
 

 

 

 السياسات االعالمية لموقع "همم" وصفحاتها على منصات التواصل االجتماعي

 

  ن تلتزم فً النشر بمضمون ألى منصات التواصل االجتماعً ٌجب وصفحاتها ع "همم"موقع

 .الحقوقٌةوثٌقة المرتكزات 

  ن تعكس مدونة السلوك وقواعد ألى مواقع التواصل االجتماعً ٌجب ومنصاتها ع "همم"موقع

 .الحوكمة لمؤسسات المجتمع المدنً

  باحترام حقوق الملكٌة عند نشر ومنصاتها على مواقع التواصل االجتماع "همم"ٌلتزم موقع ً

 .ي محتوىأ

  عالمٌة عند جتماعً بالمعاٌٌر المهنٌة اإلومنصاتها على صفحات التواصل اال "همم"ٌلتزم موقع

 .ي محتوىأنشر 

  ي محتوى أاصل االجتماعً باالمتناع عن نشر ومنصاتها على منصات التو "همم"ٌلتزم موقع

 .ٌحرض على العنف والكراهٌة

  على منصات  ومنصاتها "همم"ٌراعً من ٌعملون فً تحدٌث ونشر المحتوى على موقع

 -التالٌة:ولوٌات التواصل االجتماعً األ

، والتركٌز على قصص  "همم"عضاء فً التروٌج بما تقوم به المؤسسات األالتعرٌف و .1

 .النجاح التً تنجزها

ردن، ومساهتمها فً صٌانة حقوق سسات المجتمع المدنً فً األدور مؤالتعرٌف والتروٌج ل .2

 .نسان، والتنمٌة المستدامةاإل

 ."همم"نشر البٌانات والمواقف الصادرة عن  .3

 ."همم"ارٌر والدراسات الصادرة عن نشر التق .4

، ثم المؤسسات "همم"االهتمام بمتابعة ونشر القضاٌا الحقوقٌة التً تتعامل معها مؤسسات  .5

 .عطاء اهتمام للقصص والتجارب الحقوقٌة والتنموٌة العربٌة والعالمٌةإردنٌة، والحقوقٌة األ

حقوقٌة واالتفاقٌات ال تطوٌر قاعدة بٌانات عن مؤسسات المجتمع المدنً، ونشر المعاهدات .6

 .ردنوخاصة التً صادق علٌها األ

 .دارة مؤسسات المجتمع المدنًإفضل الممارسات والتجارب فً أنشر  .7

 .عطاء اهتمام لما تقوم به المؤسسات الوطنٌة وتسلٌط الضوء علٌهإ .8

 



 

 

 

 .نسان ومتابعتها ونشرهاي مبادرة حكومٌة تدعم المجتمع المدنً وحقوق اإلعطاء اهتمام ألإ .9

 

  هٌئة تحرٌر وصفحاتها على منصات التواصل االجتماع "همم"تشكل لغاٌات متابعة موقع ً

 .عضاء همم تختارهم الهٌئة العامة لعامٌنأمكونة من ثالثة من 

 وى والنشر، وتعاونهم هٌئة التحرٌر صاحبة الصالحٌة فً تعٌٌن صحفً ومحرر النتاج المحت

 .دارٌة فً هذه المهامالمساعدة اإل

 ما ذا إوصفحاتها " همم"ي محتوى ٌنشر على موقع أجازة إحرٌر صاحبة الصالحٌة فً هٌئة الت

ن أو أشكالٌات قانونٌة، إنه قد ٌتسبب فً أذا ما شعروا إعرض علٌها من الصحفً والمحرر 

 .مضمونه خالفً وحساس

 هذه السٌاسات تراجع على ضوء الممارسة العملٌة. 

 


