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االستدامة البيئية

الدكتور محدون إ.توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

يسرني أن أقدم هذا العدد الخاص من مجلة أخبار االتحاد الذي يركز على “أسبوع المعايير المراعية
للبيئة” الذي يُعقد للسنة الثانية ،وقد تم تنظيمه هذا العام في باريس في الفترة  21-17سبتمبر .2012
وقد أصبحت االستدامة البيئية عن حق إحدى أعلى األولويات بالنسبة لصانعي السياسات في جميع
أنحاء العالم .ونحن ندرك اآلن أن النمو االقتصادي على حساب البيئة يؤدي في المدى الطويل إلى
تكاليف أكثر من المنافع .ولذلك ،ينبغي أن نعمل على أساس االلتزام العالمي بمستقبل أكثر مراعاة
للبيئة – وتعد المعايير التي يعكف قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد على وضعها من اإلجراءات
الحاسمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وسوف يساعدنا النطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إدارة االنتقال إىل اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.
وكما رأينا يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو )20+الذي
عُ ِقد يف ريو دي جانريو يف الفرتة  22-20يونيو  ،2012سيكون
للتكنولوجيا دور حاسم يف الفصل بني منو الناتج احمللي اإلمجايل
وزيادة االنبعاثات الكربونية ،ويف االستعاضة عن البنية التحتية املادية
كثيفة الطاقة اليت سادت يف القرن العشرين بالبنية التحتية القائمة على
املعلومات يف القرن الواحد والعشرين.
وسوف يساعد النطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املضي قدماً يف تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة ،وحتويل اتفاقات
ريو 20+إىل إجراءات ملموسة .ولقد كان من دواعي سروري أن أرى
الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها املؤمتر بعنوان “املستقبل الذي نصبو إليه”
تقر صراحة مبسامهة النطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف التنمية املستدامة (انظر املقال الوارد يف الصفحات  .)38-32وهذا
يؤكد جناحنا يف إبالغ الرسالة ،وإقناع صانعي السياسات بفرص التنمية
اليت يوفرها “جسر النطاق العريض”.
وتدعو جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،اليت شكلها
االحتاد الدويل لالتصاالت باالشرتاك مع منظمة األمم املتحدة للرتبية

والعلم والثقافة ،يف  ،2010إىل نشر البنية التحتية للنطاق العريض على
املستوى العاملي ،وإىل متكني مجيع سكان العامل من احلصول العادل
وامليسر على النطاق العريض.
إن جلنة النطاق العريض تضم حنو  60عضواً – مجيعهم قادة يف
جماالهتم املختلفة .وإننا معاً ،بربط دعوتنا بالبحوث والتحليل ،إمنا
نقدم الدليل على املنافع امللموسة للنطاق العريض .وسوف تُصدر
جلنة النطاق العريض تقريرها السنوي يف شهر سبتمرب اجلاري أثناء
دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة واجتماع اللجنة .وهذا التقرير
الذي سيصدر بعنوان “حالة النطاق العريض يف  :2012توصيل املليار
التايل” ،يستهدف زيادة الوعي وفهم أمهية شبكات النطاق العريض
وخدماته وتطبيقاته من أجل حتقيق النمو االقتصادي وحتقيق التقدم
االجتماعي (انظر املقال الوارد يف الصفحات .)10-5
إن النطاق العريض واالستعمال املبتكر لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت سيساعدنا على التصدي ألكرب التحديات اليت نواجهها
يف زماننا – مثل تغري املناخ واالستدامة البيئية واألمن الغذائي.
وسوف حُي ِدث ذلك ثورة يف طريقة ابتكار السلع واخلدمات وتوصيلها
واالستفادة منها يف االقتصاد الرقمي.
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 11أسبوع المعايير المراعية للبيئة

اإلسراع بوضع سياسات ومعايير “تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المراعية للبيئة”
مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت ،االحتاد الدويل لالتصاالت

طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع يف االحتاد .جيوز
استنساخ املواد من هذا املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن
يكون االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.

 15تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ

تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور
هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت.
والتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف
هذا املنشور ،مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب
عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي بلد أو
إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق بتحديدات
ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها أو منتجات
معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا من جانب
االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على سواها مما
مياثلها ومل يرد ذكره.

فعالة
وضع سياسات واستراتيجيات ّ
هارونا إدريسو ،وزير االتصاالت يف غانا
استراتيجية منسقة
شريي أيييت ،وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا يف غانا
الطاقة النظيفة والسياسات الحكيمة من أجل بيئة أفضل
كريستيانا فيجور ،األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساهم في تحديد
مستقبل العالم والمجتمع؟

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره  -لمحة عامة
تقرير جديد يلقي الضوء على طرق ملساعدة البلدان النامية على التعامل مع تغري املناخ
استناداً إىل دراسة حالة غانا
مدى تأثر غانا بتغير المناخ

مينورو تاكينو ،رئيس وحدة اسرتاتيجية البيئة بشركة

العنوان الربيـدي:

 31التنمية المستدامة

االشتـراكات:

هاتف+ 41 22 730 6303 :
فاكس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :
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حتقيق الشمول الرقمي للجميع

نشرت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية تقريرها
السنوي بعنوان “حالة النطاق العريض في  :2012توصيل
المليار التالي” ،المقرر إعالنه في نيويورك يوم  23سبتمبر
 2012أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وتأمل اللجنة يف أن يُثري هذا التقرير ويوجه مناقشات السياسات
الدولية املتصلة بالنطاق العريض وأن يعزز التوسع املستمر يف فوائد
النطاق العريض على املستوى العاملي .وقد اعرتف مؤمتر األمم
املتحدة للتنمية املستدامة (ريو )20+الذي عُ ِقد يف ريو دي جانريو،
الربازيل ،يف يونيو  ،2012بأن “من املهم العمل على حتسني النفاذ

إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخصوصاً شبكات وخدمات
النطاق العريض ،وتضييق الفجوة الرقمية”.
وقد أ ُِعد هذا التقرير بطريقة مجاعية ،اعتماداً على رؤى
ومسامهات من العديد من أعضاء اللجنة واملنظمات اليت ينتمون
إليها ،يف جماالت عملهم .وتعتقد جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية أن السرعة العالية ،والقدرة على حتمل تكاليف وصالت
النطاق العريض إىل اإلنرتنت مها من عناصر البنية التحتية اليت ال غىن
عنها يف اجملتمع احلديث ،حيث توفر الكثري من املنافع االقتصادية
واالجتماعية املعرتف هبا على نطاق واسع .وتستهدف اللجنة تشجيع
تطبيق اجلميع ملمارسات وسياسات النطاق العريض ،كي يستفيد كل
فرد من املزايا اليت يوفرها.
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وميثل توسيع البنية التحتية للنطاق العريض ،وخدماته وتطبيقاته ،المستقبل القائم على النطاق العريض

حبيث تشمل املليار التايل من مستعملي اإلنرتنت ،نوعاً من التحدي
– ويستعرض التقرير الكثري من القرارات التقنية ،والقرارات املتصلة
بالسياسات العامة وقطاع األعمال ذات الصلة بتوصيل املليار التايل
من مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واليت من املرجح أن
حَتدث أساساً من خالل النطاق العريض املتنقل .وتستعرض الفصول
املختلفة من التقرير أمهية القيادة السياسية يف وضع رؤية واضحة بشأن
النهوض بالنطاق العريض ،واخليارات التكنولوجية املرتبطة بذلك،
وأمهية النطاق العريض يف النهوض حبياة الناس وحتسينها ،ودور احملتوى
يف حتريك الطلب .وهذه هي مجيع العناصر الرئيسية خللق جمتمع يقوم
على النطاق العريض.

إننا نتحرك حنو عامل يوجد به العديد من األجهزة ،من بينها
أجهزة متخصصة للتعامل مع “إنرتنت األشياء” .ومن املرجح
أن يتميز مستقبل اإلنرتنت القائم على النطاق العريض بالسرعة
كون
العالية ،واالتصاالت املتنقلة يف الوقت احلقيقي ،واتساع املـُ ِّ
“االجتماعي” ،وعدد أكرب من األشياء املوصولة واألجهزة املتصلة
بالشبكات (انظر الشكل  .)1ومع تناقص أحجام احلواسيب املتنقلة،
وتزايد الوظائف اليت تقوم هبا اهلواتف الذكية ،أخذ “الفرق” بني
اهلواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية واحلواسيب يتالشى بسرعة .ويف
نفس الوقت ،تتسع الفجوة بني اهلواتف الذكية واهلواتف األساسية
العادية .وقد بلغت املنافسة بني األجهزة املختلفة أشدها وانتشرت يف
األسواق املختلفة يف أحناء العامل .فما هو اجلهاز الذي سيُكتب له
الفوز؟ وكيف سين ُفذ جيل الغد الرقمي إىل اإلنرتنت؟

الشكل  – 1املستقبل القائم على النطاق العريض
اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ واﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن
ﲡﺎوز ﻋﺪد اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت
ﳎﻤﻮع ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﰲ .2011

ﺣﺮوب اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻷﺟﻬﺰة ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ
اﳊﻮاﺳﻴﺐ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ
اﳍ ـﻮاﺗﻒ اﻟـﺬﻛﻴ ــﺔ

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﳌﺘﻨﻘﻞ
اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
ﳎﻤﻮع اﻷﺟﻬﺰة ﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت
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املصدر :االحتاد الدويل لالتصاالت
مالحظة“ :جمموع األجهزة املوصولة بالشبكات” يشري إىل مجيع بطاقات
حتديد اهلوية والتوصيالت من جهاز آلخر.

حـال ــة النطــاق الع ـريـض في 2012
حتقيق الشمول الرقمي للجميع

يستعرض التقرير احلدود الضبابية بني خمتلف األجهزة ،وبني االستثمار في البنية التحتية من أجل توصيل
أشكال النفاذ املتنقلة والثابتة .ويف الواقع ،فمن الواضح وجود دور المليار التالي
مهم جلميع هذه األجهزة (اهلواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية ،وأجهزة
احلاسوب احملمولة ،واحلواسيب املكتبية ،واألجهزة الثابتة) ،وهكذا
يستطيع الناس اختيار اجلهاز املناسب للعمل الذي يقومون به – ومع
ذلك فإهنم مجيعاً حيتاجون النطاق العريض.

متابعة تحقيق األهداف التي تدعو إليها لجنة
النطاق العريض

تكمن القوة احلقيقية للنطاق العريض يف قدرته على إحداث
حتول يف جمال التنمية يف أحناء العامل .فاالتصاالت املتنقلة – ومبزيد
من التحديد النطاق العريض املتنقل – يوفر اآلن فرصاً لدفع التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،بداية من توفري القدرة األساسية على النفاذ
إىل التعليم أو اخلدمات الصحية إىل أداء املدفوعات النقدية ومتكني
الناس من جتنيب وفورات كبرية واحملافظة على بقائهم يف حالة حدوث
صدمات اقتصادية .ويشري التقرير إىل أمثلة على التعلم املتنقل والتعليم
املتنقل.
ويتضمن التقرير تقييم مدى التقدم يف سبيل األهداف املتصلة
بالتشجيع والدعم (الشكل  )2اليت حترص عليها اللجنة ،واليت نُ ِشرت
أثناء انعقاد قمة قيادات النطاق العريض يف سبتمرب  .2011ويعرتف
التقرير حباجة القيادات السياسية على املستوى الوطين إىل حتديد رؤية
واضحة بني اجلهات صاحبة املصلحة وترتيب األولويات املتصلة بنشر
خدمات النطاق العريض على املستوى الوطين .كذلك يقول التقرير
إن القطاع اخلاص ،الذي قام بدور حيوي يف نشر النطاق العريض
حىت اآلن ،يعد يف موقع مناسب ميكنه من تقييم التكنولوجيات
املختلفة (الثابتة ،أو الكبلية أو املتنقلة) والنهوض جبانيب العرض
والطلب يف السوق .ومن الالزم أن تعمل السلطات العامة على تيسري
االستثمارات اخلاصة لضمان وجود قطاع مستدام ونابض لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت قائم على منظور طويل األجل.

يستعرض التقرير أيضاً اخليارات العملية والتكنولوجية املتصلة
بتوصيل املليار التايل .ونظراً للمنافع االقتصادية للنطاق العريض،
أصبح جعل النطاق العريض متاحاً وميسور التكلفة للجميع أمراً
أساسياً بالنسبة للنمو االقتصادي والرفاه االجتماعي .ولكي ميكن
تعزيز نشر النطاق العريض ،بغض النظر عن مصدر التمويل ،جيب
على شركات التشغيل أن تستثمر بكفاءة وبالشكل األمثل يف البنية
التحتية كي ميكن حتقيق أفضل استفادة من املوارد املتاحة يف الظروف
االقتصادية احلالية اليت تنطوي على التحدي .وينبغي النظر يف خمتلف
طبقات البنية التحتية كل على حدة من منظور السياسة العامة
واملنظور املايل ،بدالً من اتباع هنج “قياس واحد يناسب اجلميع”.
ويف الواقع ،فمن الالزم وضع مناذج جديدة لالستثمار ليس فقط من
أجل توصيل املليار التايل ،بل وكذلك لدفع التوسع يف القدرات كي
ميكن التعامل مع التوسع املتوقع يف البيانات خالل السنوات املقبلة.

الرقمنة والمحتوى المتعدد اللغات كمحركات للطلب

إن اجملتمعات املهتمة أساساً باألهداف اإلمنائية لأللفية هي عموماً
اجملتمعات املنتمية لفئة الدخل املنخفض اليت مل ترسخ فيها حىت اآلن
الثقافة الرقمية ،مما يوجد فجوة رقمية بينها وبني البلدان األخرى.
وقد أثبتت تنمية البنية التحتية يف السنوات األخرية أهنا من العناصر
اإلجيابية يف تضييق الفجوة الرقمية .وبدون بذل اجلهود املناسبة لتضييق
الفجوة اللغوية يف احملتوى املتاح على اخلط ،ميكن أن ينخفض عائد
االستثمار يف البينة التحتية كثرياً نتيجة حملدودية استعمال اإلنرتنت.
ويعد احملتوى وخدمات اللغات احمللية القائمة على النطاق العريض من
احملركات املهمة الستعمال البنية التحتية للنطاق العريض من جانب
السكان احملليني (الشكل  .)3فمن حيث مستعملي اإلنرتنت ،هتيمن
اللغتان اإلنكليزية والصينية على اإلنرتنت ،حيث متثالن  27يف املائة
و 24يف املائة من جمموع مستعملي اإلنرتنت ،على التوايل.
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الشكل  - 2متابعة حتقيق األهداف اليت تدعو إليها جلنة النطاق العريض
اﻟﻬﺪف  :1اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻗﻴﺎم  119ﺑﻠﺪاً ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺔ أو اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﲝﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ 2012

اﻟﻬﺪف  :2اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺧﻔﺾ اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﱏ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﺮﻳﺾ اﻟﻨﻄﺎق إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﰲ اﳌﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي ﰲ  48ﺑﻠﺪاً ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
)ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  35ﺑﻠﺪاً ﰲ  (2010ﲝﻠﻮل .2011
35

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ  .%5ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺑﺤﻠﻮل 2015
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5

اﻟﻬﺪف  :4اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﳛﺘﺎج اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ
ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﲝﻠﻮل .2015
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ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ

اﻟﻬﺪف  :3اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل
ﳝﻀﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻣﻦ اﳌﻨﺎزل ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر إﱃ  40ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﲝﻠﻮل .2015
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ويتجاوز عدد اللغات يف العامل  6 000لغة (وإن كانت التقديرات
ختتلف وفقاً ملرحلة التطور اليت ميكن عندها اعتبار هلجة ما مبثابة لغة
منفصلة) .ومن بني هذه اللغات ،تستعمل املواقع التالية عدد اللغات
املبني قرين كل منها LinkedIn 17 :لغة؛ و  Twitter 21لغة؛ وخدمة
ترمجة جوجل  63لغة ،و  Facebook 70لغة؛ و Wikipedia 285
لغة (الشكل  .)4ومن الواضح أن احملافظة على اخلدمات اليت يوجد
عليها إقبال شعيب بأكرب عدد ممكن من اللغات يوسع نطاق منافع
العامل الرقمي ،مبا يف ذلك تنوع وتعدد املنظور ،وفرص اإلملام بثقافات
ووجهات نظر اجملتمعات احمللية املختلفة.

توصيات السياسات العامة لتعظيم تأثير النطاق العريض

خيلص التقرير إىل اجملموعة التالية من التوصيات لتعزيز نشر
شبكات وخدمات وتطبيقات النطاق العريض:
 استكشاف نهُ ج جديدة إلدارة الطيف
 تنفيذ سياسات نشر النطاق العريض اليت تركز على زيادة التنسيق
بني األجهزة احلكومية وشركات املرافق والتعجيل بتنفيذ حقوق
الطريق وتصاريح اإلنشاء











استعمال اعتمادات اخلدمة الشاملة وغريها من آليات التمويل يف
تطوير النطاق العريض
النظر يف لوائح وقواعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديثها
النظر يف وضع نظام موحد إلصدار الرتاخيص
النظر يف قواعد التقارب بني اخلدمات
خفض الضرائب ورسوم االسترياد على معدات وخدمات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حتفيز نشر احملتوى احمللي باللغات احمللية
تعزيز الطلب على النطاق العريض من خالل مبادرات احلكومة
اإللكرتونية
مراقبة ورصد التطورات اليت تطرأ على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،استناداً إىل املؤشرات اإلحصائية
ودمــج مبــادئ االستـدام ــة يف قـواع ــد وسيـاس ــات تكنـولـوجي ــا
املعلومات واالتصاالت.

الشكل – 3اللغات العشر األعلى انتشاراً على اإلنرتنت
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻜﻮرﻳــﺔ (2%) 39.4

(18%) 378.5

اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

اﻟﺮوﺳﻴــﺔ (3%) 59.7

(27%) 565

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴــﺔ (3%) 59.8
اﻟﻌـﺮﺑﻴ ــﺔ (3%) 65.1
اﻷﻟﻤـﺎﻧﻴ ــﺔ (3%) 75.1
اﻟﺒﺮﺗﻐـﺎﻟﻴــﺔ (4%) 82.6

اﻟﻴـﺎﺑـﺎﻧﻴ ــﺔ

(5%) 99.2

اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

(24%) 510

165
)(8%

املصدر.Internet World Statistics :
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الشكل  – 4اإلنرتنت متعددة اللغات

17
ﻋﺪد ﻟﻐﺎت
21

LinkedIn

ﻋﺪد

ﻟﻐﺎت Twitter

63

ﻋﺪد ﻟﻐﺎت اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﺟﻮﺟﻞ
ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2011

70

ﻋﺪد ﻟﻐﺎت ﻓﻴﺴﺒﻮك ﰲ

ﻣﻨﺘﺼﻒ 2012

285

ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ

Wikipedia

345

ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﻮﺟﻞ

500

اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻐﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﶈﻠﻴﺔ

6000

ﻋﺪد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
املصدر.ITU, The State of Broadband 2012 :
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أسبوع المعايير المراعية للبيئة
اإلسراع بوضع سياسات ومعايري “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة”

أسبوع المعايير المراعية للبيئة

اإلسراع بوضع سياسات ومعايري “تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة”
ITU/P.M. Virot

مالكولم جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
هذا العدد الخاص من مجلة أخبار االتحاد ينقلك إلى قلب المناقشات التي
ستجري في باريس أثناء “أسبوع المعايير المراعية للبيئة” ( 21-17سبتمبر
 ،)2012واألسبوع ينظم للسنة الثانية ،ويجمع بين كبار صانعي السياسات،
والمسؤولين عن تنظيم االتصاالت ،وكيانات القطاع الخاص ،ومعاهد البحوث
والمنظمات المعنية بوضع المعايير .والهدف منه هو إذكاء الوعي بأهمية
استعمال معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفرص التي توفرها لبناء اقتصاد أخضر.

مالكولم جونسون؛ مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت

وينظَّم هذا احلدث السنوي هذا العام االحتاد الدويل لالتصاالت،
ورابطة الشركات التكنولوجية األمريكية واألوروبية (TechAmerica
) ،Europeباالشرتاك مع املفوضية األوروبية ،واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وجلنتها
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية ،وجامعة األمم املتحدة ،ومركز البيئة
والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا ،والرابطة األوروبية لشركات تشغيل
شبكات االتصاالت ،واملبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية )،(GeSI
وتستضيفه شركة مايكروسوفت ،بدعم من شركات فوجتسو ،وهواوي،
وأورانج ،وتليفونيكا.

البنود المدرجة بجدول األعمال

ينصب الرتكيز الرئيسي على أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على البيئة .ويتضمن احلدث تنظيم اجتماع رفيع املستوى بشأن
“حتقيق االقتصاد املراعي للبيئة من خالل معايري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” مبشاركة عدد من الوزراء وكبار ممثلي اجلهات املعنية
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لتبادل وجهات النظر بشأن

12

أخبار االحتاد   2012 | 7 سبتمرب

2012

القضايا االسرتاتيجية املهمة مثل تغري املناخ وكفاءة استهالك الطاقة،
وكيف تستطيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف تعزيز
االنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون ويتمتع بالكفاءة فيما يتعلق
باستغالل املوارد.
ويتضمن احلدث تنظيم منتدى عن االستدامة البيئية لقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يناقش املشاركون فيه بعمق رد فعل
الصناعة بشأن نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو،)20+
الذي عُ ِقد يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف يونيو ( 2012انظر املقال
الوارد يف الصفحات  .)38-32وسوف تُعرض أثناء املنتدى أمثلة لكيف
تستطيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسامهة يف جدول األعمال
األخضر ،وخصوصاً عن طريق املبادرات الفعالة مثل احلصول على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري الضارة بالبيئة أو حلول تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت تعزز النمو املستدام.
واليوم ،ال ميكن تصور العامل بدون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
فقد أدى انتشارها على نطاق واسع إىل إحداث تغيري عميق يف حياة
الناس كما أدى إىل تعزيز النمو االقتصادي .ومع ذلك ،فإن جناح
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اإلسراع بوضع سياسات ومعايري “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة”

Shutterstock

هذه التكنولوجيا يف حد ذاته جعلها تساهم بدرجة متزايدة يف زيادة الكهربائية واإللكرتونية .بينما سريكز منتدى آخر على جعل سلسلة
انبعاثات غازات االحتباس احلراري .ويف نفس الوقت فإهنا توفر طرقاً توريد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري ضارة بالبيئة.
ومن املعامل البارزة يف أسبوع املعايري املراعية للبيئة تنظيم حلقة عمل
خلفض انبعاث هذه الغازات يف الصناعات األخرى مثل توليد الطاقة
والبناء والنقل .وهذه هي الرسالة اليت جنح االحتاد الدويل لالتصاالت يف ثانية عن “شبكات االتصاالت البحرية من أجل رصد املناخ واإلنذار
إبالغها إىل مؤمتر ريو ،20+وهي رسالة جيب علينا أن ِ
حنملها إىل مؤمتر بالكوارث” ،لوضع خطة اسرتاتيجية لنشر كبالت اتصاالت حبرية
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ ) ،(UNFCCCاملقرر مزدوجة الغرض يف أعايل البحار .وهذا النهج االبتكاري يتطلب اإلملام
باالحتياجات العلمية واجملتمعية ،وتوافر تكنولوجيات هندسية جديدة،
عقده يف الدوحة ،قطر ،من  26نوفمرب إىل  7ديسمرب .2012
وسوف يناقش منتدى آخر عن املدن الذكيةكيف ميكن لتكنولوجيا ويوفر فرصاً عملية ،كما يواجه حتديات قانونية ،ويتطلب التوصل إىل
املعلومات واالتصاالت أن توفر لسكان العامل الذين يتزايد متركزهم اتفاق بشأن معايري أجهزة االستشعار.
وسوف ينظم االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة العاملية لالستدامة
باملناطق احلضرية سبل حياة أكثر ذكاء وأكثر مراعاة للبيئة.
وسوف يتعرض منتدى آخر بشأن تعزيز الشبكات الذكية من اإللكرتونية ) (GeSIجلسة معلومات وتدريب ملساعدة الصناعة يف اإلملام
خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تتميز بالكفاءة يف بكيفية تنفيذ منهجيات االحتاد لتقييم األثر البيئي لتكنولوجيا املعلومات
استهالك الطاقة ،كيف ميكن للمعايري اجلديدة يف هذا اجملال أن تزيد واالتصاالت.
َّ
من انتشار شبكات الكهرباء الذكية على املستوى العاملي.
كما سيُنظم حفل لتوزيع اجلوائز اخلاصة مبسابقة تطبيقات تكنولوجيا
وسوف يناقش منتدى آخر عن “إدارة املخلفات اإللكرتونية ملواجهة املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة اليت ينظمها االحتاد للمرة الثانية،
حتديات املستقبل” عدة أمور من بينها اآلثار البيئية والصحية السلبية وستمنح اجلوائز ألفضل ورقات املفاهيم اليت تعاجل موضوع “تزويد
املرتبطة بسوء إدارة املخلفات بعد انتهاء العمر االفرتاضي للمعدات اجلميع بالطاقة بشكل مستدام”.
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التقارير الجديدة تتضمن تحليالت وتوفر فرصاً

يتضمن عدد من التقارير اجلديدة الصادرة عن االحتاد معلومات
أساسية بشأن جدول أعمال أسبوع املعايري املراعية للبيئة .وسوف
يناقش ثالثة من هذه التقارير استعمال الكبالت البحرية يف رصد املناخ
واإلنذار بالكوارث.
وحيدد تقرير بعنوان “ االسرتاتيجية وخريطة الطريق” املسائل التقنية
والتجارية واملالية والقانونية اليت يلزم البت فيها من أجل تطوير بنية حتتية
لكبالت قادرة على أداء املهمة املزدوجة لالتصاالت والرصد.
ويشرح تقرير “ الفرص والتحديات القانونية” كيف أن نشركبالت
االتصاالت البحرية املزودة بأجهزة استشعار علمية ،وتشغيلها وصيانتها
قد عوملت بشكل منفصل يف القانون الدويل والقوانني الوطنية ،كما
يلقي الضوء على العقبات القانونية.
ويوضح تقرير “دراسة جدوى هندسية” أن أنظمة الكبالت الليفية
البصرية توفر املنصة الثابتة اليت ميكن االعتماد عليها اليت يتطلبها مجع
البيانات على املدى الطويل.
وتوضح تقارير أخرى بطرق عملية كيف أن قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ميكن أن يساهم يف احلد من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري .بينما يوضح تقرير “ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته :حالة غانا” طرائق احلد من
انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،وخصوصاً يف البلدان النامية.
ويتضمن تقرير بعنوان “دراسة استقصائية تقوم على مبادئ التوفري يف
الطاقة من أجل تزويد أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالطاقة”
احملوالت املتاحة جتارياً،
نتائج دراسة أجريت على أكثر من  300من ِّ
واملستعملة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف غريها.
وقد شاركت أكثر من  50جهة من اجلهات املختصة ،ومنها أوساط
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات األكادميية ،يف وضع
جمموعة أدوات بشأن االستدامة البيئية لقطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وهي تعطي أمثلة من احلياة العملية عن كيفية إدخال
الشركات املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملفهوم االستدامة يف
عملياهتا وإدارهتا.
وحيدد تقرير بعنوان “توجيهات بشأن اقتناء تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املراعية للبيئة” عملية االقتناء خطوة بعد أخرى ،مع
توضيح تفاصيل املبادئ املراعية للبيئة الواجب تطبيقها لدى اقتناء السلع
واملنتجات واخلدمات.
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ويستعرض تقرير عن “سالسل توريد لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أكثر مراعاة للبيئة – دراسة استطالعية عن املبادرات
اخلاصة باليقظة الواجبة إزاء املواد املعدنية الواردة من مناطق نزاعات”،
خمتلف مبادرات اليقظة الواجبة املتصلة باملواد املعدنية الواردة من مناطق
نزاعات ،ويناقش كيفية إدارة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لسلسلة التوريد يف هذا السياق.
وملزيد من الرتكيز على إمكانية احملافظة على خياراتنا اخلاصة بأسلوب
حياتنا ،استجاب عدد من الشركات بتزويد املستهلكني مبعلومات بشأن
األثر اإليكولوجي للمنتجات اليت يشرتوهنا ويستخدموهنا .ويلقي تقرير
“ إعادة النظر يف خمططات الرتتيب اإليكولوجي ألجهزة االتصاالت
املتنقلة” الضوء على مزايا وعيوب خمتلف أنواع املخططات اليت تقوم
بتنفيذها شركات االتصاالت الرئيسية.
وحيدد تقرير بعنوان “ تعزيز كفاءة استهالك الطاقة عن طريق
الشبكات الذكية” كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن
تساعد يف التخفيف من آثار تغري املناخ عن طريق بناء نظام للطاقة يتميز
بالكفاءة وميكن التحكم فيه بطريقة أفضل.
وامسحوا يل بأن أتقدم بالشكر جلميع الذين قاموا بوضع هذه التقارير
 وكثري منهم خرباء رئيسيون من األعضاء األكادمييني اجلدد يف االحتاد– ملا قدموه من أفكار عميقة هلا أمهيتها ،ألقي الضوء على بعضها يف
هذا العدد.
وتطلعاً إىل املستقبل ،ال شك يف أن اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت ،املقرر عقدها يف ديب ،من  20إىل  29نوفمرب ،2012
سوف تراجع القرار  73اخلاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتغري املناخ ،وهو القرار الذي كانت قد اعتمدته اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  2008يف جوهانسربغ ،جنوب إفريقيا ،والذي ينص
على أن أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت سوف يعملون على احلد
من بصمة الكربون املرتتبة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع
الرتويج لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت “باعتبارها أداة قوية وشاملة
لقياس انبعاثات غازات االحتباس احلراري واحلد منها يف مجيع األنشطة
االقتصادية واالجتماعية”.
وسوف نواصل ،من خالل أحداث مثل اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت ،وكذلك بالطبع من خالل أسبوع املعايري املراعية للبيئة الذي
ينظمه االحتاد ،مساعدة اجملتمعات والبلدان واألقاليم يف حتسني تأهبها
ملواجهة تغري املناخ ،مبساعدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتـغ ــير المنــاخ
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ
فعالة
وضع سياسات واسرتاتيجيات ّ

وضع سياسات
فعالة
واستراتيجيات ّ
هارونا إدريسو
وزير االتصاالت يف غانا
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أصبح تغري املناخ أحد التحديات الرئيسية اليت يواجهها العامل .ومن
اآلثار املرتتبة على تغري املناخ زيادة وترية وشدة الظاهر املناخية وتعرض
البيئة لتغريات طويلة املدى ،مما ميكن أن يعوق بشدة جهود التنمية
اليت تبذهلا البلدان النامية املعرضة لتغري املناخ ،ويتسبب يف آثار مدمرة
على النظم اإليكولوجية اهلشة ،واألمن الغذائي واملائي ،واملستوطنات
البشرية والبنية التحتية ،وغري ذلك من اجملاالت الكثرية شديدة األمهية
بالنسبة للنمو االقتصادي والرفاهية.
والقدرة اليت تتمتع هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التخفيف من اآلثار الضارة لتغري املناخ تفرض مسؤولية على صانعي
السياسات ،بل ويف الواقع على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف
جمتمع املعلومات ،من أجل الرتويج للتكنولوجيا كأداة ملكافحة تغري
املناخ .ويوضح تقرير “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف
مع تغري املناخ والتخفيف من حدته :حالة غانا” كيف أن أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكاشفة واإلنتاجية والتحويلية
ميكن أن تساعد غانا ،وكذلك البلدان النامية األخرى ،يف زيادة
قدرهتا على التكيف مع التحديات اليت يفرضها تغري املناخ.
ويف غانا ،ساهم وضع سياسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتوفري بيئة متكينية مالئمة على إنفاق استثمارات ضخمة يف البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتسخري النطاق العريض
يف خدمة التنمية الوطنية.
وجتاوباً مع االهتمامات العاملية بشأن تغري املناخ ،تُعيد وزارة
االتصاالت النظر يف سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل الرتكيز الشامل على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هارونا إدريسو؛ وزير االتصاالت يف غانا

فيما يتصل بالبيئة وتغري املناخ .ويف نفس هذا السياق ،فإن وضع
سياسة للتعامل مع املخلفات اإللكرتونية سيساعد على جتنب مشكلة
التخلص غري املناسب من املخلفات اإللكرتونية.
والتحرك يف سبيل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
االسرتاتيجيات اخلاصة بتغري املناخ يتماشى مع رؤية احلكومة والتزامها
باألخذ بنهج ابتكاري ملواجهة التحديات اليت تواجهنا اليوم .وجيري
هذا يف إطار جهد مشرتك بني الكثري من اجلهات صاحبة املصلحة
واملؤسسات املعنية يف البلد.
وحيدونا األمل يف أن تؤدي جتربة غانا إىل زيادة تعزيز اجلهود
االبتكارية والتنسيقية بني احلكومة واجلهات صاحبة املصلحة
يف القطاعني العام واخلاص ،لكي حنقق اإلمكانيات اليت توفرها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سبيل التكيف مع تغري املناخ
والتخفيف من حدته ،وكذلك يف حتقيق مستقبل أكثر قدرة على
مواجهة تغري املناخ.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ
اسرتاتيجية منسقة

استراتيجية منسقة

شريي أيييت،
وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا يف غانا
UN Photo/Guilherme Costa

تتعرض غانا ،شأهنا شأن بلدان نامية أخرى ،لآلثار السيئة الناجتة
عن التغري املستمر يف املناخ وظواهر الطقس .وتواجه غانا حتديات
غري مسبوقة ميكن أن تعوق جهودنا اإلمنائية ،نتيجة للتغريات
اليت تطرأ على درجات احلرارة ومواسم حدوثها ،وكذلك نتيجة
لزيادة وترية وشدة ظواهر الطقس .وهذه األمور مشروحة يف تقرير
“تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف مع تغري املناخ
والتخفيف من حدته”.
وضخامة هذه اآلثار تتطلب منا األخذ بنُهج مبتكرة تسمح لنا
بالصمود أمام تغري املناخ والتكيف معه والتعايف من آثاره .ويف هذا
السياق ،تعد اإلدارة البيئية السليمة وإدارة املوارد الطبيعية من األمور
اليت ال غىن عنها لتحقيق االستدامة.
وتتابع وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا عملية وضع سياسة
واسرتاتيجية منسقة لتوجيه اجلهود اليت تبذهلا الدولة من أجل
التصدي لتغري املناخ ،مبا يف ذلك تشكيل جلنة وطنية لتغري املناخ،
ووضع إطار وطين لتنسيق االستجابات واملبادرات .وتعد تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من املكونات املهمة هلذه العملية.
ويقع يف لب والية الوزارة تطبيق التكنولوجيات االبتكارية
يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجملاالت احلرجة مثل
الزراعة والصناعة والصحة والبيئة .وحنن ندرك أن االستعمال الفعال
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يمُ ِّكن كل جمال من
هذه اجملاالت من زيادة قدرته على التكيف مع آثار تغري املناخ
وتقلبيته ،مع تعزيز تقدمنا يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة.
ويقرتح التقرير إجراءات اسرتاتيجية تستطيع غانا ،وكذلك
البلدان النامية األخرى ،اإلقدام عليها بدعم من تكنولوجيا

شريي أيييت ،وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا يف غانا

املعلومات واالتصاالت لزيادة القدرة على التكيف مع آثار تغري
املناخ واحلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وتتطلب
التحديات املناخية غري املسبوقة اليت تواجهنا اليوم مواصلة العمل
مع الوكاالت املتخصصة ،والوزارات واملؤسسات ،احمللية منها
والدولية ،للرتويج الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كعامل مساعد للتغيري والتكيف.
وبالرتكيز على إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
تقوية اسرتاتيجيات التكيف طويلة األجل ،وعمليات صنع القرار،
وإزكاء الوعي ،وبناء القدرات واملشاركة ،وغريها من اجملاالت املشار
إليها يف التقرير ،ستصبح غانا يف وضع أفضل ميكنها من مواجهة
اآلثار املرتتبة على تغري املناخ ،ومواجهة اجملهول ،وكذلك تيسري
حتقيق التنمية املستدامة أو ضمان حتقيقها.
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كريستيانا فيجور ،األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشــأن تغــري املنــاخ

املتعددة األطراف ومع القطاع اخلاص ملواجهة تغري املناخ .ويتضمن
تقرير “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف مع تغري املناخ
والتخفيف من حدته :حالة غانا” أمثلة طيبة على استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إبالغ املزارعني بالتحوالت
اليت تطرأ على الظروف اجلوية ،واالستعانة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف أغراض التعلم اإللكرتوين واحلكومة اإللكرتونية ،من
خالل املواطنني القادرين على اإلملام بكيفية أن يكونوا أكثر قدرة
على حتمل التقلبات املناخية.
وال شك يف أن التقرير سيكون مصدر إهلام جلميع من يسعون
إىل مواجهة تغري املناخ يف البلدان النامية .فهو يوضح ما هو ممكن
لو أن مجيع اجلهات الفاعلة صممت على وضع وتنفيذ حلول
تكنولوجية متقدمة ،يف الوقت الذي حترص فيه على اغتنام فرص
التعاون على املستويني الوطين والدويل .وإنين مدينة بالشكر لالحتاد
الدويل لالتصاالت ملا يقدمه من مسامهات ودعم ،وحلكومة غانا
لدورها الريادي ومبادرهتا.

