدمات
مبتكرة توفر نفس الخدمة أو خدمة أفضل مع تحقيق انخفاض
ملموس في االنبعاثات الكربونية .ومع ذلك ،فإن الفرصة الهائلة
الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التخفيف
من حدة تغير المناخ يجب أن تصل إلى آذان أولئك الذي
يستطيعون تحقيق التغيير ،وأن يفهموها وأن يمنحوها تأييدهم.

لويس نيفيز
رئيس املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ()GeSI
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الطريق إلى مؤتمر ديربان وما بعده

ولذلك ،فنحن في حاجة إلى ضمان حدوث تغيير في
الحوار الخاص بالمناخ  -من الحد من المشكالت إلى
تقديم حلول .وعندئذ فقط ،نستطيع أن نأمل في تسخير
اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التمكين من االنتقال إلى مستقبل قليل الكربون
ويتمتع بالكفاءة في استخدام الطاقة.

الصناعات ،مبا يف ذلك صناعات البناء ،والنقل والطاقة ،ميكن
أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة  25يف املائة على املستوى
الوطين .وباإلضافة إىل هذه التخفيضات ،ميكن لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أن حتفز النمو االقتصادي بدرجة كبرية
وأن تساعد على إجياد فرص عمل تصل إىل  15مليون فرصة
عمل نظيفة على املستوى العاملي.

قيادة الطريق

منذ عشرين سنة كانت فكرة مؤمترات الفيديو عالية اجلودة
ما زالت يف عداد اخليال العلمي ،كما كان العمل عن بُعد
باستخدام احلاسوب املتنقل أو اهلاتف الذكي من قبيل األحالم.
واليوم ،أصبحت شبكات االتصاالت فائقة السرعة ،وتكنولوجيا
االستشعار املوجودة يف كل مكان والقدرات العالية اليت تتمتع
هبا أجهزة احلاسوب ،من العوامل شديدة األمهية اليت تستعني
هبا مجيع الصناعات تقريباً ،وأصبحت أساسيةً يف دفع عجلة
االنتقال إىل اقتصاد قليل الكربون ويتمتع بالكفاءة يف استخدام
الطاقة.
والتقرير املهم الذي أصدرته املبادرة العاملية لالستدامة
اإللكرتونية ( )GeSIبعنوان “مبادرة  :SMART 2020التمكني
من قيام اقتصاد قليل الكربون يف عصر املعلومات” يعطي
صورة واضحة للدور األساسي الذي ميكن أن تقوم به صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التصدي لتغري املناخ على
املستوى العاملي ،والتمهيد لتنمية كفء قليلة الكربون .ويوضح
التقرير أن احللول اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ميكن أن تساعد على تقليل االنبعاثات الكربونية على املستوى
العاملي بنسبة تصل إىل  15يف املائة وتوفري حنو  600مليار يورو
حبلول سنة  .2020وعالوة على ذلك ،فإن الدراسات اليت أجرهتا
مبادرة  SMART 2020يف الربتغال ،والواليات املتحدة وأملانيا
توضح أن تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف
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المبادرة العالمية لالستدامة اإللكترونية
املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية هي شراكة اسرتاتيجية
جتمع بني قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واملنظمات امللتزمة بإجياد تكنولوجيات وممارسات تعزز
االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،وتروج هلا .وقد
تشكلت املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية يف ،2001
وتقوم رؤيتها على قيام عامل مستدام من خالل التحول
املسؤول القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتعزز املبادرة التعاون العاملي واملفتوح ،كما تتوىل توعية
اجلمهور باإلجراءات الطوعية اليت يتخذها أعضاؤها
لتحسني أدائهم املستدام ،وتشجع التكنولوجيات اليت تعزز
التنمية املستدامة .وتضم املبادرة  33عضواً ميثلون شركات
ومجعيات بارزة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
كما توجد شراكة بني املبادرة ومنظمتني من منظمات
األمم املتحدة  -برنامج األمم املتحدة للبيئة واالحتاد الدويل
لالتصاالت – باإلضافة إىل جمموعة من اجلهات الدولية
صاحبة املصلحة امللتزمة بأهداف االستدامة القائمة على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتساعد هذه الشراكات
على حتديد شكل الرؤية العاملية اليت تقوم عليها املبادرة
فيما يتعلق بتطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وأفضل طرائق مواجهته لتحديات التنمية املستدامة.

الطريق إلى مؤتمر ديربان وما بعده

وضع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على
جدول األعمال العالمي الخاص بتغير المناخ

وال ميكن ،بل ال ينبغي جتاهل هذه املنافع احملتملة يف ضوء
املناخ االقتصادي احلايل .إذ ينبغي حتقيقها اآلن وعلى وجه
السرعة .ففي أوقات األزمات املالية عندما يتحدث الكثريون
من أصحاب املصلحة عن املشكلة ،ميكن لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أن تقدم مسامهة كبرية يف احلل .ومع ذلك ،فلكي
يتحقق ذلك ،يتعني علينا أن نوضح بصوت قوي جلميع أصحاب
املصلحة الرئيسيني ما ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أن تفعله جلعل عاملنا أكثر قدرة على االستدامة.
وقد أقدمت املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ()GeSI
على أول خطوة ممتازة عندما وضعت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على جدول األعمال العاملي لتغري املناخ أثناء املؤمتر
السادس عشر لألطراف يف كانكون ،املكسيك ،بإطالق “إعالن
غواداالخارا بشأن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
احللول التحويلية” .وقد أعلنت أكثر من  40شركة ومنظمة
(كانت إيراداهتا متثل أكثر من تريليون دوالر أمريكي يف )2009

بركلا ضفخنم داصتقا ىلإ لوحتلا ليبس يف ةوطخ

تأييدها لإلعالن الذي يعرب عن التزام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بتوفري حلول لتغري املناخ ،ويدعو احلكومات إىل
األخذ بنهج جديد إلجياد اقتصاد قليل الكربون.
ويوفر اإلعالن أساساً صلباً إلشراك األمم املتحدة ،واحلكومات
واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف حوار بني القطاعني العام
واخلاص بشأن تغري املناخ .ويف الوقت الذي نواصل فيه زيادة
الوعي مبزايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التمكني من قيام
عامل قليل الكربون ،أقامت املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية
( )GeSIأساساً مرجعياً ومنصة على الشبكة العنكبوتية ميكن
عن طريقها ألول مرة املقارنة بني نهُ ج السياسات اخلاصة بتبين
حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التصدي لتغري
املناخ .واألساس املرجعي الذي وضعته املبادرة العاملية لالستدامة
اإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قليلة الكربون
( )www.global-ict-leadership.netيتتبع الدعم الذي تقدمه
احلكومات لألخذ باحللول اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جماالت السياسات املختلفة مبا يف ذلك خطط
النطاق العريض واسرتاتيجيات املناخ .واهلدف من ذلك هو
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الطريق إلى مؤتمر ديربان وما بعده

إلقاء الضوء على أمثلة من أفضل املمارسات وتشجيع املزيد من هذه اجلائزة وجود ٍ
ٍ
وتطبيق على
منصة على الشبكة العنكبوتية
اهلواتف املتنقلة ( )www.transformative-step.netيتيحان
احلكومات على هذا الربط املهم بني السياسات.
للحكومات ،واجلهات املعنية بتقدمي احللول وللجمهور بصفة
عامة الرتشيح ،والتصويت والتعليق على املبادرة أو عرض ما يرون
عرض حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
صممت
وقد
لليوم”.
التحويلية
“اخلطوة
يسمى
أن
يستحق
أنه
التحويلية على مؤتمر ديربان
ُ
للمحافظة على قوة الدفع يف وضع تكنولوجيا املعلومات منصة الشبكة العنكبوتية والتطبيق اخلاص باهلواتف املتنقلة
واالتصاالت على جدول أعمال تغري املناخ ،سوف تعلن املبادرة بدعم من عضوين يف املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية مها
العاملية لالستدامة اإللكرتونية بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم اتصاالت أملانيا ( )Deutsche Telekomوإريكسون.
وأمام قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصة مفيدة
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ( )UNFCCCوحتالف بني
اجلهات صاحبة املصلحة مبا يف ذلك االحتاد الدويل لالتصاالت ودور أساسي ميكن أن يقوم به بالتعاون مع القطاعات األخرى
واالتفاق العاملي لألمم املتحدة ،عن جائزة “اخلطوة التحويلية يف إجياد وتنفيذ احللول الالزمة لبناء جمتمع ال يعاين من ارتفاع
لليوم” أثناء املؤمتر السابع عشر لألطراف يف ديربان .وتستهدف مستوى الكربون .ومن احملتم أن تعرتف مجيع اجلهات الرئيسية
هذه اجلائزة حتويل بؤرة الرتكيز إىل احللول التحويلية اليت تضعها صاحبة املصلحة املشا ِركة يف احلوار اخلاص بتغري املناخ بضرورة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثناء املفاوضات اخلاصة بتغري االنتقال من التحسينات الرتاكمية يف األنظمة احلالية إىل حلول
املناخ ،وسوف يُعلَن عنها يوم  5ديسمرب  2011يف حضور حتويلية توفر اخلدمات بطرق جديدة ،ومن الكيانات الكبرية
كريستيانا فيجرز ،األمني التنفيذي التفاقية اإلطارية ،ولويس اليت تؤدي إىل التلوث إىل جيل جديد من اجلهات اليت تقدم
نيفيز ،رئيس املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ،ومالكومل احللول .ويف آخر املطاف ،سنكون يف حاجة إىل تغيري مرحلي
جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل يف التفكري  -من احلد من املشكالت إىل تقدمي حلول جديدة
عجل خبطة االنتقال من اقتصاد قليل الكربون إىل
لالتصاالت .وسوف يُعلن بعد ذلك عن جائزة جديدة يومياً – لكي نُ ِّ
طوال األسبوع الثاين من املفاوضات .ومما سييسر توسيع نطاق اقتصاد كفء.

نبذة عن المؤلف
لويس نيفيز هو رئيس المبادرة العالمية لالستدامة اإللكترونية .وهو يشغل منصب نائب رئيس شركة اتصاالت
ألمانيا .وهو يتمتع بخبرة تمتد إلى  30سنة على المستويين الوطني والدولي في مجال االتصاالت ومجتمع
المعلومات ،وقام بدور رئيسي في الترويج لدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مواجهة تغير المناخ.
ويعد لويس نيفيز القوة المحركة ورئيس اللجنة التوجيهية التي كانت وراء إعداد تقرير “مبادرة :SMART 2020
التمكين من قيام اقتصاد قليل الكربون في عصر المعلومات ”.وهو يشغل اآلن العديد من المناصب ويشارك في
العديد من المشروعات والمبادرات الدولية ،منها المبادرة العالمية لالستدامة اإللكترونية ،ومبادرة  LEADالمنبثقة
عن االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،واللجنة التوجيهية لمبادرة األمم المتحدة الخاصة باالهتمام بالمناخ.
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تُستخدم السواتل يف الوقت احلاضر يف رصد انبعاثات الكربون ،والتغريات اليت تطرأ على
اجلليد يف املناطق القطبية واألهنار اجلليدية ،وكيفية تغري درجات حرارة الغالف اجلوي.

استخدام االتصاالت الراديوية يف رصد املناخ
المناخ يتغير ،ولكن ما هي االتجاهات على النطاق
العالمي؟ وكيف نستطيع أن نرصد العمليات التي تتسبب
في حدوث التغيرات المناخية؟ تحدد هذه المقالة بعض
طرائق استخدام االتصاالت الراديوية في رصد مناخ
الكرة األرضية .وفي الواقع ،كثيراً ما يكون استخدام
شبكات االتصاالت الراديوية هو الطريق الوحيد لمراقبة
وقياس مختلف العوامل التي لها دور في حدوث
التغيرات المناخية.

اإللمام بما يحدث

طبقة األوزون ،ولذلك فمن الضروري مواالة عمليات الرصد
لتحديد اآلثار املرتتبة على ذلك ليس فقط على البيئة ولكن أيضاً
على صحة اإلنسان.
كذلك تقتضي اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية معرفة
وفهم ديناميكا التغريات اليت تطرأ على الغطاء النبايت .ومن
الضروري توافر القدرة على تقييم الظروف العاملية وتبني كيف
ميكن أن تتغري ،إذا كنا نريد أساساً صلباً لربامج حتمي البيئة،
وتضمن األمن الغذائي ،وتقلل من النتائج اإلنسانية املرتتبة على
تغري املناخ.

إننا يف حاجة إىل حتسني معرفتنا وفهمنا لكيفية تأثري اإلشعاع السواتل كأدوات لالستشعار عن �بُْعد

الكهرمغنطيسي املنبعث من الشمس على بيئة األرض ،مبا يف
ذلك املناخ .وهذا يتطلب الرصد املستمر لإلشعاع الطيفي
الشمسي ،باإلضافة إىل الرصد املستمر لتوصيف التغريات اليت
تطرأ على الغالف اجلوي واحمليطات وسطح األرض .وينبغي بعد
ذلك الربط بني مجيع هذه املعلومات لتحسني مناذج تغري املناخ.
ومثة جمال يثري اهتمامات خاصة وهو التغريات اليت تطرأ على

السواتل جزء من جمموعة أنظمة االتصاالت الراديوية العاملية،
وهي توفر اآلن وسيلة أساسية جلمع البيانات العاملية عن املناخ
وعن تغري املناخ .وتُستخدم السواتل يف الوقت احلاضر يف رصد
انبعاثات الكربون ،والتغريات اليت تطرأ على اجلليد يف املناطق
القطبية واألهنار اجلليدية ،وكيفية تغري درجات حرارة الغالف
اجلوي .ويوفر االستشعار عن �بُْعد معلومات دقيقة وحديثة
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على الغطاء النبايت والتغريات اليت حتدث يف مساحات واسعة،
وبذلك يوفر بيانات عن املناطق النائية من الصعب الوصول إليها
بالطرائق األخرى .وقد أمكن بإجراء القياسات املتكررة تكوين
سجالت للبيانات املستخلصة باالستشعار عن �بُْعد تغطي
عشرات السنني ،وميكن استخدامها يف بناء سالسل بيانات عن
الغطاء النبايت واستخدامات األرض.

اختصاصات االتحاد الدولي لالتصاالت

قام قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد بأعمال مهمة يف
جمال تغري املناخ .وعلى وجه اخلصوص ،شكلت الدراسات اليت
أجراها القطاع األساس للعديد من القرارات اليت صدرت يف
الوقت املناسب بشأن املسائل امللحة املتصلة بتغري املناخ.
وعلى سبيل املثال ،يالحظ القرار  673الصادر عن املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2007بعنوان “استعمال
االتصاالت الراديوية من أجل تطبيقات رصد األرض” أن 90
يف املائة من الكوارث الطبيعية هلا عالقة باملناخ أو الطقس.
ووفقاً للقرار ،فإن توافر بيانات رصد األرض سوف يزيد من فهم
التغريات املناخية ،وجيعل من األيسر وضع النماذج والتحقق من
اجلوانب املختلفة لتغري املناخ .ومن الواضح أن هذا الفهم سوف
يفيد يف حتديد السياسات الالزمة ملواجهة تغري املناخ.
ويعرتف القرار  672الصادر عن املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2007بعنوان “متديد التوزيع للخدمة الساتلية
لألرصاد اجلوية يف النطاق  ”MHz 7 850–7 750بأن البيانات
املستقاة من سواتل األرصاد اجلوية أساسية للتنبؤ بالطقس
العاملي ،وبالتغريات املناخية واملخاطر املتصلة باملناخ.

المعايير التنظيمية والتقنية

يضع قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد األسس التنظيمية
والتقنية لتطوير السواتل وأنظمة رصد املناخ من احملطات األرضية
ونشر البيانات وتشغيلها بشكل فعال (انظر اإلطار) .وهذا
يتحقق عن طريق :ختصيص طيف الرتددات الراديوية وموارد
املدارات الساتلية الالزمة؛ وحتليل التوافق بني األنظمة الساتلية
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رصد البيئة :األعمال التي قامت بها لجان الدراسات
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية في الفترة األخيرة
_

_

_

_

_

_

_توصية جديدة  ITU–R RS.1883بعنوان “استعمال أنظمة االستشعار
عن �بُْعد يف دراسة تغري املناخ وآثاره” ،وتتضمن مبادئ توجيهية بشأن
استخدام السواتل يف االستشعار عن �بُْعد للحصول على البيانات
الالزمة لدراسة تغري املناخ.
_نشرت جلنة الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية تقريرًا
جديداً  ITU–R RS.2178بعنوان “الدور األساسي للطيف الراديوي
وأمهية استعماله على الصعيد العاملي ملراقبة األرض والتطبيقات ذات
الصلة.
_نشرت جلنة الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف يونيو
 2011كتيباً جديداً بعنوان “النظام الساتلي الستكشاف األرض”،
يوضح اخلصائص التقنية والتطبيقات ومتطلبات الطيف الالزمة للخدمة
الساتلية الستكشاف األرض واملنافع املرتتبة عليها.
_أنتجت جلنة الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية بالتعاون
مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية كتيباً بعنوان “استعمال طيف
الرتددات الراديوية يف األرصاد اجلوية” ،يتضمن معلومات عن تطوير
واستعمال األنظمة الراديوية والتكنولوجيات القائمة على الراديو يف
مراقبة البيئة واملناخ والتنبؤ بالطقس ،واملساعدة يف التنبؤ بالكوارث
الطبيعية واليت هي من صنع اإلنسان ،واكتشافها والتخفيف من حدهتا.
_وضعت جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية توصية
جديدة  ITU–R M.1874بعنوان “اخلصائص التقنية والتشغيلية
للرادارات األوقيانوغرافية العاملة يف النطاقات الفرعية يف مدى الرتدد
.MHz 50–3
_وضعت جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية كتيباً
عن “نظام النقل الذكي”  -دليل للخدمة املتنقلة الربية (مبا يف ذلك
اخلدمة الالسلكية) ،اجمللد الرابع ،الذي يوضح االستخدامات املختلفة
للتكنولوجيات الراديوية فيما يتعلق بالنقل .ومن بني هذه االستخدامات
تقليل مسافات وتكاليف النقل ،مبا يرتتب على ذلك من أثر إجيايب
على البيئة .ومن االستخدامات األخرى االستفادة من السيارات
كأداة ملراقبة البيئة يف قياس درجة حرارة اهلواء ،ودرجة الرطوبة واهلطول.
ويف هذه احلالة ،ميكن إرسال هذه البيانات من خالل الوصالت
الالسلكية ،لدعم التنبؤ بالطقس ومراقبة املناخ.

لا دصر يف ةيويدارلا تالاصتالا مادختسا

ESA/AOES Medialab

الساتل املستخدم يف رصد رطوبة الرتبة وملوحة احمليطات ()SMOS
يف مداره  -تنحصر مهمة هذا الساتل يف إجراء رصدات أرضية
لتحديد رطوبة الرتبة يف مناطق على الكرة األرضية ودرجة ملوحة
احمليطات .وتأيت االختالفات يف درجة رطوبة الرتبة وملوحة
احمليطات نتيجة للتبادل املستمر للماء بني احمليطات ،والغالف
اجلوي واألرض  -دورة املاء يف الكرة األرضية.

