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  گفتار پيش
  

هاي اطالعاتي و ارتباطي به هم مرتبط و سريعاً در  به خاطر توسعه سريع فناوريدنياي امروزه، 
ها، سيستم عصبي مشترك ما را نمايش  ، اين فناوري1اقتصاد جهاني مجمعحال تغيير است. طبق اعالم 

د، به ما كمك نشو نيده ميبا تار و پود زندگي ت ،پذير، خالق و هوشمند هاي سازش حل با راه ،دهند مي
  .دهند رواج ميتري را  كنند و توسعه پايدار و جامع مي

پتانسيل ، دسترسي بيشتر به دانش و اطالعات از طريق توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
هاي  دهد. فناوري اي دارد و برابري جنسيتي را ارتقا مي بهبود چشمگير در معاش افراد فقير و حاشيه

ارتباطات و همكاري ، شفاف و كارآمدمطمئن، هاي  فرم و پلت هاو ارتباطي با ارائه ابزاراطالعاتي 
هاي مختلف منطقه و فراتر از آن را به يكديگر پيوند  توانند پلي باشند كه مردم كشورها و بخش مي

را دمات كاال و خمؤثر تبادل هاي اطالعاتي و ارتباطي براي اين ارتباط ضروري هستند و  فناوري دهند.
هاي دولت  . ماجراهاي موفقيت منطقه آسيا و اقيانوسيه بسيار زياد است: نوآوريكنند تسهيل مي

هاي همراه در حال  الكترونيكي در حال بهبود دسترسي و كيفيت خدمات عمومي هستند. تلفن
هاي  رسانهواسطه قدرت  پذير به براي زنان هستند و صداي افراد آسيب اي حرفههاي  درآمدزايي و فرصت

  رسد. اجتماعي بلندتر از گذشته به گوش مي
ها در جهان به  ترين شكاف هرچند، شكاف ديجيتالي در آسيا و اقيانوسيه هنوز يكي از گسترده

بندي شاخص جهاني  اين حقيقت كه كشورهاي اين منطقه در سرتاسر طيف كلي رتبه ،رود شمار مي
 گواهي بر اين ادعاست. برخالف نفوذ تأثيرگذار اند، تهگرفتوسعه فناوري اطالعات و ارتباطات قرار 

و تعهدات بسياري از بازيگران اصلي اين منطقه، دسترسي به ارتباطات اساسي هنوز براي  تكنولوژيك
  شود. همگان تضمين نمي

پتانسيل  ،گذاران بايد متعهد شوند منظور تكميل پل ارتباطي شكاف ديجيتالي، سياست به
اتي و ارتباطي را براي توسعه جامع اقتصادي و اجتماعي منطقه بيشتر بشناسند. به هاي اطالع فناوري

 2در منطقه آسيا و اقيانوسيه ،اين منظور، مركز آموزش توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات
عضو  62هاي  با دستور كار تقويت تالش ،2006ژوئن  16را در تاريخ  UN/ESCAPاي  مؤسسه منطقه

ESCAP شان از  كشورهاي عضو وابسته از فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه اقتصادي و اجتماعي و
طريق توسعه ظرفيت انساني مؤسساتي تأسيس كرد. اين دستور كار پاسخي به بيانيه اصول و طرح 

هر شخص بايد فرصت آشنايي با «كند:  ) است كه بيان ميWSISقانون اجالس جهاني جامعه اطالعاتي (

                                                 
1- World Economic Forum 
2- Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology (APCICT) 
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تا در جامعه اطالعاتي و اقتصاد مبتني بر دانش مشاركت فعال  ،ها و دانش الزم را داشته باشد هارتم
  »ها را درك كند. مند شود و آن باشد، از مزاياي كامل آن بهرهداشته 

APCICT دوره آموزشي توسعه به كمك فناوري  گويي سريع، براي تحريك مخاطب به پاسخ
براي مديران ارشد  ،است. آكادمي الزامات فناوري اطالعات و ارتباطاتكرده  مهيااطالعات و ارتباطات را 

كشورهاي عضو، در حال حاضر  ي ازآغاز به كار كرد و مبتني بر تقاضاي بسيار 2008دولتي در سال 
دانش الزم فراهم آوردن هم مرتبط دارد كه هدفش سهيم ساختن متخصصان و  سرفصل مجزا اما به 10

گذاران  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات توسط سياست حي و اجراي مؤثرتر نوآوريدر كمك به طرا
اي و مرتبط  است. پذيرش گسترده برنامه آكادمي در سراسر آسيا و اقيانوسيه گواهي بر پوشش لحظه

  .استها  مطالب اين سرفصل
ESCAP در جريانهاي  از تالش APCICT يآموزش هاي روزرساني و انتشار سرفصل در جهت به 

اي از دانش توسعه به  نفعان ملي و منطقه مندي ذي با كيفيت در دنياي در حال تغيير فناوري و بهره
به  APCICT، از طريق ESCAPبا اين وجود،  كند. كمك فناوري اطالعات و ارتباطات استقبال مي

ردازد. اميدوارم پ هاي آكادمي در كشورهاي مختلف مي سازي و ترجمه سرفصل ترويج استفاده، سفارشي
اي براي كارمندان ارشد و مديران مياني دولت، دانش الزم  هاي ملي و منطقه از طريق ارائه منظم كارگاه
و اقدامات صريح به سمت برآوردن اهداف توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي آگاهي بهتر از منافع 

  اي صورت گيرد. ملي و منطقه
  
  
  

                                                         Noeleen Heyzer  
  ESCAPملل متحد و دبير اجرايي سازمان معاون دبير كل 
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  مقدمه
  

ظرفيت  ،هاي ديجيتالي، اهميت توسعه منابع انساني  در تالش براي ايجاد پل روي شكاف
ها ابزارهاي  اديده گرفت. اين فناوريتوان ن هاي اطالعاتي و ارتباطي را نمي استفاده از فناوري و سازماني

 هاي ها داشته باشند، به محرك استفاده مؤثري از آن چطوراي هستند، اما وقتي مردم بدانند كه  ساده
و تغييرات  افزارند مياجتماعي  -توسعه اقتصادي سرعت بهشوند كه  تبديل مي اي دهنده شكلتغيير 

مديران ارشد براي   فناوري اطالعات و ارتباطاتالزامات ادمي ، آكانداز چشمكنند. با اين  مثبتي ايجاد مي
  توسعه يافت. دولتي

دانش و  بامقامات دولتي تجهيز رود و براي  به شمار مي APCICTترين برنامه  مهم ،آكادمي
براي توسعه اقتصادي و  فناوري اطالعات و ارتباطات ازايشان  كاملبرداري  بهره ، با هدفها مهارت

به هزاران فرد و  2008 سال اش در . آكادمي از زمان شروع به كار رسميشده استراحي اجتماعي ط
 20در بيش از آكادمي يافته است.  صدها مؤسسه در سراسر منطقه آسيا و اقيانوسيه و فراتر از آن دست

آموزشي منابع انساني دولتي  هاي در چارچوبو است شده داير در منطقه آسيا و اقيانوسيه  كشور
نيز هاي اين منطقه  ها و دانشكده دانشگاهبرنامه درسي در همچنين و است پذيرفته شده  ،تعددم

  گنجانده شده است.
و  اول آن سرفصلعناوين هشت  هدفمندنتيجه محتواي جامع و دامنه متأثر از تا حدي آكادمي 

 - سعه اقتصاديدر تأمين محتواي محلي و پرداختن به مسائل تو ها سرفصلتوانايي پيكربندي نيز 
آسيا و اقيانوسيه، با  يكشورهازياد ، در نتيجه تقاضاي 2011در سال  APCICTاجتماعي است. 

براي ها  طراحي كرد. اين سرفصلرا جديد آموزشي آكادمي  سرفصلسه مشاركت شبكه شركاي خود 
تغييرات  كاهش ،براي مديريت ريسك باليا فناوري اطالعات و ارتباطاتافزايش ظرفيت استفاده از 

  . تعريف شدندهاي اجتماعي  شبكهاقليمي 
 We D.I.D It«رويكرد  بر اساس 8تا  1هاي  سرفصل، همانند 11و  10 ،9هاي جديد  سرفصل

In Partnership «APCICT طور بهجامع و مشاركتي ارائه شدند و  صورت بهاجرا و  ،توسعه يافتند 
موارد اين آكادمي مبتني بر كل سعه استفاده كردند. نفعان تو مند از گروه استثنايي و عظيم ذي نظام

؛ مشاوره با مقامات بر اساس تحقيقات ميداني اقيانوسيهو  منطقه آسيا يبوده است: ارزيابي نيازها
نقاط قوت و ضعف درباره ها؛ پژوهش و تحليل  المللي توسعه و اساتيد دانشگاه بين جامعهدولتي، اعضاي 

هاي   مجموعهاي و محلي  هاي منطقه كارگاه راهاز كه  يهمكاريند مرور مطالب آموزشي موجود؛ و فرآ
APCICT هاي ارزشمندي براي تبادل تجربيات و دانش در ميان  ها فرصت . اين كارگاهاند انجام شده

 11 ، باآكادمي برنامه آموزشي ، تدوينكاربران آكادمي كشورهاي مختلف فراهم ساختند. نتيجه آن
بسياري از بيان و  فناوري اطالعات و ارتباطاتعناوين مهم توسعه به كمك  پوشش ،جامع سرفصل

  هاي منطقه بود. هاي ظرفيت بافت صداها و تفاوت
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اي از شركاي قدرتمند را براي  شبكه ،براي توسعه آكادمي APCICTرويكرد جمعي و فراگير 
مقامات دولتي،  به فناوري اطالعات و ارتباطاتارائه آموزش توسعه به كمك در هماهنگي 

به وجود آورده است. در  ،آنو فراتر از  يهاقيانوس و نفعان توسعه در كل منطقه آسيا گذاران و ذي سياست
المللي  هاي بين هاي دولتي و سازمان و مؤسسات آموزشي، آژانس APCICTنتيجه همكاري نزديك بين 

ي در كشورها و مناطق مختلف ا هاي آموزشي آكادمي در سطوح ملي و منطقه اي، چارچوب و منطقه
با  APCICTاين اصل همچنان نيروي محرك باقي خواهد ماند، زيرا  شوند. ميعرضه و پذيرفته 

هاي جديد براي  سرفصلمداوم مطالب آكادمي، توسعه  سازي بوميروزرساني و  براي به ،شركايش
ي آكادمي از طريق محتوامخاطبان جديد هدف به پرداختن به نيازهاي مشخص و افزايش دسترسي 

  كند. كار مي تر دسترس قابلهاي جديد و  رسانه
APCICT دور  فرم آنالين آموزش از راه پلت ،با تكميل ارائه رودرروي برنامه آكادميVirtual 

Academy ) را توسعه داده استhttp://e-learning.unapcict.org( كنندگان  كه براي مطالعه شركت
ها و  سرفصلكند كه تمام  تضمين مي Virtual Academy. شده استي سرعت خودشان طراحبرمبناي 
لوح چنين آكادمي روي  شوند. هم مي سازي بوميسازي و  ، شخصياشاعهدانلود،  سادگي بههمراه مطالب 
 است. دسترس قابلبراي افرادي كه محدوديت اتصال به اينترنت دارند فشرده 

APCICT ش آكادمي را به يحتواي محلي با همكاري شركابراي افزايش دسترسي و ارتباط با م
، تاجيك و ويتنامي در دسترس قرار داده است و روسي، ي، مغولي، ميانماراندونزياييهاي انگليسي،  زبان

  .دارد هاي ديگر ها به زبان سرفصل اين ترجمههايي براي  برنامه
هاي  افراد و سازمان و مشاركت فعال ايثارتوسعه و ارائه آكادمي بدون تعهد، بديهي است، 

در  همكارانمانها و دستاوردهاي  تالشتا از كنم  مختلف ممكن نخواهد بود. از اين فرصت استفاده مي
هاي آكادمي  اي كه در كارگاه هاي ملي و منطقه دولتي، مؤسسات آموزشي و سازمان هاي وزارتخانه

ها  سرفصلهاي ارزشمندي به محتواي  ها نه تنها ورودي تشكر و قدرداني كنم. آن ،اند مشاركت داشته
آكادمي به كردند و كمك شدند  خود تر، مدافعان آكادمي در كشورها و مناطق ارائه دادند، بلكه مهم
در تأمين  فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي  اي براي ظرفيت هاي ملي و منطقه مؤلفه مهم چارچوب

  اقتصادي تبديل شود. -هاي آتي توسعه اجتماعي آرمان
اند  را ممكن ساخته 10 سرفصلاي كه  هاي همكاران برجسته خواهم از صميم قلب از تالش مي

چنين  هستند. هم 1ها شامل مؤلفاني از مركز آمادگي در برابر بالياي آسيا و ريچارد البله آنقدرداني كنم 
زيست و  قدردان زحمات بخش فناوري ارتباطات و اطالعات و بخش كاهش ريسك باليا و بخش محيط

  توسعه كميسيون افتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه،
                                                 
1- Richard Labelle 
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كميسيون اقتصادي آفريقا، كميسيون آمريكاي التين و حوزه كارائيب، كميسيون اقتصادي و اجتماعي 
گيري  غرب آسيا، مايكروسافت و سازمان جامعه اطالعاتي ملي جمهوري كره براي پشتيبانيش از شكل

اي و اشخاص از آكادمي دارم كه  اي هم از شركاي ملي و منطقه هستم. تشكر ويژه 10ي سر فصل محتوا
اند.  مشاركت داشته 10دهي شده براي تهيه سرفصل  هاي متعدد و جلسات آموزشي سازمان در كارگاه
APCICT ها  هاي مختلف بازبيني دسته نوشته اي از افرادي دارد كه در دوره چنين تشكر ويژه هم

  ويراستار اين سرفصل. 1الخصوص كريستين آپيكول اند، علي مشاركت داشته
فناوري اطالعات و هاي منابع انساني  شكاف ،آكادمي به كشورها كمك كند ماميدوارصادقانه 

فناوري ند و كاربرد را از ميان بردار فناوري اطالعات و ارتباطاترا كاهش دهند، موانع پذيرش  ارتباطات
يابي به اهداف توسعه هزاره را ارتقا  اجتماعي و دست - در توسعه سريع اقتصادي اطالعات و ارتباطات

  بخشند.
  
  
  
  

                        Hyeun- Suk Rhee  
  UN-APCICT/ESCAPمدير          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Chiristine Apikul 
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  ها سرفصل مجموعهدرباره 
  

در حال تغيير روش زندگي، كار و  ،ان به اطالعاتامروزي، دسترسي آس» عصر اطالعات«در 
اقتصاد «يا » اي اقتصاد شبكه«، »اقتصاد مبتني بر دانش«يا » اقتصاد ديجيتال«بازي است. ويژگي 

هاي اطالعاتي  ها است. اين امر در نقش رشد با استفاده از فناوري انتقال از توليد كاال به خلق ايده» نوين
  كل تأكيد دارد. عنوان بهر جامعه و ارتباطي در اقتصاد و د
فناوري اطالعات و اي بر توسعه به كمك  ها در سراسر جهان تمركز فزاينده در نتيجه، دولت

نه تنها درباره توسعه  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتها توسعه به كمك  . از نظر دولتدارند ارتباطات
بلكه استفاده از آن را براي ايجاد رشد  ،تدر اقتصاد اس فناوري اطالعات و ارتباطاتصنعت يا بخش 

  .گيرد برمياقتصادي و نيز سياسي و اجتماعي در 
با آن  فناوري اطالعات و ارتباطاتها در تنظيم سياست  با اين وجود، يكي از مشكالتي كه دولت

ند بر هايي كه براي توسعه ملي به كار مي گذاران اغلب با فناوري مواجه هستند، آن است كه سياست
گذاران  توان چيزي را كه درك نشده تنظيم كرد، بسياري از سياست كه نمي آنجاييآشنا نيستند. از 

فناوري اطالعات و گذاري  اند، اما سياست بوده فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  شرمنده از سياست
ها  سياسي فناوري ها با تأثيرات از سوي متخصصان فناوري نيز اشتباه است، زيرا اغلب آن ارتباطات

  د.نآشنايي ندار
   از سوي ،مديران ارشد دولتيبراي  فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات 

UN-APCICT/ESCAP يافته است: براي افراد زير توسعه  
 فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  گذاران سطح دولت ملي و محلي كه مسئول سياست سياست -1

  هستند.
  .فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي كاربردهاي مبتني بر  ول توسعه و پيادهمقامات دولتي مسئ -2
براي مديريت  فناوري اطالعات و ارتباطاتمديران بخش دولتي جوياي استفاده از ابزارهاي  -3

 پروژه.
فناوري اطالعات و افزايش آشنايي با مسائل اساسي توسعه به كمك  سرفصلهاي  هدف سري

فناوري اطالعات و است و فناوري است. قصد آن توسعه دستورالعمل فني هاي سيمنظراز  ارتباطات
 فناوري كجا در كه ايننيست، بلكه درك خوبي از توانايي فناوري ديجيتال كنوني است يا  ارتباطات

ها از  سرفصلگذاري به همراه دارد. عناوين  گيرد و چه پيامدهاي ضمني براي سياست صدر قرار مي
 اند. ساير مطالب آموزشي سراسر دنيا شناسايي شده در ي آموزشي و تحقيق ميدانيطريق تحليل نيازها
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كه بتوانند براي خودخواني يا منبع دوره و برنامه آموزشي  اند شدهي طراحي صورت بهها  سرفصل
با  سرفصلهر شده است، ها مجزا و در عين حال با يكديگر ارتباط دارند و تالش  استفاده شوند. آن

منسجم ساختن  ،هاي اين سري ارتباط داشته باشد. هدف بلندمدت سرفصلو مباحث ساير  درونمايه
  نامه است. گواهيدريافت ها براي  سرفصلدوره آموزشي 

توانند  شود و در مقابل خوانندگان مي هاي آموزشي آغاز مي با بيان اهداف و خروجي سرفصلهر 
شود كه شامل مطالعات  مي هايي تقسيم  شبه بخ سرفصلپيشرفت خود را ارزيابي كنند. محتواي 

ها  توانند تمرين خوانندگان مي هايي براي كمك به درك عميق مفاهيم كليدي هستند. و تمرين موردي
هاي خاص بحث ارائه  ها و جداول براي نمايش جنبه فردي يا گروهي انجام دهند. شكل صورت بهرا 

هاي بيشتري به دست منظرتا شده است نندگان ارائه . فهرست مراجع و منابع آنالين براي خوااند شده
  آورند.

متنوع است كه گاهي مطالعات  قدري به ،فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از توسعه به كمك 
رود و هيجان و چالش اين  رسند. اين امر انتظار مي متناقض به نظر مي سرفصلهاي  موردي و مثال

هاي اطالعاتي و  است كه تمام كشورها شناسايي پتانسيل فناوري دامي .رود رشته نوظهور به شمار مي
  كنند.آغاز ابزار توسعه  عنوان بهرا ارتباطي 

 فرم آنالين، آموزش از راه دور چاپي، پلت صورت بههاي آكادمي  سرفصلپشتيباني سري 
(APCICT Virtual Academy)، و  ويدئوييتدريس مربيان با فرمت از  هاي درس مجازي كالس

  را ببينيد). visit http://e-learning.unapcict.org( ،برند بهره ميها  سرفصلاز نمايشي اساليدهاي 
 به كمك ،مركز همكاري الكترونيكي را براي توسعه APCICT، عالوه به

(http://www.unapcict.org/ecohub) و كارمندان سايت آنالين مختص  .داده است بسط
تجربه آموزش و يادگيري بهبود براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتك گذاران توسعه به كم سياست

فناوري اطالعات و هاي مختلف توسعه به كمك  جنبه ،اين مركز دسترسي به منابع دانش .هاست آن
فضايي تعاملي براي تسهيم دانش و تجربيات و همكاري براي پيشرفت توسعه به كمك  ،ارتباطات

  سازد. ا مهيا مير فناوري اطالعات و ارتباطات
  
  
  
  
  
  



15 
 
 
 
 
 
 
 

  ۱۰ سرفصل
توانند در بهبود توانايي  هاي اطالعاتي و ارتباطي مي پردازد كه فناوري اين سرفصل به نقشي مي

ها براي پرداختن به تأثير تغييرات اقليمي و كمك به توسعه پايدار ايفا كنند. پرداختن  و ظرفيت انسان
زيست طبيعي  ها روي افراد و محيط توجه يا رفع منفي آنبه تأثير تغييرات اقليمي به معني كاهش قابل 

شود. اصول توسعه پايدار، راهنماي مهمي  است كه برطرف كردن يا كم كردن تغييرات اقليمي گفته مي
هاي اطالعاتي و ارتباطي براي كم كردن تغييرات  براي تضمين اين مسئله است كه استفاده از فناوري

هاي آتي براي برآورده ساختن نيازهايشان تأثيري  ود كه بر توانايي نسلش اقليمي به طريقي انجام مي
  گذارد. نمي

توانند با پذيرش  هاي اطالعاتي و ارتباطي مي اين سرفصل بر نقشي تمركز دارد كه فناوري
اقداماتي براي كم كردن تأثير تغييرات اقليمي و با پذيرش اقداماتي براي سازگاري با تغييرات اقليمي، 

زيست، اين  برطرف يا كم كردن تغييرات اقليمي ايفا كنند. با توجه به پيوند بين اقليم و محيطدر 
زيستشان  ها در شناخت محيط هاي اطالعاتي و ارتباطي را در كمك به انسان سرفصل نيز نقش فناوري

  شرطي براي برطرف كردن مشكالت تغييرات اقليمي است. گيرد كه پيش در نظر مي
هاي اطالعاتي و ارتباطي در كاهش و  چنين به نقش فناوري اين سرفصل همدر حالي كه 

پردازد، به برخي از كاربردهاي جديد مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات نيز  مديريت ريسك باليا مي
تر به نقش  طور مفصل ها پرداخته نشد و در اين سرفصل به به آن 9توجه دارد كه در سرفصل 

  شود. عاتي و ارتباطي در كاهش و مديريت ريسك باليا پرداخته ميهاي اطال فناوري
  
  سرفصلاهداف 

 كند تا: اين سرفصل كمك مي
گيران از چالش ارائه شده توسط تغييرات اقليمي و تأثير آن بر توسعه در  تصميم -1

 كشورهاي در حال توسعه آسيا و اقيانوسيه مطلع شوند؛
اي اطالعاتي و ارتباطي در سازگاري و كاهش ه آگاهي از نقشي افزايش يابد كه فناوري -2

 كنند؛ تغييرات اقليمي ايفا مي
هاي اطالعاتي و  اهميت رشد سبز، وابستگي آن به دنياي در حال توسعه و نقش فناوري -3

 ارتباطي در رشد سبز را بيان كند؛ و
هاي اطالعاتي و ارتباطي را براي كم كردن تغييرات  هاي استفاده از فناوري سياست -4

 ليمي و ترويج رشد سبز بحث كرده و پيشنهاد دهد.اق
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  هاي آموزشي خروجي
  :بعد از كار كردن روي اين سرفصل، خوانندگان بايد بتوانند

هاي ارائه شده توسط تغييرات اقليمي و تأثير آن بر توسعه در منطقه آسيا و  چالش -1
 اقيانوسيه بحث كنيد.

اقليمي نياز داريد، از جمله برخي از مراحلي را بيان كنيد كه براي كم كردن تغييرات  -2
 ها پرداخته شود. مسائل سياسي كه بايد به آن

برداري  هاي اطالعاتي و ارتباطي و چگونگي بهره روندهاي موجود در استفاده از فناوري -3
گذاران جهت پرداختن  ها و اپراتورهاي بخش خصوصي و سرمايه ها را توسط دولت از آن

 و توسعه پايدار ارائه دهيد. به معضالت تغييرات اقليمي
 ها را از سراسر دنيا ارائه دهيد. سازي آن هايي از پياده رشد سبز را توصيف كرده و مثال -4
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  اختصارات
  

ACCCRN Asian Cities Climate Change Resilience Network 
ADB Asian Development Bank 
AGB Above-Ground Biomass 
APCICT Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication 

Technology for Development 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
BPAP Business Processing Association of Philippines 
BPO Business Process Outsourcing 
CAREN Central Asian Research and Education Network 
COP Conferences of the Parties 
CRiSTAL Community-Based Risk Screening Tool – Adaptation and Livelihoods 
CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Australia) 
DRM Disaster Risk Management 
DRR Disaster Risk Reduction 
DSSAT Decision Support System for Agrotechnology Transfer 
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
ESIC Employee State Insurance Corporation (India) 
GDP Gross Domestic Product 
GHG Greenhouse Gas 
GIS Geographic Information System 
ICT Information and Communication Technology 
ICTD Information and Communication Technology for Development 
IEA International Energy Agency 
ICIMOD International Centre for Integrated Mountain Development 
IMPACT International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and 

Trade 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
IT Information Technology 
ITS Intelligent Transportation System 
ITU International Telecommunication Union 
JAXA Japan Aerospace Exploration Agency 
MDG Millennium Development Goal 
NASA National Aeronautics and Space Administration (USA) 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
PC Personal Computer 
R&D Research and Development 
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REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries 

RFID Radio-Frequency Identification Technologies 
SMART Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology 
SMEs Small and Medium Enterprises 
SREX Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 

Advance Climate Change Adaptation 
TTP Thimphu Tech Park (Bhutan) 
UN United Nations 
UNEP United Nations Environment Programme 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
USB Universal Serial Bus 
WCED World Commission on Environment and Development 
WSN Wireless Sensor Network 
WWF World Wide Fund for Nature 
 
 

  ها ليست آيکن
 

  
 مطالعه موردي

  
  هايي براي تفكر پرسش

  
 فعاليت

 
  خودآزمايي

  



 

  اولفصل 
  اي بر تغييرات اقليمي و رشد سبز مقدمه

  
 اهداف فصل:

 مروري بر تغييرات اقليمي و داليل اهميت آن -1
 ارائه رويكردهاي گوناگون مهار تغييرات اقليمي و -2
 معرفي رشد سبز -3

  

  تغييرات اقليمی چيست؟ ۱- ۱
گين يا تغيير تغييرات اقليمي به صورت تغيير در وضعيت آب و هوا كه از طريق تغيير در ميان

هاي آماري) قابل شناسايي است و براي مدت زمان  ن (به عنوان مثال، با استفاده از آزمونآخواص 
  .]4[شود ميطور معمول چندين دهه يا بيشتر ادامه دارد، تعريف  طوالني، به

 تواند در نتيجه تغييرات در دما و بارندگي ايجاد دهد كه تغييرات اقليمي مي مطالعات نشان مي
هاي محيطي، بهداشتي و افزايش تعداد و شدت مخاطرات طبيعي  و منجر به نتايج خوب يا چالش

  مربوط به آب و هوا از قبيل سيل و رانش زمين شود.
هاي فسيلي از قبيل  . سوزاندن سوختاستاي  تغييرات اقليمي به دليل انتشار گازهاي گلخانه

زدايي (به  بن در محيط، به عنوان مثال از طريق جنگل(زغال، بنزين، گاز طبيعي) و پاكسازي ذخاير كر
هاي حيات گياهي كه ذخيره مهمي از كربن هستند)، دو منبع  عنوان مثال، پاكسازي جنگل، ديگر گونه

  اي هستند. اصلي انتشار گازهاي گلخانه
رات آب با تأثي 1انطباقپاسخ به تغييرات اقليمي نيازمند اقداماتي است كه به افراد و جوامع در 

رشد كند.  اي آزاد شده در اتمسفر، كمك مي گازهاي گلخانه ميزان 2كاهشو هوايي محيط متغير يا 

                                                 
1- Adapt 
2- Mitigate 
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است كه پتانسيل الزم براي تركيب اهداف انطباق با تغييرات اقليمي، كاهش  اي رويكرد توسعه 1سبز

  تغييرات اقليمي و رشد اقتصادي را دارا است.
پذيري  ند آن است كه كشورها به منظور كاهش آسيببا تغييرات اقليمي نيازم 2انطباق

هاي طبيعي و انساني در برابر اثرات واقعي يا شناخته شده تغييرات اقليمي، رفتار خود را اصالح  سيستم
هاي  جوامع، گروه رتوانند پيش از اثرگذاري كامل تغييرات اقليمي ب ها مي ها و سازمان دولت ]5[كنند؟

سازي براي شرايط اقليمي و محيطي متغير، با تغييرات  ها، از طريق آماده مها و اكوسيست هدف، محيط
  اقليمي انطباق يابند.