UNFCCC

إننا يف حاجة إىل ثورة يف جمال الطاقة النظيفة تقي العامل من أسوأ آثار
تغري املناخ نتيجة ملا يقرتفه البشر من أعمال .ويتعني أن حيدث ذلك
بإسراع اخلطى يف سبيل احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري
يف أحناء العامل ومساعدة اجملتمعات على التكيف من آثار تغري املناخ.
وحلسن احلظ ،تتيح لنا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلن أدوات
وطرقاً جديدة ستساهم يف حتويل االقتصاد العاملي عن طريق مساعدة
الناس على أن حييوا وأن يعملوا بطرق أكثر استدامة.
وقد اتفقت دول العامل رمسياً يف كونكون ،يف  ،2010على البقاء
دون احلد األقصى الرتفاع درجة احلرارة العاملية ،وهو درجتان مئويتان
يف املتوسط ،والنظر يف أن يكون احلد األقصى الرتفاع درجة احلرارة
 1,5درجة مئوية إذا تطلبت احلقائق العلمية املستجدة ذلك .كذلك
اتفقت دول العامل على دعم البلدان النامية بالتمويل والتكنولوجيا
ملساعدهتا على بناء طاقة نظيفة ومستقبل قادر على حتمل التقلبات
املناخية .ويف ديربان يف  ،2011وضعت احلكومات خمططاً التفاق
عاملي جديد بشأن تغري املناخ ،يبدأ تنفيذه اعتباراً من سنة .2020
كما اعرتفوا بأن األرقام املستهدفة حالياً للتعامل مع تغري املناخ من
الالزم رفعها قبل .2010
وعلى الرغم من وجود إطار عاملي للسياسات فإنه مل يبلغ
بعد مرحلة النضج .ومع ذلك ،فليس بوسع أحد أن ينتظر وجود
سياسة دولية كاملة .ففي النهاية ،ستكون هذه السياسة مواصلة
العمل اجلريء وسريع اخلطى على مجيع مستويات احلكومة وقطاع
األعمال واجملتمع خللق الظروف السياسية واالقتصادية الالزمة لتحقيق
األهداف لعاملية بالكامل.
وتعد غانا مثاالً لبلد يعكف حالياً على وضع سياسات ذكية
ملواجهة تغري املناخ ،يف الوقت الذي تعمل فيه مع املؤسسات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ
محاية كوكبنا ومستقبل جمتمعنا

كيف يمكن لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أن
تساهم في تحديد مستقبل
العالم والمجتمع؟

مينورو تاكينو
كة Fujitsu Limited
رئيس وحدة اسرتاتيجية البيئة بشر

مينورو تاكينو ،رئيس وحدة اسرتاتيجية البيئة بشركة

Fujitsu Limited

Fujitsu

السيد مينورو تاكينو وهو مسؤول عن توجيه وتنفيذ االسرتاتيجية
البيئية اليت تعطف جمموعة فوجيتسو على تنفيذها ،باإلضافة إىل
التأكد من استدامة أعمال اجملموعة من الناحية البيئية.

الس
اليت
است

انقضي أربعون عاماً منذ أطلق نادي روما جرس اإلنذار بشأن النمو

السكاين وتلوث البيئة يف تقريره بعنوان “حدود النمو” .ويف نفس نموذج قابل لالستمرار

هذه األثناء ،كانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آخذة يف
التطوير من خالل االبتكار املستمر ،وبدأ الناس يعرتفون بدورها يف
التمكني من التغلب على املشاكل البيئية .ولقد كانت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تساهم يف املاضي يف حتسني أحوال اجملتمع
بشكل أساسي عن طريق حتسني كفاءة استخدام املوارد والطاقة.
واليوم ،تتجاوز قوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذلك لتشمل
قوة التجهيز اهلائلة اليت تتمتع هبا التكنولوجيا ذاهتا.
وتعكف شركة فوجيتسو يف الوقت احلاضر – وهي إحدى
شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرائدة يف اليابان ،حيث
بلغت إيراداهتا اإلمجالية  54مليار دوالر أمريكي ( 4,9تريليون ين)
يف السنة املالية املنتهية يف  31مارس  – 2012على تطبيق هذه
التكنولوجيات اجلديدة بكثري من الطرق املبتكرة للمساعدة يف حتقيق
استدامة كوكبنا .وتوفر فوجيتسو جمموعة كاملة من املنتجات واحللول
واخلدمات التكنولوجية ،ويعمل هبا أكثر من  170 000موظف
يقدمون الدعم للعمالء يف أكثر من  100بلد .وتعتمد الشراكة يف
العمل مع عمالئها على خربهتا وجوانب القوة اليت تتمتع هبا تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للمساعدة يف تشكيل مستقبل اجملتمع.

إننا نواجه اليوم حتديات عاملية ال يُستهان هبا .وليست آثار
تغري املناخ ونضوب املوارد من جراء االنفجار السكاين إال بعض
العوامل اليت توضح كيف أن قدرة كوكبنا على االستمرار بدأت حتف
هبا شكوك متزايدة .كذلك ،علَّمتنا الكوارث ،مثل الزلزال العنيف
الذي أصاب شرق اليابان يف السنة املاضية والفيضانات اليت غمرت
تايالند ،أن السالمة واألمن ليست من األمور اليت ميكن التسليم هبا.
ولذلك ،فإن هتيئة جمتمع قادر على الصمود تعد من اجلوانب املهمة
للتنمية املستدامة.
وأعتقد أن الوقت قد حان لألخذ بنموذج جديد ،ننتقل به
من مناذج التنمية املستدامة اليت تكون األولوية فيها لتحقيق املنفعة
االقتصادية إىل منوذج اقتصادي أكثر قدرة على البقاء يستطيع حتقيق
الرخاء مع احملافظة يف نفس الوقت على النظام اإليكولوجي الطبيعي.
ومن املسلَّم به أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها
إحداث أثر بيئي إجيايب هائل من خالل حتسني كفاءة استغالل
املوارد واستهالك الطاقة ،وزيادة استدامة االستهالك واإلنتاج ،وجعل
النقل أكثر كفاءة وتقييم النتائج البيئية لألنشطة املختلفة .وتساهم
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالفعل يف احلد من اآلثار البيئية
للمكاتب واملصانع وسلسلة التوريد.
ومع توافر قدرات احلوسبة اجلبارة والشبكات عالية السرعة
اليت جتعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة لنا ،تعد هذه
اإلمكانات بال حدود تقريباً .فكيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أن تساعد يف قيام اقتصاد أكثر قدرة على البقاء؟

دعم الحاسوب العمالق للبحوث االبتكارية

بلغت زيادة كفاءة الطاقة درجة مثرية لإلعجاب ،ولكنها ال
تكاد تؤثر على القدرة الكامنة الكاملة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وأعتقد أن قدرة احلوسبة تستطيع توليد االبتكارات
اهلائلة الالزمة لقيام مستقبل قادر على البقاء .وحنن نرى ظهور
ذلك بالفعل .ومن ذلك على سبيل املثال ،سرعات التجهيز
العالية اليت يتمتع هبا احلاسوب العمالق – حيث جاء ترتيب K
 computerيف املرتبة األوىل يف فرتتني متتاليتني يف مشروع ترتيب
أسرع  500حاسوب لعام )– 2011 (TOP500 ranking 2011
ِ
ميكن أن تدعم التحليالت واخليارات اليت توفر ابتكارات جديدة
قائمة على املعرفة اليت نتمتع هبا بالفعل باالستعانة بأحدث
التكنولوجيات .وسوف يتم تطوير مواد جديدة ،ومصادر جديدة

للطاقة ،ومنتجات جديدة وطرائق جديدة لتهيئة جمتمع أكثر قدرة
على الصمود.
ويسمح احلاسوب العمالق ( )K computerلفريق األحباث
جبامعة توهوكو ( )Tohoku Universityمبحاكاة أمواج التسونامي
بدقة عالية ثالثية األبعاد .ولقد كانت عمليات حماكاة أمواج
التسونامي يف املاضي مقصورة على حساب ارتفاعها ووقت وصوهلا
إىل املناطق الساحلية ،ومل يكن من املمكن التنبؤ بالدمار الذي
تحُ دثه الفيضانات يف املناطق احلضرية املأهولة ويف املناطق الداخلية.
واآلن ،يستطيع احلاسوب العمالق توفري صور واقعية ثالثية األبعاد
ألثر أمواج التسونامي على األخاديد احمليطة باملناطق الساحلية
وكذلك احمليطة باملباين يف املدن .وسوف يساعد ذلك يف حتسني
القدرة على التأهب ملواجهة الكوارث والعمل على اختاذ تدابري
وقائية على أعلى مستوى .كما سيساعد يف إنعاش وإعادة إحياء
املناطق اليت ضرهبا الزلزال العنيف الذي ضرب شرق اليابان.
ومن األمثلة األخرى شبكة حوسبة عالية األداء أنشأهتا حكومة
ويلز وعدد من اجلامعات يف ويلز .وسوف تتيح هذه الشبكة
تطبيق برنامج احلوسبة عالية األداء الذي بدأته فوجيتسو على عدد
من املشاريع األكادميية والعلمية والتجارية .وسوف تفتح قدرات
احلوسبة اجلبارة الباب أمام االبتكارات منخفضة الكربون بتمكني

،K computer
احلاسوب العمالق
طوره معهد
الذي َّ
البحوث RIKEN
وشركة فوجيتسو،
مصمم حبيث
يتخطى حاجز
السرعة
©RIKEN

10 petaFLOPS
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ
محاية كوكبنا ومستقبل جمتمعنا

هذه األنشطة كنماذج ألمناط الطقس وتغري املناخ ،واستنباط المحافظة على الطاقة في قطاع تكنولوجيا
حماصيل مقاومة للمناخ وإجراء حبوث للنهوض بكفاءة استهالك المعلومات واالتصاالت

الطاقة ومصادر الطاقة املتجددة .وسوف ييسر ذلك أيضاً إجراء
أحباث شديدة التعقيد مثل التمكني من تطوير وتصنيع مواد جديدة
دون احلاجة إىل املرور مبرحلة تصنيع النماذج األولية .وكل ذلك
ميكن أن يعطي لقطاع األعمال قدرة حقيقية على املنافسة.

ال ينبغي أن ننسى تأثري قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نفسه على البيئة .إذ أن هذا القطاع هو املسؤول يف الواقع عن حنو
 2يف املائة من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون على املستوى
العاملي .ومن بني اجملاالت األسرع من حيث تزايد االنبعاثات الناجتة
عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مراكز البيانات .فنظراً للزيادة

حماكاة ثالثية األبعاد ألمواج التسونامي

Fujisu
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Thinkstock

يف عدد وقدرات مراكز املعلومات ،ميكن أن يزداد تأثريها على املناخ
بأكثر من مخسة أمثال ما هو عليه اآلن خالل الفرتة من  2002إىل
 ،2020وفقاً لبعض التقديرات.
ومن األولويات العليا يف مواجهة هذا املصدر اهلام النبعاثات
ثاين أكسيد الكربون احلد من استهالك الطاقة اليت تستهلكها أنظمة
تكييف اهلواء يف مراكز البيانات ،إذ متثل هذه الطاقة ما يقرب من
 40يف املائة من جمموع الطاقة اليت تستهلكها هذه املراكز.
طورت فوجيتسو يف الفرتة األخرية نظاماً يقوم بتحليل توزيع
وقد َّ
درجة احلرارة من أجل احلد من استهالك الطاقة .ويقوم النظام على
تكنولوجيا متعددة النقاط الستشعار درجة احلرارة قائمة على األلياف
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البصرية ،تشمل خوارزمية أصلية لتجهيز اإلشارات بدقة .ويقوم هذا
النظام اجلديد بدور مهم يف الوصول بتكييف اهلواء إىل الدرجة املثلى
عن طريق التصور الدقيق لتوزيع درجة احلرارة يف الوقت احلقيقي
وحتديد النقاط اليت يكون التربيد فيها أكثر أو أقل من الالزم.
وعن طريق حتديد األماكن املستهدفة بالنسبة لدرجة احلرارة
طورته
وتدفق اهلواء البارد على سبيل املثل ،يستطيع النظام الذي َّ
فوجيتسو التقليل من الطاقة اليت تستهلكها أجهزة تكييف اهلواء يف
مراكز البيانات حىت  40يف املائة ،مع توفري أكثر من  90يف املائة
من الوقت الالزم للوصول بدرجة احلرارة إىل املستوى األمثل ،مقارنة
بالطرق التقليدية.

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت يمكنها أن
تكون من العوامل الرئيسية
التي تسمح بالتكيف
في القطاعات المعرضة
للخطر مثل مناطق إنتاج
الكاكاو ومناطق الغابات
في غـان ــا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغير المناخ
ع ةـحمل  -هراـثآ نم فيفختلاو خانملا ريغت عم فيكتلا

Thinkstock

التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثـاره  -لمحـة عامـة

تقرير جديد يلقي الضوء على طرق ملساعدة البلدان النامية على
التعامل مع تغري املناخ استناداً إىل دراسة حالة غانا
توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصاً غري مسبوقة للبلدان
النامية للتغلب على التحديات اليت يفرضها تغري املناخ ،بعد أن كان
دورها يقتصر يف املاضي على أنظمة اإلنذار املبكر القائمة على
الرسائل النصية القصرية اليت تنقل إنذارات الطقس مبزيد من الكفاءة،
أو توفري التدريب على احلاسوب للنساء والشباب لتمكينهم من
حتسني ظروف معيشتهم احمللية ،أو استعمال الراديو يف إزكاء الوعي
باملمارسات املستدامة يف املناطق النائية واملعزولة.
وقد صدر تقرير جديد يستعرض هذه املسألة بعنوان “ كيف ميكن
للبلدان النامية دمج أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل
فعال يف اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته؟”
ويلقي التقرير ،نظرة عن قرب ،على غانا ،اليت ارتفع فيها متوسط

درجة احلرارة درجة مئوية واحدة خالل السنوات الثالثني املاضية،
باإلضافة إىل عدم انتظام هطول األمطار وحدوث الفيضانات،
ويعطي أمثلة لتأثري التحديات املناخية على البلدان النامية .ويوضح
التقرير كيف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تساعد
على التكيف يف القطاعات املعرضة للخطر مثل مناطق إنتاج الكاكاو
ومناطق الغابات يف غانا.

الهـيك ــل

يشري التقرير الصادر بعنوان “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره :حالة غانا” ،إىل أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تضطلع بدور متزايد يف التنبؤ بآثار
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تغري املناخ وحتديدها وقياسها .ويقع التقرير
يف جزأين يتضمنان أفكاراً متكاملة بشأن
التحديات والفرص املتصلة بتغري املناخ.
ويستعرض اجلزء األول من التقرير
دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
االسرتاتيجيات الوطنية للتكيف مع تغري املناخ.
ويلقي الضوء على جماالت العمل الرئيسية
الالزمة لتحقيق هذا الغرض .وتشمل هذه
اجملاالت تعزيز االسرتاتيجيات املرتابطة واملرنة
وطويلة األجل القائمة على احملتوى؛ واهلياكل
والعمليات؛ وزيادة الوعي بالتكنولوجيات
املمكنة احلالية واملستجدة؛ ودعم العمليات
واهلياكل الشاملة والتشاركية اليت تقودها
املؤسسات املوثوق هبا؛ والتصدي للتحديات
السائدة اليت تواجه القدرة على التوصيل والنفاذ
واالستعمال .ويؤكد هذا اجلزء على أمهية قبول
االقرتاحات القائمة على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من أجل حتسني القدرة على
الصمود والتعايف من اآلثار املناخية احلالية
واملقبلة والتكيف معها ،وحيدد دور وإمكانات
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كجزء من االسرتاتيجيات احمللية والقطاعية
والوطنية والدولية للتكيف مع تغري املناخ.
ويقرتح هذا اجلزء الطرق اليت ميكن هبا
لقطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف البلدان النامية التكيف مع تغري املناخ.
ومن بني اخلطوات املقرتحة إنشاء بنية حتتية
وطنية عريضة النطاق للتمكني من بناء
القدرات الالزمة للتكيف مع تغري املناخ
واحلد من االنبعاثات يف القطاعات األخرى.
ويتعرض اجلزء الثاين من التقرير لدور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التخفيف من آثار تغري املناخ .ويعرتف هذا
اجلزء بالنتائج اإلجيابية والسلبية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على البيئة ،ويُعطي
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“هذا التقرير فريد يف نوعه
ألنه يتضمن وجهة نظر
متوازنة ،من حيث التكيف
مع تغري املناخ والتخفيف
من آثاره ،والفرص اليت
توفرها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت داخل البلدان
اليت تتأثر بتكرار حدوث
الظواهر املناخية الشديدة.
ويعد التقرير إضافة إىل
املعارف احلالية يف هذا
اجملال .واألهم من ذلك أنه
ميثل إضافة إىل املمارسات
احلالية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
وتغري املناخ ،ألنه يقدم أمثلة
ملموسة ودروساً مستفادة
قائمة على جتربة أحد البلدان
النامية”.
أجنيليكا أوسبينا ،الباحثة
جبامعة مانشسرت

فكرة عامة شاملة عن مصادر انبعاثات
غازات االحتباس احلراري يف غانا ،وحيدد
الطرق اليت ميكن هبا لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف احلد
من هذه االنبعاثات يف القطاعات األخرى
من خالل حتقيق الكفاءة يف استهالك الطاقة
والتخفيف من آثار تغري املناخ.

مث يتعرض هذا اجلزء لدور صانعي
السياسات واهليئات التنظيمية يف احلد
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري،
ويقدم أمثلة من البلدان املتقدمة والنامية
لتوضيح أمهية وجود تصميم تنظيمي قوي
وقيادة تنظيمية قوية للتعامل مع التخفيف
من حدة تغري املناخ بالوسائل اإللكرتونية،
ويتضمن مقرتحات ملموسة حول كيف
ميكن للبلدان النامية مثل غانا توسيع البنية
التحتية للنطاق العريض دون أن يؤدي ذلك
إىل زيادة االنبعاثات الكربونية ،عن طريق
دراسة إمكانات اخلدمات املتنقلة ،وتقاسم
البنية التحتية لالتصاالت املتنقلة ،والشبكات
الالسلكية وشبكات األلياف عريضة النطاق
وشبكات اجليل التايل.
ويف غانا ،سوف حتتاج هيئة محاية
البيئة ،ووزارة االتصاالت ،واهليئة الوطنية
لالتصاالت إىل اإلملام بالتكنولوجيات
اجلديدة وكفاءة الطاقة يف شبكات ومنتجات
وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
كي ميكن توجيه شركات تقدمي خدمات
االتصاالت ومستعملي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اآلخرين إىل زيادة االهتمام
مبراعاة البيئة .وحتقيقاً هلذه الغاية ،يستعرض
التقرير الدور األساسي للمعايري الدولية ،مبا
يف ذلك استعمال التكنولوجيا يف تقييم األثر
البيئي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويعكف االحتاد الدويل لالتصاالت يف الوقت
احلاضر على تطوير هذه املنهجيات بالتعاون
مع  40منظمة ،متاشياً مع األهداف اليت
حددهتا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري
املناخ ).(UNFCCC
ويعلق مالكومل جونسون ،مدير مكتب
تقييس االتصاالت على ذلك بقوله “على
الرغم من أن هذا التقرير يركز على غانا،
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Alamy

ميكن تطبيق الكثري من مبادئه واستنتاجاته يف أحناء إفريقيا ويف ما
يتجاوزها .وسيكون من دواعي سرور االحتاد الدويل لالتصاالت أن
يقدم املشورة للدول األخرى أو للمنظمات اإلقليمية حول طرق
تشجيع بناء القدرات عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وصياغتها بالشكل الذي يقلل من األثر البيئي واستعماهلا يف احلد
من االنبعاثات يف القطاعات األخرى من الصناعة .ونظراً لعضويته
العاملية ،يعد االحتاد الدويل لالتصاالت يف موقع جيد ميكنه من
تقدمي املعايري والسياسات املتفق عليها دولياً اليت تستطيع احلكومات
تطبيقها يف التصدي لتغري املناخ”.
وتعلق أجنيليكا أوسبينا ،الباحثة جبامعة مانشسرت على التقرير
بقوهلا “هذا التقرير فريد يف نوعه ألنه يتضمن وجهة نظر متوازنة،
من حيث التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره ،والفرص اليت
توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل البلدان اليت تتأثر بتكرار
حدوث الظواهر املناخية الشديدة .ويعد التقرير إضافة إىل املعارف
احلالية يف هذا اجملال .واألهم من ذلك أنه ميثل إضافة إىل املمارسات
احلالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ ،ألنه يقدم
أمثلة ملموسة ودروساً مستفادة قائمة على جتربة أحد البلدان النامية”.
وتشري املقرتحات الواردة يف جزئي التقرير إىل اإلجراءات االسرتاتيجية
اليت ميكن أن تتخذها غانا والبلدان النامية األخرى – بدعم من تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت – من أجل زيادة قدرهتا على التكيف مع آثار
تغري املناخ واحلد من االنبعاثات الكربونية .وتعرتف هذه املقرتحات
بالدور احملوري ومسامهة الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية العاملة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ.

الخـلفي ــة

هذا التقرير متابعة للندوة السادسة اليت نظمها االحتاد الدويل
لالتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والبيئة
وتغري املناخ ،يف الفرتة  8-7يوليو  2011يف غانا .وقد ِ
أعد هذا
التقرير بتكليف من االحتاد الدويل لالتصاالت وعدد من اجلهات
الرئيسية صاحبة املصلحة يف غانا ،ومن بينها وزارة االتصاالت،
ووزارة البيئة ،وهيئة العلوم والتكنولوجيا ومحاية البيئة ،وبالتعاون مع
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ ) .(UNFCCCوهو جزء من
سلسلة من األنشطة اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت يف
االحتاد ) (ITU-Tيف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري
املناخ ،اليت انطلقت بعد أن نشر قطاع تقييس االتصاالت تقرير
رصد التكنولوجيا يف  2007حتت عنوان “تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتغري املناخ”.
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مدي تأثر غانا بتغير المناخ
كيف تواجه غانا تغري املناخ

تقع غانا يف نقطة تقاطع ثالث مناطق هيدرولوجية مناخية ،وتتعرض غري الرمسية ،واستنزاف األراضي وهشاشة النظم اإليكولوجية .وال تعد
ألثر ظاهرة النينيو/التذبذب اجلنويب ،ومنطقة التقاء التيارات املدارية ،آثار املناخ بنفس الدرجة يف خمتلف املناطق اإليكولوجية يف غانا ،مما
والرياح املومسية اليت هتب على غرب إفريقيا .وغانا شديدة التعرض يزيد من تعقيد التحديات املرتبطة بالتكيف مع تغري املناخ.
ومن املتوقع أن تصبح غانا أكثر حرارة ورطوبة أثناء املوسم املطير،
لتغري املناخ ،وتقلبه .وتغطي الغابات  23يف املائة من أراضي غانا،
وبذلك فإهنا تنعم مبوارد طبيعية وفرية كان هلا دور مهم يف التنمية وأكثر جفافاً أثناء املوسم اجلاف ،مما سيؤدي إىل ارتفاع منسوب
الزراعية والصناعية واالقتصادية واالجتماعية .بيد أن املمارسات غري البحر وكثرة الزوابع .وسوف يؤثر هذا الوضع احملفوف بالتقلبات يف
املستدامة قد أسفرت عن قطع الغابات وتدهور األراضي ،وتلوث املناطق الداخلية والساحلية على القطاعات االجتماعية واالقتصادية
اهلواء واملاء ،واجنراف الرتبة ،والرعي اجلائر وتدمري التنوع البيولوجي .احليوية.
وتعتمد نسبة  70يف املائة من السكان تقريباً بشكل مباشر أو
وقد ارتبطت أمناط املناخ املتغرية حبدوث زيادات يف وترية وكثافة
عرض الزراعة واألمن الغذائي
األمطار والفيضانات واالهنيارات األرضية ،باإلضافة إىل حدوث غري مباشر على الزراعة والغابات ،مما يُ ِّ
فرتات طويلة من اجلفاف ودرجة احلرارة الشديدة .وقد أدت هذه للتغيرات املناخية والظواهر املناخية املتطرفة .وسوف تتأثر األصول
الظواهر املتطرفة واليت ال ميكن التنبؤ هبا إىل نتائج مدمرة بالنسبة االقتصادية ،وخصوصاً احلبوب اليت ال تتحمل اجلفاف ،باالجتاهات
للتنمية االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي يف غانا ،وخصوصاً املناخية ،مما سيعرض سبل معيشة غالبية سكان غانا للخطر.
بالنسبة ملاليني السكان الذين تعتمد معيشتهم على الزراعة وتربية
ويعين النمو السكاين والنزوح إىل املناطق احلضرية أن فرتات
احليوانات الزراعية.
اجلفاف والفيضانات تتسبب يف حدوث عجز يف املياه الالزمة
وقد أدت األمطار شديدة اهلطول إىل فيضان املسطحات املائية لالستخدامات املنزلية .وهذا العجز له آثار سلبية على الصناعة،
الرئيسية يف غانا .وعلى سبيل املثال يف عام  ،2010وللمرة األوىل يف وتوليد الطاقة الكهربائية اهليدرولوجية واألمن الغذائي.
ووفقاً لدراسة للبنك الدويل ،تتعرض املناطق الواقعة يف أقصى
عشرين سنة ،ارتفع منسوب املياه يف خزان سد أكوسومبو ،الذي يوفر
الكهرباء لغانا وبلدان غرب إفريقيا اجملاورة هلا ،إىل منسوب أعلى من الشمال من غانا إلجهاد متزايد بسبب ارتفاع درجة احلرارة وارتفاع
طاقته القصوى ،مما أدى إىل إغراق اجملتمعات احمللية القريبة من هنر نسبة الوفاة والنفوق بني البشر واحليوانات ،فضالً عن املخاطر
الفولتا .وأدت الفيضانات إىل تشرد ما يُقدَّر بنحو 378 000نسمة .األخرى املرتبطة بارتفاع نسبة اإلصابة باملالريا واألمراض الطفيلية
وكانت بعض املناطق املتأثرة قد تضررت بالفعل بسبب املياه اليت نتيجة للفيضانات.
تدفقت من خزان باجر وخزان كومبينغا يف بوركينا فاصو اجملاورة لغانا.
وكما هو احلال يف البلدان النامية األخرى ،تؤدي آثار تغري املناخ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتقلبه يف غانا إىل تفاقم التحديات القائمة املتمثلة يف الفقر وهتميش
تشهد البلدان النامية منواً هائالً يف انتشار تكنولوجيا املعلومات
املناطق الريفية ،وسرعة النزوح إىل املناطق احلضرية وتزايد املستوطنات واالتصاالت ،وال تعد غانا استثناءً من ذلك .ووفقاً ملؤشر تنمية
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي وضعه االحتاد الدويل
لالتصاالت ،حتتل غانا املركز العاشر بني  33بلداً مشلها الرتتيب
يف إفريقيا .ويوفر التوسع السريع لصناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف غانا بيئة خصبة لدعم وتقوية استعمال أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التكيف مع تغري املناخ.

النمو السريع في انتشار االتصاالت المتنقلة

كانت غانا أول بلد إفريقي يقوم بتحرير قطاع االتصاالت ،الذي
تعمل فيه اآلن شركتان لتشغيل االتصاالت الثابتة وست شركات
لتشغيل االتصاالت املتنقلة .وقد مت حترير شركة اتصاالت غانا
وشركة  One Touchلالتصاالت املتنقلة التابعة هلا يف  ،2008ومتتلك
شركة  Vodafoneنسبة  70يف املائة من أسهمها .ويف  2009أعلنت
 Vodafoneعن خطط الستثمار  700مليون دوالر أمريكي يف تطوير
البنية التحتية لالتصاالت يف غانا بغية حتسني خدمات الشبكة.
وقد حقق قطاع االتصاالت املتنقلة يف غانا منواً بنسبة  21يف املائة
يف  ،2011وبلغ عدد اشرتاكات اهلواتف اخللوية املتنقلة  21,2مليون
اشرتاك .ومن املرجح أن يتواصل هذه النمو حيث من املتوقع أن تصل
التغطية إىل مناطق جغرافية أوسع وأن يزداد إقبال املستعملني على

االتصاالت املتنقلة .وكان اهلدف الذي حددته وزارة االتصاالت هو
توفري النفاذ الشامل جلميع اجملتمعات احمللية ومجيع فئات السكان يف
غانا ومتتعهم خبدمات املهاتفة ،واإلنرتنت والوسائط املتعددة حبلول
سنة  .2010ولكن هذا اهلدف مل يتحقق حىت اآلن ،ومن املتوقع أن
يزيد من تعزيز النمو يف خدمات االتصاالت.
وتشري بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن انتشار اخلدمات
املتنقلة قد بلغ  84,8يف املائة يف  ،2011مقابل  1,14يف املائة بالنسبة
النتشار اخلطوط الثابتة ،على الرغم من أن عدد املشرتكني األفراد
قد يكون أقل من ذلك يف الواقع .كذلك ،ال تعد تغطية شبكة
االتصاالت املتنقلة متماثلة يف أحناء غانا ،واملناطق اليت تفتقر إىل
التغطية هي يف األساس مناطق املراكز السكانية الصغرية اليت ال تبرر
من الناحية االقتصادية إقامة حمطات قاعدة .وشبكات االتصاالت
املتنقلة يف غانا تغلب عليها يف الوقت احلاضر تكنولوجيا اجليل الثاين
) (2Gاليت ال توفر القدرة على توصيل البيانات ،ولن ينتشر النفاذ
عريض النطاق على نطاق واسع إال بعد انتشار شبكات اجليل الثالث
) (3Gعلى نطاق أوسع.
وتستفيد غانا من حتسن نفاذ إفريقيا إىل عرض النطاق الدويل
لكبالت األلياف البحرية .ومن أمثلة ذلك ،الكبل الرئيسي
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رقم  ،(Main One) 1الذي دخل اخلدمة يف يوليو  ،2010وكبل
 ،GLO-1الذي بدأ تشغيله منذ أكتوبر  ،2010والكبل البحري ،WACS
الذي بدأ تشغيله منذ مايو  .2011ومن املقرر أن يبدأ تشغيل الكبل
البحري  ACEخالل  .2012وسوف تستفيد اإلنرتنت وقطاع النطاق
العريض يف إفريقيا من هذه التطورات من حيث التوافر واألسعار.

تبادل حركة اإلنترنت

يسمح تبادل حركة اإلنرتنت يف غانا للشركات احمللية املعنية
بتوفري خدمات اإلنرتنت وكذلك لشركات تشغيل الشبكات
بسهولة تبادل احلركة داخل غانا ،مع حتسني القدرة على التوصيل
بعمالئها واخلدمات .ويستعمل اإلنرتنت ما يُقدَّر بنحو  14يف املائة
من السكان.
وهذا التبادل يتصدى مباشرة لعقبتني أمام منو تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مها :تكاليف النطاق العريض الدويل؛ وفرتة
كمون الرسائل على الشبكة .فعندما تصبح شركات تقدمي خدمات
اإلنرتنت موصولة بالبدالة ،ال يتعني عليها دفع تكلفة النطاق العريض
الدويل بالنسبة للحركة احمللية .كذلك ،تنخفض بدرجة كبرية فرتة عبور
احلركة مما جيعل من املمكن عرض خدمات إضافية ذات قيمة مضافة
على الشبكة الوطنية ،مبا يف ذلك استضافة احملتوى احمللي ،واإلرسال
الصويت واملرئي ،والتجارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية.

