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شكر وتقدیر 

یطیب للبرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة أن یعبر عن خالص شكره وتقدیره لفریق البحث المعین من 
قبل وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشباب والریاضة والبنك الدولي وھم :   عبدالفتاح إسماعیل، أحالم 
فؤاد، إبتھاج الشـــرفي، عماد المعبري، غزه محمد، ھیثم مقبل، ھالھ عبدالقوي، سامي العبسي وعبدالرحمن 
الشرجبي. كما نود أیضًا أن نشكر ممثلي الشباب المنسقین من جمیع المحافظات. إننا نقدر تقدیرًا عالیًا عملھم 
والتزامھم في المیدان كما أننا ال ننســـى االعتراف بجھودھم في تســـھیل تواصلنا مع المنظمات الشبابیة في 

جمیع المحافظات حیث لم یكن من الممكن تنفیذ ھذا البحث لوال دعمھم لنا. 

كما یطیب لنا أن نشـــكر من صمیم قلوبنا زمالئنا من وزارة الصحة العامة والســـكان لدعمھم القوي وعلى 
األخص د. جمیلة الراعبي، وكیلة الوزارة لقطاع السكان، د. أنھار عبدالوارث، مسئولة إدارة الشباب بقطاع 

السكان، والدكتور علي المضواحي مدیر عام صحة األسرة بقطاع الرعایة الصحیة األولیة. 

وفـــي إطار البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة نقدم جزیل شـــكرنا لجمیع الذین ســـاھموا في إعداد 
الخریطة والتقریر وعلى األخص نشكر منھم: 

• د. إیفا تسكان، المنسقة السابقة للبرنامج، والتي روجت بقوة لفكرة رسم الخریطة وقامت بصیاغة التصمیم 
األصلي للدراسة 

• د. محمد بن عفیف، المساعد الفني، لقیامھ بإعداد واإلشراف على العمل المیداني ودعم الفریق أثناء عملیة 
البحث

• أ. ماجدلینا كلوس لقیادتھا لعملیة رسم الخریطة كباحثة رئیسیة

• د. مارتین كاده إلرشاداتھ الفنیة في إعداد منھجیة البحث وتحلیل البیانات 

• د. ریجینا مایر، منسقة البرنامج الحالیة لنصائحھا اإلستراتیجیة حول إعداد ھذا التقریر 

• أ. صفیة اإلریاني، مدیرة مكون الشـــباب والتثقیف الصحي، لدعمھا في كتابة التقریر وللتنســـیق الكلي من 
أجل إنتاج ھذا التقریر 

• د. جمال بعثر لدعمھ في عملیھ إدخال البیانات 

• أ.سھى السقاف لدعمھا في ترجمة التقریر وجمیع من ساھم في ھذه الدراسة.
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مقدمة  :

یعتبر تحســین الصحة ھو الســبب الرئیسي وراء نشوء أي نظام صحي، و مما ال شك فیھ أن تحسین الصحة ھو الھدف األول 
والغایة التي یسعى النظام الصحي إلى توفیره لكل الفئات .

انھ لمن دواعي ســروري وامتناني أن تضع وزارة الصحة العامة والســكان –ممثلة بقطاع الســكان- ھذه الدراســة التقییمیة 
لعنصر ھام في بیئة وتشكیلة المجتمع ، أال وھي “ الشباب “ حاضر الیوم وأمل المستقبل.

إن قیادتنا السیاسیة بزعامة فخامة األخ/ علي عبداهللا صالح-رئیس الجمھوریة- حفظھ اهللا، وتوجیھات حكومتنا الرشیدة تولیان 
قضایــا الشــباب واحتیاجاتھم أھمیة ورعایة خاصة تمكنھم من المشــاركة الفاعلة في الحیــاة األقتصادیة واإلجتماعیة وصنع 

مستقبلھم.

تكمن أھمیة ھذه الدراســة بنتائجھا الھادفة إلى تغییر الســلوكیات وتعزیز المشــاركة المجتمعیة لدى فئة الشــباب، وھذه الفئة 
معرضة بشكل خاص للمشاكل السكانیة.

إن فئة الشــباب شــریحة خاصة یجب إعطائھا اھتماًم خاصًا من الناحیة اإلجتماعیة والصحیة والتربویة والتنمویة. ولذلك فقد 
أصبحت الحاجة ماســة للبیانات والمعلومات المتعلقة بالشــباب لتمكینھم من معرفة واقعھم، ووضع المعالجات لحل الكثیر من 
ھمومھم ومشــاكلھم والتخطیط المســتقبلي المبني على رؤیة واضحة، بإعتبار الشــباب الفئة األكثر أولویة وحاجة إلى اھتمام 

خاص، ولذلك البد من تأمین حقوق وطموحات الشباب حول مجمل قضایاھم وسیر حیاتھم.