دو اولويت را در انطباق با تغييرات مشخص كرده است كه  3صندوق جهاني براي طبيعت
ايجاد يك تصميم هشدار جهاني و پشتيباني از توسعه كشورهاي فقير جهت دستيابي به  :عبارتند از

. فناوري اطالعات و ارتباطات به دستيابي به اين دو ]6[الت زراعي مقاوم در برابر خشكساليمحصو
  كنند. اولويت كمك مي

ها بايد با اثرات سريع  ، زيرا آناستميزان سازگاري به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه مهم 
يجه بيشتر افرادي كه در معرض تغييرات اقليمي مقابله كنند. بسياري از فقيرترين جمعيت دنيا و در نت

طور كلي داراي ظرفيت محدود براي  خطر تغييرات اقليمي هستند، در كشورهاي در حال توسعه كه به
  باشند. مقابله با بالياي طبيعي و تغييرات اقليمي هستند، مي

  تغييرات اقليمي نيازمند اقدامات زير است:
شدن و تغيير يافتن آن توسط درك صحيح از محيط طبيعي و نحوه به چالش كشيده  -1

اين تغييرات بر افراد و  گذاريتغييرات اقليمي در طول زمان و مكان و چگونگي تأثير
زيست، تحليل،  هاي اطالعاتي و ارتباطي براي رصد محيط ها، فناوري اكوسيستم

گذاران در تدوين تصميمات آگاهانه جهت  ريزي، مديريت پايش كه به سياست برنامه
 كنند، ضروري هستند. تغييرات اقليمي كمك ميانطباق با 

بيني شده.  پذير در انطباق با حقايق موجود و تغييرات اقليمي پيش كمك به جوامع آسيب -2
است. در نتيجه افراد كمتر در معرض خطر تغييرات اقليمي معيشت اين امر شامل بهبود 

 هاي كشاورزي). هستند (به عنوان مثال، اصالح فعاليت
هاي مقابله با تغييرات اقليمي، جوامع محلي و خودكفايي سازماني را در  تايجاد ظرفي -3

 .كردريزي و تطبيق با تغييرات اقليمي تقويت خواهد  يادگيري، برنامه

                                                 
1- Green Growth 
2- Adaptation 
3- World Wide Fund for Nature  
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زودهنگام وقوع استفاده از زمين، هشدار  رها و تنوع زيستي، مديريت پايدا حفاظت از جنگل -4
  طباق با تغييرات اقليمي حياتي هستند.سازي در ان سطح آگاهي و ظرفيت يفاجعه، ارتقا

اي در  هاي منبع و انتشار گازهاي گلخانه تغيير و تعويض فناوري كه ورودي«به  1كاهش خطر
هاي اجتماعي، اقتصادي و فني متعددي  دهد اشاره دارد گرچه سياست هر واحد خروجي را كاهش مي

ييرات اقليمي، كاهش خطر به معناي شوند، اما در رابطه با تغ منجر به كاهش انتشار گازها مي
  .]7[اي و افزايش ذخاير كربن است هايي جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه سازي سياست پياده

هاي  اي با يكديگر رابطه مستقيم دارد. زيرا سوخت انرژي و انتشار گازهاي گلخانه يتقاضا
  ر خصوص تغييرات اقليمي هستند.و نگراني د اي گازهاي گلخانهفسيلي يكي از عاملين اصلي انتشار 

كشورهاي توسعه فسيلي هاي  ، سوختاي گازهاي گلخانهاز نظر تاريخي، منبع اصلي انتشار 
يافته بوده است، اين امر با رشد اقتصادهاي نوظهور و افزايش جمعيت، مصرف در مقايسه با كشورهاي 

ورها، گرايش به استاندارد باالتر زندگي تر شدن اين كش يابد. با غني ري تغيير ميغيتمپيشرفته با سرعت 
باعث افزايش مصرف و رشد اقتصاد و آن نيز به نوبه خود سبب افزايش تقاضا و قيمت منابع انرژي 

، كشور چين با پيشي 2009دهند كه در سال  ها نشان مي شود. داده هاي فسيلي مي مبتني بر سوخت
المللي  هاي اولين سازمان بين ي تبديل شد. دادهكننده انرژ ترين مصرف گرفتن از آمريكا، به بزرگ

درصد مصرف انرژي بيشتر  4چين در مقايسه با آمريكا  2009دهند كه در سال  نشان مي ]8[ 2انرژي
بر اساس سناريوي  2035تا سال انداز تقاضاي جهاني براي انرژي  عالوه، چشم بهداشته است. 

، حاكي از رشد چشمگير تقاضا در چين است در حالي ]9[ المللي انرژي سازمان بينهاي جديد  سياست
  است.  ثابتطور عمده  به 3كه رشد در تقاضاي انرژي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي

  تغييرات اقليمي نيازمند موارد زير است:
هاي كارآمد مولد انرژي. براي به حداقل رساندن اتالف انرژي  استفاده بيشتر از فناوري -1

سازي و توزيع انرژي بهره  براي توليد، ذخيره 4هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريتوان از  مي
 گرفت.

در  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريتوان از  هاي كارآمد انرژي. مي استفاده بيشتر از فناوري -2
ريزي فرآيندهاي آن با هدف به  هايي مانند ساخت و حمل و نقل به منظور برنامه بخش

 رساندن مصرف انرژي استفاده كرد.حداقل 
كنند يا كربن  هاي مولد انرژي كه كربن ساطع نمي هاي فسيلي با فناوري جايگزيني سوخت -3

 .اي پذير يا انرژي هسته هاي انرژي تجديد كنند مانند فناوري كمتري ساطع مي

                                                 
1- Mitigation 
2- International Energy Agency  
3- Organisation for Economic Co-operation and Development  
4- Information and Communication Technologies (ICTs) 
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 .]10[اجهاي برداشت يا استخر ها و شيوه مديريت پايدار منابع طبيعي و استفاده از فناوري -4
  كنند. هايي كه حفاظت از انرژي و منابع طبيعي را ترويج مي ها و روش سياستاتخاذ  -5

پردازد، مهم است و به  طور مستقيم به علت اصلي تغييرات اقليمي مي كاهش خطر از آنجا كه به
وقوع  الزم براي ايجاد ثبات اقليمي جهاني پيش از اي گازهاي گلخانهمنظور تأمين اهداف كاهش انتشار 

  بيني شده، حياتي است.  بار پيش تغييرات فاجعه
اي است كه  گونه هاي فسيلي توسط كشورها به حاصل از سوختمصرف در حال حاضر، نرخ 

و  زميناي و به تبع آن افزايش قابل توجه دماي جو  گازهاي گلخانه انتشاركننده  سبب افزايش نگران
آميز  در اتمسفر فاجعه اي گازهاي گلخانهاين اندازه  اختالل در آب و هوا شده است. عواقب انتشار

حل  كنند. هيچ راه بيني را تأييد مي بيني شده است. تا به امروز، مدارك و شواهد صحت اين پيش پيش
  .استحل  اي براي اين مشكل وجود ندارد و حل آن نيازمند در نظر گرفتن تركيبي از چندين راه ساده

هاي مولد انرژي كه  مان توسعه فناوري طور همز طبيعي و انرژي و به استفاده كارآمدتر از منابع
هاي مربوط به كاربرد منابع  كنند از قبيل فناوري ها را توليد مي كنند يا حداقل آالينده كربن توليد نمي

حرارت رژي خورشيدي، انرژي آبي، انرژي جزر و مد، انرژي تجديدپذير (به عنوان مثال انرژي باد، ان
  ها قرار دارند. حل و غيره) در رأس اين راه  زمين دروني

  

رشد سبز به عنوان يک استراتژی برای رشد اقتصادی و  ۱- ۲
  توسعه پايدار

، كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه و سراسر دنيا، با كاهش رشد اقتصاد جهاني 2008در سال 
اي به  هاي رايانه ورها، با برنامهكه منجر به افزايش چشمگير قيمت انرژي شد، مواجه شدند. برخي كش

هاي تحقيق  گذاري در زيرساخت و خدمات دولت و فعاليت هاي اقتصادي، سرمايه منظور تحريك فعاليت
ها، از جمله بسياري از كشورهاي منطقه  به اين كاهش رشد پاسخ دادند. البته، برخي از دولت 1و توسعه

صتي براي پوشش دادن همزمان تهديد تغييرات اقليمي، آسيا و اقيانوسيه متوجه شدند كه اين امر، فر
هاي فسيلي بود. اين كشورها  افزايش سريع قيمت انرژي و ناامني ناشي از ميزان نامشخص سوخت

گازهاي متوجه شدند كه در دنيايي كه با چالش انرژي و خطر اختالالت شديد اقليمي به دليل انتشار 
ها به دنبال يك پارادايم جديد توسعه  تواند عادي باشد. آن وكار نمي مواجه است، كسب اي گلخانه

  .بودنداقتصادي مبتني بر اصول توسعه پايدار 

                                                 
1- Research and Development 
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به رشد و توسعه اقتصادي اشاره دارد كه به نياز به كاهش مصرف انرژي و آب،  1رشد سبز
رشد «ت پردازد و به صور ها مي حفاظت از منابع طبيعي تجديدپذير و محدودسازي ضايعات و آلودگي

، تعريف »دهد ي پايدار، كم كربن و توسعه اجتماعي فراگير را پرورش مياقتصادي كه توسعه محيط
  .]11[شود مي

  

  هايي براي تفكر پرسش
 كند؟ هايي مواجه مي تغييرات اقليمي كشور، قلمرو، سازمان يا جامعه شما را با چه چالش -1
 ي براي مقابله با تغييرات اقليمي، اتخاذ شده است؟هاي در كشور، قلمرو، سازمان يا جامعه شما، چه سايت -2
براي مواجهه با  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهايي از  كشور، قلمرو، سازمان يا جامعه شما با چه روش -3

 گيرد؟ تغييرات اقليمي بهره مي
  

  خالصه
با اين  اي انهگازهاي گلخكشورها بايد از طريق انطباق با اثرات تغييرات اقليمي و كاهش انتشار  -1

 پديده مقابله كنند.
رشد سبز استراتژي براي دستيابي به توسعه پايداري است كه روي بهبود كارآيي بومي توليد و  -2

 كند. مصرف متمركز است. رشد سبز از انطباق با تغييرات اقليمي و كاهش خطر پشتيباني مي
ي دستيابي به اهداف انطباق، نقشي حمايتي در افزايش تواناي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري -3

 كند. كاهش خطر و رشد سبز ايفا مي
  
  

 
 

  

                                                 
1- Green Growth 



 



 

  دومفصل 
و  و ارتباطات فناوري اطالعاتهاي  روند

  ها در مقابله با تغييرات اقليمي آنپيامدهاي 
  

 اهداف فصل:
براي مديريت محيطي و ابزارهاي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري هاي موجود در استفاده از روندمروري بر  -1

 كاهش تغييرات اقليمي
 شرفت و نوظهور براي كشورهاي در حال توسعه و در حال پيتكنولوژيك بررسي ارتباط توسعه  -2
 هايي براي كاهش تغييرات اقليمي تعيين سياست -3

  
آب و هوا به دليل  شدر مديريت محيطي شامل پاي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياستفاده از 

ق و ها بر مبناي نوآوري و تحقيرعت افزايش يافته است. اين روندهاي فني و علمي اخير به س نوآوري
سازي و رايانش سبز هستند. براي كسب اطالعات  سازي، غيرمادي هاي ديجيتال توسعه پيوسته در زمينه

 4سرفصل به  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي موجود در  روندبيشتر در خصوص جديدترين 
  مراجعه كنيد.مديران ارشد دولتي براي  و ارتباطات فناوري اطالعاتهاي  روند: آكادمي

  

مهم در انطباق و کاهش  یو ارتباط یهای اطالعات فناوری ۲- ۱
  تغييرات اقليمی و رشد سبز

فرآيندهاي دستي به فرآيندهاي ديجيتالي دارد. محتواهايي از  اشاره به تغيير 1سازي ديجيتال
هاي  لاي به صورت فاي طور فزاينده هاي جزر و مد، بارندگي روزانه و ساير اطالعات و اسناد به قبيل داده

هاي الكترونيكي اسناد تاريخي مثالي مناسب از  الكترونيكي در دسترس هستند. ايجاد نسخه
  سازي اطالعات مكتوب است. ديجيتال

                                                 
1- Digitalization 
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هاي انساني يا حتي كاالها و خدمات با  به معناي جايگزيني فعاليت 1سازي غيرمادي
انكي، خريد يا فروش كاالها و خدمات استفاده از اينترنت براي امور ب .ها است هاي الكترونيكي آن معادل

و استفاده از ويدئو كنفرانس جهت حذف نياز به حضور فيزيكي در جلسات و رخدادهايي مانند 
  سازي هستند. هايي از غيرمادي ها و ... مثال كنفرانس

سازي بيان شده  سازي و غيرمادي كننده از ديجيتال هاي پشتيباني هايي از فناوري نمونه در زير
  .است

دور، شكلي از ويدئو كنفرانس پيشرفته است كه از ارتباطات  حضور از راه ويدئو كنفرانس.
را  اي هاي شبكه در قالب ويدئو كنفرانسسفر كند و امكان جايگزيني  اينترنتي اختصاصي استفاده مي

نفرانس گيري از امكانات ويدئو ك سازد. گرچه استفاده از يك كامپيوتر روميزي براي بهره فراهم مي
نيستند.  دور راهموجود مفيد است اما كامپيوترهاي روميزي قادر به ارائه تجربة همه جانبه حضور از 

دور در عمليات روزانه خود به  حضور از راه 12با استفاده از  سيسكوشركت فناوري اطالعات و ارتباطات 
ها معادل  جويي . اين صرفه]12[كردجويي  هاي خود صرفه ميليون دالر در هزينه 390هفته،  158مدت 

 543,97خودرو از جاده و برگزاري  546,36 سازي ، خارجكربن اكسيد دي 7/201سازي  ذخيرهمتريك 
. بسياري از كشورهاي در حال توسعه، امكانات ]13[جايي فيزيكي بود جلسه بدون نياز به سفر و جابه

اي  هاي زنجيره اند و برخي از هتل هاي تجاري ايجاد كرده ينهرا در زم دور راهبسيار بااليي از حضور از 
  .]14[اند را فراهم ساخته دور راهامكان دسترسي به امكانات حضور از 

تاپ، يك عبارت فانتزي براي جايگزيني  سازي دسك مجازي .2سازي هاي مجازي فناوري
است. اين فناوري نياز به و مانيتور صفحه كليد كامپيوترهاي روميزي شخصي با يك سرور اصلي، 

يا دفاتر ستگاه كاري در مدرسه، بيمارستان، ادارات دولتي داشتن كامپيوتر روميزي براي هر ميز يا اي
ها، براي كشورهاي در حال توسعه، به دليل  تاپ سازي دسك برد. مجازي بخش خصوصي را از ميان مي

ها و ساير  ني كامپيوترها در مدارس، ادارههاي مربوط به جايگزي جويي در انرژي، مواد و هزينه صرفه
  شود. اي كاربردي با پتانسيلي باال محسوب مي كننده از اين فناوري، برنامه هاي استفاده بخش

زيرا  ،استهاي محيطي و اقليمي بسيار مهم  سازي در زمينه كوچك .3سازي كوچك
، رصد، پايش، سنجش و تر كه به حسگرهاي متعددي متصل هستند كوچككامپيوتري هاي  دستگاه

تر از لحاظ فيزيكي  كوچك هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريسازند.  تر مي كنترل محيط پيرامون را آسان
شوند و توجه به اين امر به هنگام استفاده خالقانه از  تر تعبيه مي هاي آسان در درون اشيا و در مكان

                                                 
1- Dematerialization 
2- Virtualization Technologies 
3- Miniaturization 
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ها  در محيط، مهم است. اشيايي كه در درون آن براي بررسي و اقدام هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
  شوند. ناميده مي» اشياي هوشمند«ريزپردازنده تعبيه شده است 

اند. در اين مدارها،  هاي متحرك شده ها، مدارهاي حالت جامد جايگزين بخش در برخي دستگاه
هاي سريال  گذرگاههاي حافظه موجود در  ها جريان دارند. تراشه الكترونالكتريكي همانند مدارهاي 

هاي قطار شهري  سيستم يهاي الكترونيك ها و بليت هاي ورودي تشخيص هويت اداره جهاني، كارت
سروصداي كردن به انرژي كمتري نياز دارند، ها براي كار  اين دستگاهمثالي آشنا در اين زمينه هستند. 

تر هستند. ترانزيستورها،  محكم، فتادنزمين ا هنگام بهو در كنند  كار ميتر  كنند، سريع كمتري ايجاد مي
هايي از  هاي نمايش كريستال مايع نمونه ، ديودهاي نوري و صفحهمجتمعهاي ريزپردازنده، مدار  تراشه

هاي همراه، لوازم  ، در كامپيوترها، تلفندهاي حالت جام هاي حالت جامد هستند. فناوري فناوري
  ند.شو هاي ضبط مختلف يافت مي ديجيتال و دستگاه

تر،  مانند كامپيوترهاي روميزي هستند و كوچك كامپيوتريهاي  ها مغز دستگاه پردازنده ريز
ها در حال نفوذ به همه اشياي  تر و از نظر انرژي بيشتر كارآمد هستند. ريزپردازنده قدرتمندتر، ارزان

ها هستند.  مانند جنگلهاي طبيعي  ها و محيط ها، لوازم خانگي، ساختمان ها از قبيل ماشين فضاروزانه، 
ها استفاده  سازي در اشيا و فضا مند يا تعبيههاي كاربردي هوش ها به منظور توسعه و اعمال برنامه آن
  شوند.  مي

ها است. به  هاي منفي طراحي آن ها يكي از جنبه انرژي و منابع مورد نياز براي توليد ريزپردازنده
، تصفيه شدهنرژي تعبيه شده و منابع همانند آب و هواي گفته برخي محققان، هزينه انرژي يا هزينه ا

هاي اطالعاتي  فناوريناشي از  كاراييها بسيار باال بوده و  ندهزفلزات و ساير مواد الزم براي توليد ريزپردا
، هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري. جنبه منفي ديگر فراگير شدن ]15[كند را تضعيف مي و ارتباطي

هاي  دور انداخته شده است. برخي حوزه فناوري اطالعاتهاي  دستگاه 1هاي الكترونيكي جم انبوه زبالهح
گيري ميزان واقعي نياز به  . براي اندازه]16[هاي الكترونيكي هستند قضايي در تالش براي حذف زباله

حليلي ها، تحقيقات بيشتري از قبيل مطالعات ت هاي محيط مربوط به توليد ريزپردازنده انرژي و هزينه
  ها الزم است. جامع چرخه حيات طراحي و توليد ريزپردازنده

سبب توسعه ظرفيت  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريترين داليلي كه  از مهم .2فناوري حسگر
هاي حسگر  هاي صورت گرفته در فناوري انسان در درك و مديريت بهتر محيط شده است، پيشرفت

توان  تر بيان شد. اين بدان معناست كه مي ها پيش اين دستگاهسازي  سازي و كوچك هستند. ديجيتال
هاي مهم  كرد. اين ويژگي از ويژگي تر كه نياز به انرژي كمتري دارند توليد حسگرهاي كوچك

و شده تر  طوالنيها  آنهر چه اين حسگرها انرژي كمتري استفاده كنند، عمر . حسگرهاي محيطي است

                                                 
1- e-Waste 
2- Sensor Technology 
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داشت. برخالف حسگرهاي مورد استفاده كمتر خواهد هاي آنان  طريبا ينياز به سرويس يا جايگزين
ها در فناوري حسگرها عمدتاً براي استفاده در  مبتني بر ماهواره، اين توسعه دور راهبراي سنجش از 

  يا نزديك به آن است.ها  سيارهسطح 
سيم،  بيانداز  راهو  هاي حسگر يا شبكه سيم هاي حسگر بي شبكه .1سيم هاي حسگر بي شبكه

زيست را  اند و شرايط فيزيكي يا شيميايي موجود در محيط حسگرهايي هستند كه در فضا توزيع شده
راي شناسايي اشيا، بو تعامل داشته و فضاها اشيا اين توانند با  موارد ديگر، ميكنند. در برخي  مي پايش

آمده  سيم هاي حسگر بي شبكهاربرد هايي از ك . در ذيل مثال]17[يابي استفاده شوند افراد و غيره و مكان
  است:
هاي كاربردي مربوط به افزايش  براي پايش محيط و برنامه سيم هاي حسگر بي شبكهاستفاده از  -1

هاي كاربرد عبارتند از: كشاورزي،  هاي محيطي. زمينه آوري داده كيفيت و كاهش هزينه جمع
 . ]18[، توليد و ساختزيست، امنيت و ايمني و صنايعي از قبيل معدن مديريت محيط

جهت پايش بهبود بازسازي  استواييسيم در يك جنگل  اي از حسگرهاي بي استفاده از شبكه -2
  .]19[كشاورزي پيشينمراتع جنگل از 

هاي ديجيتالي اشاره دارد كه  هاي كاربردي و سرويس رايانش ابري به برنامه .2رايانش ابري
تعداد بسياري از كامپيوترهاي قدرتمند يعني، قرار دارند (هاي سرور  منحصراً در اينترنت و روي سيستم

تواند در ازاي  اند و تنها از طريق اينترنت قابل دسترسي هستند). ابر مي كه به صورت شبكه در آمده
هايي  و سرويس دور راهادل موجود بر سرورهاي عهاي م هاي عامل كامپيوتر را با سرويس هزينه، سيستم

كامل فناوري اطالعات مشتمل بر امكانات سرور، منابع انساني و كاركردهاي  از قبيل يك دپارتمان
هاي ارتباط با مشتريان، جايگزين كند. اين امر نه تنها  حقوق و دستمزد آنالين، فروش و سرويس

 ،هاي آنالين هاي كاربردي و سرويس دهد. بلكه هزينه خريد برنامه اي را كاهش مي هاي سرمايه هزينه
  .]20[دهد ژي مصرف شده و هزينه انرژي را نيز كاهش ميميزان انر

هاي مبتني بر اينترنت هستند كه به ارائه  هاي اجتماعي سرويس شبكه .3هاي اجتماعي شبكه
ن با ديگر آگذاري  ها پرداخته و كاربران را قادر به انتشار محتواي خود و به اشتراك محتوا و سرويس

از  YouTubeو  Facebook، Twitter، Wikipediaعي از قبيل هاي اجتما سازند. شبكه كاربران مي
هاي  هاي شبكه و منبع صدها هزار برنامه كاربردي هستند. فناورياينترنت هاي  ترين سايت محبوب

ها به منظور  جامعه مدني و دولتهاي  اي توسط افراد، بخش خصوصي، سازمان طور فزاينده اجتماعي به
توانند براي افزايش آگاهي،  ها مي شوند. اين فناوري استفاده مي نفعان تقويت ارتباطات با ذي

                                                 
1- Wireless Sensor Networks 
2- Cloud Computing 
3- Social Networking 
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هاي اجتماعي  ، شبكهعالوه بهدهي عمل و تأثير بر تصميمات سياسي (حمايت) استفاده شوند.  سازمان
تقويت جوامع خبرگي و ها ممكن است باعث  هاي بازخورد عمومي مفيدي هستند. آن سازوكار
هاي مشترك و در نتيجه سبب گسترش همكاري  و دغدغهعاليق ها با  انميان افراد و سازمسازي  شبكه

  و انتقال دانش شوند.
  

 

  هاي جهاني تغييرات اقليمي از افزايش مشاركت محلي در انجمن
 دور راهطريق حضور از 

  

 
 Images source: Copenhagen Sustainable Meetings Coalition, COP15 United Nations :تصاوير منبع

Climate Conference, Copenhagen: Event Sustainability Report (2009). Available from 
http://www.sustainableeventsdenmark.org/assets/2011/11/cop15-event-sustainability_REPORT.pdf.  

  
خصوص تغييرات اقليمي  كه در چارچوب كنوانسيون سازمان ملل متحد در 1در پانزدهمين جلسه كنفرانس احزاب

به عنوان روشي براي  دور راه، حضور از (UNFCCC COP 15)برگزار شد  2009در شهر كپنهاك در سال 
شناخته شد. پروتكل نشست پايدار  جلسه كنفرانس احزابهاي اساسي مربوط به  شخافزايش مشاركت در ب
صادر شد و  COP 15دست آمده در جلسات به  تگيري از تجربيا گذاري و بهره اشتراك كپنهاك به منظور به

  قرار گرفت. توافقدر دوربان نيز مورد  COP 17در كانكون و  COP 16در  دور راهحضور از 
مديريت شفاف، به عنوان  نفعان، عمليات يكپارچه و رهبري و هدايت قوي، رويكردهاي استراتژيك، تعامل با ذي

دور در توانمندسازي افراد بيشتر جهت  و نقش مهم حضور از راهيدار سازمان مشخص شدند اكليدي براي رويداد پ
  مشاركت و پيوستن به اين رويدادها مورد توجه قرار گرفت.

  
  نكات كليدي

ساعت جلسه  250يش از بكه  جلسه كنفرانس احزابكنندگان از سراسر دنيا توانستند در رويدادهاي جانبي  شركت
هاي سفر و  جويي در هزينه طور مجازي شركت كنند. صرفه ر شد بهنخست برگزا 149طي در  دور راهحضور از 

به عنوان مدلي براي برگزاري جلسات به ويژه در زماني كه  دور راهحضور از مزاياي هايي از  مثال ها اعزامكاهش 

                                                 
1- Conference of the Parties (COP) 
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 كنندگان از اقصي نقاط دنيا در جلسات حضور يابند، هستند. مشاركت
  

  مطالعات بيشتر
Copenhagen Sustainable Meetings Coalition, COP 15 United Nations Climate 
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Copenhagen Sustainable Meetings Coalition, Copenhagen Sustainable Meetings Protocol: 
Sharing Best Practice and Leadership Strategies (undated). Available from http://www.mcigroup. 
com/~/media/MCI/Files/MCIPublications/csmp_whitepaper%209.ashx.

  

  زباله الکترونيکی و بازيافت ۲- ۲
ها  هاي اخير رشد مصرف لوازم الكترونيكي از قبيل كامپيوترها و تجهيزات جانبي آن در دهه

طور محسوسي افزايش يافته است.  هاي تلفن همراه و وسايل خانگي به مانند مانيتورها و چاپگرها، گوشي
ون كامپيوتر شخصي داشت در حالي كه در ميلي 5كشور هند در حدود  2006به عنوان مثال در سال 

كنندگان  بود. لوازم الكترونيكي از مصرف كامپيوتر شخصيميليون  14كشور چين داراي  2005سال 
. دارنددر تقاضاي جهاني براي فلزات اي  سهم عمدهعمده بسياري از فلزهاي گرانبها و خاص بوده و 

و ساير  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكي ناشي از هاي الكتروني هاي موجود در زباله متأسفانه داده
هايي  هاي ضعيف و ناكافي بوده و تخمين حجم توليد شده در منطقه نيازمند استفاده از تكنيك دستگاه

  است.
ها  كه بسياري از آنباشند  ميعنصر متفاوت  60لوازم الكترونيكي مدرن مشتمل بر بيش از 

هاي  ترين تركيب از مواد هستند. زباله چاپي، معموالً پيچيده كشي ارزشمند هستند. تابلوهاي سيم
نيز هستند و به همين دليل دولت و بخش خصوصي نيازمند  كسمي و خطرناالكترونيكي داراي عناصر 

ستند. استفاده و توليد مواد سمي يا آوري و دفع ه سازي فرآيندهاي درست براي جمع يافتن و پياده
از  ها يا ديوكسينادغام طال هاي الكترونيكي (به عنوان مثال، جيوه در  الهخطرناك در حين پردازش زب

  ، بايد مورد توجه قرار گيرد.)سوزاندن نامناسب
) 2آوري، ( ) جمع1شود: ( هاي الكترونيكي به سه مرحله اصلي تقسيم مي زنجيره بازيافت زباله

  لز نهايي.) پردازش نهايي براي بازيافت ف3و پيش پردازش و (اوراق كردن 
هاي الكترونيكي از آن جهت حائز اهميت است كه ميزان مواد قابل بازيافت را  آوري زباله جمع -1

بسيار ، رهاسازي كنترل نشده يا مديريت نامناسب باعث انتشار گازهاي عالوه بهكند،  تحليل مي
ترويج بنابراين زيست دارند.  كه تأثيرات شديدي بر سالمتي افراد و محيطشوند  ميخطرناك 
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ار گازهاي خطرناك، شتواند سبب كاهش انت هاي الكترونيكي مي آوري تخصصي زباله جمع
كاهش حجم زباله و استفاده از آن به عنوان منبعي از مواد مشابه مورد استفاده در توليد 

 شود. هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
ارزش از يكديگر پيش از فرآيندهاي  بااجزاي و پيش پردازش به منظور آزادسازي باز كردن  -2

با استفاده از  .گيرد سازي يا دفع مواد خطرناك صورت مي بازيافت نهايي و حذف ايمن و ذخيره
بازيافت كرد. بردهاي مدار موجود مس را ها كبالت، نيكل و  توان از باطري ميامكانات اختصاصي 

سرب همچون اص و با ارزش، داراي فلزهاي خ و ارتباطات فناوري اطالعاتدر تجهيزات 
از مانع دستي بردهاي مدار باز كردن هاي حريق حاوي رزين هستند.  انداز به تأخيرها) و  (لحيم

هاي مناسب در فناوري و تنظيم  گذاري . با سرمايهشدها و خاص خواهد  بين رفتن فلزات گران
هاي نيروي  وانند با هزينهت گذر مي قوانين به منظور برقراري ايمني، كشورهاي در حال توسعه و

 پيش پردازش را ارائه دهند.خدمات كار كمتر 
هاي الكترونيكي و بازيافت مواد قابل بازيافت از قبيل  دفع مواد شيميايي و خطرناك زباله -3

هاي  فناوريوري آ هاي خاص است. پس از جمع ، پالديوم و طال نيازمند فناوريحسآلومينيوم، 
هاي الكترونيكي در اقتصاد و دفع  به منظور حفظ عناصر ارزشمند زباله ، بايداطالعاتي و ارتباطي

بايد به صورت زيست،  خطرناك جهت پيشگيري از به خطر افتادن سالمتي افراد و محيطاجزاي 
 ها را بازيافت كرد. كارآمد آن

به  تواند منجر جهت بازيابي فلزهاي موجود در كامپيوترهاي قديمي ميعمليات بازيافت كارآمد 
و پااليش فلزات گرانبها و خاص  ب، ذوتغليطاي ناشي از استخراج معدن،  كاهش انتشار گازهاي گلخانه

كمتري نياز دارد. براي كسب اطالعات شود و در مقايسه با استخراج سنگ معدن از طبيعت، انرژي 
بخصوص  1تحدزيست سازمان ملل م هاي الكترونيكي به برنامه محيط بيشتر در خصوص بازيافت زباله

  ) مراجعه كنيد.2001هاي الكترونيكي تا منابع ( زبالهبررسي بازيافت از 
  

  رايانش سبز ۳-۲
هاي اطالعاتي  فناوريرايانش سبز اشاره به رويكردي جامع جهت پرداختن به تأثيرات محيطي 

و صنايع به منظور توسعه پايداري است  فناوري اطالعاتدارد. رايانش سبز مشاركت بخش  و ارتباطي
زيست در تالش براي دستيابي به آن  حداقل اثرگذاري بر محيط و ودها براي بقاي اقتصادي خ كه آن

  هستند.
  

