دراسة لتجربة وزارة
البيئة مع خدمات ميزة
التحديات

كانت “ميزة” ،باعتبارها ال�رشيك التكنولوجي لهذا احلدث،
م�س�ؤولة عن ت�صميم وتطوير حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأعمال
الورقية ( .)PCSومتثل الهدف بعقد م�ؤمتر خال من الأعمال
الورقية ،بحيث ي�ستطيع املندوبون باعتبارهم “فريق عمل حي”
امل�ساهمة يف ال�سيا�سات والوثائق التي ينبغي تقدميها ،ومراجعتها
ال مل�ؤمتر خال من
وتعديلها ،من خالل “بيئة افرتا�ضية” جت�سد ح ً
الأعمال الورقية.

امل�رشوع:
وزارة البيئة يف قطر تقيم �أول م�ؤمتر عاملي للأمم
املتحدة خايل من الأوراق مب�ساعدة �رشكة ميزة
القطاع
احلكومة
املوقع
قطر
امل�رشوع:
حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأوراق ل�صالح م�ؤمتر الأوزون  -الأمم املتحدة

نظرة عامة
يع ّد بروتوكول مونرتيال لعام  ،1987واخلا�ص باملواد التي ت�ستنفد طبقة الأوزون ،اتفاق ًا دولي ًا
منوذجي ًا للتو�صل �إىل نتائج بيئية بنجاح .وا�ستطاعت  192جهة من الأطراف التي �صادقت على
بروتوكول مونرتيال ،منذ العام � ،2006أن تخ ّف�ض ا�ستهالكها من املواد امل�ستنفدة للأوزون
بن�سبة  95%تقريباً.
والتقت اجلهات املوقعة على الربوتوكول يف الدوحة ,با�ست�ضافة وزارة البيئة القطرية ،يف
الفرتة من  20 - 8نوفمرب /ت�رشين الثاين  ،2008لرت�سم مالمح م�ستقبلها ،ولت�ضمن ا�ستمرار
العامل مب�سريته نحو الإلغاء التدريجي ملا بقي من ا�ستخدام للمواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
وح�رض �أكرث من � 700ضيف من  150دولة امللتقى الذي دام  12يوم ًا بتمثيل وزاري من 55
بلداً .كما ح�رض هذا احلدث معايل وزير البيئة يف قطر.

وقد عهدت وزارة البيئة �إىل “ميزة” بتطوير وتقدمي حل تقني
ي�ستغني عن الأعمال الورقية ،ويلبي  700مندوب ،كما يقل�ص
ا�ستخدام الورق بن�سبة  80%خالل امللتقى الذي ميتد على مدار
 12يوماً.

احلل

مبجرد فهم م�سرية عمل ملتقى الأوزون ،متكنت “ميزة” من
ت�صميم وتقدمي برنامج حلولها مل�ؤمتر خال من الأوراق ،ا�شتمل
على حل لإدارة املحتوى� /إدارة الوثائق وو�سائل داعمة �ضمت
بوابة امل�ؤمتر /املوقع الإلكرتوين ،ونظم تقنية املعلومات،
وال�شبكات ،والدعم التقني جلميع احلا�رضين .وجرى ا�ستكمال
منوذج عن احلل خالل �شهرين ،و�أجنزت الن�سخة الكاملة منه يف
غ�ضون خم�سة �أ�شهر.
وقد وفّرت حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأعمال الورقية:
ال �سهل اال�ستخدام على �شبكة الإنرتنت ملتابعة ت�سل�سل
•ح ً
العمل الوثائقي املقرر.
•واجهة م�ستخدم �سهلة اال�ستخدام للو�صول �إىل جميع
الوثائق وا�ستعرا�ضها.
•�آلية مالئمة لتطبيق التغيريات وتتبع التغريات احلا�صلة
على الوثائق.
•ت�سل�سل هرمي مبني على �أ�سا�س منح ال�صالحيات,
لتحديد من ميتلك ال�صالحية لإجراء التغيريات على
الوثائق ال�رسية.
•القدرة على �إطالق الت�رصيحات �أو الأنباء املهمة.
•القدرة على حفظ الوثائق باللغات الر�سمية ال�ست
املعتمدة لدى الأمم املتحدة -العربية وال�صينية
والإجنليزية والفرن�سية والرو�سية واال�سبانية.
•�شبكة �آمنة.
ال ال�سلكياً.
•ات�صا ً

