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 م3102برنامج عمل مؤسسة وجوه لإلعالم والتنمية للعام 

 

 األنشـــــــــــــــطة
activities  

 الجـــــــــــدولة الزمــــــــــــنية
temporal Scheduling  

 المنفذ

exciter 

لجهة ا
 الداعمة

donors  

 الميزانية

budget 
المسؤول    

responsible    
 مالحظات

notes 

   نسبة المؤسسة المانح   12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 working to find : العمل على إيجاد إعالم مهني ومحترف يعكس قضايا المجتمع ويسهم في تنميته والنهوض به1مخرج 

professional occupational media reflects the  community issues and contribute of developing and 

promote it .   
تعزيز مفردات الثقافة المدنية 

والحوار الذي استهدف خمس و 

عشرون وسيلة إعالمية مسموعة 

و مقروءة و مرئية و إعالم حديث 

وسيلة  72و قد حضر الدورة 

إعالمية و يعد أول نشاط داعم 

 الوطني قبل أن يبدأللحوار 
Promote the vocabulary of civic 

culture and dialogue, which 
targeted twenty-five a media 

audible and visible Readable and 
new media ,the session was 

attended by 27 media outlets 
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and it is the first activity 
supportive of the national 
dialogue before it starts... 

 :2 :تعميق مفهوم الحريات والحقوق بين أوساط المجتمع والعمل على زيادة وترسيخ ثقافة الحوار وإبراز الظواهر اإليجابية 2مخرج 

Deeping the concept of rights and freedoms among the community and work to increase and entrench the culture of dialogue and to highlight the positive and 

voluntarism phenomena 1 والطوعية 
  قضايا فساد نهب و بيع  حملة

أراضي تهامة و قد تم على 

إثرها إطالق سراح الناشط 

الحقوقي عبدالرحمن األهدل 

الذي كشف مالبسات قضية 

بيع أراضي المدينة السكنية 

في الحديدة و حبس على إثر 

رفعه لقضية ضد الجناة و قد 

هذه الحملة عن  أسفرت

إطالق سراح الزميل األهدل 

 و تعليق القضية 

 • campaign corruption 
issues looting and sell land 

at Tehama has been on their 
impact the release of human 
rights activist Abdul Rahman 

VMA that uncover the 
circumstances of the issue 

of sell land at the city's 
residential in Hodeidah and 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسة وجوه      
لإلعالم و 

التنمية و اتحاد 
القيادات 

 السياسية الشابة
و بعض 

الناشطين 
 الشباب 

woujoh 
Foundation 

for 
Information 

and 
Developme
nt and the 

Union of 
young 

political 
leaders and 
some youth 

activists 

دعم ذاتي من 
مليحة    المؤسسة
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incarcerate following the 
lifting of a case against the 
culprits and this campaign 

has resulted for the release 
of the colleague Al Ahdal 
and suspension the issue 

  حملة وصل صوتك / و هي

حملة وطنية واسعة شارك 

فيها أكثر من أحدى عشر ألف 

مواطن و مواطنة من كافة 

محافظات الجمهورية عبر 

وسائل التواصل االجتماعي 

في مرحلتها األولى و في 

المرحلة الثانية عبر رسائل 

  ( sms)  و تهدف إلى تعزيز

المشاركة المجتمعية في 

 الحوار الوطني

 • Campaign of reaching your 
voice / it, is a wide national 

campaign participated more 
than eleven thousand 

citizens it, of all the 
provinces of the Republic by 

means of social 
communication in the first 
phase it, the second phase 

by the messages (sms) ,it 
aims to promote community 

   

 

استمرت 

الحملة 

مواكبة 

لمرحلة جمع 

 المشاركات

المجتمعية 

في الحوار 

الوطني 

  ةكامل
The 

campaign 
continued 

to keep up 
with the 

process of 
gathering 

community 
posts in the 

national 
dialogue 

مؤسسة وجوه      
لإلعالم و 

التنمية + شركة 
يمن موبايل 

لالتصاالت و 
 شركة واي 
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مليحة 

 األسعدي

 +

عبدالرحمن 

البراشي + 

 بلقيس عباد

Mansoor 

aljarady+

maliha 

Al-

asaadi+ab

dulrahma

n al 

barashi+ 

bilqees 

Obad 

 تم إنجازه
Done 



 

