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مبادئ وضوابط العمل :

١- االلتــزام بالمــــواثيـــــق االخــــالقيـــــــة وسياســـات 

المؤســـــسة 

٢- تحقيق مبدأ النــزاهة والبعد عن المنفـــــــعـــة 

الشـــــخصية 

لكســــــــب  والموضوعية  المصــــداقية  التزام   -٣

ثقـــة الرأي العام 

مـــع  والفعــــال  والمســـــتمر  الدائم  االتصــــال   -٤

جمـــــاهير المؤســــــسـة بمــــــا يضــــــمن التفــــاهم 

ويحــقق الترابط والتعاون فيما بينهم 

٥- العمـــــل بروحــية الفـــــريــــــق الواحـــــــد والبعد 

عن االنــــــــانية

دليـــــــــــل
لجنة العالقات العامة



التعريف باللجنة :

رئيس اللجنة

: 

الجمعية  لجان  إحدى  هى  العامة  العالقات  لجنة 

مع  والتعاون  التواصل  جسور  مد  عن  المسؤولة 

من  حالة  وخلق  وتوجهاته  اطره  بكافة  المجتمع 

المهني  الدور  وإبراز   ، بينهما  االيجابي  التفاعل 

اوجه  كافة  خالل  من   ، محيطها  ضمن  للجمعية 

التواصل االجتماعي .

الرؤيـــة :
بناء روابط وطيدة وصالت متينة تقوم على التعاون 

والفهم المشــــترك والتفاعل البناء بين الجمــــــعية 

والمجتمع . 

الرســالة :
ابراز دور الجمعـــية وانشـــــطتها وتطــــوير مجـــــاالت 

خدماتها وتعزيز موقعها الخــــــدمي ورفع مســـتوى 

التفاعل البناء مع المجتمع.

ا�هــداف :
يمكن تلخيص أهم أهداف لجنة العالقات العامة 

فيما يلي :

١- دعم سياسات الجمعية وتقبل الجمهور لها .

٢- تنمـــيــــة التفـــــاهم المشـــــــترك بين الجمــــــعـــية 

وجمهورها .

٣- تعزيز ثقة الجمهور بالجمعية.

٤- تقويم اتجاهات الجمهور حيال الجمعية.

٥- العمـــــل كـنظام إنذار مبكــــر يســــــاعد االدارة في 

اتخاذ القرارات.

٦- توسعة انشطة الجمعية وخدماتها .

٧- تكوين صورة ذهنية ايجابية عن الجمعية.

٨- تكـــــوين رأي عام إيجــــــابي ومؤيد ومتفــــــاعل مع 

انشطة الجمعية المتنوعة.

المهـــــــام :
والفعاليات  ل¸نشطة  اللوجستي  الدعم  تقديم   -١

التي تعقدها الجمعية سواء الداخلية أو الخارجية.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير التصاريح 

الرسمية المتعلقه بتلك الفعاليات.

المؤسسات وا«فراد  اتفاقيات شراكة مع  ٣- تطوير 

لتسهيل تحقيق أهداف الجمعية.

٤- المساهمة مع اللجنة ا¾عالمية في إعداد المواد 

الجمعـــــية  انشـــــطة  حول  الوعـــــي  لنشـــــر  الالزمــــة 

وأهدافها.

٥- ا¾شراف على أنشطة العالقات العامة والتواصل 

مع المجتمع.

تخدم  التي  والمؤتمرات  المعارض  مع  التواصل   -٦

رسالة الجمعية للمشاركة بها.

المجتمعية  الفعاليات  العالقات مع مختلف  بناء   -٧

عبر وسائل التواصل المتخلفة.

٨- إعداد تقارير الخدمات وما يميزها

افطار،  والصيف،  الشتاء  المدرسة، كسوة  ككسوة 

صائم، العيدية.

٩- تقديم اÁراء حول المواقف التي تصادف الجمعية.

الرؤيـــة :
بناء روابط وطيدة وصالت متينة تقوم على التعاون 

اوجه  كافة  خالل  من   ، محيطها  ضمن  للجمعية 

التواصل االجتماعي .
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