شبكة الحكومة اإللكترونية

أعلنت الوكالة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات يف مارس  2012أن
 11إدارة وجهازاً حكومياً يف غانا أصبحت جاهزة لبدء مشروعات
احلكومة اإللكرتونية لتحسني اخلدمات للمواطنني .وتشمل اخلطط
املوضوعة تنفيذ األنظمة اخلاصة بإجراءات العدالة اإللكرتونية،
واهلجرة اإللكرتونية ،والربملان اإللكرتوين ،وجوازات السفر اإللكرتونية،
واملشرتيات احلكومية اإللكرتونية.
وسوف تؤدي البنية التحتية الوطنية للحكومة اإللكرتونية إىل
توسيع نطاق البنية التحتية الوطنية األساسية حبيث يشمل مجيع
املناطق ،وسوف تصل الشبكة املقرتحة إىل ما يصل إىل 1 050
موقعاً يف أحناء الدولة .وسوف يكون التوصيل باملواقع املستهدفة
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من خالل سبل خمتلفة ،من بينها التوصيل املباشر باأللياف البصرية،
ووصالت املايكروويف عالية القدرة ،والنفاذ باألجهزة الطرفية ذات
الفتحات شديدة ِ
الصغَر ) (VSATعلى شبكة وزارة املالية والتخطيط
االقتصادي ،والدارات األرضية املستأجرة من الشركات احمللية لتوفري
خدمات االتصاالت واإلنرتنت .وسوف يستضيف مركز بيانات
جديد املعدات والتجهيزات املهمة ،مثل أجهزة اخلدمة عالية األداء،
وأنظمة ختزين البيانات على األقراص عن طريق قناة كبالت األلياف
وأنظمة التخزين االحتياطي .وسوف يتم تزويد مركز البيانات بطاقة
وموارد كافية الستمرار التشغيل يف حالة توصيله أو عدم توصيله
مبصدر الكهرباء الرئيسي.
وتَعِد مبادرة احلكومة اإللكرتونية بتحسني املعلومات اليت ميكن
احلصول عليها من مجيع املصادر احلكومية وحتسني االتصال هبذه
املصادر يف املسائل املهمة ،مبا يف ذلك ما يتصل منها بإدارة الكوارث
والتكيف مع تغري املناخ.
وسوف يتعني على كل جهة من اجلهات املعنية بتقدمي خدمات
االتصاالت حتسني كفاءة استهالك الطاقة واحلد من انبعاثات
غازات االحتباس احلراري املنبعثة من مرافقها وعملياهتا ،وكذلك
من عمالئها .وسيكون من العوامل الرئيسية الداعية لذلك خفض
تفوض بتقدمي تقارير
التكاليف ،وينبغي تعزيز ذلك ببيئة تنظيمية قوية ِّ
عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،ووفورات الطاقة اليت تتحقق
من سنة ألخرى ،واستعمال الطاقة املتجددة.
وينبغي استمرار العمل بنظام احلوافز للتشجيع على التحول
إىل مصادر الطاقة املتجددة .وينبغي وضع اآلليات اليت تتعامل
بكفاءة مع املخلفات اإللكرتونية ،وخصوصاً اليت تتدفق على غانا
من البلدان األخرى.
وهذا هو الوضع بالنسبة لبناء شبكات النطاق العريض احلديثة
للنفاذ على اخلطوط الثابتة يف غانا .وسوف حتل هذه الشبكات حمل
الطلب املتزايد على الطاقة من شبكات االتصاالت املتنقلة ،اليت
سيتزايد استعماهلا لبيانات االتصاالت املتنقلة الدولية .ومن شأن بنية
حتتية حديثة لالتصاالت الثابتة عريضة النطاق أن تساعد يف تلبية
األهداف املتعلقة بالصحة ومبحو األمية.
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وينبغي أن يكون حتقيق الكفاءة يف استهالك الطاقة على امتداد
دورة احلياة بأكملها من املعايري الرئيسية اليت ينبغي مراعاهتا عند إنشاء
البنية التحتية اجلديدة وعند اختيار أي تكنولوجيا جديدة .ومن األمور
األساسية يف إجراء حتليل لدورة احلياة التأكد من أن نشر وتشغيل
أي بنية حتتية جديدة سيؤدي بالفعل إىل احلد من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري ،وليس إىل زيادهتا .وينبغي أن يكون أي تنفيذ
للبنية التحتية اجلديدة عريضة النطاق حمل مراقبة من جانب اجمللس
املقرتح لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري الضارة بالبيئة.

الدور االستباقي الذي قامت به غانا

كانت غانا استباقية يف جمال التصدي لتغري املناخ منذ سنوات
طويلة ،حيث قامت بدور مهم يف املفاوضات الدولية (مبا يف ذلك
استضافة العديد من ورش العمل واملؤمترات الدولية يف جماالت التكيف

مع تغري املناخ والتخفيف من حدته) .وقد صدَّقت غانا على اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ ) (UNFCCCيف  1995وعلى
بروتوكول كيوتو يف .2002
وسوف تكون اللجنة الوطنية اجلديدة املعنية بتغري املناخ حتت
رعاية وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا ،اليت أصدرت يف نوفمرب 2010
ورقة مناقشة بعنوان “غانا تسري يف طريق النمو غري الضار بالبيئة”.
ويقول جون برادماين ماهاما ،الذي كان يشغل منصب نائب رئيس
غانا يف ذلك احلني (وهو الرئيس اآلن) ورئيس اجمللس االستشاري
للبيئة واملوارد الطبيعية “ال ميكننا أن نسمح لتغري املناخ بأن يعيدنا
إىل الوراء .والطريق الوحيد املتاح أمامنا هو أن منضي إىل األمام يف
جمال التنمية وأن نتصدى لآلثار املرتتبة على تغري املناخ وأن نغتنم كل
فرصة ساحنة”.

االتحاد الدولي لالتصاالت يصدر
بيانات تشير إلى أن نسبة انتشار
االتصاالت المتنقلة وصلت إلى
 84,8في المائة في عام 2011
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نملا ريغتب اناغ رثأت يدم

والغرض من اإلطار الوطين لسياسات تغري املناخ ،كما هو مبني
يف ورقة املناقشة هو “ضمان قيام اقتصاد قادر على الصمود أمام تغري
املناخ مع حتقيق التنمية املستدامة ومنو اقتصادي منخفض الكربون
يف غـان ــا”.
وتتوخى هذه السياسة ثالثة أهداف رئيسية ،هي :النمو منخفض
الفعال مع تغري املناخ؛ وحتقيق التنمية االقتصادية
الكربون؛ والتكيف ّ
واالجتماعية .وقد أدركت احلكومات املتعاقبة كما أدرك شعب غانا
أن عملية احلكم الدميقراطي ال ميكن ضماهنا إال إذا كانت تقوم على
إطار اجتماعي واقتصادي سليم ومستدام من الناحية البيئية.
وميكن اختاذ العديد من اخلطوات العملية املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتنفيذ هذه السياسة .وجيري بالفعل يف غانا
تقاسم البنية التحتية غري اإللكرتونية مثل الصواري واهلوائيات .وينبغي
أيضاً تشجيع تقاسم أعمدة املرافق لتوصيل التيار الكهربائي وكذلك
توصيل الشبكات ،سيما وأن نصف السكان ال تصلهم شبكة الكهرباء.
وينبغي أيضاً تشجيع تقاسم البنية التحتية عند توسيع الشبكات
لتوصيل حمطات القاعدة اجلديدة (بالنسبة للنطاق العريض الالسلكي)،
واملدارس واملكتبات العامة (بالنسبة للنفاذ باخلطوط الثابتة) ومنازل
األفراد (بالنسبة للشبكة بالكامل).
وقد وضع االحتاد الدويل لالتصاالت معايري كثرية للحد من
املخلفات اإللكرتونية واحلد من استهالك الطاقة .وعلى سبيل املثال،
سوف تساعد التوصية  ITU-T L.1000اخلاصة جبهاز شحن موحد
للهواتف املتنقلة يتمتع بالكفاءة يف استهالك الطاقة على توفري ما
يصل إىل  82 000طن من أجهزة الشحن اليت مل تعد تُستخدم سنوياً
وما ال يقل عن  13,6مليون طن من ثاين أكسيد الكربون سنوياً.
وينبغي تطبيق هذه املعايري يف غانا.
ومن املهم بالنسبة لغانا ،بل وبالنسبة إلفريقيا ككل ،أن تشارك يف
جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت املعنية بتكنولوجيا

30

أخبار االحتاد   2012 | 7 سبتمرب

2012

املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ لضمان توافق الطرق اليت تضعها
اللجنة مع احتياجاهتا.
وينبغي أن يضمن اإلطار التنظيمي خفض انبعاثات غازات
االحتباس احلراري إىل مستوى مستدام .ومع ذلك ،ينبغي أال يؤدي
ذلك إىل خنق عمليات التحرير ،واالرتفاع مبستوى الكفاءة واالبتكار
املستمر ،وهي العوامل اليت تعزز قيام سوق متنوعة ومتنامية .وينبغي
أن تسري االستدامة والتنمية جنباً إىل جنب.

الدروس المستفادة

تشري جتربة غانا إىل أن قدرة البلدان النامية على التكيف مع
تغري املناخ والتخفيف من حدته تعتمد بدرجة كبرية على عمليات
اختاذ القرارات عن ِع ْلم ،واحلصول على املعلومات املناسبة للظروف
احمللية ،وتوافر بيئة متكينية (تشمل املهارات ،واملوارد ،واملعايري واألطر
التنظيمية) ،وهي العناصر الالزمة لألخذ مبمارسات النمو غري الضار
بالبيئة والقادر على الصمود أمام تغري املناخ واملستدام بيئياً .وسوف
يكون للقيادة السياسية القوية وااللتزام السياسي القوي ،واملشاركة
النشطة من جانب اجلهات املتعددة صاحبة املصلحة ،والتعاون الوثيق
مع األجهزة الوطنية واملنظمات الدولية املتخصصة ،مثل االحتاد الدويل
لالتصاالت واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ )(UNFCCC
دور أساسي يف هذه العملية.
ويشري التقرير إىل أن إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هلا قيمة متزايدة داخل البلدان النامية ،وهي البلدان األكثر تعرضاً
آلثار تغري املناخ .كما يوضح أن خربات البلدان النامية ميكن أن توفر
دروساً قيِّمة ،وتعزز اإلجراءات القائمة على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته ،ملواجهة
التحديات اليت يفرضها املناخ املتغري.

التنـمي ــة المستـدام ــة

AFP/AltoPress

أخبار االحتاد   2012 | 7 سبتمرب

2012

31

التنميــة المستدامــة
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو)20+

AFP

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تُمكـِّن
من تحقيق التنمية المستدامة

األعمال التمهيدية اليت قام هبا االحتاد الدويل لالتصاالت تؤيت أكلها يف ريو

+ 20

سوف يسترشد جدول أعمال التنمية المستدامة خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وخصوصاً شبكات
السنوات المقبلة بالرؤية التي تتضمنها الوثيقة الختامية التي وخدمات النطاق العريض ،وتضييق الفجوة الرقمية .ويعد
اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2012التعاون الدولي من األمور األساسية لتحقيق هذا الهدف.
(ريو )20+بعنوان “المستقبل الذي نصبو إليه” .وهذه الرؤية
تُلقي على عاتق االتحاد الدولي لالتصاالت دوراً أساسي ًا
باعترافها بمساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في “المستقبل
تبادل المعرفة ،والتعاون التقني وبناء القدرات الالزمة للتنمية الذي نصبو إليه”
المستدامة .كذلك ،تعترف وثيقة “المستقبل الذي نصبو
عُ ِقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام ( 2012ريو)20+
إليه” بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تُيسر تدفق يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف الفرتة  22-20يونيو  ،2012مبناسبة
المعلومات في اتجاهين بين الحكومات وعامة الجمهور ،الذكرى العشرين النعقاد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي عُ ِقد
كما تلقي الضوء على الحاجة إلى تحسين النفاذ إلى عام  ،1992والذكرى العاشرة ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
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التنميــة المستدامــة
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو)20+

“لقد كان وفدنا ناجحاً يف
ضمان إمساع رسالتنا بشأن
أمهية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف دعم
التنمية املستدامة بصوت
ٍ
عال واضح”.
محدون إ .توريه ،األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

الذي عُ ِقد عام
جنوب إفريقيا.
وقد اختتم مؤمتر ريو 20+أعماله
بإصدار رؤية شاملة للمستقبل حددها
يف وثيقة ختامية محلت عنوان “املستقبل
الذي نصبو إليه” .وتعتمد هذه الوثيقة
على االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف
املؤمترات الرئيسية السابقة بشأن التنمية
املستدامة وتتضمن إشارات حمددة عديدة
لدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
2002

يف جوهانسربغ،

وتدعو إىل زيادة االهتمام بدمج األبعاد
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية
املستدامة يف مجيع األنشطة والقطاعات
االقتصادية ،وكذلك داخل منظومة األمم
املتحدة .وهذا يقتضي دمج هذه األبعاد يف
األنشطة التشغيلية للمنظومة وتقدمي الدعم
للبلدان النامية اليت تطلب املساعدة يف بلوغ
أهداف التنمية املستدامة.
وقد لعب االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً
مهماً يف مؤمتر ريو .20+وقال الدكتور محدون
توريه ،األمني العامل لالحتاد يف دورة اجمللس
يف يوليو “لقد كان وفدنا بقيادة هولني جاو
نائب األمني العام ،وجنح يف ضمان إمساع
رسالتنا بشأن أمهية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف دعم التنمية املستدامة
بصوت ٍ
عال واضح .فعلى الرغم من أن
املسودة األولية للتقرير مل تتضمن غري إشارة
عابرة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإن
الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها املؤمتر تتضمن
عدداً من اإلشارات الواضحة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ومن بينها إشارات
مباشرة إىل كل من النطاق العريض وأنظمة
استعمال الفضاء”.
وقد شارك السيد هولني جاو ،هو
ورؤساء الدول ،وممثلو اجملموعات الرئيسية
ورؤساء وكاالت األمم املتحدة ،يف اجتماع
مائدة مستديرة عايل املستوى نظمته حكومة
الربازيل يوم  22يونيو  .2012وأكد السيد
جاو أثناء اجتماع املائدة املستديرة أن اجلهود
اليت يبذهلا االحتاد من أجل زيادة الوعي
ضمنت تفهم املشاركني يف مؤمتر ريو20+
للقدرات الشاملة اليت تتمتع هبا تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف ربط الناس
واجملتمعات ببعضها البعض وباملؤسسات

“إن اجلهود اليت يبذهلا
االحتاد من أجل زيادة
الوعي ضمنت تفهم
املشاركني يف مؤمتر ريو20+
للقدرات الشاملة اليت تتمتع
هبا تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الربط بني
الناس واجملتمعات”...
هولني جاو ،نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

والشركات – وهي قدرة تربط االقتصاد
بالتنمية املستدامة”.

التحرك نحو اقتصاد أقل ضرراً
بالبيئة

ألقى مؤمتر ريو 20+الضوء على ضرورة
ضمان استدامة االستهالك واإلنتاج وسلَّم
بقوة تكنولوجيا االتصاالت – مبا يف ذلك
تكنولوجيات االتصال والتطبيقات االبتكارية
– يف حتسني تبادل املعرفة ،والتعاون التقين

أخبار االحتاد   2012 | 7 سبتمرب

2012

33

التنميــة المستدامــة
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو)20+

“املعايري العاملية اخلاصة بكفاءة
استهالك الطاقة واالستدامة
ستقوم بدور رئيسي يف احلد
من انبعاثات غازات االحتباس
احلراري واحلد من املخلفات
اإللكرتونية”...
مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس
االتصاالت ،االحتاد الدويل لالتصاالت

“املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام
 ، (WRC 12)2102أقر بأمهية
رصد األرض ،وخصص طيفاً
جديداً للرادارات األوقيانوغرافية،
وخدمات األرصاد اجلوية الساتلية
وخدمات استكشاف األرض
باستخدام السواتل”

“يف عامل اليوم ،تشكل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أساس
التنمية جبميع أنواعها وميكنها أن
تقدِّم طرقاً لتعزيز النمو االقتصادي
مع ضمان االستدامة يف نفس
الوقت”.
براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت ،االحتاد الدويل لالتصاالت

فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت
الراديوية ،االحتاد الدويل االتصاالت

وبناء القدرات الالزمة لتحقيق التنمية
املستدامة .وتستطيع هذه التكنولوجيات
والتطبيقات بناء القدرات كما تسمح بتقاسم
اخلربات واملعارف يف اجملاالت املختلفة للتنمية
املستدامة بطريقة مفتوحة وشفافة.
وكان حتسني الشفافية يف جمال الشركات
من اإلجراءات اليت كانت حمل مطالبة يف
مؤمتر ريو .20+فشركات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف وضع أفضل ميكنها من الرتويج
للمزايا البيئية واالجتماعية ملنتجاهتا – وكذلك
املساعدة يف احلد من التلوث والنفايات بشكل
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أعم من خالل إدارة املخلفات اإللكرتونية
والتحكم يف االنبعاثات.
ويؤكد مالكومل جونسون ،مدير
مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل
لالتصاالت أن “املعايري العاملية اخلاصة
بكفاءة استهالك الطاقة واالستدامة ستقوم
بدور رئيسي يف احلد من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري واحلد من املخلفات
اإللكرتونية .وعلى سبيل املثال ،أشارت
التقديرات إىل أن التوصية  L.1000بشأن
جهاز الشحن العمومي اليت قوبلت

باستحسان على نطاق واسع سوف تُنقذ
 13,6مليون طن من ثاين أكسيد الكربون
و  82 000طن من املخلفات اإللكرتونية
سنوياً .وقد بدأ الكثري من شركات التصنيع
تنفذ هذا املعيار بالفعل”.
كذلك بدأ الكثري من شركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تنفيذ هذه االتصاالت
أيضاً .وقد علّق نيال دون ،كبري املسؤولني عن
االستدامة بشركة االتصاالت الربيطانية ،بأن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستطيع أن
حتل حمل التكنولوجيات السابقة األكثر ضرراً

التنميــة المستدامــة
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو)20+

ESA/AFP

بالبيئة .وأوضح أن عمالءً كثريين يتوقعون اآلن منتجات أقل إضراراً عُ ِقد يف يناير-فرباير  ،2012اعرتف بأمهية مراقبة األرض ،وخصص
بالبيئة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويقولون اآلن“ :حتدثوا طيفاً جديداً للرادارات األوقيانوغرافية ،وخدمات األرصاد اجلوية
إلينا عن كيف نستطيع استخدام املوارد مبزيد من الكفاءة اعتماداً على الساتلية وخدمات استكشاف األرض باستخدام السواتل”.
كذلك ،يدرس قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل
احللول اليت تقدموها لنا .حتدثوا إلينا عن كيف نستطيع أن حنقق ما هو
لالتصاالت ) ،(ITU-Tباالشرتاك مع اللجنة األوقيانوغرافية الدولية
أكثر مبا هو أقل”.
ِ
التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )(UNESCO/IOC
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ) (WMOإمكانية استعمال الكبالت
الرصد البيئي والحد من مخاطر الكوارث
اعرتف مؤمتر ريو 20+بأمهية نظم اإلنذار املبكر كجزء من احلد البحرية يف مراقبة املناخ والتحذير من الكوارث (انظر املقالة على
من خماطر الكوارث على مجيع املستويات بشكل فعال كي ميكن الصفحات ْ.)83-79
ويف نفس الوقت ،تعمل جلنة الدراسات  5وجلنة الدراسات 1
تقليل األضرار االقتصادية واالجتماعية ،مبا يف ذلك فقدان احلياة
البشرية .وقد اعرتف املؤمتر أيضاً بأمهية عمليات التقييم الشامل لقطاع تقييس االتصاالت على حتديد أفضل املمارسات ملساعدة
للمخاطر وتقاسم املعرفة واملعلومات ،مبا يف ذلك املعلومات اجلغرافية البلدان وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التكيف مع
آثار تغري املناخ.
املكانية اليت ميكن االعتماد عليها.
ويؤكد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد،
ومن الواضح أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقوم بدور
أساسي يف تقاسم معلومات املناخ والطقس ونظم التنبؤ واإلنذار على أمهية هذا الدور بقوله“ :يف عامل اليوم ،تعزز تكنولوجيا
املبكر .وقد دعا املؤمتر الدول واملنظمات املعنية إىل التعاون يف تقاسم املعلومات واالتصاالت تنمية أي شيء وميكنها أن تقدِّم طرقاً لتعزيز
النمو االقتصادي مع ضمان االستدامة يف نفس الوقت”.
املعلومات والتنبؤات ونظم اإلنذار املبكر ذات الصلة.
ويشري فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل أن
“املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ) ،2012 (WRC 12الذي
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تحسين قدرة النظم التعليمية

يعد النفاذ إىل املوارد التعليمية أحد البنود الرئيسية على جدول
أعمال مؤمتر ريو ،20+شأنه شأن زيادة العمل على النهوض ببحوث
العلوم والتكنولوجيا – مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
حراس املستقبل ،ورأى أن
وقد اعرتف املؤمتر بأن األجيال الشابة هم َّ
هناك حاجة إىل تعليم من نوعية أفضل بعد املستوى االبتدائي وزيادة
القدرة على احلصول على ذلك التعليم.
وقرر املؤمتر حتسني قدرة النظم التعليمية على إعداد أفراد قادرين
على مواصلة السعي من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك من
خالل االهتمام بتدريب املدرسني ،ووضع مناهج تغطي االستدامة،
ووضع برامج تدريبية إلعداد التالميذ للعمل يف اجملاالت املتصلة
باالستدامة وزيادة االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كأداة للدراسة.
واعرتف املؤمتر بأمهية تقوية القدرات الوطنية والعلمية والتكنولوجية
من أجل حتقيق التنمية املستدامة .وحتقيقاً هلذه الغاية ،أعرب املؤمتر
عن تأييده لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية لكل من النساء
والرجال باعتبارهم مسامهني يف التنمية املستدامة ومستفيدين منها..

المساواة في حقوق الحصول على الموارد االقتصادية

أكد املشاركون يف مؤمتر ريو 20+التزامهم بتمكني النساء من
حقوق وفرص متساوية يف اختاذ القرارات السياسية واالقتصادية
وىف ختصيص املوارد ،وتعهدوا بإزالة أي حواجز حتول دون النساء
واملشاركة الكاملة يف النشاط االقتصادي.
وأعلنوا عن عزمهم إجراء اإلصالحات التشريعية واإلدارية اليت
تعطي للنساء حقوقاً متساوية مع الرجال يف املوارد االقتصادية ،مبا يف
ذلك احلصول على التكنولوجيا اجلديدة املناسبة.
ويعد تشغيل النساء من العناصر شديدة األمهية يف استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تشجيع التنمية املستدامة .وهذا
ما أشار إليه السيد بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة هذا
العام مبناسبة االحتفال باليوم العاملي جملتمع االتصاالت واملعلومات.

األمن الغذائي ،والتغذية والزراعة المستدامة

دعا مؤمتر ريو 20+إىل حتسني اإلنتاجية الزراعية واالستدامة من
خالل التشارك الطوعي يف املعرفة واملمارسات اجليدة .كما دعا
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املؤمتر مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل زيادة التنسيق فيما بينها
واإلسراع بتنفيذ األولويات اخلمس اليت ِ
اتفق عليها يف برنامج عمل
أملا آتا واألولويات املنصوص عليها يف إعالن منتصف املدة.
وينبغي على وجه اخلصوص بذل جهود لبناء وحتسني مرافق
النقل والتخزين ،وكذلك الستكمال احللقات املفقودة ،وحتسني البنية
التحتية لالتصاالت والطاقة ،كي ميكن دعم التنمية املستدامة يف
مجيع أحناء العامل.
ومن الواضح أن إنتاجية األنشطة الريفية وكفاءهتا تزدادان إذا
استطاع املزارعون وصغار أصحاب احليازات الصغرية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهذا يصدق بكل تأكيد على
الكثريين من أصحاب املزارع ،واملعنيني باستغالل مصايد األمساك
والغابات .فلما كانت هذه الفئات تعمل يومياً يف حقول وحبريات
ومزارع توجد يف مناطق نائية ،فإهنم يكونون حتت رمحة التغريات
اليت تطرأ على الطقس .وعلى املستوى العام ،يُثبِت نظام معلومات
األسواق الزراعية الذي استحدثته منظمة األغذية والزراعة جدواه
بالنسبة لقطاع األعمال وللحكومات.
بيد أن الزراعة تتغري على مستوى القاعدة .ففي إثيوبيا ،على
سبيل املثال ،أصبح بوسع األنشطة الزراعية الصغرية ألول مرة النفاذ
غلى خدمة معلومات السوق ،اليت تُرسل رسائل نصية تتضمن
معلومات عن أسعار السوق بالنسبة ملنتجاهتم ،وعن التنبؤات اجلوية
وتوافر األمسدة .وقد أعطيت للبعض أجهزة لشحن بطاريات اهلواتف
املتنقلة تعمل بالطاقة الشمسية من السهل استخدامها.

التمهيد لمؤتمر ريو – 20+إعالن مونتريال
يتوخى االعتماد على التكنولوجيا الرفيعة
في مواجهة تغير المناخ

توصل املندوبون يف الندوة السابعة اليت نظمها االحتاد الدويل
لالتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والبيئة وتغري
املناخ ،اليت عُ ِقدت يف الفرتة  31-29مايو  2012يف مونرتيال ،كندا،
قبل شهر من انعقاد مؤمتر ريو ،20+إىل اتفاقات يف جماالت مماثلة.
فقد اعرتفوا يف إعالن مونرتيال بالفرص اهلائلة اليت تتيحها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وركزوا على سبعة جماالت رئيسية هي :محاية
البيئة؛ والقياسات الذكية؛ والتكيف مع الكوارث الطبيعية ومواجهتها؛
والتخفيف من حدة تغري املناخ؛ وزيادة الوعي وبناء القدرات؛
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واإلدارة الذكية للمخلفات وإعادة تدويرها؛ وإقامة الشراكات يف جمال
االستدامة البيئية.
ويشجع اإلعالن شركات تصنيع األجهزة على استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف جعل منتجاهتا من السهل تعديلها حبيث ال
يصبح من الضروري استبدال األجهزة بالكامل ،وأن تأخذ يف االعتبار
كيف ميكن إعادة تدوير مكونات األجهزة .وإعادة تدوير املخلفات
اإللكرتونية وتقدمي حوافز خلطط استعادة املخلفات اإللكرتونية،
ليست إال بعض النُهج اليت يتم التشجيع عليها.
ويدعو اإلعالن إىل انتهاج سياسات متكينية لتشجيع االستثمار
يف التكنولوجيات الذكية والنظيفة القائمة على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كطريقة للتشجيع على قيام اقتصاد عاملي غري ضار
بالبيئة .كما يعرتف اإلعالن جبدوى الطرق اليت يطبقها االحتاد الدويل
لالتصاالت لقياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويوصي
بزيادة االهتمام بالبحث والتطوير يف جمال استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف رصد آثار تغري املناخ والتخفيف من حدهتا
والتكيف معها.
وتشرح سيلفيا جوزمان آرانيا ،مديرة االستدامة بشركة تليفونيكا
– وهي إحدى شركات االتصاالت الدولية اإلسبانية الرئيسية – أن
الشركة وقعت على اإلعالن كجزء من االسرتاتيجية اليت تطبقها يف

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري الضارة بالبيئة لتشجيع
الكفاءة اإليكولوجية على املستوى الداخلي وذلك للمساعدة يف
إقامة اقتصاد منخفض الكربون يقوم على منتجات وخدمات تعود
بالفائدة على مجيع القطاعات .وهذا االلتزام يقابله التزام مماثل من
جانب أعضاء كثريين آخرين يف االحتاد الدويل لالتصاالت.
كذلك تؤيد الرابطة األوروبية لشركات شبكات االتصاالت
) (ETNOإعالن مونرتيال .ويقول دانيلو ريفا ،رئيس فريق العمل املعين
باملسؤولية العامة بالرابطة “إن النمو غري املسبوق يف حركة البيانات
ميثل حتدياً كبرياً بالنسبة لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نفسها وهذا يقتضي احلد من االنبعاثات الصادرة عنها”.

المجلس يتطلع إلى األمام
دور االتحاد الدولي لالتصاالت في تنفيذ قرارات
مؤتمر ري ــو20+
رحب جملس االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف يوليو  ،2012أي
ّ
بعد فرتة قصرية من انعقاد مؤمتر ريو ،20+بتجدد االلتزام السياسي
بالعمل على حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ،كما هو
منصوص عليه يف تقرير “املستقبل الذي نصبو إليه” .وقد وافق
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اجمللس على القرار  1353الذي ينص على الشروع يف عملية دمج
املبادئ الرئيسية للتنمية املستدامة املنصوص عليها يف تقرير “املستقبل
الذي نصبو إليه” يف أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت .والغرض من
ذلك هو التوسع يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
تعزيز التكامل بني اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية
املستدامة.
ويطلب القرار الذي حيمل عنوان “دور االحتاد الدويل لالتصاالت
يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2012
(ريو ،)20+من أمانة االحتاد عرض نتائج مؤمتر ريو 20+يف اجتماعات
ومؤمترات االحتاد الرئيسية املقبلة ،وعلى أعضاء االحتاد ،واجلهات
األخرى صاحبة املصلحة يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
ويدعو القرار أمانة االحتاد إىل إعداد تقرير يشتمل على حتليل
لنتائج مؤمتر ريو 20+ويـُربز ما يرتتب عليها من آثار بالنسبة لالحتاد.
وينبغي أن يشري هذا التقرير إىل القرارات السابقة اخلاصة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ اليت قد يكون من الالزم أن تحُ دِّثها
مؤمترات االحتاد املقبلة يف ضوء نتائج مؤمتر ريو .20+كما ينبغي
أن يتضمن التقرير اإلجراءات اليت يتعني على االحتاد اختاذها لدعم
البلدان النامية لتعميم التنمية املستدامة يف براجمه وأنشطته واسرتاتيجياته
وعمليات اختاذ القرارات ولتحسني األثر البيئي للمنظمة .كما ينبغي
أن يلقي التقرير الضوء على املبادرات اجلديدة اليت ينبغي أن ي ِ
قدم
ُ
عليها االحتاد لدعم البلدان النامية لتحقيق التنمية املستدامة من خالل
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
مث يشري القرار  1353إىل املبادئ واإلجراءات العديدة املتصلة
باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشجيع التنمية
املستدامة املبينة يف الوثائق اليت أسفرت عنها القمة العاملية جملتمع
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املعلومات ) ،(WSISوهي تشمل إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل
جنيف اللذين اعتمدا يف عام  ،2003والتزام تونس وبرنامج عمل
تونس بشأن جمتمع املعلومات اللذين اعتمدا يف عام  .2005ويدعو
القرار إىل مراعاة دور االحتاد يف االستعراض الشامل لنتائج القمة
العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات ) (WSIS+10لضمان إدراج
نتائج مؤمتر ريو 20+يف عملية االستعراض وتنفيذها.
واملطلوب من األمني العام لالحتاد ومن مديري املكاتب الثالثة
(االتصاالت الراديوية ،وتقييس االتصاالت ،وتنمية االتصاالت)
دعوة فريق عمل األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات )(UNGIS
للمسامهة يف زيادة تعميم األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة من خالل
الفعال بني املسائل السياسية اجلوهرية املتعلقة بتنمية جمتمع
التنسيق ّ
املعلومات وتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات .وفريق عمل
األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات هو آلية مشرتكة بني الوكاالت
تقوم بتنسيق سياسة األمم املتحدة املتصلة بتنفيذ خطة عمل جنيف
الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات وبرنامج عمل تونس
اخلاص مبجتمع املعلومات .وقد توىل االحتاد رئاسة فريق عمل األمم
املتحدة املعين مبجتمع املعلومات يف الفرتة ما بني  2010و.2012
كذلك يطلب القرار من األمني العام ومن مديري املكاتب الثالثة
االضطالع بدور نشط يف أنشطة املتابعة ذات الصلة مبؤمتر ريو،20+
وتوفري املدخالت واخلربات إىل مجيع املنتديات اخلارجية واهليئات
احلكومية الدولية ذات الصلة ،وتقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد
عن مدى التقدم يف تنفيذ هذا القرار.
وأخرياً ،يدعو القرار أعضاء االحتاد إىل املسامهة يف األنشطة
املشار إليها يف هذا القرار واملضي يف دمج التنمية املستدامة يف
املنظمات التابعة هلا ويف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ككل.

الشـبك ــات الـذكي ــة
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الشبكات الذكية
تعزيز كفاءة استهالك الطاقة

تعزيزكفاءة استهالك الطاقة عن طريق الشبكات الذكية
طاقة إضافية ونظيفة بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

شبكات الطاقة الذكية تستوعب مصادر الطاقة املتجددة وتساعد على احلد من الفاقد
يساعد إنتاج الطاقة المتجددة على
التقليل من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري .ومع ذلك ،فعلى الرغم من
أن الطاقة الكهربائية المائية وطاقة الكتلة
الحيوية يمكن نقلهما ويمكن إنتاجهما
عند الحاجة ،فإن طاقة الرياح والطاقة
الشمسية غير ثابتتين وبالتالي ال يمكن
التنبؤ بهما.
وقد صدر تقرير جديد بعنوان “تعزيز
كفاءة استهالك الطاقة عن طريق شبكات
الطاقة الذكية” يوضحكيف تساعد تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت )(ICTيف التخفيف من
تغري املناخ عن طريق بناء نظام للطاقة كفء
وميكن التحكم فيه بطريقة أفضل .وقد مت
إعداد هذا التقرير بتكليف من االحتاد الدويل
لالتصاالت يف سبيل دعم “السنة الدولية
للطاقة املستدامة للجميع” ،كما أنه جزء
من أنشطة قطاع تقييس االتصاالت املتصلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ.

ما هي شبكة الطاقة الذكية؟

شبكة الطاقة الذكية هي شبكة كهرباء
تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف مجع املعلومات من املوردين واملستهلكني
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“إن جتشم عناء احلد من
استهالك أجهزة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للطاقة
نشاط جدير باالهتمام.
ومع ذلك ،ينبغي أن تتجنب
اجلهات املعنية بتطوير
الشبكات الذكية نشر معدات
وجتهيزات تؤدي إىل زيادة
انبعاثات غازات االحتباس
احلراري”.
فرانكو دافويل ،األستاذ جبامعة
جنوا ،إيطاليا
والتصرف على أساسها بطريقة أوتوماتيكية.
وهذا يسمح باستيعاب الطاقة املستمدة من
مصادر الطاقة املتجددة اليت ال ميكن التنبؤ
هبا فضالً عن كوهنا غري متواصلة ،كما
يسمح بتوزيع الطاقة مبزيد من الكفاءة.
وتستطيع الشبكة الذكية توصيل الكهرباء
بشكل أجدى من حيث التكلفة مع احلد
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
ومتثل الشبكة الذكية فرصة للتمكني من

كهربة البلدان النامية اليت ما يزال احلصول
فيها على الكهرباء حمدوداً للغاية.
وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
احلالية يف حد ذاهتا هلا تأثري ملموس ،وخصوصاً
يف القطاع املنزيل .ومن املتوقع أن يزداد هذا
األثر خالل السنوات املقبلة .وسوف يؤدي
توزيع أجهزة االستشعار ،ومعدات وجتهيزات
الشبكات ،وأجهزة احلوسبة والتنفيذ إىل زيادة
الطلب على الطاقة.
ويقول فرانكو دافويل ،األستاذ جبامعة
جنوا ،إيطاليا  -وأحد واضعي التقرير –
“إن جتشم عناء احلد من استهالك أجهزة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطاقة
نشاط جدير باالهتمام .ومع ذلك ،ينبغي
أن تتجنب اجلهات املعنية بتطوير الشبكات
نشر معدات وجتهيزات تؤدي إىل زيادة
انبعاثات غازات االحتباس احلراري.”.

البنية التحتية للطاقة – مصدر رئيسي
لغاز االحتباس الحراري

توليد الكهرباء واحلرارة من األنشطة
الرئيسية اليت تؤدي إىل زيادة انبعاثات
غازات االحتباس احلراري ،ومن املتوقع
أن تزداد .وجيري توليد معظم الكهرباء يف

الشبكات الذكية
تعزيز كفاءة استهالك الطاقة

AFP

الوقت احلاضر من حمطات توليد الكهرباء الكبرية اليت تعمل بالوقود
األحفوري.
ويقول فالفيو كيوشييت ،من شركة االتصاالت اإليطالية“ ،إن
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمامها فرص هائلة
لتوفري الطاقة واحلد من العادم .ومن أوضح الفرص يف هذا السياق
االستفادة من ختزين الطاقة واستعمال املولدات يف حالة وجود نقص
نسيب للخيارات اخلاصة بتخزين الطاقة إلدارة عدم التوازن بني العرض
والطلب .وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا تحُ دثه من تأثري
ضخم على الطاقة أن تقوم بدور نشط يف تطوير الشبكات الذكية،
وخصوصاً يف االستجابة للطلب”.

