
 
  

   

 سياسة
 اإلعالم والتواصل االجتماعي



 

 
١ 

  ملاذا هذا الدليل؟

ت اإلعالم  صفحاو  ساباتاملوقع االلكرتو وح اإلعالمي و  محتوىلل عاماً  إطاراً  تضع وإجراءات، مبادئ عىل الدليل هذا يحتوي

عي ا عي اإلعالم  منصات يف لجمعية منازل لتابعةاالجت  .االجت

 التفاعل  وسياسات املنصات هذه يف املنشور املحتوى طبيعة  بتحديد الوثيقة هذه وتهتم

رسات آليات توحيد بهدف وذلك الجمهور، مع والتواصل  دون من تااملنص هذه إدارة عن ين/املسئول ين/للموظف  اليومية امل

 عىل  التأث أو اإلبداع حرية عىل التضييق

ية  إىل الوثيقة تهدف ك  الجمهور، مع  التواصل سالسة   جرائم  نظام  عىل املرتتبة  اتزاءجلل  القانونية  التبعات من ين/املوظف ح

 .به امللحقة واللوائح اإللكرتو  النرش ونظام املعلوماتية

  

  مقدمة

ل، حيث من املمكن أن توّفر الكث من املكاسب  عي أهمية واضحة عىل صعيد األع للجمعيات  تحتل وسائل التواصل االجت

ية  عي يف مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت، فمن خالل هذه    األهلية والجهات الخ يف حال كانت قادرة عىل دمج مواقع التواصل االجت

كن  املستهدف بصورة أفضل، ك أنها تشكل وسيلة للتواصل بشكل   اتواصل مع جمهورهت وأن  اسالتهنرش ر تأن  للجمعية  املواقع 

  املانحة.مع الجهات الرشيكة و  أك فعالية 

كن التفاعل عربها يف أي وقت   عي غ محّددة بأوقات معيّنة للعمل،  إىل جانب ذلك فإنه وتبعاً لكون وسائل التواصل االجت

جرّد اوأي مك   .التّصال باإلنرتنت ان 

، وذلك من خالل املنّصات املختل عي القدرة عىل االتصال مع جميع األفراد حول العا فة كالفيسبوك  توفر وسائل التواصل االجت

ها تشكّل وسيلة سهلة وبسيطة لالتّصال مع اآلخرين، وذلك دون الحاجة ألي خطوط أرضيّة أو الرد اآليل، أو حّتى  ، و أو تويرت أو غ

عي تعترب و الربيد العادي.  ، ك أن  منصات اإلعالم االجت وسيلة فّعالة للحصول عىل األخبار من حول العا يف كل وقت وح

ّ لتتبّع األخبار املتعلقة فيه.     باإلمكان اختيار مجال مع

  

عيومنصات التواصل هداف التواجد عىل اإلعالم أ    االجت

عية و  اإلعالمية املنصات يف تواجدها عرب جمعية منازل تهدف  :إىل االجت

 ) الرتويجإبراز وتعريف املجتمع بالخدمات واملشاريع التي تنفذها الجمعية  وتغطية أخبار أنشطة الجمعية ( .١

 )حشد املوارد( واستقطاب التربعات والهبات للجمعية جمعية منازل برسالة املستهدف الجمهور إقناع .٢

 )الصورة الذهنية( جديد جمهور واكتساب الحايل الجمهور والء تنمية لجمعية و تعزيز الهوية البرصية ل .٣

 ) املتطوع استقطاب (جمعية منازلج ومشاريع وأنشطة برام  مع للعمل املتطوع اجتذاب .٤



 

 
٢ 

  السياسات

وانستجرام    فيسبوك و   يوتيوبو  تويرتعرب    رسالتها وإيصال جمهورها مع للتواصل التالية  املنصات جمعية منازل ستخدم): ت ١املادة (

  شات أو أي منصة حديثة.  وسناب

 مدفوعة منتجات) و حرتايفاة (الجود عايلو   مهني  بكونه جمعية منازل )صفحات/حسابات( عىل املنشور املحتوى  يتصف):  ٢املادة (

