






إخــالء مسؤوليــة
املعلومات الواردة يف هذا املنشور مقدمة من املؤلف األساسي وممن أجريت معهم مقابالت وأسهموا يف التقرير، وهي ال تشمل وال متثل بالضرورة آراء االحتاد الدويل 

لالتصاالت )ITU( أو منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )UNESCO( أو أعضاء االحتاد أو اليونسكو أو العاملني فيها أو أمانة جلنة النطاق العريض.
ووجهات نظر أعضاء جلنة النطاق العريض اليت يعكسها هذا املنشور شخصية وال تقتضي أي مسؤولية على حكوماهتم أو على املنظمات اليت يُلحق هبا أعضاء اللجنة 

عن طريق االنتخاب أو اليت ينتسبون إليها أو اليت يعملون فيها. 
مجيع احلقوق حمفوظة. ال جيوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي مسبق من االحتاد أو اليونسكو. وال تقتضي املسميات أو التصنيفات 
املستخدمة يف هذا املنشور أي رأي يتعلق بالوضع القانوين أو غريه من األوضاع ألي إقليم أو أي إقرار أو قبول ألي حدود. وحيثما ظهر مسمى "البلد" يف هذا 

املنشور فإنه يشمل البلدان واألقاليم.
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 )UNESCO( ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )ITU( أنشئت جلنة النطاق العريض للتنمية الرقمية مببادرة من االحتاد الدويل لالتصاالت
تلبية لدعوة أمني عام األمم املتحدة بان كي مون إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وتتألف اللجنة اليت أنشئت يف 
مايو 2010 من قادة حكوميني من أرجاء العامل كافة وممثلني وقادة على أعلى مستوى من الصناعات ذات الصلة ووكاالت ومنظمات دولية 

معنية بالتنمية.

وجتتمع يف جلنة النطاق العريض جمموعة من وجهات النظر املختلفة ضمن هنج يتسم بتعدد أصحاب املصلحة حنو تعزيز نشر النطاق العريض، 
إضافة إىل هتيئة هنج جديد للتفاعل مع األمم املتحدة وقطاع األعمال. وقد نشرت اللجنة حىت اآلن تقريرين رفيعي املستوى يتعلقان بالسياسات، 
عالوة على عدد من أفضل املمارسات ودراسات احلالة. وهذا التقرير نتاج عمل فريق العمل املعين بتغري املناخ ضمن جلنة النطاق العريض. ويرأس 

فريق العمل هذا هانز فستربغ، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، والذي قاد جهود إعداد هذا التقرير كذلك.

.www.broadbandcommission.org وميكن االطالع على مزيٍد من املعلومات عن اللجنة يف املوقع

نـبــــذة



شـكـر وتقـديـر
التقرير من خالل  العريض اآليت ذكرهم )و/أو مسؤويل االتصال لديهم( على إسهامهم يف هذا  النطاق  نتوجه بالشكر إىل أعضاء جلنة 

املقابالت )رتبت األمساء أجبدياً طبقاً للغة اإلنكليزية(:

روب برنارد، كبري اخلرباء االسرتاتيجيني البيئيني، شركة مايكروسوفت )نيابة عن أورالندو أياال، نائب رئيس املؤسسة ورئيس جمموعة 
األسواق الناشئة وكبري مستشاري رئيس عمليات مايكروسوفت(

)UNDP( هيلين كالرك، مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ستيفن كونروي، وزير النطاق العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي ومساعد رئيس الوزراء املعين باإلنتاجية الرقمية بأسرتاليا.

شيخ سيدي ديارا، وكيل األمني العام واملمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية 
النامية

بيتر غبسون، مدير املعايري واللوائح التنظيمية لالتصاالت الالسلكية، السياسات العامة العاملية، منطقة أوروبا والشرق األوسط 
وإفريقيا، شركة إنتل

China Mobile Communications Corporation وانغ جيانجو، رئيس جملس إدارة شركة
Bharti Enterprises سونيل بارتي ميتال، املؤسس ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي جملموعة

التنفيذي الرئيس  تشيمربز،  جون  عن  )نيابة  سيسكو  شركة  العاملية،  التكنولوجيا  لسياسات  الرئيس  نائب  بيبر،   روبرت 
 لشركة سيسكو(

جيفري ساكس، مدير معهد األرض جبامعة كولومبيا
حمدون توريه، أمني عام االحتاد الدويل لالتصاالت ونائب الرئيس املشارك للجنة النطاق العريض

بن فيروايين، الرئيس التنفيذي لشركة ألكاتيل-لوسنت
هانز فستبرغ، رئيس الشركة والرئيس التنفيذي، شركة إريكسون

مسؤولون حكوميون وقادة وخرباء آخرون أسهموا يف التقرير من خالل املقابالت اليت أجريت معهم )رتبت األمساء أجبدياً طبقاً 
للغة اإلنكليزية(:

لويس ألفونسو دي ألبا، ممثل املكسيك اخلاص املعين بتغري املناخ، واملفاوض الرئيسي ضمن وفد املكسيك إىل مؤمتر أطراف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ونائب الرئيس خالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ لعام 2010

BuddeCom بول بود، رئيس شركة
باركس تاو، عمدة جوهانسربغ، جنوب إفريقيا

آنا-كارين هات، وزيرة تكنولوجيا املعلومات والطاقة، السويد
كرستينا هنريسون، رئيسة النطاق العريض، وزارة تكنولوجيا املعلومات والطاقة، السويد

ستيفن منكيوب، رئيس اهليئة املستقلة لالتصاالت جبنوب إفريقيا
لويس نيف، رئيس مبادرة االستدامة اإللكرتونية

غبرائيل سولومون، رئيس السياسات العامة، رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

ضم فريق التحرير إلني وايدمان غرونيوالد )إريكسون(، وهوزيه ماريا باتانريو وجيما كوملان وروبرت نرفيز )االحتاد الدويل لالتصاالت(، وإميي 
براون وأندريا سنسر-كوك وأسرتيد فون مشيلنغ )وان ستون(.

للحصول على مزيٍد من املعلومات بشأن املبادرات املقدمة يف هذا التقرير، رجاء زيارة مستودع معلومات جلنة النطاق العريض على اخلط:
 www.broadbandcommission.org/sharehouse

واجلميع مدعوون إىل االطالع على حمتواه وتقدمي مزيٍد من املسامهات.





-

102 المسار نحو التحول 

تكنولوجيا تحويلية   1.103

2.105 تخفيف اآلثار من خالل التحول

3.108 تخضير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

4.110 التــكـيـــف 

212 وضع اإلطار

1.213 المعـوقـات والتحـديـات 

2.215 استراتيجية مركزية للقرن الحادي والعشرين 

3.218 ظروف السياسات والسوق المالئمة 

322 رواد الرقميات

1.323 إعالن غواداالخارا 

2.323 المجتمعــات الـذكيـة 

3.324 طمـوحـات ملكيـة 

4.324 المباني الذكية 

5.325 تمكين العمالء األذكياء 

6.326 خطــوات تحـويليــة 

7.327 شراكات أصحاب المصلحة الذكية 

8.328 خارطة طريق القاهرة ودعوة أكرا إلى العمل 

9.329 التصــدي للــذروة 

430 دراسات حالة حكومية

1.431 أستراليا: بنية تحتية حرجة

2.433 الهند: مفتاح للنمو الشامل منخفض الكربون

3.434 المكسيك: إظهار قيادة عالمية

4.435 جنوب إفريقيا: ما بعد مؤتمر األطراف السابع عشر

5.436 السويد: فرص على أعلى مستوى عالمي للنطاق العريض

6.437 كوريا الجنوبية: السمو بالطموح، والذكاء في األفعال

38االستنتاجات والتوصيات

جـدول المحتـويـات



تـمـهيــــد



01

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
حيث توجد اليوم تكنولوجيات تؤدي إىل زيادة فعالية اخلدمات وتعني البلدان 
االحتياجات  تلبية  طريق  عن  االستدامة  من  مبزيٍد  يتسم  درب  سلوك  على 
بكفاءة أعلى. إال أن زيادة اإلقبال على هذه التكنولوجيات التحويلية مازالت 
الالزم  للتغيريات  الداعمة  السياسات  يف أطر  قصور  كما يوجد  حمدودة، 

حتقيقها يف سلوكيات املستهلكني.

لكننا نستطيع من خالل الرؤية وخيارات السياسات الفعالة والشراكات عرب 
القطاعية واالستثمار املوجه حتويل ذلك إىل فرصة هائلة إلعادة تشكيل عاملنا 
حبيث يصبح عاملاً خمتلفاً مزيد االستدامة، أو ما ميكن أن يوصف بأنه عامل 

أخضر مزدهر عادل.

ويستهدف هذا التقرير إظهار املسامهة اليت ميكن أن يقدمها النطاق العريض 
املناخ  تغري  آثار  ويف ختفيف  احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  يف خفض 
وضع  يقتضي  الكامنة  القدرة  هذه  من  االستفادة  إال أن  معها.  والتكيف 
التقرير أفضل  باملثال، يستعرض هذا  للسياسات. ولبيان ذلك  إطار جديد 
يف سبيل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف تعبئة  احلكومية  املمارسات 
خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري وتكوين جمتمعات حتتضن اجلميع. 
شأهنا  من  أن  نعتقد  توصيات   10 السياسات  صناع  على  التقرير  ويطرح 
اإلسراع خبطى االستفادة من قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق 
العريض وتعزيزها يف سبيل تعجيل إحراز تقدم على الصعيد العاملي على درب 
االقتصاد منخفض الكربون ومزيٍد من التقدم حنو حتقيق األهداف األربعة اليت 

وضعتها جلنة النطاق العريض.

ويستند هذا التقرير إىل مقابالت مع أكثر من 20 قائداً وخبرياً يف هذا اجملال 
وإىل مواد داعمة قدموها، حيث مثلت انتماءاهتم مدى واسعاً من أصحاب 
املصلحة مشلت جهات حكومية وهيئات أكادميية ومنظمات دولية. وكان من 
بينهم عدد من أعضاء جلنة النطاق العريض وممثلون عن حكومات وطنية عدة 

وخرباء آخرون. ودعمت املقابالت بتقارير وبيانات ذات صلة.

وحنن نرحب بتعليقاتكم ونأمل أن ميثل التقرير قاعدة انطالق ملزيٍد من النقاش 
والعمل.

مبادرة االستدامة الزمالء األعزاء من القادة وأصحاب املصلحة،

ميثل تغري املناخ أحد أعىت التحديات اليت واجهتها البشرية على مر التاريخ. 
ولن خيرج بلد ساملاً: فبعض البلدان ستعاين من ظروف طقس قاسٍٍ والبعض 
فقدان  إىل  يؤدي  حنٍو  على  البحر  مستوى  ارتفاع  أو  الشديد  القحط  من 
املناطق الساحلية. ولقد عكف قادة من أحناء العامل سنوات عدة على عمل 
املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  اهليئة احلكومية  توافق علمي من  فيه إىل  استندوا 
)3,6 درجة  مئويتني  درجتني  من  أكثر  احلرارة  درجات  ارتفاع  منع  هبدف 
وسيتطلب  حدة.  وعواقبه  املناخ  تغري  خماطر  أشد  الحتواء  فهرهنايت( 
أكسيد  ثاين  خاصة  احلراري،  االحتباس  يف غازات  معتربة  ختفيضات  ذلك 
الكربون - وهذه مهمة مضنية ال سبيل إىل حتقيقها سوى التحول إىل اقتصاد 

منخفض الكربون.

مرتكز  هو  وهذا   - منسقة  عاملية  إجراءات  املناخ  تغري  معاجلة  وتتطلب 
املتحدة  األمم  اتفاقية  عملية  ضمن  تقام  اليت  العاملية  املناخ  مفاوضات 
إىل  املطلوب  التحول  حتقيق  من  نتمكن  ولن  املناخ.  تغري  بشأن  اإلطارية 
اقتصاد منخفض الكربون إال باتباع هنج موحد يستند إىل عمل مشرتك عرب 
القطاعات بني احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واجملتمع املدين. 
ولن تكون التدابري التدرجيية البطيئة كافية. لكن بوسع احلكومات أن تسرع 
وترية التحول عن طريق دمج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل 
شبكات النطاق العريض وخدماته وتطبيقاته، مع تطبيق سياسة لتغري املناخ 
ترمي إىل وضع بلداهنا على مسار استشرايف بالتوازي مع عملها على حتقيق 

أهداف التنمية واحلد من الفقر على الصعيد الوطين.

قدرته  وتفتح  شبكياً،  املوصل  االقتصاد  إىل  املعرب  هو  العريض  والنطاق 
وفرص  أعمال جديدة  مناذج  إىل  باباً  عملنا  إحداث حتويل يف طريقة  على 
فرتة  من  اقتصاداهتا  انتشال  يف سبيل  بلدان كثرية  فيه  تناضل  يف وقت  منو 

أزمة مالية.

ومقتضى تكوين اقتصاد منخفض الكربون التحول من البنية التحتية املادية 
املعتمدة على الطاقة بشكل مكثف اليت اتسم هبا القرن العشرين إىل البنية 
التحتية االبتكارية القائمة على التوصيل واملعلومات اليت متثل معلم املستقبل 
النطاق  ما حيمله  تدرك  اليت  احلكومات  والعشرين. وتضع  احلادي  يف القرن 
االجتماعية-االقتصادية  األهداف  من  جمموعة  ملعاجلة  فرص  من  العريض 
النفاذ  التوسع يف إتاحة  باملناخ يف صدارة أولوياهتا  املتعلق  العمل  إضافة إىل 
عريض النطاق ميسور التكلفة املوثوق، مما يستصحب نتائج اقتصادية إجيابية.

زيادة  مع  متالزماً  يف السابق  اإلمجايل  احمللي  بالناتج  االرتفاع  وقد كان 
ثاين  انبعاثات  زيادة  مثل  البيئية  اآلثار  زيادة  وبالتايل  املوارد،  يف استهالك 
االحتباس  املسامهة يف غازات  الرئيسية  العوامل  أحد  )وهو  الكربون  أكسيد 
اإلمجايل عن  احمللي  الناتج  املمكن عزل  أصبح من  فقد  أما اآلن  احلراري(. 

هانز فستبرغ،
رئيس الشركة والرئيس
التنفيذي، إريكسون

رئيس فريق العمل املعين بتغري املناخ
التابع للجنة النطاق العريض

د. إ. حمدون توريه
األمني العام

االحتاد الدويل لالتصاالت
نائب رئيس جلنة النطاق العريض باملشاركة
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المسـار نحــو التحــول

1.1  تكنـولـوجيــا تحـويليــة
ينطوي النطاق العريض على قدرة هائلة لإلعانة على نقل العامل حنو اقتصاد 
النطاق  املناخ. ومن شأن  املاثل يف تغري  التحدي  الكربون وجماهبة  منخفض 
وختفيف  الطاقة  استهالك  إىل حد كبري يف كفاءة  أن حيقق حتسناً  العريض 
اآلثار والتكيف والرصد اللحظي واالستجابة للطوارئ، إضافة إىل فوائد أعم 
الوظائف والدمج االجتماعي واإلدارة  الناتج احمللي اإلمجايل وهتيئة  مثل منو 

احملسنة ونفاذ أوسع إىل التعليم والصحة.

بشارة النطاق العريض
وتطبيقاته  وخدماته  العريض  النطاق  شبكات  توسيع  دراسات  عدة  ربطت 
الناتج احمللي اإلمجايل عاملياً. ففي الصني على سبيل املثال، من شأن  بنمو 
بزيادة  تسهم  أن  العريض  النطاق  يف تغلغل  10 يف املائة  بنسبة  زيادة  كل 
أجراها  أحباث  اإلمجايل1 وتشري  احمللي  الناتج  يف منو  2,5 يف املائة  نسبتها 
البنك الدويل إىل أن أي ارتفاع بنسبة 10 يف املائة يف تغلغل النطاق العريض 
يؤدي إىل زيادة بنسبة 1,21 يف املائة يف النمو االقتصادي بالنسبة إىل البلدان 
ذات الدخل املرتفع، وبنسبة 1,38 يف املائة بالنسبة إىل البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط2 وللقدرة الكامنة يف عدة بلدان ومناطق مثل اهلند والصني 
اإلمنائية  األهداف  حتقيق  يف سبيل  العريض  النطاق  تسخري  على  وإفريقيا 
أمهية  الكربون  منخفض  اقتصاد  حنو  واالنتقال  الوثب  مع  لأللفية3 بالتوازي 
مع  بالقوة  الكربون  منخفض  االقتصاد  متتع  احتماالت  كما تزداد  خاصة. 
تكاليف  إىل  إضافة  الطاقة  ارتفاع مستمر يف أسعار  من  البلدان  ما تواجهه 

معاجلة عواقب تغري املناخ اليت قد تصل إىل مستويات تعجيزية.

غازات  واالتصاالت يف انبعاثات  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  إسهام  ويقدر 
االحتباس احلراري عاملياً بنسبة 2−2,5 يف املائة، مبا يف ذلك أنظمة ومعدات 
االتصاالت الراديوية؛ إال أن أكرب إسهام له على اإلطالق يكمن يف متكني 
الكفاءة يف استهالك الطاقة يف القطاعات األخرى )نسبة 98 يف املائة الباقية(. 
منخفض  اقتصاد  متكني  ذكي«:  عام  »عام 2020  أن  إىل  الدراسة  تشري 
الكربون يف عصر املعلومات”4 اليت أجريت عام 2008 باملشاركة بني مبادرة 

1 مهمة قيادية ملحة لعام 2010: املستقبل املرتكز على النطاق العريض، جلنة النطاق 

 العريض، االحتاد الدويل لالتصاالت، اليونسكو، 2010، 
 .http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf

2 النطاق العريض: منصة للتقدم، تقرير من إعداد جلنة النطاق العريض للتنمية الرقمية 
 واالحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو، يونيو 2011، 

.http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf

 ،A/RES/55/2 :3 قرار اعتمدته اجلمعية العامة: إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، املرجع
 األمم املتحدة، 18 سبتمرب 2000،  

.http://www.undemocracy.com/A-RES-55-2.pdf

4 عام 2020 سنة ذكية: متكني اقتصاد منخفض الكربون يف عصر املعلومات، جمموعة املناخ 
 ،2008 )GeSI( نيابة عن مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية 

.http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=tbp5WRTHUoY%3d&tabid=60

االستدامة اإللكرتونية العاملية وجمموعة املناخ وشركة ماكن زي إىل أن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت حتمل القدرة على حتقيق خفض يف الكربون يزيد على 
االنبعاثات الناجتة عن القطاع نفسه خبمسة أضعاف. وتوصلت الدراسة إىل 
إمكانية خفض االنبعاثات عاملياً مبا يربو على 7,8 غيغا طن حىت عام 2020 
من خالل حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما يكافئ خفضاً بنسبة 
15 يف املائة من االنبعاثات على الصعيد العاملي، مقابل زيادة يف االنبعاثات 

بسبب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسها ال تزيد على 15 يف  املائة.

مع  خاصة  ذلك،  من  أقوى  احتماالت  أحدث  دراسات  وأظهرت  بل 
عايل  العريض  النطاق  يتيحها  جديدة  وتطبيقات  خدمات  استحداث 
 )Accenture( السرعة عايل السعة. فقد خلص حتليل أجرته شركتا أكسنشر
وفودافون )Vodafone( عام 2009 على مخسة قطاعات يف أملانيا )العمليات 
من  أن  إىل  املادة(  ونزع  الذكية  الطاقة  واملباين وشبكات  والنقل  اللوجيستية 
شأن االستخدام الذكي حللول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يؤدي 

إىل خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف أملانيا مبا يصل إىل 25 يف املائة5

وللنطاق العريض دور حيوي يف ثالثة جماالت أساسية ذات صلة بتغري املناخ:

z  التحويل: إعانة قطاعات اجملتمع األخرى على خفض انبعاثات غازات
املادية،  واألنظمة  يف املنتجات  املادة  نزع  من خالل  احلراري  االحتباس 
مثل االستغناء عن السفر باستخدام األدوات التشاركية أو االستغناء عن 

املنتجات املادية عن طريق تنفيذ منتجات وخدمات إلكرتونية.

z  التخفيف املناخي: خفض انبعاثات القطاع نفسه، مما يكثر اإلشارة إليه
ومن  واالتصاالت،  املعلومات  يف تكنولوجيا  األخضر  التحويل  مبسمى 
أمثلة ذلك اجلهود املوجهة حتديداً إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس 
مثل  نفسها،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  داخل  احلراري 
تطوير منتجات وحلول ذات استهالك طاقة منخفض وحتديد مستهدفات 

خفض صارمة وااللتزام بتحقيقها.

z  التكيف مع املناخ: إجراء تغيريات يف العمليات واملمارسات واهليكليات
بغية تعزيز قدرة األنظمة الطبيعية والبشرية على حتمل آثار تغري املناخ. 
فمن املمكن أن يوفر النطاق العريض حلواًل جمدية مثل معلومات الطقس 

واإلنذار بالكوارث.

العريض على  النطاق  ينطوي  الكربون،  اقتصاد منخفض  الدرب حنو  وعلى 
قدرة لتحويل املناطق الريفية واحلضرية حول العامل يف البلدان املتقدمة والنامية. 
ويورد أول تقرير من إصدار جلنة النطاق العريض، وهو بعنوان »مهمة قيادية 

5 الروابط الكربونية: تقييم كمي لدور االتصاالت املتنقلة يف معاجلة تغري املناخ، فودافون 

 وأكسنشر، يوليو 2009، 
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/about/sustainabi-

.lity/2011/pdf/carbon_connections.pdf

http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf
http://www.undemocracy.com/A-RES-55-2.pdf
http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=tbp5WRTHUoY%3d&tabid=60
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/about/sustainability/2011/pdf/carbon_connections.pdf
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/about/sustainability/2011/pdf/carbon_connections.pdf
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   إن معاجلة مسألة تغري املناخ تنطوي على حتويل تام يف أسلوبنا يف حياتنا وطريقة عملنا 
وطريقة سفرنا، وحتويل منوذجنا للتنمية إىل منوذج أكثر إنصافاً وأكثر استدامة لضمان 
بقائنا. ومع تبين مزيٍد من البلدان - يزيد عددها احلايل على مثانني - خططاً وطنية 
للنطاق العريض، سنتمكن من خفض االنبعاثات عرب قطاعات خمتلفة يف االقتصاد. 
وقد شهدنا خالل العقد األخري حتوالت جذرية يف عدة قطاعات من خالل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك النقل والتجارة اإللكرتونية والوسائط املتعددة. وإننا 
املناقشات  السياسية لتحويل  لنا وتعبئة اإلرادة  املتاحة  املوارد  حباجة إىل تسخري مجيع 

واملفاوضات إىل اتفاقات وأفعال.”
 حمدون إ. توريه،

أمني عام االحتاد الدويل لالتصاالت

ملحة لعام 2010: املستقبل املرتكز على النطاق العريض6 وصفاً جيداً لآلثار 
االجتماعية-االقتصادية اإلجيابية للنطاق العريض على حياة الشعوب يف أقل 
البلدان منواً - وهم أهل قاعدة اهلرم. وحيمل النطاق العريض لبعض البلدان 
النامية، خاصة الدول اجلزرية الصغرية والبلدان غري الساحلية، القدرة على أداء 

دور حيوي يف الوفاء باحلاجة امللحة إىل التكيف مع املناخ.

اإلطــــار
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC( هي اآللية العاملية 
اليت تعاجل أسباب تغري املناخ وآثاره. ويتمثل اهلدف األمسى هلذه االتفاقية اليت 
فتح باب التوقيع عليها خالل قمة األرض اليت عقدت عام 1992 يف »تثبيت 
تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون 
تدخل خطري من جانب اإلنسان يف النظام املناخي«.7 وأهم إجنازات هذه 
االتفاقية اليت حتظى من خالل عدد األطراف املوقعة عليها الذي يبلغ 195 
طرفاً بتغطية شبه عاملية هو اعتماد بروتوكول كيوتو عام 8،1997 والذي وضع 
ألول مرة مستهدفات لالنبعاثات ملزمة قانونياً للبلدان الصناعية واستحدث 

آليات سوق لتعزيز التنمية منخفضة الكربون.

وبالرغم من انتقاد بعض أصحاب املصلحة حملدودية الطموح يف املستهدفات 
إطار  ضمن  يعمل  العاملي  اجملتمع  فما زال  يف بروتوكول كيوتو،  املعرفة 
يعرِّف  األمد  طويل  مناخي  نظام  بشأن  اتفاق  إىل  للتوصل  االتفاقية 
الزيادة املتوقعة يف درجات  مستهدفات خلفض االنبعاثات تؤدي إىل إبقاء 
احلرارة أقل من درجتني مئويتني. وقد كان آخر تقدم حتقق يف هذا االجتاه 
الذي   )COP−17/CMP-7( املناخ تغري  بشأن  املتحدة  األمم  مؤمتر  خالل 
البلدان  وفود  اتفقت  حيث  إفريقيا،  جبنوب  يف ديربان  عام 2011  عقد 
من )بدءاً  لربوتوكول كيوتو  ثانية  التزام  فرتة  وضع  على  املؤمتر  هذا   خالل 

1 يناير 2013(، إضافة إىل بدء جولة جديدة من املفاوضات إلعداد اتفاق 
قانوين عاملي جديد حبلول عام 2015. 

