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املسألة 6/2: تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتغري املناخ
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

وتوىل إدارة جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيس اللجنة السيد أمحد رضا 
شرفات (مجهورية إيران اإلسالمية) ونوابه الذين ميثلون املناطق الست: السيدة أميناتا كابا-كامارا (مجهورية غينيا)، 
السيد كريستوفر كيمي (مجهورية كينيا)، والسيدة سيلينا ديلغادو (نيكاراغوا)، والسيد ناصر املرزوقي (اإلمارات العربية 
املتحدة)، والسيد نادر أمحد جيالين (مجهورية السودان)، والسيدة كي وانغ (مجهورية الصني الشعبية)، والسيد أناندا 
أسيبوفيتش (مجهورية  هينادز  والسيد  الروسي)،  (االحتاد  بوندارينكو  يوجيين  والسيد  نيبال)،  راج كانال (مجهورية 

بيالروس)، والسيد بيتكو كانتشيف (مجهورية بلغاريا).
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يقدم هذا التقرير ملخصًا للعديد من األنشطة اجلارية يف االحتاد الدويل لالتصاالت وخارجه، مبا يف ذلك معلومات 
للجنة  التابعة  املسألة 6  اجتماعات  املشاركة يف  املشاركة وغري  النامية  للبلدان  بالنسبة  الُقطرية،  التجارب  عن 
الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت بشأن "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ". وتشتمل املعلومات 
الواردة يف هذا التقرير على معلومات مباشرة من القطاعني اآلخرين لالحتاد، وال سيما جلنة الدراسات 5 لقطاع 

تقييس االتصاالت املعنية "بالبيئة وتغري املناخ واقتصاد التدوير".

وكخلفية هلذا التقرير، يالحظ أن ارتفاع درجة حرارة العامل منذ عام 1870 هو حقيقة ثابتة ومعرتف هبا اآلن من 
قبل العديد من الدول األعضاء املشاركة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وهناك توافق متزايد يف 
اآلراء على أن انبعاثات غازات االحتباس احلراري النامجة عن النشاط البشري تسهم إىل حد كبري يف هذا التحذير 
الذي ال ميكن إنكاره، ووضع آخر اجتماع ملؤمترات األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
هدفًا يتمثل يف احلد من االحرتار العاملي على املدى الطويل حبيث ال يزيد عن درجتني مئويتني مقارنة بعصر ما قبل 

الثورة الصناعية.

ويف الفصل 1 والفصل 2، يقدم هذا التقرير للبلدان النامية جتميعًا يلخص أحدث املالحظات بشأن تغري املناخ، 
واألساليب املختلفة ملراقبة تغري املناخ، وأحدث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستعملة يف مثل هذه الدراسات. 
ويرد وصف خمتصر للمراقبة بأنظمة األرصاد اجلوية األرضية والساتلية والبحرية واجلوية. وُيذّكر باملبادرات الدولية 
بشأن تغري املناخ التابعة لوكاالت األمم املتحدة واملؤسسات األخرى، وحيال إىل توصياهتا وتقاريرها املتعلقة بالسبل 
والوسائل اليت ُتستعمل مبوجبها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملراقبة تغري املناخ واحلد من االنبعاثات الكلية 

لغازات االحتباس احلراري.

ويتناول الفصل 3 من هذا التقرير بشأن "التخفيف من آثار تغري املناخ" السياسات واجلهود التكنولوجية اليت تبذهلا 
منظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت تسهم عن طريق احلد من انبعاثاهتا الذاتية من غازات االحتباس 
احلراري. وُيذّكر التقرير بعد ذلك باحلد احملتمل من انبعاثات غازات االحتباس احلراري الذي ميكن أن ينجم عن 
اللوجستية،  واخلدمات  التنقل  واالتصاالت:  املعلومات  تكنولوجيا  وقطاع  التالية  االقتصادية  القطاعات  متكني 
والصناعات التحويلية، واألغذية، واملباين، والطاقة، والعمل ودوائر األعمال، والصحة والتعلم. ويف هذا الصدد، 
يوىل اهتمام خاص باملناطق احلضرية اليت تعيش فيها نسبة متزايدة من سكان العامل، ويرد ملخص لفوائد تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املبتكرة املطبقة على "املدن الذكية" وأمثلة عليها باإلحالة إىل عدد من أفضل املمارسات.

ويقدم الفصل 4 بشأن "التكيف مع تغري املناخ" ملخصًا آلثار تغري املناخ الرئيسية على قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتدابري التكيف املوصى هبا، ومثال على ذلك من جتربة بلدين. ويستعرض التقرير بعد ذلك التكيف 
املناخ  تغري  متنوعة من مؤشرات  والزراعية األخرى. ويربط بني جمموعة  الصناعية  املناخ يف القطاعات  تغري  مع 
واألسباب واآلثار املقابلة هلا، وبني املسامهة يف التكيف مع تغري املناخ اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

نتائج  املناخ والتخفيف من آثاره، استنادًا إىل  الُقطرية ملراقبة تغري  التجارب  التقرير، ُتعرض  ويف امللحق 1 هبذا 
استقصاء أجنز يف عام 2016. ويتضمن امللحق 2 قائمة باملسامهات املستلمة بشأن املسألة 6/2 خالل فرتة الدراسة.

ملخص تنفيذي
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تغري املناخ 1 الفصل 1 - 

معلومات أساسية  1.1

ارتفاع درجة احلرارة  1.1.1

درجة احلرارة العاملية هي املؤشر األول لالحرتار العاملي. وسجلت الزيادة يف درجة احلرارة على سطح األرض منذ 
عام 1870 ما يبلغ C°0,2 ± 0,8. وختتلف هذه الزيادة اختالفًا كبريًا بني نصفي الكرة األرضية، حيث تربز أكثر 
يف الشمال وعلى االرتفاعات األعلى. كما تالحظ اختالف فيما بني القارات. وتشهد هذه الزيادة اجتاهًا متصاعدًا 

بشكل دائم منذ عام 1870.

ويبني الشكل 1 أن درجة احلرارة املتوسطة العاملية سجلت ارتفاعًا بشكل ثابت منذ عام 1880، حيث وصلت 
إىل مستويات قياسية يف العقد األول من القرن احلايل. وطبقًا ملعهد غودارد لدراسات الفضاء (GISS) التابع لوكالة 
NASA1، تظهر البيانات العاملية لدرجة احلرارة املتوسطة لسطح األرض واحمليطات معًا اليت مجعت على أساس خطي، 

احرتارًا بقيمة 0,99 درجة مئوية يف الفرتة من 1880 إىل 2016.

الشكل 1: اختالف درجة احلرارة العاملية منذ 1880

وطبقًا للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (WMO)2، كان عام 2015 عامًا تارخييًا إذ شهد حتطيم األرقام القياسية 
لدرجات احلرارة، وموجات حر شديد، وغزارة استثنائية لألمطار، وجفافًا خلف آثارًا مدمرة، وحركة غري اعتيادية 
لألعاصري املدارية. وقد استمّر هذا التوجه إىل حتطيم األرقام القياسية يف عام 2016. وحطمت درجة احلرارة املتوسطة 
العاملية لسطح األرض يف 2015 مجيع األرقام القياسية السابقة هبامش كبري صادم، 0,76±0,1° درجة مئوية فوق 

./http://climate.nasa.gov/vital‑signs/global‑temperature تغري املناخ العاملي - إشارات حيوية للكوكب؛ ،NASA/GISS  1

WMO Press Release, World Meteorological Day: Hotter, Drier, Wetter. Face the Future, 21 March 2016;  2 

.http://public.wmo.int/en/media/press‑release/state‑of‑climate‑record‑heat‑and‑weather‑extremes

http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
http://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-record-heat-and-weather-extremes
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متوسط الفرتة 1961-1990. وللمرة األوىل زادت درجات احلرارة يف 2015 مبقدار 1 درجة مئوية تقريبًا عن فرتة 
ما قبل العصر الصناعي، وذلك طبقًا لتحليل موحد للمنظمة WMO. وجدير بالذكر أن عام 2014 سجل درجات 
حرارة عالية يف غياب ظاهرة النينيو (El Niño) األصلية. فهذه الظاهرة، اليت جتعل املناخ دافئًا، حتدث عندما تتفاعل 
درجات حرارة سطح البحر األعلى من الدرجات الطبيعية شرق املنطقة املدارية للمحيط اهلادئ مع أنظمة الضغط 
اجلوي. فقد سجل عام 1998 - العام األعلى حرارًة قبل القرن احلادي والعشرين - درجات حرارة مرتفعة باالقرتان 

حبادثة لظاهرة النينيو شديدة القوة.

ويف ظل هذه الظروف، توصي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بأنه سيكون من الضروري أكثر من ذي قبل وجود 
خدمات موثوقة لألرصاد اجلوية واملناخ من أجل تعزيز مقاومة السكان ومساعدة البلدان واملجتمعات على التكيف 

مع املناخ سريع التغري، الذي أصبح حيظى برتحيب أقل يف كثري من املناطق.

األحداث املناخية املتطرفة  2.1.1

حيذر التقرير اخلامس للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ (IPCC) من ازدياد األحداث املناخية املتطرفة سوءًا، 
حيث ينص على أن املخاطر املرتبطة بتغري املناخ، واليت تكون يف صورة أحداث مناخية متطرفة مثل املوجات احلارة 
واهلطول الكثيف لألمطار وفيضانات املناطق الساحلية يف طريقها إىل مدى متوسط وسوف تصل إىل مدى مرتفع 
تتسم هبا  اليت  الشدة  بل  ليست هي اليت تزداد سوءًا،  الوترية  فإن  وبالتايل،   .C°1 االحرتار مبقدار زيادة يف  مع 
األعاصري، واليت جتمع بني ظاهرتني: احرتار البحار - وهو ما يولد املزيد من خبار املاء وبالتايل تتولد األعاصري مع 
تولد هذا البخار فوق البحر - وارتفاع مستوى سطح البحر والذي يتوقع خرباء الفريق IPCC أن يكون بني 26 

وcm 82 حبلول عام 2100. ويأخذنا تغري املناخ الذي حيدث حاليًا إىل أحداث جوية أكثر حدة من ذي قبل.

ويف هناية املطاف، فقد زادت أعداد األعاصري واألعاصري احللزونية والعواصف األكثر شدة. وقد كان ذلك أيضًا 
خالصة دراستني نشرتا يف 2005، األوىل يف الطبيعة3 وأظهرت أن إمجايل الطاقة اليت بثتها األعاصري يف مشال احمليط 
األطلسي وغرب احمليط اهلادئ زاد بنسبة 70% خالل 30 عامًا؛ والثانية يف العلوم4 حيث أكدت أن عدد الفئتني 4 

أو 5 من األعاصري قد زاد بنسبة 57% يف الفرتة بني 1970 و2004.

وأحداث االرتفاع الكبري يف درجات احلرارة هذه زاد تكرارها، كما هو موضح يف عدة مطبوعات مثل طبعة 
أبريل 2011 ملجلة Science .5 ويتضمن بيان املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عن حالة املناخ يف عام 62015 تفاصيل 
عن عدة أحداث مناخية متطرفة ُسجلت يف شىت أحناء العامل. وإضافة إىل ذلك، نشرت اجلمعية األمريكية لألرصاد 
اجلوية تقريرًا بعنوان "شرح األحداث املتطرفة لعام 2014 من وجهة نظر مناخية"7 يبّني أن تغري املناخ الذي تسبب 

فيه اإلنسان قد أثر بقدر كبري على تواتر األحداث أو على حدهتا.

 Emanuel, Kerry, Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature 436, 686-688  3

.(4 August 2005); http://www.nature.com/nature/journal/v436/n7051/full/nature03906.html

 Webster, P. J., et al., Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity in a Warming Environment,  4

  Science Translational Medicine 309 (5742), 1844-1846 (15 September 2005); 
.http://science.sciencemag.org/content/sci/309/5742/1844.full.pdf

 David Barriopedro, Erich M. Fischer, Jürg Luterbacher, Ricardo M. Trigo, Ricardo García-Herrera, The Hot Summer  5

.(of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe, Science, 220-224 (08 Apr 2011

.http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_en.pdf  6

 Herring, S. C., M. P. Hoerling, J. P. Kossin, T. C. Peterson, and P. A. Stott, Eds., Explaining Extreme Events of  7

 2014 from a Climate Perspective, Special Supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society, Vol.
96, No. 12, December 2015; https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin‑of‑the‑american‑me-

.teorological‑society‑bams/ explaining‑extreme‑events‑from‑a‑climate‑perspective/

http://www.nature.com/nature/journal/v436/n7051/full/nature03906.html
http://science.sciencemag.org/content/sci/309/5742/1844.full.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_en.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_en.pdf
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/%20explaining-extreme-events-from-a-climate-perspective/
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/%20explaining-extreme-events-from-a-climate-perspective/
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ارتفاع مستوى سطح البحر  3.1.1

ولفهم تغري املناخ بصورة أفضل، جيب على املرء أن يبحث عن قرب يف ديناميات احمليطات. فاحمليطات ختزن كميات 
هائلة من احلرارة حيث تقوم بإعادة توزيعها حول الكوكب: تقوم الشمس بتسخني مياه البحار يف املناطق االستوائية 
مث ينقلها التيار إىل السواحل معتدلة احلرارة حيث تربد من خالل نقل حرارهتا إىل الغالف اجلوي. اآلن أصبحت 
املياه أكثر برودة وأعلى كثافة، حيث تنزل إىل أعماق كبرية وترحل عائدة إىل املناطق االستوائية وهكذا، يف دورة 

مستمرة عرب آالف السنني.

واملستوى املتوسط للمحيطات مؤشر يتضمن تأثريات العديد من مكونات النظام املناخي (احمليطات واجلليد القاري 
واملياه القارية). وحىت 1992،كان يتم قياس مستوى سطح البحر بعدادات مستوى سطح البحر اليت كانت توضع 
عرب السواحل القارية وعدد من سواحل اجلزر. وقد ارتفع مستوى سطح احمليطات، كمتوسط عاملي شامل مبعدل 
mm 0,7 يف العام يف الفرتة ما بني 1870 و1930 ومبعدل mm 1,7 يف العام تقريبًا يف الفرتة من 1930. ومنذ عام 

1992، متت القياسات عرب السواتل، وأظهرت ارتفاعًا متوسطًا ملستوى سطح البحر يف حدود mm 3,4 يف العام. 

وتضاف إىل هذا االرتفاع املتوسط ذبذبات تعدد السنوات املرتبطة بالتغري الطبيعي يف النظام املناخي. ومنذ أوائل 
عام 1990، فإن مسامهات املناخ يف هذا االرتفاع كانت عبارة عن الثلث من جراء اتساع احمليطات نتيجة لالحرتار 
والثلثني من جراء ذوبان اجلليد القاري، منقسمًة بالتساوي بني الغطاء اجلليدي القطيب لغرينالند وأنتاركتيكا من 

جهة واألهنار اجلليدية القارية من جهة أخرى.

وكما ذكر من قبل، مل تتوفر البيانات الساتلية إال منذ عام 1993. ويقابل هذا التاريخ أول بيانات ساتلية مت احلصول 
عليها من السواتل Topex اليت حلت حملها السواتل Jason 1 وJason 2 وJason 3، والبيانات املتحصلة من هذه 

السواتل موثوقة ودقيقة إىل حد كبري.
ويعرض الشكل 2 ارتفاعًا متوسطًا يف مستوى سطح البحر مقداره mm 3,35 يف العام. 8

 CNES, CTOH and OMP, Évolution du niveau moyen des mers vu par les altimètres, Satellite Altimetry Data;  8 

.http://www.aviso.altimetry.fr/fr/donnees/produits/produits‑indicateurs‑oceaniques/niveau‑moyen‑des‑mers.html

http://www.aviso.altimetry.fr/fr/donnees/produits/produits-indicateurs-oceaniques/niveau-moyen-des-mers.html
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الشكل 2: متوسط مستوى سطح البحر يف الفرتة من 1993 إىل 2015 

ويعرض الشكل 3 ظاهرة االرتفاع يف متوسط مستوى سطح البحر على الصعيد العاملي منذ عام 1700. ويتضمن 
التقرير األخري الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (IPCC) (تقرير التقييم اخلامس (AR5)) تقييمًا 
للنطاق احملتمل الرتفاع مستوى سطح البحر يف القرن احلادي والعشرين. وقد ُنسخ الشكل 27.13 من الفصل 13 
هلذا التقرير9 يف الشكل 3 أدناه10. وهذا الشكل هو مبثابة جتميع لبيانات عن املستويات القدمية لسطح البحر (اللون 
وبيانات مستمدة من أجهزة حتديد  األزرق واألمحر واألخضر)،  (اللون  املد  قياسات  وبيانات عن  األرجواين)، 
االرتفاع (اللون األزرق الفاتح)، وتقديرات مركزية ونطاقات حمتملة من أجل إجراء توقعات بشأن متوسط ارتفاع 
مستوى سطح البحر بشكل عام استنادًا إىل جمموعة مناذج ملسالك نسبة الرتكيز التمثيلية لسيناريو تزيد فيه النسبة 
عما يعادل ppm 700 من ثاين أكسيد الكربون ولكن تقل عن ppm 1500 (اللون األزرق) وسيناريو أسوأ حالة 
(اللون األمحر)، وذلك مبقارنتها مجيعها مع القيم قبل الثورة الصناعية. وتؤكد هذه البيانات أن معدل االرتفاع انتقل 
من معدالت تغري منخفضة (حبدود أعشار املليمرت الواحد سنويًا) إىل معدالت تناهز املليمرتين سنويًا يف املتوسط 

خالل القرن العشرين، ومن املرجح أن تتواصل هذه الزيادة املتسارعة خالل القرن احلادي والعشرين.

 Church, J.A., P.U. Clark, A. Cazenave, J.M. Gregory, S. Jevrejeva, A. Levermann, M.A. Merrifield, G.A. Milne,  9

 R.S., Nerem, P.D. Nunn, A.J. Payne, W.T. Pfeffer, D. Stammer and A.S. Unnikrishnan, 2013: Sea Level Change.
 In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment

 Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K.
 Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,

United Kingdom and New York, NY, USA; https://www.ipcc.ch/pdf/assessment‑report/ar5/wg1/WG1AR5_Chap-

.ter13_FINAL.pdf

املرجع نفسه، الشكل 27.13.  10

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf
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الشكل 3: التطور العاملي ملتوسط مستوى سطح البحر من القرن الثامن عشر إىل القرن احلادي والعشرين

 

إن ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة مباشرة لتغري املناخ وقد زادت حرارة احمليطات خالل العقود القليلة املاضية. 
النظام املناخي نتيجة النبعاثات غازات االحتباس  وحاليًا، يوجد 80% من احلرارة املرتاكمة خالل 50 عامًا يف 

احلراري البشرية خمزنة يف احمليطات.11

ارتفاع ثاين أكسيد الكريون  4.1.1

CO) املوجود يف اجلو يف احلالة الغازية هو املسؤول عن ظاهرة االحتباس احلراري اليت ُحتدث 
2
ثاين أكسيد الكربون (

ارتفاعًا يف درجة احلرارة.

ومنذ بداية العصر الصناعي يف أواخر القرن الثامن عشر، زاد بشدة حمتوى ثاين أكسيد الكربون يف اجلو، حيث 
جتاوز عتبة املقدار 0,03% وارتفع حاليًا حيث وصل إىل %0,04.

.Ocean and climate scientific notes, http://www.ocean‑climate.org  11

http://www.ocean-climate.org
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وترجع هذه الزيادة إىل األنشطة البشرية مثل إزالة الغابات واليت حدت من تأثريات التمثيل الضوئي ومن مث "إعادة 
O)، أو احرتاق الوقود األحفوري الذي يطلق يف اجلو، 

2
تدوير" ثاين أكسيد الكربون وحتويله إىل ثنائي األكسجني (

يف صورة ثاين أكسيد الكربون، الكربون الذي كان "خمزنًا" يف باطن األرض. وال تستطيع ظاهرة التمثيل الضوئي 
يف النباتات أن تعوض هذا احلمل الزائد الضخم من ثاين أكسيد الكربون، مما أسفر عن زيادة كبرية يف مستويات 

ثاين أكسيد الكربون يف اجلو وظاهرة احتباس حراري أشد.

 (NASA) إىل أي مدى يعترب اإلنسان مسؤوًال عن هذا االحرتار الذي ال شك فيه؟ تؤكد وكالة الفضاء األمريكية
أن االرتفاع يف درجات احلرارة يعود إىل حد كبري إىل الزيادة يف تركيزات غازات االحتباس احلراري - حتديدًا ثاين 
أكسيد الكربون - يف اجلو، واليت تنجم عن األنشطة البشرية (توليد الطاقة، النقل، الصناعة، وما إىل ذلك). وحبسب 
وكالة NASA، ففي حني كان تركيز ثاين أكسيد الكربون 285 جزءًا يف املليون (ppm) يف 1880، فقد زاد حبلول 
عام 1960 إىل ppm 315. وقد جتاوز حاليًا حاجز املقدار ppm 400 ومستمر يف الزيادة بنحو ppm 2 كل عام، 
ويف هناية 2015، تبلغ هذه القيمة حاليًا ppm 402. ويتفق الكثري من العلماء على أن احلد األقصى املقبول لثاين 

.ppm 350 أكسيد الكربون يف اجلو هو

ويف 2013، زاد تركيز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو بنسبة 142% عما كان عليه قبل العصر الصناعي (1750)، يف 
حني بلغت األرقام املقابلة بالنسبة للميثان وأكسيد النيرتوز 253% و121% على التوايل.

والفارق يف تركيز ثاين أكسيد الكربون بني ما قبل العصر الصناعي والوقت الراهن ppm 120. بيد أن السيناريو 
األكثر تشاؤمًا املأخوذ من أحدث تقرير للفريق IPCC بالنسبة لرتكيز ثاين أكسيد الكربون هو أن يكون يف حدود 
ppm 900 حبلول عام 2100. وحبسب خرباء املناخ، سيسفر ذلك عن زيادة يف درجة حرارة سطح األرض مبقدار 

C°4,8 خالل الفرتة من 2100-2081 مقابل املتوسط للفرتة بني 2005-1986، وارتفاع يف مستويات سطح البحر 

مبقدار مرت واحد تقريبًا مع انتشار األحداث املناخية املتطرفة (مثل اجلفاف واألمطار شديدة الغزارة واألعاصري 
األكثر شدة)، إىل جانب زيادة انعدام األمن الغذائي بصورة أشد.

وإضافًة إىل ذلك، أعلنت إذاعة اليب يب سي (BBC) 12 أن العلماء يقولون إن مستويات ثاين أكسيد الكربون يف 
الغالف اجلوي يف 2015 زادت بقيمة أكرب من أي سنة من السنوات الست واخلمسني املاضية. فقد أفادت القياسات 
املأخوذة من مرصد Mauna Loa يف هاواي بزيادة بأكثر من ثالثة أجزاء يف املليون (ppm) يف 2015. وتعود هذه 
الزيادة إىل اقرتان األنشطة البشرية بظاهرة النينيو. وتظهر األرقام التالية تطور ثاين أكسيد الكربون. ففي فرباير 

2017، قيست قيمة مقدارها ppm 406,42 لرتكيز ثاين أكسيد الكربون يف مرصد Mauna Loa يف هاواي.

 McGrath, Matt, CO
2
 data is ‘wake-up call’ for Paris climate deal, Science & Environment webpage (10 March  12

.2016); http://www.bbc.com/news/science‑environment‑35778464

http://www.bbc.com/news/science-environment-35778464
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 Mauna Loa الشكل 4: متوسط شهري حديث لثاين أكسيد الكربون يف مرصد

يف الشكل 13،4 ميثل اخلط األمحر املتقطع ذو الرموز اليت على شكل معني قيم املتوسط الشهري، املتمركزة عند 
منتصف كل شهر. يف حني ميثل اخلط األسود ذو الرموز اليت على شكل مربع نفس القيم، بعد التصحيح من أجل 
الفرتة املومسية املتوسطة. وحتدد القيم األخرية كمتوسط متحرك لعدد سبع فرتات مومسية متجاورة مركزها الشهر 
الذي يتم تصحيحه باستثناء السنوات الثالث ونصف األوىل واألخرية يف القياس، حيث مت توسيط الفرتة املومسية 

عرب السنوات السبع األوىل واألخرية، على التوايل.

ذوبان اجلليد  5.1.1

جليد البحار، الذي هو عبارة عن مياه البحر املتجمدة، يطفو فوق سطح البحر. وطبقًا لنظرية أرمشيدس، فإن هذا 
اجلليد يزيح كمية من مياه البحار يساوي وزهنا وزن هذا اجلليد. وعندما يذوب، فإن املياه الناجتة تشكل نفس 
احلجم متامًا من مياه البحر املساوي للحجم الذي كان يشغله اجلليد، دون أي تغري الحق يف مستوى سطح البحر. 

وبالتايل ال يوجد لذوبان جليد البحار أي دور يف زيادة مستوى سطح البحر.