4 
 

participation in the national 
dialogue 

completely 

مشروع شاعر الحوار ، و قد جاء في 

إطار إشراك فئة الشعراء في دعم 

الحوار الوطني من خالل قصائدهم 

الشعرية و قد شارك في هذا البرنامج 

شاعر و شاعرة من أمانة  51

ت العاصمة من بينهم ست شاعرا

 شابات ..
Project of poet dialogue, has come 

under the category of poets engage 
in supporting the national dialogue 

through their poetry and have 
participated in this program 15, a 

poet of the capital, including six 
young women poets .. 

مؤسسة وجوه              
لإلعالم و 

 التنمية
wujoh 

Foundation 
for Media 

and 
Developme

nt 

منظمة الهجرة 
 الدولية 

al Internation
Organization 

for Migration  

مليحة   
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 0: نشر الثقافة من أجل تعزيز قيم التسامح والمحبة ونبذ ثقافة الكراهية والتطرف والغلو والتعصب بكافة اشكاله 3مخرج 
3: spreading the culture in order to promote the values of tolerance and love and reject the culture of hate, extremism and intolerance in all its forms 

  مشروع االبتسامة عنوان

التسامح عبر وسائل التواصل 

االجتماعي و قد تفاعل مع 

الحملة عدد كبير من المتابعين 

الذين ساهموا في الترويج 

للحملة و نقلها إلى خارج 

الفضاء االلكتروني بطرق 

 مختلفة ..

مؤسسة وجوه             
  لإلعالم و التنمية

 wujoh
Foundation 

for Media and 
Development 

دعم ذاتي من 
 المؤسسة

منصور 
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 • Project of title smile 
tolerance through the 

means of social 
communication _,big 

number of followers have 
interaction with the 

campaign whom have 
contributed to the 

promotion of the campaign 
moved to the outside of 

cyberspace in different ways 
.. 

aljarady+

maliha Al-

asaadi+ab

dulrahman 

al 

barashi+al

aa hadad 

 0بالطفل ومحاربة كافة أشكال العنف الذي يتعرضون له: دعم حماية ومناصرة المرأة واالهتمام 4مخرج 
: Support and protect women's advocacy and attention to the child and the fight against all forms of violence they are exposed to 

  حملة " إطلقوا سراح

الصحفية الهولندية يوديث 

سبيخل و زوجها بو بريندس 

( و هي حملة بدأت بمسيرة 

من نقابة الصحفيين و حتى 

مبنى رئاسة الجمهورية تلتها 

وقفة احتجاجية أمام مبنى 

رئاسة الجمهورية استمرت 

لساعات و من ثم بدأت الحملة 

بالضغط عبر وسائل اإلعالم 

و مكتوبة و  المختلفة مسموعة

مرئية  و تم كذلك عبر وسائل 

مؤسسة وجوه      2       
لإلعالم و 

التنمية + نقابة 
الصحفيين 
اليمنيين + 

منظمة كرامة ) 
 منظمة إقليمية (

wujoh 
Foundation 

for 
Information 

and 
Developme
nt + Yemeni 

Journalists 

 دعم ذاتي 
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اإلعالم الحديث حيث تم إنشاء 

صفحة خاصة لهذه الحملة 

الموسعة  التي أسفرت عن 

حشد أكثر من مناصر مما 

أدى إلى إطالق سراحها مع 

نهاية العام ، حيث كانت هذه 

الحملة هي األولى من نوعها 

و محركة المياه الراكدة في 

ة موضوع الخطف من ناحي

 مجتمعية

 • "campaign of released 
Dutch journalist Eodat Sbejl 

and her husband Bo Prends) 
it is campaign began with 

marching from the 
Journalists' Syndicate even 
the building Presidency of 

the Republic, followed by a 
protest in front of the 

Presidency of the Republic 
continued for hours and 

then began the campaign by 
clicking through the various 

media audible and written 
and visible was also through 

the media talk where page 
was created especially for 

this expanded campaign 

Syndicate + 
dignity 

Organizatio
n (regional 

organization
) 
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which resulted in a crowd of 
more than a pro, which led 
to her release with the end 

of the year, where this 
expanded campaign is the 

first of its kind a driving 
stagnant water on the 

subject of kidnappings in 
terms of community 

 