                                                 
1- United Nations Environment Programme (UNEP) 
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  در هند WEEEپروژه بازيافت 
  

  
 . WEEE Recycleسايت وبمنبع تصوير: 

 
. سياست اند هاي مديريت مواد زائد در هند شناخته شده در سياست اي هاي الكترونيكي به عنوان چالش عمده زباله
) بر نياز به بازيافت و استفاده مجدد از هرگونه مواد به منظور كاهش ضايعات و 2006( 1زيست ملي هند طمحي

هاي بازيافت در برخي شهرهاي پر  استخراج عناصر ارزشمند مانند فلزاتي از قبيل طال و مس تأكيد دارد. فعاليت
هاي كوچك و  شوند. سازمان ميهاي كوچك و متوسط در بخش غيررسمي انجام  جمعيت هند توسط سازمان

هاي خطرناك و  اي از تكنيك طور گسترده متوسط به دليل فقدان يا اندك بودن قوانين در بخش غيررسمي، به
  كنند. هاي الكترونيكي استفاده مي زبالهكننده براي بازيافت  آلوده

آوري  سازي يك سيستم جمع ينهشركاي اروپايي به منظور نهاد و اي با مشاركت هند پروژه WEEEپروژه بازيافت 
زيست و با مشاركت  هاي سازگار با محيط هاي الكترونيكي با استفاده از تكنيك بندي بازيافت زباله و كانال
، پونه و بنگلور) هتكشهر (دهلي، كل 4هاي كوچك و متوسط بخش غيررسمي است. اين پروژه روي  سازمان

هاي سازگار با  ام آن با استفاده از استانداردها و شيوهمتمركز است و كارگران بخش غيررسمي براي انج
  اند. دهي و آموزش ديده شده زيست، سازمان محيط

حوالت تالمللي و جديدترين  در اين پروژه، يك تيم تحقيق و توسعه به منظور تضمين پيروي از استانداردهاي بين
ليت دارد. هدف تيم تحقيق و توسعه اتخاذ يا انطباق هاي الكترونيكي، فعا هاي بازيافت زباله ها و تكنيك در فناوري
در بازيافت،  كاراييهاي خاص ضايعات، افزايش  ريانجزيست براي  هاي بازيافت سازگار با محيط با تكنيك

طور  تر به ويژه براي اقالمي كه به ايمن ياستانداردسازي محصول بازيافت و توسعه محصوالت سبز براي بازيافت
  شوند، است. مي گسترده بازيافت

                                                 
1- India's National Environment Policy 
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  نكات كليدي
  هاي الكترونيكي را به يك معضل  ، بازيافت زبالهفناوري اطالعاتهاي كاربردي و صنايع  برنامهترويج

 كند. اجتماعي تبديل مي
 سازماني جذاب براي بخش غيررسمي است.   فشردهو   سختهاي الكترونيكي يك فعاليت  بازيافت زباله

 زيست و ايمن بايد تقويت يابد. هاي سازگار با محيط از شيوه هاي الزم براي استفاده ظرفيت
  دهد. رواجهاي بازيافت را بهبود بخشيده و محصوالت سبز را  بايد تكنيكتحقيق و توسعه  

  
  مطالعات بيشتر

WEEE Recycle website, http://www.weeerecycle.in/index.php.  
Contact: Advisory Services in Environmental Management, GIZ,  
contact@asemindia.com. 

  
) بيانگر مصرف برق، مواد خام، مواد دورريزيحيات يك كامپيوتر (از توليد تا  مرحله از هر

شيميايي و آب است. هر مرحله سبب توليد ضايعات خطرناك شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
پايدار كامپيوترها، دورريزي . رايانش سبز طراحي، توليد، كاربرد و ]21[دهد ميانتشار كربن را افزايش 

  كند. سازي و ...) را تضمين مي هاي ذخيره (مانيتورها، چاپگرها، دستگاهمرتبط هاي  سرورها و دستگاه
  

  
   2-1شكل 

 San Murugesan, “Harnessing Green IT: Principles and Practices”, IEEE IT Professional, January-February منبع:
2008, p. 27. Available from http://www.sis.pitt.edu/~dtipper/2011/GreenPaper.pdf.  
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مرحله تشكيل شده چهار از  فناوري اطالعاتاين رويكرد براي پوشش دادن اثرات محيطي 
  است:

 جه دارد.انرژي و حداقل اثرات بر محيط تو كاراييطراحي كه به  -طراحي سبز -1
د يا نكه حداقل اثرات محيطي را دار هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريتوليد  -توليد سبز -2

جهاني براي بايگاني يك  EPEAT (http://www.epeat.net)فاقد اثر محيطي هستند. 
 EPEATتوانند محصوالت خود را در  وسايل الكترونيكي سبزتر است. توليدكنندگان مي

اند، اثرات محيطي را در طول چرخه  ثبت شدهبايگاني كه در اين ثبت كنند. محصوالتي 
در توليد، عمليات سموم اند. اين امر شامل كاهش استفاده از  توليد خود كاهش داده
كشوري است زيرا شناسايي  EPEATتر است. ثبت محصول در  كارآمدتر و بازيافت آسان

كشورهاي استراليا،  2012سال  محصول و عملكرد محيطي بر  اساس مكان متغير است. از
 EPEATآسيا و اقيانوسيه در سيستم  هاي چين، ژاپن، نيوزيلند، سنگاپور و تايوان از قاره

 قرار دارند.
 :ها عبارتند از دهند. اين روش هايي كه مصرف انرژي را كاهش مي روش -استفاده سبز -3

 ENERGYكامپيوتر.  هاي انرژي مانيتور خاموش كردن كامپيوترها و استفاده از محافظ

STAR المللي براي محصوالت كارآمد از نظر انرژي است. محصوالتي كه  يك استاندارد بين
كاربرد خود انرژي كمتري سراسر حيات در  ،هستند ENERGY STARداراي تأييديه 

. استفاده سبز شامل بازسازي كامپيوترهاي قديمي از طريق ارتقا ]22[مصرف خواهند كرد
تر  يك مدل قديمي يها و ترويج استفاده مجدد از طريق اهدا قطعات آنيا نگهداري 

 شود. ) كه خواهان استفاده از آن هستند، نيز ميها كامپيوتر به افرادي (افراد يا سازمان
هاي تخصصي مديريت  مناسب لوازم الكترونيكي در سيستم دورريزي ترويج -سبزدورريزي  -4

مواد خام  فتيزات الكترونيكي ناخواسته از طريق بازياهاي الكترونيكي و بازيافت تجه زباله
انگستان داراي قوانيني است كه  و ارتباطات فناوري اطالعاتقابل استفاده از اجزاي 

توانند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرند (رجوع شود به  مي
http://www.netregs.gov.uk/netregs/legislation/380525/473094/? lang=e.( 

  
  مراكز داده
هاي كامپيوتري و عناصر مربوطه از  داده امكاناتي هستند كه براي مقيم ساختن سيستممراكز 
 منابعطور كلي مراكز داده شامل  روند. به سازي به كار مي دور و ذخيره هاي ارتباط از راه قبيل سيستم

 محيطي (به عنوان مثال، تهويه هواهاي  تغذيه برق اضافي يا پشتيبان، ارتباطات اطالعاتي اضافي، كنترل
گرچه مصرف انرژي الكتريكي مراكز داده . ]23[هاي ايمني هستند خاموش كردن آتش) و دستگاه و
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ها را براي سبز بودن طراحي و توليد كرد. دو منبع اصلي مصرف برق  توان آن بسيار زياد است اما مي
قرار گرفتن  .دستيابي به اوج عملكردبراي سازي  ك) خن2) عمليات معمولي و (1مراكز داده عبارتند از: (

هاي فسيلي جهت توليد انرژي الكتريكي سبب آزادسازي  هاي وابسته به سوخت مراكز داده در مكان
شود. بنابراين، رايانش سبز به معناي قرارگيري مراكز داده در  مي اكسيدكربن ديمقدار زيادي 

جديدپذير يا غيرآالينده يا بر منابع انرژي كه كربن آزاد هايي است كه تنها بر منابع انرژي ت مكان
كنند، متكي هستند. مراكز داده ممكن است در آب و هوايي واقع شوند كه هوا براي خنك كردن  نمي

كنند  كشورها خود را به عنوان بازاري براي مراكز داده معرفي مي يسرورها به قدر كافي سرد است. برخ
بي به انرژي تجديدپذير فراوان و نسبتاً ارزان براي عمليات مراكز داده يا آب و ها امكان دستيا زيرا آن

  سازند. فراهم ميرا تر  هواي خنك
  

  مالحظات سياسی ۲- ۴
متفاوت  يو تجارت الكترونيك يهاي كاربردي دولت الكترونيك گيري تأثير برنامه ارزيابي و اندازه -1

و  ياز معيارهاي ارائه خدمات دولت الكترونيكجويي در انرژي بايد يكي  زيست. صرفه محيط در
و بر اساس سهولت و در دسترس بودن  ينيمه شهري و روستايمناطق ، يتجارت الكترونيك

 نفعان احتمالي هستند. از ذيدولتي ها و ادارات  دستيابي به اينترنت باشد. مدارس، بيمارستان
آزاد شده)، ميزان فلزات سنگين و مواد  گيري ميزان انتشار كربن (مقدار كربن ارزيابي و اندازه -2

استاندارد كامپيوترها و معيار حيات هاي مصرف انرژي براي  خطرناك استفاده شده و هزينه
هاي دراز مدت انرژي كامپيوترهاي  توسط دولت. هزينه هادادن اين امر براي خريد كامپيوتر

 ها در وهله نخست را تضمين نكند. تر ممكن اكتساب آن قديمي
هاي اطالعاتي  فناوريانرژي  كاراييوسعه استانداردهاي ملي براي ارزيابي كشورهاي عضو اكو و ت -3

 كربن، سم و مصرف انرژي باشند.اثر . اين استانداردها ممكن است شامل و ارتباطي
هاي  فرم ها و پلت دورريزي ريزپردازندههاي مربوط به استفاده و  ها و مشوق سياستتدوين  -4

هايي براي تقويت اين  و ناكارآمد از نظر مصرف انرژي و توسعه قابليتقديمي رايانشي 
 .ها سياست

مراكز داده و زيرساخت  2020رود كه تا سال  اي ميزبان براي رايانش ابري. انتظار مي مراكز داده -5
ميليون  623كيلو وات ساعت انرژي (در مقايسه با ميليارد  2دور تقريباً به  ارتباطات از راه

 اكسيدكربن ديتن متريك گاز  257نياز خواهند داشت و مراكز سرور و داده ساالنه  امروزي)
اي از انرژي گرمايي زمين هستند و  توليد خواهند كرد. كشورهايي كه داراي منابع قابل مالحظه

توانند اين موضوع را فرصتي براي معرفي  ها اندك است، مي در آن سيدكربناك ديانتشار گاز 
 مقصد مراكز داده سبز در نظر گيرند. خود به عنوان
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هاي مديريت جهت  ها و روش سازي فناوري گيري از كمك ديگر كشورها در ايمن به منظور بهره -6
 ها توجه داشته باشيد. بحثها و  كاهش تغييرات اقليمي به فرصت

 سياستاثرات محيطي در طول چرخه حيات محصوالت، مواد و فرآيندها، يك پرداختن به براي  -7
 و مديريت ضروري است. فناوري اطالعاتكپارچه ضايعات ي

هاي الكترونيكي، بازيافت و بازيابي مواد خام دست دوم را  زبالهآوري  ها در جمع گذاري سرمايه -8
 افزايش دهيد.

ها را براي  هستند كه آن هايي سياستبه سمت رايانش سبز حركت كنيد. كشورها نيازمند وضع  -9
هاي  انتقال آماده سازد. به عنوان مثال، مطالعه تجربيات فني و سياستمندي از مزاياي اين  بهره

  سازي كردند. ال را پيادهنتقموجود در ديگر كشورها كه اين ا
  

  فعاليت
توانيد از موارد زير استفاده  جويي انرژي تهيه و آن را به همكارانتان نشان دهيد. مي صرفهدر خصوص ليستي  چك
  كنيد:
 رفي مانيتور استفاده كنيد.صبراي كمينه كردن انرژي ممايش ن محافظ صفحهاز يك  -1
 ، كامپيوتر خود را خاموش كنيد.ناهاريك جلسه طوالني يا  هپيش از رفتن ب -2
 پيش از رفتن به منزل كليه كامپيوترها، مانيتورها، چاپگرها، دستگاه كپي و اسكنرها را خاموش كنيد. -3
هستند، از فعال جويي برق  امكان صرفههاي كپي داراي  در صورتي كه كامپيوترها، چاپگرها و دستگاه -4

 ها مطمئن شويد. بودن آن
 ، تجهيزاتي خريداري كنيد كه داراي اين ويژگي هستند.عدياگر اينگونه نيست، در خريد ب -5
 قبل از چاپ يك سند با دقت فكر كنيد كه -6

 د.توانيد در كامپيوتر خود آن را مطالعه كني آيا چاپ آن ضروري است يا مي 
 جويي كنيد. توانيد در هر دو طرف (پشت و رو) برگه چاپ بگيريد و در مصرف كاغذ صرفه آيا مي 

  ها ذكر شده است: جويي انرژي براي سازمان در زير چند مرجع براي كمك به صرفه
1- Better Business Guide to Energy Saving – http://www.carbontrust.com/ 

media/31675/ctv034_better_business_guide_to_energy_saving.pdf.  
2- Sustainable Office Checklist, New South Wales, Australia – http://www. 

environment.nsw.gov.au/resources/government/100051SusChklist.pdf.  
3- Ohio University Energy Saving Tips – http://www.ohio.edu/facilities/recycle/ erecycling.htm. 

 
  
  



 

  ومسفصل 
فناوري اطالعات و هاي كاربردي  برنامه

  براي انطباق با تغييرات اقليمي ارتباطات
  

 اهداف فصل:
جهت انطباق با شرايط اقليمي كه  اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي كاربردي  هايي از برنامه در اين فصل مثال

  سبب
 زيست تقويت درك از محيط -1
 هت سازگاري با تغييرات اقليمي وها ج كمك به افراد، جوامع و سازمان -2
 زيست و تغييرات اقليمي افزايش ظرفيت براي انطباق با محيط -3

 شوند، ارائه گرديده است. مي
  

رساني و تقويت فرآيندها براي تدوين  داراي پتانسيل اطالع هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
ها،  ات اقليمي كه توسط دولتگيري جهت دستيابي به اهداف انطباق با تغيير ها و تصميم سياست
اند، است. در اين فصل برخي نظرات پيرامون داليل اهميت اين اهداف و  ها و جوامع تعيين شده بخش

  شود. ها ارائه مي نحوه اعمال فناوري جهت دستيابي به آن
  

  چرا بايد با تغييرات اقليمی خود را انطباق دهيم؟ ۳- ۱
ها و افراد است. اطالعات موجود درباره اين  الگوريتم رويي آور تغييرات اقليمي داراي اثرات زيان

  :]24[ها ذكر شده است اثرات براي نواحي عظيمي عموميت دارد. در زير برخي از اين يافته
ها نفر ساالنه به دليل افزايش سطح دريا در معرض سيل قرار خواهند  ميليون 2080تا دهه  -1

ند بود. در هو انبوه آسيا و آفريقا خوا داشت. بيشترين تعداد سيل در دلتاهاي پست
 پذيرتر هستند. هاي كوچك آسيب كه جزيره حالي

هاي يخي نقشي حياتي در ميزبان آب تازه در  هاي طبيعي و قله ها، يخچال برف كوه -2
ها در  هاي طبيعي و كاهش برف كوه از دست رفتن گسترده پخچال .كنند دسترس ايفا مي
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ب تسريع كاهش ميزبان آب در دسترس، نيروي محركه سب 21در قرن  ،هاي اخير دهه
ها (به عنوان  هاي آب ناشي از ذوب شدن برف رشته كوه مولد برق و تغييرات فصلي جريان

) در مناطقي كه يك ششم جمعيت جهان در آنجا زندگي رمثال هندوكش، هيماليا و آند
 كنند، خواهد شد. مي

هاي جغرافيايي باالتر و در  رن در عرضدرصد تا اواسط ق 40الي  10جريان سطحي تا  -3
برخي نواحي گرمسيري مرطوب از قبيل مناطق پر جمعيت در آسياي شرقي و جنوب 

هاي جغرافيايي مياني و مناطق گرمسيري خشك به  درصد در عرض 30الي  10شرقي و تا 
 هاي باالتر تبخير افزايش خواهد يافت. دليل افزايش ميزبان بارندگي و نرخ

ميزان آب تازه در دسترس در آسياي مركزي، جنوبي و جنوب شرقي به  2050تا دهه  -4
 ها افزايش خواهد يافت. ويژه در حوزه آبگير رودخانه

ها و  هاي اسهالي به دليل سيل هاي بومي و مرگ و مير ناشي از بيماري بيماري -5
زايش ها در آسياي شرقي، جنوبي و جنوب شرقي به دليل تغيير در چرخه آب اف خشكسالي

  خواهد يافت.
  

  
  3-1شكل 

-IDRC, “Show and Tell: Plotting Climate Change Hot Spots” (2009). Available from http://www.idrc.ca/eepsea/ev-148556منبع: 

201- 1-DO_TOPIC.html  
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در جزاير كوچك مناطق در حال توسعه، به عنوان نمونه، اقيانوس آرام جنوبي، جزاير تيمور و 
  بيني شده به شرح زير است: مالديو اثرات پيش

و ساير خطرهاي فرسايش رود كه طغيان رود، موج طوفان،  با باال آمدن سطح دريا انتظار مي -1
گي جوامع ها و امكاناتي كه از زند هاي حياتي، شهرك زيرساختبنابراين  ،ساحلي تشديد يابد
 كنند در معرض تهديد خواهند بود. جزيره پشتيباني مي

ها، بر منابع محلي تأثير  وخامت اوضاع به عنوان مثال از طريق فرسايش سواحل و نابودي مرجان -2
 خواهد گذاشت.

تغييرات اقليمي سبب كاهش منابع آبي سيار از جزاير كوچك خواهد شد  ،در اواسط قرن -3
 كم بارش قادر به پاسخگويي به تقاضا نخواهند بود.اي  اي كه در دوره گونه به

هاي جغرافيايي باال و  هاي غيربومي به ويژه به جزاير واقع در عرض باالتر، گونه در دماهاي -4
  متوسط حمله خواهند كرد.

ريزي و  هاي مختلف جهت برنامه هاي محلي و براي بخش اطالعات ارائه شده در زمينه
كرات گيري مذا . بنابراين، توسعه فرآيندي براي شكل]25[گيري به قدر كافي تخصصي نيستند تصميم

پذير جهت شناسايي اثرات بالقوه تغييرات  هاي آسيب ميان دانشمندان آب و هوا و جوامع محلي يا بخش
هاي خاص، مهم است. اين گام اوليه براي تلفيق  زندگي و رفاه اماكن و متعاقباً در بخش روياقليمي 

  ريزي محلي يا بخشي ضروري است. انطباق با تغييرات اقليمي در برنامه
ها خواهند  نيز خواهد داشت. مثالً با گرم شدن نواحي سرد آن يات اقليمي تأثيرات مثبتتغيير

و  اثرات مثبت بيني كنند، توسعه دهند. پايش و پيش توانست نوع محصوالتي را كه كشت و صادر مي
  ها به نفع كشورها نيز شكلي از انطباق با تغييرات اقليمي است. ريزي براي استفاده از آن برنامه

ها  مختلفي براي انطباق بخش اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي كاربردي  برنامه 3-1در جدول 
  نشان داده شده است.

  
  اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي كاربردي  انطباق با تغييرات اقليمي و برنامه 3-1جدول 

  هاي انطباق سنجههايي از  نمونه  پذير هاي آسيب بخش
هاي  امهبرناز اي  نواحي نمونه

اطالعات و   فناوريكاربردي 
  ارتباطات

  منابع آبي

مديريت و استفاده بهتر از ذخيره  -1
آبي جهت انطباق با تغييرات موجود 
در ميزان در دسترس بودن آب و 

 كيفيت آن

هايي براي پايش رطوبت حسگر -1
خاك، جريان آب موجود در 

  ها و بارندگي ها و رودخانه مسيل
حسگرهايي براي پايش كيفيت  -2
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  آب (خاك، آلودگي و نمك)  هاي مربوط به آب اصالح سياست -2

امنيت كشاورزي و 
  غذايي

توسعه محصوالت مقاوم به سيل،  -1
  خشكسالي، سرما و گرما

تنوع محصوالت بر اساس تغييرات  -2
  بيني شده در آب و هوا پيش

 خدماتسنجش از راه دور و  -1
 خدماتحسگر جهت شناسايي 

  رش سازگارشت و پروك
براي  سيم هاي حسگر بي شبكه -2

پايش خشكسالي، كنترل آبياري و 
مواد مغذي وضعيت  پايش آب و

  محصوالت و غيره

  سالمت افراد

يافته هاي جديد يا بهبود  بيماري -1
  نظارت بر ناقل يا 
 خدماتبهبود در استفاده از  -2

هشداردهنده توسط بخش بهداشت و 
  سالمت

ردي آنالين براي هاي كارب برنامه -1
بازخوردهاي عمومي در خصوص 

  ها بيماري
 1اطالعاتي جغرافيايي خدمات -2

و شيوع جهت تحليل وقوع امراض، 
  اثرات تغييرات اقليمي

  ها سيستمواك

ها و نواحي  ايجاد پارك -1
  شده حفاظت

  ها و تنوع زيستي پايش گونه -2
پذيري  ارزيابي ميزان آسيب -3

  ها اكوسيستم
تر  ريزي براي استفاده مناسب برنامه -4

بندي براي  از زمين و منطقه
  سازي تغييرات در آب و هوا يكپارچه

اقدامات سياسي حفاظتي در برابر  -5
  اثرات تغييرات اقليمي

  سنجش از راه دور براي: -1
 هاي  گيري پوشش اندازه

 جنگلي
 ها پيگيري سالمت جنگل 
 هاي  ثبت و پيگيري بيماري

و شناسي  گياهي، آسيب
  هاي مسري بيماري

 اطالعات جغرافيايي خدمات -2
هاي  سازي مجموعه جهت يكپارچه

هاي كاربردي  اطالعاتي و برنامه داده
  ريزي كاربري زمين برنامه

  ريسك باليامديريت 

بهبود در پايش و هشدار اوليه  -1
  خطرهاي مربوط به آب و هوا

اقدامات سياسي براي  -2
به سازي اطالعات مربوط  يكپارچه

پذيري و ميزان  مدلسازي آسيب -1
ريسك متغير قرارگيري در معرض 

  ي ناشي از تغييرات اقليميباليا
جامع هشدار زود  خدماتتوسعه  -2

                                                 
1- Geographic Information System  
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انطباق با تغييرات اقليمي در 
    1مديريت ريسك باليا ريزي برنامه

هنگام در برابر خطرهاي تغييرات 
  فناوري: 9اقليمي (به ماژول 

براي مديريت  اتاطالعات و ارتباط
  مراجعه كنيد) ريسك باليا

  

  تسهيل مشاهده تغييرات اقليمی ۳- ۲
ها درباره آب و هوا  داده آوري جمعتواند ظرفيت كشورها را در  فناوري اطالعات و ارتباطات مي

ها براي توصيف آب و هوا (كه بر  (دما، رطوبت، بارش باران و برف) و سطوح دريا تقويت كند. اين داده
هاي  ساله دما، رطوبت و بارندگي است) و سطوح محلي دريا مهم هستند. داده 30س ميانگين اسا

 آوري جمعهاي  شده از طريق ابزارهاي خودكار قابل تركيب با ركوردهاي تاريخي، روش آوري جمع
  دستي هستند.
تغييرات  براي مشاهده اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي كاربردي  هايي از كاربرد برنامه نمونه

  :عبارتند ازاقليمي 
هاي آب و هوايي  و قابليت اطمينان دادهكثرت برخي مؤسسات ملي هواشناسي به منظور بهبود  -1

 كنند. گذاري مي هاي هواشناسي خودكار سرمايه ايستگاه روي
سنجش از راه دور به مدلسازي آب و هواي جهان و مناطق گوناگون از طريق پايش باران با  -2

 كند. ادار كمك مياستفاده از ر
سنج خاص نيز كمك  هاي ارتفاع دور به پايش سطوح دريا با استفاده از ماهواره سنجش از راه  -3

  كند. مي
  

 

 هاي جهاني گيري بارش اندازه

ها  ها به دليل توانايي آن پذير ساختن انطباق با تغييرات اقليمي مهم است. ماهوارهگيري بارندگي براي امكان اندازه
و  2توانند نقش مهمي در اين راستا ايفا كنند. آژانس اكتشافات فضايي ژاپن هاي بزرگي از جو مي بخش در اسكن

گيري بارندگي در جهان به منظور  آمريكا در راستاي پايش و اندازه 3هوانورديمديريت فضايي سازمان ملي 
  ند.ا ها تالش كرده پشتيباني تحقيقات مربوط به تغييرات اقليمي و ساير زمينه

  
  

                                                 
1- Disaster Risk Management (DRM) 
2- Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 
3- National Aeronauties and Space Administration (NASA) 
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  نكات كليدي
 گيري بارندگي براي توسعه اقدامات انطباق با تغييرات اقليمي مهم است. اندازه 

 توانند بسيار مؤثر باشند. راستا مي ها در اين ها به دليل دسترسي جهاني آن ماهواره 
  

  مطالعات بيشتر
JAXA, “Global Precipitation Measurement”,  
http://www.jaxa.jp/projects/sat/gpm/index_e.html.  
 

