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اوال :التعامل مع جائحة الكورونا:
●منح ترددات مجانية مؤقتة:

قامت الهيئة باملوافقة عىل استخدام حزم ترددية لفرتة مؤقتة لرشكات االتصاالت الخلوية املرخصة لتحسني
رسعات االنرتنت وتغطية الكثافات السكانية بشكل أفضل .حيث كانت الهيئة سباقة يف تنفيذ هذا اإلجراء
استجاب ًة لتنامي الطلب عىل استخدام البيانات يف ظل الظروف املستجدة ،واستجابة لرؤى سيد البالد يف
تكاتف الجهود لكافة مؤسسات الدولة لتجاوز تبعات هذه األزمة .حيث مكّن هذا اإلجراء شبكات االتصاالت
املرخصة من مقاومة ضغوطات االستخدام وتقديم خدمات اتصاالت ذات جودة عالية.

●القيام بكافة االجراءات التي تضمن سالمة الموظفين والمراجعين:

التزمت الهيئة بتنفيذ أوامر الدفاع املتعلقة مبواجهة جائحة كورونا ومنها عىل سبيل املثال:
1.التباعد الجسدي.
2.التأكد من التزام جميع املوظفني بارتداء الكاممات.
3.تعقيم مكاتب املوظفني ومرافق الهيئة بشكل دوري من قبل رشكات مختصة بذلك.
4.تعقيم مركبات الهيئة والباصات املستأجرة الخاصة بنقل موظفي الهيئة.
5.تطبيق برنامج سند عىل دخول املراجعني والزوار اىل الهيئة.
6.عمل فحص كورونا دوري كل أسبوع لكادر الهيئة والعاملني بها.
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ثانيا :خدمات الهيئة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة:

توفري خدمات الرتجمة بلغة اإلشارة للمستفيدين من األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وذلك من خالل الرتجمة االشارية
عرب االتصال املريئ مع مرتجم للغة اإلشارة من خالل تطبيق  Signebookوالذي يقوم بدوره بتقديم ترجمة فورية
للشخص من ذوي اإلعاقة السمعية وللموظف الذي يتواصل معه ليتمكن الشخص األصم من التعبري عن احتياجاته
ومتطلباته وبنفس الوقت يتمكن املوظف من تقديم الخدمة املطلوبة وبأحسن وجه دون اية معوقات.
إطالق حمالت توعية موجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية بخصوص توفري الهيئة لخدمة الرتجمة بلغة اإلشارة.
قامت الهيئة بتهيئة مبناها وفقا لكودة البناء الخاصة بتسهيل استخدام املبنى لكافة املراجعني من أصحاب ذوي االعاقة.
توفري نسخة سامعية من دليل شؤون املستفيدين املنشور عىل موقع الهيئة االلكرتوين الذي يتضمن أهم األمور
التي تعنى باملستفيدين.

إمكانية تسجيل شكوى من قبل االشخاص ذوي اإلعاقة من خالل موقع الهيئة االلكرتوين من خالل خاصية
( )AVATARبحيث تتوفر شخصية كرتونية لرتجمة النص اىل لغة االشارة مام ميكن املشتيك من تسجيل شكوى
بسهولة ويرس ودون مواجهة اية معوقات.

ثالثا :تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة ومديرية االمن
العام وشركات الهواتف المتنقلة وشركة جلوبيتل إلتاحة رقم الطوارئ
 114لألشخاص الصم:

قامت الهيئة التي ترتأس فريق العمل املعني بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام خدمات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات عرب مجموعة عملها الفنية والتقنية مبتايعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع مديرية األمن
العام -إدارة العمليات والسيطرة لغايات متابعة تنفيذ مرشوع تطوير خط الطوارئ للصم  114مع الرشكة
املطورة ورشكات الهواتف املتنقلة .هذا وتسعى الهيئة إىل إطالق مبادرة الفريق املتمثلة بهذا املرشوع يف العام
 2022حيث ستحقق االشتامل املطلوب للطوارئ عىل مستوى اململكة بتوفري هذه الخدمة لجميع األشخاص الصم
عىل مستوى اململكة بغض النظر عن مقدم خدمة الهواتف املتنقلة ،وسيكون هذا املرشوع هو األول عىل مستوى
العامل ويجدر الذكر بأن اململكة قد فازت عرب مديرية األمن العام بجائزة  Zero Projectلدى تنفيذ املرشوع
بالتعاون مع رشكة واحدة من رشكات الهواتف املتنقلة واملرشوع اآلن بنسخته املطورة سيشمل جميع الرشكات
ولجميع األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية باململكة.
انجازات الهيئة للمسؤولية املجتمعية لعام ٢٠٢١
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●فعاليات تم اطالقها تجاه المجتمع المحلي:

•تم تدريب  34متدرب من خريجي الجامعات االردنية وطالب الجامعات كمتطلب للتخرج خالل العام 2021
ضمن مديريات الهيئة املتخصصة لغايات تحقيق أهداف الخدمة املجتمعية.

