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ــا؛ مــن الطقــس الحــار إلــى زيــادة تظهــر عواقــب التغيــر المنــاخي بشــكل يــومي تقريًب

حفوري وتُعد االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود األ. الفيضانات وحرائق الغابات

. هي المساهم الرئيس في التغير المناخي

الكربـون؛ وفي هذا الصدد، فإن شركات التكنولوجيا الرقمية تؤدي دوًرا بارًزا فـي التحـول إلـى مسـتقبل مـنخفض

ــدًءا مـــن عمليـــات الشـــراء الضـــخمة للطاقـــة المتجـــددة إلـــى االســـتثمار فـــي إزالـــة الكربـــون وإصـــدار الســـند
ِ
ات ب

. لحـراريالخضراء، وتحتل الشركات الرقمية الصدارة في الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات االحتبـاس ا

.  ت األخرىكما أن المنتجات والخدمات الرقمية لها أيًضا تأثير كبير في تمكين خفض االنبعاثات عبر القطاعا

ادر عــن الصــ" رصــد االنبعاثــات وتحديــد االلتزامــات: التحــول األخضــر للشــركات الرقميــة"وعليــه، يســتعرض تقريــر 

" التحـــالف العـــالمي المعيـــاري"و) (International Telecommunication Union" االتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت"

World Benchmarking Alliance)(، نسب انبعاثات غـاز االحتبـاس الحـراري واسـتخدامات 2022يونيو 22بتاريخ ،

األجهـــزة، واالتصـــاالت، : شـــركة رائـــدة حـــول العـــالم فـــي ثـــالث صـــناعات داخـــل القطـــاع الرقمـــي150الطاقـــة لــــ 

بعاثـات باإلضـافة إلـى اسـتعراض الخطـوات التـي تتخـذها تلـك الشـركات للحـد مـن االن. وتكنولوجيا المعلومـات

.الخاصة بها

إيمان رجب. أ
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارباحث سياسي 

: يةالتحول األخضر للشركات الرقم

* اترصد االنبعاثات وتحديد االلتزام

*International Telecommunication Union and the World Benchmarking Alliance. "Greening digital companies: Monitoring emissions and climate 
commitments". 2022.
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جدول 
3انبعاثات النطاق 

1

انبعاثات الشركات الرقمية

ثات الغازات توفر مجموعة كبيرة من المعايير المتعلقة باالنبعاثات منهجيات لتقييم استخدام الطاقة وانبعا

" يرالمنظمـــة الدوليـــة للمعـــاي"، وإرشـــادات "االتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت"معـــايير : الدفيئـــة واإلبـــالغ عنهـــا، مثـــل

International Standards Organization) ( ـــدة ـــك، تتبـــع شـــركات عدي بروتوكـــول غـــازات "باإلضـــافة إلـــى ذل

لحسـاب انبعاثـات مكـافئ ثـاني أكسـيد الكربـون، وقـد حـدد ؛)(Greenhouse Gas Protocol" االحتبـاس الحـراري

: في إشارة إلى انبعاثات الغازات الدفيئة للشركات" نطاقات"البروتوكول ثالثة 

اع هي االنبعاثات الناتجة مباشرة عن عمليات الشـركة مثـل شـراء واسـتخدام الـديزل وأنـو: 1انبعاثات النطاق 

.  الوقود األخرى

دمها يشــمل االنبعاثــات غيــر المباشــرة التــي ال تــتحكم فيهــا الشــركة مثــل تلــك التــي تقــ: 2انبعاثــات النطــاق 

بــاني والمحــرك الــرئيس لالنبعاثــات فــي هــذا النطــاق هــو الكهربــاء الُمســتخدمة لتشــغيل م. شــركات المرافــق

. المكاتب والمصانع والبنية التحتية لالتصاالت ومراكز البيانات

يشمل وقد. يتمثل هذا النطاق في انبعاثات المنبع والمصب المتعلقة بأنشطة الشركة: 3انبعاثات النطاق 

