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 (2016احلاااات،  يف )املراَجع 73 رارـقال
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيئة وتغير المناخ

 (2016اات، احلاا؛ 2012؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016احلاااات، إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 إذ تُذّكر

 (ICT) تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتبشأن للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت، ( 2014ديب،  يف )املراَجع 66بالقرار  أ ( 
 ؛املناخ وتغرُي 
 ؛"2030 لعام : خطة التناية املستدااةن "حتويل عاملناللجاعية العااة لألام املتحدة بشأ 70/1بالقرار  ب(
 جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت، بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتغري املناخ؛( 2009)جنيف،  1307بالقرار  ج(
واات ا املعل( ملؤمتر املندوبني املفوضني، عن دور االتصاالت/تكنولوجي2014 بوسان، يف )املراَجع 182 بالقرار د (

 واالتصاالت بشأن تغري املناخ ومحاية البيئة؛
أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت هي عناصر ب( الذي يعرتف 2012 ،)جنيف 1353 اجمللس بقرار ( ه

حديد اديري املكاتب، بتلتحقيق التناية املستدااة، ويكلف األاني العام، بالتعاون اع  1أساسية للبلدان املتقداة والبلدان النااية
الل االتصاالت سبيل حتقيق التناية املستدااة ان خ يف األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النااية

 ،وتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت
 اعتبارها يف وإذ تضع

 ؛در قلق عاملي وتتطلب تعاوناً عاملي النطاقأن اسألة البيئة مبا فيها تغري املناخ تربز بسرعة بوصفها اص ( أ 
أن اهليئة احلكواية الدولية املعنية بتغري املناخ التابعة لألام املتحدة قّدرت أن االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس  ب(

 الطقس وارتفاع ، مبا هلا ان آثار على االحرتار العاملي وأمناط تغري1970انذ عام  70%زادت بأكثر ان  قد (GHG) احلراري
 انسوب البحار والتصحر وتقلص الغطاء اجلليدي وغريها ان اآلثار على املدى الطويل؛

 ونيسيا،إند بايل، يف املناخ بتغري املعين املتحدة األام اؤمتر يف أوضح، لالتصاالت الدويل االحتاد أن (ج
 امساً ح وعنصراً  املناخ تغري أسباب أحد بوصفها واالتصاالت املعلواات تكنولوجيا دور ،2007 ديسارب 3-14 الفرتة يف
 واحد؛ آن يف له التصدي يف
ىل اتفاق دويل ية التوصل إالعال اجلاري عقب االتفاقات بشأن خريطة طريق بايل واتفاقات كانكون وانهاج ديربان وأمه ( د

 ؛2012ملا بعد عام  بشأن نتائج الاوسة
تنفيذ  يف هاماإلس يف ا املعلواات واالتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالتبه تكنولوجيالدور الذي ميكن أن تضطلع  ( ه

 االتفاقات؛ هذه
 أمهية تعزيز التناية املستدااة واألساليب اليت متّكن هبا تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ان حتقيق تناية نظيفة؛ ( و
 بعض املناطق؛ يف املبادرات املتخذة ( ز

                                                      
 ية.لتشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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جمية شاالة إطار اتفاقية بازل )امللحقان الثاان والتاسع( هو ابادرة برنا يف اإللكرتونيةاملخلفات شأن أن برنااج إفريقيا ب (ح
 كات الصغريةالظروف االجتااعية واالقتصادية املؤاتية لعالقات الشراكة والشر  وهتيئةاإللكرتونية للاخلفات البيئية  اإلدارةلتعزيز 

 إفريقيا، يف قطاع إعادة التدوير يف

 اعتبارها أيضاً  يف ذ تضعوإ
 االحتاد الذي يسلط يف عن رصد التكنولوجيا الصادر عن قطاع تقييس االتصاالت (2007) 3التقرير اإلعالاي رقم  ( أ 

 الضوء على اسألة تغري املناخ ودور تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
ة إىل صاالت الراديوية وقطاع تناية االتصاالت، الراايباإلضافة إىل أعاال قطاع تقييس االتصاالت، ابادرات قطاع االت ب(

 دراسة تغري املناخ ودور تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
تطوير  يف أن توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تركز على أنظاة توفري الطاقة وتطبيقاهتا ميكن أن تؤدي دوراً حامساً  ج(

 تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
يف الرتدد حتديد ط يف الدور القيادي لقطاع االتصاالت الراديوية، بالتعاون اع أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت، ( د