6 مهمة قيادية ملحة لعام 2010: املستقبل املرتكز على النطاق العريض، جلنة النطاق 

 العريض، االحتاد الدويل لالتصاالت، اليونسكو، 2010،  
.http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf

 FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 ،7 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
http://unfccc.int/essential_background/ ،1992 ،األمم املتحدة ،)E( 200705

.convention/background/items/1353.php

8 بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ األمم املتحدة، 1998  
.http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf

مؤمتر  تتضمن  واليت  املناخ،  بتغري  املتعلقة  املقبلة  العاملية  الفعاليات  وستمثل 
األمم  ومؤمتر  لعام 2012 )ريو+20(  املستدامة  التنمية  بشأن  املتحدة  األمم 
أساسية  ركيزة   ،)COP-18/CMP-8( لعام 2012  املناخ  تغري  بشأن  املتحدة 
يف سبيل إعداد جدول أعمال للنمو العاملي احملافظ على البيئة على أساٍس من 
تكنولوجيات واسرتاتيجيات الكربون املنخفض. وقد جتد احلكومات املشاركة 
يف هذه الفعاليات تلبية حلاجاهتا يف منظور احللول الذي يهيئه النطاق العريض 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتتاح للحكومات فرصة إلثبات القيادية 
للمبادرات  السلس  الدمج  تعزيز  التحمل عن طريق  اقتصاد شديد  وتكوين 
املتعلقة بتغري املناخ والطاقة والنطاق العريض بغية تشكيل اقتصاد منخفض 

الكربون على النحو األنسب لبلداهنا.

من أهداف اسرتاتيجيتنا لالقتصاد الرقمي الوطين إدارة استهالك الطاقة 
يف بنيتنا التحتية وبيئتنا على حنٍو أفضل. ومن شأن النطاق العريض 
عايل السرعة أن يساعد على حتسني االستدامة البيئية يف أسرتاليا عن 
طريق دعم تطبيقات ذكية تشجع على استخدام أكفأ وإدارة تستند 

إىل الطلب للمياه والطاقة والنقل والبنية التحتية.
وقد أخذت احلكومة األسرتالية بزمام املبادرة يف جمال دمج سياسات 
تنفيذ  طريق  عن  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املناخ  تغري 
خطة استدامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعني على خفض 
انبعاثاهتا الكربونية. ومن املقدر أن تتيح عمليات تكنولوجيا املعلومات 
 20 إىل  تصل  بنسبة  للطاقة  إدارهتا  حتسني  احلكومية  واالتصاالت 
يف املائة من مستويات االستهالك احلالية حبلول منتصف عام 2015، 
انبعاثات الكربون تقتطع على  مما يعادل حوايل 325 ألف طن من 

مدى اخلطة اخلمسية.”9
 ستيفن كونروي

وزير النطاق العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي ومساعد رئيس 
الوزراء املعين باإلنتاجية الرقمية بأسرتاليا.

9 خطة احلكومة األسرتالية الستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وزارة البيئة 

  ،ISBN: 978-1-921733-15-4 ،2010 ،واملياه والرتاث والفنون
http://www.environment.gov.au/sustainability/government/ictplan/

.publications/plan/pubs/ict-plan.pdf

http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf
http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1353.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1353.php
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
http://www.environment.gov.au/sustainability/government/ictplan/publications/plan/pubs/ict-plan.pdf
http://www.environment.gov.au/sustainability/government/ictplan/publications/plan/pubs/ict-plan.pdf
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حتمل عمليات »نزع املادة« و«التمثيل االفرتاضي« اليت يتيحها النطاق العريض 
بالنسبة إىل املنتجات واخلدمات قدرة على حل ارتباط النمو االقتصادي باألثر 
البيئي على حنٍو ييسر رفع كفاءة استهالك الطاقة والذكاء وقابلية النفاذ يف قطاعات 

شىت من الطاقة إىل الرعاية الصحية واخلدمات احلكومية واالتصاالت.

وميثل التفكري مبنطق العروة املغلقة، أو االقتصاد الدائري، بوضوح أحد سبل 
إحراز تقدم يف هذا الصدد. فمن شأن االستفادة من القدرة الكامنة يف النطاق 
الكفاءات وإطالق  املعلومات واالتصاالت على حتقيق  وتكنولوجيا  العريض 
عملية التحول إىل اقتصاد يتسم مبزيٍد من الدائرية أن يفضي إىل اخنفاضات 
معتربة يف استهالك املوارد وإفراز النفايات واالنبعاثات الكربونية. ويقوم االقتصاد 
الدائري على عروة مواد مغلقة، حيث يستهدف تصميم كل شيء إعادة التدوير 
وأدىن استهالك ممكن للطاقة. واهلدف هو إنشاء نظام إنتاج لطيف يعيد بناء 
رأس املال االجتماعي والطبيعي ويرفع يف نفس الوقت جودة احلياة. وسيكون 
مهمني  متكني  عاملي  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  العريض  النطاق 
يف سبيل حتقيق االقتصاد الدائري، حيث تعتمد عملية نزع املادة - اليت متثل 
جوهر النموذج الدائري - على التكنولوجيا املتقدمة للتقليل من االعتماد على 

املوارد احملدودة.

أساسية  جماالت  عام 102008   Ecofysو  WWF إعداد  من  تقرير  ويربز 
ميكن االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها لتحقيق اخنفاضات 
اسرتاتيجية يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون تبلغ مليار طن، وتتضمن ختطيط 
املدن الذكية واملباين الذكية واألجهزة الذكية وخدمات نزع املادة والصناعة الذكية 
والتصنيع األمثل والشبكة الذكية واحللول املتجددة املدجمة والعمل الذكي والنقل 
الذكي. ومن التوصيات األساسية املوجهة يف التقرير إىل صناع السياسات من 
أجل حتقيق هذه احللول زيادة تغلغل النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت ليشمل 

مجيع األسر.

وحلول النطاق العريض التحويلية هي تلك اليت تعيد تعريف مناذج األعمال 
التنمية  إىل  االنبعاثات  عالية  التكنولوجيات  من  »الوثب«  للبلدان  أو تتيح 
مثل  أفكاراً  حتقق  أن  االبتكارات  هذه  مثل  شأن  ومن  الكربون.  منخفضة 
املتجددة وسيارات  للطاقة  إجيايب  إنتاج  إىل صايف  تؤدي  اليت  الذكية  املباين 
على  تضم  إلكرتونية  وخدمات  االنبعاثات  منعدم  اقتصاداً  تدفع  كهربائية 
اإللكرتونية  والتجارة  اإللكرتوين  والتعليم  اإللكرتونية  الصحة  املثال  سبيل 
سنة   2020 »سنة  دراسة  وأظهرت  بعد.  عن  والعمل  اإللكرتونية  واإلدارة 
ذكية” أنه بينما تبلغ انبعاثات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسه 

10 االخنفاضات احملتملة يف ثاين أكسيد الكربون عاملياً نتيجة الستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت: حتديد وتقييم فرص خفض أول مليار طن من ثاين أكسيد 
http://www.wwf.se/source.php/1183710/iden- ،2008 مايو ،WWF  للكربون،

.tifying_the_1st_billion_tonnes_ict.pdf

من الكربون حنواً من 2 يف املائة فإن حلول النطاق العريض التحويلية تتيح 
للقطاعات أخرى خفض نسبة 98 يف املائة الباقية من االنبعاثات حول العامل 

خفضاً معترباً.11

بالبيان  تعرض  اليت  احلالة  دراسات  من  عدداً  إريكسون  شركة  أعدت  وقد 
لتقييم االخنفاضات احملتملة يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون  العملي أسلوباً 
املكافئ اليت ميكن حتقيقها من خالل استحداث خدمة قائمة على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. ومن منظور دورة احلياة، ينبغي أخذ كٍل من األثر البيئي 
للخدمة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمة اليت حتل حملها 
للبنية التحتية ألنظمة تكنولوجيا  يف االعتبار. ويتضمن هذا األسلوب حتليالً 
املعلومات واالتصاالت )مثل أبراج اهلوائيات ومباين املواقع( إضافة إىل األنظمة 
التقليدية )مثل املطارات والطرق واملباين(. وهو يستحدث رقماً يسمى »نسبة 
اخلفض احملتمل« يعرب عن االنبعاثات املباشرة للنظام اجلديد القائم على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من ثاين أكسيد الكربون املكافئ نسبة إىل آثار التمكني 
يف ثاين أكسيد الكربون املكافئ. ومن بني دراسات احلالة النقود اإللكرتونية 
والعمل التعاوين والصحة اإللكرتونية، وتراوحت نسبة خفض ثاين أكسيد الكربون 

املكافئ من 1:45 إىل 12.1:100 

ويف الواليات املتحدة، قدَّرت دراسة تابعت ما ورد يف »سنة 2020 سنة ذكية” 
أعدهتا جمموعة بوسطن االستشارية وجمموعة املناخ ومبادرة االستدامة اإللكرتونية 
العاملية االخنفاضات اليت تؤدي إليها كفاءة استهالك الطاقة باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت مبا يرتاوح بني 13 و22 يف املائة. بينما أظهرت دراسة 
Ameri-(  نن إعداد اجمللس األمريكي القتصاد ذي كفاءة يف استهالك الطاقة

can Council for an Energy Efficient Economy( عام 132008 أن الواليات 

املتحدة زادت وفورات استهالك الطاقة الكلية بعشرة أضعاف مقابل كل كيلو 
واط ساعة من الكهرباء استهلكته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والنتيجة 
الواضحة اليت يربزها هذا التحليل هي أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتقق 

وفورات صافية يف الطاقة عرب االقتصاد.

11 حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل مستقبل ذكي منخفض الكربون، دعم 

جدول أعمال للحلول يف كانكون، مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية، نوفمرب 2010، 
.http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=hlCL44h0Jwg%3D&tabid=130

12 القياس السليم لالنبعاثات، الورقة البحثية Uen Rev B 23-3135 284 من شركة 

 إريكسون، مارس 2010، 
.http://www.ericsson.com/res/docs/whitepapers/methodology_high3.pdf

13 جون ليتنر وكارين إيرهاردت-مارتينيز، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: قوة اإلنتاجية: 

كيف حتول قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االقتصاد مع دفع مكاسب يف 
 إنتاجية الطاقة، ACEEE ،E081، فرباير 2008، 

http://colombiadigital.net/newcd/component/docman/doc_ 
 download/822-information-andcommunication-technologies-the-power-of

.productivity.pdf

2.1  تـخـفيف اآلثـار من خـالل التحـول

http://www.wwf.se/source.php/1183710/identifying_the_1st_billion_tonnes_ict.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1183710/identifying_the_1st_billion_tonnes_ict.pdf
http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=hlCL44h0Jwg%3D&tabid=130
http://www.ericsson.com/res/docs/whitepapers/methodology_high3.pdf
http://colombiadigital.net/newcd/component/docman/doc_download/822-information-andcommunication-technologies-the-power-of%20productivity.pdf
http://colombiadigital.net/newcd/component/docman/doc_download/822-information-andcommunication-technologies-the-power-of%20productivity.pdf
http://colombiadigital.net/newcd/component/docman/doc_download/822-information-andcommunication-technologies-the-power-of%20productivity.pdf
http://colombiadigital.net/newcd/component/docman/doc_download/822-information-andcommunication-technologies-the-power-of%20productivity.pdf
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وخالصة القول أنه قد تبني وجوب وضع سقف لثاين أكسيد الكربون املكافئ 
زيادة  تتجاوز  لئال  عام 2020،  غيغا طن حبلول   44 يبلغ حوايل   )GtCO2e(

درجات احلرارة العاملية درجتني مئويتني. ومن املقدر أن يؤدي تنفيذ أقل التعهدات 
طموحاً اليت قطعت خالل املؤمتر اخلامس عشر ألطراف اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ الذي عقد يف كوبنهاغن14 إىل بلوغ انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون املكافئ يف عام 2020 حنو 53 غيغا طن، مما يرتك فجوة كبرية 
يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املكافئ تبلغ 9 غيغا طن.15 لكن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والتطبيقات اليت تدعم النطاق العريض لديها القدرة على 
تضييق هذه الفجوة إىل 1,2 غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ )خفض 

بنسبة 87 يف املائة(.

المدن الذكية
الفرصة مهيأة أمام املدن لتتصدر التحول املوجه بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
فمع توقعات زيادة عدد سكان العامل بشكل هائل ليصل إىل 9 مليارات نسمة 
حبلول عام 2050 يقطن حنو من 70 يف املائة منهم املدن، حسب تقديرات شعبة 
السكان باألمم املتحدة، يتعني جعل مراكزنا احلضرية أذكى. وميثل التحضر حالياً 
توجها عاملياً رئيسياً، حيث يتوقع أن تزيد نسبة سكان العامل الذين يقطنون مناطق 
مدنية وحضرية على 30 يف املائة حبلول عام 2016، بكثافة تربو على 000 1 نسمة 
لكل كيلومرت مربع. وتشكل هذه املناطق أقل من واحد يف املائة من إمجايل مساحة 
أراضي كوكبنا، ومع ذلك يتوقع هلا أن تكون مصدر حوايل 60 يف املائة من احلركة 
املتنقلة حبلول عام 16.2016 ومن شأن تطبيق االبتكار عرب القطاعي القائم على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن ينتج آثاراً مضاعفة تفيد االقتصاد بأكمله، 
مما يؤدي إىل جمتمعات مستدامة تتسم مبزيد من التوصيل البيين. وبينما تتفاوض 
البلدان فيما بينها بشأن مستهدفات خفض االنبعاثات الوطنية، فإن عبء تطبيق 

تغيريات ترمي إىل بلوغ هذه املستهدفات يقع على كاهل املدن.

وخيضع مدلول احلياة الذكية بالنسبة إىل املواطنني لالختبار يف بيجني مبقتضى 
خطة عمل بيجني الذكية اليت تتألف مما يزيد على 60 مشروعاً تعترب وسائل 
لتعزيز صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصينية وحتظى مبرتبة عالية بني 
أهداف التخطيط احلكومي على مجيع األصعدة.17 وتشمل اخلطة النقل والرعاية 

 ،2009 ،CMNUCC ،14 اتفاق كوبنهاغن، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

.http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf

 ،2010 ،UNEP ،15 تقرير عن فجوة االنبعاثات، برنامج األمم املتحدة للبيئة 

http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/EMIS-

.SION_GAP_REPORT_LOWRES.pdf

 16 تقرير بيانات احلركة والسوق: على نبض اجملتمع املوصول شبكياً، إريكسون،

 FGB 101 220 196/287-01، نوفمرب 2011، 

.http://hugin.info/1061/R/1561267/483187.pdf

 17 استعراض إريكسون لألعمال، العدد 2، إريكسون، 2011، 

http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/publications/businessre-

.view/2011/issue3/EBR_2_2011.pdf

الصحية واالستهالك الفردي والثقافة والتعليم وأساليب العمل والسياحة واحلكومة 
اإللكرتونية. ويغطي املفهوم العام مجيع اخلدمات احلكومية املقدمة إىل عموم 
اجلماهري. وستتوىل جلنة بيجني البلدية لالقتصاد وتكنولوجيا املعلومات تنفيذ هذه 
اخلطة، اليت متر حالياً مبرحلة اإلعداد. وميثل هذا تعاوناً بني القطاعني العام واخلاص، 
حيث تنفذ احلكومة بعض املشاريع بينما تدفع شركات ومنظمات وجهات أخرى 
منصة التجارة اإللكرتونية أو التعلم املتنقل أو الصحة اإللكرتونية أو ما إىل ذلك، 
وستشَجع الشركات على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أفضل 
حنٍو ممكن يف عملياهتا. وتنظر بيجني يف إجراء تغيريات مالئمة على التشريعات 
حبيث تسمح بسري العمل يف املدينة الذكية، ذلك أن القوانني احلالية ال تعاجل 
مجيع مقتضيات املدن الذكية، مثل محاية السالمة الشخصية واخلصوصية. ويتعني 

معاجلة هذه القضايا يف سبيل تكوين الرؤية »املتناسقة« اليت متثل لب اخلطة.

الشبكات الذكية
متثل الشبكات الذكية أحد اجملاالت اخلاضعة ألقوي درجات التطوير يف االقتصاد 
املعلومات  تكنولوجيا  الكهرباء  شركات  تستخدم  حيث  الكربون،  منخفض 
العمالء مبعلومات  االنقطاع وتزويد  الفقد ومنع حاالت  واالتصاالت خلفض 
حلظية تساعدهم على إدارة انبعاثاهتم املتعلقة بالطاقة. وتفيد حسابات جملس 
الطاقة العاملي أن إنتاج الكهرباء واستخدامها ينتج عنه 40 يف املائة من انبعاثات 
غازات االحتباس احلراري عاملياً، مما جيعل هذا القطاع أكرب مسهم منفرد. ويتوقع 
أن تستثمر احلكومات وهيئات املرافق ما يبلغ جمموعه 200 مليار دوالر أمريكي 
يف شبكات الطاقة الذكية حول العامل حبلول عام 2015، إىل حد قول شركة بايك 
ريسريتش. ولالطالع على مزيٍد من األمثلة على متثيل الطاقة شبكات الذكية 

جزءاً من البنية التحتية لالقتصاد منخفض الكربون، انظر الفصل 3.

ومن املمكن استخدام شبكات معلوماتية ذكية للمنازل واملباين اإلدارية للتحكم 
يف درجات احلرارة الداخلية، مما يفضي إىل نتائج إجيابية بالنسبة إىل استهالك 
الطاقة. ومن مناذج ذلك مشروع إدارة الطاقة احلضرية جملمعات الشقق الذي 
أطلق عام 2009 يف مدريد بإسبانيا. ففي كل شقة، يتيح عداد ذكي مع البنية 
التحتية للنطاق العريض للسكان إدارة استهالكهم من الكهرباء والغاز واملياه. 
كما يتيح النظام للقائمني على املباين والسلطات املختصة رصد استهالك الطاقة 
وإدارته عرب مباٍن ومناطق عمرانية خمتلفة وتوفري رؤية على نطاق جمتمعي أوسع 
بيانية حلظية تعرض  الستهالك الطاقة. فهو يقدم، على سبيل املثال، رسوماً 
استهالك الطاقة، إضافة إىل بيانات للمقارنة. وميثل النظام التجرييب جزءاً من 
مشروع يستهدف إدخال ابتكارات مثل التدفئة والتربيد باستخدام تكنولوجيات 
الطاقة احلرارية األرضية واأللواح الشمسية. ومن املتوقع أن حتقق هذه االبتكارات 

مع أنظمة اإلدارة والتحكم وفورات كربى يف الطاقة.18

18 النطاق العريض: منصة للتقدم، تقرير من إعداد جلنة النطاق العريض للتنمية الرقمية 

 واالحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو، يونيو 2011،  
.http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf

املوارد  وزيادة كفاءة  الكربون  انبعاثات  إىل خفض  احلاجة  اعتبار  من  بداًل 
حلول  موفري  من  جديد  جيل  اقتناص  لضمان  الوقت  حان  مشكلة، 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصة نشر املنتجات واخلدمات االبتكارية 

الالزمة لتأسيس جمتمع منخفض الكربون.”
 لويس نيف

)GeSI( رئيس مبادرة االستدامة اإللكرتونية

http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/EMISSION_GAP_REPORT_LOWRES.pdf
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/EMISSION_GAP_REPORT_LOWRES.pdf
http://hugin.info/1061/R/1561267/483187.pdf
http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/publications/businessreview/2011/issue3/EBR_2_2011.pdf
http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/publications/businessreview/2011/issue3/EBR_2_2011.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf
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ومتثل قابلية التشغيل البيين والتقييس عنصرين أساسيني الزمني النتشار الشبكات 
الذكية. وإلحراز تقدم على هذين املسارين، أجرى االحتاد الدويل لالتصاالت 
بني فرباير 2010 وديسمرب 2011 تقييماً أولياً الحتياجات التقييس للشبكات 
الذكية مبعرفة الفريق املتخصص املعين بالشبكات الذكية )FG Smart( ضمن قطاع 
تقييس االتصاالت باالحتاد. 19 وكان هدف هذا النشاط مجع وتوثيق املعلومات 
واملفاهيم اليت من شأهنا أن تفيد يف وضع املعايري املستقبلية لدعم الشبكات الذكية 

من منظور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وقدم الفريق املتخصص املعين بالشبكات الذكية من خالل مباشرة أعماله عدداً من 
التقارير بشأن استخدامات الشبكات الذكية ومتطلبات االتصاالت للشبكات 
الذكية ومعمارية الشبكات الذكية، إضافة إىل املصطلحات. وسيتابع هذه النواتج 
نشاط التنسيق املشرتك املؤسس مؤخراً ضمن قطاع تقييس االتصاالت واملعين 
بالشبكات الذكية والشبكات املن زلية )JCA-SG&HN( الذي سيواصل التشجيع 

على التعاون بني خمتلف الفاعلني املعنيني بتطوير هذه التكنولوجيا اجلديدة.

باتساع شديد.  املعلومات كعامل متكني  الكامنة يف تكنولوجيا  القدرة  وتتسم 
وعالوة على ذلك، هتيئ االستفادة من احتماالت التضافر القائمة بني خمتلف 
افرتاضية، دورات  إلنشاء  فرصاً  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا   تطبيقات 

أو تغذيات راجعة منخفضة الكربون لتحقيق مزيٍد من التحويل.

العمل الذكي
منذ سنوات عدة وشركة تشغيل االتصاالت السويدية تلياسونريا تستخدم حلول 
عمل ذكي قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل العمل عن بعد 
والعمل املرن وعقد املؤمترات عن بعد أو بالتواجد االفرتاضي واملكاتب املرنة. 
وهي هتدف إىل خفض السفر جواً ملأموريات عمل واالنتقال بالسيارات واحلاجة 
إىل مساحات مكتبية. وتعاونت شركتا تلياسونريا وإريكسون لقياس أثر هذه 
احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك االخنفاضات 
يف البنية التحتية مع الوقت. وتوصلت هذه الدراسة اليت اختذت من عام 2001 

خط أساس إىل أنه حبلول عام 2007:

z  أدت مبادرات العمل الذكي إىل خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
املكافئ بنسبة 40 يف املائة لكل موظف، أي ما يزيد على 2,8 طن من 

ثاين أكسيد الكربون املكافئ لكل موظف سنوياً.

z  النتائج إحصائياً على النطاق الوطين، توصلت الدراسات إىل وبتعميم 
أن من شأن مبادرات مشاهبة أن ختفض جمموع انبعاثات السويد من ثاين 
أكسيد الكربون املكافئ بنسبة ترتاوح بني 2 و4 يف املائة إن أمكن حتقيق 
اخنفاضات بنسبة 20−40 يف املائة لكل موظف خالل إطار زمين ميتد 

10−20 سنة.

 http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/smart/Pages/Default.aspx 19

)نوفمرب 2011(.

z  انبعاثات ثاين التعميم على صعيد عاملي أن خيفض  كما أن من شأن 
أكسيد الكربون املكافئ عاملياً بنفس النسب، أي 2−4 يف املائة.

 

من املهم أن تتبني احلكومات مزايا استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومعاجلة مسألة النفاذ إىل هذه التكنولوجيات. ومازالت بعض 
البلدان النامية حباجة إىل اغتنام هذه القدرة الكامنة اليت ينبغي أن تنعكس على اسرتاتيجياهتا الوطنية للتنمية. ومدار األمر على املوارد وبناء القدرات 
ونقل التكنولوجيا، ليس فقط بالنسبة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بل للمجاالت األخرى كذلك. وجيب أن تكون تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت جزءاً من منوذج اقتصاد جديد مراٍع للبيئة يقلل من االعتماد على الوقود األحفوري ويعزز مصادر الطاقة املتجددة والكفاءة يف استهالك 
الطاقة. ومن ينجح يف مزج إحساس باملسؤولية على جانب القطاع اخلاص باحلوافز االقتصادية واإلطار التنظيمي السليم من احلكومي سيخرج 

بعملية تؤدي إىل إحراز تقدم على درب معاجلة تغري املناخ.”
 السفير لويس ألفونسو دي ألبا،

ممثل املكسيك اخلاص املعين بتغري املناخ، واملفاوض الرئيسي للوفد املكسيكي إىل مؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 
ونائب الرئيس خالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ لعام 2010.
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املعلومات واالتصاالت يف انبعاثات غازات  يقدر إسهام صناعة تكنولوجيا 
االحتباس احلراري على الصعيد العاملي مقارنة بالقطاعات األخرى بقدر ضئيل 
نسبياً، حيث يبلغ حنواً من 2 إىل 2,5 يف املائة.20 وتشمل هذه النسبة دورة 
حياة كاملة تتضمن مراحل تنفيذ خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الثابتة حنواً  اخلطوط  اتصاالت  واستخدام وختلص. ومتثل  إنتاج وتصنيع  من 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  من  االنبعاثات  جمموع  من  15 يف املائة  من 
واالتصاالت، بينما تسهم االتصاالت املتنقلة بنسبة 9 يف املائة أخرى بينما 

تبلغ نسبة الشبكات احمللية واالتصاالت املكتبية حوايل 7 يف املائة.

