
االعالم االقتصادي يدشن مشروع تطوير الصحافة 
المستقمة في اليمن 

وزير االعالم يهاجم االعالم الممول من ناهبي المال 
 العام ونصر يصفه بأنه غسل اموال  

دشن مركز الدراسات واالعالم االقتصادي صباح اليوم 
المرحمة الثانية من مشروع تطوير الصحافة المستقمة في 

مينيا بالتعاون مع السفارة االمريكية اليمن مؤسسيا و
 .بصنعاء وتحت رعاية وزارة االعالم

رئيس مركز الدراسات وفي افتتاح الحفل التدشيني قال 
البرنامج ييدف  واالعالم االقتصادي مصطفى نصر ان

صحفي وصحفية في الميارات المينية  175إلى تأىيل 
المتقدمة كالصحافة االستقصائية، وأنسنة الصحافة 
والحقوق االقتصادية واالجتماعية والحماية القانونية 

لمصحفيين وغيرىا من الميارات التي يحتاج ليا 
الصحفيين اليمنيين العاممين في الصحافة المستقمة في 

 .اليمن

وأشار نصر إلى التحديات التي تواجييا الصحافة 
المستقمة في اليمن المتمثمة بالصعوبات المالية، 

ل االحزاب او اصحاب النفوذ واالستقطاب من قب
االجتماعي، معبرا عن اسفو أن يصبح االعالم االىمي 

 وآلية أموال في اليمن السيام التمفزيوني أشبو بغسل
 االموال ناىبو مؤسف أن يتحول"  االدمغو، غسل لمحاولة
 اإلعالميين عن بدال االعالم في االستثمار الي العامو

 االعالمية ساتالخاص، فيما تختفي المؤس والقطاع

SEMC launches the project of Promoting 
Independent Press IN YEMEN 

Minister of Information attacks media 
that funded by public money looters 

and Nasr describes it as Money 
laundering 

Studies & Economic Media Center ( 
SEMC ) inaugurated  today the second 
phase of Project of Promoting 
Independent Press in Yemen 
institutionally and professionally. This 
project is implemented by SEMC in 
cooperation with U.S. embassy in 
Sana’a and under the patronage of 
Ministry of Information. 
In the opening ceremony, Mr. Mustafa 
Nasr, Chairman of SEMC clarified that 
the program aims to rehabilitate 175 
journalists on media professional skills 
such as investigation journalism, social 
and economic rights, legal protection 
for journalists and many other skills that 
needed by Yemeni journalists, who 
work for independent press in Yemen.  
Mr. Nasr, pointed out to the difficulties 
that face independent press in Yemen 
such as financial difficulties, polarization 
by the parties and those who have 



 ".محايدة تكون ان تحاول وىي المستقمة والصحف

وعبر رئيس مركز االعالم االقتصادي عن تقديره لدعم 
سفارة الواليات المتحدة االمريكية لالعالم المستقل في 
اليمن، مؤكدا أن االعالم المستقل ىو الضمانة لحرية 

 .التعبير وتعزيز الديمقراطية وحقوق االنسان

أعمال السفير االمريكي في اليمن السيدة كارين القائم ب
اكدت بأن االعالم الحر والمستقل يعد الركيزة  ساساهارا

االساسية لمديمقراطية، وأن حرية التعبير احدى الحريات 
  .الثمينة التي يتمتع بيا اليمنيين واالمريكيين

واشارت إلى التطور الذي يشيده االعالم في اليمن متمثال 
قنوات ومحطات إذاعية جديدة، ومناقشة في تأسيس 

التشريعات االعالمية بحرية في الحوار الوطني، لكنيا 
يواجو تحديات في اليمن، ما يزال االعالم الحر قالت بأن 
غالبا ما اسمع عن صحفيين يتم مضايقتيم أو " وأضافت 

ايقاف الصحف عن الصدور او عدم وصول الصحف 
عمل الصحفي ليس فقط  ، مشيرة إلى أن"إلى المستفيدين
 ".تشجيع حرية االعالم وحرية التعبيرايضا الكتابة وانما 

الصدق سواء وأكدت عمى ضرورة أن يتحرى الصحفيون 
من الحكومة او من الناس ويوصموا ىذا الصدق إلى 

، الن كمماتيم تؤثر عمى الرأي العام وتؤثر عمى العامة
 .السياسات العامة ومستقبل البمد

دت التزام الواليات المتحدة االمريكية بدعم وفي حين أك
امل " االعالم الحر في اليمن، خاطبت االعالميين بالقوم 

اال تنسوا ميمتكم والدور في نشر ثقافة الديمقراطية والحكم 

social influence. Mr. Nassr expressed 
his regret towards private media in 
Yemen , especially television, because 
it becomes like money laundering and 
mechanism to brainwashing.  
“unfortunately public money looters 
invest in media instead of journalists 
and private sector, while media 
institutions and independent 
newspapers are disappearing in its 
attempt to be neutral. 