 
 .http://www.jaxa.jp/projects/sat/gpm/index_e.htmlمنبع تصاوير: 

 
  

  مدلسازی تغييرات اقليمی ۳-۳
گيري در خصوص تغييرات اقليمي، تعيين و  هاي موجود در تحقيقات و تصميم يكي از چالش

ه ويژه در مقياس محلي و براي بيني تغييرات اقليمي ب هاي مربوط به پيش مديريت مناسب عدم قطعيت
پارامترهايي (از قبيل بارندگي) كه به سادگي قابل مدلسازي نيستند، است. به منظور تضمين قدرت 

آب و هوا در  احتماليتصميمات مربوط به انطباق در شرايط نامشخص آينده، توجه به حدود شرايط 
استفاده از  هايي را غالباً با شها و رو آينده مهم است. انجمن دانشمندان هواشناسي، تكنيك

اند.  هاي آب و هوايي و سناريوهاي انتشار توسعه داده اي از مدل براي انجام مجموعه ،ابركامپيوترها
هاي معمولي براي  تاپ مجموعه ديگري از مدلسازي با استفاده از ابركامپيوترها يا حتي لپ 1سازي كوچك

  اي محلي است. كشور يا ناحيهبهبود سطح جزييات مورد نياز در مقياس يك 
  
  

                                                 
1- Downscalling 
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 نپالپورتال آب و هوايي 

  

  
  .1مركز آمادگي در برابر باليا منبع تصاوير:

  
 سازي كوچكهاي آب و هوا و  سازي داده اي در خصوص ديجيتال پروژه نپالشناسي و هواشناسي  دپارتمان آب

ها در دست  هاي فشار در سطح بخش ها و تحليل مندي از توسعه سياست بيني آب و هوا به منظور بهره پيش
و  نپالهاي هواشناسي تاريخي در  ها، كنترل كيفيت و دستيابي به داده سازي داده داشت. اين پروژه از ديجيتال

  كرد. پشتيباني مي نپالهاي آتي تغييرات اقليمي در  بيني پيش سازي كوچك
قابل  (http://www.dhm.np/dpc) نپالهاي آب و هوايي  بيني شده در پورتال داده هاي تاريخي و پيش داده

هاي قابل چاپ، نمودارهاي زماني،  توانند محصوالت اطالعاتي متنوعي از قبيل نقشه كاربران مي مشاهده هستند.
هاي  اي، گزينه وجوهاي منعطف داده ها، پرس ها، پااليش داده ها، مقايسه و تجميع داده ها و خريد آن دانلود داده

  هاي رصد، توليد كنند. عدد اختصاري رنگي و اطالعاتي در خصوص ايستگاهمت
  

  نكات كليدي
 اي حياتي در توسعه اقدامات مناسب انطباقي است. بيني تغييرات اقليمي مرحله پيش سازي كوچك 
 هاي آب و  هاي تاريخي و مدلسازي كامپيوتري آب و هوا براي توسعه نقشه سازي داده ابزارهاي ديجيتال

  ريزي اقدامات انطباقي مهم هستند. ايي آتي جهت استفاده در برنامههو
  

  اطالعات تماس
dg@dhm.gov.np or http://dhm.gov.np/whoiswho.  
 
Dr. Senaka Basnayake, Senior Climatologist, Asian Disaster Preparedness Center,  
senaka_basnayake@adpc.net. 

                                                 
1-Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 
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  پذير های آسيب رات اقليمی در بخشتسهيل انطباق با تغيي ۳-۴
در برابر اثرات تغييرات  1هيئت بين دولتي در مورد تغييرات اقليميها به تشخيص  برخي بخش

پذيرتر  آسيب مديريت ريسك بالياها و  اقليمي از قبيل آب، بهداشت، كشاورزي، سواحل، اكوسيستم
  مراحل است: اين هستند. انطباق شامل

 ري يك بخشپذي تحليل داليل آسيب -1
 انداز انطباق اهداف يا چشم رويتوافق  -2
ها و  سازي اين گزينه هاي پياده قابل اتخاذ، توسعه استراتژيمتفاوت هاي  شناسايي گزينه -3

 ها بندي آن اولويت
هاي انجمن  رساني ها با توجه به بهنگام سازي اقدامات انطباق انتخابي، پايش منظم پروژه پياده -4

 دانشمندان هواشناسي 
ها  سازي عدم تطابق از طريق متمركز ساختن پروژه به منظور كمينهريسك زارهاي نمايش اب

در خصوص را اند (مطالعه موردي زير  پذيري و افزايش ظرفيت انطباق توسعه يافته كاهش آسيب روي
CRiSTAL .(مشاهده كنيد  

  

 

CRiSTAL  مبتني بر جامعهريسك ابزار نمايش  
سازي انطباق با تغييرات اقليمي و كاهش براي يكپارچهCRiSTAL2توانند از ابزارژه ميريزان و مديران پرو برنامه
ها، تقويت  ها اكثراً با هدف تجديد حيات اكوسيستم هاي در سطح جامعه استفاده كنند. اين پروژه در پروژه ريسك
نشينان صورت  جنگلماهيگيران و  ،كشاورزانمعيشت سازي  هاي محلي براي مديريت ريسك و متنوع ظرفيت

سازي عدم انطباق از طريق  يك برنامه صفحه گسترده، با كاربرد نسبتاً آسان براي كمينه CRiSTALگيرند.  مي
ها و  پذيري از آن هاي اقليمي و تأثير پذيري ها با آسيب ارائه اطالعات منجسم در خصوص نحوه ارتباط پروژه

هاي جنسيتي،  گروههاي متعدد و با مشاركت  عات ضروري مشاورهاطال آوري جمعهاي انطباقي است. براي  توانايي
 آوري جمعتوان براي  مي CRiSTALاجتماعي مختلف بايد صورت گيرد. از دفترچه راهنماي كاربر اقتصادي 

  هاي ورودي استفاده كرد. داده
  

  نكات كليدي
  از قبيل  اطالعات و ارتباطات  فناوريابزارهايCRiSTAL شوند كه توجه  ايي ميه سبب تسهيل روش

هايي كه در سطح جوامع در حال توسعه صورت  را در پروژهريسك به انطباق با تغييرات اقليمي و كاهش 
 كنند. گيرند، تضمين مي مي

                                                 
1- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
2- Community-Based Risk Screening Tool Adaptation and Livelihoods 
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 اي  هاي در سطح ملي و منطقه هايي از پروژهاند مثالهايي كه با استفاده از اين روش توسعه يافته پروژه
  هستند.

  

  
  http://www.iisd.org/cristaltool: منبع تصوير

 
  مطالعات بيشتر

CRiSTAL website, http://www.iisd.org/cristaltool.
  

IPCC Fourth Assessment Report  26[گذارد هاي مختلف مي بخش رويچهار تأثير زير را[:  
وص ها در خص رود كه تغيرات اقليمي سبب افزايش نگراني انتظار مي تغييرات اقليمي و آب.

هاي طبيعي يا بارش برف كاسته شود،  رود از حجم يخچال منابع آبي شود. در نواحي كه انتظار مي
ميزبان آب تازه در دسترس به همراه پتانسيل نيروي محركه مولد برق كاهش خواهد يافت. تعداد 

هاي متعددي از قبيل كشاورزي، موجودي  نواحي در معرض خشكسالي افزايش خواهد يافت و بخش
رود  آب، توليد انرژي و بهداشت را تحت تأثير خواهد گذاشت در اواسط قرن، در نواحي كه انتظار مي

هاي  درصد در عرض 40الي  110ميزان بارندگي افزايش يابد، جريان سطحي با ضريب بااليي تا 
 جغرافيايي باالتر و در برخي نواحي گرمسيري شامل مناطق پر جمعيت آسياي شرقي و جنوب شرقي

هايي براي جامعه، زيرساخت  يابد. اين امر در آينده سبب افزايش خطر سيل و ايجاد چالش افزايش مي
تأثيرات آب  رويريزي براي اين اثرات نيازمند مطالعات متمركز  فيزيكي و كيفيت آب خواهد شد. برنامه

 رويرات چشمگيري اي نزديك تأثي و هوا به منظور تعيين آن است كه آيا تغييرات اقليمي در آينده
ميزبان آب در دسترس و كيفيت آب خواهد داشت و آيا دولت و امكانات موجود در خصوص آب قادر به 

  تأمين نيازهاي شهروندي در سطوح مطلوب از قابليت اطمينان و قابليت تأمين خواهند بود.
پايين  درصد باال و 50نواحي واقع در  تغييرات اقليمي، كشاورزي و ايمني مواد غذايي.

خواهند بود و  C°3-1وري برخي محصوالن و دماي ميانگين، محلي تا  خط استوا داراي افزايش در بهره
هاي جغرافيايي  وري افزايش يابد. در عرض البته ممكن است با افزايش بيشتر دماي ميانگين محلي، بهره
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حتي براي افزايش اندك ت وري محصوال هاي خشك و نواحي گرمسيري، بهره تر به ويژه در فصل پايين
افزايش خواهد يافت و ممكن است خطر گرسنگي را گراد  درجه سنتي 2تا  1دماي ميانگين محلي 

تغييرات اقليمي (افزايش دما، افزايش تعداد و  ،افزايش دهد. به عنوان مثال در جزاير اقيانوس آرام
ش سطح دريا) محصوالت به دليل پذيري ميزان بارندگي و افزاي طوالني شدن خشكسالي، افزايش تغيير

هاي موسمي تحت تأثير قرار خواهند  دخول آب شور و طوفان ،حرارت، خشكسالي، فرسايش خاك
  .]27[گرفت

ها نفر به داليل متعدد بهداشتي از  وضعيت سالمتي ميليون تغييرات اقليمي و سالمت افراد.
هاي علمي و  هداشت عمومي، توسعه، شهرسازي، تأمين بشناسي جمعيتهاي  قبيل رشد جمعيت، ويژگي

تواند بر قابليت اطمينان و  . كاهش ذخيره آب مي]28[شرايط محيطي تحت تأثير قرار خواهد گرفت
كيفيت منابع غذايي اثر گذاشته و سبب افزايش سوء تغذيه شود. رخدادهاي هوايي مفرط ممكن است 

هوا ممكن است به دليل تغييرات در ها شود. آلودگي  منجر به افزايش مرگ و مير، امراض و آسيب
منابع طبيعي از قبيل افزايش پتانسيل ها از  آاليندهبارندگي، دما، رطوبت، گردش هوا و افزايش 

ها به دليل خشكسالي، افزايش يابد. آلودگي منابع غذايي و آبي ممكن است  سوزي گياهان و جنگل آتش
شوند. تغييرات در شرايط محيطي ممكن است  وقوع اسهال و ساير امراض ناشي از آّبسبب افزايش 

رود كه  ها را تغيير دهد. گرچه انتظار مي زاي آن توزيع مكاني برخي امراض عفوني و عوامل بيماري
مانند كاهش در ميزان مرگ و مير ناشي از سرما به معتدل تغييرات اقليمي داراي برخي مزايا در نواحي 

سالمتي افراد به ويژه در كشورهاي در حال توسعه  رويثرات منفي طور كلي ا همراه داشته باشد. اما به
  خواهد داشت.

پذيري برخي از  هايي را براي انعطاف تغييرات اقليمي چالش ها. تغييرات اقليمي و اكوسيستم
سوزي، هجوم حشرات، اسيدي  ها از طريق اختالل (به عنوان مثال سيل، خشكسالي، آتش اكوسيستم

ها) و ساير عوامل تغيير (به عنوان مثال تغيير كاربري زمين، آلودگي، متالشي كردن  شدن اقيانوس
 رويمنابع) به وجود خواهد آورد. اثرات تغييرات اقليمي از يش از اندازه برداري ب بهرهو طبيعي،  خدمات
هاي خاص، شيوع آفت و  ها شامل تغييراتي در مكان نواحي مناسب براي رشد گونه پذيري جنگل انعطاف

وري محصوالت جنگلي مطلوب و نامطلوب است. تقريباً  هاي زيستي و افزايش بهره امراض، تغيير چرخه
تا  5/1هاي گياهي و حيواني، در صورت افزايش دماي ميانگين جهاني به بيش از  درصد گونه 30الي  20
  در معرض خطر انقراض حقرار خواهند گرفت.گراد  درجه سانتي 5/2
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 ارزيابي اثرات تغييرات اقليمي كشاورزي

بخش كشاورزي را به  رويي اي در خصوص ارزيابي اثرات تغييرات اقليمحمايت مالي مطالعه1بانك توسعه آسيا
براي منطقه  2050هاي جهاني براي تهيه سناريوها تا سال  هاي مدل بيني از پيشعهده گرفت. در اين مطالعه 

  امنيت مواد غذايي استفاده شد.عواقب و استخراج آسيا و اقيانوسيه 
در گزارش پاياني اين بررسي ادعا شده است كه بخش كشاورزي 

در منطقه آسيا و ر مقابل تغييرات اقليمي پذيرترين بخش د آسيب
درصد جمعيت كشورهاي در حال توسعه  90است زيرا بيش از اقيانوسيه 

طور مستقيم يا غيرمستقيم بر بخش  بهبانك توسعه آسيا  عضو
كشاورزي به عنوان منبع معاش خود متكي هستند. در اين گزارش 

دهاي جهاني بيني شده است كه اختالالت در اين بخش، پيام پيش
برداري از مواد غذايي خواهد  ، دستيابي و بهرهروي موجوديتمنفي 
  داشت.

ها براي طرح اثرات،  هاي متعدد خروجي مدل در اين مطالعه از مدل
هاي سياسي استفاده شد.  پذيري و توصيه گيري انعطاف انطباق و اندازه

  هاي به كار رفته عبارتند از: مدل
 دش عمومينتايج حاصل از سه مدل گر 
 كه يك مدل تعادل جزيي از كشاورزي المللي تحليل سياسي محصوالت كشاورزي و بازرگاني  مدل بين

هاي آينده براي موجودي، تقاضا، بازرگاني، قيمت و امنيت مواد  جهاني است كه به منظور بررسي گزينه
 دهد. ش قرار ميميليون محصول كشاورزي را تحت پوش 40غذايي جهاني طراحي شده است و بيش از 

 كه متشكل از  از محصوالت انتقال فناوري كشاورزي يار براي مجموعه مدلسازي تصميم خدمات
مدل محصول  28هوا و (به تازگي) و آبهاي روزانه  هاي متعدد از قبيل زمين، خاك، توليد ارزش مدل

 است.
  

  نكات كليدي
  هاي توسعه  و هوا، واكنش محصول و تصميمتقابل آب مانطباق در بخش كشاورزي نيازمند ارزيابي اثرات

 مربوطه است.
 هاي كامپيوتري براي تخمين اثرات پيچيده تغييرات اقليمي و ارزيابي  توان از مدل اي مي در سطح منطقه

 هاي كشاورزي بهره گرفت. هاي مربوط به سايت گزينه
  
  

                                                 
1- Asian Development Bank 
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 مطالعات بيشتر
ADB, Building Climate Resilience in the Agriculture Sector of Asia and the Pacific (Manila, 2009). 
Available from http://www.adb.org/publications/building-climate-resilience-agriculture-sector-asia-
and-pacific.  
 
International Food Policy Research Institute, “IMPACT Model”,  
http://www.ifpri.org/book-751/ ourwork/program/impact-model.  
DSSAT.net website, http://dssat.net/.

 

 

 شهري خدماتپايش  خدمات

اطالعاتي مديريت بالدرنگ و ارتباطات  خدماتآب و بهداشت،خدماتالزم است كه توجه فوري به بهبود نظارت
اي هستند كه درك بهتر  ات پيچيده، امراض مسري موضوععالوه بههاي هيدروليك و بهداشت شود.  ميان بخش

  نظارتي ميسر است. خدماتها از طريق انجام تحقيقات و  آن
شهري كه توسط شركت خدمات سيستم پايش 
شبكه در هند، تحت  1سيپال حسورات موني

و با  2بهبودپذيري تغييرات اقليمي شهرهاي آسيا
هدف بهبود پايش و رسيدگي به شكايات مربوط به 

مواد جامد خدمات آبي، فاضالب و بهداشت، ذخيره 
زائد توليد و توسعه يافته است. يك سيستم 

وندان قابل دانلود و رساني كه توسط شهر پيام
دهي در خصوص  جهت گزارش استفاده است،

، عالوه بهشكايات و نيازهاي آنان توليد شده است. 
 خدماتگيري و مبتني بر وب  يك رابط گزارش

منظور كمك به  نيز به اطالعات جغرافيايي
گيرندگان ايجاد شده است. اين سيستم  تصميم

واقع اضطراري مانند ماستفاده در  قابل تغيير جهت
  سيل است.

  
  نكات كليدي

 بهداشت و آبي باشد. خدماتتواند شامل پايش  انطباق مي  
  د ارتباطات تواند سبب بهبو مي اطالعات و ارتباطات  فناورياطالعاتي مبتني بر  خدماتتهيه فهرستي از

  ميان جوامع شود.

                                                 
1- Surat Municipal 
2- Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) 
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  مطالعه بيشتر
UrSMS Project website, http://surat.ursms.net/cms/home.aspx.  
 
UrSMS Brochure,  
http://www.acccrn.org/sites/default/files/documents/URSMS_booklet.pdf.  
 
ACCCRN, “Urban Service Monitoring System (UrSMS)”,  
http://www.acccrn.org/resources/ documents-and-tools/urban-service-monitoring-system-ursms. 

  
هيئت بين دولتي در در چهارمين گزارش ارزيابي  .مديريت ريسك بالياتغييرات اقليمي و 

ها نفر به علت افزايش سطح  هر ساله ميليون 2080برآورده شده است كه در دهه  مورد تغييرات اقليمي
پذير عموماً در  آسيبدر معرض سيل قرار خواهند گرفت. صنايع، مناطق مسكوني و جوامع  هادرياآب 

 ،عالوه بهاي قرار دارند.  هاي ساحلي و رودخانه ارتفاع و پر جمعيت آسيا و دشت كمدلتاهاي بزرگ 
تند و قتصادهايي كه به شدت بر منابع حساس به آب و هوا وابسته هساپذيرترين مناطق شامل  آسيب

  شود. نيز در معرض رخدادهاي هوايي در مناطقي كه شهرسازي به سرعت در حال وقوع است، مي
هايو بالياي  ويژه در مورد مديريت ريسكدر گزارش  هيئت بين دولتي در مورد تغييرات اقليمي

ي تحقيقاتي ها ي يكپارچه از زمينههاي خود با ديدگاه ]29[شديد براي ارائه دادن انطباق تغييرات اقليمي
و  مديريت ريسك باليامتعدد به بررسي علم هواشناسي، اثرات اقليمي، انطباق، تغييرات اقليمي و 

علمي مربوط به ارتباط ميان تغييرات اقليمي و آب و هواي بسيار گرم و رخدادهاي تحليل ادبيات 
سعه پايدار پرداخته اقليمي (يا رخدادهاي هوايي مفرط) و پيامدهاي اين رخدادها براي جامعه و تو

ها،  هاي اقليمي به خود افراط افراطگزارش بيان شده است كه گرچه نوع و شدت اثرات اين است. در 
از عوامل اي از  گستردهطيف دارد، اما تحت تأثير بستگي پذيري  ميزان در معرض قرارگيري و آسيب

. به است) 3-2ي و اجتماعي (شكل طبيعي و توسعه اقتصاداقليمي تغييرات اقليمي انساني، تنوع جمله 
پذيري و افزايش  منظور اثرگذاري فرآيند توسعه جهت كاهش ميزان در معرض قرارگيري و آسيب

و انطباق با تغييرات اقليمي  مديريت ريسك باليابه اثرات رخدادهاي هوايي مفرط به  ،پذيري انعطاف
  نيازمند هستيم.

پذيري شده  در اين گزارش اثرات احتمالي رخدادهاي هوايي مفرط در آسيا باعث افزايش آسيب
 رويهاي روزافزون اقتصادي شده و اثرات منفي  به زيان ها منجر و افزايش قرار گرفتن در معرض آن

داري، بهداشت، گردشگري) و  جنگلهاي مهم اقتصادي (آب، كشاورزي و امنيت مواد غذايي،  بخش
زيرساخت گذاشته و در تقابل شديد با فرآيندهاي شهري و شهرنشيني در شهرهاي پر جمعيت آسيايي 

، انطباق مديريت ريسك بالياسازي  يكپارچه :هاي مورد توصيه براي پيشروي عبارتند از خواهد بود. راه
  با تغييرات اقليمي و توسعه پايدار.
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وهوايي، اثرات و احتمال باليا را  دادهاي اقليمي و آبپذيري براي روي ارائه و آسيب 3-2شكل 

  كند. تعيين مي
 IPCC, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change منبع:

Adaptation, Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (2012), p. 4. Available 
from http://ipcc-wg2.gov/SREX/).  

  
منطقه 

و 
  بخش

روندهاي موجود در 
بيشترين دما (تعداد 
  روزهاي سرد و گرم)

روندهاي موجود در 
كمترين دما (تعداد 

  هاي سرد و گرم) شب

روندهاي موجود در 

  ]15[موج گرما

روندهاي موجود در 
بارش سنگين (باران، 

  ]16[برف)

روندهاي موجود در 
خشكي و 

  ]17[خشكسالي

آسياي 
  شمالي

افزايش 
 احتمالي در روزهاي
گرم (كاهش در 

  روزهاي سرد)

افزايش احتمالي 
هاي گرم  در شب

(كاهش احتمالي در 
  هاي سرد) شب

احتمال افزايش 
تر شدن  تعداد و طوالني

  رماگموج 

افزايش احتمالي 
بارش سنگين در بيشتر 

  مناطق
  تغييرات ناپايدار

آسياي 
  مركزي

  
افزايش احتمالي در 

روزهاي گرم (كاهش 
  در روزهاي سرد)

افزايش 
هاي  احتمالي در شب

گرم (كاهش احتمالي 
  هاي سرد) در شب

احتمال افزايش 
تر شدن  تعداد و طوالني

  رماگموج 

ناپايدار در   سيگنال
  مدل

  تغييرات ناپايدار

آسياي 
  شرقي

  
افزايش احتمالي در 

روزهاي گرم (كاهش 
  در روزهاي سرد)

افزايش 
هاي  احتمالي در شب

گرم (كاهش احتمالي 
  هاي سرد) در شب

احتمال افزايش 
تر شدن  تعداد و طوالني
  موج كرما

افزايش در 
  بارندگي در تمام منطقه

  تغييرات ناپايدار
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آسياي 
جنوب 
  شرقي

  
افزايش احتمالي در 

روزهاي گرم (كاهش 
  در روزهاي سرد)

افزايش 
هاي  احتمالي در شب

گرم (كاهش احتمالي 
  هاي سرد) در شب

احتمال افزايش 
تر شدن  عداد و طوالنيت

  رماگموج 

احتمال پايين 
تغييرات در برخي 

  نواحي

سيگنال ناپايدار 
ها  تغييرات در بيشتر مدل

(افزايش تعداد و تشديد 
  )بارش براي بيشتر نواحي

  تغييرات ناپايدار

آسياي 
  جنوبي

  
افزايش احتمالي در 

روزهاي گرم (كاهش 
  در روزهاي سرد)

افزايش 
هاي  احتمالي در شب

گرم (كاهش احتمالي 
  هاي سرد) در شب

احتمال افزايش 
تر شدن  تعداد و طوالني
  موج گرما

افزايش اندك يا 
عدم افزايش در شاخص 

%DP10  

افزايش تعداد و 
ميزان بارش سنگين در 

  هاي آسياي جنوبي بخش

  تغييرات ناپايدار

آسياي 
  غربي

  
افزايش احتمالي در 

روزهاي گرم (كاهش 
  ي سرد)در روزها

افزايش 
هاي  احتمالي در شب

گرم (كاهش احتمالي 
  هاي سرد) در شب

احتمال افزايش 
تر شدن  تعداد و طوالني
  موج كرما

ناپايدار   سيگنال
  تغيير

  تغييرات ناپايدار

فالت 
  تبت

  
افزايش احتمالي در 

روزهاي گرم (كاهش 
  در روزهاي سرد)

افزايش 
هاي  احتمالي در شب
الي گرم (كاهش احتم

  هاي سرد) در شب

احتمال افزايش 
تر شدن  تعداد و طوالني
  موج كرما

افزايش بارش 
  تغييرات ناپايدار  شديد

  

  
 CDKN, Managing climate extremes and disasters in Asia: Lessons from the SREX report منبع:

(2012), p. A6.  
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 احمربيني فصلي مركز هواشناسي صليب سرخ/ هالل  پيش

، مركز هواشناسي صليب سرخ/ هالل احمر با استفاده از در مواجهه با افزايش شديد بالياي مرتبط با آب و هوا
كارگيري ابزارهاي مدلسازي به منظور كمك به تعيين نيازهاي منابع انساني و  و با به اطالعات و ارتباطات  فناوري

هاي  توانند از دستورالعمل كند. كاربران اين اطالعات مي ي ميهاي فصل بيني تخمين نيازهاي امدادي اقدام به پيش
امنيت غذايي، بهداشت،  رويدوره  ه يا بسيار اندك در طي يكزارائه شده براي ارزيابي تأثير بارش بيش از اندا

بهره گيرند. اين اطالعات به اتخاذ اقدامات بهتر آمادگي و  معيشت، آوارگي افراد و مديريت ريسك باليا
سازي  نيازهاي ظرفيتپذير و پوشش مناسب  هاي آسيب روز به منظور توجه به نيازهاي گروه هاي احتمالي به نامهبر

هاي فصلي براي آينده دور كاربرد چنداني ندارند اما براي مديريت خطرهاي فعلي  بيني كنند. اگرچه پيش كمك مي
  اقليمي مفيد هستند.

  

  
  .Red Cross/Red Crescent Climate Centre websiteمنبع تصاوير: 

  

  نكات كليدي
 نقش  طور روزافزوني به و ابزارهاي مدلسازي اطالعات و ارتباطات  فناوريبيني فصلي با استفاده از  پيش

  د.نكن را در انطباق با شرايط اقليمي ايفا مي يمهم
 تر تغييرات  هاي دقيق يبين رسان در برخورد با بالياي مربوط به آب و هوا نيازمند پيش هاي ياري سازمان

  هاي احتمالي مؤثر هستند. سازي منابع مورد نياز و توسعه برنامه فصلي به منظور آماده
  

  مطالعات بيشتر
Red Cross/Red Crescent Climate Centre website, http://www.climatecentre.org. 

  

  ها برای انطباق کمک به افراد، جوامع و سازمان ۳- ۵
داراي پتانسيل الزم براي افزايش آگاهي، ايجاد ظرفيت و  اطالعاتي و ارتباطيهاي  فناوري

ها به منظور انطباق بهتر براي آينده است. در وب،  تبديل نحوه تحويل كاالها و خدمات توسط سازمان
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ات ها و منابع رايگان مربوط به انطباق با تغيير گذاري شبكه اشتراك ها، يادگيري و به پذيري دوره دسترس
  كنند. به عنوان مثال: پذيري افراد با تغييرات اقليمي كمك مي اقليمي به تقويت انعطاف

  
  يادگيري الكترونيكي

 ]30[فرم آموزش تغييرات اقليمي سازمان ملل متحد پلت -1
كه توسط » مديريت يكپارچه منابع آبي در ارتباط با تغييرات اقليمي«دوره آموزشي آنالين  -2

 .]31[ارائه شده است 1فرهنگي سازمان ملل سازمان آموزشي، علمي و
 مديران ارشدبراي  اطالعات و ارتباطات  فناوريآكادمي الزامات «دور آنالين  برنامه آموزش از راه -3

مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه آسيا  كه توسط دانشگاه مجازي» دولتي
آموزشي را دانلود و سفارشي كنند و  مطالب توانند ارائه شده است. مربيان مي 2و اقيانوسيه
خودآموز  يا هاي آموزشي آنالين خودگام توانند هر بخش را به صورت دوره ميدانشجويان 

 فراگيرند.
هاي تخصصي متعدد ارائه شده توسط مؤسسات آموزشي در سراسر دنيا و با استفاده از  دوره -4

  اينترنت پر سرعت
  

  منابع آنالين
فرم دانش  اقليمي در پورتال دانش آسيا و اقيانوسيه كه كاري مشترك از پلت انطباق با تغييرات -1

 .]32[انطباق و شبكه انطباق آسيا و اقيانوسيه است
هاي اثرات اقليمي و  وب اطلس انطباق كه امكان توليد پوياي نقشهتحت برنامه كاربردي  -2

اي از تأثيرات  زار شامل پايگاه دادهاف آورد. اين نرم هاي انطباقي را براي كاربران فراهم مي فعاليت
 هاي انطباق با تغييرات اقليمي است. يافت شده در مطالعات هواشناسي و پروژه

3- weADAPT]33[  با مشاركت شركتGoogle هاي بهبود دسترسي به  اقدام به بررسي راه
 است. كرده ]Google Earth]34اطالعات مربوط به انطباق با تغييرات اقليمي با استفاده از 

 ]35[يادگيري انطباقسازوكار گوي آنالين و انجمن گفت -4
هاي آموزشي تخصصي متعدد كه توسط مؤسسات تخصصي در سراسر دنيا  ها و دفترچه دوره -5

  ارائه و از طريق اينترنت قابل دستيابي است.
  