.http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي، وزارة التجارة األمريكية؛  13

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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ومع ذلك، فعلى النقيض من ذلك، فإن ذوبان جليد املياه العذبة، أي الغالف اجلليدي واألهنار اجلليدية، يسهم يف 
زيادة مستوى سطح البحر. وحتتوي أنتاركتيكا على 30 مليون km3 من اجلليد، متثل 2% من كتلة املياه يف العامل، 
غري أهنا متثل نسبة 75% من املياه العذبة و90% من اجلليد. فإذا ما ذاب جليد أنتاركتيكا بالكامل، فسيسفر عن 
ذلك ارتفاع يف مستوى سطح البحر مبقدار m 60، يضاف إليه ارتفاع آخر مبقدار m 7 يف حالة ذوبان جليد 

غرينالند، مع زيادة أو نقصان ألمتار قليلة لعدم اليقني.

الفرتة بني  اجلليدي يف  االنكماش  الشكل 5 مدى  الشمايل؛ يعرض يف  القطب  مناخ  لتقييم حديث ألثر  وطبقًا 
سبتمرب 1979 وسبتمرب 2003، ويتبع املخطط الصور الساتلية اليت تصف هذا االنكماش.14

وطبقًا للفريق IPCC، جلليد البحر تأثري مناخي يعتمد بشكل أساسي على ارتفاع مقدار انعكاس أشعة الشمس 
فوقه، أي النسبة املئوية اليت يعكسها من الضوء الذي يستقبله، مقارنًة هبذا املقدار لطبقة رقيقة من اجلليد وحمليط 
بدون جليد. ويف حني أن اجلليد السميك املغطى بالثلج له معامل انعكاس ألشعة الشمس مقداره 90%، فإن هذا 
املعامل بالنسبة للطبقة الرقيقة من اجلليد يبلغ 50% وبالنسبة للمحيطات اخلالية من اجلليد يكون يف حدود 6%. ومع 
ارتفاع هذا املعامل بالنسبة جلليد البحر، فإنه يعكس الضوء وبالتايل حيد من تأثري االحرتار. وبتكوين طبقة "واقية" 
فإنه حيد أيضًا من تبادل احلرارة بني اهلواء واحمليط. وعند ذوبانه، تزيد عمليات التبادل هذه ويقل معامل االنعكاس 
مما يؤدي إىل زيادة حملية يف درجات احلرارة. والنكماش جليد البحر تأثري عكسي موجب على االحرتار العاملي، 

مبعىن أنه يضخمه.

وهذا هو السبب إىل حد كبري وراء ارتفاع درجة احلرارة يف القطب الشمايل أسرع مبقدار 2,5 ضعف عن أي 
مكان يف العامل. وحبلول عام 2100، يتوقع الفريق IPCC، طبقًا لسيناريو دقيق جدًا، زيادة يف االحرتار العاملي مبقدار 
C°2,8 ويف القطب الشمايل مبقدار C°7. وطبقًا للنموذج املستعمل، قد خيتفي جليد حبر القطب الشمايل يف الصيف 

متامًا يف الفرتة بني 2040 و2060.

الشكل 5: تركيزات جليد البحر يف القطب الشمايل يف سبتمرب 1979 و2003

تقييم أثر مناخ القطب الشمايل يف 2004، أثر احرتار القطب الشمايل: تقييم أثر مناخ القطب الشمايل، ACIA، تقرير االستعراض الشامل   14

لتقييم أثر مناخ القطب الشمايل، جريدة جامعة كامربيدج، الصفحة 25.
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املبادرات الدولية بشأن تغري املناخ  2.1

مؤمترات األمم املتحدة املتعلقة بتغري املناخ  1.2.1

1.1.2.1 مؤمتر األطراف

جيمع مؤمتر األطراف (COP) كل عام البلدان األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وقد 
عقد االجتماع احلادي والعشرين هلذا املؤمتر (يطلق عليه مؤمتر األطراف احلادي والعشرين (COP21)) يف باريس 
اللذين عقدا يف كيوتو 1997، ويف  األطراف مها  ملؤمترات  متثيًال  األكثر  االجتماعان  يف ديسمرب 2015، وكان 
كوبنهاغن 2009. فقد حدد املؤمتر COP21 اهلدف املتمثل يف احلد من االحرتار العاملي طويل األجل إىل C°2 مقارنًة 

بفرتة ما قبل العصر الصناعي، وقد مثل هذا األمر عالمًة فارقة.

وقد اتفق املؤمتر COP21 15 على اإلبقاء على درجة احلرارة العاملية "أقل كثريًا" من 2,0 درجة مئوية فوق فرتة ما 
 COP21 قبل العصر الصناعي و"السعي إىل احلد" منها لتكون أقل من ذلك، أي 1,5 درجة مئوية. والتزم املؤمتر
باحلد من كمية غازات االحتباس احلراري الناجتة عن األنشطة البشرية إىل نفس املستويات اليت ميكن لألشجار 

والرتبة واحمليطات امتصاصها طبيعيًا، وذلك بدءًا من تاريخ ما بني 2050 إىل 2100.

ومشل االتفاق استعراض مسامهة كل بلد يف احلد من االنبعاثات كل مخس سنوات حبيث ترقى إىل مستوى التحدي.

وتشمل اإلجراءات تقليص انبعاثات غازات االحتباس احلراري بأسرع وقت ممكن حتقيقًا للتوازن بني مصادر هذه 
الغازات ومصارفها يف النصف الثاين من هذا القرن.

وقد مت ختصيص 100 مليار دوالر أمريكي سنويًا من أموال املناخ للبلدان النامية حبلول 2020، مع تعهد مبزيد من 
األموال يف املستقبل، حبلول 2025، مع حتديد هدف جديد أعلى لفرتة ما بعد 2025.

وأعاد املؤمتر COP21 التأكيد على الواجبات امللزمة للبلدان املتقدمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ (UNFCCC) واملتمثلة يف دعم جهود البلدان النامية، مع تشجيع املسامهات الطوعية من البلدان النامية، 
وذلك للمرة األوىل. وقد وافقت احلكومات على تعزيز قدرة املجتمعات على التعامل مع آثار تغري املناخ وتقدمي 

الدعم الدويل املستمر واملعزز للتكيف مع البلدان النامية.

2.1.2.1 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (UNFCCC) - الصندوق التكميلي

يوفر الصندوق التكميلي لالتفاقية (UNFCCC) للبلدان النامية األنشطة التقنية اليت تساعدها على حتقيق أهدافها 
والتزاماهتا يف إطار االتفاقية، مثل إنشاء سجالت جرد وطنية عالية اجلودة أو نشر تكنولوجيات نظيفة أو وضع 

اسرتاتيجيات وطنية للتكيف.

االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ  2.2.1

1.2.2.1 قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت

يوفر استخدام السواتل لرصد األرض قياسات منتظمة ومتجانسة لدعم التحليل العلمي. ويتوىل قطاع االتصاالت 
الراديوية يف االحتاد مسؤولية حتديد ما يلزم من طيف الرتددات الراديوية لرصد املناخ والتنبؤ بالكوارث والكشف 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مشروع 12 ديسمرب 2015؛  15

.l09r01.pdf

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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 (WMO) عنها وعمليات اإلغاثة، مبا يف ذلك من خالل وضع ترتيبات تعاونية مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
يف جمال تطبيقات االستشعار عن ُبعد.

 646 (Rev.WRC-15) القرارين  املناخ من خالل  تغري  الراديوية دورًا هامًا يف مراقبة  االتصاالت  ويؤدي قطاع 
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت  البيئة ومحاية  ملراقبة  الراديوية  االتصاالت  استخدام  بشأن   647 (Rev.WRC-15)و
الكوارث. ويدير قطاع االتصاالت الراديوية التنسيق املفصل وإجراءات التسجيل لألنظمة الفضائية واحملطات األرضية 

اليت تستخدم جلمع بيانات املناخ واملراقبة البيئية.

وتتعامل جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت الراديوية (SG 7)، وال سيما فرقة العمل 7C (WP 7C)، مع أجهزة 
قائمة على االتصاالت الراديوية تدعى أجهزة االستشعار (املنفعلة أو النشطة) وهي األدوات الرئيسية ملراقبة املعلمات 

اجليوفيزيائية العاملية لألرض وغالفها اجلوي.

ويدعو القرار (Rev.WRC-12) 673 بشأن تطبيقات االتصاالت الراديوية لرصد األرض إىل إجراء دراسات بقطاع 
االتصاالت الراديوية بشأن السبل املمكنة لتحسني االعرتاف بالدور األساسي واألمهية العاملية لتطبيقات االتصاالت 
الراديوية لرصد األرض واملعارف والدراية لدى اإلدارات بصدد استخدام هذه التطبيقات ومنافعها. ونتج عن هذه 
الدراسات التقرير ITU-R RS.2178: الدور األساسي للطيف الراديوي وأمهية استعماله على الصعيد العاملي لرصد 
األرض والتطبيقات ذات الصلة. وجرى التأكيد على أن املعلومات بصدد املناخ أو تغري املناخ أو الطقس أو هطول 
املجتمع  باهتمام يومي وتكتسي أمهية حامسة لدى  اليت تستأثر  القضايا  الكوارث هي من  أو  التلوث  أو  األمطار 
العاملي. وتوفر لنا أنشطة رصد األرض هذه املعلومات املطلوبة للتنبؤات اليومية بشأن الطقس، ولدراسات تغري 
املناخ، واحلماية البيئية، وللتنمية االقتصادية (النقل والطاقة والزراعة والتشييد)، ومن أجل سالمة األرواح واملمتلكات.

إن أنظمة االتصاالت الراديوية وتطبيقاهتا العاملة يف خدمات استكشاف األرض الساتلية ومساعدات األرصاد اجلوية 
وخدمات األرصاد اجلوية الساتلية توفر معظم البيانات لنظام الرصد العاملي (GOS) والنظام العاملي لرصد املناخ 
(GCOS) لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. ويرد وصف هذه األنظمة يف عدد من توصيات قطاع االتصاالت 
الراديوية. وُختص بالذكر التوصية 16ITU-R RS.1883 اليت وضعتها فرقة العمل 7C بشأن استخدام االستشعار عن 
ُبعد يف دراسة تغري املناخ وآثاره. وأصدرت جلنة الدراسات 7 التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية (خدمات العلوم)، 
بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف 2002 كتيبًا بشأن استعمال الطيف الراديوي لألرصاد اجلوية: رصد 
الراديوية  االتصاالت  السليم ألنظمة  التطوير واالستعمال  معلومات عن  يقدم  والتنبؤ هبا  واملناخ  واملياه  الطقس 
والتكنولوجيا الراديوية لرصد البيئة والتحكم يف املناخ والتنبؤ بالطقس وتوقع الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع 
اإلنسان وكشفها والتخفيف من آثارها. وتقوم جلنة الدراسات حاليًا مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بإعداد 

مراجعة هلذا الكتيب من املخطط االنتهاء منها يف 2017.

وقد نشر مكتب االتصاالت الراديوية لالحتاد يف 2012 تقريرًا بعنوان التكنولوجيات الراديوية لدعم فهم آثار تغري 
املناخ وتقييمها والتخفيف من حدهتا. ويشدد ذلك التقرير بصفة خاصة على األمهية احلامسة للرصد الساتلي، والذي 

يعترب وسيلة ال غىن عنها لفهم تطور املناخ بفضل تكرار قياساته وجتانسها.

وإضافًة إىل ذلك، فإن مجعية االتصاالت الراديوية لعام 2015 (RA-15) اعتمدت القرار ITU-R 60: خفض استهالك 
واالتصاالت/ املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  من خالل  املناخ  تغري  حدة  من  والتخفيف  البيئة  حلماية  الطاقة 

تكنولوجيات االتصاالت الراديوية وأنظمتها. ويهدف هذا القرار إىل تعزيز التعاون بني قطاع االتصاالت الراديوية 
اهليئات، حسبما يكون  الدولية (IEC) وغريمها من  الكهرتقنية  القياسي (ISO) واللجنة  للتوحيد  الدولية  واملنظمة 

التوصية ITU-R RS.1883، استخدام االستشعار عن ُبعد يف دراسة تغري املناخ وآثاره، فرباير 2011؛   16 

.https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1883/

http://www.itu.int/pub/R-GEN-CLC-2012
http://www.itu.int/pub/R-GEN-CLC-2012
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1883/
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مالئمًا، بغية التعاون يف حتديد وتشجيع تنفيذ كل التدابري املالئمة لتخفيض استهالك الطاقة يف أجهزة االتصاالت 
الراديوية واستعمال االتصاالت الراديوية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مراقبة تغري املناخ والتخفيف من 
آثاره وذلك سعيًا إىل املسامهة يف خفض استهالك الطاقة على صعيد العامل. ومتت دعوة الدول األعضاء وأعضاء 
القطاع واملنتسبني إىل املسامهة بفعالية يف عمل قطاع االتصاالت الراديوية يف جمال االتصاالت الراديوية وتغري املناخ، 
مع املراعاة الواجبة ملبادرات االحتاد الدويل لالتصاالت ذات الصلة ومواصلة دعم عمل قطاع االتصاالت الراديوية 

يف جمال االستشعار عن ُبعد (النشط واملنفعل) لرصد البيئة

2.2.2.1 قطاع تقييس االتصاالت

وضعت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت العديد من التوصيات، من بينها:
ITU-T L.1300 (2014/06)، أفضل املمارسات من أجل مراكز البيانات املراعية للبيئة.17  -

ITU-T L.1301 (2015/05)، املتطلبات الدنيا ملجموعة البيانات والسطوح البيانية لالتصاالت من أجل إدارة   -
الطاقة يف مركز من مراكز البيانات.18

ITU-T L.1302 (2015/11)، تقييم كفاء الطاقة على البنية التحتية يف مركز البيانات ومركز االتصاالت.19  -
ITU-T L.1310 (2014/08)، مقاييس كفاءة استهالك الطاقة وطرائق القياس ملعدات االتصاالت.20  -

ITU-T L.1320 (2014/03)، مقاييس وقياسات الكفاءة يف استهالك الطاقة ملعدات التغذية بالطاقة والتربيد   -
مبراكز االتصاالت والبيانات.21

ITU-T L.1330 (2015/03)، قياس ومقاييس الكفاءة يف استهالك الطاقة لشبكات االتصاالت.22  -
واعتبارًا من 2016، تقوم جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت بوضع العديد من أفضل املمارسات ومنهجيات 
قياس كفاءة استهالك الطاقة تغطي موضوعات مثل "مقاييس كفاءة استهالك الطاقة ملوقع خلية حمطة متنقلة وأفضل 
املمارسات لتوفري الطاقة". كما تقوم حاليًا بوضع إضافة إىل التوصية ITU-T L.1500 (2014/06)، إطار من أجل 
التأثريات واآلثار احملتملة لتغري  بالنقاش  يتناول  املناخ،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف مع آثار تغري 
املناخ. كما تقوم حاليًا جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت بإعداد توصية جديدة معينة تتناول استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتكييف الزراعة مع هذه اآلثار.

التوصية ITU-T L.1300 (2014/06)، أفضل املمارسات من أجل مراكز البيانات املراعية للبيئة؛   17 

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1300

التوصية ITU-T L.1301 (2015/05)، املتطلبات الدنيا ملجموعة البيانات والسطوح البيانية لالتصاالت من أجل إدارة الطاقة يف مركز من   18

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1301 مراكز البيانات؛
االتصاالت؛  ومركز  البيانات  مركز  يف  التحتية  البنية  على  الطاقة  كفاء  تقييم   ،(2015/11)  ITU-T L.1302 التوصية   19 

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1302

التوصية ITU-T L.1310 (2014/08)، مقاييس كفاءة استهالك الطاقة وطرائق القياس ملعدات االتصاالت؛   20 

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1310

التوصية ITU-T L.1320 (2014/03)، مقاييس وقياسات الكفاءة يف استهالك الطاقة ملعدات التغذية بالطاقة والتربيد مبراكز االتصاالت   21

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1320 والبيانات؛
https://www.itu.int/rec/T- (2015/03)، قياس ومقاييس الكفاءة يف استهالك الطاقة لشبكات االتصاالت؛ ITU-T L.1330 التوصية  22

.REC-L.1330

https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1300
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1301
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1302
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1310
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1320
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1330
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1330
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املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وتغري املناخ  3.2.1

1.3.2.1 اإلطار العاملي للخدمات املناخية

أكد عدد كبري من املشاركني يف املؤمتر العاملي الثالث للمناخ (جنيف، 2009) على احلاجة إىل تزويد صانع القرار 
واملستعملني اآلخرين ببيانات ومعلومات علمية ملساعدهتم يف مواجهة املخاطر املرتبطة باملناخ وتغريه واختاذ قرارات 
مستنرية بشكل كامل، حيث أوصوا بإنشاء إطار عاملي للخدمات املناخية (GFCS) أعد بناًء عليه فريق املهام رفيع 
املستوى املسؤول عن تنفيذ هذا اإلطار تقريرًا يضم سلسلة من التوصيات يف هذا املجال. وقد أقر املؤمتر العاملي 
السادس عشر لألرصاد اجلوية (جنيف، مايو-يونيو 2011)، يف شكل جمموعة من املقررات والقرارات، انطالق 

عملية إنشاء اإلطار العاملي.

واإلطار GFCS عبارة عن مبادرة دولية موجهة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (WMO) الغرض منها تنسيق 
اجلهود املبذولة على الصعيد العاملي لضمان توفري خدمات مناخية تركز على احتياجات املستعملني وبالتايل تستفيد 

أقصى استفادة من املعارف املتعلقة باملناخ.

وباختصار، فإن املزارعني ومريب املاشية ومشغلي السدود وقاطين األراضي املنخفضة، وغريهم، سوف ينهلون من 
املعلومات اليت تتيح هلم (قبل شهور وحىت سنوات) االستعداد للمخاطر املتعلقة باملناخ وتوقعها، مع االستفادة من 

اإلمكانات املتاحة يف جماالت األولوية األربعة (الزراعة واملياه والصحة ومنع الكوارث).

ويوجد حاليًا حنو سبعون بلدًا ال تستطيع إعداد وتقدمي خدمات مناخية حقيقية - خاصة أقل البلدان منوًا   -
البلدان املهددة - ستلمس تعزيز  النامية غري الساحلية وغريها من  النامية والبلدان  والدول اجلزرية الصغرية 

مواردها يف هذا املجال.
ومجيع البلدان ومجيع سكاهنا مؤهلون لالستفادة من إنشاء اإلطار العاملي، الذي سيفضي إىل توفري خدمات   -

مناخية تتواءم مع احتياجات اجلميع.

2.3.2.1 اإلطار العاملي للخدمات املناخية يف سياق التكيف مع تغري املناخ

سيعود إنشاء اإلطار العاملي للخدمات املناخية بالكثري من املنافع على املستويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
حيث سيؤدي توفري خدمات مناخية هادفة إىل إمكانية حتسني إدارة خماطر الكوارث املرتبطة باملناخ. فعلى سبيل 
املثال، فإن تنبؤات األرصاد اجلوية الزراعية والتنبؤ باألوبئة واإلنذار املبكر بالفيضانات أو اجلفاف ستكون دعمًا 
لتدابري التكيف على مستوى املجتمعات احمللية. وسيسمح اإلطار العاملي ملنظومة األمم املتحدة حبسن مساعدة الدول 
األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا جتاه األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة ومواجهة التحديات اجلديدة 

اليت تواجهها.

املبادرات األخرى  4.2.1

1.4.2.1 املبادرة التعاونية لبحوث التكيف يف إفريقيا وآسيا

تدعم املبادرة التعاونية لبحوث التكيف يف إفريقيا وآسيا (CARIAA) مسامهة األحباث والسياسات رفيعة املستوى 
يف إفريقيا وآسيا من خالل استهداف ثالث مناطق هامة يف جمال تغري املناخ: املناطق شبه القاحلة، ومناطق دلتا 
األهنار وأحواض األهنار اجلليدية-والثلجية. وكل منطقة من هذه املناطق تعد موطنًا لعدد كبري من السكان الفقراء 

الذين يعتمدون يف معيشتهم على قطاعات تتأثر كثريًا باملناخ.
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وباستعمال هذه املناطق اهلامة كعدسة لألحباث بشأن التحديات املشرتكة عرب بيئات مشرتكة، ميكن ظهور فرص 
ورؤى. وكل احتاد تدعمه املبادرة CARIAA جيمع مخس مؤسسات تضم جمموعة من اخلرباء اإلقليميني العلميني يف 
جمال التنمية االجتماعية - االقتصادية لدراسة األبعاد الفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ملواطن الضعف 
وخيارات التكيف. كما يواجه االحتاد تغري املناخ عرب جداول زمنية خمتلفة ومستويات خمتلفة - من األثر على األسر 

والقرى وصوًال إىل السياسات اإلقليمية والعاملية.

ويشارك يف تنفيذ املبادرة CARIAA كل من مركز حبوث التنمية الدولية (IDRC) ووزارة التنمية الدولية باململكة 
املتحدة ومدة سرياهنا الفرتة 2019-2012.

2.4.2.1 مبادرة البحوث الدولية بشأن التكيف مع تغري املناخ

مبادرة البحوث الدولية بشأن التكيف مع تغري املناخ (IRIACC) عبارة عن برنامج مدته مخس سنوات (2016-2011) 
ُصمم ملساعدة الشعوب والقطاعات اهلشة على التكيف مع تغري املناخ.

أدوات  واستنباط  الصلة  ذات  الضاغطة  والعوامل  املناخ  تغري  بشأن  املعارف  تعزيز  IRIACC من  املبادرة  ومتكن 
وتكنولوجيات وهنج منسقة للتكيف. ويهدف الربنامج إىل وضع سياسات عن طريق تبادل نتائج األحباث بني 

السلطات املعنية املختلفة من أجل توجيه عملية التخطيط اخلاصة بالتكيف.

3.4.2.1 حتالف املناخ واهلواء النقي

حتالف املناخ واهلواء النقي (CCAC) خلفض امللوثات املناخية قصرية األجل هو إطار دويل طوعي الختاذ إجراءات 
ملموسة ومستدامة لتسريع جهود خفض امللوثات املناخية قصرية األجل (SLCP) مع الرتكيز املبدئي على امليثان 
البيئة وصحة  بأساليب حتمي   ،(HFC) اهليدروجينية الفلورية  الكربونية  املركبات  والكثري من  األسود  والكربون 

اجلمهور وتنهض باألمن الغذائي وأمن الطاقة وتعاجل تغري املناخ قريب األجل.

4.4.2.1 منتدى االقتصادات الرئيسية املعين بالطاقة واملناخ

منتدى االقتصادات الرئيسية املعين بالطاقة واملناخ (MEF) عبارة مبادرة ُأطلقت يف مارس 2009 جلمع البلدان السبعة 
عشر األكرب يف العامل من حيث االنبعاثات لدفع القضايا الرئيسية قيد البحث يف املفاوضات الدولية بشأن تغري 

املناخ.

ويوفر املنتدى MEF أيضًا منربًا هامًا ملزيد من التعاون الدويل بشأن استنباط وعرض ونشر تكنولوجيات حتويلية 
للطاقة النظيفة.

5.4.2.1 مبادرة امليثان العاملية

مبادرة امليثان العاملية (GMI) هي مبادرة طوعية تعمل كإطار دويل لتشجيع استعادة امليثان بصورة فّعالة من حيث 
التكلفة واستعماله كمصدر نظيف للطاقة.

واملبادرة GMI اليت ُأطلقت يف 2004، هي اجلهد الدويل الوحيد الذي يستهدف حتديدًا خفض غاز امليثان واستعادته 
واستعماله من خالل الرتكيز على مخسة مصادر رئيسية النبعاثات امليثان: الزراعة ومناجم الفحم والنفايات الصلبة 
البلدية وأنظمة النفط والغاز، ومياه الصرف. وتعمل املبادرة بالتناغم مع االتفاقات الدولية األخرى، مبا يف ذلك 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، من أجل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وخالفًا لغازات 
االحتباس احلراري األخرى، يعد امليثان املكون األساسي لغاز طبيعي ميكن حتويله إىل طاقة قابلة لالستخدام. وخفض 
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امليثان يعمل بالتايل بطريقة فّعالة تكاليفيًا خلفض غازات االحتباس احلراري وزيادة أمن الطاقة وتعزيز النمو االقتصادي 
وحتسني جودة اهلواء وحتسني سالمة العمال.

واملبادرة GMI هي مبادرة مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص تدفع خبفض امليثان واستعادته واستعماله كمصدر 
نظيف للطاقة بصورة فّعالة تكاليفيًا يف مخسة قطاعات: الزراعة ومناجم الفحم والنفايات الصلبة البلدية وأنظمة 
النفط والغاز ومياه الصرف. وتؤدي املشروعات إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري على املدى القريب 

وتوفر عددًا من املنافع املشرتكة البيئية واالقتصادية اهلامة مثل:

حتفيز النمو االقتصادي احمللي؛  -
استحداث مصادر للطاقة البديلة ميسورة التكلفة؛  -

حتسني نوعية اهلواء واملاء حمليًا مع ما يرتبط هبذا األمر من فوائد للصحة العامة؛  -
زيادة سالمة العمال الصناعيني.  -

وهتدف املبادرة إىل احلد من املعوقات املعلوماتية واملؤسساتية وغريها من املعوقات السوقية أمام تطور املشروع من 
خالل استنباط أدوات وموارد والتدريب وبناء القدرات وعروض التكنولوجيا والدعم املباشر للمشروع.