مبادرات من جميع أنحاء العالم

انطلقت املبادرة الوزارية اخلاصة بالطاقة النظيفة يف  2010وهي
جتمع بني جهود  23حكومة لزيادة كفاءة استهالك الطاقة ،والتوسع يف
إمدادات الطاقة النظيفة وحتسني احلصول عليها .وتُ ِّروج شبكة العمل
الدولية اخلاصة بالشبكات الذكية لشراكة عاملية بشأن الشبكات
الذكية ،مع الرتكيز على السياسات ،واملعايري واللوائح ،والتمويل ومناذج
العمل ،والتكنولوجيا وتطوير النظم ،وإشراك املستعملني واملستهلكني،
واملهارات واملعارف اليت تتمتع هبا قوة العمل.

وتعكف املفوضية األوروبية منذ  2006على وضع خطة
اسرتاتيجية أوروبية لتكنولوجيا الطاقة ،بالتعاون مع اجلماعات املهتمة
بالصناعة والبحوث .وترى اخلطة أن عدداً من العناصر ميكن أن
يكون هلا تأثري قوي على احلد من بصمة الكربون يف أوروبا ،وهذه
العناصر هي :اهلواء ،والشمس ،وشبكات الكهرباء ،والطاقة احليوية،
وامتصاص الكربون وختزينه ،والطاقة النووية املستدامة ،وخاليا الوقود
واهليدروجني ،واملدن الذكية.
ويف الواليات املتحدة ،حددت احلكومة احلالية رؤية ملضاعفة
استعمال الطاقة النظيفة حبلول سنة  ،2035وتشغيل مليون سيارةكهربائية
على الطرق حبلول سنة  2015بغية ضمان إمدادات الطاقة يف املستقبل.
ويدعو قانون استقالل وأمن الطاقة الصادر يف  2007إىل وضع سياسات
واختاذ مبادرات لتحديث شبكات النقل والتوزيع.
وتشجع اليابان على استعمال مصادر الطاقة املتجددة ،وإقامة
بنية حتتية لتشغيل املركبات الكهربائية واستحداث خدمات جديدة يف
شبكات الكهرباء الذكية.
ِ
ويف إطار خطة احلوافز ،بدأت الصني يف  2008تُنفق استثمارات
كبرية يف حتسني قدرة شبكات الكهرباء وإمكانية االعتماد عليها .وال بد
أن ذلك سيمكن من دمج مصادر الطاقة املتجددة يف شبكة الكهرباء
وحتسنيكفاءة استهالك الطاقة.

أخبار االحتاد   2012 | 7 سبتمرب

2012

41

الشبكات الذكية
تعزيز كفاءة استهالك الطاقة

وتركز مجهورية كوريا على رصد الطاقة وزيادة اإلنتاج من املصادر
غري الضارة بالبيئة.

نحو شبكات طاقة “ذكية”

إن استعمال مصادر الطاقة املتجددة ،يزيد من صعوبة التنبؤ بأنظمة
الطاقة .وهذا يعين أن مصادر الطاقة املتجددة تتطلب قدرة جديدة للرصد
والتحكم ،وهذا ما تستطيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفريه.
واهلدف من ذلك هو حتويل هيكل التوجيه والتحكم يف الشبكة التقليدية
إىل شبكة ذكية تفاعلية تعتمد على االتصاالت (انظر الشكل).
وعلى حد تعبري كارلو تورنيللي ،وجانلوجيي بروسريبيو ،من شركة
البحث عن نظام للطاقة ) ،(RSE SpAميالنو“ :متثل وظائف الرصد
والتحكم املوسعة ،اليت ِ
أدخلت باستعمال األجهزة الذكية وشبكة

الشعـريــة ،لب القــدرة الـذكيــة اجلـديــدة اليت أضيفت
االتصــاالت َ
إىل الشبكــة”.
كم عدد العقد اليت تقوم عليها الشبكة الذكية ،وماذا ستكون عليه
بصمة الطاقة املرتتبة عليها؟ تُقدِّم إيطاليا  -اليت متثل حنو  10يف املائة من
سكان أوروبا واستهالكها من الطاقة الكهربائية – األساس لتقدير ذلك
ألن شركة االتصاالت اإليطالية أعلنت تفاصيل املعلومات اخلاصة ببصمة
طاقة القطاعات املختلفة لشبكتها.
ويبلغ عدد سكان إيطاليا  60مليون نسمة ،وتبلغ مساحتها
 301 000كيلومرت مربع ،وتضم حنو  8 000بلدية .ويوجد أكثر من 30
مليون مشرتك يف اخلدمات اإللكرتونية وما يقرب من  20مليون مشرتك
يف خدمات االتصاالت الثابتة.
ويبلغ استهالك الطاقة الكهربائية يف إيطاليا  317تريا وات/ساعة
يف السنة .ويتم توليد اجلانب األكرب من الطاقة من حنو مائة حمطة

التحول من بنية الشبكات التقليدية إىل الشبكات الذكية
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة(
ﺟﻬﺔ ﺗﻮﻓﲑ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻴﺎر
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻋﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ

اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻋﻤﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﲣﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻋﻤﻴﻞ ﲡﺎري

ﳏﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ

ﳏﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
ﲣﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻨﺰﱄ

ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻨﺰﱄ

املصدر.IEA :
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كبرية لتوليد الطاقة وحنو  4 000حمطة توليد
تقليدية صغرية (تستخدم الطاقة احلرارية أو
املائية) .وتتدفق الطاقة عرب خطوط اجلهد
العايل اليت تربطها مئات احملطات الفرعية
للجهد العايل بنحو  3 000حمطة فرعية
للجهد العايل أو املتوسط ،ومن مث بأكثر من
 400 000حمطة فرعية للجهد العايل أو
املتوسط .وقد مت تركيب أكثر من  30مليون
عداد ذكي أوتوماتيكي يف أماكن إقامة
املستهلكني.
ويضيف باولو جيما ،كبري اخلرباء
بشركة هواوي العاملية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت “إن التكنولوجيا الذكية اليت
ِ
أدخلت لتحسني كفاءة الشبكة الكهربائية
وحتقيق التوازن بني العرض والطلب ،تقلل من
احلاجة إىل وجود مولدات طاقة احتياطية.
كذلك ،فإن إدارة الطلب وحتسني أنظمة
التخزين توفر املرونة الالزمة إلدارة مصادر
الطاقة املتجددة غري املتواصلة”.

“إن التكنولوجيا الذكية
اليت ِ
أدخلت لتحسني كفاءة
الشبكات الكهربائية وحتقيق
التوازن بني العرض والطلب،
تقلل من احلاجة إىل وجود
مولدات طاقة احتياطية.
كذلك ،فإن إدارة الطلب
وحتسني أنظمة التخزين
توفر املرونة الالزمة إلدارة
مصادر الطاقة املتجددة غري
املتواصلة”.
باولو جيما ،كبري اخلرباء بشركة
هواوي العاملية

اليت تستعملها املركبات الكهربائية املوصولة
بـالشبك ــة.
وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار األثر املتوقع
تدفق الطاقة في اتجاهين
قطاع التوزيع ،الذي يوصل الطاقة إىل للمركبات الكهربائية املوصولة بالتيار على
املستعملني النهائيني ،هو القطاع األكثر تأثراً ختزين الطاقة .إذ أن قدرهتا الكبرية على ختزين
بالتوسع يف الشبكة الذكية .وتنحصر املهمة الطاقة توفر مصدراً حمتمالً كبرياً للطاقة بالنسبة
هنا يف دمج املولدات الصغرية واملتوسطة وإدارة للشبكة .ففي أثناء املوجة الكبرية األوىل
تدفق الطاقة يف اجتاهني يف شبكة مصممة لتسويق املركبات الكهربائية على مستوى
جتاري ،تدار املركبات الكهربائية املوصولة
لتدفق يف اجتاه واحد.
وتُستعمل قناة التوصيل اجلديد هذه اليت بالتيار واملركبات الكهربائية اهلجني املوصولة
تعمل يف اجتاهني مع العمالء يف مجع البيانات بالتيار على أساس أهنا أمحال مرنة نظراً للقيود
ونقل املعلومات ،مبا يسمح بالتجاوب يف التقنية الفعلية اخلاصة هبذه املركبات.
وسوف يتطلب دمج املركبات الكهربائية
الوقت احلقيقي مع ظروف الشبكة من
خالل آلية تسعري ديناميكية وإدارة الطلب .معلومات من أجل إدارة عمليات الشحن
وميكن اللجوء إىل ذلك إلبالغ قطاعات والتفريغ بالشكل الذي يليب األمحال املتغرية
توريد الكهرباء ،على سبيل املثال ،باستعمال على الشبكة؛ ويشمل ذلك وقف أو ختفيض
أجهزة معينة للطاقة ومكان مصدر الطاقة نسبة الرسوم بل واسرتداد الطاقة أثناء

األحداث احلرجة اليت تتعرض هلا الشبكة.
وبطبيعة احلال ،سوف يتعني على أصحاب
املركبات أن يوافقوا على استخدام سياراهتم
هبذه الطريقة .وتعد احلوافز االقتصادية
والتسعري يف الوقت احلقيقي من الوسائل
الواقعية إلشراك العمالء يف إدارة الطاقة.

االستفادة من تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في إدارة الشبكة

سوف يتطلب جعل الشبكة أكثر ذكاء
إدخال ابتكارات للتعامل مع االتصاالت
املوروثة والبنية التحتية الكهربائية – يف ترتيب
هرمي حيركه الطلب .وقد است ِ
خدمت البنية
ُ
التحتية لالتصاالت حىت اآلن يف اجلزء العلوي
من الرتتيب اهلرمي الكهربائي من حمطات التوليد
واحملطات الفرعية واستخدامات الشبكات
املخصصة مثل شبكات ترحيل البث اإلذاعي.
ومن ناحية أخرى ،سيتعني أن تربط
شبكات املستقبل بني عدد ضخم من أجهزة
االستشعار والعدادات الذكية يف قطاع التوزيع،
واملواقع واملنازل اليت تستخدم موارد الطاقة
املوزعة بغية دعم الطلب واالستجابة للطلب،
والتطبيقات اخلاصة بالطاقة املوزعة .وسوف
يُنتِج ذلككمياتكبرية ومتزايدة من املعلومات
الالزمة إلدارة الشبكة.
وهذه اخللطة املتنوعة من التطبيقات
وشركات توفري الكهرباء على شبكة التوزيع
املتصلة بالشبكة الذكية تتطلب بنية خدمية.
وسوف يكون من الالزم االستفادة من
تكنولوجيات نقل التيار ،وأمتتة املنازل وقدرة
اجلزيئات املشحونة بالكهرباء على االنتقال.
وتعد األجهزة املنزلية وغريها من األجهزة
املركـَّبة يف املباين ُمسرفة يف استهالك الطاقة،
ُ
إما بسبب طريقة استعماهلا أو لعدم وجود
معايري كافية لتحقيق الكفاءة ،وهذا ما ينبغي
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إدخال املزيد من التحسينات عليه .وسوف
يزيد استعمال الشبكات املنزلية وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املستعملة يف إدارة
الطاقة من االستهالك ،على الرغم من وجود
مفاضالت يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصــاالت.
ويهيمن النظام الالسلكي على الشبكات
املنزلية ،ولكن تنفيذه مكلـِّف نسبياً ويتطلب
طاقة كبرية جداً تسمح للبطاريات بالعمل يف
حالة تطبيقات التحكم عن �بُْعد منخفضة
التكلفة .وتُستعمل تكنولوجيا بلوتوث الراديوية
يف بعض األجهزة الطرفية املستعملة يف التحكم
عن �بُْعد وبعض احلواسيب الشخصية ،وإنكان
من عيوهبا أن النظام الالسلكي مـُكلِّف نسبياً
كما أهنا تتطلب أن تكون البطاريات قادرة
على العمل لفرتات طويلة.
وبــروتــوكــول  Z-Waveه ــو بــروتــوك ــول
لالتصاالت الالسلكية مصمم لتطبيقات
التحكم عن �بُْعد يف املنازل والبيئات
التجارية .ويكون هذا الربوتوكول مثبتاً أو يتم
تثبيته يف األجهزة والنظم اإللكرتونية ،مثل
أجهزة اإلضاءة ،والتحكم يف النفاذ ،ونظم
التسلية واألجهزة املنزلية .وعلى النقيض من
تكنولوجيات الشبكات الالسلكية األخرى،
مثل البلوتوث والشبكات احمللية الالسلكية،
يتميز بروتوكول  Z-Waveوتكنولوجيا ZigBee
(وهي تكنولوجيا ال سلكية قصرية املدى) بأن
استهالكهما للطاقة أقل كما أن معدالت
نقل البيانات أبطأ.
وقد أثبتت شبكات خطوط الطاقة أهنا
تكنولوجيا ميكن االعتماد عليها يف توزيع الفيديو
عايل الوضوح ألغراض التسلية ،واأللعاب،
والنفاذ إىل اإلنرتنت وغري ذلك من التطبيقات
يف املنازل .ويتعني على املنتجني الرتكيز على
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“وتعد األجهزة املنزلية وغريها
من األجهزة املركبة يف املباين
مسرفة يف ُ
استهالك الطاقة،
ُ
إما بسبب طريقة استعماهلا
أو لعدم وجود معايري كافية
لتحقيق الكفاءة ،وهذا جمال
ينبغي إدخال املزيد من
التحسينات عليه”...
مالكومل جونسون ،مدير مكتب
تقييس االتصاالت ،االحتاد الدويل
لالتصاالت

الوصول باستهالك الطاقة إىل احلد األمثل ألن
االستهالك ما زال مرتفعاً بشكل ملحوظ.
وسوف تسمح هذه التكنولوجيا يف حالة املعدل
املنخفض وعرض النطاق املنخفض للشبكات
املنزلية بالتواصل مع عدادات الكهرباء الذكية،
وتتيح للمستهلكني القدرة على متابعة وإدارة
استهالكهم من الكهرباء.
وميكن التوسع يف توفري الوصالت التبادلية
للتمكني من حتقيق االتصال األمثل بني عدادات
الكهرباء واملستعملني .ومن بني املبادرات اليت
ِ
اختذت يف هذا اجملال ( ITU-T G.hnالتوصيات
 ،ITU-T G.9964-G.9960باإلضافة إىل آلية
التعايش املبينة يف التوصية ،)ITU-T G.9972
و( ITU-T G.hnemالتوصيتان ITU-T G.9955
و ،)ITU-T G.9956و ،IEEE 1901والوسائط
املتعددة على معيار  Coax Allianceالعاملي،
والرابطة العاملية خلطوط الطاقة.

وحتدد معايري ( G.hnemالتوصيتان
 ITU-T G.9955و ،)ITU-T G.9956على وجه
اخلصوص ،جمموعة من ثالثة معايري للجيل
التايل من اتصاالت خطوط الطاقة ضيقة
النطاق .وتتناول التوصيتان االتصاالت يف
الداخل واخلارج على خطوط اجلهد املنخفض،
وخطوط اجلهد املتوسط ،ومن خالل حتويل
اجلهد املنخفض إىل جهد متوسط واجلهد
املتوسط إىل جهد منخفض ،يف اتصاالت
املناطق احلضرية واتصاالت املسافات البعيدة
يف املناطق الريفية .كما تتناول التوصيتان
تطبيقات التوصيل بني الشبكة والعدادات،
والبنية التحتية للعدادات املتقدمة وغري ذلك
من تطبيقات الشبكات الذكية األخرى مثل
شحن املركبات الكهربائية ،وأمتتة املنازل
واالتصاالت على الشبكات املنزلية .ويشمل
املعياران التوافق الكهرمغنطيسي وتقنيات
التخفيف ،اليت مت حتديدها بالتعاون مع قطاع
االتصاالت الراديوية .ومها يضمنان درجة عالية
من التوافق مع خدمات االتصاالت الراديوية
ومحاية هذه اخلدمات من انبعاثات التوصيل
على خطوط الطاقة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تعكف جلنة الدراسات
 5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت على وضع
منهجية لتقييم األثر البيئي ملشروعات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وسوف حتدد هذه
التوصية املبادئ واملتطلبات والطرق الالزمة
لتقدير انبعاثات غازات االحتباس احلراري
ورصدها واإلبالغ عنها واحلد منها ،والتوفري
يف استهالك الطاقة ،وحتسني كفاءة استهالك
الطاقة بفضل مشروعات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مثل الشبكة الذكية.
وفيما يتصل باحملطات الفرعية للجهد
املتوسط واجلهد املنخفض ،فلن تكون

الشبكات الذكية
تعزيز كفاءة استهالك الطاقة

الوصالت الالسلكية احلالية كافية لتلبية متطلبات زيادة جودة اخلدمة
وحمِ ل احلركة عن طريق القياس وعن طريق التحكم ورصد املعلومات
املتدفقة حول البنية التحتية للتحكم يف الشبكة الذكية .وسيكون من
الالزم رفع مستوى احملطات الفرعية إىل مستوى اجليل الثالث (االتصاالت
املتنقلة الدولية –  )2000مث إىل مستوى اجليل الرابع (االتصاالت املتنقلة
الدولية املتقدمة) أو التكنولوجيات السلكية.
ومن الالزم إصدار توجيهات معيارية تتضمن املبادئ التوجيهية
اخلاصة بالتصميم ومتطلبات التوفري يف الطاقة للجيل التايل من أجهزة
وجتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وينبغي أن يقوم قطاع
تقييس االتصاالت هبذه املهمة من خالل نشاط التنسيق املشرتك اخلاص
بالشبكات الذكية والشبكات املنزلية ،وجلنة الدراسات  5التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت (البيئة وتغري املناخ) ،يف تعاون مع أجهزة التقييس
الرئيسية يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملاالت
الكهربائية.

توقعات الطاقة – إفريقيا وما وراءها

Thinkstock

ميكن أن تقوم الشبكات الذكية بدور مهم يف نشر البنية التحتية
الكهربائية اجلديدة يف البلدان النامية واالقتصادات الناشئة عن طريق زيادة
كفاءة التشغيل وخفض التكاليف .ومع ذلك ،فإن السبب الذي يدعو
البلدان النامية إىل بناء شبكة ذكية هو إدارة الطلب يف فرتات الذروة
واحليلولة دون سرقة التيار الكهربائي وليس حتقيق األهداف البيئية.
ومتثل الطاقة الكهربائية املائية يف إفريقيا جنوب الصحراء يف الوقت
احلاضر  45يف املائة من الطاقة الكهربائية املولـَّدة .وهذا ميثل نسبة ضئيلة
فقط من اإلمكانيات اهلائلة اليت ميكن استغالهلا جتارياً .كذلك تتمتع
إفريقيا بإمكانيات هائلة يف جمال توليد الطاقة الشمسية .ولكن استغالل
هذه املوارد يتطلب استثمارات ضخمة يف حمطات توليد الطاقة ومد
شبكات الكهرباء .وتعد مؤسسة  DESERTECومشروعها املسمى TuNur
يف تنزانيا مثاالً طيباً على استغالل الطاقة الشمسية يف إفريقيا.
ومن املرجح أن تكون الطاقة الالمركزية ،اليت غالباً ما تقوم على
أساس مصادر الطاقة املتجددة ،من املكونات املهمة يف أي توسع كبري
يف احلصول على الطاقة ،وخصوصاً يف املناطق الريفية والنائية .ومع ذلك،
فإن االستثمارات األولية املرتفعة الالزمة لتوليد الطاقة غري الضارة بالبيئة
(مقارنة بتوليد الطاقة باستعمال الوقود األحفوري) يف كثري من البلدان
النامية قد متثل عائقاً أمام انتشار االستفادة من مصادر الطاقة املتجددة.
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لا تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تاقيبطت لاجم يف تالاصتالل يلودلا داحتالا اهمظني يتلا ةيناثلا ةقباسملا

المسابقة الثانية التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت في مجال
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المراعية للبيئة

تطبيق “الكهرباء االجتماعية” يفوز باجلائزة األوىل
فاز  ،Andeas Kamilarisالذي يدرس للحصول على درجة الدكتوراه
من جامعة قربص ،باجلائزة األوىل على اقرتاحه بشأن “الكهرباء
االجتماعية” يف إطار املسابقة الثانية اليت ينظمها االحتاد الدويل
لالتصاالت يف جمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املراعية للبيئة .ومينح هذا التطبيق املنشور على موقع فيسبوك ميزة
تنافسية لقراءات العدادات الذكية عن طريق متكني املستعملني
من مقارنة استهالكهم للطاقة باستهالك أصدقائهم وأسرهتم ،أو
باستهالك جرياهنم واملتوسطات الوطنية.
وسوف يقدم مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
) (TSBباالحتاد الدويل لالتصاالت ،والسيدة ،Silvia Guzmán Araña
مديرة االستدامة والسمعة العاملية بشركة  ،Telefónicaاجلائزة األوىل
وقيمتها  3 000دوالر أمريكي للسيد  Kamilarisيف ٍ
حفل من املقرر

إقامته يف 19سبتمرب يف باريس ،فرنسا ،أثناء أسبوع املعايري املراعية
للبيئة الذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت (يف الفرتة 21-17
سبتمرب .)2012
وقد اشرتك االحتاد الدويل لالتصاالت وشركة Telefónica
يف تنظيم املسابقة للتوصل إىل أفضل األفكار وأكثرها ابتكارًا
للمساعدة يف تزويد اجلميع بالطاقة بشكل مستدام .وقد ذكر
السيد  Kamilarisيف مقابلة صحفية مع جملة أخبار االحتاد أن هدفه
كان يتمثل يف إجياد طريقة لتحديد البيانات املرجعية الستهالك
الطاقة باستعمال العدادات الذكية (انظر الصفحات  .)51-49وقد
رأت هيئة التحكيم – اليت كانت متثل االحتاد الدويل لالتصاالت،
و ،Telefónicaواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ) (WMOومركز
البحوث املشرتك التابع للمفوضية األوروبية – أن هذا املفهوم الذي
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حتركه دوافع اجتماعية ميثل أفضل استجابة ملوضوع املسابقة وهو
“طاقة مستدامة للجميع”.
وقد انتهى السيد  Kamilarisمن تطوير هذا التطبيق بالكامل تقريباً،
وسوف يعرض بياناً عملياً يوضح استخدامه أثناء أسبوع املعايري املراعية
للبيئة ،كما سيعرض أي نتائج أولية ملشروع “الكهرباء االجتماعية”
التجرييب املقرر إطالقه يف القريب يف أحناء قربص .وسوف توفر هيئةكهرباء
قربص اليت تدعم هذا املشروع القياسات املتصلة باستهالك الكهرباء.

جوائز فخرية
جهاز احتياطي لمراقبة األجهزة المنزلية
ُمنحت جوائز فحرية للتطبيقات الواعدة األربعة األخرى -
ومجيعها تستهدف باملثل إدارة الطاقة باستعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .فقد اقرتح  ،Gauri Dutt Sharmaمن نيودهلي ،تطبيقاً
أطلق عليه “جهاز احتياطي ملراقبة األجهزة املنزلية” .وهذا اجلهاز
يوضع يف غرفة املعيشة ويرسل إشارات
توضح األجهزة املتوقفة عن العمل واألجهزة
اليت تستهلك طاقة كهربائية .وهو يعمل عن
طريق أجهزة استشعار موصولة بكبالت
تغذية األجهزة بالطاقة.

تطبيق “”!Sure
اق ـتــرح  ،Andy Bäckerمــن إسبــاني ــا – وهو املـديــر التنفيــذي
ومـؤسس شـرك ــة  – Sustainable Referenceتطبيقاً حيمل اسم
! ،SUREيوفر نظاماً لوضع درجات لألنشطة التجارية على مجيع

املستويات حبسب سلسلة القيمة .وتُعطى نقاط الدرجات استناداً إىل
درجة االستدامة البيئية للعمليات التجارية.

التحكم في إمدادات الطاقة التناسبية ألنظمة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بالمناطق الريفية
اقرتح  ،Dr Tohru Asamiمن جامعة طوكيو ،تطبيقاً بعنوان “التحكم
يف إمدادات الطاقة التناسبية ألنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
باملناطق الريفية” .وميثل هذا التطبيق طريقة لتزويد أنظمة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت باملناطق الريفية بالطاقة باستعمال فائض الطاقة اليت
تنتجها وحدات توليد الطاقة الشمسية املصممة خلدمة حمطات القاعدة
للهواتفاملتنقلة.

نظام إلكتروني لتنظيم تزويد
األجهزة بالطاقة
قام  ،Gopal Tiwariمن معهد ساجار
اهلندي للتكنولوجيا واإلدارة ،بتطوير نظام
إلكرتوين “ ”Electrosoftلتنظيم تزويد
األجهزة الكهربائية بالطاقة ،ميكن أن تستعمله
األسر أو شركات األعمال .وهذا التطبيق
ينظم إمدادات الطاقة الكهربائية لعمليات
معينة تستخدم مستويات مرتفعة من الطاقة،
كما ينظم مواعيد العمليات املستهلِكة للطاقة
بغية احلد من الطاقة اليت تتعرض للهدر نتيجة
لألخطاء البشرية.
Thinkstock
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مقابلة بشأن تطبيق “الكهرباء االجتماعية”

حديث صحفي مع أندرياس
كاميالريس ،الفائز في
مسابقة تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
المراعية للبيئة لعام 2012
الفائز في مسابقة االتحاد الدولي لالتصاالت فيما يتعلق
بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المراعية للبيئة
هو أندرياس كاميالريس ،الذي يدرس لنيل درجة الدكتوراه
في مختبر بحوث الشبكات ،بقسم علوم الحاسوب ،جامعة
وجهت إليه مجلة أخبار االتحاد عدداً من
قبرص .وقد َّ
األسئلة عن تطبيقه الفائز بالجائزة.
وجريانك .وعن طريق هذه املقارنة االجتماعية ،تصبح أكثر إملاماً
أندرياس كاميالريس ،الذي يدرس لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة قربص.

أندرياس ،لقد فزت في مسابقة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت المراعية للبيئة لعام  2012التي ينظمها االتحاد.
كيف ِ
علمت بهذه المسابقة؟
لقد علِمت هبا بطريق الصدفة .إذ إنين أجري أحباثاً عن املبادرات
اخلاصة بزيادة الوعي بأمهية الطاقة وكيفية احملافظة عليها .وبينما
كنت أتصفح اإلنرتنت ،وقع نظري على مسابقة االحتاد فيما يتصل
بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة .واستمالتين
هذه املبادرة وقررت االشرتاك.

ببصمتك الكهربائية .وهذه هي اخلطوة األوىل يف سبيل اختاذ التدابري
الضرورية للحد من االستهالك ،خصوصاً إذا أظهرت املقارنة أنك
تستهلك أكثر من متوسط االستهالك أو أنك تف ِرط يف االستهالك

كيف يعمل هذا التطبيق؟
إنه تطبيق يعمل على موقع فيسبوك – فمن خالل فيسبوك،
يستطيع الناس مقارنة استهالكهم للكهرباء باستهالك أصدقائهم على
اخلط .وقد مجعنا بيانات عن االستهالك املنزيل للكهرباء ملا جمموعه
 300 000منزل أو حنو ذلك يف قربص ،ولذلك فإذا أبلَغنا الناس أين
يقيمون ،نستطيع تزويدهم بإحصاءات عن الكهرباء املستهلكة يف
جريهتم .ويستطيع املستعمل أيضاً مشاهدة اإلحصاءات اليت توضح
إن التطبيق الذي تقدمت به يسمى “الكهرباء االجتماعية” ،املناطق األقل أو األكثر استهالكاً للطاقة ،حبسب اجلرية ،أو احلي
بل ويف قربص بأكملها .وتقوم الفكرة على أن الناس ميكنهم منافسة
فلماذا اخترت هذا االسم؟
ألنه يعكس على وجه الدقة ما يعنيه هذا التطبيق .فهو تطبيق أصدقائهم يف التوفري يف الطاقة .وبذلك ،يستطيعون أيضاً توفري املال
يضع بيانات استهالك التيار الكهربائي يف سياق اجتماعي .فأنت واحملافظة على البيئة.
تتقاسم بيانات استهالكك للكهرباء مع أصدقائك ،وأسرتك،
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ما الذي ألهمك بتطوير هذا التطبيق؟
إننا نركز بشكل رئيسي يف قسم علوم احلاسب جبامعة قربص
على الربط بني املعلومات البيئية املستمدة من أجهزة االستشعار
اليت تعمل بتكنولوجيا الشبكة العنكبوتية .وهذا من بني مفاهيم
“إنرتنت األشياء” ،وهو طريقة لالستفادة من أجهزة استشعار
النظام اإليكولوجي املتزايدة اليت تعمل على اإلنرتنت بغية محاية
البيئة وحتسني نوعية حياة الناس .ولذلك ،يعد هذا التطبيق جزءاً
من أحباثنا األكثر عمومية .فإذا اعتربنا عدادات الكهرباء املرَّكبة
يف املنازل أجهزة استشعار ،عندئذ يكون التطبيق جمرد ربط بني
تكنولوجيا االستشعار وتكنولوجيا اإلنرتنت حلل مشكلة مهمة يف
قربص – وهي التوفري يف استهالك الطاقة .فالناس تصلهم فاتورة
الكهرباء مرة كل شهر ،ومع ذلك فليس من السهل عليهم رؤية
بصمتهم الكهربائية .وهذا التطبيق االجتماعي ميكنهم من اإلملام
مبقدار استهالكهم للطاقة.

أدى حدوث انفجار كبري إىل تعطيل جانب من البنية التحتية
للكهرباء يف بعض املناطق.

متى أطلقتم التطبيق؟
لقد بدأنا نشر التطبيق يف أحناء قربص يف أول أغسطس .2012
وقد استقبلته وسائط اإلعالم يف قربص حبماس ،وتلقينا تشجيعاً من
مواطين قربص .وبعد نشر التطبيق بنحو شهر ،بلغ عدد مستعمليه
أكثر من  500مستعمل.

كيف ترى مستقبل هذا التطبيق؟
آمل أن يستعمل مجيع القبارصة هذا التطبيق يف مقارنة استهالكهم
للكهرباء ،وأن يصبحوا أكثر ِعلماً وإدراكاً ببصمتهم الكهربائية.
وهدفنا خالل ثالثة إىل ستة أشهر هو أن تكون لدى كل فرد أداة
عامة ،بغض النظر عما إذا كان له حساب على موقع فيسبوك أم ال.
وسوف تكون هذا األداة متاحة من خالل بوابة خاصة هبيئة كهرباء
منذ متى تعمل على هذا التطبيق؟
قربص على اإلنرتنت ،وسوف تسمح للناس (حىت من ليس هلم
خالل السنتني املاضيتني ،أعكف أنا وفريق من طلبة القسم حساب على موقع فيسبوك) باحلصول على معلومات عن استهالك
(ديوميديس باباديوميدوس ،وجورج تايادوروس ،وماريوس مايكل) الكهرباء يف شارعهم أو يف جريهتم .كما ستوفر البوابة القدرة على
على تصميم وبناء وتطوير هذا التطبيق .ولقد استغرق ذلك النفاذ إىل إحصاءات أكثر عمومية عن الطاقة والبيئة يف قربص.
ساعات طويلة من العمل وواجهنا الكثري من املشاكل .وكان مهُنا
الرئيسي – وهو يف نفس الوقت هم هيئة كهرباء قربص – هو هل تشارك بطرق أخرى في المساعدة على مكافحة تغير المناخ
احرتام خصوصية املواطنني القبارصة .ومراعاة هلذا الشرط ،كان وتشجيع االستدامة البيئية في قبرص؟
علينا أن حنرص على أن تكون البيانات مجُ َّهلة .كما أننا كنا جنمع
إن األمر الذي حيرك أحباثنا هو مكافحة تغري املناخ ،وليس هذا
ٍ
لعدم
البيانات من الشارع أو على مستوى اجلرية ،كضمانة إضافية
التطبيق غري جزء ضئيل من أحباثنا .فنحن حناول ،يف خمترب أحباث
ربط البيانات باألفراد.
الشبكات الذي أعمل فيه ،إدماج تكنولوجيا أجهزة االستشعار
يف احلياة اليومية .واهلدف من ذلك هو احلد من استهالك الطاقة،
ما هي اآلثار المالية التي تحملتموها في تطوير هذا التطبيق؟
وحتسني نوعية حياة الناس ،ومحاية البيئة .وعلى سبيل املثال ،فنحن
مل حنصل على أي متويل ،فقد قمنا بتطوير هذا التطبيق كجزء نعمل على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة
من دراساتنا – كبحث لنيل درجة الدكتوراه يف حاليت ،ولنيل درجة ببيئة املناطق احلضرية ملساعدة الناس على تاليف املناطق امللوثة أو
البكالوريوس يف حالة بقية أفراد الفريق .وكنا واثقني من قدرة هذا املناطق اليت يكون مستوى املغنطيسية الكهربائية فيها مرتفعاً –
التطبيق على املساعدة يف التوفري يف استهالك الطاقة يف قربص .فقد من أجل احلد من خماطر اإلصابة باألمراض .وقد انتهينا يف الفرتة
أصبح التوفري يف استهالك الطاقة واضحاً يف  11يوليو  2011عندما األخرية من دراسة بشأن املنافسات يف جمال احلد من استهالك
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الكهرباء يف املباين السكنية .فالناس يتنافسون ملدة شهر لريوا أي
شقة سكنية ميكنها أن توفر يف استهالك الكهرباء أكثر من غريها.
وقد تبني لنا أنه عندما تكون هذه املنافسات مسلية واجتماعية،
فإهنا تساعد على إقناع الناس باملشاركة النشطة فيها .وتدل النتائج
اليت توصلنا إليها على أن الناس يشاركون يف التوفري يف الطاقة عندما
يكون لديهم حافز اجتماعي.

لقد شارك كثيرون في هذه المسابقة للفوز بالجائزة – فما هو
شعورك بعد الفوز؟
عندما تلقينا األخبار الطيبة ،شعرنا بسعادة حقيقية .لقد عملنا
جبد ملدة سنتني لالنتهاء من هذا املشروع ،ولكننا يف الواقع مل نكن
نتوقع الفوز يف مسابقة دولية تديرها منظمة مثل االحتاد الدويل
لالتصاالت .واآلن ،وبعد أن فزنا باجلائزة ،جند أنفسنا مضطرين إىل
جعل هذا التطبيق كامالً ليس فقط ملا فيه فائدة بالنسبة لقربص،
بل وكذلك ألي بلد يريد اتباع هنج مماثل ملساعدة الناس على أن

الطاقة المستدامة للجميع
مقابلة بشأن تطبيق “الكهرباء االجتماعية”

يكونوا أكثر إدراكاً ألمهية التوفري يف الطاقة وتوفري املال عن طريق
إنقاذ البيئة.