The Chairman of SEMC expressed his 
appreciation to U.S embassy support 
for independent media in Yemen, and 
he  confirmed  that the independent 
media is the guarantee for freedom of 
expression and enhancing democracy 
and human rights. 

Acting as U.S Ambassador in Yemen, 
Ms. Karen Sasahara confirmed that 
free and independent media is the main 
pillar of democracy, and freedom of 
expression is one of the valuable 
freedoms that Yemeni and American 



الرشيد، فالواليات المتحدة والسفارة داعمين محوريين 
 ".وفخوريين باالعالم الحر في اليمن

االعالميين  عالم عمى العمرانيمن جانبه دعا وزير اال
لكي : إلى االلتزام بالمصداقية والمسئولية والحرية، وقال 

نما  يحترم الصحفيون ينبغي اال يبحثوا عن مصالحيم وا 
 .عن المصداقية

وىاجم االعالميين الذين يتم توجيييم من خالل اصحاب 
، "المصوص وسراق المال العام" المال، أو من أسماىم 

لى االعالمي ان يختار المصداقية او العمل مؤكدا بأن ع
 .مع المافيا التي نيبت المال العام

وأوضح العمراني أىمية االعالم الحر والمستقل 
لمديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرا إلى أىمية الدعم 

والمساندة التي تقدميا الواليات المتحدة االمريكية لميمن 
د اليمن في ىذه من يسن: خالل المرحمة الراىنة، وقال 

الظروف ويقف إلى جانبيا وخاصة ميدان بناء القدرات 
 .فيو الصديق الحقيقي لميمن

من أفضل "مشيدا بالشعب االمريكي الذي وصفو بأنو 
شعوب االرض النو شعب ودود وشعب متسامح رغم انو 

، كما عبر "يتكون من أجناس ومذاىب واعراق مختمفة
ركز الدراسات واالعالم عن تقديره لمجيود التي يبذليا م

 .االقتصادي في تطوير قدرات الصحفيين اليمنيين

رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل 
أشار إلى اىمية الدور الذي يقوم بو مركز  االسيدي

people have. 

Ms. Sasahara appointed out to Media 
development in Yemen such as; 
establishment of new T.V and radio 
channels, and freely discussion of 
media legislations in National Dialogue 
Conference. She said that Free media 
still face many challenges in Yemen. 
Ms. Sasahara also added “ I often hear 
about journalists harassment or stop 
newspapers of issuance or  non-arrival 
of newspapers to the beneficiaries. She 
confirmed that media work isn’t only 
writing but also encouragement of 
media freedom. 

Ms. Sasahara confirmed that journalists 
must investigate the truth whether from 
government or people and they must 
deliver this truth to the public because 
their words effect of public opinion, 
policies and country future as well. 

Ms. Sasahara confirmed on  
commitment of the United States to 
support free media in Yemen, she said 



 .الدراسات واالعالم االقتصادي في تأىيل الصحفيين

فة وأوضح االسيدي حجم المعاناة التي تواجيياه الصحا
المستقمة في اليمن، مشيرا إلي توقف بعض الصحف 

المينية والمستقمة نتيجة لمظروف المادية الصعبة ومنيا 
 .صحيفة النداء المستقمة

منظمة يذكر ان مركز الدراسات واالعالم االقتصادي 
مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأىيل والتوعية 

الشفافية والحكم  بالقضايا االقتصادية والتنموية، وتعزيز
يجاد إعالم  الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وا 

 .ميني ومحترف

 

 

to the journalists “ I hope that you do 
not forget your mission and role in 
spreading the culture of democracy and 
good governance, the United States 
and the  embassy will support you   
and they are proud of free media in 
Yemen”. 

 

From his part, Mr. Ali Al-Amrani, 
Minister of Information called for 
journalists to commit responsibility , 
freedom and  credibility. Mr. Al-Amrani 
added that journalists must seek for 
credibility not for their own benefit.  

The Minister  attacked journalists who 
were being controlled by those who 
have money, as he  called them as 
"thieves of public money”. He confirmed 
that journalist must choose either 
credibility or working for thieves of 
public money. 

Mr. Al-Amrani, clarified the importance 
of free and independent  media to 
democracy and good governance. Mr. 



Al-Amrani also, pointed out to the 
importance of support and assistance 
provided by the United States to 
Yemen during the current phase. He 
praised  the American people and 
described them as “one of the best 
people on earth”. Mr. Ali Al-Amrani 
also, praised SEMC efforts in 
developing the capacities of Yemeni 
journalists. 

Mr. Nabeel Al-Ausaidy, Chairman of 
Training Committee at Yemeni 
Journalists Syndetic (YJS ), pointed out 
to the role of SEMC in rehabilitating 
journalists. 

 Mr. Al-Ausaidy, stated the difficulties 
that face independent media in Yemen, 
especially the financial problems which 
enforce some professional and 
independent newspapers  to stop such 
as Al-Nada newspaper. 

SEMC is non-profit civil society 
organization working qualification , 
awareness of economic issues, 
enhancing the transparency and the 



good governance,  social participation 
in decision-making, and creating 
professional media.    

 

 

 

 

 



 

 