بات تعاونية ذلك وضع ترتي يف حاالت وقوعها، مبا يف الراديوي الالزم لرصد املناخ والتنبؤ بالكوارث والكشف عنها واإلغاثة
 جمال تطبيقات االستشعار عن بُعد؛ يف املنظاة العاملية لألرصاد اجلوية اع
جملس  التقرير الذي حيال عنوان "اسرتاتيجية ان أجل أام اتحدة حمايدة اناخياً" والذي أعده فريق إدارة البيئة، وإقرار ( ه

 لالسرتاتيجية اليت تلزم انظواة األام املتحدة بتحقيق احلياد املناخي؛ 2007أكتوبر  يف الرؤساء التنفيذيني
أنشطة وضع املعايري اليت تضطلع هبا اثاًل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت فياا يتعلق بتكنولوجيا املعلواات  ( و

كانية والبيئية ، اليت تساح بالكشف عن املعلواات املاالستشعار الشاوليةاألعاال املتصلة بشبكات  يف واالتصاالت وتغري املناخ،
 لة بشبكات االتصاالت وختزينها واعاجلتها وإدااجها؛اجملاعة ان أجهزة احملاسيس املوصو 

 ؛علواات واالتصاالت وتغري املناختكنولوجيا املاملنظاة بشأن الندوات  نتائج ( ز
 ؛2009 حىت أبريل 2008 أنشطة ونواتج الفريق املتخصص بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتغري املناخ ان يوليو ح(
ان أجل تيسري استخدام تكنولوجيات املعلواات واالتصاالت  اناسبةقادت عالية وضع اعايري  5أن جلنة الدراسات  (ط

 ؛خرىالصناعات األُ  يف املنخفضة الكربون وتشجيع اعتاادها
البيئية  دراسة اجلوانب يف االحتاد، وهي جلنة الدراسات الرائدة يف قطاع تقييس االتصاالتل 5اسؤوليات جلنة الدراسات  (ي

يم للحد ان اآلثار البيئية ذلك انهجيات التصا يف وجيا املعلواات واالتصاالت املتعلقة بالظواهر الكهراغنطيسية وتغري املناخ مبالتكنول
 اثل عاليات إعادة التدوير املتصلة مبرافق تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، واعداهتا، واا إىل ذلك؛

 (JCA-ICT&CC) املعين بتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتغري املناخ نشاط التنسيق املشرتك يف العال املبذول (ك
 لقطاع تقييس االتصاالت، 5 الدراسات إطار جلنة يف

 كذلك  اعتبارها يف تضع وإذ
املستقبل الذي نصبو إليه"، اليت تعكس جتدد االلتزام إزاء املضي  " بعنوان +20الوثيقة اخلتااية اليت اعتادها اؤمتر ريو ( أ 

 ؛قدااً على طريق التناية املستدااة وحتقيق االستدااة البيئية
تسلِّم بأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت تيسر تدفق املعلواات بني احلكواات واجلاهور،  هذه الوثيقة اخلتاايةأن  ب(

كات وخداات النطاق العريض، سياا شب وهو اا يربز احلاجة إىل اواصلة العال على تيسري الوصول إىل هذه التكنولوجيا، وال
 هذا الصدد؛ يف وسد الفجوة الرقاية، اع إدراك اسامهة التعاون الدويل
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لب إىل انظواة األام املتحدة بأسرها، وط يف دعا إىل اواصلة تعايم اراعاة أبعاد التناية املستدااة الثالثة +20ريواؤمتر أن  ج(
مجيع األنشطة  يف اذ التدابري املناسبة إلدااج األبعاد االجتااعية واالقتصادية والبيئيةاخت يف الوكاالت املتخصصة لألام املتحدة أن تنظر

 ؛التنفيذية اليت تضطلع هبا انظواة األام املتحدة، وأن تدعم البلدان النااية، بناًء على طلبها، لتحقيق التناية املستدااة
 اليت اعُتادت اخلطة احلضرية اجلديدة يف راكز احلضرية، كاا وردامل يف أن هذا القرن سيشهد عيش أغلبية كبرية ان الناس د (
 ،2016أكتوبر  يف كيتو يف اؤمتر األام املتحدة املعين باإلسكان والتناية احلضرية املستدااة يف

 وإذ تالحظ
تكنولوجيا  يقر بأن صناعة 2008أن التقرير عن االستنتاجات اليت توصلت إليها الندوة العاملية للاعايري لعام  ( أ 

