
الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االتصاالت
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السادة المعنيين، 

يسعدني أن أقدم لكم التقرير األول للهيئة العامة لتنظيم 
قطاع االتصاالت الخاص بالمسؤولية المجتمعية المؤسسية. 

يناقش التقرير رؤية الهيئة بمجال المسؤولية المجتمعية 
المؤسسية، والتقدم الذي أحرزناه خالل عام 2014، والنقاط 

التي سوف يتم التركيز عليها مستقباًل.  

نحن في الهيئة نعتبر المسؤولية المجتمعية المؤسسية 
جزءًا ال يتجزأ من مسؤولياتنا التنظيمية والبيئية واالجتماعية. 
نتمتع باعتبارنا هيئة تنظيمية بسلطة التأثير على المسؤولية 

المجتمعية المؤسسية في قطاع االتصاالت في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وذلك عن طريق قيادة مبادرة 

الحكومة الذكية. 

تسعى الهيئة جاهدة لتحسين نوعية خدماتها، وتعزيز 
الحكومة اإللكترونية، وحماية مصالح المستهلكين، 

وزيادة الوعي، وتشجيع االستثمار واالبتكار وتسهيل النمو 
في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. نحن 

محظوظون ألن الكثير من مبادرات المسؤولية المجتمعية 
المؤسسية التي نقوم بقيادتها تتماشى مع التفويض 

الموكل إلينا. دورنا هو دعم قطاع االتصاالت لتحقيق النمو 
المستدام وسيبرز هذا التقرير العديد من األمثلة على الدور 

البّناء الذي قامت به الهيئة بهذا الصدد. 

إن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات سريع التغير، 

ولكن مع التغيير السريع والديناميكي يأتي االبتكار الذي 
يعزز األفكار العظيمة التي بدورها تحّسن االستدامة، 

وستكون رؤية المدينة اإلماراتية الذكية العامل الرئيسي في 
دعم عجلة االبتكار. 

وتشمل التحديات المستقبلية التي يجب أن نتجاوزها النمو 
المستدام في قطاع االتصاالت الذي له تأثير مضاعف على 

مختلف القطاعات والصناعات في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. وقد شهد هذا القطاع في السنوات األخيرة نموًا 

كبيرًا مع ازدياد اشتراكات الهاتف الثابت لتتجاوز 2.1 مليون 
اشتراك في حين استمر عدد مشتركي الهاتف المحمول 
باالرتفاع ليصل إلى 16.1 مليون اشتراك في نهاية عام 2014.  

تشكل أرقام النمو القوية هذه لمحة واعدة عن مستقبل 
هذا القطاع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويجب علينا 

االستمرار في توسيع أفقنا ودعم النمو المستدام، وفي 
نفس الوقت، تحقيق أكبر قدر من التأثير اإليجابي للقطاع 

الذي باعتقادي يمكن أن يؤثر على رؤيتنا لمجتمع قائم على 
المعرفة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة. 

أتمنى لكم االستمتاع في قراءة هذا التقرير وأرحب 
بتعليقاتكم لنواصل العمل معًا من أجل مستقبل أكثر 

إشراقًا في صناعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

سعادة حمد عبيد المنصوري

كلمة
سعادة المدير العام

إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت هي المسؤولة 
عن إدارة جميع جوانب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومنذ 
تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خالل إنجاز 

األهداف المرسومة لها في وقت قياسي. 

وتستمد الهيئة أهدافها من قانون قطاع االتصاالت 
والئحته التنفيذية والسياسة العليا لقطاع االتصاالت: 

وتتضمن هذه األهداف: 

تأمين وصول خدمات االتصاالت إلى جميع أنحاء دولة   -
اإلمارات العربية المتحدة 

تحسين الخدمات من حيث الجودة أو التنوع   -
ضمان جودة الخدمة والتزام المرخص لهم باستصدار   -

التراخيص الالزمة 
الترويج لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في   -

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
حل النزاعات بين المشغلين المرخص لهم   -

وضع وتنفيذ سياسة وإطار تنظيمي   -
تشجيع التقنيات الحديثة   -

التأكد من جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة مركزًا   -
إقليميًا رائدًا بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

تطوير الموارد البشرية في البالد والتشجيع على البحث   -
والتطوير 

وقد ُعهد إلى الهيئة العديد من المسؤوليات المرتبطة 
بقطاع االتصاالت ونظم المعلومات

تأمين وصول خدمات االتصاالت لجميع أنحاء الدولة بما   •
يكفل تلبية احتياجات الراغبين في االستفادة من هذه 

الخدمات.
االرتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع االتصاالت   •

بما يحقق صالح المشتركين.
قيد المرخص لهم بمعايير الجودة في األداء وااللتزام   •

بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم.
تشجيع وتطوير وتنمية صناعة االتصاالت ونظم   •

المعلومات في الدولة.
العمل على تطوير وتحديث نظام االتصاالت في الدولة   •

عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم 
ذات العالقة، والحصول على أحدث األجهزة والمعدات 

والتسهيالت التي توصلت إليها تقنية االتصاالت.

الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات 
مقدمة موجزة 
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الرؤية

اإلمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالميًا في االتصاالت وتقنية المعلومات.

الرسالة

نسعى لكي نكون هيئة رائدة في رعاية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في دولة 
اإلمارات، ملتزمة بالمحافظة على المنافسة اإليجابية لحماية مصالح المشتركين، 
واالرتقاء بالتحول اإللكتروني للجهات االتحادية وخدماتها، من خالل االعتماد على 

الكفاءات الوطنية لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في اإلشراف على القطاع 
وتشجيع اإلبداع واالستثمار فيه.