وهناك تركيز خاص على مجع كل األطراف الفاعلة الضرورية لتطور املشروع، مبا يف ذلك احلكومات واملؤسسات 
املالية ومطورو املشروعات وموردو التكنولوجيا وغريهم.

6.4.2.1 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

يتمثل اهلدف الرئيسي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية (IFAD) يف مساعدة املجتمعات الزراعية الفقرية من صغار 
املالك الريفيني على مواجهة تأثريات تغري املناخ والكوارث ذات الصلة بالطقس. وحيقق الربنامج هذا اهلدف بدعم 
استحداث وتبادل املعارف والنهج واملمارسات ذات الصلة بالتكيف مع تغري املناخ. ويتوقع أن يساعد الدعم املقدم 
من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) املزارعني على خفض خسائرهم يف احملاصيل املنتجة وزيادة الوصول إىل 
موارد املياه واستعمال موارد املياه بكفاءة أكرب وبناء القدرات على مستوى األفراد واملجتمع للتكيف مع تغري املناخ.

7.4.2.1 مرفق شراكة كربون الغابات - صندوق التأهب

صندوق التأهب ملرفق شراكة كربون الغابات (FCPF) هو شراكة عاملية يديرها البنك الدويل ملساعدة البلدان النامية 
يف جهودها خلفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها. ويشجع الصندوق أيضًا 
الغابات (كمية الكربون املخزنة يف األنظمة  الغابات واإلدارة املستدامة هلا وزيادة خمزونات كربون  على حفظ 

اإليكولوجية للغابات) يف البلدان النامية يف املناطق املدارية وشبه املدارية.

8.4.2.1 أنظمة اإلنذار املبكر باملخاطر املناخية

إن تقوية أنظمة اإلنذار املبكر هو عنصر أساسي للصمود يف وجه املخاطر املناخية. ولالستجابة بصورة ملموسة 
للطلب القوي على حتديد سلم لألولويات فيما خيص اإلجراءات الواجب اختاذها للتكيف مع تغري املناخ، وال سيما 
من أقل البلدان منوًا ومن الدول اجلزرية الصغرية النامية، أطلقت فرنسا مبادرة باسم "أنظمة اإلنذار املبكر باملخاطر 
املناخية (CREWS)" باتت جزءًا ال يتجزأ من برنامج العمل الذي ُوضع إثر االجتماع احلادي والعشرين ملؤمتر 
األطراف يف اتفاقية تغري املناخ (COP21). وقد تنامى الدعم الدويل الذي حتظى به هذه املبادرة خالل األشهر اليت 

تلت االجتماع املذكور.
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وقد عقدت اللجنة التوجيهية التابعة للمبادرة اجتماعها األول جبنيف يف 12 سبتمرب 2016. وُعينت فرنسا خالل 
هذا االجتماع رئيسة للمبادرة ملدة سنة. ومتت أيضًا املوافقة على كيفية إدارة املبادرة وعلى هيكلها، باالستناد إىل 
الصندوق االستئماين للبنك الدويل وإىل أمانة "متواضعة" داخل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (WMO). وتشمل 
املنظمات الشريكة اليوم مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واملرفق 
للمبادرة  األولية  االستثمار  املوافقة على خطة  الدويل. ومتت  للبنك  التابع  الكوارث واإلنعاش  للحد من  العاملي 
للفرتة 2016-2020. وُحددت ستة مشاريع ذات أولوية، ُخصص هلا حىت اآلن مبلغ إمجايل قدره 16,46 مليون 
دوالر أمريكي: بوركينا فاصو، ومايل، والنيجر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وبابوا غينيا اجلديدة، ومنطقة احمليط 

اهلادئ (فيجي، وكرييبايت، وبابوا غينيا اجلديدة، وتوفالو، وفانواتو، وجزر سليمان، وجزر مارشال).

ويرمي الصندوق االئتماين للمبادرة (CREWS) إىل مجع رأمسال بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي حبلول عام 2020. 
التوجيهية الذي سُيعقد على هامش  الثاين للجنة  املالية األوىل اخلاصة بكل بلد يف االجتماع  القرارات  واُختذت 
االجتماع الثاين والعشرين ملؤمتر األطراف. وقد مت تأمني مبلغ 12 مليون دوالر أمريكي لبوركينا فاصو ومجهورية 

الكونغو الدميقراطية والدول اجلزرية الصغرية النامية (SIDS) يف احمليط اهلادئ.
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الفصل 2 - رصد تغري املناخ  2

األنظمة األرضية  1.2

أنشأت املنظمات العلمية على مدى العقود املاضية شبكات من حمطات مراقبة الطقس حول العامل. وتوفر هذه 
احملطات بيانات أيضًا ملراقبة املناخ. ومجعت العديد من املنظمات سجالت مستمرة عن الطقس على مدى عقود 
عديدة، ومل تعمل حمطات أخرى إال لسنوات قليلة قبل توقفها عن العمل. وعادة ما تتألف من بيانات يومية عن 
أقصى وأدىن درجات حرارة وكمية تساقط الثلوج وجماميع كميات األمطار خالل 24 ساعة وقد تشمل بيانات 

مائية أو جوية أخرى مثل التبخر أو درجات حرارة الرتبة.

وتشتمل حمطات الطقس النموذجية على األدوات التالية:

ترمومرت لقياس درجة حرارة اهلواء وسطح البحر؛  -
بارومرت لقياس الضغط اجلوي؛  -

هيغرومرت لقياس الرطوبة؛  -
أنيمومرت قياس شدة الريح؛  -

بريانومرت لقياس اإلشعاع الشمسي؛  -
مقياس املطر لقياس هطول األمطار السائلة على مدى فرتة معينة من الزمن.  -

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استعمال أدوات إضافية يف بعض املطارات كما هو موضح يف الشكل 6، مبا يف ذلك:

الطقس احلايل/استشعار األمطار لتحديد كمية هطول األمطار؛  -
ديسدرومرت لقياس توزيع حجم اهلطول؛  -

ترانسمسومرت لقياس الرؤية؛  -
سيلومرت لقياس سقف السحب.  -

كما ميكن أن تقيس احملطات األكثر تطورًا مؤشر األشعة فوق البنفسجية، ورطوبة ورق الشجر، ورطوبة الرتبة، 
ودرجة حرارة الرتبة، ودرجة حرارة املاء يف الربك أو البحريات، أو اجلداول املائية، أو األهنار، وبيانات أخرى من 

حني آلخر.
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الشكل 6: النظام التلقائي ملراقبة السطح

والنظام العاملي ملراقبة املناخ (GCOS) هو نظام طويل األجل يوجهه املستعمل وقادر على توفري املالحظات الشاملة 
الالزمة ملراقبة النظام املناخي، والكشف عن التغريات املناخية ومسبباهتا، وتقييم آثار تقلب املناخ وتغريه، ودعم 
البحوث حنو حتسني فهم النظام املناخي وإعداد مناذجه والتنبؤ به. ويتناول النظام العاملي ملراقبة املناخ النظام املناخي 
بأكمله مبا يف ذلك اخلواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، ومكونات الغالف اجلوي واحمليطات واهليدرولوجيا 
لعلوم  احلكومية  الدولية  واللجنة  اجلوية  العاملية لألرصاد  املنظمة  النظام  اجلليدي. وترعى هذا  والغالف  األرضية 
احمليطات (IOC) التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملجلس الدويل 

للعلوم.

ويشكل حتديد موقع حمطة املراقبة مسألة صعبة للغاية، وال يزال يتعني إجراء الكثري من البحث يف هذا املجال. واملبدأ 
العام هو أن احملطة ينبغي أن توفر قياسات ممثلة وتظل ممثلة للمنطقة احمليطة هبا، واليت يعتمد حجمها على تطبيق 
األرصاد اجلوية. ويتعني أن تعمل بعض حمطات املراقبة مبفردها لفرتات طويلة يف مواقع يصعب الوصول إليها. وميكن 
أن تكون تكاليف البناء مرتفعة وقد تكون هناك حاجة إىل تكاليف إضافية لصيانتها. وقد يتعني أن تعمل بإمدادات 
من الطاقة غري املوثوقة للغاية أو من مواقع ال تتوافر فيها إمدادات دائمة من الطاقة. وينبغي النظر يف مدى توافر 
مرافق االتصاالت. وينبغي أيضًا وضع التدابري األمنية (ضد الصواعق والفيضانات والسرقة والتخريب، وما إىل 
ذلك) يف االعتبار، وجيب أن تكون احملطات قادرة، بطبيعة احلال، على حتمل الظروف اجلوية القاسية. وتكلفة توفري 
أنظمة قادرة على العمل يف ظل مجيع الظروف املتوقعة يف حمطة أوتوماتيكية باهظة؛ ومن الضروري، قبل حتديد أو 
تصميم حمطة املراقبة، احلصول على فهم شامل لبيئة العمل املتوقعة حملطة املراقبة. ويف مرحلة مبكرة من التخطيط، 
ينبغي أن يكون هناك حتليل مفصل لألمهية النسبية ملتطلبات األرصاد اجلوية واملتطلبات التقنية حبيث ميكن اختيار 

املواقع واملوافقة عليها على أهنا مناسبة قبل ضخ استثمارات كبرية يف الرتكيب.

وبالنظر إىل أن حمطة املراقبة تستند إىل تطبيق التكنولوجيا، يكون من الواضح أن هناك حاجة إىل استعراض شامل 
لربامج التدريب القائمة ومهارات العاملني التقنيني املطلوبني. وينبغي تنظيم أي برنامج تدرييب جديد وفقًا خلطة 
موجهة لتلبية احتياجات املستخدمني. وينبغي أن تغطي بصفة خاصة عمليات الصيانة واملعايرة اليت وضعتها املنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية، وينبغي تكييفها وفقًا للنظام. وقد ال يكون من املمكن دائمًا طلب أداء وظائف جديدة 
من املوظفني احلاليني، حىت إذا كان لديهم العديد من سنوات اخلربة يف العمل املتعلق باحملطات التقليدية، وقد يتسبب 
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ذلك يف مشاكل خطرية إذا مل تكن لديهم املعرفة األساسية بأجهزة االستشعار الكهربائية، والتقنيات الرقمية وتقنيات 
املعاجلات الصغرية أو احلواسيب. وقد يكون من الضروري توظيف عاملني جدد لديهم مثل هذه املعرفة. وينبغي 
توافر العاملني ذوي الكفاءة يف املجاالت املختلفة حملطات املراقبة قبل وقت كاف من تركيب شبكة حمطات املراقبة.

ومن الضروري أن توفر الشركات املصنعة ملعدات حمطات املراقبة وثائق تشغيلية وتقنية شاملة جدًا، جنبًا إىل جنب 
مع دورات تدريبية تقنية وتشغيلية. وعمومًا، هناك حاجة إىل جمموعتني من الوثائق من الشركة املصنعة: دليل 
املستعمل للتدريب العملي واستعمال النظام، وأدلة تقنية مبزيد من الوثائق املعقدة اليت تصف مبزيد من التفصيل التقين 
اخلصائص التشغيلية للنظام، وصوًال إىل مستوى الوحدات الفرعية وحىت املكونات اإللكرتونية ومبا يف ذلك تعليمات 
الصيانة واإلصالح. وميكن اعتبار هذه األدلة بوصفها الوثائق األساسية للربامج التدريبية اليت تقدمها الشركة املصنعة، 
وينبغي أن تكون معدة حبيث ميكن استعماهلا كمراجع بعد عدم توافر متخصصي الشركة املصنعة لتقدمي املساعدة. 
وبالنسبة إىل بعض البلدان، قد يكون من املستحسن تنظيم دورات تدريبية مشرتكة يف مركز تدريب خيدم البلدان 
املجاورة. ومن شأن مثل مركز التدريب هذا أن يعمل على أفضل وجه إذا كان يرتبط مبركز صك معني وإذا 

اتفقت البلدان اليت خيدمها املركز على استعمال معدات قياسية مماثلة.

األنظمة الساتلية  2.2

يقدم التقرير ITU-R RS.2178 23 حملة عامة واسعة عن تطبيقات االتصاالت الراديوية املختلفة املستخدمة لرصد 
األرض وإجراء األحباث الفضائية ويف علم الفلك الراديوي، واصفًا أثرها املجتمعي وفوائدها االقتصادية للمجتمع 
العاملي، وال سيما أمهيتها يف مراقبة تغري املناخ والتنبؤ به واإلنذار املبكر، ورصد الكوارث اليت يتسبب فيها البشر 

والكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.

أو  الساتلية (EESS) بصورة روتينية األجهزة نفسها  الفضائية يف خدمة استكشاف األرض  املركبات  وتستخدم 
أجهزة متماثلة وظيفيًا لتغطية مجيع أحناء العامل. وبالتايل، فإهنا توفر جمموعات بيانات تتسق يف الواقع على مدى 
الكرة األرضية بكاملها. وكثريًا ما تتداخل جمموعات البيانات هذه زمنيًا على حنو يسمح ببناء جمموعات بيانات 
متجاورة متتد لعقود من الزمن. ويف حني أن قواعد البيانات هذه ال متتد إىل قرون أو آالف السنني، فإهنا توفر 

بيانات حامسة ألولئك الذين يدرسون تغري املناخ.

والسواتل هي أفضل وسيلة لتوفري لقطة ختتزل الوضع احلايل لكوكبنا من منظور واحد موحد. وإذ ال يسع مركبة 
فضائية واحدة مزودة بأجهزة أن تقدم صورة كاملة، لعل األسطول احلايل من املركبات الفضائية اليت تعمل بالتنسيق 

وتتبادل البيانات فيما بينها يعطينا أفضل تقييم متاح لنا للظروف العاملية. وختدم هذه البيانات غرضني:

توفري بيانات موثوقة ومتسقة (نفس أدوات االستشعار عن ُبعد) لالستعمال يف وضع مناذج للمناخ؛  -
توفري أساس مرجعي لقياس ورصد تغري املناخ وآثاره على كوكب األرض.  -

الساتل  الذي محله  الراديوي  فاملقياس  الساتلي.  الرصد  بفضل عمليات  تقدمًا مذهًال  املناخ  تقدمت علوم  وقد 
إكسبلورر 7 بني العامني 1959 و1961 مّكن القياس املباشر للطاقة الداخلة إىل األرض واخلارجة منها. فهذه البعثة 
الفضائية وما تبعها من بعثات مكنت العلماء من قياس توازن طاقة األرض بثقة أكرب كثريًا باملقارنة مع التقديرات 
السابقة غري املباشرة وأسفرت عن حتسني النماذج املناخية. وإذ حتسنت املقاييس الراديوية، حققت هذه القياسات 
الدقة واالستبانة املكانية والتغطية العاملية الالزمة للرصد املباشر لالضطرابات يف ميزانية الطاقة العاملية لألرض املرتبطة 

التقرير ITU-R RS.2178، الدور األساسي واألمهية العاملية الستعمال الطيف الراديوي يف عمليات رصد األرض ويف التطبيقات ذات الصلة،   23

.http://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2178-2010 أكتوبر 2010؛

http://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2178-2010
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باألحداث قصرية األمد مثل االنفجارات الربكانية الكربى أو النينيو - التذبذب اجلنويب للمناخ (ENSO). وتقيس 
هذه املقاييس الراديوية مباشرًة نقل النظام املناخي للحرارة من خط االستواء إىل القطب وآثار غازات االحتباس 
احلراري يف الغالف اجلوي وتأثري السحب على موازنة طاقة األرض. فقد عززت عمليات الرصد هذه فهمنا للنظام 
املناخي وحسنت النماذج املناخية. ومن شأن االستعمال املنسق لألسطول الدويل من السواتل املتاحة وتبادل بياناهتا 
أن ميكن من تقييم الوضع العاملي بشكل أفضل. وتتيح استمرارية تشغيل احملاسيس الفضائية يف مجيع األوقات إنشاء 

قواعد بيانات بتغطية سلسة لعدة عقود.

ومن بني 50 متغريًا رئيسيًا تتيح لنا حتديد الكيفية اليت يتطور هبا املناخ، هناك 26 فقط ميكن رصدها من الفضاء. 
ومتثل البيانات الساتلية ثورة حقيقية بالنسبة لفهمنا للنظام املناخي، ويرتبط املثال األبرز على ذلك مبستويات سطح 
البحر. كما تتيح لنا السواتل، فضًال عن ذلك، الفرصة للحصول على مستوى عال جدًا من الدقة فيما يتعلق 

باخلصائص والفوارق اإلقليمية.

وطبقًا مللتقى DocSciences،24 "هناك قائمة غري حصرية للمتغريات اجليوفيزيائية اليت ميكن رصدها من الفضاء 
تشمل: كثافة تدفق اإلشعاع الشمسي (اإلمجالية والطيفية)، وميزانية إشعاع األرض (التدفق الوارد من الشمس 
والتدفق الصادر من األشعة احلمراء وغطاء السحب)، ودرجة حرارة اجلو وخبار املاء واألوزون ومستويات ثاين 
أكسيد الكربون ومستويات امليثان والغطاء النبايت والغطاء احلراجي والغطاء الثلجي ومساحة جليد البحر ومساحة 
اجلليد القاري ودرجة حرارة سطح البحر ولون احمليطات (مرتبط برتكيزات العوالق النباتية) والتغريات يف مستوى 

سطح البحر وما إىل ذلك".

(مثل  التشغيلية  اجلوية  والداعمة لألرصاد   (AURA (مثل  اجلوي  الغالف  العاملة يف جمال حبوث  السواتل  وتوفر 
والغالف  احمليطات  لدراسة  الوطنية  لإلدارة  القطيب  املدار  ذات  السواتل  وجمموعة  األوروبية   MetOp سلسلة
اجلوي (NOAA)) جمسمات يومية ثالثية األبعاد لدرجة حرارة الغالف اجلوي ورطوبته يف مجيع أحناء العامل وكذلك 
البيانات املتعلقة مبكونات الغالف اجلوي الطفيفة، مثل األوزون. ويف حني تغذي هذه البيانات مناذج التنبؤ باألحوال 

اجلوية، فإهنا تسهم أيضًا يف حتديد احلالة الراهنة للغالف اجلوي وتقدم اختبارًا قصري األجل للنماذج املناخية.

وتراقب املركبات الفضائية مسات أرضية أخرى ال عالقة هلا باملساعي املتصلة بالغالف اجلوي. فعلى سبيل املثال، 
ميكننا مالحظة ما يلي:

(منذ عام 1973)   Landsat الفضائية املركبات  بواسطة سلسلة  منذ عقود  باستمرار  يرصد سطح األرض   -
وجمموعة املركبات الفضائية SPOT (منذ عام 1986)؛

ترصد جمموعة املركبات الفضائية Numbus‑7 وDMSP من بعدها تركيزات اجلليد البحري باستمرار منذ   -
عام 1978؛

 ADEOS-2و  ADEOS-1 السواتل بواسطة  عام 1996  منذ  آخر  إىل  وقت  من  البحر  رياح سطح  ترصد   -
وQUIKSCAT، ومؤخرًا بواسطة أداة RapidSCAT على منت احملطة الفضائية الدولية (ISS)؛

منذ  باستمرار  البحر  سطح  حرارة  ودرجات  ارتفاعات   Jasonو  TOPEX/Poseidon املجموعة  ترصد   -
عام 1992؛

ترصد السواتل SMOS وAquarius وSMAP رطوبة الرتبة وملوحة احمليطات منذ عام 2009.  -

 DocSciences, Space Series Number 1, Une nuée de variables climatiques, p.13, Centre régional de documentation  24

pédagogique de l'académie de Versailles, June 2007; http://www.reseau‑canope.fr/docsciences/Observer‑le‑cli-

.mat.html?artpage=2-3

http://www.reseau-canope.fr/docsciences/Observer-le-climat.html?artpage=2-3
http://www.reseau-canope.fr/docsciences/Observer-le-climat.html?artpage=2-3
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وتأيت مركبات فضائية وتقنيات أخرى، مثل الرادار ذي الفتحة الرتكيبية (SAR) وعمليات الرصد املنفعلة باملوجات 
الصغرية، لتضيف إىل قدراتنا على وصف كوكبنا، ال سيما يف رصد املناطق القطبية حيث مينع ظالم الشتاء التقاط 
الصور الضوئية، ورصد املناطق حيث ختفي السحب املستمرة سطح األرض (على سبيل املثال يف منطقة األمازون 

وإفريقيا الوسطى والدول اجلزرية).

وتصف التوصية ITU-R RS.188325 تطبيقات أجهزة االستشعار عن ُبعد احملمولة على منت السواتل لدراسة تغري 
املناخ.

األنظمة البحرية  3.2

تؤثر احمليطات، اليت تغطي 71 يف املائة من سطح األرض، تأثريًا عميقًا على النظام املناخي لألرض عن طريق اعتدال 
وحتوير تقلب املناخ وتغيري معدل تغري املناخ على املدى الطويل. وتتيح السعة احلرارية اهلائلة للمحيطات وحجمها 
القدرة على ختزين احلرارة 000 1 مرة أكثر من اجلو. كما تعمل احمليطات كمستودع كبري لثاين أكسيد الكربون، 
وختزن يف الوقت احلايل كربونًا يزيد 50 مرة عن الكربون الذي خيزنه الغالف اجلوي.26 ومخس ومثانون يف املائة 
من األمطار والثلوج اليت تصل إىل األرض تأيت مباشرة من احمليطات؛ وعلى العكس من ذلك تتأثر فرتات اجلفاف 
املمتدة باألمناط العاملية يف درجات حرارة احمليطات. وتؤثر التفاعالت بني احمليطات والغالف اجلوي، مثل النينيو 
- ظاهرة التذبذب اجلنويب للمناخ (ENSO)، على أمناط الطقس والعواصف حول العامل. ويعد ارتفاع مستوى سطح 
نتيجة تغري حركة  املناخ، وقد حيدث تغري مناخي مفاجئ  آثار تغري  الساحلية من بني أهم  املناطق  البحر وغمر 

دوران احمليطات.

وبسبب اجلمود احلراري العايل، فإن "ذاكرة" احمليطات تبلغ مائة سنة أو أكثر لبعض الظواهر ذات الصلة بالطقس 
واملناخ، يف حني أن ذاكرة الغالف اجلوي العاملي تبلغ حوايل أسبوع أو أقل. وبالتايل، فإن التوقعات اجلوية ألكثر 
من أسبوع أو اثنني تتطلب معلومات عن احمليطات، وخاصة يف ظل ظروف العواصف، ميكن حتسني التنبؤات اجلوية 
قصرية األجل عن طريق إدراج التفاعل بني احمليطات والغالف اجلوي. وكلما زاد النطاق الزمين، كلما زادت أمهية 
بيانات  تعتمد بشكل كبري على  القادمة،  املواسم والعقود  املناخية يف  الظروف  احمليطات. وبالتايل، فإن توقعات 

احمليطات.

ومن السمات الرئيسية للمحيطات هي حركته املستمرة اليت تعيد توزيع احلرارة واملياه العذبة اليت تصل إىل احمليطات 
من هطول األمطار والثلوج وذوبان اجلليد. وتؤثر احمليطات والغالف اجلوي على املناخ العاملي بطرق خمتلفة ولكنها 
تكاملية عند تبادل احلرارة واملياه العذبة. وعلى سبيل املثال، فإن التبخر، الذي يضيف خبار ماء أقل كثافة من اهلواء 
يف الغالف اجلوي، يدفع خلطًا تصاعديًا وإطالقًا الحقًا للطاقة يف الغالف اجلوي العلوي وُحيدث تأثريًا واسعًا على 
الطقس واملناخ؛ وعلى العكس من ذلك، فإن هطول األمطار، الذي يضيف املياه العذبة إىل احمليطات، جيعل طبقة 
سطح احمليط أقل ملوحة وأقل كثافة، مما حيد من اخللط النزويل يف احمليطات. كما أن تربيد الغالف اجلوي السفلي 
جيعل اهلواء أكثر استقرارًا، وحيد اخللط التصاعدي، يف حني تربيد اجلزء العلوي من احمليط جيعل مياه السطح أكثر 
كثافة، مما يزيد اخللط النزويل. ومبا أن التأثريات النسبية هلذه الظواهر ختتلف من منطقة ألخرى، من املهم مالحظة 
احمليطات يف مواقع عديدة. ففي املناطق االستوائية، يؤدي ارتفاع درجة حرارة سطح احمليطات املرتبط بالنينيو إىل 

التوصية ITU-R RS.1883، استعمال أنظمة االستشعار عن ُبعد يف دراسة تغري املناخ وآثاره، فرباير 2011؛    25 

.http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1883/

 Christopher L. Sabine and Richard A. Feely, The oceanic sink for carbon dioxide, U.S. National Oceanic and  26

 Atmospheric Administration (NOAA); http://www.pmel.noaa.gov/pubs/outstand/sabi2854/sabi2854.shtml

http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1883/
http://www.pmel.noaa.gov/pubs/outstand/sabi2854/sabi2854.shtml
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زيادة التبخر واحلمل احلراري، مما يغري أمناط هطول األمطار يف املناطق البعيدة؛ ويف مناطق خطوط العرض العالية، 
فإن تربيد احمليطات الذي يسببه الغالف اجلوي هو املساهم الرئيسي يف ظواهر عاملية مثل التيارات التقلبية اجلنوبية.