املعلواات واالتصاالت وأعضاءها ميكن أن تكون قدوة حسنة بااللتزام بربااج حمددة هلا أهداف واضحة للحد ان إمجايل 
استهالك أجهزة تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت للطاقة( وبضاان توسع شبكة  انبعاثات غازات االحتباس احلراري )اثل

 ي البيئة؛االتصاالت العاملية على حنو يراع
 ؛(UNFCCC) باتفاقية األام املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ ةاألام املتحدة املعني اتنتائج اؤمتر  ب(
 ؛التحالف الدينااي بشأن اإلنرتنت وتغرّي املناخ (ج
 ؛ون اعهااالقضايا املتعلقة بتغري املناخ، ينبغي لالحتاد التع تقوم بأعاال بشأن ُأخرىأن هناك انتديات دولية  ( د

 ،2011نتائج أسابيع املعايري املراعية للبيئة اليت نُظات انذ  ه (
 وإذ تدرك

 ا؛التخفيف ان آثار تغري املناخ والتكيف اعه يف أن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ميكن أن تساهم اسامهة كبرية ( أ 
ري املناخ، ي للتحديات البيئية ان قبيل تغالتصد يف أن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت تلعب دورًا حيوياً  ب(

وإزالة الغابات، واالفتقار إىل القدرة على النفاذ إىل الطاقة، واستهالك الطاقة، والتنوع البيولوجي، واملخلفات اإللكرتونية، 
الوعي  ةامليدان العام وزياد يف وذلك ان خالل دعم البحوث العلاية األساسية اليت ساعدت على إدخال قضايا املناخ

 املستقبل؛ بتحديات
أن السعي إىل بناء جمتاع اعلواات يستعال عرض نطاق كبري ويطلق قدراً أقل ان الكربون يوفر جماالً للتناية االقتصادية  ج(

 واالجتااعية والثقافية املستدااة؛
البلدان األكثر تأثراً،  ة غري اتناسبةأن اآلثار السلبية لتغري املناخ قد تكون اتباينة ان حيث آثارها وميكن أن متس بطريق ( د

 خصوصاً البلدان النااية، نظراً لقدرهتا احملدودة على التكيف؛
 ان االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس تقريباً  املائة يف 2,5و 2لوجيا املعلواات واالتصاالت تسهم مبا يرتاوح بني أن تكنو  ( ه

 اد انتشار هذه التكنولوجيا؛هذه النسبة قد ترتفع بازدي احلراري، وأن
تغري املناخ  ناجلهود املبذولة للتخفيف ا يف أن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ميكن اع ذلك أن تكون عاااًل رئيسياً  ( و

 طويرهناية األار ان خالل استخدام وت يف واحلد ان االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس احلراري واستهالك الطاقة وخفضهاا
 أجهزة وتطبيقات وشبكات تتسم بالكفاءة ان حيث استهالك الطاقة؛

أن استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت بوصفها جزءًا رئيسيًا ان طرائق العال اليت تتسم بالكفاءة ان حيث  ( ز
بُعد وغري ذلك،  والعال عن استهالك الطاقة قد يشال تقليص االنبعاثات ان خالل تنظيم اجتااعات الورقية واؤمترات افرتاضية

 مما يعود بدوره بالنفع ان حيث تقليل احلاجة إىل السفر؛
أن الندوة الدولية االفرتاضية بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتغري املناخ اليت عقدت بتنظيم اشرتك بني االحتاد  ح(

 ؛تشكل دراسة حالة فعلية (KCC)وهيئة االتصاالت الكورية 
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نولوجيا املعلواات واالتصاالت ضرورية لرصد املناخ ومجع البيانات والنقل السريع للاعلواات املتعلقة بأخطار تغري املناخ، أن تك (ط
 وأن شبكات االتصاالت الكافية ضرورية ان أجل ضاان وصول االتصاالت للسكان وانظاات اإلغاثة املناسبة؛

ن خالل تطوير الشبكات الذكية، توفري الطاقة الكهربائية على نطاق أن بإاكان تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، ا (ي
 البلدان النااية، واالستفادة الكاالة ان املصادر املتجددة؛ يف أوسع وحتسني إدارة توزيع الطاقة، خاصةً 

التزايد، فإن  يف راإلنرتنت واراكز البيانات واألجهزة املوصولة على ادار الساعة سيستا يف أنه مبا أن استهالك الطاقة (ك
 طاقة وإىل التعجيلاستهالك ال يف احلوسبة السحابية ان التكنولوجيات التاكينية احلامسة اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة الكفاءة