 
األهداف االستراتيجية للهيئة

تنظيم قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة وإنفاذ إطار تنظيمي     •  

يحّفز المنافسة ويرقى بمستوى جودة الخدمات المقدمة   

السعي لضمان توفير الموارد المطلوبة بشكل عادل وفّعال لتطوير أفضل     •  

الخدمات في قطاع االتصاالت والمعلومات   

ترسيخ دعائم الحكومة اإللكترونية على المستوى االتحادي  •  

تعزيز أسلوب الحياة اإللكتروني في دولة اإلمارات  •  

ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية  •  

الريادة

نغذي روح االبتكار واإلبداع ونأخذ 
زمام القيادة والتأثير الفّعال في 

دعم وتطوير القطاع

خدمة العمالء

نركز دوما على رضا متعاملينا من 
خالل التزامنا بالتحسين والتطوير 

المستمر لجودة خدماتنا

التعاون والتفاعل

: العمل مع المعنيين بشكل 
تشاركي وبّناء لتطوير وتطبيق آليات 

العمل )داخليًا وخارجيا(

االلتزام

ملتزمون نحو مسؤولياتنا للدولة 
في توفير أفضل التقنيات للقطاع

التمكين

: نسعى لتمكين موظفينا في 
اتخاذ القرارات والمشاركة في 

تحقيق األهداف ضمن بيئة عمل 
محّفزة

القيم 
المؤسسية
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تشمل استراتيجية المسؤولية المجتمعية المؤسسية لدينا 
مجموعة واسعة من المحاور، من البيئة وتشجيع االبتكار 

في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ودعم التعّلم 
طويل األمد في العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

واالستفادة من أحدث التقنيات لدعم ذوي االحتياجات 
الخاصة ودعم الفنون التي ترّوج للثقافة والقيم اإلنسانية.  

إن حجم المبادرات والمشاريع التي تندرج في إطار برنامج 
المسؤولية المجتمعية المؤسسية هو انعكاس للقيم 

األساسية في الهيئة ومبدئها األخالقي في األعمال التجارية 
المسؤولة. 

المسؤولية المجتمعية المؤسسية
في الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت 

ماذا تعني المسؤولية المجتمعية المؤسسية 
بالنسبة للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت؟ 

األشخاص: 

الصحة والسالمة   •

التدريب وتطوير المهارات   •

الحوكمة واألخالق   •

التوطين   •

المجتمع: 

صندوق تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات   •

مبادرات وطنية   •

سهولة الوصول   •

أمن المعلومات   •

األداء التقني   •

االبتكار   •

التوطين   •

البيئة: 

الطاقة   •

انبعاثات الكربون  •

النفايات   •

تردد الراديو   •

تعتبر المسؤولية المجتمعية المؤسسية جزء 

أساسي من مبادئنا، فنحن نسعى جاهدين 

إلحداث أثر إيجابي على المجتمع اإلماراتي من 

خالل تعزيز العمليات التجارية المسؤولة. 
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البيئة

 

بما أننا هيئة تنظيمية، فإن أثرنا على البيئة قليل نسبيًا مقارنة بقطاع 
االتصاالت ككل. نحن ملتزمون بتخفيض أثرنا، وفي الوقت نفسه بدعم 

قطاع االتصاالت إلدارة وتخفيف أثره على بيئتنا الثمينة.  

سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت 
لنظام الجودة والصحة والسالمة والبيئة

تسعى الهيئة جاهدة للتفوق في جميع جوانب 
عملياتها. كما أنها تسعى لتحقيق معايير الجودة 

والصحة والسالمة والبيئة في جميع عملياتها سواء 
كانت داخلية أو موجهة للعمالء. وتلتزم الهيئة 

بتطبيق القوانين واألنظمة االتحادية.  
تسعى الهيئة لحماية البيئة وضمان الصحة 

والسالمة المهنية عن طريق إدارة استهالك الطاقة، 
والسيطرة على توليد النفايات، والوقاية من التلوث 

وتجنب قوع إصابات/حوادث و/أو اعتالل في الصحة 
كجزء من مسؤولياتها تجاه موظفيها والمجتمع. 

تقوم الهيئة بتطبيق هذه االلتزامات من خالل تنفيذ 
أفضل الممارسات والتحسين المستمر على أداء 

نظام إدارة معايير الجودة والصحة والسالمة والبيئة. 

فيما يتعلق بعملياتنا، نحن فخورون بالتقدير الذي تلقاه 
مكتبنا في دبي للبصمة البيئية المنخفضة، وتسميته كأول 
موقع لنا يحصل على شهادة نظام الريادة في تصميمات 

الطاقة والبيئة )ليد(. يتم التحكم بنظام التبريد لدينا عن 
طريق نظام إدارة المباني، المتكيف مع الظروف الخارجية 

ومع معدل إشغال المبنى. 

إن أجهزة استشعار الضوء واإلضاءة الموفرة للطاقة تساعد 
على تقليل الطلب على الكهرباء لإلضاءة. يتبنى فريق إدارة 

المرافق لدينا نهج الصيانة الوقائية، بحيث يضمن الكفاءة 
المثلى لعمل المعدات والبنية التحتية. 

الطاقة واستخدام المياه

استشرافًا للمستقبل، سيكون تركيزنا حاليًا على تبني 
نهج مماثل لمكتبنا في أبوظبي وإجراء تدقيق كامل 
للطاقة في كل مواقعنا لتحديد توجهات استخدام 

الطاقة وتحديد المزيد من فرص التوفير. 

تبذل الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت كل جهد ممكن 
لضمان التقليل من النفايات المتولدة في مكاتبنا من خالل 

التدريب المناسب وعمليات االتصاالت في جميع منشآتنا. 

ومن خالل تعاقدنا مع طرف ثالث، نحن قادرون على إعادة 
تدوير المغلفات، المعادن، الورق، الزجاج والبالستيك عن 

طريق جمع المخلفات بطريقة تخصصية مما ساعدنا على 
إعادة تدوير 4 أطنان من المخلفات في عام 2014 وحده. 

في عام 2014، تم تخفيض الطلب على ورق الطباعة في 
مكتبنا بنسبة 4%. تمت برمجة الطابعات على وضعية 

الطبع على وجهي الورقة، كما تم تجهيز مراكز أعمال 
الطباعة إلزالة الحاجة لطابعات خاصة على مكتب كل 

موظف. لقد وجدنا أنه بتحديد تكلفة طباعة كل عمل، قلل 
المستخدمون الطباعة بشكل تلقائي.  تمت إضافة رسالة 

»فكر قبل أن تطبع« إلى تذييل الرسائل اإللكترونية كتشجيع 
على تقليل استعمال األوراق. 

