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االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

زيادة  إىل جانب  القاسية  املناخية  واألحداث  الواضحة  العلمية  الشواهد  دفعت  لقد 
الوعي العام بقضية تغري املناخ إىل مقدمة جدول األعمال السياسي - عامليًا وإقليميًا 
ووطنيًا. كما أن التصدي لتغري املناخ ميثل أحد األولويات الرئيسية لالحتاد الدويل 

لالتصاالت.

من  العاملية  االنبعاثات  يف   (ICT) واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مسامهة  وُتقدر 
غازات الدفيئة (GHG) بنحو 2 إىل 2,5 يف املائة كل عام. ومن املرجح زيادة هذه النسبة 
املئوية نظرًا الجتاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل االنتشار على نطاق أوسع. ويف الوقت 
ذاته، تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مركز الثقل يف جهود التصدي لتغري املناخ. وهي تعد أداة فعالة 
وشاملة ميكن أن تساعد يف احلد من هذه االنبعاثات وخفضها فيما بعد يف القطاعات االقتصادية األخرى، 
خاصًة عن طريق إدخال وتطوير أجهزة وشبكات أكثر فعالية من حيث استهالك الطاقة مع التخلص اآلمن 
من هذه األجهزة يف اية دورة حياا. وينبغي للجهود أن تركز على توفري مصادر لإلمداد بالطاقة وبطاريات 
مقيسة على حنو أكرب وأجهزة ومباين ذكية وأجهزة جديدة ذات معدل استهالك منخفض من الطاقة والقيام 
بأعمال البحوث والتطوير يف جمال استهالك الطاقة ومصادر اإلمداد بالطاقة واستعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف إدارة السفريات وعقد االجتماعات الالورقية.

واملنتسبني،  القطاعات  أعضاء  من  700 عضو  من  وأكثر  دولة عضوًا   191 تضم  عاملية  منظمة  بوصفه 
املعلومات  الوثيقة مع أعضائه لكي تكون صناعة تكنولوجيا  الدويل لالتصاالت بالشراكة  سيعمل االحتاد 

واالتصاالت حمايدة بالنسبة للمناخ.

توفري طيف  لالتصاالت على  الدويل  االحتاد  للطيف، سيعمل  العاملي  اإلطار  املسؤولة عن  اجلهة  بوصفه 
الترددات الراديوية واملوارد املدارية الالزمة للسواتل اليت تراقب املناخ وتقوم باالستشعار عن بعد بالنسبة 

لألرض.

الدويل  االحتاد  سيعمل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  للتقييس يف  بارزة  عاملية  هيئة  بوصفه 
لالتصاالت للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها وتشجيع استعمال أجهزة وشبكات أكثر فعالية يف 

استهالك الطاقة مع وضع املعايري التقنية املقابلة.

الدول  مبساعدة  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  سيقوم  املتطورة،  رسالته  ضمن  أساسية  وظيفة  وباعتبارها 
البيئية  اإلدارة  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  من  الكاملة  االستفادة  على  األعضاء 
والتنمية املستدامة وعلى استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتكيف مع آثار تغري املناخ 

والتخفيف من حدا.

تقدمي
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االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

وبوصفه وكالة متخصصة ضمن األمم املتحدة مسؤولة عن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
يتعهد االحتاد الدويل لالتصاالت على العمل مع املنظمات األخرى يف التصدي لتغري املناخ. وسيستمر االحتاد 
يف أداء دوره القيادي يف تطوير ج متكامل لدراسة العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري 
املناخ مع التركيز على القضايا الرئيسية ذات اإلطار العاملي مثل التكنولوجيا ومجع البيانات املناخية واملراقبة 

والتكيف والتخفيف.

وكعضو مسؤول يف املجتمع العاملي، سينضم االحتاد الدويل لالتصاالت إىل التزام األمم املتحدة بالوصول 
يضطلع  به،  اخلاصة  لألنشطة  وبالنسبة  أعوام.  ثالثة  مناخيًا يف غضون  حمايد  وضع  إىل  املثال  سبيل  على 

االحتاد بدور الريادة يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلفض انبعاثات غازات 
الدفيئة من خالل عقد االجتماعات الالورقية واملؤمترات االفتراضية. 
وسيتبادل االحتاد خرباته مع املؤسسات األخرى من أجل استمثال 
واالتصاالت كمكون حيوي  املعلومات  تكنولوجيا  استعمال 
يف طرائق العمل الفعالة يف استهالك الطاقة. وسيستمر االحتاد 
يف تشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز 
وتطوير األدوات العلمية والصناعية يف مجيع املجاالت، إىل 

أقصى مدى ممكن، للتصدي لتغري املناخ.

واليت ال ميكن  العامل  تواجه  اليت  التحديات  أحد  املناخ  تغري  إن 
إىل مشاركة  أدعوكم  املنطق  العاملي خسارا. ومن هذا  للمجتمع 
االحتاد الدويل لالتصاالت يف العمل لكي تكون تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت جزءًا رئيسيًا من احلل ولبناء جمتمع معلومات فعال من 

حيث استهالك الطاقة ومستدام.

الدكتور محدون إ. توريه

د. محدون إ. توريه
األمني العام
لالحتاد الدويل
لالتصاالت
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االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تلعب دورًا حامسًا يف التصدي لتغري 
املناخ من خالل خفض انبعاثات غازات الدفيئة (GHG). ومما ال شك فيه أن 
االستعمال املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشكل جزءًا من أسباب 
االحترار العاملي وهو ما يشهد عليه مئات املاليني من أجهزة احلاسوب 
وأكثر من مليار جهاز تلفزيون ال تكف مجيعها عن العمل بتاتًا يف الليل 
يف املنازل واملكاتب. ولكن ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن 
تشكل أيضًا جزءًا رئيسيًا من احلل، وذلك بسبب الدور الذي تضطلع به 

يف مراقبة تغري املناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه.

ويرجع تغري املناخ إىل عدد من األسباب املختلفة، الكثري منها ينشأ 
عن الطبيعة (مثل االختالف يف األشعة الشمسية والنشاط الربكاين). 
بيد أن تغري املناخ الناشئ عن األنشطة البشرية هو الشاغل الرئيسي نظرًا 
ألنه يؤدي إىل احترار متزايد ومتسارع لكوكب األرض نتيجة إلطالق غازات الدفيئة، اليت هي 
يف األساس انبعاثات كربونية. ويبني عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ (IPCC) التابع 
لألمم املتحدة أن االنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة قد زادت مبقدار 70 يف املائة منذ عام 1970.

وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسه (املقصود هنا االتصاالت واستعماالت أجهزة احلاسوب 
واإلنترنت مع استبعاد املرسالت واملستقبالت اإلذاعية) يساهم بنحو 2 إىل 2,5 يف املائة من انبعاثات 
غازات الدفيئة، وهو ما يعادل بالكاد 1 غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون. واملكون الرئيسي 
من هذه النسبة (40 يف املائة منها) يتمثل يف االحتياجات من الطاقة الالزمة ألجهزة احلاسوب 
أخرى  املائة  يف   23 بنحو  البيانات  مراكز  تساهم  حيث  البيانات  عرض  وشاشات  الشخصية 
(انظر الشكل 1). وتساهم االتصاالت الثابتة واملتنقلة مبا يقدر بنحو 24 يف املائة من اإلمجايل. 

ونظرًا إىل أن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنمو بوترية أسرع من القطاعات االقتصادية 
األخرى، فإن حصة هذه الصناعة من هذه االنبعاثات ميكن أن تزداد كثريًا مبرور الوقت. وبإمكان تكنولوجيا 
املتبقية من االنبعاثات  الكمية  التوصل إىل حل من أجل خفض  املعلومات واالتصاالت املساعدة يف 

العاملية اليت تبلغ 97,5 يف املائة الصادرة عن القطاعات االقتصادية األخرى.

عدة  من  املسامهة  هذه  وتأيت  العاملي.  االحترار  واالتصاالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  وتساهم 
مصادر من بينها:

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتغري املناخ
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االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

 á تزايد عدد مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (على سبيل املثال، زاد عدد اهلواتف املتنقلة 
من 145 مليونًا يف 1996 إىل أكثر من 3 مليارات يف أغسطس 2007 ويتوقع أن يصل هذا العدد إىل 4 

مليارات حبلول اية عام 2008)؛

 á ميتلك كثري من مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حاليًا أجهزة متعددة؛

) تعمل  á 3G) الزيادة املستمرة يف قدرة املعاجلة وقدرة اإلرسال (فمثًال اهلواتف املتنقلة من اجليل الثالث 
بترددات أعلى وبالتايل حتتاج إىل قدرة أكرب من هواتف اجليل الثاين)؛

 á التوجه حنو أساليب استعمال «التشغيل الدائم» والنـزوع إىل ختزين املواد القدمية بدًال من حذفها.