                                                 
1- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatio (UNESCO)  
2-Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT) 
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  مالحظات سياسی ۶-۳
چگونه بازيگران  گرچه انطباق به صورت يك مفهوم ساده توصيف شده است اما در قالب اينكه

ريسك مديريت  هاي اقتصادي و غيره) به منظور توسعه و انطباقي متعدد (از قبيل افراد، جوامع، بخش
 هاي گذاري در فناوري ، سرمايهوجود دارد شكافكه  جايي .]36[تعامل خواهند داشت، پيچيده است باليا

  بايد در نظر گرفته شود.مرتبط  يو ارتباط ياطالعات
تر و با عدم قطعيت كمتر در خصوص تأثيرات  هاي دقيق بيني ضر، دستيابي به پيشدر  حال حا -1

هاي اقليمي كوچك از قبيل طوفان و  هاي كوچك، پديده شهرهاي بزرگ و كوچك جزيره روي
آيد.  ها يك چالش به حساب مي ها و دره هاي پيچيده مانند كوه براي نواحي داراي ويژگي

هاي هواشناسي و رصد  براي ايستگاه اطالعاتي و ارتباطيهاي  فناوريگذاري در  سرمايه
 زيست براي دستيابي به اين چالش مهم است. محيط

پذير در مقابل تأثيرات تغييرات اقليمي (از قبيل  ها و جوامع در معرض و آسيب شناسايي بخش -2
هاي  هاي ساحلي) و پايش درجه زيست، بهداشت، آب و شهرها و شهرستان كشاورزي، محيط

و  آوري جمعگذاري در  پذيري مهم است. سرمايه ختلف قرار گرفتن در معرض اثرات و آسيبم
هاي مشاهده شده از زمين و تحليل اين  هاي اجتماعي و اقتصادي، داده سازي داده ديجيتال

 ضروري است. اطالعات جغرافيايي خدماتفرم  ها با استفاده از پلت داده
 و ها، جوامع ريزي و بازيگران متعدد (دولت رنامههاي ب هاي بخش سازي تالش يكپارچه -3

المللي) جهت انطباق با تغييرات اقليمي حياتي است. در اين حالت،  هاي امداد بين سازماني
ريزي ممكن  ها منسجم و بدون تداخل بوده و مانع از پيشرفت كار نخواهند شد. اين برنامه تالش

هايي  ها براي هر كدام از بخش انطباق ملي آن هاي هاي ملي به عنوان برنامه است توسط دولت
هاي  فناوريها و جوامع محلي صورت گيرد.  اند و توسط دولت كه بالقوه تحت تأثير قرار گرفته

ها و تحليل اثرات متقابل  گذاران و متخصصين بخش تواند به سياست مي اطالعاتي و ارتباطي
  هاي انطباقي كمك كند. بالقوه برنامه

  

  يخودآزماي 
 براي مشاهده تغييرات اقليمي بهره گرفت؟ هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريتوان از  چگونه مي -1
بيني تغييرات اقليمي انجام  به منظور تعيين كافي و مديريت ..................... مربوط به پيشسازي  كوچك -2

 شود. مي
و بخش را نام برده و برنامه كاربردي توانند تحت تأثير تغييرات اقليمي گيرند؟ حداقل د هايي مي چه بخش -3

  قابل استفاده براي آن را ذكر كنيد.اطالعات و ارتباطات  فناوري
  



 

  چهارمفصل 
فناوري اطالعات و هاي كاربردي  برنامه

  كاهش تغييرات اقليميبراي  ارتباطات
  

 اهداف فصل:
 از طريق  ويژه بهدر كاهش تغييرات اقليمي  يو ارتباط ياطالعات  هاي فناوريهاي كاربرد  مروري كلي بر روش

 شوند). دوم نيز شناخته مياثرات مرتبه  عنوان بهها (كه  انرژي در ساير بخش كاراييتوانمندسازي 
  

  چرا نيازمند کاهش تغييرات اقليمی هستيم؟ ۴- ۱
فراوان به دليل  احتمال بهسال گذشته  50بخش اعظمي از افزايش دماي متوسط جهاني در طي 

طور متوسط در هر  اي بوده است و اين امور بدان معناست كه به گازهاي گلخانه افزايش ،عوامل انساني
هيئت بين دولتي در به علت عوامل انساني وجود دارد.  ييقطب جنوب) افزايش دمااي به استثنقاره (

زندگي در زمين خواهد  رويدهد كه استمرار اين روند عواقب وخيمي  هشدار مي 1مورد تغييرات اقليمي
  داشت.

با كشورهاي توسعه يافته  اي گازهاي گلخانهكشورهاي در حال توسعه از نظر منابع انتشار 
 .زدايي و كشاورزي از توليد، ساخت و ساز، جنگل بيشترانتشار انرژي اما از انتشار  :وت هستندمتفا
د كه ممكن است در دستور نكشورهاي در حال توسعه نيازهاي متفاوتي از قبيل كاهش فقر دار عالوه به

ي منجر به زداي رتبه باالتري داشته باشند و توليد، كشاورزي و جنگل ها آن ]37[گذاري كار سياست
  .شود مي اي گازهاي گلخانهانتشار ميزان زيادي 

هيئت توسط جلوگيري از فاجعه مورد انتظار  منظور به اي گازهاي گلخانهبنابراين كاهش انتشار 
انسان براي  اشاره به اقدامات 2كاهش تغييرات اقليميمهم است.  بين دولتي در مورد تغييرات اقليمي

 هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري. داردافزايش حذف آنان از اتمسفر يا  اي گازهاي گلخانهكاهش 
                                                 
1- Intergovernmental Panel on Climate Change 
2- Climate Change Mitigation 
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، توانمندسازي استفاده كارآمد از اي گلخانه د در دستيابي به اين هدف از طريق پايش انتشار گازنتوان مي
 يو ارتباط ياطالعات هاي و ترويج فناوري اي گازهاي گلخانهانرژي و منابع، توانمندسازي كاهش انتشار 

  كمك كند. تغيير قابلو  سبز
  

  زيست تسهيل رصد محيط ۴- ۲
زيست به توانايي  مديريت محيط تا حدوديبيني و  توانايي انسان در مطالعه، درك، پايش، پيش

ابزارهايي هستند كه اين  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريما در مشاهده و تحليل بستگي دارد. 
كنند. سنجش از راه دور به فرآيند ثبت اطالعات از  يهاي انساني را تسهيل و توانمند م قابليت

طوالني  زمان مدتماهواره يا هواپيما اشاره دارد و رصد نواحي يكسان براي  رويحسگرهاي نصب شده 
رود. اين  را ممكن ساخته و براي پايش تغييرات محيطي، تأثيرات انساني و فرآيندهاي طبيعي به كار مي

سازي روندهاي مشاهده شده و پايش  شبيه منظور بهها  ريزان در ايجاد مدل امر به دانشمندان و برنامه
  .]38[كند اقليم، هوا و آب كمك مي

هاي موجود در خصوص رفاه محيطي و پايدار، بازار مهم و رو به رشدي براي اين  به دليل نگراني
تنظيم مقررات وجود  رمنظو بههاي دولتي و خصوصي  خشبدر  اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي  دستگاه

پايدار و انتشار  هاي برنامهطور منظم در حال توسعه  ها به دارد. در حال حاضر بسياري از شركت
زيست  رصد، پايش و كنترل محيط منظور بهها  هاي پايدار هستند. به همين جهت، دستگاه گزارش

  شوند. توسعه داده شده و به بازار عرضه مي
  

 

 واوه آبجهاني رصد  خدمات

از  آمده دست بههاي باال و عدم توانايي استفاده از اطالعات در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، هزينه
، غلبه بر وهوا آبهاي هواشناسي است. هدف سيستم جهاني رصد  ريزي ها، موانعي براي مطالعات و برنامه ماهواره

ها  ها، آب اطالعات مربوط به جو زمين، اقيانوس گذاري اشتراك بهو  آوري جمعي براي سازوكار وسيله بهاين موانع 
هاي الزم براي تحقيقات آتي در  به داده سازوكارتوانند از طريق اين  كشورها و دانشمندان مي .ها است و خشكي

هاي مختلف  نخستين بار توسط سازمان سازوكارريزي دسترسي يابند. اين  يي و برنامهوهوا آبخصوص تغييرات 
و با هدف پشتيباني از  2محيطي سازمان ملل متحد برنامه زيستو  1سازمان جهاني هواشناسياز جمله لي المل بين

 هاي توانند به داده به كار گرفته شد. دانشمندان مي 3قرارداد چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغييرات اقليمي
اص ذرات معلق، دما، باد، بخار آب و ، ازن و خواكسيد كربن ديالزم براي مطالعه و بررسي سطوح متان و 

                                                 
1-World Meteorological Organization (WMO) 
2 - United Nations Environment Programme (UNEF) 
3- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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يي ضروري سطوح و زير سطوح، سطوح دريا، دماي سطح دريا، شوري، وهواآببارندگي، سطح تابش، متغيرهاي
هاي دائمي دسترسي  هاي طبيعي و يخبندان ها، پوشش برف، يخچال ها و درياچه فشار، كنترل جريان، رودخانه

  داشته باشند.
  

  نكات كليدي
 ها با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به  ها و خشكي و اطالعات حاصل از رصد جو، آبها  داده

 كند. توسعه اقدامات كاهش تغييرات اقليمي كمك مي
 براي كشورهاي در حال توسعه حياتي  وهوا آبكننده از مطالعات مربوط به  هاي همكاري پشتيباني سازوكار

  هستند.
  

  تماس: مطالعات بيشتر و اطالعات
Global Climate Observing System website,  
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php.  
 
Global Observing Systems Information Center website, http://gosic.org/gcos.  
 
Contact: Carolin Richter, Director, GCOS Secretaria, crichter@wmo.int.

  

 

 ها در نپال گيري كربن ذخيره شده توسط جنگل اندازه

 برايهاي در حال توسعه و انجام اقدامات الزم گيري و هشداردهنده زودهنگام براي استراتژي هاي اندازه روش
ها منبع عمده ذخيره كربن هستند. محققان و دانشمندان  پاسخگويي به تغييرات اقليمي حياتي هستند. جنگل

د از پوشش جنگلي نپال در حال كار كردن با جوامع جهت محاسبه مقدار كربن ذخيره شده درص 40حفظ  منظور به
  در سه حوزه آبي هستند.

ها است و با استفاده  هاي كربن در جنگل ذخيرهمقدار كليدي در تعيين  يبرآورد زيست توده باالي سطح زمين روش
محاسبه كرد.  قبول قابلمعقول و در محدوده دقت  توان توزيع فضايي جنگل را با هزينه مي دور از سنجش از راه

اي با وضوح  از تصاوير ماهواره هلند 1توئنتهالمللي توسعه يكپارچه كوهستان با مشاركت محققان دانشگاه  مركز بين
برآورد  منظور بهبندي منطقه طرح درختان  گرا براي ترسيم و طبقه هاي تحليل تصوير شئ باال همراه با تكنيك

  استفاده كرد. زيست توده باالي سطح زمينبرآورد 
خانواده تحت حفاظت محلي  000,16هاي محلي با كمك بيش از  جنگلاز هكتار  000,10در اين پروژه بيش از 

. اين طرح از شدنداز آن منتفع  بود،ها وابسته به جنگل  آن معيشتنفر كه  000,89قرار گرفتند و بيش از 
» حال توسعهاي در هزدايي و تخريب جنگل در كشور اي ناشي از جنگل گلخانه گازهاي انتشاركاهش «استراتژي 

قرارداد چارچوب سازمان ملل متحد در مورد ي است كه توسط سازوكاراين استرتژي، گيرد.  ميسرچشمه نپال 

                                                 
1- Twente 
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 شده است.معرفي تغييرات اقليمي
  

  نكات كليدي
گيرد و با اطالعات حاصل  ن قسمت تنه درخت صورت ميمحاسبه كربن با استفاده از معادله بر اساس قطر باالتري

در  آساني بهكه را ها، پايش نواحي  گرهاي موجود در ماهواره شود. حس هاي سنجش از راه دور تركيب مي از ماهواره
  روند. ها در مناطق وسيع به كار مي گيري اندازه صرفه به  مقرونممكن ساخته و براي انجام  ،دسترس نيستند

  

   
  .Eak Bahadur Ranaنبع تصوير:م

 

  مطالعات بيشتر:
ICIMOD, Earth Observation and Climate Change (2011). Available from  
http://books.icimod. org/uploads/tmp/icimod-earth_observation_and_climate_change.pdf.  
 
Community REDD website, http://www.communityredd.net.

  

  افزايش استفاده بهينه از انرژی ۳-۴
انتشار  صورت بهبه حداقل رساندن اتالف انرژي چه در صورتي كه انرژي به ميزان اندكي 

در حال و هم حياتي هم براي كشورهاي توسعه يافته  اي مسئلهشود يا خير،  توليداي  گازهاي گلخانه
شي از توليد، توزيع و مصرف برق است. توسعه است. بيشترين ميزان ناكارآمدي در مصرف انرژي نا

. در بسياري از ]39[انرژي توليد شده را هدر دهد 3/2تواند بيش از  زيرساخت متمركز انرژي مي
 مند بهرههاي مديريت جديدتر  مدلاز كشورها سيستم توليد و توزيع انرژي (شبكه برق) قديمي بوده و 

شبكه برق از  سيستم حمل و نقل هوشمنددر  نقش مهمي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورينيست. 
  .]40[كند سيستم توليد، انتقال و توزيع انرژي ايفا مي كاراييطريق افزايش 
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 كوچك كنترل خودكار نيروي هيدروليكي خدمات

  

 
  .http://www.acted.org/en/afghanistan-10-years-later-community-development-priority منبع تصوير:

 
توليد نيروي  هاي كارخانهتوانند قابليت اطمينان عملياتي  هاي كنترل خودكار نيروي هيدروليكي مي سيستم

و حجم كاري  موردنيازها تعداد نيروهاي عملياتي  د. اين سيستمنهيدروليكي و كيفيت برق خروجي را بهبود ده
كنند. ممكن است با توجه  ارخانه را بهينه ميدهند و عمليات ك ها را كاهش و ثبات عملياتي شبكه را افزايش مي آن

دستيابي به درجات  منظور بهيك سيستم كلي كنترل كامپيوتري  ،به نياز كارخانه توليد برق و پيكربندي تجهيزات
 هاي كارخانهها هم در  ا با تجهيزات متداول مورد استفاده قرار گيرد. اين سيستميمختلف كنترل خودكار طراحي 

برق قديمي قابل استفاده هستند. در ميان كشورها،  هاي كارخانهزه ساخت و هم براي بهبود عملكرد توليد برق تا
  شوند. هاي روستايي افغانستان و تايلند استفاده مي ها در بخش اين سيستم

  
  نكات كليدي

 ها و بهبود كيفيت توليد برق مؤثر هستند. هاي كنترل خودكار در كاهش هزينه تصميم 
 ،است.مرتبط هاي  سازي زيرساخت و سرويس مدرنبراي فرصتي  اين سيستم  

  
  مطالعات بيشتر:

Siemens, “Small Hydro Power”, http://www.energy.siemens.com/mx/en/power-generation/ 
renewables/hydro-power/small-hydro-power/.  
 
Agency for Technical Cooperation and Development, “Afghanistan 10 years later: Community 
development as a priority”, 7 October 2011, http://www.acted.org/en/ afghanistan-10-years-later-
community-development-priority.  

  

  سازی ای از طريق غيرمادی گازهای گلخانه انتشارکاهش  ۴- ۴
وكار  هاي پاك را براي كسب ها توسعه فناوريگذاران نه تن در دهه گذشته، برخي از سرمايه

دانند. اين امر به دليل افزايش  ناپذير مي اند، بلكه آن را بخشي از يك روند اجتناب ضروري در نظر گرفته
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هاي امنيتي  كمبود منابع طبيعي، دغدغه ،هاي فسيلي ها درباره هزينه و در دسترس بودن سوخت نگراني

كارآفريني و  روييل تغييرات اقليمي است. فناوري پاك تمركزي جديد و مشكالت محيطي جهاني از قب
  گذاران را به خود جلب كرده است. توسعه صنعتي است كه توجه محققان، نوآوران و سرمايه
هاي انرژي پاك  فناوري رويطور فعال  به 2000به همين داليل، بخش خصوصي از اوايل دهه 

المللي انرژي رشد در  چشمگير است. طبق برآورد آژانس بين رشد اين بخش .گذاري كرده است سرمايه
 2008، هشتاد و پنج درصد بوده است. سال 2007هاي تازه ساخت انرژي تجديدپذير در سال  دارايي

هاي  با توليد سنتي برق از سوخت در مقايسهپذير  سالي بود كه در آن بر توليد برق تجديد  نخستين
  .]41[شدگذاري بيشتري  فسيلي سرمايه

بيشتر در استفاده از انرژي، اين  كاراييبا تشويق بيشتر دولت به توسعه منابع انرژي جايگزين و 
فعال از توسعه  صورت بههاي دولتي و خصوصي  گذاران بخش ها همانند بسياري از سرمايه شركت
  اند. استفاده از انرژي پشتيباني كرده كاراييكاهش يا افزايش  منظور بههاي پاك  فناوري

به درك، پايش، استفاده، مديريت و كنترل  اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي مبتني بر  فناوري
كنند. يكي از بهترين  اي كمك مي بهتر انرژي و استفاده و مصرف مواد و انتشار گازهاي گلخانه

  سازي است. ها، غيرمادي هاي اين فناوري نمونه
جايگزيني «سازي شامل  ، غيرمادي]42[2020در سال  هوشمند گروه اقليمي طبق گزارش
مثال جايگزيني  عنوان بههاي داراي كربن پايين است  هاي با كربن باال با جايگزين محصوالت و فعاليت

سازي شامل  غيرمادي». جلسات حضوري با ويدئوكنفرانس يا جايگزيني كاغذ با صورتحساب الكترونيكي
  موارد است:اين 
طوري كه محتواي  ، نوار ويدئويي و غيره بهلوح فشردهقبيل كاغذ،  ديجيتالي كردن موادي از -1

 هاي ديجيتالي توليد شود. از فناوريها با استفاده  آن
ويدئو  خدماتدور و ساير  جايي فيزيكي از قبيل فناوري حضور از راه هاي جايگزيني جابه فناوري -2

 كنفرانس داراي پهناي باند باال
 هاي ديجيتال ها و پيشخوان با مراكز، فروشگاه شفرو خردههاي  جايگزيني رسانه -3
خدمات دولتي آنالين جايگزين نياز به حضور فيزيكي در كشور يا منطقه  -دولت الكترونيكي -4

 شوند. مي
  شوند. خريد آنالين كاال و خدمات جايگزين نياز به حضور فيزيكي مي -تجارت الكترونيكي -5

خدمات دولتي داشته باشد. گرچه دولت الكترونيكي  بر ارائهمهمي تواند تأثير  سازي مي غيرمادي
 ،عالوه بر آنهمراه است، اما  گردش كارفرآيند در قالب  كاراييبا بهبود ارائه خدمات و افزايش  معموالً

سازي سبب  اي نيز دارد. غيرمادي كاهش مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه ربتأثير چشمگيري 
دولتي از نظر انرژي مصرف شده و نياز به مصرف مواد را مشخص ات بسياري از خدم كاراييافزايش 
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ها باال  در كشورهاي در حال توسعه كه هزينه انرژي در آن ويژه بهكند. مزاياي دولت الكترونيكي  مي
  مهم است. بسياراست، 

ترين مزيت دولت الكترونيكي آن است كه سبب  در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مهم
شود.  مي اي گازهاي گلخانهدولت و خدمات دولتي به افراد بدون نياز به صرف انرژي و انتشار نزديكي 

 ،مزيت دولت الكترونيكي براي فقرا در كاهش مصرف انرژي كه هزينه بااليي براي آنان در پي دارد
سازي خدمات دولتي به مردم  زمان و پول است. غيرماديدر جويي  نيست بلكه مزيت آن در صرفه

و صرف زمان،  منزلگيري از خدمات دولتي بدون نياز به ترك محل كار يا  مناطق دورتر امكان بهره
  دهد. ، هنگام سفر براي به دست آوردن خدمات رو در رو را مياي گازهاي گلخانههزينه و انتشار 

  

 

هاي مسافرتي  استفاده از ويدئو كنفرانس جهت كاهش مأموريت
 1وريساي اتوسط مقاومت ارشد دولت

  

  
  eOdisha.com, 2011منبع تصاوير:

 
مكان از  32هاي حضور از راه دور در  هاي مربوط به سفر، در يك پروژه دولتي، قابليت در راستاي كاهش هزينه

دهي، وزارت و مجمع  كشور هند فراهم شد. يك استوديو كنفرانس ويدئويي براي هر مركز فرماناوريساي ايالت 
كل كشور در و امكان ارتباط را شدند متصل  ورزي داده. اين استوديوها به شبكه مركز ملي امور خارجه نصب شد

. گرچه گردانندگان اين طرح فناوري محور بودند اما با گذشت زمان پتانسيل آن در كاهش انتشار ساختندفراهم 
  مشهود شد. اي گازهاي گلخانه

  
  نكات كليدي

 و ويدئو كنفرانس براي دولت در سطح ملي و ايالتي داراي قابليت اندازي امكانات حضور از راه دور  راه
  است. اي گازهاي گلخانهكاهش انتشار 

                                                 
1- Orissa 
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 مربوط به سفر را كاهش  هاي هزينهد نتوانمياطالعات و ارتباطاتفناوريهاي كاربردياين نوع برنامه
 مدلي در بخش دولتي تكرار شوند. عنوان بهداده و 

  
  مطالعات بيشتر

Debendra Kumar Mahalik, “Reducing Carbon Emissions through Videoconferencing: An Indian Case 
Study” (University of Manchester, 2012). Available from 
http://www.niccd.org/sites/default/files/NICCD_Mitigation_Case_Study_VideoConferencing.pdf. 
 

  

 

  دهن 1پانچديپپروژه 
  

 
  Project Panchdeep websiteتصوير:نبع م

 
هند با هدف بهبود ارائه خدمات  2يك پروژه دولت الكترونيكي از شركت بيمه كاركنان ايالتي پانچديپپروژه 
اي و بهداشتي براي كارفرمايان، كاركنان و كارگران ايالتي و دولت مركزي است. در اين پروژه كاربران از  بيمه

از  شركت بيمه كاركنان ايالتيامكانات  كليهشناسايي جهت دستيابي به  هاي  و كارتدعاوي تر به  سريعرسيدگي 
شوند. در اين پروژه يك سيستم  مند مي ها و مراكز درماني تحت پوشش بيمه، بهره استفاده از كليه بيمارستانجمله 

، شفافيت و كاراييافزايش  منظور به ايالتي شركت بيمه كاركناناطالعاتي يكپارچه جهت خودكارسازي فرآيندهاي 
  پاسخگويي مورد استفاده قرار گرفت.

توسط كاربران متعدد  كامپيوترهاي روميزي و سرورها را گذاري اشتراك بهمورد استفاده، امكان  كالينت فناوري
 اي گازهاي گلخانهانتشار پروژه،  موردنيازافزار  افزار و نرم طور چشمگيري هزينه سخت آورد. اين امر به فراهم مي

 كالينتدهد. از آنجا كه  هاي الكترونيكي را كاهش مي و مراكز داده و برنامهفناوري اطالعات  ناشي از فرآيند توليد
 شود. كند يك فناوري سبز محسوب مي وات برق مصرف مي 5تنها 

                                                 
1- Panchdeep 
2- Employee State Insurance Corporation (India) (ESIC) 
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  نكات كليدي
شعبه  620بيمارستان،  144كامپيوتري كردن  پزشكي، سوابقعظيمي از  حاصل از پروژه شامل پايگاه داده نتايج

ترين پايگاه داده اثر  و ايجاد بزرگ شركت بيمه كاركنان ايالتياي  دفتر منطقه 51درمانگاه و كلينيك،  1388بيمه، 
سازي  ) و پيادهكالينتهاي كاري  اي از رايانش ابري در مقايس بزرگ (ايستگاه انگشت هند است. اين پروژه نمونه

  است.فناوري اطالعات  زسب خدمات
  

  مطالعات بيشتر
Project Panchdeep website, http://esic.nic.in/panchdeep.htm.  
 
NComputing website, http://www.ncomputing.com.  
 
K2 Communications, “Wipro selects NComputing platform to power ESIC’s Project Panchdeep”, 
http://www.mydigitalfc.com/corporate-releases/ wipro-selects-ncomputing-platform-power-
esic%E2%80%99s-project-panchdeep-684. 

  
تجارت الكترونيكي معادل دولت الكترونيكي اعمال شده به بخش خصوصي است. تجارت 

ال و خدمات را بهبود وجوي كا الكترونيكي نيز همانند دولت الكترونيكي ارائه خدمات به افراد و جست
ها  فروشگاهبخشد.  ميو فرآيند را بهبود  گردش كار كاراييبخشد. امكان انجام كارها در منزل،  مي
ها و مراكز فروش سنتي  توانند جايگزين مغازه سازي شوند و بازارهاي آنالين مي توانند غيرمادي مي

  شوند.
مطالعاتي، صوتي و  مطالببيل موسيقي، سازي كاالهاي معين از ق سازي يا ديجيتال با غيرمادي

جويي كرد و از طريق دانلود  توان در مواد خام و انرژي صرفه مي ،تصويري از قبيل ويدئو يا فيلم
موجودي  سازي نياز به ذخيره عالوه بهرا كاهش داد.  اي گازهاي گلخانهمحصوالت ديجيتال انتشار 

  شود. ها حذف مي سرد كردن آن يا رممحصوالت كاهش يافته، نياز به ساخت انبارها و گ
هاي تلفن همراه حتي  گوشي رويهاي كاربردي، دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي  برنامه

سازي  شبكه در كشورهاي داراي محدوديت دسترسي به برق، قابل نصب و استفاده هستند. به گزارش
منزل برق ندارند، داراي تلفن همراه ميليون نفر در جهان حتي افرادي كه در  48 ]43[1بصري سيسكو

ر براي آنالين شدن، تقاضا براي كاال و خدمات اهاي سي با روي آوردن افراد به استفاده از فناوري. هستند
  يابد. صورت نمايي رشد مي الكترونيكي به

  
 

                                                 
1- Cisco Visual Networking 2010-2015 
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 فيليپين پيشتاز در زمينه مراكز تماس

مانند  يهاي چند مليتي بزرگ واقع در كشورهايماس به شركتكشور فيليپين از هند در زمينه ارائه خدمات مراكز ت
وكار است. سطح باالي افراد انگليسي زبان در  سپاري كسب آمريكا پيشي گرفته است و اين بازتابي از بلوغ در برون

اطالعات و   فناوريفيليپين امكان ارائه اين نوع خدمات را ميسر ساخته است. اين امر حاكي از آن است كه 
هاي مربوطه در كشورهايي با ميزان  ها و ساير هزينه ، كاهش بيشتر مسافرتكاراييقابليت دستيابي به  رتباطاتا

  كند.  به اقتصادهاي در حال توسعه مي توجهي قابلو كمك داشته انتشار باالي كربن از قبيل آمريكا 
چنين افزايش تقاضا براي  ريزي اقتصادي فيليپين رشد در ذخاير ارزي دولت و دارايي و هم به گفته دفتر برنامه

وكار بوده است. طبق برآورد انجمن  سپاري فرآيند كسب فضاهاي اداري تجاري در فيليپين ناشي از رشد در برون
در طي دهه اخير داراي نرخ فناوري اطالعات  -وكار برونسپاري فرآيند كسبصنعت  ،وكار فيليپين كسبفرآيند 

  درصد بوده است. 30 ماهيانهرشد 
  

  
 .http://www.fusionbposervices.com/blog/ philippines-bpo-promote-themselves-globally.html منبع تصاوير:

 
  نكات كليدي

 سپاري  تواند از طريق برون مي هاي مربوط به سفر و كاركنان و انتشار گاز در كشورهاي توسعه يافته هزينه
  وكار به كشورهاي در حال توسعه كاهش يابد. فرآيندهاي كسب

 عناصري وكار  برونسپاري فرآيند كسبو توسعه منابع انساني براي جذب  اطالعات و ارتباطات  فناوري
  كليدي هستند.

  
  مطالعات بيشتر

BPAP website, http://www.bpap.org.  
 