إن ھــذه الدراســة التي أعدت من قبل وزارة الصحة العامة والســكان – ممثلة بقطاع الســكان- بالتعــاون مع البرنامج الیمني 
األلماني للصحة اإلنجابیة والمنظمات الشــبابیة، عملت على توفیر معلومات حول المنظمات الشــبابیة وأنشطتھا وإحتیاجاتھا 
وتطلعھا المســتقبلیة، وكذلك دور الشــباب في جوانب التوعیة والمشــاركة المجتمعیة والسیاسیة والكثیر من القضایا التي تھم 

شبابنا، باعتبارھم ھم الشركاء أساسیون في التنمیة حاضرًا وكل التنمیة مستقبًال.

أمل أن تكون ھذه الدراسة خیر رافد بالبیانات والمعلومات لتمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة التي تعود بالنفع 
وخدمة الشباب وقضایاھم وللتخفیف مما یعانیھ الشباب في مجتمعنا الیمني.

وال یســعني في األخیر إال أن أتوجھ بالشــكر الجزیل لكل من أسھم في ھذه الدراسة، سائًال المولى عز وجل أن یوفقنا لمل فیھ 
خیر وصحة شبابنا.

ا.د. عبدالكریم یحیى راصع

وزیر الصحة العامة والسكان 
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یواجــــھ المجتمــــع الیمني حالیًا تحدي توفیر فرص التنمیة والمســــتقبل األفضل ألكبر جیل من الشــــباب في تاریخ الیمن. إن 
الشباب ھم العمود الفقري للسكان وھم مصدر الحیویة. ولذلك یمثل الشباب المستقبل الفكري والجسدي باإلضافة إلى اإلبداع 
والحیویة لتحقیق أھداف وتطلعات الشعب. ولھذا یجب أن ینظر إلى الشباب كھدف وكشریك في التنمیة االجتماعیة ویجب أن 
یتم التأكید دائمًا على نقاط القوة واآلفاق المستقبلیة لھم ولیس مشاكلھم. ولذلك من المھم جدًا أن نقدم لھؤالء الشباب الخدمات 

المطلوبة من أجل أن نمكنھم من ترجمة أحالمھم وأمانیھم إلى واقع ملموس. 

یحتاج الشباب إلى: 

• الوصول إلى المعلومات الدقیقة في الوقت المناسب 

• اإلرشاد حول بناء مھاراتھم الحیاتیة لحمایة وتأمین صحتھم 

• المشــــورة والصحة والتعلیم والخدمات االجتماعیة والخدمات األخرى المالئمة للشباب واالستغالل المناسب 
ألوقات فراغھم 

• البیئة اآلمنة والمنتجة 

• الشراكات القویة مع الكبار الداعمین لھم 

وبالمقابل سیؤدي ذلك إلى رفاھیة وتطور المجتمع والشعب. 

لقد تم تنفیذ عملیة رســــم الخریطة الشــــبابیة كنقطة بدء لعمل مسح شامل لجمیع المنظمات الشبابیة النشطة في الیمن كأساس 
للتشبیك فیما بینھا باإلضافة إلى الترویج للشراكات مع الجھات الحكومیة والدولیة. لقد تم تنفیذ ھذه الدراسة من قبل البرنامج 
الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة في إطار اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة والشباب (2006 - 2015) واإلستراتیجیة الوطنیة 

للصحة اإلنجابیة (2006 - 2015). 

وبھذه المناســــبة یطیب لوزارة الصحة العامة والســــكان أن تعبر عن شكرھا وتقدیرھا للجھود التي بذلت إلخراج ھذا العمل 
ونشــــكر كل من ســــاھم فیھ كما نتمنى أن یحقق ھذا العمل األھداف المرجوة منھ وعلى األخص أن تتلقى منظمات الشــــباب 

الدعم المناسب من جمیع الشركاء والجھات العاملة في الیمن مع وألجل الشباب. 

د. ریجینا مایر

منسقة البرنامج 
البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة

د. جمیلة الراعبي 

وكیلة الوزارة لقطاع السكان
وزارة الصحة العامة والسكان 
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    یمثل الشباب النسبة األكبر للسكان في الیمن وفي نفس الوقت یمثلون أیضًا مستقبل الیمن. الن الشباب ھم 
نصف الحاضر وكل المستقبل فإذا اھتممنا بالشباب فنحن نصنع مستقبل أكثر إشراقًا.

وبالرغم من أن ھناك جھود قد بذلت من قبل الحكومة لتمكین الشـــباب ومشاركتھم في مختلف مناحي الحیاة 
إال أن ھناك حاجة اكبر لوجود بیئة مجتمعیة وحكومیة للشباب لتمكینھم من تطویر مھاراتھم وقدراتھم ولعب 

دور أكثر فاعلیة في تطور الیمن وتحقیق أھداف التنمیة.

