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عــام  اليمنيــة  الجاليــة  تأسســت 

2015، لتكــون هــي الممثــل لجميــع 

تركيــا،  فــي  المقيميــن  اليمنييــن 

شــؤون  وزارة  قانــون  بموجــب 

المغتربيــن اليمنيــة، وتعمــل بموجب 

ترخيــص مــن إدارة الجمعيــات فــي 

إســطنبول، تجــري فيهــا انتخابــات 

للهيئــة اإلدارية من عموم اليمنيين 

المقيميــن فــي تركيــا كل ســنتين، 

يمنــي   )34.000( عددهــم  بلــغ 

ــة  أغلبهــم فــي إســطنبول، وللجالي

3 فــروع و 16 ممثــل فــي عمــوم 

المحافظــات التركيــة، وتتكــون مــن 

مختلــف فئــات المجتمــع اليمنــي، 

اليمنيــون كعادتهــم  حيــث عمــل 

فــي  عملهــم  مأسســت  علــى 

مؤسســات  إطــار  فــي  تركيــا 

فــي  رســمية  بصــورة  مرخصــة 

مختلــف المجــاالت: )رجــال أعمــال- 

طــاب-  إعامييــن-  أكاديمييــن- 

وأيضــا   ،)... مهندســين- معلميــن- 

وتعليميــة  إنســانية  منظمــات 

وقنــوات  اســتراتيجية  ودراســات 

شــركات  إلــى  إضافــة  إعاميــة، 

ومــدارس  تجاريــة  ومشــاريع 

تعليميــة، يتنافــس الجميــع فــي 

ــن  ــة لليمــن واليمنيي ــم الخدم تقدي

فــي مختلــف المجــاالت، تجمعهــم 

لجميــع  بيــت  هــي  واحــدة  جاليــة 

ليمنييــن. ا

نبذة عن الجالية 
اليمنيـــة في تركيــــا
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الحمــد للــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه 

وعلــى آلــه وصحبــه ومــن وااله، وبعــد:

ــة الجامعة 
َّ
ل الجاليــة اليمنيــة فــي تركيــا المظل

ِّ
تشــك

ــي، تشــمل  ــكل يمن ــر ل ــت الكبي ــن، فهــي البي لليمنيي

الجميــع بمــا اســتطاعت مــن خدمــات دون تمييــٍز، فقد 

ــا جميــع المخلصيــن  ــا فــي الهيئــة اإلداريــة، ومعن بذلن

مــن اليمنييــن، جهــودا كبيــرة للتنســيق والتواصــل 

مــع العديــد مــن الجهــات الرســمية واألهليــة اليمنيــة 

المغتربيــن  شــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون  والتركيــة، 

بالســفارة،  المغتربيــن  شــؤون  بملحقيــة  ممثلــة 

تواجــه  التــي  المشــكات  وحــل  الصعــاب  لتذليــل 

العمــل  أولوياتنــا ترســيخ  الجاليــة، وكان مــن  أبنــاء 

المؤسســي وتحقيــق الشــفافية، وتحقيــق التعــاون 

ــا، ومــع  والتكامــل مــع الســفارة اليمنيــة فــي تركي

مؤسســات ومكونــات المجتمــع المدنــي لليمنييــن 

فــي تركيــا، لتحقيــق الكثيــر مــن االنجــازات والمبــادرات 

والمكاســب ألبنــاء الجاليــة فــي شــتى المجــاالت، 

كل  بيــن  متقدمــة  مرتًبــة  الجاليــة  ــت 
َّ
احتل حتــى 

ت 
َّ

الجاليــات العربيــة الموجــودة فــي تركيــا، واســتحق

احتــرام الحكومــة التركيــة والجهــات الرســمية فيهــا، 

 بذلــك فــي أكثــر مــن موطــٍن وأكثــر مــن 
ْ

التــي أشــادت

مناســبة.