على الرغم من ازدياد انبعاثات الطاقة المنطلقة لدينا 
في عام 2014، فقد شهدت نفس الفترة زيادة في إجمالي 

قواتنا العاملة. وبما أننا ندرك الحاجة إلى تركيز جهودنا على 
خفض انبعاثات استخدام الطاقة والمياه، فقد قمنا بإنشاء 

وظيفة مدقق طاقة داخل المؤسسة ليكون مسؤواًل عن 
تحسين كمية ونوعية بيانات الطاقة والمياه التي نجمعها، 

وذلك باإلضافة إلى المبادرات المفصلة في هذا التقرير. 

         2013   2014           التغيير

%21           6,399,708    5,301,331       

المياه )غالون(      618,586       1,044,280          %69

الطاقة الكهربائية
)كيلو واط في الساعة(

مبادرات ترشيد الطاقة المطبقة خالل عام 2014

تركيب محركات متغيرة التردد في وحدات التكييف   •

مراوح موقف السيارات مجهزة للعمل أثناء ساعات الدوام   •

تركيبات اإلضاءة مجهزة بأجهزة استشعار الحركة   •

ترقيات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية   •

نحن نشجع على تغيير السلوك الستكمال تحسين 
البنية التحتية التي بذلناها لمنشآتنا. تم عقد ورشة 
عمل داخلية لموظفي الهيئة بهدف رفع مستوى 

الوعي بمفهوم قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الخضراء، وأعقب ذلك عروض توعوية حول 

نفس الموضوع. تم أيضًا عرض تقرير شامل حول 
مبادرات الهيئة بمجال الممارسات البيئية باإلضافة إلى 
اعتماد نموذج خاص لطلب المعلومات من المشغلين 

لتحليل واستعمال هذه البيانات. كما عقد اجتماع 
مشترك مع وزارة البيئة لمناقشة األفكار لمزيد من 

التعاون في هذا المجال. 
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التأثير على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات 

تقود الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت المبادرات للحد 
من انبعاثات غاز الكربون عبر قطاع االتصاالت عن طريق 

تطوير وتنفيذ السياسات واإلجراءات والتوصيات. 

على المستوى الدولي، تم تكليفنا بإجراء دراسة أفضل 
الممارسات المعتمدة بين مختلف الجهات العاملة في 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتم تقديم هذا 
االختبار المعياري العالمي في مؤتمر دولي عقد تحت رعاية 

االتحاد الدولي لالتصاالت. 

ضمن دولة اإلمارات، التقت الهيئة مع الجهات المعنية 
الممثلة لالتصاالت لمناقشة كيفية المساهمة في الحد من 

انبعاث غاز الكربون من مواقع الخدمات المتنقلة الخاصة 
بهم. وطلب منهم إعداد إحصائيات دقيقة حول كمية 

الورق المستهلكة في قطاع االتصاالت، وذلك في محاولة 
لتحديد وتخفيض الهدر. 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
األخضر 

عملت الهيئة بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية 
بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وذلك بهدف تقديم مقترح العتماد 
آلية واضحة تهدف إلى تطبيق ممارسات »خضراء« بمجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. فيما يلي أبرز ما جاء في 
المبادرة: 

تشجيع قياس ورصد استهالك الطاقة في الشبكات   •
والنظم 

تشجيع استخدام أجهزة ومعدات تكنولوجية موّفرة   •
دعم تطوير السياسات واألنظمة الصديقة للبيئة   •

التحقيق في جدوى مصادر الطاقة المتجددة   •
التخّلص من األجهزة اإللكترونية غير الموّفرة والمعالجة   •

الفّعالة للنفايات اإللكترونية 
تسهيل التعاون بين الجهات المعنية في القطاع   •

التنسيق مع القطاعات الصناعية األخرى، مثل الطاقة   •
والنقل والصحة لتحديد أوجه التآزر والتعاون بين 

القطاعات
التنسيق مع صندوق تطوير قطاع االتصاالت وتقنية   •

المعلومات ومع الجامعات لخلق فرص إجراء األبحاث 
زيادة الوعي وتحسين السلوك اتجاه تكنولوجيا   •

معلومات واتصاالت خضراء 

ترددات الراديو 

في عام 2010، أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االتصاالت مسحًا تقنيًا رئيسيًا لقياس مستويات إشعاع 

الهاتف المحمول في جميع أنحاء الدولة. كشفت النتائج 
أن مستويات االنبعاثات من خدمات الهاتف النقال بما في 

ذلك GSM، UMTS، و LTE في مواقع القياس النموذجية 
في إمارتي أبوظبي والعين أقل بكثير من اإلرشادات التي 

وضعتها اللجنة الدولية المعنية باإلشعاع غير المؤين 
)ICNIRP( بما في ذلك مستويات التعرض لإلشعاعات العامة 

وغير المؤينة. وكانت جميع القراءات المسّجلة في مواقع 
أبوظبي والعين في نطاق الحدود. ونحن نخطط إلجراء 

دراسات مماثلة في جميع اإلمارات في المستقبل. 

من أجل مواكبة النمو المستمر في قطاع االتصاالت 
وتطوير خدمات جديدة، اشترت الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع االتصاالت محطة رصد متنقلة مجهزة لمراقبة 

الترددات وتحديد مصدرها. سوف يعزز ذلك من قدرة الهيئة 
على إدارة الطيف الراديوي بشكل أكثر كفاءة ويحمي 

مستخدمي الطيف من التداخل الضار الذي يؤثر على جودة 
استقبالهم. وقد بدأ قسم مراقبة التردد العمل على هذا 

المشروع بشكل جدي. 

