تقرير لجنة التدريب والتأىيل
حول المشاريع والدورات التدريبية والمقاءات التشاورية
تفرغت لجنة التدريب والتأىيل في النقابة خالل العام @ 900إلعداد قاعدة بيانات لالحتياجات التدريبيةلمصحفيين عن طريق توزيع استمارات لمختمف وسائل اإلعالم الحزبية والرسمية واألىمية المرئية والمقروءة
والمسموعة ..
أقامت المجنة أول دورة تدريبية في النصف الثاني من العام @ 900حول إعداد المشاريع بالتعاون مع ()NDIتدرب خالليا = 9صحفياً وصحفية من مختمف المؤسسات اإلعالمية..

-عقدت لجنة التدريب اتفاقية تعاون تدريبي مع برنامج االستثمار في المستقبل (مقره القاهرة) لمدة خمس

سنوات يستفيد منها()088صحفي وصحفية من مختمف التخصصات وخالل العام  0808تم تدريب()001
عمى في التخصصات الصحفية التالية 2

 دورتي الحماية القانونية التي عقدت في العاصمة صنعاء تدرب فييا(?)9صحفيا وصحفية دورة الحماية القانونية عقدت في محافظة عدن استفاد منيا ()90صحفياً وصحفية دورة إعالم المجتمع المدني تدرب فييا (?)8صحفياً وصحفية. -دورة البحث في االنترنت تدرب فييا (<)8صحفياً وصحفية

 دورة التحرير الصحفي ألخبار المراسمين تدرب فييا()90صحفياً وصحفية. -دورة معايير الجودة العالمية لمصحافة تدرب فييا (; )9صحفياً وصحفية.

 نفذت لجنة التدريب والتأهيل مشروع تدريب مراسمي المحافظات النائية بالتعاون مع السفارة األمريكية فيمجال التغطية الصحفية واستهدف المشروع(  )08صحفي وصحفية فيما دربت المجنة ( )080في 01

محافظة عمى النحو التالي2
 حضرموت و تشمل (المكال ،سيئون،الميرة،شبوة)،تدرب فييا (= )9صحفي وصحفية من مختمف المؤسساتاإلعالمية.
صنعاء وتشمل( مأرب ،الجوف ،صعده ،صنعاء ،عمران) تدرب فييا(= )9صحفي وصحفية عدن وتشمل( الضالع ،لحج  ،ابين ،البيضاء  ،تعز)تدرب فييا (; )9صحفي وصحفيةالحديدة وتشمل (الحديدة  ،ذمار  ،حجة  ،المحويت ،إب)تدرب فييا (< )9صحفي وصحفية. نفذت لجنة التدريب بالتعاون مع مؤسسة االتصاالت من اجل التنمية مقرىا (ىولندا) البرنامج التدريبي الخاصبالقصة والصورة اإلنسانية لمدة عام كامل 9080م استيدفت خالليا ما يميA
عقد المقاء ألتشاوري األول لعشره( ) 80من مسئولي الصحف في العاصمة والمحافظات لتبادل األفكار وسماعاالقتراحات وكذلك االتفاق عمى كيفية تقاسم الميام وااللتزامات المتوقعة و االتفاق عمى آلية اختيار المشاركين.