 باملحتوى 

 :جمعية منازل) صفحات/ساباتلـ (ح العامة التوسع سياسات ):  ٣املادة (

ً  املنصات  يف  )صفحات/حسابات(ال تكب  عىل واإلنفاق الحسابات بتنمية جمعية منازل تهتم ال .١  نطاق وتوسعة  وكيفاً  ك

 تغطيتها 

 نطاق ضمن  جديدة تطبيقات أو  منصات أي  يف  )صفحات/حسابات( افتتاح  يف  التوسع برضورة  جمعية منازل تؤمن .٢

عي اإلعالم  بشعبية حظيت إذا االجت

  التوثيق  هذا مثل تتيح  التي املنصات يف  )صفحات/حسابات(لل ملكيتها  توثيق  برضورة جمعية منازل تؤمن .٣

 استقلت إذا الجزئية واملشاريع للفعاليات املختلفة املنصات يف) صفحات/حساباتح ( فت  رضورة جمعية منازل ترى .٤

 االعتبارية  بشخصيتها

  بدونه  أو مادي قابل املبدأ حيث من الوهمية واملشاهدات املتابعات جمعية منازل  ترفض .٥

 :جمعية منازل )صفحات/حسابات( ملنشورات الفنية الطبيعة ): ٤املادة (

 قصص – تجارب – مفاهيم – ناسبات  التنويه  – مقابالت  - إحصاءات – معلومات – أخبار - أبحاث – دراسات :نصوص .١

 نجاح

 مهمة  شخصيات – داخلية  عمل بيئة – فعاليات :صور .٢

 مناسبات مع تفاعل – مفاهيم انفوجراف :تصاميم .٣

ت :فيديوهات .٤  تلفزيونية أرشفة– نجاح قصص – مقابالت – فعاليات - جراف موشن – مرتج

 إذاعية  أرشفة :صوتيات .٥

 

 :جمعية منازل  )صفحات/حسابات( عىل املنشورة علومات): امل٥املادة (

ل تفاصيل  بنرش يسمح .١  .مقراتها وخارج داخلللجمعية  اليومية األع

 .أنواعها بكافة  املالية التفاصيل نرش  نع .٢

  إال بتوجيه خطي من املدير التنفيذي عية الجم وأساليب العمل داخل الداخلية الوثائق نرش  نع .٣

  :العام بالشأن العالقة ذات املنشورات): ٦املادة (

  جمعية منازل تتبناها التي بالقضايا التوعية إطار يف للدولة العامة بالسياسات املتعلقة املواد بنرشيسمح   .١

 الذي والدعم وقفهم  والهيئات باألشخاص شاداتر اإل نرش ويخضع سلبي، بشكل والهيئات لألشخاص التعرض نع .٢

ل يقدمونه  وبرامجها جمعية منازل ألع



 

 
٣ 

  .كان شكل بأي واملناطقية  والقبلية واملذهبية الدينية للخالفات التطرق نع .٣

 :والخاصة العامة املنصات يف   )صفحات/حسابات(ـ ال ب لعالقةا ):٧املادة (

ل  يف  الخاصة) صفحاتهم/حساباتهم( باستخدام جمعية منازل ملوظفي يسمح .١  بجمعية منازل مرتبطة أع

 جمعية منازل  مواقف أو آراء عن  تعرب وال حرصاً، الشخصية آرائهم عن الشخصية جمعية منازل موظفي حسابات تعرب .٢

 مثل تتطلب  ال التي باملنصات  الشخصية حساباتهم  يف بجمعية منازل عملهم  عن اإلعالن جمعية منازل ملوظفي  يحق  ال .٣

 اإلعالن  هذا

 للموظف  الشخصية  الحسابات من منشورات إزالة/بتعديل التدخل لجمعية منازل يحق ال .٤

  شخصية   )صفحات/حسابات( يف جمعية منازل وشعارات لوجو استخدام جمعية منازل ملوظفي يحق ال .٥

 واإلعجاب  املتابعة ):٨املادة (

عي التواصل منصات يف جمعية منازل) صفحات/سابات(ح  تقوم ال .١  ألشخاص تابعة )صفحات/حسابات تابعة االجت

 إال بتوجيه من املدير التنفيذي. 