ما هي الرسالة التي تود إبالغها لصانعي السياسات؟
إن مجيع البلدان يف االحتاد األورويب من املتوقع أن تنشر
العدادات الذكية يف املنازل ،حبلول سنة  ،2020كي ميكن للسكان
متابعة ورصد استهالك الكهرباء يف الوقت احلقيقي .وميكن لتطبيق
مثل “الكهرباء االجتماعية” ،الذي يشجع على تقاسم البيانات
عن استهالك الطاقة ،أن يساعد يف احملافظة على الطاقة مبزيد من
الكفاءة .كذلك ،فإن املنافسة يف التقليل من استهالك الطاقة
ميكن تطويرها ليس فقط من أجل مساعدة الناس على االقتصاد
يف الطاقة ،بل وكذلك إلشراكهم يف مبادرات احلفاظ على الطاقة.
إن مستقبل مبادرات االقتصاد يف الطاقة يكتسب طابعاً اجتماعياً
بكل تأكيد ،ويتعني على صانعي السياسات أن ينظروا يف ذلك
بكل جدية.
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تصنيف أجهزة االتصاالت المتنقلة
بحسب تأثيرها على البيئة
إن وجود إطار للتصنيف اإليكولوجي
من شأنه أن ِّ
يمكن المستهلكين من
االختيار عن ِعلْم ،وممارسة الضغط
على شركات التشغيل وشركات اإلنتاج
لزيادة قدرة األجهزة على االستدامة.
إن من بني أقوى التحديات اليت تواجهها
جمتمعاتنا اليوم إدارة اآلثار البيئية اليت تحُ ِدثها
طريقة حياتنا واملنتجات اليت نستهلكها.
ومع زيادة الرتكيز على إمكانية احملافظة على
خياراتنا اخلاصة بأسلوب حياتنا ،استجاب
عدد من الشركات عن طريق تزويد املستهلكني
مبعلومات بشأن اإلثر اإليكولوجي للمنتجات
اليت يشرتوهنا ويستخدموهنا.
ويف قطاع االتصاالت املتنقلة ،تعكف
الشركات على وضع عدد من طرق التصنيف
كأساس لتوعية املستهلكني بأثر األجهزة
املتنقلة على االستدامة البيئية .وملا كان عدد
أجهزة االتصاالت املتنقلة املستعلمة يتجاوز
 6مليارات جهاز ،فإن إدخال أي حتسينات
على استدامة األجهزة اليت يستعملها األفراد
سيكون له تأثري عاملي ال يستهان به.
وقد صدر يف الفرتة األخرية تقرير جديد
بعنوان “إعادة النظر يف ترتيبات التصنيف
اإليكولوجي ألجهزة االتصاالت املتنقلة”.
ويلقي هذا التقرير الضوء على مزايا وعيوب
أنواع الرتتيبات املختلفة اليت تنفذها شركات
االتصاالت الرئيسية.

ويقول جون مسيكيكالس ،مؤلف التقرير
“يتزايد طلب املستهلكني على املنتجات غري
الضارة بالبيئة ،ولذلك هناك ما حيفز شركات
التسويق على عرض مثل هذه املنتجات.
ومن املهم أن تدرك الشركات واملؤسسات
كيف خيتار املستهلكون هذه املنتجات،
وكيف ينبغي تصنيف املنتجات كي ميكن
فعالة”.
تسويقها بطريقة ّ

ما هي أنواع مخططات
التصنيف البيئي؟

استجابة ألفضليات املستهلكني بالنسبة
لشراء املنتجات قليلة التأثري البيئي أو حتسني
قدرهتا على االستدامة ،تعكف شركات
تشغيل االتصاالت املتنقلة على وضع تدابري
عمومية لقياس االستدامة واألداء البيئي.
وتغطي خمططات التصنيف البيئي عموماً
ثالث فئات واسعة – الشركة ،وسلسلة
التوريد ،واجلهاز نفسه.
ويستند تصنيف الشركات إىل معيار
حيدد مدى استدامة شركات تصنيع أجهزة
االتصاالت املتنقلة على مستوى الشركة ،مع
مراعاة عوامل مثل انبعاثات غازات االحتباس
احلراري أو السياسات البيئية.
أما تصنيف سلسلة التوريد فيعتمد أساس ًا
على التصنيع التعاقدي ،ومسافات النقل،
ومصادر املواد .ويعتمد تصنيف أجهزة
االتصاالت املتنقلة على القياسات املتصلة

“يتزايد طلب املستهلكني
على املنتجات غري الضارة
بالبيئة ،ولذلك هناك ما
حيفز شركات التسويق على
عرض مثل هذه املنتجات.
ومن املهم أن تدرك الشركات
واملؤسسات كيف خيتار
املستهلكون هذه املنتجات،
وكيف ينبغي تصنيف
املنتجات كي ميكن تسويقها
فعالة”.
بطريقة ّ
جون مسيكيكالس

خبواص األجهزة ،مثل املكونات املستخدمة
يف تصنيع اجلهاز ،والطاقة اليت يستهلكها
اجلهاز يف حالة استعماله ،وإمكانية إعادة
تدويره وتغليفه.
وال تستهدف ترتيبات التصنيف
اإليكولوجي متكني املستهلكني فقط من
االختيار عن ِع ْلم ،بل أيضاً حتفيز إدخال
التحسينات على القدرة العامة على
االستدامة يف عملية التصنيع وخالل سلسلة
التوريد بأكملها.
ومن منظور الشركات املعنية بتصنيع
األجهزة ،ميكن النظر إىل عملية التصنيف
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AFP

اإليكولوجي على أهنا تقييم موضوعي ملدى االستدامة وهو التقييم
الذي يُستخدم يف اإلعالن على أجهزهتا املتنقلة .وقد نفذ الكثري
من شركات التصنيع بالفعل برامج شاملة بشأن االستدامة (تشمل
جماالت مثل التصميم اإليكولوجي ،واإلدارة املسؤولة لسلسلة التوريد،
وكفاءة استهالك الطاقة ،وإعادة التدوير) ،وميكن أن يصبح التصنيف
اإليكولوجي األساس بالنسبة إلبالغ اجلمهور بإجنازات براجمها.
كذلك ،فإنه بتحديد اجملاالت اليت يكون األداء فيها ضعيفاً ،ميكن
استعمال التصنيف اإليكولوجي يف حتسني برامج االستدامة اليت
تطبقها شركات التصنيع.
ومع ذلك فمن املشاكل اليت تواجهها شركات التصنيع أن ترتيبات
التصنيف اإليكولوجي املتعددة تضطرها إىل مجع معلومات بعدد من
الطرق املختلفة ،ممن يزيد من األعباء والتكاليف امللقاة عليها.

استعراض المخططات الحالية للتصنيف اإليكولوجي
ألجهزة االتصاالت المتنقلة

يستعرض التقرير الفئات العامة املستخدمة يف إطار خمططات
التصنيف اإليكولوجي ،ويتضمن تفاصيل عمليات التصنيف اليت
نفذهتا أو تزمع تنفيذها شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة .وتقوم
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عملية التقييم على املعلومات املتاحة للجمهور وعلى املعلومات اليت
تقدمها خمتلف شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة.

شركات التشغيل

شرعت شركة  AT&Tيف تنفيذ مشروع للتصنيف اإليكولوجي يف
فرباير  2012ملساعدة املستهلكني على اإلملام باخلواص البيئية ألجهزة
االتصاالت املتنقلة .وقد ُو ِضع هذا املشروع بالتعاون مع مؤسسة
 BSRاالستشارية اليت تركز على حتقيق االستدامة .وسوف يغطي
مشروع التصنيف اإليكولوجي الذي تنفذه شركة  AT&Tعدداً من
اخلواص مثل :مواد التصنيع املفضلة بيئياً؛ وكفاءة استهالك الطاقة؛
والتعامل املسؤول مع األجهزة يف هناية حياهتا؛ والتصنيع املسؤول
بيئياً .وستقوم شركات تصنيع األجهزة بتقييم كل جهاز وفقاً خلمسة
عشر معياراً تغطي كل شيء ابتداءً من النسبة املئوية للمواد املـُعاد
تدويرها املستخدمة يف تصنيع اجلهاز ،إىل تقييد استعمال ُمركبات
مثل الرصاص والكادميوم والزئبق والنيكل واألنتيمونيا .وسوف يوفر
التصنيف الشامل درجة مركبة هلذه اخلواص البيئية.
وقد استحدثت شركة  Orange France Telecomمشروعاً
للتصنيف يف  2008لتقييم األداء البيئي ألجهزة االتصاالت املتنقلة
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والثابتة .وقد ُو ِضع هذا املشروع باالشرتاك مع الصندوق العاملي حلماية معدَّلة للتصنيف البيئي تشمل جهاز شحن عمومي وتقييم جهاز
احلياة الربية وهو متاح للجمهور ،ويقوم على عدد من األهداف الشحن حبسب كفاءة استهالك الطاقة.
وقد وضعت شركة  ،Telefónicaمن خالل فرع عملياهتا يف
الرئيسية منها زيادة الوعي بالتأثري البيئي ألجهزة االتصاالت املتنقلة،
وتوجيه اختيارات املستهلكني حنو أقل أجهزة االتصاالت املتنقلة إضراراً اململكة املتحدة ) (Telefónica O2 UKوبالتعاون مع مؤسسة منتدى
بالبيئة ،وتشجيع شركات التصنيع على التوسع يف إنتاج األجهزة غري املستقبل ) ،(Forum for the Futureمشروعاً للتصنيف اإليكولوجي
الضارة بالبيئة.
ألجهزة االتصاالت املتنقلة ميكن للجمهور االطالع عليه يف 2010
وقد حددت شركة  Sprintاألهداف املتوخاة من وضع املعايري (انظر الرسم البياين) .واهلدف من هذا املشروع هو توعية املستهلكني
البيئية اخلاصة بأجهزة االتصاالت املتنقلة وحتسني أدائها بالتدريج مبجموعة املؤشرات الواسعة املستعملة يف تقييم أداء االستدامة .وقد
مقارنة هبذه املعايري .والغرض من ذلك هو زيادة قدرة املنتجات أظهرت األحباث اليت أجريت يف هذا الشأن أن املستهلكني يريدون أن
وملحقاهتا على االستدامة ،وتقدمي منتجات وخدمات متكـِّن يشمل التصنيف اإليكولوجي املؤشرات الدالة على تغري املناخ ،والبيئة
املستهلكني من اختيار ما هو أقل ضرراً بالبيئة يف حياهتم وعملهم .ككل ،واإلداء األخالقي ،وأداء سلسلة التوريد.
تتعاون مؤسسة  ،UL Environmentاملعنية بالتقييم البيئي والتصديق
وقد وضعت الشركة جمموعة من املعايري بالتشاور مع املنظمات غري
احلكومية واهليئات االستشارية املهتمة بالرتويج لألجهزة اإللكرتونية على وضع معايري استدامة أجهزة االتصاالت اإللكرتونية املتنقلة ،مع
غري الضارة بالبيئة .ويف يناير  ،2012أعلنت الشركة عن وضع بطاقة شركة  Sprintيف وضع معايري لألجهزة اإللكرتونية .ويركز املعيار األويل
على اهلواتف املتنقلة ،وترتكز االشرتاطات هنا على التقييم البيئي

نظام التصنيف اإليكولوجي الذي تطبقه شركة تليفونيكا
اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

درﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
)ﺗﺸﻤﻞ وﻇﺎﺋﻒ أﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ(

ﺗﺄﺛﲑ

ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺸﺮﻛﺎت
)(11%

ﺗﺄﺛﲑ اﳋﺎﻣﺎت
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

)(15%

)(25%

ﺗﺄﺛﲑ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺨﻠﺺ

)(26%

ﺗﺄﺛﲑ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
)(19%

ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻮاد

اﻟﺘﺨﻠﺺ )(5%

)(25%

)(4%

اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

)(35%

)(10%

)(7.5%

اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

)(7.5%

ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻮاد

)(10%

املصدر.Telefónica :
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لدورة حياة املنتجات بأكملها .وتشمل عوامل االستدامة املواد ،للقواعد البيئية العاملية ،ويشمل املعايري القائمة على كفاءة املوارد،
والتغليف ،والتصنيع والتشغيل ،وكفاءة استهالك الطاقة ،والصحة وكفاءة استهالك الطاقة ،واملواد الصديقة للبيئة .كما يُستعمل النظام
يف التصنيف اإليكولوجي للمنتجات استناداً إىل معايري التقييم
والبيئة ،وأداء املنتجات ،والتخلص منها واالبتكار.
وتقوم  Vodafoneبتقييم اهلواتف املتنقلة من حيث االستدامة ،الداخلية .والشركة ملتزمة بسياسة تقدمي شهادة ضمان للمنتجات
استناداً إىل الردود على  162سؤاالً عن اآلثار البيئية واالجتماعية وتوفري قطع الغيار اليت تُطيل دورة حياة املنتجات .كذلك وضعت
للهواتف طوال فرتة حياهتا .كما يأخذ التصنيف يف االعتبار مدى الشركة برناجماً العتماد األطراف الشريكة هلا يف عمليات التصنيف
اإليكولوجي وذلك لدعم املوردين يف احلد من اآلثار البيئية للمنتجات
التزام شركات التصنيع بإدارة آثارها البيئية واالجتماعية.
وعمليات التصنيع املرتبطة هبا.
واختذت شركة سوين لالتصاالت املتنقلة (Sony Mobile
شركات التصنيع
تطبق شركة  Appleمدونة سلوك خاصة بالتوريدات العمومية )Communicationsهنجاً لالستدامة يقوم على دورة حياة املنتجات،
تلتزم مبوجبها بتطبيق ظروف عمل آمنة ،ومعاملة العمال باحرتام ويأخذ يف االعتبار مجيع اجلوانب املرتبطة باملواد ،والتصميم ،وسلسلة
وكرامة ،ومراعاة عمليات التصنيع املسؤولة بيئياً يف سلسلة التوريد ،وقد التوريد ،والتصنيع ،واستعمال املنتجات والتعامل معها يف هناية حياهتا.
التزمت الشركة بتصميم منتجاهتا بطريقة أقل ضرراً بالبيئة بأن تأخذ يف وقد أطلِقت الشركة الطراز  C901 GreenHeartيف  2009هبدف
االعتبار اآلثار البيئية للمواد املستعملة يف تصنيع املنتجات وتغليفها .توسيع معيار تكنولوجيا  GreenHeartالصديقة للبيئة .ومن أمثلة هذا
وتُ ِ
املعيار البالستيك املعاد تدويره بعد االستعمال ،ومواد الطالء املائية،
صدر شركة  Appleتقريراً عن اآلثار البيئية ألجهزهتا املتنقلة.
وبدأت شركة  Bell Canadaوضع معايري بيئية ألجهزة االتصاالت وأجهزة الشحن اليت يكون استهالكها للطاقة منعدماً يف حالة ≤ 30
املتنقلة جيب على شركات التصنيع التقيد هبا .وتشمل هذه املعايري  ،mWالتقليل من مواد التعبئة إىل أدىن حد ممكن.
وتعكف شركة  LG Electronicsعلى احلد من العبء البيئي يف كل
االمتثال ملدونة السلوك اخلاصة بالتوريد املتوافقة مع مدونة االئتالف
بني صناعة اإللكرتونات واملواطنني .ومن املطلوب من املوردين أيضاً مرحلة من دورة حياة املنتجات .وتقوم اسرتاتيجيتها على التصميم
الرد على االستبيان اخلاص مبسؤولية الشركات ،وهو االستبيان الذي الذي يساعد على رفع كفاءة استهالك الطاقة ،واحلد من استعمال
يتناول عدة أمور من بينها اإلدارة البيئية واألداء البيئي ،مبا يف ذلك املواد اخلام ،وحتسني رفاهية اإلنسان.
استعمال جهاز الشحن العمومي.
وتشرتط  Nokiaأن تكون مجيع أجهزة االتصاالت املتنقلة تحليل شامل لمخططات التصنيف اإليكولوجي
وملحقاهتا ملبيةً للمعايري الداخلية واملعايري البيئية ،وأن تسرتشد عملية
تعتمد مجيع خمططات التصنيف اإليكولوجي اليت استعرضها تقرير
التصميم بالتفكري يف دورة حياة األجهزة .وتشمل عمليات نوكيا االحتاد الدويل لالتصاالت على هنج دورة احلياة والصحة البشرية يف
مفهوم دورة حياة مستدامة لألجهزة .والشركة ملتزمة بأال تستعمل قياس األثر البيئي املرتبط بتصنيع املنتجات واستعماهلا والتخلص منها.
غري املواد املعتمدة داخلياً ،واملختربة ،ومواصلة حتسني كفاءة استهالك
وتطبق بعض املخططات نظام الدرجات املقارنة الذي يسمح
الطاقة ،واستنباط مواد تغليف أصغر وأخف وأقل تبديداً للموارد .بإعطاء درجة لكل جهاز ،بينما تتطلب املخططات األخرى القائمة
وتتكفل نوكيا بوضع املواصفات اإليكولوجية اليت تغطي استعمال على نظام االعتماد حصول كل جهاز على احلد األدىن للدرجات
املواد ،وكفاءة استهالك الطاقة ،والتغليف وإعادة التدوير ،كما تبذل اليت تؤهله للحصول على االعتماد من الناحية اإليكولوجية (على
جهوداً ملساعدة املستهلكني على التقليل من تأثري الكربون.
الرغم من أن الدرجات اليت حتددها أنظمة االعتماد ميكن إبالغها
ووضعت شركة  Samsungنظاماً للتقييم اإليكولوجي ألجهزة للمستهلك) .وبتطبيق املخططات املقارنة ،ميكن ترتيب مجيع
االتصاالت املتنقلة .ويستهدف النظام ضمان مطابقة املنتجات األجهزة ،مما يسمح للمستهلكني برؤية الدرجات النسبية .ومن أمثلة
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AFP

وتعد بعض املخططات اليت خضعت للتقييم أكثر مشوالً من
ذلك ،تطبق شركات  ،Vodafoneو،Orange/France Telecom
و Telefónicaأنظمة الدرجات املقارنة ،بينما تطبق شركة  ،Sprintغريها ،حيث تشمل العوامل املشرتكة والعوامل املتصلة بسلسلة
ومؤسسة  UL Environmentنظام االعتماد.
التوريد .وعلى الرغم من أن العوامل املشرتكة متثل عموماً عنصراً ضئيالً
وقد تؤدي األنظمة املقارنة إىل حفز شركات التصنيع على حتسني من الرتتيب العام ،مبا يف ذلك أن النظرة ألوسع من جانب شركة
عملية التصنيف ،مما قد يدفع إدخال التحسينات على األجهزة .التصنيع ينبغي أن تكون حافزاً على إدخال حتسينات على القدرة على
وبتطبيق نظام االعتماد ،فبمجرد حصول اجلهاز على أعلى مستوى ،االستدامة على امتداد سلسلة التوريد.
وعموماً ،فإن اجلوانب املتصلة بتصنيع األجهزة واستعماهلا
ال يتضمن النظام أي حافز على حتسني مستوى االستدامة.
وتتضمن بعض املخططات حتديد املستوى األدىن للمتطلبات والتخلص منها هلا وزن ترجيحي كبري يف خمطط التصنيف .كذلك،
(أو “االشرتاطات”) ،وهذا يضمن أن أي منتَج يتم تقييمه وفقاً فمن املتوقع أن يشمل قياس االستدامة البيئية قياسات ذات صلة
للمخطط ال بد أن يليب مستوى حمدداً سلفاً بالنسبة ألداء االستدامة .باالستعمال الكفء للمواد ،واحلد من املواد اخلطرة ،ومواد التغليف
وعلى سبيل املثال ،فإن نظام التصنيف يف خمطط  Telefónicaيضمن وكفاء استهالك الطاقة.
ويضع اجلمهور قدراً أكرب من الثقة يف أي عملية يكون من
حصول فئات معينة على املستوى األدىن لألداء .وتعد معايري
االشرتاطات جزءاً من نظام التصنيف العام .وعلى خالف ذلك ،املمكن جلهة خارجية التحقق منها .وقد استعانت شركة االتصاالت
ففي خمطط التصنيف اإليكولوجي الذي تطبقه مؤسسة  ULال تعد الفرنسية ) (France Telecomمبدققني مستقلني هلذا الغرض .بينما تعتمد
 Vodafoneعلى مؤسسة  Codde Bureau Veritasاالستشارية األمريكية
شروط تطبيق عملية التقييم جزءاً من التصنيف العام.
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ومؤسسة  SKM Envirosاالستشارية الربيطانية
يف التأكد من ِصحة املعلومات املعلنة.

الخطوات التالية

يقول التقرير إن جلنة الدراسات  5التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل
لالتصاالت ) (ITU-Tينبغي أن متسك بزمام
املبادرة يف وضع معيار عاملي موحد للتصنيف
اإليكولوجي خلواص االستدامة واخلواص
البيئية ألجهزة االتصاالت املتنقلة .ويف غمار
هذه احملاولة ،ينبغي أن تتعاون اللجنة مع
شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة ،وشركات
التصنيع ،والبلدان ،واملنظمات غري احلكومية،
واجلهات األخرى صاحبة املصلحة املهتمة
باالستدامة .وينبغي على وجه اخلصوص أن
تتعاون اللجنة مع املبادرات النشطة يف هذا
اجملال (الفريق العامل التابع لرابطة شركات
تشغيل االتصاالت املتنقلة ) (GSMAواملعين
بالتصنيف اإليكولوجي ،والفريق العامل
التابع ملؤسسة .)UL
وميكن أن يكون للجنة الدراسات 5
دور مفيد يف التوصل إىل اتفاق عريض على
األهداف اليت يتوخاها أي خمطط معياري
للتصنيف اإليكولوجي ألجهزة االتصاالت
املتنقلة ،واجملاالت اليت ينبغي أن ختضع
للتقييم ،وطريقة التصنيف أو الرتتيب،
ومتطلبات احلد األدىن لالستدامة البيئية.
وقد علّقت دانيلال توريس وسول مجيسون
من شركة  Telefónicaعلى ذلك بقوهلما
“إن وضع معيار واحد من شأنه أن يسمح
بالتوافق يف إرسال الرسائل إىل املستهلكني
وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية،
ومن شأنه أيضاً أن يقلل من اجلهود اليت
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“إن معياراً واحداً من شأنه
أن يسمح بالتوافق يف إرسال
الرسائل إىل املستهلكني
وغريهم من اجلهات صاحبة
املصلحة املعنية ،ومن شأنه
أيضاً أن يقلل من اجلهود
اليت تكرسها شركات التصنيع
وشركات تشغيل االتصاالت
املتنقلة حالياً جلمع واستعرض
البيانات اإليكولوجية ،كما
يرشد شركات التوريد يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت حنو أهداف
االستدامة املشرتكة واألهداف
البيئية املشرتكة”
دانيلال توريس وسول مجيسون من
شركة Telefónica

تكرسها شركات التصنيع وشركات تشغيل
االتصاالت املتنقلة حالياً جلمع واستعرض
البيانات اإليكولوجية ،كما تُرشد شركات
التوريد يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت حنو أهداف االستدامة املشرتكة
واألهداف البيئية املشرتكة”.
وينبغي أن جيسد التصنيف اإليكولوجي
التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس
االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت،
ومنها التوصية “ – ITU-T L.1000حل بشأن
حمول طاقة عمومي وجهاز شحن عمومي
ِّ

لألجهزة املتنقلة وغريها من أجهزة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت”؛ والتوصية ITU-T
 – L.1410منهجية تقييم األثر البيئي
ملعلومات وسلع تكنولوجيا االتصاالت،
والشبكات واخلدمات؛ والتوصية ITU-T
 – L1420منهجية تقييم أثر تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املطبقة يف املنظمات
على استهالك الطاقة وانبعاثات غازات
االحتباس احلراري.
وينبغي أن يعتمد ذلك أيضاً على
األعمال اليت أجنزهتا بالفعل الشركات الناقلة
لالتصاالت املتنقلة وشركات التصنيع.
وتشمل أفضل املمارسات :تقييم األداء
البيئي ألجهزة االتصاالت املتنقلة باستعمال
هنج دورة احلياة؛ واملشورة اليت يقدمها
خرباء مستقلون يف وضع خمطط التصنيف
اإليكولوجي؛ والرتكيز على العوامل املشرتكة
وسلسلة التوريد للحد من اآلثار السلبية
لالستدامة البيئية املرتبطة بقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛ ووضع جمموعة من
شروط االستدامة والشروط البيئية اليت تضمن
تلبية أي جهاز خيضع للتقييم ملستوى احلد
األدىن لألداء؛ واالهتمام باالبتكار الذي
يؤدي إىل املنافسة بني شركات التصنيع مما
ميكن أن يدفع إىل إدخال حتسينات على
االستدامة.
وميكن دمج أفضل عناصر املخططات
احلالية يف خمطط واحد للتصنيف اإليكولوجي
لتبسيط العمليات بالنسبة للمستهلكني،
وشركات تشغيل االتصاالت املتنقلة .وميكن
لوزارات االتصاالت أو وزارت البيئة استعمال
نتائج التصنيف البيئي ألجهزة االتصاالت
املتنقلة اليت يتم تسويقها يف بلداهنا.
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حموالت الطاقة (اليت يطلق عليها أيضاً أجهزة إمدادات الطاقة
تقوم ِّ
خرج احلائطي إىل طاقة
اخلارجية) بتحويل طاقة الشبكة املأخوذة من املـَ َ
منخفضة الفولت الستعمال املعدات اإللكرتونية .وكما يَعرف مستعملو
احملوالت
اهلواتف الذكية وأجهزة احلاسوب احملمولة ،ينبغي محل هذه ِّ
يف حتركاهتم لضمان متتعهم بفوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
احملوالت يف منتجات أخرى غري تكنولوجيا
لفرتات طويلة .كما تُستعمل ِّ
املعلومات واالتصاالت .وملا كان اجملتمع الدويل يركز على كفاءة
استخدام الطاقة واحلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،اسرتعى
أثر الكربون الناتج عن أجهزة تزويد الطاقة املوجودة يفكل مكان اهتمام
االحتاد الدويل لالتصاالت.
حمول سوف تباع
وتشري التقديرات إىل أن حنو  4مليارات ِّ
يف سنة  2012وحدها – ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة
احملوالت
 12يف املائة سنوياً .وتعد مسألة كمية الطاقة اليت تستهلكها ِّ
يف غاية األمهية من وجهة النظر البيئية .ولكن ذلك ليس كل شيء.
فمحوالت الطاقة تتجاوز أعمارها يف العادة أعمار أجهزة تكنولوجيا
ِّ
املعلومات واالتصاالت اليت تغذيها بالطاقة – فلدى كل فرد يف بيته
درج مليء مبحوالت الطاقة “القدمية” غري املستخدمة .فإذا كان من
غري املمكن إعادة استعماهلا ،وإذا كان من غري املمكن إصالحها أو
احملوالت
إعادة تدويرها ،وإذا كانت أعمار األجهزة اليت تغذيها هذه ِّ
قصرية جداً ،وإذا كان من غري املمكن استعماهلا مع أكثر من نوع
واحد من األجهزة ،حينئذ ستصبح جزءاً من التحدي املتزايد الذي
متثله املخلفات اإللكرتونية..

المحوالت وأن تقلل من
يمكن للمعايير أن تزيد من كفاءة
ِّ
المخلفات اإللكترونية

كلَّف االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة العاملية لالستدامة
اإللكرتونية ) (GeSIبإعداد تقرير جديد عنوانه “دراسة استقصائية عن
تزويد أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالطاقة” .ويتضمن
احملوالت املتاحة
التقرير نتائج دراسة أجريت على أكثر من  300من ِّ
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جتارياً ،واملستعملة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف غريها.
ويضيف التقرير إىل األفكار املتزايدة لدى املبادرة العاملية لالستدامة
اإللكرتونية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستدامة،
ويستهدف دعم نشاط التقييس الذي تقوم به جلنة الدراسات 5
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ) ،(ITU Tوهي اللجنة اليت
تعاجل املسائل املتصلة بالبيئة وتغري املناخ .وتعكف اللجنة يف الوقت
احلاضر على البناء على عملها الناجح يف سبيل وضع معيار بشأن
حمول
جهاز عمومي للشحن – التوصية “ :ITU-T L.1000حل بشأن ِّ
طاقة عمومي وجهاز شحن عمومي لألجهزة املتنقلة وغريها من أجهزة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
ويشرح مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالحتاد ) (ITU-Tالغرض من هذه التوصية قائالً “التوصية اجلديدة اليت
تعكف على وضعها جلنة الدراسات  5سوف تقلل من عدد حموالت
الطاقة وأجهزة الشحن اليت يلزم إنتاجها وإعادة تدويرها ،بتوسيع
استخداماهتا لتشمل تشكيلة أوسع من األجهزة وكذلك بإطالة
احملوالت اليت يتم إنتاجها
أعمارها .وسوف تكون أجهزة الشحن و ِّ
وفقاً للمعيار اجلديد أكثر أماناً وأكثر كفاءة من حيث استهالك
الطاقة ،وسوف تُستخدم يف تصنيعها مواد غري ضارة بالبيئة .كما
سيليب املعيار متطلبات اتفاقية بازل اخلاصة باملخلفات اإللكرتونية”.
ويعلِّق لويس نيفيز ،رئيس املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية على
ذلك بقوله “يعد إنتاج جهاز شحن عمومي واحد يصلح للهواتف
املتنقلة ،وأجهزة  MP3وغريها من األجهزة اإللكرتونية الشخصية
إحدى الطرق شديدة األمهية اليت تستطيع هبا تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة .إذ جيب أن يواكب
االنتشار السريع حللول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة
على االبتكار التز ٌام بإنتاج منتجات مراعية للبيئة تتمتع بالكفاءة يف
استهالك الطاقة ،وتقلل من تأثري الكربون الناتج من قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتليب احتياجات املستهلكني .ويتعني على
حمول الطاقة العمومي إىل
مجيع شركات التصنيع أن تضيف مفهوم ِّ
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عمليات التصميم .كما ينبغي أن تضيف شركات تشغيل االتصاالت ودول االحتاد األورويب ،وهو يُصنِّف املنتجات االستهالكية وفقاً لكفاءة
جهاز الشحن العمومي الذي حيدد االحتاد الدويل لالتصاالت استهالك الطاقة.
والحظ واضعو التقرير وجود درجة من التوحيد القياسي الفعلي
مواصفاته إىل مواصفات اهلواتف املتنقلة”.
وسيكون أي حتسني يف أجهزة إمدادات الطاقة اخلارجية بني األجهزة اليت أخضعت لالختبار .والحظوا أن مخسة أنواع من
احملوالت
مفيداً ،سواء من حيث التقليل من استهالك الطاقة أو جتنب تراكم املوصـِّالت متثل  86يف املائة من اجملموع ،وأن  81يف املائة من ِّ
املخلفات اإللكرتونية .ويرى التقرير أن التصميم غري الضار بالبيئة يرتاوح الفولت اخلارج منها بني  ،5و 12و 19فولت .وهم يؤكدون أن
ميكن أن يؤدي إىل وفورات تتجاوز  30يف املائة من املواد املستعملة موصـِّالت الفئة الثانية املطابقة للمعيار  IEC 61140أفضل من الفئة
يف تصنيع هذه األجهزة ،كما أنه سيؤدي إىل ختفيض  600 000األوىل من حيث كفاءة استهالك الطاقة ونسبة الوزن إىل الطاقة اليت
طن من املخلفات اإللكرتونية اليت من احملتمل أن ترتاكم سنوياً تقوم بتزويد األجهزة هبا.
ونتيجة هلذا التحليالت ،حيدد واضعو التقرير اجملاالت التالية اليت
نتيجة لالستغناء عن األجهزة.
وقد قارن واضعو التقرير ،رافائيل بوال ،وروبرتو بروشي ،ولوقا ميكن أن يؤدي فيها التقييس إىل زيادة كفاءة استهالك الطاقة وزيادة
داجوستينو – ومجيعهم من جامعة جنوا ،إيطاليا – بني احملوالت على األمان ،أو احلد من املخلفات اإللكرتونية.
حموالت الطاقة شديدة
أساس خواصها اإللكرتونية (الفولت ،والقدرة ،والتيار ،والكفاءة) وعلى
الموصـِّالت الموحدة – غالباً ما تَستعمل ِّ
أساس خواصها الفيزيائية (الوزن ،واحلجم ،وكبل التوصيل) .وهم يرون االختالف من حيث الفولت اخلارج نفس نوع املوصـِّل .وتوافر جمموعة
حموالت معينة يكون الفولت اخلارج منها أعلى مما تعلن عنه شركات موحدة من املوصـِّالت وال ُفلتات اخلارجة من شأنه أن يقلل من خطر
أن ِّ
التوريد .كذلك ،تبني هلم أن نسبة  47يف املائة فقط من األجهزة اليت حماولة املستهلكني استعمال نفس اجلهاز يف شحن أجهزهتم ذات
خضعت للتحليل موسومة بعالمة جنمة الطاقة ) ،(Energy Starوأن املتطلبات املختلفة من حيث الفولت اخلارج ،إذ ميكن أن يكون الفولت
احملوالت منخفضة القدرة نادراً ما حتمل هذه العالمة – برنامج جنمة املوصى به  ،5أو  12فولت أو أعلى من ذلك إذا كان مطلوباً لألجهزة
ِّ
الطاقة ) ،(Energy Star Programالذي تتبناه حكومة الواليات املتحدة اليت تتطلب طاقة أعلى من ذلك (مثل أجهزة احلاسوب املتنقلة).الكبالت
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اليت حيلكل منها حمل اآلخر – السبب الرئيسي يف فشل أجهزة الشحن
املتنقلة هو الكبل منخفض الفولت .وملا كان الكبل جزءاً ال ينفصل
احملول ،فإن فشل الكبل جيعل اجلهاز بأكمله عدمي الفائدة ،مما
عن ِّ
يتسبب يف خملفات إلكرتونية ال مربر هلا باإلضافة إىل تكاليف االستبدال
اليت يتحملها املستعملون .وينبغي أن يكون الكبل من املمكن فصلة
عن اجلهاز وقابالً لالستبدال على اجلانب منخفض الفولت من جهاز
الشحن ،وهو ما يوجد يف املعتاد على اجلانب عايل الفولت.
تصغير حجم أجهزة الشحن – توجد اختالفات كبرية بني أجهزة
الشحن اليت توفر نفس الفولت والطاقة من حيث الوزن واحلجم .وملا
كان الوزن يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتأثري على البيئة ،ينبغي حث شركات
التصنيع على مواءمة منتجاهتا مع أفضل املمارسات.
تحسين كفاءة استهالك الطاقة – تشري االختالفات الكبرية
يف كفاءة استهالك الطاقة بني أجهزة الشحن املختلفة أثناء احلِمل

املنخفض (عندما يتطلب اجلهاز  30-10يف املائة من القدرة القصوى
املتاحة من شبكة الكهرباء) وأثناء انعدام احلِمل (عندما يكون اجلهاز
مغلقاً ولكن جهاز الشحن ما زال موصوالً بالشبكة) إىل وجود فرص
لتحقيق وفورات كبرية يف استهالك الطاقة.
ويوضح التقرير أن املعايري الدولية ميكن أن تساهم يف مكافحة
تغري املناخ ومحاية البيئة ،عن طريق تشجيع أفضل املمارسات بالنسبة
للمحوالت.
ِّ
ولالطالع على مزيد من املعلومات عن االحتاد الدويل لالتصاالت،
واملبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ) (GeSIميكن الرجوع إىل
العنوان التايل:

www.itu.int/itu-t/climatechange
www.gesi.org

Shutterstock
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المواد المعدنية الواردة من مناطق نزاعات في سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اليقظ ــة البـيـئي ــة ال ـواجب ــة

المواد المعدنية الواردة من مناطق نزاعات تدخل
في سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اليقظة البيئية الواجبة الالزمة ملنطقة البحريات العظمى يف إفريقيا

