
اللجنة ا�عالمية

 يعتمد العمل االعالمي على العديد من المبادئ والضوابط
المهنية واالخالقية أهمها :

١- الموضوعية والمصداقية والدقة والحياد والحرية واالستقاللية
واالمانة  لتكسب ثقة الرأي العام

٢- االلتزام با�داب والقيم والقوانين واالنظمة المتعارف عليها
 ٣- تسليط الضوء على المشكالت كما هي دون مبالغة او

تسطيح لتحفيز المعنين لمعالجتها
 ٤- عدم االنحياز والبعد عن الذاتية واالنانية

 ٥- احتـــــرام حقـــــوق ا�خريـــن وعدم التعــدي  على حرياتهم
 وكشف أسرارهم

العميق في جميع التفكير  التفكير ا±خالقي، ونعني به   -٦ 
 المشكالت و المآالت التي ستثيرها تلك ا±خبار أو الصور بعد

النشر
٧- لنزاهة واالخالص، الجدية واالتقان،  المهنية واالحترافيــــــة

تجنب التزلف والمديح وتلميع  ا�خرين
٨- القيام بالدور التوعوي والتنويري في المجتمع

 ٩- السرعة في االنجاز  للسبق الصحفي ، الن ما يصلح نشره
 اليوم قد ال يصلح نشره غدا

المبــــــــادئ : 

@tarout73

8230053 0543030053

دليــــــــــــــــــل
اللجنة ا�عالمية



 ال ينحصر دور اللجنة االعالمية فــي نـشـــر ا�خـــــبار
 المتعلقة بأنشطة الجمعية ونقل المعلومة للمتلقي
 فحسب، وانما يتعدى ذلك الى ابعاد اوسع ومجاالت

 أشمل من ذلك بكثير

الهيكل التنظيمي :

التعريف باللجنة :

 ١- إصدار المجلة الشهرية ، وإعداد النشرات والتقارير والتصاميم
و البوسترات الدورية المختلفة

٢- توثيق وارشفة وحفظ كافة المواد االعالمية الخاصة بالجمعية
وأنشطتها المختلفة، من خـــــالل موقع الجمعيـــة

 ٣- تسويق وتدوير المواد االعالمية الخاصة بالجمعية للفئات
المستهدفة وفق خطط مدروسة

 ٤- نشــــر المطبوعـــات والمواد االعالنية واالعالمية وايصالهــا
للمجتمع خصوصا الفئات المستهدفة

٥- صياغة ا±خبار والمواد اÃعالمية الخاصة بالجمعية وأنشطتها
 ٦- استكتاب الكتاب واالدباء والنشطاء واالعالمين والجهــاء

والكفاءات عبر وسائل اعالم الجمعية المختلفة
٧- تأهيل المنسقين االعالميين لكافة لجان الجمعية والتواصل

الدائم معهم في كل ما يتعلق بالعمل االعالمي
 ٨- التطوير المستمر للوسائل االعالمية كالنشرة الشهريــة

والتقرير السنوي واالدلة المرجعية ونحوها
 ٩- تغطية ا±خبار المتعلقة بالجمعية عبــــــر كافــــة الصحـــف

المحلية ومنصات التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية
 ١٠ - إدارة وتفعيل منصات وحسابـــات التواصــــل االجتماعـــــي

الخاصة بالجمعية لجعلها منصات حية
 ١١- متابعة ورصد وتجميع كل ما يتعلق بالجمعية من اخبــار

واحداث وكتابات وردود افعال الخ
 ١٢- التصوير الفوتغرافي وعمل مقاطع الفيديــــــو وتصميــم
االعالنات وعمل مونتاج افالم بغرض التوثيق والدعاية واالعالم
 ١٣ - التواصل المستمر مع ادارة الجمعيــــة ورؤســــــاء اللجـــان
 للتنسـيـق االعـالمـي والـتـعـــاون والــــرد عـلـى االسـتـفــســارات

والتأكد من المعلومات الخ
 ١٤ - اجـــــراء الحوارات الصحفيــــة مـع النـــاس واللجــــان واالدارة
 والشخصيات والمستفيدين من الجمعية لدعم انشطتهــــا

واهدافها اعالميا
١٣ - التواصل الدائم مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع االلكترونية

والصحفيين واالعالميين ورؤساء اللجان االعالمية
 ١٤- بالجمعيات الخيرية ونحوها للتعاون معهم واالستفــادة

من تجاربهم

المهـــــــام :

فريق يديرها  مرنة،  متكاملة  اعالمية  منظومة   تأسيس 
 متكامــل ومنسجم ومحترف اعالميا، يلتزم بالقيـــــم المهنية

والمبادئ ±خالقية، وضوابط الجمعية العامة وسياساتها

الرســــــــالة : 

يمكن تلخيص اهداف اللجنة االعالمية  فيما يلي :

 ١- التعريف بالجمعية وادوارها وانشطتها وخدماتها المختلفة
التواصل ومواقع  والمقـــــروءة  المرئيــــة  اÃعالم  وسائل   عبــــــــر 

.االجتماعي

 ٢- خلق حالة من التفاعل االيجابي مع المجتمع المحلي والعام
.بكافة رموزه واطره الرسمية والشعبية

لجعلها المختلفة  االعالم  وسائل  كافة  من  االستفادة   -٣ 
.منصات اعالمية ودعائية ±نشطة الجمعية

وابراز الجمعية  انشطة  لدعم  االعالمية  الطاقات  استثمار   -٤ 
 .دورها الحقيقي للمجتمع

االرتقاء أجل  من  الجمعية  دور  حول  العام  الراي  قياس   -٥ 
 .بالعمل نحو االفضل

لÐنشطة الداعمة  والدعائية  االعالمية  المواد  صناعة   -٦ 
.الجمعية واهدافها

 ٧- تغيير الصورة النمطية التقليدية للجمعية الموجود في
. اذهان البعض

٨- تشجيع المجتمع لدعم الجمعية بكافة اوجه الدعم الممكنة

 ا�هـــــداف :

رئيس اللجنة
محمد الصغير

المشرف العام

ا�عـضـــاء

محمد الشيوخ
منسقة لجنة ا�عالم

زينب المرحوم

وفاء
الطويل

رقية
آل سيف

زينب
البدر

شذى
آل رضي

آالء
الحليلي

معالم
المعلم

اعالميا، الريادي  الجمعية  دور  ابراز  في  واالحترافية   التميز 
وســهلــــــة معاصرة  وبلغة   ، االعالمية  المنابر  كافة   عبــــر 

ومفهومة وواضحة

الرؤيــــــــة : 

االعالمي النشاط  عن  المسؤولة  الجمعية  لجان  إحدى   هي 
للجمعية، وإبراز الدور المهني لها ضمن محيطــــها الخـــــاص

والعام، لخلق حالة من التفاعل االيجابي بينهما.