قامت الهيئة بثالثة عشر مسحًا ميدانيًا كبيرًا في عام 
2014، بما في ذلك ثالثة مسوح في جزيرة ياس للتحقق من 

االستخدام الفعلي للطيف الراديوي قبل تخصيص الترددات 
للمناطق التي تستضيف سنويًا سباق الفورموال واحد. ساعد 

هذا على تخصيص الترددات وتقليل احتمال التداخل الضار.
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المجتمع 

صندوق تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

أنشأت الهيئة في عام 2008 صندوق تطوير قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات إلنجاز تطورات سريعة، تقدمية 

وملموسة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في 
اإلمارات العربية المتحدة، وذلك كجزء من مسؤوليتها 

المجتمعية المؤسسية. وتعد هيكلية الصندوق اإلدارية 
عاماًل حاسمًا لنجاحه، فيرأسه مجلس أمناء برئاسة الهيئة 

يضم أساتذة ومختصين من القطاع الخاص في االتصاالت 
وتقنية المعلومات، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات 

بحثية وتعليمية باإلضافة إلى مشّغلي االتصاالت في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. 

برنامج منحة 

بعد إجراء دراسة عن مستقبل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن توافر 

مواهب محلية قوية قادرة على استيعاب النمو السريع 
للقطاع، قامت الهيئة باستحداث منحة دراسية خاصة بها. 

يهدف برنامج المنحة إلى تأمين منح دراسية أللف طالب 
الستكمال تعليمهم األكاديمي. وقد تم منح 610 منحة 

حتى نهاية عام 2014. 

برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي 

يدمج البرنامج التقنيات الحديثة مع أدوات الدراسة 
التقليدية لتحويلها إلى تجربة ديناميكية تفاعلية لكل من 

األساتذة والطالب. سيتمكن المدرسون من التركيز على 
أداء كل طالب، وبالتالي مساعدتهم على تطوير قدراتهم 

ومهاراتهم الفردية. سوف تشمل عملية التعّلم في 
الصفوف الذكية أجهزة لوحية وأجهزة كمبيوتر وألواح ذكية 

باإلضافة إلى نظام التعليم الحالي، وذلك لدعم عملية 
اإلصالح الجارية لنظام التعليم في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وقد تم تسجيل أكثر من 146 مدرسة في البرنامج 
من مختلف أنحاء الدولة حتى نهاية عام 2014. 

دراسة في مستويات الثقافة الرقمية 

من أجل تطوير القوى البشرية والمهارات، دعم صندوق 
تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات إجراء دراسة 

في مستويات الثقافة الرقمية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وفرص التحسين في هذا المجال. قّيمت الدراسة 

مستويات الثقافة الرقمية على مستوى الدولة وبحثت في 
المناهج والمرافق المدرسية. وقد أجريت دراسة على نطاق 
أوسع أيضًا لفهم توافر دورات وبرامج محو األمية الرقمية 
في أنحاء الدولة للمدرسين، وكبار السن واألشخاص الذين 

يعانون من صعوبات في التعلم. 

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تقود الهيئة مبادرة لبحث وتطوير توصيات لتعزيز المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع االتصاالت. تدعم 
التوصيات المقترحة إطالق برامج دعم هادفة بما في ذلك 

التدريب، التواصل، وخلق روابط تجارية بين الشركات. 

توسيع إمكانات الدارسين
- تحسين المشاركة، التحصيل والتقدم 

الحوافز 
التكنولوجيا 

الثقة 
مدارس فعالة 

إمكانيات 

دعم البنية
التحتية والمحتوى 

ا�هل
والمنزل 

مدارس 
مدراء 

أساتذة 

التجربة
والسلوكيات 

الحوافز 
إشراك وتمكين
ا�طفال وا�سر 

إمكانيات 

الحوافز 
التكنولوجيا 

الثقة 
مدارس فعالة 

إمكانيات 
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يدعم مشروع التعلم 
الذكي رؤية دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 2021 لتصبح 
دولة رائدة عالميًا في مجال 
المعرفة واالبتكار
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رضا المتعاملين
 

إن قسم شؤون المتعاملين في الهيئة هو المسؤول عن 
تسجيل واالستجابة لشكاوى المتعاملين بشكل يومي، وخاصة 

في حال عدم رضا المتعامل عن نتيجة الشكوى المقدمة إلى 
المشّغل. 

في عام 2014، تم التعامل مع 3427 شكوى، تعلق معظمها 
بالفواتير وعدم التغطية. تم التجاوب مع هذه الشكاوى في 

غضون يومي عمل، وتم تأكيد استالم الشكوى وااللتزام 
بحل موضوع الشكوى خالل 15 يومًا. ومن أجل تحسين مدة 

االستجابة، تم تقديم تقارير أسبوعية عن الشكاوى، وذلك 
لتمكين مقدمي الخدمة من االستجابة في الوقت المناسب 

وبطريقة مهنية. 

نفذ كال المشغَلين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
عمليات تدقيق على إجراءات فواتير العمالء، وتمت 

مشاركة التقارير مع المشغلين وتم تنفيذ80% من خطة 
العمل. 

في عام 2014، أطلقنا التحّول اإللكتروني في شكاوى 
العمالء، حيث انتقلنا من الوسائل التقليدية في الشكاوى 
واإلبالغ والمالحظات إلى استعمال القنوات الرقمية وذلك 

بالتنسيق مع شركتي دو واتصاالت. فباإلضافة إلى توفير 
أساس لمعدالت استجابة أسرع، خفضنا تبديد الورق 

والطاقة المرتبطة بالطباعة وتسليم الوثائق الورقية. 

في عام 2014، استلمت الهيئة 25 شكوى حول 
وجود تدخل ضار أثر سلبًا على الترددات المخّصصة 

للمستخدمين المرخص لهم من قبل الهيئة.  تعاملت 
الهيئة مع هذه الشكاوى وعملت على حلها وحماية 

مصالح المستخدمين في وقت مناسب وطريقة مهنية. 

عدد الشكاوى المتعلقة بالتدخل

عدد القضايا التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها

عدد القضايا المغلقة
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عدد الشكاوى شهريًا
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استبيان السوق 

كجزء من جهود الهيئة المتواصلة لرصد بيئة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وتقييم الكفاءة في تلبية احتياجات مجتمع األعمال في 
الدولة، قامت الهيئة بإجراء مسح للسوق. 