إدارة النمو
تنتج انبعاثات الكربون من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أساساً عن 
متطلبات الطاقة لألجهزة )مثل اهلواتف أو احلواسيب( وتشغيل شبكات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )مبا يف ذلك معدات االتصاالت(. ويرجح أن ترتفع هذه 
احلصة بالتوازي مع النمو القوي للسوق واالستخدام املتزايد خلدمات البيانات 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حول العامل. وتتوقع شركة التحليل IDC أن 
يصل عدد األجهزة املوصلة بشبكات حول العامل إىل حوايل 15 مليار جهاز 
خالل مخس سنوات. وحبسب إحصائيات االحتاد الدويل لالتصاالت، تبلغ نسبة 
تغلغل اخلدمات املتنقلة حالياً 87 يف املائة وجمموع عدد االشرتاكات املتنقلة حوايل 
5,9 مليار.21 ويتسم النمو يف الصني واهلند على األخص بالسرعة، حيث أضيف 

50 مليون اشرتاك جديد خالل الربع الثالث من عام 2011. ويتوقع أن تزيد حركة 

البيانات املتنقلة بعشرة أضعاف حبلول عام 22.2016 

احلايل  القطاع  إسهام  أن  إىل  ذكية”  سنة   2020 “سنة  دراسة  وتشري 
 يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري متوجه حنو التضاعف حبلول عام 2020

)من 0,83 غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ إىل 1,4 غيغا طن(. 
واالتصاالت، خاصة  املعلومات  تكنولوجيا  التوسع يف استخدام  هذا  وحيتم 
يف البلدان النامية، على القطاع أن ينشط يف إدارة استخدامات الطاقة داخله. 
خفض  حنو  خطوات  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  شركات  وتتخذ 
حيث  من  أعلى كفاءة  معدات  وتوفري  الطاقة  من  نفسها  هي  استهالكها 
استهالك الطاقة مثل املضخمات وحمطات القاعدة املستخدمة يف شبكات 
االتصاالت املتنقلة. وبفضل التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة، ترتاوح نسب 

20 غارتنر، تكنولوجيا املعلومات اخلضراء: موجة الصدمة اجلديدة يف الصناعة، عرض تقدميي 

خالل ندوة/مؤمتر ITXPO، إبريل 2007.
21 العامل يف 2011: حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، االحتاد الدويل 

 لالتصاالت، 2011، 
.http://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf

22 تقرير بيانات احلركة والسوق: على نبض اجملتمع املوصول شبكياً، إريكسون، 

 01FGB 101 220 196/287، نوفمرب 2011، 

.http://hugin.info/1061/R/1561267/483187.pdf

بني 10  املعلومات واالتصاالت حالياً  الطاقة يف معدات تكنولوجيا  خفض 
و20 يف املائة سنوياً. وتعظم االستفادة من مصادر الطاقة املتجددة من الشمس 
والرياح من خالل شبكات االتصاالت املتنقلة، وحتد كبالت األلياف البصرية 
الثابتة، كما جيري استحداث  من استهالك الطاقة يف شبكات االتصاالت 

أنظمة تربيد ذات كفاءة يف استهالك الطاقة على نطاق واسع. 

ويوجد عدد من مبادرات أحباث الصناعة اليت تعاجل هذا النمو. ومن بني هذه 
احتاد GreenTouchTM، املكون من خرباء رواد يف األحباث من مؤسسات 
الصناعة وهيئات أكادميية وجهات غري حكومية، والذي يستهدف إحداث 
خفض معترب يف االنبعاثات الكربونية الناجتة عن أجهزة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ومنصاهتا وشبكاهتا. واهلدف املنشود حتقيقه حبلول عام 2015 
هو اخلروج باملعمارية واملواصفات وخارطة الطريق الالزمة لرفع كفاءة استهالك 
الطاقة يف الشبكات بعامل 000 1 نسبة إىل املستويات احلالية.23 أما مشروع 
تكنولوجيات الراديو والشبكات املراعية للطاقة )EARTH( املمول من املفوضية 
األكادميية  الصناعة واهليئات  من مؤسسات  15 شريكاً  فهو يضم  األوروبية 
الطاقة  استهالك  خفض  يستهدف  وهو  أوروبية،  بلدان  يف 10  والبحثية 

يف األنظمة املتنقلة بعامل ال يقل عن 50 يف املائة.24

املتنقلة«  يف الشبكات  الطاقة  استهالك  »كفاءة  املرجعي  املقياس  ويتيح 
الذي وضعته رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة منهجية لتقييم كفاءة 
وهو  املتغريات.  من  جمموعة  عرب  ومقارنتها  يف الشبكات  الطاقة  استهالك 
املتعلقة  العوامل  مثل  الطاقة  مديري  حتكم  عن  اخلارجة  املتغريات  حيسب 
بالبلد املعين والسوق والتكنولوجيا عن طريق عملية تقييس، مما يتيح مقارنة 
املثل باملثل. فمن املمكن حتويل استهالك الطاقة إىل قيم النبعاثات غازات 
والديزل  الكهربائية  الشبكات  حتويل  عوامل  باستخدام  احلراري  االحتباس 
املطبقة يف البلد املعين ملساعدة صناعة االتصاالت املتنقلة على خفض معدل 
انبعاثاهتا من غازات االحتباس احلراري املقابلة لكل توصيل. وقد أصبح هلذا 
املتنقلة  االتصاالت  من مشغلي شبكات  35 مشاركاً  اآلن  املرجعي  املقياس 
مبا يشمل أكثر من 200 شبكة يف 145 بلداً. وقد ساعدت منهجية رابطة 
النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة يف تشكيل جمموعة املنهجيات اليت اعتمدها 

االحتاد الدويل لالتصاالت مؤخراً لتقييم األثر البيئي للمعلومات.25

 Green Touch 23، الرسالة العاملية، اسرتجاع نوفمرب 2011، 

.http://www.greentouch.org/index.php?page=about-us

Earth 24، دفع كفاءة استهالك الطاقة يف البنية التحتية الالسلكية إىل حدودها القصوى، 

./https://www.ict-earth.eu ،2011 اسرتجاع نوفمرب
25 كفاءة استهالك الطاقة يف الشبكات املتنقلة: خدمة قياس مرجعي لكفاءة استهالك 

الطاقة ملشغلي الشبكات املتنقلة: منهجية، رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة، 
 GSMA، يونيو 2011، 

.http://www.gsmworld.com/documents/mee_met_june_11.pdf

 3.1  تخضير قطـاع تكنولوجيـا
المعـلــومــات واالتـصــاالت

http://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf
http://hugin.info/1061/R/1561267/483187.pdf
http://www.greentouch.org/index.php?page=about-us
https://www.ict-earth.eu/
https://www.ict-earth.eu/
http://www.gsmworld.com/documents/mee_met_june_11.pdf
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التركيز على مراكز البيانات
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  مكونات  أسرع  أحد  البيانات  مراكز  متثل 
واالتصاالت منواً، وال مناص من خفض استهالك الطاقة وانبعاثات غازات 
االحتباس احلراري منها. وتنص التوصية L.1300 الصادرة عن قطاع تقييس 
االتصاالت “أفضل املمارسات اخلاصة مبراكز البيانات املراعية للبيئة” على أنه 
ينبغي النظر يف خفض استهالك الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري 
خالل مرحليت التصميم واإلنشاء، وأن الرصد املتواصل ضروري يف سبيل إدارة 

استهالك الطاقة وحتسينه بشكل متسق أثناء تشغيل مركز البيانات.

وتقدم أفضل املمارسات الستخدام مراكز البيانات وإدارهتا وختطيطها وملعدات 
التربيد والتغذية وللتصميم األمثل ملباين مراكز البيانات ولرصد مراكز البيانات 
بعد إنشائها. فعلى سبيل املثال، من شأن تطبيق أفضل املمارسات املتعلقة 
باستخدام أنظمة التربيد أن يؤدي إىل خفض استهالك الطاقة يف مركز بيانات 
املمارسات  يف املائة. ومن مناذج تطبيق أفضل   50 تزيد على  بنسبة  تقليدي 
التنظيمية  اهليئة  وضعته  الذي  للبيئة  املراعية  البيانات  ملراكز  سنغافورة  معيار 
لالتصاالت يف سنغافورة - هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت - بالشراكة 
مع جلنة معايري تكنولوجيا املعلومات، والذي يستهدف مساعدة املؤسسات 
استهالك  لتحسني كفاءة  ما يلزم من سياسات وأنظمة وعمليات  يف وضع 

الطاقة يف مراكز البيانات.

اغتنام القدرة 
من األمهية القصوى إن أريد اغتنام قدرة التمكني الكامنة يف النطاق العريض 
باعتباره تكنولوجيا حمولة للقطاعات األخرى جتنب ابتدار منوه بالتقييد. فمن 
شأن وضع أسقف النبعاثات الصناعة يف املرحلة الراهنة أن حيد من قدرهتا 
على حتويل القطاعات األخرى، وهذه مقايضة قد تؤدي إىل تكبيد اجملتمع 
تكاليف أعظم على األمد البعيد. وتن زوي التكاليف املبدئية لالستثمار يف رفع 
كفاءة استهالك الطاقة يف تكنولوجيات النطاق العريض يف ركن الضآلة إذا 

ما قورنت بالتكاليف األطول أمداً ملعاجلة آثار تغري املناخ.26

26 مهمة قيادية ملحة لعام 2010: املستقبل املرتكز على النطاق العريض، جلنة النطاق 

 العريض، االحتاد الدويل لالتصاالت، اليونسكو، 2010،
.http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf

“من   2008 عام  الصادر  يف تقريرها   WWF تتبناها  نظر  وجهة  وهذه 
األحفوري إىل املستقبل”27 الذي يناصر زيادة انبعاثات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إن كان من شأن ذلك حتقيق وفورات أعظم يف غريها: »من 
الواضح أنه ال ينبغي جتاهل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إال أن 
الرتكيز على خفض انبعاثات القطاع ذاته ينبغي أن يتناسب مع القدرة على 
أنه ال يوجد أي  فالراجح  املقدمة.  إحداث ختفيضات من خالل اخلدمات 
قطاع آخر يهيئ الفرصة لتقدمي حلول حتمل نفس قدرته على حتقيق اخنفاض 

هائل يف االنبعاثات.«

أن ترجح كفة  للسياسات واالستثمار  إطار مالئم  وميكن من خالل وضع 
حتويل  على  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حتملها  اليت  التمكني  قدرة 
تغري املناخ وختفيف آثاره والتكيف معه على اآلثار الكربونية للقطاع نفسه 

ترجيحاً بائناً.

27 من األحفوري إىل املستقبل: حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االبتكارية: الزيادة 

يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة 
 إلنقاذ املناخ، WWF، مارس 2008، 

 .assets.panda.org/downloads/fossil2future_wwf_ict.pdf

حنن نعيش يف عامل متصل، عامل يزداد فيه الطلب على مراعاة البيئة عن أي وقت مضى. فهل 
نستطيع أن نوجد ذلك الرابط بني ما تستطيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتقيقه حىت 
تكون فاعلة جبد يف االقتصاد على نطاق عاملي ويف نفس الوقت ننفذ ذلك على حنٍو يراعي 
البيئة أكثر مما كنا عليه يف املاضي؟ اإلجابة هي: نعم، بكل تأكيد. ورمبا تكون اإلجابة أن 
تفعل ذلك يف أماكن ُيستبعد إىل أبعد حد أن تكون بني القادة - يف املناطق الريفية مثاًل، 
حيث متس احلاجة إىل التحسني ويف نفس الوقت تتاح فرص رائعة للتنمية. وبني أيدينا جدول 

أعمال للنطاق العريض من شأنه يضفي على احلياة »َخضاراً« و»منواً«.”
 بن في روايين،

الرئيس التنفيذي لشركة ألكاتيل-لوسنت

http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf


توجد معوقات من شأهنا تقويض االستثمار والتوسع، ومن ذلك الضرائب 
ورسوم الرتخيص املرتفعة ورسوم استخدام الطيف والتعريفات املرتفعة. وجيب 
على احلكومة أن تقرر ما تريد: فهي تقول على جانب أن النطاق العريض 
حممل بالقدرة على تغيري اجملتمع، بينما ترغب على اجلانب اآلخر يف تعظيم 
العائدات. واحلق أنه جيب اعتبار النطاق العريض منفعة عامة. ويتعني على 
اإللكرتونية  اإلدارة  تعزيز  احلكومة  على  يتعني  بينما  واجبها  أداء  الصناعة 

واخلدمات العامة على اخلط وتوفري القوة الدافعة لالستثمار اخلاص.”
 سونيل ميتال

Bharti Enterprises املؤسس ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي جملموعة
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البلدان على التكيف  ميكن للنطاق العريض أن يؤدي دوراً حيوياً يف إعانة 
وسيتطلب  األدىن.  حدها  إىل  املناخ  لتغري  احملتملة  اآلثار  من  تقلل  حبيث 
بيانات حلظية من أجل  إىل  موثوقاً  ونفاذاً  ذكياً  املناخ ختطيطاً  التكيف مع 
أمهية  احللول  مبكر. وهلذه  إنذار  أنظمة  تنفيذ  على  املناخي، عالوة  الرصد 
الساحلية. وميثل  الصغرية غري  والبلدان  منواً  البلدان  أقل  إىل  بالنسبة  خاصة 
وجود نظام لإلنذار املبكر للبلدان اجلزرية الصغرية أمهية حيوية يف سبيل توفري 
إنذارات منقذة للحياة بني يدي حاالت التسونامي أو األعاصري أو السيول 

أو غري ذلك من الكوارث الطبيعية.

املثال، اعتمد نظام اإلنذار املبكر بالزالزل لدى هيئة األرصاد  فعلي سبيل 
تلقائية  تنبيهات  إلصدار  عام 2011  العريض  النطاق  على  اليابانية  اجلوية 
عرب اهلواتف اخللوية والتلفزيون بعد املوجة األوىل من الزالزل األخف ضرراً، 
مما أتاح للناس برهة قصرية من الزمان لالستعداد. كما تسبب نظام اإلنذار 
الطاقة  حمطات  من  الكثري  تشغيل  يف إيقاف  العريض  النطاق  على  القائم 
واملرافق الصناعية وخدمات النقل تلقائياً جتنباً ألي مشاكل يف تلك املواقع. 

ومن املمكن متكني تطبيقات مشاهبة للكوارث ذات الصلة باملناخ.

معالجة المخاطر المناخية على المزارعين
ختضع سبل عيش مليارات املزارعني الفقراء لتهديد خماطر يثريها املناخ وتؤثر 
البيئي  النظام  واستقرار  الطبيعية  والكوارث  املياه  وتوافر  الغذائي  يف األمن 
والصحة البشرية. وكما يشري التقرير الصادر مؤخراً عن برنامج األمم املتحدة 
للبيئة بعنوان »حنو اقتصاد مراع للبيئة: مسارات إىل التنمية املستدامة والقضاء 
حتدياً  ميثل  الفقراء  عيش  سبل  لتحسني  سبل  التماس  فإن  الفقر«28،  على 
مهماً على درب التحول إىل اقتصاد مراٍع للبيئة، خاصة بالنسبة إىل البلدان 
املعلومات  تكنولوجيا  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  تقرير  ووصف  النامية. 
واالتصاالت على أهنا »عوامل متكني قوية لالقتصاد املراعي للبيئة من خالل 
إحداث حتوالت يف البنية التحتية االقتصادية وقطاعات الصناعة والسلوكيات 
املناخية  للمخاطر  املعلومات  القائم على  الرصد  مبا يف ذلك  االجتماعية،« 

وغريها من اآلثار البيئية.

وتعاجل شركة China Mobile التحديات اليت تواجه فقراء املزارعني يف الصني 
بشبكات االتصاالت واملعلومات اليت وضعتها يف املناطق الريفية. وبلغ عدد 
بنهاية عام  قرية  89 ألف  املتنقلة  اتصاالهتا  اليت مشلتها شبكة  النائية  القرى 
2010، مسامهة بذلك يف حتقيق اهلدف الوطين املتمثل يف تغطية مجيع القرى 

28 حنو اقتصاد مراع للبيئة: مسارات إىل التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، برنامج األمم 

 ،2011 ،)PNEP( املتحدة للبيئة 
http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/

.default.aspx

اإلدارية يف بر الصني الرئيسي بنسبة 100 يف املائة، والذي حتقق عام 2010. 
متوسط  وبلغ  عام 2010  بنهاية  19 مليوناً  الريفيني  العمالء  عدد  وجتاوز 
19,5 مليون  الزراعية  املعلومات  خدمة  على  قصرية  رسائل  من  ما أرسلوا 
املنفذة  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  تطبيقات  بني  يومياً. ومن  رسالة 
الالسلكي  والرصد  املؤمتت  بالتنقيط  والري  املؤمتتة  والتحكم  الرصد  أنظمة 
نقل  ويوفر  املياه.  وحفظ  املاء  عذبة  املائية  األحياء  يف مزارع  املياه  لنوعية 
بيانات األرصاد اجلوية عن بعد تنبؤات يف توقيتات مناسبة أللف ومائة منطقة 
رصد يف شنغيانغ، على سبيل املثال، مما يعطي املزارعني إنذاراً دقيقاً يف حالة 
املعلومات  خدمة  خالل  من  منظمة   29 كما متكنت  الكارثي.  الطقس 
إجراء  ومن  واجلفاف  بالسيول  متعلقة  معلومات  وإصدار  مجع  من  املتنقلة 
رصد عن بعد جلميع أقاليم شنغيانغ االثين عشر. ويف تطبيق آخر لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، تتيح منصة ذاتية اخلدمة لالئتمان الريفي بالغ الصغر 
من  قصرية  رسائل  بإرسال  قروض  بطلبات  التقدم  للمزارعني  يف فوجيان 
هواتفهم أو مطاريف معلومات ريفية، مما جيعل عملية تقدمي طلب القرض 

واملوافقة عليه ال ورقية.

رصد الطقس في إفريقيا
بالنسبة إىل 3,5 مليون شخص يعيشون مبحاذاة  ميثل الطقس عاماًل حرجاً 
حبرية فيكتوريا يف شرق إفريقيا. وقد أطلق املنتدى العاملي للشؤون اإلنسانية 
مبادرة معلومات الطقس للجميع من أجل تعبئة شركاء من القطاعني العام 
واخلاص لضمان توافر معلومات طقس موثوقة للمجتمعات املستضعفة اليت 
املبادرة نشر ما يصل إىل 000 5  املناخ. وتستهدف  الفقر وتغري  تعاين من 
إفريقيا، حيث ال يصل عدد  أوتوماتياً يف أحناء  الطقس  حمطة لرصد أحوال 
اجلديدة،  300 حمطة. وستضفي احملطات  إىل  العاملة حالياً  الرصد  حمطات 
اليت ستعيد استخدام البنية التحتية املتاحة يف مواقع شبكات متنقلة جديدة 
وقائمة، حتسينات هائلة على املعلومات ذات األمهية احليوية بالنسبة إىل التنبؤ 
بتقلبات الطقس وجتاوز آثارها. كما ترمي املبادرة إىل توزيع معلومات الطقس 

عن طريق اهلواتف املتنقلة.29

والرصد  االستشعار  خالل  من  املعلومات  حصد  انتشار  اليوم  ويتزايد 
من  يف جوانب كثرية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  القائمني 
احلياة اليومية، وتستخدم هذه املعلومات لدفع التغيريات يف قطاعات مثل 
فعلى  واإلعالم.  واألخبار  النفايات  ومجع  والبيئة  والطاقة  والغذاء  الصحة 
يساعد  حنٍو  على  البيئية  املراقبة  لتحسني  حماسيس  تستخدم  املثال،  سبيل 
بشكل  املوارد  واستغالل  مالئمة  اسرتاتيجيات  يف وضع  السياسات  صناع 

 29 مبادرة معلومات الطقس للجميع 2008−2012، املنتدى العاملي للشؤون اإلنسانية، 2008، 

.http://publicintelligence.info/WIFA_Project_Outline_Executive_Summary.pdf

4.1  التـكيــف

http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx
http://publicintelligence.info/WIFA_Project_Outline_Executive_Summary.pdf
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على  القائمة  املوقع  لتحديد  العاملية  األنظمة  تطبيقات  شأن  ومن  أكفأ. 
مستويات  )أي  البيئية  االنتهاكات  رصد  على  تعني  أن  العريض  النطاق 

التلوث( وإرسال تلك املعلومات إىل السلطات.

أنظمة اإلنذار المبكر
الكوارث.  إدارة  يف جمال  نفيسة  قيمة  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
وتؤدي أنظمة اإلنذار املبكر القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
دوراً حمورياً يف تزويد الناس بتنبيهات ومعلومات تتعلق بالتهديدات مثل ظروف 
الطقس القاسية. ومن التطبيقات احملتملة األخرى هلذه األنظمة استخدامها 
الطاقة  إدارة  إىل  النفاذ  أو  املائية  املصارف  إدارة  حتسني  على  يف املساعدة 
على املستوى اجملتمعي أو إنذارات العواصف أو مساعدة املزارعني يف معرفة 
تكنولوجيات  الستخدام  ناجحة كثرية  مناذج  وتوجد  البذور.  زرع  توقيتات 
النطاق  التوسع فيها بشكل فعال من خالل شبكات  متنقلة بسيطة ميكن 
املعلومات واالتصاالت  بلغت أمهية تكنولوجيا  السرعة. وقد  العريض عالية 
مبلغاً جعل عدة بلدان تقر صراحة بأمهية إنشاء شبكات اتصاالت شديدة 
الكوارث سواء أكانت ألسباب طبيعية  آثار  التحمل لدعم جهود ختفيف 

أم بشرية.30

حماية صحة اإلنسان
متعددة،  بأشكال  اإلنسان  يف صحة  التأثري  على  قدرة  املناخ  تغري  حيمل 
معينة  معدية  ألمراض  اجلغرايف  املدى  تعديل  املثال  سبيل  على  ذلك  ومن 
الغذائي وزيادة  لإلنتاج  اإليكولوجية  باألنظمة  املومسية واإلخالل  وتوقيتاهتا 
تكرارية أحوال الطقس القاسية مثل األعاصري. ويتسبب تغري املناخ بالفعل 
الصحة  منظمة  تقديرات  إضافية سنوياً، حسب  وفاة  ألف حالة  يف 140 
العاملية، ناهيك عما تسببه التغريات يف اهلواء النظيف وماء الشرب الصحي 

والغذاء الكايف واملأوى اآلمن من أضرار صحية.31

وتتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذكية من خالل الصحة اإللكرتونية 
أو حىت خدمات  بعد  والتدخل عن  السجالت واالستشارة  رقمنة  واملتنقلة 
بسيطة مثل التنبيه عن طريق الرسائل النصية القصرية. ومن شأن هذه األمور 

30 ثالثية سياسات لتحريك جدول أعمال وطين من أجل تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت واإللكرتونيات، سياسة االتصاالت الوطنية اهلندية، 2011،
.http://india.gov.in/allimpfrms/alldocs/16390.pdf

31 »العالقة بني تغريرّ املناخ والصحة«، صحيفة وقائع رقم 266، منظمة الصحة العاملية 

 ،2010 ،)WHO( 

.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/index.html

أن تقلل من التكاليف مع حتسني مستوى تنفيذ اخلدمات، خاصة يف حالة 
يف مواجهتها  ال تنهض  قد  اليت  املستجدة  الصحية  والتحديات  األوبئة 
التواصل  حتسني  إىل  الذكية  احللول  هذه  كما تؤدي  حملياً.  املتاحة  املعرفة 
مع اجملموعات األقل حتماًل للموجات احلارة، مثل كبار السن. وأخريا، فإن 
املفتاح إىل شدة التحمل يف أي جمتمع هو بناء القدرات البشرية من خالل 
ميكن  اليت  التحويلية  للحلول  أويل  إال منوذج  التطبيقات  وما هذه  التعليم. 
تنفيذها من خالل النطاق العريض مبا يساعد على خفض التكاليف ومتكني 

النفاذ وحتسني اجلودة الكلية لألنظمة التعليمية.

حيوية  أمهية  ذات  وأحباث  معلومات  توفري  العريض  النطاق  يتيح 
ميكنها  جديدة  تشبيك  منصات  إنشاء  يعزز  كما إنه  وتبادهلا، 
اإلسهام يف اجلمع بني مجاعات متفرقة. وهو يساعد يف التغلب على 
وهلذا  املعلومات،  وتوفري  اخلدمات  يف تنفيذ  الزجاجة  عنق  حاالت 
أمهية بالنسبة إىل اجلماعات اليت تواجه هتديدات وشيكة من الدمار 
املشاركة يف عمليات صنع  إىل  وحتتاج  تريد  اليت  واجلماعات  البيئي 
السياسات والقرارات املتعلقة بكيفية التكيف مع تغري املناخ وختفيف 
حدة آثاره. ويفتح النطاق العريض آفاقاً جديدة لتوصيل اجلماعات 

الفقرية واملهمشة.
يعجزون عن شراء  الذين  الناس  من  أكرب  يتمكن عدد  أن  واملرجو 
خطوط  إليها  ال تصل  مناطق  يقطنون  الذين  أولئك  أو  حواسيب 
االتصاالت الثابتة أو الكهرباء من النفاذ إىل خدمات أساسية من 

خالل النطاق العريض املتنقل.”
 هيلين كالرك

مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عضو جلنة النطاق العريض

من شأن إدخال الشبكة الوطنية للنطاق العريض أن يسمح بأن تكون املؤمترات الفيديوية عالية 
اجلودة هي القاعدة، مما خيفض احلاجة إىل السفر حلضور االجتماعات. وسيؤدي ذلك بدوره إىل 
العريض عايل  النطاق  النامجة عن ازدحام حركة املرور. وسيتيح  الدفيئة  انبعاثات غازات  خفض 
السرعة واملوثوق املقدم بواسطة الشبكة الوطنية للنطاق العريض إمكانية العمل عن بعد لعدد أكرب 
من األسرتاليني، ولكن ال تزال املسائل الثقافية من جانب كل من أرباب العمل واملوظفني تشكل 

حاجزاً أمام العمل عن بعد.”