ختامــا أتقــدم بالشــكر إلخوانــي فــي الهيئــة اإلداريــة 

ــكر  ــا، والش ــي يبذلونه ــرة الت ــم الكبي ــى جهوده عل

تفاعلهــم  علــى  الجاليــة  أبنــاء  لجميــع  موصــول 

ــر للحكومــة  اإليجابــي، كمــا نتقــدم بالشــكر والتقدي

التــي  وخدماتهــم  تســهياتهم  علــى  التركيــة 

ــارك فــي  ــه أن يب ــة. نســأل الل ــاء الجالي يقدمونهــا ألبن

ــن  ــق آمــال اليمنيي ــذل فــي ســبيل تحقي كل جهــٍد ُيب

وتطلعاتهــم.

أ/ صالح باتيسكلمة رئيس الجالية
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كلمة نائب رئيس الجاليةد. أحمد ناجي العقبي

الجاليــة اليمنيــة فــي تركيا بيت كل اليمنيين، وجســر عبور 

بيــن اليمــن وتركيــا، تلــك هــي رؤيــة الجاليــة التــي تســير 

عليهــا منــذ تأسيســها فــي العــام 2015م، وقــد حاولنــا 

مــن خــال هــذا الدليــل التعريفــي إبــراز العمــل المؤسســي 

للجاليــة الــذي نأمــل أن ينمــو ويســتمر لتكــون الجاليــة 

ــه، لتمثــل اليمنييــن كمــا يليــق بهــم،  نموذجــا  يحتــذى ب

ــاء الجاليــة ســيقومون بدورهــم  ــا ثقــة أن جميــع أبن وكلن

وحشــد  الجهــود  بتوحيــد  بيتهــم،   نحــو  ومهمتهــم 

الطاقــات وتنســيق الخطــى، وصــوال للتكامــل والتعــاون، 

ــة:  ــع المجــاالت التــي تعمــل مــن خالهــا الجالي فــي جمي

ــة  ــة  والثقافي ــة واالجتماعي ــة والقانوني ــة والمالي )اإلداري

والتعليميــة والصحيــة والعمــل واالســتثمار(، بمــا يحقــق 

الخيــر والنفــع لجميــع اليمنييــن فــي تركيــا، وبذلــك نصنــع 

الحضــاري  الرصيــد  إلــى  إضافــة  عصريــا  حضاريــا  رصيــدا 

.
ً
ــه دومــا التاريخــي الــذي نفتخــر ونعتــز ب

خالــص الشــكر والتقديــر لــكل الجهــود التــي ســاهمت 

فــي االرتقــاء بالجاليــة ماديــا ومعنويــا، حتــى وصلــت إلــى 

الواقــع المأمــول، والشــكر موصــول لجميــع أبنــاء الجاليــة 

الذيــن مثلــوا جاليتهــم ووطنهــم خيــر تمثيــل بالتزامهــم 

ــون فــي كل  ــه اليماني ــذي عــرف ب القيمــي واألخاقــي ال

وطــن بديــل أقامــوا فيــه، فلهــم كل تحيــة وتقديــر.
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علــى  والســام  والصــاة  العالميــن  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد: أجمعيــن،  وصحبــه  رســوله 

ــه  ــا إلــى الفخــر واالعتــزاز هــو مــا تتميــز ب الــذي يدعون

الجاليــة اليمنيــة فــي تركيــا مــن ســمعة طيبــة، وهــي 

نتيجــة طبيعيــة لألخــاق والقيــم التــي يتميــز بهــا 

اليمنيــون، ولقــد اطلعنــا علــى الجهــود التــي تقــوم بها 

الهيئــة اإلداريــة للجاليــة، من خدمات وأنشــطة ومبادرات 

فــي مختلــف المجــاالت، وإرشــاد اليمنييــن ومعالجــة 

أوضاعهــم فــي العديــد مــن المســائل القانونية، ســعيا 

منهــم فــي االلتــزام بالتعليمــات والقوانيــن التركيــة، 

لتعزيــز الصــورة الحســنة عــن اليمنييــن فــي بلــد المهجــر، 

كمــا أشــيد بالخطــوات الثابتــة التــي قطعوهــا بالتعاون 

مــع الوجهــاء لتوطيــد العاقــات مــع المؤسســات 

الهجــرة،  وإدارة  الداخليــة  وزارة  ســيما  ال  التركيــة 

ــا   وعون
ً
وســنكون فــي مجلــس وجهــاء الجاليــة ســندا

 
ً
للهيئــة اإلداريــة للوصــول إلــى الواقــع المأمــول، شــكرا

ــن  ــن المقيمي ــة، لخدمــة اليمنيي ــكل الجهــود المبذول ل

فــي تركيــا.