تضمن االستبيان مجموعة واسعة من األسئلة تهدف إلى 
استقراء رؤى محددة تتراوح بين هيكلية األسعار إلى نطاق 
الخدمات المتاحة. من خالل مسحين تفصيليين غطيا كاًل 

من المستهلكين وشركات االتصاالت، جمعنا بيانات عن 
رضا العمالء وحددنا األسباب األكثر شيوعًا لتحقيق درجات 

متدنية لرضا المتعاملين. 

شملت عينة االختبار 2600 مقابلة فردية تم اختيارها من 
العائالت في دولة اإلمارات عكست التركيبة السكانية 

في البالد. من أجل مسح الشركات، أجرينا 1500 مقابلة 
فردية مع صانعي القرار في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات شملت طيفًا واسعًا من المؤسسات 
والمنظمات والشركات المتعلقة بالقطاع. 

شكاوى متعلقة 
بخدمات االنترنت 

شكاوى متعلقة 
بالهاتف الثابت 

شركات تقدمت 
بشكاوى لمقدمي 

الخدمات في مرحلة ما

شكاوى متعلقة 
بخدمات الهاتف 

النقال 

انترنت

الهاتف 
الثابت

الهاتف 
الثابت

الهاتف 
المحمول

الهاتف 
النقال

انترنت

النطاق 
العريض 
المحمول

النطاق 
العريض 
المحمول

شكاوي
عامة تتعلق

بعدة 
خدمات

شكاوي
عامة تتعلق

بعدة 
خدمات

خدمات
البيانات

خدمات
البيانات
االعمال

غير ذلك

الخطوط 
األرضية

الخطوط 
المحمولة

خدمات 
االنترنت

خدمات 
االنترنت 

المحمول

الخدمات التي تتعلق بها الشكاوى

طبيعة الشكاوى

درجة رضا قطاع األعمال عن خدمات االتصاالت 
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االبتكار والتكنولوجيا 

تشجيع االبتكار

بالتعاون مع شركة جوجل في دبي، استضافت الهيئة 
ورشة عمل لإلدارة العليا تهدف إلى تطوير ريادة األعمال. 

قدمت ورشة العمل أيضًا سباًل جديدة لتعلم المهارات ذات 
الصلة إلفادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

الدولة. تم التركيز في الورشة بشكل خاص على البدايات 
سريعة النمو. اشتملت الجلسة األولى على دروس تفاعلية 

توضح أساليب تحويل األفكار الجديدة إلى مفاهيم مطبقة. 
ركزت الجلسة الثانية على التعلم التجريبي حيث تعاون 
المشاركون في مجموعات صغيرة للجمع بين التقنيات 

المكتسبة لتقديم مبادرة عمل حكومية. 

إن تسهيل إشراك أصحاب المصلحة أصبح ممكنًا بشكل 
متزايد باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة. وقد عملت 
الهيئة مع شرطة دبي لتطوير تطبيق "شاركنا" الحائز على 
جوائز، وهو وسيلة تواصل اجتماعي على غرار تويتر تسمح 

للمشتركين بتلقي األخبار، باإلضافة إلى تقديم آرائهم 
واهتماماتهم التي يتم بعد ذلك توجيهها إلى اإلدارات 
الحكومية ذات الصلة لتحسين الخدمات العامة. ويعزز 

ذلك الهدف األساسي للحكومة الذكية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة؛ وهو االنتقال من رضا العمالء إلى سعادة 

العمالء. وقد بذلت شرطة دبي الجهود الستهداف المعنيين 
المسؤولين عن برامج التوعية والحمالت في مختلف 

المجاالت لتعزيز مشاركتها في شتى المجاالت بما في ذلك 
األمن، والمجتمع، والتعليم، والصحة، والبيئة، واالقتصاد، 
باإلضافة إلى المجاالت القانونية والدينية واإلعالمية ذات 

الصلة. 

استعداد االتصاالت في حاالت الطوارئ 

منذ عام 2011، تقوم الهيئة بمراجعة استعداد المرخص 
لهم لحاالت الطوارئ، من خالل تقييمات سنوية تقاس على 
أساس منهجية الهيئة المطورة ومعاييرها. تم االنتهاء من 

التدقيق األخير في نوفمبر 2014، غّطى 17 بناًء هامًا في قطاع 
االتصاالت. 

رابط الكتروني التصاالت غرفة الطوارئ 

تم تنظيم زيارة ميدانية إلى هيئة البيئة - أبوظبي 
لالستفادة من أفضل الممارسات وتبادل المعرفة والخبرات 

في المجاالت المشتركة. وتم تحضير تقرير بنتائج الزيارة، 
لّخص أهم التوصيات والمقترحات الالزمة للتنسيق بنجاح 

مع األقسام الداخلية. سمح هذا لترتيب زيارة وفد من الهيئة 
العامة للطيران المدني لمراجعة ممارسات االستدامة 

لتفعيل وصيانة غرفة الطوارئ المؤقتة في الهيئة. 

منتدى استمرارية األعمال لمتخصصي الصناعات  
تأسس المنتدى في عام 2011 بهدف إنشاء منصة للفرق 

واألفراد العاملة في قطاع االتصاالت لتبادل المعرفة 
والخبرة في مجال استمرارية األعمال في االتصاالت. في 

عام 2014، أجري المنتدى العاشر بنهج جديد، حيث لم تتم 
دعوة المرخص لهم فحسب بل أيضًا الهيئة الوطنية إلدارة 

الطوارئ واألزمات والكوارث وأكاديمية ربدان وشركات 
استشارية لتقديم أفكار وموضوعات جديدة من قبل خبراء 

في التنظيم والتعليم والصناعة. 
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فصل الخدمة عن األجهزة المزيفة والمقّلدة 

تراقب الهيئة أداء المرخص لهم )دو واتصاالت( بشكل 
دوري من خالل التقارير اإلحصائية. بلغ إجمالي عدد األجهزة 