كونروي ستيفن 
جمال  يف  الوزراء  لرئيس  املساعد  والوزير  الرقمي  واالقتصاد  واالتصاالت  العريض  النطاق  وزير 

الرقمية اإلنتاجية 

http://india.gov.in/allimpfrms/alldocs/16390.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/index.html
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الكربون.  مقيد  عامل  إىل  التحول  لقيادة  فريدة  فرصاً  العريض  النطاق  يتيح 
اسرتاتيجية  من  مكوناً  يتطلب  قدرة  من  مبا حيمله  الكامل  االنتفاع  إال أن 
تغري املناخ ومن ورائها سياسات قوية دعماً خلفض االنبعاثات على مستوى 
االقتصاد بأكمله. وميثل هذا اإلطار التنظيمي املتكامل يف كثري من البلدان 
مهزة الوصل احليوية املفقودة يف سبيل الوفاء بالتزامات خفض الكربون من 
وتستلزم  وتطبيقاته.  وخدماته  العريض  النطاق  شبكات  استخدام  خالل 
االستفادة الكاملة من قدرة النطاق العريض على خفض تغري املناخ التغلب 
على جمموعة من املعوقات والتحديات تتصدرها احلاجة إىل هدم الصوامع اليت 
يكثر تواجدها بني خمتلف قطاعات اجملتمع وضمن احلكومات، وال يكون 
ذلك إال برفع مستوى احلوار والتعاون. كما يتعني وضع رؤية طويلة األمد 
واعتمادها، خاصة يف أوقات األزمات املالية وتدابري التقشف، مما من شأنه 
التخطيط قصرية األمد.  لوال ذلك أن يقوض االستثمار وجيعل كل جهود 
ميثل  السلوكية  اختياراهتم  “إحسان”  على  املستهلكني  حتفيز  فإن  وأخرياً، 

أمهية أساسية كذلك.

بالنطاق  التحول املوجه  نتبني تسببها يف إعاقة  اليت  الرئيسية  املعوقات  ومن 
العريض حالياً ما يلي:

الرؤيـــة
من احملال تكوين الصورة الكاملة بدون اسرتاتيجية واضحة وأهداف مشرتكة 
لتطوير النطاق العريض على الصعيد الوطين. ويتعني وجود رؤية قوية من أجل 
إرساء سياسات وأطر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوجيه االستثمار 

وتوحيد صفوف خمتلف الفاعلني حول هدف مشرتك.

النفـــاذ
مازالت الفجوات يف تغلغل النطاق العريض ويسر تكلفته قائمة، وال تقتصر 
املناطق  ما بني  على  أيضاً  تنسحب  بل  البلدان،  مستوى  على  فروقها 
الريفية واحلضرية ضمن البلد الواحد. كما تبقى الفجوة الرقمية عائقاً عتياً 
يف سبيل التقدم. فقد بلغت يف عام 2010 نسبة من يتمتعون بالنفاذ الثابت 
عريض النطاق يف البلدان املتقدمة الربع، كما كان لدى النصف نفاذاً إىل 
النامية للبلدان  املقدرة  املناظرة  النسب  تبلغ  بينما  املتنقل،  العريض   النطاق 

4,4 يف املائة و5,4 يف املائة على الرتتيب - رغم ارتفاع نسبة التغلغل عن ذلك 
ارتفاعاً معترباً يف املناطق احلضرية يف اهلند، على سبيل املثال.32

 ،)ITU( 32 النطاق العريض: منصة للتقدم، جلنة النطاق العريض، االحتاد الدويل لالتصاالت
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البيئة التنظيمية
تعزز البيئة التنظيمية احلالية هنج »الصوامع«، حيث تتخذ كل جهة قراراهتا 
مبعزل عن األخرى وتنشأ شبكات اتصال مستقلة بالتوازي. كما حتول رسوم 
تطور  دون  املرتفعة  والتعريفات  الطيف  استخدام  ورسوم  املرتفعة  الرتخيص 

األسواق وتقوض االستثمار والتوسع.

السيـاســـة
يوجد قصور يف السياسات املوجهة من جهة إىل استحداث حوافز العتماد 
حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مراعية للبيئة إىل حٍد أبعد، ومن 
جهة أخرى إىل إزالة معوقات التنفيذ مثل توفري الدعم للصناعات املكثفة 
قصور  بسبب  تفاقماً  يزداد  وضع  وهو  الكربون،  أكسيد  ثاين  النبعاثات 
التنسيق بني الوزارات. وتسري التطورات التكنولوجية حالياً بوترية أسرع من 
السياسات احلكومية، وهذه فجوة جيب سدها عن طريق رفع الوعي بالفرص 

اليت تتيحها التكنولوجيا يف سبيل حتقيق األهداف املناخية الوطنية.

الســــوق
عن  يف السوق  العريض  النطاق  أمام  املفتوحة  الفرص  فهم  ما يقصر  كثرياً 
حنٍو  على  التفكري  الصناعات  من  يتطلب  ذلك  إن  حيث  الكمال،  حد 
يتجاوز مناذج األعمال التقليدية. ومن األمثلة الكثرية على ذلك ضآلة احلافز 
الدافع لصناعة الكهرباء املفتتة احملجمة عن خوض املخاطر إىل االستثمار 
يف اإلمكانيات اليت توفرها الشبكات الذكية. ومبا أن املرافق غري مسؤولة عن 
املناخ، فإن ذلك يعرقل  بتغري  املتعلقة  الوطنية  اإلسهام يف حتقيق األهداف 

اإلسراع بنشر حلول النطاق العريض.

1.2 المعـوقـات والتحـديـات  
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ما زلنا يف البداية بالنسبة إىل الشبكات الذكية، كما كان احلال يف أيام اإلنرتنت األوىل. وحياول 
يف اختاذ  بعضهم  بدأ  وبينما  التكنولوجيا،  هذه  استخدام  تبني كيفية  الطاقة  شبكات  مشغلو 
خطوات إىل األمام يبقى احلال بالنسبة إىل كثري غريهم منحىن تعليمي حاد. لكن القدرة الكامنة 
هائلة. ومع تزايد الذكاء يف شبكات الطاقة وتشاهبها مع اإلنرتنت، سيتحقق معدل خفض فعال 
لكل فرد يف استهالك الطاقة، مما يؤدي بدوره إىل خفض فعال يف إسهام املستخدمني يف انبعاثات 
غازات االحتباس احلراري. كما سنشهد وفورات يف الطاقة نتيجة اإلكثار من استخدام أشكال 

الطاقة املتجددة، مثل الطاقة الكهرمائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.”
 روبرت بيبر

نائب الرئيس لسياسات التكنولوجيا العاملية، شركة سيسكو

اجلديدة  الوسائط  توظف  اليت  التشاركية  اإلدارة  آليات  شأن  من 
مع  للتكيف  املبذولة  اجلهود  على  النطاق  واسع  أثر  هلا  يكون  أن 
تغري املناخ. ومن املمكن أن تساعد الشبكات وقنوات االتصاالت 
 - املتنقلة  لألجهزة  االنتشار  واسع  احلضور  مبا يف ذلك   - اجلديدة 
املصلحة  أصحاب  طلبات  التقاط  على  التنمية  وشركاء  احلكومات 
يفيد  بدوره  وهذا  احمللية.  اجملتمعات  داخل  وأفكارهم  األولوية  ذات 
يف توجيه القرارات املتعلقة باالستثمارات العامة املطلوبة. ولن يقتصر 
أثر ذلك على ربط العرض بالطلب على حنو أفضل، بل سيمنح فقراء 

الناس وأضعفهم صوتاً.”
 هيلين كالرك

مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عضو جلنة النطاق العريض

اخلاضعة  الصناعة  يف هذه  قصوى  أمهية  احلكومية  اجلهات  لدور 
للتنظيم، حيث يلزمها أن تؤدي دوراً متكينياً واإلعانة على إنشاء شبكة 
النطاق على أعلى مستوى عاملي وتعزيز تطبيقات احلكومة  عريضة 
اإللكرتونية. وجند يف بلدان مثل الدامنارك والسويد ويف جنوب شرق 
آسيا أمثلة لذلك، حيث تنشط احلكومات يف تعزيز النطاق العريض 
وتوفري الدعم املايل وخفض الضرائب وما إىل ذلك مما يضمن حتقق 
فوائد مشتقة.  الصناعة  املطلوب. فهذه احلكومات تدرك أن لدعم 
ويلزم الصناعة أن تكون على مستوى املسؤولية وأن تنشئ أكفأ شبكة 
النطاق  جلنة  شاكلة  على  خالل كيانات  من  التكفل،  مع  ممكنة، 
العريض، ببث توصياهتا إىل احلكومات على نطاق واسع يف خمتلف 

املنتديات واعتمادها.”
 سونيل ميتال

 املؤسس ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي
Bharti Enterprise جملموعة
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المشاريع التجريبية واالستثمار واألبحاث
خافضة  وتطبيقات  خدمات  من  العريض - وما يتيح  النطاق  ما زال 
إىل  حاجة  وتوجد  املهد.  يف مرحلة   - الكربون  أكسيد  ثاين  النبعاثات 
أفضل  على  للوقوف  التجريبية  والدراسات  االستثمار يف األحباث  حتسني 
معظم  ومل تتجاوز  القوية.  التكنولوجية  املنصة  هذه  من  لالستفادة  السبل 
الصغر.  بالغة  أحجامًا  اآلن  حىت  باملناخ  الصلة  ذات  التجريبية  املشاريع 
أو البلدان  املدن  مستوى  على  اختبارات  يف إجراء  التوسع  شأن  ومن 
اخلاص - كما حدث يف ميناء  والقطاع  احلكومة  بني  تعاون  من خالل 
بلورة  على  يعني  أن   - القسم 3.3(  )انظر  امللكي  البحري  إستوكهومل 
وكأساس  االستثمارات  من  مزيٍد  ضخ  أجل  من  مقنع  اقتصادي  منطق 

املعارف. لتقاسم 

أما كوريا اجلنوبية فقد أسست معهد كوريا للشبكات الذكية، الذي ينفذ 
حقل اختبارات للشبكات الذكية ومدينة جتريبية و10 مشاريع جتريبية. ومن 
املتوقع أن يصبح حقل اختبار الشبكات الذكية يف جزيرة جيجو أكرب منطقة 
ولتطوير  الذكية  الشبكات  تكنولوجيات  الختبار  يف العامل  ذكية  شبكات 
مناذج أعمال جديدة. وسيبلغ جمموع االستثمارات 64,5 مليار وون جنوب 
كوري )حوايل 56 مليون دوالر أمريكي( يف الفرتة 2009−2013 وستشارك 
التكنولوجيات  يف اختبار  صناعية  قطاعات  يف مخسة  10 احتادات  حوايل 

وتطوير مناذج األعمال.33

الوعي والتثقيف
والوعي  يف الفهم  النطاق  واسع  القصور  األخرى  األساسية  املعوقات  من 
زيادة  حيث  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جتلبها  اليت  بالفوائد 
العريض  للنطاق  ميكن  الذي  احملوري  والدور  الطاقة  يف استهالك  الكفاءة 
أداؤه يف معاجلة تغري املناخ. ومن املمكن أن يكون ملكتسبات الكفاءة على 
بالكامل. وعلى  بلد  أو  التنفيذ منطقة  إذا مشل  أثر أكرب  الفردي  املستوى 
العميل  جانب  من  املسؤولة  السلوكيات  تعزز  أن  للسياسات  ينبغي  ذلك 
والتحفيز عليها عن طريق مساعدة الناس يف تعلم وتطبيق أساليب جديدة 

املهام.34 لتنفيذ 

 33 معهد كوريا للشبكات الذكية، اسرتجاع نوفمرب 2011،

.http://www.smartgrid.or.kr/eng

 34 قطاع تقييس االتصاالت، اسرتجاع نوفمرب 2011،

.http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/index.html

المعايير
برزت خالل األعوام القليلة السابقة حاجة واضحة إىل معايري متفق عليها عاملياً 
لتقييم استخدام قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطاقة وانبعاثاته من 
االحتاد  تصدى  وقد  ذلك.  عن  تقارير  وإعداد  احلراري  االحتباس  غازات 
الدويل لالتصاالت هلذا التحدي ووضع جمموعة من املنهجيات املقيَّسة لتقييم 
األثر البيئي لسلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشبكات واخلدمات 
تواصل  أن  الصناعة  على  ويتعني  واملؤسسات.  واملشاريع  والبلدان  واملدن 
االستدامة  تستهدف حتسني  ومقيسة  مشرتكة  منهجيات  املشاركة يف وضع 
البيين  التشغيل  قابلية  املعايري أقصى قدر من  البيئية. وجيب أن تكفل هذه 
وأن حتافظ على مسيت االنفتاح والشفافية. كما ينبغي أن تألو الصناعة على 

نفسها خفض ما تسببه هي من انبعاثات وحتسني أدائها.

http://www.smartgrid.or.kr/eng
http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/index.html
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تزداد الصدارة اليت حيظى هبا توسيع النفاذ ميسور التكلفة إىل النطاق العريض 
بني أولويات حكومات البلدان املتقدمة والنامية على حٍد سواء. وقد خلص 
االقتصادي/برنامج  يف امليدان  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  صادر  تقرير 
املعلومات عام 2009 35 إىل أن النطاق العريض حيقق للبلدان النامية فوائد 
اقتصادية واجتماعية معتربة. ويؤدي النظر إىل النطاق العريض كمنفعة عامة 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة - مبا يف ذلك الغايات املتعلقة باملناخ - 

إىل اعتبار االستثمار يف البنية التحتية للنطاق العريض أولوية.

استراتيجية واضحة
ومنطقة كان لديها اسرتاتيجية  بلداً  تبني آخر إحصائيات االحتاد أن 161 
إلكرتونية وطنية يف إبريل 2010، بينما كان 14 بلداً ومنطقة حينئذ بصدد 

صياغة اسرتاتيجية إلكرتونية وطنية.

وبلغ عدد البلدان اليت أوجبت النفاذ إىل النطاق العريض حبلول عام 2009 
وسري  وبريو  والربازيل  وأوغندا  إسبانيا  بينها  من  بلداً   30 عن  ما ال يقل 
النكا وسويسرا والصني وغانا وكازاخستان وماليزيا واملغرب ونيجرييا، واملزيد 
يلحق هبا. بل جتاوزت بعض البلدان ذلك احلد، حيث كانت فنلندا، على 
سبيل املثال، أول بلد جيعل النفاذ إىل اإلنرتنت عريض النطاق حقاً قانونياً 
 بشكل رمسي عام 2009، ماحناً كل شخص احلق يف وصلة إنرتنت بسرعة 

1 ميغابت/ثانية حبلول منتصف عام 36.2010

وتكون هذه البلدان اليت تتبع اسرتاتيجيات وطنية متماسكة األجنح بشكل 
عام يف تعزيز تعميم النطاق العريض. ومن بني الدول الرائدة يف جمال تغلغل 
النطاق العريض: هولندا وسويسرا والدامنارك وكوريا اجلنوبية والنرويج )بالنسبة 
والسويد  واليابان  اجلنوبية  وكوريا  ثابتة(  خطوط  على  العريض  النطاق  إىل 
وحلقت كل  بل  املتنقل(37.  العريض  النطاق  إىل  )بالنسبة  وفنلندا  وأسرتاليا 
للنطاق  وطنية  وضع خطط  بركب  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  من 
حمجمة  يف األصل  اليت كانت  السوق  اقتصادات  من  رغم كوهنما  العريض 
عن تعريف دور للحكومة املركزية. وعلى ذلك، ينبغي للحكومات كخطوة 
أوىل حنو وضع إطار متكامل أن تنظر يف وضع اسرتاتيجية أو خطة وطنية 
للنطاق العريض توفر الرؤية واليقني الالزمني جلذب استثمارات القطاع اخلاص 

35 كيلي وآخرون، ما الدور الذي ينبغي للحكومات أداؤه يف تطوير النطاق العريض؟، 

 برنامج املعلومات/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، سبتمرب 2009،
.www.infodev.org/en/Document.732.pdf

36 النطاق العريض: منصة للتقدم، جلنة النطاق العريض، االحتاد الدويل لالتصاالت، 

 اليونسكو، 2011، 
.http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf

37 العامل يف 2011: حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، االحتاد الدويل 

 لالتصاالت، 2011، 
.http://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf

املعلومات  “تكنولوجيا  املسمى  املرجعي  املقياس  اسُتخدم  وقد  وتوجيهها. 
واالتصاالت منخفضة الكربون” الذي أطلقته مبادرة االستدامة اإللكرتونية 
العاملية يف أكتوبر 2011 لتوثيق مدى ربط البلدان اليت وضعت خططاً وطنية 
املقياس  هذا  ويتتبع  املناخية.  باسرتاتيجياهتا  اخلطط  هذه  العريض  للنطاق 
املعلومات واالتصاالت  أداء احلكومات يف دمج حلول تكنولوجيا  املرجعي 
جماالت  من  ذلك  وغري  املناخ  بتغري  املتعلقة  يف االسرتاتيجيات  التحويلية 
السياسات. ويتمثل اهلدف األمسى يف تبني أفضل ممارسات وقيادة من شأهنا 
إثارة “سباق إىل القمة” بني احلكومات. وكانت البلدان املتصدرة للقائمة 
هي اليابان وأملانيا والدامنارك، حيث أحرزت كل منها 60 نقطة أو أكثر على 
مقياس يرتاوح بني 1 و100 لدمج حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
منخفضة الكربون يف اسرتاتيجياهتا املتعلقة بالنطاق العريض. وتظهر النتائج 
إدراكاً متنامياً ملنطق األعمال املشجع على اعتماد حلول تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت منخفضة الكربون.

نحــو التكـامــل
تعتمد اسرتاتيجيات املناخ القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
إضافة إىل اعتمادها على خطة وطنية للنطاق العريض، على اتباع هنج أفقي 
متكامل. وقد أصبحت مصطلحات التوصيلية والتكامل والعمل املشرتك ممثلة 
أن حتديات  ذلك  املوصول شبكياً. وسبب  والعشرين  احلادي  القرن  جملتمع 
مبجاهبتها  تستقل  أن  من  بكثري  أكرب  املناخ  تغري  ومعاجلة  اقتصادنا  حتويل 
مؤسسة أو وزارة أو صناعة وحدها. وعالوة على ذلك فال سبيل إىل إبراز 
ما يربط النطاق العريض خبفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري من روابط 

بينية إبرازاً كاماًل إال بزيادة التنسيق الفعال بني مجيع الفاعلني. 

ويتطلب دمج النطاق العريض واسرتاتيجيات املناخ تعاوناً عرب قطاعي وتنسيقاً 
عرب وزاري. بل وقد يتطلب ذلك يف بعض احلاالت استحداث حقائب وزارية 
وجمالس استشارية وأفرقة عمل واحتادات جديدة متاماً تنتشر عرب قطاعات مثل 
النقل واملرافق والطاقة والصحة والتعليم واخلدمات احلكومية. ففي الواليات 
اليت  العريض38  للنطاق  الوطنية  اخلطة  تضمنت  املثال،  سبيل  على  املتحدة 
حتلياًل   2010 يف مارس  عنها  النقاب  الفيدرالية  االتصاالت  جلنة  كشفت 
يبني أن من شأن إنشاء ومتويل شبكة وطنية من خالل شراكة عرب قطاعية 
بني القطاعني العام واخلاص أن يليب احلاجة إىل قابلية النفاذ واملوثوقية ويسر 
دوالر  مليار   18 من  حنٍو  توفري  مع  العامة،  السالمة  يف اتصاالت  التكلفة 
التشغيل  الرأمسالية ومصروفات  املصروفات  من  البلد  على  أكثر  أو  أمريكي 

على مدى فرتة 10 سنوات.

ويف سنغافورة - اليت تعترب يف كثري من األحيان إحدى مدن العامل الذكية - 
تؤدي اهليئة التنظيمية لالتصاالت، وهي هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت، 

38 مزيد من املعلومات يف www.broadband.gov )نوفمرب 2011(.

 2.2 استـراتيجيــة مـركـزيــة
   للقـرن الحــادي والعشـريــن

http://www.infodev.org/en/Document.732.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf
http://www.broadband.gov


حنن حباجة إىل االبتكار املفتوح من أجل التوصل إىل حلول منخفضة الكربون وإىل تقدمي حوافز تتيح 
للقطاع اخلاص تطوير تكنولوجيا ابتكارية ونشرها للمساعدة يف حتقيق غايات خفض الكربون لدى 
اجملتمع. وميكن من خالل دمج سياسات تغري املناخ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغيري مناذج 
التحفيز حبيث تكافئ االستثمارات اليت تؤدي إىل أعظم فائدة بالنسبة إىل املناخ. ومتثل قابلية النفاذ 
وعملية  واالستثمارات  النتائج  شفافية   - ذلك  حتقيق  يف سبيل  أساسية  عوامل  والشفافية  واملساواة 
اختاذ القرار. وتثبت احلكومات باتباعها هنجاً موجهاً باحللول فيما يتعلق بتغري املناخ روح القيادة اآلن 

وألجيال املستقبل.”
 هانز فستبرغ

الرئيس التنفيذي، إريكسون
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سوق  هيئة  مع  تعمل  حيث  الذكية،  املدينة  وبناء  يف ختطيط  رئيسياً  دوراً 
الطاقة وشركاء من القطاع اخلاص على تصميم وتنفيذ مشروع جترييب لنظام 
طاقة ذكي. ويشهد لوضع سنغافورة كمدينة ذكية اختيار شركة دميلر لتصنيع 
ملركباهتا  الشامل يف العامل  امليداين  األوحد لالختبار  املوقع  لتكون  السيارات 
بنية  من  به  ملا تتمتع  املدينة  دميلر  شركة  اختارت  وقد   .»Fortwo« الذكية 
بدعم  والتزامها  هبا  الشاملة  البيئة  مراعاة  وملبادرات  حكومي  ودعم  حتتية 

التكنولوجيات املراعية للبيئة.39

وما حيدث يف الواقع أن مثل هذه احلكومات اليت تدمج اسرتاتيجيات الطاقة 
والنطاق العريض وتغري املناخ حتطم بذلك العقليات الصومعية التقليدية اليت 

تعرقل جهود التغيري الشامل.

من الدفع إلى الجذب
احنصر الدور الذي ظلت احلكومات تؤديه تقليدياً يف »الدفع« فيما يتعلق 
بتحفيز توفري هيكلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنو القطاع. أما اآلن، 
يف تعني عليها يف سبيل التعجيل بإحراز تقدم حنو االقتصاد منخفض الكربون 
على  الطلب  حتفيز  تستهدف  اليت  “اجلذب”  اسرتاتيجيات  إىل  االنتقال 
خدمات النطاق العريض وتطبيقاته عن طريق تغيري العقليات وتعزيز الدراية 

الرقمية وهتيئة بيئة متكينية ورعاية تطوير التطبيقات.

القليلة  اإلفريقية  البلدان  من  وهي   - رواندا  أنشأت  املثال،  سبيل  فعلى 
واالتصاالت يف أواخر  املعلومات  لتكنولوجيا  متكاملة  اليت وضعت سياسة 
التسعينيات - صندوق نفاذ شامل يستهدف حتقيق التوازن بني االستخدام 
املعلومات  تكنولوجيا  إىل  اجملتمع  نفاذ  والريفية وحتسني  احلضرية  يف املناطق 
 - السكان  أعمار  يف متوسط  العادي  غري  لالخنفاض  ونظراً  واالتصاالت. 
احلكومة تشرك  فإن  15 سنة -  منهم عن  42 يف املائة  أعمار  تقل  حيث 
وما يتعلق  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  سياسات  يف وضع  الشباب 
هبا من مناقشات، كما أهنا متول تدريب الشباب على مهارات تكنولوجيا 
النطاق  عريضة  خبدمات  اآلن  الشباب  ينادي  لذلك،  ونتيجة  املعلومات. 
حمسنة وميسورة التكلفة حىت يسهل عليهم تطوير تطبيقات يف جمايل الصحة 
املتنقلة والتعليم املتنقل وغريمها. وتنظر احلكومة حالياً يف تقدمي حوافز مثل 

املنح لزيادة االبتكار.

وتوجد فرصة هائلة أمام احلكومات - واليت تكون يف كثري من األحيان أكرب 
لتهيئة  بعينه -  بلد  جهة توظيف ومالكة مساكن ومشغل أساطيل يف أي 
عامل اجلذب من خالل تقدمي قدوة على مجيع األصعدة. ويتيح هذا فرصة 
يف استهالك  الكفاءة  ذات  الذكية  املباين  لفوائد  عملي  بيان  لتقدمي  فريدة 

39 النطاق العريض: منصة للتقدم، جلنة النطاق العريض، االحتاد الدويل لالتصاالت، 

 اليونسكو، 2011،
.http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf

الطاقة والعمل عن بعد وتكنولوجيات املباين الذكية واملؤمترات عن بعد وغري 
ذلك من احللول اليت من شأهنا بلورة فهم أفضل على جانب القطاع اخلاص 

للفوائد اليت ميكن جنيها من خالل النطاق العريض.

ففي كوريا اجلنوبية على سبيل املثال، ويف مدينة نيو سونغدو تعيينا، تعمل 
التخطيط على جزيرة صناعية  احلكومة على إنشاء “مدينة مشولية” كلية 
بعد على  اجلنويب  الكوري  إنشيون  ساحل  قبالة  فدان   1 500  مساحتها 

40 مياًل من سول. وستضم مدينة نيو سونغدو، عند اكتماهلا عام 2015، 

350 مبىن بعدد سكان يبلغ 65 ألف نسمة وقوة عاملة قوامها 300 ألف 

عن  البديل  النقل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وستدعم  شخص. 
يف مرتو  استخدامها  ميكن  ساكن  لكل  وحيدة  ذكية  بطاقة  متكني  طريق 
فيلم  ملشاهدة  أو  السيارات  يف مواقف  االنتظار  رسم  لسداد  أو  األنفاق 
العريض  النطاق  تطبيقات  كما ستدعم  جمانية.  عامة  دراجة  الستعارة  أو 
جتهيزات  واستعمال  للمياه  استخدام  إعادة  شبكة  مثل  بلدية  خدمات 

هيدروليكية جلمع القمامة وشبكة الطاقة.