اجلديدة واحلالية؛ وإجراء الدراسات ووضع املعايري الدولية ألنظمة مساعدة اإلدارات في تنفيذ عمليات رصد المناخ

وشبكات االتصاالت الراديوية القائمة على الفضاء وغريها من
األنظمة؛ وتقدمي املشورة والدعم الستعمال األنظمة الساتلية
واألرضية لرصد البيئة ،والتنبؤ باآلثار السلبية للكوارث الناجتة عن
تغري املناخ والتخفيف من حدهتا.
واملعايري اليت تنص عليها لوائح الراديو تأخذ شكل املعاهدات
وتعد إلزامية .وهناك معايري أخرى تأخذ شكل توصيات يصدرها
االحتاد  -وهذه معايري طوعية .ومن أمثل املعايري العديدة اليت
تغطي أنشطة األنظمة املختلفة:
_ _سواتل رصد األرض اليت ترصد معلمات الغالف اجلوي (مثل
الكتلة النباتية احلية ،ودرجة ملوحة احمليطات ،واملخزونات
األرضية من املياه العذبة وتضاريس السحب) ،وتتبع تقدم
األعاصري واألعاصري االستوائية واملواد املتدفقة من الرباكني
وحرائق الغابات الكبرية.
_ _رادارات الطقس اليت تتبع أمواج التسونامي ،واألعاصري
والزوابع الرملية.
_ _أنظمة األرصاد اجلوية املعاونة اليت جتمع بيانات الطقس
وتقوم بتجهيزها.
_ _خمتلف أنظمة األرصاد اجلوية (الساتلية واألرضية) املستخدمة
يف نشر املعلومات املتصلة بالكوارث الطبيعية واليت هي من
صنع اإلنسان.

من الالزم االستعانة بتكنولوجيات االتصاالت الراديوية يف
مراقبة البيئة واملناخ والتنبؤ بالطقس ،واملساعدة يف التنبؤ بالكوارث
الطبيعية واليت هي من صنع اإلنسان ،واكتشافها والتخفيف من
حدهتا .ولكن ،أين تبحث اإلدارات عن املساعدة يف تنفيذ هذه
التكنولوجيات  -آخذة يف االعتبار احلاجة إىل ختطيط الطيف -
وكذلك يف تطوير ونشر التكنولوجيات الساتلية واألرضية؟ اجلواب
هو يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ،والتقارير والكتيبات
اخلاصة بأنظمة وتطبيقات االتصاالت الراديوية املستخدمة يف
حبوث الفضاء ،وساتل استكشاف األرض ،واألجهزة املعاونة
لألرصاد اجلوية ،وساتل األرصاد اجلوية وخدمات التحديد
الراديوي للمواقع.

المناقشات المقبلة في المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام 2012

وقد ناقشت الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية املقرر عقده يف جنيف من
 23يناير إىل  17فرباير  ،2012بعض املوضوعات املتصلة
بتغري املناخ .وسوف تقرتح على وجه اخلصوص إدخال
تغيري على لوائح الراديو حلماية تشغيل وتطوير أنظمة بعيدة
املدى الكتشاف الربق يف الرتددات اليت تقل عن .kHz 20
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واستناداً إىل املناقشات اليت جرت يف الدورة الثانية لالجتماع
التحضريي ،سينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2012أيضاً يف:
_ _املوافقة على ختصيص جديد للنطاق MHz 7 850–7 750
ألنظمة سواتل األرصاد اجلوية لتحسني األرصاد اجلوية
التشغيلية ،وخصوصاً فيما يتعلق بالتنبؤ العددي بالطقس.
_ _ختصيص طيف إضايف بني  GHz 275وGHz 3 000
لالستخدام يف اخلدمة الساتلية الستكشاف األرض وذلك
لتحسني قياس مكونات الدورة اهليدرولوجية.
_ _تعديل القرار  673للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2007الذي يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل إجراء
دراسات “بشأن السبل املمكنة لتحسني االعرتاف بالدور
األساسي واألمهية العاملية لتطبيقات االتصاالت الراديوية
لرصد األرض” ،وإضافة نص جديد يف لوائح الراديو حيث
اإلدارات على االعرتاف بأمهية رصد األرض.
_ _جعل التخصيصات املتصلة بالتحديد الراديوي للمواقع
يف نطاق الرتدد  MHz 50–3الذي ميكن استخدامه يف

تشغيل الرادارات األوقيانوغرافية لرصد سطح البحر لتحديد
أطوال األمواج والتيارات ،ولتتبع األجسام الكبرية ،مع مراعاة
االعتماد الزائد على البيانات املستمدة من هذه األنظمة
ملواجهة الكوارث ،وكذلك للعمليات األوقيانوغرافية،
واملناخية وعمليات األرصاد اجلوية .وقد زاد ذلك من
احلاجة إىل حتسني الوضع التنظيمي للطيف الذي تستخدمه
الرادارات األوقيانوغرافية.

التطلع إلى األمام

اقرتحت بعض اإلدارات أن تقوم جلان الدراسات التابعة
لقطاع االتصاالت الراديوية بتحديد التدابري املوفرة للطاقة اليت
ميكن إدماجها يف أجهزة االتصاالت الراديوية دون اإلضرار
بنوعية اخلدمة .وحيثما يكون من احملتمل أن ترتتب على ذلك
ختفيضات ال يستهان هبا يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري،
ينبغي تعميم استخدامها .وسوف يُعرض مشروع قرار جديد هلذا
الغرض على مجعية االتصاالت الراديوية املقبلة ،املقرر انعقادها
يف  20–16يناير  ،2012للنظر فيه.

*هذه املقالة مسامهة من  ،Vadim Nozdrinمستشار ،جلنة
الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية.
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أمحد زيدام ،رئيس ،جلنة الدراسات
لقطاع تقييس االتصاالت

مؤمترات الفيديو
5

Climate Associates/Keith Dickerson

االحتاد الدويل لالتصاالت يضع معايري
جديدة القتصاد أكثر مراعاة للبيئة
كيث ديكرسون ،رئيس فريق العمل
املنبثق عن جلنة الدراسات 5
لقطاع تقييس االتصاالت

3

أمحد زيدام ،رئيس ،جلنة الدراسات  5لقطاع تقييس االتصاالت
كيث ديكرسون ،رئيس فريق العمل  3املنبثق عن جلنة الدراسات 5
لقطاع تقييس االتصاالت
جان-مانويل كانيت ،مقررة املسألة  ،18يف جلنة الدراسات 5
لقطاع تقييس االتصاالت
يعتمد مستقبل االقتصاد العاملي على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت
أصبحت جزءاً ال ينفصل عن أي حماولة للتعامل مع االهتمامات البيئية من خالل
السياسات العامة أو النشاط االقتصادي .وتستطيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن
تقود الصناعة حنو مسار أكثر مراعاة للبيئة عن طريق احلد من االنبعاثات الكربونية الناجتة
عن القطاعات املستهلكة لكميات كبرية من الطاقة ،مثل توليد الطاقة وتوزيعها ،والتخلص
من النفايات ،والبناء والتشييد ،والنقل.

ITU/P.M. Virot

جان-مانويل كانيت ،مقررة املسألة ،18
يف جلنة الدراسات 5
لقطاع تقييس االتصاالت
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وقد عكف االحتاد الدويل لالتصاالت على وضع توصيات
بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة .وتعكف جلنة
الدراسات  5لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد – وهي جلنة
الدراسات الرئيسية املعنية بالبيئة وتغري املناخ – على دراسة الطرق
اليت تكفل مراعاة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للبيئة
عن طريق تطبيق املعايري ومساعدة القطاعات األخرى يف حتسني
كفاءة استخدامها للموارد .وبعد الكثري من العمل الشاق على
امتداد السنتني املاضيتني ،أصدرت اللجنة اثنيت عشرة توصية
جديدة يف اجتماعها األخري الذي عُ ِقد يف سول ،مجهورية كوريا
 وهو أكرب عدد من التوصيات سبق أن مت االتفاق عليها يفاجتماع واحد من اجتماعات اللجنة.

منهجيات موحدة لتقدير اآلثار البيئية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

كانت التوصية “ ITU–T L.1410منهجية لتقييم اآلثار البيئية
لسلع وشبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”
واحدة من التوصيات املهمة بصفة خاصة اليت مت االتفاق عليها
يف سول ،وتنص هذه التوصية على طريقة موحدة لتقييم اآلثار
البيئية املباشرة لسلع وشبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وكذلك تأثريها املباشر على انبعاثات غازات
االحتباس احلراري املنبعثة من القطاعات األخرى خبالف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتقوم هذه التوصية على
منهجية تقييم دورة احلياة املنصوص عليها يف املعيار ISO 14040
واملعيار .ISO 14044
ويف املاضي ،كان عدم وجود منهجية موحدة بالنسبة إىل
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميثل حائالً أمام قيام
االحتاد الدويل لالتصاالت بإبالغ الرسالة اخلاصة بتغري املناخ .فقد
كانت الفروق بني التقديرات اخلاصة بأثر تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على البيئة  -نتيجة لالعتماد على منهجيات خمتلفة
 تقلل من مصداقية التقديرات .وسوف تعزز املنهجية املوحدةاجلديدة من دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف توفري
أداة دقيقة ميكن االعتماد عليها يف تقدير اآلثار البيئية .وسوف
تساعد هذه املنهجية يف املستقبل على توليد أرقام ميكن أن
يستخدمها قطاع األعمال يف وضع مناذج لإليرادات والتكاليف
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ووفورات الكفاءة اليت حتققها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املراعية للبيئة؛ كما أن احلكومات واهليئات التنظيمية ميكنها أن
تعتمد عليها يف تقدير املنافع االجتماعية واالقتصادية اليت ميكن
أن حتققها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة.
وعلى خالف الكثري من املنتجات واخلدمات اليت تباع
يف العامل اليوم ،ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن
تكون سالحاً ذا حدين .فباستهالكها للطاقة واملوارد الطبيعية
وخبلق نفايات إلكرتونية يف كل مرحلة من دورة احلياة ،حُت ِدث
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آثاراً ضارة بالبيئة .ولتعويض
ذلك ،تستطيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتقيق وفورات
كبرية يف أسلوب حياة األفراد ويف مجيع قطاعات االقتصاد عن
طريق توفري حلول رقمية تساعد على حتسني كفاءة الطاقة،
وخصوصاً من خالل إدارة املخزونات وحتقيق الكفاءة يف العمل
عن طريق التقليل من احلركة واحلاجة إىل التنقل .فعلى سبيل
املثال ،توجد وفورات واضحة يف استخدام الطاقة يف التجارة
اإللكرتونية (حيث حتل املعلومات الرقمية حمل عرض املنتجات
احلقيقية) ،وكذلك يف العمل عن ْبعد ومؤمترات الفيديو (حيث
تقل احلاجة إىل السفر إىل أدىن حد).
وتتناول التوصية  ITU–T L.1410ما يُسمى بآثار تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من الدرجتني األوىل والثانية على البيئة.
ففي سياق هذه التوصية ،تنشأ اآلثار من الدرجة األوىل نتيجة
للوجود املادي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بينما
تنشأ اآلثار من الدرجة الثانية نتيجة الستخدام وتطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتشمل اآلثار من الدرجة
الثانية احلد من األعباء البيئية – اليت ميكن إما أن تكون
فعليةً أو ممكنةً .وعلى سبيل املثال ،فإن االستغناء عن السفر
ميكن أن يعين التقليل الفعلي من السفر بالسيارات (ألن حركة
السيارات سوف تتوقف) أو إمكانية التقليل من استخدام
وسائل االنتقال العامة (ألن الطائرات أو القطارات أو الرتام
أواحلافالت رمبا ما زالت تتحرك يف مساراهتا) .وتشمل األمثلة
األخرى على اآلثار من الدرجة الثانية الوصول حبركة النقل إىل
املستوى األمثل ،وإدخال تغيريات على بيئة العمل ،واستخدام
أنظمة التحكم يف البيئة ،وكذلك التجارة اإللكرتونية واحلكومة
اإللكرتونية.
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وسوف توفر هذه التوصية مزيداً من اإلملام باآلثار البيئية
العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتتيح جلهات التصنيع
وتقدمي اخلدمات أداة ميكن االعتماد عليها يف تقدير اآلثار البيئية
وحتسينها.
والتوصية األخرى اليت متت املوافقة عليها يف سول هي
التوصية “ ITU–T L.1420منهجية لتقدير استهالك الطاقة
وانبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املنظمات” .وتتضمن هذه التوصية
معايرة الشروط اليت ينبغي أن تتقيد هبا أي منظمة لدى تقدير
استهالك الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري.
وسوف تسمح التوصية  ITU–T L.1420للمنظمات
واهليئات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتقدير
استهالكها من الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري (اليت
تتولد خالل فرتة حمددة من الزمن) على أساس املعيار ISO
 14064-1وبروتوكول غازات االحتباس احلراري .كما ستسمح
للمنظمات واهليئات األخرى خبالف املنظمات واهليئات العاملة
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتقدير اآلثار الناجتة
عن أنشطتها املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتعد التوصيتان  ITU–T L.1410و  L.1420جزءاً من سلسلة
من التوصيات اجلديدة اليت سيصدرها قطاع تقييس االتصاالت يف
االحتاد واليت تتضمن حتديد جمموعة من املنهجيات املتعارف عليها
عاملياً يف تقدير اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Nokia

اهلاتف املتنقل حيتوي على ما ال يقل عن  20معدناً من املعادن النادرة ،وهناك حاجة واضحة
إىل إعادة تدوير هذه املعادن – فالطن الواحد من الذهب اخلام يُنتِج مخسة جرامات فقط من
الذهب ،بينما ينتِج الطن الواحد من اهلواتف املتنقلة املستخدمة  400جراماً ،وهو رقم م ِ
ذهل
ُ
ُ

واليت تبني أساسها املنطقي بوضوح التوصية
الصادرة يف فرباير  2011بعنوان “نظرة عامة واملبادئ العامة”.

ITU–T L 1400

إعادة تدوير المعادن النادرة في منتجات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

كان من األمور اليت ألقي عليها الضوء يف أسبوع املعايري
املراعية للبيئة الذي نظمه االحتاد الدويل لالتصاالت يف روما،
 9 5سبتمرب  ،2011احلاجة امللحة إىل التعامل مع االهتمامات
املتزايدة فيما يتعلق بالنفايات اإللكرتونية .فما زالت جمموعة
منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة للمستهلكني
يف تزايد كما أن استهالك هذه املنتجات يتزايد بسرعة كبرية .وقد
اتضح ذلك يف كميات النفايات اإللكرتونية املتزايدة اليت يتألف
معظمها من منتجات توقف استخدامها قبيل انتهاء صالحيتها.
وبعد أن جنحت جلنة الدراسات  5يف الفرتة األخرية يف
مراجعة التوصية “ ITU–T L 1000مكيفات قدرة وشاحنات
عاملية للمطاريف املتنقلة وغريها من أجهزة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت احملمولة باليد” حددت عناصر املعادن النادرة اليت
يتعني إعادة تدويرها باعتبارها من اجملاالت اليت تتطلب االهتمام،
واستجابت لذلك بتوصية جديدة هي التوصية ITU–T L 1100
تفصل التدابري الواجب مراعاهتا لدى إعادة تدوير هذه
اليت ِّ
املعادن .وتوضح هذه التوصية بإجياز االعتبارات الرئيسية يف مجيع
مراحل عملية إعادة التدوير ،كما تتضمن مبادئ توجيهية عن
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كيف يتسىن للمنظمات واهليئات أن تُبلِّغ بوضوح وشفافية عن
إعادة تدوير املعادن النادرة.
وتعد املعادن النادرة أساسية لقيام منتجات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املتقدمة بوظائفها ،وقد بلغت صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النقطة اليت مل يعد من املمكن
معها االستغناء عن هذه املعادن يف تصميم منتجاهتا .فاهلاتف
املتنقل حيتوي على ما ال يقل عن  20معدناً من املعادن النادرة،
وهناك حاجة واضحة إىل إعادة تدوير هذه املعادن – فالطن
الواحد من الذهب اخلام يُنتِج مخسة جرامات فقط من الذهب،
بينما يُنتِج الطن الواحد من اهلواتف املتنقلة املستخدمة 400
جراماً ،وهو رقم م ِ
ذهل.
ُ
ومن املعلوم جيداً أن املخزونات الطبيعية من املركبات اليت
تُستخدم يف إنتاج أشباه املوصالت ،مثل معادنُ النحاس،
واإليديوم ،واجلاليوم ،والسيلينايد ،والكادميوم ،والتيلوريوم سوف
تُستنفد يف املستقبل القريب .ومن املهم من املنظور البيئي إعادة
تدوير هذه املعادن ،ألن ندرهتا وقيمتها الالحقة توفران حوافز
اقتصادية كافية تربر إعادة تدويرها .وهذه واحدة من احلاالت
النادرة اليت تتطابق فيها االهتمامات البيئية واالقتصادية تطابقاً
كامالً ،ولذلك فإن إعادة تدوير املعادن النادرة سيجد بكل
تأكيد دعماً من مجيع القطاعات االقتصادية.

مراكز البيانات المراعية للبيئة

تعد مراكز البيانات من أسرع أجزاء صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت منواً ،ولذلك فمن الضروري احلد من
الطاقة اليت تستهلكها ومن كمية غازات االحتباس احلراري
املنبعثة منها .وتتضمن التوصية  ،ITU–T L 1300اليت متت املوافقة
عليها أيضاً يف سول “أفضل املمارسات اخلاصة مبراكز البيانات
املراعية للبيئة” .وتنص التوصية على أن احلد من استهالك الطاقة
وانبعاثات غازات االحتباس احلراري ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار
يف تصميم مراكز البيانات وإنشائها ،مع مراعاة الرصد الدائم
إلدارة الطاقة وحتسينها طاملا استمرت مراكز البيانات يف عملها.
وحتدد التوصية أفضل املمارسات يف جماالت استخدام مراكز
البيانات ،وإدارهتا وختطيطها ،فيما يتعلق مبعدات التربيد والطاقة،
من أجل الوصول إىل التصميم األمثل ملباين مراكز البيانات،
ورصد هذه املراكز بعد بنائها .وعلى سبيل املثال ،فإن تطبيق
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أفضل املمارسات على التربيد ميكن أن يقلل من الطاقة اليت
تستهلكها مراكز البيانات النموذجية بأكثر من  50يف املائة.