كلمة رئيس 
الحاج/ عبدالواسع هائل سعيدمجلس الوجهاء
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منظمــة مجتمــع مدنــي نقابيــة مســتقلة غيــر ربحيــة، تأسســت بموجــب القانــون التركــي 

فــي مدينــة إســطنبول بتاريــخ 12 ســبتمبر 2015، لتمثــل أبنــاء الجاليــة اليمنيــة فــي تركيــا، 

ــة  ــم والعناي ــعى لخدمته ــي يس ــان مؤسس ــي كي ــم ف ــد جهوده ــى توحي ــل عل وتعم

بمصالحهــم، والمســاهمة فــي تعزيــز أواصــر األخــوة والتكافــل بيــن أبنــاء الجاليــة، والعمــل 

علــى تعزيــز العاقــة وتقويــة أواصــر التعــاون والصداقــة بيــن الشــعبين اليمنــي والتركــي.

بيت كل اليمنيين وجسر تعاون بين اليمن وتركيا.

ــة  ــة  لرعاي ــة الجهــات المعني ــا، ومتابع ــة فــي تركي ــة اليمني ــاء الجالي ــة أبن نســعى لخدم

مصالحهــم، وترســيخ مبــدأ التكافــل والتعــاون بيــن أفــراد الجاليــة وتوحيــد جهودهــم، كما 

نعمــل علــى تعزيــز العاقــات والمصالــح المشــتركة بيــن اليمــن وتركيــا، من خال التنســيق 

المســتمر مــع الجهــات التركيــة واليمنيــة ذات العاقــة، وتنفيــذ البرامــج واألنشــطة 

والمبــادرات النوعيــة، باالســتفادة مــن جميــع القــدرات والطاقــات ألبنــاء الجاليــة، فــي إطــار 

مؤسســي يحافــظ علــى الســمعة المتميــزة ألبنــاء الجاليــة.

من نحن

الرؤية

الرسالة
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المسؤولية

المبادرة الشفافية

الحيادية

قيمنـــــا
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األهداف والغايات 
االستراتيجية

ــي  ــن التركــي واليمن ــن المجتمعي ــز أواصــر األخــوة والتعــاون بي تعزي

ــم  ــتركة، والتفه ــح المش ــة والمصال ــة المتبادل ــى الثق ــة عل القائم

ــن. ــة كا البلدي ــد وثقاف ــادل لتقالي المتب

متابعــة الجهــات المعنيــة لرعايــة مصالــح أبنــاء الجاليــة، وتذليــل 

تواجههــم. التــي  الصعوبــات 

تعزيــز الســمعة المتميــزة ألبنــاء الجاليــة وتيســير دمجهــم فــي 

المجتمــع التركــي بمــا ال يتعــارض مع قوانين وتشــريعات الجمهورية 

التركيــة.

ــن  ــة، م ــاء الجالي ــن أبن ــل بي ــاون والتكام ــل والتع ــدأ التكاف ــز مب تعزي

خــال تنســيق الجهــود وتوحيــد الطاقــات واســتثمار القــدرات.

ــة اليمنيــة الجامعــة ألبنــاء الجاليــة وتعزيــز تفاعلهــم  ِويَّ
ُ

ترســيخ اله

ــا الوطــن. وارتباطهــم بقضاي

01

02

03

04

05
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السياسات والمبادئ العامة
تأسســت الجاليــة لتحقيــق النفــع العــام ألبنائهــا القائــم علــى جملــة مــن السياســات 

والمبــادئ العامــة الحاكمــة علــى النحــو التالــي:
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بناء وترسيخ العمل المؤسسي   
وتعزيز الشفافية، والمساهمة في 