الشكل 1 - التوزيع املقدر من االنبعاثات العاملية من ثاين أكسيد الكربون املنبعثة 
من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 أجهزة احلاسوب الشخصية وشاشات العرض (مع استبعاد الطاقة الضمنية)، %40 
 املخدمات (مبا فيها التربيد)، %23    

  اتصاالت اخلطوط الثابتة، %15
 االتصاالت املتنقلة، %9   

 الشبكات املحلية واالتصاالت املكتبية، %7 
 الطابعات، %6 

مالحظة - ال يشمل هذا التحليل أجهزة اإلذاعة الراديوية أو أجهزة التلفزيون. ويستند إىل تقدير عاملي يعادل 0,9 غيغا طن من 
ثاين أكسيد الكربون.

 Kumar, Rakesh et Mieritz, Lars (2007) «Conceptualizing «Green IT» and data centre power and cooling issues», :املصدر
.Gartner Research Paper No. G00150322

وسيستمر استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النمو، ومن مث من املهم أن تقوم الصناعة باختاذ 
خطوات من اآلن للحد من انبعاثاا من الكربون وخفضها يف اية األمر.

وملواصلة دراسة العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت 
بتنظيم عدد من االجتماعات الرئيسية بشأن هذا املوضوع. وقد أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت وأعضاؤه 
املناخ» مت عقدمها يف كيوتو  وتغري  واالتصاالت  املعلومات  «تكنولوجيا  بشأن  دوليتني  ندوتني  وشركاؤه 
الشؤون  وزارة  مع  باالشتراك  واستضافتها  بتنظيمها  قام  حيث   2008 أبريل   16-15 الفترة  يف  باليابان 
الفترة 17-18 يونيو 2008، بدعم واستضافة الدولية واالتصاالت (MIC)؛ ويف لندن باململكة املتحدة يف 
شركة BT plc. كما سيناقش الوزراء واملندوبون هذه القضية اهلامة يف اجلزء رفيع املستوى من دورة جملس 

االحتاد الدويل لالتصاالت يف نوفمرب 2008. 
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االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

حيتاج وضع تصور فّعال استجابة إىل تغري املناخ يف الواقع إىل اختاذ إجراءات يف 
الضروري وجود  ومن  لالتصاالت.  الدويل  االحتاد  اختصاص  مجيع جماالت 
ج متكامل للتصدي هلذا العدد املتضمن من القضايا التكنولوجية والعلمية 

وتلك اخلاصة بالسياسات والتنظيمية واالقتصادية واالجتماعية.

خالل  من  لالتصاالت  الدويل  لالحتاد  ميكن  املتحدة،  األمم  وداخل 
أن  املعلومات واالتصاالت  االتصاالت/تكنولوجيا  اختصاصه يف قطاع 
وإطار  طريق  خلارطة  طبقًا  الرئيسية  العمل  دعائم  جبميع  تقريبًا  يساهم 
البيانات  بالعلم ومراقبة  يتعلق  بالنسبة للمفاوضات، خاصة ما  عمل بايل 
والتكيف والتخفيف والتكنولوجيا. ويف الوقت ذاته، سيقوم االحتاد مبساعدة 
األعضاء يف التصدي لتغري املناخ ويف التكيف معه، وسيشارك بشكل أكرب مع 

املنظمات األخرى الناشطة يف هذا املجال.

وتدور أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة بتغري املناخ حول أربعة أهداف.

اهلدف 1: إنشاء قاعدة معارف ومستودع معارف بشأن العالقة بني تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتغري املناخ

على الرغم من أن التكنولوجيات والتطبيقات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تساهم يف 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة، فإن االستيعاب السريع ألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة 
يف البلدان املتقدمة، يزيد من استهالك الطاقة واحلاجة إىل إدارة التخلص السليم بيئيًا من النفايات اإللكترونية. 

املعلومات  الدويل لالتصاالت يف اجلهود اخلاصة بتوضيح أن تكنولوجيا  ويشارك االحتاد 
واالتصاالت عبارة عن تكنولوجيا نظيفة من أجل التنمية املستدامة وميكن أن تشكل 
مع  نظيفة  تكنولوجيات  تبين  املناخ. ومن شأن  تغري  إزاء  احلل  من  رئيسيًا  جزءًا 
التخلص اآلمن منها أن يساعد البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء يف التنمية 
تبني  أن  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  لدراسات  وميكن  واالجتماعية.  االقتصادية 
كذلك الكيفية اليت ميكن أن ُتصمم ا التكنولوجيات اجلديدة حبيث تكون أكثر 
فعالية يف استهالك الطاقة، فضًال عن تقدمي دليل آخر على الدور املفيد الذي ميكن 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تلعبه يف التصدي لالحترار العاملي.

االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ
األهداف والتوجهات
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االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

التوجهات الرئيسية
يف  واخلدمات  املنتجات  تطوير  على  يركز  بنهج   á النهوض 
املجاالت اليت ميكن أن تساهم فيها تكنولوجيا املعلومات 
انبعاثات غازات  واالتصاالت لسهولة حتقيق خفض يف 
بالطاقة  إمداد  وحدات  توفري  ذلك  يف  مبا  الدفيئة، 
ذكية  وأبنية  وأجهزة  أكرب  بشكل  مقيسة  وبطاريات 
وأجهزة جديدة ذات استهالك أقل من الطاقة وأعمال 
البحوث والتطوير اخلاصة باالستهالك ومصادر اإلمداد 
بالطاقة واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

إدارة السفريات واالجتماعات غري الورقية.

لالتصاالت  الدويل  االحتاد  ملعاهدات  نظامي  استعراض   á إجراء 
املتطلبات  وحتديد  املناخ  تغري  ضوء  يف  القائمة  وتوصياته  وقراراته 

بالنسبة للعمل املستقبلي. 

وكفاءة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  العالقة  جمال  يف  وتعزيزها  البحوث  من  املزيد   á إجراء 
استعمال الطاقة وإصدار املواد املالئمة (مثًال، كتيب بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأثرها 
على تغري املناخ، أو جمموعة أدوات وطنية بشأن البيئة اإللكترونية) وتنظيم اجتماعات وندوات بشأن 

هذه القضية.

 á إنشاء وتوفري مشروعات، بالشراكة مع بلد نام واحد أو أكثر، يف إطار آلية التنمية النظيفة لربوتوكول 
كيوتو، من أجل خفض انبعاثات الكربون عن طريق استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اهلدف 2: االحتاد الدويل لالتصاالت كرائد استراتيجي يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتغري املناخ

مساعدة  كيفية  بيان  يف  الريادة  دور  ممارسة  فيه،  األعضاء  طريق  عن  لالتصاالت،  الدويل  لالحتاد  ميكن 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مراقبة تغري املناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه. وينبغي لالحتاد 
أن يساعد األعضاء أيضًا يف التصدي لتغري املناخ، خاصة من خالل املراقبة البيئية ومن خالل تبين معايري 
تفكيك وختلص فعالة من حيث استهالك الطاقة وكذلك من خالل احلد من الكربون (عن طريق استعمال 
املؤمترات الفيديوية مثًال خلفض السفريات اخلاصة باألعمال) ومن خالل مساعدة البلدان على التكيف مع 
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االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

تغري املناخ (وذلك على سبيل املثال عن طريق استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف إدارة املوارد الطبيعية واحلماية البيئية ومراقبة الكوارث الطبيعية واالصطناعية من خالل 

اتصاالت الطوارئ).

التوجهات الرئيسية

 á وضع، منن خالل الشراكة مع األعضاء، إطار معياري للتصدي لقضية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتغري املناخ. وجيوز أن يشمل ذلك اعتماد قرارات يف اجلمعية العاملية لتقييس 

االتصاالت لعام 2008 (WTSA-08) بشأن متطلبات تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من أجل التصدي لتغري املناخ وقرارات أخرى يف هذا الشأن يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

.(PP-10) 2010 ويف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام (WTDC-10) 2010

املندوبني  ملؤمتر   ( á 1994 (كيوتو،   35 القرار  مثل  لالتصاالت،  الدويل  لالحتاد  احلالية  الصكوك   تنفيذ 
املفوضني املتعلق بتغري املناخ إضافة إىل القرارات ذات الصلة للمؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت 

الراديوية واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2006 ومؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2006.

مبادرة  (مثل  األخرى  واملنظمات  القطاعات  وأعضاء  األعضاء  الدول  مع  استراتيجية   á إقامة شراكات 
االستدامة اإللكترونية العاملية واملحفل االقتصادي العاملي والرابطة األوروبية ملشغلي شبكات االتصاالت 
العمومية والصندوق العاملي للطبيعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) املهتمة 

باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التصدي لتغري املناخ.

 á تشجيع املزيد من الدول األعضاء على توقيع اتفاقية تامبريي بشأن اتصاالت 
الطوارئ والتصديق عليها.

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إلدخال  اإلجيابية  لآلثار   á الترويج 
األمتوسفري  طبقيت  يف  االحترار  وخفض  الطاقة  استهالك  (خفض 
الفيديوية وما  واملؤمترات  قوية جدًا  باستعمال مرسالت  واأليونوسفري 

إىل ذلك).

