
خطة اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

لليوم العالمي للدفاع المدني

2017/ هـ 1438



بسم اهلل الرمحن الرحيم



. التعريف باليوم العاملي للدفاع املدني•

.التذكير بالدور الجوهري والحيوي الذي تقوم به أجهزة الدفاع املدني في العالم•

.إبراز عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بتطوير قدرات الدفاع املدني ألداء مهامه في حماية األرواح واملمتلكات•

. التعريف بالجهود التي يبذلها الدفاع املدني في عمليات اإلطفاء واإلنقاذ والحماية املدنية•

التعريف بأهمية ودور الدفاع املدني في الوقاية من املخاطر•

-1-

أهداف الخطة



آليات التنفيذ



:التلفزيون .1

.تقديم دعوة لعدد من املحطات التلفزيونية لتغطية فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدني•

 ( القناة الثانية–قناة اإلخبارية –القناة األولى : )التنسيق مع قنوات السعودية•
 
.  لتغطية الحدث وإبرازه إعالميا

 مع شعار اليوم العاملي توزع على القنوات التلفزيونية وتزويد الزمالء في اإلعالم اإل( 3)إنتاج •
 
.لكتروني بنسخة منهاعبارات إعالمية مرئية توافقا

. وسواق التاارية بث إعالنات عن اليوم العاملي عبر الشاشات املوجودة بأهم الطرق والتقاطعات الرئيسية باململكة وكذلك داخل املجمعات واأل •

.توثيق جميع تغطيات القنوات وتاميعها في تقرير فاخر•

 من ملدة تلفزيونية لعمل تقارير MBCوقناة التنسيق مع قناة العربية •
 
. م 2017/ 3/ 1ثالثة أيام اعتبارا

مديريةة -1)ي كةل  مةن عمل ثالث تقارير إخبارية إعالمية ضمن نشرات األخبار في القناة العربيةة لردةد النشةاطات والفعاليةات املقامةة لهةذا اليةوم فة•
( . مديرية الدفاع املدني باملنطقة الشرقية -3مديرية الدفاع املدني بمنطقة مكة املكرمة -2الدفاع املدني بمنطقة الرياض 

اإلذاعة والتلفزيون: أولا 
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:اإلذاعة.2
.تقديم دعوة لعدد من املحطات اإلذاعية لتغطية فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدني•

البرنةةةام  ( وطنةةةي الحبيةةة –دةةةباحكم وطةةةن )مةةةن إذاعةةةة الريةةةاض  و( وجةةةه املسةةةاء–أحلةةةى دةةةباح )املشةةةاركة فةةةي البةةةرام  التاليةةةة •
اع املةةةدني الثةةةاني مةةةن جةةةدة وكافةةةة البةةةرام  التةةةباحية فةةةي املحطةةةات اإلذاعيةةةة التااريةةةة مةةةن خةةةال  ترشةةةي  عةةةدد مةةةن ضةةةبا  الةةةدف

.  املختتين للحديث عن هذه اليوم العاملي للدفاع املدني

.  اليوم العامليلتختيص حلقة عن( األمن والحياة)التنسيق مع العالقات والتوجيه بوزارة الداخلية للمشاركة في برنام  •
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اإلذاعة والتلفزيون: تابع



.فاع املدنيتقديم الدعوة لعدد من الصحف اإللكترونية والورقية لتغطية فعاليات اليوم العاملي للد•

.إعداد تقارير صحفية وتحقيقات وعدد من اللقاءات•

.متابعة ماينشر في الصحف الورقية واإللكترونية•

.التنسيق مع عدد من الصحفيين لتغطية الحدث•

.إعداد ملف صحفي كامل عن اليوم العاملي للدفاع املدني•

التنسيق مع راعي إعالمي لليوم العاملي للدفاع املدني•

تختيص مالحق صحفية•

عمل ملتقيات إعالمية•
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الصحافة: ثانياا 



(:www.998.gov.sa)موقع املديرية العامة للدفاع املدني اإللكتروني،. 1

.نشر شعار اليوم العاملي للدفاع املدني•

.اإلعالن عن اليوم العاملي للدفاع املدني•

.نشر أخبار اليوم العاملي للدفاع املدني•

.نشر فعاليات مديريات الدفاع املدني باملناطق•
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اإلعالم اإللكتروني: ثالثاا 



حسابات الدفاع املدني شبكات التواصل االجتماعية. 2
(Snapchat, YouTubeTwitter, Instagram, Facebook, Telegram,):

.دياغة محتوى نص ي عن اليوم العاملي للدفاع املدني•

.عن اليوم العاملي للدفاع املدني( انفوجرافيك)دياغة محتوى تتاميم •

 حساب الدفاع املدني في سناب شات(Snapchat):
.الحديث عن اليوم العاملي للدفاع املدني•

تغطية فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدني•

عمل لقاءات مع حضور فعاليات الدفاع املدني للمناطق•
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اإلعالم اإللكتروني: تابع



اليوتيوبعلىاملدنيللدفاعالرسميةالقناة:
.نشر فيديوهات تتضمن تدشين اليوم العاملي للدفاع املدني واالحتفاالت والفعاليات املتاحبة له•

.نشر كافة مقابالت ومداخالت منسوبي الجهاز عبر ووسائل اإلعالم عن اليوم العاملي للدفاع املدني •

.نشر التقرير اإلخباري املقترح لجهود الدفاع املدني اإلعالمية في شبكات التوادل•
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اإلعالم اإللكتروني: تابع



املدارس والجامعات. 1.