Senate Economic Planning Office, Economic Report, March 2012, http://www.senate.gov. 
ph/publications/ER%202012-01%20-%20March%202012.pdf.
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  تحول هوشمند ۴- ۵
هاي كم كربن  فردي در ارائه جايگزين داراي توانايي منحصربه اطالعات و ارتباطات  فناوريبخش 

توان براي آشكار  هاي فعلي ارائه كاال و خدمات است. از اين امر مي و كارآمد از نظر انرژي براي روش
و سپس تسهيل تحول بنيادي زيرساخت براي تغيير  اي گازهاي گلخانهساختن مصرف انرژي و انتشار 

طور  تواند به مي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريها بهره گرفته  ها و سيستم رفتارها، فرآيندها، قابليت
  ها جهت بيشترين اثر كار كند. اير فناوريمنسجم با س

  شود. خالصه مي ]44[تحول هوشمند عنوان بهاين هدف 
 از جملهاطالعات مصرف انرژي و انتشار گاز در فرآيندهاي گوناگون نشان دادن  -1

 هستند. اطالعات و ارتباطات  فناوريفرآيندهايي كه فراتر از محصوالت و خدمات بخش 
هاي الزم براي  بالدرنگ و ارائه داده صورت بهار گاز در اقتصاد پايش مصرف انرژي و انتش -2

 مصرف انرژي كارايي منظور بهسازي  بهينه
وكار از طريق ارائه  هاي كليدي كسب برآورد مصرف انرژي و انتشار گاز به همراه اولويت -3

 ابزارهاي مناسب
از طريق  بازنگري در نحوه زندگي، يادگيري، بازي و كار در يك اقتصاد كم كربن -4

 هاي كربن باال هاي كم هزينه پايدار براي فعاليت سازي كاري و ارائه جايگزين بهينه
وكار كم كربن و كارآمد از  كسب يها ها و مدل تحول و دگرگوني اقتصاد به سمت فعاليت -5

 نظر انرژي 
به شوند و به همين دليل به اقتصادهاي نوظهور و  هاي هوشمند سبب افزايش رقابت مي فناوري

در  ويژه بههاي هوشمند  يابد. فناوري هاي توليد و صنعتي ارتباط مي هر كشور خواهان تقويت بخش
مورد  فزايندهطور  هاي هوشمند به ها فناوري مواقعي كه هدف رقابت در بازارهاي جهاني است كه در آن

هستند،  كنترل قابلقع ، تعامل و در برخي موادستيابي قابلگيرند و از طريق اينترنت  استفاده قرار مي
  يابند. اهميت مي
  
  هاي هوشمند شبكه

اي  شبكه خدماتراهي براي بهبود  عنوان بهها و صنايع همگاني به دنبال انرژي تجديدپذير  دولت
  براي انرژي به روشي پايدار هستند. فزاينده) ناكارآمد جهت تأمين تقاضاي بسياربرقي موجود و (

يدپذير اين است كه منابع انرژي (مانند باد و خورشيد) به ميزان هاي انرژي تجد مزاياي فناوري
فراوان در دسترس است و در طول چرخه حيات خود كربن اندكي دارند. چالش موجود در استفاده از 

صورت متناوب هستند و با شبكه برق  منابع انرژي تجديدپذير آن است كه بسياري از اين منابع به



 
  
  
  
 

  : فناوري اطالعات و ارتباطات، تغييرات اقليمي و رشد سبز10سرفصل    66
 

هاي جزر  هاي خورشيدي، بادي و نيروگاه گيرند. ايستگاه ورد استفاده قرار نميموجود يكپارچه نبوده و م
خط توانند  كنند و نمي و مد و انرژي موج تنها در صورت وجود خورشيد، باد، جزر و مد و امواج كار مي

  هاي توليد فراهم كنند. از برق براي ساير انواع ايستگاهمبنايي 
توزيع  منظور بهاستفاده بيش از آن را در شبكه برق  هاي هوشمند پايش مصرف برق و شبكه

ها توان استفاده بهتر از  دهند. آن (مسيريابي) كارآمدتر برق و استفاده برق توسط خود شبكه، ارتقا مي
پشتيباني از توليد انرژي غيرمتمركز از از جمله اي  منابع انرژي تجديدپذير و فاقد انتشار گازهاي گلخانه

  :]45[هاي هوشمند عبارتند از ر را دارا هستند. برخي از مزاياي شبكهمنابع تجديدپذي
سازي مصرف انرژي، كاهش نياز به ظرفيت اضافي و  كارآمدتر انرژي و در نتيجه بهينهمسيريابي  -1

 افزايش در كيفيت و امنيت برق
 پايش و كنترل بهتر انرژي و عناصر شبكه -2
 قطع برقها و در نتيجه بهبود مديريت  بهبود ثبت داده -3
تلفيق منابع انرژي سبز، مديريت تقاضا و  منظور بهجريان دو طرفه برق و اطالعات بالدرنگ  -4

 هاي بالدرنگ بازار  تراكنش
روشنايي هوشمند،  خدماتهاي هوشمند، موتورهاي هوشمند،  عناصر مربوط به ساختمان -5

توانند  ره ميحمل و نقل هوشمند و غي خدماتوسايل نقليه هوشمند، وسايل نقليه برقي، 
 يك شبكه هوشمند (بخش بعد) مورد استفاده قرار گيرند. كاراييتكميل  منظور به

 منظور بهسازي منابع انرژي تجديدپذير در شبكه  توليد غيرمتمركز انرژي از طريق يكپارچه -6
 .هاي برق ها و قطعي و توانمند ساختن شبكه در پاسخگويي به موج يكاهش توليد برق كربن

  
  هاي هوشمند ساختمان

درصد از  20 حدودهاي مسكوني و تجاري است و در  كه متشكل از ساختمانبخش ساختمان 
. از ]46[شود مي محسوبكننده انرژي در جهان  ترين مصرف كند، بزرگ كل انرژي جهان را مصرف مي

 خدماتاي متشكل از پوشش ساختمان و عايق آن،  پيچيده خدماتها  ديدگاه انرژي، ساختمان
، لوازم و محصوالت مصرفي و تجهيزات گرمايشي آب، روشنايي خدماتايشي و سرمايشي فضا، گرم

تواند مصرف انرژي را نيز تحت تأثير قرار دهد. انتشار  انرژي لوازم مي كارايي. ]47[وكار، هستند كسب
يل جهان را تشك اكسيد كربن ديدرصد از انتشار گاز  10ها، در حدود  مستقيم گازها از ساختمان

درصد افزايش  30دهد و انتشار مستقيم گازها از مصرف انرژي در اين بخش اين ميزان را تقريباً تا  مي
  .]48[دهد مي
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ها  درصد از خروجي فعلي مواد خام جهان به مصرف ساختمان 40، ام بي آي، طبق برآورد عالوه به
، آجر و شيشه نياز به دماي نيماسيا  بتنفوالد، « ويژه به. بسياري از اين مواد خام و ]49[رسند مي

 10 حدودهاي فسيلي ممكن است. امروزه در  بسيار باال دارند كه امروزه تنها از طريق سوزاندن سوخت
اين ميزان در ». ]50[شود جهان از توليد مواد ساختماني ناشي مي اكسيد كربن ديدرصد از كل انتشار 

سازهاي بيشتر در اين مناطق افزايش خواهد  مناطق در حال توسعه جهان به دليل انجام ساخت و
  يافت.

 

 

 شانگهايبرج 

تكميل خواهد شد، دومين برج بلند در دنيا و اولين برج بلند در 2014ريزي در سالكه طبق برنامه شانگهايبرج 
 سازي دلمطبقه خواهد بود. اين برج با استفاده از  128متر و داراي  682چين خواهد بود. اين برج به ارتفاع 

  اطالعات ساختمان طراحي و ساخته شده است.
يكديگر  رويكه است اي  ساختمان استوانه 9 صورت بهاين برج 
اي محصور  و توسط اليه داخلي داراي نماي شيشهاند  قرار گرفته

دهي خواهد شد. در ميان اليه داخلي و اليه خارجي  هستند. سامان
نه منطقه داخلي  ،شوند ميافزايش ارتفاع به يكديگر تابيده با كه 

اي  شود. نماي شيشه فضايي عمومي براي بازديدكنندگان ايجاد مي
ساختمان طراحي شده  رويدرصدي فشار باد  24كاهش  منظور به

  مواد ساخت و ساز كمتر است.نياز به است. اين امر به معناي 
استفاده در  منظور بهشود كه آب باران  پيچي بودن برج سبب مي

بادي هاي  توربين .شود آوري جمعرمايشي و تهويه برج گ خدمات
براي ساختمان برق توليد خواهند كرد. اين برج اولين ساختمان 

» بطري قمقمه«بسيار بلند دو رويه در جهان است كه مانند يك 
  جويي انرژي ساخته شده است. بندي و صرفه جهت عايق

  
  .http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shanghai_Tower,_07-21-2012.JPG منبع تصوير:

 

  نكات كليدي
 هاي كارآمد از نظر  ، روشي مؤثر در طراحي ساختمانكامپيوتراطالعات ساختمان با استفاده از  سازي مدل

هاي جديد پرداختن به تغييرات اقليمي را ارتقا  جويي كرده و راه صرفه و موادالگو است كه در انرژي 
  دهند. مي

 هاي آتي كه نيازمند چرخه حيات تفكر و  مدلي براي طراحي ساختمان عنوان بهتوانند  يهاي بزرگ م پروژه
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انداز بلند مدت هستند، استفاده شوند. چشم
  

  مطالعات بيشتر
Gensler Design Update, Shanghai Tower,  
http://www.gensler.com/uploads/documents/ Shanghai_Tower_12_22_2010.pdf.

  
ها  ژاپن و جمهوري كره، ساختمان در كشورهايي مانند چين،: «1شهرهاي آسيا به گزارش

مثال، مواد براي توليد نياز به  عنوان بههاي معين ( هاي بلند) از موادي با انرژي خصوص ساختمان (به
، در طراحي ساختمان توجه اندكي به ها شوند. در صدر آن مصرف انرژي داشتند) ساخته مي

است  موردنيازواحد مسكوني جديد  000,20. در آسيا، روزانه بيش از ]51[شود مي زيست محلي محيط
  دهند. كه تقاضا براي مواد ساختماني را افزايش مي

براي كاهش مصرف  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي هوشمند از  با اين زمينه، ساختمان
در اين  اطالعات و ارتباطات  فناوريربردي هاي كا كنند. برنامه آن استفاده مي كارايي و افزايش انرژي

  زمينه عبارتند از:
امكان ريزان، مهندسان و سازندگان  معماران، برنامهبه اطالعات ساختمان  سازي مدلافزار  نرم -1

 گردش كارسازي انرژي و ميزان مصرف مواد (آب و كربن)، تسهيل  سازي ساختمان، بهينه شبيه
 .دهد را ميتعدد طراحي هاي م ساخت و ساز و بررسي گزينه

 سكونتگرها در يك ساختمان اطالعات مربوط به مصرف انرژي و الگوهاي  سازي حس يكپارچه -2
 آورد. را فراهم مي

طور خودكار مصرف انرژي را  تواند به سيستم مديريت انرژي در منزل يا مديريت ساختمان مي -3
 مديريت و كاهش داده و توزيع منابع را مديريت كند.

ها يا  سازي سيستم مديريت انرژي منزل يا ساختمان در يك شبكه از ساختمان يكپارچه -4
  سازد. به تغييرات در عرضه و تقاضاي انرژي را فراهم مي موقع بههاي هوشمند امكان پاسخ  شبكه

  
  هوشمند آماد و پشتيبانيحمل و نقل و 
هان را توليد و ج اكسيد كربن ديدرصد از گاز  25بخش حمل و نقل در حدود  2008در سال 

در  اكسيد كربن دياي آن در توليد  درصد از مصرف نفت را به خود اختصاص داد و سهم منطقه 26
%) و 3%)، حمل و نقل هوايي (79است. بخش عمده انتشار گاز ناشي از بخش جاده (افزايش  لحا
 نقل هوشمند سيستم حمل وتوان يك  كمك به انتشار گاز مي منظور به. ]52[%) است4/4آهن ( راه

                                                 
1- State of Asian Cities 2010/11 
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هاي  ريزي و فناوري سازي حمل و نقل از طريق پايش جريان ترافيك، برنامه جهت بهينه 1حمل و نقل
، ها خودروفناوري اطالعات و ارتباطات عناصر موجود در سيستم حمل و نقل (. «كردسازي ايجاد  شبيه
ها و  از طريق جاسازي ريزتراشه هوشمندسازي منظور بههاي راهنما، عالئم پيام و ...) را  ها، چراغ جاده
سيم، توانمند  هاي بي ها جهت برقراري ارتباط با يكديگر از طريق فناوري ها و تقويت آن گرها در آن حس
  :]54[شود بندي مي گروه طبقه 5به  هوشمند حمل و نقلحمل و نقل سيستم . ]53[سازند مي

ها و  در خصوص شرايط جوي و جادهاطالعات بالدرنگ  ،پيشرفته مسافرانهاي اطالعاتي  سيستم -1
 سازند. ساير اطالعات مربوطه را براي رانندگان فراهم مي

هاي  پيشرفته مديريت حمل و نقل شامل وسايل كنترل ترافيك از قبيل سيگنال خدمات -2
 دار، عالئم پيام متغير و مراكز عمليات ترافيك هستند. گيري سطح شيب ترافيك، وسايل اندازه

شامل  حمل و نقل سيستم حمل و نقل هوشمندري حمل و نقل مبتني بر گذا قيمت خدمات -3
گذاري تراكم، مسيرهاي ويژه مبتني بر  عوارض الكترونيكي، قيمت آوري جمعي از قبيل خدمات

 مبتني بر هزينه كيلومتر شمار وسايل نقليه هستند. خدماتهزينه و 
ها امكان گزارش مكان  ا و اتوبوسنمونه به قطاره عنوان بهپيشرفته حمل و نقل عمومي  خدمات -4

ها و اطالعات ورود و  توانند از وضعيت بالدرنگ آن دهند و در نتيجه مسافران مي خود را مي
 خروج مطلع شوند.

سازي وسايل نقليه با  كامالً يكپارچه از قبيل يكپارچههاي هوشمند حمل و نقل  سيستم -5
هاي  كان برقراري ارتباط ميان داراييسازي وسايل نقليه با يكديگر ام زيرساخت و يكپارچه

مثال ارتباط از وسايل نقليه به  عنوان بهد. نساز موجود در سيستم حمل و نقل را فراهم مي
  .هاي راهنمايي و ساير وسايل نقليه اي، چراغ گرهاي كنار جاده حس

د استفاده كاهش تراكم و بهبود جريان ترافيك در شهرها مور منظور بهتوانند  ها مي اين فناوري
  كارايي افزايشهاي بيشتر از طريق  قرار گيرند. كارآمد ساختن حمل و نقل از نياز به ايجاد بزرگراه

د. استفاده از نده موجود جلوگيري يا حداقل آن را كاهش مي رو و سواره هاي حمل و نقل زيرساخت
 40ها تا ميزان  كاهش توقفتوانند سبب بهبود جريان ترافيك از طريق  هاي ترافيكي بالدرنگ مي داده

 22اي تا  درصد و كاهش انتشار گازهاي گلخانه 10درصد، مصرف گاز تا  25درصد، زمان مسافرت تا 
  د.ندرصد شو

آماد و وابسته به  شدت بهوكاري است كه  نفعان صريح بهبود مديريت ترافيك كسب يكي از ذي
ان كاال و خدمات به هنگام توجه به محيط سازي جري فرآيند بهينه آماد و پشتيباني. است پشتيباني

به دنبال دستيابي به  آماد و پشتيباني. ]55[ترافيك و مصرف انرژي در چارچوب اقتصاد بازار است
سازي محصول و ارائه خدمات تأمين انتظارات و نيازهاي مشتريان و  ممكن جهت بهينه كاراييبيشترين 

                                                 
1- Intekkigent Transportation System 
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به ميزان پايين است. بدهي شامل تأثيرات محيطي از قبيل ها تا حد امكان  ها و ساير بدهي حفظ هزينه
  اي، ضايعات و آلودگي است. انتشار گازهاي گلخانه

را بهبود  آماد و پشتيباني كاراييها،  اين روشند به نتوا مي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
  :]56[دنبخش

 مواد، فرآيندها، كاال و موجوديرهگيري  -1
 ها تحويلول و زمان سفر، تعداد دفعات سازي مصرف سوخت، ط بهينه -2
 خودرويي درونناوبري  خدماتهدايت مسيرهاي جديد با استفاده از  -3
  

 

 كوااللمپوراطالعاتي حمل و نقل يكپارچه  خدمات

  

 
   ITIS websiteمنبع تصاوير:

 
ها  به وضعيت جاده هاي مربوط پايش جريان ترافيك و تحليل داده منظور به كوااللمپوريك سيستم اطالعاتي براي 

  .ايجاد گرديدها  كنندگان از جاده ترافيكي سودمند براي استفاده و تهيه اطالعات 1دره كالنگدر 
هاي مدار بسته كه با اطالعات خودكار سيستم تشخيص  پردازش و انتشار اطالعات دوربين منظور بهاين سيستم 

شوند، طراحي شده است. در نتيجه تصاوير و  مييابي وسايل نقليه تركيب  و سيستم مكان دره كالنگحادثه 
توسط مركز مديريت حمل و نقل قابل تحليل است. اطالعات ازدحام و سانحه هاي  هاي بالدرنگ، نقشه فيلم

است، براي  دسترسي قابلهاي تلفن  ها و در وب كه با دستگاه رساني متعدد در جاده مربوطه از طريق تابلوهاي پيام
  براي افراد جهت كسب اطالعات الزم در دسترس است.مركزي شوند.  اشته ميعموم به اشتراك گذ

ريزي بلند  ) برنامه2ريزي سفر و كاهش زمان سفر براي مسافران ( ) بهبود برنامه1مزاياي اين سيستم عبارتند از: (
هاي اضطراري  كنش) افزايش ايمني و امنيت و وا3ها ( برداري بهتر از جاده مقامات و بهره توسطمدت حمل و نقل 

طور  ) بهبود كيفيت كلي زندگي: كليه خدمات به5) كاهش حجم ترافيك و آلودگي به دليل زمان انتظار كمتر و (4(
  رايگان در دسترس عموم هستند.

                                                 
1- Klang Valley 
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  نكات كليدي
كاهش  سطهوا بهيكپارچه مديريت و انتشار اطالعات ترافيك  خدماتتوانند از  ها مي از جاده كننده استفادهكليه افراد 

  مند گردند. شوند، بهره اي مي تر كه منجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانه حجم ترافيك و سفر آسوده
 طور  كامپيوتري كه به خدماتجمله فناوري اطالعات و ارتباطات از  يها جهت كاركرد واقعي اين سيستم

گرها با يكديگر كار  و ساير حس هاي مدار بسته هاي داده، دوربين داخلي به يكديگر متصل هستند، پايگاه
 كنند. مي

  
  مطالعات بيشتر

Integrated Transport Information System website, http://www.itis.com.my/atis/index.jsf. 
  

  مالحظات سياسی ۶-۴
كاهش تغييرات اقليمي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه كه ظرفيت و زيرساخت  -1

هاي سبز از  هاي الزم جهت اعمال فناوري گذاري از تحقيقات و سرمايه بيشتري براي پشتيباني
طبيعي و كاهش تغييرات  زيست محيط رويهايي كه به كاهش اثرات منفي  قبيل فناوري

 شود. كنند، به ميزان بيشتري انجام مي اقليمي كمك مي
يمي و ارزيابي توان هايي براي كاهش تغييرات اقل كشورهاي در حال توسعه بايد به دنبال فناوري -2

ها در حوزه خود باشند. گرچه ممكن است كشورها  ها جهت استفاده يا سازگاري اين فناوري آن
هاي  اما برخي از برنامه ،دنهاي مطرح شده در اين بخش نباش سازي كليه ايده قادر به پياده

 داشته باشند. جويي شده توانند تأثير بسيار بزرگي در ميزان انرژي صرفه كاربردي محدود مي
اي و استفاده از فناوري  افزايش آگاهي در خصوص مزاياي كاهش انتشار گازهاي گلخانه -3

جويي در مصرف انرژي، ضروري است.  اطالعات و ارتباطات در كاهش تغييرات اقليمي و صرفه
 آگاهي مهم هستند. يهاي آزمايشي براي ارتقا هاي نمايشي و پروژه ارائه

هاي هوشمند فرصتي براي سبقت گرفتن از ديگر  هاي شبكه وسعه، پروژهدر كشورهاي در حال ت -4
هاي برقي بازمانده  ، در صورت وجود شبكهعالوه به. هستندسازي شبكه برق  كشورها در مدرن

انتقال و  خدماتهاي جديد بدون نياز به بازبيني پر هزينه  فناوري رويگذاري  اندك، سرمايه
 است.پذير  توزيع برق موجود، امكان

مثال،  عنوان بهتوانند براي شروع از اقدامات كوچك استفاده كنند.  ها مي كشورها و شهرداري -5
هاي هوشمند  شبكه سوي بهگامي بسيار مفيد  معموالًگيري هوشمند كه  خانوارها از وسايل اندازه

 ميزان مصرف انرژي مربوط به رفتارهاي خاص مثالً سرعت بهاست استفاده كنند. اين وسايل 
 دهند. روشن كردن تلويزيون را نشان مي
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توسعه نيازمند همكاري نزديك با ساير كشورها و بازيگران توسعه و همكاري  بازيگرانكشورها و  -6
ترين راه جهت  هاي هوشمند در گسترده با بخش خصوصي جهت تجربه و آزمايش اين فناوري

  تضمين مزايا هستند.
  

  فعاليت
  موارد زير بحث كنيد: د و در خصوصهاي كوچكي را تشكيل دهي گروه
 كنيد. چگونه از اينترنت براي مقابله با تغييرات اقليمي استفاده مي -1
ي و خدماتي كه مربوط به موضوع تغييرات اقليمي است استفاده دهاي كاربر از چه منابع آنالين و برنامه -2

 كنيد؟ مي
 هايي مواجه هستيد؟ دمات با چه محدوديتهاي كاربردي و خ در استفاده يا دسترسي به اين منابع، برنامه -3
 ها الزم است؟ بر اين محدوديتچه تغييرات و اقدامات سياسي جهت غلبه  -4

  
  



 

  پنجمفصل 
فناوري اطالعات و ارتباطات در راه رشد سبز 

  و توسعه پايدار
  

 اهداف فصل:
 هاي رشد سبز چيست، چرا رشد سبز بايد ترويج و ارتقا يابد و محرك حركت به سمت رشد  پاسخ به پرسش

 سبز كدام است.
 هاي رشد سبز در منطقه آسيا و اقيانوسيه و مرور كلي بر طرح 
 در دستيابي به رشد سبز يو ارتباط ياي اطالعاته بررسي نقش فناوري 

  

  رشد سبز چيست؟ ۵- ۱
زيست، از  به رشد و توسعه اقتصادي، جلوگيري از تخريب محيطرشد سبز روشي براي دستيابي 

هاي توسعه  زيستي و استفاده از منابع طبيعي ناپايدار است. رشد سبز سبب ايجاد طرح تنوعدست دادن 
هاي  كسب فرصتاز جمله تر  ي از كشورها و با هدف شناسايي منابع رشد پاكپايدار موجود در بسيار

هاي سبز جديد و نيز مديريت تغييرات ساختاري مربوط به انتقال به  توسعه صنايع، مشاغل و فناوري
   .]57[يك اقتصاد سبزتر، شده است

د سبز را رشد سبز و اقتصا كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل
زيست باعث تقويت  يك الگوي توسعه جديد كه در آن توسعه اقتصادي و سازگاري با محيط عنوان به

اي است كه از تغييرات  هاي يكپارچه مستلزم استراتژي«كند. اين امر  شوند، تعريف مي يكديگر مي
. نگرش به ]58[»كنند هايي يكپارچه، مكمل و تقويت دو جانبه پشتيباني مي مند به روش نظام

هاي طبيعي  شود كه سرمايه هاي اقتصادي مي سبب افزايش فعاليت ،يك شريك عنوان بهزيست  محيط
 ارتقايكنند. رشد سبز بر كاهش كمبودهاي محيطي و خطرهاي زيستي و ترويج و  زمين را تقويت مي

هاي  ليتكشاورزي پايدار و مديريت جنگل و ماهيگيري پايدار متمركز است. رشد سبز شامل فعا
جويي در انرژي از قبيل توسعه انرژي تجديدپذير، حمل و  اي و صرفه دهنده انتشار گازهاي گلخانه كاهش

  شود. هاي كارآمد از نظر انرژي و آب نيز مي نقل كم كربن و ساختمان
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 منظور بهاصولي در خصوص نحوه اجراي يك اقتصاد  پارادايميك  ايجادايده رشد سبز 
  .]59[زيست و تضمين رفاه است حيطمحدودسازي تخريب م

  

  شود؟ رشد سبز می سوی بهچه چيزی سبب حرکت  ۵- ۲
كننده منابع  ترين مصرف در حال رشد است. اين منطقه بزرگ سرعت بهمنطقه آسيا و اقيانوسيه 

رساند. گرچه  مراجعه كنيد) را به مصرف مي 1درصد منابع جهان (به كادر  60جهان است كه در حدود 
نرخ رشد اين منطقه را كاهش داد اما پس از آن در اواخر  2009و  2008هاي  قتصادي بين سالركورد ا

رشد پيوسته آسيا و اقيانوسيه به موفقيت آن  .دوباره به رشد خود ادامه داد 2010و سال  2009سال 
ه شود. البت در كاهش فقر، شهرنشيني سريع و يك مركز يا كالس مصرف در حال رشد نسبت داده مي

اين رشد با افزايش تقاضا براي انرژي، زمين، منابع طبيعي و خدمات اكوسيستم همراه است. ميزان نياز 
در منطقه آسيا و اقيانوسيه از ظرفيت حمل زمين خواهد بود. در حقيقت گرچه  شده بيني پيشبه منابع 

ست اما ناامني در زيست حركت كرده ا توسعه پايدار و سازگار با محيط ياين منطقه به سمت ارتقا
  خواهد يافت. ادامهبه ميزان بااليي  2010خصوص اندوخته مواد غذايي، آب و انرژي تا سال 

  
  كنند حقايقي درباره منطقه آسيا و اقيانوسيه كه از رشد سبز پشتيباني مي - 1كادر 

  ترين داليل شتاب يافتن مفهوم رشد سبز در منطقه و دنيا هستند: داليل زير از مهم
كننده منابع جهان تبديل شد. آسيا و اقيانوسيه  ترين مصرف غاز قرن بيست و يكم، اين منطقه به بزرگبا آ -1

هاي فسيلي، مواد معدني  هاي صنعتي، سوخت ، كانياتتن از سنگ معدن فلز ميليارد 357 ساالنه
 است. درصد مصرف جهاني مواد 60كند. اين ميزان معادل  سازي و زيست توده را مصرف مي ساختمان

، اين منطقه براي توليد يك واحد از توليد ناخالص داخلي نيازمند سه برابر ورودي منابع 2005در سال  -2
 سايز مناطق جهان بود.

 تر از مصرف جهاني انرژي بوده است. دهه اخير سريع 4رشد مصرف انرژي منطقه در  -3
 كردند.درصد انرژي اوليه جهان را مصرف  45، آسيا و اقيانوسيه 2008در سال  -4
تن افزايش  ميليارد 5/19تن به  ميليارد 5/14از  2005تا  1990اي از سال  اي گازهاي گلخانه انتشار منطقه -5

 يافت.
ها  آب در بخش كشاورزي، صنايع توليدي و خانواده مترمكعب ميليارد 383,2، اين منطقه 2000در سال  -6

 درصد مصرف جهاني آب است، مصرف كرد. 63كه معادل 
 619بود كه باالتر از سرانه متوسط مصرف جهاني  مترمكعب 644سط مصرف آب منطقه سرانه متو -7

بود متعلق به آسياي شمالي و مركزي  مترمكعب 011,1است. بيشترين مصرف سرانه آب كه  مترمكعب
  است.

 UN and ADB, Green Growth, Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the:منبع
Pacific (Bangkok, 2012), pp. 25-27. Available from http://www.unescap.org/esd/environment/flagpubs/GGRAP. 
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برداري از انرژي و منابع طبيعي  بهره كاراييدر نتيجه، كشورهاي متعددي به دنبال بهبود 
به  طورمعمول بهتوانند  اند كه نمي هستند. كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه اين نكته را دريافته

  وكار بپردازند. كسب
  

  ای رشد سبز منطقه ارتقای ۳-۵
رشد سبز  نخستين مناطقي است كه خود را با يك منطقه واحد از عنوان بهآسيا و اقيانوسيه 

كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان آن شد.  ارتقايتطبيق داد و سبب پيشرفت و 
ها،  از طريق برگزاري كنفرانس از آناز پيشگامان ترويج آگاهي در خصوص رشد سبز و پشتيباني  1ملل

ها در خصوص رشد سبز در منطقه و ديگر  ها و فعاليت افزايش آگاهي، كسب پشتيباني و انجام برنامه
  نواحي بوده است.