 á تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت من خالل 
من  وغريها  االحتاد  أنشطة  بشأن  املعلومات  تبادل  خالل  ومن  التقين  التعاون 

املوارد ذات الصلة عرب األدوات الشبكية.

Å Æ Ç È É



Ê
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اهلدف 3: حتسني الفهم العاملي للعالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتغري املناخ

كإجراء متابعة ملؤمتر بايل املنعقد يف ديسمرب 2007، ستتواصل املفاوضات من أجل التوصل 
املناخ  تغري  احلايل، كان  العام  املناخ. ويف  تغري  بشأن  عاملية جديدة  وترتيبات  اتفاقات  إىل 
الدويل  االحتاد  تابع  اليابان. وقد  الثمانية يف  البلدان  الرئيسي الجتماع جمموعة  املوضوع  هو 
لالتصاالت هذا العمل لضمان إبراز الدور اهلام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الوجه 

األمثل ولتحسني فهم العالقة بني التكنولوجيا وتغري املناخ.

 التوجهات الرئيسية

 á االضطالع بدور نشط يف اجلهود الرامية على تبين ج «الوقوف صفًا واحدًا 
داخل األمم املتحدة» جتاه تغري املناخ.

بنشاط  واملشاركة  املناخ  تغري  بشأن  اجلارية  العاملية  املفاوضات   á متابعة 
يف االجتماعات املخططة يف إطار خارطة طريق بايل؛ وتنظيم فعاليات 

جانبية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ.

 á االضطالع بدور نشط يف اآلليات األخرى املشتركة بني وكاالت األمم 
املتحدة املعنية بتغري املناخ.

والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  االستراتيجية  الشراكات   á تعزيز 
احلكومي  والفريق  اجلوية  لألرصاد  العاملية  واملنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج 

الدويل املعين بتغري املناخ ووكاالت األمم املتحدة األخرى والبنك الدويل واجلماعة األوروبية واهليئات 
واملنظمات الدولية والوطنية (مثل هيئات األرصاد اجلوية والفريق املعين برصد األرض واملنظمة األوروبية 
الستغالل سواتل األرصاد اجلوية والوكالة الفضائية األوروبية وفريق تنسيق الترددات الفضائية والوكالة 
اليابانية الستكشاف الفضاء واإلدارة الوطنية األمريكية لدراسة املحيطات والغالف اجلوي ووكالة ناسا 
األمريكية ووكالة الفضاء الروسية) واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص املشاركني يف التصدي 

لتغري املناخ.

 á حتسني العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ يف اجتماعات املنظمات احلكومية 
الدولية األخرى اليت يناقش فيها املوضوع. 
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وصف األمني العام لألمم املتحدة تغري املناخ بأنه «من التحديات األخالقية أمام جيل اليوم». وسوف ينضم 
االحتاد الدويل لالتصاالت إىل اجلهود املبذولة يف إطار األمم املتحدة «للوقوف صفًا واحدًا» للتصدي لتغري 

املعلومات  تكنولوجيا  بني  للعالقة  العاملي  الفهم  تعميق  على  والعمل  املناخ 
واالتصاالت وتغري املناخ.

وخالل زيارته ملقر االحتاد الدويل لالتصاالت، أشار األمني العام 
أصحاب  أهم  من  واحد  «االحتاد  أن  إىل  املتحدة  لألمم 

املصلحة من حيث تغري املناخ».

اهلدف 4: حتقيق احتاد دويل لالتصاالت 
حمايد مناخيًا يف غضون ثالث سنوات 

تعهد األمني العام لألمم املتحدة بأن جيعل األمم املتحدة 
التنفيذيني  الرؤساء  اجتماع  اعتمد  وقد  مناخيًا.  حمايدة 

باألمم املتحدة يف 2007 بيانًا باإلمجاع يلزم مجيع الكيانات داخل 
املنظومة بالعمل حتقيقًا هلذا اهلدف.

واالحتاد الدويل لالتصاالت ملزم باحلفاظ على حياده املناخي يف أنشطته الرئيسية 
وقد خطا بالفعل خطوات للوصول إىل هذا اهلدف. وبتوليه دور الريادة يف استعمال أدوات 
املشاركة عن بعد يف أعماله مع تقدميه خرباته يف هذا املجال ملساعدة اآلخرين، ميكن أن 
يكون االحتاد مثاًال ُيحتذى بالنسبة لألمم املتحدة ككل وميكن أن يساعد أيضًا يف سد 

الفجوة التقييسية.

االحتاد الدويل لالتصاالت واألمم املتحدة
توحيد اجلهود بشأن تغري املناخ

"االحتاد 
الدويل لالتصاالت 
واحد من أهم أصحاب 

املصلحة من حيث تغري املناخ".

األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون

بان كي مون
األمني العام
لألمم املتحدة
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التوجهات الرئيسية

لتنسيق  اتصال   áتعيني فريق مشروع وجهة 
مجيع أنشطة تغري املناخ يف االحتاد. 

أجل  من  االحتاد  يف  العاملني  مجيع   áإشراك 
احتاد  إىل  للوصول  ومبادرات  أفكار  توليد 

دويل لالتصاالت حمايد مناخيًا.

جلميع  الكربون  انبعاث  مراجعة خبصوص   áإجراء 
مباين االحتاد وأنشطته (داخليًا وخارجيًا على السواء) 

املعلومات  تكنولوجيا  الستعمال  اجلهود  تكثيف  مع 
واالتصاالت يف خفض انبعاثات االحتاد من الكربون.

 áطلب موافقة جملس االحتاد على برنامج بدائل الكربون، إذا لزم األمر، لتحقيق حالة احلياد الكربوين. 
وهلذا الغرض، يتم اقتراح استراتيجية للتوصل إىل بدائل للكربون من خالل أنشطة االحتاد يف املشروعات 
القطرية مع التركيز على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل خفض انبعاثات الكربون 

(مبا يف ذلك يف إطار آلية التنمية النظيفة لربوتوكول كيوتو).

واالتصاالت كأداة  املعلومات  تكنولوجيا  استعمال  األخرى على  واملنظمات  االحتاد  أعضاء   áمساعدة 
تكون أكثر فعالية يف استهالك الطاقة.

اإلنتاج  برامج بشأن  تنفيذ  املصلحة اآلخرين يف  املتحدة وأصحاب   áمساعدة أعضاء ووكاالت األمم 
واالستهالك املستدامني وكذلك يف التخلص من مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بطريقة سليمة بيئيًا للحد من النفايات اإللكترونية اليت يتم توليدها والتخلص منها 

على الصعيد العاملي. 

يف أكتوبر 2007، اعتمد 
اجتماع الرؤساء التنفيذيني (CEB) لألمم 
املتحدة بيانًا مشتركًا مع التعهد التايل بالتحول
إىل احلياد املناخي حبلول اية عام 2009:

 á تقدير انبعاثات غازات الدفيئة

 á بذل اجلهود خلفض انبعاثات غازات الدفيئة إىل أقل
قيمة ممكنة

 á حتليل اآلثار التكاليفية من جراء شراء بدائل للكربون 
من أجل الوصول يف النهاية إىل احلياد املناخي.

¹ ò » ó ½

االحتاد الدويل
لالتصاالت
واألمم املتحدة
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يتمثل العامل الرئيسي يف مكافحة االحترار العاملي يف تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة مث خفضها يف اية األمر. 
والناتج الرئيسي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عبارة عن معلومات وليس سلعًا مادية («بتات» 
وليس «ذرات»)، وهو املفهوم الذي يطلق عليه يف بعض األوقات «الالمادية». ومن مث، ميكن لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت أن تساهم بشكل كبري يف استنباط تكنولوجيات جديدة فعالة ويف خفض االنبعاثات 

العاملية من غازات الدفيئة اليت تنبعث من القطاعات االقتصادية األخرى.

إجيايب  أثر  السلوك، وإن كان ميكن حتقيق  احلياة ويف  تغيريات يف منط  الكربون  انبعاثات  ويتطلب خفض 
عرب تغيريات يف املمارسات اإلدارية. وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد من هذا املنطق 

سواء:

، من خالل خفض احتياجات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسه من الطاقة. á مباشرة

، من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلزاحة الكربون. á أو بطريقة غري مباشرة

، بتوفري التكنولوجيا الالزمة لتطبيق تدابري خفض الكربون ومراقبتها يف القطاعات  á أو بأسلوب نظامي
االقتصادية األخرى.

وقد أظهر االحتاد الدويل لالتصاالت اهتمامه بالفعل بتغري املناخ والقضايا البيئية، وذلك على سبيل املثال من 
خالل املوافقة عام 1996 على التوصية  ITU-T L.24»تصنيف نفايات املنشآت اخلارجية». وقد أقرت هذه 
التوصية بتأثريات نواتج النفايات «اخلارجية» على الكائنات البشرية والطبيعية واقترحت إجراء 

دراسات على خامات بديلة ال تضر بالبيئة.