نحو اقتصادات مراعية للبيئة

تعد التوصيات األخرية اليت وضعتها جلنة الدراسات
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد نقطة البداية اليت
ميكن لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تنطلق منها
لتصبح يف مقدمة سباق املسافات الطويلة يف املعركة اليت خيوضها
جمتمعنا مع تغري املناخ .وسوف تمُ ِّكن جمموعة املنهجيات املوحدة
لتقييم األثر البيئي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االحتاد
الدويل لالتصاالت وأعضاءه من التعبري عن رسالتهم بوضوح
ودقة وثبات؛ مما يعزز مصداقية القول بإن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ميكن أن تساعد يف احلد من تغري املناخ والتكيف
معه .ومتثل املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعادة تدوير املعادن النادرة
التزاماً واضحاً من جانب قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
باحلد من انبعاثات الكربون .وتعد هذه التطورات مشجعة سواء
من املنظور السياسي أو االقتصادي أو البيئي أو االجتماعي.
ويعد مستقبل االلتزام الذي تعهد به االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق بالبيئة مشرقاً ،وخصوصاً مع أساس
بقوة األساس الذي وضعته جلنة الدراسات  5لقطاع تقييس
االتصاالت .وسوف يواصل االحتاد مناشدة صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وصانعي السياسات واهليئات التنظيمية
إلضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تدابري التصدي
لتغري املناخ .وينبغي أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جزءاً أساسياً من تصميم السياسات البيئية بدالً من التعامل معها
كعمل إضايف يف مرحلة الحقة.
وهذه هي الرسالة اليت سيحملها االحتاد الدويل لالتصاالت
إىل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ (مؤمتر األطراف السابع
عشر) يف دربان ( 28نوفمرب إىل  9ديسمرب  ،)2011وهي رسالة
مفادها أن تقليل األعباء اليت تتعرض هلا البيئة بسبب النشاط
االقتصادي املتزايد يتطلب قيام جمتمع أكثر مراعاة للبيئة ،وأكثر
ذكاء وأكثر فعالية – وهو جمتمع سيكون لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت دور أساسي يف قيامه.
وملعرفة املزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال بالعنوان التايل:
.cristina.bueti@itu.int
5
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املخلفات اإللكرتونية :على من تقع املسؤولية؟
من ذا الذي يستطيع مقاومة لعبة إلكترونية جديدة قصة حي أغبوغبلوشي
جميلة؟ ولكن ،ماذا يحدث للهواتف الثقيلة ،وأجهزة
حي أغبوغبلوشي ( )Agbogbloshieمن األحياء الفقرية
الحاسوب البطيئة ،وأجهزة التلفزيون الضخمة التي الواقعة على أطراف أكرا عاصمة غانا .وقد بدأت أجهزة
نستغني عنها؟ لقد تغلغلت األجهزة اإللكترونية التي احلاسوب اليت ميكن العمل هبا رغم قِدمها تتدفق على هذا احلي
تدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل جانب من البلدان الصناعية “للمساعدة يف تضييق الفجوة الرقمية”.
رحب
من جوانب حياتنا .وعندما نقرر االستغناء عنها تصبح ما وملا كانت هذه األجهزة تباع بعُشر مثن احلاسوب اجلديدَّ ،
نسميه في هذه المقالة “المخلفات اإللكترونية”.
الغانيون هبذه املعدات اليت تصلهم على شكل هبات.
وتعد المخلفات اإللكترونية ،في العالم الصناعي ،من قبيل
معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي انتهى
عمرها ،ولكنها من الممكن أن تكون ما زالت في حالة
تمكنها من العمل .أما من منظور البلدان النامية ،فإنها
يمكن أن توفر سبيالً لالنضمام إلى مجتمع المعلومات
دون تحمل تكاليف كبيرة .ومؤسسة green mantra
 التحويل ،وإعادة االستخدام وإعادة التدوير  -ينبغيأن تحدد الطريق إلى نظام بيئي إلكتروني مستدام .بيد أن
الواقع يختلف قليالً عن ذلك ،كما سنرى.

ومع ذلك ،فمع تزايد املخلفات اإللكرتونية يف البلدان
الصناعية  -حيث توجد قوانني صارمة تنظم التخلص منها
*هذه املقالة مقتبسة من ورقة مناقشة عُ ِرضت على الندوة العاملية
هليئات تنظيم االتصاالت لعام  ،2011بعنوان “املخلفات
اإللكرتونية وإعادة تدويرها :على من تقع املسؤولية؟” أعدها
مريسي واجنو ،املستشار القانوين ،هيئة االتصاالت الكينية.
وللحصول على املزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة املوقع التايل:
www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR11/
documents.html
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 أصبح تقدمي هذه األجهزة املستعملة الذي كان يعد عمالً مناألعمال اخلريية ميثل عبئاً .فقد بدأ تصدير املعدات اإللكرتونية
العتيقة واملهملة إىل غانا بكميات ضخمة .وهكذا ،انزلق ما كان
ميثل يف املاضي مشروعاً من مشروعات التنمية إىل خطة تلجأ
إليها الشركات لاللتفاف على القواعد الوطنية .فقيامها بشحن
هذه “اهلبات” غري اخلاضعة للقواعد ،وجدت هذه الشركات
طريقة رخيصة للتخلص من املخلفات اإللكرتونية.
وقد أصبح حي أغبوغبلوشي اآلن واحداً من أكرب مقالب
املخلفات اإللكرتونية يف غانا ،حيث ترتاكم جبال من اللوحات
اإللكرتونية وشاشات احلاسوب وحمركات األقراص الصلبة مبعثرة
يف أحناء املنطقة .وقد أصبحت الرتبة واملياه مشبعة برتكيزات عالية
من الرصاص ،والزئبق ،والثاليوم ،وسيانيد اهليدروجني وكلوريد
البوليفينيل .ووسط الدخان األسود والرائحة النتنة املنبعثة من
إحراق البالستيك ،أصبحت ظروف املعيشة يف املنطقة صعبة
وخطرية.

كابوس العصر السيبراني

تتجه شحنات جمهولة املصدر حتتوي على نفايات إلكرتونية
إىل آسيا وإفريقيا (وخصوصاً غرب إفريقيا) وأجزاء أخرى من
العامل تفتقر إىل القدرة على منع الواردات غري القانونية أو إعادة
تدوير األجهزة اإللكرتونية بطريقة آمنة .وتقع هذه املقالب الرقمية
أساساً يف غانا ،ونيجرييا ،وباكستان ،واهلند والصني .وعلى سبيل
املثال ،فإن ما يُقدَّر بنحو  500حاوية ،يبلغ طول كل منها 40
قدماً ،تُشحن إىل الجوس ،نيجرييا ،كل شهر .وعلى الرغم من
أن الجوس توجد هبا سوق قوية إلصالح املعدات اإللكرتونية
القدمية (مبا يف ذلك أجهزة احلاسوب ،والشاشات ،والتلفزيونات
واهلواتف املتنقلة) وجتديدها ،يشكو اخلرباء احملليون من أن ثالثة
أرباع هذه الواردات عدمية القيمة وتدخل يف عداد “اخلردة”.
ونظراً الستخدام مواد مسية يف تصنيع السلع اإللكرتونية،
ميكن للمخلفات اإللكرتونية أن تتسبب يف دمار للبيئة على
نطاق واسع .ففي البلدان النامية ،ال تُتخذ احتياطات خاصة
يف التعامل مع النفايات وإعادة تدويرها لتجنب اآلثار الضارة
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املعروفة .فاألفراد الذين يقومون بعمليات إعادة التدوير  -وهم
غالباً من صغار السن والنساء  -يتعاملون مع هذه النفايات
بأيديهم ودون ارتداء مالبس واقية أو استخدام املعدات املناسبة.
والتعرض للمعادن الثقيلة والغازات السامة واملواد املضافة إىل
البالستيك يؤثر على صحة البشر.

الزيادة المطردة في المخلفات اإللكترونية

تعد املخلفات اإللكرتونية اليوم من أكرب مصادر النفايات
وأسرعها منواً .ووفقاً لتقرير “إعادة التدوير  -حتويل املخلفات
اإللكرتونية إىل موارد” الذي أصدره برنامج األمم املتحدة للبيئة
يف فرباير  ،2010ستقفز خملفات الصني اإللكرتونية من أجهزة
احلاسوب القدمية بنسبة  400–200يف املائة حبلول سنة 2020
مقارنة مبستواها يف  ،2007وبنسبة  500يف املائة يف اهلند.
كذلك ،سرتتفع املخلفات اإللكرتونية من أجهزة اهلواتف املتنقلة
يف الصني يف  2020إىل حنو سبعة أمثال مستواها يف ،2007
ومثانية عشر ِمثالً يف اهلند.
ويف الواليات املتحدة ،كان األمريكيون ميلكون ما يقرب
من ثالثة مليارات جهاز إلكرتوين يف  .2007وتعد الواليات
املتحدة واحدة من أكرب مصادر املخلفات اإللكرتونية يف العامل.
ففي  ،2005مت تصدير ما يقرب من  61يف املائة أو 107 500
طن من شاشات العرض ،وأجهزة التلفزيون اليت جمُِ عت إلعادة
تدويرها “إلعادة تدويرها وجتديدها” .ومع ذلك ،ال توجد اآلن
بيانات أساسية عن شحنات األجهزة اإللكرتونية اليت خترج من
الواليات املتحدة متجهة إىل البلدان األخرى .أما يف اململكة
املتحدة ،فإن الشخص العادي من احملتمل أن يستهلك ثالثة
أطنان من املعدات اإللكرتونية طوال حياته.
ومن املفارقات أن النجاح الذي حققته االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو الذي عجل بزيادة
املخلفات اإللكرتونية .فعلي سبيل املثال ،ظهرت احلاجة
إىل أجهزة جديدة نظراً لالنتقال من التلفزيون التماثلي إىل
التلفزيون الرقمي لألرض ،وكذلك االنتقال من شبكات اجليل
الثاين لالتصاالت املتنقلة إىل شبكات اجليل الثالث (ويف
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القريب إىل شبكات اجليل الرابع) ،وكذلك زيادة الطلب على
املعدات اليت تتمتع بسرعات أعلى يف جتهيز البيانات  -يف
القطاع الفرعي للحوسبة واملعلومات  -وأحجام الذاكرة األكرب
ووحدات العرض اخلفيفة (الكريستال السائل أو تكنولوجيا
األغشية الرقيقة).

فرصة تجارية

وقد حتتوي املعدات اإللكرتونية احلديثة على ما يصل إىل 60

عنصراً كيماوياً خمتلفاً ،بعضها معادن مثل الذهب أو النحاس.
وعلى الرغم من اجلهود التشريعية اليت تُبذل يف البلدان املتقدمة
“الستخالص” هذه املوارد القيِّمة من املخلفات اإللكرتونية،
فإن معظم هذه املوارد يتعرض للضياع .وعملية إعادة التدوير
الفعالة للحصول على هذه املعادن وغريها من املواد األخرى
اليت ميكن إعادة استخدامها ستجعلها متاحة للتصنيع يف شكل
منتجات جديدة.
وميكن أن تكون عملية إعادة التدوير سليمة من الناحية
التجارية ،كما يتضح من املثال اخلاص مبرفق معاملة املخلفات
اإللكرتونية الذي أقامته شركة  Hewlett Packardيف كيب
تاون ،جنوب إفريقيا .ففي  ،2008قام املرفق بتجهيز ما يقرب
من  60طناً من املعدات اإللكرتونية ،حققت حنو  14 000دوالر
أمريكي ،ووفرت فرص عمل لتسعة عشر فرداً .وقد استطاع
العاملون يف هذا املرفق جتديد بعض املنتجات وإعادة بيعها،
وتفكيك منتجات أخرى لبيعها كمواد خام للجهات اليت تقوم
بإعادة تدوير املعادن والبالستيك .كما قاموا بتصنيع جموهرات
من بعض وحدات التجهيز واللوحات اإللكرتونية.

استجابة السياسات العامة

AFP

فتحت عملية خصخصة وحترير قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف كثري من مناطق العامل منصات جديدة لتسليم
اخلدمات للمواطنني .وقد اتضح ذلك بصفة خاصة يف البلدان
النامية اليت أصبحت أجهزة اهلواتف املتنقلة تُستخدم فيها بشكل
مبتكر يف تقدمي اخلدمات التعليمية والزراعية واملالية.
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وقد استجابت حكومات البلدان النامية لذلك بأن اعتمدت استجابة الصناعة

سياسات لزيادة النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وعلى سبيل املثال ،خفضت كينيا يف ميزانية 2010/2009
تكاليف اهلواتف املتنقلة وغريها من معدات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واملكونات املتصلة هبا عن طريق إلغاء ضريبة
املبيعات ورسوم االسترياد .ويف نفس الفرتة ،عرضت حكومة
موريشيوس اإلعفاء من ضريبة الشركات (حبيث تكون بنسبة
صفر يف املائة يف السنة األوىل و 15يف املائة بعد ذلك ،أو
بنسبة  5يف املائة بشكل دائم) ،وعدم فرض رسوم مجركية على
معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإعفاء ضرييب
بنسبة  50يف املائة من ضريبة الدخل الشخصي ألخصائي
تكنولوجيا املعلومات األجانب ،وإعادة ما يصل إىل  75يف املائة
من تكاليف التدريب .وتواصل شركات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت سعيها من أجل احلصول على حوافز ضريبية يف
سنغافورة ،حبجة أن ذلك من شأنه أن يعزز من قيام بيئة تساعد
على فتح أسواق يف اخلارج.
بيد أن اجلهود احلميدة اليت استهدفت توسيع األسواق أدت
يف آخر األمر إىل زيادة تدفق املخلفات اإللكرتونية .واحلوافز
الضريبية تشجع عملية إعادة التدوير اليت من شأهنا أن تساعد
على حتقيق التوازن.
وعلى املستوى الدويل ،يؤدي الرتاخي يف تنفيذ الشروط
التنظيمية على حركة املخلفات اإللكرتونية إىل تصديرها من
اختصاص قضائي آلخر .واالختصاص القضائي يقوم بذلك
لكي يستفيد من رخص األيدي العاملة ومن تراخي املعايري يف
االختصاص القضائي الذي يتم تصدير هذه النفايات إليه.
وجيب أن يصمد النظام البيئي الفعال اخلاص باملخلفات
اإللكرتونية أمام معايري البيئة والصحة والسالمة .وهذا من شأنه
أن يشمل اكتشاف اإلشعاعات اليت تنبعث إىل اهلواء واملاء
والرتبة وقياسها ،وكذلك سالمة العمال املشتغلني هبذه الصناعة
ومحايتهم.
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تعكف نوكيا على تنفيذ خطط السرتجاع األجهزة اإللكرتونية
املستعملة يف االحتاد األورويب ،وأسرتاليا ،وأجزاء من أمريكا
الالتينية .ففي  ،2006بدأت حنو  500نقطة رعاية تابعة لنوكيا
يف الصني مجع اهلواتف املستعملة ،وتعاونت شركة االتصاالت
الصينية املتنقلة ( )China Mobileبأن عرضت تقدمي بطاقات
مدفوعة مسبقاً كحافز إلعادة التدوير .وقد استطاعت اخلطة
مجع ما يربو على  80طن من املواد اإللكرتونية ،واتسع نطاق
اخلطة اآلن ليشمل  11وكيالً لتوريد نوكيا يف الصني.
ووضعت شركة إلكرتونات سامسونج برامج طوعية السرتجاع
منتجاهتا بعد انتهاء عمرها العملي يف أمريكا الشمالية ،وأوروبا
وآسيا .وتشمل هذه املسؤولية التأكد من أن مجيع املنتجات اليت
تجُ مع يُعاد تدويرها بأكفأ الطرق للحد من حجم املواد اليت ال
ميكن اسرتجاعها وزيادة املواد اليت ميكن االستفادة منها.
ولكي ميكن إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية ،جيب أوالً
مجعها .ويعد عدم وجود نظام جلمع هذه املخلفات من العوامل
املهمة اليت تؤدي إىل تراكمها يف املنازل ،واملكاتب وحمالت
اإلصالح .ويعد سلوك املستهلكني من العوامل األخرى املؤدية
إىل ذلك .فقد أجرت نوكيا استقصاءً عاملياً للمستهلكني يف
 2008أظهر أن  3يف املائة فقط من املستهلكني يشاركون يف
عملية إعادة التدوير ،وهكذا تظل غالبية اهلواتف املتنقلة القدمية
مرتوكة يف األدراج يف املنازل .وهذا يشري إىل ضرورة خلق الوعي
وتقدمي احلوافز.

ضغط المجتمع المدني

تقوم منظمة السالم األخضر ( )Greenpeaceاملعنية
باحملافظة على البيئة بتقييم شركات اإللكرتونيات من حيث
مراعاهتا لشروط احملافظة على البيئة .ويف النسخة  17من دليلها
الذي حيمل عنوان “دليل لإللكرتونات األكثر مراعاة للبيئة”،
تطلب املنظمة من شركات اإللكرتونيات :احلد من انبعاثات
غازات االحتباس احلراري عن طريق حتسني كفاءة استخدام
الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة؛ وتنظيف منتجاهتا باالستغناء
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AFP/China Xtra

عن املواد اخلطرية؛ واسرتجاع وإعادة تدوير منتجاهتا مبجرد أن
تصبح مهجورة؛ والتوقف عن استخدام املواد غري املستدامة يف
منتجاهتا ومواد التعبئة.

تنفيذ المعيار الدولي

تعد اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة
والتخلص منها عرب احلدود ،اليت دخلت مرحلة النفاذ يف ،1992
أمشل اتفاق بيئي عاملي بشأن النفايات اخلطرة وغريها من
النفايات .ومع ذلك ،فإن بلداناً نامية كثرية مل تنجح يف إدخال
أحكام هذه االتفاقية يف تشريعاهتا الوطنية.
وعلى املستوى اإلقليمي ،كان إعالن ديربان بشأن إدارة
املخلفات اإللكرتونية يف إفريقيا نتيجة حللقة عمل بشأن
املخلفات اإللكرتونية عُ ِقدت أثناء مؤمتر إدارة املخلفات الذي
عُ ِقد يف ديربان ،جبنوب إفريقيا يف  .2008واستناداً إىل التجارب
املكتسبة يف كينيا ،واملغرب ،والسنغال ،وجنوب إفريقيا وأوغندا،
يعرتف اإلعالن بضرورة زيادة الوعي بني اجلهات صاحبة املصلحة
باملخاطر البيئية والصحية املرتبطة بإعادة تدوير املخلفات
اإللكرتونية والتخلص منها .كما يعرتف اإلعالن بضرورة شروع
كل بلد من البلدان اإلفريقية يف عملية داخلية لوضع خريطة
طريق لتحقيق أهداف حمددة يف جمال إدارة املخلفات اإللكرتونية.
وعلى الرغم من أن اإلعالن ال يعد اتفاقاً متعدد األطراف ،فإنه

ميكن أن حيرك حواراً إقليمياً بشأن تنفيذ أفضل املمارسات يف
جمال إدارة املخلفات اإللكرتونية.
وقد أظهرت دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة للبيئة
تناولت حتليل السياسات واآلليات التشريعية املطبقة على تقييم
احلواجز اليت حتول دون إدارة املخلفات اإللكرتونية يف أحد عشر
بلداً (جنوب إفريقيا ،وكينيا ،وأوغندا ،واملغرب ،والسنغال ،وبريو،
وكولومبيا ،واملكسيك ،والربازيل ،واهلند والصني) أن هذه البلدان
 باستثناء الصني  -ال توجد فيها سياسات وآليات تشريعيةمكرسة للتعامل مع املخلفات اإللكرتونية.