المقلدة 228,000 جهاز عام 2014، أي بزيادة 10 أضعاف عن 
العام السابق. تمكنت شركة اتصاالت من تحديد 9826 جازًا 
مقّلدًا في حين حددت دو 5412 جهازًا. وقد وضعت الهيئة 

بالتعاون مع المشغلين مجموعة من الحلول واإلجراءات 
الالزمة للحد من انتشار أجهزة الهاتف المقّلدة المسّجلة 

في شبكاتها. باإلضافة إلى ذلك، عملت الجهات معًا لجمع 
البيانات واإلحصاءات عن الهواتف المقّلدة ليتم تحليلها 

ودراستها للمساعدة في الحد من انتشار هذه األجهزة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

مراقبة سوق أجهزة االتصاالت

خالل العام الماضي، قام فريق الرصد والتفتيش ب 163 
زيارة ميدانية، تم خاللها إصدار 70 تنبيهًا وتسجيل 227 

انتهاكًا. وكان الربع الثاني األعلى من حيث عدد الزيارات 
مع 74 جولة و82 انتهاكًا، في حين سجل في الربع األول 
العدد األعلى من التنبيهات؛ 34 تنبيهًا. باإلضافة إلى ذلك، 
بلغ العدد اإلجمالي ألجهزة االتصاالت المزيفة التي تمت 

مصادرتها العام الماضي 21641 جهازًا. تم ضبط الجزء األكبر 
منها من خالل حملة منّظمة نفذت في سوق نايف حيث 

تم ضبط 3195 جهازًا. تعمل الهيئة بالتنسيق مع شركائها 
االستراتيجيين لزيادة الوعي وتوجيه اإلنذارات والعقوبات ضد 

المخالفين باإلضافة إلى مصادرة البضائع الممنوعة. 

الرسائل النصية المزعجة 

بلغ عدد الرسائل التي تم حجبها من قبل شركتي دو 
واتصاالت أكثر من 57 مليون رسالة في عام 2014. على 

المستوى اإلقليمي، مازالت الرسائل المزعجة تشكل تحديًا 
لسلطات االتصاالت المحلية في المملكة العربية السعودية 
حيث تحتل المرتبة األولى من حيث الرسائل المزعجة الواردة، 

تليها سلطنة عمان وباكستان. بما يتعلق بإرسال المشغلين 
للرسائل المزعجة، حلت شركة جّوال في المرتبة األولى 

تليها نورس في المرتبة الثانية ثم زين في المرتبة الثالثة. 

أعدت الهيئة استبيانات الستخدامها في جمع المعلومات 
عن طبيعة رسائل البريد اإللكتروني المزعجة وتأثيرها على 
المرسل لهم. يضم المشاركون في االستبيانات مشغلي 
االتصاالت، جهات حكومية، جهات خاصة، مقدمي خدمة 

البريد اإللكتروني والجمهور. ستوفر البيانات معلومات 
قيمة يمكن أن تدعم الهيئة في اعتماد أفضل اإلجراءات 

والتوصيات الوقائية للحد من الرسائل المزعجة.  

مركز اإلبداع للحكومة الذكية 

تم تأسيس مركز اإلبداع للحكومة الذكية من قبل الهيئة 
العامة لالتصاالت كجزء من استراتيجية خارطة طريق 

الحكومة الذكية، وذلك بهدف دفع المعرفة والوعي في 
وسائل اإلعالم الذكية. كما تتمثل مهمتها في دعم تطوير 

استراتيجية الحكومة الذكية عبر جميع األجهزة وأنظمة 
التشغيل المناسبة. سيدعم المركز القاعدة الشعبية 

لالتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي بالتزامن مع دفع 
وتوجيه الثقافة والوعي في الجهات الجامعية والحكومية 

في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. 

مبادرة الحكومة الذكية 

تهدف حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى ما يلي:
 

تخطيط وإنشاء بيئة فريدة من نوعها لتعزيز النمو   •
والخبرة في التنقل واألمن وتطوير التطبيقات. 

توفير بيئة إبداعية وتعاونية لتنمية الثقافة الرقمية لدى   •
الطالب وقطاع األعمال والجهات الحكومية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 
أن تصبح دولة رائدة في مجال الحوكمة الذكية   •

والتطبيقات الذكية .
إعداد بيئة تتمتع بتقنيات فريدة ومبتكرة لعرض مشاركة   •

الحكومة الذكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

"إن مركز اإلبداع للحكومة الذكية هو 
مشروع إقليمي مبتكر وفريد من نوعه، وهو 

بالنتيجة سيعزز ريادة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في مجال الحكومة الذكية. إن 

أهمية هذا المرفق تكمن في حماية كل 
من المستخدمين والجهات الحكومية 

من التهديدات األمنية التي قد تنشأ من 
تطبيقات غير مصرح بها." 

سعادة محمد عبيد المنصوري    

التجارة اإللكترونية 

أجرت الهيئة العامة لالتصاالت البحوث 
وطّورت السياسات القانونية التي تنّظم 

المعامالت والتجارة اإللكترونية في تعاون 
وثيق مع وزارة االقتصاد. كما أنشأت دليل 
حماية المستهلك وأجرت دراسات خاصة 
في الخصوصية اإللكترونية، باإلضافة إلى 

غيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز 
ثقة ووعي المستهلك. ستشجع هذه 

الخطوات المبدئية على االستخدام المتزايد 
للمعامالت اإللكترونية اآلمنة، باإلضافة إلى 
عقد ورش عمل لريادة األعمال اإللكترونية، 

والتي تهدف إلى تعزيز استراتيجيات التجارة 
اإللكترونية والمعامالت في القطاعين العام 

والخاص. 

عالوة على ذلك، استضافت الهيئة أول 
قمة للمعامالت والتجارة اإللكترونية لتعزيز 

تطوير االقتصاد الرقمي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، حيث اجتمع ممثلون 
عن مجموعات األعمال اإللكترونية في 

البالد، والشركات الصغيرة والمتوسطة 
ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين في 
سلسلة من المحادثات وحلقات النقاش 

والجلسات العامة. حتى تاريخه، تم االعتراف 
بأربع شركات كمقدمي خدمات التصديق 

المرخصة. 