 نفذت المجنة بالتعاون مع المؤسسة الورشة األولى لكتابة القصة اإلنسانية استيدفت فييا ( )90صحفي وصحفيةلمدة خمسة أيام متتالية كمرحمة أولى.
استيدف المشروع ( < ) 8مصور ومصورة وتم تدريبييم لمدة خمسة أيام كمرحمة اولى عمى طرق التقاط الصورةاإلنسانية.
 استيدفت نفس المجموعات في المرحمة الثانية لمدة ثالثة أيام في القاىرة.في ختام المشروع تم االجتماع بمسئولي الصحف في االجتماع األول لتقييم المرحمة وتم إعالن نتائج الفوز
بأفضل قصة وصورة إنسانية
 عقدت نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع المعيد الديمقراطي األمريكي ( )NDIالبرنامج التدريبي الخاصبتحميل السياسات العامة لمدولة ،والذي نفذ في ثالثة دورات تدريبية وىي (تحميل وتطوير سياسة الحكم المحمي،
تحميل وتطوير السياسات الصحية والتعميمية  ،تحميل وتطوير السياسات االقتصادية) ،واستفاد منيا (;<)صحفيا
وصحفية من معظم المحافظات .
 تم تدريب عدد  80صحفي وصحفية عمى استخدام الحاسب اآللي بالتعاون مع نقابة تكنولوجيا االتصاالتوالمعمومات.
 تم إشراك  ;0صحفي وصحفي في برنامج تعمم المغة االنجميزية لمدة شير في صنعاء مع المكتب األمريكيلمتدريب والتأىيل
 تم إشراك خمسة من الصحفيين في دورة تغطية النزاعات والمقامة في صنعاء تم تدريب  90صحفيا وصحفية في صنعاء عمى الي ات الحماية من القرصنة االلكترونية وكسر الحجب -تم تدريب = 89إعالمياُ واعالمية حول السالمة المينية في ثالث دورات تدريبية في صنعاء استيدفت <0

إعالمي واعالمية ودورة في محافظة عدن استيدفت @ 8ودورة في تعز استيدفت ; 8ودورة في المكال استيدفت
 9:ودورة خاصة بالنساء بمناسبة اليوم العالمي لممرأة استيدفت  90إعالمية بالتعاون مع اإلتحاد الدولي
لمصحفيين.
 دورة تدريبية حول التوعية بمكافحة الفساد بمشاركة ( )90إعالمياً واعالمية من مختمف المؤسسات بالتعاونمع مؤسسة أفاق جديدة لإلعالم وىيئة مكافحة الفساد.

 تم تدريب = 89اعال مي واعالمية حول فيم قانون الحصول عمى المعمومة بالتعاون مع منظمة ايريكس (;8في ورشتين مختمفتين في صنعاء 9< ،في ورشة عدن 9;،ورشة تعز وتم تدريب  98اعالمي واعالمية عاممين
في االذاعة وتدريب < 8اعالمي واعالمية عاممين في التمفزيون ).
تم تدريب  9:إعالمي واعالمية حول الطفولة والقصة اإلنسانية بالتعاون مع اليونسف وتم تدريب نفس العددلمدة يوم ومن ثم نزول ميداني لممحافظات لمدة ثالثة ايام .

تم تدريب  89صحفي وصحفية حول تقنيات االنترنت المتقدمة واالتصال اآلمن بالتعاون مع ايمس.*برنامج استجابة حول اعداد مدونة السموك والذي استهدف ()031
 لقاء القيادات االعالمية حول مدونة السموك في صنعاء ;< مشارك ومشاركة لقاء القيادات االعالمية حول مدونة السموك في تعز  :0مشارك ومشاركة لقاء القيادات االعالمية حول مدونة السموك في عدن  98مشارك ومشاركة لقاء القيادات اإلعالمية حول مدونة السموك في المكال  :0مشارك ومشاركة* المقاء التشاوري حول االعالم والحكم الرشيد ; :مشارك ومشاركة
 التدريب عمى السالمة المينية بالتعاون مع قناة الجزيرة شارك فييا  90اعالمي*مشروع تدريب مدربين مع اتحاد الصحفيين الدنمركيين
 التفاوض وحل النزاعات صنعاء ; 9مشارك التفاوض وحل النزاعات اسطنبول ? مشاركين اساسيات العمل الصحفي صنعاء <8 إعداد وصياغة التقارير الصحفية تعز بمشاركة < 8متدرب إعداد التقرير التمفزيوني صنعاء بمشاركة = 8متدرب إعداد األخبار والتقارير التمفزيونية عدن < 8متدرب المفاوضات وحل النزاعات  8:صنعاء المفاوضات وحل النزاعات< 8عدن المفاوضات وحل النزاعات < 8لحج•

المجموع 0810 2مستفيد من البرامج التدريبية

حمقات النقاش
 عقدت نقابة الصحفيين بالتعاون مع برنامج استجابة الورشة األولى الخاصة بوضع وسائل اإلعالم اليمنية فيالمرحمة القادمة وبمشاركة  :0إعالمياً واعالمية من مختمف الوسائل .