هل يوجد دور للهيئات التنظيمية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟

ميكن للهيئة التنظيمية املكلفة بتشجيع استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أن تقوم بدور أساسي يف حتديد السياسات
واالسرتاتيجيات الالزمة للتعامل مع االهتمامات واملخاوف
املرتبطة بأدوات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعد
انتهاء عمرها التشغيلي.
وتندرج املخلفات اإللكرتونية ضمن نطاق محاية البيئة والتجارة
العابرة للحدود وكذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ولذلك تدخل ضمن مسؤوليات العديد من اإلدارات واملصاحل
احلكومية .ففي كثري من البلدان اإلفريقية  -مثل جنوب إفريقيا،
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وؤسملا عقت نم ىلع :ةينورتكلإلا تافلخملا

وبوتسوانا ،وزامبيا وزمبابوي  -يتعامل العديد من الوزارات أو
اإلدارات واملصاحل احلكومية مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومع البيئة .ومن الضروري قيام تعاون جيد بني األجهزة ذات
الصلة لضمان وضوح قضية املخلفات اإللكرتونية على جدول
األعمال السياسي ،وأن تعمل مجيع اجلهات املعنية على التقيد
بشروط إدارة هذه املخلفات .ومع ذلك فإن عدم وجود جهة
مركزية للتعامل مع هذه املسائل يعين عدم وجود جهاز مكرس
للتعامل مع املخلفات اإللكرتونية ،مبا يرتتب على ذلك من تراخ
وتأخري ال مربر له يف صياغة األطر التنظيمية اليت تشتد احلاجة
إليها ،وعدم متاثل إجراءات اإلنفاذ.
وال توجد يف كثري من البلدان تشريعات مكرسة للتعامل مع
املخلفات اإللكرتونية .ويف أفضل احلاالت ،تغطي مشكلة إدارة
املخلفات اإللكرتونية قوانني متباينة عن البيئية ،واملاء ،واهلواء،
والصحة والسالمة ،وخملفات املناطق احلضرية واملخلفات اخلطرة.
واحلكومة هي املسؤولة أساساً عن إنفاذ اللوائح امللزمة
اليت تفــي بغــرض املراقبـ ــة والرص ــد ،وحتديــد األه ــداف ،ووضع
قواعد اإلنفاذ.
وتستطيع اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت القيام بدور رئيسي يف حتديد شكل احلوار بشأن
املخلفات اإللكرتونية وحتريكه .كما أهنا ميكن أن تكون قادرة
على ضمان التوازن املسؤول بني الضغط من أجل تيسري النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخلص من مكونات
وأدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت عندمــا ينتهي
عمرها التشغيلي.
وكما قال بيرت مادين وإلكا وايربود ،اللذان وضعا تقرير
“”Connected — ICT and sustainable development
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“إننا إذا قمنا بتطوير وتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بطريقة خاطئة ،فإن ذلك ميكن أن يضيف إىل املشكالت اليت
يعاين منها العامل .إذ ميكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة استهالك
الطاقة والتعجيل بتغري املناخ ،وإىل تفاقم التفاوت بني أولئك غري
القادرين على النفاذ وزيادة التلوث واإلفراط يف استخدام املوارد
عن طريق التشجيع على املزيد من االستهالك الطائش .أما إذا
استطعنا تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة جيدة،
فسوف يكون مردود ذلك كبرياً .وميكن أن يساعد ذلك على
زيادة اإلبداع واالبتكار حلل املشكالت اليت نعاين منها ،ويف بناء
اجملتمعات ،ويتيح ملزيد من األفراد احلصول على السلع واخلدمات
وزيادة كفاءة استخدام املوارد العزيزة .وحنن لدينا القدرة  -من
خالل قراراتنا اخلاصة بكيفية إنتاج ،وشراء ،واستخدام وتطبيق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – على ضمان حتقيق منافع
اجتماعية واقتصادية هائلة”.
ومن شأن االعرتاف الرمسي باألنشطة غري الرمسية اليت
حتول املخلفات اإللكرتونية إىل موارد ،يف كثري من البلدان
ِّ
النامية ،تقوية هذه األنشطة واملساعدة يف محاية العمال الذين
يقومون هبا .وباإلضافة إىل املراقبة البيئية ،وتدابري الصحة
والسالمة ،ميكن اللجوء إىل التخفيضات الضريبية واحلوافز.
وهذا من شأنه أن ِّ
ميكن قطاع إدارة املخلفات اإللكرتونية من
حتقيق اإلمكانات املتصلة بزيادة فرص العمل والتخفيف من
حدة الفقر.
وخلق الوعي باآلثار الضارة للمخلفات اإللكرتونية سوف
يعزز اجلهود اخلاصة باحلد من املخلفات اإللكرتونية ،وإعادة
استخدامها وإعادة تدويرها .ولو أننا تصرفنا اآلن ،فسوف
نستطيع حتويل التحدي اإللكرتوين إىل فرصة إلكرتونية.

AFP/ Imaginechina

التزام بالتنمية املستدامة

اسرتاتيجية شركة هوايوي ()Huawei
املراعية للبيئة
كيفني تاو ،رئيس هوايوي أوروبا

Huawei/Kevin Tao

تشير التوقعات إلى أن االستهالك العالمي للطاقة
سوف يرتفع بنسبة  2,5في المائة سنوياً في الفترة ما
بين  2010و ،2015وأن الوقود األحفوري سيظل يقوم
بدور مهيمن .ويعتقد الكثير من علماء االتجاه السائد أن
استهالك الطاقة المرتفع قد ساهم في انبعاثات غازات
االحتباس الحراري وفي عدد من الكوارث الطبيعية.
واليوم ،تواجه البشرية تحديات حماية البيئة والحد من
آثار تغير المناخ.

كيفني تاو
رئيس هوايوي أوروبا
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ومن منظور عاملي ،ال تعد صناعة االتصاالت اجلانب الذي إىل ذلك ،تعاونت الشركة مع عمالئها الرئيسيني يف التوصل
وجه إليه أكرب قدر من اإلدانة فيما يتصل باستهالك إىل ابتكارات مراعية للبيئة .وعلى سبيل املثال ،ساعدت شركة
ينبغي أن يُ َّ
الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،مقارنة بصناعات الفحم هوايوي يف  2009شركة تيلينور يف بنغالديش على بناء شبكة
واحلديد والصلب واملعادن األخرى غري احلديدية .ومع ذلك ،ساعدت على خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبا يصل
فطبقاً للبيانات الواردة يف التقارير السنوية ويف التقارير العامة إىل  700طن سنوياً .واعرتافاً هبذا اإلجناز ،فازت شركة هوايوي
اليت تصدرها كربى شركات تشغيل االتصاالت عن املسؤولية وشركة ( Grameenphoneاليت متلك شركة تيلينور جزءاً منها)
ٍ
االجتماعية ،تستهلك صناعة االتصاالت
كميات كبريًة من جبائزة  GSMAوهي “جائزة االتصاالت املتنقلة املراعية للبيئة”.
الطاقة .وتشري هذه التقارير إىل بعض شركات التشغيل باعتبارها
ويف  ،2010التزمت شركة هوايوي أمام احلكومة الصينية
الشركات اليت تستهلك أكرب املقادير من الطاقة يف البلدان اليت بأهنا ستقلل استهالكها للطاقة بنسبة  35يف املائة خالل ثالث
تعمل فيها .وسوف يتفاقم الوضع كلما ازداد عدد الصناعات سنوات ،حمسوبة على أساس استهالك كل وحدة من املنتجات
اليت تطبق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
للطاقة .ولتحقيق ذلك ،وضعت الشركة اسرتاتيجية أطلقت
عليها “االتصاالت املراعية للبيئة ،وهوايوي املراعية للبيئة ،والعامل
املراعي للبيئة” .وتقوم هذه االسرتاتيجية على العنصرين التاليني:
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تعتقد شركة هوايوي أن حتسني كفاءة الطاقة واحلد من _ _تطوير حلول لالتصاالت املراعية للبيئة ،كي ميكن احلد من
تأثري املعدات اجلديدة أثناء استخدامها؛
االنبعاثات نتيجة للحلول اليت تُق ّدمها صناعة االتصاالت
إىل السوق ميكن أن يعزز النهوض بصناعة حمايدة بالنسبة _ _احلد من كميات الكربون الناجتة عن نشاط شركة هوايوي
إىل الكربون .وإننا نعتقد أن جمموع تكلفة املِ ِ
ذاهتا ،عن طريق اختاذ إجراءات للحد من استهالك الطاقة
لكية ميثل العامل
واستخدام املوارد يف عموم الشركة.
األساسي وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار يف احلد من الطاقة اليت
وعموماً ،سوف تساهم هذه اإلجراءات يف التقدم حنو عامل
تستخدمها الشبكات ويف تصميم احللول.
وقد طبقت شركة هوايوي حتليل دورة احلياة لتقييم املنتجات ،يراعي البيئة .وتعكف شركة هوايوي ،على وجه اخلصوص،
وركزت يف البداية على احملطات القاعدية يف شبكات االتصاالت على تطوير حمطات إرسال واستقبال قاعدية جديدة للشبكات
املتنقلة ومراكز النفاذ داخل الشبكات عريضة النطاق .واستناداً الالسلكية سوف تقلل من استهالك الطاقة بنسبة  20يف
إىل هذه التقديرات ،خلصت الشركة إىل أن معظم انبعاثات ثاين املائة ،وتقلل من وزن مواد التشييد املستخدمة بنسبة حنو 40
أكسيد الكربون تتولد أثناء مرحلة التشغيل .ويف الواقع ،متثل هذه يف املائة .واختيار شبكة واحدة للنفاذ الراديوي ميكن تطويرها
االنبعاثات حنو  80يف املائة من جمموع انبعاثات ثاين أكسيد لتلبية متطلبات التكنولوجيات اجلديدة مثل تكنولوجيا التطور
الكربون خالل دورة حياة أي منتَج بأكملها .وبعبارة أخرى ،يف املدى البعيد دون حاجة إىل تغيري املعدات سوف يقلل من
تتأتى انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف صناعة االتصاالت النفايات اإللكرتونية ويتالىف إقامة العديد من شبكات النفاذ
أساساً من استهالك أجهزة االتصاالت للطاقة .ولذلك ،فمن الراديوي.
ومن األمثلة الدالة على كيف استطاعت شركة هوايوي احلد
األساسي تقليل كمية الطاقة اليت تستهلكها هذه األجهزة.
وقد استطاعت شركة هوايوي ،خالل السنوات الثالث من تأثريها البيئي أهنا نقلت مركز البحث والتطوير إىل نظام
املاضية ،احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن احلوسبة السحابية .وقد أدى ذلك إىل اخنفاض استهالك الطاقة
كل وحدة من املنتجات بنسبة  20يف املائة سنوياً .وباإلضافة بنسبة تتجاوز  30يف املائة منذ  .2008ويف جمال التسهيالت
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AFP

اإلدارية ،ابتدعت شركة هوايوي “خزانة النقل” – وهي وحدة
ميكن إعادة استخدامها ،مصنوعة من مواد خشبية أعيد تدويرها،
ومت تشكيلها باستخدام تكنولوجيا افرتاضية للتغليف والتجميع،
استناداً إىل تصميم موحد مالئم .ووفقاً إلحصاءات الشحن
الصادرة عن شركة هوايوي ،سوف يساعد ذلك على توفري
 12 000مرت مكعب من األخشاب ،و 2 700 000لرت
مــن النف ــط ،و 750 000كي ـلــو واط/ساع ـ ــة من الطاق ـ ــة،
و 6 172 000طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سنوياً.
وهذا يعادل التقليل من إزالة الغابات مبعدل  14 700مرت مربع
سنوياً ،وتوفرياً يف الوقود يعادل ما تستخدمه  6 750 000سيارة
عادية من السيارات اليت تستخدمها األسر يف الصني والكهرباء
اليت تستخدمها  2 080 000أسرة من األسر املتوسطة يف الصني.

تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة

للطلب حمددة من قبل .وهذا حيقق وفورات كبرية يف استهالك
الطاقة .وتشمل تكنولوجيا فصل التيار عن حمطات اإلرسال
واالستقبال القاعدية حمطات اإلرسال واالستقبال وفصل التيار
يف فرتات اخنفاض احلركة.
واخلطة التالية هي تطبيق تقنيات متقدمة لضمان حتقيق املزيد
من الكفاءة يف استخدام الطاقة .وتشمل هذه التقنيات ختفيض
عدد الوحدات النشطة عندما ال تكون معدات االتصاالت يف
حاجة إىل طاقة كاملة.
مهم أيضاً .ومنوذجياً ،ميثل استهالك الطاقة يف تربيد
والتربيد ٌ
غرفة معدات االتصاالت الرئيسية ومركز البيانات ما بني 45
و 50يف املائة من جمموع استهالك الطاقة .وميكن إلدارة احلرارة
حتسني كفاءة تربيد غرفة املعدات ،ويعد ذلك من اجلوانب املهمة
لتحقيق الوفر يف الطاقة.

من بني طرائق احلد من الفاقد يف الطاقة وحتسني كفاءة الطاقة المتجددة

استخدام الطاقة استخدام تكنولوجيا “فصل التيار” الذكية.
ففي أي شبكة منطية ثنائية النطاق للنظام العاملي لالتصاالت
املتن ّقلة ( ،)GSMتعد تكنولوجيا فصل التيار “على مستوى
املوقع” هي أكثر التكنولوجيات فعالية يف توفري الطاقة .إذ يُفصل
التيار عن موقع الرتددات العالية يف الفرتات اليت تقل فيها احلركة
ويُعاد التيار عندما ترتفع مستويات احلركة ،استناداً إىل عتبة

ميكن أن يؤدي استخدام الطاقة املتجددة ،وخصوصاً يف
البلدان النامية ،إىل ختفيض مباشر لتأثري شبكات االتصاالت
على البيئة .وقد أثبتت شركة هوايوي بالدليل العملي من واقع
اختباراهتا امليدانية أن استخدام الطاقة املتجددة يعد بديالً مناسباً
لالستخدام التقليدي ملولدات الطاقة اليت تعمل بالديزل ،وأن
املستوى سيتساوى خالل سنتني .وينبغي أال يغيب عن البال أن
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AFP/Image Source

الصيانة املتكررة للشبكات يف املناطق النائية أو يف املناطق اجلبلية
تتكلف كثرياً وأن احلركة ذهاباً وإياباً تتسبب يف انبعاثات كربونية.
واستخدام الطاقة املتجددة يزيد من إمكانية إنشاء شبكة يف
منطقة ريفية بتكلفة اقتصادية وبيئية مستدامة .ومن السهل إنشاء
مثل هذه الشبكة ،كما أن من السهل صيانتها وإدارهتا ،بتطبيق
نظام متكامل للرصد يراقب معدات االتصاالت ومجيع املعدات
اإلضافية االحتياطية.

إشراك العمالء وصناعة تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات

اهلدف الرئيسي السرتاتيجية شركة هوايوي املراعية للبيئة هو
تزويد العمالء مبنتجات تستهلك قدراً أقل من الطاقة .ولتحقيق
ذلك ،حتدد الشركة مؤشرات رئيسية ألداء مجيع منتجاهتا الشائعة،
وتشرتط ختفيضاً للموارد اليت تستخدمها كل وحدة من املنتجات
سنة بعد أخرى .ودليل ختفيض املوارد ال يتضمن فقط ختفيض
الطاقة ،بل يتضمن أيضاً بصمة الكربون واملواد املستخدمة .ويف
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 ،2009حققت شركة هوايوي ختفيضاً عاماً يف املوارد بأكثر من
 20يف املائة.
وتدرك شركة هوايوي أن التعاون على نطاق واسع هو فقط
الذي ميكن أن حيقق تأثرياً ضخماً على احلد من االنبعاثات
الكربونية يف مجيع مناحي صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وشركة هوايوي ملتزمة على وجه اخلصوص بدعم
عمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والبيئة وتغري املناخ .وقد تعاونت الشركة أيضاً
مع الشركاء يف الصناعة من خالل املنتدى االقتصادي العاملي
واملبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ( )GeSIلتشجيع احلد من
االنبعاثات الكربونية يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وما يتجاوز ذلك .وعلى سبيل املثال ،تعاونت الشركة يف 2010
مع املنتدى االقتصادي العاملي لتشجيع الشبكة الذكية اليت تطبق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصناعات اإللكرتونية
للمساعدة يف احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن
صناعة االتصاالت.

Shutterstock

حان الوقت لتنسيق العمل
فرانكو برنابه
الرئيس التنفيذي ورئيس شركة تليكوم إيطاليا
ليست تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجرد سبيل لتنظيم
قطاع األعمال لتحسين الكفاءة وزيادة القدرة على المنافسة.
وتعد خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنيتها
التحتية التي ِّ
تمكن االقتصاد الرقمي اآلن جزءاً أساسياً من
الحياة اليومية ،بعد أن أصبحت تشمل قطاعات األعمال
والتعليم وحرية التعبير والتسلية ،باإلضافة إلى الصحة ،بل
وتتطلع إلى تحسين الحياة على كوكبنا.
واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حد ذاته ميكن أن
يؤثر على تغري املناخ .ومع ذلك ،ميكن استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أيضاً يف رصد وتاليف العوامل املؤدية إىل تغري املناخ .ومن
املؤكد أهنا سوف تُستخدم يف توجيه التطور يف املستقبل يف مسار أكثر
مراعاة للبيئة من ذي قبل.

فرانكو برنابه
الرئيس التنفيذي ورئيس شركة تليكوم إيطاليا
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“ازداد استخدام الشبكات الالسلكية بدرجة
ملموسة خالل السنتين الماضيتين (وخصوصاً
نظراً النتشار خدمات النطاق العريض التي
تستخدم الهواتف الذكية واألجهزة الصغيرة
وغيرها من األجهزة) .ومع ذلك ،يمكن أن
تكون االتصاالت الالسلكية أكثر تكلفة،
ومن منظور الطاقة ،من االتصاالت البصرية
على الشبكات الليفية بمائة مرة.
ولذلك ،فمن المستصوب استخدام شبكات
ثابتة أكثر كفاءة ،عندما تكون الخدمات
متاحة ،بدالً من الشبكات الالسلكية األقل
كفاءة من حيث استخدام الطاقة .والطيف
الراديوي من الموارد الشحيحة والقيمة،
ولذلك ،ينبغي استخدام الترددات الراديوية
عندما ال يوجد بديل لها ،أو عندما ينطوي
توفير الخدمة الالسلكية على إضافة قيمة
حقيقية”.
فرانكو برنابه،
الرئيس التنفيذي ورئيس شركة تليكوم إيطاليا

وتقدم تليكوم إيطاليا مثاالً على التأثري املزدوج لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت فيما يتصل باستهالك الطاقة .فمن
ناحية ،حتتاج شبكتنا ومراكز بياناتنا إىل كميات كبرية من
الطاقة مما جيعلنا أكرب مستخدم للطاقة الكهربائية يف إيطاليا،
إذ نستخدم  2,2تريا واط ساعة سنوياً .ومن ناحية أخرى،
فإن شبكاتنا وخدماتنا تمُ ِّكن عمالءنا من حتقيق وفورات أكرب
من ذلك بكثري يف الطاقة من حيث اخلدمات اإلدارية ،والنقل،
واإلنتاج الكفء.
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وإننا نعرتف بأن مقدار الطاقة الذي يلزمنا يعتمد على عوامل
كثرية وأننا نستطيع (بل وجيب) أن نتعامل مع مجيع هذه العوامل
للحد من استهالك الطاقة .ويتضح التزامنا بالتوفري يف استخدام
الطاقة يف أننا خالل السنوات الثالث املاضية خفَّضنا استهالك
تليكوم إيطاليا من الطاقة مبقدار  500غيغا واط ساعة .ويعد
استهالك الطاقة من العوامل اليت نرصدها باستمرار ،هبدف احلد
من الفاقد والتقليل من استهالكنا العام للطاقة بأفضل الطرائق.

الجوانب اإليجابية والسلبية للمعدات من حيث
مراعاة الظروف البيئية

من املؤكد أن استخدام معدات االتصاالت هو املسؤول
عموماً عن ارتفاع استهالك الطاقة يف صناعة االتصاالت ،ولكن
مسامهة العوامل األخرى ال ينبغي التقليل منها .فعلى سبيل
املثال ،يُستهلك قدر كبري من الطاقة يف صناعة األجهزة احملمولة
واملستلزمات الالزمة هلا مثل أجهزة شحن اهلواتف املتنقلة .ويف
الواقع ،تستهلك صناعة أجهزة شحن اهلواتف املتنقلة ما يقرب
من  30يف املائة من كمية املواد املستخدمة يف تصنيع اهلواتف
املتنقلة ذاهتا.
وتوحيد مجيع املنتجني ألجهزة شحن اهلواتف املتنقلة
املستخدمة يف مجيع املوديالت من شأنه أن يقلل كثرياً من
تكاليف الطاقة .وهلذا السبب ،كانت تليكوم إيطاليا من
اجلهات اليت أيدت بنشاط يف االحتاد الدويل لالتصاالت العملية
اليت أدت إىل وضع تعريف ملعيار عاملي خاص بتوحيد أجهزة
شحن اهلواتف املتنقلة.
وبقي أن تأخذ الصناعة هبذا املعيار وأن جتعل االقتصاد يف
استهالك الطاقة حقيقة واقعة .رابطة النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة ( )GSMAملتزمة متاماً بتحقيق ذلك يف أقرب وقت
ممكن .وستكون اخلطوة األوىل هي إنتاج جهاز شحن واحد
يصلح جلميع موديالت اهلواتف املتنقلة ،وهذا يدل على أن
من املمكن اختاذ خطوات عملية على وجه السرعة للتوفري
يف الطاق ــة.
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تليكوم إيطاليا

AFP

وتوفري جمموعة واسعة ومتزايدة من املعلومات واخلدمات
الرقمية يف عامل اليوم يعتمد أساساً على عدد هائل من الوحدات
الصغرية اليت تُنشئها وتنقلها وتعاجلها معدات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واألجهزة اإللكرتونية اليت يستخدمها
املستهلكون .وتقول بعض التنبؤات إن االقتصاد الرقمي سوف
يستوعب ،حبلول عام  ،2020ما يصل إىل  20يف املائة من
ميزانية الطاقة على مستوى العامل.
وعلى الرغم من استهالك صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لكميات ضخمة من الطاقة ،ينبغي أال يغيب عن
بالنا أنه كلما تغللت التكنولوجيات الرقمية يف حياتنا اليومية،
فإن ذلك يقلل من ضرورة الكثري من اإلجراءات األخرى
املتصلة باستهالك الطاقة .وانظر مثالً إىل مؤمترات الفيديو،
والصحة اإللكرتونية ،واخلدمات املصرفية اليت جتري على اخلط
وما إىل ذلك .فجميع هذه اخلدمات تقلل من استهالك الطاقة
(وبالتايل انبعاثات الكربون) باحلد من احلاجة إل االنتقال من
مكان آلخر.