حوكمة الجالية وأتمتتها

االنفتاح على كل أبناء اليمن المتواجدين 
في تركيا وخدمتهم دون استثناء وال 

تمييز

االستفادة من خبرات وجهود أبناء الجالية 
وتقديم أهل االختصاص في مشاريع                    

وبرامج الجالية

الحفاظ على هوية الجالية اليمنية 
الجامعة، وبما يحقق اندماجها في 

المجتمع التركي

تعزيز استقال الجالية 
على مستوى الخيارات والتمويل 

والقرار

التواصل والتعاون مع كل الجهات 
والمنظمات الرسمية والمدنية اليمنية 

والتركية

النأي بالجالية عن التجاذبات السياسية 
والحزبية، أو استخدامها لمصالح 

شخصية

02

03

04

05

06

07

01
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التكوين التنظيمي 
للجالية



14

وهي مجموع األعضاء 
المؤسسين والمنتسبين 

للجالية من اليمنيين المقيمين 
في تركيا الذين تتحقق فيهم 

شروط وواجبات العضوية 
المنصوص عليها في النظام 

األساسي.

الجمعية العمومية للجالية: 

هي الهيئة المنتخبة من 
الجمعية العمومية، الذين 

يشكلون الجهاز اإلداري للجالية، 
لتحقيق أهدافها، والقيام 

بالمهام المنصوص عليها في 
النظام األساسي.

مجلس الوجهاء واألعيان: 

مجلس شرفي للجالية، يتكون من كبار الشخصيات االعتبارية اليمنية 
المقيمين في الجمهورية التركية، من شاغلي وظائف السلطات العليا 
السابقين والحاليين، كالوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومؤتمر 

الحوار الوطني، والمحافظين وأعضاء المحاكم العليا واالستئنافية، وأساتذة 
الجامعات، ورجال وسيدات األعمال، وكبار الداعمين.

هي اللجنة المنتخبة من 
الجمعية العمومية، للقيام 

بالرقابة المالية واإلدارية والفنية 
للجالية.

لجنة الرقابة:  الهيئة اإلدارية للجالية:  
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رئيس فرع طرابزون-ريزا

الجمعية العمومية

مجلس الوجهاء واألعيان

الحاج/ عبدالواسع هائل سعيد
رئيس المجلس

أ/ عبدالله الحظا

نائب رئيس المجلس

أ/محمد شعنون
مقرر المجلس

الهئيه اإلدارية للجالية

رئيس الجالية
صالح باتيس

نائب رئيس الجالية

العالقات العامة واإلعالم

د/أحمد العقبي

د/عبدالوهاب التويتي

م/ابتسام المتوكل

رة
نق

أ
المسؤول التعليمي

أ/عبيد المخالفي
المسؤول القانوني

أ/هادي الهادي
مسؤول العمل واالستثمار

م/هشام القاسم
المسؤول الصحي

أ/ كريمة العيزري
المسؤول الثقافي والرياضي

م/حذيفة الهندي
مسؤول الفروع

أ/سالم باداود
المسؤول المالي

الفروع

رئيس فرع أنقرة
أ/ ناصر البشاري

اإلدارة التنفيذية للجالية

عالقات عامة وإعالم
أ/ عمر إسماعيل

مسؤول مالي واجتماعي
أ/ محسن الحسني

مسؤول الرقابة- أنقرة
أ/ بسام غالب

زا 
ري

 و
 -

ن 
زو

راب
ط

مسؤول الرقابة- طرابزون
أ/ محمد الشرعبي

أ/ يوسف الحجري

عالقات عامة وإعالم
أ/ محمد الروبة

مسؤول مالي واجتماعي
أ/محمد الزنداني

مسؤول الرقابة- كونيا

ƠƠا
ƠƠƠƠ

Ơني
أ/ نشوان الزبيريكو

لجنة الرقابة

م/ رشيد محرم
رئيس اللجنة

د/ يحيى الشعيبي
نائب الرئيس

أ/ فواز عزالدين
مقرر اللجنة

المسؤول االجتماعي
تمارا الحكيمي

مخطط لهيكل الجالية اليمنية 
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150 3

 
ً
 تم إنشاء فروع للجالية في المدن التي يبلغ عدد األعضاء فيها )150( عضوا

فأكثر، واختيار ممثل للجالية في المدن التي يقل عدد األعضاء فيها عن مائة 
وخمسين عضوا.