ر منطقه آسيا و هاي صورت گرفته د خود را از طرح توجه قابلحركت  سرعتمفهوم رشد سبز 
، در پنجمين كنفرانس وزيران در سئول در خصوص 2005اقيانوسيه به دست آورده است. در سال 

يك استراتژي جهت دستيابي به توسعه  عنوان بهرشد سبز  ارتقايحكم ترويج و  ،زيست و توسعه محيط
تم آن در توسعه هزاره در خصوص كاهش فقر و هدف هف پايدار و هدف نخست از مجموعه اهداف

ابالغ  كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان مللزيست به  خصوص پايداري محيط
  .]60[شد

اي براي توسعه  سازي يك طرح منطقه اي در خصوص پياده نامه نتيجه اين كنفرانس انعقاد تفاهم
محيطي،  ايش عملكرد زيستزيست، افز پايدار در آسيا و اقيانوسيه بود. هدف طرح بهبود پايداري محيط

مديريت  سازي فرصتي براي رشد اقتصادي پايدار و يكپارچه عنوان بهزيست  حفاظت از محيط ارتقاي
اقتصادي بود. بيانيه وزرا در خصوص  -هاي توسعه اجتماعي ريزي و سياست با برنامه 2ريسك باليا

طرح سؤال در خصوص رشد زيست و توسعه در آسيا و اقيانوسيه به توافق همگان رسيد.  محيط
  اقتصادي پايدار (رشد سبز) نيز مورد موافقت قرار گرفت. اين طرح داراي اهداف زير است:

 زيست پايداري محيط منظور بهزيست  سازگار با محيط كاراييبهبود  -1هدف  -1
 محيطي زيستافزايش عملكرد  -2هدف  -2
 د پايدارفرصتي براي رش عنوان بهزيست  افزايش حفاظت از محيط -3هدف  -3
هاي توسعه  ريزي و سياست و آمادگي براي برنامه مديريت ريسك بالياسازي  يكپارچه -4هدف  -4

  اقتصادي -اجتماعي

                                                 
1- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN) (ESCAP) 
2- Disaster Risk Management (DRM) 
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كمك به دستيابي به  منظور بهكنفرانس  اين از پساي متعددي  هاي منطقه ها و فعاليت برنامه
المللي زير  اي و بين هاي منطقه صورت گرفته است كه شامل طرح 2005اهداف توافق شده در سال 

  است:
انرژي، طرح بازار كربن، طرح حمل و نقل  كارايي، طرح بانك توسعه آسيابرنامه تغييرات اقليمي  -1

 پايدار و طرح توسعه شهرها در آسيا
 يك معامله جديد سبز برايهاي سازمان ملل متحد  طرح -2
 محيطي سازمان ملل متحد برنامه زيستطرح اقتصاد سبز  -3
المللي كار،  ، سازمان بينمحيطي سازمان ملل متحد برنامه زيستبه رهبري  طرح مشاغل سبز -4

هاي كارگري. گزارش طرح  المللي اتحاديه المللي كارفرمايان و كنفدراسيون بين سازمان بين
سبز در كشورهاي در حال مشاغل مشاغل سبز سبب تحريك عالقه به توانمندي در ايجاد 

 توسعه شد.
كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه كترونيكي رشد سبز آنالين آموزش المركز  -5

هاي تعاملي جهت يادگيري درباره اصول رشد سبز، شهرهاي  سرفصلاي از  مجموعه سازمان ملل
، مطالعات موردي عالوه بهدهد.  قابل سكونت، نقشه راه رشد سبز كم كربن و رشد پايدار ارائه مي

به افراد  سرفصلهر  آميز موفقيتهايي در صورت گذراندن  واهينامهنيز در دسترس افراد دارد و گ
كننده در انتقال كشور به رشد سبز  نفعان شركت ها براي كليه ذي شود. اين دوره اعطا مي

  .]61[اند طراحي شده
اين در هانوي، بيانيه رهبران  2010در آوريل  1در نشست انجمن ملل آسياي جنوب شرقي

 ارتقاي«فت و توسعه پايدار به توصيف رسيد. در اين بيانيه رهبران متعهد به در خصوص بازيا انجمن
 منظور بهزيست و استفاده پايدار از منابع طبيعي  گذاري در پايداري بلند مدت محيط رشد سبز، سرمايه

شست ندر شصت و ششمين  2010. در ماه مه سال ]62[شود پذيري اقتصاد مي تنوع و تضمين انعطاف
كشور كره، بيانيه رشد سبز به تصويب اينچئون تصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه در شهر كميته اق

  رسيد.
هاي  ها و سياست هاي رشد سبز را اجرا و در استراتژي بسياري از كشورهاي منطقه سياست

اي كره و ساير اقتصاده جمهورياند. چين، هند، ژاپن،  گذاري كرده اصالح سازگار با رشد سبز، سرمايه
گيري و انتخاب  اقتصادشان ديگر نياز به تصميم سازيسبزدر حال ظهور بر اين باور هستند كه 

  .]63[ندارد

                                                 
1- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  
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راهي پيشرو در دنيايي با محدوديت منابع  عنوان بهمفهوم رشد سبز توسط دولت جمهوري كره 
قع در قلب . عمق اين مفهوم توسط جمهوري كره تا اهداف وااست گرفته قرارطبيعي مورد استفاده 

فقط و توسعه انساني بسط داده شده است، برخي از كشورهاي منطقه  كاهشمفهوم توسعه پايدار شامل 
 ايجادهاي سياسي در پشتيباني از رشد سبز  از قبيل كامبوج، فيجي، قزاقستان، مالديو و مغولستان رويه

  اند. كرده
  رشد سبز در جمهوري كره - 2كادر 

از  مدت كوتاهدر  اقتصاديرا به هدف پاسخگويي به ركود »معامله سبز جديد«ره، جمهوري ك2009در ژانويه 
تا بلند مدت اعالم كرد. اين امر تالشي بزرگ  مدت ميانطريق ايجاد مشاغل و نيز تقويت اساس رشد سبز در 

هاي الگو روي گذاريها و مشاغل رشد جديد از طريق فناوري سبز و انرژي پاك، تأثير محرك«براي ايجاد 

1 وارداتي كه با وابستگي شديد كشور به نفت و گازمقابله مصرف و توليد كنوني و 
3

واردات كل كشور را تشكيل  

  .]64[»دهد، است مي
اختصاص داده شد. در جوالي  2012تا  2009هاي  دالري به معادله جديد سبز براي سال ميليارد 42 بودجهيك 

  دالر) منتظر شد. ميليارد 5/89تريليون وون ( 4/107لي ساله با بودجه ك 5، طرح رشد سبز 2099
  

  نقشه راه رشد سبز کم کربن ۵- ۴
گذاران منطقه  راهنمايي براي سياست ]65[نقشه راه رشد سبز كم كربن براي آسيا و اقيانوسيه

 است. اين گزارش پارادايم رشد وهوا آبهاي منابع و بحران  هاي ناشي از محدوديت جهت غلبه بر چالش
كنند. اين گزارش توسط  سبز كم كربن را توضيح داده و نقشه راهي متشكل از مدير را ارائه مي

المللي همكاري  و با كمك مالي آژانس بين كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل
  كره توسعه يافته است.

هستند، ناگزير به تغيير كشورهايي كه خواهان رشد اقتصادي پايدار و كاهش اثرات محيطي 
هاي كليدي  چالشاين هستند. در نقشه راه، » منابع كارايي«اقتصادي خود جهت دستيابي به  خدمات

  اند: در دستيابي به توسعه پايدار شناسايي شده
ها حاكي از آن  بيني كنند. پيش اندازهاي رشد آينده را تهديد مي هاي منابع چشم محدوديت -1

غذا، آب و انرژي بيشتري نياز خواهد داشت و كشورهاي  بههان ج 2030است كه تا سال 
 اتفاق بهمنطقه در معرض نوسانات قيمت مواد غذايي و انرژي قرار خواهند گرفت، اين دو روند 

 در معرض خطر هستند. -دستيابي به توسعه و كاهش فقر -يكديگر
در خصوص  3كه در فصل  گونه همانكند.  توسعه را تهديد مي يتغييرات اقليمي دستاوردها -2

براي انطباق با تغييرات اقليمي ذكر شد.  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي كاربردي  برنامه
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پذيري  كشورهاي آسيا و اقيانوسيه در معرض تجربه رخدادهاي هوايي مفرط هستند و آسيب
 دهد. يش ميهاي اقتصادي را افزا و فقدان ومير مرگها در مقابل خطر باليا، امكان افزايش  آن

، كشورهاي منطقه آسيا و 2005محيطي خود است، در سال  زيست كارايياين منطقه نيازمند  -3
اقيانوسيه به ازاي هر واحد از توليد ناخالص داخلي سه برابر منابع را در مقايسه با ساير 

 آينده ندارد. سوي بهكشورهاي جهان استفاده كردند. رشد متكي بر مصرف منابع راهي 
ساختار  .اقتصادي بايد از ميان برداشته شود كاراييمحيطي و  زيست كارايييان شكاف م -4

جهت توانمندسازي سازماني هاي  و ظرفيتحاكميتي بهبود الگوهاي  منظور بهاقتصادي بايد 
ريزي توسعه اجتماعي و اقتصادي  رشد سبز، توسعه استانداردها و مقررات براي حمايت از برنامه

به سمت مصرف سبز، مورد افراد هاي سبك زندگي  سوق دادن انتخاب مبتني بر رشد سبز و
هاي واقعي توليد و مصرف را منعكس سازد تا آثار  گذاري بايد هزينه بررسي قرار گيرد. قيمت

  محيطي و انرژي مشخص شوند. زيست
نج راه را جهت تحريك تغيير سيستم براي رشد سبز كم كربن پها  نقشه راه بر اساس اين چالش

  كند: مشخص مي
 بهبود كيفيت رشد و به حداكثر رساندن رشد خالص -1
 كارايياقتصادي و  كارايياقتصاد: حذف شكاف ميان  مشاهده قابلتغيير ساختار غير -2

 محيطي زيست
 زيست ريزي و طراحي زيرساخت سازگار با محيط اقتصاد: برنامه مشاهده قابلتغيير ساختار  -3
 وكار عطف سبز به يك فرصت كسب -4
  هاي توسعه كم كربن سازي استراتژي و پياده تدوين -5

  .]66[آنالين در دسترس است صورت بهمستندات و مطالعات موردي هر راه 
  

در دستيابی به  های اطالعاتی و ارتباطی فناورینقش  ۵- ۵
  رشد سبز
هاي رشد سبز به آن  كه بسياري از طرحرا  كاراييدستاوردهاي  يو ارتباط ياطالعات هاي فناوري

سازي  براي پياده سرفصل اين. كليه مداخالت هوشمند مورد بحث در سازند ، ممكن ميته هستندوابس
شهرهاي هوشمند بدون فناوري اطالعات و ارتباطات كه وابسته به فناوري اطالعات و ارتباطات هستند. 

  كنترل، هوشمند نخواهند بود. خدماتسازند و بدون  امكان اتصال و ارتباط را فراهم مي
ها بر كاهش  رشد سبز بر اساس تأثير آن اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي كليدي مبتني بر  طرح

  اي و مصرف سوخت فسيلي عبارتند از: انتشار گازهاي گلخانه
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توليد انرژي و  برايهاي فسيلي  هاي هوشمند به دليل وابستگي بسيار به سوخت شبكه -1
اطالعات و   فناوريقي مدرن مبتني بر هاي مهمي كه يك سيستم توليد و توزيع بر كارايي

سازي منابع  هاي هوشمند براي يكپارچه . شبكهكندتواند به تشخيص آن كمك  مي ارتباطات
 اندازي يك بازار انرژي كارآمد ضروري هستند. انرژي تجديدپذير و راه

 .ها و نرخ سريع شهرنشيني در جهان هاي هوشمند به دليل اهميت ساختمان ساختمان -2
هاي تأمين هوشمند. اين  زنجيرهاز جمله هوشمند  آماد و پشتيبانيحمل و نقل و  خدمات -3

وكار را از نظر انرژي كارآمدتر خواهند  كسب، اطالعات و ارتباطات  فناوريمبتني بر هاي  نوآوري
 ساخت.

توانند  هاي كاربردي مبتني بر برق مي يا وظايف يا برنامه -هر نوع موتور -موتورهاي هوشمند -4
جويي چشمگير در مصرف  تواند سبب صرفه ط يك ريزپردازنده كنترل شوند. اين امر ميتوس

 اي شود. برق و كاهش انتشار گازهاي گلخانه
 برحسببراي كمك به يادگيري افراد درباره تأثير رفتار آنان  يو ارتباط ياطالعات هاي فناوري -5

هاي صورت  ايش سريع تالشبا نماي و اثرات محيطي  مصرف انرژي، انتشار گازهاي گلخانه
  ها را اصالح كرد. را درك و آن خود توان اثرات رفتار گرفته، انرژي و منابع مصرف شده بهتر مي

» براي رشد اقتصادي يپارادايم جديد« ]67[مثال، از نظر جمهوري كره رشد سبز عنوان به
به رشد اقتصادي و و دستيابي » رشد«و » سبز«است. اين كشور به دنبال شكستن ماهيت متناقض 

حفظ يكپارچگي محيطي است و جمهوري كره از ايده رشد سبز براي ساختاردهي و تقويت اقتصاد، 
تغيير الگوهاي توليد و مصرف و ايجاد مشاغل و صنايع سبز استفاده خواهد كرد. رشد سبز در جمهوري 

  بود.هاي اقتصادي تا سبك زندگي مردم خواهد  كره، محرك عمده تغيير از سياست
كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه مثال ديگر، مركز آنالين آموزش الكترونيكي 

فرمي بدون انتشار گاز براي كمك به  براي توسعه ظرفيت رشد سبز است كه پلت سازمان ملل
  گذاران منطقه است. سياست
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پا

كشور بوتان دارا
براي اپراتورهاي
ساخته است. سر

و شده واقعتيمپو 
  

  

د 2012در سال 
پهناي باند و خدم
به پارك فناوري
پارك فناوري تيم
توسعه منابع انسا
در داخل كشور ا

  است.
  

 نكات كليدي
دولت بوتان با س
است. استفاده از
كه در وقوع تغيير

  
مطالعات بيشت
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  نكات كليدي
 ها در توسعه و  و تحليل داده اطالعات و ارتباطات  فناوريگرهاي مبتني بر  حس درامپيوتري سازي ك شبيه

  يكپارچه مديريت آبي مهم هستند. خدماتيكپارچه مديريت فاضالب و ساير  خدماتاندازي  راه
 استفاده بهتر از منابع آبي، آب باران، مديريت بهتر فاضالب و سيل در شهرهاي داراي شهرسازي سريع 

  مهم هستند.
  

  مطالعات بيشتر
UNESCAP, Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific: Case Study - Philippines’ 
integrated stormwater management, http://www.unescap.org/esd/environment/ 
lcgg/documents/roadmap/case_study_fact_sheets/Case%20Studies/CS-Philippines- Integrated-
Stormwater-Management.pdf.  
 
Rene Burt N. Llanto, “Challenges and Opportunities in Integrated Storm Water Management in Cebu, 
Philippines”, presentation, http://www.unescap.org/esd/Energy-Security-and- Water- 
Resources/water/wastewater_management/PDF/12[Philippines]ISWM%20Final%20 
Presentation.pdf. 

  

مالحظات سياسی: توسعه يک استراتژی مبتنی بر فناوری  ۶-۵
  اطالعات و ارتباطات برای کاهش تغييرات اقليمی

كشورهاي در  تقويت ظرفيت ]68[1المللي مخابرات زيست الكترونيكي اتحاديه بين گزارش محيط
هاي محيطي از قبيل مديريت،  وسعه در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فعاليتحال ت

نيز نحوه توسعه يك چارچوب  ،كند. براي دستيابي به اين امر حفاظت و توسعه پايدار را توصيه مي
يك طرح براي كاهش تغييرات اقليمي و  اطالعات و ارتباطات  فناوريريزي استراتژيك مبتني بر  برنامه

  .شود ميزيست بيان  فعاليت الكترونيكي محيط
هاي استفاده از فناوري  تواند فرصت مي اطالعات و ارتباطات  فناورييك استراتژي مبتني بر 

هاي  ها و گزينه اطالعات و ارتباطات جهت كاهش تغييرات اقليمي را شناسايي و ارزيابي كند و به هزينه
المللي و ترويج  هاي بين تواند بر ميزان حمايت د. استراتژي ميانتخاب نيز توجه كافي داشته باش

  .]69[هاي رشد سبز در بازار محلي تأثيرگذار باشد فرصت
، مصرف انرژي و انتشار محيطي زيستاهداف استراتژي شامل انجام اقداماتي براي كاهش اثرات 

  ست.و اجتماعي اانساني توسعه اقتصادي،  ارتقاياي و نيز  گازهاي گلخانه
  

                                                 
1- ITU e-Environment Report 
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  مششفصل 
  گيري نتيجه

  
هاي انساني و در نحوه زندگي و كار افراد تحوالت  فناوري اطالعات و ارتباطات در كليه فعاليت

ها در كاهش تغييرات  برخي از اين تحوالت و توان آن 10 سرفصلچشمگيري ايجاد كرده است. در 
توسعه پايدار بيان شد. با ظهور و همگرايي روندهاي تكنولوژيكي بنيان شده با توانايي  ياقليمي و ارتقا

  پذير شده است. زيست كه تاكنون ميسر نبود، امكان درك و يادگيري از محيط
ها بايد صورت گيرد و توسعه  گيري كامل از مزاياي اين فناوري كارهاي بسياري براي بهره

و با هزينه پايين در  آساني بههاي كاربردي سودمندي كه  منجر به ايجاد برنامه همچنانتكنولوژيكي 
  شود. هستند، مي اعمال قابلكشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 

 ي، ترويج و ارتقاشده بيانهاي  نفعان توسعه از مسائل و توصيه ها و ذيمندي كشور بهره منظور به
آگاهي از توان فناوري اطالعات و ارتباطات در كاهش تغييرات اقليمي ضروري است. در اين مرحله، 

  كنند. نقش مهمي را ايفا مي 10 سرفصلكنندگان از  استفاده
در كمك به كشورها، سازمان،  باطاتفناوري اطالعات و ارتذكر كليه موارد مربوط به نقش 

پذير نيست.  امكان سرفصلجوامع و افراد در كسب آمادگي براي تغييرات سريع اقليمي در اين 
بايد محتواي آن را با نيازها و شرايط خود تطبيق دهند و به كارهاي  سرفصلكنندگان اين  استفاده

 سرفصلبايد منابع دانشي را كه در اين  نآناادامه دهند.  ،است شده آغاز سرفصلپژوهشي كه در اين 
كنندگان  را تا نيازها و شرايط خود توسعه دهند. استفاده آنانوجو كرده و دامنه  اند جست مشخص شده

  براي سازگاري با اين دانش و تجربه با نيازهاي خود دست به تحقيق و اكتشاف بزنند.
و  انطباق محتواي آن با شرايط منظور به، 10 سرفصلتحقيقات بايد قبل از آموزش محلي 

ها و مطالعات موردي محلي مناسب كمك  نيازهاي محلي صورت گيرند. اين امر به شناسايي اولويت
  خواهد كرد. مطالعات موردي محلي بسيار سودمند خواهند بود.

تر شدن كشورها به يكديگر شده است. يكي از  افزايش خطر تغييرات اقليمي سبب نزديك
و  اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي مبتني بر  شناسايي فناوري سرفصلن نتايج اين تري كاربردي

هاي تحقيق و توسعه از قبيل  هاي مديريتي براي كاهش تغييرات اقليمي است. پشتيباني از فعاليت روش
در حال توسعه ضروري است. اميد بر اين است  كشورهايهاي موجود با نيازها و شرايط  انطباق فناوري
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هاي مشابه منجر به حصول  و چارچوبقرارداد چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغييرات اقليمي كه 

  توافق در زمينه تسهيل انتقال انبوه فناوري شوند.
بندي نيازهاي مربوط  ها در شناسايي و رتبه رهنمودي مفيد براي كشورها و سازمان 10 سرفصل

نفعان توسعه در توجيه نيازهاي خود جهت پشتيباني  ا و ذيها است و به كشوره به انتقال فناوري آن
در كاهش تغييرات اقليمي و تأمين  آنانهاي مناسب كه به  اين حمايت مالي و اتخاذ و انطباق با فناوري

  رساند. كنند، ياري مي ها و اهداف توسعه كمك مي اولويت
مركز آموزش  كه توسط مركز همكاري الكترونيكيتوانند دانش خود را در  خوانندگان مي

و  گذارند  اشتراكاست به  شده ايجاد 1فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه آسيا و اقيانوسيه
  توانند ادامه يافته و به اشتراك گذاشته شوند. مي سرفصلدر اين  شده انجامهاي  ، فعاليتصورت بدين

  

  سرفصلخالصه 
  رفتند عبارتند از:مورد بحث قرار گ سرفصلنكات كليدي كه در اين 

تغييرات اقليمي يك چالش رو به رشد جهاني است. عليرغم آگاهي اكثر  -1
هاي كاهش  گيرندگان از تهديدهاي ناشي از تغييرات اقليمي، آگاهي از راه تصميم

 اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي هوشمند و  تغييرات اقليمي با استفاده از فناوري
برجسته  منظور بههاي اصلي  نگاهي دقيق به چالش سرفصلاست. اين  داده رخ تازگي به

ها را  كه برخي از اين چالش اطالعات و ارتباطات  فناوريهاي مبتني بر  حل ساختن راه
 دهند، دارد. پوشش مي

نقش مهم فناوري اطالعات و ارتباطات در تقويت رصد، تعامل و  سرفصلدر اين  -2
اطالعات و   فناوريو نحوه مشاركت  زيست و كاهش تغييرات اقليمي مديريت محيط

 است. شده  بررسيدر كاهش و انطباق با تغييرات اقليمي  ارتباطات
با اطالع يافتن كشورها و بخش خصوصي از حقيقت محدود بودن و گراني رو به رشد  -3

منابع انرژي و عدم مناسب و ممكن بودن اقتصاد كربن باال، انتقالي سازگار با 
است.  شده  بيان سرفصلدر قالب مفهوم رشد سبز، در اين زيست از توسعه  محيط

را در تشويق به نوآوري و دستيابي به  اطالعات و ارتباطات  فناورينقش  10 سرفصل
سازد و به ارتباط اين مفاهيم با كشورهاي در حال توسعه  رشد سبز مشخص مي

 است. شده  پرداخته

                                                 
1- Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development 
(APCICT) 
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ها  اد ظرفيت شناسايي فرصتكنندگان در درك مسائل و ايج به شركت سرفصلاين  -4
براي كاهش تغييرات اقليمي كمك  اطالعات و ارتباطات  فناوريگيري از  براي بهره

توسعه پايدار در  يارتقادرباره  يافته ساختدر انجام مذاكرات  آنان ،عالوه بهخواهد كرد. 
تباطات ها و زندگي روزانه با استفاده از فناوري اطالعات و ار كشورها، جوامع، سازمان

 كند. كمك مي
براي انطباق با  اطالعات و ارتباطات  فناوريهايي براي استفاده از  در اين فصل رويه -5

يك  عنوان بهاثرات تغييرات اقليمي، كاهش تغييرات اقليمي و ترويج رشد سبز 
 استراتژي توسعه بيان شد.

 



 



 

  نامه واژه
  

 Adaptation to climate change انطباق با تغييرات اقليمي

طبيعي و انساني در برابر اثرات واقعي يا مورد  خدماتپذيري  تي جهت كاهش آسيباها و اقدام طرح
خصوصي و عمومي و  بيني و واكنش ناگوني از قبيل پيشانتظار تغييرات اقليمي. انطباق داراي انواع گو

ها و  است. افزايش سطح آب موجود در پشت سدهاي ساحلي و رودخانه شده  ريزي رنامهبمستقل و 
  هايي از اين قبيل هستند. پذيرتر مثال هاي آسيب جايگزيني گياهان مقاوم در برابر دما با نمونه

  
 Biofuels هاي زيستي سوخت

جامد، مايع و گاز،  هاي توده  زيستهاي تجديدپذير قابل احتراق و ضايعات متشكل از  منابع انرژي
  هاي شهري مورد استفاده براي توليد انرژي. هاي صنعتي و زباله زباله

  
 Carbon capture and storage سازي كربن جذب و ذخيره

هاي فسيلي از  اي حاصل از سوزاندن سوخت روشي جنجالي براي كاهش مستقيم انتشار گازهاي گلخانه
ها و  وريااشي از احتراق موجود در اتمسفر با استفاده از انواع فنن اكسيد كربن ديطريق حذف يا جذب 

هاي مبتني بر  از گازهاي پساب در نيروگاه اكسيد كربن ديفرآيندهاي صنعتي براي حذف يا سايش 
  هاي فسيلي. سوخت

  
 Carbon footprint  اثر كربن

آن معادل چند تن (كيلوگرم) اي توليد شده توسط هر فرد كه واحد  گيري كليه گازهاي گلخانه اندازه
  .است اكسيد كربن دي

  
 Cleantech  فناوري پاك

  كاهش يا افزايش كارايي انرژي مورد استفاده. منظور بههاي پاك  فناوري
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 Climate change تغييرات اقليمي

سبب شود،  هاي انساني نسبت داده مي صورت مستقيم يا غيرمستقيم به فعاليت وهوا كه به تغيير در آب
هاي زماني  هاي طبيعي مشاهده شده در دوره جو جهاني و تنوع اقليم دهنده تشكيلتغيير ميزان عناصر 

  شود. مي مقايسه قابل
  

 Cloud computing  رايانش ابري

سرور هاي  يعني در سيستمديجيتالي كه صرفاً در اينترنت وجود دارند، خدمات هاي كاربردي و  برنامه
اند) و تنها  صورت شبكه در آمده مثال، تعداد زيادي از كامپيوترهاي قدرتمند كه به عنوان بهقرار دارند (

  هستند. دسترسي قابلاز طريق اينترنت 
  

 Combustion efficiency كارايي احتراق

  هاي معمولي توسط دستگاه يا ماشيني خاص. گيري چگونگي سوزاندن كارآمد سوخت اندازه
  

 Crowdsourcing  سپاري جمع

هاي توزيعي يا افراد را از طريق  هاي خالق شبكه حل وكار جديد مبتني بر وب كه راه مدل كسب يك
ها، اطالعات و در برخي  منظور تهيه بازخورد و داده سازد و به فراهم مي ها پيشنهادفراخواني عمومي براي 

  گيرد. ورد استفاده قرار ميها م ها و فعاليت تالش گذاري اشتراك به برايعنوان روشي از توزيع  موارد، به
  

 Dematerialization technology سازيفناوري غيرمادي

مثال، جايگزيني  عنوان بهكربن  هاي كم هاي داراي كربن زياد با جايگزين جايگزيني محصوالت و فعاليت
  هاي كاغذي. صورتحساب جاي بههاي الكترونيكي  صورتحساب هاي حضوري، دئو كنفرانس با مالقاتوي
  

 Digitization سازي ديجيتال

  تغيير فرآيندهاي دستي به فرآيندهاي ديجيتالي.
  

 Earth-based sensor حسگر زمين محور

زيست جهاني مورد  اطالعات و ارتباطات كه براي درك محيط  هاي زميني مبتني بر فناوري فناوري
  گيرند. استفاده قرار مي
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 Geothermal power نيروي گرمايي زمين

شود. اين منابع زيرزميني به  منابع زيرزميني از گرما، آب گرم و بخار مي ايجادماي ثابت زمين باعث د
با استفاده از حفاري به  مدرنشوند. فناوري  و سبب توليد نيروي گرمايي زمين مي شده تبديلسوخت 

  كند. تفاده ميطور مستقيم يا براي توليد برق اس و از گره يا آب گرم به يافته  دستاين منابع 
  

 Global positioning systems ياب جهانيمكان هاي سيستم

هاي زماني  كيلومتري با دوره 000,20هواپيماي مداري در ارتفاع  6ماهواره در  25سيستمي متشكل از 
هر  رويساعته كه براي تهيه اطالعات بسيار دقيقي مربوط به مكان، سرعت و زمان براي كاربران  12

  گيرد. زمين يا در اطراف آن در هر زمان مورد استفاده قرار مينقطه در 
  

 Green (technology)  (فناوري) سبز

كنند و تغييرات اقليمي را  زيست طبيعي كمك مي محيط رويهايي كه به كاهش اثرات منفي  فناوري
  .دهند ميكاهش 

  
 Green Growth  رشد سبز

دستيابي به توسعه اجتماعي كم  منظور بهزيست  يطنگرش سياسي كه بر رشد اقتصادي سازگار با مح
  كربن تأكيد دارد.

  
 Grid computing اي پردازش شبكه

نوعي از رايانش ابري كه در آن كامپيوترها قدرت پردازش خود را براي حل محاسبات پيچيده يا 
حيطي و ها، رخدادها و فرآيندهاي م هاي پيچيده از قبيل هوا يا ساير پديده پديده سازي مدل

  گذارند. اكوسيستمي و غيره به اشتراك مي
  

 Life cycle assessment حيات رخهارزيابي چ

روشي براي تعيين اثر محيطي ادراك، توليد، استفاده و در معرض قرار گرفتن كاالهاي توليد شده 
  ويژه فناوري اطالعات و ارتباطات.  به
  

 Maladaptation  ناسازگاري

هاي اقليمي  پذيري به محرك طبيعي يا انساني كه سهواً سبب افزايش آسيب تخدماهرگونه تغيير در 
  شود. پذيري موفق نبوده و سبب افزايش آن مي شود؛ انطباقي كه در كاهش آسيب مي
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 Miniaturization  سازي كوچك

ز اندازي نيا د كه به انرژي كمتري براي راهوش تر ساخته و سبب مي فرآيندي كه يك فناوري را كوچك
  داشته باشد.