"من أجل ورش العمل الخاصة باألعمال 
اإللكترونية، قمنا بتصميم برنامج لتقديم 

نظرة شمولية للنظام اإليكولوجي للتجارة 
اإللكترونية، وأهدافنا تتمثل بالدعم المستمر 
للناس، ورواد األعمال واألعمال التي يمثلونها، 

وذلك إلطالق متجرهم ومنصتهم للتجارة 
اإللكترونية." سعادة حمد عبيد المنصوري. 
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الناس
 

تعترف الهيئة وتقدر أهمية الموارد البشرية في القيام بدورها في تنظيم قطاع االتصاالت. إن 
رضا الموظفين مقياس مهم بالنسبة لنا، لذا نقوم باستبيانات سنوية لقياس رضا الموظفين. 

يلتقي مدراء األقسام مع موظفيهم لمناقشة نتائج االستبيان، ومعالجة المالحظات ووضع 
خطة لتحسين ظروف العمل للموظفين.

فيما يلي أمثلة على الخطوات التي اتخذناها سابقًا 
لمعالجة نتائج االستبيانات: 

مشاريع لتحسين أنظمة الموارد البشرية والخدمة   •
الذاتية. 

مشاريع لتحسين نظم األداء، والتقييم والتدريب.   •
مشاريع تحسين تأهيل الموظفين الجدد من خالل   •

توسيع النطاق وإضافة المزيد من العناصر كالرضا عن 
الخدمة، فهم عمل الهيئة، فهم نظام الخدمة الذاتية، 

تحديث الكتيب، واستيعاب السياسة. 
ورش عمل تعريفية بخدمات وإجراءات قسم الموارد   •

البشرية.
 

يتم التركيز في تدريباتنا على بناء المهارات والمعارف لدعم 
التطور الشخصي. خالل 2014، أدينا أكثر من 8500 ساعة 

تدريب لموظفينا، حيث بلغ المتوسط 29 ساعة تدريبية 
لكل موظف. باإلضافة إلى هذا، لدينا برنامج منح دراسية 
أدت مؤخرًا على تخرج شخصين من القوى العاملة لدينا، 
ونخطط لمواصلة تطوير هذا البرنامج خالل 2015، بخلق 

فرص منح راسية جديدة داخل مؤسستنا. وكجزء من 
مسؤوليتنا في التوطين، تشارك الهيئة في عدة معارض 
توظيف كل عام. في 2014، شاركنا في معرض أبوظبي 
للتوظيف، معرض دبي للتوظيف، وفعاليات مماثلة في 

الكليات والجامعات، باإلضافة إلى معارض التوظيف لذوي 
االحتياجات الخاصة.  كما تعمل الهيئة بشكل مباشر مع 

مركز الطالب في جامعة خليفة وغيرها من الكليات 
التقنية العليا، مع التركيز على رعاية الطالب من أجل 

تأهيل محترفين موهوبين بمجال االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات في المستقبل. 

الصحة والسالمة 
على الرغم من أن مخاطر عملنا منخفضة عمومًا، إال أننا 
ندرك مسؤوليتنا في التأكد من عودة جميع الموظفين 

سالمين من عملهم. ومن أجل الفهم المتكامل وتحديد 
مخاطر الصحة والسالمة قمنا بتطوير سجل تحديد وتقييم 

المخاطر والرقابة )HIRAC(. ترتبط معظم المخاطر التي 
تم تحديدها باألنشطة في مكاتبنا، والوصول إلى مكاتبنا 

والسفر لدواعي العمل. من أجل كل خطر تم تحديده، 
وضعنا ضوابط ضمن سجل تحديد وتقييم المخاطر 

والرقابة لتخفيف أثره. وتم إبالغ الموظفين بها من خالل 
تدريب متخصص وجلسات توعية وشاشات عرض معروضة 

بأماكن واضحة عن الموضوع. 

لقد أدارت الهيئة مجموعة من الفعاليات تزامنت مع شهر 
الصحة والسالمة المهنية. ركزت هذه الفعاليات على 
سالمة الموظفين، واحتياطات الحريق، وأمن المنشأة، 
والوقاية من األمراض المعدية، والحماية من اإلصابات 

والمخاطر الصحية في مقر العمل. كما استضافت الهيئة 
ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي تتناول 

المواضيع الرئيسية المذكورة أعاله في الصحة والسالمة 
في مكان العمل. تتألف المبادرات من عدة جلسات توعية، 

وفرص تطوعية، وورش عمل تعليمية، ومسابقة تعليمية، 
ودورة تدريبية وكتيب، صممت جميعها لتعزيز بيئة عمل 

أكثر صحة وأمانًا. 

قيادة
إشراف
تنفيذ
تقنية
غيره

المجموع

المجموع
4

28

86

177

10

305

مواطنو اإلمارات
4

20

70

145

0

239

عدد الموظفين
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التبرع بالدم 

شهدت الحملة السنوية للتبرع بالدم تجاوبًا متميزًا من 
قبل موظفي الهيئة خالل السنوات الماضية – ازداد عدد 

الموظفين المتبرعين بالدم ليصل إلى 30 موظفًا هذا العام. 
جرت الحملة في مقر الهيئة حيث قدمت هيئة الصحة 

في دبي حافلة متنقلة للتبرع بالدم، مجهزة تجهيزًا كاماًل 
بأحدث المعدات الطبية، لضمان سالمة وراحة الموظفين. 

تزامنت حملة التبرع بالدم مع مبادرة الهيئة للسالمة 
والصحة المهنية، والتي تحدث سنويًا خالل شهر نوفمبر. 

وتتألف المبادرة من عدة دورات توعية، فرص تطوعية وورش 
عمل تعليمية ومسابقة تعليمية ودورة تدريبية وكتيب، 

صممت جميعها لتعزيز بيئة عمل أكثر صحة وأمانًا.