وأي خدمة جديدة ،سواء كانت تعمل على البنية التحتية
احلالية لشبكات االتصاالت أو على بنية شبكات اجليل التايل،
ينبغي أخذها يف االعتبار وتقييمها من حيث صايف استهالكها
للطاقة .ومبعىن آخر ،أنه ينبغي حساب جمموع ميزانية الطاقة
على أساس أهنا الطاقة اليت تستهلكها اخلدمات الرقمية مطروحاً
منها الطاقة اليت ميكن أن تُستهلك يف حالة توفري هذه اخلدمة
بوسيلة أخرى.
وتتمتع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإمكانات عظيمة
للحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،وخصوصاً يف القطاعات
الصناعية ،مثل الصناعات اهلندسية ،وإنتاج القوى احملركة والتوزيع،
والبناء ،وخدمات اإلمداد والتموين والنقل .وقد جاء يف أحد
التقديرات أن استخدام احللول اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والنطاق العريض يف التعامل مع القطاعني العام
واخلاص ميكن أن حيد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار
 500مليون طن حبلول عام  – 2020وهو رقم يعادل جمموع
أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام  – 2002ناهيك

*“SMART 2020: Enabling the low carbon economy

” ،in the information ageتقرير صادر عن جمموعة املناخ
بالنيابة عن املبادرة العاملية املعنية باالستدامة اإللكرتونية.

أخبار االحتاد   2011 | 9 نوفمرب

2011

35

تليكوم إيطاليا

مراعاة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعدم اإلضرار بالبيئة

عن زيادة الكفاءة وحتسني نوعية احلياة .ولذلك ،ينبغي النظر
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها وسيلة لتحسني
كفاءة استهالك الطاقة يف النظام االقتصادي برمته.

التوفير في الطاقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

بقدر ما يتعلق األمر بصناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،من املؤكد أن هناك جماالً لتحقيق مزيد من
الكفاءة يف توفري الطاقة ،وهذا بدوره يعين احلد من انبعاثات
الكربون .وبالنسبة إىل تليكوم إيطاليا ،كان التوسع يف
البنية التحتية للشبكات (مع إنشاء حمطات قاعدية جديدة
ورقمنة العروة احمللية) ومركز البيانات يعين زيادة يف استهالك
الطاقة مبقدار  130غيغا واط ساعة سنويا ،مما يؤدي إىل
زيادة شاملة بنحو  400غيغا واط ساعة زيادة على السنوات
الثالث املاضية.
وتستأثر أجهزة تكييف اهلواء بأكثر من  40يف املائة من
استهالك تليكوم إيطاليا للطاقة .ومن بني طرق احلد من
هذا االستهالك للطاقة تركيب شبكة من أجهزة االستشعار
املستخدمة يف تسجيل درجة احلرارة ،وبذلك تستطيع النظم
الذكية إدارة أجهزة تكييف اهلواء أينما ومىت كان ذلك الزماً.
كذلك فإن التربيد احلر وحتسني توزيع املعدات يساهم يف التوفري
يف الطاقة بصفة عامة .وخالل السنوات الثالث املاضية ،أدت
هذه النظم وحدها إىل ختفيض استهالك الطاقة مبقدار 500
عوض بل ويتجاوز تعويض الزيادة اليت
غيغا واط ساعة ،وهذا يُ ِّ
تبلغ  400غيغا واط ساعة يف الطاقة املستهلكة نتيجة للتوسع
يف الشبكات.
وقد أثبتت هذه احللول اخلاصة بالتوفري يف الطاقة كفاءهتا
لدرجة أن تليكوم إيطاليا تبيع هذه احللول اآلن لعمالئها
الستخدامها يف إدارة نظمها اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وينبغي أن تصبح صناعة تكنولوجيا املعلومات
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واالتصاالت بأكملها أكثر إدراكاً للوفورات اليت ميكن حتقيقها
يف استهالك الطاقة من خالل مثل هذه التقنيات.

الشبكات الالسلكية مقابل شبكات األلياف
البصرية

ومثة نقطة ثالثة تستحق الدراسة وهي توزيع اخلدمات
بني الشبكات الثابتة واملتنقلة .فقد ازداد استخدام الشبكات
الالسلكية بدرجة ملموسة خالل السنتني املاضيتني نظراً
النتشار اهلواتف الذكية وأجهزة  iPadواألجهزة األخرى املوصولة
بالشبكة .واالتصاالت الالسلكية تستهلك من الطاقة ما ال يقل
عن مائة مرة أكثر مما تستهلكه شبكات االتصاالت البصرية.
ولذلك ،فمن املنطقي االعتماد على اإلرسال الالسلكي واملتنقل
(الذي يستخدم املوارد الشحيحة والرتددات الراديوية القيمة)
عندما تكون الزمة يف الواقع – ومبعىن آخر عندما يضيف تقدمي
اخلدمة من خالل الراديو إىل قيمة اخلدمة .وال ينبغي استخدام
الرتددات الراديوية عندما تكون اخلدمات مستهلكة يف موقع
ثابت ،ألن من األفضل يف هذه احلالة االعتماد على النطاق
العريض للشبكة الثابتة.
وينطبق هذا املنطق أيضاً على اختيار معمارية الشبكة
بالنسبة إىل شبكات اجليل التايل ،حيث تنطوي الوصالت من
نقطة إىل نقطة على استهالك قدر من الطاقة أكرب من الوصالت
من نقطة إىل عدة نقاط اليت توفرها الشبكة البصرية غري النشيطة
اليت تصل سرعتها إىل غيغابت (.)GPON

تنسيق العمل

من الالزم أن تتعامل صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بأكملها مع مجيع النقاط اليت تعرضت هلا هذه املقالة بطريقة
منسقة .ومن الالزم أيضاَ إشراك العمالء ألهنم يتحملون نصيباً
متزايداً من فاتورة استهالك الطاقة العاملية .فبالعمل معاً ،كما
فعلنا يف حالة جهاز الشحن املوحد ،تستطيع الصناعة أن تضمن
سرعة تقيد املوردين باملعايري املوحدة.

AFP

االلتزام من جانب صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
راي بينتو ،رئيس فريق العمل املعين باالستدامة،
احتاد TechAmerica Europe

Bernard Lachaud

 TechAmerica Europeهو اتحاد تجاري ال يبغي الربح يمثل
الشركات األمريكية الرئيسية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في
أوروبا ،وسوف يشارك في المؤتمر السابع عشر لألطراف في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في ديربان ،جنوب
إفريقيا ،بصفته مراقب رسمي لعملية مؤتمر األطراف .ومن بين
الشركات المشاركة في اتحاد  ،TechAmerica Europeشركات
 ،Intelو ،First Solarو ،3Mو RIMومايكروسوفت .والهدف
من ذلك هو أن يكون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وصناعة
اإللكترونات المتقدمة المتصلة بها (التكنولوجيا المتقدمة) صوت
موحد في إثارة الوعي بالفرصة المتاحة الستخدام التكنولوجيا
َّ
المتقدمة في التصدي لتغير المناخ ،وإشراك الجهات صاحبة
المصلحة في االستدامة البيئية في الدور الذي نستطيع القيام به.

راي بينتو،
رئيس فريق العمل املعين باالستدامة،
احتاد TechAmerica Europe
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وقد تزايد االعرتاف بالدور الذي ميكن أن تقوم به تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف توفري الطاقة واحلد من انبعاثات
غازات االحتباس احلراري .وقد أصدرت جمموعة املناخ نيابة
عن املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ( )GeSIتقريراً يف
يونيو  2008بعنوان “ :SMART 2020حتقيق اقتصاد منخفض
الكربون يف عصر املعلومات” ،يناقش االنبعاثات املباشرة من
منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (استناداً
إىل النمو املتوقع يف القطاع) .كما يناقش التقرير كيف ميكن
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتقق اخنفاضاً ملموساً
يف االنبعاثات يف جماالت االقتصاد األخرى .وقد تبني أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها خفض االنبعاثات
الكربونية على املستوى العاملي بنحو  7,8مليار طن حبلول
سنة  ،2020أو بنسبة  15يف املائة من جمموع االنبعاثات ،إذا
مضينا يف طريق العمل املعتاد.
وقد ساعدت الدراسة على حتديد املواطن اليت ميكن فيها
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحللول التكنولوجية املتقدمة
أن تمُ ِّكن من حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة  -وبالتايل
احلد من االنبعاثات  -يف قطاعات كثرية منها أنظمة احملركات،
وعمليات اإلمداد والتموين ،واملباين وشبكات توزيع الطاقة.
وسوف ترتتب على وفورات الطاقة بفضل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وفورات يف التكاليف بنحو  600مليار يورو حبلول
سنة  .2020وميكن إنفاق أموال الوفورات ،على سبيل املثال،
على التوسع يف استخدام الطاقة املتجددة.
وعلى الرغم من أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها
أن تساعد يف حتقيق اخنفاض كبري يف انبعاثات غازات االحتباس
احلراري واستهالك الطاقة يف قطاعات رئيسية مثل النقل،
والزراعة ،والصناعات التحويلية واملباين ،فإن البديل هو تزايد
بصمة الكربون الناجتة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويتوقع تقرير  SMART 2020أن هذه البصمة سوف تتضاعف
حبلول سنة  2020مقارنة بنسبتها احلالية اليت تُقدَّر بنحو 2
يف املائة .وتبحث صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
الوقت احلاضر عن الطرائق الكفيلة باحلد من هذا االجتاه عن
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طريق احلد من التأثري البيئي على خمتلف اجملاالت ،مبا يف ذلك
اجملاالت املبينة فيما يلي.

مراكز البيانات

تعتمد احلوسبة السحابية  -وهي توفري الربجميات واخلدمات
عرب اإلنرتنت  -على مراكز البيانات اليت تقوم بتخزين وجتهيز
مقادير ضخمة من املعلومات على اخلط .وعاد ًة تكون مراكز
البيانات ٍ
مبان خرسانية ضخمة من احملتمل أن تستهلك كميات
كبرية من املياه والطاقة لتشغيل وتربيد ماكينات التشغيل اليت
تضمها.
ومع ذلك ،فخالل السنوات القليلة املاضية ،ساعد التصميم
املبتكر مراكز البيانات احلديثة على استخدام كميات من املياه
أقل بكثري مما كانت تستخدمه فيما سبق كما قللت كثرياً من
بصمتها الكربونية .فبدالً من املباين الضخمة ،أصبحت مراكز
البيانات تشغل يف الوقت احلاضر حيزاً يقرتب من حجم حاويات
الشحن ،وميكن بناؤها ونقلها بسهولة .وتُبىن هذه املراكز من
مواد خفيفة الوزن أعيد استخدامها وميكن بناؤها يف ساعات
قليلة باستخدام أدوات خفيفة .وليس من املطلوب لتربيدها أكثر
من خرطوم عادي مما يُستخدم يف احلدائق.
وقد تزايد عدد الشركات اليت أخذت تبين مراكز البيانات يف
بلدان باردة نسبياً وتستخدم اهلواء اخلارجي ومصادر املياه احمللية
من أجل تقليل الطاقة املستخدمة يف التشغيل واملياه املستخدمة
يف التربيد .وقد كشفت االختبارات الكثرية اليت أجريت على
مراكز البيانات احلديثة عن حتقيق وفورات يف الطاقة تصل إىل 95
يف املائة .ويعد ذلك مهماً ليس فقط بالنسبة إىل خفض بصمة
الكربون والتصرف مبسؤولية ،بل إنه أساسي أيضاً يف عامل تشتد
فيه ندرة الطاقة وترتفع تكاليفها.
وسوف تسمح احلوسبة السحابية اجلديدة للمنظمات بنقل
عملياهتا ،مثل الربيد اإللكرتوين ،وإدارة العالقات مع العمالء
والربجميات الوسيطة ،إىل فضاء افرتاضي يف مركز للبيانات.
ويستطيع قطاع األعمال يف الوقت احلاضر تلبية احتياجاته بتكلفة
أقل أو تقليل احتياجاته من الطاقة .وقد أظهرت الدراسات
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Shutterstoxk

تعتمد احلوسبة السحابية  -وهي توفري الربجميات واخلدمات عرب
اإلنرتنت  -على مراكز البيانات اليت تقوم بتخزين وجتهيز مقادير
ضخمة من املعلومات على اخلط

أن مدير تكنولوجيا املعلومات يف أي شركة يشرتي يف املتوسط
عشرة أمثال معدات احلوسبة اليت حيتاجها لضمان توافر حيز
كاف للتخزين وقوة التجهيز الكافية ملواجهة كل االحتماالت.
وتكشف النتائج األولية لدراسة أجرهتا الكلية اإلمرباطورية يف
لندن أنه إذا حتولت نسبة  80يف املائة من املنظمات واهليئات
اليت تُنتِج ما يقرب من  2,1مليون طن من ثاين أكسيد الكربون
يف اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا والسويد إىل احلوسبة السحابية،
فإن هذا يعين ختفيضاً مبا يقرب من  1,5مليون طن من ثاين
أكسيد الكربون ،تساوي تقريباً االستغناء عن  500 000سيارة.

العمل في عالم افتراضي والمشاركة االفتراضية

يتأتى جانب من بصمة الكربون من السفريات اليت يقوم
هبا املوظفون وأفراد سلسلة التوريد .وزيادة القدرة على التواصل
تعين أننا نستطيع اآلن العمل من أي مكان ويف أي وقت .وهذا
يسمح ليس فقط بزيادة اإلنتاجية بل كذلك بالتقليل من احلاجة
إىل السفر وما يرتتب عليها من انبعاثات كربونية .وتستطيع
حلول مثل التعاون على اخلط وعقد مؤمترات الفيديو متكني
األفراد وقطاع األعمال من حتقيق خفض كبري يف بصمة الكربون،
وكذلك حتقيق وفورات كبرية يف التكاليف .والتكنولوجيات
املتقدمة ميكن أن جتعل املشاركة االفرتاضية شبيهة باملشاركة
الفعلية يف نفس القاعة ،كما تستطيع منتجات أقل تكلفة

توصيل األفراد يف قاعات املؤمترات أو متكينهم من تقاسم املواد
اليت حيتفظون هبا يف حواسيبهم من أي مكان يف العامل.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحقيق الكفاءة
في استخدام الطاقة

أصدرت املفوضية األوروبية يف  2009جمموعة من
التوصيات حول كيفية نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف القطاعات
األخرى اليت تستخدم الطاقة بكثافة .ورداً على ذلكَّ ،
شكلت
 ،DigitalEuropeواملبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ،وجملس
األعمال الياباين يف أوروبا ،و ،TechAmerica Europeمنتدى
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق الكفاءة يف استخدام
الطاقة (.)ICT4EE
ويتوخى املنتدى حتقيق هدفني رئيسيني ،أوهلما التعاون
من األجهزة املعنية بوضع املعايري من أجل دعم عملية تطوير
* التكنولوجيات املمكنة القتصاد منخفض الكربون  -من
تكنولوجيا املعلومات إىل تكنولوجيا متكينية :إمكانات احلوسبة
السحابية يف خفض الكربون
.www.enablingtechnology.eu
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وألن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعد جزءاً من كل
طرائق مشرتكة لقياس الطاقة وحتسني استخدامها وكذلك األداء
البيئي لعمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .واهلدف جانب من جوانب جمتمعنا ،فمن املهم رفع كفاءة القدرة على
الثاين هو تقاسم أفضل املمارسات اخلاصة بكيفية مسامهة احلوسبة إىل احلد األمثل يف استخدام الطاقة قدر اإلمكان.
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زيادة كفاءة استخدام واعرتافاً بذلك ،اختذت صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الطاقة يف قطاعات االقتصاد األخرى .وباإلضافة إىل ذلك ،خطوات لدمج املمارسات املستدامة ليس فقط يف طريقة تشغيل
فسوف يُطلِق املنتدى موقعاً على الشبكة العنكبوتية ( )PoliWikiالشركات ،بل وكذلك يف طريقة تصميم أجهزة احلاسوب وأنظمة
يسمح لكربيات الشركات اجملدِّدة يف جمال التكنولوجيا ولصانعي التشغيل وتصنيعها .وطبقاً لتقديرات مؤسسة  ،Intelفإن املليار
السياسات بتحليل املعلومات اخلاصة بالسياسات البيئية ،وتيسري الثاين من أجهزة احلاسوب الشخصية سوف يستخدم نصف
احلوار بني احلكومات ،والدوائر الصناعية وقطاع األعمال لتتبع الطاقة اليت يستخدمها املليار األول ،كما سيكون أداؤها أعلى
التكنولوجيا اليت ميكن أن تساعد يف مكافحة تغري املناخ .واستناداً بنحو  17مرة .كذلك يتم تصميم الربجميات اآلن للمحافظة
إىل عمل الباحثني يف الكلية اإلمربيالية بلندن ،سيكون موقع على الطاقة بشكل أفضل واحملافظة على بطاريات التشغيل ملدة
 PoliWikiأداة متكن األعضاء من دراسة ،وحتديث املستجدات أطول .وهذه االبتكارات التكنولوجية تساعد املستهلكني على
واقرتاح إدخال تغيريات على التشريعات البيئية احمللية يف مجيع التقليل من استخدام الطاقة وكذلك التقليل من تكاليف الطاقة.
وهكذا ،مل يعد التوفري يف استخدام الطاقة عن طريق تكنولوجيا
أحناء أوروبا.
ويف مبادرة مماثلة ،تتعاون احلملة الرقمية الستدامة الطاقة املعلومات واالتصاالت خياراً – بل أصبح حتمية.
مع احلكومات يف الواليات املتحدة ،والصني واهلند يف وضع
أطر للسياسات العامة كفيلة بدعم نشر التكنولوجيا اليت حتقق
الكفاءة يف استخدام الطاقة وتقلل من االنبعاثات الكربونية يف
اتحاد TechAmerica Europe
هذه البلدان.
أنشئ احتاد  TechAmerica Europeيف  1990يف
بروكسل ،وهو يركز على البيئة ،واملعايري التنظيمية ،وسياسة
األمن ،وأثر سياسات االحتاد األورويب على التجارة عرب
احمليط األطلسي ،واالستثمار ،وفرص العمل ،والبحوث،
والتعليم ،والشؤون اجملتمعية يف أحناء أوروبا.
ويستعني أعضاء هذا االحتاد بأكثر من  500 000فرد يف
أوروبا ،وهم نشيطون يف كل مناحي التكنولوجيا املتقدمة،
ابتداءً من الربجميات ،وأشباه املوصالت وأجهزة احلاسوب
إىل تكنولوجيا اإلنرتنت ،واإللكرتونات املتقدمة ،وأنظمة
وخدمات االتصاالت .كذلك يشارك بعض أعضاء االحتاد
بنشاط يف تقدمي احللول املوفرة للطاقة ،والتكنولوجيات
اخلاصة بالطاقة املتجددة واحلد من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري.
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جامعة جنوه ومركز الصناعات
والتكنولوجيات اجلديدة ،إيطاليا

رافائيل بوال

املنافع البيئية املرتتبة على جهاز
شحن موحد للهواتف املتنقلة

ما هو مقدار الطاقة الذي ينبغي أن تستهلكه
يف الواقع أجهزة شحن اهلواتف املتنقلة؟

روبرتو بروشي
اتصاالت إيطاليا

جيانلوكا جريفا

رافائيل بوال وروبرتو بروشي ،جامعة جنوه ومركز الصناعات
والتكنولوجيات اجلديدة ،إيطاليا
جيانلوكا جريفا وفالفيو كوشييت ،اتصاالت إيطاليا
يباع في العالم كل سنة ما يقرب من ملياري هاتف متنقل جديد ،يحل معظمها محل
موديالت من طراز قديم .فإذا كانت أجهزة شحن الهواتف القديمة غير مناسبة
لألجهزة الجديدة ،يُستغنى عنها حتى وإن كانت ما تزال صالحة للعمل .ومع أكثر
من مليار جهاز تتحول إلى مخلفات إلكترونية كل سنة وكمية هائلة من أجهزة
الشحن الجديدة التي قد ال تكون هناك حاجة إليها ،تصبح اآلثار البيئية هائلة.
وتناقش هذه املقالة نتيجة دراسة أجريت على عناصر تقييم دورة حياة جمموعة واسعة من
أجهزة شحن اهلواتف املتنقلة وتلقي الضوء على جوانب التشابه واالختالف وفرص التحسني.
وقد است ِ
خدمت يف هذه الدراسة عينة تشمل أكثر من  50جهازاً للشحن من األجهزة اليت
ُ
حتمل عالمات جتارية رمسية وشركات توريد األجزاء املتوافقة .وقد اختريت هذه األجهزة لتمثيل
أحدث املوديالت وأكثرها انتشاراً اليت تعرضها شركات اهلواتف املتنقلة اليت حتمل عالمات
جتارية ،باإلضافة إىل بعض املوديالت القدمية لقياس االجتاهات التارخيية.