. ة بالشـركةذلك الموردين الذين تقوم شركات األجهزة الرقمية باالستعانة بهم لتلبية احتياجات اإلنتاج الخاص

ركات ويشــمل أيًضــا انبعاثــات اســتخدام المنــتج مثــل أجهــزة الكمبيــوتر والهواتــف الذكيــة التــي تبيعهــا الشــ

: ، كما هو موضح في الجدول التالي3فئة من انبعاثات النطاق 15وهناك . الرقمية

Source: World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development.
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أنشطة المصبأنشطة المنبع

النقل والتوزيع في أنشطة المصب: 9الفئة السلع والخدمات المُشتراة: 1الفئة 

تجهيز المنتجات المباعة: 10الفئة السلع الرأسمالية: 2الفئة 

استخدام المنتجات المباعة: 11الفئة اقة االنبعاثات المرتبطة بالوقود والط: 3الفئة 

ي معالجة المنتجات المباعة في نهاية العمر االفتراض: 12الفئة النقل والتوزيع في أنشطة المنبع : 4الفئة 

األصول المؤجرة في أنشطة المصب: 13الفئة النفايات المتولدة خالل العمليات : 5الفئة 

عقد حق االمتياز: 14الفئة أعمال السفر : 6الفئة 

االستثمارات: 15الفئة تنقل الموظفين: 7الفئة 

األصول المؤجرة في أنشطة المنبع : 8الفئة 
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وجيا تختلف انبعاثات شركات التكنول

هــذه أيًضــا حســب المنطقــة؛ حيــث تمثــل عشــرون 

تقرير شركة من الشركات التي تم تقييمها في هذا ال

ع مــن جميــع االنبعاثــات التشــغيلية، تســ% 75نحــو 

منهــا تقــع فــي شــرق آســيا وتســتحوذ علــى نصــف 

نسبة االنبعاثات مجتمعـة، ويرجـع ذلـك باألسـاس

. إلى االستخدام المنخفض للطاقة المتجددة

212

صـــل ووفًقـــا لألهـــداف المعلنـــة واالســـتراتيجيات األقـــل طموًحـــا المتعلقـــة بـــالتغير المنـــاخي، لـــن ت

 بعـد عـام الشركات التي يقع مقرها الرئيس في شرق آسيا، في المتوسـط، إلـى الحيـاد الكربـوني إال

. ، أي بعد أكثر من عقدين من الشركات في الواقعة في مناطق أخرى2050

ــًرا ــأثيًرا كبي ــة ت ــا الرقمي ــة لشــركات التكنولوجي ــذكر أن للقــوة الشــرائية الهائل ــى توســيع وجــدير بال عل

شـر أسواق الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم؛ حيث شكلت هذه الشركات سبًعا مـن أكبـر ع

مــن الشــركات -وتشــتري ثــالث عشــرة شــركة . 2020شــركات مشــترية للطاقــة المتجــددة فــي عــام 

هرباء وبشكل عام، تمثل الك. كل ما لديها من الكهرباء من مصادر متجددة-المشمولة في التقرير

. المتجددة بين الشركات الرقمية ما يقرب من ثلث استهالك الطاقة
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ممارسات الشركات الرقمية للتخلص من انبعاثات الكربون 

نبغي تحديـد نقطة البداية في قيام الشركات بإزالة الكربون هي القيام بقياس دقيق لمخزون انبعاثاتها، كما ي

ى بـذل جهـد باإلضافة إل. أهداف الشركة لخفض االنبعاثات، وتقليل استخدام الطاقة من خالل تدابير الكفاءة

نبعاثــات مــع المــوردين لتقليــل االنبعاثــات فــي سالســل التوريــد، والتعاقــد علــى الطاقــة المتجــددة لتقليــل اال