ويف ديسمرب 2007، التقى الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وطلب 
من مدير مكتب تقييس االتصاالت أن يوفر، بأسلوب نظامي، املعايري 
الالزمة لتنفيذ مراقبة تغري املناخ، مبا يف ذلك عن طريق خفض الكربون 
الفريق  قام  االقتصادية األخرى. وعالوة على ذلك،  القطاعات  يف 
االستشاري لتقييس االتصاالت بالتشجيع على صياغة مسألة تتعلق 
قطاع  توصيات  تنفيذ  خالل  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  خبفض 
إىل   ،2012-2009 األربع  السنوات  فترة  خالل  االتصاالت  تقييس 
املعلومات واالتصاالت وتغري  جانب مشروع قرار بشأن تكنولوجيا 

املناخ لكي تنظر فيه اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2008.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
كتكنولوجيا نظيفة
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ومطلوب من مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت 
تقييم التوصيات احلالية واجلديدة لتحديد آثارها على تغري 
ا هذه  تساهم  أن  اليت ميكن  األساليب  املناخ وعرض 
التوصيات من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة يف 
العرض  هذا  يتم  أن  على  واستعماهلا  التجهيزات  إنتاج 

بطريقة قابلة للقياس.

 ،(NGN) ومن األمثلة اجليدة على ذلك شبكات اجليل التايل
استحوذت  اليت  االتصاالت  شبكات  من  جديد  منط  وهو 
لالتصاالت  الدويل  االحتاد  أعمال  من  الرئيسي  التركيز  على 
من  التايل  اجليل  أن ختفض شبكات  ويتوقع  األخرية.  السنوات  يف 
استهالك الطاقة بنسبة 40 يف املائة مقارنة بالتكنولوجيا احلالية للشبكات 

اهلاتفية العمومية التبديلية (PSTN). ويتم حتقيق هذه الوفورات يف الطاقة بعدة طرائق، منها:

 áخفض كبري يف عدد مراكز التبديل املطلوبة.

 áمواصفات ذات مدى تسامح مناخي أكرب بالنسبة ملواقع تبديل شبكات اجليل التايل.

 ( á VDSL2) «2 تنفيذ معايري على غرار املعيار «مرسل - مستقبل خط املشترك الرقمي فائق السرعة
واملعروف أيضًا باسم التوصية ITU-T G.993.2 والذي ُيقر باحلاجة إىل أجهزة هلا ثالثة أساليب للقدرة 

(كاملة ومنخفضة و»خاملة») بدًال من أن تعمل بالقدرة الكاملة طول الوقت. 

وتقوم صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالفعل خبطوات من أجل خفض انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون. ومن أمثلة ذلك:

«تكنولوجيا  بشأن  لالتصاالت  الدويل  لالحتاد  الثانية  الندوة  استضافت  اليت   á BT plc شركة  حققت 
املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ» بالفعل خفضًا قدره 60 يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
لعام 1996، أي توفري حنو مليون طن سنويًا من غازات ثاين أكسيد الكربون مع التعهد بالوصول ذه 

النسبة إىل 80 يف املائة حبلول عام 2016.

ý þ ÿ � �

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت 
كتكنولوجيا
نظيفة



å �
االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

) يف خفض  á ETNO) جنح أعضاء الرابطة األوروبية ملشغلي شبكات االتصاالت
انبعاثات الكربون الكلية لديهم بنحو 7 يف املائة وكثافة الكربون لديهم (لكل وحدة من 

وحدات التحول) بنحو 14 يف املائة بني عامي 2000 و2003.

من  كيلواط/ساعة  مليون   á 124 حنو   ،NTT اليابان،  يف  لالتصاالت  الرئيسية  التشغيل  شركة  وفرت 
الكهرباء خالل عام 2007. كما أا تقوم بتحويل أسطول مركباا على مركبات منخفضة االنبعاثات 
وجتري جتارب بزراعة البطاطا احللوة على أرفف املكاتب من أجل خفض الفاقد من احلرارة يف الشتاء 

وخفض امتصاصها يف الصيف.

الشكل 2 - العالقة بني معدل البتات واستهالك الطاقة مبرور الزمن
هل ميكن زيادة السرعة مع توفري الطاقة؟

مالحظة - TL تعين انتهائية خط وTN تعين انتهائية شبكة.

 Faulkner, David, et al (2008) «ITU-T SG15 WP/1 access network transport, energy-saving checklist», http://:املصدر
www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/09/05/T09050000010007PDFE.pdf
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ومن شأن تطبيق توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت، 
خاصة التوصيات املتعلقة بتحقيق وفورات يف الطاقة 
يف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن 
يقطع خطوات واسعة كذلك يف حتقيق وفورات 
يف انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع تكنولوجيا 
جلنة  وضعت  وقد  واالتصاالت.  املعلومات 
قائمة  االتصاالت  تقييس  بقطاع   15 الدراسات 
يف  وفورات  حتقق  املعايري  وضع  أجل  من  مرجعية 
الطاقة. وكما يبني الشكل 2، تتضاعف سعة اإلرسال 
لألجيال املختلفة من تكنولوجيا شبكات النفاذ كل عام 
لسعة  مستمرة  زيادة  حتقيق  يف  هنا  التحدي  ويتمثل  تقريبًا. 

اإلرسال مع تثبيت أو خفض االحتياجات من الطاقة.

وحتقق التكنولوجيات الراديوية اجلديدة بالفعل - مثل التشكيل الرقمي لإلذاعة والنطاق العريض 
جدًا (UWB) وهي تكنولوجيا تستخدم هوائيات ذكية ذات طاقة 
منخفضة إىل حد كبري - خفضًا من احتياجاا من الطاقة وبالتايل 
ختفض من انبعاثات غازات الدفيئة. وتركز مجيع جلان دراسات قطاع 
تقييس االتصاالت دراساا ليس على زيادة جودة اخلدمة واالستعمال 
الفعال للطيف الترددي فحسب، وإمنا على حتقيق وفورات يف الطاقة 
اإلقليمي  املؤمتر  وضع  فمثًال،  أيضًا.  الطاقة  من  االستهالك  وخفض 

الذي ضم   ،(RRC-06) 2006 لعام الراديوية  لالتصاالت 
120 بلدًا، خطة جديدة لإلذاعة الرقمية GE06. وتتوقع 

اخلطة حتقيق خفض كبري (عشرة أضعاف تقريبًا) يف قدرة 
إىل  وإضافة  الرقمي.  التشكيل  الستخدام  نتيجة  املرسل 
ذلك، ميكن خفض عدد املرسالت (يوجد حاليًا عشرات 
قدرة  تبلغ  العامل  أرجاء  مجيع  يف  املرسالت  من  اآلالف 
كل منها kW 150-100 وتعمل غالبيتها طوال اليوم) نتيجة 
إلمكانية إرسال العديد من الربامج التلفزيونية واإلذاعية يف 

قناة واحدة (بدًال من برنامج تلفزيوين واحد لكل قناة من قنوات الترددات الراديوية).  
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استفاد علم تغري املناخ الذي ظهر خالل القرن املاضي تقريبًا استفادة كبرية من التطور الذي حدث على 
التوازي يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويركز عمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف هذا املجال على 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مبا يف ذلك تكنولوجيا ومعايري الراديو واالتصاالت واملنشورات 
من  والتخفيف  واكتشافها  الطبيعية  الكوارث  بتأثريات  والتنبؤ  املناخ  ومراقبة  بالطقس  التنبؤ  يف  الداعمة) 
الرصد  هيكل  واملناخ جبالء يف  الطقس  مراقبة  واالتصاالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  دور  ويظهر  حدا. 
اجلوي العاملي (WWW) التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (WMO) والذي يتشكل من ثالثة أنظمة 

رئيسية متكاملة على النحو التايل:

) والذي يوفر الرصدات اخلاصة باجلو وبسطح األرض (مبا يف ذلك البحار)  á GOS) نظام املراقبة العاملي
وذلك من خالل مراصد على األرض وأخرى يف الفضاء اخلارجي (انظر الشكل 3). ويستعمل هذا 
النظام أجهزة لالستشعار عن بعد توضع على السواتل والطائرات واملسبارات الالسلكية مث تقوم بترحيل 

البيانات إىل مراكز املراقبة البيئية.

) - شبكات راديو واتصاالت من أجل التبادل يف الوقت الفعلي لكم  á GTS) نظام االتصاالت العاملي
ضخم من البيانات بني مراكز األرصاد اجلوية.

الشكل 3 - نظام الرصد العاملي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

مراقبة تغري املناخ

طائرة

ساتل يف
 املدار
القطيب

ساتل مستقر بالنسبة
إىل األرض

صور ساتلية

رادار أرصاد 
جوية

حمطة 
أوتوماتية

NMS

حمطة أرضية
ساتلية

حمطة لطبقات
اجلو العليا

حمطة سطحية

مسبارات
ساتلية

سفينة ألغراض 
الطقس

طوافة
بيانات
حبرية

مالحظة - NMS تعين خدمة وطنية لألرصاد اجلوية.
املصدر: كتيب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالت، «استعمال الطيف الراديوي لألرصاد اجلوية».
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) - آالف من أجهزة احلاسوب الصغرية والشديدة الصغر والفائقة  á GDPS) النظام العاملي ملعاجلة البيانات
متصلة بعضها وتقوم مبعاجلة كم كبري من بيانات األرصاد اجلوية وتولد اإلنذارات والنشرات اجلوية.