حتتاج صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل اخلامات املعدنية يف إفريقيا ،يتم التنقيب عن هذه املواد بشكل غري رمسي كما ال
لتستطيع إنتاج تشكيلة متألقة من األجهزة اليت تعمل بالتكنولوجيا توجد طريقة لتتبع حركتها ،وبذلك ميثل حتديد مصدرها نوعاً من
الرفيعة – ابتداءً من اهلواتف الذكية إىل أجهزة احلاسوب املتنقلة .ومن التحدي .وقد أدى ذلك إىل النظر بعني الشك يف أصل مجيع املواد
بني اخلامات املعدنية اليت تُستخدم يف كثري من منتجات تكنولوجيا املعدنية وإىل تتبع مصادرها ،مما جعل وسائط اإلعالم واملنظمات غري
املعلومات واالتصاالت القصدير ،والتانتالوم ،والتوجنستني ،والذهب ،احلكومية تشري إىل القصدير ،والتانتالوم ،والتوجنستني والذهب اليت
حيث تستهلك صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما بني  50يكون مصدرها منطقة البحريات العظمى يف إفريقيا على أهنا “املواد
و 60يف املائة من معدن التانتالوم يف العامل ،وما يقرب من  26يف املائة املعدنية الواردة من مناطق نزاعات”.
وقد أثارت احلمالت األوىل اليت قامت هبا املنظمات غري
من القصدير ،و 9يف املائة من الذهب الذي يُستخرج من مناجم
الذهب سنوياً .ومن بني املصادر الكبرية هلذه اخلامات (وخصوصاً احلكومية القلق بشأن اآلثار املدمرة اليت تحُ دثها عمليات التعدين
القصدير ،والتانتالوم ،والتوجنستني) منطقة البحريات العظمى يف احلَِرفية وصغرية النطاق على النظم اإليكولوجية احلرجة وعلى احلياة
إفريقيا ،وخصوصاً مجهورية الكونغو الدميقراطية .وجتري عمليات النباتية واحليوانية اليت ال ميكن استعادهتا يف حالة ضياعها .واليوم،
التعدين احلَِرفية والصناعية الستخراج هذه املعادن يف قلب نظامني تركز احلكايات املتصلة باملواد املعدنية الواردة من مناطق نزاعات على
الشواغل املتصلة حبقوق اإلنسان .ومع ذلك ،فمن قِصر النظر أن
بيئيني مهمني مها :حوض هنر الكونغو وخسف ألربتاين.
ويقول رودجيري كوهر من جامعة األمم املتحدة “حتتل املوارد املعدنية نتجاوز عن ضمانات محاية النظم اإليكولوجية وقدرهتا على التكيف
بداية سلسلة التوريد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويأيت وحنن نعمل على إنشاء وتوسيع سالسل التوريد لتلبية احتياجات
اجلانب األكرب من إنتاج القصدير ،والتانتالوم ،والتوجنستني والذهب من صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويستعرض تقرير جديد بعنوان “سالسل توريد لتكنولوجيا
عمليات التعدين احلَِرفية وصغرية النطاق .وازدهار واستمرار سلسلة توريد
هذه املعادن ميكن أن يوفر سبل املعيشة لكثري من السكان احملليني .ومع املعلومات واالتصاالت أكثر مراعاة للبيئة – دراسة استطالعية
ذلك ،فما مل تُطبق اللوائح والقواعد احلالية ،وإذا كانت عمليات إنتاج عن املبادرات اخلاصة باليقظة الواجبة إزاء املواد املعدنية الواردة من
هذه املواد ونقلها وجتارهتا تعاين من سوء اإلدارة ،فسوف يؤدي ذلك مناطق نزاعات” ،أعده فريق من املؤلفني حتت قيادة استل ليفني
(مؤسسة  )Estelle Levin Ltdويضم كالً من كريستينا فيلغاس ،ورويب
عندئذ إىل اختالل االستقرار االجتماعي واالقتصادي والبيئي”.
وتتنافس شركات التنقيب عن املعادن واملستثمرون على اختالفهم واينربغ (من مؤسسة  ،)Estelle Levin Ltdوكريستينا بويت (من االحتاد
للحصول على هذه املواد .وتعد سلسلة توريد القصدير ،والتانتالوم ،الدويل لالتصاالت) ،وجون سيميكيكالس (من مؤسسة MJRD
والتوجنستني والذهب لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )Assessment Inc.وروديرجير كوهر من جامعة األمم املتحدة –
معقدة ألن املواد املستخرجة من املناجم تنتقل ملكيتها ما يصل يستعرض خمتلف مبادرات اليقظة الواجبة املتصلة باملواد املعدنية الواردة
إىل سبع مرات أثناء جتهيزها إىل معادن مث إىل منتجات تكنولوجيا من مناطق نزاعات ،ويناقش كيفية إدارة صناعة تكنولوجيا املعلومات
املعلومات واالتصاالت .ويف بعض األماكن مبنطقة البحريات العظمى واالتصاالت لسلسلة التوريد يف هذا السياق .ويرى واضعو التقرير أن
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من الضروري وجود قيادة تضمن عدم إمهال ال�بُْعد البيئي لالستدامة يف
سلسلة التوريد اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مبادرات مراعاة اليقظة الواجبة من جانب الحكومات

املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات العظمى منظمة دولية
حكومية تتألف من الدول املوقعة اليت تنتمي إىل منطقة البحريات
العظمى بوسط إفريقيا ،وهي مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ورواندا،
وبورندي ،وأوغندا ،وتنزانيا ،والسودان ،ومجهورية الكونغو ،ومجهورية
إفريقيا الوسطى ،وزامبيا ،وكينيا وأنغوال .وقد تشكلت هذه اجملموعة
يف سنة  ،2000وكانت تركز يف بداية األمر على منع هتريب املواد
املعدنية واألخشاب واملوارد الطبيعية بطرق غري قانونية عرب احلدود.
ويف  ،2006وافق رؤساء الدول األعضاء على مكافحة االستغالل
غري القانوين للموارد الطبيعية ،ووافقت كل دولة على اختاذ إجراءات
حمددة يف هذا الصدد .وبعد ذلك بأربع سنوات ،اجتمع رؤساء الدول
مرة أخرى ووقعوا على إعالن لوساكا الذي وافقوا مبوجبه على وضع
ست أدوات للتعامل على وجه اخلصوص مع االستغالل غري القانوين
للموارد الطبيعية .وهذه األدوات هي :إنشاء آلية إقليمية إلصدار
شهادات االعتماد اخلاصة باملواد املعدنية املثرية للخالف؛ وتنسيق
ومواءمة التشريعات الوطنية داخل الدول وفيما بينها؛ ووضع قاعدة

بيانات إقليمية حلركة املواد املعدنية؛ وتقنني عمليات التعدين احلَِرفية
وصغرية النطاق؛ وتشجيع مبادرة الشفافية اخلاصة بصناعات التنقيب
عن املعادن داخل املنطقة؛ وإنشاء آلية لإلنذار .وتشمل آلية إصدار
شهادات االعتماد يف الوقت احلاضر مراقبة ورصد اإلدارة البيئية .ومن
املتوقع أن تُستخدم بيانات املراقبة والرصد يف مرحلة الحقة يف تطبيق
القواعد واللوائح على األطراف االقتصادية اليت يَثبت خروجها على
قواعد اإلدارة البيئية السليمة.
وباإلضافة إىل اآللية اإلقليمية إلصدار شهادات االعتماد اليت
اتفق عليها املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات العظمى ،توجد يف
الوقت احلاضر مبادرتان دوليتان فقط تُركزان على الشواغل املتصلة
باإلدارة البيئية ،مها :معيار لعمليات التعدين احلَِرفية وصغرية النطاق
عن الذهب وغريه من املعادن الثمينة ،الذي وضعه التحالف الدويل
املعين بالتعدين املسؤول والتجارة العادلة ،ومدونة املمارسات ومعيار
سلسلة الضمانات اللذان وضعهما جملس اجملوهرات املسؤول عن
وضع املعايري اليت تنظم صناعة اجملوهرات.
وقد انفصل الكثري من شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عن قطاع التعدين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لتجنب خطر دخول
املواد املعدنية الواردة من مناطق نزاعات يف سالسل التوريد اخلاصة هبا
وإثارة ردود فعل سلبية من جانب املستهلكني أو احلكومات .وجتاوباً
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مع ذلك ،تسعى السلطات املركزية واإلقليمية جبمهورية الكونغو
الدميقراطية من أجل إجياد الظروف املناسبة لتجارة املواد املعدنية
بشكل قانوين ،بغية تشجيع املشرتين الدوليني على العودة من جديد
إىل التعامل مع هذا القطاع .وتشمل هذه اجلهود وضع تشريعات
وسياسات جديدة ،وإنشاء أجهزة للتنسيق.
وتعد مبادرة إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة والبنك الدويل
وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ،املعروفة باسم مشروع “النمو
واإلدارة يف قطاع املواد املعدنية ) (PROMINESاملشروع الوحيد الذي
يتعامل بشكل مباشر مع البيئة.
ويساعد االحتاد األورويب حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية من
خالل فريق عمل دويل أنشئ يف  .2009ويشمل الدعم الذي تقدمه
الواليات املتحدة من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التحالف
بني القطاعني والعام واخلاص بشأن التجارة املسؤولة يف املواد املعدنية.
وقد نقحت املفوضية األوروبية توجيهاهتا السابقة يف شأن الشفافية
واحملاسبة ،كما استحدثت كندا قانوناً يستهدف وقف جتارة املواد
املعدنية الواردة من مناطق نزاعات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
ومع ذلك ،ليس هناك بني هذه املبادرات ما يركز على البيئة.

تجاوب صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

كان جتاوب شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع تزايد
الوعي العام والتنظيمي باملشاكل املرتبطة بسالسل التوريد يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية متبايناً .إذ تعمل بعض الشركات على حتسني
الشفافية يف سالسل التوريد اخلاصة هبا ،مع قيام شركات معينة بدور
رائد بشأن املواد املعدنية الواردة من مناطق نزاعات بالنسبة للصناعة،
واختذت شركات أخرى مواقف دفاعية ،ولكن استجابتها لوقف
التعامل التجاري كانت أقل استدامة .وقد اقتصر موقف كثري من
هذه الشركات على جمرد مقاطعة منطقة البحريات العظمى باعتبار
ذلك ميثل أبسط طريقة متكنها من القول إن املواد املعدنية اليت حتصل
عليها ال ترد من مناطق نزاعات.
وتعمل شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حتسني
سلسلة التوريد بطرق متعددة .وعلى سبيل املثال ،حترص شركات
ديل ،وسيسكو ،وإريكسون ،وهيوليت-باكار ،وفيليبس ،وإنتل،
وموتوروال ،ونوكيا على زيارة مسابك صهر املعادن .بينما تتعاون
شركات أخرى مثل هيتاشي مع املوردين لتحسني الشفافية ،وتقوم
شركات مثل هيوليت-باكار ،وإنتل ،بنشر قوائم مبورديها.
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وقد أعلن مشروع كفاية ) (Enough Projectأن بعض الشركات
تتخذ خطوات إضافية .فعلي سبيل املثال ،فإن شركة إنتل “تقوم
بدور رائد يف التحقيقات اخلاصة بسالسل التوريد” ،بينما شركة
مايكروسوفت “تقوم بدور رائد يف نظام املراجعة الداخلية اخلاص
باملواد املعدنية الواردة من مناطق نزاعات” ،أما شركة نوكيا “فاشرتطت
على املوردين وضع خرائط توضح سالسل التوريد اليت تتعامل معها”،
أما شركة إيسر )“ (Acerفتشرتط على مورديها تتبع املواد املعدنية
ملعرفة أصلها”.
ووجود صناعة تعدين أخالقية ومستدامة يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية يفيد قطاعات كبرية من السكان .وهذا شيء حتاول شركة
حلول موتوروال إظهاره من خالل مشروع “حلول حتمل األمل”
الذي يقوم على سلسلة توريد مغلقة للمواد املعدنية اليت تقوم بتوريدها
جهات مسؤولة .ولتنفيذ هذا املشروع الرائد ،اختصرت شركة موتوروال
سلسلة التوريد اخلاصة مبادة التانتالوم لتشمل اجلهة القائمة على عملية
التعدين فقط (مجعية تعاونية للتعدين) ،ومسبك واحد لصهر املعادن،
وشركة إنتاج املكونات ) (AVXوالشركة نفسها .وهكذا ،يتبني أن
حلول موتوروال تهُ يء بشكل ما فرصة لتنويع األسواق على أسس
أخالقية توفر للمستهلكني خيارات ال عالقة هلا بالنزاعات .ويف مارس
 2012أصدرت شركة  AVXبياناً صحفياً قالت فيه إهنا “سلَّمت إىل
شركة موتوروال أول ُمكثِّف ال عالقة له بالنزاعات”.
ويف الوقت الذي تعرتف فيه شركة إنتل بأهنا ال تستطيع التحقق
من أصل مجع املواد املعدنية اليت تدخل يف منتجاهتا ،فإهنا تعمل
تدرجيياً على تنفيذ ضوابط تركز على تطبيق املساءلة وحقوق املِ ِ
لكية
داخل سلسلة التوريد من خالل استعراض نشاط املسابك وتقارير
املدققني .وتقول الشركة إهنا انتهت من إجراء “زيارات ميدانية
ألكثر من  40مسبكاً يف كثري من البلدان ،متثل مجيع املواد املعدنية
األربع الواردة من مناطق نزاعات” .وتعمل شركة إنتل يف شراكة
مع العديد من الكيانات املختلفة ،من بينها شركة  AVXومشروع
“حلول حتمل األمل”.

الفرصة المتاحة أمام القيادة البيئية

يركز االهتمام الدويل احلايل فيما يتعلق بسالسل التوريد اليت
تبدأ من منطقة البحريات العظمى اإلفريقية على اجلوانب املتصلة
بالنزاع وحقوق اإلنسان ،وليس على األثر البيئي .وباملثل ،ال تنظر
شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عموماً إىل ال�بُْعد البيئي
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لالستدامة .وهذا يفتح فرصة أمام االحتاد الدويل لالتصاالت
واألطراف الشريكة له يف منظومة األمم املتحدة ،للقيام بدور رائد
يف سد هذه الفجوة.
ويستعرض التقرير املبادرات الكثرية اليت تستهدف تزويد قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتوجيهات وأدوات رصد لتطبيق
مقتضيات اليقظة الواجبة على سالسل التوريد للتأكد من أن مصادر
القصدير ،والتانتالوم ،والتوجنستني ،والذهب ال تساهم يف تأجيج
النزاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان .وجاري تنفيذ بعض هذه
املبادرات ،بينما ال يزال بعضها يف مرحلة اإلعداد .ومع ذلك ،فإن
معاملتها للبيئة ضعيفة.
ويؤكد واضعو التقرير استل ليفني وكريستينا فيلغاس ورويب
واينبرغ (شركة استل ليفني) أنه “إذا كان قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يرغب يف التوسع يف تطبيق مقتضيات اليقظة الواجبة
لتشمل القضايا املتصلة باالستدامة البيئية يف قطاع التعدين احلَِريف
وصغري النطاق ،عندئذ تكون املبادرات احلالية – بالشكل الذي تُطبق
عليه – غري كافية من حيث مستوى التغطية اجلغرافية ومستوى أداء
االستدامة ويلزم دعم الراغبني يف توسيع نطاقهم ”.ومع ذلك ،سيكون
من الضروري أوالً اإلجابة على األسئلة التالية :هل من املناسب دمج
ال�بُْعد اخلاص باالستدامة البيئية مع تدابري احلماية احلالية؟ وهل تؤيد

هذا اإلجراء اجلهات صاحبة املصلحة ومبادرات املواد املعدنية الواردة
من مناطق نزاعات؟
وتتناول جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف
االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITU-Tمسألة “البيئة وتغري املناخ”.
وتعكف اللجنة على دراسة مسألة حمددة هي “محاية البيئة وإعادة
تدوير معدات وجتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” (املسألة
 .)21/5وكجزء من هذا العمل ،تنظر جلنة الدراسات  5يف وضع مبادئ
توجيهية بشأن اليقظة الواجبة بالنسبة لتوريد املواد املعدنية .وكجزء من
واليتها ،سوف حتدد اللجنة أعماهلا اجلارية بشأن متطلبات اليقظة
الواجبة اخلاصة باملواد املعدنية الواردة من مناطق نزاعات ،واملنتديات
األخرى اليت يُناقَش فيها هذا املوضوع .وسوف تدرس اللجنة كيف
ميكن وضع معيار يشمل النتائج اليت ختلص إليها هذه اجلهات .كما
ستحدد مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ،وتتحرى كيف ميكن إشراك
اجلهات اليت مل تشارك بعد يف األعمال أو املنتديات اخلاصة باليقظة
الواجبة (وخصوصاً البلدان النامية) .وال بد أن تقوم الدراسة على
أساس فهم مدى تعقيد سلسلة توريد املواد املعدنية وإدارة املخاطر
البيئية .وسيكون من بني جماالت الرتكيز سلسلة التوريد ،واالستخراج،
وترميم املواقع ،والتدخالت اإلدارية (الضرائب والرسوم) ،ووسائط
اإلعالم والدعاية ،واحلد من االحتيال والنزاعات.
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توجيهات بشأن مشتريات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت غير الضارة بالبيئة

Shutterstock
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Shutterstock

توجيهات بشأن مشتريات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت غير الضارة بالبيئة
كيف نشرتي؟ وماذا نشرتي؟ ومن أي جهة نشرتي؟
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTهي التكنولوجيا األوسع
استعماالً على املستوى العاملي .وتستهلك اخلدمات األساسية
لالتصاالت واإلنرتنت واألجهزة املتقدمة الكثري من الطاقة واملواد ،وينبغي
احلد من هذا االستهالك كي ميكن حتقيق النمو االقتصادي املستدام.
ويف هذا الصدد ،جيب أن خيطو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خطوة إىل األمام لتشجيع ممارسات العمل املستدامة والتوحيد القياسي
لعملياته .وهذا ما يؤكده تقرير جديد أصدره االحتاد الدويل لالتصاالت
بعنوان “توجيهات بشأن مشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املراعية للبيئة”.
وتعلق إميي توريس ،وهي خبرية استشارية لالحتاد الدويل لالتصاالت
شاركت يف وضع هذا التقرير بقوهلا “إن شركات تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت تتمتع بالقدرة واملشروعية اليت متكنها من االبتكار وإحداث
حتول يف االقتصاد والتقليل من املواد املستعملة ،ولكن التكاثر املتزايد
لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت قد أثار خماوف بشأن النتائج
البيئية هلذه التكنولوجيات .وتتطلب سلع وشبكات وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت استثمارات ،كما أهنا تحُ ِدث آثاراً بيئية معينة.
ولذلك ،ينبغي ،بل وميكن ،اختاذ مجيع القرارات اخلاصة باملشرتيات من
منظور مراعاة البيئة”.
ويتضمن التقرير مبادئ توجيهية تستهدف مساعدة شركات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطبيق ممارسات تتسم بالكفاءة
والفعالية فيما يتعلق باملشرتيات ،وجعل احللول املراعية للبيئة يف متناول
عمالئها ،عن طريق زيادة الوعي بالبيئة يف معامالهتا التجارية .وحيدد
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التقرير عملية املشرتيات خطوة بعد خطوة،
مع توضيح تفاصيل مبادئ مراعاة البيئة
الواجب تطبيقها عند شراء السلع واملنتجات
واخلدمات ،والرد على أسئلة :كيف نشرتي؟
وماذا نشرتي؟ ومن أي جهة نشرتي؟
ويقول دانيلو ريفا ،من الرابطة األوروبية
لشبكات االتصاالت )“ (ETNOيقدِّم هذا
التقرير اجلديد طريقة موحدة للتعامل مع األثر
البيئي ملعامالت شراء تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وسوف يؤدي اتباع هذه
التوجيهات إىل ممارسات للشراء صديقة
للبيئة تأخذ يف االعتبار دورة حياة سلع
وشبكات وخدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت”.
كما يوضح التقرير كيفية استعمال
املنهجيات اليت وضعها قطاع تقييسالتصاالت
يف االحتاد الدول لالتصاالت ) (ITU Tلتقييم
األثر البيئي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف السلع والشبكات واخلدمات ،وكذلك يف
املنظمات .وكانت جلنة الدراسات  5التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد قد وضعت
هذه املنهجيات ملساعدة قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على تقييم أثره على
البيئة ،مبا يف ذلك انبعاثات غازات االحتباس
احلراري واستهالك تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للطاقة يف املنظمات.
وجلنة الدراسات  5لقطاع تقييس
االتصاالت هي اللجنة الرائدة املسؤولة عن
تقييم آثار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على البيئة ،بغية حتديد آثارها اإلجيابية ،وكذلك
لنشر مبادئ توجيهية بشأن استعماهلا بالشكل
الذي ال ترتتب عليه آثار ضارة بالبيئة.
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“يقدِّم هذا التقرير اجلديد
طريقة موحدة للتعامل
مع األثر البيئي ملعامالت
شراء تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وسوف يؤدي
اتباع هذه التوجيهات إىل
ممارسات للشراء صديقة
للبيئة تأخذ يف االعتبار
دورة حياة سلع وشبكات
وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت”.

واالتصاالت بأكمله مدعو إىل مراعاة مزيد
من املسؤولية يف إدارة املشرتيات.

نَهج دورة الحياة

يتطلب النهج غري الضار بالبيئة إزاء سلسلة
توريد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقييم
دورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات،
حبيث تكون كل خطوة من خطوات التقييم
معتمدة على نتيجة األنشطة األخرى وعلى
املنهجيات املطبقة.
ويوضح الشكل  1كيف يتطور مفهوم
عملية اإلنتاج من سلسلة التوريد إىل هنج تقييم
دورة احلياة ،واملراحل التنفيذية الالزمة إلنتاج
املنتجات أو اخلدمات وطرحها يف السوق
دانيلو ريفا ،من الرابطة األوروبية
بأفضل طريقة غري ضارة بالبيئة.
لشبكات االتصاالت )(ETNO
وجيب أيضاً أن يتضمن التقييم التفصيلي
لدورة احلياة بعض اجلوانب النوعية الالزمة
إلجراء العمليات ،مثل النقل والسفر،
واستهالك الكهرباء ،وإعادة تدوير املواد اخلام.
وتتضمن التوصية  ITU-T L.1410منهجية
سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات
إلجراء تقييم دورة حياة سلع وشبكات
واالتصاالت
وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
تعترب سلسلة توريد تكنولوجيا املعلومات وتقوم هذه املنهجية على أربع مراحل ،تتعامل
واالتصاالت أوسع سالسل التوريد انتشاراً مع :احلصول على املواد اخلام؛ واإلنتاج؛
على املستوى العاملي ،حيث ينتشر املوردون واالستعمال؛ واملعاملة بعد انتهاء دورة احلياة،
يف مجيع أحناء العامل .وسلسلة توريد تكنولوجيا على التوايل.
املعلومات واالتصاالت ،بطبيعتها ،تؤثر على
ويتناول تقييم دورة احلياة مالمح إنتاج
البيئة بالعديد من الطرق املختلفة (انبعاثات وأداء وحدة وظيفية معينة ،مع مراعاة نطاق
غازات االحتباس احلراري ،واملخلفات الوظيفة أو اخلدمة ،ومدة دورة حياة التشغيل،
اإللكرتونية وغريها) وجيب إدارهتا بالشكل ومستوى اجلودة املتوقع .وتتطلب كل سلعة
املناسب .وملا كان األثر البيئي الناتج عن وشبكة وخدمة يتم إنتاجها تقييم دورة حياهتا.
سلسلة توريد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتطبِّق بعض شركات تكنولوجيا املعلومات
ِ
ميكن ربطه بشكل مباشر بعمليات وممارسات واالتصاالت (ومعظمها من الشركات املنتجة
املشرتيات ،فإن قطاع تكنولوجيا املعلومات ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)
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الصناعات اإلنتاجية كما يشمل صناعات اخلدمات اخلاصة
باالتصاالت أو الربجميات.
وتقوم الصناعات اإلنتاجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بتطوير منتجات لتجهيز املعلومات ولالتصاالت ،مبا يف ذلك
بث الربامج وعرضها ،واالعتماد على التجهيز اإللكرتوين للبيانات
يف اكتشاف العمليات الفيزيائية وقياسها والتحكم فيها .وتشمل
هذه الصناعات أساساً شركات تطوير وتوزيع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والبنية التحتية ،مثل شركات ،Alcatel-Lucent
و ،Nokiaو ،Samsungو ،Sony-Ericssonو ،IBMو،Huawei
و ،Toshibaو.Apple
أما الصناعات املتصلة باخلدمات اليت توفرها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف جمال االتصاالت فتنحصر أساساً يف
شركات تشغيل االتصاالت اليت تقوم بعمليات على الشبكات
لتوف ــري خــدم ــات االتص ــاالت مثل املهاتف ــة ،أو توصيــل البيانــات
أو خــدم ــات النط ــاق العـ ـريض ،مث ــل  ،Telefónicaو،Vodafone
و ،AT&Tو ،China Mobileو.NBC

نـُهج تقييم دورة احلياة يف عملياهتا .وعلى سبيل املثال ،وضعت شركة
 Alcatel-Lucentإطاراً مبسطاً لتقييم دورة احلياة ترتتب عليه معلومات
بيئية بالنسبة ملعدات وأصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتغطي منهجيات االحتاد الدويل لالتصاالت مجيع جوانب تقييم
دورة احلياة يف شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كما تأخذ
هذه املنهجيات يف االعتبار املواصفات واملعايري ذات الصلة اليت نشرهتا
الكيانات األخرى املعرتف هبا دولياً ،مثل املنظمة العاملية للتوحيد
القياسي ) ،(ISOومركز البحوث املشرتكة التابع للمفوضية األوروبية،
واملواصفات املعلنة على اجلمهور اليت وضعها املعهد الربيطاين للمعايري،
وقطاع اهلندسة البيئية باملعهد األورويب ملعايري االتصاالت ).(ETSI

صناعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يعرتف التصنيف الدويل الصناعي املوحد جلميع األنشطة
االقتصادية ،الذي وضعته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة
جبميع منظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تبعاً لنشاطها
االقتصادي اإلنتاجي .وتشمل الفئات اليت يتضمنها التصنيف

الشكل  – 1هنج التقييم ابتداءً من سلسلة التوريد إىل تقييم دورة احلياة

اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
دورة اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
دورة اﻟﺤﻴﺎة

املصدر:

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

)(LCA

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
واﻹﻧﺘﺎج
واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

اﻟﻤﻮاد
واﻟﺘﻮرﻳﺪات

اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
واﻹﻧﺘﺎج
واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

اﻟﻤﻮاد
واﻟﺘﻮرﻳﺪات

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم

اﻟﻤﻔﻬﻮم

اﻹﻧﺘﺎج

ﺳﻠﺴﻠــﺔ
اﻟﺘــﻮرﻳ ــﺪ

ﺗﻘﻴﻴﻢ
دورة اﻟﺤﻴﺎة
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واملقصــود من الصنـاعــات املتصل ــة باخلـدم ــات اليت تـوفـره ــا
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال الربجميات وغري ذلك من
املنتجات التمكني من جتهيز املعلومات وإجراء االتصاالت بالطرق
اإللكرتونية .وتنحصر هذه اخلدمات عادة يف تطوير الربجميات
الالزمة للتوزيع واستعمال العمالء من اخلدمات املتنقلة واملنزلية،
مثل غوغل ،و ،Symantecوأبل ،ومايكروسوفت.

عملية المشتريات

ميكن أن تكون عمليات املشرتيات اخلاصة مبنظمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت معقدة ومكلِّفة ومضيِّعة للوقت ومعرضة للتبديد.
ويندرج نظام املشرتيات يف أي منظمة ضمن تفاعالت السوق الكثرية
مع األطراف األخرى ،كما أنه األهم من حيث اإلنفاق .أما فيما يتعلق
بأي عملية أخرى يف سلسلة توريد املنتجات أو دورة احلياة ،فإن عملية
املشرتيات ميكن أن حتقق وفورات كبرية يف التكاليف وحتسني اخلدمات
لزيادة رحبية املنظمة ونصيبها يف السوق.
وتنطوي عملية شراء السلع واخلدمات يف منظمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على جمموعة واسعة من القطاعات واملمارسات
اليت تنطوي بدورها على عوامل بيئية مهمة .ولذلك ،فمن احملتم أن
تصبح نظم املشرتيات املطبقة أكثر ابتكاراً وصديقة للبيئة.

ويستعمل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البحث
والتطوير بكثافة ،ويعد حمركاً لالقتصاد وداعماً للنمو .وتستطيع شركات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،عندما تطبق ممارسات العمل
املستدامة على معامالت املشرتيات ،خفض بصمتها الكربونية ،وإنتاج
منتجات وخدمات أكثر مراعاة للبيئة ،والتقليل من استهالكها للطاقة
أو حتقيق االستهالك األمثل للطاقة .وهذا يؤدي إىل عمليات أكثر
استدامة وابتكاراً يف عمل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ولالعرتاف باآلثار والفرص اليت تنطوي عليها ممارسات املشرتيات
اخلاصة هبا ،فمن املستحب أن تضع شركات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت خريطة لعملية املشرتيات .ويوضح الشكل  2خريطة
عامة ملشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النمطية.

الشركات والتفكير المراعي للبيئة

يؤثر إطار املشرتيات على اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة،
واإلجراءات والفجوات التشغيلية ،ومراقبة ورصد الطلب من جانب
الض ْعف يف العملية،
العمالء ،واملخزونات واملخازن ،وجوانب القوة و َ
وإمكانية إعادة هندسة العمليات يف العمل .ولكي ميكن إدارة مجيع
هذه املكونات بكفاءة ،جيب دعم موظفي أو أقسام املشرتيات لتحسني
ممارسات املشرتيات احلالية .وعلى سبيل املثال ،تستهدف شركة

الشكل  – 2خريطة عامة لعملية املشرتيات يف منظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اﻟﺨﻴــﺎرات
واﻟﻤــﻮردون

ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻨﺘَﺞ
أو اﳋﺪﻣﺔ
ﲢﺪﻳﺪ اﳊﻞ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت
اﳌﻨﺘَﺞ /اﳋﺪﻣﺔ
إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮوض
إدارة إﺟﺮاء اﻟﻌﻄﺎءات
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎءات
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺤﺎﺟــﺔ واﻟﺤــﻞ
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اﻹدارة واﻟﺘﺤــﻜﻢ
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ رﲰﻴﺎً
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ
 /اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
إﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﲑ  /اﻟﺪﻓﻊ

اﻟﺸﺮاء واﻟﺪﻓــﻊ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ورﺻﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت
 /ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺎت
إدارة اﻟﻌﻘﻮد
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء

Thinkstock

يبلاب ةراضلا ريغ تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تايرتشم نأشب تاهيجوت
كيف نشرتي؟ وماذا نشرتي؟ ومن أي جهة نشرتي؟

االتصاالت األملانية ) ،(Deutsche Telekomمن خالل برنامج “جمموعة
املنتجات املستدامة” يف الفرتة  ،2012-2010حتديد املعايري اليت تنظم
املنتجات املستدامة؛ ودمج مفهوم االستدامة يف العمليات واألهداف
الرئيسية املتصلة باملنتجات؛ وإعداد املوظفني لتقبل التغيريات املرتتبة على
ذلك؛ وتنفيذ عملية التقييم؛ وإنشاء مؤشر أداء رئيسي ملسؤولية الشركة
بالنسبة للمنتجات املستدامة؛ وحتسني التواصل مع العمالء.
وتشري تقارير معظم شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إىل أهنا وضعت خرائط لنماذج ثابتة للمشرتيات ،كما توضح األمثلة
التالية .فقد جلأت شركات جمموعة  Telefónicaإىل “إجراء مشرتياهتا
وفقاً لنموذج إدارة عمومي ،يتميز بعوملة املشرتيات ،ومراعاة اجلانب
املهين يف إجراء املشرتيات (يوجد باجملموعة مندوبو مشرتيات مهنيون
وأخصائيون يف املنتجات) ،ومراعاة الشفافية يف العملية وإتاحة
فرص متساوية جلميع املوردين” .وتطبق شركة االتصاالت اإليطالية
) (Telecom Italiaسياسة “تستهدف احلد من حجم أسطول
السيارات وحتديثه بتزويده بسيارات مطابقة ألدق املعايري البيئية”.
وهناك مثال آخر من شركة نوكيا .فقد جاء يف تقرير للشركة
أن “جمموعة الشروط الشاملة اليت تطبقها نوكيا يف جمال التوريدات
تنص على توجيهات واضحة بشأن ما نتوقعه من موردينا .وتتضمن

هذه الشروط التوقعات البيئية واالجتماعية ،اليت تقوم على املعايري
الدولية مثل  ،ISO 14001و ،SA 8000و ،OH SAS18001وكذلك
 ،PCMMواتفاقات منظمة العمل الدولية واألمم املتحدة .وتعد
شروط التوريدات اخلاصة بشركة نوكيا جزءاً من االتفاق التعاقدي
مع املوردين ،وبالتايل جيب أن يطبق مجيع موردي نوكيا هذه الشروط
بغض النظر عن موقعهم أو حجمهم”.
وتقول مايكروسوفت إهنا نفذت جمموعة من األدوات على اخلط
توفر عملية توريد إلكرتونية متكاملة“ .وعلى سبيل املثال ،تقوم سوق
مايكروسوفت على أمتتة الشروع يف املشروعات وإصدار أوامر التوريد،
وبذلك ال يتعني على املوردين انتظار النماذج الورقية املتبادلة مع املوظفني.
كذلك فإن نظام الفواتري الذي تطبقه مايكروسوفت ِّ
ميكن شركات البيع
من تقدمي الفواتري أو خطابات االئتمان إلكرتونياً ،كما يسمح نظام
االستفسارات الذي تطبقه مايكروسوفت مبتابعة مدى التقدم يف سداد
املدفوعات .إذ تودع املدفوعات مباشرة يف احلساب املصريف للبائع؛
وتكون األموال مؤمنة ويتم حتويلها خالل  24إىل  48ساعة”.
ولكي تتمكن شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
إدارة ممارسات املشرتيات بكفاءة وبطريقة مستدامة ،جيب عليها دمج
التفكري املراعي للبيئة يف كل خطوة من عمليات املشرتيات اليت جتريها.
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الكبـالت البحـري ــة لرصــد المن ــاخ
واإلنــذار بالكـ ـوارث
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الكبالت البحرية لرصد المناخ واإلنذار بالكوارث
يبلل ةيعارملا ةيرحبلا تالبكلا

الكبالت البحرية المراعية للبيئة

االتصاالت تتعانق مع العِلم يف أعماق احمليطات
تستطيع كبالت االتصاالت البحرية المزودة بأجهزة استشعار رصد األحوال المناخية والحد من مخاطر
كررات البحرية بأجهزة استشعار علمية ،تعمل على
الم ِّ
أمواج التسونامي .ويتطلب تحقيق هذه الرؤية تزويد ُ
تضخيم البيانات البصرية أثناء انتقالها عبر المحيطات .وقد صدر تقرير جديد بعنوان “استراتيجية وخريطة
كررات بحرية مزودة بأجهزة استشعار علمية في رصد ومراقبة المناخ والحد
طريق :إمكانية االعتماد على ُم ِّ
من مخاطر أمواج التسونامي” ،ويحدد التقرير اإلجراءات التي يلزم أن يتخذها االتحاد الدولي لالتصاالت،
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOواللجنة األوقيانوغرافية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة
للتربية ِ
والعلم والثقافة ) (UNESCO/IOCلتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

ويقول  Rhett Butlerمؤلف التقرير “هذه البيانات اليت جتمعها أجهزة
متتد كبالت االتصاالت البحرية اليوم عرب احمليط اهلادئ واحمليط
األطلسي واحمليط اهلندي (انظر اخلريطة) لنقل كميات ضخمة من االستشعار هلا قيمة جوهرية يف مراقبة حالة احمليطات واألحوال املناخية
البيانات وتيسري حركة اإلنرتنت العاملية بني القارات .ومع ذلك ،اليت تشري إىل حدوث تغريات عاملية ،وميكن أن تُستعمل يف رصد أمواج
فمن املمكن أن تقوم هذه الكبالت مبا هو أكثر من ذلك .فكلما التسونامي واحلد من املخاطر املرتتبة على الكوارث .وتتمثل الرؤية يف أن
واصلت االتصاالت العاملية اتساعها وتطورها ،يتم االستغناء تدرجيياً تتحول شبكات االتصاالت الواسعة احلالية مبرور الوقت إىل شبكات
عن شبكات الكبالت البحرية القدمية بعد استعماهلا لنحو  25سنة اتصاالت أوسع تستشعر أيضاً بيئة احمليطات”.
وميكن أن توفر شبكة املراقبة والرصد هذه إشارات أفضل مما توفره
لتحل حملها معدات حديثة وأكثر قوة .وهذا يتيح فرصة مبرور الوقت
كررات الكبالت البحرية ،مما األنظمة احلالية الستعماهلا يف إصدار اإلنذارات املبكرة ،كما أهنا ،بشكل
إلضافة أجهزة لرصد احمليطات إىل ُم ِّ
يؤدي بالتدريج إىل تكوين شبكة واسعة من أجهزة االستشعار ملراقبة أعم ،ميكن أن تساعد أيضاً على حتسني املعلومات العلمية عن احمليطات
واملناخ .وهذا يعود بفوائد مجة على العلم واجملتمع وقطاع االتصاالت.
الظروف البيئية وإصدار حتذيرات بالكوارث.
وعالوة على ذلك ،فإن البيانات املستمدة من معدات الرصد البحرية
ميكن أن تساعد احلكومات يف إدارة املخاطر مبزيد من الكفاءة.
كلمة شكر
تستند هذه املقالة على تقرير بعنوان “اسرتاتيجية وخريطة طريق:
مكررات حبرية مزودة بأجهزة استشعار علمية
إمكانية االعتماد على ِّ
يف رصد ومراقبة املناخ واحلد من خماطر أمواج التسونامي ”،وقد أجرى
البحوث اخلاصة هبذا التقرير وقام بكتابته  .Rhett Butlerويعتمد هذا
التقرير أيضاً على أحباث سابقة أجريت يف الفرتة من ديسمرب  2011إىل
مارس  .2012ويود املؤلف أن يتوجه بالشكر لكل من Andres Figoli
) ،(Telefónicaو( Amir Deljuاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)،
و) ،David Meldrum (UNESCO/IOCو( John Youجامعة سيدين)،
و Cristina Buetiو( Erica Campilongoاالحتاد الدويل لالتصاالت)
الستعراضهم املفيد ملسودة التقرير .وميكن االطالع على معلومات
ومواد إضافية عن هذا التقرير بالرجوع إىل املوقع التايل على اإلنرتنت:
.www.itu.int/itu-t/climatechange

االستجابة للدعوة إلى العمل التي صدرت في روما

تدارس املندوبون يف ورشة عمل ،اشرتك يف تنظيمها االحتاد الدويل
لالتصاالت ) ،(ITUواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )(WMOواللجنة
األوقيانوغرافية الدولية ملنظمة اليونسكو ) (UNESCO/IOCيف روما يف
سبتمرب  ،2011إمكانية استعمال الكبالت البحرية يف مراقبة حالة
احمليطات واألحوال املناخية وإصدار إنذارات بالكوارث .وقد أسفر
ذلك عن إصدار دعوة إىل العمل ،وتقرير بعنوان “اسرتاتيجية وخريطة
مكررات حبرية مزودة بأجهزة استشعار
طريق :إمكانية االعتماد على ِّ
علمية يف رصد ومراقبة املناخ واحلد من خماطر أمواج التسونامي”
نشرته املنظمات الثالث استجابة لطلب حمدد من ورشة العمل.
ويوضح التقرير املسائل الرئيسية التقنية والتجارية واملالية والقانونية
اليت ينبغي حسمها بغية إنشاء بنية حتتية للكبالت قادرة على أداء تلك
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الكبالت البحرية لرصد المناخ واإلنذار بالكوارث
يبلل ةيعارملا ةيرحبلا تالبكلا

املهام املزدوجة لالتصاالت والرصد واملراقبة .ويشرح السيد Rhett Butler

ذلك بقوله “مقارنة بالتغطية الواسعة ملراقبة سطح احمليطات بواسطة
السواتل والسفن والعوامات الطافية على سطح املاء ،ال جند إال القليل
من املوارد املتاحة ملراقبة ورصد أعماق احمليطات وقاع البحار”.
وهذا التقرير موجه إىل احلكومات ،واهليئات املعنية باملناخ والطقس،
ومراكز وهيئات التحذير من أمواج التسونامي ،واهليئات املختصة جبمع
املعلومات عن الزالزل ومواجهتها ،واهليئات املعنية باحلد من خماطر
الكوارث ،وشركات الكبالت البحرية املستعملة يف االتصاالت،
واهليئات العلمية ،وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة.