. وإزالتها للوصول إلى الحياد الكربوني في النهاية

الشكل 

مسار إزالة الكربون 

1

م تقليل استخداالقياس
الطاقة 

استخدام مصادر طاقة 
متجددة 

إزالة االنبعاثاتتحديد الهدف

Source: World Benchmarking Alliance and International Telecommunication Union

تقليل انبعاثات
سالسل التوريد

هنـــاك فجـــوة فـــي تـــوافر وعمـــق وشـــفافية : القيـــاس

بلــغ انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وبيانــات الطاقــة التــي تُ 

ن عنهــا الشــركات الرقميــة؛ ففــي حــين أبلــغ الــبعض عــ

ـــع النطاقـــات،  ـــات لجمي ـــة مـــن االنبعاث مجموعـــة كامل

، 3طـاق وتقديم تفصيل لجميع الفئـات ذات الصـلة للن

فـــإن الـــبعض اآلخـــر كـــان أكثـــر غموًضـــا؛ حيـــث لـــم يـــتم 

بــل 
ِ
شــركة، 21اإلبــالغ عــن أي بيانــات لالنبعاثــات مــن ق

لــذا . 3شــركة ال تبلــغ عــن انبعاثــات النطــاق 32كمــا أن 

ينبغــــي علــــى تلــــك الشــــركات ضــــمان تــــوافر بيانــــات 

االنبعاثــات واســتخدامات الطاقــة ألن ذلــك يــؤدي إلــى

. زيادة الشفافية وتقليل األخطاء
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بغي للحد من آثار التغير المناخي، ين: تحديد الهدف

أن تكـــون الزيـــادة فـــي درجـــة الحـــرارة الناجمـــة عـــن 

درجـة مئويـة 2.0االحتباس الحراري أقـل بكثيـر مـن 

فـــوق مســــتويات مــــا قبـــل الصــــناعة مــــع تضــــافر 

الجهــود العالميــة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن زيــادة 

ــى  ــة1.5درجــة الحــرارة إل ويجــب خفــض . درجــة مئوي

عـام انبعاثات الغازات الدفيئة إلـى النصـف بحلـول

، وخفـض النصـف اآلخـر )2020مقارنة بعـام (2030

، ومـــن ثَــمَّ الوصـــول إلـــى صـــافي 2040بحلــول عـــام 

. 2050صفر انبعاثات بحلول عام 

ُيقـدم العديــد مــن: الكفـاءة فــي اسـتخدام الطاقــة

ـــــن أنشـــــطتها  ـــــارير ع ـــــدر تق ـــــي تُص الشـــــركات الت

ــادرات تــوفير الطاقــة، مثــل ــا مــن مب : المناخيــة نوًع

 
ٍ
تعديل منظمات الحرارة واإلضـاءة، وإنشـاء مبـان

. موفرة للطاقة

. قنيـات الحديثـةهذا ويمكن لمشغلي االتصاالت أن يقللوا االنبعاثات باالنتقال مـن التقنيـات التقليديـة إلـى الت

أكثـر كفـاءة بـأربع مـرات فـي اسـتخدام ) G4(تُعد شبكة الهاتف المحمول من الجيل الرابـع : على سبيل المثال

أكثـر كفـاءة بسـبع ) G5(كمـا أن شـبكة الجيـل الخـامس ،)G3(الطاقة لكل جيجابايـت مـن شـبكة الجيـل الثالـث 

).G4(مرات من شبكة الجيل الرابع 

ة مـن التقنيـات وبالنسبة للنطاق العريض الثابت، ُيعد كابل األلياف الضوئية أكثر كفـاءة فـي اسـتخدام الطاقـ

مـن % 35بة وكشفت دراسة في نيوزيلندا أن األلياف الضوئية تُولـد فـي المتوسـط انبعاثـات أقـل بنسـ. األخرى

مــن النطــاق العــريض الالســلكي % 90أقــل مــن األليــاف المحوريــة الهجينــة، وأقــل بمــا يتجــاوز % 21النحــاس، و