 انتقال البلدان والشركات إىل تبين اقتصاد ذي انبعاثات انخفضة ان الكربون؛ يف
حدوث عواصف عاتية، واوجات حرارة شديدة،  يف فرمها، وأنه يتسببأن تغري املناخ يهدد جودة املاء والغذاء وتوا (ل

 وحاالت جفاف، وفيضانات، إىل جانب إضراره بنوعية اهلواء؛
أن النهوض بإدارة املياه اعتااداً على تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يؤدي إىل حتسني الكفاءة الكلية الستخدام املياه،  ( م

 ل استخداااً أشد استدااة للاوارد املائية؛وحيقق وفورات بالغة، ويكف
أن انتشار استعاال املعدات الكهربائية واإللكرتونية زاد ان الوعي العام بآثارها اإلجيابية اثل احلد ان الفجوة الرقاية،  (ن

عدات الكهربائية ملولكن بآثارها السلبية كذلك على البيئة والصحة واملرتبطة باإلدارة غري املالئاة للاخلفات الناجتة عن ا
 ويشار إليها باملخلفات اإللكرتونية(، ،WEEE) واإللكرتونية بعد هناية عارها

 تقـرر
بشأن تكنولوجيا املعلواات  2007ديسارب  يف تطوير برنااج عال قطاع تقييس االتصاالت الذي أطلق اواصلة 1

ف ان تغري املناخ كجزء اجلهود العاملية املبذولة للتخفي يف اإلسهامواالتصاالت وتغري املناخ باعتباره برناجماً عايل األولوية يستهدف 
 ان عاليات األام املتحدة؛

ناخ الندوات الدولية بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت والبيئة وتغري امل يف احلسبان التقدم الذي ُأحرز يف أن تأخذ 2
 تائج املنبثقة عنهاا على أوسع نطاق ممكن؛ان خالل نشر الن 2أحناء خمتلفة ان العامل يف اليت عقدت

اواصلة حتديث البوابة العاملية لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ، وتوسيع  3
ات بشأن العالقات بني سخصائصها عن طريق تنظيم انتدى إلكرتوين وتفاعلي لتقاسم املعلواات ونشر األفكار واملعايري وأفضل املاار 

 تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت واالستدااة البيئية، والتجارب واملاارسات لتبليغ املعلواات وخطط التوسيم وارافق إعادة التدوير؛
تشجيع اعتااد توصيات ان أجل تعزيز استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت كأداة فّعالة واتعددة القطاعات  4

انبعاثات غازات االحتباس احلراري وخفضها وحتقيق أاثل استخدام للطاقة واملياه وخفض املخلفات اإللكرتونية إىل أدىن حد لتقدير 
 خمتلف األنشطة االقتصادية واالجتااعية واحلد ان هذه االنبعاثات؛ يف وحتسني إدارهتا

تدااة البيئية، تعزيز االس يف املعلواات واالتصاالتالعال على زيادة الوعي وتشجيع تبادل املعلواات عن دور تكنولوجيا  5
 عن إىل طرائق عال أكثر كفاءة فضالً  إضافةً  3خاصة ان خالل تشجيع استعاال أجهزة وشبكات أكثر كفاءة ان حيث استهالك الطاقة

 هلا؛ كبديل للطاقة أو تكنولوجيا اعلواات واتصاالت ميكن استعااهلا لتحل حمل التكنولوجيات/االستعااالت األكثر استهالكاً 
                                                      

؛ واملنتدى االفرتاضي 2009يوليو  10-8؛ وكيتو، إكوادور، 2008يونيو  18-17؛ ولندن، املالكة املتحدة، 2008أبريل  16-15بان، كيوتو، اليا 2
؛ 2011 سبتارب 19؛ وسيول، مجهورية كوريا، 2011يوليو  7-8؛ وأكرا، غانا، 2010نوفارب  3و 2؛ والقاهرة، اصر، 2009سبتارب  23سيول،  يف

؛ وناساو، جزر البهااا، 2014ديسارب  15؛ وكوشي، اهلند، 2013اايو  6-7؛ وتورينو، إيطاليا، 2012اايو  29-31ا، واونرتيال، كند
 .2016أبريل  21الابور، االيزيا،  ؛ وكواال2015 ديسارب 14

أجهزة تكنولوجيا  داة يفواد املستخاحلسبان التشجيع على كفاءة استعاال امل يتعلق بالكفاءة، ينبغي أن تشال االعتبارات اليت تؤخذ يف فياا 3
 عناصر الشبكة. املعلواات واالتصاالت ويف
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العال على ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناشئة عن استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت  6
 ؛(UNFCCC) التخفيض الالزم للوصول إىل أهداف اتفاقية األام املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وهو