معوق ــات التصميم :مـزاي ــا أجهــزة االستشعار
المختلف ــة وعيـوبه ــا

فيما يتعلق بنوع املعدات املطلوب تركيبها على املكررات ،يوجد
عدد من اخليارات اليت ميكن االختيار من بينها :أجهزة قياس الضغط
املطلق ،اليت تقوم بقياس الضغط؛ ومقاومات احلرارة ،اليت تقوم بقياس
درجات احلرارة؛ وأجهزة استشعار الزالزل؛ وأجهزة قياس سرعة
األنظمة اإللكرتونية امليكانيكية الصغرية؛ وأجهزة قياس درجة امللوحة
(أو اإليصالية)؛ وأجهزة املودم الصوتية؛ وأجهزة التنصت املائي.
وتوجد بالفعل بعض اخلربات يف جمال استعمال أجهزة االستشعار
البحرية يف أغراض مراقبة ورصد املناخ ،مثل أجهزة قياس مدى شدة
أمواج التسونامي املرَّكبة على العوامات (على الرغم من أن العوامات
كثرياً ما تتعرض للتلف أو التخريب) أو أجهزة قياس الضغط املطلق
املستخدمة يف رصد الزالزل يف الواليات املتحدة.
وإزاء هذه املعوقات اهلندسية ،فمن املفضل البدء بأبسط اخليارات.
ومن املرجح أن يقتصر التنفيذ يف البداية على مقاومات احلرارة ،وأجهزة
قياس الضغط املطلق ،واألنظمة اإللكرتونية امليكانيكية الصغرية ،ألهنا
تعمل بشكل منفصل ومستقل مبعدالت منخفضة لنقل البيانات.
وعلى الرغم من أن أجهزة املودم الصوتية ،وأجهزة التنصت املائي،
وأجهزة قياس درجة امللوحة قد تكون من اخليارات املغرية يف املدى األبعد،
فإهنا تنطوي حالياً على بعض العيوب .إذ يتعني أن تصبح أجهزة قياس
درجة امللوحة أكثر حتمالً ،ألهنا تكون مالمسة ملاء البحر .كما أن أجهزة
كررات .أما
التنصت املائي قد تتطلب إدخال تعديالت جوهرية على امل ِّ
أجهزة املودم الصوتية فتعاين من عيوب مماثلة للعيوب اليت تعاينُ منها أجهزة
التنصت املائي ،وميكن أن تكون حساسة بالنسبة للغواصات ،مما جيعلها
مصدراً ملخاوف أمنية ما مل يتم تقييد مدى تشغيلها.

الجوانب التجاريــة والقانونيــة

من األمور األساسية أال تتأثر الوظيفة الرئيسية للكبالت  -وهي
نقل كميات كبرية من املعلومات بني القارات – عند قيام الكبالت
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بدور علمي ثانوي .ويتعني أن تكون الشركات اليت متلك البنية التحتية
لكبالت االتصاالت قادرة على ضمان فعاليتها ،وبالتايل ينبغي أن
تكون مسؤولة عن إدارة وهندسة عملية تطوير الكبالت الستعماهلا
يف أغراض حبثية .وقد بدأ بالفعل حوار ناجح بني شركات الكبالت
التجارية ،والسلطات املختصة بالصيانة واحلكومات ،تَبينَّ منه أن من
املناسب مواصلة العمل داخل هذا اإلطار.
وباإلضافة إىل االعتبارات التجارية ،ينبغي حل بعض املسائل
القانونية .فالقواعد اخلاصة مبد الكبالت ليست متوافقة متاماً مع القواعد
اخلاصة بالبحث العلمي ،ومن احملتمل أن تقيد استعمال الكبالت يف
أغراض املراقبة والرصد.
وتنص اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ) ،(UNCLOS, 1982على
كررات املرَكبة على الكبالت البحرية ميكن
أن مراقبة البيئة باستعمال امل ِّ
تصنيفها على أهنا “حبث ُعلمي حبري” ،وبالتايل فإهنا ختضع لقواعد
خمتلفة تبعاً للجزء املستخدم يف ذلك من احمليط.
ويكمن االختالف الرئيسي يف الوضع القانوين يف منطقتني
أساسيتني ،تشمل أوالمها املنطقة االقتصادية اخلالصة ) ،(EEZوالرصيف
القاري والبحر اإلقليمي للدول الساحلية .ويشمل الرصيف القاري من
الناحية العملية املنطقة االقتصادية اخلالصة واملياه اإلقليمية .أما املنطقة
الثانية فتشمل أعايل البحار وقاع البحر يف املنطقة اليت تتعدى املنطقة
األوىل ،حىت مسافة  350ميالً حبرياً ( 648كيلومرتاً) من خط األساس
الساحلي .وتستطيع الدول أن تنظم البحوث العلمية البحرية وأن تشرتط
املوافقة على إجرائها يف حدود الرصيف القاري وليس فيما يتعداه .ومع
ذلك ،فمسموح للدول والشركات مدكبالت أو أنابيب سواء يف منطقة
الرصيف القاري أو يف أعايل البحار وقاع البحر.
ويرتتب على ذلك أنه ينبغي أن تقتصر عملية مراقبة ورصد البيئة
واستعمال أجهزة االستشعار على أعايل البحار وقاع البحر .وملا كانت
الكبالت داخل منطقة الرصيف القاري مطمورة يف املعتاد ،فقد ال ميثل
ذلك عائقاً شديداً .ومن الالزم إقناع الدول باملوافقة على القيام بعمليات
مراقبة البيئة داخل منطقة الرصيف القاري .وقد يكون من اخليارات
املمكنة ختصيص منطقة آمنة باتساع  500مرتاً حول منشآت البحث
العلمي ،تكون خمصصة ألغراض البحوث العلمية البحرية.
ويشري كاتب التقرير إىل أن احلكومات قامت بتطوير “أنظمة
الرصد البيئي العاملية ملراقبة احمليطات والطقس واملناخ وموجات التسونامي
والزالزل ،وتركيبها وإدارهتا .ومع ذلك ،يعتمد رصد بيئة قاع البحر
باستعمال كبالت االتصاالت البحرية حصرياً على البنية التحتية اليت
يقوم القطاع اخلاص بتطويرها وتركيبها وتشغيلها”.
وسوف تُعقد ورشة العمل الثانية بشأن “شبكات االتصاالت
البحرية من أجل رصد املناخ واإلنذار بالكوارث” ،اليت يشارك يف
تنظيمها االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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عوامة تستخدم من أجل
اإلنذار المبكر بالتسونامي

AFP

واللجنة األوقيانوغرافية الدولية التابعة ملنظمة اليونسكو ،يومي
سبتمرب  2012يف باريس ،فرنسا.
وسوف تتيح ورشة العمل الثانية هذه فرصة للبدء يف وضع خطة
اسرتاتيجية لنشر كبالت لالتصاالت البحرية يف أعايل البحار لتحقيق
غرض مزدوج .وسوف تستعرض الورشة االحتياجات العلمية واجملتمعية،
وتدرس التكنولوجيات اهلندسية اجلديدة ،والفرص اليت ستكون متاحة
أمام قطاع األعمال ،والتحديات القانونية ،وتبدأ يف اقرتاح أسس
للمعايري اليت ميكن تطبيقها يف تنفيذ مشروعات كبالت االتصاالت
البحرية املزودة بأجهزة استشعار.

21-20

الخطوات التي ينبغي أن يتخذها االتحاد الدولي
لالتصاالت ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
األوقيانوغرافية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو

يوضح التقرير أن األمم املتحدة تستطيع – من خالل وكاالهتا
املتخصصة وهي االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ،واللجنة األوقيانوغرافية الدولية/اليونسكو – العمل مع شركات
االتصاالت الختاذ اخلطوات األوىل يف سبيل حتقيق الرؤية املتمثلة يف
تركيب أجهزة استشعار على الكبالت البحرية.
وجيب أن يغتنم االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية ،واللجنة األوقيانوغرافية الدولية/اليونسكو كل فرصة

للرتويج لنتائج ورشة عمل روما ألن ربط الكبالت البحرية مبا ميكن
أن حتققه من منافع بيئية من شأنه أن خيلق حالة من الرضا واالرتياح
لدى اجلمهور ،تشجع بدورها الشركات صاحبة الكبالت ،والشركات
اليت تقوم بإنتاجها وتشغيلها على املشاركة ،على أمل االستفادة من
العالقات العامة املرتتبة على ذلك.
وينبغي أن يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية واللجنة األوقيانوغرافية الدولية/اليونسكو بتنظيم ورشة
كررات الكبالت
عمل هندسية جتمع بني الشركات املعنية بتصنيع ُم ِّ
والشركات املعنية بتصنيع أجهزة االستشعار بغية التوصل إىل تفاهم
بشأن التحديات اهلندسية املعينة احمليطة بذلك .وينبغي أن تكون
شركات تصنيع الكبالت قادرة على العمل مباشرة مع شركات تصنيع
كررات مزودة بأجهزة استشعار.
أجهزة االستشعار يف تصميم مناذج مل ِّ
وسيكون من املفيد دعوة اللجنة ُالدولية حلماية الكبالت )(ICPC
للمشاركة يف رعاية ورشة العمل وإتاحة منتدى حمايد للمناقشات.
وينبغي أن يدعو االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية واللجنة األوقيانوغرافية الدولية/اليونسكو احلكومات
وشركات الكبالت واجلمعيات اخلريية إىل متويل التكاليف اهلندسية
غري املتكررة املتصلة بتطوير النماذج األولية ،وذلك يف ضوء االستنتاج
كررات رصد الظروف
الذي خلص إليه التقرير وهو أن تطوير “منوذج مل ِّ
البيئية يعد خطوة أساسية للنجاح يف آخر ُ
األمر”.
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وجيب أن تكون خربات املعاهد واهليئات العلمية عوناً للحوار
بشأن األهداف اليت يتوخاها رصد البيئة .وحتقيقاً هلذه الغاية ،ينبغي
أن يدعو االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
واللجنة األوقيانوغرافية الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية
والعِلم والثقافة ،الوكاالت اليت تقوم بتشغيل اآلالت واألجهزة يف
أعماق احمليطات ،على وجه اخلصوص ،إىل املشاركة – مثل الوكالة
اليابانية للعلوم والتكنولوجيا البحرية واألرضية ) ،(JAMSTECوالوكالة
الكندية للسلسلة الزمنية لشبكة التجارب البحرية يف مشال شرق
احمليط اهلادئ ) ،(NEPTUNEوالشبكة األوروبية ملراصد قاع البحار
) ،(ESONETواملؤسسة الوطنية األمريكية للعلوم ) (NSFواإلدارة الوطنية
األمريكية للمحيطات والغالف اجلوي ).(NOAA
وينبغي أن يعزز االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية واللجنة األوقيانوغرافية الدولية/اليونسكو ارتباطاهتا
اإلجيابية مع شركات االتصاالت اليت تقوم بتطوير شبكات الكبالت
البحرية ومتلكها وتديرها .كما ينبغي أن تشجع شركات تصنيع
الكبالت على التوصية بطرق ميكن االعتماد عليها من الناحية
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اهلندسية وقليلة املخاطر وجمدية من حيث التكلفة لنقل البيانات اليت
مكررات الكبالت البحرية.
جتمعها أجهزة االستشعار من ِّ
وسيكون على االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية واللجنة األوقيانوغرافية الدولية/اليونسكو القيام بفحص
مواصفات أجهزة االستشعار اليت ستُستخدم يف رصد احمليطات بعد
املكررات ،على أن يقوم االحتاد بدور رائد يف وضع معيار
تركيبها على ِّ
ِّ
للمكررات اليت ستُستخدم يف رصد البيئة.
ويعد عدم وجود تعريف متفق عليه دولياً ملفهوم “البحث العلمي
البحري” من األمور املقلقة للشركات املالكة للكبالت البحرية
وشركات االتصاالت ،ألن أنشطة رصد البيئة قد تكون حمل فحص
وتدقيق حىت لو أهنا اقتصرت على أعايل البحار .وسيكون من املفيد
أن يلتمس االحتاد الدويل لالتصاالت ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
واللجنة األوقيانوغرافية الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية
والعِلم والثقافة ،إصدار حكم يف هذا الشأن من احملكمة الدولية اليت
أنشئت مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،لكي يكون
الطريق إىل األمام ممهداً.

الكبالت البحرية لرصد المناخ واإلنذار بالكوارث
الرصد البيئي والقانون الدويل

AFP

الكبالت البحرية ،والرصد البيئي والقانون الدولي
يعتمد تطوير كبالت االتصاالت البحرية لنقل البيانات
على اتباع نهج عملي حساس لمواجهة التحديات
القانونية

خرجت علينا التطورات التكنولوجية األخرية بإمكانية استعمال
كبالت االتصاالت البحرية لغرض مزدوج هو مجع املعلومات يف
الوقت الفعلي عن درجة حرارة وملوحة مياه احمليطات والضغط املائي،
لالستفادة منها يف أغراض البحث العلمي ،واستعماهلا يف نفس الوقت
يف نقل الصوت ،والبيانات وحركة اإلنرتنت .ويشرح تقرير جديد
نشره االحتاد الدويل لالتصاالت ،واللجنة األوقيانوغرافية الدولية التابعة
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعِلم والثقافة ) ،(UNESCO/IOCواملنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ) ،(WMOبعنوان “االعتبارات القانونية املرتتبة
على نشر وتشغيل وصيانة كبالت االتصاالت البحرية املزودة بأجهزة
استشعار علمية” ،كيف أن هذه األنشطة ينبغي النظر فيها منفردة
مبوجب القوانني الدولية والوطنية ،كما يلقي الضوء على التحديات
القانونية اليت خيلقها ذلك .وقد قام بإجراء األحباث املتصلة هبذا التقرير

وقام بكتابته كنت بريسي ) (Kent Bressieمن مؤسسة االستشارات
القانونية .Wiltshire & Grannis LLP
ويشار يف هذا التقرير إىل الكبالت البحرية اليت توفر القدرة على
توصيل االتصاالت ورصد البيئة البحرية على أهنا الكبالت البحرية
لالتصاالت ونقل البيانات .وخيضع النشاطان لنظامني قانونيني
منفصلني مبوجب القانون الدويل – ومها نظامان مل يتوقعا بالضرورة
أن هذين النشاطني ميكن اجلمع بينهما مع تغري التكنولوجيا .إذ تمُ نح
كبالت االتصاالت البحرية حقوقاً وحريات فريدة ال تمُ نح ألي نشاط
آخر يف البيئة البحرية .وعلى النقيض من ذلك ،تكتنف مجع البيانات
البحرية حالة عدم التوافق بني البلدان فيما يتعلق باملعاملة السليمة
وإمكانية تطبيق القيود الوطنية الواسعة على البحث العلمي البحري
– وهي فئة من األنشطة اليت تُِركت دون تعريف يف املعاهدة الرئيسية.
ويقول السيد بريسي يف التقرير “إن احلوار الوليد بشأن املعاملة
املناسبة من الناحية القانونية للكبالت البحرية لالتصاالت ونقل
البيانات – بل ويف الواقع مدى الرغبة يف وجود هذه الكبالت على
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اإلطالق – أدى إىل نوع من االستقطاب،
حيث يوجد معسكران يرى أحدمها أهنا
“سيئة متاماً” بينما يرى اآلخر أهنا “جيدة
متاماً” .وينكر املعسكر الذي يرى أهنا
“سيئة متاماً” وجود فرص أمام شركات
تشغيل الكبالت والعلماء استناداً إىل
افرتاض غري سليم من الناحية القانونية مؤداه
أن الدول الساحلية ستقوم ،أو جيب أن
تقوم بتنظيم الكبالت البحرية لالتصاالت
ونقل البيانات باعتبارها أحباث علمية حبرية،
خشية أن يؤدي نشر هذه الكبالت إىل
تآكل حقوق وحريات الكبالت البحرية.
أما املعسكر الذي يرى أهنا “جيدة متاماً”
فينكر أن الكبالت البحرية لالتصاالت
ونقل البيانات تعد جديدة ومعقدة من
زاوية التنظيم القانوين وال يأخذ يف االعتبار
النزاع الذي امتد أربعني عاماً بشأن البحث
العلمي البحري”.
ويوجد طلب قوي ومتزايد من جانب
العلماء وصانعي السياسات على توفري
أحجام أكرب من البيانات احللسنة عن البيئة،
ويرجع ذلك يف جانب منه إىل الكوارث
الطبيعية مثل موجات التسونامي اليت ضربت
اليابان يف  ،2011يف الوقت الذي تتحسن
فيه تكنولوجيا أجهزة االستشعار املستعملة
يف مجع البيانات.
ويقول مالكومل جونسون ،مدير
مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل
لالتصاالت “تتمثل املشكلة يف أن النظام
القانوين اخلاص مبد وصيانة الكبالت غري
منسجم متاماً مع النظام القانوين إلجراء
األحباث العلمية البحرية”.

80

أخبار االحتاد   2012 | 7 سبتمرب

2012

“تتمثل املشكلة يف أن
النظام القانوين اخلاص
مبد وصيانة الكبالت غري
منسجم متاماً مع النظام
القانوين إلجراء األحباث
العلمية البحرية”
مالكومل جونسون ،مدير مكتب
تقييس االتصاالت ،االحتاد الدويل
لالتصاالت

المناطق البحرية

تمُ يز اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
لعام  (UNCLOS, 1982) 1982بني املناطق
املختلفة اليت تواجه سواحل الدول ،مصنفة
حبسب بُعدمها باألميال البحرية عن أراضي
الدولة أو عن املياه الداخلية ومياه األرخبيل.
وهذه املناطق هي:
 البحر اإلقليمي (يف حدود  12ميالً حبرياً)؛
 املنطقة اجملاورة (يف حدود  24ميالً حبرياً)؛
 املنطقة االقتصادية اخلالصة (يف حدود
 200ميل حبري)؛
 اجلرف القاري (الذي يلي االمتداد
املغمور ألراضي الدولة الساحلية ،وال
يتجاوز  200ميل حبري ،على الرغم من
أن االتفاقية تنص على عملية بالنسبة
للمطالبات بأن يتجاوز اجلرف القاري
 200ميل حبري – وهي عملية جارية)؛
 أعايل البحار (خارج املياه الداخلية،
ومياه األرخبيل ،واملياه اإلقليمية ،واملناطق
االقتصادية اخلالصة للدول الساحلية)؛

 واملنطقة (اليت تتجاوز حدود الوالية
الوطنية ،مبا يف ذلك قاع البحر ،وقاع
احمليط وباطن األرض وال تشمل العمود
املائي).
وختتلف حقوق الدولة تبعاً للمنطقة
البحرية ،وتشمل هذه احلقوق احلق يف
السيطرة على أنشطة البحث واملسح .وكلما
كانت هذه األنشطة قريبة من اليابسة،
قويت املطالبات احملتملة من جانب الدولة
هبذا احلق .وحتدد اتفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار حقوق املرور الربيء لسفن
الدول األخرى يف املياه اإلقليمية لكل دولة
على حدة بشكل خاص ،ولكنها ال تتجاوز
هذه املياه اإلقليمية .وتصل درجة احلرية إىل
أقصاها يف أعايل البحار واملنطقة ،ولكن ليس
ألي دولة أن متارس سيادهتا عليها.

الحقوق االستثنائية بالنسبة
للكبالت البحرية

يكفل القانون الدويل حريات ومحاية
خاصة للكبالت البحرية منذ القرن التاسع
عشر .إذ مينح حريات فيما يتعلق مبد
الكبالت البحرية وصيانتها وإصالحها .وهذه
احلريات ليست مكفولة ألي أنشطة حبرية
عرف الكبالت
أخرى ،ولكن القانون مل يُ ِّ
البحرية .وجيب على الدولة الساحلية أال
تفرض أي قيود على تركيب الكبالت البحرية
أو صيانتها ما مل تكن هذه الكبالت البحرية
مستعملة يف استكشاف املوارد الطبيعية أو
َ
استغالهلا .وبالتايل ،حيد القانون من قدرة
البلدان الساحلية على تنظيم الكبالت
البحرية .ومتتد احلرية القانونية من حق املياه
اإلقليمية إىل أعايل البحار ،وتشملها.

Shutterstock
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والدول الساحلية مسموح هلا بتنظيم ثالث فئات من مجع البيانات
البحرية على اجلرف القاري أو يف منطقتها االقتصادية اخلالصة ،وهي:
البحث العلمي البحري؛ وعمليات املسح؛ واستكشاف املوارد احلية
وغري احلية واالستفادة منها .وقد اقترُِحت فئة رابعة مثرية للجدل،
تُعرف باسم األوقيانوغرافية التشغيلية.

غموض تعريف البحث العلمي البحري

تسببت جوانب الغموض يف بعض التعاريف يف إثارة القلق من أن
حقوق الدول الساحلية قد تتعرض للتآكل ،أو – على العكس – من
أن هذه الدول قد متارس حقوقاً منتحلة غري عادلة ،مما قد يؤثر على
الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات.
وعلى سبيل املثال ،فعلى الرغم من أن حقوق الدول واملنظمات
عرفة يف العديد من
الدولية املختصة بإجراء البحث العلمي البحري ُم َّ
املناطق البحرية ،مل تتطرق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار إىل
البحث العلمي البحري نظراً ملا صاحب ذلك من خالفات إبان
التفاوض يف االتفاقية .وتستطيع الدولة الساحلية أن تشرتط موافقتها
على إجراء البحث العلمي البحري يف جرفها القاري أو يف منطقتها

االقتصادية اخلالصة (وينبغي أن تعطي هذه املوافقة طاملا كان الغرض
من البحث سلمي ويزيد من املعرفة العلمية).
وألي دولة احلق يف إجراء البحث العلمي البحري يف العمود املائي
يف املنطقة ،فيما يتجاوز حدود املنطقة االقتصادية اخلالصة ألي دولة
ساحلية .ومع ذلك ،فإن تعريف البحث العلمي البحري به عوار ،وقد
يتعرض للمخاصمة .وقد جادلت بعض الدول بأن البحث العلمي
عرفتها هذه الدول
البحري خيتلف عن األوقيانوغرافية التشغيلية ،اليت َّ
بشكل عام بأهنا قياس درجة احلرارة ،والضغط ،والتيارات املائية،
وامللوحة والرياح يف مجيع املناطق البحرية ألغراض التنبؤات املناخية.
وعلى النقيض من ذلك ،قد حتاول بعض الدول تعريف هذا النوع من
الرصد البيئي من خالل الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات
على أنه حبث علمي حبري.
ويف نفس الوقت ،تَعترب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
عمليات املسح وعمليات املسح اهليدروغرافية (اليت تعين عموماً
مجع البيانات البحرية من أجل وضع خرائط مالحية ألغراض سالمة
السفن) كشيء منفصل عن البحث العلمي البحري .وتشمل عمليات
املسح األخرى العمليات اليت جتريها اهليئات اليت تقوم مبد كبالت
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االتصاالت والكبالت املماثلة للتعرف على
العوائق واملخاطر الطبيعية.
واعتماداً على املنطقة البحرية ،متنح
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الوالية
على البيانات البحرية اليت يتم مجعها
أثناء استكشاف املوارد احلية وغري احلية
واالستفادة منها .وعلى سبيل املثال ،تتمتع
الدولة الساحلية حبقوق السيادة بالنسبة
ألغراض االستكشاف واالستغالل ،وصيانة
املوارد الطبيعية وإدارهتا يف املنطقة االقتصادية
اخلالصة ،وهذا يقتصر على احلقوق السيادية
املتصلة بأغراض استكشاف املوارد الطبيعية
واالستفادة منها يف اجلرف القاري.

الدروس المستفادة

يوجد الكثري من السوابق على املنازعات
القانونية بشأن حقوق مجع البيانات البحرية
اليت تشري إىل نوع التحديات اليت ميكن أن
تتعرض هلا الدول أو اهليئات الراغبة يف تطوير
الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات.
وتعد شبكة أجرو ) (Argo networkاليت تقوم
على مسابري حميطية طافية منتشرة يف أحناء
العامل مستَخدمة يف أغراض حبوث املناخ
والطقس ،وحبوث احمليطات ومصايد األمساك
من احلاالت اليت ينبغي االلتفات إليها.
ففي  ،2008ذكر اجمللس التنفيذي للجنة
األوقيانوغرافية الدولية التابعة ملنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعِلم والثقافة )(UNESCO/IOC
أن أي دولة عضو يف اللجنة “جيب إبالغها
مقدماً ،من خالل القنوات املناسبة ،بنشر أي
أجهزة عائمة يف أعايل البحار يف إطار برنامج
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يوجد الكثري من السوابق
على املنازعات القانونية
بشأن حقوق مجع البيانات
البحرية اليت تشري إىل نوع
التحديات اليت ميكن أن
تتعرض هلا الدول أو اهليئات
الراغبة يف تطوير الكبالت
البحرية لالتصاالت ونقل
البيانات .وتعد شبكة أرغو
) (Argo networkاليت تقوم
على مسابري حميطية طافية
منتشرة يف أحناء العامل
مستَخدمة يف أغراض حبوث
املناخ والطقس ،وحبوث
احمليطات ومصايد األمساك
من احلاالت اليت ينبغي
االلتفات إليها.
أجرو ) ... (Argo programmeالذي قد
يدخل منطقتها االقتصادية اخلالصة”.
وقد تعرضت ردود الفعل إزاء هذا البيان
لالستقطاب .فمن ناحية ،ترى الواليات
املتحدة ،واململكة املتحدة ودول أوروبية كثرية
أن هذا املبدأ التوجيهي يعد انتهاكاً حلرية
املالحة يف أعايل البحار والطريان فوقها .ومن
ناحية أخرى ،تُصر بريو ،واألرجنتني واليابان
ودول أخرى على أن تشغيل شبكة أجرو
) (Argo networkيعد من قبيل البحث

العلمي البحري ،وبالتايل خيضع ملوافقة الدول
الساحلية املعنية.
وقد تتعرض التكنولوجيات أو التطبيقات
املستحدثة بصفة خاصة ،مثل الكبالت
البحرية لالتصاالت ونقل البيانات ،مما قد
ال يندرج بسهولة ضمن الفئات احلالية،
ملتاعب بسبب هذا االختالف يف الرأي.
وهناك شعور واسع بالقلق لدى الدوائر
الصناعية إزاء احتمال تصنيف معظم الدول
الساحلية للكبالت البحرية لالتصاالت
ونقل البيانات كنوع من أنواع البحث العلمي
قوض احلرية اليت متتعت هبا
البحري ،مما قد يُ ِّ
كبالت االتصاالت البحرية على مر التاريخ.
وختشى الدوائر الصناعية من أن ذلك ميكن
أن يشجع على مزيد من التنظيم للكبالت
البحرية عموماً ،مما قد يؤدي إىل التأخري
ويضيف إىل التكاليف.
ومل تقم اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار ،كما مل يقم القانون الدويل الوضعي
بتصنيف الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل
البيانات على أهنا من قبل البحث العلمي
البحري .ويف نفس الوقت ،تؤيد االتفاقية،
كما يؤيد القانون الدويل الوضعي وجهة
النظر القائلة بأن حقوق وحريات الكبالت
البحرية متتد لتشمل أي ومجيع الوظائف اليت
تضاف إىل الكبل أو تحُ َّمل عليه .وقد تعرتض
بعض الدول على حماوالت توسيع حريات
الكبالت البحرية لتشمل وظيفة مجع هذه
البيانات اإلضافية.
ويقول السيد جونسون إنه “نظراً
جلوانب الغموض هذه يف القانون الدويل،

الكبالت البحرية لرصد المناخ واإلنذار بالكوارث
الرصد البيئي والقانون الدويل

Steve Bloom Images/Alamy

فإن السيناريو الذي من احملتمل أن يظهر إذا تطور جدول أعمال
الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات هو أن الدول املختلفة
من احملتمل أن تنظر إىل الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات
بطرق خمتلفة .فسوف يسمح بعضها هبذا النشاط مع قليل من القيود،
بينما ستُعامل دول أخرى هذا النشاط على أنه حبث علمي حبري”.

السبل الممكنة في المستقبل

يوجد العديد من السيناريوهات املختلفة .فعلى سبيل املثال،
سيكون من األسهل كثرياً االستفادة من قدرات الرصد البيئي لكبالت
البيانات البحرية يف أعايل البحار ،ويف املناطق االقتصادية اخلالصة
ويف مناطق اجلرف القاري للدول اليت تعرتف مبفهوم األوقيانوغرافية
التشغيلية وتستثنيه من القواعد اليت تنظم البحث العلمي البحري.
وحيثما يكون احلال عكس ذلك ،سيكون من األصعب ومما يضيع
املزيد من الوقت نشر هذه الكبالت .وقد تثري بعض الدول صعوبات
بأن تزعم أنه حىت إضافة أجهزة استشعار إىل الكبالت يف أعايل
حول نشاطه إىل
البحار فقط من شأنه أن يُفسد الكبل بأكمله ،ويـُ ِّ
حبث علمي حبري على امتداد الكبل.