 -عقدت نقابة الصحفيين ورشة العمل الخاصة باإلعالم والحكم الرشيد بالتعاون مع استجابة والبنك الدولي

بحضور  =0مشارك من مختمف الوسائل.
 ورشة عمل نقاشية حول تطوير مقترحات المشاريع بالتعاون مع برنامج استجابة . -حمقة نقاشية حول مواثيق الشرف ومدونات السموك مع مشروع استجابة بالتعاون مع لجنة النشاط.

 حمقة نقاش حول أوضاع وقضايا الالجئين بالتعاون مع مفوضية الالجئين ولجنة النشاط. ندوة حول اليوم العاممي لمصحافة بالتعاون مع قناة الجزيرة وبحضور مايزيد عن  800شخصية اعالمية فيفي العام 908:
 ندوة حول اليوم العاممي لمصحافة بالتعاون مع اذاعة ىولندا وبحضور مايزيد عن  800شخصية اعالمية فيفي العام ;908

الدورات التدريبية الخارجية
في إطار تعاون تدريبي مع معيد األمير أحمد بن سممان تم تأىيل الصحفيين في المجاالت التالية-A
 تم تدريب ; 8صحفي عمى الصحافة االستقصائية ألعامو ثم درب > صحفيين عمى الصحافةاالستقصائية الرياضية و > صحفيين عمى الصحافة االستقصائية االقتصادية لمدة أسبوعين في
الرياض.
 تم تدريب ; 8صحفي عمى إدارة المؤسسات والتواصل والعالقات العامة لمدة أسبوعين في الرياض. تم تدريب ; 8إعالمي عمى المونتاج التمفزيوني والتصوير التمفزيوني لمدة أسبوعين في الرياض . تم تدريب ; 8صحفية عمى تحرير أخبار الوكاالت ،التحقيق الصحفي،ميارات صحفية لمدة أسبوعينفي الرياض.
 تم تدريب ; 8صحفي عمى اإلخراج الصحفي والتحرير الصحفي لمدة أسبوعين في الرياض. تم تدريب ; 8صحفي حول الصحافة االلكترونية ،التحقيق الصحفي  ،والتصوير الصحفي.المجموع08 2

•

تأهيل كادر النقابة

فيما يتعمق بتأىيل طاقم النقابة لمعام  9089م فقد قامت المجنة بالتعاون مع برنامج استجابة بتدريب ? من طاقم

النقابة عمى األتيA
 الحوكمة لمنظمات المجتمع المدني ،األداء المؤسسي ،نظم الجودة في إدارة المشاريع لمنظمات المجتمعالمدني .
صناعة السياسات العامة  ،حمالت المناصرة.إدارة منح المناصرة .التعزيز المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني والتي شممت مفيوم النوع االجتماع وادماج النوع االجتماعي فيالتنمية ،مراحل العمل بالنوع االجتماعي.
 -كيفية تطوير دراسة الحالة من منظور النوع االجتماعي استجابة لمتطمبات التنمية في اليمن.

النقابة حول إعداد المشاريع . إعداد التقارير المالية الفنية وطرق استخدام النماذج المالية الخاصة بالمنح ألمقدمو.تصميم وتن فيذ الحمالت اإلعالمية لمنظمات المجتمع المدني.المناصرة واالتصال (تعزيز البناء المؤسسي).رسم السياسات . إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ السياسات العامة. إدارة المشاريع واعداد التقارير لمنسق ومحاسبي المشاريع.دورة تدريب مدربين لمحصول عمى الرخصة الدولية لمتدريب .تدريب مدربين حول السياسات العامة.-التدريب عمى الحصول عمى رخصة الجودة العالمية األيزو

