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مهام قسم اإلعالم 
والتواصل بوزارة الصحة

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

أُلِحق قسم اإلعالم والتواصل )DICOM( بالكتابة العامة لوزارة الصحة، وفقا لقرار وزارة الصحة رقم -13 1299 ليوم 16 

أبريل 2013 )والذي نرُش يف الجريدة الرسمية بالعربية ل 2013/07/08 والجريدة الرسمية بالفرنسة ل 2013/08/01(. ميارس 

قسم اإلعالم والتواصل، بتنسيق مع املصالح املعنية بالوزارة، االختصاصات التالية: 

إعداد اسرتاتيجية الرتبية الصحية والتواصل املؤسسايت لوزارة الصحة وتنفيذ خطط وبرامج التواصل اتجاه السكان ومهنيي  -

الصحة ووسائل اإلعالم ومختلف الرشكاء ؛

املساهمة يف إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة يف مجال التواصل اإللكرتوين ؛ -

إعداد وإنتاج دعائم التواصل املؤسسايت و الرتبية الصحية ؛ -

تنفيذ خطط و برامج التواصل املؤسسايت واإلعالم الصحي الهادفة إىل النهوض بالصحة ؛ -

املشاركة يف التغطية اإلعالمية للمؤمترات والندوات املنظمة من طرف الوزارة.  -

ويُكلَّف القسم، عالوة عىل ذلك، بتقييم أعامل التواصل املؤسسايت واإلعالم الصحي املنفذة وكذا آثارها. وميّكن التموقع الحايل 

لقسم اإلعالم والتواصل لوزارة الصحة من استرشاف األهداف االسرتاتيجية التالية والعمل عىل بلوغها:

بها رسميا من لدن . 1 باملسؤولية عىل صحته من خالل توفري معلومة صحية، مثبتة علميا ومعرتف  تحسيس كل مواطن 

السلطات الصحية الدولية و الوطنية.

إعالم املواطنني بانتظام حول االسرتاتيجيات واملشاريع الصحية، وذلك باستخدام الوسائط الجديدة لإلعالم.. 2

تعبئة املتدخلني الرئيسيني يف القطاعات الحكومية ويف املجتمع املدين لصالح القضايا األساسية ذات األولوية يف الصحة . 3

العامة، عىل املستوى الوطني والجهوي واملحيل.

وتجدر اإلشارة إىل أن قسم اإلعالم والتواصل، برتكيبته الجديدة، يتكون من:

▪ مصلحة اإلعالم املؤسسايت واملَُناطة باملهام التالية:
٭ إعداد و تنفيذ اسرتاتيجية التواصل املؤسسايت مع املواطنني ومهنيي الصحة ووسائل اإلعالم والرشكاء.

٭ تنفيذ مخططات وبرامج التواصل املؤسسايت.

٭ املساهمة يف إعداد مناسبات/لقاءات التواصل )املؤمترات والندوات التي تنظمها وزارة(.

٭ املشاركة يف تطوير سياسة الوزارة فيام يخص التواصل اإللكرتوين وتنفيذها.

٭ إعداد وسائل التواصل املؤسسايت.

٭ تقييم حمالت التواصل املؤسسايت وقياس وقعها.

▪ مصلحة اإلعالم والرتبية الصحية، واملَُناطة باملهام التالية :
٭ إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية اإلعالم والرتبية الصحية للمواطنني ومهنيي الصحة ووسائل اإلعالم والرشكاء.

٭ تنفيذمخططات وبرامج اإلعالم والرتبية الصحية.

٭ إعداد وتنفيذ حمالت التواصل والرتبية الصحية بتنسيق مع املديريات املعنية.

▪	مصلحة إنتاج وسائل اإلعالم والتواصل، واملَُناطة باملهام التالية:
٭ تصميم دعائم اإلعالم والتواصل.

٭ التنفيذ الفني والطباعة.

٭ إنتاج الربامج اإلذاعية والتلفزية لوزارة الصحة.

٭ إنتاج واستنساخ األرشطة واملقاطع السمعية-البرصية لوزارة الصحة.
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