وعلى نفس املنوال، تطبق خطة اإلدارة اإللكرتونية الوطنية يف اهلند40 عملية 
قدر  نقل  طريق  عن  البلد  يف أرجاء  اإلدارية  اجلوانب  على  املادة«  »نزع 
متزايد من اخلدمات احلكومية إىل اإلنرتنت، مما حيدث طلباً على تكنولوجيا 
لإلدارة  سياسة  صيغت  وقد  اهلند.  أحناء  يف مجيع  واالتصاالت  املعلومات 
املتنقلة41 لتوفري خدمات عرب اهلواتف املتنقلة، مبا يف ذلك العمليات املصرفية 
باملدارس  االلتحاق  من  إىل خدمات  اخلط  على  النفاذ  وسيتاح  األساسية. 
األولية.  الصحية  واخلدمات  التقاعد  معاشات  استالم  إىل  اجلامعات  أو 
كما شرعت وزارات رئيسية معنية بالقطاع االجتماعي مثل التعليم والصحة 
والتنمية الريفية يف تنفيذ برامج ومشاريع طموحة للرقمنة وإنشاء احملتوى وأداء 
اخلدمات إلكرتونيا.42 وسيؤدي ذلك كله إىل زيادة يف اإلقبال على اخلدمات 
الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  خفض  مع  العريض،  النطاق  على  القائمة 

وحتسني الدمج االجتماعي يف نفس الوقت.

الجمع بين االستقرار والمرونة
جيب أن يتضمن أي إطار تنظيمي مالئم لتعزيز النفاذ إىل النطاق العريض 
االبتكار  تعزيز  ويتحقق  والتنافس.  املنفتح  االبتكار  على  تشجع  سياسات 

http://india.gov.in/govt/national_egov_plan.php 40 مزيد من املعلومات يف 

)نوفمرب 2011(.
41 مشروع ورقة تشاور بشأن إطار سياسة اإلدارة املتنقلة، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات، احلكومة اهلندية، مارس 2011،
_http://www.mit.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft_Consultation 

.Paper_on_Mobile_Governance_110411.pdf

http://www.indg.in/e-governance/egovernance/ict-ini- 42 مزيد من املعلومات يف

tiatives-in-states-uts/ict-initiatives-in-states-uts/ )نوفمرب 2011(.
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»اغتنام الفرص يتطلب التغيري، والتغيري يقتضي القيادة.«
النطاق  فمع  هائلة.  املتنقلة  االتصاالت  ثورة  هتيئها  اليت  الفرص 
العريض املتنقل، يتاح لألطفال إحالل كتب دراسية رقمية تفاعلية 
ختصص لكٍل منهم دروسه حسب جمموعة مهاراته حمل احلقيبة 
املدرسية اليت تزن 20 كيلو غراما. ومن املمكن من خالل النطاق 
العريض املتنقل إتاحة الرصد الطيب عن بعد، حيث ميكن استخدام 
أجهزة ال سلكية تعني مرضى السكري على تتبع مستويات الغلوكوز 
يف أبداهنم أو تساعد مرضى القلب يف رصد بياناهتم املتعلقة بأداء 
القلب واألوعية الدموية. وحيمل كل من هذه اجملاالت - التعليم 
فرص  هتيئة  على  هائلة  قدرة كامنة   - والطاقة  الصحية  والرعاية 
جديدة يف السوق بدافع من النطاق العريض. ومع ما ميكن أن 
تتسم به هذه الفرص من ضخامة، فمن املمكن أن تكون جزءاً 
من فرصة اقتصادية أكرب. وميكننا من خالل العمل معاً أن ندفع 
بتحسينات يف التعليم ووفورات يف تكاليف الرعاية الصحية ومزيد 

من الكفاءة يف استهالك الطاقة.”
 جوليوس جيناتشوفسكي

رئيس جلنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية، مقتطف من خطابه 
يف مؤمتر رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة، هونغ كونغ، 

16 نوفمرب 2011.

يف األولويات،  التحتية  البنية  النمو  سبق  حيث  اهلند،  مثل  يف بلد 
ال ميكننا الوفاء إال من خالل النطاق العريض. وحنن ما زلنا يف طور 
اهلند  أمام  التحتية عتيقة. واجملال مفتوح  بنيتنا  بناء األمة، ومازالت 
مبحض ما حتظى به من ضخامة النطاق واحلجم جلىن فوائد مجة من 
القوة  الكربون. وبإمكاهنا أن حتقق حتواًل مطلق  االقتصاد منخفض 

ومكاسب أعظم مما يتاح للبلدان املتقدمة.”
 سونيل ميتال

 املؤسس ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي
Bharti Enterprises جملموعة
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األداء  القائمة على  النهج  الرتكيز على  بأسرها عن طريق  للصناعة  الشامل 
)النواتج( ال على ما خيتص منها بتكنولوجيا معينة )آلية التنفيذ(. 

وما زالت سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مرحلة املهد - فأنظمة 
جولة  إجراء  أو الثاين - ويلزم  األول  يف جيلها  مل تزل  للمباين  الطاقة  إدارة 
أخرى من التطوير هلذه األنظمة حىت تكتسب قوة حقيقية. وعلى ذلك جيب 
أن يكون أي إطار مستقراً وقاباًل للتوقع على األمد البعيد حىت يتيح حوافز 
املنخفضة  الطاقة  االستثمار يف مصادر وتكنولوجيات  اخلاص على  للقطاع 

املستدامة، ويف نفس الوقت مرناً بالقدر الكايف للسماح بالتجريب.

وستكون أكثر السياسات فعالية تلك اليت حترك زيادة الكفاءة وتوسع احلوافز 
على البحث وتشجع اجليل التايل من املبتكرين وتتيح التوسع وتسمح بتقاسم 
أفضل املمارسات. فعلى سبيل املثال، كفلت سنغافورة النفاذ املفتوح الفعال 
باأللياف عن  املوصلة كلياً  الوطنية  العريض  للنطاق  التايل  اجليل  إىل شبكة 

طريق اإللزام بالفصل اهليكلي التام ألعمال البنية التحتية املنفعلة، استناداً 

أسرتاليا  كما تعزز  يف السوق.  التنافسية  زيادة  إىل  ذلك  إفضاء  توقع  إىل 
لتحسني  الشبكية  التحتية  البنية  مستوى  على  االنفتاح  ونيوزيلندا  وإيطاليا 

التنافس واالبتكار.43

تقرير  وكما أشار  تالئمه.  سياسات  سياق  ولكل  لكل سوق  أن  وال شك 
»سنة 2020 سنة ذكية”، حتتاج اهلند إىل الشبكات الذكية ملنع السرقات 
التشجيع  وهو  آخر  لغرض  يف كاليفورنيا  إليها  احلاجة  متس  بينما  واهلدر، 
على استخدام املستهلكني للطاقة بكفاءة. وبينما ال يوجد هنج موحد ناجع 

للجميع، فمن املؤكد أن لكل البلدان أن تستفيد من رعاية االبتكار.

43 النطاق العريض: منصة للتقدم، جلنة النطاق العريض، االحتاد الدويل لالتصاالت، 
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العريض واالنتفاع مبا حيمل من قدرة  النطاق  يتطلب ازدهار اإلقبال على 
والسوق  السياسات  ظروف  هتيئة  الكربون  انبعاثات  خفض  متكني  على 
املفتوحة  األسواق  ستحقق  السليمة،  القيادة  ويف ظل  لذلك.  املالئمة 
حتتية  الصحيحة كبنية  يف مكانته  العريض  النطاق  تضع  اليت  التنافسية 

ضرورية وتشجع على تطوير احللول وتوسيعها أعظم األثر.

وباإلضافة إىل النهج األفقية اليت تشرك مجيع األطراف املعنية من جهات 
منازهلم،  من  ومستخدمني  الصناعة  ضمن  متأثرة  قطاعات  إىل  حكومية 
العريض  يف النطاق  االستثمار  على  مشجع  أعمال  منطق  تكوين  يتطلب 

من أجل االستدامة إطاراً متكينياً من السياسات والتنظيم.

آليات المال واألسواق
واحلوافز  التدابري  من  متنوعة  جمموعة  وضع  نشطة  سوق  بناء  سيتطلب 
منخفضة  احللول  تفضيل  على  والشركات  املستهلكني  لتشجيع  املالية 

التقليدية. احللول  الكربون على 

وقد يتضمن هذا مزجيًا من التدابري الرمسية وغري الرمسية مثل احلوافز الضريبية 
النطاق  حلول  شراء  على  إلقباهلم  تعجياًل  واملستهلكني  للشركات  وغريها 
مستهدفات  وضع  الرمسية  غري  األخرى  التدابري  ومن  ونشرها.  العريض 
عن  ومعلومات  صناعية  وتسميات  توجيهية  ومبادئ  طوعية  واتفاقات 
ومن  اجلماهري.  لعموم  والتثقيف  االستشارات  وتقدمي  املمارسات  أفضل 
سبل ضمان تعظيم الفوائد املشتقة لالقتصاد على سبيل املثال تعزيز البنية 

بنشاط. العريض  للنطاق  التحتية 

وستعني احلوافز املالية لنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق 
موسع على رفع القيود والتشجيع على ضخ مزيٍد من االستثمارات. ومن 
اللوائح  تغيري  الرقمية44  الطاقة  حلول  محلة  خالل  هلا  روج  اليت  األفكار 
من  مال  الكهرباء بكسب  لشركات  تسمح  الكهرباء حبيث  ملرفق  املنظمة 

كفاءة الطاقة )»طاقة سلبية«(، ال من بيع الكهرباء فقط.

44 محلة حلول الطاقة الرقمية )DESC(، أولويات السياسات، اسرتجاع نوفمرب 2011، 

.http://www.digitalenergysolutions.org

عرض منطق األعمال
جديدة  أعمال  ومناذج  يف تكنولوجيات  أحباث  إجراء  أيضاً  الضروري  من 
ومتويل مشاريع جتريبية. ومن املمكن أن تساعد احلكومات يف متويل األحباث 
األساسية اليت ينبين عليها تطوير بنية حتتية جديدة ومركبات أعمال ومناذج 
إثبات  على  جتريبية  دراسات  إجراء  كما يعني  جديدة.  وتكنولوجيات 
املمارسات.  أفضل  وختطيط  متماسك  أعمال  منطق  وتكوين  اجلدوى 
ومن املمكن أن يعني نشر املعارف املكتسبة من خالل املشاريع التجريبية 
اخلاص  االستثمار  على  املشجع  األعمال  منطق  بدوره يف تعزيز  واألحباث 

يف تكنولوجيات حتويلية من أجل القرن احلادي والعشرين.

للقرن احلادي  املعلومات  تقرير حل تكنولوجيا  السحابية: يعرض  احلوسبة 
بدعم  الكربون45  الكشف عن  من مشروع  بتكليف  أعد  الذي  والعشرين 
ووفورات  السحابية  احلوسبة  اعتماد  أثر  فحص  نتائج   AT&T شركة  من 
الطاقة وختفيضات انبعاثات الكربون واألثر االقتصادي حىت عام 2020. 
اليت  الكبرية  األمريكية  الشركات  حتقيق  إمكانية  إىل  التقرير  انتهى  وقد 
12,3 مليار  قيمتها  تعادل  يف الطاقة  وفورات  السحابية  احلوسبة  توظف 
دوالر أمريكي وختفيضات يف الكربون تكافئ 200 مليون برميل من النفط 

- أي ما يكفي لتغذية 5,7 مليون سيارة ملدة سنة.

كما تبني الدراسة أن الشركات األمريكية الكبرية ختطط لتعجيل اعتمادها 
للحوسبة السحابية من 10 إىل 69 يف املائة من إنفاقها يف ميدان تكنولوجيا 
البيانات من مقابالت أجريت  2020. وقد مجعت  املعلومات حبلول عام 

46.AT&Tمع القائمني على شركات عاملية من بينها بوينغ وسيتيغروب و

التمكينية من أجل  التكنولوجيا  كما انتهت دراسة أخرى أجراها مشروع 
له  التنسيق  تتوىل  اجلنسيات  متعدد  حبثي  مشروع  وهو   47،2020 أوروبا 
على  قدرة كامنة  السحابية حتمل  احلوسبة  أن  إىل  هوبكنز،  جامعة جون 
التخلص مما ال يقل عن 1,5 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ 

املتحدة. يف فرنسا وأملانيا والسويد واململكة 

45 مزيد من املعلومات يف https://www.cdproject.net )نوفمرب 2011(

46 دراسة مشروع الكشف عن الكربون 2011، احلوسبة السحابية: حل تكنولوجيا 

 املعلومات للقرن احلادي والعشرين، مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية، 2011،
/http://www.gesi.org/ReportsPublications/AssessmentMethodology 

.CaseStudies/tabid/216/Default.aspx

47 د. بيرت توموند وآخرون، التكنولوجيات التمكينية القتصاد منخفض الكربون: من 

تكنولوجيا املعلومات إىل التكنولوجيا التمكينية: هل تستطيع احلوسبة السحابية متكني 
 خفض الكربون؟، تقرير ملخص، مايو 2011، 

.http://www.enablingtechnology.eu/content/environment/resources/it2et.pdf

 3.2  ظــروف السيــاســات
والسـوق المالئمـة

http://www.digitalenergysolutions.org
https://www.cdproject.net
http://www.gesi.org/ReportsPublications/AssessmentMethodology/CaseStudies/tabid/216/Default.aspx
http://www.gesi.org/ReportsPublications/AssessmentMethodology/CaseStudies/tabid/216/Default.aspx
http://www.gesi.org/ReportsPublications/AssessmentMethodology/CaseStudies/tabid/216/Default.aspx
http://www.enablingtechnology.eu/content/environment/resources/it2et.pdf
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خدمات  لتوفري  الالزمة  يف الطاقة  يف املائة   90 بنسبة  خفضاً  هذا  ويعادل 
مقارنة  اجلماعية  والربجميات  العمالء  عالقات  وإدارة  اإللكرتوين  الربيد 
يف جمموع  يف املائة   5 بنسبة  وخفضاً  يف املوقع  القائمة  التحتية  بالبنية 
انبعاثات الكربون من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان 

األربعة اليت ركزت عليها الدراسة. 

اليت  املوصلة  احلضرية  التنمية  مبادرة  ذكية  سنة  مبادرات 2020  ومن 
مشاريعها  صممت  واليت  سيسكو،  وشركة  املناخ  جمموعة  أطلقتها 
الذكية  والشبكات  والنقل  للمباين  عملية  بيانات  تقدم  حبيث  التجريبية 
التجريبية  املشاريع  يف أحد  شخصي  تنقالت  مساعد  ويتيح  التحويلية. 
استناداً  االنتقال  بشأن  حلظية  قرارات  اختاذ  وأمسرتدام  سول  لسكان 
يعمل  جهاز  خالل  من  وذلك  الكربوين،  واألثر  الزمن  اعتبارات  إىل 
من  النتائج  لقياس  منهجية  طورت  وقد  مكان.  أي  من  الويب  على 
حيث خفض االنبعاثات وزيادة الطلب على وسائل النقل ورفع الكفاءة 
جمموعة  واستخدمت  أخرى.  واعتبارات  يف املباين  الطاقة  يف استهالك 
وأفضل  املستفادة  الدروس  لرصد  املوصلة  احلضرية  التنمية  ملبادرة  أدوات 
بعد   ،2011 عام  يف هناية  املشروع  اختتام  مع  إليها  املتوصل  املمارسات 
10 مشاريع جتريبية  إجراء  ويتوخى  التجريبية.  املشاريع  من  مخس سنوات 

 48.2012 الذكية خالل عام  للتقنية 

التوعية وتقاسم المعارف
سلسلة  إجراء  على   2008 عام  منذ  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  يعكف 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بدور  للتوعية  العاملية  الفعاليات  من 
يف معاجلة أسباب تغري املناخ وآثاره، إضافة إىل تعزيز احلماية البيئية. انظر 

القسم 3.7.

ويف اهلند، يعمل احتاد الصناعات اهلندية مع محلة حلول الطاقة الرقمية49 
على دراسة قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اإلسهام يف تنفيذ 
املناخ.50 وقد أسفرت أحباثهما عن تبني  الوطنية بشأن تغري  العمل  خطة 

 48 مبادرة التنمية احلضرية املوصلة ، استعراض الربنامج، 2010، 

http://www.connectedurbandevelopment.org/pdf/CUD_Program_Over-

.view_2010.pdf

 49 صياغة حلول للطاقة واالقتصاد والبيئة: احلالة اهلندية، احتاد حلول الطاقة الرقمية )اهلند( 

http://www.digitalenergysolutions.org/clientuploads/DESC%20India/

.White%20Paper.pdf

 50 خطة العمل الوطنية بشأن تغري املناخ، احلكومة اهلندية، يونيو 2008،

.pmindia.nic.in/Climate%20Change.doc

450 مليون  إىل  تصل  احلراري  االحتباس  غازات  يف انبعاثات  وفورات 
تكنولوجيا  حلول  استخدام  من  سنويًا  الكربون  أكسيد  ثاين  من  طن 
10 يف املائة  مما يعادل  عام 2030 -  حبلول  واالتصاالت  املعلومات 
للقطاعات  املقدرة  احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  من  تقريبًا 
 املشمولة يف الدراسة يف عام 2030 - ووفورات يف تكاليف الطاقة تعادل

2,5 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل احلايل للهند. وميثل تثقيف آحاد 

حيوية  أمهية  والتغيري  التحرك  إىل  احلاجة  بشأن  واملواطنني  املستهلكني 
الكربون وزيادة  انبعاثات ثاين أكسيد  الفصل بشكل فعال بني  يف سبيل 
حول  “النقاش  فإن  الدويل،  البنك  وكما أشار  اإلمجايل.  احمللي  الناتج 
تسعري  شأن  فمن  السوق،  آليات  على  ركز  قد  الفردية  السلوكيات  تغيري 
يصرف  أن  أفضل  حنٍو  على  الشحيحة  املوارد  تكاليف  وحساب  الطاقة 
على  احلفاظ  على  ويشجعهم  الكربون  مكثف  االستهالك  عن  األفراد 
املوائل املهددة وإدارة األنظمة اإليكولوجية بشكل أفضل. غري أن العوامل 
وقد  األسعار.  حد  عند  ال تقف  واجلماعات  األفراد  الستهالك  احملركة 
من  الفعالية  بني  جتمع  اليت  التكنولوجيات  من  الكثري  سنوات  منذ  أتيح 
أن  ذلك  فلما مل تعتمد؟  الطاقة،  يف استهالك  والكفاءة  التكلفة  حيث 
بالضرورة.”51  التحرك  ال يقتضي  والفهم  الفهم،  على  ال يدل  االهتمام 
أساسيًا يف التحول إىل مستقبل  الرغبة يف التحرك جزءاً  تعزيز هذه  وميثل 

منخفض الكربون.

حيث  من  القصوى  األمهية  ذات  األخرى  اخلطوات  من  فإن  وأخرياً، 
النطاق  الستخدام  النامية  يف البلدان  القدرات  بناء  املعارف  تقاسم 
العريض  النطاق  تستطيع جلنة  املناخ، وهذا جمال  تغري  العريض يف معاجلة 
أن تؤدي فيه دورًا. ومن األمثلة ذات الصلة هبذا تنفيذ “دار التقاسم” 
على  دينامي  مستودع  عن  عبارة  وهي  العريض،  النطاق  للجنة  التابعة 
اخلط يستهدف تعزيز تنفيذ حلول النطاق العريض. ودار التقاسم متاحة 
حتليلية  وتقارير  املمارسات  وأفضل  حالة  دراسات  من  مبا فيها  للجميع 

بالسياسات.52 متعلقة  وتوصيات 

51 ورقة مناقشة مقدمة يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 2010، االحتاد الدويل 

 لالتصاالت، 2010، 
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/documents/

.GSR10-paper5.pdf

 52 جلنة النطاق العريض، اسرتجاع نوفمرب 2001،

./http://www.broadbandcommission.org/Sharehouse

http://www.connectedurbandevelopment.org/pdf/CUD_Program_Overview_2010.pdf
http://www.connectedurbandevelopment.org/pdf/CUD_Program_Overview_2010.pdf
http://www.digitalenergysolutions.org/clientuploads/DESC%20India/White%20Paper.pdf
http://www.digitalenergysolutions.org/clientuploads/DESC%20India/White%20Paper.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/documents/GSR10-paper5.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/documents/GSR10-paper5.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Sharehouse/
http://www.broadbandcommission.org/Sharehouse/
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التقييم والتقييس
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  فعالية  إثبات  على  القدرة  متثل 
ومقارنتها جزءاً مهماً من بناء سوق تتسم باحليوية والشفافية. وجيري حالياً 
تنفيذ عدة مبادرات لالتفاق على معايري عاملية للكفاءة يف استهالك الطاقة، 
سواء كان ذلك ضمن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو بالنسبة 

إىل قدرته التمكينية.

املعيارية  املنهجيات  من  جمموعة  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  وضع  وقد 
فيما  الطاقة  واستهالك  احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  لتقييم  اجلديدة 
االنبعاثات  خفض  إىل  إضافة  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق 
الذي ميكن حتقيقه من خالهلا يف القطاعات األخرى. وستعزز هذه اجملموعة 
املوحدة من املنهجيات العاملية، واليت حظيت باملوافقة يف سبتمرب 2011، دور 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق إتاحة أداة دقيقة وموثوقة لتقييم 
آثارها البيئية. وستفرز أرقاماً تستطيع الشركات االستناد إليها إلعداد مناذج 
للعائدات والتكاليف ومكتسبات الكفاءة املستقبلية اليت حتققها تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة، وهي أرقام تتيح للحكومات واهليئات 
ميكن  اليت  واالقتصادية  االجتماعية  يف الرفاهة  املكتسبات  تبني  التنظيمية 

حتقيقها من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة.

ومن خالل املنهجيات املقيسة 53 لتقييم األثر البيئي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، نقرتب أكثر من الوصول إىل توافق لآلراء على الصعيد الدويل 
املناخ والتكيف معه والتكنولوجيات املراعية  بشأن معايري ختفيف آثار تغري 
استهالك  لكفاءة  الدقيقة  والتحقق  احملاسبة  وعمليات  للطاقة  واملوفرة  للبيئة 

الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري.

وتشكل جمموعة املنهجيات اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت لبنة أساسية 
السرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة، وستتيح دون 
شك قاعدة صلبة لكل من يلتمس هتيئة بيئات معيشة مستدامة ذات كفاءة 

إيكولوجية من مصممني ومعماريني ومطورين وسلطات حكومية.

وقد أدى االحتاد دوراً حمورياً يف التوصل إىل اعتماد معيار عاملي موحد جديد 
استخدام  إعادة  املوحد  الشاحن  هذا  ويسهل  املتنقلة.  اهلواتف  لشاحنات 
مكيفات القدرة، مما يقلل من اهلدر ويهيئ للمستخدمني سبل راحة أفضل. 
وسيؤدي ذلك إىل توفري ما يصل إىل 82 ألف طن من الشاحنات املستغىن 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  من  طن  مليون   13,6 عن  وما ال يقل  سنوياً  عنها 
وسامسونغ  ونوكيا  أبل  مثل  تصنيع  شركات  شرعت  وقد  سنويا.  الكربون 
وسوين إريكسون وغريها استحداث هواتف وأجهزة أخرى تستخدم الشاحن 

املوحد اجلديد. 

www.itu.int/ITU-T/studygroups/com05/index.asp 53 مزيد من املعلومات يف 

)نوفمرب 2011(.

العاملية على  ويف مسعى آخر مشابه، تعكف مبادرة االستدامة اإللكرتونية 
ملنتجات  الكربون  انبعاثات  لقياس  بأسرها  للصناعة  عامة  منهجية  وضع 
عليها،  املوافقة  إىل  والتوصل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وخدمات 
االستئماين  الكربون  وصندوق  للموارد  العاملي  املعهد  مع  بالتعاون  وذلك 
متكني  منهجية  كما وضعت  املستدامة.  للتنمية  العاملي  األعمال  وجملس 
من  حل  أي  تنفيذ  آثار  حتدد  واليت  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  واالتصاالت من حيث  املعلومات  تكنولوجيا  حلول 
الكربون كيفاً وكماً. وقد استخدم مشروع الكشف عن الكربون هذه املنهجية 
انبعاثات  يف خفض  السحابية  احلوسبة  أثر  بشأن  مؤخراً  أجراها  يف دراسة 

الكربون. انظر القسم 3.2.

وأخرياً، فإن املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا التابع لوزارة التجارة األمريكية 
يعمل على وضع جمموعة عاملية من املعايري تتيح توريد معدات جاهزة للتوصيل 

بالشبكات الذكية.