ومن الصعب مراقبة احمليطات كلها، على الصعيد العاملي وعند خمتلف عمقها وفقًا جلداول زمنية مناسبة. فالنهج 
التقليدي املتمثل يف إجراء مالحظات من السفن مكلف وحمدود بطبيعته من حيث املكان والزمان.27 وقد أحدثت 
العوامات الطافية الراسية واملستقلة ثورة يف قدرات أنظمة الرصد وجعلت النظام العاملي ممكنًا. وجترى مالحظات 
استشعار نشطة من الفضاء ملستوى سطح البحر من خالل قياس االرتفاعات وإجهاد الرياح السطحية من خالل 
االستشعار الراديوي باملوجات الدقيقة؛ جنبًا إىل جنب مع استشعار آخر غري نشط للون احمليطات ودرجة حرارة 
سطح البحر من خالل تقنيات األشعة حتت احلمراء واملوجات الدقيقة، ولكنها تقتصر إىل حد كبري على متغريات 

السطح، حبيث تكون املالحظات يف املوقع مكمًال أساسيًا هلا.

وتقاس بيانات درجات حرارة احمليطات العاملية حتت السطح أساسًا باستعمال العوامات الراسية والطافية. وتعترب 
العوامات الراسية مناسبة لقياس السالسل الزمنية من خالل أعماق عمود املاء وموقع طول/عرض معني واحد. 
بيانات درجة حرارة أعماق احمليطات من جهاز عائم حبرية يف احمليطات ُيعرف باسم "العوامات  وتقاس معظم 
الطافية". وهناك أكثر من 3000 عوامة طافية يف احمليطات اليوم.28 وعادة ما توضع العوامات الطافية يف احمليطات 
يف مكان معني يف احمليط مث تنزل إىل عمق حمدد مسبقًا حيث تسجل سلسلة زمنية من درجات حرارة املاء وهي 
تتحرك مع التيارات يف هذا العمق. ومن عيوب العوامات الطافية هو أن معظمها يغلق أجهزة االستشعار بني عمق 

5 أمتار والسطح لتجنب تعطلها.

وتستعمل رادارات موجات سطح احمليطات عالية الرتدد (HF) لقياس التيارات واألمواج (حالة البحر) يف املياه 
الساحلية بدقة. وتوفر هذه القياسات العديد من املنافع االجتماعية اليت تشمل املساعدة يف تطوير فهم أفضل لقضايا 
مثل التلوث الساحلي، وإدارة مصايد األمساك، والبحث واإلنقاذ، وتآكل الشواطئ، واملالحة البحرية ونقل الرواسب 
والكشف عن التسونامي. كما أهنا تدعم عمليات األرصاد اجلوية من خالل مجع بيانات عن حالة البحر وأمواج 
احمليطات املهيمنة وتوفر الوعي باملجال البحري بإتاحة االستشعار طويل املدى لسفن السطح لتحسني سالمة وأمن 
البحث واإلنقاذ  االستجابة يف عمليات  وتقليل وقت  البحري  السفر  واملوانئ، وضمان سالمة  البحري  الشحن 

البحرية.

وتوفر اللجنة الفنية املشرتكة بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات واملعنية 
بعلوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية (JCOMM) اليت جتمع اخلربات والقدرات التكنولوجية للمنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية (WMO) واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات (IOC) التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة (اليونسكو)، آلية على الصعيد الدويل لتنسيق مراقبة األرصاد اجلوية احمليطية والبحرية وإدارة بياناهتا وخدماهتا. 
املعنية باألرصاد  القدرات للمجتمعات  تنمية  الفنية املشرتكة اخلربة والتكنولوجيات وقدرات  اللجنة  وجتمع هذه 
اجلوية وعلوم احمليطات. وأدارت اللجنة برنامج Argo للمراقبة التعاونية والدولية للمحيطات. وكل جهاز عائم يف 
برنامج Argo مستقل ويطفو حبرية يف احمليط وجيمع بيانات بطريقة رأسية، مبا يف ذلك درجات احلرارة حىت عمق 

 Trenberth, K.E., P.D. Jones, P. Ambenje, R. Bojariu, D. Easterling, A. Klein Tank, D. Parker, F. Rahimzadeh, J.A.  27

 Renwick, M. Rusticucci, B. Soden and P. Zhai, 2007: Observations: Surface and Atmospheric Climate Change. In:
 Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United King-

dom and New York, NY, US; http://www.ipcc.ch/pdf/assessment‑report/ar4/wg1/ar4‑wg1‑chapter3‑supp‑material.
.pdf

.Jet Propulsion Laboratory/NASA, Sea Surface Temperature, https://podaac.jpl.nasa.gov/SeaSurfaceTemperature  28

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter3-supp-material.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter3-supp-material.pdf
https://podaac.jpl.nasa.gov/SeaSurfaceTemperature
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قدره كيلومرتين، ويطفو على السطح كل 10 أيام إلرسال البيانات. وتعمل عوامات Argo ألكثر من أربع سنوات 
بدون صيانة (انظر الشكل 7).

وإذا كانت هناك حاجة إىل قياس منطقة معينة أو خط ذي أمهية خاصة حتت املاء، قد ُتستعمل الطائرات الشراعية 
مستقلة و/أو املركبات ذات الدفع األمامي. وحتمل هذه املركبات أجهزة تسجيل درجات احلرارة إىل جانب أجهزة 
استشعار للعمق وامللوحة، وساعات ونظام عاملي لتحديد املوقع. وتسمح هذه املركبات للعلماء باختيار طرق حمددة 

إلجراء القياسات فيها.

املناخية املومسية معلومات من مسافات حتت سطح األرض متتد لعشرات األمتار عمقًا. وقد  التنبؤات  وتتطلب 
تتطلب التنبؤات املناخية العقدية معلومات من العمق الكامل للمحيطات. ويتيح استعمال الكبالت البحرية فرصة 

جديدة لعلماء املناخ.

Argo الشكل 7: تشغيل عوامات

وأنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية فريق 
مهام مشرتك (JTF) يف أواخر عام 2012، ومت تكليفه بوضع اسرتاتيجية وخريطة طريق ميكن أن تؤدي إىل التمكني 
من توافر وحدات تكرار حبرية مزودة بأجهزة استشعار علمية ملراقبة املناخ واحلد من خماطر الكوارث (التسونامي). 
كما ستقوم بتحليل إمكانية جتديد وإعادة توزيع الكبالت اليت خرجت من اخلدمة يف هذا امليدان. وأصدر فريق 
الفرص  عن  فضًال  والقانونية،  التقنية  التحديات  عن  املعلومات  من  مزيدًا  توفر  منشورات  عدة  املشرتك  املهام 

االجتماعية:

اجلدوى العلمية واالجتماعية إلدماج أجهزة استشعار البيئة يف كبالت االتصاالت البحرية اجلديدة:    - 
.http://www.itu.int/dms_pub/itu‑t/opb/tut/T‑TUT‑ICT‑2014‑03‑PDF‑E.pdf

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-ICT-2014-03-PDF-E.pdf
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استعمال الكبالت البحرية ملراقبة املناخ والتحذير من الكوارث: االسرتاتيجية وخريطة الطريق:   - 
.http://www.itu.int/dms_pub/itu‑t/oth/4B/04/T4B040000150001PDFE.pdf

استعمال الكبالت البحرية ملراقبة املناخ والتحذير من الكوارث: الفرص والتحديات القانونية:   - 
.http://www.itu.int/dms_pub/itu‑t/oth/4B/04/T4B040000160001PDFE.pdf

استعمال الكبالت البحرية ملراقبة املناخ والتحذير من الكوارث: اهلندسة ودراسة اجلدوى:   - 
.http://www.itu.int/dms_pub/itu‑t/oth/4B/04/T4B040000170001PDFE.pdf

أنظمة األرصاد اجلوية احملمولة جوًا  4.2

تطلق بالونات الطقس اخلاصة باألرصاد اجلوية حول العامل مرتني يوميًا وترسل باستمرار قياسات الطقس عن ُبعد 
إىل احملطات األرضية بواسطة شيء يعرف باسم املسبار الراديوي. ومنذ عام 1957، قامت مجيع احملطات بتوحيد 
توقيت عمليات السرب، الساعة 00,00 والساعة 12,00 بالتوقيت العاملي املنسق، على الرغم من أن الكثري من احملطات 
خارج أمريكا الشمالية وأوروبا خفضت عمليات السرب إىل عملية واحدة يوميًا ألسباب تتعلق بامليزانيات. والبلدان 
اليت تطلق املسابري الراديوية العاملة أعضاء يف برنامج املراقبة العاملية للطقس التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 

لذا، فهي تتبادل بيانات السرب فيما بينهما حبرية.

وهناك هدفان أساسيان من عمليات السرب يف اهلواء العلوي: حتليل ووصف أمناط الطقس السارية، وتقدمي مدخالت 
لنماذج التنبؤ بالطقس القائمة على احلاسوب القصرية واملتوسطة املدى. وتشمل االستخدامات األخرى لبيانات 
الدفاعية. كما توفر هذه  الطريان، والتطبيقات  املناخ وتقصي تلوث اهلواء وعمليات  الراديوية دراسات  املسابري 

البيانات "مرجعًا" للبيانات الساتلية.

واملسابري عبارة عن وحدات إلكرتونية تتألف من ثالثة أقسام رئيسية: جمموعة من أجهزة استشعار األرصاد اجلوية 
املعقدة؛ وإلكرتونيات ملعاجلة اإلشارة؛ ومرسل راديوي لنقل القياسات إىل مستقبل يف حمطة إطالق املسبار الراديوي. 
وجتري قياسات األرصاد اجلوية على فواصل ختتلف من 1 ثانية إىل 6 ثوان، حسب نوع املسبار الراديوي وجهة 
اجلوية:  األرصاد  بيانات  نقل  يف  الستعماهلما  اجلوية  األرصاد  ملجتمع  تردد  نطاقي  ختصيص  ومت   تصنيعه29. 
أداء خدمة  30 خصائص ومعايري   ITU-R RS.1165 التوصية MHz 406-400 وMHz 1 700-1 675. وتوصف 

مساعدات األرصاد اجلوية يف هذين النطاقني.

واملسبار الساقط هو مسبار راديوي خاص يطلق من مركبة أحباث جوية ويقيس الرياح والضغط ودرجة احلرارة 
والرطوبة أثناء هبوطه بباراشوت. واملسبار الصاروخي مشابه للمسبار الساقط باستثناء أنه يستخدم صاروخًا حلمله 
إىل ارتفاع النشر املطلوب، بينما يطلق املسبار ويسبح إىل األرض باستعمال باراشوت صغري. وتصل املسبارات 
الصاروخية إىل ارتفاعات ترتاوح بني 20 وkm 110. وتوفر الصواريخ مركبات ممتازة لسرب هذا "الغالف اجلوي 
األوسط" الذي يقع بني احلد األعلى ملعظم الطائرات واملسابري ومستويات معظم سواتل املدارات املنخفضة. وهذه 

هي املنطقة اليت توجد فيها أقصى تركيزات لألوزون االسرتاتوسفريي31.

 ,Dabberdt, W. F. et al., Radiosondes, Encyclopedia of Atmospheric Sciences, 2nd Edition, Academic Press  29 

.November 2014 4
 MHz 403 (2006)، اخلصائص التقنية ومعايري األداء لألنظمة العاملة يف خدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف النطاقني ITU-R RS.1165 التوصية  30

.http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1165/ مارس 2006؛ ،MHz 1 680و
.Daniel, R.R., Concepts in Space Science, University Press, May 1, 2002  31

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/4B/04/T4B040000150001PDFE.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/4B/04/T4B040000160001PDFE.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/4B/04/T4B040000170001PDFE.pdf
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1165/
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وتقوم املسابري احلديثة بقياس وحساب املتغريات التايل:

االرتفاع؛  -
الضغط؛  -

درجة احلرارة؛  -
الرطوبة النسبية؛  -

الرياح (السرعة واالجتاه)؛  -
قراءات األشعة الكونية على االرتفاعات العالية؛  -

املوقع اجلغرايف (خط العرض/خط الطول).  -
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الفصل 3 - التخفيف من آثار تغري املناخ  3

التأثريات اإلجيابية والسلبية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1.3

تضمنت طبعة عام 2014 من تقرير قطاع تنمية االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات وتغري املناخ32 النتائج التالية 
املنبثقة عن التقرير SMARTer2020 املعّد يف إطار مبادرة استدامة البيئة العاملية (GeSi)، وهي تثبت أن انبعاثات 
الكربون من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن تعويضها إىل حد كبري بفضل الوفورات احملققة نتيجة استخدام 

هذه التكنولوجيا يف القطاعات الصناعية األخرى:

"عندما نعلم أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يكون قد أطلق يف عام 2011 ما يبلغ 0,91 مليار طن من 
ثاين أكسيد الكربون، وأن ذلك يتوقع أن يصل يف عام 2020 إىل 1,27 مليار طن، فإن تكنولوجيا املعلومات 
التحتية  والبنية  (التصنيع  اخلاصة هبا  الكربون  آثار  مرات   7 يعادل  مبا  توليد ختفيضات  قادرة على  واالتصاالت 

لتكنولوجيا املعلومات واالستخدام)".

ُنشرت منذ ذلك احلني يف تقرير SMARTer2030 (2015) 33 نتائج جديدة توصلت إليها مبادرة استدامة البيئة 
العاملية وُتظهر هذه النتائج أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قادرة على أن تتيح ختفيض االنبعاثات العاملية لثاين 
أكسيد الكربون بنسبة 20 يف املائة حبلول عام 2030، أي إبقاء مستويات االنبعاثات عند مستويات عام 2015، 
كما تثبت أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها أن تفصل بالفعل النمو االقتصادي عن ازدياد االنبعاثات.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة  2.3

اآلثار البيئية العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1.2.3

متت مراجعة توقعات التقرير SMARTer2020 الذي ارتقب وصول األثر العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
إىل Gt 1,27 يف عام 2020، ما ميثل 2,3 يف املائة من االنبعاثات العاملية، فُخفضت هذه األرقام حبيث بات من 
املتوقع وصول أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل Gt1,25 يف عام 2030، أو ما يعادل 1,97 يف املائة من 
االنبعاثات العاملية. وينتج حتسن األثر العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن تزايد وعي وإسهام منظمات 
النامجة عن شركات  االنبعاثات  لتخفيض  املخصصة  االستثمارات  وزيادة  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
األداء  مثال عن مؤشرات  الفقرة 2.2.3  األجهزة. ويرد يف  املعلومات واالتصاالت، وحتسن كفاءة  تكنولوجيا 
الرئيسية (KPI) ملنظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشطة يف هذه املسألة. وتعرض الفقرة 3.2.3 البحوث 

اليت تبني كيفية حتقيق هذا التحسن.

التقرير النهائي لقطاع تنمية االتصاالت - بشأن املسألة 24/2، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، 01/2014؛   32 

.https://www.itu.int/dms_pub/itu‑d/opb/stg/D‑STG‑SG02.24-2014-PDF-E.pdf

GeSI.org, GeSI Smarter 2030 Report, 2015, Chapter 2.2 Environment – Decreasing emissions and resource con‑  33

.sumption whilst allowing for growth; http://smarter2030.gesi.org/downloads/Chapter_Environment.pdf

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.24-2014-PDF-E.pdf
http://smarter2030.gesi.org/downloads/Chapter_Environment.pdf
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مؤشرات األداء الرئيسية ملنظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.2.3

تصدر اليوم منظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سنويًا تقارير عن االستدامة، حتدد فيها أهداف أداء بيئية 
لعملياهتا يف شكل مؤشرات أداء رئيسية، وتقّيم مدى حتقيق هذه األهداف السنة تلو األخرى. ويرد يف اجلدول 1 

مثال منوذجي عن تقييم األداء البيئي هذا.34

وبالنسبة للجهات املصنعة، فإن إمكانية إحداث الفرق األكرب ال توجد على صعيد عملياهتا، وإمنا على صعيد عناصر 
الشبكات اليت توفرها لزبائنها. ويعرض اجلدول 35،2 املستمد من املصدر نفسه احملدد أعاله، التقدم النموذجي يف 

استدامة عناصر الشبكات.

خفض استهالك الطاقة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3.2.3

تزداد حركة اإلنرتنت باطراد نتيجة لزيادة االستخدام الواسع للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية من جهة ونتيجة 
للزيادة غري املسبوقة يف عدد التطبيقات املتاحة على املطاريف اليت أصبحت أكثر تنوعًا وقدرة على التنقل إىل حد 
كبري من جهة أخرى. والتقرير ITU-R M.2370 36 يظهر، استنادًا إىل معلومات من شركة Nokia أنه حبلول عام 
2017، ستزيد حركة االتصاالت املتنقلة مبقدار 85 ضعفًا عنها يف 2010. وعالوًة على ذلك، يتوقع أن يزيد عدد 

مستعملي الويب من 2,3 مليار يف 2010 إىل 3,6 مليار يف 2017، بينما يتوقع أن تتعامل شبكات االتصاالت العاملية 
مع أكثر من 000 5 مليار غيغابايت. وسيؤدي االستعمال الواسع للخدمات والتطبيقات السحابية (مثل خدمات 
التخزين والربجميات عن ُبعد) إىل إحداث زيادة كبرية يف حركة بيانات اإلنرتنت. وكل هذه العوامل تتطلب املزيد 
من املوارد سواء بالنسبة إىل الشبكات (النفاذ واألساسية والنقل) أو بالنسبة إىل مراكز البيانات. وجيب على األطراف 
الفاعلة يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضع استهالك طاقة اإلنرتنت حتت السيطرة يف السنوات املقبلة 

إذا ما حتتم احلفاظ عليها مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.

وتناقش Revue de l’Electricité et de l’Electronique 37 مسارين حديثني للبحوث يظهران أن بإمكان شبكات 
االتصاالت أن تبقى مستدامة برغم الزيادة الضخمة يف احلركة والتطبيقات املتوقعة يف السنوات املقبلة إذا ما طبقت 

اسرتاتيجيات سليمة لتطوير معماريات الشبكات ومكوناهتا

People & Planet Report 2015, Nokia: http://company.nokia.com/sites/default/files/download/nokia_people_and_  34

.planet_report_2015.pdf

املرجع نفسه.  35

التقرير ITU-R M.2370، تقديرات حركة االتصاالت املتنقلة الدولية يف السنوات من 2020 إىل 2030، الشكل 12.  36

 Richard, Philippe, Comprendre les défis énergétiques des technologies de l'information et de la communication,  37

.La Revue de l'Electricité et de l'Electronique, N°4, 2015

http://company.nokia.com/sites/default/files/download/nokia_people_and_planet_report_2015.pdf
http://company.nokia.com/sites/default/files/download/nokia_people_and_planet_report_2015.pdf
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اجلدول 1: مثال جلهة مصنعة تتعقب األداء البيئي لعملياتها
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اجلدول 2: مثال جلهة مصنعة تتعقب كيفية مساعدتها للمشغلني على مواكبة النمو يف حركة البيانات املتنقلة على حنو مستدام
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طاقة  الستهالك  "ماذا-لو"  بأسلوب  العاملي  احمللل  يسمى  املعارف  لتبادل  تطبيقًا  األول  املسار  ويشمل 
اليت طورهتا خمتربات  التفاعلية  األداة  (www.gwatt.net). وهذه  متاح عرب اإلنرتنت   (G.W.A.T.T) الشبكة
Bell Labs، توفر مشهدًا ميكروسكوبيًا من طرف إىل طرف ووسيلة بسيطة لتحديد االستهالك احلايل من طاقة 

شبكة االتصاالت وتطوره خالل السنوات املقبلة، إضافًة إىل األثر اإلجيايب (أو السليب) لالختيارات اخلاصة باملعمارية 
والتكنولوجيا. وتواصل خمتربات Bell Labs تطوير هذه األداة بدمج أحدث بيانات التنبؤ بتطور احلركة والتكنولوجيات 
املتاحة مؤخرًا. وبالتايل، فهي متثل أداة متطورة للتقدير الكمي للكسب الذي ميكن حتقيقه من أي ابتكار جديد 

وقياسه إزاء عالمة مرجعية.

قدم يف هناية واليته يف  والذي   2010 أُنشئ يف  الذي   "GreenTouch" احتاد  للبحوث يف  الثاين  املسار  ويتمثل 
18 يونيو 2015 نتائج تظهر أن باإلمكان حتسني كفاءة استهالك طاقة الشبكة مبعامل يساوي األلف حبلول عام 

2020. والدراسات اليت تتجمع يف موضوع38 بعنوان "املقياس املراعي للبيئة" تثبت اجلدوى من خالل توليفات من 

الشبكات ومكوناهتا اجلديدة واخلوارزميات والربوتوكوالت اخلاصة بتحقيق خفض  التكنولوجيات ومعماريات 
كبري يف استهالك الطاقة يف شبكات النفاذ الثابتة واملتنقلة والشبكات األساسية إزاء العالمة املرجعية لعام 2010. 

وبتحديد أكرب، ختلص األحباث إىل أن النتائج التالية ميكن أن تتحقق بشبكة نظرية هتمل قيود التنفيذ العملي:

حتسني كفاءة شبكات النفاذ الراديوية املتنقلة مبعامل يساوي 000 10؛  -
حتسني كفاءة شبكات النفاذ الثابتة البصرية مبعامل يساوي 254؛  -

حتسني كفاءة الشبكات األساسية مبعامل يساوي 316.  -
وجدير بالذكر أن األرقام أعاله تأخذ يف االعتبار أيضًا حتسني "العمل املعتاد" يف كفاءة تكنولوجيات الشبكات 
(مقاسة باجلول ممتدة عرب كل بتة مرسلة) الناجتة بوجه خاص عن قانون مور. وبالطبع ال تنطوي هذه التحسينات 
يف كفاءة استهالك الطاقة على خفض متناسب يف استهالك الطاقة يف خدمات االتصاالت القائمة. ولتحديد هذا 
االستهالك، جيب أن يراعى أيضًا منو احلركة وأبعاد الشبكة واحلمل الفعلي للشبكة واالستثمارات يف التكنولوجيات 

اجلديدة.

وتثبت هذه النتائج أن باإلمكان ليس فقط اإلدارة املستدامة للنمو الكبري جدًا يف استعمال االتصاالت يف السنوات 
املقبلة، ولكن أيضًا ضمان أال تزيد التأثريات البيئية لطاقة شبكات الغد عن شبكات اليوم من خالل االستثمار 
املتميز يف أعمال البحث والتطوير ونشر الشبكات. ومن شأن ذلك أن جيعل من تكنولوجيا املعلومات أحد امليادين 
النادرة اليت ميكن أن تشهد منوًا بالغ الشدة يف النشاط بدون زيادة تأثرياهتا البيئية، مع اإلسهام يف نفس الوقت بشكل 
كبري يف خفض هذه التأثريات يف الصناعات األخرى.39 ويف كل هذه األمور، توفر برجمية G.W.A.T.T. تطورًا 

سريعًا جلدوى احللول املقرتحة.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري  3.3

يلّخص الشكل 8، املستمد من تقرير SMARTer2030، املنافع اإلمجالية املقّدرة اليت ستجىن من متكني القطاعات 
 SMART2020 االقتصادية بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عارضًا تطّور هذه املنافع من التقرير األول

.SMARTer2030 املنشور يف عام 2008 حىت التقرير األخري

GreenTouch, “GreenMeter White Paper”, 2015. https://s3‑us‑west‑2.amazonaws.com/belllabs‑microsite‑green‑  38

touch/uploads/documents/White%20Paper%20on%20Green%20Meter%20Final%20Results%20August%202015%20

.Revision%20‑%20vFINAL.pdf

.http://www.GeSI.org, GeSI Smarter 2030 Report, 2015; http://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report.pdf  39

http://www.gwatt.net
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/belllabs-microsite-greentouch/uploads/documents/White%20Paper%20on%20Green%20Meter%20Final%20Results%20August%202015%20Revision%20-%20vFINAL.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/belllabs-microsite-greentouch/uploads/documents/White%20Paper%20on%20Green%20Meter%20Final%20Results%20August%202015%20Revision%20-%20vFINAL.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/belllabs-microsite-greentouch/uploads/documents/White%20Paper%20on%20Green%20Meter%20Final%20Results%20August%202015%20Revision%20-%20vFINAL.pdf
http://www.GeSI.org
http://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report.pdf
http://www.GeSI.org
http://www.GeSI.org
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الشكل 8: تطّور املنافع املقدرة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على القطاعات االقتصادية

 
 ،SMARTer2020 وتقرير ،(GeSI) ومبادرة استدامة البيئة العاملية ،(IPCC) واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،(WRI) املصدر: معهد املوارد العاملية

.Accenture analysis and CO2 models ومؤسسة

القطاعات الصناعية املعنية  1.3.3

يعتمد اخنفاض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار 12 جيغا طن عامليًا حبلول عام 2030 على مسامهة مثانية قطاعات 
والبناء،  والصناعة، واألغذية،  اللوجستية،  التنقل واخلدمات  العاملية وهي:  االنبعاثات  اقتصادية يف التخفيف من 
 ،SMARTer2030 والطاقة، والعمل واألعمال التجارية، والصحة، والتعلم. وُيبّني الشكل 9، املستمد أيضًا من التقرير

االخنفاض احملتمل حدوثه يف كل قطاع.