وكما يقول مؤلف التقرير“ ،ال يوجد حىت اآلن اتفاق عاملي
بشأن املعاملة التنظيمية القانونية للكبالت البحرية لالتصاالت ونقل
البيانات ،كما أنه ليس من احملتمل أن ينشأ هذا االتفاق العاملي يف
وقت قريب ،نظراً للمنازعات العنيدة بشأن البحث العلمي البحري.
وبناء عليه ،فمن احملتمل أن يتنوع موقف الدول الساحلية وأن تقوم
بإجراء جتارب على الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات،
كما هو معتاد عندما تسبق التطورات التكنولوجية والتجارية القواعد
التنظيمية القانونية القائمة”.
ويف احلالة األوىل ،رمبا كانت أفضل طريقة إلدارة هذه املشكلة
هي األخذ بالسيناريو السهل .واالتفاقات واملعايري الدولية املتصلة
بالكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات ليست غري حمتملة.
وبشكل أعم ،فإن أي حماولة لفرض رأي موحد على الصعيد العاملي
على استعمال أجهزة االستشعار من املرجح أن يفشل ،طبقاً ملا جاء
يف التقرير.
ورمبا كان أفضل هنج ميكن أن تأخذ به شركات تشغيل الكبالت
البحرية هو أن تتعامل مع كل حالة وفق مزاياها ،وأن تقوم بتقييم ما
إذا كانت هناك مرونة قانونية أو تنظيمية كافية ،وما إذا كان هناك
مربر عملي لنشر الكبالت البحرية لالتصاالت ونقل البيانات.
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AFP

كررات غير الضارة بالبيئة
الم ِّ
ُ
جدوى مراقبة احمليطات

تختزن المحيطات أكثر من  90في المائة من الحرارة الموجودة في النظام المناخي لألرض وما
يساوي  50مرة من الكربون الموجود في الغالف الجوي لألرض .ووفقاً لدراسة حديثة نشرها االتحاد
الدولي لالتصاالت ،واللجنة األوقيانوغرافية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية ِ
والعلم والثقافة
) (UNESCO/IOCوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،يؤدي توافر سلسلة زمنية من البيانات التي
توضح التغيرات التي طرأت على أعماق المحيطات على امتداد العقود الماضية إلى تحسين قدرتنا
على تحديد معدل ودرجة تغير المناخ.
يتزايد تغري املناخ ،وحركة وكيمياء احمليطات ،ونضوب األحياء يف
احمليطات مبعدل يثري االنزعاج ،ويرجع ذلك يف اجلانب األكرب منه إىل
النشاط البشري .إذ تتكون مياه قاع احمليطات يف املناطق الشمالية من
احمليط األطلسي الشمايل واملناطق احمليطة بالقطب اجلنويب .ويتسبب
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االحرتار العاملي يف جعل مياه املناطق القطبية أقل قدرة على البقاء يف
األعماق ،مما يقلل من قدرة احمليطات على ختزين احلرارة والكربون.
وقد أكد ستيفن لينتز وبيرت فبس ،من مؤسسة Mallin Consultants
 Ltdاالستشارية ،ومها اللذان أجريا دراسة اجلدوى اهلندسية اليت حتمل

الكبالت البحرية لرصد المناخ واإلنذار بالكوارث
كررات غري الضارة بالبيئة
امل ِّ
ُ

كررات غري الضارة بالبيئة” أنه “ال
عنوان “املـُ ِّ
مناص من زيادة الوعي العام بالتغريات البيئية،
ونتائجها واخليارات املمكنة يف املستقبل،
ووضع سياسات عامة سريعة االستجابة
وقائمة على املعرفة حتمي اجملتمعات بطريقة
أفضل على امتداد هذا القرن وفيما بعده”.
وتُظهر الدراسة أن شبكات الكبالت
البصرية البحرية توفر منصة ثابتة ميكن
االعتماد عليها يف مجع البيانات الالزمة يف
املدى البعيد .ومتتد شبكة الكبالت النمطية
عرب احمليطات ملسافات ترتاوح بني 5 000
كررات ترتاوح
و 8 000كيلومرت ،مزودة مبـُ ِّ
املسافات بني كل منها بني  50و 75كيلومرتاً.
كررات بأجهزة
وتزويد كل واحد من هذه املـُ ِّ
الستشعار درجة احلرارة والضغط والتوصيلية
من شأنه أن يسمح جبمع بيانات سلسلة
زمنية متصلة عرب أحواض احمليطات بأكملها.
ويقول الدكتور بروس هاو من جامعة
هاواي “ميكن أن توفر بيانات هذا النظام
رؤية وفهماً أعمق هلما قيمتهما بشأن
التغريات املناخية وانتشار موجات التسونامي
والتغريات اليت تطرأ على قاع البحار .وهذه
الظواهر وغريها من الظواهر األخرى وما
يرتتب عليها من آثار هلا أمهية خاصة بالنسبة
للبلدان النامية لدى حتديد األولويات بالنسبة
للموارد واملساعدات الدولية”.

كررات غير الضارة
ما هي المـُ ِّ
بالبيئة؟

كرر” يف األيام األوىل
نشأ مصطلح “املـُ ِّ
للكبالت اهلاتفية البحرية ،ويشري إىل جهاز
يقوم بتضخيم اإلشارات يف الكبل ،أو يعيد
تشكيلها أو يقويها .ويتألف هذا اجلهاز
من علبة ضغط يرتاوح قطرها يف العادة بني

“ميكن أن توفر بيانات هذا
النظام رؤية وفهماً أعمق
هلما قيمتهما بشأن التغريات
املناخية وانتشار موجات
التسونامي والتغريات اليت
تطرأ على قاع البحار .وهذه
الظواهر وغريها من الظواهر
األخرى وما يرتتب عليها من
آثار هلا أمهية خاصة بالنسبة
للبلدان النامية لدى حتديد
األولويات بالنسبة للموارد
واملساعدات الدولية”.
الدكتور بروس هاو
من جامعة هاواي

 250و 300مليمرت ويرتاوح طوهلا بني
و 1 600مليمرت .وهذه العلبة موصولة بسلك
من الصلب أو حناس البرييليوم.
كرر
ـ
مل
“ا
مصطلح
ويستعمل املؤلفان
ُ ِّ
كرر
غري الضار بالبيئة” بالنسبة ألي مـُ ِّ
مزود بأجهزة استشعار علمية .ويف مثل
كرر ،جيب نقل البيانات إىل
هذا املـُ ِّ
كرر
الشاطئ؛ وجيب أن يكون يف علبة املـُ ِّ
حيز للوحات دارات إضافية وألي أجهزة
استشعار؛ وجيب تزويد الوظائف العلمية
بالطاقة باستعمال تيار للتغذية بالطاقة؛
وجيب تصميم األجهزة العلمية مبا يتناسب
مع القوى الكامنة يف الرتكيب على الكبل؛
1 000

وجيب تصميم األجهزة بالشكل الذي
جيعلها قادرة على البقاء وتوفري بيانات
مفيدة يف كثري من ظروف قاع البحار؛
وجيب أن تكون موانع التسرب واملواد
واألرضيات متوافقة مع معايري الصناعة.

نطاق الدراسة

كررات
يدرس املؤلفان إمكانية تعديل املـُ ِّ
من الناحية الفنية لدعم إدماج املعدات
العلمية يف شبكات كبالت االتصاالت
التجارية .ومها يستعرضان أوالً عناصر
كبالت االتصاالت التقليدية ،مث حيددان
القضايا اهلندسية بقدر صلتها باألهداف
كررات غري الضارة
العلمية اليت تتوخاها املـُ ِّ
بالبيئة .ومها يريان أن النطاق األساسي ألي
كررات غري ضارة بالبيئة هو
نظام مزود مبـُ ِّ
نظام ميتد ملسافة  5 000كيلومرت ومزود
كرر ،مثل نظام احمليط األطلسي
مبائة مـُ ِّ
الشمايل – مع مراعاة أن األنظمة العابرة
للمحيط اهلادئ ميكن أن تكون أطول
كثرياً من ذلك .وأطول شبكة من املمكن
بناؤها متتد ملسافة  12 500كيلومرت – وهي
تقريباً املسافة من هونغ كونغ ،الصني ،إىل
الساحل الغريب ألمريكا الشمالية.
وبعد تدارس جدوى التصميم األساسي
املقرتح والعديد من البدائل ،وتقدمي املعلومات
اليت جمُِ عت من شركات شبكات الكبالت
كررات غري
البحرية ،خيلص املؤلفان إىل أن املـُ ِّ
الضارة بالبيئة تعد من االختيارات املمكنة.

عمر تصميم األدوات واألجهزة

لتعظيم املنافع املرتتبة على االستثمارات،
كررات
ينبغي أن يكون تصميم مجيع أجزاء املـُ ِّ
غري الضارة بالبيئة ،مبا يف ذلك األدوات
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واألجهزة صاحلاً ملدة
املعدات املغمورة.
ومن املرجح أن يكون النشر املعتاد لألجهزة العلمية ملدة سنة
واحدة ،وأن تكون الفرتة الزمنية القصوى يف حدود مخس سنوات.
وسوف يتطلب تصميم عمر األدوات واألجهزة ملدة  25سنة
إدخال تغيري على النهج املطبق ،مع مراعاة مسائل مثل عمر جهاز
االستشعار ،واستقراره ،ومتطلبات املعايرة.
25

سنة ،ليكون متوافقاً مع عمر تصميم

احتياجات البيانات

من املطلوب ،لدعم التخطيط والسياسات العامة يف املستقبل،
توافر قاعدة بيانات علمية تفصيلية مستمرة عن عامل احمليطات أفضل
من جمموعات البيانات احملدودة اليت تتناول فرتة قصرية واليت كانت
نتيجة الدراسات اليت أجريت يف القرن املاضي واليت اعتمدت على

البيانات املستمدة من العائمات ،واألجهزة اليت تعمل بالبطاريات
والدراسات اليت القائمة على السفن.
وتتطلب األدوات واملعدات الالزمة جلمع البيانات طويلة
األجل املطلوبة توافر بنية حتتية دائمة يف قاع البحر لدعمها .ومن
بني اخليارات اخلاصة هبذه البنية التحتية توفري كبل يربط بني هذه
التجهيزات والشاطئ ،ولكن هذه التجهيزات املربوطة بالكبالت
ترتتب عليها تكاليف رأمسالية مرتفعة ،حتددها عموماً تكاليف عدة
مئات من الكيلومرتات من التقائها بالشاطئ.
وللتغلب على هذه التكاليف املرتفعة وحمدودية التجهيزات العلمية
املبنية هلذا الغرض ،يعد من االقرتاحات اجلذابة متكني اجليل التايل
من كبالت االتصاالت من مجع البيانات العلمية عن طريق تعديل
كررات احلالية لدعم األدوات واملعدات العلمية.
املـُ ِّ

نظام كبالت نمطي عابر للمحيطات يغطي مسافة
تتراوح بين  5 000و 8 000كم مع مكررات
تفصل بينها مسافة تتراوح بين  50و 75كم
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أي نوع من أجهزة االستشعار؟

كرر غري الضار بالبيئة سبعة أجهزة استشعار:
ميكن أن يتضمن املـُ ِّ
لدرجة احلرارة ،والتيارات البحرية ،وامللوحة/التوصيلية ،والضغط،
واهلزات األرضية ،والذبذبات املائية ،وفولت الكبالت.
وينبغي أن يتغلب قياس درجة احلرارة على التحديات املتصلة
كرر
كرر) ،واحتمال حجب قوقعة املـُ ِّ
بالقرب من مصدر للحرارة (املـُ ِّ
كرر.
لتدفق املياه أو تراكم رواسب قد تطمر املـُ ِّ
وكثرياً ما تُقاس التيارات البحرية باإلشارات الصوتية ،ولكن
األدوات واألجهزة كبرية وتستهلك الكثري من الطاقة وتتطلب أن
يكون انتشارها قريباً من العمودي وأال يوجد ما يعوق عمود املياه
الذي يعلوها .وسيكون من الالزم استعمال تكنولوجيا خمتلفة غري
كرر غري ضار بالبيئة.
صوتية لقياس التيارات البحرية من مـُ ِّ
وسيكون من الواجب أن تتغلب عملية قياس امللوحة/التوصيلية،
شأهنا شأن قياس درجة احلرارة ،على ما ميكن أن حيول دون تدفق املياه
كرر.
كرر أو تراكم رواسب قد تطمر املـُ ِّ
بسبب قوقعة املـُ ِّ
وينبغي أن يكون قياس الضغط ممكناً ،بشرط أن يكون من املمكن
جعل أداة القياس صغرية وشديدة التحمل مبا فيه الكفاية.
وقد طورت مؤسسة  NECجهازاً لقياس اهلزات األرضية على
اخلط ،قد يكون مناسباً ،ومع ذلك فلما كان هذا اجلهاز يطفو على
سطح املاء ،فمن احملتمل أال تكون جودة البيانات اليت يوفرها يف
مستوى جودة البيانات املستمدة من أجهزة قياس اهلزات األرضية

املطمورة .وأجهزة قياس اهلزات األرضية التقليدية قد تتعرض
للصدمات أثناء توزيعها.
وقد اقرتح الدكتور كيم جونيرب من جامعة فكتوريا يف كندا طريقة
كرر ،وتوفري
خمتلفة ،تقوم على أجهزة مودم صوتية ُمركبة على كل مـُ ِّ
جمموعة أدوات تعمل بالبطاريات ،وهكذا ميكنها االتصال بالكبل
صوتياً .وبذلك ،ميكن التغلب على مشكلة وضع األدوات داخل
كرر ،ومع ذلك سيكون من الالزم القيام برحالت حبرية
قوقعة املـُ ِّ
لتغيري البطاريات يف جمموعة األدوات .وهناك بديل آخر هو توفري
كرر.
طاقة ختليقية من خالل قوقعة املـُ ِّ

إلى أي مدى تصل التكلفة؟

من الصعب تقدير التكاليف الثابتة اليت تتحملها كل شركة توريد
كرر غري ضار بالبيئة .واستناداً إىل تكاليف تطوير أنظمة
لتطوير مـُ ِّ
الرصد العلمية السابقة وما يرتبط هبا من مكونات حتت املاء ،يتوقع
املؤلفان أن ترتاوح تكاليف التطوير بني  15و 25مليون دوالر أمريكي.
وتشمل هذه التكاليف التجارب البحرية ،ولكنها ال تشمل تطوير
كرر.
األدوات املناسبة أو تعديل علبة املـُ ِّ
كرر (وتُقدر بنحو
وتكاليف الوحدة هي تكاليف كل مـُ ِّ
 250 000دوالر أمريكي) باإلضافة إىل تكاليف الكبالت الليفية (اليت
تُقدر بنحو  200دوالر أمريكي لكل كيلومرت من الكبالت الليفية).
وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل فمن املفرتض أهنا صفر ،حيث ال

تقديرات التكاليف (بحسب ضخامتها):
كررات
عدد املـُ ِّ

100

200

250

الطول بالتقريب

 6 500-5 000كم

 10 000كم

 12 500كم

تكاليف التطوير

 20مليون دوالر أمريكي

 20مليون دوالر أمريكي

 20مليون دوالر أمريكي

كررات
املـُ ِّ

 25مليون دوالر أمريكي

 50مليون دوالر أمريكي

 62مليون دوالر أمريكي

الكبالت الليفية

مليونا دوالر أمريكي

 4ماليني دوالر أمريكي

 5ماليني دوالر أمريكي

المجموع

 47مليون دوالر أمريكي

 74مليون دو--الر أمريكي

 87مليون دوالر أمريكي
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توجد تكاليف مباشرة لتشغيل األدوات العلمية بعد نشرها .ومل تؤخذ
تكاليف مجع البيانات وختزينها وحتليلها يف االعتبار.
ويتضمن اجلدول التايل تقديراً أولياً جملموع التكاليف املرتتبة على
أنظمة تنفيذ بأطوال خمتلفة.

التقدم القائم على التعاون

أعلنت شركة  - TE SubComوهي إحدى الشركات الرئيسية
لتصنيع أنظمة كبالت االتصاالت وكانت تُعرف من قبل باسم Tyco
– يف فرباير  2012أن لديها حالً ناجعاً من حيث التكلفة لدمج
األدوات العلمية يف أنظمة االتصاالت عرب احمليطات .وقد دخلت
هذه الشركة يف شراكة استطالعية مع معهد سكريبس لعلوم احمليطات
) (Scripps Institution of Oceanographyجبامعة كاليفورنيا ،سان
دييجو ،وخمترب البيئة البحرية للمحيط اهلادئ التابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف اجلوي.
كرر غري الضار بالبيئة يف نقص األدوات
ويتمثل أهم عائق أمام املـُ ِّ
العلمية اليت يكون عمرها بالطول املطلوب .وسيكون من الالزم زيادة
تطوير األدوات احلالية حبيث يصبح عمرها أطول وحجمها أصغر
وتكون أكثر قدرة على التحمل ومستقرة .وجيب إعادة تصميم علبتها
كرر .كما جيب أن
من مواد متوافقة مع املواد اليت تُصنع منها قوقعة املـُ ِّ
تكون مطابقة للمعايري املطبقة يف صناعة االتصاالت.
وسوف تكون هذه اجلهود موازية لربامج مماثلة تقوم بتنفيذها
أنظمة الرصد املتصلة بالكبالت ،مبا يف ذلك نظام Dense
 Oceanfloor Network Systemلرصد الزالزل وأمواج التسونامي
) ،(DONETوالنظام الكندي NorthEast Pacific Time-Series
) ،Undersea Networked Experiments (NEPTUNEومبادرة Ocean
.Observatories Initiative (OOI) Regional Scale Nodes

الحاجة إلى معايير دولية

صناعة االتصاالت البحرية دولية بطبيعتها ،وتوجد أمثلة كثرية
على التعاون بني شركات التصنيع يف تنفيذ األنظمة الضخمة.
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وتستعمل هذه الصناعة عموماً تكنولوجيات قابلة للتبادل ،بفضل
التفاوض وتطبيق املعايري الدولية .ومن املتوقع أن تكون أي أدوات
أو معدات مرتبطة هبا مما يُنشر يف مرافق االتصاالت البحرية مطابقة
ملعايري مماثلة.
والغرض من التقييس هو توفري نفس املنفعة بغض النظر عن
جهة التوريد .وسوف يتوقع املستعملون النهائيون بيانات يُعتَمد
عليها وميكن تتبعها وميكن الدفاع عنها .وسوف يساعد توحيد أداء
األدوات ،ورمبا توحيد أنساق البيانات ،على حتقيق هذه النتيجة.
والتفاصيل املتصلة حبجم العلبة ،أو تشغيل لوحة الدارة ،أو حىت
بروتوكول االتصال ليس هلا تأثري على نوعية البيانات اليت يتم مجعها
وال تتطلب التوحيد القياسي.

الخطوات التالية

اخلطوة التالية يف سبيل حتقيق هدف رصد التغريات طويلة األجل
يف أعماق احمليطات هي تطوير األدوات املناسبة.
وتستطيع صناعة االتصاالت توفري البنية التحتية الداعمة
الضرورية ،ولكن خربهتا بأجهزة االستشعار العلمية قليلة أو منعدمة.
وينبغي أن يستمر التفاعل املنتظم بني اجملتمع العلمي وشركات تصنيع
االتصاالت أثناء تطوير وتأهيل أجهزة االستشعار املناسبة .وسوف
يكون نشر هذه األجهزة على أساس جترييب على اجملموعات العلمية
(كما هو مقرتح على كبالت االتصاالت التجارية) خطوة أخرى يف
كرر غري الضار بالبيئة إىل واقع.
سبيل حتويل املـُ ِّ
وبعد تصميم األدوات املناسبة واختبارها ميدانياً ،ينبغي ترك
كررات االتصاالت لشركات تصنيع
تفاصيل كيفية إدماجها يف مـُ ِّ
االتصاالت اليت تتمتع باخلربة والقدرة على القيام بعملية اإلدماج
الالزمة ،مع حتقيق صناعة االتصاالت والشركات اليت متلك األنظمة
ملستويات إمكانية االعتماد على النظام واألداء.
ِ
ِ
وتوجد بطبيعة احلال تعقيدات قانونية بشأن امللكية ناجتة عن
استعمال البنية التحتية التجارية يف دعم األحباث العلمية ،وهذه
التعقيدات يتناوهلا تقرير آخر (انظر املقالة على الصفحات .)83-79

االستــدام ــة البـيـئـي ــة
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االستدامة البيئية
جمموعة أدوات لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

االستدامة البيئية

جمموعة أدوات لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يتعني على شركات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أن تركز على االستدامة ألن
دورة احلياة الكاملة لبصمة الكربون الناجتة
عن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
متثل حنو  2يف املائة من االنبعاثات على
مستوى العامل ،كما تؤكد مبادرة “SMART
 :2020حتقيق اقتصاد منخفض الكربون يف
عصر املعلومات” .ويف الظروف املعتادة،
ستواصل بصمة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تزايدها بنسبة منو سنوي مركبة
تبلغ  6يف املائة لتصل إىل  1,4مليار طن
من ثاين أكسيد الكربون حبلول سنة .2020
وحينئذ ،ستفوق بصمة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بصمة قطاع مثل قطاع اخلطوط
اجلوية ،وفقاً لتقرير جديد أصدره االحتاد
الدويل لالتصاالت بعنوان “جمموعة أدوات
بشأن االستدامة البيئية لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت”.
وعلى الرغم من تزايد انبعاثات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،فمن املتوقع أن
يكون أكبر تأثري هلا من خالل التمكني من
حتقيق الكفاءة يف استهالك الطاقة واحلد من
استهالكها يف القطاعات األخرى .ويف هذا
السياق ،يُبني تقرير  SMART 2020أيضاً أن
هذه الفرصة اليت تتحقق بفضل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تتمثل يف حتقيق
اخنفاض هائل يف انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون إىل  7,8مليار طن من ثاين أكسيد
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الكربون حبلول  ،2020أي ما يعادل  15يف
املائة من مجيع االنبعاثات وفقاً للتوقعات
احلالية يف الظروف املعتادة.
ويقول  Jyoti Banerjeeمن مؤسسة
 ،Fronesysوهو أحد واضعي تقرير جمموعة

املخدمات وتدفع التكاليف اخلاصة مبراكز
البيانات ،وشركات الطاقة ،وحفظ البيانات
وغري ذلك) ،تتحمل شركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عبئاً (وتكاليف) أكرب
فيما يتعلق باآلثار البيئية.

مكونات مجموعة األدوات

“إن قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت نفسه يتحمل أعباء
كبرية عندما يساعد على حتقيق
الكفاءة البيئية يف القطاعات
األخرى”.
جيويت بانرجي
من مؤسسة

Fronesys

األدوات “إن قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت نفسه يتحمل أعباء كبرية
عندما يساعد على حتقيق الكفاءة البيئية يف
القطاعات األخرى ”.وعلى سبيل املثال،
عندما تنتقل الشركات من نظم تطبيقات
الربجميات املوجودة لديها (حيث تعمل مجيع
األنظمة على املعدات اخلاصة هبا وتكون مزودة
بطاقة خاصة هبا) إىل األنظمة القائمة على
احلوسبة السحابية (حيث توفر الشركات املعنية
بتقدمي اخلدمات السحابية معدات وجتهيزات

جمموعة األدوات اخلاصة باالستدامة
البيئية لقطاع تكنولوجيا املعلومات
أقدم عليها
واالتصاالت هي مبادرة َ
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل
لالتصاالت بالتعاون مع أكثر من  50من
الشركاء .وهي تُظ ِهر أن شركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تستطيع إدخال
مفهوم االستدامة يف عملياهتا وإدارهتا .وتضع
املبادرة معايري وخطوطاً توجيهية دولية يف
هذا السياق ،وتعطي أمثلة من احلياة العملية
عن كيفية تعامل الشركات واهليئات املعنية
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع
أخناء العامل مع التحديات املرتبطة باالستدامة.
وعلى الرغم من أن الرتكيز يقع على قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإن مجيع
أنواع منظمات املستعملني النهائيني ميكنها
أيضاً االستفادة من املواد اليت حتتوي عليها
جمموعة األدوات .وتعد املكونات األساسية
جملموعة األدوات جمموعات أدوات منفردة
قائمة بذاهتا تتناول موضوعات معينة مثل:
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستدامة

االستدامة البيئية
جمموعة أدوات لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Thinkstock

يف املؤسسات؛ واملنتجات واخلدمات
املستدامة؛ واملباين املستدامة؛ وإدارة معدات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عند
انتهاء عمرها االفرتاضي؛ واملواصفات العامة
ومؤشرات األداء الرئيسية؛ واإلطار العام
لتقييم اآلثار البيئية.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المستدامة في المؤسسات

تركز جمموعة األدوات على استدامة
مراكز البيانات ،والبنية التحتية لسطح املكتب
وشبكات االتصاالت – وهي اجملاالت الثالثة
الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت تواجه فيها الشركات التحديات املرتبطة
باالستدامة.
وقد جتاوز معدل الزيادة يف جتهيز البيانات
قدرة مراكز البيانات .وأصبحت العوامل البيئية
مثل الطاقة واملياه من املعوقات الرئيسية – مما

ِ
يوجد سبباً عملياً قوياً ألن تأخذ اإلدارة مبدأ
االستدامة يف االعتبار .وعلى سبيل املثال،
ال تقل أمهية إدارة بنية سطح املكتب بالنسبة
للمنظمات عنها بالنسبة لشركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بسبب الطاقة املهدرة
عندما تكون أجهزة احلاسوب موصولة بالتيار
ولكن دون استعمال.
فأجهزة احلاسوب ال تستهلك الطاقة
فقط ،ولكنها ختلق أيضاً أثراً غري مباشر بسبب
احلرارة اليت تنتشر يف حميطها وتتسبب يف عبء
إضايف على أجهزة التكييف ،على سبيل املثال.
وتغطي جمموعة األدوات أفضل املمارسات
اخلاصة باستعمال التقنيات والربجميات البديلة
إلدارة البيانات لقياس وإدارة األداء البيئي للبنية
التحتية لسطح املكتب.
والبنية التحتية لشبكات االتصاالت
واألجهزة املستعملة هي املسؤولة عن أكثر من
ثُلث انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة

“إن من أفضل الطرق اليت
ت ِّ
ُمكن صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من
تزويد عمالئها مبنتجات أكثر
قدرة على االستدامة بناء هذه
املنتجات من البداية طبقاً
ملبادئ التصميم املراعية للبيئة
وأفضل املمارسات اليت تغطي
عمليات التطوير والتصنيع،
من خالل معاملتها عند انتهاء
عمرها االفرتاضي”.
توم أوكراسينسكي،
من مؤسسة Alcatel-Lucent
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عن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد بدأ معدل استعمال إدارة معدات وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات
األجهزة للطاقة يتحسن بفضل التكنولوجيات اجلديدة واملنتجات املوفرة واالتصاالت عند انتهاء عمرها االفتراضي

للطاقة .وحتدد جمموعة األدوات عدداً من أدوات القياس املختلفة لدعم
إدارة استعمال الطاقة يف الشبكات .كما تغطي مدونات السلوك
والسياسات اليت تساعد على إدارة أثر استدامة البنية التحتية للشبكات.

المنتجات المستدامة

يقول توم أوكراسينسكي ،من مؤسسة “ Alcatel-Lucentإن من
أفضل الطرق اليت ت ِّ
ُمكن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
تزويد عمالئها مبنتجات أكثر قدرة على االستدامة بناء هذه املنتجات
من البداية طبقاً ملبادئ التصميم املراعية للبيئة وأفضل املمارسات اليت
تغطي عمليات التطوير والتصنيع ،من خالل معاملتها عند انتهاء عمرها
املساعدة يف تصميم جتهيزات
االفرتاضي” .وتتضمن جمموعة األدوات َ
البنية التحتية للشبكات والتجهيزات املوجودة يف مقار العمالء.
وال بد أن يغطي تصميم املنتجات مخسة جماالت رئيسية مراعية
للبيئة بغية إنتاج منتجات مستدامة من حيث :استهالك الطاقة؛ ووزن
املنتجات؛ والتغليف؛ واملواد اخلطرة؛ وإمكانية إعادة التدوير .وال بد أن
يتأكد العمالء من أن منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت
يشرتوهنا تليب املعايري البيئية ،بينما يتعني على املصممني أن يتأكدوا من
التقيد باملعايري يف تصميم منتجاهتم.
كما تناقش جمموعة األدوات كيف ميكن أن تساعد منهجيات
تقدير دورة حياة املنتجات ،مثل املنهجيات اليت وضعها قطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت ) ،(ITU-Tيف التقييم املباشر لألثر
البيئي للمنتجات.

المباني المستدامة

تعد املباين يف معظم البلدان الصناعية أكرب عوامل استهالك الطاقة
وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون .إذ متثل املباين نسبة  40يف املائة
و 48يف املائة من استهالك الطاقة يف أوروبا والواليات املتحدة،
على التوايل.
وتطبق جمموعة األدوات إدارة االستدامة على املباين يف مراحل
اإلنشاء ،واالستعمال أثناء عمرها االفرتاضي ،وخروجها من اخلدمة.
وتناقش جمموعة األدوات املعايري واملنهجيات واألدوات ،وكذلك تقدير
دورة احلياة من أجل تقييم األداء الفعلي للمباين.
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عندما تصبح املعدات غري قادرة على تلبية احتياجات املستعمل
األصلي ،ال ينبغي أن نفرتض أن أداءها أصبح ضعيفاً أو أهنا أصبحت
عتيقة .وبدالً من ذلك ،قد يكون من املمكن متديد حياة هذه املعدات
الستعماهلا يف نفس األغراض اليت كان مستعملوها األصليون يعولون
عليها .أو هل ميكن إعادة استعمال هذه املعدات (جزئياً أو بأكملها)
يف أغراض أخرى ،أو هل ميكن إعادة تدوير أو اسرتداد املواد اليت تدخل
يف تصنيعها.
وحتدد جمموعة األدوات املراحل املختلفة للتعامل مع املعدات عند
انتهاء عمرها االفرتاضي (والتشريعات املصاحبة لذلك) ،وتتضمن
توجيهات لوضع إطار عام لإلدارة البيئية السليمة ملعدات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عند انتهاء عمرها االفرتاضي.

المواصفات العامة ومؤشرات األداء الرئيسية

تركز جمموعة األدوات على املؤشرات البيئية اليت ميكن أن تستعملها
منظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقييم أدائها املستدام.
وهي حتدد كيفية اختيار مؤشرات األداء الرئيسية املتصلة باألهداف
النوعية اخلاصة بقطاع األعمال ،وتستعرض بعد ذلك كيفية استعمال
املؤشرات يف بناء عمليات موحدة لزيادة فائدة البيانات يف اإلدارة إىل
أقصى حد ممكن .وأخرياً ،تتعرض جمموعة األدوات إىل كيفية ضمان
مجع البيانات السليمة ،والتحقق من سالمتها والتثبت منها.

اإلطار العام لتقييم اآلثار البيئية

وضعت اهليئات املعنية عدداً من املعايري واملبادئ التوجيهية إلدارة
الطاقة ،وغازات االحتباس احلراري واملخلفات ،من منظور منتجات
ومشروعات ومنظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحتدد
جمموعة األدوات مجيع املعايري واملبادئ التوجيهية اخلاصة باألهداف اليت
يتوخاها التقييم (مبا يف ذلك املنتجات ،أو املنظمات ،أو املشروعات ،أو
املدن أو البلدان) ،ومعايري التقييم (مبا يف ذلك احلصر ،وبصمة الكربون،
وتقييم دورة احلياة ،والتصميم اإليكولوجي للمنتجات ،والعنونة،
والتحقق أو التثبت) .وتستطيع املنظمات استعمال هذه املعايري واملبادئ
التوجيهية يف وضع إطار عام لتقييم االستدامة خاص بكل منها.

تطبق مجموعة األدوات مبادئ
االستدامة في اإلدارة في مراحل
تشييد المباني ،واالستعمال على
مدى العمر التشغيلي ،وحتى
انتهاء التشغيل

االستدامة البيئية
جمموعة أدوات لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Siemens

االستدامة واألداء المالي

أخفقت االقتصادات يف العامل يف احملافظة على املوارد الطبيعية
بالكرة األرضية .وتارخيياً ،دفعت اجلهات املسؤولة عن إحداث التلوث
يف الواليات املتحدة ومعظم بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ما بني  2و  2,5يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لتنظيف
أسوأ مظاهر التلوث الناتج عنها .ومع ذلك ،تشري تقديرات برنامج
األمم املتحدة للبيئة ) (UNEPإىل أن التكاليف البيئية السنوية املرتتبة على
النشاط البشري على املستوى العاملي بلغت  11يف املائة من الناتج احمللي
اإلمجايل يف  ،2008وسوف ترتفع إىل أكثر من  17يف املائة حبلول سنة
 .2050وهكذا ،يتبني أن مبدأ اجلهات املسؤولة عن إحداث التلوث ال
يُطبق بشكل واقعي.
وتشري تقديرات برنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤسسة  Trucostاملعنية
بتوفري البيانات البيئية إىل أن ثالثة آالف من أكرب الشركات العامة يف
العامل قد تسببت يف أضرار بيئية تتجاوز قيمتها  2ترليون دوالر أمريكي
يف  .2008ولو أن هذه الشركات دفعت بالفعل مقابل األضرار اليت
تسببت فيها فلن يكون نشاط ثلث هذه الشركات تقريباً مرحباً .ويف
حالة إضافة تكاليف التلوث إىل أسعار العميل النهائي ،عندئذ تصبح
التكنولوجيات النظيفة مفضلة من الناحية التجارية.

وتعد التدابري اخلاصة خبفض االنبعاثات الكربونية من قبيل االلتزام
خبفض الكربون ،وخطة سندات متويل خفض انبعاثات غازات االحتباس
احلراري ،والتوجيه اخلاص باملسؤولية البيئية أمثلة على الطرق اليت تسعى
هبا احلكومات إىل إقناع الشركات بالتصرف املسؤول .ويعلق فالفيو
كوشييت من شركة االتصاالت اإليطالية على ذلك بقوله “ومع ذلك،
فإن موظفي الشركات هم السبب يف أن قطاع األعمال ال بد أن
يتصرف بطريقة أفضل عندما يتعلق األمر باالستدامة .فاملوظفون يريدون
أن يعرفوا أن أصحاب العمل يفعلون الشيء الصحيح”.
وقد بدأت املنتجات اجلديدة القادرة على االستدامة تفتح أسواقاً
جديدة وختلق فرصاً أمام قطاع األعمال ،ابتداءً من التكنولوجيات
النظيفة ،مثل توليد الطاقة املتجددة مروراً باملصادر املستدامة يف
قطاعي األغذية والزراعة ،إىل التصميم املبتكر الذي جيعل أماكن
العمل واإلقامة أكثر قدرة على توفري أسباب الراحة.
وإدخال التغيريات الضخمة الالزمة للمحافظة على النمو
االقتصادي مع احلد بدرجة كبرية من غازات االحتباس احلراري سوف
يؤدي إىل فائزين وخاسرين ُجدد على الصعيد العاملي .وسوف تكون
االستدامة اليت تتحقق بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي
االسرتاتيجية الرئيسية.
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الخطوات التالية

توفر جمموعة أدوات بشأن االستدامة البيئية لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مساعدات ال يُستهان هبا لشركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف التعامل مع جماالت عملها ومع التحديات
املرتبطة باالستدامة ،وإن كان من املمكن توسيع جماهلا من الرتكيز على
الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري لكي تغطي املياه ،واستخدام
األراضي ،واملخلفات وامللوثات.
وميكن أن تكون اخلطوة التالية وضع جمموعة بيانات موحدة،
تغطي قوائم احلصر ،وأدوات القياس واألدوات األخرى اليت ميكن أن
تستعملها شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلبالغ عن
أداء االستدامة.
وسوف يتعني على بعض الشركات وضع خطة للتدريب والتنفيذ
كنهج عملي لدمج االستدامة البيئية يف ممارسات اإلدارة املعيارية.

وسيكون من املفيد وضع تصميم خاص ألداة يستعملها صانعوا
السياسات.
وأخرياً ،ففي ضوء الدور التمكيين الذي يقوم به قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الصناعات األخرى ،والطريقة املتوقعة لتزايد
اآلثار السلبية املرتتبة عليها ،سيكون من املفيد توافر القدرة على النفاذ
إىل معلومات بشأن أداء االستدامة بالنسبة لقطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وميكن أن تشارك اجلامعات يف حتليل بيانات الشركات
بغية توفري هذه املعلومات.
وقد عرب السيد أمحد زيدام من شركة االتصاالت الفرنسية عن
ذلك بقوله “إن اجلمع بني دليل للتنفيذ ،وإشراك صانعي السياسات،
والتعاون مع اجلامعات قد يكون مفيداً بصفة خاصة يف غرس هذه
األفكار يف البلدان النامية ،حيث ميكن أن تؤدي الصعوبات املرتبطة
باكتساب املهارات واحلصول على املوارد إىل وجود فجوات تقييسية فيما
يتصل باالستدامة البيئية”.

منتجات مستدامة جديدة تفتح المجال أمام أسواق رئيسية جديدة
وتوفر فرص األعمال .هذه الفرص تبدأ من التكنولوجيات النظيفة
مثل توليد الطاقة المتجددة

AFP/ImageSource
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