وتستعمل غالبية البلدان الرصد اجلوي العاملي. وحيمي هذا الرصد حياة اآلالف من البشر كل عام. وتشكل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العنصر األساسي للرصد اجلوي العاملي. وتساهم مجيع قطاعات االحتاد 

الدويل لالتصاالت يف تطوير وتنفيذ مكونات األنظمة األساسية.

ويقوم نظام املراقبة العاملي على استعمال املحاسيس اليت تعمل عن بعد الساتلية 
منها واملثبتة على األرض (نشطة ومنفعلة) واليت تستخدمها سواتل األرصاد 
اجلوية وسواتل استكشاف األرض وخدمات االتصاالت اخلاصة مبساعدات 
األرصاد اجلوية حيث تلعب هذه املحاسيس دورًا رئيسيًا يف مراقبة املناخ 
والتنبؤ بالطقس (انظر عينة ألحد هذه التطبيقات يف الشكل 4). ومن 
الضروري توفري الطيف الكايف هلذه اخلدمات وأن تكون الترددات املوزعة 
هلا خالية من التداخالت. وتقوم جلنة الدراسات 7 بقطاع االتصاالت 
قطاع  وتقارير  توصيات  سلسلة  بوضع  العلمية»)  («اخلدمات  الراديوية 
االتصاالت الراديوية اخلاصة «باالستشعار عن بعد» أو «RS». وتستخدم 
اليت  االتصاالت  أنظمة  وتشغيل  تصميم  أجل  من  والتقارير  التوصيات  هذه 
املنظمة  مع  باالشتراك   7 الدراسات  جلنة  وضعت  وقد  املناخ.  تغري  مبراقبة  تقوم 
لألرصاد  العاملية  واملنظمة  لالتصاالت  الدويل  لالحتاد  املشترك  الكتيب  اجلوية  لألرصاد  العاملية 
اجلوية «استعمال الطيف الراديوي لألرصاد اجلوية». ويوضح هذا الكتيب التكنولوجيات الراديوية احلديثة 
واألدوات والطرائق املستخدمة يف الرصد اجلوي العاملي. وقامت جلنة الدراسات 5 («خدمات األرض») 
بإنتاج «أنظمة النقل الذكية» على أنه اإلصدار 4 من كتيب قطاع االتصاالت الراديوية بشأن «االتصاالت 
املتنقلة األرضية» والذي يوضح كيفية استخدام السيارات كأجهزة للمراقبة البيئية (من خالل البيانات البيئية 
وإرساهلا باستعمال توصيالت ال سلكية). وتقوم جلان دراسات االتصاالت الراديوية األخرى، خاصة جلنتا 
الدراسات 4 («اخلدمات الساتلية») وجلنة الدراسات 5، بوضع معايري االتصاالت الراديوية املستعملة يف 

تصميم وتشغيل األنظمة الساتلية وأنظمة األرض املستعملة ألغراض نشر معلومات مراقبة املناخ.

 وتوفر الدراسات اليت تقوم ا جلان دراسات االتصاالت الراديوية واملقررات الصادرة عن مجعيات االتصاالت 
الراديوية،  العاملية لالتصاالت  املؤمترات  املعاهدة والصادرة عن  اليت هلا صفة  املقررات  الراديوية فضًال عن 

الدعم الالزم لتطوير استخدام أنظمة خمتلفة مثل:
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 áالسواتل اجلوية اليت تقوم بتتبع تقدم األعاصري واألعاصري املدارية والرادارات اجلوية املستعملة يف تتبع 
األعاصري الدوامية القمعية والعواصف الرعدية واحلمم املتدفقة من الرباكني وحرائق الغابات الرئيسية؛

 áأنظمة مساعدات األرصاد اجلوية الراديوية اليت تقوم جبمع البيانات اجلوية ومعاجلتها؛

 áأنظمة االتصاالت الراديوية املختلفة (الساتلية واخلاصة باألرض) املستعملة يف نشر املعلومات املتعلقة 
بالكوارث املختلفة الطبيعية واالصطناعية.

وقد أقر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف عام 2007 (WRC-07) بأن طيف الترددات الراديوية يعترب 
موردًا حرجًا بالنسبة لالستشعار عن بعد املستعمل يف نظام املراقبة العاملي. وقام هذا املؤمتر ببحث العديد 
من القضايا املتعلقة باستعمال االستشعار عن بعد وقرر توزيع طيف إضايف مع املوافقة على معايري محاية هلذه 
األنظمة وطلب من قطاع االتصاالت الراديوية إجراء دراسات جديدة من أجل التطوير املستقبلي لالستشعار 
لعام 2007 بشأن «استعمال االتصاالت  الراديوية  العاملي لالتصاالت  للمؤمتر  القرار 673  عن بعد (راجع 
الراديوية من أجل تطبيقات رصد األرض»). وسيتم حبث نتائج هذه الدراسات من جانب املؤمتر العاملي 

املقبل لالتصاالت الراديوية يف 2011.

الشكل 4 - خريطة لدرجة احلرارة السطحية للبحر األبيض املتوسط من جهاز قياس راديوي 
متقدم للمسح والتتبع (AATSR) خاص بساتل بيئي.

من العوامل الرئيسية اليت تؤثر على تغري املناخ إضافة إىل العواصف واألعاصري الشديدة الزيادة يف درجة احلرارة السطحية 
للبحار. وتتم املراقبة العاملية لدرجة حرارة البحار عن طريق حماسيس عن بعد من السواتل. وتقوم األدوات احلديثة بقياس 
درجة احلرارة السطحية للبحار بدقة تصل إىل C °0,2. وتستعمل هذه البيانات يف التنبؤ باألحوال اجلوية والكوارث الطبيعية 

ويف مراقبة املناخ.

(http://www.esa.int/) املصدر: وكالة الفضاء األوروبية 
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ويقوم نظام االتصاالت العاملي على معايري (أو توصيات حسب لغة 
الراديوية  االتصاالت  قطاعا  بوضعها  يقوم  لالتصاالت)  الدويل  االحتاد 

وتقييس االتصاالت. وستساعد شبكات اجليل التايل (NGN) والتوصيات 
الداعمة لقطاع تقييس االتصاالت يف تسهيل تبادل البيانات بني مراكز املراقبة البيئية. وينبغي هلذا 

أن حيسن من جودة عمليات املراقبة والتنبؤ.

ويستعمل النظام العاملي ملعاجلة البيانات ألغراض النمذجة احلاسوبية جلو األرض. وتعد خدمات 
الصعيد  على  األسرع  الفائقة  احلاسوب  طلبًا ألجهزة  املستعملني  أكثر  بني  من  اجلوية  األرصاد 
العاملي كما أا تنتج بصورة مستمرة مناذج أكثر تعقيدًا شائعة االنتشار بالنسبة للمناخ. فمثًال، يقوم 

مركز هاديل لتغري املناخ يف اململكة املتحدة بتشغيل مناذج مناخ خمتلفة على منظومة من أجهزة احلاسوب 
الفائقة من الطراز NEC SX-6 ذات قدرة معاجلة تعادل 000 1 ضعف قدرة املعاجلة اخلاصة بأعلى مستوى 

حمسوب حلاسوب مكتيب.

املؤمتر  مقررات  تنفيذ  العمل  يتضمن  لالتصاالت،  الدويل  باالحتاد  االتصاالت  تنمية  قطاع  ويف 
العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2006 (WTDC-2006). ويقوم قطاع تنمية االتصاالت بالتعاون 
مع القطاعني اآلخرين بإنتاج منشورات (مبا يف ذلك تقرير خاص عن استعمال االستشعار عن 
بعد مت وضعه طبقًا للمسألة 22/2 لقطاع تنمية االتصاالت). كما قام القطاع بتنظيم ورش عمل 

وحلقات دراسية واجتماعات بشأن إدخال واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مراقبة 
املناخ يف البلدان النامية. وخالل «املنتدى العاملي بشأن االستعمال الفعال لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف إدارة الكوارث: إنقاذ األرواح» يف ديسمرب 2007، أنظمة مكتب تنمية االتصاالت باالشتراك 

مع مكتب االتصاالت الراديوية «ورشة عمل بشأن االستشعار عن بعد يف إدارة الكوارث» وقدمت 
ورشة العمل هذه معلومات عن استعمال تكنولوجيا االستشعار عن بعد ودورها احلاسم يف إدارة 

الكوارث بوجه عام ويف مراقبة املناخ على حنو خاص.