 )منبثقة فرق – نجاح رشكاء – رعاة – مانح(كال الرشيكة لجهاتا صفحات/حسابات متابعة يسمح .١

ل ومنبثقة) أ  فرق – نجاح رشكاء – رعاة  – مانحالجهات الرشيكة ( بصفحات  اإلعجاب  يسمح .٢  يفللغ  منشورة أع

   التواصل منصات

ل واإلشادة بالدعم الغ منصات يف  التعليق ينحرص .٣   )منبثقة فرق  – نجاح رشكاء – رعاة – مانح ( الـ  بأع

 :املستخدمة واملرئيات للصوتيات الفكرية امللكية حقوق  ):٩املادة (

 ملصدرها، اإلشارة مع جمعية منازل إنتاج من مطبوعات أو مرئيات نرش إعادة األخرى )صفحات/حسابات(لل يسمح .١

 املصدر ذكر دون من النقل حال يف  )صفحة /حساب(ال متابعة لجمعية منازل ويحق 

 جمعية منازل  فعالياترك يف املشا صور استخدام  يجوز .٢

 ال يجوز استخدام صور املستفيدين من خدمات جمعية منازل إال بعد أخذ املوافقة الخطية باستخدامها.  .٣

ل عن الناتجة  أو املرتبطة الفيديو مقاطعالصوتيات و  استخدام  يجوز .٤  جمعية منازل  أع

 أو/و  املرئية أو/و  النصية املواد استخدام حقوق عىل الحصول  عىل  وتحرص  الفكرية، امللكية  حقوق جمعية منازلم تحرت  .٥

ها أو التنازل أو الرشاء  عرب منتجاتها يف  املستخدمة املحفوظة الحقوق ذات السمعية  الحقوق حفظ وسائل من بغ

  تداولها  وتنظيم الفكرية

  

  املؤقتة اإلعالمية الحمالت :)١٠(املادة 

 وضوح  بكل اإللكرتونية  الحمالت عن مسؤوليتهاجمعية منازل عن  فصحت .١

ل يف واملشاه العامة الشخصيات بحسابات باالستعانة يسمح  .٢  حمالتها  أع

 مشرتكة الكرتونية وحمالت تحالفات يف أخرى مؤسسات مع بالرشاكة يسمح .٣

  



 

 
٤ 

 املحتملة  األزمات مع التعامل): ١١(املادة 

 اإلعالمية األزمات حاالت يف للمترضرين -لزم إن- واالعتذار التوضيح يتضمن رسمي بيان بإصدار لجمعية مناز  تلتزم .١

 ة بـ: املتعلق

 الجمعية أداء يف قصورال 

 فيها  العامل ألحد قضاءً  املدانة املالية أو األخالقية التجاوزات 

 تضخيم  دون إطارها يف املشكلة عالج أولوية مراعاة مع الرسمية، التحقيقات حاالت 

 مصادر من ضدها املوجهة اإلعالمية الحمالت حاالت يف التوضيح يتضمن رسمي بيان بإصدار جمعية منازل تلتزم .٢

  مضادة حمالت  إطالق أو/و النظامية باإلجراءات القيام يف بحقها وتحتفظ مجهولة، أو معلومة

نح الرتويج ):١٢املادة (  والرعاة  لل

 املرتبطة واملنشورات الربنامج نطاق  حدود يف   والرعاة،  املانح مع )  املنتج أو  الربنامج  حسب (ب  الجز باالقرتان منازلجمعية   تلتزم

  به

  