باإلضافة إلى حمالت أخرى مثل حمالت صحة العيون 
المدعومة من قبل مؤسسة نور دبي. فقد عرضت الهيئة 
فحص صحة عيون لجميع موظفيها، حيث تم استعمال 

أجهزة متطورة من خالل عيادة متنقلة تتيح الكشف المبكر 
عن إصابات والتهابات العيون. 

التوطين
 

احتفااًل باليوم الوطني الثالث واألربعين لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، أعلنت الهيئة برنامجًا لالحتفال بمشاركة 
موظفي الهيئة في أبوظبي ودبي. تضمن البرنامج العديد 

من األنشطة والعروض لتكريم وإحياء التقدم الباهر في 
البالد منذ تأسيسها عام 1971.

 إضافة إلى ذلك، فقد وصلت جهود التوطين في الهيئة إلى 
 .%82

دعم المشاركة الشبابية 

مثلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات جامعة الدول العربية في مؤتمر المندوبين 

المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي عقد عام 2014 في 
بوسان، جمهورية كوريا. وخالل هذا الحدث، تقدمنا باقتراٍح 

لدعم ابتكارات الشباب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات. 

كانت النقطة األبرز في هذا االقتراح التطبيق 
الذكي المبتكر للتفاعل المتواصل مع 

الطائرات المدنية خالل الرحالت عبر روابط البر 
والجو. ويهدف هذا االقتراح إلى تحديد مكان 

ومسار الطائرة بنمط مستمر وذلك برصد 
موقعها من خالل إحداثيات جهاز تحديد 

المواقع. سيسمح هذا الرصد الدقيق الدوري 
باتخاذ اإلجراءات المناسبة في حال وقوع 

الكوارث. 
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معالجة القضايا المستجّدة - التنمر االلكتروني
 

يمثل التنمر اإللكتروني تحّديًا في التنمية الشبابية الصحية 
والشاملة. بالشراكة مع فريق االستجابة لطوارئ الحاسب 

اآللي في اإلمارات، استضفنا ورشة عمل لتبادل المعارف 
وأفضل الممارسات في التصدي لظاهرة التنمر اإللكتروني. 

تضمن جدول أعمال الورشة مقدمة شاملة آلليات التنمر عبر 
اإلنترنت، وأساليب التعّرف على المتنمرين من قبل الضحايا، 

وكيفية التعامل مع التنمر اإللكتروني وأفضل الطرق 
لمساعدة أسر الضحايا. 

قامت الهيئة بتنظيم ورش عمل بشكل دوري في مدارس 
دولة اإلمارات لزيادة فرص التواصل مع الشباب ضحايا 

التنمر اإللكتروني. وتمت دعوة األهل أيضًا للحضور. شملت 
الموضوعات كيفية استخدام االنترنت بطريقة آمنة، نصائح 
حول حماية كلمة السر، خصوصية المعلومات ومرشحات 

االنترنت األبوية. 

إمكانية الوصول

 من أجل ضمان وصول ذوي اإلعاقة أو االحتياجات الخاصة 
إلى خدمات االتصاالت، تضمن الهيئة أحكام وخدمات 

كافية لهؤالء األفراد. تشارك الهيئة حاليًا في مشاورات مع 
مجموعة من الشركاء في القطاع بدعم من وزارة الشؤون 

االجتماعية لوضع "دليل التعليمات" للقطاع، ليوفر مواد 
مرجعية وتوجيهات لتلبية احتياجات ذوي اإلعاقة. 

التعهد بدعم العمل اإلنساني في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة 

إن الهيئة حريصة على دعم الشباب اإلماراتي التطوعي في 
المجتمع على نطاق واسع. لقد قمنا بدعم العمل اإلنساني 

لدولة اإلمارات في عام 2014 وشعاره "يوم زايد للعمل 
اإلنساني...حب ووفاء لزايد العطاء". 

باإلضافة إلى ذلك، إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االتصاالت هي عضو في مبادرة "قادرون"، التي أنشئت 

لتعزيز مشاركة الجهات الحكومية والمجتمع في تحسين 
االندماج االجتماعي للشباب الذين يعانون من صعوبات في 

التعلم. يبحث برنامج هذه المبادرة في تحسين المناهج 
المدرسية والجامعية لتلبي حاجات ذوي المتطلبات 

التعليمية المختلفة. 

قامت الهيئة أيضًا بدعم جمعية اإلمارات للصم من خالل 
رعايتها لحملة "اسمعوا صوتي". هدفت الحملة لتعزيز 

التفاهم والترويج لزيادة التفاعل بين ذوي االحتياجات 
الخاصة والمجتمع األوسع. 

"إن الحفاظ على أمن وسالمة 
وخصوصية مستخدمي 

االنترنت يشكل أولوية بالغة 
األهمية بالنسبة لنا، خاصة 

في ظل الزيادة الكبيرة في 
استخدام الهاتف الذكي 

ووسائل التواصل االجتماعي 
بين شبابنا. نحن ندرك جيدًا الدور 

الكبير الذي تلعبه المؤسسات 
التعليمية في رفع مستوى 

وعي الطالب حول التهديدات 
والمخاطر المحتملة التي تنشأ 

من استعمال االنترنت"

 سعادة حمد عبيد المنصوري. 

دعم تطوير مهارات الشباب

من خالل دعم المسابقة الوطنية لمهارات اإلمارات عام 
2014، سعت الهيئة لتعزيز التميز وتطوير المهارات طويلة 

األمد لشباب األمة. تحتفي المسابقة بالمواهب المتميزة 
في المهارات التقنية والمهنية إلهامًا للجيل الشاب ليكون 
متحمسًا للمهن الجديدة ويتبنى مسارات وظيفية القائمة 

على التكنولوجيا. 

"من خالل تعزيز القيم األساسية كالمنافسة 
العادلة والمثابرة والتصميم، سيسلط هذا 
الحدث الضوء على أهمية المهن الحرفية 

والتقنية ودورها الهام في دعم االقتصاد 
الوطني. من أجل هذه األسباب، تفخر الهيئة 

بتقديم الدعم لمثل هذه المبادرة الجديرة 
بالدعم

" سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات
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