وزن جهاز الشحن

من املرجح أن يكون وزن جهاز الشحن هو العامل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باألثر البيئي
جلهاز الشحن .ويوضح الشكل  1وزن أجهزة الشحن بالكبل وبدون كبل مقابل تقدير الطاقة
اخلارجة منها .وينبغي أيضاً مالحظة أن وزن جهاز الشحن ميكن أن ميثل  40-30يف املائة من
جمموع املواد املستخدمة يف تصنيع اهلاتف املتنقل وجهاز الشحن ،بينما تُستخدم نسبة 70-60
يف املائة يف تصنيع جهاز اهلاتف.

فالفيو كوشييت
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تملا فتاوهلل دحوم نحش زاهج ىلع ةبترتملا ةيئيبلا عفانملا
الشكل  – 1وزن جهاز الشحن (بالكبل وبدون كبل)
ﺑﺎﻟﻜﺒﻞ

120
100

60
40

اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻜﺒﻞ )ﻏﺮام(

80

20

اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ

اﻻﳓﺪار ﻣﺘﻌﺪد اﳊﺪود
7

6

5

اﻟﺸﺎﺣﻦ زاﺋﺪ اﻟﻜﺒﻞ

4

3

ﻗﺪرة اﳋﺮج اﶈﺴﻮﺑﺔ )واط(

ﺑﺪون ﻛﺒﻞ

2

1

0
0

90
80
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استهالك الطاقة في حالة عدم
وجود ِحمل

كثرياً ما تُرتك أجهزة الشحن
70
موصولة مبصدر التيار بدون حمِ ل ،إما
60
ألن جهاز اهلاتف قد فُ ِ
صل عن التيار أو
50
ِ
ألن البطارية قد ُشحنت متاماً .ولذلك
40
فمن املهم احلد من استهالك الطاقة أثناء
30
حمِ
20
فرتة عدم وجود ل .ويلقي الشكل 2
10
الضوء على االرتباط احملدود بني عامل
اﻻﳓﺪار ﻣﺘﻌﺪد اﳊﺪود
اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻓﻘﻂ
اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ
0
استهالك الطاقة بدون حمِ ل والطاقة
0
1
2
3
4
5
6
ﻗﺪرة اﳋﺮج اﶈﺴﻮﺑﺔ )واط(
احملسوبة .ويبدو أن من املنطقي استنتاج
أن الكفاءة بدون حمِ ل مستقلة إىل حد
كبري عن الطاقة اخلارجة ،ولكنها تعتمد
املصدر :جامعة جنوا.
عموماً على تصميم جهاز الشحن.
ويوضح الشكل  3منحنيات كفاءة
الطاقة يف عينة من أجهزة الشحن.
فعلى الرغم من تشابه شكل املنحنيات،
ويتضح من النتائج املبينة يف الشكل  1وجود ارتباط حمدود فقد تبني أن القيم القصوى لكفاءة الطاقة متباينة ،وأن أجهزة
بني وزن أجهزة الشحن وتقدير الطاقة اخلارجة منها .وهذا يدل الشحن تستغرق أوقاتاً خمتلفة لتحقيق هذه القيم .وهذا يقودنا
على أن كتلة األجزاء اإللكرتونية والبالستيكية جلهاز الشحن إىل أن نستنتج أن كفاءة الطاقة تعتمد على نوعية وتصميم
ال تتغري بدرجة ملحوظة مع تغري الطاقة اليت خترج منها .وميكن جهاز الشحن وليس على الطاقة احملسوبة .وعالوة على ذلك،
أيضاً أن نتبني من الشكل  1أن أوزان أجهزة الشحن املتماثلة فإن األمثلة املختلفة من نفس املعدات قد تكشف عن فروق
من حيث مقدار الطاقة اخلارجة منها متباينة بدرجة كبرية .وملا ملموسة يف السلوك ،كما يوضح الشكل  .4ومن احملتمل أن
كان الوزن يرتبط ارتباطاً مباشراً باألثر البيئي ،فمن املستصوب تكون أجهزة الشحن اليت تنتجها الشركات املختلفة تقوم على
حث شركات التصنيع على الوصول بأوزان منتجاهتا إىل املستوى دوائر كهربائية خمتلفة.
اﻟﻮزن ﺑﺪون اﻟﻜﺒﻞ )ﻏﺮام(

7

األمثل ،وأن جتعلها متوافقة مع أفضل
(أخف) فئة مقابلة هلا .وعموماً ،تبني
أن أخف أجهزة الشحن هي األجهزة
اليت ترتاوح الطاقة اخلارجة منها بني
املتوسطة والعالية.
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الشكل  – 2قِيم قياس الطاقة النشطة أثناء فرتات عدم وجود حمِ ل فيما يتصل بالطاقة
اخلارجة من جهاز الشحن
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اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺑﺪون ِﺣﻤﻞ )ﻣﻴﻠﻠﻲ واط(
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ﻗﺪرة اﳋﺮج اﶈﺴﻮﺑﺔ )واط(
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الشكل  – 3منحنيات كفاءة الطاقة يف حالة األمحال املتغرية جلميع أجهزة الشحن اليت تشملها العينة .وقد مت اختبار كل
جهاز للشحن حىت القيمة القصوى املعلنة للتيار املباشر
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الشكل  – 4منحنيات كفاءة الطاقة لعينتني من نفس موديل جهاز الشحن
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اﻟﺘﻴﺎر )ﻣﻴﻠﻠﻲ أﻣﺒﲑ(

املصدر :جامعة جنوا.

الشكل  – 5قياسات فولت التيار املباشر وفقاً حلِمل متغري من حيث التيار اخلارج
7
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2

ﺧﺮج اﻟﻔﻮﻟﺖ
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ﺧﺮج اﻟﺘﻴﺎر )ﻣﻴﻠﻠﻲ أﻣﺒﲑ(
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التيار الخارج

يوضح الشكل  5الفولت اخلارج من أجهزة الشحن مقارنة
بالتيار اخلارج .ومن املدهش أن بعض أجهزة الشحن يصل
ال ُفولت اخلارج منها إىل ِض ْعف القيم املعلنة ،وأهنا ال تعطي
يف الواقع  5فولت ،بل إن ثالثة من أجهزة الشحن جتاوزت
احلد األقصى للفولت املسموح به بالنسبة للناقل التسلسلي العام
( .)USBوهذا ال يُربك املستعملني فقط بل إنه ميكن أيضاً أن
يتلِف األجهزة اليت يُستعمل معها جهاز الشحن .وبالتايل ،فإن
النقطة األخرى اليت يتعني على املنتجني أن ينظروا فيها هي إجياد
توافق بني القيم املعلنة والتيار اخلارج الفعلي.

نحو جهاز شحن موحد

ويوضح الشكل  6النسبة بني عدد موديالت أجهزة الشحن
املزودة مبداخل للناقل التسلسلي العام ( )USBوالعدد اإلمجايل
للموديالت اليت ينتجها خمتلف املنتجني .ويذكر ثالثة من مندويب
البيع أن مجيع أجهزة الشحن اليت يبيعوهنا متوافقة مع الناقل
التسلسلي العام ( ،)USBكما أن مجيع مندويب البيع يعرضون
جهاز شحن واحد على األقل متوافق مع الناقل التسلسلي العام.

الشكل  – 6أجهزة الشحن املتوافقة مع الناقل التسلسلي العام ( )USBحبسب مندوب البيع
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تقدير دورة حياة أجهزة الشحن
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)ﻣﻴﻠﻠﻲ ﺟﻮل(

20

0

ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ

اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
)ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻐﺮام(
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اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺤ ﱡﻤﺾ
)ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ(

استناداً إىل نتائج تقدير دورة حياة أجهزة الشحن
اليت تشملها العينة ،أجريت مقارنة بني األداء البيئي
ملختلف أجهزة الشحن من زاويتني مها :استهالك الطاقة
يف مرحلة االستخدام؛ واألثر البيئي للمواد املستخدمة
يف تصنيع أجهزة الشحن .وتقوم منهجية تقدير دورة
احلياة على معياري املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 ISO 14040و.ISO 14044
أوالً ،مت حتليل أربعة أجهزة شحن إللقاء الضوء على
املؤشرات البيئية التالية املتصلة فقط مبرحلة اإلنتاج ،ومشل
التحليل ما يلي:
_ _املتطلبات اإلمجالية من الطاقة ملنتَج واحد (جمموع
الطاقة املستهلكة أثناء عملية التصنيع بأكملها)؛
_ _احتماالت التسبب يف االحرتار العاملي (جمموع
انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،معرباً عنها مبا
يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون؛
_ _احتماالت حدوث األكسدة (األكسدة الناجتة عن
الغازات اليت تنطلق يف الغالف اجلوي).
ونتائج هذا التحليل مبينة يف الشكل  .7ويبدو أن ال
توجد عالقة مباشرة بني األثر البيئي واحلد األقصى للتيار
اخلارج .ويبدو أن اجلانب األكرب من األثر البيئي ينتج من
املكونات اإللكرتونية للجهاز (أكثر من  70يف املائة)،
مقارنة باملكونات البالستيكية واملعدنية املستخدمة يف
تصنيع اجلهاز.
وقد أجري حتليل آخر لدورة احلياة على تسعة من
أجهزة شحن اهلواتف املتنقلة لتقدير كفاءهتا واألثر البيئي
املرتتب عليها خالل فرتة سنتني ،مع افرتاض نوعني من
أنواع االستخدام:
_ _احلِمل (جهاز الشحن يقوم بشحن اهلاتف املتنقل
بالشكل املناسب) 400 :دورة (ساعتان لكل دورة)؛

الشكل  – 7تقدير دورة حياة أجهزة الشحن يف مرحلة التصنيع

املصدر :إيطاليا تليكوم.
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_ _بدون حمِ ل (ترك جهاز الشحن موصوالً مبصدر التيار
الكهربائي ولكنه غري مستخدم يف شحن اهلاتف املتنقل:
 8ساعات يومياً.
ويوضح الشكل  8أن األثر البيئي لفرتة احلِمل يكون يف املعتاد
أعلى منه يف فرتة عدم وجود حمِ ل؛ والعكس صحيح يف حالة جهاز
شحن واحد فقط .ومن املدهش أن أقوى أجهزة الشحن هو أقل
األجهزة استهالكاً للطاقة يف حالة عدم وجود حمِ ل.

الخالصة

توضح التحليالت اليت أجريناها وجود احتمال كبري لتحقيق
حتسن فيما يتصل باألثر البيئي ألجهزة الشحن .ولذلك ،فليس
من الالزم فقط إنتاج جهاز شحن موحد للهواتف املتنقلة ،بل
إن هذا ممكن أيضاً .وخنلص من ذلك بأن جهاز الشحن املوحد
ينبغي أن:

_ _يوفر مستوى مقبوالً من التيار اخلارج (لِن ُقل
أمبري ،واألفضل  1000ميللي أمبري)؛
_ _يكون صغرياً وخفيف الوزن؛
_ _يوفر أفضل كفاءة الستهالك الطاقة (حبيث تكون قريبة من
الصفر يف حالة عدم الشحن)؛
_ _يكون متوافقاً مع الناقل التسلسلي العام ()USB؛
_ _يراعي معايري التصميم البيئي للحد من األثر البيئي؛
_ _يباع مصحوباً بالتنبيه على العمالء بفصل التيار عن جهاز
الشحن عندما ال يكون مستخدماً.
ومجيع هذه االحتياطات منصوص عليها يف الصيغة الثانية
من التوصية  L.1000اليت أصدرها قطاع تقييس االتصاالت يف
مايو  .2011وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا املعيار يف املنتجات
اجلديدة واحلالية ،مثل iPhone Micro USB Adapter
و.AT&T Zero Charger
750

ميللي

الشكل  – 8تقدير دورة حياة أجهزة الشحن يف مرحلة االستخدام (أكثر من سنتني)

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻣﻴﻠﻠﻲ ﺟﻮل(
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التحدي الذي واجه االحتاد الدويل لالتصاالت يف
يف جمال التطبيقات املراعية للبيئة

2011

تطبيق إعادة التدوير الذكية يفوز يف املسابقة

أعلِن عن الفائزة بأول تطبيق بشأن “التحدي الذي واجه
االحتاد الدويل لالتصاالت يف  2011يف جمال التطبيقات املراعية
للبيئة” أثناء “أسبوع املعايري املراعية للبيئة” الذي مت تنظيمه يف
روما من  5إىل  9سبتمرب  ،2011بدعم من  BlackBerrryو
 .Telefonicaوقد شارك يف هذه املسابقة  52تطبيقاً من مجيع
أحناء العامل تناولت جمموعة من املوضوعات  -تغري املناخ،
وحتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة ،وإشراك اجملتمعات احمللية،
والتصميم البيئي ،وقياس انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
وكان بعض املشاركني مدفوعني خبربة سابقة يف جمال التطوع،
بينما كان آخرون مدفوعني مبا شاهدوه هم شخصياً من تدهور حديث مع الفائزة
يساعد التطبيق الفائز ،الذي حيمل اسم “إعادة التدوير
البيئة .ومع ذلك ،فقد كان الشيء الذي جيمع بينهم مجيعاً
هو اعتقادهم يف قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الذكية” ،مستخدمي اهلواتف املتنقلة على حتديد أماكن إعادة
املساعدة يف محاية البيئة واحملافظة عليها.
التدوير أو صناديق القمامة القريبة ،ويقدِّم نصائح عامة بشأن
وكان التطبيق الفائر “ -إعادة التدوير الذكية”  -من
تصميم  .Lis Lugo Collsوكانت هناك أربعة تطبيقات أخرى
تقرر أن تكون حمل تنويه خاص (انظر اإلطار) .وقد علق مالكومل
جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت على ذلك بقوله
“إن الغرض من هذه املنافسة هو دفع املتنافسني إىل التفكري غري
التقليدي وتقدمي أفكار نظرية عن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت ميكن أن تقدم مسامهات قيِّمة لصناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة”.
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إعادة التدوير .وسوف يفيد هذا التطبيق املواطنني ،وبرامج
إعادة التدوير احلكومية والشركات اخلاصة املعنية بإعادة
التدوير بأن جيعل املستقبل أكثر قدرة على االستدامة وأكثر
كفاءة يف استخدام املوارد من خالل إشراك اجملتمعات احمللية
والتصميم البيئي.
وكانت اجلائزة اليت حصلت عليها  Lis Lugo Collsمقابل
فوزها يف املنافسة هي أن ُد ِعيت لعرض وتقدمي فكرهتا أثناء
أسبوع املعايري املراعية للبيئة ،كما حصلت على  10 000دوالر
أمريكي نقداً للمضي يف تطوير التطبيق .ووجهت كلمة شكر
للجهات الراعية قالت فيها “أعتقد أن املؤسسات اخلاصة
والصناعات ينبغي أن تفي أوالً باملبادرات املتصلة باملسؤولية
االجتماعية ،وتعد هذه املنافسة مثاالً جيداً على ما ميكن حتقيقه
لو أن املؤسسات اخلاصة والصناعات نفذت املبادرات املتصلة
باملسؤولية االجتماعية”.
واملتسابقة  Lisتبلغ من العمر  27سنة ،وهي من مواطين
فنزويال وتدرس لنيل درجة املاجستري وتعمل بإحدى شركات

االتصاالت يف إسبانيا .وملا كانت قد ُولِدت يف بلد ال توجد
به سياسات إلعادة التدوير ،اهتمت بكيفية معاجلة املخلفات
الصلبة الناجتة عن املناطق احلضرية يف أوروبا .ورأت أن من
املمكن االستفادة من اهلواتف الذكية يف خلق الوعي ،حىت يف
البلدان اليت ال توجد هبا سياسات إلعادة التدوير .وهي تقول
“لست حباجة إىل أن تكون عبقرياً أو أن خترتع العجلة ،فكل
َ
ما حتتاجه هو أن تكون حمباً للغري وأن تفكر يف اختاذ إجراءات
حامسة لتحسني نظامنا ومساعدة كوكب األرض”.
وقد اقرتبنا من  Lisملناقشة كيف جاءها اإلهلام اخلاص
بفكرهتا وجتربتها يف مواجهة هذا التحدي .ويف ما يلي ردودها.