املساجد. 2.

املحاضرات. 3 .

الجهات واملؤسسات الحكومية. 4

الشركات . ...(.االتصاالت، البنوك، الكهرباء)5

ورش عمل ألهم املخاطر. 6  .

املشاركة في وسائل االعالم التقليدية. 7

مباريات كرة القدم. 8
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(الفعاليات)البرامج اإلعالمية : خامساا 
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 مع اليوم العاملي لل
ً
دفاع املدني، التنسيق مع الجامعات وإدارات التعليم إلقامة عدة برامج وأنشطة تزامنا

:وهي كمايلي
متغرة عن الدفاع املدني والوقاية من املخاطرإقامة معارض•

الحديث في اإلذاعة التباحية عن أهمية الوقاية من املخاطر•

تنظيم زيارات متبادلة بين مراكز الدفاع املدني واملدارس•

إقامة ورش ومحاضرات يقوم بها ضبا  الدفاع املدني في قطاع التعليم•

 تنظيم زيارات متبادلة بين مراكز الدفاع املدني واملدارس•
 
تنظيم  الزيارات للمعرض الرئيس ي وايضا

المدارس والجامعات. 1
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رشةاد التنسيق مع فروع وزارة الشةوون االوسةالمية واألوقةاا والةدعوة واإل •
لحث خطباء املساجد للحديث عن أهمية الوقاية من املخاطر

لوقايةة التنسيق في أماكن العمل واملدارس من منظور شرعي عن أهميةة ا•
من املخاطر

المساجد. 2
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ي الجامعةةات وضةةع برنةةام  ملحاضةةرات يقةةوم بهةةا ضةةبا  الةةدفاع املةةدني املختتةةين فةة•
واملدارس والجهات الحكومية ذات الكثافة البشرية

المحاضرات. 3



-12-

ة التنسيييييييق مييييييع ادارات العالقييييييات واإلعييييييالم وإدارات السييييييالمة بالجهييييييات الحكومييييييي
.ةللقيام بنشاطات وبرامج تتزامن مع اليوم العاملي وفق إمكانات كل جه

الجهات والمؤسسات الحكومية. 4
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باح الييييوم سييي تم العميييل عليييى صييييااة رسيييالة عييين الييييوم العييياملي لليييدفاع امليييدني ييييتم ب  يييا لعامييية املجتميييع صييي
:عن طريق عدة جهات، مثل( األول من مارس)العاملي للدفاع املدني 

اك رسييالة التنسيييق مييع اإلتصيياالت السييعودية لت صيييل عييدد ميين الرسييائل لب  ييا وسييو  يكييون هنيي•
.موحدة تعدها االدارة العامة للعالقات واالعالم 

.ءالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لوضع نفس الرسائل على فواتير الكهربا•

.البنوك املحلية نفس الرسائل تضا  على مكائن الصر  اآللي•

(يةشركة اإلتصالت والشركة السعودية للكهرباء وفروع البنوك المحل)الشركات. 5
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التييير تيييرن كيييل منطقييية أهميييية طرحهييياأهيييم األرطيييار عقيييد ورشييية عميييل وفيييق 

ومناقشت ا ٌيدعى لها آلجهات ذات العالقة 

ورش العمل. 6
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عييييالم ارتيييييار ضييييبا  ميييين ذومل االرتصيييياك واملهييييارة للمشيييياركة فييييي وسييييائل اال 

.ي التقليدية إذاعة تلفزيون الصحافة للحديث مناسبة اليوم العامل

المشاركة في وسائل العالم التقليدية. 7
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 مع املباريات املقامة قرابة اليوم العاملي للدفاع املدني، يتم العمل على
ً
:تزامنا
.لوحة عن اليوم العاملي للدفاع املدني يحملها الالعبين•

.معلق املباراة يتحدث عن اليوم العاملي للدفاع املدني•

مباريات كرة القدم. 8
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المعارض والملتقيات: سادساا 

مواقةع )عنةوان عقد امللتقى اإلداري الثاني على هامش فعاليات اليوم العاملي للةدفاع املةدني تحة 
.انبالتعاون مع جامعة األمير وسلط( التوادل االجتماعي ودورها في الوقاية من املخاطر 



وم العياملي لليدفاع املساهمة مع املديرية العامة للدفاع املدني بمنطقة الرياض في تنظييم االحتفيال بيالي•
.املدني ودعم مديرية املنطقة بما يكفل نجاح الحفل والتنظيم 

.تقديم هدايا ودروع تذكارية ملديريات املناطق •

دني وتقييديم دعيوة أبنيياء الشييهداء الييدفاع املييدني بكييل منطقيية لحضيور فعاليييات اليييوم العيياملي للييدفاع امليي•
.هدايا تذكارية لهم إذا توفرت املعلومات الكافية لدن مديريات املناطق عن عناوين م 

العالقات والمراسم: سادساا 