إذا كان صناع السياسات قد أقبلوا على اختاذ خطوات يف سبيل توفري الدعم ملكتسبات الكفاءة، مثل 
تغيري املصابيح الضوئية أو الغاليات أو املنظمات احلرارية، فلم ال يدرجون قائمة بتجهيزات حتديث 
قائمة على املعلومات تبني من خالل مناذج عديدة أهنا تؤدي إىل وفر مساٍو لتلك احللول األخرى 
املعيارية إىل حد أبعد واملدعومة حكوميا، إن مل يكن أكثر. وتوجد بالفعل مناذج استبدال لتجهيزات 
التحديث. فعلى سبيل املثال، من املمكن اإلسراع بنشر حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
و30   20 بني  ترتاوح  الطاقة  استهالك  يف كفاءة  مكتسبات  وحتقق  العمل  تدفق  قطع  ال تتطلب 
اليت  الكفاءة، فهذه هي احللول  يف املائة. فإن كان لدى حكومٍة ما الرغبة يف التعجيل مبكتسبات 

يتعني عليها أخذها يف االعتبار.”
 روب برنارد

كبري اخلرباء االسرتاتيجيني البيئيني بشركة مايكروسوفت، نيابة عن أورالندو أياال 

تستخدم  حبيث  والتمكني:  يف القيادة  احلكومات  دور  يكمن 
هنجاً  وتضع  يف مشرتياهتا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
شاماًل للسياسات يعزز اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
باعتبارها  احلكومات  كما حتمل  واالعتماد.  االبتكار  وال يعيق 
فوائد  وحتقيق  السوق  حتريك  على  هائلة  قدرة  مساعداً  عاماًل 
مباشرة فيما يتعلق باإلنتاجية واالستدامة. وإذا جنحت احلكومات 
يف إعداد خطة قائمة على رؤية من أجل توصيلية النطاق العريض 

فسيتبع ذلك خروج القطاع اخلاص باحللول والتطبيقات.”
 بيتر غبسون

مدير املعايري واللوائح التنظيمية لالتصاالت الالسلكية، 
السياسات العامة العاملية، شركة إنتل

http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com05/index.asp


↓

↑

اآلثار السلبية على البيئة:
← استهالك الطاقة

← استهالك املوارد الطبيعية
← إنتــاج خملفــات

اآلثار اإلجيابية على البيئة:
االستغناء عن استخدام املادة (رقمنة املعلومات) →
احلد من التنقل واستخدام وسائل النقل →
كفاءة أكرب يف الصناعة ويف أساليب املعيشة، إخل →

↑

↑

↓

تعظيم اجلهود للتوصل إىل
قطاع لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مستدام بيئيًا

تعظيم اجلهود للتوصل إىل
قطاع لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مستدام بيئيًا

األعباء البيئية اليت تسببها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

خفض األعباء البيئية بفضل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ينبغي تكمية كل من اآلثار اإلجيابية والسلبية على البيئة

املصدر: التوصية L.1410 لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
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يتطلب توسيع نطاق اآلثار اإلجيابية لالقتصاد منخفض الكربون معدل تغلغل أعلى للنطاق العريض خاصة يف أقل 
البلدان منواً حيث تتضاعف مجيع املشاكل املقرتنة باعتماد اقتصاد منخفض الكربون. وجيب معاجلة هذه التحديات 
بشكل ذكي، مع ضخ استثمارات كبرية يف البنية التحتية اليت تعني تلك البلدان على اللحاق بالركب سريعاً على 

درب تعظيم التنمية االقتصادية واإلعانة على جماهبة آثار تغري املناخ.”
»بوسع املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين أن متد يد العون يف سبيل بناء القدرات عن طريق التوعية وتوفري 
التدريب واملهارات اليت تلزم السكان احملليني كي يستخدموا التكنولوجيا. ويتطلب حتقيق االستدامة تنمية مهارات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد احمللي.”
 شيخ سيدي ديارا

مستشار األمم املتحدة اخلاص بشأن إفريقيا واملمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري 
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية

 

منوذج بياين لتقييم األثر البيئي لسلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكاهتا وخدماهتا



3
 رواد التكنــولــوجيـــا

الــرقـمـيـــة



من معامل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص الرئيسية إعالن غواداالخارا 
التحويلية منخفضة الكربون54 الذي طرح خالل  لعام 2010 بشأن احللول 
مؤمتر األطراف السادس عشر ووقع عليه أكثر من 40 شركة ومنظمة عاملية 
ميثل جمموع عائداهتا أكثر من تريليون دوالر أمريكي. ويضع اإلعالن بني يدي 

54 إعالن غواداالخارا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن احللول التحويلية منخفضة 

 ،2010 ،)GeSI( الكربون، مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية 
.http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=5j52dDBfUZQ%3D&tabid=130

احلكومات توصيات حتث على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من  تبذل مزيداً  الشركات أن  االنبعاثات. كما يناشد  لتحقيق مستهدفات 
اجلهود يف سبيل إتاحة حلول مثل الصحة الرقمية والتعليم الرقمي والشبكات 
الذكية والعمل عن بعد وأنظمة النقل الذكية وأن تعمل على تسخري التوصيلية 
الطاقة والكفاءة يف استهالك  النطاق لتحقيق احلفاظ على  املتنقلة وعريضة 

الطاقة وأن تواصل العمل على خفض االنبعاثات داخلياً.
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1.3  إعــالن غــواداالخـــارا

2.3  المجتمـعـــات الـذكيـــة
بدراسة  يعىن  الفكرية  للدراسات  مركز  عن  عبارة  الذكية  اجملتمعات  منتدى 
ويعرض  والعشرين  احلادي  القرن  يف جمتمع  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
أفضل املمارسات املتعلقة باقتصاد النطاق العريض. وهو ميثل هيئات حكومية 
وصناعية وأكادميية وإقليمية ودولية. ويف كل عام يقع االختيار على جمتمع 
اليت  إيندهوفن )هولندا(  فازت بذلك مدينة   2011 لتكرميه: ويف عام  معني 
مجعت موظفني ومعاهد أحباث والغرفة التجارية وجامعات رائدة وحكومات 
باسم  واخلاص  العام  القطاعني  بني  يف شراكة  يف اإلقليم  مدن  ثالث  أكرب 
منطقة برينبورت العمرانية. ويعقد موظفوها اجتماعات مع أصحاب املصلحة 

تتعلق  أهداف  لتحقيق  بينهم  للتعاون  فرصاً  ويلتمسون  منتظم،  بشكل 
مشاريعها  وتتضمن جمموعة  الثقافية.  أو  االجتماعية  اجلوانب  أو  باألعمال 
الرقمي،  والشمول  العاملة،  القوة  وتنمية  وتطبيقاته،  العريض  النطاق  نشر 

والتسويق، ودعم اإلقليم واالبتكار.55

 55 جمتمعات ذكية: منصات لالبتكار، منتدى اجملتمعات الذكية، 2011، 

https://www.intelligentcommunity.org/clientuploads/PDFs/WP-Platforms-

.for-Innovation.pdf

قـــوة الشـراكــــة
مستقبلنا  ستشكل  وابتكارات  رائدة  مبشاريع  قدماً  العامل  حول  قطاعية  عرب  وشراكات  منظمات  متضي 
وصناع  اخلاص  القطاع  من  جممعة  وجهود  متحدة  إرادة  بفعالية  املناخ  تغري  معاجلة  وستتطلب  الرقمي. 
على حٍد سواء.  واملواطنني  احلكومية  واملنظمات غري  األكادميية  واهليئات  الدولية  واملنظمات  السياسات 
فال ميلك قطاع واحد يف اجملتمع مجيع احللول. وهلذا السبب، ستمثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
أمهية حيوية يف سبيل ضمان االنتفاع بالنطاق العريض على وجه سليم ملعاجلة تغري املناخ. وفيما يلي عرض 

لبعض املبادرات واجلهات الفاعلة يف تشكيل النقاش.

http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=5j52dDBfUZQ%3D&tabid=130
https://www.intelligentcommunity.org/clientuploads/PDFs/WP-Platforms-for-Innovation.pdf
https://www.intelligentcommunity.org/clientuploads/PDFs/WP-Platforms-for-Innovation.pdf


تكنولوجيا  فائدة  إثبات  الذكية:  الطاقة  »مباين  التقرير  يف إعداد  شارك 
شركتا  العقارية«  احملافظ  وتكاليف  الطاقة  استهالك  يف خفض  املعلومات 
مايكروسوفت وأكسنشر وخمترب لورنس بركلي الوطين. ويلقي التقرير الضوء 
على السبل املتاحة أمام أصحاب املباين والقائمني على تشغيلها وشاغليها 
لتحقيق وفورات معتربة يف الطاقة والتكاليف من خالل استخدام حلول املباين 
الذكية. ويستند التقرير إىل رؤى مستفادة من دراسة حالة مفصلة جتريها شركة 
ويبني  الرئيسي.  الذكية يف مقرها  للمباين  برنامج جترييب  على  مايكروسوفت 
تضيف  اليت  القوية  التحليل  وأدوات  اجملمعة  البيانات  أن  التجرييب  الربنامج 
القدرة على حتويل  املعين حتمل  القائمة يف املبىن  التحتية  البنية  »ذكاء« إىل 

أسلوب إدارة الشركات للطاقة يف وحداهتا العقارية.

ومن أعظم آثار الربنامج التمكن من تبني أوجه اخللل وقصور الكفاءة حلظياً 
عن طريق حتليل تدفقات البيانات املستخلصة من أنظمة املبىن. واألهم من 
ذلك كله أن الربجميات مزودة بإمكانية حتديد كم الطاقة املهدرة نتيجة لكل 
وجه من أوجه اخللل املتبينة معرباً عنه بالدوالرات سنويا. وتتوقع مايكروسوفت 
أن يصبح من املمكن اآلن إجناز التدخالت املكافئة لدورة تقييم جمدد تستغرق 
مخس سنوات للمقر بأكمله فيما ال يتجاوز سنة واحدة. وعلى ذلك فقد 
تتجاوز وفورات تكاليف الطاقة السنوية احملققة بسبب التقييم املتواصل الذي 

يتيحه اكتشاف أوجه اخللل املؤمتت وحده مليون دوالر.
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3.3  طمـــوحـــات مـلـكيـــة

4.3  الـمبـــانــي الــذكيـــة

الطويل  األمد  على  ودعم  استثمار  من  ما يلزم  احلكومات جذب  تستطيع 
التبكري  طريق  عن  الكربون  منخفض  جديد  القتصاد  التحتية  البنية  لتنفيذ 
األمثلة  ومن  الكربون.  سياسات خفض  اخلاص يف صياغة  القطاع  بإشراك 
على هذه الرؤية ميناء إستوكهومل البحري امللكي، وهو منطقة عمرانية جديدة 
امللكي.  الوطين  العمراين  املنتزه  بالقرب من  إستوكهومل  أنشئت شرقي وسط 
الفرتة بني عامي 2012 و2030 تشييد حنٍو من 10 آالف من زل  وستشهد 
انبعاثات  خفض  اجلديدة  املنطقة  أهداف  ومن  عمل.  مساحة  ألف  و30 
تطوير  مشروع  ويقوم  االستهالك.  أمناط  وتغيري  احلراري  االحتباس  غازات 
ميناء إستوكهومل البحري امللكي على تعاون وثيق بني البلدية واملطورين. وقد 
املرافق كشركاء يف مركز  لتوفري  فورمت  أريكسون وشركة  مثل  دخلت شركات 
حتقيقها  املنشود  واألهداف  امللكي.  البحري  إستوكهومل  يف ميناء  اإلبداع 
تغري  مع  والتكيف  األحفوري  الوقود  من  التخلص  هي  عام 2030  حبلول 

املناخ والتوصل إىل معايري عالية فيما يتعلق بالبيئة واالستدامة. وميثل إقامة 
البحري  إستوكهومل  وميناء  املشروع.  من  حمورياً  جزءاً  ذكية  عمرانية  شبكة 
امللكي نتاج تعاون وثيق بني احلكومة والبلدية واملطورين وصناع السياسات 
املرافق  لتوفري  فورمت  وشركة  إريكسون  مثل  شركات  مبا يف ذلك  والصناعة، 
إجيابياً  مشروعاً  من 18  واحد  وهو  األجهزة.  لتصنيع  إلكرتولكس  وشركة 
للمناخ يف العامل وجزء من برنامج التنمية اإلجيابية من أجل املناخ الذي أطلق 
يف مايو 2009 مببادرة مشرتكة بني مبادرة كلينتون للمناخ واجمللس األمريكي 
للمباين املراعية للبيئة هدفها استحداث مقياس مرجعي عاملي جديد للتنمية 

العمرانية املستدامة.56

 56 ميناء إستوكهومل البحري امللكي: رؤية لعام 2030، مدينة ستوكهومل، 

.http://en.calameo.com/read/00019176230d2b062abdc

http://en.calameo.com/read/00019176230d2b062abdc


شركة هرمستون خلدمات الطاقة عبارة عن مرفق كهربائي صغري مملوك لبلدية 
فرض رسوم  احتماالت  تواجه  املتحدة(. وهي  )الواليات  أوريغون  يف شرق 
متزايداً من العمالء  مبعدالت املستوى الثاين من إدارة كهرباء بونفيل وطلباً 
املقدمة  املرافق  بعض  لعروض  املستهلكني  رفض  عن  أنباء  بسبب  وخماوف 
قررت  وقد  ذكية«.  تركيب »عدادات  ال تنوي  للطلب، كما إهنا  استجابة 
الشركة بداًل من ذلك تكوين »عمالء أذكياء« عن طريق االستفادة من توليفة 
بني النطاق العريض وتكنولوجيات حوسبة قائمة على منتجات شركة إنتل. 
وعملت الشركة مع إنتل وشركة أونسمارت تكنولوجيز املختصة بإدارة الطاقة 
املن زلية على إدارة برناجمها “القدرة لألشخاص” لعينة نوعية صغرية من عمالء 
هرمستون. وتؤمن أونسمارت بأن “العمالء األذكياء” املمكَّنني باإلنرتنت 
وتكنولوجيات حوسبة ميثلون مفتاح النجاح إلدارة األمحال والتوفري املستدام 
ومتكينهم  أذكياء”  “عمالء  1( إشراك  هو:  املتبع  والنهج  يف املستقبل. 
وتثقيفهم ورعايتهم لتحقيق الثقة والتعاون مع املرفق من أجل ذروة الطلب، 
بشأن  الختياراهتم  نشطني  وإدارة”  “رصد  على  املستهلكني  و2( تشجيع 

استهالك الطاقة وأجهزهتم بأنفسهم وتعليمهم كيفية ذلك.

وينُفذ املشاركون إىل بوابة إلكرتونية خاصة هبم لرصد وإدارة املنظم احلراري 
الشبكات  تكنولوجيا  خالل  من  لديهم  للربجمة  القابلني  املاء  وسخان 
الالسلكية Wi-Fi. وميكنهم االطالع على تكاليف ما يستهلكونه من طاقة، 
ذلك  واألهم من  بغريهم.  مقارنة  بيانات رسومية الستهالكهم  مبا يف ذلك 
أهنم يستطيعون التحكم يف املنظمات احلرارية وسخانات املاء لديهم من أي 
جهاز جمهز الستخدام الويب، وذلك باستخدام حاسوب شخصي مكتيب أو 
حممول أو حاسوب حممول صغري أو حاسوب لوحي أو هاتف ذكي - يف أي 
مكان ويف أي وقت. وقد حقق معظم املشاركني حىت اآلن وفورات ترتاوح 
بني 10 و15 يف املائة يف فواتري الطاقة باستخدام توصيالهتم عريضة النطاق 
أنه متكن من حتقيق معدل  وأجهزهتم احلاسوبية، بل وأعلن أحد املشاركني 

منتظم من الوفورات بلغ 30 يف املائة.

ومن بني النواتج األخرى املذهلة أن ما يقرب من 90 يف املائة من املشاركني 
يتحكمون  منهم  يف املائة   50 من  وأكثر  احلرارية  يف منظماهتم  يتحكمون 
يف سخانات املاء عن بعد عندما يكونون خارج مدينتهم وذلك باستخدام 
توصيالهتم عريضة النطاق وأجهزهتم احلاسوبية. ويتحكم أكثر من نصفهم 
يف سخانات املاء بشكل يومي، ويتنافس الكثري منهم يف إثبات من يستطيع 
إبقاءها مغلقة أطول مدة ممكنة. ويتصدر أولئك حالياً أسرة صغرية من أربعة 

أفراد تُبقي سخان املاء عندها مغلقاً حوايل 22 ساعة يومياً.

النطاق  تكنولوجيا  بني  املزج  شأن  من  بأن  القول  اإلجياز  باب  من  وميكن 
مثل  العادية  احلاسوبية  واألجهزة  املن زلية  الالسلكية  والشبكات  العريض 
احلواسيب الشخصية واهلواتف الذكية أن يتيح للمستهلكني االطالع على 
استهالكهم من الطاقة وإدارته بشكل نشط بغض النظر عن تركيب عداد 

ذكي من عدمه.

5.3  تـمـكــيـن الـعمـــالء األذكيـــاء
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6.3  خطـــوات تحــويـليـــة
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قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على احلد من األنشطة الكثيفة الكربون
وحتسني جودة خدمات الرعاية الصحية

االنبعاثات املباشرة اليت تسببها
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آثار استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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بيانات مقدمة من شركة إريكسون

مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية شراكة اسرتاتيجية بني قطاع تكنولوجيا 
باستحداث  التزاماً  املعلومات واالتصاالت ومنظمات أخذت على نفسها 
والبيئية  االقتصادية  االستدامة  ترعى  وممارسات  تكنولوجيات  وتعزيز 
خالل  من  مستداماً  العامل  يف جعل  املبادرة  رؤية  وتتلخص  واالجتماعية. 
التغري املسؤول الذي تدفعه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتروج مبادرة 
السياسات  وألنواع  للحلول  أعمال  جلدول  العاملية  اإللكرتونية  االستدامة 
للتحفيز  ومبادرات  وأدوات  دراسات  خالل  من  العملية  هذه  تدعم  اليت 

على التعاون.

وقد عرض تقرير 2020 سنة ذكية،57 وهو من أبرز خمرجات املبادرة، املنطق 
املستقبل  حنو  املوجهة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لصناعة  الدافع 
أن من شأن قطاع  التقرير  املناخ. وبني  تغري  لتحدي  تتصدى بسرعة  كي 
العاملية من مجيع  االنبعاثات  أن خيفض  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 
تبلغ  وفورات  مما ميثل   ،2020 عام  حبلول  يف املائة   15 بنسبة  القطاعات 

57 سنة 2020 سنة ذكية: متكني اقتصاد منخفض الكربون يف عصر املعلومات، جمموعة 

2008 ،)GeSI( املناخ نيابة عن مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية 
http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=tbp5WRTHUoY%3d&tab

.id=60

946,5 مليار دوالر أمريكي سنوياً. وقد كان هلذا التقرير دور حموري يف دفع 

عدد من املبادرات املذكورة يف هذا القسم وتوجيهها باإلهلام.

وإلبراز ما جيري بالفعل من ابتكار، شهد مؤمتر األطراف السابع عشر إطالق 
من  يوم، كان عدد  ففي كل   . التحويلية”58  اليوم  املبادرة جلائزة “خطوة 
أصحاب املصلحة املختلفني يستخدمون تطبيق متنقل ومنصة على الويب 
لرتشيح مبادرات حكومية تدعم احللول التحويلية منخفضة الكربون. وكان 
اهلدف إنشاء حوار وإبراز التضافرات بني موفري احللول وصناع السياسات.

باسم  متكني  منهجية  العاملية  اإللكرتونية  االستدامة  مبادرة  كما وضعت 
اليت  للكربون”  اخلافضة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  آثار  “تقييم 
يستخدمها كثري من أعضاء املبادرة لتقييم السعة التمكينية خلفض الكربون. 
منظور  من  التفكري  يف طريقة  حتول  إحداث  هو  للمبادرة  األمسى  واهلدف 
موجه باملشاكل إىل منظور موجه باحللول وحث مجيع الفاعلني على اغتنام 
اقتصاد  للتوصل إىل  املعلومات واالتصاالت  املتأصلة يف تكنولوجيا  الفرص 

وجمتمع منخفض الكربون يف املستقبل.

 58 خطوة اليوم التحويلية، مبادرة االستدامة اإللكرتونية العاملية، 2011،

./http://www.transformative-step.net

http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=tbp5WRTHUoY%3d&tabid=60
http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=tbp5WRTHUoY%3d&tabid=60
http://www.transformative-step.net/
http://www.transformative-step.net/
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 7.3  شــراكـــات أصحـــاب
المصلحـــة الـذكيـــة

خصصت  وقد  متزايداً.  زمخاً  تكتسب  الذكية  والشبكات  سنوات  منذ 
)الواليات  الذكية  الشبكات  لدعم  معتربة  متويل  برامج  حكومات كثرية 
االقتصاد  إعطاء  إىل  كسبيل  وأسرتاليا(  وأملانيا  األورويب  واالحتاد  املتحدة 
دفعة مع حتقيق األهداف املتعلقة باملناخ يف نفس الوقت. واملنطق الداعم 
للشبكات الذكية جد دافع: فمن املمكن مبجرد اقتطاع 1 يف املائة فقط من 
البنية  الشبكة، مما يقلل من متطلبات  الطلب حتقيق خفض يف سعة  ذروة 
التحليل من  التحتية. ويتيح وضع حماسيس على الشبكة وتوظيف أدوات 
للطلب على حنٍو  القصوى والدنيا  القيم  تتبع  العريض  النطاق  خالل سعة 
اللحظية ووظيفة  االستهالك  معلومات  من  االستفادة  على  أفضل، عالوة 

الذكية املضافة. األجهزة 

ومبا أن تعظيم كامل قدرة الشبكات الذكية سيتطلب حتواًل تاماً يف أعمال 
الطاقة، فإن الريادة رفيعة املستوى على صعيد الصناعة وعلى صعيد احلكومات 
الوطنية الزمة. ويؤدي غياب توجه حكومي واضح إىل إبطاء العمليات مع 

احتمال خروج الشبكات الذكية املطورة ناقصة الكفاءة والفعالية.

وملعاجلة بعض هذه القضايا، أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت مبادرة معايري 
الشبكات الذكية كمجوعة واسعة من أصحاب املصلحة القائمة على وضع 
املبادرات األخرى59  مواصفات عاملية لشبكات املرافق املستقبلية. ومن بني 
تقدم يف تطوير  العام واخلاص إلحراز  القطاعني  بني  تستثمر شراكات  اليت 
 Smartو Gridwiseو )DESC( الشبكات الذكية محلة حلول الطاقة الرقمية
وغريها.   Gridwise Allianceو  ،Smart Grid Australiaو  Grid Europe

والواليات  )أسرتاليا  العامل  حول  الذكية  الشبكات  ائتالفات  بعض  ومتثل 
املتحدة واململكة املتحدة وكوريا اجلنوبية واليابان واهلند وكندا وهولندا وأيرلندا( 
والطاقة  الطاقة  استهالك  حنو كفاءة  موجه  قطاعي  عرب  لنهج  ممتازة  مناذج 

املتجددة والسيارات الكهربائية وبوابات األمتتة املن زلية وغري ذلك.60

59 أنشطة يف تقييس الشبكات الذكية: املستودع، اإلصدار 2,0، االحتاد الدويل 

 لالتصاالت، إبريل 2011، 
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/smart/Documents/smartgrid_re-

.pository-V2.pd

60 بيانات الصناعة، www.budde.com ،2011، اسرتجاع نوفمرب 2011

وقد أطلق ائتالف جيمع أصحاب مصلحة متعددين بالتعاون مع أمانة اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ خالل مؤمتر األطراف السابع عشر 
يف ديربان جائزة »خطوة اليوم التحويلية« كوسيلة لزيادة الرتكيز على احللول 

التحويلية منخفضة الكربون أثناء املفاوضات.

وكان الفائزون الثالثة باخلطوة التحويلية: 
هذه  مجعت  للبيئة.  املراعي  للتنقل  صندوق كانغو  للبيئة:  املراعي  االنتقال 
مثل  لفعاليات  حكومية  غري  ومنظمات  وشركات  حكومية  جهات  املبادرة 
األلعاب األوليمبية يف بيجني ومعرض شنغهاي لتشجيع استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الذكية خلفض اتبعاثات الكربون. كما أنشأت املبادرة 
انبعاثات  لتخفيضات   ،”5iGreen“ وهي  اخلط،  على  صينية  منصة  أول 

الكربون املعادلة القائمة على التطوع الذايت.

للبيئة.  مراٍع  منو  أجل  من  واخلاص  العام  القطاعني  بني  شراكات   :3GF

تركز  واخلاص  العام  القطاعني  بني  شراكات  إلقامة  املبادرة  هذه  تروج 
الرائدة  بالبلدان  االتصال  طريق  عن  الكربون  صفري  اقتصاد  حتقيق  على 
بالقيادة  وقوي  ملزم  عاملي  إطار  إىل  احلاجة  وربط  حلول  موفرة  لتكون 

يف اجملموعات األصغر.