  
 Mitigation of climate change كاهش تغييرات اقليمي

  اي مداخله انساني براي كاهش منابع يا انتشار گازهاي گلخانه
  

 RFID, Radio frequency identification  ردفاشگرهاي  فناوري
technologies 

هاي  استفاده كرده و به محرك برقراري ارتباط، از انرژي محيط منظور بهردفاشگر متفعل  هاي فناوري
خود داراي منابع انرژي جهت استفاده براي برقراري  ردفاشگر فعالهاي  دهند. تراشه خارجي پاسخ مي

  كرده باشند، هستند. آوري جمعهايي  كه ممكن است دادهردفاشگر فعال هاي  ارتباط با تراشه
  

 Remote sensing دور سنجش از راه

طور فيزيكي در  عات درباره يك شئ يا پديده با استفاده از دستگاهي كه بهفناوري كسب داده و اطال
اطالعات درباره زمين و محيط آن  آوري جمعدور به  به عبارت ديگر، سنجش از راه؛ نيستتماس با آن 

  دور اشاره دارد. از راه
  

 Renewable energy انرژي تجديدپذير

طور گسترده در دسترس هستند از قبيل،  منابع انرژي كه بهمنابع انرژي جايگزين كه امكان استفاده از 
  سازند. باد، خوشيد، جزر و مد و امواج را براي توليد برق فراهم مي

  
 Sensor technology فناوري حسگر

هايي از قبيل تشعشعات ناگهاني يك خروجي (معموالً الكتريكي) توليد  به محرك در پاسخاي كه  وسيله
  سازد. درباره زمين فراهم ميرا اطالعات علمي ارزشمندي  شده  منتقلهاي  هكند. تحليل داد مي
  

 Smart technology فناوري هوشمند

هاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات براي افزايش كارايي و عملكرد يك  استفاده از فناوري
  سيستم انرژي.
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 Social networking اجتماعي سازي شبكه

ارائه كرده و به كاربران امكان انتشار محتواي خود و خدمات را نت كه محتوا و اينترخدمات تحت 
هاي  اجتماعي استفاده از اين برنامه سازي دهند. شبكه آن با ديگر كاربران گروه را مي گذاري اشتراك به

  كاربردي است.
  

 Telepresence دور حضور از راه

  كند. ت اينترنتي اختصاصي استفاده ميشكلي پيشرفته از ويديو كنفرانس كه از ارتباطا
  

 Virtualization  سازي مجازي

هايي كه توسط محيط  و دستگاهخدمات هاي كالينت از قبيل  و دستگاهخدمات تحكيم استفاده از 
اي و  ها و انتشار گازهاي گلخانه افزايش دسترسي، كاهش هزينه منظور بهشوند  رايانش روميزي ارائه مي

  رژي.جويي در ان صرفه
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  ها پيوست
  نکاتی برای مربيان

و ساير   سرفصلبيان شد، اين  »ها سرفصلدرباره مجموعه «طور كه بخش با عنوان  همان
هاي مختلفي از مخاطبان در   كه براي مجموعه اند به نحوي طراحي شده ها در اين مجموعه ها سرفصل

 اند به نحوي طراحي شده چنين هم  ها سرفصلد. اين نشرايط ملي متفاوت و در حال تغيير، ارزشمند باش
د. نحضوري يا آنالين، ارائه گرد صورت بههاي مختلف يا  كامل يا بخشي، در حالت صورت بهد نبتوانكه 
ها يا ادارات  توسط آموزشگاهو  دنها مورد مطالعه قرار گير ند توسط افراد يا گروهنتوا مي  ها سرفصلاين 

ميزان جزئيات  ،طول مدت جلسات آموزشي چنين همكنندگان و  زمينه شركت سابقه د. ندولتي ارائه گرد
  .خواهد كردرا تعيين محتوا  ارائهرا در 

د. نده ها مي  سرفصلرا به مربيان در رابطه با ارائه مؤثرتر  هايي پيشنهادها و  ها، ايده اين يادداشت
 عنوان بهكه طراحي آموزشي در كتابچه  ي آموزشها و استراتژي هاراهنماهاي بيشتر در رابطه با رويكرد

ارشد براي مديران  فناوري اطالعات و ارتباطات الزاماتهاي آكادمي   سرفصلمجموعه براي  يهمراه
  :استتواند دانلود  قابل در سايت زير است، شده  تهيهدولتي، 

http://www.unapcict.org/academy 
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  شناسي محتوا و روش
كه سبب تغييرات  را اي است كه شواهد و عواملي گونه به سرفصلن در اي استفادهروش مورد 

به نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در كمك به افراد، جوامع و كشورها  ،شوند اقليمي يا تشديد آن مي
هاي  ها و نوآوري با بيان فناوري سرفصلاين سازد. سپس  ها مرتبط مي يي با مشكالت و چالشرودر رويا

يابد. در  وري اطالعات و ارتباطات كه داراي پتانسيل كاهش اين عوامل هستند، ادامه ميمبتني بر فنا
كاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات براي انطباق،  هاي ترين برنامه مهمبررسي به  سرفصلاين نهايت، 

  پردازد. كاهش و رشد سبز مي
  

  مخاطبان
ها و  فعاليت رويگيرندگاني كه  ميمو تص گذاران قانونريزان، تحليلگران سياسي،  برنامه

هستند. مخاطبان هدف شامل بازيگران  سرفصل اين كنند، مخاطبان هاي كالن توسعه كار مي سياست
، بازيگران سياسي، مقامات ارشد دولتي، تحليلگران و مجلسوزرا، نمايندگان  از جملهتوسعه در دولت 

و ديگر بازيگران كليدي در  گذاري رمايهريزان استراتژيك، اپراتورهاي بخش خصوصي، س برنامه
هاي دانشگاهي،  مثال سازمان عنوان بهبا جامعه مدني  سرفصلاين هاي دولتي و خصوصي هستند.  خشب

آموزشي، تحقيقاتي و غيردولتي و نيز ساير بازيگران توسعه شاغل در سطوح محلي و اجتماعي مرتبط 
  است.

اي از قبيل مهندسان، معماران و ساير  هاي حرفه انجمنها يا  ريزان شهري، اعضاي سازمان برنامه
كشاورزان و عوامل توسعه همانند از جمله ريزان كاربري زمين  ، مديران و برنامهAECاعضاي بخش 

هاي  اي با افراد سازمان ارتباط ويژه سرفصلمند خواهند شد. اين  بهره سرفصلسايرين از مزاياي اين 
قرارداد چارچوب سازمان ملل متحد براي مستقيم درگير در مذاكرات طور  درگير در تحقيقات يا به

  خواهد داشت.تغييرات اقليمي 
ها  بينيد ميزان و گستره نوآوري گونه كه در اين سرفصل مي ، سازگاري است. همان10سرفصل 

وده و فناوري اطالعات و ارتباطات در رويارويي با مسائل محيطي و اقليمي بسيار غني بدر استفاده از 
ها وجود دارند.  عناصر اطالعاتي و تخصصي براي آگاهي و پشتيباني از كارگران توسعه در بيشتر بخش

وجود دارد اما با اندك تحقيقات  10نيد كه گرچه همه اين اطالعات در ويرايش كنوني سرفصل كتوجه 
  ي گوناگون توسعه داد.ها هاي كاربردي بخش سرفصل براي برنامهاين هايي از  توان نسخه و مشاوره، مي

  
  تعيين ساختار جلسات

توان با توجه به مخاطبان، زمان در دسترس، شرايط و الزامات محلي  را مي 10محتواي سرفصل 
شرح  اين هاي زماني متفاوت ارائه كرد. مواردي كه بايد در هر جلسه پوشش داده شوند، به  در دوره
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اي ديگر برگزار  گونه ز كشور و مخاطبانشان جلسات را بهد با توجه به درك خود انتوان است. مربيان مي
  كنند.

است. از شده  تنظيمبراي ايجاد يك تجربه يادگيري تعاملي به بهترين شكل  10سرفصل 
رود كه در جلسات حضور فعال داشته باشند. به دليل تازه بودن موضوع الزم  كنندگان انتظار مي شركت

  كنند. آوري جمعباره مطالعات موردي و تجربه كاربران كنندگان اطالعاتي در است كه شركت
  

  ای دقيقه ۹۰برای جلسه 
منظور ايجاد محتواي كارگاه خود از قسمت خالصه و  نمايي كلي از سرفصل ارائه دهيد. به

تأكيد  ،كنندگان دارند هاي مقدماتي هر فصل استفاده و بر مسائلي كه ارتباط بيشتري با شركت بخش
مثال  عنوان به ها زير فصلكنندگان به برخي موضوعات  با توجه به عالئق شركت كنيد. ممكن است

-5در بخش اسمارت يا اثرات مثبت و منفي رويكرد  3-4كامپيوتري اثرات اقليمي در بخش  سازي مدل
  تأكيد و تمركز كنيد. 4
  

  ساعته سهبرای جلسه 
يابد.  اي تا سه ساعت ادامه مي دقيقه 90هاي خاص، جلسه  تمركز بيشتر بر برخي بخش منظور به

كنندگان، بخواهيد مروري كلي بر سرفصل داشته و سپس بر  زمينه شركت ممكن است با توجه به پيش
فناوري اطالعات و ارتباطات و پيامدهاي آن موجود در  يها روندخاص از قبيل  هاي زير فصلها و  فصل

هاي رشد سبز در  ها و طرح جمالي بر استراتژييا نگاهي ا 2 فصلبراي مقابله با تغييرات اقليمي در 
  متمركز شويد. 5فصل 

در جلسه اول  توان مياي تقسيم شود.  دقيقه 90جلسه  به دو ساعته سهممكن است جلسه 
ها و مباحث مطالعات موردي مرتبط را ارائه كرد و در جلسه دوم به تكاليف گروهي  اي از فصل خالصه

  پرداخت.
  

  ساعت) ۶مل (به مدت برای جلسه يک روز کا
هاي  در فصلشده  بيانهر فصل داشته باشيد و بر موضوعات  بربراي جلسه صبح، مروري كلي 

هوشمند  خدماتعنوان مثال  ها وجود نخواهد داشت) به انتخابي (زيرا زمان كافي براي بيان همه فصل
مثال  عنوان بهفصل ، فقط به يك يا دو فصل از سربعدازظهرمتمركز شويد. در جلسه شده  انتخاب

) بپردازيد. 4و  3 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در انطباق و كاهش تغييرات اقليمي (فصلاستفاده از 
  تعيين كنيد.را تمرينات عملي  PowerPointهاي گروهي مطرح كنيد و در حين ارائه مطالب با  بحث
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  روزه سهبرای جلسه 
را در صبح  2توان فصل  عنوان مثال مي هيد. بهكلي مطالب اختصاص د مرور  بهيك روز را 

هاي الكترونيكي و اقدامات سياسي براي بازيافت  اي در خصوص برنامه جلسه بعدازظهرتدريس كرد و 
 هكنند هاي كشور (كشورهاي) شركت نيازمندي رويرا با تمركز  3در روز دوم، فصل  الكترونيكي داشت.

 بعدازظهري اطالعات و ارتباطات مربوطه بيان كرد و در جلسه فناوردر انطباق با تغييرات اقليمي و 
، كارگاهي در خصوص بحث درباره يك مطالعه موردي از برنامه كاربردي فناوري اطالعات و 4فصل 

را در جلسه صبح تدريس كنيد و در  5فصل كاهش داشته باشيد. در روز سوم يا ارتباطات براي انطباق 
دقيقه را به بحث آزاد  10موضوع مورد بحث بازديدي داشت. در هر جلسه  توان درباره صورت امكان مي

  سرفصل اختصاص دهيد.هاي مرتبط با محتواي  گذاري تجربه اشتراك و به
  

  روزه پنجبرای جلسه 
دهد.  ها به شما امكان پوشش كامل سرفصل را مي استفاده از اين چارچوب براي بيشتر فصل

كنيد و سپس آن را به هر بخش بسط دهيد. براي حفظ  آغازح بااليي ارائه را با بيان مرور كلي سط
عنوان يك زنگ تفريح  كنندگان در اين پنج روز، از تعامل زياد با آنان و تكاليف عملي به عالقه شركت

» تمرين«هاي  توانيد از قسمت گيريد. مي  اي براي جذاب كردن بيشتر موضوع بهره (استراحت) و وسيله
  توان بازديدي ترتيب داد. در روز سوم يا چهارم نيز مي .فاده كنيداست» پرسش«و 
  

  ۱۰شرکت در سرفصل 
طراحي شده است به همين دليل در ابتدا و  خوانخودسرفصل براي ارائه در كالس يا مطالعه 

توانند از اهداف  است. خوانندگان مي شده ذكراي از نكات كليدي  انتهاي هر فصل، اهداف فصل و خالصه
ها و تكاليفي نيز  الصه هر فصل براي ارزيابي ميزان پيشرفت خود استفاده كنند. در هر فصل پرسشو خ

ها و تكاليف  استفاده مربيان و خوانندگان قرار گيرند. اين پرسشتوانند مورد  است كه ميشده  گنجانده
  نان طراحي شده است.منظور توانمندسازي خوانندگان به استفاده از محتواي آموزشي و تفكر درباره آ به

در مراحل اوليه تحقيق، توسعه و  همچنانشده  بيانهاي  ها و طرح بسياري از موضوعات، ايده
، بيشتر مطالعات موردي مربوط به كشورهاي صنعتي و در حال ظهور عالوه بهسازي قرار دارند.  پياده

ال توسعه نيستند. از اي كوچك در ح بوده و درباره كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي جزيره
شود كه مطالعات موردي را در جلسات آموزشي  خواسته مي 10كنندگان و خوانندگان سرفصل  شركت

  به اشتراك گذارند. (http://www.unapcict.org/ecohub) مركزي مشاركت الكترونيكي يا
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  در مورد نويسندگان
پيشرو در آسيا و اقيانوسيه است  اي يك مركز منابع منطقه 1مركز آمادگي در برابر حوادث آسيا

كند.  تر و توسعه پايدار فعاليت مي جهت ايجاد جوامع امن حوادثكه در راستاي شناسايي كاهش 
مأموريت اين مركز كاهش اثر حوادث بر جوامع و كشورها در آسيا و اقيانوسيه از طريق افزايش آگاهي، 

ارتقا دانش و مهارت و تسهيل تبادل اطالعات،  ،هاي پايدار سازماني سازوكاركمك به ايجاد و تقويت 
  تجربه و تخصص است.

اين  بهتوان  را مي هاي مركز آمادگي در برابر حوادث آسيا در منطقه آسيا و اقيانوسيه نقش
  بندي كرد: صورت طبقه 

  
 يادگيري يها و ارتقا توسعه ظرفيت    هاي جهاني و  سازوكارآمادگي و پيروي از

  اي منطقه
  اي هاي جديد منطقه وكارسازايجاد   انتشار مديريت اطالعات و دانش  
 ارائه خدمات فني و مشاوره   پشتيباني از انسجام و هماهنگي درون سازماني  
 اي  هاي منطقه سازي برنامه پياده

  پيشرو
  اي هاي زيرمنطقه سازوكاركننده  هماهنگشريك و 

  
سنجي توسط دفتر  يك مطالعه امكان پس از 1986مركز آمادگي در برابر حوادث آسيا در ژانويه 

ملل متحد براي هماهنگي امور سازمان كننده امداد حوادث ملل متحد (در حال حاضر دفتر  هماهنگ
ملل متحد سازمان سازمان جهاني هواشناسي و با كمك مالي از برنامه توسعه  ؛ و)است انسان دوستانه

اي جديدي از قبيل  هاي منطقه سازوكارخود  هنوب بهتأسيس شد. مركز آمادگي در برابر حوادث آسيا 
و با هدف شناسايي نيازهاي مربوط به  2000اي در مديريت بحران در سال  كميته مشورتي منطقه

هاي  هاي عمل و ترويج برنامه هاي كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، توسعه استراتژي حوادث و اولويت
ي استراتژيك براي مركز آمادگي در برابر حوادث آسيا و ارائه راهنماها زير منطقههمكاري در منطقه و 

  ايجاد كرده است.
پايه و اساس تشكيل مركز  ،هاي گوناگون مديريت ريسك باليا هاي ويژه در جنبه ارائه آموزش

اول تأسيس بوده است. هاي آن در پنج سال  آمادگي در برابر حوادث آسيا و كانون تمركز اوليه فعاليت
ي آموزشي مركز آمادگي در برابر حوادث آسيا در مديريت حوادث و كاهش ريسك ها ترين دوره مهم

هاي آموزشي تضميني اضافي درباره  هاي آموزشي پيشرو بوده است. دوره باليا مبتني بر جامعه، دوره

                                                 
1- The Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 
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ر و با تأكيد فراوان بر هر يك يا هر هاي اصلي زي هاي گوناگون مديريت ريسك باليا، به همراه دوره جنبه
  سال گذشته بوده است: 25در  دو، بخشي از پورتفوليوي ما

  
 وهوا مديريت ريسك آب   مديريت ريسك بالي سيل  
 كاهش ريسك حوادث مبتني بر جامعه    بيمارستاني اورژانسيآمادگي و پاسخگويي  
 هاي آموزشي مديريت حوادث دوره   در  شناسي كاهش ريسك حوادث جريان

  هاي محلي ارگان
 ارتباطات ريسك باليا    مديريت بهداشت عمومي و اضطراري در آسيا

  و اقيانوسيه
 پذيري در  هاي آموزشي كاهش آسيب دوره

  برابر زلزله
  اطالعات جغرافيايي و  خدماتاستفاده از

  در مديريت ريسك باليا دور سنجش از راه
 انتها  ات مختلفهشدار اوليه خطر خدمات

  ابه انته
  

  
سال تجربه در تقويت  30يك مشاور مستقل ساكن كانادا است. وي داراي تقريباً  1ريچارد البلِ

چنين در تحقيق و  در كشورهاي در حال توسعه است. وي هم و دانشسازماني و مديريت اطالعات 
حال كشور در  58در بيش از  1992است. وي از سال  باتجربهتحليل، آموزش و مديريت پروژه بسيار 

هاي شاغل در توسعه جهاني مأموريت  و ديگر سازمان برنامه توسعه سازمان ملل متحدتوسعه از سوي 
  داشته است.

هاي  هاي مربوطه و شيوه فناوري اطالعات و ارتباطات و فناوريكارهاي البلِ بر استفاده از 
ازي، حكومت و س تجارت، ظرفيتبهبود مديريت جهت كاهش فقر، توسعه اقتصادي شمول اقتصادي، 

  وكار و رشد سبز متمركز است. قدرت، پايداري، سبزسازي كسب
ويژه فناوري اطالعات و ارتباطات و  هاي مديريت مدرن، به ها و فناوري وي در معرفي شيوه

  فناوري پاك جهت كاهش فقر، توسعه فراگير رشد سبز و اقدامات محيطي و اقليمي متخصص است.
 ويژه ي او بر استفاده و تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بههاي كار ها و فعاليت پژوهش

رايانش هاي اجتماعي،  ها و شبكه هاي كاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات جديدتر از قبيل رسانه برنامه
سازي،  دانش و همكاري، مجازي گذاري اشتراك بههاي  فرم ، ارتباطات يكپارچه، ويديو كنفرانس، پلتابري
كار وي ارزيابي نحوه استفاده از  ينو غيره متمركز هستند. جديدتر 0/3و  0/2اي كاربردي وب ه برنامه

  هاي اقليمي در برخي از فقيرترين كشورها است. فناوري اطالعات و ارتباطات براي فعاليت

                                                 
1- Richard Labelle 
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هاي اقليمي، توسعه  نظرات البلِ در خصوص استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فعاليت
  هستند: دستيابي قابلبراي پايداري از طريق لينك زير عنوان ابزاري  دار و بهپاي

rlab@sympatico.ca  
http://www.twitter.com/rlabelle  
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/richard-labelle/0/648/5a6  
Skype: rlabelleklaf 

 
  

UN-APCICT/ESCAP  
) APCICT/ESCAPسازمان ملل ( هاقيانوسيو  ات توسعه آسيامركز فناوري اطالعات و ارتباط 

-ESCAP (UNرود  به شمار مي يهو اقتصادي سازمان ملل در آسيا و اقيانوس اجتماعي گروهبدنه اصلي 

)APCICT/ESCAP  كند تا تالش كشورهاي عضو  كمك ميوESCAP  فناوري اطالعات در استفاده از
تقويت شوند و  سازمانيهاي انساني و  از طريق ايجاد ظرفيت ماعياجت –در توسعه اقتصادي  و ارتباطات

  بر سه محور متمركز است:
گذاران و كارشناسان  سياست فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  آموزش: افزايش دانش و مهارت -1

فناوري اطالعات و و تقويت ظرفيت مربيان و مؤسسات آموزشي  فناوري اطالعات و ارتباطات
  .ارتباطات

  .فناوري اطالعات و ارتباطاتتحليلي مربوط به توسعه منابع انساني در مطالعات قيق: انجام تح -2
  .ESCAPهاي توسعه منابع انساني به اعضاي  اي در زمينه برنامه مشاوره: ارائه خدمات مشاوره -3

UN-APCICT/ESCAP  است.شده  واقعجمهوري كره اينچئون در  
http://www.unapcict.org 

 
ESCAP 

ESCAP مركز اصلي توسعه اقتصادي و  عنوان بهاي سازمان ملل است و  بازوي توسعه منطقه
 53كند. دستور كارش ترويج همكاري بين  خدمت مي هسازمان ملل در منطقه آسيا و اقيانوسي اجتماعي

 ها و موضوعات كشوري و جهاني ارتباط استراتژيك بين برنامه ESCAPعضو خود و نه عضو همراه است. 
-هاي اقتصادي اي براي حل چالش قهدهد و از دولت كشورهاي منطقه و رويكردهاي منط ارائه مي را

  است.شده  واقعدر بانكوك تايلند  ESCAPدفتر . كند مياي در جهان حمايت  منطقه اجتماعي
http://www.unescap.org 

 
  دولتيمديران ارشد براي  فناوري اطالعات و ارتباطات يها نيازمنديآكادمي 

 سرفصل يازدهفراگير براي دوره آموزشي كامل با  فناوري اطالعات و ارتباطاتاين آكادمي يك 
هاي ضروري تجهيز شوند و بتوانند  با دانش و مهارت رانگذا كند تا سياست است كه كمك مي
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اهداف توسعه و نفوذ و به يابي  دست هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي ارائه شده از سوي  فرصت
اين آكادمي آورده شده  سرفصلكنند. در زير توضيح كوتاهي از ده  پل ميايجاد را با ديجيتالي كاف ش

  است:
  
  هدفمندو توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباط بين كاربردهاي  -1 سرفصل

هاي اطالعاتي  فناوريدر كاربرد سازي  پيادهمشي تا  گيري، از خط و نقاط تصميممسائل كليدي 
  .كند را متمايز مي اهداف توسعه هزارهدر دسترسي به  تباطيو ار

  
فناوري حاكميت فرآيند و  ،سياستتوسعه براي  فناوري اطالعات و ارتباطات -2 سرفصل

 اطالعات و ارتباطات

تمركز دارد و  فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه  حاكميتگذاري و  بر سياست
 به كمكتوسعه هاي ملي ارتقاي  ها و چارچوب ها، استراتژي سياستهاي  اطالعات مهمي درباره جنبه
  دهد. ارائه مي فناوري اطالعات و ارتباطات

  
  كاربردهاي دولت الكترونيكي -3 سرفصل

كند.  را بررسي مي يكاربردهاي  برنامههايي از  اصول و مفاهيم دولت الكترونيكي و نمونه
  پردازد. دولت الكترونيكي و شناسايي مالحظات طراحي مي يها سامانهچنين به بحث پيرامون تهيه  هم

  
  براي سران دولتي فناوري اطالعات و ارتباطاتي ها روند -4 سرفصل

هاي آتي آن ارائه  گيري و جهت فناوري اطالعات و ارتباطاتجاري ي ها روندهايي درباره  نگرش
فناوري  به كمكتوسعه ري براي گي و سياسي هنگام تصميم يفن كليديچنين به مالحظات  دهد. هم مي

  نگرد. مي اطالعات و ارتباطات
  
  نظارت بر اينترنت -5 سرفصل

  پردازد. الملل ناظر بر استفاده از اينترنت مي هاي بين ها و روال به بحث پيرامون توسعه سياست
  
  امنيت و محرمانگي اطالعات -6 سرفصل

تدوين استراتژي امنيت اطالعات ارائه  و فرآيند يامنيت يها روندمسائل و اطالعاتي پيرامون 
  دهد. مي
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  در عمل و نظر فناوري اطالعات و ارتباطاتمديريت پروژه  -7 سرفصل
ها،  شامل روش فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه هاي  مفاهيم مديريت پروژه

  كند. هاي دانشگاهي مديريت پروژه را معرفي مي فرآيندها و رشته
  
 فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه  منظور بهبندي  بودجههاي  گزينه -8 سرفصل

و دولت  فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه هاي  براي پروژه بندي بودجههاي  گزينه
مفيد  بندي بودجهگزينه  عنوان بههاي خصوصي و دولتي  كند. به شراكت بخش ميبررسي الكترونيكي را 
  .كند ميد تأكي توسعه درحالدر كشورهاي 

  
  براي مديريت ريسك باليا فناوري اطالعات و ارتباطات -9 سرفصل

به شناسايي فناوري  حال نيدرعدارد و  موردنيازشمروري بر مديريت ريسك باليا و اطالعات 
  پردازد. ها مي جهت كاهش ريسك باليا و پاسخ به آن يدسترس قابل

  
  اقليمي و رشد سبز، تغييرات فناوري اطالعات و ارتباطات -10 سرفصل

اطالعات،  گذاري اشتراك بهمحيط، پايش در مشاهده و  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورينقش 
  دهد. و كاهش تغييرات اقليمي را نشان مي زيست محيطترويج پايداري ، اقدام به تجهيز

  
  رسانه اجتماعي به كمكتوسعه  -11 سرفصل

هاي اجتماعي  كاربردهاي متنوع آن در پيشرفتاين سرفصل به معرفي مفهوم رسانه اجتماعي و 
  پردازد. مشي رسانه اجتماعي مي پردازد. اين سرفصل همچنين به هدايت خط و اقتصادي مي

شوند.  سازي مي سفارشيموردي محلي توسط شركاي آكادمي ملي مطالعات ها با  سرفصلاين 
گذاران در كشورهاي  ياز سياستها مرتبط هستند و ن سرفصلكنند كه اين  شركاي آكادمي تضمين مي

اند تا تضمين كنند كه اين  هاي مختلف ترجمه شده ها به زبان سرفصلسازند. اين  مختلف را برآورده مي
كند.  بررسي مي فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه  را ها روندماند و  برنامه مرتبط باقي مي

APCICT دهد. هاي جديد را توسعه مي سرفصلو ها را بازبيني  سرفصلمنظم اين  طور به  
  

 APCICTآكادمي مجازي 
برنامه  سازي پيادهبخشي از سازوكار ارائه چندكاناله است كه در  APCICTآكادمي مجازي 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات  فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه  سازي ظرفيت
  رود. براي سران دولتي به كار مي



 
  
  
  
 

  ت، تغييرات اقليمي و رشد سبز: فناوري اطالعات و ارتباطا10سرفصل    114
 

دهد تا به دروس آنالين دسترسي داشته باشند و دانش خود  اين آكادمي به فراگيران امكان مي
هاي  فناوريبرداري از پتانسيل  از جمله بهره فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مهم  را در تعدادي از زمينه
عات، بهبود ارائه دورافتاده، افزايش دسترسي به اطال اجتماعاتبراي رسيدن به  اطالعاتي و ارتباطي

اهداف ديجيتالي و دسترسي به شكاف خدمات، ارتقاي يادگيري در طول عمر و باالخره ايجاد پل بين 
  افزايش دهند. توسعه هزاره

به  و هستند يريگيپ قابل يسادگ بهو مجازي  آزمونتدريس و  صورت بهتمام دروس آكادمي 
ها به زبان  سرفصلشود. تمام  دروس اعطا ميمشاركت در تكميل موفق  APCICTكاربران گواهينامه 

. اند دسترس قابلروي اينترنت  1باهاسا هاي محلي شده به زبان روسي و انگليسي هستند و نسخه
  سازي بيشتر در دست اقدام هستند. يبومهاي توسعه بيشتر محتوا و  عالوه، طرح به

  

  الکترونيکی یمساع کيتشرمرکز 
براي به اشتراك گذاشتن  APCICTآنالين مختص فرم  پلت الكترونيكي يمساع  كيتشرمركز 

از طريق دسترسي آسان به منابع مرتبط و  و است فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه روي 
فناوري اطالعات  به كمكتوسعه هاي  ها و تمرين به اشتراك گذاشتن بهترين درس برايفضاي اينترنت 

  دهد: كند. اين مركز موارد زير را ارائه مي يري و آموزش كمك ميبه افزايش تجربه يادگ و ارتباطات
  فناوري اطالعات و  به كمكتوسعه دانش و پورتال منابع براي  گذاري اشتراك بهيك شبكه

  ارتباطات
  سرفصلدسترسي آسان به منابع از طريق  
 يمساع  كيتشرتمرين آنالين مركز  جامعههاي آنالين و تبديل شدن به بخشي از  فرصت بحث 

فناوري اطالعات و  به كمكتوسعه و توسعه دانش مبتني بر  گذاري اشتراك بهكه  ونيكيالكتر
  كند. كمك مي ارتباطات
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