ولتحسني املراقبة البيئية، أنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت وعمل تعزيز شراكات استراتيجية مع 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ووكاالت األم املتحدة األخرى واملنظمات الدولية والوطنية فضًال 

عن املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص املشاركة يف مراقبة تغري املناخ. ومن بني هذه اهليئات 
وكاالت األرصاد اجلوية والفريق املعين برصد األرض (GEO) واملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد 
 (SFCG) الفضائية  الترددات  تنسيق  وفريق   (ESA) األوروبية  الفضائية  والوكالة   (EUMETSAT) اجلوية 
والغالف  املحيطات  لدراسة  األمريكية  الوطنية  واإلدارة   (JAXA) الفضاء  الستكشاف  اليابانية  والوكالة 

اجلوي (NOAA) ووكالة الفضاء األمريكية (NASA) ووكالة الفضاء الروسية. 
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يعد تأثري االحترار العاملي على املناخ العاملي طفيفًا حىت اآلن مقارنة مبا هو 
متوقع حدوثه مستقبًال، حىت إذا مت تثبيت الزيادة يف انبعاثات غازات 
الدفيئة. وإضافة إىل ذلك، فإن النتائج على األرجح ستكون متفاوتة 
الساحلية  املناطق  ستكون  حيث  التوزيع،  حيث  من  كبري  حد  إىل 
بنغالديش  ودلتا  الصغرية  اجلزرية  النامية  الدول  (مثل  املنخفضة 
وهولندا) عرضة للمخاطر نتيجة ملستويات البحار اآلخذة يف االزدياد 
كما ستكون إفريقيا جنوب الصحراء عرضة للمخاطر نتيجة للتصحر 
املياه  موارد  على  الضغط  وزيادة  البيئيني  املهاجرين  عدد  زيادة يف  مع 

العذبة وعلى األنظمة األيكولوجية املهددة مثل الشعاب املرجانية والسهول 
الرطبة الساحلية. ومن هنا أصبح  القطبية الشمالية واألراضي  اجلرداء باملنطقة 

التكيف مع تغري املناخ ضرورة رئيسية بالنسبة للمجتمع العاملي.

لقد كان للظروف املناخية العاملية املتغرية أثرًا على األنظمة األيكولوجية بوجه عام وعلى املوائل البشرية 
بشكل خاص، حيث أثرت على سبيل املثال على النفاذ إىل املوارد الطبيعية مثل مياه الشرب والغذاء فضًال 
الظروف تتسبب يف اختالالت جوية وحبرية  أثرها على الصحة وعلى عمليات اهلجرة كما أن هذه  عن 
خطرية. وقد أصبح السكان يف مجيع أحناء العامل على علم، باآلثار املحتملة لتغري املناخ على حيام. ولكن 
هذه التأثريات - والقدرة على التعامل معها - ختتلف من بلد آلخر. وعلى حنو خاص، فإن أكثر البلدان 
تعرضًا يف العامل النامي ال توجد لديها على األرجح املوارد التكنولوجية والبشرية واملالية واإلدارية الالزمة 

للتكيف مع تغري املناخ.

النفايات يف  إدارة  البيئية ويف  توفري احلماية  تلعب دورًا يف  أن  املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  وميكن 
إدارة سلسلة إمدادات صديقة بيئيًا. وتقع كل هذه التطبيقات ضمن الربنامج 3 خلطة عمل الدوحة لقطاع 
تنمية االتصاالت، اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت عام 2006. وميكن لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أن تكون أكثر من معادل لتأثرياا اخلاصة ا حبيث تنشئ شبكة كبرية من املسامهات من أجل 
املناخ ونتائجه من خالل تقدمي الدعم - وميكن حىت يف بعض احلاالت أن تبذل ما ميكن  التصدي لتغري 
الناجعة وتطبيق  لتحديد املشكلة وقياس مداها ووضع استراتيجيات االستجابة  بذله - من جهود منسقة 
تكنولوجيات وعمليات إدارة املوارد اليت توفر يف استهالك الطاقة واملحسنة يف مجيع القطاعات والتعامل 

بشكل أكثر فعالية مع الكوارث والنتائج األخرى لتغري املناخ.

التكيف
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وتتضمن رسالة االحتاد الدويل لالتصاالت مساعدة الدول األعضاء يف وضع االستراتيجيات وبناء القدرات 
املعلومات  تكنولوجيا  لشبكات  الفعال  االستعمال  خالل  من  املستدامة  بالتنمية  للنهوض  الالزمة  الوطنية 
التدريبية  واالتصاالت وخدماا وتطبيقاا. ويساعد االحتاد، من خالل نشر املعلومات واألدوات واملواد 
التصدي  إجراءات ملموسة يف  اختاذ  القرارات ويف  الوعي ويف حتسني عملية صنع  زيادة  الصلة، يف  ذات 
لتأثريات تغري املناخ والتكيف معها. ويقوم االحتاد باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP) بدعم 
املبادرة العاملية لالستدامة اإللكترونية (GeSI) - وهي شراكة عاملية تضم أطرافًا فاعلة من قطاع تكنولوجيا 
املستدامة. وهناك شراكات  التنمية  أجل  من  بالتكنولوجيات  النهوض  على  تعمل  واالتصاالت  املعلومات 
أخرى من أصحاب مصلحة متعددين تتناول مساعدة البلدان يف توقع الكوارث البيئية والتأهب هلا وتدنية 
آثارها وتقوم بتنظيم توفري وسائل اإلغاثة يف حاالت الكوارث من خالل اتصاالت 

الطوارئ.

ومن شأن إقامة شراكات مؤسساتية مع االحتاد الدويل لالتصاالت 
من أجل التعاون التقين، تأخذ يف اعتبارها اختالف الظروف يف 
البلدان واألقاليم حول العامل وتساهم خبربات املختصني ذات 
جيعل  أن  فيه،  واألعضاء  االحتاد  إىل  املجال  هذا  يف  الصلة 

باإلمكان حتقيق النجاح املطلوب يف هذه العملية.

 ويف مؤمتر املندوبني املفوضني املنعقد يف أنطاليا عام 2006، 
استخدام  بشأن   136 القرار  األعضاء  الدول  اعتمدت 
عمليات  يف  واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا 
وذلك  والكوارث  الطوارئ  حباالت  اخلاصة  واإلدارة  الرصد 
من خالل اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف من آثارها واإلغاثة». 
التقنية وبدعم  القرار مديري املكاتب مبواصلة دراسام  ويطالب هذا 
إنشاء أنظمة لإلنذار املبكر والتخفيف واإلغاثة. ويشتمل عمل االحتاد الدويل 
لالتصاالت يف هذا املجال على تقييس أولوية النداء يف حاالت الطوارئ (مثل، التوصية E.106 بشأن نظام 
الطوارئ الدويل املفضل من أجل اإلغاثة يف حاالت الكوارث). كما قام قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 
لتنسيق  املتحدة  األمم  (888) ملكتب  E.106 وهو  التوصية  دليلي قطري خاص من رموز  بتخصيص رمز 
الشؤون اإلنسانية (OCHA) بغرض تسهيل توفري نظام دويل لتسمية وعنونة األجهزة املطرافية املشاركة يف 

أنشطة اإلغاثة يف حاالت الكوارث. 
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على الرغم من أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تسبب إال يف حنو 
2,5 يف املائة من إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة، فإا ميكن استعماهلا يف 

خفض النسبة الباقية األخرى اليت تبلغ 79,5 يف املائة من االنبعاثات يف 
القطاعات األخرى. وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتقق 
لثاين أكسيد  املولدة  التطبيقات  احلد من  توفري  أساسًا من خالل  ذلك 

.(CO2) الكربون

بالنسبة لفرص احلد من  وعلى األرجح ستكون أكثر املجاالت وضوحًا 
الكربون اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل خفض أو 
االستعاضة عن االحتياجات اخلاصة بالسفريات. حيث توفر صناعة تكنولوجيا 
تكون  أن  ميكن  اليت  املختلفة  واخلدمات  األدوات  من  عددًا  واالتصاالت  املعلومات 
عوضًا عن السفر، خاصة السفريات اخلاصة باألعمال التجارية واليت تتراوح من أدناها وأبسطها (مثل الربيد 

اإللكتروين واملهاتفات وتبادل الرسائل النصية) إىل أعقدها (املؤمترات الفيديوية عالية األداء).

وهناك جمال ثان ُتستخدم فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بكثافة خلفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
الناشئة عن النقل وذلك عن طريق استعمال أنظمة نقل ذكية (ITS). وتستعمل هذه األنظمة يف تطبيقات 
مثل حتصيل رسوم منع االزدحام و»القيادة البيئية» وكذلك يف إدارة املرور واستمثال عملية وضع السيارات 
يف املرأب. وتوجد طريقة ثالثة من خالل ما يعرف باسم «التفكيك املادي»، أي االستعاضة عن «الذرات» 
«بالبتات». ومن األمثلة على ذلك التحول اجلاري حاليًا يف السوق بالنسبة لألفالم واملواد املوسيقية املسجلة 
سلفًا من التوزيع املادي (مثل األقراص DVD واألقراص املدجمة) إىل تسليمها من على اخلط شبيكًا. كما 

يقدم االحتاد الدويل لالتصاالت مسامهته املتواضعة يف جمال التفكيك املادي من خالل 
أسلوب حتول على املدى الطويل من النشر الورقي إىل النشر من على اخلط وقد 
وصلت هذه املسامهة إىل ذروا عام 2007 مبقرر جملس االحتاد بإتاحة مجيع 
توصيات قطاع تقييس االتصاالت باملجان على اخلط بشكل دائم (انظر 

أعلى صفحة 23).