الشكل 9: االخنفاض احملتمل يف كل قطاع اقتصادي

تأخذ حلول التنقل الذكي بعني االعتبار حتسني كفاءة السياقة وكذلك تدين احلاجة إىل السفر من شىت القطاعات مبا فيها الصحة والتعلم   1
والتجارة وغريها.

يشمل اخنفاض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار 12 جيغا طن حبلول عام 2030 بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما يساوي 2 جيغا طن   2
من الوفورات احملققة بفضل إدراج إنتاج الطاقة املتجددة يف اجلدول. وتقوم اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف إطار أدائها عملها املتعلق بتوقع االنبعاثات 

املعتادة يف عام 2030، مبراعاة الوفورات احملتمل حتقيقها يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بفضل الطاقة املتجددة. وبالتايل، فإن االخنفاض اإلضايف احملقق 
يف هذه االنبعاثات بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يصل، مقارنًة بتوقعات اهليئة فيما خيص االنبعاثات يف عام 2030، إىل 10 جيغا طن.

Accen- ومؤسسة ،(GeSI) والبنك الدويل، ومبادرة استدامة البيئة العاملية ،(IPCC) واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،(WRI (املصدر: معهد املوارد العاملية 
.ture analysis and CO2 models
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تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني االستدامة  2.3.3

إن اخنفاض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار 12 جيغا طن حبلول عام 2030، على حنو ما هو متوقع يف نتائج 
تقرير SMARTer2030، ناتج عن حتليل أثر إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما خيص اثنيت عشرة حالة 
استعمال خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويبني الشكل 10 اإلمكانيات اليت تنطوي عليها كل حالة 

من حاالت االستعمال االثنيت عشرة هذه.

الشكل 10: اثنتا عشرة حالة استعمال خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ،SMARTer2020 والتقرير ،(GeSI) ومبادرة استدامة البيئة العاملية ،(IPCC) واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،(WRI) املصدر: معهد املوارد العاملية
.Accenture analysis and CO2 models ومؤسسة

حالة املدن الذكية  3.3.3

ثبت اآلن بوضوح أن كوكب األرض يشهد اضطرابات مناخية يعود سببها بشكل جزئي إىل النشاط البشري. 
ويشمل هذا النشاط الصناعة واإلسكان وأساليب العيش اليت تتطلب استهالكًا عاليًا للطاقة وتنتج انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري وتبدد املوارد الطبيعية. ويالحظ أيضًا أن نسبة متزايدة من سكان العامل يعيشون حاليًا يف املناطق 
البيئية  التحديات  املدن مواجهة  يتعني على  أنه  املناطق يف املستقبل. ويعين ذلك  أو سيعيشون يف هذه  احلضرية 
والتنظيمية، وكذلك التحديات املجتمعية. وإن تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت تشمل أجهزة 
االستشعار واألشياء والشبكات املوصولة األخرى، وختزين البيانات املجمعة بكميات متزايدة ومعاجلتها، وكذلك 
انتشار املطاريف املتنقلة القوية، يعطي حملة عن منوذج حضري ستكون فيه مجيع البىن التحتية واألشخاص وبالتايل 

مجيع األشياء يف احلياة اليومية، موصولة وقادرة على توليد بيانات ومعاجلتها.

وميكن، يف سياق املدينة املوصلة (الفائقة التوصيل)، تصّور خدمات رقمية مبتكرة تقوم على مخس دعائم تكنولوجية 
هي مجع البيانات اليت مت توليدها وإرساهلا ومعاجلتها وضمان أمنها واستغالهلا. وستمكن هذه اخلدمات من إدارة 
املدينة والبىن التحتية التابعة هلا (االتصاالت والنقل والتنقل واملياه والتخلص من النفايات والطاقة وغريها) على النحو 
األمثل. وقد يستدعي ذلك تنظيم املوارد بشكل دينامي. وتعّد شبكات الكهرباء الذكية ("الشبكات الذكية") 
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للحفاظ على توازن بني املصادر املختلفة إلنتاج الطاقة، سواء أكانت مركزية أو حملية، ومستهلكي الكهرباء. وميّكن 
هذا التطور لشبكة الكهرباء من دمج مصادر الطاقة املتجددة، بفضل حتسني إدارة الطلب بوجه خاص أثناء ساعات 
الذروة. وتساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضًا على خفض استهالك املساكن للطاقة (باستخدام األمتتة 
املن زلية وأجهزة االستشعار وغريها)، ومتكني املستهلكني من خالل نفاذهم إىل أدوات تسمح مبراقبة استهالكهم 
اخلاص أو إنتاجهم اخلاص الذي قد يعيدون توزيعه إذا اختاروا ذلك. وميكن إيراد أمثلة أخرى عن هذا االستعمال 
األمثل يف جمال إدارة املوارد املائية وإعادة تدوير النفايات. وتستهدف هذه النظم احلفاظ على أحد املوارد ومراقبة 
النوعية وضمان راحة املستخدم، سواء اختذت شكل املقاييس الفردية لتحليل استهالك املياه أو الغاز أو الكهرباء، 
أو أجهزة االستشعار اليت توفر املعلومات بشأن التسربات أو النوعية أو معدالت التدفق اليت تسجلها. وباملثل، متكن 
أجهزة استشعار التدفق احلجمي املرّكبة داخل حاويات النفايات املصنفة بعض املدن من توقع معدالت االمتالء، 

وبالتايل من حتقيق املستوى األمثل جلمع النفايات (التواتر وعدد الشاحنات وحجمها وما إىل ذلك).

وال جيب أن يدفعنا هذا النهج الذي يركز على التكنولوجيا إىل إغفال أن أحد األهداف اليت يرمي إليها هذا التطور 
هو وضع املواطن يف صميم الشواغل، وليس فقط كمتفرج خامل للسياسة احلضرية اليت مت اعتمادها على مستوى 
رفيع، إمنا بصفته طرف فاعل للتغيري. وتسمح الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمواطنني، 
واليت ترتبط بسياسات العمل التطوعي، باملشاركة النشطة يف تبادل املعلومات بشكل تعاوين (أو مجاعي) من خالل 
املنصات التشاركية على اإلنرتنت أو بواسطة التطبيقات املتنقلة (اإلنتاج التشاركي أو "االستقطاب اجلماهريي"). 
وميكن أن يكون االبتكار أيضًا على صعيد السياسات. فقد خصصت بعض املدن، من قبيل باريس وغرونوبل، 
ميزانية استثمارية من أجل تنفيذ مشاريع اقرتحها واعتمدها املواطنون أنفسهم. وخالل اجلولة األوىل، قدم سكان 
باريس أكثر من 000 5 مقرتح مشروع بقيمة 75 مليون يورو يف اإلمجال أي 5 يف املائة من امليزانية االستثمارية 
للمدينة. ومن املثري لالهتمام أن نالحظ أن نوعية احلياة واألمن يف بيئة مرحية عامالن يتصدران قائمة الشواغل اليت 

أعرب عنها املواطنون.

ويطمح اجلمهور إىل حياة حضرية ذات نوعية أفضل. ويشمل ذلك أبعادًا متعددة، مبا فيها عوامل من قبيل اإلجهاد 
وجوانب سلبية خمتلفة للحياة احلضرية، سواًء أكانت ملموسة (احلركة على الطرق واالزدحام الذي تشهده وسائل 
النقل العام والتلّوث الضجيجي ونوعية اهلواء) أو غري ملموسة (التعرض لإلشعاع الكهرمغنطيسي)، والنفاذ األفضل 
إىل اخلدمات (اإلدارة والنقل)، وبيئة طبيعية بشكل أكرب وظروف حضرية مؤاتية لتحقيق الرفاه وأمن املمتلكات 

واألشخاص وما إىل ذلك.

وتعين هذه التوصيلية الفائقة اليت يتسم هبا اآلالت واملواطنون، والرتكيز اجلغرايف للخدمات التقنية، أنه يتعّني ختزين 
كميات كبرية من البيانات ذات املراجع اجلغرافية أو غريها، احلساسة للوقت أو غري احلساسة له، واليت مت مجعها 
من املصادر العامة (املجتمعات احمللية والسلطات) واملصادر اخلاصة (الشركات أو املواطنون)، أو البيانات "املجانية" 
ببساطة ("البيانات املفتوحة") وتصنيفها ومعاجلتها وضمان أمنها واستعماهلا وتتبعها. وتعترب خطة إدارة البيانات 
جلميع هذه البيانات (البنية التحتية والعمليات) ذا أمهية حامسة لضمان استخدامها على النحو األمثل، مما يؤدي إىل 
اختاذ قرارات فّعالة وفوائد أكرب. فكل مدينة فريدة من نوعها وهلا تارخيها اخلاص وأهدافها اخلاصة فيما يتعلق بالرفاه. 

وهذه هي النقطة الرئيسية حيث ميكننا االستفادة من مسامهة التكنولوجيا الرقمية بدون تغيري خصائص املدينة.

وفيما يتعلق بالشركات الرقمية، تظهر حاليًا فرص جديدة لتصميم حلول ستضاعف قدرة شبكات االتصاالت 
الراديوية بعامل 100 أو حىت 000 1 من أجل وصل عشرات مليارات األشياء، مع خفض استهالك الكهرباء عشر 
مرات يف الوقت نفسه. ومع زيادة الطلب على موارد الطيف باستمرار من أجل تلبية الطلب املتزايد على االتصاالت 
املتنقلة والعالية السرعة، ستؤدي اإلدارة االبتكارية للطيف دورًا حامسًا يف ضمان استخدام الشبكات املختلفة على 
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النحو األمثل لتلبية متطلبات خمتلفة يف جمال االتصاالت. انظر التقرير النهائي فيما خيص [القرار 9 بشأن الدراسات 
املتعلقة بإدارة الطيف].

وينبغي أن تركز بروتوكوالت االتصاالت على احللول الرامية إىل حتقيق توازن بني القدرة املشعة للمعدات والطاقة 
املستهلكة واستهالك الطيف، ومستويات التعرض لإلشعاع الكهرمغنطيسي بالنسبة لبعض البلدان. وعلى سبيل 
املثال، سعى املشروع البحثي األورويب Lexnet (/http://lexnet‑project.eu) إىل إجياد حلول هندسية ميكنها 
حتقيق النمو األمثل لسعة الشبكات من خالل إضافة اخلاليا الصغرية واحلد يف الوقت نفسه من مستويات االنبعاثات 

ومتوسط تعرض األشخاص لإلشعاع الكهرمغنطيسي.

ويشكل التعاون (فيما بني القادة املنتخبني واألخصائيني التقنيني واملواطنني) يف تصميم مدينة مستدامة، إىل جانب 
تصميم مدينة موصولة، التحدي الرئيسي الثاين إذا كنا نطمح إىل النجاح يف حتويل املدينة إىل مدينة "ذكية". وعلى 
سبيل املثال، فإن مبادرة VIVAPOLIS هي مبادرة حكومية فرنسية إلشراك الصناعات النشطة للغاية يف اجلهود اليت 
لبناء مدن مستدامة. ونتيجًة لذلك، مت تنفيذ مبادرتني مبتكرتني مؤخرًا. ومت اجلمع بني مئات الشركات  تبذهلا 
الفرنسية يف إطار جمموعتني للعمل على تنفيذ مشروعني يتعلقان بتطوير مدن ذات خصائص وقيود خمتلفة. وركز 
املشروع األول على مدينة أستانا، وهي مدينة جديدة تعّني عليها التعايش مع التقلبات املتطرفة للمناخ القاري. 
ودرس املشروع الثاين مدينة سانتياغو يف شيلي، وهي مدينة تواجه مشاكل جسيمة تتعلق بالتنقل والتلوث. وأدت 
هذه املبادرة احمللية الفائقة االبتكار إىل إنشاء جهازي حماكاة ثالثية األبعاد للمدينتني املستدامتني. وعلى سبيل املثال، 
مسح مشروع سانتياغو40 بإضفاء شكل موضوعي على الرؤى املتعلقة بالسياسة، مع استعمال مئات املؤشرات أو 
ما يعادهلا، مقسمة إىل 11 فئة رئيسية ختص املدينة املستدامة. ومت عرض مشروعان حضريان حملاكاة األثر اإلجيايب 
الناجم عن تطبيق 200 حل تقين على إدارة املدينة، استنادًا إىل حتليل وضع املدينة وبالتعاون مع مجيع اخلدمات 

املتاحة فيها واملسؤولني املنتخبني.

وتعمل جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت، املنشأة يف عام 2015، على تناول متطلبات تقييس تكنولوجيات 
إنرتنت األشياء (IoT) برتكيز أويل على تطبيقات إنرتنت األشياء يف املدن واملجتمعات الذكية.

انظر    40 

.http://www.siradel.com/fr/santiago‑des3ado‑siradel‑et‑ses‑partenaires‑presentent‑le‑simulateur‑de‑ville‑durable

http://lexnet-project.eu/
http://www.siradel.com/fr/santiago-des3ado-siradel-et-ses-partenaires-presentent-le-simulateur-de-ville-durable
http://www.siradel.com/fr/santiago-des3ado-siradel-et-ses-partenaires-presentent-le-simulateur-de-ville-durable
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الفصل 4 - التكيف مع تغري املناخ  4

تكيف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1.4

املعنون "دروب   2014 لعام  الدويل لالتصاالت  تقرير االحتاد  الفقرة مستمدة من  الواردة يف هذه  املعلومات  إن 
الصمود: تكييف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع تغري املناخ"41 وحدد هذا التقرير اآلثار الرئيسية لتغري 

املناخ على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويقرتح تدابري التكييف التالية:

احلرص على وفرة الشبكات األساسية لغالبية بل مجيع مناطق اخلدمات، وعلى صمودها يف وجه األحداث   -
املناخية املتطرفة أيًا كان نوعها؛ وتوفري قدرة احتياطية ميكن االعتماد عليها وحتتوي على قدر كاف من الوقود 

يف حال انقطاع شبكة الكهرباء لفرتة طويلة؛
فصل البنية التحتية لالتصاالت عن البنية التحتية لشبكة الكهرباء بأكرب قدر ممكن، وتعزيز صالبة هاتني البنيتني   -

ووفرهتما وقدرهتما على الصمود؛
التقليل من آثار انقطاع التيار الكهربائي على خدمات االتصاالت إىل أدىن حد ممكن من خالل توفري قدرة   -
احتياطية يف األبراج اخللوية، مثل مولدات وجمموعة بطاريات تغذى بالطاقة الشمسية، و"خاليا متنقلة" ميكن 

أن حتل حمل األبراج املعطلة. وزيادة سعة ختزين الوقود الالزم لتشغيل املولدات االحتياطية لفرتات مطولة؛
الوقاية من حاالت التعطيل بتقليم األشجار الواقعة قرب خطوط الكهرباء واالتصاالت، واحلفاظ على خمزون   -
احتياطي من األعمدة واألسالك للتمكن من استبدال األعمدة واألسالك املتلفة بسرعة، وتشكيل فريق للتصليح 

العاجل مستعد للتدخل على األرض قبل اندالع العاصفة؛
طمر كبالت االتصاالت عندما يكون ذلك ممكنًا من الناحيتني التقنية واالقتصادية، مع احلرص على محايتها   -

بصورة مناسبة من تسرب املياه إليها؛
االستعاضة عن أجزاء الشبكة السلكية األكثر تأثرًا بالظروف املناخية (مثل كبالت التفريع اخلاصة بالزبائن)   -

حبلول السلكية تستهلك القليل من الطاقة؛
تغيري مكان املكاتب املركزية اليت حتوي البنية التحتية لالتصاالت، وهي بنية حتتية مهمة للغاية يف املطاريف   -
البعيدة، واألبراج اخللوية، وغريمها، وإزالة مرافق الطاقة اليت قد تصبح سهوًال فيضية يف املستقبل، مبا يف ذلك 
يف املناطق الساحلية اليت تواجه أكثر فأكثر خطر ارتفاع مستوى سطح البحر مقرتنًا بعرام العواصف على 

السواحل؛
مواصلة تطوير خيارات الشحن االحتياطي للهواتف اخللوية على مستوى الزبون، مثل أجهزة الشحن اليت   -
ميكن توصيلها بالسيارات، واستحداث سطح بيين موحد للشحن يتيح إعادة شحن أي هاتف بأي جهاز 

شحن؛
تقييم واستحداث وتعميم تكنولوجيات االتصاالت البديلة إذا كانت تعد بتعزيز الوفرة و/أو املوثوقية، مبا يف   -
ذلك بصريات الفضاء احلر (اليت ترسل البيانات بالضوء بدل التوصيالت املادية)، واتصاالت خطوط الطاقة 

(اليت ترسل البيانات عرب خطوط الطاقة الكهربائية)، واهلواتف الساتلية، ومذاييع اهلواة احملمولة يدويًا؛

.http://www.itu.int/en/ITU‑T/climatechange/Documents/Publications/Resilient_Pathways‑E.PDF  41

http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Documents/Publications/Resilient_Pathways-E.PDF
http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Documents/Publications/Resilient_Pathways-E.PDF
http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Documents/Publications/Resilient_Pathways-E.PDF
http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Documents/Publications/Resilient_Pathways-E.PDF
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إعادة تقييم معايري أداء الدوائر الصناعية باالقرتان مع وضع قواعد تنظيمية مناسبة وأكثر اتساقًا يف مجيع أنواع   -
خدمات االتصاالت، وإنفاذ القواعد التنظيمية بصورة متسقة، مبا يف ذلك اإلبالغ اإللزامي بدل اإلبالغ شبه 

الطوعي عن أي انقطاع إىل الوكاالت التنظيمية؛
توفري خدمات النطاق العريض العايل السرعة واخلدمات الالسلكية يف املناطق الريفية ذات الكثافة املتدنية   -

لتعزيز الوفرة والتنوع يف املناطق النائية املعرضة؛
إجراء تقييم شامل لقدرة قطاع االتصاالت بكامله على الصمود اليوم يف وجه املخاطر املناخية احملدقة املتسمة   -
بالتعقيد. وتوسيع نطاق هذا التقييم ليشمل التوقعات املناخية املستقبلية والتطورات التكنولوجية احملتملة يف 
قطاع االتصاالت. وهذا يشمل تقييم الرتابط بني مواطن الضعف النسبية يف قطاعي االتصاالت والطاقة. 

وتوفري اخليارات واحلوافز لفصلهما عن بعضهما مع حتسني قدرة كل منهما على الصمود؛
اختاذ التدابري الالزمة لتحسني السالمة العامة واستمرار خدمات االتصاالت خالل األحداث املتطرفة.  -

ويرد أيضًا مزيد من املعلومات التفصيلية يف التوصية ITU-T L.1502 (11/2015) املعنونة تكييف البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع آثار تغري املناخ.42

وتورد الفقرات التالية جتارب أجريت يف اليابان وإفريقيا للتكيف مع آثار تغري املناخ.

جتربة مؤسسة KDDI يف اليابان  1.1.4

ينبغي بذل املزيد من اجلهود خلفض استهالك الطاقة الكهربائية يف األنظمة واملرافق املستخدمة يف توفري خدمات 
االتصاالت واحلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون كشركة من شركات توفري االتصاالت العامة. وتشكل احملطات 
القاعدة املتنقلة ("احملطات القاعدة") حنو 60 يف املائة من إمجايل استهالك الطاقة الكهربائية ملؤسسة KDDI، وميثل 
 KDDI خفض استهالك الطاقة يف احملطات القاعدة أحد اجلوانب الرئيسية يف خفض استعمال الطاقة. ودأبت مؤسسة
على احلد من استهالك الطاقة من خالل الكثري من التدابري مثل تقليل أبعاد احملطات القاعدة وإدخال معدات هلذه 
احملطات بدون مربدات. ومت تركيب حمطات قاعدة جديدة بتكنولوجيا مشمولة برباءة لتحقيق وفورات يف الطاقة 
الطاقة وختفيضات يف ثاين أكسيد  القاعدة اجلديدة هذه وفورات يف  التايل. ويتوقع أن حتقق احملطات  اجليل  من 

الكربون بنسبة من 20 إىل 30 يف املائة مقارنًة باحملطات ذاهتا بدون التكنولوجيا اجلديدة.

ومن املهم أيضًا التأهب للكوارث. فإثر زلزال شرق اليابان العظيم يف 2011، فإن البنية التحتية لالتصاالت، مبا يف 
ذلك احملطات القاعدة املتنقلة (000 14 حمطة قاعدة تقريبًا) تضررت بشدة يف املنطقة الساحلية وفقدت قدرات 
االتصاالت تقريبًا بشكل كامل لعدة أسابيع أثناء املرحلة األوىل. وباإلضافة إىل ذلك، حدثت خسارة كبرية يف 
اخلدمة بسبب انقطاع الطاقة، مبا يف ذلك البطاريات. ويتوقع أن تبقي هذه التكنولوجيا اجلديدة احملطات املتنقلة 

عاملة ملدة أطول.

1.1.1.4 تكنولوجيا التحكم يف الطاقة الكهربائية

حتقق هذه التكنولوجيا اجلديدة الكفاءة القصوى بالتحكم يف ثالثة مصادر للطاقة للمحطات القاعدة: (1) الطاقة 
املولدة من األلواح الشمسية، و(2) الطاقة املقدمة من البطاريات اليت يتم شحنها من مصدر للطاقة التجارية ليًال، 
و(3) الطاقة املقدمة من مصادر جتارية. ويف ظل الطقس املالئم، توفر األلواح الشمسية الطاقة الكافية للمعدات 

التوصية ITU-T L.1502 (11/2015)، تكييف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع آثار تغري املناخ؛   42 

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1502

https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1502
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الالسلكية وختزن الطاقة الزائدة يف البطاريات. وبعد غروب الشمس، تدار معدات احملطات القاعدة بالبطاريات، 
وتشحن البطاريات أيضًا من مصدر جتاري للطاقة يف وقت متأخر من الليل عندما تكون فاتورة الكهرباء خمفضة.

وإحدى السمات الرئيسية هلذه التكنولوجيا اجلديدة أن الطاقة املتولدة من األلواح الشمسية توصل إىل وحدة طاقة 
ذات تيار مستمر (DC) توصل بني املقوم والبطاريات ومعدات احملطات القاعدة. وحيول التيار املستمر املتولد من 
األلواح الشمسية عادة إىل تيار متغري (AC) قبل توصيله إىل األجهزة املنزلية ومعدات اإلضاءة وما إىل ذلك. وبرغم 
أن الكثري من معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعمل على التيار املستمر مباشرًة، حيول التيار املستمر يف 
األساس من التيار املتغري التجاري داخل املعدات. وعند استعمال الطاقة الشمسية، حيول التيار مرتني، أي من التيار 
املستمر إىل التيار املتغري مث ثانية إىل التيار املستمر، مما يؤدي إىل خسارة كبرية يف الطاقة. وتوصل تكنولوجيا التحكم 
اجلديدة مكونات التيار املستمر مبصدر التيار املستمر مباشرًة للحد من اخلسارة النامجة عن التحويل، مبا يؤدي إىل 
الكفاءة يف استعمال الطاقة الصديقة للبيئة املتولدة من األلواح الشمسية. ويتوقع أيضًا أن يزيد توليد الطاقة بواسطة 
األلواح الشمسية يف املستقبل. وباستخدام النظام اجلديد، ميكن ختزين الطاقة الزائدة املتولدة من األلواح الشمسية 

يف البطاريات دون تدفقها يف الشبكة.

2.1.1.4 مبادئ التشغيل

لتحقيق التحكم يف الطاقة، يضاف إىل احملطة القاعدة التقليدية ألواح مشسية ووحدة حتكم يف الطاقة ووحدة حتكم 
يف جهد اخلرج مبقوم، على النحو املبني يف الشكل 11. وميكن تركيب املعدات يف حمطات قاعدة عاملة.

وتقدم بعض شركات اإلمداد بالطاقة خطة أسعار خمفضة خالل أوقات ما دون الذروة، ميكن استعمال نفس الكمية 
من الطاقة فيها بسعر أدىن. وبالرغم من أن نسبة النشاط لوحدات توليد الطاقة الكهربائية تكون أعلى يف فرتات ما 
دون الذروة من األوقات األخرى، فإهنا تسهم بانبعاثات أقل من ثاين أكسيد الكربون (أحد غازات االحتباس 

احلراري).

ويف الكوارث الطبيعية، ميكن أن حتدث حاالت انقطاع يف الطاقة. ولإلبقاء على احملطات القاعدة يف وضع التشغيل 
ثانوية)  الشحن (بطاريات  قابلة إلعادة  ببطاريات رصاص  التقليدية  القاعدة  أثناء هذه األحداث، تزود احملطات 
كاحتياطي. ومع تكنولوجيا التحكم اجلديدة يف الطاقة، تشحن البطاريات يف وقت متأخر من الليل من مصدر 
جتاري للطاقة، وتستعمل الطاقة الزائدة املتولدة من األلواح الشمسية أيضًا يف معدات احملطات القاعدة. ولتأمني منط 
االستعمال هذا، جيب أن تزود البطاريات خبصائص عالية األداء للشحن/التفريغ. وجيري حبث استعمال بطاريات 

أيون الليثيوم األصغر واألخف وزنًا.

