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 هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 

معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
h p://itu4u.wordpress.com

 االتحــاد وتـغـيــر المنــاخ
ذوبان الغطاء اجلليدي وحتمض احمليطات وارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر اجلوية القاسية كلها 

عالمات ملناخ متغري. ويتفق معظم اخلرباء على أنه إذا استمر النمط احلايل للتطورات، فقد تكون تبعات 
تغري املناخ أكثر خطورة، مبا يفرض خماطر عريضة على أسباب املعيشة احمللية والنظم األيكولوجية ونظم 

األعمال والنظم االجتماعية االقتصادية مبفهومها األوسع، خاصة يف البيئات النامية الضعيفة.
ومن العوامل األساسية يف قضية تغري املناخ انبعاثات غازات االحتباس احلراري (GHG) اليت تتولد نتيجة 
لألنشطة البشرية واليت تساهم يف زيادة يف متوسط درجة احلرارة العاملية اإلمجالية. وطبقاً لتقرير التقييم 

اخلامس الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، الذي سيصدر يف صيغته النهائية يف 
أكتوبر 2014، زادت االنبعاثات بصورة أسرع يف الفرتة بني 2000 و2010 عما كان عليه احلال يف 
العقود الثالثة السابقة، وهو ما يعين أن انبعاثات غازات االحتباس احلراري زادت مبستويات غري 

مسبوقة على الرغم من زيادة عدد السياسات املتعلقة مبكافحة تغري املناخ.
ومع ظهور آثار تغري املناخ بشكل أوضح كثرياً يف مجيع أحناء العامل، أصبحت البلدان تواجه حتدياً 

مزدوجاً خطرياً بالتخفيف من أسباب تغري املناخ وذلك بشكل أساسي باحلد من حجم غازات 
االحتباس احلراري املنبعثة يف الغالف اجلوي وبالتكيف مع آثار هذا التغري.

وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف التغلب على هذه التحديات، ليس فقط من 
خالل تسهيل احلد من االستهالك والكفاءة يف استهالك الطاقة والتنمية القادرة على التكيف، بل 
وكذلك من خالل عدم حجب فرص االنتقال إىل «اقتصاد مراع للبيئة» عن طريق النمو املستدام.

الحد من االستهالك: «مراعاة البيئة» عن طريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تساعد احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نقل العامل إىل مستقبل أكثر 

استدامة وكفاءة يف استهالك الطاقة. فاملؤمترات الفيديوية عن بُعد واإلدارة الذكية للمباين والتطبيقات 
ا تكنولوجيا املعلومات  اإللكرتونية ما هي إال أمثلة قليلة للكثري من األساليب اليت ميكن أن تسهل 
واالتصاالت خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. ونتيجة لذلك، ميكن من خالل استعمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خفض هذه االنبعاثات املتوقعة عاملياً يف عام 2020 بنسبة %16,5، 
مبا يؤدي إىل وفورات إمجالية يف الطاقة والوقود تقدر مببلغ 1,9 تريليون دوالر أمريكي1.

ومع ذلك، فإن التحدي بالنسبة لكثري من حلول التخفيف القائمة على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يكمن يف االفتقار إىل سياسات متينة للتصدي لتغري املناخ. ويعترب االحتاد يف الطليعة فيما 

ا على فصل النمو االقتصادي عن  يتعلق بزيادة الوعي بإمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقدر
انبعاثات غازات االحتباس احلراري ويعمل من أجل استنباط وتشجيع تبين حلول ذكية خلفض انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري وزيادة الكفاءة يف الصناعات األخرى. وهناك بعض األمثلة اليت تشمل:
الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة (FG-SSC): حيدد الفريق FG-SSC أنظمة تكنولوجيا • 

املعلومات واالتصاالت الالزمة لكي تكون املدن أكثر ذكاًء وأكثر استدامة، حيث يعمل كمنرب 
مفتوح ألصحاب املصلحة يف جمال املدن الذكية لتبادل املعارف وحتديد األطر القياسية الالزمة 

لدعم دمج خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدن.

1.           ميكن االطالع على مزيد من 

املعلومات على
http://www.smart2020.org/publications/

”مل يعد العمل باألسلوب 
املعتاد ميثل خياراً إذا كنا 
نريد ضمان أسباب العيش 
لكوكبنا. فاملستقبل يستدعي 
التحول حنو منوذج أكثر مراعاة 
للبيئة وأكثر استدامة وهو 
حتول سيعين االستفادة من 
اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت“.

 الدكتور محدون إ. توريه، 
أمني عام االحتاد.

معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت



3/2
 هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 

معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
h p://itu4u.wordpress.com

تعد الشبكات الذكية من أكثر األساليب فعالية للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، • 
حيث ميكنها أن تساعد يف التخفيف من تغري املناخ ببناء أنظمة أكثر حتكماً وكفاءة ال ترسل 

الطاقة وال تستعملها إال عند الضرورة. ويتوىل االحتاد القيادة يف جمال وضع معايري تقنية جديدة 
لتنفيذ الشبكات الذكية.

التغير يبدأ بنا: تكنولوجيا معلومات واتصاالت «مراعية للبيئة»
غّري االستعمال املتزايد واسع النطاق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حياة األفراد بصورة 

ا  دراماتيكية وعزز النمو االقتصادي. بيد أن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حد ذا
أحد املسامهني يف االنبعاثات العاملية من غازات االحتباس احلراري، حيث تساهم نسبة 2,52 يف 
املائة من إمجايل االنبعاثات سنويًا2. ولذا فإن زيادة استعمال هذه التكنولوجيا عاملياً يعين أن هذه 
االنبعاثات من املرجح أن تتضاعف حبلول عام 32024. لذلك، فإن اساليب استحداث تكنلوجيا 

معلومات واتصاالت ”أكثر مراعاة للبيئة“ سيكون جزءاً هاماً لضمان إمكانية استمرار قيام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بدور رائد يف احلد من االنبعاثات اإلمجالية من غازات االحتباس احلراري.

ومع شبكة أعضائه اليت تضم 193 دولة عضواً وأكثر من 700 كيان من القطاع اخلاص وأكثر من 
70 مؤسسة أكادميية يعمل االحتاد من أجل إعادة تصميم وحتويل شبكات تكنولوجيا املعلومات 

ا لكي تتبىن معايري حمسنة للكفاءة يف استهالك الطاقة، مبا يؤدي إىل  ا وتطبيقا واالتصاالت وخدما
خفض اآلثار البيئية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ككل. وهناك بعض األمثلة على ذلك 

واليت تشمل:
جمموعة أدوات بشأن االستدامة البيئية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفر الدعم • 

التفصيلي بشأن كيف ميكن لشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دمج االستدامة ضمن 
ا. ا ملنظما ا وإدار عمليا

شبكات اجليل التايل (NGN) عبارة عن معماريات شبكية جديدة حتسن كفاءة استهالك • 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطاقة باستيعاب مجيع املعلومات واخلدمات (صوت وبيانات 

وفيديو). ومن املتوقع أن ختفض هذه الشبكات من استهالك الطاقة بنسبة 40% مقارنة 
بالشبكات التقليدية احلالية.

قام االحتاد مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (UNFCCC) بوضع منهجية عاملية • 
لتقييم انبعاثات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الكربون.

التكيف مع واقع تغير المناخ
ستصبح الكوارث الطبيعية والظواهر اجلوية القاسية، خاصة الفيضانات واألعاصري أكثر تواتراً وخطورة 
بسبب تغري املناخ. ومن مث، يواصل االحتاد دعم الدول األعضاء يف مجيع جماالت إدارة الكوارث من 

التنبؤ واالكتشاف إىل اإلنذار واملساعدة يف جهود اإلغاثة.
ويقوم االحتاد بدور رائد على سبيل املثال يف تسهيل مجع بيانات الطقس يف الوقت الفعلي وبيانات 
اإلنذار املبكر بتخصيص املوارد الالزمة من طيف الرتددات الراديوية ألنظمة الرصد العاملية. ويسمح 

ذلك للحكومات بتعزيز عملية اختاذ القرارات والتواؤم واالستجابة بسرعة مع الكوارث الطبيعية، ومن 
مث احلد من اآلثار االقتصادية والبشرية هلا.

3.           تظهر إحصاءات االحتاد أنه 

حبلول عام 2014، سيكون هناك أكثر من 
7 باليني اشرتاك يف االتصاالت املتنقلة، 

وثالثة باليني مستعمل لإلنرتنت وأكثر من 
2,3 بليون اشرتاك يف النطاق العريض املتنقل 

عرب العامل.

يواصل االحتاد دعم الدول 
األعضاء يف مجيع جماالت 
إدارة الكوارث - من التنبؤ 
واالكتشاف إىل اإلنذار 
واملساعدة يف جهود اإلغاثة.