 واالتصاالت؛ لوااتانتجات تكنولوجيا املع يف اواد غري املؤاتية للبيئة املستخداةالعال على خفض اآلثار البيئية الضارة لل 7
اات ان خالل توفري املساعدة التقنية للبلدان لوضع خطط عالها الوطنية املتعلقة بتكنولوجيا املعلو  التقييسيةالفجوة  سد 8

 تنفيذ تلك اخلطط؛ يف لبلدانواستحداث آلية لإلبالغ ان أجل اساندة ا ،واالتصاالت املراعية للبيئة
 ،املناخ وتغري بيئةوال واالتصاالت املعلواات بتكنولوجيا املتعلقة التوصيات بشأن اإللكرتوين للتعليم برااج وضع 9

 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 ذات الصلة اجلارية يسبتنسيق أنشطة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت فياا يتعلق باستعراضها ألنشطة التقي 1
لوضع املعايري وتيسري التعاون بني االحتاد وتلك املنظاات لتجنب ازدواج العال أو تداخل املعايري الدولية  خرىاملنظاات األُ  يف
 ؛(JCA-ICT&CC) خالل نشاط التنسيق املشرتك املعين بتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتغري املناخ ان

ان الدراسات مبراجعة كل ان التوصيات املناسبة احلالية لقطاع تقييس االتصاالت ومجيع التوصيات باحلرص على قيام جل 2
 ضوء محاية البيئة وتغري املناخ؛ يف آثارها وتطبيق أفضل املاارسات ان أجل تقييماملستقبلية 

نطاق استعاال أساليب  ذلك توسيع يف مبا إجراءات العال بغية الوفاء هبدف هذا القرار، يف التغيريات املاكنة يف بالنظر كذلك 3
 ذلك، إىل العال اإللكرتونية للحد ان آثار تغري املناخ، اثل عقد االجتااعات الالورقية واملؤمترات االفرتاضية والعال عن بُعد واا

 باالحتاد تكلف مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت
وضع التوصيات املناسبة بشأن قضايا تكنولوجيا التصاالت ان أجل لقطاع تقييس ا 5بالتعاون اع جلنة الدراسات  1

ذلك شبكات االتصاالت  يف املعلواات واالتصاالت والبيئة وقضايا تغري املناخ ضان والية واختصاص قطاع تقييس االتصاالت، مبا
االعتبار  يف تؤخذ وير وجودة اخلداة على أناملستعالة ان أجل اراقبة تغري املناخ والتكيف اعه، اثل قضايا االستعداد للكوارث والتش

 أي آثار اقتصادية تنال مجيع البلدان ال سياا البلدان النااية؛
بتحديد أفضل املاارسات والفرص اخلاصة بتطبيقات جديدة تستعال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت حلفز االستدااة  2

 البيئية وحتديد اإلجراءات املناسبة؛
املاارسات وتعزيزها لتنفيذ السياسات واملاارسات املؤاتية للبيئة، وتبادل املعلواات بشأن حاالت بتحديد أفضل  3

 االستخدام وعواال النجاح الرئيسية؛

 التكلفة؛ ثان حي فّعالبتحديد املبادرات اليت تدعم الُنهج الناجحة دائااً واملستدااة واليت ينجم عنها تطبيق  4

ادر الطاقة املتجددة اص يف يات اجلديدة الناجحة ان حيث كفاءة استخدام الطاقة واملستعالةبتحديد وتشجيع التكنولوج 5
 اواقع االتصاالت احلضرية والريفية على السواء؛ يف البديلة واليت أثبتت فعاليتها أو

 املنظاات اع صللتوااقطاعي االتصاالت الراديوية وتناية االتصاالت وتشجيع  يف باالتصال اع جلان الدراسات ذات الصلة 6
 العاملية، وذلك لتجنب ازدواج العال وحتقيق االستعاال األاثل للاوارد وتعجيل توافر املعايريواملنتديات لوضع املعايري  األخرى

 بالتعاون اع اديري املكتبني اآلخرين تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
 ييس االتصاالت؛لس سنوياً وإىل اجلاعية العاملية املقبلة لتقاجملار إىل بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن تطبيق هذا القر  1
بتحديث اجلدول الزاين لألحداث املتعلقة بتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ بناًء على اقرتاحات ان  2