وفيما يلي شرح ملبادئ تشغيل وظيفة التحكم يف جهد اخلرج. عندما خيفض اجلهد عند املقوم، فإن اجلهد النسيب 
للبطاريات يزيد، وهو ما يدفع مبصدر للطاقة من البطاريات إىل املعدات الالسلكية ويقلل استهالك الطاقة من مصدر 
الطاقة التجاري. وعندما تزيد الطاقة الشمسية، يزيد جهد خرج وحدة التحكم يف القدرة إىل مستوى أعلى من 
جهد البطارية، وتزيد النسبة املئوية للطاقة املتولدة من األلواح الشمسية إىل املعدات الالسلكية. ومع تفريغ البطاريات، 
ينخفض اجلهد وتستعمل الطاقة املتولدة من األلواح الشمسية أيضًا لشحن البطاريات. ومن جهة أخرى، عندما 
البطاريات. ومع استمرار جهد  النسبة املئوية للطاقة املزودة من  تقل الطاقة املتولدة من األلواح الشمسية، تزيد 
البطاريات يف االخنفاض، يزداد اإلمداد من مصدر الطاقة التجاري. وعمومًا، تولد األلواح الشمسية كم كبري من 
الطاقة أثناء ساعات النهار يف ظل ظروف الطقس اجليد، وتولد األلواح الشمسية يف منطقة كانتو يف اليابان بسعتها 
املقدرة ثالث ساعات يوميًا يف املتوسط. وبالتايل، فإن البطاريات الشمسية بسعة kWh 1,5 ميكن توقع توليدها 

kWh 4,5 يوميًا من الطاقة.
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الشكل 11: خمطط لتشكيلة النظام

3.1.1.4 اخلالصة

لتقييم تيسر التكنولوجيا وقدرهتا على التوسع، مت تركيب معدات التحكم اجلديدة يف الطاقة يف حمطات قاعدة جتارية 
ويف جتارب ميدانية بدأت يف ديسمرب 2009. وأجريت التجارب يف 10 مواقع يف طول البالد وعرضها لتحديد 
األساليب املثلى لرتكيب األلواح الشمسية وتشكيالت اإلمداد بالطاقة، مع مراعاة الظروف البيئية مثل اجلغرافيا 

واملناخ.

ومن احليوي ملشغلي االتصاالت املتنقلة توفري خدمات االتصاالت ألطول فرتة ممكنة، حىت يف أوضاع الطوارئ. 
وقد قامت مؤسسة KDDI برتكيب بطاريات إضافية لإلبقاء على اخلدمة عاملة ملدة 24 ساعة على األقل يف مثل 
هذه احلاالت، كما قامت برتكيب معدات التحكم اجلديدة يف الطاقة يف أكثر من 100 حمطة قاعدة، مما ساهم يف 

توافر اخلدمة بكثرة ويف املراعاة البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

جتربة شركة أورانج (Orange) يف إفريقيا  2.1.4

على الصعيد العاملي، ميثل استهالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أمجايل استهالك الطاقة حنو 2-3 يف املائة. 
املعلومات  العاملية، غري أن خفض استهالك تكنولوجيا  الطاقة  بالنسبة إىل  املئوية صغرية  النسبة  ورمبا تكون هذه 
واالتصاالت للطاقة يوفر زمخًا أساسيًا نظرًا إىل احلاجة إليها يف موازنة النمو يف مجيع القطاعات (املطاريف والشبكات 

ومراكز البيانات) الناتج عن:

الزيادة يف عدد الكيانات املوصولة (سواء اخلاصة أو الشركات، وهيئات القطاع العام والروابط) واألشياء   -
املوصولة؛

الزيادة يف استعمال التوصيالت، وزيادة أزمنة التوصيل املستمرة، والتحويل الرقمي للخدمات والتطبيقات يف   -
القطاعات الرأسية؛

زيادة التغطية اجلغرافية والسرعات.  -
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فعلى سبيل املثال، فإن حالة شركة Orange SA تسلط الضوء على اسرتاتيجية حمتملة انطلقت يف 2006 لتشغيل 
احملطات الراديوية للشبكات املتنقلة بالطاقة الشمسية. ففي بعض البلدان املعنية - السنغال وكوت ديفوار ومايل 
والنيجر ومدغشقر وغينيا، والكامريون، على سبيل الذكر وليس احلصر - فإن هنج الطاقة الشمسية مناسب بشكل 
خاص من حيث إنه حيد كثريًا من استهالك الوقود األحفوري (مولدات الديزل) ويزيد من اجلودة املنعدمة أو الرديئة 

جدًا لشبكات الطاقة الكهربائية يف املناطق الريفية أو املناطق الصحراوية.43

ومل يتم التخلص بشكل كامل من استهالك الوقود األحفوري (القائم على النفط). ويف الواقع، فإن تشغيل احملطات 
القاعدة الراديوية املتنقلة بالطاقة الشمسية، مع استعمال البطاريات ليًال أو أثناء الطقس السيئ (مؤشر منخفض 
لألشعة فوق البنفسجية)، ميكن هتجينه باستعمال الديزل لتوفري بعض الطاقة. ويشمل حتقيق وفورات كبرية يف الطاقة 
إلغاء استعمال مكيفات اهلواء وهو ما يؤدي بدوره إىل إلغاء احملوالت اليت تستعمل لتوليد التيار املتغري املطلوب 
حملركات ضواغط التربيد. وهذا التبسيط واالنتقال الناجم عنه إىل التيار املستمر يؤدي إىل خفض كبري يف استهالك 

الطاقة، مما جيعل من الطاقة الشمسية اخلالصة أو الطاقة اهلجينة احلل االعتمادي الفّعال جدًا من حيث التكلفة.

ففي هناية 2015، نشر 600 2 حمطة تعمل بالطاقة الشمسية يف الشبكة الراديوية املتنقلة وهي قيد التشغيل اآلن: 
الريفية أو املناطق الصحراوية.44 وتنتج هذه احملطات  الراديوية يف املناطق  فهي توفر الطاقة الشمسية للمرحالت 
GWh 18 من الطاقة املتجددة سنويًا. وتتيح كل حمطة منها توفري 300 1 لرت من الوقود سنويًا، وإىل جانب تشغيلها 

للمحطة الراديوية، فإهنا توفر 25 يف املائة من الطاقة الفائضة اليت ميكن استعماهلا مثًال يف تعويض النقص يف شبكات 
الطاقة الكهربائية يف جوار كل حمطة منها. ويستعمل هذا الفائض، على سبيل املثال، يف توفري الطاقة ملدرسة أو 

مركز صحي خيدم القرى احمليطة. وتستعمل هذه الطاقة الفائضة بأساليب متعددة.

وتتبع احملطات عن كثب أوجه التقدم يف جمال التقييس. ويف الواقع تشارك شركة أورانج بنشاط كبري يف عمل جلنة 
الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، واليت تضع معايري بالتعاون مع اللجنة EE ETSI، وهو ما ميكن من 
النشر املكثف واآلمن ملصادر الطاقة املتجددة مع خفض استهالك الطاقة وتبسيط األمور باستعمال التيار املستمر 

والتوقف عن استعمال التيار املتغري.

وتواصل املكاتب الفرعية لشركة أورانج نشر احملطات العاملة بالطاقة الشمسية بوترية ثابتة. وهذه احللول اليت ُيشار 
هبا يف إطار بيئة البلدان النامية، ميكن دراستها وتكييفها من أجل البيئات األخرى اليت ميثل فيها اإلمداد بالطاقة 

عامًال حرجًا.

وتعرض الصورة الظاهرة يف الشكل 12 أحد املواقع حملطة طاقة مشسية لشبكة راديوية متنقلة كمثال توضيحي.

 D. Marquet, M. Aubrée, S. L. Masson, A. Ringnet, P. Mesguich and M. Kirtz, "The first thousand optimized solar  43

 BTS stations of Orange group," 2011 IEEE 33rd International Telecommunications Energy Conference (INTELEC),

Amsterdam, 2011, pp. 1-9: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6099814&isnum-

.ber=6099710

املرجع نفسه.  44

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6099814&isnumber=6099710
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6099814&isnumber=6099710
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الشكل 12: حمطة طاقة مشسية يف موقع شبكة متنقلة يف السنغال

التكيف يف القطاع الصناعي  2.4

ختتلف آثار تغري املناخ باختالف الدوائر الصناعية. وختتلف اسرتاتيجيات التكيف باختالف املوقع اجلغرايف ومدى 
التأثر والتعرض.

وُنقل اجلدول التايل عن التوصية ITU-T L.1501 (12/2014) املعنونة أفضل املمارسات بشأن الكيفية اليت ميكن 
هبا للبلدان االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتكيف مع آثار تغري املناخ45 ويعرض قائمة مرجعية 
مبؤشرات لتغري املناخ ولآلثار النامجة عنه، مع أمثلة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتكيف مع 

آثار تغري املناخ.

التكيف يف القطاع الزراعي  3.4

يشكل ضمان األمن الغذائي وتزويد سكان العامل بالغذاء السليم أكثر التحديات إحلاحًا يف الوقت الراهن. ومع 
توقع جتاوز عدد سكان العامل 9 مليارات نسمة حبلول 2040 وأن تأثريات تغري املناخ أصبحت ملموسة يف مجيع 

جماالت األمن الغذائي، ال بد من تعزيز استمرار األنظمة الغذائية وزيادة إنتاجيتها.

التوصية ITU-T L.1501 (12/2014)، أفضل املمارسات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للبلدان االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   45

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1501 للتكيف مع آثار تغري املناخ؛

https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1501
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اجلدول 3: بعض مؤشرات تغري املناخ واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتكيف مع آثار تغري املناخ

التغريات يف األنظمة أسباب التوجهات امللحوظةمؤشر (توجهات) تغري املناخ
اإليكولوجية

 األثر على
الزراعة

األثر على 
األنظمة االقتصادية

 األثر على
الصحة العامة

 استخدام تكنولوجيا
 املعلومات واالتصاالت
(إدراج بعض األمثلة)

التغريات يف درجة حرارة 
سطح األرض 

(االحرتار العاملي)

إزالة الغابات، والتطور 
الصناعي، وزيادة استخدام 

الوقود األحفوري، مما يؤدي 
إىل تعزيز ظاهرة 

االحتباس احلراري.

تغريات على األصعدة 
التالية: توزيع األصناف، 
والغطاء النبايت، وزيادة 

ذوبان اجلليد ، وتغريات 
يف أمناط الطقس، مما يؤثر 
على الدورات البيولوجية 

اجليولوجية الكيميائية، 
وحرائق الغابات، وزحف 

األصناف الغازية.

اجلفاف، وتدين املردود 
يف البيئات األكثر حرًا 

(مبا يهدد األمن الغذائي)، 
وزيادة التأثر باألعشاب 
الضارة واآلفات، وزيادة 

اإلنفاق على الري.

زيادة استهالك الطاقة لتربيد 
املرافق، وزيادة الطلب على 
إمدادات املياه، والنزوح من 

املناطق القاحلة إىل 
األراضي الرطبة.

تغريات يف ناقالت األمراض 
(احتمال اندالع أوبئة نامجة 
عن سالالت من الفريوسات 

أو البكترييا اليت تتكاثر 
يف البيئات احلارة)، 

وضربات الشمس، واملجاعة 
نتيجة تدين املردود الزراعي.

تسجيل التغريات يف درجة حرارة 
األرض لالحتفاظ بسجالت 

يف هذا الشأن، والتنبؤ باحلوادث 
الكارثية احملتملة باستخدام نظام 

الرصد العاملي (GOS) الذي يشمل 
سواتل للطقس وسواتل لرصد 
األرض؛ وحتسني التواصل مع 
املزارعني باستخدام الشبكات 

الراديوية واملتنقلة؛ ونظام 
املعلومات اجلغرافية (GIS) لرصد 
إزالة الغابات؛ واألنظمة املتنقلة 

إلدارة الشؤون الصحية.
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مؤشر (توجهات) 
تغري املناخ

أسباب التوجهات 
امللحوظة

التغريات يف األنظمة 
اإليكولوجية

 األثر على
الزراعة

األثر على 
األنظمة االقتصادية

 األثر على
الصحة العامة

 استخدام تكنولوجيا
 املعلومات واالتصاالت
(إدراج بعض األمثلة)

ارتفاع درجة احلرارة (نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر
االحرتار العاملي).

الفيضانات يف املناطق 
الساحلية، والفيضانات، 
وتآكل الشواطئ، وغمر 
األراضي الرطبة باملياه، 
وتسرب املياه املاحلة إىل 

موارد املياه اجلوفية، وتنقل 
النظم اإليكولوجية البحرية، 

وخطر غرق 
األراضي الساحلية.

ستتأثر الزراعة إذا كانت 
قريبة من املناطق الساحلية.

زيادة االستثمار املايل 
للتصدي لألضرار اليت قد 
تلحق باملناطق الساحلية 
وللوقاية من الفيضانات، 

فضًال عن إعادة بناء النظم 
اإليكولوجية يف أوضاع 

ما بعد الفيضانات.

تأثُّر املجتمعات اليت تعيش 
قرب املناطق الساحلية، 

وخطر اندالع الفيضانات، 
وأضرار على املمتلكات 

املوجودة يف املناطق 
الساحلية، وزيادة 

خطر الغرق.

رصد ارتفاع مستوى سطح البحر 
وتسجيل هذا االرتفاع (لالحتفاظ 
بسجل ألي حالة شاذة) باستخدام 
سواتل لقياس االرتفاع، مما يساعد 
على التنبؤ بالكوارث وعلى تفادي 

خسارة األرواح واملمتلكات.

تغريات يف نسبة 
تساقط األمطار

تغريات يف دورة املياه (نتيجة 
تغريات مفاجئة يف درجة 

حرارة اجلو).

ارتفاع نسبة تساقط األمطار 
قد يتسبب يف هطول 

كميات كبرية من املياه، 
ويف االهنيارات األرضية، 
وتآكل الرتبة، وتغريات 

يف الغطاء النبايت، وتدمري 
املوائل، ويتسبب تدين نسبة 
تساقط األمطار يف اجلفاف 

ويف زيادة خطر وقوع 
حرائق يف الغابات، ويف 
إحداث تغريات يف املياه 

اجلوفية.

ارتفاع نسبة تساقط األمطار 
قد يزيد من احملاصيل ولكن 
قد يولد أيضًا خطر اندالع 

فيضانات تؤدي إىل تلف 
احملاصيل الزراعية قبل 

حصادها، ويتسبب اخنفاض 
نسبة تساقط األمطار 

يف اجلفاف الذي يؤدي إىل 
تقليص احملاصيل.

تدين توافر املياه واالعتماد 
املفرط على إمدادات املياه 

اجلوفية يف حال اخنفاض 
نسبة تساقط األمطار، 

وضرورة توافر االستثمارات 
يف حال وقوع فيضان.

املخاطر النامجة عن األمراض 
املنقولة باملياه، فمصادر املياه 

الراكدة تكون مبثابة بيئة 
خصبة لتكاثر الطفيليات 

املسببة لألمراض، وخسارة 
األرواح يف حالة التساقط 

الشديد لألمطار.

قياس تساقط األمطار والثلوج 
والربد يف كل موسم بل كل شهر 

واالحتفاظ بسجالت 
هذه املقاييس (نظام الرصد 

العاملي (GOS)، والنظام العاملي 
لالتصاالت)؛ ونظام املعلومات 

اجلغرافية (GIS) إلدارة خطر وقوع 
الفيضانات؛ وإذكاء وعي املزارعني 

عن طريق األنظمة الراديوية 
واملتنقلة؛ واستخدام نظام 

املعلومات اجلغرافية والنظام العاملي 
لتحديد املوقع (GPS) لتحديد 

مصادر املياه العذبة.
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مؤشر (توجهات) 
تغري املناخ

أسباب التوجهات 
امللحوظة

التغريات يف األنظمة 
اإليكولوجية

 األثر على
الزراعة

األثر على 
األنظمة االقتصادية

 األثر على
الصحة العامة

 استخدام تكنولوجيا
 املعلومات واالتصاالت
(إدراج بعض األمثلة)

اجلفاف، وارتفاع درجات حترك/تنقل الكثبان
احلرارة، والتآكل، 

وإزالة الغابات.

التآكل، وتغري هيكل املوائل، 
وفقدان املغذيات املوجودة 

يف الرتبة.

تؤثر على األنظمة 
الزراعية الصحراوية.

تتطلب األنظمة الزراعية 
الصحراوية أنظمة للري، 

وبالتايل، فإن خسارة الرتبة 
ستتطلب مزيدًا من 

االستثمارات ألنظمة الري 
الصحراوية، ومشاكل 
مرتبطة بالسفر والنقل.

العواصف الرملية تفاقم 
مشكلة الربو وسائر مشاكل 

اجلهاز التنفسي.

رصد حركة الكثبان والتنبؤ 
هبذه احلركة، باستخدام الصور 

امللتقطة بالسواتل والنظام العاملي 
لتحديد املوقع.

ارتفاع درجة حرارة سطح ذوبان اجلليد
األرض (االحرتار العاملي).

الفيضانات، وفقدان الكتل 
اجلليدية، والتآكل املؤدي إىل 

خسارة املغذيات املوجودة 
يف الرتبة.

اجلريان السطحي من 
األراضي املخصصة 

للمحاصيل الزراعية، 
وتدهور الرتبة، واخنفاض 

حجم احملاصيل.

ختصيص االستثمار املايل 
الالزم إلعادة بناء املوائل 

يف املناطق يف مرحلة ما بعد 
الفيضانات.

املجتمعات املتأثرة 
بالفيضانات، والنقص 

يف إمدادات املياه العذبة.

تسجل األنظمة الساتلية (نظام 
املعلومات اجلغرافية، والنظام 

العاملي لتحديد املوقع) حركة 
اجلليد وحجم الكتل اجلليدية اليت 

ُفقدت، للمساعدة على توقع 
الفيضانات واجلريان السطحي؛ 

التكنولوجيا الذكية.

تؤدي إزالة الغابات إىل تشبع مغذيات املياه
تعرض الرتبة لعوامل التعرية 
مما يؤدي إىل اجنراف الرتبة 

وامتزاجها باملسطحات 
املائية املجاورة مبا يسبب 
النمو املفرط للطحالب.

يؤدي تفشي الطحالب، 
ونفوق األصناف املائية احلية 

إىل تزايد الطلب على 
األكسجني الكيميائي 

.(BOD) احليوي

فقدان غطاء الرتبة 
ومغذياهتا، واخنفاض مردود 
احملاصيل، والنقص يف املياه 

النظيفة للري.

تقلص حجم املردود 
.(MSY) األقصى املستدام

تقلص اإلمدادات الغذائية 
اآلتية من مصادر مائية، 

وتلوث اإلمدادات الغذائية 
اآلتية من مصادر مائية.

رصد وتسجيل مصادر املياه 
امللوثة، وقياس مستويات السمية 
واالحتفاظ بسجالت عن ذلك، 
مما يذكي وعي صيادي األمساك.
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تغري املناخ

أسباب التوجهات 
امللحوظة

التغريات يف األنظمة 
اإليكولوجية

 األثر على
الزراعة
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الصحة العامة

 استخدام تكنولوجيا
 املعلومات واالتصاالت
(إدراج بعض األمثلة)

ارتفاع درجة حرارة حرائق الغابات
سطح األرض.

خطر انقراض أصناف حية، 
وتقلص الغطاء النبايت، 

وانبعاث اجلسيميات.

تدمري املوائل قرب 
املناطق الزراعية.

زيادة االستثمارات 
املخصصة إلعادة 

بناء املوائل.

مرضا الربو وااللتهاب 
الشعيب وغريمها من مشاكل 

اجلهاز التنفسي النامجة 
عن اجلسيميات 

أو انبعاث الدخان.

تسجيل صور ملتقطة بالسواتل 
(نظام املعلومات اجلغرافية والنظام 
العاملي لتحديد املوقع) واالحتفاظ 
هبذه الصور، وإجراء االتصاالت 

الطارئة باستخدام 
االتصاالت املتنقلة.

التخلص من املخلفات تلوث املياه
الصناعية وخملفات الصرف 

الصحي يف املسطحات املائية 
دون إخضاعها للمستوى 

املطلوب من املعاجلة.

نفوق أصناف حية مائية، 
وتزايد الطلب على 

األكسجني الكيميائي 
.(BOD) احليوي

تلوث الرتبة، وإتالف 
احملاصيل، وتدين املردود.

ضرورة ختصيص 
االستثمارات ملعاجلة املياه 
اآلتية من مصادر ملوثة.

األمراض املنقولة باملياه، 
والتضخم اإلحيائي، 

والرتاكم اإلحيائي.

رصد األنشطة الصناعية، وإجراء 
عمليات قياس ذكية، والقيام 

باختبارات منتظمة على عينات من 
املياه، وتقدمي املعلومات املناسبة 
بواسطة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت إىل املجتمعات اليت 
تعيش حول املسطحات املائية 

امللوثة.

خسارة غطاء الرتبة، وتدين إزالة الغابات.تآكل الرتبة
توافر املغذيات، وخسارة 

الغطاء النبايت.

تقليص املردود، وخسارة 
غطاء الرتبة القّيم.

االستثمار يف خطط هلندسة 
املناظر الطبيعية.

نظام املعلومات اجلغرافية، والنظام مشاكل اجلهاز التنفسي.
العاملي لتحديد املوقع، من أجل 

رصد حركة الرتبة وتسجيل 
هذه احلركة.
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 املعلومات واالتصاالت
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التطور الصناعي، وانبعاثات تلوث اهلواء
مواقع طمر النفايات، 

وحرق النفايات، وحرق 
الوقود األحفوري.

االحرتار العاملي، وتغري أمناط 
الطقس، والدخان، واألمطار 

احلمضية، وتلوث الرتبة.

اخنفاض املردود نتيجة 
التغريات يف أمناط الطقس 

وتساقط األمطار، 
وحتمض الرتبة.

إعادة بناء املناطق واملنشآت 
احلضرية املتلفة بسبب 

األمطار احلمضية، ويسبب 
الدخان اضطرابات يف 

حركة السري والنقل.

مشاكل يف اجلهاز التنفسي، 
وأضرار على اجلهاز العصيب، 

والسرطان، وهتيج اجللد، 
وأوجاع يف الرأس.

استخدام نظام املعلومات اجلغرافية 
لتحديد التلوث الذي تسببه وسائل 

النقل، وتقنيات التحليل املكاين.
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وتأكيدًا لضرورة وضع الزراعة على جدول أعمال الربنامج العاملي ملكافحة تغري املناخ، مت استحداث العديد من 
التحالفات واملبادرات على الصعيد الدويل هبدف تعزيز تنفيذ تدابري التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها 
التحالف  واملبادرات:  التحالفات  املتعددة. وتشمل هذه  التحديات  ملواجهة  البحوث ووضع سياسات  وتشجيع 
للبحوث بشأن غازات االحتباس احلراري  العاملي  لزراعة ذكية مناخيًا، واحللول من األرض، والتحالف  العاملي 

.x 20 20 الزراعية، واملبادرة

ومن بني هذه املشروعات، جدير بالذكر أن التحالف العاملي لزراعة ذكية مناخيًا (GACSA)، وهو حتالف طوعي 
يتوىل إدارته املزارعون يضم العديد من األطراف الفاعلة، يدعم إجراءات النهج الذكية مناخيًا ودجمها يف األنظمة 

الغذائية والزراعية.

وقد ُأطلقت املبادرة يف 23 سبتمرب 2014 بقمة األمم املتحدة للمناخ. واملنظمة العاملية للمزارعني تدعم بالفعل 
املبادرة GACSA وتعتربها دعامة من دعائم سياساهتا املتعلقة بتغري املناخ. ويف أغسطس 2016، كان لدى التحالف 

GACSA حنو 144 عضوًا.

وأوصت منظمات عديدة بأن ترتجم الزراعة املستدامة على الصعيد الدويل كمرادف للزراعة اإليكولوجية.

ولألسف، تتضمن الزراعة اإليكولوجية حاليًا مبادئ تنبذ استعمال إضافات الرتبة يف األنشطة الزراعية إىل جانب 
األساليب العامة الزراعية العاملة. وجيعل هذا األمر من املشاركة يف مبادرات مثل التحالف GACSA أمرًا هامًا 
لضمان أن النظام الذي تقوم بوضعه األمم املتحدة يستشرف عملية لصناعة القرارات تقابل أساليب الزراعة احلديثة.

ويعرض اجلدول 3 الوارد يف الفقرة 2.4 الروابط بني آثار تغري املناخ على الزراعة وأمثلة عن استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت للتكيف مع هذه اآلثار.
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Abbreviations and acronyms
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here.

Abbreviation/acronym Description

AC Alternating Current

ADEOS ADvanced Earth Observing Satellite, also known as ‘Midori’ in Japan

AURA A multi-national NASA scientific research satellite studying the Earth’s 
ozone layer, air quality and climate. The name “Aura” comes from the 
Latin word for air.

