
قواعـــد الكتـــــابــــــــــة
لوسائــــــل التواصل االجتمــــــــــــــــــــاعي

مثـــــــال: يف حالة وجود حساسية من النرش بسبب على األحداث مثال يمكن االستعانة
بمحتوى عن القانون الدويل اإلنساين أو إعادة نرش محتوى من الصفحة اإلقليمية أو إعادة

استخدام محتوى سبق نرشه من قبل

التحدث بصيغة املتحدث األول يف املنشورات والتغريدات 1

استخدام الصليب األحمر الدويل
بدال من استخدام اللجنة الدولية للصليب األحمر

2

صيغـــــــــة الحــــديث

أطول فرتة يمكن التوقف فيها
عن النرش على أي قناة هي 4 أيام كحد أقىص

 

3

مثـــــــال: يف حالة االتفاق على استخدام تويرت فقط لألخبار
ال يجب نرش محتوى من نوع آخر عليه. (ال يناسب نفس املحتوى كل القنوات)س

يجب نرش املحتوى على أساس الغرض الذي أنشئت من أجله القناة 4

تجنب تكرار نرش نفس التغريدة أو املنشور بلغتني على نفس القناة 5

استخدام القنـــوات

مثـــــــال: تويرت كله عريب أو انجلزيي. ويتم اختيار اللغة
على حسب اللغة اليت يستخدمها أغلبية الجمهور املتسهدف

االلزتام بلغــــة واحدة (العربية أو اإلنجلزيية) على القناة الواحدة 7

اسم الصفحات على فيسبوك كلها يكون بالعربية 6

يسمح للصفحات املحلية على فيسبوك باستخدام اللهجات املحلية
يف حني تستخدم الصفحة اإلقليمية الفصحى فقط

9

يف حالة كتابة منشور باللغة الكردية (العراق)س 8

اللغة املستخـــــدمة
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عدم استخدام هاشتاج على فيسبوك
إال يف حالة استخدام هاشتـاج موحد لحملة معينة

تجنب ردود مثل شكرا لكم، عفوا، إلخ..س

10

ينصح باستخدام الهاشتاجات املناسبة للمحتوى
على تويرت وانستجرام

11

استخدام هاشتاج موحد #الصليب_األحمر ويف حالة استخدام
الصليب األحمر الدويل تكتب بهذه الصيغة: #الصليب_األحمر الدويل

12

كد من أن الهاشتاج املستخدم ال عالقة له بجهة أو حركة سياسية تأ
أو أي جهة أو حركة مشبوهة ال تليق باملوقف املحايد للصليب األحمر

13

س”الدويل“ خارج الهاشتاج

يجب الرد على نسبة ٪25 على األقل من تعليقات
املتابعني على فيسبوك وتويرت

15

الرد على التعليقات يف أقرب فرصة 14

الرد بشكل إنساين غري اوتوماتييك واستخدام ردود ذات معىن 16

يف حالة وجود تعليقات مسيئة أو خادشة 17

استخدام الهاشتاجات

يــــــن ذكر اآلخر

التعليقـــــــات

يف حالة استخدام الصور ال نذكر اسم املصور 18

إال يف حالة االتفاق على غري ذلك مع مصور ال يعمل مع الصليب األحمر
ويف هذه الحالة يذكر اسم املصور يف نص املنشورة أو التغريدة

مثـــــــال: @الهالل األحمر العريب السوري بدال من #الهالل االحمر العريب السوري

عدم ذكر اسم كاتب املنشور أو التغريدة تماما 19

منشن االسم بدال من استخدام هاشتاج 20

وال نقوم بحذف التعليقاتنستخدم خاصية HIDE