 كيف اكتشفت التحدي الذي يواجهه االتحاد
الدولي لالتصاالت في مجال التطبيقات
المراعية للبيئة؟

إنين أقضي بعض الوقت يومياً يف قراءة األخبار ،ووجدت
أن شبكات التواصل االجتماعي تعد من األدوات شديدة
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األمهية يف متابعة الشركات أو اجملموعات أو األفراد اليت  هل استغرق التطبيق الذي قدمتيه وقتاً طويالً؟

هتمك .وملتابعة أحدث أخبار معايري االتصاالت والتوفري
لقد راودتين الفكرة قبل عدة أشهر من ظهور التحدي.
يف الطاقة ،حرصت على متابعة أخبار االحتاد الدويل ولذلك ،كان مساعي هبذا التحدي ميثل دافعاً قوياً يل ،ألنه ميثل
لالتصاالت( )@ITU_Newsعلى  twitterوكذلك مدونة فرصة ممتازة لتحويل الفكرة إىل واقع.
“ .Telefonica “RC and sustainabilityومن هنا علمت
 ما هو أكبر تحدي واجهك في تصميم التطبيق؟
هبذا التحدي.
كان أكرب حتدي هو تطوير تطبيق يعمل على اهلواتف الذكية
حبيث يكون مفيداً للمواطنني ،ويتطلب أقل قدر من املعرفة
 لماذا قررت المشاركة في هذا التحدي؟
تساورين أفكار مبتكرة كثرية ،معظمها يركز على زيادة التكنولوجية الستخدامه .والتطبيقات سهلة االستخدام ترتكز
الرفاهية االجتماعية .وكثرياً ما تظل هذه األفكار من قبيل على بنية حتتية معقدة تربط بني أدوات التكنولوجيا املتقدمة مثل
األحالم ،فليس من السهل مطلقاً أن تصبح مقاوالً اجتماعياً .قواعد البيانات ،وحتديد املواقع اجلغرافية ،وغري ذلك .وميثل ذلك
وعندما مسعت هبذا التحدي ،اعتربته فرصة ممتازة الختبار هذه حتدياً كبرياً ملصممي التطبيقات.
األفكار املفيدة للمجتمع ،واجتذبتين فكرة حتسني أنظمة إعادة
التدوير .كذلك ،كانت فكريت مناسبة متاماً لألهداف اليت  ما الذي دفعك إلى تصميم التطبيق؟
إن كل فرد ينبغي أن يُعىن بالبيئة وباحلد من تغري املناخ  -فهما
يتوخاها التحدي ،وكان هذا حافزاً يل على املشاركة.
وبعد دخول املنافسة بدأ العمل احلقيقي واإلحساس من القضايا العاملية .وحنن نُسلِّم باملوارد اليت نستخدمها ،ونعيش
باإلحباط .إذ أن حتويل الفكرة إىل واقع يف شكل تطبيق قابل يف جمتمع استهالكي حيث يقوم الناس بشراء السلع واستهالكها
للتنفيذ يستغرق شهوراً من العمل لساعات طويلة ويتطلب الكثري والتخلص منها بال مباالة .وينبغي أن تكون االستدامة هدفاً
من الشجاعة .وهذه هي أول منافسة أدخلها ،وكنت يف بعض حيرص مجيع بين البشر على حتقيقه ،وأعتقد أن إعادة التدوير متثل
األحيان أسأل نفسي ملاذا أكرس الكثري من الوقت واجلهد لشيء طريقة يساهم هبا األفراد بطريقة ضمنية يف احملافظة على البيئة.
نتيجته غري مؤكدة .ومع ذلك ،فإن الذي يردده العاملون يف
وادي السيليكون هو “ال ختف من الفشل ،ألنه كلما ازداد عدد  من أين جاءك اإللهام الخاص بهذا التطبيق؟
عندما جئت للعيش يف أوروبا ،أثارت فضويل عملية معاجلة
مرات الفشل ،اقرتبت من النجاح”.
املخلفات الصلبة الناجتة عن املناطق احلضرية ،وكيفية تنفيذ
 هل سبق لك أن قمت بتصميم أي تطبيق آخر؟ النظام ،وكيف يعمل الناس معاً ملساعدة النظام .وهكذا خطرت
إنين أقوم بتطوير برجميات ومواقع على الشبكة العنكبوتية يل فكرة تطوير أداة ميكن أن تساعد أفراد املواطنني على إعادة
منذ ِصغري ،وأردت أن أتقدم خطوة بأن أهتم بتطوير تدوير خملفاهتم بطريقة أفضل .واهلواتف الذكية واسعة االنتشار
تطبيقات للهواتف الذكية .وذلك ال ينطوي على إحداث تغيري كما أن اإلنرتنت متاحة للكافة ،ولذلك اعتقدت أن تطبيقي
جوهري ألن منطق الربجمة واحد ،ولكن املنهجيات واألدوات ميكن أن يساعد يف خلق الوعي بإعادة التدوير حىت يف البلدان
تطورت بطريقة جتعل تطوير التطبيقات أيسر وأكثر اعتماداً اليت ال توجد فيها سياسات وطنية إلعادة التدوير.
على البصرية.
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 ما هي األنشطة األخرى التي تقومين بها
للمساعدة في مكافحة تغير المناخ والترويج
لالستدامة البيئية

لقد استطعت جتميع عدد من املختصني املتحمسني الذين
يتمتعون مبهارات خمتلفة للعمل على موضوع التطبيقات الذكية
الالزمة للمدن .وحنن نعمل على موقع على الشبكة العنكبوتية
يسمى  ،www.smartapps.esوسوف يوفر هذا املوقع
معلومات عن تطبيقات االستدامة .وحنن نعمل اآلن على تطبيق
إلعادة التدوير الذكية ،ويف نفس الوقت ،نتواصل مع املزيد من
اجلهات واألفراد املهتمني هبذه القضايا.

 ما هي رؤيتك لمستقبل هذا التطبيق؟

اهلدف هو إنشاء منصة تكنولوجية تربط بني اجلهود
اليت يبذهلا املواطنون إلعادة التدوير ،ومراكز إعادة التدوير،
واألنظمة احمللية جلمع املخلفات .ومبساعدة السكان احملليني،

ميكن أن يكون هذا التطبيق متاحاً يف العديد من البلدان يف
غضون السنة املقبلة.
*اقرأ املزيد عن التحدي الذي واجه االحتاد الدويل لالتصاالت
يف  2011يف جمال التطبيقات املراعية للبيئة ،واقرأ األحاديث
اليت أجريت مع عدد من املعنيني بتطوير التطبيقات يف املوقع
http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/greenict/

 .index.htmlوقد أجرى هذه األحاديث كل من
 Robertو Matthew Dalaisو،Jose Maria Diaz Batanero
الذين ساعدوا أيضاً يف تنسيق املقاالت املنشورة يف هذا
العدد بالتعاون مع  .Cristina Buetiولالطالع على مزيد من
املعلومات عن أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال تغري
املناخ ،يُرجى زيارة املوقع  www.itu.int/climateأو إرسال
رسالة بالربيد اإللكرتوين إىل .climate@itu.int
Narvaez

Shutterstock
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التحدي الذي واجه االتحاد الدولي لالتصاالت في  2011في مجال التطبيقات المراعية للبيئة :تنويهات خاصة
 Simone Ferlinو( Stephen Reiterألمانيا)
الغرض من تطبيق

“Make Me Green – Delivering

Context-Specific Suggestions for a Green

 ”Lifestyleهو زيادة الوعي بتأثري سبل املعيشة
املختلفة على البيئة وتغري املناخ .ويستخدم هذا
التطبيق نظاماً للتتبع ،ويعرض قضايا ومقرتحات
بشأن سبل معيشة املستخدمني ،ووضع تقديرات
عن مراعاة البيئة ميكن مقارنتها مع التقديرات اليت يضعها
املستخدمون اآلخرون.

( Praneel Rajaالهند)

Euphraith Muthoni Masinde

(كينيا)

يقوم تطبيق “Mobile App to Use a
 ”Vehicle to its Fullest Capacityعلى
فكرة مؤداها حتسني كفاءة قطاع النقل عن
طريق التأكد من استخدام املركبات بكامل
طاقتها .ويوفر التطبيق منتدى لتتبع خط
سري السائقني وأين يستطيع املستخدمون
طلب توصيلة على مركبة هبا مقعد خايل.
فبتقليل عدد املركبات املتحركة على الطريق،
ميكن هلذا التطبيق أن يساعد يف احلد من
انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
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“A Community-Based

”System for Biodiversity Degradation
هو احلد من تغري املناخ العاملي من خالل
إشراك اجملتمعات احمللية وتقاسم املعرفة.
حيث يتم مجع املعارف التقليدية واحمللية
عن التنوع البيولوجي واحملافظة عليه بواسطة
جمموعات متخصصة يف اجملتمعات احمللية مث
نشرها على املستخدمني عن طريق قاعدة
بيانات ،مع إمكانية ختزين البيانات مباشرة
على اهلاتف .وميكن للمستخدمني بعد
ذلك تطبيق املعارف التقليدية واحمللية لبناء
ممارسات خاصة هبم للمحافظة على البيئة.

Maria Dolores Rodriguez De
( Azeroإسبانيا)

الغرض من تطبيق “”Effi-e Play Green
هو احلد من انبعاثات غازات االحتباس
احلراري يف صناعة السياحة عن طريق
رصد الطاقة واستهالك املياه يف الفنادق.
ويشجع هذا التطبيق على السلوك املستدام
يف الفنادق عن طريق برنامج مينح مكافآت
مقابل االهتمام بالبيئة.

AFP

استخدام الكبالت البحرية يف رصد املناخ العاملي
واإلنذار بالكوارث

تشكيل فريق املهام املشرتك

اقتربت فكرة استخدام كبالت االتصاالت البحرية
عالمياً في رصد المحيطات والمناخ وكذلك في اإلنذار
بالكوارث من التحقيق أثناء أسبوع المعايير المراعية
للبيئة ،الذي عُ ِقد في روما ،إيطاليا ،من  5إلى 9
سبتمبر  .2011وكما سبق التنويه في عدد يناير فبراير
 2011من أخبار االتحاد ،فإن تجهيز وحدات التكرار
– الصناديق التي تُضخِّم اإلشارات البصرية – بأجهزة
استشعار يمكن أن يجعل شبكة االتصاالت البحرية
جزءاً من مرصد عالمي للمحيطات في الوقت الحقيقي،
مع االستفادة من وجود وحدات التكرار كل مائة كيلومتر
أو نحو ذلك على امتداد الشبكة.

وخالل أسبوع املعايري املراعية للبيئة ،نظم االحتاد الدويل
لالتصاالت بالتعاون مع اللجنة احلكومية الدولية لعلوم
احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
( )UNESCO/IOCواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية حلقة عمل
بشأن “استخدام الكبالت البحرية يف رصد احمليطات واملناخ
واإلنذار بالكوارث :العلوم واهلندسة واألعمال والقانون” .وقد
شجعت هذه احللقة على استنباط تكنولوجيات جديدة ووضع
معايري جديدة لرصد املناخ واإلنذار بالكوارث ،كما استعرضت
فرص العمل أمام شركات االتصاالت لكي تصبح أطرافاً نشطة
يف رصد تغري املناخ.

أخبار االحتاد   2011 | 9 نوفمرب

2011

53

استخدام الكبالت البحرية يف رصد املناخ العاملي واإلنذار بالكوارث

Alamy

وقد مجعت حلقة العمل بني كبار املتخصصني يف هذا
اجملال ،ابتداءً من صانعي السياسات إىل املهندسني ،واملصممني
واملخططني ،واملسؤولني احلكوميني وممثلني من اللجنة الدولية
حلماية الكبالت ( )ICPCومن اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار ( .)UNCLOSواختتمت حلقة العمل عملها باملوافقة
على نداء للعمل (انظر اإلطار) يدعو االحتاد الدويل لالتصاالت،
واللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
إىل تشكيل وتنسيق فريق عمل مشرتك يتألف من خرباء مشهود

هلم يف جماالت العلوم واهلندسة واألعمال والقانون ملواصلة
استكشاف الطرائق الكفيلة بتحريك هذه الفكرة.
وبدعم من أمانة االحتاد الدويل لالتصاالت ،سوف يضع
فريق العمل املشرتك اسرتاتيجية وخريطة طريق تضمن أن تصبح
وحدات التكرار البحرية املزودة بأجهزة استشعار علمية متاحة
لرصد املناخ واحلد من خماطر الكوارث (خصوصاً فيما يتعلق
بأمواج التسونامي) .كما سيتوىل الفريق تقييم إمكانية جتديد
وإعادة توزيع الكبالت اليت خرجت من اخلدمة هلذا لغرض.

*ملعرفة املزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال بالعنوان التايل:
cristina.bueti@itu.int
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دعوة للعمل
روما 9 ،سبتمبر

2011

نحن ،المشاركين في حلقة العمل المشتركة بين االتحاد الدولي لالتصاالت ،واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بشأن “استخدام الكبالت البحرية في رصد
المحيطات والمناخ واإلنذار بالكوارث :العلوم والهندسة واألعمال والقانون” في روما ،من  8إلى  9سبتمبر  ،2011ندعو االتحاد
الدولي لالتصاالت ،واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،والمنظمة
العالمية لألرصاد الجوية إلى تشكيل وتنسيق فريق عمل مشترك يتألف من خبراء مشهود لهم في مجاالت العلوم والهندسة
واألعمال والقانون يقوم بالمهام التالية:
1

دراسة وتقييم املنافع والفرص والتحديات واملخاطر العلمية واهلندسية واملهنية واجملتمعية املرتبطة باستخدام كبالت االتصاالت البحرية يف رصد
احمليطات واملناخ واإلنذار بالكوارث ،وكذلك اجلوانب القانونية املرتبطة بذلك.

2

وضع اسرتاتيجية وخريطة طريق ميكن أن تؤدي إىل التمكني من توافر وحدات تكرار حبرية مزودة بأجهزة استشعار علمية لرصد املناخ واحلد من
خماطر الكوارث مثل الضغط اجلوي ودرجة احلرارة وامللوحة/املوصلية والزالزل وقوة املؤثرات الصوتية املائية وفولت الكبالت يف املستقبل القريب.

3

حتليل مدى تطور املشروعات اليت ميكن أن تشمل جتديد وإعادة توزيع الكبالت اليت خرجت من اخلدمة لإلنذار بالكوارث ،ورصد احمليطات واملناخ.

4

التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية حلماية الكبالت يف دراسة مدى إمكانية إدخال أجهزة االستشعار العلمية من الناحية الفنية يف تصميم وتصنيع
وتركيب وتشغيل وحدات التكرار البحرية بطريقة آمنة دون التأثري على أنظمة الكبالت وإشارات االتصاالت ،وجتنب املخاطر اليت ميكن أن تؤثر
على التشغيل املعتاد للكبالت.

5

النظر يف منوذج عملي لكيفية توفري بيانات أجهزة االستشعار املرَّكبة على الكبالت البحرية وجعلها متاحة لألغراض العلمية واملنافع اجملتمعية.

6

حتديد مناذج وفرص التمويل اليت تشجع على تطوير أنظمة رصد احمليطات واملناخ واإلنذار بالكوارث باستخدام الكبالت البحرية.

7

النظر يف طرائق زيادة الرتويج لتنفيذ النظام القانوين ،كما هو مبني يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار والصكوك األخرى ،من أجل محاية
الكبالت البحرية ،مبا يف ذلك زيادة الوعي وحشد التأييد على املستويني الوطين والعاملي.

8

تنظيم حلقات عمل مماثلة ملتابعة مدى التقدم.

9

التأكد من أخذ نتائج اجلهود/األنشطة السابقة يف االعتبار ومن كوهنا متوافقة مع القانون الدويل ،كما هو مبني يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار.

10

دعوة االحتاد الدويل لالتصاالت إىل النظر يف توفري خدمات األمانة لفريق العمل املشرتك.

ونحن نشجع االتحاد الدولي لالتصاالت ،واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة والمنظمة العالمي لألرصاد الجوية على أن تسترعي انتباه اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،والدول
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار وأمانة األمم المتحدة إلى هذا النداء.
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املركبات الكهربائية يف املدن
تحاول المدن ،في معركتها ضد تغير المناخ ،إقناع سائقي
السيارات بالتكيف مع تكنولوجيا المركبات الكهربائية
سواء لسياراتهم الخاصة ،أو في وسائل النقل العام.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين السيارات الكهربائية
من حيث البطاريات والتحويل من بطارية إلى أخرى ،تعمل
صناعة البطاريات على تزويد المركبات بأنظمة نقل ذكية
( )ITSتزيد من أمانها وتجعلها أكثر كفاءة.
وقد بادر االتحاد الدولي لالتصاالت إلى العمل على
إيجاد “شراكة بشأن معايير االتصاالت الخاصة بأنظمة
النقل الذكية” .وهذه شراكة ،التي ستعقد أول اجتماعاتها
يوم  14ديسمبر  ،2011سوف توفر منتدى معترفاً به
عالمياً لوضع مجموعة من معايير االتصاالت الخاصة
بأنظمة النقل الذكية بحيث تكون مقبولة دولياً ومتوافقة
عالمياً .ولتحقيق ذلك ،سوف تعمل الشراكة على الترويج
للمعايير القائمة ،والربط بينها ،وتعديلها وتوسيع نطاقها،
حسب مقتضى الحال ،كما ستوضع معايير جديدة عند
اللزوم .ومن بين مجاالت العمل المحتملة دراسة معايير
االتصاالت الخاصة بالسداد وإصدار الفواتير وغير ذلك
من الخدمات الالزمة للمركبات الكهربائية والمهجنة.
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ومن الصعب وأنت تقف على حافة الطريق بينما متر بك حافلة
تعمل بالديزل وتغمرك بسحابة من الدخان الضار ،من الصعب أن
جتادل يف الرغبة يف أن تصبح املركبات الكهربائية مركبات املستقبل.
ويف الواقع ،فقد بدأت مدن كثرية تنفق استثمارات كبرية على
املركبات الكهربائية اليت تُستخدم يف النقل العام.
وتعد مدينة شتوتغارت واملنطقة احمليطة هبا واحدة من مثان
مدن يف أملانيا تعمل السلطات فيها على إزكاء الوعي باملركبات
الكهربائية .وقد رصدت حكومة أملانيا االحتادية مبلغ  500مليون
يورو يف املرحلة الثانية من خطة احلوافز االقتصادية لتشجيع تطوير
وتسويق املركبات الكهربائية .وتستهدف مبادرة Modellregion
 Elektromobilitätاليت أقدمت عليها مدينة شتوتغارت تسيري
أكثر من  1 000مركبة كهربائية (دراجات ،وموتوسيكالت،
وسيارات ،وسيارات نقل خفيفة وحافالت كهربائية) يف شوارع
منطقة شتوتغارت .ويعد هذا أمراً ال يُستهان به يف مدينة أنتجت
وما زالت تـُنتِج سيارات تقليدية يف واحد من أكرب مراكز تصنيع
السيارات ،متثل فيها صناعة السيارات حنو  180 000فرصة عمل
من بني مليون فرصة عمل باملنطقة.
وتركز املشروعات على متكني اجلمهور من جتربة املركبات
الكهربائية .ففي مدينة كثرية التالل ،قد ال يُقبِل اجلمهور

لا يف ةيئابرهكلا تابكرملا

على االنضمام خلطط تقاسم استخدام الدراجات الكهربائية
رغم انتشارها يف أماكن أخرى .فاجلمهور يف حاجة إىل
بعض املساعدة لصعود منحدرات تصل إىل  300مرت .وقد
أطلقت شركة  ،EnBWوهي رابع أكرب شركات توفري الطاقة،
 500دراجة كهربائية يف شوارع شتوتغارت  -وهذا أكرب أسطول
من الدراجات الكهربائية يف أملانيا  -ووضعتها يف متناول اجلمهور
لتجربتها بدون مقابل .وتقدم أكثر من  3 000فرد للمشاركة يف
التجربة .ومنذ يوليو  ،2010يتحرك حنو  500مستعمل وقع عليهم
االختيار هبذه الدراجات ويقدمون تقارير عن جتارهبم.
وتوجد يف مدينة شتوتغارت مخس حافالت من أحدث
حافالت  Citaro G BlueTecاملهجنة اليت تعمل بالديزل والكهرباء،
اليت أنتجتها شركة مرسيدس-بنز ،تنقل املواطنني يف الشوارع يف
املنطقة اليت تكثر فيها التالل .ويقول ،Wolfgang Schuster
عمدة شتوتغارت إن هذه احلافالت ال تنبعث منها ضوضاء وهذا
سر استمتاع اجلمهور هبا ،ومع ذلك يكمن التحدي الرئيسي يف
طول مدة عمل البطارية .فليس هناك من يريد أن تتوقف احلافلة
لشحن البطارية يف زمحة املرور باملدينة .ويقول “ Schusterإذا
كنت جتلس يف حافلة ،فإنك تتوقع أهنا ستتحرك ”.ولذلك ،فإن
من بني العقبات اليت ينبغي التغلب عليها ما يُسمى “بعنصر
القلق املرتبط بشحن البطارية” .ومن التحديات األخرى أن هذه
احلافالت مكلِّفة  -حيث يبلغ مثن احلافلة الكهربائية ِضعف مثن
احلافلة اليت تعمل بالديزل .ويقول  ،Wolfgang Fordererرئيس
سياسات وختطيط حركة املرور باملدن“ ،إن تكلفة احلافلة الواحدة
تصل إىل  700 000يورو” كما أن هذه احلافالت املفصلية اليت
يصل طوهلا إىل  18مرتاً تعزز أكرب صناعة لبطاريات lithium
 ionيف العامل .وتقدم احلكومة األملانية دعماً للمدن القتناء هذه
احلافالت.
وتقوم الشركة اهلندسية  TÜV Nordبتقييم استهالك
احلافالت للطاقة واالنبعاثات الناجتة عنها ،كما تقوم شركة
 PE Internationalبإجراء تقييم لدورة احلياة البيئية.
وختطط شتوتغارت للحصول على املزيد من هذه احلافالت،
على الرغم من أن  ،Schusterعمدة املدينة ،يسلِّم بأن “نقطة

الضعف يف تسيري هذه احلافالت هي البطارية” ،ويف هذه احلالة،
وافقت شركة  Daimlerاليت تقوم بتطوير هذه احلافالت على
استبدال البطاريات اليت ينتهي عمرها.

