مقدمة
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على األنشطة االجتماعية التي قام بها موظفو مؤسسة المواصفات
والمقاييس األردنية خالل عام  ،7102حيث تحرص المؤسسة أن يكون لها دور مجتمعي فاعل من

خالل إعداد خطة عمل خاصة بالمسؤولية االجتماعية يتم إعدادها بمشاركة موظفي المؤسسة مع مراعاة
عدة محاور ترتبط بالتوعية والتعليم والمحافظة على البيئة والدعم المادي والمعنوي ،وأخذ موافقة اإلدارة
العليا على األنشطة وكيفية تنفيذها.

ولدى المؤسسة فريق للمسؤولية المجتمعية وذلك متابعة إعداد وتنفيذ الخطة بالتعاون مع قسم التخطيط
في وحدة إدارة الجودة الشاملة ،وحرص الفريق في بداية العام على مشاركة الموظفين في إعداد الخطة
وتنفيذها ،حيث تقدم ( )07موظف باقتراحات بلغ عددها ( )72اقتراح ،وقد ساهم ( )29موظف في

تطبيق األنشطة الواردة في الخطة والتي بلغت نسبة تطبيقها ( )%7952والتي كانت أعلى من القيمة
المستهدفة وهي (.)%29
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األنشطة التي تم تنفيذها وفق محاور الخطة
أوالً :التوعية والتعليم

 االستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المدارس والمراكز التعليمية بخصوص اعطاء ورشات
تعريفية بمهام المؤسسة حيث استفاد الطالب من الزيارة من خالل التعرف على مهام المؤسسة
المختلفة وأثرها على صحة وسالمة المواطن.
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 التنسيق مع و ازرة التربية والتعليم لتضمين المناهج دور المؤسسة والتعريف بنشاطاتها وخصوص ًا

فيما يتعلق بالمواصفات القياسية /القواعد الفنية ،وتم أخذ الموافقة المبدئية من الو ازرة على

أخذها بعين االعتبار عند مراجعة المناهج بالتنسيق مع المؤسسة.
ثانياً :الحفاظ على البيئة

 المشاركة في حملة زراعة أشجار في منطقة طبربور لزيادة الرقعة الخضراء في العاصمة
عمان.
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 تدوير الورق المستخدم في المؤسسة من التعاون مع جهة مختصة بذلك.
 البدء بمشروع توليد الكهرباء باستخدام الخاليا الشمسية ،حيث تم االنتهاء من كافة اإلجراءات
االدارية والقانونية وسيتم البدء بتنفيذ المشروع في عام .7107

ثالثاً :تقديم الدعم المادي

 تقديم دعم مادي للجمعيات الخيرية لتلبية بعض احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة واأليتام
وذلك بعد التنسيق معهم ومعرفة احتياجاتهم.
التنسيق مع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية /بنك المالبس للتبرع بالمالبس وتوفير مالبس



للمحتاجين

األنشطة التي لم تنفذ خالل عام 7102

 إعطاء ورشات تعريف وتوعية في مجال المواصفات الفنية واإلدارية بهدف دعم طالب
الجامعات وحديثي التخرج من خالل توفير معرفة تساعدهم في العمل مستقبالً ،وقد تم التنفيذ

في بداية عام  7107بعد أن تم التنسيق مع نقابة المهندسين األردنيين.
التوصيات

 إعداد خطة عمل المسؤولية المجتمعية لعام  7107استناداً لمخرجات خطة عمل 7102
ونتائج تنفيذ األنشطة المذكورة فيها.
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