يعترب االحتاد يف الطليعة 
فيما يتعلق بزيادة الوعي 
بإمكانات تكنولوجيا املعلومات 
ا على  واالتصاالت وقدر
فصل النمو االقتصادي عن 
انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري ويعمل من أجل 
استنباط وتشجيع تبين حلول 
ذكية خلفض انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري وزيادة 
الكفاءة يف الصناعات األخرى.

2.           أساساً من استهالك الطاقة 

الكهربائية، ولكن مع استبعاد اإلذاعة 
وأنشطة االتصاالت الراديوية ذات الصلة.
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وتقوم االتصاالت يف حاالت الطوارئ بعد وقوع الكوارث مباشرة بدور حاسم يف ضمان تدفق 
املعلومات للوكاالت احلكومية واملنظمات اإلنسانية األخرى املشاركة يف عمليات اإلنقاذ. ومن خالل 

إطار االحتاد للتعاون يف حاالت الطوارئ (IFCE)، يقوم االحتاد وشركاؤه بنشر املطاريف الساتلية 
ومعدات اتصاالت الطوارئ األخرى يف املناطق املتضررة خالل الساعات من األربع والعشرين إىل 

الثمانية واألربعني األوىل من وقوع الكارثة للمساعدة يف استعادة وصالت االتصاالت احليوية.

 األمم المتحدة واالتحاد وتغير المناخ
يقوم االحتاد بكل هذه األعمال بالتعاون الوثيق مع املنظمات األخرى املعنية مبكافحة تغري املناخ 

والنهوض بالتنمية املستدامة. ومن خالل دعم العمليات متعددة األطراف الرئيسية مثل اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يعمل االحتاد مع منظومة األمم املتحدة من أجل النهوض 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة أسباب تغري املناخ وآثاره.
وسيقوم االحتاد خالل العام القادم بدعم مؤمترات رئيسية لألمم املتحدة تعاجل قضية تغري املناخ- مثل 

مؤمتر القمة املعين باملناخ لعام 2014 ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ لعام 2014 (COP20) يف ليما ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

لعام 2015 (COP21) يف باريس- وذلك من خالل مساعدة احلكومات يف تسخري إمكانات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت للتوصل إىل اتفاق عاملي طموح وملزم قانوناً بشأن تغري املناخ.

التحديات البيئية األخرى
ال يعد تغري املناخ التحدي البيئي األوحد الذي تقوم فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور رئيسي. 

فمع االنتشار األكثر مشوالً ألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستمرار تنامي التطبيقات واخلدمات 
القائمة عليها، يتوقع استمرار الزيادات احلادة يف املخلفات اإللكرتونية (ewaste). وبالتايل، من الضروري 

إدارة اآلثار البيئية ألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعدات الكهربائية.
دف إىل احلد من املخلفات اإللكرتونية. حيث سيقضي الشاحن  وقد وضع االحتاد عدداً من املعايري اليت 

العاملي للحواسيب احملمولة واألجهزة احملمولة األخرى (التوصية L.1000) على ما يقدر بنحو 82 000 طن 
من الشواحن الزائدة عن الحاجة وحنو 13,6 مليون طن على األقل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

الكربون سنوياً. ويف اإلطار نفسه، سيؤدي معيار ملوائم قدرة عاملي جديد (UPA) مصمم للعمل مع 
األغلبية العظمى من أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (التوصية L.10001) إىل احلد من تصنيع 

موائمات القدرة غري الضرورية، كما ستساعد منهجية مقيسة جديدة جلهات التصنيع لإلبالغ عن كميات 
املعادن النادرة يف ما تصنعه أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (التوصية L.1100) يف حتفيز إعادة 

التدوير. وتعد املعادن النادرة حالياً ضرورية للوظائف املتقدمة ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
حيث حيتوي اهلاتف احملمول العادي على ما ال يقل عن 20 معدناً نادراً ومن مث يتضح ضرورة إعادة 

التدوير  فالطن الواحد من الذهب اخلام ال ينتج إال مخسة غرامات فقط من الذهب، يف حني ينتج الطن 
الواحد من اهلواتف املتنقلة املستعملة رقماً مذهالً يقدر بنحو 400 غرام.

وقد حفزت الشواغل العاملية إزاء املخلفات اإللكرتونية االتفاق على قرار بشأن املخلفات اإللكرتونية يف 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2012 يعطي مزيداً من الزخم ألعمال االحتاد املتعلقة بالتقييس يف 

هذا اجملال اهلام.
www.itu.int/climate وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن أنشطة االحتاد املتعلقة بتغري املناخ على

يعمل االحتاد مع منظومة 
األمم املتحدة من أجل 
النهوض باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ملعاجلة 
أسباب تغري املناخ وآثاره.