سياسات الصني وإجراءاهتا ملعاجلة تغري املناخ: تربز هذه املبادرة احلاجة إىل 
االبتكار  املبادرة  وتعزز  واالستدامة.  االقتصادي  النمو  بني  التوازن  حتقيق 
بني  التعاون  إىل  احلاجة  مربزة  والصناعة،  والنقل  املباين  مثل  يف جماالت 

أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني، إضافة إىل إشراك املواطنني.
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 8.3  خــارطــة طـريــق القـاهـرة
   ودعــوة أكــرا إلى العمــل

يعكف االحتاد الدويل لالتصاالت منذ عام 2008 على إجراء سلسلة من 
الفعاليات العاملية للتوعية بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معاجلة 
أدت  وقد  البيئية.  احلماية  تعزيز  إىل  إضافة  وآثاره،  املناخ  تغري  أسباب 
تكنولوجيا  بشأن  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  “ندوات  من  السلسلة  هذه 
رواد  من  شبكة  إنشاء  إىل  املناخ”61  وتغري  والبيئة  واالتصاالت  املعلومات 
من  املناخ،  وتغري  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف جمال  املتخصصني 
واملسؤولني  واملخططني  واملصممني  املهندسني  إىل  السياسات  صناع  كبار 
املوضوعات  بني  من  وكان  املعايري.  وخرباء  التنظيمية  واهليئات  احلكوميني 
املناخ يف قطاع تكنولوجيا  آثار تغري  التكيف مع  للعرض والنقاش  املطروحة 
سياسات  وأطر  وختفيفها،  األخرى  والقطاعات  واالتصاالت  املعلومات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة، ومعايري تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املراعية للبيئة، والتطبيقات املراعية للبيئة، واستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف العلوم املتعلقة بتغري املناخ ويف حاالت الطوارئ.

 61 االحتاد الدويل لالتصاالت، اسرتجاع نوفمرب 2011، 

./http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange

تضمنت  واليت  الندوات،  من  السلسلة  هلذه  الرئيسية  املخرجات  من  وكان 
فعاليات يف كيوتو )اليابان( ولندن )اململكة املتحدة( وسول )كوريا( وكيتو 
)إكوادور( والقاهرة )مصر( وأكرا )غانا( وضع »خارطة طريق القاهرة«62 اليت 
استخدام  لدمج  البلدان يف جهودها  من ست خطوات إلعانة  إطاراً  تصع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياساهتا البيئية وإقرار »دعوة أكرا إىل 
بدور  أن يعرتف  العاملي  اجملتمع  أمور،  ناشدت، ضمن عدة  اليت  العمل«63 
االحتباس  غازات  انبعاثات  يف خفض  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ذكر  إىل  البلدان  وفود  ودعت  احلراري 
بشكل حمدد ضمن نواتج مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ لعام 2011 

ومؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة لعام 2012 )ريو+20(.

62 خارطة طريق القاهرة: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستدامة البيئية، االحتاد 

 الدويل لالتصاالت، نوفمرب 2010، 
.http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/0F/T060F0060160001PDFE.pdf

63 دعوة أكرا إىل العمل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ، االحتاد 

 الدويل لالتصاالت، 2011، 
.http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/0F/T060F00601E0070MSWE.doc

http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/0F/T060F0060160001PDFE.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/0F/T060F00601E0070MSWE.doc


يبني مشروع شبه جزيرة أوليمبيا الذي نفذه خمترب مشال غرب اهلادئ الوطين 
التابع لوزارة الطاقة األمريكية كيف ميكن للمستهلكني استخدام تكنولوجيا 
اللحظية  التذبذبات  إىل  استناداً  الطاقة  من  استهالكهم  لضبط  املعلومات 
يف السعر. وقد ركبت تكنولوجيا حتكم أوتومايت تتيح للعمالء يف الصناعات 
والبلديات واملباين السكنية خفض استهالكهم من الكهرباء خالل أوقات 
مبا يف ذلك  ذكية،  أجهزة  وركبت  األسعار.  ارتفاع  عند  أو  الطلب  ذروة 
وأتيح  بيتاً.  يف 112  مالبس  وجمففات  ماء  وسخانات  حرارية  منظمات 
الراحة واالقتصاد.  لديهم بني  املرغوب  التوازن  اختيار  للعمالء يف املساكن 
كما أقيمت سوق افرتاضية حلظية ثنائية االجتاه حبوافز نقدية حقيقية لتعكس 
على خفض  املستهلكني  وتشجيع  ونقلها  الكهرباء  الفعلية إلنتاج  التكلفة 

طلبهم خالل فرتات الذروة. 

الذروة  أمحال  خفض  إمكانية  هذا  أوليمبيا  جزيرة  شبه  مشروع  اثبت  وقد 
على شبكة الكهرباء باستخدام شبكة قائمة على اإلنرتنت تنسق االستجابة 

للطلب بنحٍو من 15 يف املائة على مدى سنة.

وأدت تركيبة بني االستجابة للطلب والتوليد املوزع إىل خفض أمحال توزيع 
الذروة إىل النصف لعدة أيام. كما وفر املستهلكون يف املتوسط 10 يف املائة 
تقريباً من قيم فواتري الكهرباء مقارنة بالسنة السابقة. ومبا أن منطقة مشال 
غرب اهلادئ قد ركبت سعة توليد بالرياح على نطاق جتاري معترب فيمكن 
اليت  اإلنرتنت  على  القائمة  للطلب  االستجابة  تكنولوجيا  نفس  استخدام 
جربت من قبل يف شبه جزيرة أوليمبيا ملعادلة تقطع التوليد بالرياح يف شبكة 

إدارة كهرباء بونفيل.64

64 مشاريع عرض حقل اختبار GridWise يف منطقة مشال غرب اهلادئ: اجلزء األول 

مشروع شبه جزيرة أوليمبيا، خمترب مشال غرب اهلادئ الوطين، أكتوبر 2007، 
http://cleanefficientenergy.org/sites/default/files/op_project_final_report_

.pnnl17167.pdf
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9.3  التـصــدي لـلـــذروة

http://cleanefficientenergy.org/sites/default/files/op_project_final_report_pnnl17167.pdf
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أسرتاليا موصومة بأعلى نصيب للفرد من التلوث الكربوين يف العامل، ويرجع 
ذلك إىل تعداد سكاهنا القليل واعتمادها على توليد الكهرباء بالفحم.65

وبعد تصديقها على بروتوكول كيوتو عام 2007، أعلنت احلكومة األسرتالية 
عام 2009 عن مستهدف إلزامي للطاقة املتجددة يبلغ 45 ألف ميغاوات، 
مما يعادل 20 يف املائة من التغذية الكهربائية يف أسرتاليا - جيب توليدها من 
النظيفة66  الطاقة  تشريع  ووضع  عام 2020.  حبلول  متجددة  طاقة  مصادر 
غازات  انبعاثات  خبفض  إلزاماً  أسرتاليا  على   2011 نوفمرب   8 من  اعتباراً 
 2000 عام  مبستويات  مقارنة  5 يف املائة  عن  مبا ال يقل  احلراري  االحتباس 
80 يف املائة  بنسبة   2000 2020، وبالن زول عن مستويات عام  حبلول عام 
حبلول عام 2050. وسيستحدث سعر للكربون اعتباراً من 1 يوليو 2012، 
وسيعزز االبتكار واالستثمار يف الطاقة املتجددة وسيكون هناك تشجيع على 

الكفاءة يف استهالك الطاقة. 

ومتثل سياسة الشبكات الذكية جزءاً ال يتجزأ من اسرتاتيجية أسرتاليا الشاملة 
ملعايري وتوعية لعموم  للطاقة. ويتضمن اإلطار الوطين لكفاءة الطاقة وضعاً 
التنظيمية  للعوائق  بأساليب خفض االستهالك ومعاجلة  اجلماهري وللصناعة 

اليت تعرقل اعتماد تكنولوجيات الشبكات الذكية.

وقد أطلقت احلكومة بعد فرتة من التشاور بني أصحاب مصلحة متعددين 
أسرتايل  دوالر  100 مليون  ذكية67بقيمة  مدينة  ذكية،  شبكة  باسم  برناجماً 
الطاقة.  لكفاءة  الوطنية  مبادرهتا  من  كجزء  أمريكي(  دوالر  مليون   100(
 Ausgrid وينفذ جتمع عرب قطاعي حتت قيادة شركة توزيع الكهرباء األسرتالية
مشروعاً جتريبياً ألول شبكة ذكية على نطاق جتاري يف أسرتاليا. ويستهدف 
جانب  على  حلول  فحص  يف 2013  استكماله  املقرر  التجرييب  املشروع 
الطلب لتحقيق ختفيضات االنبعاثات الكربونية وبيان املفاهيم واختبار منطق 
األعمال وتقاسم - من خالل تقارير رصد وقياس نصف سنوية - الدروس 

املستفادة من الصناعة توجيهاً للسياسات واملعايري والنقاش.

ISBN 9780- ،65 تأمني مستقبل بطاقة نظيفة: خطة احلكومة األسرتالية بشأن تغري املناخ

http://www.cleanenergyfuture.  ،2011 ،5-74723-642، احلكومة األسرتالية

.gov.au/wp-content/uploads/2011/07/Consolidated-Final.pdf

66 أسرتاليا بطاقة نظيفة: االستثمار يف مصادر املستقبل للطاقة النظيفة، 

 ISBN 978064274721-1، 2011، احلكومة األسرتالية، 

http://www.cleanenergyfuture.gov.au/wp-content/uploads/2011/07/clean-

.energy-australia.pdf

 67 مزيد من املعلومات يف: شبكة ذكية، مدينة ذكية، 

.http://www.smartgridsmartcity.com.au

تصميمية  خطة  مواقع  مخسة  يشمل  الذي  البيان  مشروع  وسيمثل 
من  حنو  بالفعل  ُخصص  وقد  أسرتاليا.  يف أحناء  الذكية  الشبكات  لنشر 
لتوابع  أمريكي(  مليون دوالر  300−400 مليون دوالر أسرتايل )400−300 

املشروع التجرييب.68

لتنفيذ شبكات ذكية يف املستقبل يف أسرتاليا  املعتربة  املنصات احملتملة  ومن 
27,5 مليار  األسرتالية  احلكومة  وتستثمر  الوطنية69.  العريض  النطاق  شبكة 
دوالر أسرتايل )27,5 مليار دوالر أمريكي( يف شبكة عالية السرعة مفتوحة 
النفاذ ومقصورة على البيع باجلملة لتصل إىل 93 يف املائة من املواقع األسرتالية 
نسبة  توصل  أن  على  املوقع،  إىل  األلياف  بتكنولوجيا   2021 عام  حبلول 
التايل.  اجليل  من  وساتلية  وثابتة  السلكية  بتوصيالت  الباقية  7 يف املائة 
وستكون شبكة النطاق العريض الوطنية أساساً لالسرتاتيجية الوطنية لالقتصاد 
الرقمي. وهذه تنص على مثانية أهداف لالقتصاد الرقمي يستهدف اثنان منها 
الذكية حبلول عام 2020  التكنولوجيا  الوطين إىل  النفاذ  املناخ: توسيع  تغري 
من أجل إدارة أفضل الستهالك الطاقة ومضاعفة مستوى العمل عن بعد إىل 
ما ال يقل عن 12 يف املائة من املوظفني األسرتاليني. ومن املمكن توظيف 
شبكة النطاق العريض الوطنية من أجل متكني عدد أكرب من األسرتاليني من 
أنه   Access Economics بعد بشكل أسهل. وقد قدرت شركة العمل عن 
من املمكن توفري نصف الوقت وحتقيق مكتسبات تبلغ 1,4−1,9 مليار دوالر 
أسرتايل )1,4−1,9 مليار دوالر أمريكي(، مبا يف ذلك توفري 120 مليون لرت 

من الوقود، إذا باشر ُعشر األسرتاليني أعماهلم عن بعد.70

وكان من معامل النهج األسرتايل التعاون عرب القطاعي بغية نشر فوائد النطاق 
يف العامل  اقتصادات  عشر  أعلى  بني  مكانة  أسرتاليا  حتتل  )الذي  العريض 
ضمن جماله( على قطاعات أخرى يف االقتصاد مثل احلماية البيئية. وإضافة 
حدث  الوزارية،  احلقائب  نطاق  وتوسيع  جديد  تنظيمي  إطار  وضع  إىل 

68 مسسهاور وداونر، التسعري الدينامي حمدود األشكال: تطبيق العالج بالصدمة على منو 

 طلب الذروة، فرباير 2011، 
http://www.aglblog.com.au/wp-content/uploads/2011/03/No.24-Limited-

.Form-Dynamic-Pricing.pdf

 ،NBNI 13537#02 2010- ،69 شبكة النطاق العريض الوطنية: حتديث بشأن التقدم

 احلكومة األسرتالية، أغسطس 2011، 
.http://www.nbn.gov.au/wp-content/uploads/2011/05/august-update.pdf

 Access 70 آثار العمل عن بعد يف إطار شبكة النطاق العريض الوطنية، تقرير من إعداد

Economics Pty Limited لصاحل وزارة النطاق العريض واالتصاالت واالقتصاد الرقمي، 

http://www.dbcde.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/130158/Impactsof-

.teleworkingundertheNBN.pdf

1.4  أستراليـا: بنيـة تحتيـة حـرجـة

االستثمار في المستقبل
تكنولوجيا  تطوير  مع  والطاقة  املناخ  تغري  سياسات  دمج  على  البلدان  من  يف عدد  احلكومات  تعمل 
الوطنية.  الكربون  انبعاثات  ختفيضات  حتقيق  على  لإلعانة  العريض  والنطاق  واالتصاالت  املعلومات 
ونستعرض يف هذا الفصل مبادرات من أسرتاليا واهلند واملكسيك وجنوب إفريقيا والسويد وكوريا اجلنوبية 

ونقدم هنجها والدروس الرئيسية املستفادة اليت ينبغي عرضها وإمكانية التوسع.

http://www.cleanenergyfuture.gov.au/wp-content/uploads/2011/07/Consolidated-Final.pdf
http://www.cleanenergyfuture.gov.au/wp-content/uploads/2011/07/Consolidated-Final.pdf
http://www.cleanenergyfuture.gov.au/wp-content/uploads/2011/07/clean-energy-australia.pdf
http://www.cleanenergyfuture.gov.au/wp-content/uploads/2011/07/clean-energy-australia.pdf
http://www.smartgridsmartcity.com.au
http://www.aglblog.com.au/wp-content/uploads/2011/03/No.24-Limited-Form-Dynamic-Pricing.pdf
http://www.aglblog.com.au/wp-content/uploads/2011/03/No.24-Limited-Form-Dynamic-Pricing.pdf
http://www.nbn.gov.au/wp-content/uploads/2011/05/august-update.pdf
http://www.dbcde.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/130158/ImpactsofteleworkingundertheNBN.pdf
http://www.dbcde.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/130158/ImpactsofteleworkingundertheNBN.pdf
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بذلك. وقد  املتأثرة  الصناعات  الوزارات وقطاعات  تعاون غري مسبوق بني 
الرقمي  واالقتصاد  واالتصاالت  العريض  النطاق  وزير  ستيفن كونروي،  عرب 
ومساعد رئيس الوزراء املعين باإلنتاجية الرقمية عن ذلك على النحو التايل: 
»تقتضي معاجلة تغري املناخ تعاوناً عرب مجيع املستويات احلكومية. واحلكومة 
ملتزمة بضمان معرفة مجيع أصحاب املصلحة باملبادرات اجلارية وبقيمها. وقد 
املناخ عرب خطة  تغري  ملعاجلة  بأسرها  للحكومة  اسرتاتيجية شاملة  اعتمدت 
استدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهدفها البيئي ضمن اسرتاتيجية 

االقتصاد الرقمي الوطين.«

التضافر  يف أوجه  يُنظر  حيث  التنفيذ كذلك:  على  النهج  هذا  وينسحب 
املمكنة بني برنامج شبكة ذكية، مدينة ذكية وشبكة النطاق العريض الوطنية 

األسرتالية. ويتضمن ذلك: 

z  وبيان خمتلفة الختبار  سيناريوهات حركة  على  احلركة  تدفق  حتليل 
مبتطلبات  للوفاء  الوطنية  العريض  النطاق  شبكة  استخدام  كيفية 

اتصاالت الشبكات الذكية؛

z  بني اجلمع  مزايا  الختبار  الذكية  للمنازل  رقمية  لبوابة  عملي  بيان 
عداد ذكي معتاد ونقطة إهناء اتصاالت يف مقر العميل وحتليل ذلك 

وإعداد تقرير عنه.

فوائد  الوطين  الصعيد  على  الذكية  الشبكات  اعتماد  أن حيقق  املتوقع  ومن 
مالية جمملة ال تقل عن 5 مليارات دوالر سنوياً، ويتضمن ذلك فوائد بيئية.

البلدان العشرة األوىل يف اعتماد النطاق العريض، أوائل 2011

عدد االشتراكات في النطاق البلــد
 العريض الثابت لكل

100 نسمة

عدد االشتراكات النشطة في البلد
النطاق العريض المتنقل لكل 

100 نسمة

91,0جمهورية كوريا38,1هولندا

87,8اليابان37,9سويسرا

84,0السويد37,7الدانمارك

82,7أستراليا35,7جمهورية كوريا

78,1فنلندا35,3النرويج

74,5هونغ كونغ، الصين34,1أيسلندا

72,5البرتغال33,9فرنسا

72,1لكسمبرغ33,2لكسمبرغ

69,7سنغافورة31,8السويد

67,4النمسا31,7ألمانيا

66,2نيوزيلندا31,6المملكة المتحدة

مالحظة: ُتستبعد البلدان اليت يقل عدد سكاهنا عن 000 100 نسمة
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل

 Wireless Intelligence معلومات مقدمة من *

البلدان العشرة األوىل يف اعتماد النطاق العريض، أوائل 2011
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التنمية  دفع  على  العريض  النطاق  اليت حيملها  اهلائلة  الكامنة  القدرة  تظهر 
وحتويل االقتصاد أوضح ما تظهر يف اهلند. فاهلند من أسرع أسواق االتصاالت 
يف خدمات  املشرتكني  عدد   2011 يف سبتمرب  بلغ  حيث  يف العامل،  منواً 
اتصاالت متنقلة 850 مليون مشرتك ومشلت تغطية االتصاالت املتنقلة أكثر 
من 90 يف املائة من القرى. وتستهدف اهلند اآلن توصيل كل قرية يف البلد 
بنفاذ عريض النطاق عايل السرعة يف إطار خطتها الوطنية للنطاق العريض 
مسبق  شرط  وهذا   - مليار شخص   1,2 إىل  التوصيلية  مما يرفع   71،)NBP(

للنمو منخفض الكربون.

وينظر إىل املعدل العايل لتغلغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأسلوب 
االجتماعية  التنمية  أهداف  وحتقيق  الشامل  النمو  لدفع  الكربون  منخفض 
حجم  حيث  من  عاملياً  الثالثة  يف املرتبة  اهلند  وتأيت  الضرورية.  االقتصادية 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري، لكن معدل انبعاثاهتا لكل فرد من أقل 
املعدالت، حيث بلغ 1,18 طن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ لكل فرد 
يبلغ 4,38 طن.  الذي  املناظر  العاملي  يف عام 2008، مما ميثل ربع املتوسط 
غازات  انبعاثات  شدة  خبفض  التزامها  عن   2009 عام  احلكومة  وأعلنت 
للناتج اإلمجايل احمللي للهند بنسبة 20−25 يف املائة من  االحتباس احلراري 
مستويات عام 2005 حبلول عام 2020. ومن الركائز األساسية خلطة عملها 
حتقيق  بني  اجلمع  مبعىن  مشرتكة”،  “فوائد  إفراز  املناخ  تغري  بشأن  الوطنية 
غازات  انبعاثات  وخفض  املناخ  تغري  آثار  ختفيف  وحتقيق  التنمية  أهداف 

االحتباس احلراري.

الكفاءة  الكربون حتقيق  األساسية يف جمال خفض  اهلند  أولويات  بني  ومن 
يف استهالك الطاقة يف القطاعات احليوية مثل توليد الطاقة والنقل والصناعة 
من  38 يف املائة  يتسبب يف حوايل  الكهرباء  توليد  والغابات. وألن  واملباين 
جممل انبعاثات اهلند، مع توقع منو ذلك مبعدل 5,8 يف املائة سنويا، فإن من 
شأن وثبها إىل أفضل تكنولوجيات الشبكات الذكية اليت تعني على خفض 
فقد النقل والتوزيع أن يفك اهلند من أسر توليد انبعاثات مبعدالت مرتفعة 

على مدى الثالثني عاماً املقبلة.

اخلمسية  اهلند  زاوية يف خطة  الكربون حجر  الشامل منخفض  النمو  وميثل 
الثانية عشر املقرر إطالقها يف 1 إبريل 2012. وقد ُكلف فريق خرباء معين 

71 ثالثية سياسات لتحريك جدول أعمال وطين من أجل تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت واإللكرتونيات، سياسة االتصاالت الوطنية اهلندية، 2011،
.http://india.gov.in/allimpfrms/alldocs/16390.pdf

باالسرتاتيجيات منخفضة الكربون من أجل التنمية الشاملة كونه عام 2010 
رئيس الوزراء مامنوهان سينغ بوضع اسرتاتيجية وطنية. ويعرض التقرير املرحلي 
للفريق “اسرتاتيجيات منخفضة الكربون للنمو الشامل”72 اخلطوط العريضة 
جيب  اليت  العوائق  تاٍل  تقرير  وسيحدد  يف اهلند.  االنبعاثات  شدة  خلفض 
التغلب عليها والتكاليف املتوقعة والتدابري واحلوافز الالزمة لدفع النمو منخفض 
الكربون. ويروج للتعاون عرب القطاعي من خالل أفرقة مثل جملس تغري املناخ 
التابع لرئاسة الوزراء وجلنة عرب وزارية مكلفة بتطوير استجابة منسقة لقضايا 
تغري املناخ على الصعيد الوطين واإلشراف على خطط عمل من أجل التقييم 
والتكيف وختفيف اآلثار. كما كوِّنت فرقة عمل حكومية تعرف باسم فرقة 
عمل الشبكات الذكية73 مبمثلني من وزارات القدرة والطاقة اجلديدة واملتجددة 
واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ودائرة العلوم والتكنولوجيا. وعالوة على 
ذلك، أنشئ املنتدى اهلندي للشبكات الذكية كشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص إلشراك املرافق والصناعة واهليئات األكادميية.

وتستهدف خطة النطاق العريض الوطنية اهلندية توصيل مجيع املراكز السكانية 
ألياف بصرية  اليت يبلغ تعداد سكاهنا 500 نسمة فأكثر من خالل شبكة 
مليوناً   160 العريض  النطاق  يبلغ عدد توصيالت  أن  النفاذ، على  مفتوحة 
حبلول عام 2014 بتكلفة تبلغ حنواً من 600 مليار روبية هندية )13,2 مليار 
الوطنية  االتصاالت  سياسة  يف مشروع  مرتقباً  وكما كان  أمريكي(.  دوالر 
والتحويل  املضاعفة  آثار  تعظيم  انطالق حنو  قاعدة  فستكون  لعام 2011، 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد اهلندي.

72 اسرتاتيجيات منخفضة الكربون للنمو الشامل، تقرير مرحلي، جلنة التخطيط احلكومية 

 اهلندية، مايو 2011، 
.http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/Inter_Exp.pdf

73 مزيد من املعلومات يف: فرقة عمل الشبكات الذكية باهلند، وزارة القدرة، حكومة اهلند، 

.http://www.isgtf.in/

 2.4  الهنــد: مفتــاح للنمــو الشامـــل
منخفــض الكـربـــون

http://india.gov.in/allimpfrms/alldocs/16390.pdf
http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/Inter_Exp.pdf
http://www.isgtf.in/
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مؤمتر  استضافت  اليت  باملكسيك  إىل كانكون  عام  منذ  األنظار  توجهت 
عشر.  السادس  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف 

واعترب كثريون نواجته ناجحة ألنه أعاد حمادثات املناخ إىل مسارها.

املناخ،  بتغري  املعين  اخلاص  املكسيك  ممثل  ألبا،  دي  ألفونسو  لويس  وكان 
السادس عشر من بني من دعوا إىل  املشارك يف مؤمتر األطراف  واملفاوض 
يف كانكون:  متكامل  وهنج  الشفافية  من  مبزيٍد  تتسم  شاملة  عملية  وضع 
“لقد كان تغري املناخ أساساً مشكلة ملقاة على عاتق وزير البيئة. أما اآلن 
فهو يشكل جزء من مسؤوليات وزير املالية ووزير االتصاالت ووزير الصحة 

ووزير التعليم وهكذا.”

تدرجيية  عملية  متثل  املناخ  بشأن  املفاوضات  فإن  ألبا،  دي  قول  وإىل حد 
وتندرج  حكوميني.  غري  فاعلني  من  واملشاركة  يف االنفتاح  زيادة  تتطلب 
توفيق  عليه  يتعني  فبعضها   - فئات  عدة  حتت  اخلاص  القطاع  شركات 
أوضاعه نتيجة لطبيعة أعماله عالية االنبعاثات وبعضها سيستفيد من تعزيز 
نفسها  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أن  اجلديدة. غري  التكنولوجيات 
هلا “فئة خاصة هبا من حيث قدرهتا على اإلسهام حبلول” باعتبارها “أداة 
مفيدة جداً يف النضال املتعلق بتغري املناخ.” وال يوجد حل موحد للجميع، 
بل جيب أن تتسم النهج اليت تتبعها احلكومات بفعالية يف دفع التغيري على 

هذه اجلبهات مجيعا.

وقد حازت املكسيك قصب السبق يف إدراك الدور الذي ميكن لتكنولوجيا 
الكربون،  منخفض  اجملتمع  مفهوم  يف حتقيق  أداؤه  واالتصاالت  املعلومات 
الكربون  منخفضة  التحويلية  للحلول  غواداالخارا  إعالن  من خالل  وذلك 
)انظر القسم 1,3(. أما وقد أثري االنتباه، فإن العمل جاٍر للخروج جبدول 
احلكومات  ممارسات  بأفضل  اعرتافاً  املستقبل،  أجل  من  حللول  أعمال 

يف حتريك حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منخفضة الكربون.