ومن األساليب اهلامة األخرى اليت ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أن تساهم ا يف التخفيف من آثار تغري املناخ هو ما يتم يف جمال اإلغاثة 
يف حاالت الكوارث. ولالحتاد الدويل لالتصاالت رسالة مستمرة وباقية 
ومن  الكوارث  حاالت  يف  اإلغاثة  يف  االتصاالت  باستعمال  النهوض  يف 

يف  خاص  حنو  على  مهمة  األمور  هذه  تكون  وقد  الطوارئ.  خدمات  أجل 

التخفيف
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عن  النامجة  الفيضانات  من  املناخ،  تغري  آثار  من  التخفيف 
العواصف  زيادة حدوث  أو  مثًال  البحار  مستويات  ارتفاع 
واألعاصري الشديدة. ويف الواقع، تساهم مجيع جلان دراسات 
قطاع تقييس االتصاالت بنشاط يف هذا املجال، خاصة جلنة 
الدراسات 2 اليت تعد اللجنة الرئيسية املعنية باالتصاالت من 
أجل اإلغاثة يف حاالت الكوارث واإلنذار املبكر بوقوعها.

االتصاالت  قطاعات  دراسات  جلان  مجيع  تقوم  وباملثل، 
توصيات/تقارير  وضع  على  وتعمل  بدراسات  الراديوية 

الراديوية  االتصاالت  قطاع  وكتيبات 
االتصاالت  خدمات  استعمال  بشأن 
اإلنذار  أجل  من  املختلفة  الراديوية 
الكوارث  بشأن  للعامة  املبكر 
الوشيكة إضافة إىل عمليات التخطيط 

واإلغاثة.

ويف حاالت كثرية، حيدث دمار كبري أو كامل 
للبنية التحتية لالتصاالت «السلكية» عند وقوع الكارثة 
وال يوجد ما ميكن استعماله يف عمليات اإلغاثة من الكارثة إال 
خدمات االتصاالت الراديوية - خاصة هواة الراديو واألنظمة الساتلية. وبغية 

تسهيل استعمال التجهيزات الراديوية من أجل التخفيف من اآلثار السلبية للكارثة 
الناجتة عن تغري املناخ والكوارث األخرى، يوصي القرار 646 الصادر عن املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام 2003 بشدة باستعمال النطاقات املنسقة إقليميًا من أجل محاية العامة واإلغاثة يف 
 (RA-07) 2007 حاالت الكوارث وذلك يف حاالت الطوارئ. ووافقت مجعية االتصاالت الراديوية لعام
على القرارين ITU-R 53 وITU-R 55 اللذين يكلفان مجيع جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بإجراء 
دراسات بشأن استعمال االتصاالت الراديوية يف التنبؤ بالكوارث واكتشافها واالستجابة هلا والتخفيف من 
آثارها واإلغاثة عند وقوعها. كما أيد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2007 وضع مبادئ توجيهية 
إلدارة الطيف من أجل االتصاالت الراديوية يف حاالت الطوارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارث إىل حتديد 
الترددات املتيسرة واحلفاظ عليها لالستعمال يف املراحل املبكرة جدًا من عمليات التدخل لتقدمي املساعدات 
اإلنسانية عقب وقوع الكارثة. كما يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بإنشاء قاعدة بيانات إلدارة الترددات 

يف حاالت الكوارث (القرار 647 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2007). 

إتاحة 
توصيات قطاع 

تقييس االتصاالت على اخلط 
وخفض انبعاثات الكربون

الدويل  االحتاد  كان  عندما   ،1995 عام  يف 
إىل  االنتقال  األوىل يف  لالتصاالت خيطو خطوته 

االتصاالت  تقييس  قطاع  طبع  اإللكتروين،  النشر 
زهاء 534 368 نسخة من التوصيات مبتوسط 42 صفحة 

لكل منها. كما كان يف املتناول مليون نسخة أخرى غري 
مباعة. ويف عام 2007، وزع قطاع تقييس االتصاالت أكثر 
من ثالثة ماليني توصية عرب التحميل املجاين من على اخلط 
تقييس  قطاع  كان  ولو  نسخة.   10 000 إال  يطبع  مل  يف حني 
االتصاالت مستمرًا يف طبع توصياته (بدًال من توزيعها باملجان 
على اخلط)، فإن هذا األمر كان سيحتاج إىل قطع حنو 23 شجرة 
من نوع تنوب دوغالس (Douglas Fir) سنويًا، مبعدل خسارة 
من  طن   25,3 لنحو  امتصاص  قدرة  فقد  تساوي  للبيئة  سنوية 
الكربون عمرها حنو 100 عام. وينبغي أن يضاف  ثاين أكسيد 
إىل ذلك تكلفة نقل التوصيات املطبوعة إىل العمالء. ففي عام 
من  أطنان   108 حنو  إىل  املنشورات  مبيعات  احتاجت   1995

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. وحبلول عام 2007، مت خفض 
هذه الكمية إىل 1,5 طن فقط. بيد أنه لوال إتاحة التوصيات 
بنحو  الكربون  انبعاثات  لتضاعفت  اخلط  على  باملجان 

عشرين ضعفًا بدًال من اخنفاضها.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، استنادًا إىل حتليل 
اسُتخدم فيه أداة بروتوكول غازات الدفيئة (انظر: 

www.GHGprotocol.org) وتقديرات 

امتصاص الكربون من على املوقع 
.www.carbon-info.org� � � � � � � �

التخفيف



T �
االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ

«أن تزيد الشركة من إنتاجيتها وتوفر الوقت واملال مع خفض بصمتها من الكربون». يعد هذا هو اهلدف 
الطموح ملجموعة من األدوات اليت تبشر بتسهيل االتصال والتعاون والتنسيق - دون احلاجة إىل الترحال 
بني  فيما  التعاوين  العمل  األساسية تشجيع  تعد رسالته  الذي  لالتصاالت  الدويل  لالحتاد  وبالنسبة  املادي. 

األعضاء على الصعيد العاملي، يربز التعاون عن بعد كضرورة يومية.

مهمة  أكثر يف  أو  املشاركني  تساعد  بعد مصممة حبيث  عن  التعاون  وأدوات 
مشتركة على حتقيق أهدافهما. ولتحقيق ذلك، يقوم هؤالء املشاركني بدمج 
الكثري من التطبيقات مثل املؤمترات السمعية والفيديوية والتبادل اللحظي 
للرسائل والدردشة اخلطية واملحرر متعدد املستعملني واللوحات البيضاء 
أجهزة  إىل  النفاذ  بعد  عن  املتعاونون  ويتبادل  املراجعة.  يف  والتحكم 
حملية ألغراض العرض والتفاعل (مثل احلاسوب املكتيب ولوحة املفاتيح 
والفأرة) وإىل برجميات (تطبيقات مكتبية وتطبيقات خاصة بشبكة الويب 
الوقت  يف  وحتريره  عليه  والتعلق  املحتوى  لعرض  منـزلية)  وبرجميات 

الفعلي من خالل مشاركة متزامنة من مواقع خمتلفة.

وتفاضل أدوات التعاون عن بعد بني أسلوبني رئيسيني للتشغيل مع اختالف كل 
منهما عن اآلخر تبعًا حلجم االجتماع:

 áيف اجتماعات النظراء، قد حيدث تفاعل بني املنظم واملشاركني (اتصال ثنائي االجتاه) باتباع جدول 
مشترك.  بشكل  الوثائق  حترير  مع  والنصية  والفيدوية  السمعية  األساليب  مبساعدة  واالتصال  أعمال 

ويستعمل االحتاد الدويل لالتصاالت هذا النمط من التعاون عن بعد يف بعض 
االجتماعات اخلاصة بلجان التوجيه وجلان الدراسات. 

)، تستخدم عادة من  á Webinars) واحللقات الدراسية عرب شبكة الويب
إنتاج عروض أو إرسال مؤمترات تنـزع عادة إىل استعمال  أجل 
من  الكثري  ومثة  املتلقني.  إىل  املتحدث  من  االجتاه  أحادي  اتصال 
العمل اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت متاحة على اخلط  ورش 
للبث عن طريق شبكة الويب. وميكن الرجوع إىل أرشيف احلفظ 
أو  املستقبل  التدريب يف  أو  التقييم  أو  البحث عن مراجع  ألغراض 

.www.itu.int/ibs/ للبحث عن مواد حية على املوقع

التعاون عن بعد
جتربة قطاع تقييس االتصاالت
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لعمل  الدولية  للطبيعة  ونظرًا  بسويسرا.  جنيف  يف  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  اجتماعات  غالبية  وتنعقد 
االحتاد - حيث يضم دول أعضاء وأعضاء قطاعات ومنتسبني من 191 بلدًا من مجيع أحناء العامل - يتعني 
معنيني  كانوا  لو  حىت  االجتماعات،  هذه  يف  للمشاركة  طويلة  مسافات  قطع  املندوبني  من  الكثري  على 
املندوبني أكثر من ثلثي  املثال، قطع حنو  يف بعض األوقات جبزء واحد صغري من االجتماع. فعلى سبيل 
km 10 000 ذهابًا وعودة للمشاركة يف اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت لعام 2007 (انظر الشكل 5 

ملزيد من التفصيل بشأن إحصاءات اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت). ومن شأن عقد عدد ولو قليل من 
هذه االجتماعات على اخلط أن يؤثر تأثريًا ملحوظًا على بصمة الكربون لالحتاد الدويل لالتصاالت، على 
اعتبار أن السفر جوًا يعد أسرع املصادر منوًا على الصعيد العاملي بالنسبة لغازات الدفيئة مثل ثاين أكسيد 

الكربون، اليت تتسبب يف تغري املناخ.

