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مؤسسة إعالمية يمنية مقرها إسطنبول – تأسست في أكتوبر ٢٠١٧م 
تعتبر من المؤسسات اإلعالمية الغير ربحية والقليلة في بالد المهجر الناطقة بلغات ثالث 

والمختصة بالشأن اليمني، تتكون من أربعة مجاالت:

عن المؤسسة

1
مركز يني يمن اإلعالمي: ويهتم بإحياء المناسبات الوطنية وإقامة الندوات والمؤتمرات 

وزيارة الجهات العربية والتركية واألجنبية للتعريف بحقيقة ما يحدث في اليمن وإصدار 
التحليالت والبحوث السياسية والحقوقية واإلنسانية بثالث لغات . 

2
منصة يني يمن اإلخبارية: وهي عبارة عن منصة إخبارية بثالث لغات (عربي – تركي – 

انجليزي) ولها مراسلين في ست محافظات يمنية ومحررين عرب وأتراك ويستهدف كل من 
يريد أن يعرف حقيقة الصراع في اليمن.



معهد يني يمن للتدريب واإلعالم: يهتم بتدريب الكوادر اليمنية في مجاالت 
اإلعالم والقيادة والجانب اإلنساني في ضوء حاجات الواقع وكسب مهارات إحترافية 

تؤهلهم لسوق العمل.

قناة يني يمن ميديا: وتهتم بإنتاج برامج أسبوعية تاريخية وسياسية وفيديوهات 
للتعريف باليمن أرضًا وإنسانًا وفضح جرائم الميليشيات الخارجة عن الدولة. 

3

4

تسعى المؤسسة من خالل مجاالتها األربعة إلى: 

تقديم خدمات إخبارية وإعالمية مستقلة متميزة للرأي العام المحلي والعربي والدولي .

تأهيل وتدريب كوادر إعالمية يمنية متخصصة في مختلف مجاالت اإلعالم والقيادة 
والجانب اإلنساني لتهيئتهم لخدمة مجتمعهم وسوق العمل.

تقديم دراسات وبحوث علمية تحليلية وسيناريوهات مستقبلية تسهم في تنمية 
وإستقرار اليمن.

الشراكة وتعميق العالقة والتعاون مع الجهات اإلعالمية العربية واألجنبية.  

اإلكتفاء الذاتي ماليا ً وإداريا ًفي دعم مشروعات المؤسسة.



أن نصبح مؤسسة إعالمية متخصصة في إنتاج المواد اإلعالمية 
وتأهيل الكوادر المتخصصة وإصدار الدراسات والبحوث في الشأن 

اليمني.

رؤيتنا

رسالتنا
مؤسسة يمنية إعالمية مستقلة، تهتم بالشأن اليمني من خالل 

اإلنتاج اإلخباري التحليلي، والتأهيل والتدريب الفني واإلعالمي 
واإلنساني، والدراسات والبحوث اإلعالمية، وصوٌال إلى تقديم 
خدمة إخبارية وإعالمية متميزة للرأي العام المحلي والعربي. 

المصداقية -الدقة -االحترافية –المواكبة-الشراكة.

قيمنا
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اإلنتاج االعالمي 

التدريب والتأهيل

الدراسات والبحوث

العالقات والتسويق

اإلكتفاء الذاتي

مجاالت عملنا 



من أبرز إنجازات المؤسسة خالل ثالثة أعوام من إنشائها:    

 مركز يني يمن 
زيارة أكثر من 60 مؤسسة ومنظمة تركية و عربية 

مع جودت يلماز و د.ياسين اقطاي 

مع رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات اإلستراتيجية التركي   مع هيئة المنح التركية YTB  مع وكالة األناضول  

مع رئيس صحيفة مللي فرع انقرة  مع السفير التركي في اليمن سابقًا 



زيارة قناة A خبر 

زيارة أ.غزوان المصري رئيس موقع تركي برس  مع وكالة إخالص خبر

مع  صحيفة يني شفق 

زيارة مدير معهد األناضول للتدريب للمؤسسة

زيارة قناة A خبر 

زيارة أ.غزوان المصري رئيس موقع تركي برس  مع وكالة إخالص خبر

مع  صحيفة يني شفق 

زيارة مدير معهد األناضول للتدريب للمؤسسة

مع مدير معهد الجزيرة



زيارة معالي وزير الزراعة عثمان مجلي  زيارة رئيس الوزراء السابق د.أحمد بن دغر 

زيارة د.محمد قيزان وكيل وزارة اإلعالم

زيارة نائب وزير المغتربين 

مع د.عادل الشجاع عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر  مع وكيلة وزارة الشباب

زيارة أكثر من 100 شخصية سياسية وإعالمية يمنية وعربية وتركية 



زيارة السفير الكويتي غسان الزواوي 

زيارة نائب حزب العدالة و التنمية - اسطنبول زيارة د.عبده الترب وزير الداخلية األسبق زيارة الشيخ حمود المخالفي قائد المقاومة في تعز 

مع د.محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية ج.قطرمع النائب الكويتي محمد الدالل 



SITA ندوة حقيقة الوضع في اليمن مع مركز

ندوة ١١  فبراير  التجربة التركية في إنتخابات البلدية 

ندوة ٨ سنوات من الثورة

ندوة اإلرادة الوطنية و معركة الحسم

ندوة القوى اإلقليمية ودورها في مستقبل اليمن

إقامة أكثر من 40 ندوة سياسية عن الوضع في اليمن بالشراكة مع 
منظمات عربية وتركية وإحياء المناسبات الوطنية.



مع الصحفين العرب - اسطنبول  

مع وجاهات يمنية و تركية لقاء مع محرري موقع عربي 21   مع إتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي 

مقابلة حول الوضع في اليمن في صحيفة يني عقد المشاركة في معرض إتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي - اسطنبول  

مشاركة يني يمن في فعاليات و أنشطة مختلفة: 



BAE  
YÖNETİCİLERİNİN
٥ MAYIS ٢٠٢٠ TARİHİNE KADAR 

ARAP BAHARI ÜLKELERİNE 
MÜDAHALESİNİN KURBANLARI 

إصدار 10 بحوثات وتحليالت سياسية عن الحرب واألوضاع اإلنسانية 
والحقوقية في اليمن.



معهد يني يمن للتدريب 

أقام المعهد دبلوم صناعة المتحدث اإلعالمي بالشراكة مع هيئة المنح 
التركية YTB   في العامين 2019 و 2020م لعدد 62 إعالميًا وسياسيًا 

وطالب اإلعالم اليمنيين في الجامعات التركية بواقع 45 يومًا لكل برنامج 
شارك فيه نخبة من المدربين واإلعالميين اليمنيين والعرب واألتراك.

.TOT تأهيل عدد 20 متدربًا ومتدربة في برنامج تدريب المدربين

إقامة دورات سنوية لقيادات إتحاد الطالب اليمنيين في تركيا كان آخرها 
دبلوم تأهيل القيادات الطالبية لرؤساء ال35 فرعًا التحاد الطالب ونوابهم 

وكذلك أمناء األمانات العامة ومسؤولي العالقات في الفروع.

إقامة دبلوم اإلعالمي المحترف لعدد 17 متدربًا ومتدربة من طالب اإلعالم 
بالتعاون مع هيئة المنح التركية ووكالة األناضول.

إقامة 8 برامج تدريبية بالشراكة مع وكالة األناضول لعدد 25 متدربًا ومتدربة 
في مجاالت المراسل الصحفي والدبلوماسي واإلنساني ومهارة التصوير 

الفوتغرافي.

إقامة 6 دورات مختلفة ألكثر من 50 متدربًا في مجال تحرير الخبر الصحفي 
والصحافة اإلستقصائية وغيرها بالشراكة مع اتحاد اإلعالميين األجانب في 

تركيا وجهات أخرى .





منصة يني يمن 

إنشاء موقع الكتروني إخباري بثالث لغات حيث بلغ عدد 
المشاهدات خالل الفترة السابقة أكثر من 500 ألف مشاهدة.

https://www.yeniyemen.net



قناة يني يمن ميديا 

وهي قناة يوتيوب أنشئت مطلع العام 2020م باللغتين 
العربية والتركية . 

تم نشر عدد 13 تقريرًا عن الحرب والوضع اإلنساني في 
اليمن و الجانب السياحي . 

إنتاج برنامج اليمن الجمهوري  وهو برنامج سياسي تاريخي 
إسبوعي بواقع 20 حلقة تم بثها  في العام 2020م . 

إنتاج برنامج اليمن الكبير مطلع العام2021  كإضافة 
نوعية لقناة يني يمن  للحديث عن اليمن حضارة و انسانًا .

بلغت عدد المشاهدات للقناة خالل عام 2020 اكثر من  
60 الف مشاهدة .



شركاؤنا



لدعم أشطة و فعاليات وبرامج التدريب لمؤسسة يني يمن اإلعالمية 
عبر الحساب البنكي التالي :

Yeni Yemen Media  Association - Turkey
ليرة تركية

TR38 0020 5000 0949 6058 4000 01
دوالر امريكي

TR54 0020 5000 0949 6058 4001 01

رقم الحساب:
94960584

سويفت كود:
 KTEFTRIS

Kuveyt Türk Katılım Bankası  | البنك الكويتي التركي