•تم عقد برنامج تدريبي حول أدوار ومهام هيئة تنظيم قطاع االتصاالت وادارة الطيف الرتددي للمتدربني من
خريجي الجامعات االردنية امللتحقني بالتدريب يف الهيئة لغايات التخرج ،ومدة الربنامج  50ساعة تدريبية
لغايات تحقيق الفائدة العلمية ونقل املعرفة ،وتم منحهم شهادات تدريبية معتمدة من الهيئة.
•تقديم الدعم املادي واملعنوي ملركز الحسني للرسطان .من خالل حث موظفي الهيئة وعائالتهم لالشرتاك يف
برنامج الرعاية التكافيل ،والتربع املادي من خالل صندوق املؤسسة املوجود يف الهيئة.
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●مسيرة تضامنية وردية بدعم من شركة اورانج:

•نظمت الهيئة مسرية تضامنية مبناسبة الشهر العاملي للتوعية مبرض رسطان الثدي خالل شهر أكتوبر بدعم
ورعاية من رشكة اورانج وبالتنسيق مع مؤسسة الحسني للرسطان ،جمعية حوض البحر االبيض املتوسط
ملرض الرسطان ومركز  Circlesللياقة البدنية والصحية .وشارك يف هذه املسرية العديد من موظفات الهيئة
من كافة املستويات اإلدارية باإلضافة للعديد من العامالت يف رشكات االتصاالت املتنقلة وممثالت عن
مؤسسات املجتمع املدين.

●جلسة حوارية بعنوان «فكري بالوردي» بدعم من شركة امنية:

•استكامال للحملة التوعوية التي اطلقتها الهيئة للمشاركة يف الشهر العاملي للتوعية برسطان الثدي تم تنظيم
جلسة توعوية حوارية تحت عنوان «فكري بالوردي» وذلك بالتعاون مع رشكة امنية ،مؤسسة الحسني
للرسطان /الربنامج األردين لرسطان الثدي تضمنت الجلسة العديد من املحاور التثقيفية ملكافحة الرسطان
والكشف املبكر عنه وطرق ووسائل الوقاية من خالل
اتباع نظام حياة صحي ومتوازن .و شارك يف الجلسة
العديد من موظفات الهيئة ورشكة امنية باإلضافة لعدد
من مندوبات االعالم ومؤسسات املجتمع املحيل.

انجازات الهيئة للمسؤولية املجتمعية لعام ٢٠٢١
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●اطالق حملة تبرع بالدم لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان:

•انطالقا من حرص الهيئة عىل القيام مبسؤولياتها املجتمعية واملساهمة يف الحمالت الوطنية التوعوية واستكامال
للفعاليات التي اقامتها الهيئة خالل شهر أكتوبر للتوعية حول رسطان الثدي ،فقد تم تنظيم حملة للتربع بالدم
بالتعاون مع مركز الحسني للرسطان وقد شارك بهذه الحملة موظفو الهيئة وعددا من املواطنني ومن الجدير
بالذكر ان هذه الحملة أتت استمرارا لحمالت تربع حرصت الهيئة عىل تنفيذها عىل مدار السنوات السابقة والتي
مل تقترص عىل التربع بالدم  ،بل امتدت لتشمل برامج توعية بالتنسيق مع وزارة الصحة للحديث عن أهمية
التربع بالدم للمتربع واملتربع له ورشوطه وموانعه وكافة األمور املتعلقة بعمليات التربع بالدم.

●تنفيذ العديد من بنود الخطة التنفيذية للجنة النشاط االجتماعي والتي تهدف الى تعزيز
روابط التعاون والتواصل بين كافة موظفي الهيئة:

•تأمني حضانة ألبناء املوظفات يف هيئة تنظيم قطاع االتصاالت:
أبرمت الهيئة اتفاقية تشغيل مع احدى دور الحضانة بهدف رعاية أبناء العامالت يف الهيئة ضمن رشوط ومتطلبات
تراعي السالمة العامة وتوفري سبل الراحة لكافة املستفيدين من الخدمات املقدمة .وخالل جولته التفقدية يف
مرافق الحضانة ،أكد عطوفة الرئيس التنفيذي الدكتور املهندس غازي الجبور عىل أهمية توفري البيئة الداعمة من
خالل االهتامم باحتياجات موظفات الهيئة ،مشددا ً عىل اهمية دور املرأة االردنية كرشيك رئييس يف عملية التنمية
الشاملة بالقطاعات املختلفة ومتكينها من اداء دورها وعىل مختلف املستويات االدارية ،وبالتايل يتوجب عىل
االدارات املختلفة توفري بيئة عمل مراعية لها و مساعدتها عىل تحقيق التوازن بني حياتها العملية وحياتها األرسية.
•قامت لجنة النشاط االجتامعي باالحتفال مبناسبة عيد االم وتكريم املشرتكات بالنشاط االجتامعي وتقديم
الزهور تعبريا عن دورهن يف املجتمع كأم واخت وابنة.
•سريت لجنة النشاط االجتامعي رحلة جامعية
اىل البحر امليت للمشرتكني وارسهم ،تعزيزا
ألوارص الصداقة وتقوية العالقات املجتمعية
وبث روح التعاون واملحبة.
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