
 (ToRs) الالئحة الداخلیة

 المنظمات السوریة غیر الحكومیةفي  تواصلإلعالم والامجموعة عمل 
MCWG 

 
) بمثابة منصة تجمع MCWG تواصل مجموعة عمل اإلعالم والتواصل (وال باإلعالمستكون مجموعة العمل المعنیة 

 المنظمات السوریة غیر الحكومیة. االتصاالت في موظفي اإلعالم و

 

 ھدفال
جھود المناصرة وحمالت  لتعزیز غیر الحكومیة لجمیع المنظمات السوریة والتواصل ود إدارات االعالمتوحید وتنسیق جھ

 .للسوریین في سوریا وبلدان اللجوء  المستدام اإلنساني مالدعالتوعیة و

 

 غرضال
 وتعمل كھیئة تحت إشراف رابطة الشبكات السوریة ھي لجنة  (MCWG ) مجموعة عمل اإلعالم واالتصاالت .1

 السوریة .اللجنة التوجیھیة والمنظمات  لدعم جھود تواصلوسائل اإلعالم والب مختصة

تواصل اإلعالم وال جراءات عمل إدارات مسؤولة عن إیجاد میثاق إلللجنة الالتواصل إلعالم واامجموعة عمل  عدت .2

 .للمنظمات السوریة 

 تطویر سیاسات اإلعالم والتواصل للمنظمات .تساعد على  .3

تطویر مواقف وبیانات  لتساھم فيالقضایا ذات األولویة (الدائمة والناشئة)  تواصلإلعالم والامجموعة عمل  تناقش .4

 .عالمیةومخرجات إ

ة وتقدم توصیات أولیة للجنة نیواآلاالستباقیة  المناصرة مخرجاتتنفیذ ب تواصلمجموعة عمل اإلعالم والتقوم  .5

 .المناصرةألغراض  تواصلوسائل اإلعالم وال الجھود المشتركة الستخدامالتوجیھیة للنظر في 

 

 دوات :األ
للتأثیر على صنع  للمناصرةفعالة في الوقت المناسب  ومخرجات اعالمیةفي تقدیم رسائل  المنظمات السوریةدعم  .1

 . شأن الوضع اإلنساني في سوریاالسیاسات بصنع  القرار والمشاركة في

 في المنتجات االعالمیة . المناصرة ومخرجاتالرسائل الرئیسیة  تضمین .2

مع شبكات وسائل اإلعالم المحلیة واإلقلیمیة والدولیة لتعزیز تبادل المعلومات حول واقع  روابط عزیز وإنشاءت .3

  . السیاق السوري

(مثل وصول  للعمل اإلنساني في المجاالت الرئیسیة تواصلعبر وسائل اإلعالم وال المناصرةحمالت تنفیذ  .4

 اإلنسانیة،المساعدات  یةوفعالیة ھیكل المتضررین،المساءلة أمام السكان و المدنیین،حمایة  اإلنسانیة،المساعدات 

 . ویل)والتم



 

 آلیات العمل : 
 

 سیاسة اإلنتاج االعالمي
للرابطة  التوجیھیةاللجنة وتتماشى مع قرارات تھا , وجود توحید منتجات المناصرةھي المسؤولة عن ضمان  .1

 )األعضاء المنظمات شعارات ، الجھات المانحة ، شعاراتالمجموعة  شعاربشأن كیفیة تسمیة كل منتج (مثل 

 محددزمني  لجدو وسیكون ھناكلحمالت المناصرة السریعة  االستجابة ستكون بھدفت االعالمیة منتجاالبعض  .2

ساعة للمراجعة والتوقیع من قبل اللجنة التوجیھیة  48فترة مدتھا  المثال،(على سبیل  والموافقة علیھالمراجعتھا 

(. 