االت�صال ب�أجهزة الكمبيوتر وب�شبكة الإنرتنت وبال�شبكة
•وفرت “ميزة”  700جهاز كمبيوتر حممول للمندوبني.
•ا�ستفاد كل مندوب من خا�صية االت�صال الال�سلكي ،التي �أمنت له �سهولة
ا�ستخدام حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأوراق ،والو�صول �إىل املعلومات
املهمة .كما �أتيحت �إمكانية البحث �ضمن املحتويات يف الزمن احلقيقي،
وتنزيلها على �أجهزة الكمبيوتر املحمولة.
•بنية �أر�ضية م�ستعارة مرتفعة خ�صي�ص ًا يف قاعة انعقاد اجلل�سات ،بغية تغطية
كابالت ال�شبكة التي بلغ طولها  16كيلومرتاً .وكان على ذلك كله �أن يجهز
قبل �إعداد القاعة ال�ستقبال  700مندوب ،وجتهيزها بنظام الرتجمة الفورية
�إىل �ست لغات.

الدعم والتدريب
جرى توفري عنا�رص الدعم التالية للمندوبني ،من �أجل تعزيز مقدراتهم على ا�ستخدام
حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأوراق:
•توفري دليل ا�ستخدام �سهل القراءة ومرتجم �إىل �ست لغات.
•التدريب على ا�ستخدام حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأوراق خالل اليوم الأول
من امللتقى.
•تواجد طاقم للدعم الفني مكون من  20موظف ًا متخ�ص�ص ًا بتقنية املعلومات،
مل�ساعدة املندوبني ،والإجابة على ا�ستف�ساراتهم حيال ا�ستخدام احللول طوال
�أيام امللتقى الإثني ع�رش.
•�إر�سال مالحظات تذكري يومية للمندوبني ،لت�شجيعهم على ا�ستخدام احللول
واحلد من ا�ستخدام الورق.

النتائج
تقل�ص حجم الأعمال الورقية بن�سبة  86%على امتداد امللتقى-
وهو ما يعادل توفري  9000كيلومرت من الورق� ،أي ما يزيد
ال عن � 31شجرة.
قلي ً
(امل�صدرhttp://www.conservatree.com/learn/ :
)EnviroIssues/TreeStats.shtm
جاءت ردود فعل املندوبني �إيجابية �أي�ضاً ،حيث �أن 90%
قيموا حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأعمال الورقية على �أنها
منهم ّ
وا�ضحة ،و�سهلة القراءة والت�صفح.
وعلى �ضوء جناح حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأعمال الورقية
يف قطر� ،أ�شار برنامج الأمم املتحدة للبيئة ,ب�أن هذه الو�سيلة
�ستعتمد ك�أ�سا�س لفعاليات الأمم املتحدة امل�ستقبلية .ودعيت “ميزة”
�إىل نريوبي يف كينيا يف مار�س� /آذار  2009لتدريب الفروع
الأخرى التابعة للأمم املتحدة ،وللم�ساهمة يف زيادة الوعي حول
حلول امل�ؤمتر اخلايل من الأوراق.

�شهادة تقدير
قال وليد العمادي ،مدير العالقات الدولية ،و�أحد كبار خرباء
الأوزون لدى وزارة البيئة“ :لقد �رسرنا كثري ًا ب�إجناز “ميزة”
يف تطوير وتقدمي خطة متكاملة لتدفق العمل الوثائقي واحللول
التقنية التي مكنتنا من تلبية املبادئ التوجيهية ال�صارمة املتعلقة
بحماية البيئة ،والتي �أعدتها الأمم املتحدة لهذا امل�ؤمتر� .إننا ن�شكر
“ميزة” مرة �أخرى ،مل�ساعدتها وزارة البيئة يف ا�ست�ضافة �أول
م�ؤمتر خال من الأعمال الورقية للأمم املتحدة ,الأمر الذي
و�ضع قطر يف طليعة حماة طبقة الأوزون يف العامل”.

�تلبية حاجات السوق و اجملتمع إلى خدمات التعهيد
وحلول تكنولوجيا املعلومات املتطورة
ال �إىل اخلدمات اال�ست�شارية املبتكرة ،تقدم “ميزة” مرونة
بدء ًا من خدمات مراكز البيانات و�صو ً
�ستقدم ومن دون �أدنى
وقيا�سية يف خدمات التعهيد واحللول يف قطاع تكنولوجيا املعلومات التي
ّ
�شك امليزة لعمالئنا.
ّ

تفا�صيل االت�صال
�إذا �أردت �أن تعرف كيف ت�ستطيع �رشكة ميزة تقدمي هذه املزايا �إىل
�رشكتكم من خالل تكنولوجيا املعلومات يرجى االت�صال:

مزاياك التكنولوجية

هـ +974 4405 1000
فـ +974 4405 2000

بـ info@meeza.net
www.meeza.net

مهـارة جـودة قيـمة