BBC British Broadcasting Corporation

BoD Biochemical Oxygen Demand

CARIAA Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia 

CCAC Climate and Clean Air Coalition 

CIMGC Interministerial Commission on Global Climate Change (Comissão 
Interministerial de Mudança Global do Clima) (Federative Republic of 
Brazil)

CO2 Carbon dioxide

COP (United Nations) Conference of the Parties (on climate change)

CREWS Climate Risks Early Warning Systems

DBS Direct Broadcast Satellite

DC Direct Current

DMSP Defense Meteorological Satellite Program

EAS Emergency Alert System

EE ETSI European Telecommunications Standards Institute Technical Committee 
on Environmental Engineering

EESS Earth Esploration Satellite Service

ENSO El Niño-Southern Oscillation

FCPF Forest Carbon Partnership Facility

FEMA Federal Emergency Management Agency

GACSA Global Alliance for Climate-Smart Agriculture

GCOS Global Climate Observing System

GeSi Global e-Sustainability Initiative

GFCS Global Framework for Climate Services

GHG Greenhouse gas(es)
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Abbreviation/acronym Description

GIS Geographic Information System

GISS (NASA’s) Goddard Institute for Space Studies

GMI Global Methane Initiative

GOS Global Observation System

GPS Global Positioning System 

GWATT Global What-if Analyzer of neTwork energy consumpTion

HF High-Frequency

HFC Hydrofluorocarbons

ICT Information and Communication Technologies

IDRC International Development Research Centre (Canada)

IEC International Electrotechnical Commission

IFAD International Fund for Agricultural Development

INTELEC International Telecommunications Energy Conference

IOC Intergovernmental Oceanographic Commission

IoT Internet of Things

IPAWS Integrated Public Alert and Warning System

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IRIACC International Research Initiative on Adaptation to Climate Change 

ISO International Organization for Standardization

ISS International Space Station

IT Information Technology

ITU International Telecommunication Union

ITU-R ITU Radiocommunication Sector

ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector

JCOMM Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology

JTF Joint Task Force

KPI Key Performance Indicator

MCIT Ministry of Communications and Information Technology (Arab Republic 
of Egypt)

MEF Major Economies Forum (on Energy and Climate) 
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Abbreviation/acronym Description

MetOp (EUMETSAT’s) Meteorological Operational satellite Programme

MHz Megahertz

MSIP Ministry of Science, ICT and Future Planning (Republic of Korea)

MSY Maximum Sustainable Yield

NASA National Aeronautic and Space Administration (United States of America)

NOAA National Oceanographic and Atmospheric Administration (United States 
of America)

NTC National Telecommunications Corporation (Republic of the Sudan)

QUIKSCAT (NASA’s) Quick SCATterometer (satellite)

PUC Public Utilities Commission (Belize)

R&D Research and Development

RapidSCAT (NASA’s) Rapid SCATterometer (on the ISS)

SAR Synthetic Aperture Radar

SDARS Satellite Digital Audio Radio Service

SLCP Short-Lived Climate Pollutants

SMAP (NASA’s) Soil Moisture Active Passive (satellite)

SMOS (ESA’s) Soil Moisture and Ocean Salinity (satellite)

SPOT (European) Satellite Pour l’Observation de la Terre

TOPEX/Poseidon NASA’s and CNES’s TOPographic Expedition (to measure ocean surface 
topography)

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

USD United States Dollar

UTC Coordinated Universal Time

UV UltraViolet

VIVAPOLIS French governmental initiative involving industries that are very active in 
efforts to construct sustainable cities

WEA Wireless Emergency Alerts

WMO World Meteorological Organization

WRC World Radiocommunication Conference

WRI World Resources Institute
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Annexes

Annex 1: Country experiences on monitoring/mitigating climate change
A1.1	 Background	of	the	2016	survey

Out of the 193 Member States of ITU, a total of 19 completed questionnaires were returned, covering 
18 countries of the 6 regions. This was lower than the 69 answers received in the survey of 2011.

Survey responses were received from: Armenia, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Cameroon, Colombia, 
Dem. Rep. of the Congo, Egypt, Israel, Kazakhstan, Mali, Republic of Korea, State of Palestine, Sudan, 
Uruguay, United States of America, ATDI (France) and GSMA (United Kingdom).

A1.2 Preliminary findings and comparison with the 2011 survey

Q1 Does your government (or company) have any policy regarding climate change?

In 2016, about the same number of answers than in 2011 (74% vs 70%) stated that they have a policy 
on climate change. There seem to be little progress in the awareness of the topic. These policies have 
been detailed as follows:

Country Entity

State of Israel ATDI (France)

Recycling of non-used ICT

State of Israel Ministry of Environmental Protection

Israel has a policy regarding mitigation of greenhouse gas emissions: http://www4.unfccc.
int/submissions/INDC/Published%20Documents/Israel/1/Israel%20INDC.pdf. This does not 
specifically address ICT issues. However, technological measures which might involve ICT 
will be part of these efforts – for example management of smart electricity grids and smart 
metering, promotion of renewable energy and its integration into the electricity grid, energy 
efficiency measures in buildings and industry (ESCO), water system management, monitor-
ing of climate change trends and implications.

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Israel/1/Israel%20INDC.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Israel/1/Israel%20INDC.pdf
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Country Entity

Arab Republic 
of Egypt

Ministry of Communications and Information Technology (MCIT)

– Link ICT, climate, environment, and energy policies across governments.

– Develop the appropriate legislations and regulations that support the achievement of 
sustainable management of e-Waste.

– Adopt and promote of life-cycle perspectives that promote environmentally efficient 
R&D, design, production, use, and disposal of ICTs.

– Support for research and innovation in green technologies and services.

– Develop skills and capacities in the area of “green ICT”.

– Increase public awareness of the role of ICTs in improving environmental performance.

– Encourage best practices to maximize diffusion of ICTs and “smart” ICT-enabled 
applications 

– Promote of green ICT concepts, with governments leading by example.

– Consider environmental criteria in public procurement.

– Measure environmental impacts of ICT and the usage of ICT in other sectors.

– Set up of policy targets, monitoring compliance, and improving accountability.

Republic of 
the Sudan

National Telecommunications Corporation (NTC)

– Ratification of conventions and the outputs of international meetings.

– Reducing gas emissions using environmentally-friendly energy in ICT systems, equip-
ment and devices.

Republic of 
Korea

Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP)

Technological innovation and Industrialization Plan for Climate Change (on March 2015, 
Steering Committee of National Science & Technology Council).

Republic of 
Mali

Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC

Unofficial translation: It consists in putting information on the web sites of climate change 
and environment of Mali, to animate radio and television broadcasts etc.

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications

Unofficial translation: Our climate change policy has not integrated the ICT aspect yet. How-
ever, it is planned to integrate it.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications

Unofficial translation: The Government through the Ministry of the Environment, Nature 
Conservation and Sustainable Development does not have a clearly defined policy on the 
use of ICTs to combat climate change in short term. However, it is defined by a series of 
international commitments, namely the use of technology transfer to pursue the coher-
ence of sectoral policies and the intensification of its efforts over the past several years 
Implementation of an observation, information management and alert system on climate 
risks in Cameroon, and through initiatives such as the increasing the use of ICTs in the fight 
against climate catastrophes: floods, earthquakes, droughts, thunderstorms, dry mist, rising 
sea levels.

Republic of 
Armenia

Ministry of Transport and Communication

The Climate Change information and developments in the country are accessible through 
the special portal of the Climate Change Information Center: http://www.nature-ic.am. 
The GHG inventory of Armenia is developed using the IPCC software and is accessible from 
above mentioned web-site and from http://www.unfccc.int. The energy using appliances 
labelling policy is considered as important market tool in the Energy saving and renewable 
energy policy of the country.

http://www.nature-ic.am/
http://www.unfccc.int/
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Country Entity

Republic of 
Kazakhstan

Communication, Informatization and Information Committee

Yes. Climate change issues are included in the Strategic Plan of Kazakhstan’s Ministry of 
Energy for 2014-2018 (ensuring Kazakhstan’s transition to low-carbon development and a 
“green economy”). Important steps are being taken to develop renewable energy sources. 
In 2013, the Law regarding amendments and additions to certain legislative enactments of 
the Republic of Kazakhstan regarding support for the use of renewable energy sources. This 
has involved development of a number of legal texts. By 2020 the total volume of emissions 
in the electrical energy sector should not exceed that of 2012. Use of ICTs is planned in con-
nection with maintaining a register of enterprises according to greenhouse gas emissions 
and a register of enterprises for participation in carbon trading.

State of 
Palestine

Ministry of Telecommunications & Information Technology

A national climate change strategy and plan exists, covering 12 fundamental sectors; among 
these is the infrastructure sector, under which telecommunications and information tech-
nology is included.

Belize Public Utilities Commission (PUC)

To “support the people of the Caribbean as they address the impact of climate variabil-
ity and change on all aspects of economic development through the provision of timely 
forecasts and analyses of potentially hazardous impacts of both natural and man-induced 
climatic changes on the environment, and the development of special programmes which 
create opportunities for sustainable development.”

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

The National Policy on Climate Change (NPCC) formalizes the voluntary commitment of Brazil 
to the United Nations Framework Convention on Climate Change to reduce greenhouse gas 
emissions between 36.1 % and 38.9 % of projected emissions 2020. it was instituted in 2009 
by Law No. 12.187, seeking to ensure that economic and social development contribute 
to the global climate system protection. In Brazil it was created the Interministerial Com-
mission on Global Climate Change (CIMGC), which is the Designated National Authority for 
approving projects under the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol.

Q2	 Does	your	government	(or	company)	have	current	actions	in	terms	of	adaptation	to	
climate	change?

Note: Adaptation involves taking action to cope with the effects of climate change at the local or 
country level. ICTs can greatly support this action. Examples include remote sensing to gather climate 
data, dissemination of information such as sea-level forecasts, and impact minimization measures 
such as building on higher ground with respect to the sea level. ICT infrastructure is already used to 
warn of natural disasters such as earthquakes and tidal waves. Additional or new ICT infrastructure 
and services may be needed to help deal with problems such as water and food shortage, etc., arising 
from extreme climate conditions.
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There were slightly fewer answers than in 2011 stating that they have adaptation policies (74% vs 80%).

It was then asked “If no, do you intend to propose adaptation measures to climate change in the 
future?” 71% of the answers indicated intention to propose adaptation measures.

Q3	 Have	you	estimated	the	global	ICT	footprint	in	your	country,	in	terms	of	greenhouse	gas	
(GHG)	emissions?

Note: The ICT industry has for a long time been focused on delivering productivity enhancements in 
and through its products and solutions. Energy efficiency has only recently become a critical issue: 
in some countries, energy consumption of ICT is now more than 13 per cent. It is estimated that the 
ICT industry accounts for approximately 2.5 per cent of global CO2 emissions.

There were fewer answers than in 2011 (21% vs 30%) indicating that they had estimated global ICT 
footprint in their countries.

If yes, it was asked “what measures are you taking to reduce your GHG ICT footprint?” The following 
answers were provided:

Country Entity

State of Israel ATDI (France)

Also more efficient transformers.

United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern 
Ireland

GSM Association, International

NIL

State of Israel Ministry of Environmental Protection

Partially – An estimate from 2011 states that more efficient stand-by modes could 
reduce emissions by 0.186 MtCO2eq in the domestic sector and 0.14 MtCO2eq in the 
governmental sector.

Republic of the 
Sudan

National Telecommunications Corporation (NTC)

– Use of bioenergy and alternative energy;

– Participation in infrastructure and reducing quantity of energy used;

– Establishing shared data centres using cloud computing.

Republic of 
Kazakhstan

Communication, Informatization and Information Committee

No. The ICT footprint in Kazakhstan needs to be estimated in the form of greenhouse gas 
emissions and the telecommunication companies contributing to that footprint must be 
identified.
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Country Entity

Federative 
Republic of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

According to Decree No. 7.390 / 2010, which regulates the National Policy on Climate 
Change (NPCC), the baseline greenhouse gas emissions for 2020 was estimated at 3,236 
Gt CO2 – eq. Therefore, the corresponding absolute reduction was made between 1 168 
Gt CO2 – eq and 1,259 Gt CO2 – eq, 36.1 % and 38.9 % reduction, respectively. To assist 
in achieving the reduction targets, the law also stipulates the development of sectoral 
mitigation and adaptation plans at the local, regional and national levels.

If no, it was asked “what are your plans for the future?” The following answers were provided:

Country Entity

Chile SERMECOOP

Unofficial translation: Establish a policy with clearly defined regulations in this regard 
for 2016.

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland

GSM Association, International

NIL

Eastern Republic of 
Uruguay

Universidad de Montevideo

Unofficial translation: The government has indicated that the issue of measuring the 
carbon footprint will be studied.

In our university, one objective that we consider is the possibility for the measurement 
of the carbon footprint in both undergraduate and postgraduate projects.

Arab Republic of 
Egypt

Ministry of Communications and Information Technology (MCIT)

Develop ICT carbon footprint.

Republic of Korea Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP)

Assess the achievements on GHG emission reduction using technological innovation 
by each sector.

Democratic Repub-
lic of the Congo

Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunication

Unofficial translation: Our project is to equip us with the tools to assess the global 
carbon footprint.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications

Unofficial translation:

– Conduct a study to assess the overall carbon footprint of ICTs (in terms of green-
house gas emissions) in Cameroon and mainly in large cities;

– Consider raising awareness of the carbon footprint of ICT in Cameroon;

– Drafting a national strategy / plan to reduce GHG emissions from ICTs in Cameroon;

– Strengthening human capacity building and technology transfer for GHG assess-
ment and reduction through ICTs.

Republic of 
Colombia

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Unofficial translation: Carry out a quantification of the greenhouse gas emissions by 
using ICTs in Colombia.

This is expected to be done jointly by the Ministry of Information Technology and 
Telecommunications MINTIC and the Ministry of Environment and Sustainable Devel-
opment (Deputy Management of Climate Change).
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Country Entity

State of Palestine Ministry of Telecommunications & Information Technology

Determination of emissions of greenhouse gases to be expanded to include other 
sectors.

Note that we have made a general estimate of greenhouse gas emissions in the energy 
sector, which includes the energy consumed by the ICT sector.

Plurinational State 
of Bolivia

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Viceministerio de Telecomunicaciones

Unofficial translation: Conduct a study of greenhouse gas emissions from the tele-
communications sector.

Federative Republic 
of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

N/A

Q4	 Are	you	aware	of	“green”	ICT	initiative	which	would	provide	better	design	and	energy	
consumption?

There were many fewer answers than in 2011 (28% vs 63%) indicating awareness of “green” ICT 
initiative.

In case these ICT initiatives are regional initiatives, the following details and the level of implementation 
of these initiatives in the countries were provided:

Country Entity

Chile SERMECOOP

Unofficial translation: Initiatives at the level of the organization, taking into account the 
corporate and national strategic guidelines.

Eastern Repub-
lic of Uruguay

Universidad de Montevideo

Unofficial translation: In our country there is not a joint effort, there are only a few initia-
tives aligned with green ICTs.

State of Israel Ministry of Environmental Protection

According to a Government Resolution, the Governmental Procurement Administration 
incorporates energy efficiency criteria (Energy Star label) in all its ICT tenders. These ten-
ders are used also by local authorities and other public organizations
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Country Entity

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

This is not a Regional Initiative for the Americas. Although this, according to the Inter-
ministerial Commission on Global Climate Change Activity Report 2013-2014 (CIMGC) on 
December 31, 2014 Brazil had a total of 416 project activities approved by CIMGC, with 
333 already registered the Executive Board of the Clean Development Mechanism, equiv-
alent amount to 4.4% of the global total, ranking 3rd in the world ranking in number of 
registered project activities.

Geographically, the projects are distributed heterogeneously the national territory, which 
has five official regions of Brazil. It is noted clearly that the distribution of activities reflects 
characteristics physical and socioeconomic regions.

The Southeast Region has 139 projects, with a predominance of Biogas activities (32) 
Landfill gas (31), Hydro (26) and Energy Biomass (25). Furthermore, the region has all the 
designs Substitution Fossil Fuel (9), of Use and Heat Recovery (4) Substitution for SF6 (1) 
and Solar Energy (1), and 80% of N2O destruction projects (4).

The South region has 83 projects, with a predominance of Hidroeletrecidade (34), fol-
lowed by activities Biogas (17), Wind Power Plants (11) and Energy Biomass (10). 

The Northeast It reached the record of 59 projects with a total area of wind farms (43) fol-
lowed by Landfill Gas Project (7) and Biogas (3). The region The Midwest, with 63 projects 
presented predominance of Biogas projects (29) and Hydro (28). Finally, the North region 
of Brazil, with only 17 Clean Development Mechanism projects that took advantage of its 
water resources to record nine Hydroelectric projects.

In case these ICT initiatives are regional initiatives, the following details and the level of implementation 
of these initiatives in the countries were provided:

Country Entity

Eastern Repub-
lic of Uruguay

Universidad de Montevideo

Unofficial translation: It is not at any status.

Arab Republic 
of Egypt

Ministry of Communications and Information Technology (MCIT)

Sustainable development goals.

Republic of  the 
Sudan

National Telecommunications Corporation (NTC)

Yes, they are global initiatives, the outputs of which are adopted by the Sudan for grad-
ual implementation; currently at the stage of planning, standardization and determining 
methods of implementation.

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

Registered Brazilian projects are distributed in 15 types, which can be grouped into eight 
sectoral scopes. Among the types of Clean Development Mechanism projects developed 
in Brazil are Hydroelectric projects, Wind, Biogas, Landfill Gas, Biomass Energy, Replace-
ment Fossil Fuel, Methane Avoided, Oxide Decomposition Nitrous (N2O), of Use and Heat 
Recovery, Reforestation and Afforestation of Other Renewable Energy (Solar Photovoltaic) 
of Energy efficiency, Sulfur hexafluoride Replacement (SF6), Reduction and Replacement 
perfluorocarbons (PFCs) and replacement of fossil origin CO2 Industrial Use or Mineral 
CO2 by renewable sources.

The breakdown of the number of Brazilian projects of Clean Development Mechanism 
registered annually until December 2014, is as follows: hydroelectric projects, includ-
ing micro plants (CGHs), small plants (SHP) and large plants (HPPs), representing 27.0% 
of total Brazilian projects. In addition, following the biogas use projects, accounting for 
19.2%, the wind farm projects, representing 16.2%, landfill gas projects, representing 15% 
projects using biomass energy, representing 12.3%, the fossil fuel replacement projects, 
representing 2.4% and methane avoidance projects, representing 2.4%. Such projects 
together represent 94.9% of the total portfolio in Brazil.
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Q5	 Do	you	have	severe	weather	conditions	in	your	rural/remote	regions?

The question had not been asked in a comparable manner in 2011. 68% of the 2016 answers indicated 
having severe weather conditions in their rural/remote regions.

Q6	 Is	your	administration	using	any	Systems	and	Applications	of	ICT	to	adapt	to	climate	
change?

There were about the same number of answers than in 2011 (58% vs 60%) stating that administration 
is using any Systems and Applications of ICT to adapt to climate change. 

It was then asked to specify in which area and the type of system and application used. The answers 
are reported in the following figure:
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Q7	 What	ICT	services	would	enable	communities	to	better	adapt	to	climate	change?	(One	
example	could	be	automated	text	messages	to	communities	about	water	shortage	and	emergency	
water	supply,	etc.)

The following answers were provided:

Country Entity

Republic of the 
Sudan

National Telecommunications Corporation (NTC)

Mobile telephone services.

Various means of communication.

Republic of Korea Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP)

SMS services to communities when issuing a fine dust warning.

Republic of Mali Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC

Unofficial translation: Sending automated text messages, websites, radio and TV news, 
climate change websites.

Democratic Repub-
lic of the Congo

Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications

Unofficial translation: SMS, social networks, call center.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications

SMS, telephone, television, radio, fax, réseaux sociaux.

Belize Public Utilities Commission (PUC)

Natural disaster warnings and updates.

Federative Republic 
of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

Due to the use of the Internet and social networks to increase the populations of 
urban and rural areas , we suggest the adoption of communications mechanisms 
associated with the Internet, such as social and Apps communication networks (like 
WhatsApp) and others.

Plurinational State 
of Bolivia 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios Y Vivienda Viceministerio de Telecomunicaciones

Unofficial translation: Voice and data telecommunication services.

Republic of 
Armenia

Ministry of Transport and Communication

The SMS information on extreme weather and road conditions is already applied in 
Armenia. The water shortage information also can be important for advance actions 
on proper management of available resources. Kazakhstan Communication, Informa-
tization and Information Committee (Kazakhstan) Sending out alerts on such threats 
via mobile phones.

State of Palestine Ministry of Telecommunications & Information Technology

SMS, text messaging, social media sites, websites of relevant enterprises, TV and radio 
broadcasts.
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Country Entity

Arab Republic of 
Egypt

Ministry of Communications and Information Technology (MCIT)

In 1987 expert system technology was identified as an appropriate technology to speed 
up agricultural desert development in Egypt. The Central Laboratory for Agricultural 
Expert Systems (CLAES) has been established for agriculture management. It is domain 
independent and can be used with any commodity. CALES consists of three separate 
modules: an executive, a scheduler, and an expert system shell. In 1991, serious efforts 
have been started in Egypt to develop crop management expert systems for different 
crops. A prototype for an expert system for cucumber seedlings productions has been 
developed. This prototype has six functions: seeds cultivation, media preparation, 
control environmental growth factors, diagnosis, treatment, and protection.

State of Israel ATDI (France)

Sensors to indicate water wastes and remote readings of water meters

Chile SERMECOOP

Unofficial translation: Intensive use of sending messages and testimonies in social net-
works (Facebook, Twitter, Youtube, etc.). Develop a game or competition on social 
networks (with access from mobile devices), and compete by using several notifica-
tions of actions to mitigate climate change.

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland

GSM Association (International)

See our Mobile for Development activities: 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/.

Eastern Republic of 
Uruguay

Universidad de Montevideo

Unofficial translation: SMS, data collection systems for sensors, big data management 
and emergency communications of preference.

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
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Country Entity

Republic of 
Colombia

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Unofficial translation: 

– Improve hardware and software as well as interoperability between national and 
sectoral information systems that allow the automatic transmission of data (hydro-
meteorological, energy consumption, sectoral statistics, watershed status, etc.) 
that allow the country to have efficient and useful systems for decision-making in 
order to face of climate change.

– Improvement of the data transmission technologies of hydrometeorological and 
oceanographic stations.

– Generate technological and human capacity for the management of geographic 
data that allow to improve the quality of the analysis on vulnerability, risk and 
adaptation.

– Generate early warning systems for agriculture, energy sector, etc.

– Develop Apps and information tools to present the information to the public more 
efficiently.

– Policies (and materialization) of open data that allow the government to better 
access geographical information, satellite images, remote sensors, etc. in order to 
improve the level of knowledge of vulnerability in the territory.

– Technological strengthening of the entities generating information and the Envi-
ronmental Information System at national level, as well as local entities that must 
use the information to influence the generation of local policies, development 
strategies, project.

– Social ownership of knowledge on adaptation to climate change.

– Improve diffusion through different audiovisual media, radio, massive networks.

– Improve knowledge of the regions to design more appropriate strategies.

– Access to cartography generated by different actors (i.e. mapatons).
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Q8	 What	specific	technologies	or	standards	for	ICT	equipment	are	used	by	your	
administration	to	gather	data	to	monitor	climate	change?	Please	select	those	that	are	
applicable:

Answers are illustrated in the following figure, where it appears that Satellite systems are the most 
used (52% of the answers), followed by terrestrial systems (26%).

Q9	 What	technologies	and/or	standards	could	enhance	the	gathering	of	data/information	
about	climate	change	for	your	administration?

The following answers were provided:

Country Entity

State of Israel ATDI France

Israel enforces sharing of cellular sites by different operators 

Chile SERMECOOP

Unofficial translation: A formal policy, which defines the role, the responsibility, the attri-
butions and resources. So far these are the actions taken at an informal level.

Republic of  the 
Sudan

National Telecommunications Corporation (NTC)

Communications technology and information technology

Republic of Korea Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP)

Developing a Geostationary Satellite (GSS) for climate and environmental predictions

Republic of Mali Stations, des Observatoires etc.

Democratic 
Republic of the 
Congo

Systèmes à satellite.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications

Unofficial translation: Satellite systems; Earth systems (fixed and mobile) and submarine 
system.
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Country Entity

Republic of 
Colombia

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Unofficial translation:

– Greater access to satellite information;

– Remote sensors;

– Open data in all national and local entities;

– Geographic information systems (capacity, management, use of open data);

– Information systems (hardware and software) that allow the use of geographic and 
alphanumeric data efficiently and safely;

– Interoperability of existing systems and subsystems;

– Accessible modelling tools and training for their management;

– Improvement of hydrometeorological and oceanographic stations in data 
transmission;

– Technological capacity of national and local entities in data management.

Republic of 
Armenia

Ministry of Transport and Communication

Expansion of the network automated hydrometriological observation stations, improved 
of the affordable systems for the assessment of the snow cover in mountainous areas 
for prediction of water resources and flood alarming. The water level measurement in 
reservoirs in real time for better planning.

State of Palestine Ministry of Telecommunications & Information Technology

Advanced weather monitoring network; Time series of high-precision remote sensing 
satellite images.

Belize High altitude platforms.

Federative 
Republic of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

Terrestrial radio systems (private networks), terrestrial cellular systems and satellite 
broadcasting.
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Q10	 What	information	communication	technologies	and	standards	are	used	by	your	
administration	to	disseminate	information	about	climate	change	to	those	who	need	it	(e.g.	in	
broadcast,	Satellite	systems)?	

Answers are illustrated in the following figure. Terrestrial systems still represent about 70% of the 
answers regarding technologies and standards used by administrations to disseminate information 
about climate change.

Q11	 What	technologies	and/or	standards	could	enhance	the	dissemination	of	information	
about	climate	change	to	those	who	need	it?