وخيلص دي ألبا إىل أنه سيتعني على احلكومات يف هذا العصر الذي يقتضي 
القرارات  لبعض  التصدي  تعديالت جوهرية يف العادات واألعراف  بوضوح 
الصعبة: “فقد يرغب البعض يف وضع سقف لالنبعاثات لصناعات معينة، 
يف احللول.  ليسهم  اخلاص  القطاع  أمام  املاثلة  الفرص  آخرون  يدرك  بينما 

فال توجد رؤية موحدة يف هذا الصدد.”

وخيتتم دي ألبا بقوله: “ما جيب علينا فهمه هو أن هناك عدد من األنشطة 
اليت جيب أن تتغري، ويلزمنا أن ندرك حتمية تغيري أمناطنا االستهالكية، ورمبا 
اخلاص،  القطاع  على  وجيب  نستخدمها.  اليت  املنتجات  أنواع  تعديل  يلزم 
مبا يف ذلك قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خفض انبعاثاته كذلك. 
لكنه حيتاج كذلك إىل الظروف املالئمة اليت تتيح له اإلسهام يف األهداف 

األطول أمداً يف أي بلد وتسهيل التحول إىل منوذج تنمية جديد.”

3.4  المكسيك: إظهار قيادة عالمية
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من أولويات حكومة جنوب إفريقيا االسرتاتيجية العشر للفرتة 2014−2009 
إنشاء بنية حتتية مستدامة للخدمات العامة وإدارة املوارد، مبا يف ذلك آثار 
تغري املناخ. وقد حدد ذلك البلد هدفاً يتمثل يف خفض انبعاثات الكربون 
السابع عشر  2015. وزاد مؤمتر األطراف  34 يف املائة حبلول عام  بنسبة 
يف ديربان الزخم وعمق التفاعل بشأن قضايا املناخ على الصعيد الوطين.

حتقيق  يف سبيل  مهمة  أداة  الرقمية  العريض  النطاق  تكنولوجيات  ومتثل 
احلاجة  التنظيمية  اهليئات  وتدرك  استدامة،  أكثر  لتنمية  إفريقيا  جنوب 
املعلومات واالتصاالت والسياسة  أقوى بني تكنولوجيا  إىل تكوين روابط 
االسرتاتيجية الوطنية املتعلقة باملناخ. ويقول ستيفن منكيوب، رئيس اهليئة 

املستقلة لالتصاالت جبنوب إفريقيا:

وتتسم  دورنا.  دراسة  وعلى  املناخ  تغري  آثار  دراسة  على  عاكفون  »حنن 
السياسات يف املرحلة الراهنة باستشراف املستقبل فيما يتعلق بتغري املناخ. 
وجيب على اهليئات التنظيمية أن تتطلع إىل املستقبل. واملستجدات تتواىل 
حيث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف جمال  خاصة  هائلة،  بسرعة 

تتسم التطورات بقدٍر كبري من السيولة والتقلب.”

ومن مكونات هنج احلكومة تنسيق السياسات من خالل بيان سياسات 
مواءمة  تتحمل مسؤولية  أن: كل وزارة  منكيوب  يوضح  متكامل، حيث 
إفريقيا  جنوب  أولويات  مع  التنظيمية  وأعماهلا  الصلة  ذات  جماالهتا 
التوسع والتنظيم  قابلية  امليزانية  قيود  االسرتاتيجية. ومع ذلك، فقد كبلت 
متوغلة  وهي  صناعة كبرية،  واالتصاالت  املعلومات  “تكنولوجيا  الفعال: 
يف مجيع أوجه احلياة، مما يوجب جتهيز اهليئات التنظيمية للتصدي لذلك.”

ومع حركة التحضر السريعة، تقع على كاهل املدن مسؤولية جسيمة يف سبيل 
حتقيق مستهدفات خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري الوطنية. وقد 
الكربون، حيث  منخفض  القتصاد  يف التجهيز  بالفعل  بدأت جوهانسربغ 
عام  حىت  النمو  لتطوير  الشاملة  اسرتاتيجيتها  يف أكتوبر 2011  أطلقت 
مستدامة  مرنة  عمرانية  “بيئة  هتيئة  املنشودة:  األربعة  نواجتها  ومن   .2040

مناسبة للحياة تقوم على بنية حتتية تدعم اقتصاداً منخفض الكربون.”

ومن العوامل ذات األمهية احليوية، إىل حد قول عمدة جوهانسربغ باركس 
بيئيا،  واملستدامة  الكفاءة  مرتفعة  الذكية  واخلدمات  التحتية  البنية  تاو، 
مبا يف ذلك العدادات الذكية وأنظمة اإلضاءة العامة الذكية وإدارة احلركة 
أكثر  بشكل  مرافقها  إدارة  توظيف  املدينة  وتستهدف  املراقبة.  وأنظمة 
استدامة مع هتيئة الفرصة لألسر لتتخذ قراراهتا بشأن أسلوب استخدامها 

لألجهزة ولرصد استهالكها للطاقة واملياه واحلد منه يف نفس الوقت. 

السرعة  عالية  البصرية  األلياف  شبكة  تطوير   2009 عام  منذ  وجيري 
الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية 2040 من خالل مشروع شبكة النطاق العريض 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  األساسية  السمات  ومن  جبوهانسربغ74. 
التفرد،  من  بقدر كبري  يتسم  أعمال  منوذج  إىل  توصلنا  »لقد  واخلاص: 
خفض  أجل  من  اخلاصة  االتصاالت  وتطبيقات  ترخيص  يوظف  حيث 
اليت  اخلدمات  حتويل  ترخيصنا  لنا  يتيح  الوقت،  ويف نفس  التكاليف. 

تتجاوز االستخدام البلدي إىل اجملتمعات.”

خمتلف  على  اجلهود  ازدواج  جتنب  األساسية  املستفادة  الدروس  ومن 
بوضوح،  األعمال  ومناذج  التنفيذ  وسائل  وتعريف  احلكومية،  األصعدة 
مع  والتوصل  النواتج  على  الرتكيز  طريق  عن  الصومعية  العقليات  وتقومي 
مسار  تعريف  قبل  املنشودة  األهداف  على  اتفاق  إىل  املصلحة  أصحاب 

األمد للتنمية. طويل 

74 مشروع شبكة النطاق العريض جبوهانسربغ: حتديث منتدى أعمال جوهانسربغ، وزارة 

 التنمية االقتصادية، مدينة جوهانسربغ، 
.http://www.joburg-archive.co.za/2010/pdfs/joburg_bbn1.pdf

 4.4  جنوب إفريقيا: ما بعد مؤتمر
األطراف السابع عشر

http://www.joburg-archive.co.za/2010/pdfs/joburg_bbn1.pdf
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يفرض هدف السويد الطموح خلفض االنبعاثات بنسبة 40 يف املائة حبلول 
وعلى  أولوية.  ذات  املناخ كقضية  تغري  معاجلة  وضع  عليها   2020 عام 
عاصمة  مبادرة  تواجهها  اليت  التحديات  ضمن  القضية  تلك  تندرج  ذلك 
املعلومات  لتكنولوجيا  اسرتاتيجيتها  من خالل   2010 للبيئة  املراعية  أوروبا 

واالتصاالت.

العريضة  اخلطوط  العام  هذا  نشر  الذي  الرقمية75  األعمال  ويعرض جدول 
لالسرتاتيجية الوطنية لالستفادة من النطاق العريض يف هتيئة وظائف والتنمية 
واملشاركة الدميقراطية والنمو. وهدفها هو: جعل السويد األفضل يف العامل 
من حيث اغتنام الفرص املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويربز 
جدول األعمال تلك اجملاالت اليت ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
إحداث تغيري فيها من حيث حتقيق املستهدفات املناخية لعام 2020، ومن 
بينها حلول كفاءة املباين والشبكات الذكية، واستخدام تكنولوجيا املعلومات 
النقل  وأنظمة  العامة،  يف األشغال  يف الطاقة  االقتصاد  مع  واالتصاالت 

الذكية، واألحباث يف جمال املناخ.

التحاور والشفافية والتعاون، سواء بني  السويدي مسات  وتتجلى يف النهج 
تكنولوجيا  قيمة  سلسلة  طول  على  املصلحة  أصحاب  مع  أو  الوزارات 
املعلومات واالتصاالت. وتقول آنا-كارين هات، وزيرة تكنولوجيا املعلومات 
والطاقة: “مل يسبق قط أن اتسمت عملية لعمل اسرتاتيجي ضمن املكاتب 

احلكومية هبذا القدر الكبري من االنفتاح والشمول.”

احلكومة.  وزارات  مجيع  من  وزارة  وكالء  العملية  يف هذه  شارك  وقد 
من  أوسع  نطاق  تفاعالت  من  توجهات  األعمال  جدول  كما يكتسب 
أصحاب املصلحة. ويتألف جملس الرقمنة من 27 خبرياً من مجاعات اهتمام 
متنوعة، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ، ويعقد 

اجتماعاته من أربع إىل ست مرات سنويا.

تقول الوزيرة هات: “سيحلل اجمللس تطور اهلدف ويبلغ احلكومة مبا يتوصل 
اجملاالت  يف مجيع  الشأن  كما هو  بالبيئة،  يتعلق  وفيما  نتائج.  من  إليه 
األخرى، سيكفل اجمللس تفوق السويد على مجيع بلدان العمل من حيث 

اغتنام الفرص اليت تتيحها الرقمنة.”

75 تكنولوجيا املعلومات يف اخلدمات اإلنسانية - جدول أعمال رقمي للسويد، 

 N2011.12، احلكومة السويدية، أكتوبر 2011، 

.http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/99284160.pdf

إىل مسؤوليات  الطاقة  وزارة  أضيفت  أن  بعد  أسهل  املهمة  وستكون هذه 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  الرابط  قوة  مما يزيد  هات،  الوزيرة 
رئيسة  هنريسون،  وتوضح كرستينا  الكربون.  وختفيف  الطاقة  واستخدام 
أن: “هناك عدد من  والطاقة  املعلومات  تكنولوجيا  بوزارة  العريض  النطاق 
تتطلب  املثال  الذكية على سبيل  فالشبكات  التضافرات ضمن مؤسستينا. 
إال أهنا  بالفعل،  عمل  عالقة  بيننا  وقد كان  مؤسستينا.  بني  وثيقاً  تعاوناً 

ستصبح اآلن أكثر انسيابية.”

البلد  اسرتاتيجية  مثل  مبادرات جارية  الرقمي على  األعمال  وينبين جدول 
للنطاق العريض اليت أطلقت عام 1999. وقد استثمرت السويد 5,2 مليار 
كرونة سويدية )748 مليون دوالر أمريكي( بني عامي 2001 و2007 لنشر 
النطاق العريض. وسيخصص مبلغ إضايف قدره 500 مليون كرونة سويدية 
حوافز  من خالل  و2014   2012 عامي  بني  أمريكي(  دوالر  مليون   72(
ومنح لتوصيل املناطق ذات الكثافة السكانية املنخفضة. وتقول هنريسون أن 
هدف توصيل 40 يف املائة من األسر والشركات باستخدام النطاق العريض 
قد  عام 2015  حبلول  أدىن(  يف الثانية كحد  )100 ميغابت  السرعة  عايل 

حتقق بالفعل. 

قمة  على  السويد  تربع  إىل  هذه  التنفيذ«  “نستطيع  عقلية  أدت  وقد 
االقتصادي  املنتدى  تصنيف  مبقتضى  يف العامل  رقمياً  املوصلة  االقتصادات 
العاملي. وقد جنحت السويد بالفعل يف الفصل بني معدالت انبعاث الكربون 
عامي 1990  بني  الكربونية  انبعاثاهتا  خفضت  حيث  االقتصادي،  والنمو 
يف املائة،   50 بنسبة  منا االقتصاد  ذلك  ومع  12 يف املائة  بنسبة  و2008 

ويرجع كثري من الفضل يف ذلك إىل التوصيلية.

5.4  السويد: فرص على أعلى مستوى  
عالمي للنطاق العريض

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/99284160.pdf
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االحتباس  غازات  انبعاثات  خلفض  طموحاً  هدفاً  اجلنوبية  وضعت كوريا 
خاصة  صعوبة  مما ميثل   - عام 2020  حبلول  يف املائة   30 بنسبة  احلراري 
يف ظل تضاعف انبعاثاهتا من غازات االحتباس احلراري بني عامي 1990 
والتنمية  التعاون  منظمة  مستوى  على  منو  أسرع  هو  وهذا   - و2005 

يف امليدان االقتصادي.

ويعترب النطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معرض حتول 
كوريا اجلنوبية إىل اقتصاد منخفض الكربون بنية حتتية متكينية أساسية ضمن 
مبادرة  وتستهدف  اخنفاض يف الكربون«.  للبيئة،  مراع  الوطنية »منو  الرؤية 
معلومات  تكنولوجيا  تطوير  الكربى  الوطنية  الشمولية«  اجلنوبية  »كوريا 

واتصاالت اسرتاتيجية لتحقيق مفهوم االتصاالت الشاملة.

وسيتيح النطاق العريض عايل السرعة التوصيل مبصادر الطاقة املراعية للبيئة، 
وأنظمة املؤمترات املرئية عالية الوضوح من أجل التشخيصات الطبية أو حىت 
روبوتات من زلية بتحكم عن بعد للتنظيف أو أداء مهام أخرى، والشبكات 

الذكية من أجل كفاءة أعلى يف استهالك الكهرباء، ونظام النقل الذكي.

وقد كلفت جلنة للنمو املراعي للبيئة مبهمة هتيئة “بلد متقدم مراٍع للبيئة” تتخذ 
الشبكات الذكية فيها موضعاً جوهرياً. وينفذ معهد كوريا للشبكات الذكية 
جتريبية وغري  اختبار ومدناً  تتضمن حقول  الذكية  للشبكات  خارطة طريق 
ذلك من أوجه دعم السياسات. وجيري حالياً تنفيذ عشرة مشاريع جتريبية.

وتعمل  والشمول.  التعاون  اجلنوبية  يف هنج كوريا  األساسية  العوامل  ومن 
وزارات احلكومة فيما بينها من أجل وضع سياسات متماسكة، كما تعكس 
املعريف -  االقتصاد  وزارة  إفادة  - حسب  االنبعاثات  خفض  مستهدفات 
شواغل اجملموعات املدنية والشركات. وتتعاون مجيع اجلهات احلكومية ذات 
الصلة يف وضع خطط العمل ورصد تنفيذ األهداف. وقد عملت الوزارة عن 
تكفلت جلنة  بينما  للبيئة،  املراعي  بالنمو  املعنية  الرئاسية  اللجنة  مع  كثب 
النمو املراعي للبيئة بتلمس وجهات نظر خرباء الصناعة واهليئات األكادميية 
اقتصاد  أجل  من  الوطنية  الطريق  خارطة  ختطيط  خالل  البحثية  واملعاهد 

مراٍع للبيئة.

ويتضح هذا النهج الشمويل جبالء يف سول، حيث يتضمن ختطيط املدينة 
أساسياً.  مكوناً  باعتباره  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  املتكامل 
ومادياً  رقمياً  دجماً  يتضمن  حتويل  برنامج  سول  أطلقت  ويف عام 2004، 
ومؤسسياً من أجل “إضفاء الذكاء” على نظام النقل العام هبا باستخدام 
العام  القطاعني  بني  والشراكة  املتقدمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واخلاص. والنتيجة: حتسن مستويات توافر النقل العام يف املدينة واستخدامه 

وإحراز  العام،  النقل  استخدام  إىل  بشدة  املواطنني  وميل  توقيتاته،  ودقة 
من  بنحو  الطاقة  استهالك  إمجايل  خلفض  املدينة  هدف  حتقيق  حنو  تقدم 

20 يف املائة حبلول عام 2020.

وجيري حالياً تنفيذ مزيٍد من اخلطط لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف سبيل إحداث تغريات يف أمناط العمل واحلياة، مما يتضمن مراكز العمل 
الطلب  إلدارة  الذكي  التسعري  وأنظمة  حمولة(  بلدية  )مباين  الذكية  املتنقل 
تنقالت  ومساعد  املواطنني  جتربة  لتحسني  موصلة  وحافالت  النقل  على 
شخصي لتحسني ختطيط النقل. وتزيد ثقافة مدينة سول املوائمة للتقنية من 
احتماالت النجاح، وستمثل منوذجاً حيتذى للمدن األخرى الثرية بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

املصادر:

مؤشر مدن اجملتمع املوصول شبكيا: آثار احملصلة الثالثية لنضج تكنولوجيا 
http:// ،2011  ،املعلومات واالتصاالت املعجل يف مدن العامل، إريكسون

 .hugin.info/1061/R/1514402/450437.pdf

Paul Budde Communication Pty Ltd, 2011 http://www.         شركة 
./budde.com.au

.http://www.budde.com.au/

 معهد كوريا للشبكات الذكية، اسرتجاع نوفمرب 2011،
.http://www.smartgrid.or.kr/eng

Business Green، كوريا اجلنوبية تفصل خطة 2012 خلفض االنبعاثات، 

 اسرتجاع نوفمرب 2011، 
http://www.businessgreen.com/bg/news/2116317/south-

.korea-details-2012-emission-reduction-plan

نظام معلومات أنظمة الطاقة الكهربائية، إحصائيات الطاقة يف كوريا، 
اسرتجاع نوفمرب 2011،

h t t p : / / e p s i s . k p x . o r . k r / e p s i s / s e r v l e t / e p s i s /
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.bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2454

6.4  كوريا الجنوبية: السمو بالطموح،   
والذكــاء في األفعـــال

http://hugin.info/1061/R/1514402/450437.pdf
http://hugin.info/1061/R/1514402/450437.pdf
http://www.budde.com.au/
http://www.smartgrid.or.kr/eng
http://www.businessgreen.com/bg/news/2116317/south-korea-details-2012-emission-reduction-plan
http://www.businessgreen.com/bg/news/2116317/south-korea-details-2012-emission-reduction-plan
http://epsis.kpx.or.kr/epsis/servlet/epsis/EECU/EECUController_BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2425BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2454
http://epsis.kpx.or.kr/epsis/servlet/epsis/EECU/EECUController_BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2425BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2454
http://epsis.kpx.or.kr/epsis/servlet/epsis/EECU/EECUController_BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2425BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2454
http://epsis.kpx.or.kr/epsis/servlet/epsis/EECU/EECUController_BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2425BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2454
http://epsis.kpx.or.kr/epsis/servlet/epsis/EECU/EECUController_BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2425BBS?cmd=view&cd_upper=&cd_bbs=004001&leftPos=004001&no_index=2454
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ستتطلب اخلطوات التالية جهوداً منسقة من مجيع أصحاب املصلحة الختاذ تدابري تكون أحياناً جريئة وأحياناً صعبة من شأهنا أن تؤدي 
إىل تغري حقيقي ودائم. وسيتعني وضع السياسات املالئمة اليت تعزز االبتكار وتزيل العوائق الرابضة على طريق التكنولوجيات منخفضة 
الكربون وتشجع استثمار القطاع اخلاص يف النطاق العريض على األمد البعيد. ومن املكونات املهمة للمنظومة إجياد أساليب موحدة 
لقياس كفاءة استهالك الطاقة واألثر التمكيين للنطاق العريض، إضافة إىل معايري منسقة للشبكات الذكية وغري ذلك من التكنولوجيات 

اجلديدة. وسيكتسب النطاق العريض مزيداً من الزخم باعتباره حمركاً للتغيري إذا ما سدت الفجوة بني السياسات والتكنولوجيا.

ومتثل االسرتاتيجيات داخل احلكومات وعرب املناطق ويف املنتديات العاملية اليت تعطي أولوية للتوصيلية والتعاون والشراكة عرب القطاعية 
بأشكاهلا العديدة ضرورة لصنع السياسات واختاذ القرارات بشكل متكامل. ومن خالل احلوار والتفاعل بني خمتلف جمموعات أصحاب 

املصلحة، تنهدم الصوامع وتبدأ لغة مشرتكة تدور حول احللول يف الظهور.

ومن التحديات األساسية على الدرب حنو التقدم يف هذا الصدد قصور الوعي بالدور التمكيين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق 
العريض. وجيب أن يؤخذ يف احلسبان عند وضع السياسات واالسرتاتيجيات كيف ميكن التأثري يف السلوكيات الفردية ورفع الوعي بغية 

حتسني اإلقبال على حلول منخفضة الكربون بتمكني النطاق العريض بني املستهلكني حول العامل.

وسيؤدي التحرك الفوري إىل التعجيل بانتقال القدرة الكامنة يف النطاق العريض كتكنولوجيا حتويلية من عامل املثل إىل الواقع. ويستهدف 
بالتوصيات الواردة أدناه من فريق العمل التابع للجنة النطاق العريض املعين بتغري املناخ حتفيز نوعية التغيري اليت تؤدي إىل هنج قوي ومتكامل 

وجرئ حنو إطالق دور النطاق العريض يف جمتمع املستقبل املوصول شبكياً منخفض الكربون.

االستـنـتـاجـــات
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5

3

4

العريض لوضع إطار  املناخ والنطاق  التنظيمي: ضمان قواعد ولوائح تنظيمية واضحة بشأن  اليقين  ضمان 
لضمان االستثمار.

كن مثااًل: دفع التعاون بني الوزارات وحتقيق التكامل يف صنع القرارات للتوفيق بني األهداف ذات الصلة 
باملناخ واألهداف الرقمية، واستخدام مشرتيات احلكومة إلرسال إشارات السوق الصحيحة.

تعزيز المرونة: حتديد وإزالة احلواجز التنظيمية والسياساتية اليت تعرقل البحوث واالستثمار يف البنية التحتية 
املدعومة بالنطاق العريض والقائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القرن احلادي والعشرين وتعرقل 

احللول اليت تنخفض فيها انبعاثات الكربون.

التــوصيـــات

2
القيادة على أساس رؤية مستنيرة: اعتماد خطة/اسرتاتيجية وطنية طويلة األجل بشأن النطاق العريض تقوم 1

على قدرة حتمل التكاليف وإمكانية النفاذ على الصعيد العاملي واألسواق املفتوحة واالبتكار، وربط هذه 
العناصر على حنو مستنري بأهدافكم املتعلقة باملناخ.

تحقيق التقارب: حتقيق التقارب من خالل صياغة سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث جتري 
مواءمتها مع جماالت السياسات األخرى مثل الطاقة والصحة والتعليم واملناخ هبدف تعظيم األثر.
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توفير الحوافز: تشجيع اعتماد احللول اليت تنخفض فيها انبعاثات الكربون ودعم تغيري السوق عن طريق مكافأة 6
سلوكيات املستهلك املرغوبة أو حتفيزها. وحفز االبتكار بني األفراد والشركات والقطاعات.

10

8

9

إنشاء السوق: متويل وتسهيل مشاريع قابلة للتوسع إلثبات جدوى النطاق العريض وفعاليته كأداة متكينية للحلول 7
اليت تنخفض فيها انبعاثات الكربون وإعداد دراسة جدوى قوية جلذب استثمارات القطاع اخلاص.

إقامة شراكات: تشجيع التوصيل واإلبداع املشرتك بني القطاعني العام واخلاص والقطاعات غري احلكومية ودوائر 
الصناعة للمساعدة على تطوير عقلية تعاونية وأهداف مشرتكة ولغة مشرتكة واملساعدة على كسر أطواق العزلة.

القياس والتوحيد: وضع مقاييس وقياسات منسقة ومعايري موحدة حلساب التأثريات البيئية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واملسامهة اإلجيابية اليت ميكن للتكنولوجيا أن تقدمها للقطاعات األخرى – من فرادى املنتجات إىل 

األنظمة، ومن فرادى األسر إىل مستوى املدينة أو البلد.

املمارسات واالستفادة  نتائج املشاريع وتبادل أفضل  العمل بنشاط على نشر  المعرفة وإذكاء الوعي:  تبادل 
من األخطاء لتحديد عوامل النجاح وتيسري قفزة نوعية، ال سيما يف أقل األسواق تقدماً. واالطالع على الفرص 
ووأوجه التآزر اليت ميكن حتقيقها من خالل هنج متكامل عرب القطاعات فيما يتعلق بالبنية التحتية الالزمة للتنمية 

الرقمية واحللول اليت تنخفض فيها انبعاثات الكربون.



التكاليف  القدرة على حتمل  العريض شاملة ولتعزيز  النطاق  أربعة أهداف واضحة وجديدة جلعل سياسات  العريض  النطاق  حددت جلنة 
والنهوض بالنطاق العريض:

•   اهلدف 1: جعل سياسة النطاق العريض شاملة. ينبغي حبلول عام 2015 أن يكون جلميع البلدان خطة أو اسرتاتيجية وطنية للنطاق العريض،    
أو أن تدرج البلداُن النطاق العريض يف تعاريفها للنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة.

•   اهلدف 2: جعل تكاليف النطاق العريض معقولة. ينبغي حبلول عام 2015 جعل اخلدمات األساسية عريضة النطاق معقولة يف البلدان 
النامية من خالل التنظيم املالئم وقوى السوق )حبيث تبلغ أقل من 5 يف املائة من متوسط الدخل الشهري(.

•   اهلدف 3: توصيل األسر بالنطاق العريض. ينبغي حبلول عام 2015 أن يتمتع 40 يف املائة من األسر يف البلدان النامية بالنفاذ إىل اإلنرتنت.

يف العامل  60 يف املائة  إىل  اإلنرتنت  مستعملي  انتشار  يصل  أن   2015 عام  حبلول  ينبغي  اإلنرتنت.  بشبكة  الناس  توصيل   :4 اهلدف     •
و50 يف املائة يف البلدان النامية و15 يف املائة يف أقل البلدان منواً.

 أهداف النطاق العريض
لعـــام 2015
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