متحدثون على األرض باللغتین العربیة واإلنجلیزیة من جمیع  تواصلإلعالم والامجموعة عمل  یكون لدىس  .3

یجب أن یكون لدینا قائمة بالمتحدثین  . االنسانيسیاسات العمل على درایة ب ثونالمتحد وینبغي أن یكون القطاعات،

 . ) إلخ ، المأوى ، الغذائياألمن  ، التعلیم ، الصحةفي كل قطاع (

العمل مع  المجموعةفي من جمیع المنظمات األعضاء  تواصلإلعالم والامجموعة عمل  یجب على أعضاء .4

أن یكون المتحدثون من موظفي ن الضروري لیس موربطھم بالوكاالت اإلعالمیة.  مطلعینالمتحدثین إلبقائھم 

ھؤالء خلفیة  التحقق من. یجب المتفق علیھا  المناصرة لكنھم بحاجة إلى نقل رسائل ،المنظمات غیر الحكومیة 

إعداد  مع. أو جھات تابعة لھا  ال ینتمون إلى أي فصائل عسكریة للتأكد من حسن سیرتھم وانھمالمتحدثین بعنایة 

 .مع المنسق واللجنة التوجیھیة ومشاركتھاقائمة بالمتحدثین 

على نطاق واسع لزیادة وعي  المناصرةعلى ضمان نشر رسائل  تواصلإلعالم والامجموعة عمل ستعمل  .5

 .التي تخص الوضع اإلنساني في سوریا لقضایا الرئیسیةباألحداث واالسوریین واھتمامھم داخل وخارج البالد 

مجموعة الساھم جمیع المنظمات السوریة المنضمة لمجموعة العمل واالعالم  في الجھد الجماعي لفریق یجب أن ت .6

 عبر شبكات التواصل االجتماعي والمقابالت اإلعالمیة.

اإلعالمیة مع  والجھات جھات االتصال الخاصة بالوكاالت تواصلاء مجموعة عمل اإلعالم والیتشارك أعض .7

 مع الوكاالت االعالمیة. المناصرةمن أجل مشاركة بیانات ورسائل  تواصللمناصرة والبطة أو مسؤول امنسق الرا

 

 
 االجتماعات والتنسیق

ویدعو  ،والتواصل إلعالم اعمل  ةمجموعاجتماعات  ، )اإلداريمسؤول ال(ویدعمھ في ھذا  یرأس منسق الرابطة  .1

 .االجتماعجدول األعمال قبل  ، ویشارك الجتماعاتھا الدوریة او الطارئة

مشتركة بما یتماشى مع  لنشاطات ومخرجاتتخطیط لعمل شھریًا ل جلستيّ تواصل إلعالم والامجموعة عمل  تعقد .2

  . ، وتنسیق اإلجراءات الجماعیة المشتركة المناصرةلمناقشة موضوعات وخطة العمل المتفق علیھا، 

شخصیًا حسب الحاجة  أو  Skype / WhatsApp/ات مخصصة عبر البرید اإللكترونيیمكن إجراء مناقش .3

 . العاجلة االمور أو لمعالجة المشكالت



على  ، مشتركةمن خالل منصة مستندات  ،التدقیق والمراجعةبما في ذلك ألغراض  ، المستنداتتتم مشاركة  .4

 . سبیل المثال جوجل درایف

 

 المبادئ التوجیھیة
المنسق طریق  عناللجنة التوجیھیة  مع الحاضرین قبل تقدیم النتیجة في اجتماعات اتسیتم مشاركة جمیع محاضر االجتماع

 في الرابطة . اإلداريمسؤول الأو 

 

 ةالدوری المراجعة
وستتم المصادقة علیھا  ،والتواصل إلعالم امجموعة عمل أشھر من قبل  6بشكل دوري كل  االئحة الداخلیةستتم مراجعة 

 .للرابطة والمؤسسات االعضاء في مجموعة العمل  من قبل اللجنة التوجیھیة

 

 شروط العضویة
 

 .و منظمة مكتب اعالمي لشبكة أ .1

 .توقیع مدونة السلوك  .2

 .توقیع میثاق اإلجراءات عند استحداثھ  .3

 
 
 
 
 

___________________ 