سيارات األجرة التي تعمل بالبطاريات

ناشد  ،Michael Bloombergعمدة نيويورك يف
اجتماع جمموعة املدن األربعني الكربى املعنية بقضية املناخ
( )C40 Meetingيف هونغ كونغ ،يف نوفمرب  ،2010مجيع املدن
أن تستخدم سيارات األجرة الكهربائية للحد من انبعاثات الكربون.
وعلى الرغم من أن نيويورك هبا سيارات أجرة كهربائية مهجنة ،فإن
سان فرانسيسكو حتتل مركز الريادة يف الواليات املتحدة مبشروعها
اجلديد الذي يستهدف تعميم سيارات األجرة الكهربائية املقرر أن
يبدأ يف أوائل  2012ملدة ست سنوات.
وسيارات األجرة تقطع مسافات أطول مما تقطعه السيارات
اخلاصة وخترج منها انبعاثات أكرب ،ولذلك ِ
أدخلت يف مشروع
جترييب الختبار تكنولوجيا جديدة لتبديل البطارية ،حيث يتعني
على السائق أن يتوقف لبضع دقائق للتحول إىل بطارية مشحونة
بالكامل بدالً من إعادة شحن البطارية .وسوف توفر شركة
 - Better Placeوهي شركة متخصصة يف تكنولوجيا املركبات
الكهربائية  61 -مركبة مصممة خصيصاً للعمل بتكنولوجيا تبديل
البطاريات ،وهذا من شأنه أن يقلل إىل حد ما من “القلق املرتبط
بشحن البطارية” ويضمن استمرار حركة سيارات األجرة .وتقوم
شركة  Better Placeبتنفيذ مشروع جترييب مماثل يف طوكيو منذ
أبريل  ،2010ويبلغ متوسط الوقت الالزم للتحول من بطارية إىل
أخرى بالنسبة لسيارات األجرة  59,1ثانية – أي أقل من الوقت
الالزم إلعادة تزويد املركبة بالبنزين.
ويقول  ،Ed Leeعمدة سان فرانسيسكو “إننا نعمل على أن
تصبح منطقة خليج سان فرانسيسكو عاصمة املركبات الكهربائية
يف الواليات املتحدة .وال شك يف إنشاء مرافق لشحن البطاريات،
وتوفري عملية الشحن بدون مقابل دون التأثري على الكربون يف
اجلراجات اململوكة للمدينة ،وتيسري عملية احلصول على تصاريح
وإدماج املركبات الكهربائية يف أسطول املركبات العامة وأسطول
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سيارات األجرة  -سواء كانت تعمل بطريقة تبديل البطارية أو
شحنها  -سوف يساعدنا يف الوصول إىل هذا اهلدف”.
ويف الوقت احلاضر ،تعمل نسبة تقرتب من  75يف املائة من
أسطول سيارات األجرة يف سان فرانسيسكو بوقود بديل ،متثل
توفرياً يصل إىل  33 500طن يف انبعاثات غازات االحتباس
احلراري سنوياً ،أو ما يوازي االستغناء عن  5 250سيارة ركاب
سنوياً .وتقول  ،Johanna Gregory Partinمديرة مبادرات محاية
املناخ مبكتب عمدة سان فرانسيسكو “إن سيارات األجرة تقطع
 90 000ميل يف املتوسط سنوياً ،ولذلك فإن ضمان تسيريها
بكفاءة ودون انبعاثات بقدر اإلمكان هو أمر أساسي ملساعدة
املدينة على حتقيق أهدافها اخلاصة باحلد من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري ”.ومعظم سيارات األجرة املراعية للبيئة مركبات
مهجنة ومركبات تعمل بالغاز الطبيعي املضغوط ،ولكن املدينة
تأمل يف أن يساعد إدخال املركبات الكهربائية  -سواء كانت
تعمل بتكنولوجيا تبديل البطاريات أو شحنها  -ضمن أسطول
سيارات األجرة سوف يساعد يف حتقيق ختفيض أكرب يف غازات
االحتباس احلراري.
كذلك تركز شركة  Build Your Dreamsيف الصني  -وهي
شركة غري معروفة على نطاق واسع تعمل يف جمال تصنيع املركبات
الكهربائية يف شنجن ( - )Shenzhenعلى النقل العام للحد من
االنبعاثات .ويقول  ،Paul Linمدير التسويق “لقد اكتشفنا أن
السوق الرئيسية ينبغي أن تكون سيارات األجرة واحلافالت .فالغاز
الذي حترقه سيارة األجرة يساوي عشرة أمثال ما حترقه سيارة األسرة
اخلاصة .وإذا استطاعت احلكومة توفري الدعم وتوافرت التكنولوجيا
لدى الشركات سيكون من األفضل عندئذ الرتكيز على النقل العام
دعمت احلكومة
 فهذا حيقق نتائج كبرية يف وقت قصري .فإذا َّدعمت عشرة سيارات خاصة.
سيارة أجرة واحدة فهذا يعين أهنا َّ
وسيارة األجرة تساعد يف توعية اجلمهور”.
ويف مايو  ،2010أطلقت شركة )Build Your Dreams (BYD
مائة سيارة أجرةكهربائية يف شوارع شنجن ( )Shenzhenكجزء من
مشروع جتريبي ،وسوف يصل عددها هذا العام إىل  500سيارة بعد
رد الفعل اإلجيايب من جانب إحدى شركات سيارات األجرة اخلاصة
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Siemens

اليت تستخدم هذه املركبات .وجلعل سيارات األجرة الكهربائية يف
الصني حقيقة واقعة ،تقدم احلكومة املركزية دعماً قيمته  60 000يوان
( 9 130دوالر أمريكي) لكل مركبة .وباإلضافة إىل ذلك،
تعرض مخس مدن أخرى  -شنغهاي ،وشنجن (،)Shenzhen
وتشانغتشون ( ،)Changchunوهانغتشو (،)Hangzhou
وهيفي ( - )hefeiدعماً قيمته  60 000يوان ،وبذلك
يبلغ إمجايل الدعم  120 000يوان .واملركبة اليت وقع عليها
االختيار من طراز  BYD e6وتتسع خلمسة ركاب ،وتبلغ مداها
 300كيلومرت دون احلاجة إىل إعادة شحن البطارية.
ويقول “ Paul Linلقد كانت مشكلتنا هي الوقت الالزم
لشحن البطارية ،وكان ذلك يستغرق ساعتني ،ولكننا غرينا طريقة
الشحن ،ألن الوقت الضائع يعين أمواالً تضيع على سائقي
سيارات األجرة .وحنن نستخدم اآلن أجهزة شحن فائقة السرعة
عالية الفولت ،ونستخدم بطاريات أكرب حجماً ،وقد أصبحت
عملية الشحن تستغرق اآلن ما بني  50-40دقيقة”.
وكلما بدأت املركبات الكهربائية جتد طريقها إىل طرق السري
واجلراجات ،يصبح اإلملام مبا ينبغي عمله لشحن البطاريات أمراً
أساسياً .وسوف يكون تطوير شبكات ذكية للطاقة من األمور
احليوية يف دعم تبين السيارات الكهربائية.
وقد اختار صانعو السياسات واحلكومات يف أحناء العامل
الشبكة الذكية كطريقة للتعامل مع االحرتار العاملي وحترير الطاقة.
والشبكة الذكية هي شبكة توزيع الكهرباء احلديثة والفعالة اليت
تعمل بأحدث تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وقد أنشا
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت فريقاً
متخصصاً يف الشبكة الذكية يف أبريل  2010لتحديد ودراسة
املعايري الالزمة يف هذا اجملال من زاوية االتصاالت.

أنظمة النقل الذكية

يف مارس  ،2011ركزت حلقة العمل السادسة املعنية
بالسيارات املوصولة متاماً بالشبكة على أحدث املستجدات يف
جمال أنظمة النقل الذكية ،مبا يف ذلك متطلبات الشبكات الالزمة
للسيارات الكهربائية .وكانت اجلهة املسؤولة عن تنظيم حلقة العمل
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هي جمموعة للتعاون العاملي يف جمال وضع املعايري – وهي
شراكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة الدولية للتقييس
( ،)ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ( ،)IECبالتعاون مع معرض
السيارات الدويل يف جنيف .وكانت هذه املناسبة متثل فرصة فريدة
لتقوية احلوار بني املعنيني بأنظمة النقل الذكية ،وخصوصاً مع
صناعة السيارات.
ويقول مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت “إن قدرات االتصاالت اليوم تتيح
للسيارات القدرة على توقع املصادمات وجتنب حدوثها ،وسلوك
أسرع الطرق إىل اجلهة املقصودة ،وحتديد أقرب مكان متاح لرتك
السيارة ،ومراقبة تلوث اهلواء ،واحلد من االنبعاثات الكربونية وتوفري
االتصاالت متعددة الوسائط”.
وشركات تصنيع السيارات تعرض مركبات لالستخدام اخلاص
والعام ،مزودة بأنظمة نقل ذكية ،كطريقة لتمييز منتجاهتا وجذب
املشرتين ،وكذلك لتحسني السالمة على الطرق .بل إن شركات
مثل  BMWو Volkswagenو Volvoقد أجرت اختبارات على
مركبات تعمل بدون سائق ،وأعلن موقع  Googleأنه جيري جتارب
على سيارة تعمل بدون سائق يف إطار مشروع طموح لتقليل عدد
حوادث الطرق يف أحناء العامل.
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ولكن طريقة مجع املعلومات من أنظمة السيارات الذكية هذه
ختتلف من شركة ألخرى ،ومن موديل آلخر ،ومن نوع اهليكل
املعدين للمركبة آلخر ،ولذلك فمن الالزم توحيد هذه املواصفات
لكي ميكن حتقيق وفورات احلجم يف تسويق هذه األنظمة .ويقول
السيد جونسون “إن املصانع العاملية للسيارات ال تريد ابتداع صيغ
خمتلفة من هذه التكنولوجيات لكل سوق خمتلفة .كما أهنا ال تريد
وضع معايري إقليمية أو وطنية ،بل تريد معايري عاملية”.
وسوف تعتمد سرعة ونطاق تبين املركبات الكهربائية على
السعر ،وعلى مىت سيصبح من املمكن التغلب على املعوقات
املتصلة بالوقت الالزم لشحن البطارية ومدة صالحيتها .وباإلضافة
إىل ذلك ،هناك حاجة إىل التوحيد القياسي للتكنولوجيات
والتطبيقات املطبقة يف املركبات اجلديدة على املستوى العاملي مبا
يعود بالفائدة على شركات التصنيع.
واملركبات الكهربائية ال خترج منها انبعاثات على شكل عادم،
كما أن الضوضاء اليت تنبعث منها منخفضة .وإذا كنت تقف يف
حمطة احلافالت يف املستقبل تقرأ رسائل الربيد اإللكرتوين ،سيكون
اخلطر الوحيد هو أن احلافلة الكهربائية قد تفوتك ألنك لن تسمع
صوت اقرتاهبا .ومع ذلك ،فإن تطبيق اهلاتف املتنقل الذي يوفره
لك عمدة املدينة سوف يُبلغك مبوعد احلافلة التالية.

ITU/V. Martin
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الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

هولني جاو
نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالحتاد

فرانسوا رانسي
مدير مكتب االتصاالت
الراديوية باالحتاد

براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد

الدوحة تستضيف قمة توصيل الدول العربية
اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت
وقَّع الدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،
والدكتورة حصة اجلابر ،األمني العام للمجلس األعلى لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات يف قطر ( ،)ictQATARأثناء تليكوم العاملي
لالحتاد لعام ( 2011مركز بالكسبو جبنيف 27-24 ،أكتوبر
 ،)2011االتفاق مع البلد املضيف الذي سيمهد الطريق لتنظيم
قمة توصيل الدول العربية اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت.
ومن املقرر عقد قمة توصيل الدول العربية يف الدوحة ،قطر،
من  5إىل  7مارس  ،2012حيث يقوم بتنظيمها االحتاد الدويل
لالتصاالت يف شراكة مع جامعة الدول العربية .وسوف تستضيفها
دولة قطر ،برعاية صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين،
أمري قطر.
وسوف جتمع القمة بني ممثلني من مجيع البلدان الناطقة بالعربية
يف العامل ،ومن بينهم رؤساء دول وحكومات ،ووزراء ،ورؤساء
هليئات تنظيم االتصاالت ،وكبار املسؤولني التنفيذيني وكبار القادة
من صناعة االتصاالت ،واملنظمات اإلقليمية والدولية.

وقال الدكتور توريه “إن قمة توصيل الدول العربية اليت ينظمها
االحتاد الدويل لالتصاالت هتدف ،من خالل اجلمع بني األطراف
الرئيسية على املستويني العاملي واإلقليمي يف القطاع ،إىل تعبئة
املوارد البشرية ،واملالية والتقنية اليت ال غىن عنها ملواصلة حفز النمو
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ”.وأضافت الدكتورة
حصة اجلابر إىل ذلك قوهلا “إننا نعترب تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مبثابة حمرك لالزدهار االقتصادي يف املستقبل وللتنمية
املستدامة يف املنطقة .وإننا عازمون على أن تؤدي قمة توصيل
الدول العربية اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً أساسياً
يف دعم هذه األولوية اإلقليمية ،بل حنن على ثقة من ذلك”.
وسوف تكون قمة توصيل الدول العربية هي الثالثة يف سلسلة
القمم اإلقليمية اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت .فقد سبق
تنظيم قمة لتوصيل إفريقيا يف كيغايل ،رواندا ،يف  ،2007وقمة
لتوصيلكومنولث الدول املستقلة يف منسك ،بيالروس ،يف .2009
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التلفزيون فائق الوضوح على وشك أن يصبح حقيقة
خطا التلفزيون فائق الوضوح ( )UHDTVخطوة هامة حنو األمام
عندما توصل اخلرباء إىل اتفاق يف أكتوبر  2011بشأن أهم
اخلصاص التقنية للمعيار اجلديد اخلاص بالتلفزيون .وميثل التلفزيون
فائق الوضوح قفزة كبرية تتجاوز املعايري احلالية للتلفزيون عايل
الوضوح (.)HDTV
وقد عكف العلماء واملهندسون من مجيع أحناء العامل على
العمل معاً لسنوات عديدة يف جلنة الدراسات التابعة لالحتاد الدويل
لالتصاالت واملعنية باخلدمة اإلذاعية (جلنة الدراسات  6التابعة
لقطاع االتصاالت الراديوية) لوضع املواصفات التقنية للتلفزيون
فائق الوضوح (.)UHDTV
وقد قدمت هيئة اإلذاعة العامة اليابانية ( )NHKعرضاً عن
التلفزيون فائق الوضوح مبقر االحتاد الدويل لالتصاالت يف أكتوبر
 .2011وعرضت الشاشة عدداً مذهالً من عناصر الصور بلغ
 33مليون بيكسل ،باملقارنة مع مليوين بيكسلكحد أقصى ألفضل
نوعيات شاشات التلفزيون عايل الوضوح ( )HDTVاحلالية.
ويف سبتمرب  ،2011مت الرتتيب لتوفري وصلة للتلفزيون فائق
الوضوح بني لندن وأمسرتدام ،وتوضع يف الوقت احلاضر خطط
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لتغطية جزء من األلعاب األوملبية اليت ستُنظم يف لندن يف
عرب التلفزيون فائق الوضوح يف األماكن العامة يف العامل.
وقال ديفيد وود ،رئيس فرقة العمل التابعة للجنة الدراسات
ِ
املشاهد
املعنية باخلدمة اإلذاعية باالحتاد “إن ’العالقة‘ بني
والتلفزيون ترتبط بتجربته الشاملة فيما يتعلق بالصورة وجودة
الصوت .وسيكون للجودة العالية جداً اليت يوفرها التلفزيون فائق
الوضوح تأثري مؤكد على منط حياتنا وتفاعلنا مع الربامج اليت
نشاهدها”.
وقال كريستوف دوش ،رئيس جلنة الدراسات املعنية باخلدمة
اإلذاعية “إن التلفزيون فائق الوضوح يبشر بتحقيق أحد أكرب
التغريات يف االتصاالت السمعية والبصرية والبث اإلذاعي يف العقود
األخرية .ومن املؤكد أن التكنولوجيا على وشك إحداث حتول
يف جتربة الناس مع االتصاالت السمعية والبصرية ”.وقد أعرب
الدكتور توريه عن تطلعه إىل اليوم الذي سيصبح فيه التلفزيون فائق
الوضوح حقيقة واقعة ،قائالً “إن التلفزيون فائق الوضوح سيسمح
باستحداث جتربة هائلة للمشاهدين ،وسيتيح جمموعة من الفرص
اجلديدة ملشاريع األعمال والتسويق”.
2012

زيـارات رمسيـة

زيارات رمسية
خالل شهر أكتوبر  ،2011قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى مكتب األمم املتحدة
يف جنيف وغريه من املنظمات الدولية يف جنيف والضيوف املهمون التالية أمساؤهم
بزيارات جماملة للدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.

عبد الحنّان ،سفير بنغالديش

ماغدالينا غاج،
وكيلة وزارة البنية التحتية في بولندا

جاسنا ماتيش،
وزيرة الدولة الصربية للبرنامج الرقمي
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زيـارات رمسيـة

لقاءات مع األمني العام

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد ،والدكتور حمدون توريه ،األمين العام لالتحاد ،وبراهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد ،ومحمد سياد دواله ،سفير جيبوتي ،وجمعة محمود علي ،مستشار جيبوتي،
بعد التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع النطاق العريض الالسلكي في جيبوتي

خوسيه كارفالو دا روكا،
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في أنغوال

كيشور بابو ،مدير ،قسم االتصاالت بوزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الهند،
وج .ك .روي ،مستشار التكنولوجيا،
بقسم االتصاالت

ITU/S. Cooper

أنوشا بالبيتا ،المدير العام والرئيس التنفيذي
لهيئة تنظيم االتصاالت في سري النكا

مجيع الصور من إعداد ب .م .فريو/االحتاد الدويل لالتصاالت ،ما مل يذكر خالف ذلك.
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