عضوًا
فأكثر

فروع
أنقرة ،كونيا

ريزا

فروع الجالية 

المكتب التنفيذي: 

هو فريــق العمــل المداوم في مقــر الجاليــة بمركزها في اسطنبول والمكلف 
بإنجاز المهــام التنفيذيــة المكلف بها من الهيئة اإلدارية.
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إسطنبول

كوجالي

كارابوك

موغال

سكاريا

قونيا

أنقره

أكسراي

مرسين

كاستمونو

أضنه

قيصري

زنجولداك

إسكي شهير

طرابزون-ريزا

المدن التركية التي تم فيها االقتراع
 النتخاب الهيئة اإلدارية للجالية
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واجبات 
العضوية

االلتزام بالنظام األساسي 
والائحة الداخلية للجالية 

وقراراتها

المساهمة في 
تحقيق أهداف الجالية

االلتزام بدفع رسوم 
االنتساب واالشتراكات 

بصورة منتظمة

االلتزام بالقوانين 
واألنظمة اليمنية 
والتركية السارية
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حقوق 
العضوية

حق االنتخاب والترشح لعضوية الهيئة 
 ألحكام

ً
اإلدارية والرقابية ولجانها وفقا

 هذا النظام

حق االستفادة من الخدمات 
والمزايا التي تقدمها الجالية

حق المشاركة في كافة أنشطة الجالية 
وإبداء اآلراء والمقترحات وبما يتفق مع 

أحكام النظام األساسي
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مصادر تمويل الجالية

تعتمد الجالية 
على مصادر تمويل 
نص عليها النظام 
األساسي تتمثل 

في اآلتي:

اشتراكات األعضاء 
وقدرها )100( ليرة 

 عن كل 
ً
تركية سنويا
عضو

اشتراكات أعضاء مجلس 
الوجهاء و األعيان، 

ًومقدارها )300( ليرة 
شهريا

التبرعات والهبات 
والدعم غير المشروط

20

الدعم المقدم من 
الحكومة اليمنية

 أو التركية

عائد أي نشاط خيري
 أو استثماري للجالية

رسوم الخدمات التي 
تقدمها الجالية لألعضاء

.1

.2

.3.4

.5

.6
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أنشطة الجالية 
ومجاالت عملها
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المجال المالي واإلداري

البناء المؤسسي 
للجالية، وإعداد األنظمة 

واللوائح التي تنظم 
مختلف المهام المالية 

واإلدارية 

انعقاد ورش العمل 
لجمع المعلومات عن 
التحديات والمشكات 

التي تواجه أبناء 
الجالية

استكمال الهيكل 
التنظيمي للجالية، وإنشاء 
)3( فروع للجالية، وممثلين 

في عدة محافظات 

إعداد الخطط 
االستراتيجية 

والتنفيذية، والموازنات 
المالية

تمثيل الجالية في 
المجلس األعلى 
للجاليات العربية

التعاقد مع المحاسب 
القانوني والمشاور 

المالي، لترتيب 
المعامات الرسمية 

المالية والقانونية

بناء وتركيب برنامج النظام 
المحاسبي، والتعاقد 

مع شركة لاستشارات 
والتدقيق المالي، لتعزيز 
الشفافية في مؤسسة 

الجالية 
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مجال العالقات واإلعالم

التعريف بالجالية وأنشطتها 
والفعاليات التي تقيمها 
عبر الموقع اإللكتروني 
وكافة وسائل التواصل 

االجتماعي التابعة للجالية

إعداد األدبيات المطبوعة 
والمرئية للتعريف 

بالجالية وفق الهوية 
البصرية، )دليل تعريفي- 
ربورتاج تعريفي- تقارير 

مختلفة(

بناء وتعزيز العالقات 
والشراكات مع الجهات 

والشخصيات التركية 
واليمنية

 تعزيز العالقات األخوية 
مع الجاليات األخرى

تعزيز الصورة الذهنية 
اإليجابية عن اليمنيين في 

بالد المهجر

24
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صور من أنشطة العالقات واإلعالم
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ترتيب ومعالجة الوضع القانوني 
للجالية وفق القوانين التركية

