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اإلعالم الصحي استثمار مربح

الملحق الصحفي: المهام والوظائف

 تتنوع تسميته وتختلف من وزارة إىل أخرى ومن مؤسسة إىل أخرى، إنه امللحق 

الصحفي أو امللحق اإلعالمي أو املكلف باإلعالم واالتصال أو املستشار الصحفي 

املهنة  أوساط  يف  جدال  يثري  التسمية  يف  التنوع  هذا  اإلعالمي..  املستشار  أو 

املكتوبة  اإلعالم  بوسائل  عالقته  يف  وكذلك  بعهدته،  املناط  بالدور  واملهنيني 

واملسموعة واملرئية.. فمنهم من يعيب أداء امللحق الصحفي يف توفري املعلومة 

من  ومنهم  عمله،  خصوصية  يتفهم  من  ومنهم  اإلدارية،  الوثائق  إىل  والنفاذ 

يعيب عليه الضبابية يف التعامل وعدم قدرته عىل االتصال والتواصل مع طالب 

املعلومة. هنا يطرح السؤال، ما طبيعة عمل املحقق الصحفي؟ 

باقرتاح  يقوم  له،  املخولة  الصالحية  وضمن  منفرداً  الصحفي  املحقق  يعمل 

الخطط املتعلقة بالشؤون اإلعالمية، وإطالع الرأي العام عىل حقائق األمور يف 

سياسة  مع  يتفق  مبا  تنفيذها  ومتابعة  تحقيقها،  املراد  األهداف  وبيان  البالد، 

الدولة، وبناء العالقات وتبادل الخربات اإلعالمية املختلفة )املسموعة واملرئية 

وتنمية  املرؤوسني  وإدارة  وتحديثها،  وتوثيقها  األخرى  الدول  مع  واملقروءة( 

مهاراتهم، من مهامه أيضا متابعة خطط وأنشطة شؤون اإلعالم، وتوجيهها مبا 

يتفق مع سياسة الحكومة، واإلرشاف عىل األنشطة التي تبذل الطالع املواطنني 

والحقائق  باملعلومات  وتزويدهم  األمور،  مجريات  عىل  األخرى  الدول  يف 

واألهيل  الحكومي  النشاط  وعن  بالده  يف  الجارية  األحداث  عن  الصحيحة 

مبختلف وسائل اإلعالم، وتوفري وتوزيع النرشات والدوريات اإلعالمية، وتنظيم 

الهيئات  مع  بالتعاون  الوطنية  األعياد  وبرامج  واملهرجانات  اإلقليمية  املعارض 

واملؤسسات املختصة. 

الصحفية،  والتقارير  النرشات  وإصدار  الصحفيني  مهام  بتسهيل  يتكلف  كام 

لوضع  العام  الرأي  واستطالع  املميزة،  الخربة  ذوي  املؤهلني  املحررين  واختيار 

ملميزات  بالنسبة  أما  الحقائق..  لتوضيح  املطلوبة  والربامج  اإلعالمية،  السياسة 

اإلسرتاتيجية  انخراطه يف  أبرزها يف حركيته، رصامته،  فتتجىل  الصحفي  امللحق 

باملشهد  درايته  لحسابها،  يشتغل  التي  الجهة  طرف  من  املسطرة  التواصلية 

اإلعالمي، امتالكه ملهارات الكتابة والقدرة عىل التكلم وتحرير البالغات والتقارير 

الصحفية بأكرث من لغة نظرا ملا تحمله مهمته من بعد تواصيل وتفاعيل.ا
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