  مشروع ) الدورة التطبيقية

الثانية في فن الشعر و اإللقاء 

لشاعرات يمنيات شابات ( و 

 51قد حضر في هذه الدورة 

شاعرة يمنية شابة للمشاركة 

في الدورات التأهيلية التي 

استمرت لمدة أسبوع كامل في 

الشعر و األدب و في فن 

و يهدف إلى دعم  اإللقاء

قدرات المرأة في مجال األدب 

 و الشعر و الخطابة ..

 • Project ( the second 
session Applied in the art of 

poetry and dumping of 
Yemeni poets young 

women) had attended at 
this 15 Yemeni poet Yemeni 

  7           
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young to participate in the 
qualifying sessions, which 

lasted for a whole week in 
poetry literature in the art 

of dumping aims to 
strengthen the capacity of 

women in the literature 
field, poetry, rhetoric .. 

يضمن مشاركة : العمل على تعزيز الشفافية لمحاربة كل ما يعيق التنمية في المجتمع ودعم المبادرات الفردية والشبابية بما 5مخرج 

 Work to promote transparency to fight whatever hinders development in the community and support individual and youth 1 المواطنين في صنع القرار

initiatives so as to ensure the participation of citizens in decision-making 0 
  مبادرة إطالق حملة ) خيرنا

ألهلنا ( التي جاءت نزوال 

عند رغبة بعض المغتربين 

الذين تواصلوا مع المؤسسة 

لفتح نافذة لدعم األسر الفقيرة 

 في شهر رمضان المبارك 

 • initiative launch a 
campaign ( our good to our 

people) that came 
downward to the wishes of 

مؤسسة وجوه             
لإلعالم و 

 التنمية

شركة كمران  
للتبغ و الكبريت 

إضافة إلى 
اشتراكات 
 األعضاء 

منصور 

 الجرادي

Mansoor 

aljarady 
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some expatriates who 
communicated with the 

Foundation to open a 
window to support poor 

families in the holy month of 
Ramadan 

: تحقيق أفضل أشكال التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية واإلقليمية والدولية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها بما يتفق 6مخرج 

 to achieve the best forms of cooperation with civil society organizations, local and regional, international and active participation in their :06مع أهداف المؤسسة 

activities consistent with objectives of the Foundation 

  لقاء حول بناء جسر تواصل

بين منظمات المجتمع المدني 

و أعضاء الحوار الوطني 

تحت شعار " نحو مواطنة 

كاملة " و قد نتج عن هذا 

اللقاء إطالق شبكة دعم ـ 

منظمات المجتمع شبكة 

المدني الداعمة للنساء و 

الشباب التي تضم حاليا أكثر 

من ستين منظمة مجتمع مدني 

محافظة من محافظات  51من 

 a • الجمهورية اليمنية ..
meeting about building a 
bridge of communication 

between civil society 
organizations members of 

the national dialogue under 

       1
4 

استمر العمل داخل إطار الشبكة 

لنهاية العام في إطار التنظيم 

التدريب و التأهيل في  دورات 

المناصرة و إعداد ميسري  حول

 Work continued within حوار
the framework of the network 

to the end of the year within 
the framework of the 

organization of training and 
the courses in rehabilitation 

advocacy and preparation of 
facilitators of dialogue 

مؤسسة وجوه 
لإلعالم و التنمية 
+ ملتقى النساء و 

الشباب التابلع 
مساعد لمكتب 

أمين عام األمم 
المتحدة 

ومستشاره 
الخاص لليمن 
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the theme "Towards full 
citizenship" and has resulted 

in this meeting, the launch 
of a network of support 
network of civil society 

organizations in support of 
women and the youth, 

which now includes more 
than sixty civil society 
organizations from 18 

governorates of the 
Republic of Yemen.. 

Secretary-
General and 

his Special 
Adviser for 

Yemen Jamal 
Benomar 

General and 
his Special 
Adviser for 

Yemen Jamal 
Benomar 

 

 

 

   