معالجة أوضاع اإلقامات لمنتسبي 
الجالية وعائاتهم وأوالدهم

رفع مستوى الوعي لدى أبناء الجالية 
بالقوانين التركية

حل المشكات القانونية ألبناء الجالية

إطاق المبادرة القانونية في ظل أزمة كورونا
 )COVID  19( التي تضم مختصين قانونيين يمنيين 

وأتراك لغرض تقديم التوعية القانونية في ظل 
الحجر الصحي

المجال القانوني
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المجال 
التعليمي

إقامة دورات تدريبية 

وبرامج تأهيلية في اللغات 

والحاسوب والجرافيكس 

والتسويق والتجارة 

االلكترونية 

تقديم المبادرة 
التعليمية بهدف  
تنفيذ برامج تربوية 
ارشادية لألسرة 

والطفل تتناسب مع 
مرحلة أزمة كورونا

 )COVID  19( 

 تشجيع اإلبداع 

واالبتكار لدى الطاب 

خاصة في ظل الحجر 

الصحي

التنسيق والتواصل 
مع الجهات 
ذات العاقة 

لحل المشكات 
والصعوبات التي 

تواجه أبناء الجالية في 
المجال التعليمي

28
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إطاق المبادرة الصحية في ظل أزمة كورونا )COVID  19(  التي هدفت 

إلى فتح خط اتصال ساخن لتقديم استشارات طبية ودعم نفسي 

للمشتبه بهم أو المصابين بفيروس كورونا

رفع مستوى الوعي الصحي من خال الدورات التأهيلية المتخصصة 

واللقاءات التوعوية المباشرة أو عبر شبكات التواصل االجتماعي

التواصل مع الجهات التركية الرسمية والخاصة لإلستفادة من الفرص 

والخدمات الصحية المتاحة ألبناء الجالية

الملتقى الطبي السنوي لألطباء اليمنيين في تركيا

)توحيد الجهود وتوجيه الطاقات(

المجال الصحي
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المجال 
االجتماعي 
والثقافي

تنفيذ فعاليات 
اجتماعية لألسرة 

والطفل

تأسيس لجنة 
اإلسناد اإلنسانية 
لمعالجة الحاالت 
اإلنسانية الطارئة

إطاق مبادرة وحملة 
ساند للمتضررين من جائحة 
كورونا )COVID19( الذين 
ًإنقطع عنهم مصدر الدخل 

 أو جزئيا
ً
كليا

إقامة ملتقى 
نحن اليمانيون 

العائلي 
السنوي

إحياء المناسبات 
الدينية والوطنية 

وأعياد الثورة 
اليمنية

إقامة أنشطة 
وفعاليات وندوات 

ثقافية تعزز الهوية 
الوطنية

تنفيذ األنشطة 
والفعاليات الشبابية 

والرياضية
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)أنشطة اجتماعية وثقافية(
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مجال العمل واالستثمار 
وتطوير العالقات اليمنية 

التركية
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تقديم المبادرة االقتصادية التي تهدف إلى تقديم دور استشاري ألصحاب األعمال 

.)COVID19( والموظفين والعمال الذين لحق بهم الضرر جراء جائحة كورونا

تنفيــذ برامــج تأهيليــة تكســب المتدربيــن مهــارات وقــدرات تؤهلهــم لســوق العمــل الميدانــي 

أو العمــل عــن بعــد.

التنســيق مــع كيانــات األعمــال التركيــة واليمنيــة لتوفيــر حاضنــات أعمــال للمشــروعات الريادية 

الصغيــرة واألصغر.

تقديــم وتشــجيع البحــوث الدراســية عــن االســتثمار في تركيا والفرص االســتثمارية المناســبة 

للمستثمرين.

ــرة واألســر  ــادة األعمــال )التشــجيع واالســتدامة للمشــروعات الصغي الملتقــى الســنوي لري

المنتجــة(.
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