 إلعالنات ا ):١٣املادة (

عي  اإلعالنات عىل املايل باإلنفاق يسمح .١   يف منصات اإلعالم االجت

 الجهة طبيعة  مراعاة مع املختلفة، املنصات يف  منازلجمعية  )صفحات/حسابات(  عرب  للغ  الدعايات  بعمل يسمح  .٢

 جمعية منازل أهداف أو رسالة مع اإلعالن تعارض  وعدم

 الرصيحة  وغ املضمنة اإلعالنات باستخدام يسمح .٣

  وبرامجها  لجمعية منازل الدعاية يف املشاه باستخدام يسمح .٤

 السياسات  وثيقة تخرق  ترصفات عن واملسئولية العتذارا ):١٤املادة (

 والتي املحاسبة بإجراءات  جمعية منازل تلتزم السياسات، وثيقة تخرق ترصفات أي  عن جمعية منازل مسئولية نطاق يف .١

 البرشية املواد سياسة إطار يف ين/املتسبب ومحاسبة النظر محل الترصف مجريات يف التحقيق يف تنحرص وال تشمل

 املعتمدة 

 الترصف فيه جرى الذي النطاق يف السياسات وثيقة يخرق  ترصف أي عن اعتذار بنرش جمعية منازل تلتزم .٢

 وتبعات أرضار من ذلك يشمله   ما مع السياسات وثيقة  يخرق  الذي الترصف عن العامة املسئولية جمعية منازل  تتحمل .٣

  املعتمدة  البرشية املواد سياسة إطار يف  ين/املتسبب ومحاسبة الترصف  مجريات يف اً  داخلي التحقيق  ويتم ومالية، قانونية

  

  استخدام الوسوم (الهاشتاجات): ): ١٥املادة (

ع التواصل منصات يف  معية منازل) جصفحات/حسابات(عىل  نع .١ التي تث قضايا أخالقية    ي استخدام الهاشتاجاتاالجت

 أو موضوعات سياسية أو تشجع عىل الجرائم والسلوكيات السيئة يف املجتمع.



 

 
٥ 

كن استخدام الهاشتاجات العامة سواًء املرتبطة باململكة أو مناطقها الجغرافية أو املناسبات الرسمية والفعاليات   .٢

 الوطنية.

  

 :املعتمدة الفقهية لخيارات): ا١٦املادة (

ع التواصل  منصات يف معية منازل) جصفحات/حسابات(عىل نع  ي: االجت

لها كافة يفالصاخبة أو الطرب  املوسيقى استخدام  .١   ناء اإليقاعات وما يكفي لجذب االنتباهاستث مع أع

 و أ  ساتراً)ويشرتط أن تكون الصور وفق الضوابط الرشعية (غطاء الوجه وأن يكون اللباس  نساءخلة للامل صورال إظهار  .٢

ية  بالصور يستعاض عنها  املناسبة  التعب

 مسبقاً  منشورة كليبات فيديو/مسلسالت/أفالم من مرئية مقاطع استخدام  .٣

لها يف الدخان/املخدرات/الكحول :مثل املحرمات استخدام إظهار  .٤  أع

  

 القانونية  األذونات): ١٧املادة (

 اإللكرتو  بالنرش  املتعلقة القضايا يف املرجع هو لجمعية منازل العام القانو املستشار/املرجع يعترب .١

 يف تنحرص وال تتضمن والتي العام والحق الغ بحقوق املتعلقة القضايا يف القانو املستشار/للمرجع الرجوع يتوجب .٢

 )العام الشأن قضايا – التشه – القذف(

 االحتياج  نطاق ضمن إال نرشها يتم  وال  داخلية وثيقة السياسات وثيقة تعترب .٣

دها، تاريخ من املفعول سارية السياسات وثيقة تعترب .٤ د ويتم اعت  .صدورها عند منها  املحدثة النسخ  اعت

  

 
  

   

د  مراجعة  إعداد   اعت

  مجلس اإلدارة  مدير إدارة التخطيط  إدارة العالقاتمدير 

 