. الثابت

للجيــل الخــامس مــن يمكــن أن يــؤدي اعتمــاد البنيــة التحتيــة

ليــل شــبكات االتصــاالت مــن البدايــة إلــى تــوفير الطاقــة وتق

بـين وقد تم تطوير شـبكة جيـل خـامس مشـتركة. االنبعاثات

يونيكـومتشـاينا"و) China Telecom" (تليكومتشاينا"شركة 

(China Unicom)ممــا أســهم فــي تــوفير الكهربــاء وخفــض ؛

عـام انبعاثات الغازات الدفيئة بمقـدار سـتة ماليـين طـن فـي

.، وهو ما يعادل زراعة أكثر من ثالثة ماليين شجرة2021
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مثــل ت: تقليــل انبعاثــات سالســل التوريــد

مة سالسل التوريد جزًءا ملحوًظا من بصـ

ب وتُحتَســـ. االنبعاثــات لـــبعض الشــركات

وكــول انبعاثــات سلســلة التوريــد فــي بروت

: 1الفئـة (3الغازات الدفيئة ضمن النطاق 

).  السلع والخدمات الُمشتراة

" كوسيس"في السياق ذاته، تطلب شركة 

)Cisco ( مــــن مورديهــــا تقــــديم تقريــــر إلــــى

مشـــروع سلســـلة التوريـــد للكشـــف عـــن"

مــن أجــل تعزيــز 2009منــذ عــام " الكربــون

باإلضــافة إلــى . 3النطــاق دقــة حســابات

سامســـــــــونج "ذلـــــــــك، تطلـــــــــب شـــــــــركة 

Electronics)(Samsung"إليكتــرونيكس

مــــن المــــوردين الرئيســــين اإلفصــــاح مــــن 

ف مشــروع سلســلة التوريــد للكشــ"خــالل 

مـورًدا، 163، وتلقت ردوًدا من "عن الكربون

، كمـا أنهـا تـوفر %71بمعدل اسـتجابة بلـغ 

ف حــوافز للمــوردين للمشــاركة فــي الكشــ

ل من خالل المشروع، وتحديد أهداف تقلي

. الكربون

" يبـي تـ"باإلضافة إلى ذلك، تُعـد مجموعـة 

BT)(، إريكســـــــون"وشـــــــركة "Ericsson)(،

مـن بـين مؤسسـي ،)Telia" (تيليا"وشركة 

درجـــة 1.5قـــادة سلســـلة التوريـــد "مبـــادرة 

 1.5C Supply Chain Leaders)" مئويــة

initiative)، ــــــا ــــــا تعاوني ــــــي تتخــــــذ نهًج الت

. ريدللتخلص من انبعاثات سلسلة التو

 The CDP)"مشـروع سلسـلة التوريـد للكشـف عـن الكربـون"وفي هذا الصـدد، يـوفر 

supply chain project) الل الدعم لألعضاء ليطلبوا من مورديهم اإلبالغ عن البيانات البيئيـة مـن خـ

. من النطاق الثالث1المشروع، من أجل حساب أكثر دقة النبعاثات الفئة 
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 Supplier Clean Energy)"برنـامج الُمـورد للطاقـة النظيفـة"أطلقـت )  (Apple"آبـل"وتجدر اإلشارة إلى أنَّ شركة 

Program) ي عـام وفـ. ؛ لتشجيع سلسلة التوريد الخاصة بهـا علـى االنتقـال إلـى الطاقـة المتجـددة2015في عام

ســاعة مــن الطاقــة المتجــددة؛ ممــا يســهم فــي تحقيــق هــدف /ُمــورد أربعــة جيجــاوات100، قــدم أكثــر مــن 2020

.  2030الشركة المتعلق بحياد الكربون في سلسلة التوريد الخاصة بها بحلول عام 

درجـة مئويـة، وقـد اتفقـت 1.5أهداًفا لسلسلة التوريد كجزء مـن التزامهـا بالمنـاخ عنـد " نوكيا"كما تمتلك شركة 

لــول عــام مــع مــوردي التجميــع النهــائيين الرئيســين علــى أنــه ينبغــي علــيهم تحقيــق صــافي انبعاثــات صــفرية بح

2030  .