الشكل 5 - احتماالت التعاون عن بعد يف أنشطة قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

االجتماعات وعدد أيام االجتماعات ومتوسط مدة االجتماعات، الفترة 2003-2007 (الرسم البياين على اليسار) واملسافة اليت قطعها املندوبون يف 
2007 (الرسم البياين على اليمني).

وعالوة على ذلك، ميكن لورش عمل االحتاد الدويل لالتصاالت ودوراته التدريبية اليت ُتعقد على اخلط أن 
ُتوجه على نطاق أوسع من املتلقني، خاصة من حيث الوصول إىل مشاركني من البلدان النامية ولغري أعضاء 
االحتاد. وبالنسبة للبلدان النامية، ميكن اعتبار أدوات التعاون عن بعد مبثابة وسيلة مساعدة يف التغلب على 
الفجوة الرقمية ويف «سد الفجوة التقييسية». كما أتاحت أمناط حمددة من أدوات التعاون عن بعد (مثل، 
تسهيل الترمجة عن بعد أو التعليق عن بعد) الفرصة لعقد عدد أكرب من اجتماعات االحتاد الدويل لالتصاالت 

بعيدًا عن مقره الرئيسي يف جنيف. 

التعاون
عن بعد
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الفعاليات واملسرد

تقومي بالفعاليات الرئيسية

2008

الندوة املشتركة لالحتاد الدويل لالتصاالت ووزارة الشؤون الدولية كيوتو15-16 أبريل
واالتصاالت، اليابان بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ

الندوة املشتركة لالحتاد الدويل لالتصاالت وهيئة االتصاالت الربيطانية بشأن لندن17-18 يونيو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتجوهانسربغ21-30 أكتوبر

اجلزء رفيع املستوى من جملس االحتاد الدويل لالتصاالتجنيف12 نوفمرب

مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ (COP 14)بوزنان، بولندا1-12 ديسمرب

2009

املؤمتر العاملي للمناخجنيف12-16 ديسمرب

مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ (COP 15)كوبنهاجن30 نوفمرب - 11 ديسمرب

قائمة األمساء املختصرة
(Second-generation mobile communications) اجليل الثاين من االتصاالت املتنقلة  2G

 (Third-generation mobile communications) اجليل الثالث من االتصاالت املتنقلة  3G

(Advanced Along Track Scanning Radiomete)  جهاز قياس راديوي متقدم متاثلي للتتبع واملسح  AATSR

 (Asymmetric digital subscriber line)  خط املشترك الرقمي الالتناظري  ADSL

 (Telecommunication Development Bureau) مكتب تنمية االتصاالت  BDT

 (Radiocommunication Bureau) مكتب االتصاالت الراديوية  BR

 (British Telecom) هيئة االتصاالت الربيطانية  BT

 (Compact Disc) قرص مدمج  CD

(Chief Executive Board (of the United Nations system)) (لألمم املتحدة) اجتماع الرؤساء التنفيذيني  CEB

(Carbon dioxide) ثاين ُأكسيد الكربون  CO2

 (Diagonalizing Precoder) جهاز التشفري املسبق القطري  DP

 (Digital Versatile Disc) قرص رقمي متعدد االستعماالت  DVD

 (European Space Agency) وكالة الفضاء األوروبية  ESA

  (European Telecommunication Networks Operators’ association) الرابطة األوروبية ملشغلي شبكات االتصاالت  ETNO

 European Organisation for the Exploitation of) املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية    EUMETSAT

 (Meteorological Satellites

 (Food and Agriculture Organization of the United Nations) منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  FAO

 (Group on Earth Observations) الفريق املعين برصد األرض  GEO

 (Global e-Sustainability Initiative) املبادرة العاملية لالستدامة اإللكترونية  GeSI

 (Global Data Processing System) النظام العاملي ملعاجلة البيانات  GDPS

(Greenhouse gas) غازات الدفيئة  GHG
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 (Global Observing System) نظام املراقبة العاملي  GOS

 (Gigabit passive optical network) شبكة بصرية منفعلة مبعدل بتات بالغيغابت  G-PON

 (Global Telecommunication System) نظام االتصاالت العاملي  GTS

 (Information and communication technologies) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICT

 (Intergovernmental Panel on Climate Change) الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  IPCC

 (Intelligent transport systems) أنظمة نقل ذكية  ITS

 (International Telecommunication Union) االحتاد الدويل لالتصاالت  ITU

 (ITU Telecommunication Development Sector) قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت  ITU-D

 (ITU Radiocommunication Sector) قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت  ITU-R

 (ITU Telecommunication Standardization Sector) قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت  ITU-T

 (Japan Aerospace Exploration Agency) الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء  JAXA

 (kilowatts) كيلوواط  kW

 (kilowatt-hour) كيلوواط - ساعة  kWh

 (Local area network) شبكة حملية  LAN

 (Ministry of International Affairs and Communications (Japan)) (اليابان) وزارة الشؤون الدولية واالتصاالت  MIC

 (National Aeronautics and Space Administration) اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء  NASA

 (Next-generation networks) شبكات اجليل التايل  NGN

 (Non-governmental organization) منظمة غري حكومية  NGO

 (National meteorological service) خدمة وطنية لألرصاد اجلوية  NMS

 (National Oceanic and Atmospheric Administration) اإلدارة الوطنية األمريكية لدراسة املحيطات والغالف اجلوي  NOAA

 (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) شركة نيبون للربق واهلاتف  NTT

 (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  OCHA

 (Plenipotentiary Conference) مؤمتر املندوبني املفوضني  PP

 (Public switched telephone network) الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية  PSTN

 (Radiocommunication Assembly) مجعية االتصاالت الراديوية  RA

 (Regional Radiocommunication Conference) املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية  RRC

 (Russian Space Agency) وكالة الفضاء الروسية  RSA

 (Space Frequency Coordination Group) فريق تنسيق الترددات الفضائية  SFCG

 (Study group) جلنة الدراسات  SG

 (Telecommunication Standardization Advisory Group) الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  TSAG

 (Telecommunication Standardization Bureau) مكتب تقييس االتصاالت  TSB

 (United Nations) األمم املتحدة  UN

 (United Nations Environment Programme) برنامج األمم املتحدة للبيئة  UNEP

 (Ultra-wideband)  النطاق العريض جدًا  UWB

 (Very-high speed digital subscriber line) خط املشترك الرقمي فائق السرعة  VDSL

 (World Economic Forum) املنتدى االقتصادي العاملي  WEF

 (World Meteorological Organization) املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  WMO

 (Working party) فرقة عمل  WP

 (World Radiocommunication Conference) املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  WRC

 (World Telecommunication Development Conference) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  WTDC

 (World Telecommunication Standardization Assembly) اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  WTSA

  (World Wide Fund for nature) الصندوق العاملي للطبيعة  WWF

 (World Weather Watch) الرصد اجلوي العاملي  WWW
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« ¬  ® ¯ ° ± ° ² ³ ´ ´ µ الصور من إعداد: ¶ االحتاد الدويل لالتصاالت وتغري املناخ·

املسؤولون املنتخبون يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت 

«إن تغري املناخ مثار قلق اإلنسانية مجعاء وهو يتطلب بذل اجلهود يف 
مجيع قطاعات املجتمع ومنها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت».

الدكتور محدون إ. توريه
األمني العام

«يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت إلثبات أن وجود تكنولوجيا معلومات 
واتصاالت نظيفة من أجل التنمية املستدامة من العوامل الرئيسية يف 

التصدي لتغري املناخ».

هولني جاو
نائب األمني العام

«تقوم التكنولوجيات الراديوية حاليًا خبفض احتياجاا من الطاقة وبالتايل 
انبعاثات غازات الدفيئة».

فالريي متوفيف
مدير مكتب االتصاالت الراديوية

«لقد شهدنا حقًا يف االحتاد قدرًا هائًال من اجلهود املكرسة حبثًا عن سبل 
لتخفيض استهالك الطاقة يف شبكات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت».

مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت

«من األهداف احليوية لالحتاد الدويل لالتصاالت مساعدة أكثر البلدان 
تعرضًا يف العامل النامي اليت ال متلك عادًة املوارد اليت متكنها من التكيف 

مع تغري املناخ».

سامي البشري املرشد
مدير مكتب تنمية االتصاالت
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