Answers are illustrated in the following figure. Public cellular was the most often quoted (30%), 
followed by Public broadcasting and Newspaper.
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Q12	 Access	to	information	is	important	for	communities	needing	to	adapt	to	climate	
change.	What	are	the	challenges	to	deploying	Telecommunication	infrastructure	in	rural/
remote	areas	in	your	region?	Please	indicate	those	that	affect	you	most	from	the	following	
examples:

As shown in the following figure, there were many challenges to deploying Telecommunication 
infrastructure in rural/remote areas, almost all equally important. These challenges included Average 
revenue per user, Access to electricity, Accessibility and transportation, Access to signal coverage of 
radiocommunications or fixed access, Population scarce or scattered.

Further information was provided as follows:

Country Entity

Chile SERMECOOP

Unofficial translation: Not having the necessary electrical energy, the culture of the 
population.

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland

GSM Association, International

See our Mobile for Development activities: 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/.

Sudan National Telecommunications Corporation (NTC)

The US economic boycott on systems, equipment, devices and spare parts.

Democratic Repub-
lic of the Congo

Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (A.R.P.T.C.)

Unofficial translation: Lack of road infrastructure to access rural and remote areas and 
insufficient deployment and/or lack of electricity distribution network

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications

Unofficial translation: The main obstacles found are:

– Access to electricity: it is not only that the network is not extended but also the 
power cuts are frequent.

– Access to radio signal or fixed access: rugged terrain.

– Accessibility and transport: low density of the transport network.

– Natural hazards: high frequency of natural disasters due to climate events.

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
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Country Entity

Republic of 
Armenia

Ministry of Transport and Communication

Because of the factors/challenges mentioned above, possible investments by private 
operators in telecommunication projects in rural/remote areas are less cost-effective 
and require longer payback periods than similar investments in urban areas 

State of Palestine Ministry of Telecommunications & Information Technology

Other challenges include the presence of military occupation, resulting in lack of con-
trol over territory and of full control over crossing points and imports

Plurinational State 
of Bolivia

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Viceministerio de Telecomunicaciones

Unofficial translation: Municipal authorization for the installation of towers, supports 
of antennas and telecommunications networks. Installation of telecommunication 
infrastructures in national protected areas. Opposition of some people in urban areas.

Brazil Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

Brazil is a country with vast territory, where geographical, economic, social and envi-
ronmental conditions are very different. Overcome the differences and difficulties 
of this reality, especially those related to access to information for people in remote 
areas, it is a major challenge for the national strategy related to climate change. 

Q13	 What	 primary	 and	 backup	 energy	 sources	 are	 available	 in	 your	 rural/remote 
areas?

As evidenced in the following figure, solar was the most often quoted (24%), followed by Hydro and 
Gas (18%). Diesel was 16% of the quotes.
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Q14	 What	types	of	broadcasting/telecom/mobile	systems	are	needed	to	allow	enhanced	
access	to	information	concerning	climate	change	or	extreme	weather	events	in	rural/remote	
regions?

SMS and Broadcasting were the most often quoted (23%), followed by mobile data and voice

Further information was provided as follows:

Country Entity

Chile SERMECOOP

Unofficial translation: electric energy.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications

Unofficial translation: Fax.

Republic of 
Colombia

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Unofficial translation: Television.
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Country Entity

United States 
of America

U.S. Department of State, Bureau of Economic, and Business Affairs Communication and 
Information Policy, Multilateral Affairs

Some examples of systems in the United States for extreme weather events or other 
emergency alerts:

Emergency Alert System (EAS): The Emergency Alert System (EAS) is a national public 
warning system that requires broadcasters, cable television systems, wireless cable sys-
tems, Satellite Digital Audio Radio Service (SDARS) providers, and Direct Broadcast Satellite 
(DBS) providers to provide the communications capability to the President to address the 
American public during a national emergency. 

Additionally, EAS equipment can directly monitor the National Weather Service for local 
weather and other emergency alerts, which local broadcast stations, cable systems, and 
other EAS participants can then rebroadcast, providing an almost immediate relay of local 
emergency messages to the public.

Wireless Emergency Alerts (WEA): WEA is a public safety system that allows customers 
who own certain wireless phones and other enabled mobile devices to receive geographi-
cally-targeted, text-like messages alerting them of imminent threats to safety in their area. 
The technology ensures that emergency alerts will not get stuck in highly congested areas, 
which can happen with standard mobile voice and texting services. Wireless companies 
volunteer to participate in WEA. 

WEA enables government officials to target emergency alerts to specific geographic areas 
through cell towers that broadcast the emergency alerts for reception by WEA-enabled 
mobile devices.

The alerts from authenticated public safety officials are sent through the Federal Emer-
gency Management Agency’s (FEMA’s) Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS) 
to participating wireless carriers, which then push the alerts from cell towers to mobile 
devices in the affected area. The alerts appear like text messages on mobile devices.

Both EAS and WEA are part of FEMA’s IPAWS, which is a modernization and integration of 
the nation’s alert and warning infrastructure. IPAWS provides public safety officials with an 
effective way to alert and warn the public about serious emergencies using the EAS, WEA 
and other public alerting systems from a single interface.

Q15	 What	are	the	educational	means	in	rural/remote	regions	to	train	individuals	for	the	use	
of	ICTs	for	adaptation	to	climate	change?

The following answers were received:

Country Entity

Chile SERMECOOP

Unofficial translation: There are several possibilities, but a good motivation is 
required, based on the advantages and/or benefits for them to adapt themselves to 
those effects. Given the culture of these areas it is not useful to talk about benefits for 
the country and/or the world.

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland

GSM Association (International)

See our Mobile for Development activities:  
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/.

Republic of 
Uruguay

Universidad de Montevideo

Unofficial translation: Rare or none.

Republic of the 
Sudan

National Telecommunications Corporation (NTC)

– Universal access services.

– Awareness-raising and educational campaigns.

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
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Country Entity

Republic of Korea Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP)

Providing necessary facilities.

Republic of Mali Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC e (Mali) 
Unofficial translation: Existence of strategy documents, existence of technical services 
of the State, NGOs etc.

Democratic Repub-
lic of the Congo

Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (Dem. Rep. of the 
Congo) 

Unofficial translation:

– Installation of telecenters for the community;

– Churches;

– Schools.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications

Unofficial translation: seminars; broadcasts/community radio and television; aware-
ness campaigns; associations and religious networks; written materials (leaflets, 
posters, banners, technical sheets…).

Republic of 
Colombia

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Unofficial translation: There are good possibilities to the extent that strategies are 
designed taking into account the local needs and conditions of vulnerability and 
having a component of social ownership. In Colombia, we have worked on some pilot 
projects of this type from which important lessons have been learned. In addition, it 
would be necessary to ensure the coverage of data networks in such remote areas 
and the capacity of national and local institutions to generate the necessary data in a 
sustainable manner over time.

Republic of 
Armenia

Ministry of Transport and Communication

E-Learning tools, booklets, leaflets, etc.

State of Palestine Ministry of Telecommunications & Information Technology

Educational and training workshops; Instructional materials (leaflets, compact discs).

Plurinational State 
of Bolivia 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Viceministerio de Telecomunicaciones

Unofficial translation: The training should be carried out by the Plurinational Authority 
of Mother Earth [Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra] under the Ministry of 
Environment and Water as the head of sector on the issue of climate change.

Federative Republic 
of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

As already mentioned, Brazil is a country with vast territory, where geographical, eco-
nomic, social and environmental conditions are very different. In rural / remote areas, 
educational facilities are also very different, but we believe that the recent spread of 
modern media (such as Internet, mobile and social networks) is presented as a viable 
option to be used as appropriate educational means.
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Q16	 Some	systems	are	specifically	developed	for	developing	countries;	most	of	them	
have	some	features	that	are	not	essential	enough	to	justify	their	cost	and/or	lack	the	required	
specification	to	meet	the	existing	conditions	in	developing	countries.	What	are	the	conditions	
requiring	specific	features	that	are	essential	in	rural/remote	regions	in	your	country?

Heat was the most often quoted condition (31%), followed by Humidity (25%) and Wind (23%).
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Annex 2: List of contributions received for Question 6/2 during study 
period 2014‑2017
The contributions received for consideration by Question 6/2 are listed below.

Question	6/2	contributions	for	Rapporteur	Group	and	Study	Group	meetings

Web Received Source Title

2/466 
+Ann.1

2017-03-23 Argentine Republic Pursuing UN Sustainable Development Goals through 
IoT for irrigation systems

2/443 2017-01-19 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Report of the Rapporteur Group meeting on Question 
6/2, Geneva, 19 January 2017

2/418 
[OR]

2017-02-17 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Final Report for Question 6/2

RGQ/237 
+ Ann.1

2016-12-22 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Proposed Annex 1 to Question 6/2 final report

RGQ/232 2016-12-08 BDT Focal Point for 
Question 6/2

ITU-D activities on ICTs and climate change

RGQ/223 2016-11-29 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Proposed text for clause 2.3 on submarine systems for 
climate change monitoring

RGQ/222 2016-11-29 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Proposed text for clause 2.1 on terrestrial systems for 
climate change monitoring

RGQ/214

[OR]

2016-11-25 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Draft Final Report for Question 6/2

2/372 2016-09-13 Telecommunication 
Development Bureau

Overview of input received through the ITU-D Study 
Group 2 consolidated survey for Questions 6/2, 7/2 
and 8/2

2/363 2016-09-13 France Proposed revision of report on question 6/2 on ICT and 
climate change

2/356 2016-09-07 Qualcomm, Inc. India - Stove Trace Case Study

2/336 2016-08-09 The ITU Association of 
Japan

Proposal for recycling method of lead acid battery

2/331 
(Rev.1)

2016-08-12 Alcatel-Lucent 
France, Nokia Sie-
mens Networks 
GmbH & Co. KG

Revised outline of output report for Question 6/2 - Sec-
tion 4

2/327 2016-08-12 BDT Focal Point for 
Question 6/2

ITU-D activities on the ICTs and Climate Change

2/324 2016-08-11 Nokia Siemens Net-
works GmbH & Co. 
KG,Alcatel-Lucent 
France

Revised outline of output report for Question 6/2

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0466
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0443
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0418
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0237/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0232/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0223/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0222/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0214/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0372
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0363
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0356
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0336
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0331
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0327
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0324
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Web Received Source Title

2/275 2016-06-29 Orange (France) Utilisation de l’énergie solaire pour les réseaux mobiles 
des pays en développement

2/267

[OR] 

2016-04-27 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Draft Question 6/2 report following the 25 April 2016 
Q6/2 meeting

2/262 2016-04-25 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on Question 
6/2, Geneva, 25 April 2016

RGQ/167 2016-04-26 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Working document: draft Question 6/2 report follow-
ing the 25 April 2016 Q6/2 meeting

RGQ/165 
+Ann.1

2016-04-25 France COP21 - Résultats et prochaines étapes

RGQ/160 2016-04-08 France Proposal for the Question 6/2 output report

RGQ/154 2016-04-05 United States of 
America

Proposed revision of clause 1 of the Q6/2 report

RGQ/153 2016-04-05 United States of 
America

Proposed editorial revision of clause 2.2 of the Q6/2

RGQ/152 2016-04-05 United States of 
America

Proposed text for clause 2.4 of the Q6/2 report

RGQ/151 2016-04-05 BDT Focal Point for 
Question 6/2

ITU-D activities on the ICTs and Climate Change

RGQ/134 2016-03-30 Orange Utilisation de l’énergie solaire pour les réseaux des 
pays en développement

RGQ/109 2016-03-02 France Réduire la consommation énergétique des TIC

2/248 2015-09-14 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Outline of output report for Question 6/2

2/226 2015-08-19 Democratic Republic 
of the Congo

Initiatives internationales sur les changements 
climatiques

2/195 2015-07-26 United States of 
America

Proposed initial text for clause 2.2 of the Q6/2 report

2/194 2015-07-26 United States of 
America

Comments on the draft outline of the Q6/2 report

2/168 2015-07-22 BDT Focal Point for 
Question 6/2

ITU-D activities on the ICTs and Climate Change

2/162 2015-07-21 France Eléments scientifiques sur le changement climatique

2/161 2015-07-21 France The connected and sustainable city

2/152 2015-07-06 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Draft Questionnaire on ICT and Climate Change

2/151 2015-07-06 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Draft table of contents for Question 6/2: ICT and cli-
mate change

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0275
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0267
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0262
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0167
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0165
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0160
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0154
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0153
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0152
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0151
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0134
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0109
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0248
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0226
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0195
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0194
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0168
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0162
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0161
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0152
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0151
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Web Received Source Title

2/138 2015-05-08 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Report of the Rapporteur Group Meeting on Question 
6/2, Geneva, 28 April 2015

RGQ/68 2015-04-14 KDDI Corporation Mobile base stations with tribrid electric control 
technology

RGQ/53 
Rev.1

2015-03-21 France Éléments scientifiques sur le changement climatique

RGQ/49 2015-03-12 BDT Focal Point for 
Question 6/2

ITU-D activities on ICTs and climate change? Trends in 
telecommunication reform 2010 Chapter on climate 
change

RGQ/39 2015-03-11 BDT Focal Point for 
Question 6/2

ITU-D activities on the ICTs and climate change

RGQ/10 2014-12-15 Rapporteur for Ques-
tion 6/2

Draft work plan for Question 6/2

2/89 2014-09-09 General Secretariat WSIS Stocktaking: Success stories

2/87 2014-09-08 General Secretariat Report on WSIS Stocktaking 2014

2/85 2014-09-08 Alcatel-Lucent France Proposal for initial work plan for Question 6/2

2/47 2014-08-14 BDT Focal Point for 
Question 6/2

Work of ITU in the area of ICTs and Climate Change

2/33 2014-08-04 Telecommunica-
tion Standardization 
Bureau

Executive summary of the Working Party 3 of ITU-T 
Study Group 5 meeting (Geneva, 19-23 May 2014)

2/32 2014-08-04 Telecommunica-
tion Standardization 
Bureau

Executive summary of the ITU-T Study Group 5 meet-
ing (Lima, 2-13 December 2013)

2/31 2014-08-04 Telecommunica-
tion Standardization 
Bureau

ITU-T activities on ICTs, the environment and climate 
change

Liaison	Statements

Web Received Source Title

1/272 2016-05-18 ITU-T Study Group 5 Liaison statement from ITU-T Study Group 5 to ITU-D 
Study 1 and 2 on updates on ITU-T SG 5 activities rele-
vant to ITU-D study groups

1/268 2016-04-11 ITU-R Working Party 
7C

Liaison Statement from ITU-R Working Party 7C to 
ITU-D SG2 on Response on ICT and climate change

RGQ/87 2015-11-24 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T SG5 to ITU-D SG2 on 
ITU-D SG2 Q6/2 work for the 2014-2017 study period

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0138
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0068
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0053
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0049
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0039
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0010
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0089
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0087
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0085
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0047
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0033
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0032
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0031
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0272
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0268
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0087
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Web Received Source Title

RGQ/33 2015-03-03 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to ITU-D 
Study Group 2 on the Executive Summary of the ITU-T 
Study Group 5 Meeting

RGQ/21 2015-02-09 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T Study Group 5 to ITU-D 
Study Group 2 Question 6/2 on Inviting ITU-D Study 
Group 2 Question 6 to provide information to Ques-
tion 15/5 “ICTs and adaptation to the effects of climate 
change” with respect to work item: Recommendation 
ITU-T L.1500 Supplement on Adaptation

_______________

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0033
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0021


(ITU)االتحاد الدولي لالتصاالت 
(BDT)تنمية االتصاالتمكتب 
مديرالمكتب

Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 – Switzerland 
Email: bdtdirector@itu.int
Tel.:   +41 22 730 5035/5435
Fax:   +41 22 730 5484

ورئيس دائرة اإلدارة نائب المدير
DDR)( وتنسيق العمليات

ةدائرة البنية التحتية والبيئة التمكيني
(IEE)والتطبيقات اإللكترونية

(PKM) المشاريع وإدارة المعرفةدائرة  (IP)دائرة االبتكارات والشراكات

Email: bdtdeputydir@itu.int
Tel.:   +41 22 730 5784 
Fax:   +41 22 730 5484

Email: bdtiee@itu.int
Tel.:   +41 22 730 5421 
Fax:   +41 22 730 5484

Email: bdtip@itu.int
Tel.:   +41 22 730 5900 
Fax:   +41 22 730 5484

Email: bdtpkm@itu.int 
Tel.:   +41 22 730 5447 
Fax:   +41 22 730 5484

إفريقيا
زميبابويالسنغالالكامريونإثيوبيا

لالحتاد اإلقليمي املكتب
P.O. Box 60 005 
Gambia Rd., Leghar ETC Building 
3rd floor 
Addis Ababa – Ethiopia 

لالحتاد املنطقة مكتب
Immeuble CAMPOST, 3e étage 
Boulevard du 20 mai 
Boîte postale 11017 
Yaoundé – Cameroun  

لالحتاد املنطقة مكتب
8, Route du Méridien 
Immeuble Rokhaya 
B.P. 29471 Dakar-Yoff 
Dakar – Sénégal  

مكتب املنطقة لالحتاد
TelOne Centre for Learning 
Corner Samora Machel and  
Hampton Road 
P.O. Box BE 792 Belvedere  
Harare – Zimbabwe  

Email: ituaddis@itu.int
Tel.:   +251 11 551 4977 
Tel.:   +251 11 551 4855 
Tel.:   +251 11 551 8328 
Fax:   +251 11 551 7299

Email: itu-yaounde@itu.int
Tel.:   + 237 22 22 9292 
Tel.:   + 237 22 22 9291 
Fax:   + 237 22 22 9297

Email: itu-dakar@itu.int
Tel.:   +221 33 859 7010 
Tel.:   +221 33 859 7021 
Fax:   +221 33 868 6386

Email: itu-harare@itu.int  
Tel.:   +263 4 77 5939 
Tel.:   +263 4 77 5941 
Fax:   +263 4 77 1257

األمريكتان
هندوراسشيليبربادوسالربازيل

لالحتاد اإلقليمي املكتب
SAUS Quadra 06, Bloco “E” 
10º  andar,  Ala Sul 
Ed. Luis Eduardo Magalhães  (Anatel)  
70070-940  Brasilia, DF – Brazil  

لالحتاد املنطقة مكتب
United Nations House 
Marine Gardens 
Hastings, Christ Church 
P.O. Box 1047 
Bridgetown – Barbados 

لالحتاد املنطقة مكتب
Oficina de Representación de Área 
Merced 753, Piso 4 
Casilla 50484, Plaza de Armas 
Santiago de Chile – Chile 

مكتب املنطقة لالحتاد
Oficina de Representación de Área 
Colonia Palmira, Avenida Brasil 
Ed. COMTELCA/UIT, 4.º piso 
P.O. Box 976 
Tegucigalpa – Honduras 

Email: itubrasilia@itu.int
Tel.:   +55 61 2312 2730-1 
Tel.:   +55 61 2312 2733-5 
Fax:   +55 61 2312 2738

Email: itubridgetown@itu.int
Tel.:   +1 246 431 0343/4 
Fax:   +1 246 437 7403

Email: itusantiago@itu.int
Tel.:   +56 2 632 6134/6147 
Fax:   +56 2 632 6154

Email: itutegucigalpa@itu.int 
Tel.:   +504 22 201 074 
Fax:   +504 22 201 075

الدول املستقلة كومنولثاهلادئاملحيط-آسياالعربيةالدول
االحتاد الروسيإندونيسياتايالندمصر

لالحتاد اإلقليمي املكتب
Smart Village, Building B 147, 3rd floor 
Km 28 Cairo – Alexandria Desert Road 
Giza Governorate 
Cairo – Egypt   

لالحتاد اإلقليمي املكتب
Thailand Post Training Center, 5th 
floor, 
111 Chaengwattana Road, Laksi 
Bangkok 10210 – Thailand 

Mailing address
P.O. Box 178, Laksi Post Office 
Laksi, Bangkok 10210 – Thailand 

لالحتاد املنطقة مكتب
Sapta Pesona Building, 13th floor 
JI. Merdan Merdeka Barat No. 17 
Jakarta 10110 – Indonesia 

Mailing address: 
c/o UNDP – P.O. Box 2338 
Jakarta 10110 – Indonesia 

مكتب املنطقة لالحتاد
4, Building 1 
Sergiy Radonezhsky Str. 
Moscow 105120 
Russian Federation 

Mailing address: 
P.O. Box 47 – Moscow 105120 
Russian Federation  

Email: itu-ro-arabstates@itu.int
Tel.:   +202 3537 1777 
Fax:   +202 3537 1888

Email: itubangkok@itu.int
Tel.:   +66 2 575 0055 
Fax:   +66 2 575 3507

Email: itujakarta@itu.int
Tel.:   +62 21 381 3572 
Tel.:   +62 21 380 2322/2324 
Fax:   +62 21 389 05521

Email: itumoskow@itu.int 
Tel.:   +7 495 926 6070 
Fax:   +7 495 926 6073

أوروبا
سويسرا

(ITU)لالتصاالتالدويلاالحتاد
(BDT) مكتب تنمية االتصاالت

مكتب املنطقة لالحتاد
Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 – Switzerland 
Switzerland 
Email: eurregion@itu.int
Tel.:   +41 22 730 6065



ناخ
ري امل

وتغ
ت 

صاال
االت

ت و
وما

ملعل
يا ا

وج
كنول

6:ت
/2

ـــة 
ســأل

لـمـ
ا

 طبـع في سـويـسـرا
جنيف، 2017

 االتحــــاد الــــدولي لالتصــــاالت
مكـتب تنميـــــة االتصـــــاالت
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
www.itu.int

المـسـألـة 6/2

 قطاع تنمية االتصاالتالتقريـر النهائـي
لجنة الدراسات 2

 تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتغير المناخ

فترة الدراسة السادسة 
2017-2014

20
17

-2
01

4

ISBN 978-92-61-23126-2

9 7 8 9 2 6 1 2 3 1 2 6 2


	 المسألة 6/2 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ
	مقدمة
	التقارير النهائية
	جدول المحتويات
	قائمة بالجداول والأشكال
	الجدول 1: مثال لجهة مصنعة تتعقب الأداء البيئي لعملياتها
	الجدول 2: مثال لجهة مصنعة تتعقب كيفية مساعدتها للمشغلين على مواكبة النمو في حركة البيانات المتنقلة على نحو مستدام
	الجدول 3: بعض مؤشرات تغير المناخ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتكيف مع آثار تغير المناخ
	الشكل 1: اختلاف درجة الحرارة العالمية منذ 1880
	الشكل 2: متوسط مستوى سطح البحر في الفترة من 1993 إلى 2015 
	الشكل 3: التطور العالمي لمتوسط مستوى سطح البحر من القرن الثامن عشر إلى القرن الحادي والعشرين
	الشكل 4: متوسط شهري حديث لثاني أكسيد الكربون في مرصد Mauna Loa 
	الشكل 5: تركيزات جليد البحر في القطب الشمالي في سبتمبر 1979 و2003
	الشكل 6: النظام التلقائي لمراقبة السطح
	الشكل 7: تشغيل عوامات Argo
	الشكل 8: تطوّر المنافع المقدرة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القطاعات الاقتصادية
	الشكل 9: الانخفاض المحتمل في كل قطاع اقتصادي
	الشكل 10: اثنتا عشرة حالة استعمال خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	الشكل 11: مخطط لتشكيلة النظام
	الشكل 12: محطة طاقة شمسية في موقع شبكة متنقلة في السنغال

	ملخص تنفيذي
	1 الفصل 1 -	تغير المناخ
	1.1	معلومات أساسية
	1.1.1	ارتفاع درجة الحرارة
	2.1.1	الأحداث المناخية المتطرفة
	3.1.1	ارتفاع مستوى سطح البحر
	4.1.1	ارتفاع ثاني أكسيد الكريون
	5.1.1	ذوبان الجليد

	2.1	المبادرات الدولية بشأن تغير المناخ
	1.2.1	مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ
	2.2.1	الاتحاد الدولي للاتصالات وتغير المناخ
	3.2.1	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتغير المناخ
	4.2.1	المبادرات الأخرى


	2	الفصل 2 - رصد تغير المناخ
	1.2	الأنظمة الأرضية
	2.2	الأنظمة الساتلية
	3.2	الأنظمة البحرية
	4.2	أنظمة الأرصاد الجوية المحمولة جواً

	3	الفصل 3 - التخفيف من آثار تغير المناخ
	1.3	التأثيرات الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	2.3	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة
	1.2.3	الآثار البيئية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	2.2.3	مؤشرات الأداء الرئيسية لمنظمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	3.2.3	خفض استهلاك الطاقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

	3.3	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
	1.3.3	القطاعات الصناعية المعنية
	2.3.3	تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين الاستدامة
	3.3.3	حالة المدن الذكية


	4	الفصل 4 - التكيف مع تغير المناخ
	1.4	تكيف معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	1.1.4	تجربة مؤسسة KDDI في اليابان
	2.1.4	تجربة شركة أورانج (Orange) في إفريقيا

	2.4	التكيف في القطاع الصناعي
	3.4	التكيف في القطاع الزراعي

	Abbreviations and acronyms
	Annexes
	Annex 1: Country experiences on monitoring/mitigating climate change
	Annex 2: List of contributions received for Question 6/2 during study period 2014‑2017