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وبالتعاون الوثيق اع القطاعني اآلخرين؛
 البلدان النااية؛ يف بإطالق اشاريع جتريبية هتدف إىل سد الفجوة التقييسية بشأن قضايا االستدااة البيئية وخاصةً  3
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دعم إعداد تقارير بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ اع اراعاة الدراسات ذات الصلة وخاصة ب 4
ة ذلك قضايا تتعلق بأاور، انها اقتصاد التدوير واراكز البيانات املراعية للبيئة واملباين الذكي يف مبا ،5جلنة الدراسات  يف األعاال اجلارية

واشرتيات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت املراعية للبيئة واحلوسبة السحابية وكفاءة استهالك الطاقة والنقل الذكي واللوجستيات 
والتكيف اع تغري املناخ واالستعداد للكوارث، وكيفية إسهام قطاع تكنولوجيا املعلواات  الذكية والشبكات الذكية وإدارة املياه

 لتنظر فيها؛ 5 خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري، وتقدمي التقارير بأسرع اا ميكن إىل جلنة الدراسات يف واالتصاالت
لدان ة الوعي وحتديد االحتياجات اخلاصة هلذه الببتنظيم انتديات وحلقات دراسية وورش عال للبلدان النااية لزياد 5

 املناخ؛ والتحديات املتعلقة بالبيئة وقضايا تغري
 بوضع وتشجيع ونشر اعلواات وبرااج تدريبية بشأن تكنولوجيات املعلواات واالتصاالت والبيئة واقتصاد التدوير؛ 6
 الدولية احلكواية انوغرافيةاألوقيالعاملية لألرصاد اجلوية واللجنة  فريق املهام املشرتك لالحتاد واملنظاة تقدمتقرير عن  بتقدمي 7

 الكوارث؛ االتصاالت البحرية ملراقبة احمليطات واملناخ والتحذير ان كبالتإاكانية استخدام   حبث يف التابعة لليونسكو
يئة وتغري املناخ الت والببتشجيع البوابة العاملية لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصا 8

واستخدااها كانتدى إلكرتوين لتبادل ونشر األفكار واخلربات وأفضل املاارسات بشأن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت 
 املناخ؛ والبيئة وتغري

 دناه،أ  العام""تدعو األانيفقرة  بتقدمي تقرير إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن التقدم احملرز بشأن 9
 تدعو األاني العام

ة محاية البيئة بلورة اجلهود الدولية املستقبلية ملعاجل يف داخل انظواة األام املتحدة خرىإىل اواصلة التعاون والتآزر اع الكيانات األُ 
 ،2030 لعام خطة التناية املستدااةحتقيق أهداف  يف وتغري املناخ مما يساهم

 واملنتسبني إليه تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا لقطاع  خرىوجلان الدراسات األُ  5 جلنة الدراسات يف إىل اواصلة املسامهة بنشاط 1

 املناخ؛ املعلواات واالتصاالت والبيئة وتغري
اخ على أن تراعى  املناستهالل برااج عااة وخاصة تشال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت والبيئة وتغري إىل اواصلة أو 2

 على النحو الواجب توصيات قطاع تقييس االتصاالت واألعاال ذات الصلة؛
إىل تقاسم أفضل املاارسات وإذكاء الوعي بالفوائد املرتبطة باستخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت املراعية للبيئة  3

 ؛ذات الصلةطبقاً لتوصيات االحتاد 
ات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت واملناخ والبيئة والطاقة لتحسني األداء البيئي وتعزيز كفاءة إىل تشجيع إدااج سياس 4

 استهالك الطاقة وإدارة املوارد؛
كنولوجيا ت ان أجل االستفادة انخطط التكيف الوطنية  يف إىل إدااج استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت 5

 ينية للتصدي آلثار تغري املناخ؛املعلواات واالتصاالت كأداة متك
العالية  يف متقدمي الدعم واإلسها املسؤولني عن القضايا البيئية ان أجل على الصعيد الوطينلنظراء التواصل اع اإىل  6

ولوجيا ناألوسع ملنظواة األام املتحدة بشأن تغري املناخ عن طريق توفري اعلواات وإعداد اقرتاحات اشرتكة تتعلق بدور االتصاالت/تك
إطار اتفاقية  يف االعتبار يف التخفيف ان آثار تغري املناخ والتكيف اعها، حبيث ميكن وضعها يف املعلواات واالتصاالت

 .(UNFCCC) املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ األام
 

 

 


	القـرار 73 (المراجَع في الحمامات، 2016)   تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ

