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مـنظــمة كـلنا مـبدعــون
We are All Creative organization
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Our vision :

Creativity technological developmental

t

: رؤيتنا

. مجتمع تنموي تكنولوجي إبداعي

society.

Our Mission :

نبــذة عن املنظمة

: رسالتنا

To be a pioneer and creative in establishing

الريــادة واإلبــداع يف بنــاء تنميــة مســتدامة لكافــة شــرائح

sustainable development for all the

 مقرونــة بالتكنولوجيا،املجتمع؛والرتكيــز علــى املــرأة والطفــل

 هدفهــا األساســي املشــاركة بشــكل فاعــل ومؤثــر يف خدمــة، غــر ربحيــة،منظمــة (كلنــا مبدعــون) منظمــة شــبابية مســتقلة

society.

الحديثــة مــن خــال تنفيــذ جملــة مــن الربامــج و املشــاريع

 مــن خــال الربامــج واملشــاريع يف مختلــف الجوانــب، واإلهتمــام بكافــة شــرائحه؛ خاصــة املــرأة والطفــل،املجتمــع واإلرتقــاء بــه

.ومبــادرات التنميــة املجتمعيــة

٢٠١٧/٣/٢١  وتــم اعتمادهــا يف2006/4/25 تأسســت كمبــادرة بمســمى منتــدى الشــباب املبــدع يف.التنمويــة والتقنية

Focusing on women and children through
modern technologies by implementing a

.)٢٨( كإحــدى منظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف اليمــن تحــت رقــم

group of programs and projects.

Our values :
•	 Creativity.
•	 Effective initiation.
•	 Respect, participate, and activate others opinion.
•	 Peace, love, peaceful coexistence, and
rejecting violence and radicalism.
•	 Credibility, transparency, and freedom of speech.
•	 Responsibility, sincerity, faithfulness,
and commitment
•	 Contribution and cooperation is the
way to success.
•	 Cultural awareness is the base to a
developmental society.
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: قيمنا

About Organization

•اإلبداع واإلبتكار
•املبادرة الفاعلة
•االحرتام واملشاركة وتفيل الرآي االخر
•الســام واملحبــة والتعايــش الســلمي ونبــذ العنــف
.والتطــرف
•املصداقية والشفافية وحرية التعبري
. •املسؤلية إخالص أمانة إلتزام

Creative organization is youth, independent, non-profitable organization .It’s key factor is to
be an active organization in serving the Yemen society especially the women and children, by
some programs and projects in such different development and technology fields. It’s founded
in 25-04-2006 as an initiative called Youth forum. In 21-03-2017 it’s become an organization
for serving the Yemen society under no (28).

. •الشراكة والتعاون والبناء طريق النجاح
. •الوعي الثقايف أساس لتطور املجتمع وتقدمة
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أهدافنا

1.1اإلهتمام باملرأة والطفل يف شتى املجاالت .
2.2تنميــة املجتمعــات الفقــرة مــن خــال تقديــم مشــاريع
التمكــن االقتصــادي .
3.3تبنــي مشــاريع تعنــى باإلســتجابة الطارئــة للفئــات
املتضــررة مــن الصراعــات علــى مســتوى الجمهوريــة
اليمنيــة .
4.4نشــر الوعــي بــن أوســاط املجتمــع حــول الحقــوق
والحريــات.
5.5املساهمه يف محو الرقمية يف املجتمع.

1. Focusing on women and children in
different fields.
2. Developing the poor societies through
economic empowerment projects.

املجاالت الرئيسية للمنظمة:
•املرأة والطفل
•التمكني اإلقتصادي وبتكنولوجيا حديثة

Main fields :
•	 Women and children
•	 Economic empowerment

3. Adoption the urgent response projects
for affected people of the conflicts
around republic of Yemen.
4. Spreading the awareness in the Yemeni
society about the rights and freedoms.
the

in spreading
culture.

5. Contributing
technology

6.6دعــم ورعايــة املواهــب يف مختلــف مجــاالت اإلبــداع

7.7بنــاء شــراكات مســتدامة مــع املنظمــات املحليــة والدوليــة.

7. Building sustainable participation with
local and international organizations.

.
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Our Goals

6. Supporting and sponsoring the talents
in different fields of creative.

والتعريــف بهــم وتقديمهــم اىل املجتمــع .

t

املجاالت الفرعية للمنظمة:
•اإلستجابة اإلنسانية الطارئة
•لحوار والسالم
•الحقوق والحريات
•التعليم
•الصحة

Subfields:
•	 Urgent humanitarian response.
•	 Dialogue and peace.
•	 Rights and freedom.
•	 Education.
•	 Health.
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أين نعمل
متواجدون يف معظم محافظات الجمهورية.

Scope of work
Available at most of Yemen governorates.

t

الربامج واملشاريع

Programs and Projects

نمتلــك خــرات ســابقة يف إعــداد وتنفيــذ الربامــج
واملشــاريع ،حيــث ســبق لنــا تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع
والربامــج خــال الســنوات الســابقة ومنهــا :

We have professional experience in preparation
and implementation the programs and projects,
and we have already implemented a number of
projects and programs during the last years,
such as :

1
إقامــة دورة الحقــوق والحريــات بالشــراكة مــع مؤسســة بــادر
إقامة دورة الحقوق والحريات بالشراكة مع مؤسسة بادر
وبرعايــة برملــان الشــباب اليمنــي والــذي اســتمر ملــدة  8اايــام
وبحضــور  24متــدرب نفــذت يف الفــرة  19-11نوفمــر
.2017
Rights and freedoms course had achieved
from 11-19th Nov, 2017 in participation
with Bader corporation and sponsored by
Yemen Youth Parliament, presented by 24
trainees.

2
إقامــــة جلســة نقاشــية حــول حقــــوق املــرأة بالتعــاون
مــــع حكومــــة شــــباب اليمــــن املســــتقل وبحضــور 57
شــخص مــن منظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة و الناشــطني
واملهتمــن بقضايــا املــرأة ،والــــذي نفــــذ بتاريــــخ 17
نوفمــــر .2017

نطاق تواجدنا.
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A discussion session about women rights
on 17th Nov, 2017 in cooperation with
Independent Yemen Youth Government
and 57 persons of local civil society
organizations attended.
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إقامــــة نــدوة حــول القــرار  1325املــرأة عنصــر فاعــل
بالســــام بالتعــــاون مــــع منظمــــة تــــراس ومنظمــــة
يمــــن اي جــــي ومنظمــــة غــــدق ومبــــادرة ســــامح يف
بيــــت الســــام اليمنــــي ،وبحضــور  75مــن منظمــات
املجتمــع املدنــي املحليــة والدوليــة ومــن الجهــات الحكوميــة
واإلعالميــة والناشــطني واملهتمــن بقضايــا املــرأة بتاريــخ
بتاريــــخ  31اكتوبــــر .2017

إقامــة فعاليــات اليــوم العاملــي للمــرأة وعيــد األم ،بحضــور
مــا يقــارب  100شــخص ومشــاركة العديــد مــن املنظمــات
والجهــات اإلعالميــة  ،نفــذت نُفــذت يف 21مــارس
٢٠١٧م ،بالتعــاون مــع قطــاع املــرأة والطفــل بــوزارة
الثقافــة ومجموعــة مــن منظمــات املجتمــع املدنــي.

A symposium about “ the decision 1325,
the woman is a key factor of peace “ on
31th Oct,2017 in cooperation with TRAS
organization ,Yemen EG organization ,
Ghadaq organization , and Sameh initiative
in Bait Al-Salam Al-Yemeni. 75 persons
of local and international organizations,
government and media corporations , and
people who interested in women rights.

Implementing the international women day
and mother day event on 21 Mar, 2017 in
cooperation with the women and children
sector at ministry of culture and group of
civil society organization . 150 persons
attended.
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إقامــة العديــد مــن الــدورات املتنوعــة الخاصــة بتنميــة
األطفــال اإلبداعيــة بالتعــاون مــع مركــز ()GrowSkills
 ،و اســتهدفت مايقــارب  70طفــل ،ونفــذت مــن الفــرة 1
مايــو وحتــى  16أغســطس  2017والتــي تضمنــت دورات
يف (التفكــر اإلبداعــي ،فــن التحــدث مــع الجمهــور ،لغــة
الجســد ،الرســم  ،الخــط)

إقامــة فعاليــة خرييــة (ســأبدأ عامــي بخــر) خاصــة بمرضــى
الســرطان ،بحضــور مــا يقــارب  150شــخص ومشــاركة
العديــد مــن املنظمــات والجهــات اإلعالميــة  ،نفــذت نُفــذت
يف  ١ينايــر ،بالتعــاون مــع منظمــة غــدق والجامعــة العربيــة
للعلــوم والتقنيــة واملؤسســة الوطنيــة ملكافحــة الســرطان
٢٠١٧م.

Several courses in growing up creativity
skills of kids which included (creative
thinking , speaking in front of audience ,
body language ,drawing ,and calligraphy
) in cooperation with GrowSkills center
from 1st May – 16th Aug , 2017. 70 children
had been targeted.

”Charity event “I will start a new good life
for cancer patients in cooperation with
Ghadaq organization, Arab league for
science & technology , and the national
cancer foundation , which held on 1st Jan ,
2017.150 persons attended.
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7
حلقــة نقــاش حــول دور املنظمــات والشــباب يف االســتجابة
اإلنســانية ،وبمشــاركة اكثــر مــن عشــرين منظمــة ومبــادرة
 ،و بحضــور ممثلــن مــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة ووزارة
حقــوق اإلنســان  ،نُفــذت بتاريــخ  ٣١ديســمرب ٢٠١٦
بالتعــاون مــع املفوضيــة للتنميــة والحقــوق.

برنامــج ارادة قــادة ( ،)2،1اســتهدف  45شــخص مــن
القيــادات الشــبابية ،نفــذ نُفــذ يف  28ديســمرب- 2014
 1ينايــر ،2015ومــن  28فربايــر اىل  2مــارس ،2015
بالتعــاون مــع مؤسســة القيــادات الشــابة  YLDومنظمــة
شــباب . Today

Discussion seminar about the” role of
organization and youth in humanitarian
respond “ , in cooperation with development
& rights commission. It participated by
more than 20 organizations and initiatives,
and presented by social affairs office and
human rights ministry. It held on 31 Dec ,
2016.

)Implementing the “leadership will”(1,2
program in cooperation with YLD and Youth
Today organization. It targeted 45 persons
of youth leaders from 28th Dec ,2014 – 1st
Jan , 2015, and from 28th Feb – 2nd Mar ,
2015.
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مشــروع (أنــت املســتقبل) ،تقديــم الدعــم النفســي واملــادي
واملعنــوي لنــزالء دار األيتــام بمؤسســة الشــوكاني ،الــذي
يبلــغ عددهــم  140شــخص وتوعيــة مــا يقــارب 700
شــخص مــن فئــات املجتمــع لالهتمــام باإليتــام مــن خــال
إقامــة أربعــه مهرجانــات يف مختلــف الجامعــات واملعاهــد
والحدائــق ،للفــرة للفــرة مــن  ١٤فربايــر  ١٦ -يوليــو
٢٠١٦م ،بالتعــاون مــع مبــادرات( :إســناد شــباب ،غــداً
يبــدأ مــن اليــوم.)Youth Power ،
“You are the future” project by providing
psychological, material and moral support for the
)orphans in Alshawkani foundation (140 orphan
in cooperation with the initiatives ( Isnad Shabab
, Ghaden baybdea min alyoum, and youth power
).Also we spread the awareness to (700 persons) in
howtocareoforphansbyimplementing4carnivals
indifferentuniversities,institutes,andpublicparksIt
held on from 14th Feb – 16th Jul , 2016.
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مشــروع (حــق) ،مشــروع حــق ،اســتهدف  25إعالميــة
وإعالمــي مــن مختلــف املحافظــات علــى قانــون اإلجــراءات
الجزائيــة والصحافــة املتخصصــة وتخطيــط الحمــات
اإلعالميــة  ،نُفــذ هــذا املشــروع يف إبريــل  ٢٠١٢بالتعــاون
مــع منظمــة ســراج والصنــدوق الكنــدي للتنميــة ،وهــدف
إىل رفــع الوعــي القانونــي لــدى املواطــن اليمنــي بمــا يســهم
يف حمايتــه مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا.
Implementing “HAQ” project which about
raising up the law awareness to Yemeni
people to protect them of violations, in
cooperation with “ Seraj” organization
and the Canadian Development Fund. It
targeted about 25 media men and women
from different provinces in Yemen. It held
on April 2012.
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برنامــج (عبّــر لتؤثــر) بالتعــاون مــع جامعــة ديــا ويــر
األمريكيــة ومركــز الدراســات الدوليــة ،اســتهدف 25
ناشــطة وناشــط شــبابي علــى املهــارات الحياتيــة وحقــوق
اإلنســان وعمــل املدونــات وكتابــة املشــاريع وقــد اســتمر
التدريــب  15يومــا ،خــال الفــرة (يوليــو  -أغســطس)
٢٠١١م ،وهــدف إىل تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان لــدى
الشــباب اليمنــي.

إقامــة نــدوة بعنــوان (دور الشــباب يف تعزيــز الثوابــت
الوطنيــة) ٨ ،إبريــل ٢٠١٠م ،برعايــة املعهــد اليمنــي
لتنميــة الديمقراطيــة ومؤسســة (وطــن) لتعميــق الــوالء
الوطنــي.

The “ Express to influence” program which
about enhancement the human rights
culture for youth Yemeni , in cooperation
with Dilaware American University , and
International studies center. It targeted
about 25 male and female activists. It was
from Jul – Aug , 2011.

Holding a seminar entitled «The Role of
Youth in enhancement National Constants»,
sponsored by the Yemeni Institute for the
Development of Democracy and Watan
Foundation to deepen national loyalty , on
8th Apr , 2010 .
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مشــروع (نعــم أســتطيع ( Yes I Canالــذي نُفــذ يف ٣
نوفمــر ٢٠١١م ،بالتعــاون مــع الخارجيــة األمريكيــة،
اســتهدف تدريــب  23شــابة وشــاب يف مواضيــع مرتبطــة
بحقــوق اإلنســان كمــا تــم تنفيــذ يــوم مفتــوح لحقــوق
اإلنســان ،وهــدف إىل رفــع وعــي الشــباب حــول حقــوق
اإلنســان.

«الربنامــج التدريبــي لتعزيــز وتمكــن الشــباب للتخفيــف
مــن مشــكلة الــزواج املبكــر”
أســتهدف الربنامــج  30متدرب ـاً ومتدربــة مــن منطقــة بنــي
الحــارث للفــرة مــن  18-15نوفمــر 2009م  30 ,متدربـاً
ومتدربــة مــن منطقــة معــن بأمانــة العاصمة.للفــرة مــن
 24 – 20ديســمرب 2009م

“Yes I Can” project which about raising up
the awareness of Yemen Youth in human
rights, in cooperation with American
Foreign office. It targeted about 23 youths
(males and females). It held on 3rd Nov ,
2011.

Training program for enhance and enable
youth to decrease the problems of the early
wedding which targeted 30 trainees ( males
, females) from “Bani Al-Harth” zone held on
15 – 18 Nov 2009 and “Maeen” zone held on
20 – 24 , Dec 2009 .
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املشــاركة يف فعاليــات اليــوم العاملــي للمــرأة  8مــارس
 2017ومهرجــان الكتــاب الــذي اقيمــت يف مكتبــة خالــد
ابــن الوليــد خــال شــهر مــارس . 2017

املشــاركة يف دورة تعريفيــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني ،يــوم
 ١٩ديســمرب ٢٠١٦م ،يف مقــر  Ochoaبصنعــاء برعايــة
منظمــة كــر.

Participate in the international women
day on 8 Mar 2017 and the book festival in
“Khaled Ibn Alwaleed” bookshop on March
2017.

Participation in an introductory course
on international humanitarian law, on
19 December 2016, at Ochoa, Sana’a,
sponsored by CARE .

3
املشــاركة يف ورشــة حمايــة الطفــل الســعيد بأمانــة
العاصمــة بتاريــخ .2016/11/27

Participation in the Happy Child Protection
Workshop in Amman 27/11/2016.
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6
املشــاركة يف دورة تدريبيــة حــول (الدمج يف العمــل اإلغاثي
»Handicap International « اإلنســاني) مــع منظمــة
.م بصنعاء٢٠١٦  فربايــر١٦  يف،هانــد كاب إنرتناشــيونال

املشــاركة بربنامــج العــودة اىل املدرســة الــذي نظمتــه
2016 العديــد مــن املنظمــات املحليــة والدوليــة لعــام

Participation in a training course on
“Integration in humanitarian relief work”
with Handicap International, Handicap
International, on 16 February 2016 in
Sana’a.

Participation in the return to school
program that organized by many local and
international organizations for 2016.

7
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 الــذي نظمــه برنامــج،املشــاركة يف اليــوم العاملــي للشــباب
 يف نــادي ضبــاط الشــرطة،متطوعــي األمــم املتحــدة
.م٢٠١٣  ســبتمرب٨ ،بصنعــاء

 واليــوم،املشــاركة يف فعاليــات اليــوم العاملــي للكتــاب
العاملــي للحقــوق الفكريــة يف وزارة الثقافــة بصنعــاء خــال
.م٢٠١٦  أبريــل٢٦ - ٢٣ الفــرة

Participation in the World Youth Day, that
organized by UNV, at the Police Officers
Club in Sana’a, 8 September 2013.

Participation in the World Book Day and
the World Intellectual Property Day at the
Ministry of Culture, Sana’a, April 23-26,
2016.
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حصــل املنتــدى علــى شــهادة أفضــل مبــادرة شــبابية يف
أمانــة العاصمــة للعــام 2011م ،بعــد مشــاركته يف
الربنامــج التدريبــي الــذي نفذتــه مؤسســة تنميــة القيــادات
الشــابة»:تعزيز شــبكة خريجــي املبــادرة االمريكيــة الشــرق
اوســطية  MEPIيف اليمــن كدعــاة لإلصــاح املجتمعــي مــن
خــال بنــاء قــدرات املبــادرات الشــبابية» ابريــل 2011م.

The forum obtained a certificate as the best
youth initiative in the capital city in 2011 ,
)and it’s under the training program(MEPI
which implemented by YLDF.

9
متطوعــي األمــم املتحــدة وبرنامــج األمــم املتحــدة االنمائــي
يف اليمــن تحــت شــعار (غريعاملــك)  13اغســطس 2011

Contact Information

Address: Republic of Yemen - Sana›a - Hadda Street - in front of Al-Kumaim Mall
Tel: 967 01 512966
Mobile : 967 775 555 046
Whatsapp : + 967 775 555 046
Email: Info@CreativeTD-ye.org
web : www.Creativetd-ye.org
Facebook: https://www.facebook.com/WeAreAlll/

Participation in the World Youth Day, that
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