ئــة يُعــد اســتخدام الطاقــة المتجــددة أهـم خطــوة لتقليــل انبعاثــات الغــازات الدفي: اسـتخدام الطاقــة المتجــددة

ادرات وإزالتها في النهاية، كما تعد الشركات الرقمية رائدة في شراء الطاقة الخضراء وإطالق العديد من المبـ

.  المبتكرة لدفع أسواق الطاقة المتجددة

ــة مــ ــى نحــو نصــف مشــتريات الشــركات العالمي ــا المعلومــات واالتصــاالت عل ن وقــد اســتحوذ قطــاع تكنولوجي

ة أكبــر الشــركات شــراًء للطاقــ" أمــازون"؛ حيــث تُعــد شــركة التجــارة اإللكترونيــة 2020الطاقــة المتجــددة فــي عــام 

جـددة المتجددة في العالم، وواحدة من ست شركات رقميـة مـن بـين الشـركات العشـر المشـترية للطاقـة المت

.  2020في عام 

يُعـــــــــــد اســـــــــــتخدام 
الطاقــــة المتجــــددة 
أهــم خطــوة لتقليــل

انبعاثـــــات الغـــــازات 
ي الدفيئة وإزالتها ف

.النهاية



Source: IEA and Bloomberg NEF.

الشكل 

2020حجم اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة العالمية، 

2

أو 2020ساعة من الكهرباء المتجددة في عـام /تيراوات115اتصاًلا، تعاقدت الشركات الرقمية على ما مجموعه 

. من إجمالي استهالكها% 28ما يمثل 

والتـزم عـدد مـن الشـركات . من احتياجاتها مـن الكهربـاء مـن مصـادر متجـددة% 100واشترت ثالث عشرة شركة 

طاقـة متجـددة "؛ حيـث تشـارك إحـدى وثالثـون شـركة فـي نظـام %100الرقمية بتـوفير الطاقـة المتجـددة بنسـبة 

. الذي يستهدف استخدام الكهرباء المتجددة بالكامل بين أعضائه) (RE100%" 100بنسبة 

: إزالــة االنبعاثــات والوصــول إلــى حيــاد الكربــون

شــركة رقميــة 16، أفــادت 2020بحلــول نهايــة عــام 

11بأنهـــا محايـــدة للكربـــون بمـــا فـــي ذلـــك وصـــول 

وحـده؛ حيـث 2020منها إلى حياد الكربون في عام 

يشتري معظمها الكهرباء مـن مصـادر متجـددة؛ 

. ثيـرمما يسمح لها باإلبالغ عـن انبعاثـات أقـل بك

وتســـتخدم الشـــركات األخـــرى التعويضـــات مــــن 

خــــالل االســــتثمار فــــي الحفــــاظ علــــى الغابــــات أو 

يـان مشروعات الطاقة النظيفة في كثير مـن األح

.  في الدول النامية

وارتباًطـــــا بمـــــا ســـــبق، تُظهـــــر 

ـــر لتكنولو ـــأثير الكبي ـــدة الت ـــا دراســـات عدي جي

المعلومـــــــات واالتصـــــــاالت فـــــــي خفـــــــض 

االنبعاثــــات فــــي القطاعــــات األخــــرى؛ حيــــث 

يساعد استخدام منتجاتها وخـدماتها، مثـل

اجبات النطاق العريض الذي يُتيح القيام بالو

المنزليـــة والمـــؤتمرات عبـــر اإلنترنـــت، علـــى

. تجنب االنبعاثات وتقليلها
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ــــــى تســــــريع " 19-كوفيــــــد"أدت جائحــــــة  إل

اســــتخدام مــــؤتمرات الفيــــديو، وخفــــض 

دة ومع زيا. االنبعاثات الناجمة عن السفر

التحــول الرقمــي فــي العــالم، ســيزداد نمــو

منتجــات وخــدمات تكنولوجيــا المعلومــات

واالتصـــــاالت التـــــي تعمـــــل علـــــى تقليـــــل 

. االنبعاثات
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