إننا في وزارة الشـــباب والریاضة لســـعیدین جدًا لقیام البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة بتنفیذ ھذه 
الخریطة للمنظمات الشـــبابیة النشـــطة حالیًا في الیمن، حیـــث ونحن نعتبر أن ھذه الخریطة أداة الســـتقاء 

المعلومات المتعلقة بالمنظمات الشبابیة في الیمن وقدراتھا واحتیاجاتھا وتطلعاتھا.

كما انھ ســـیھم في كیفیة دعم ھذه المنظمات الشـــبابیة من قبل الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة مما سیؤدي 
إلى تعزیز دور ھذه المنظمات في المشاركة الفاعلة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وبالنتیجة 

فستترجم مشاركتھا إلى نجاحات على صعید التنمیة والتقدم.

وكم ھو جمیل آن یشـــارك في ھذا الجھد الرائع مجموعة من الشـــباب الممیز من أعضاء اللجنة االستشاریة 
للطفولة والشباب.

وأود ھنا آن اشـــكر كل من ساھم في إنتاج ھذا الدلیل الممیز متمنیا للجمیع آن یستفیدوا من ھذا الجھد الرائع 
في الخطط التنمویة المســـتقبلیة وترجمة ذلك إلى دعم متزاید للمنظمات الشـــبابیة ومختلف أنشطتھا والرفع 

بالشباب وإعطائھم المكانة التي یستحقونھا للمشاركة في عملیة البناء والتقدم.

معمر مطھر االریاني

وكیل أول وزارة الشباب والریاضة
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ملخص :

الھدف األساسي من ھذا البحث ھو تحلیل الوضع الحالي للمنظمات الشبابیة في الیمن و تحدید مواقعھا و تقییم كفاءاتھا إضافة 
إلى إعداد دلیل بالجھات الداعمة للشباب . یقدم ھذا البحث للقطاع الحكومي والقطاع الخاص و المنظمات الدولیة معلومات 
یمكن استخدامھا لدعم أكبر لبناء القدرات و التدریب و كذلك مشاریع دعم المنظمات الشبابیة. بإمكان منظمات الشباب نفسھا 

أن تستخدم معلومات التواصل لبحث احتماالت التعاون؟  
تتناول الدراسة تحلیل المواضیع األساسیة التالیة : 

1. أنواع المنظمات الشبابیة 
2. قدرة المنظمات على تنفیذ األنشطة و تكوین أثر ایجابي.

3. مشاركة الشباب في التخطیط و اتخاذ القرار في إطار المنظمات .

4. التأثیر: مستوى الدعم المقدم من قبل المؤثرین أفرادًا و مؤسسات.
5. التناغم مع المحور 4 لإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب، فیما یتعلق بالصحة اإلنجابیة. 

6. أحالم و احتیاجات المنظمات الشبابیة .

نفــــذ البحــــث البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة بالتعاون مع وزارة الشــــباب و الریاضــــة ووزارة الصحة العامة و 
السكان.

قــــام فریق البحث بإجــــراء مقابالت مع قادة المنظمات و إجــــراء نقاش مجموعات مع أعضاء المنظمات الشــــبابیة في كل 
المحافظات.

 خالل تمرین الخارطة  تم تقییم 301 منظمة شبابیة في أنحاء الیمن و تم تصنیف 166 منھا كمنظمات شبابیة أدرجت في 
تقریــــر الخارطة ھذا . تم ھذا التصنیف بناًء علــــى 3 معاییر بحیث یجب أن ینطبق على كل منظمة معیار واحد على األقل 

من ھذه المعاییر الثالثة.

تبین النتائج أن ھناك طاقات كامنة عالیة في الشــــباب النشــــط في الیمن و لكنھم عادة ما یفتقرون إلى االحتیاجات األساســــیة 
مثل المكان و التجھیزات و المھارات. یحتاج األعضاء الشــــباب في منظماتھم إلى دعم في مجال بناء القدرات لتمكینھم من 
تحمل مسؤولیة أكبر و كذلك المشاركة في التخطیط و اتخاذ القرار. تحتاج المنظمات األصغر بشكل خاص و تلك المنظمات 
فــــي المناطــــق الریفیة إلى دعم مادي و معنوي من الحكومة و المانحین و المجتمع. كما ینبغي إعطاء اھتمام أكبر للفتیات و 
منظماتھن . ومن الضروري كذلك تحسین التنسیق بین المنظمات الشبابیة من جھة و المنظمات الشبابیة و الجھات الوطنیة 

و الدولیة من جھة أخرى.

البرنامج الیمني- االلماني للصحھ االنجابیھ نفذ  ودعم ھذه الدراسھ من تجارب مشابھھ نفذت في مصر,كامرون,ھاندورس
  ( تمویل من الصندوق االئتماني - البنك الدولي)
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ب. نبذة :

ب. 1 األھداف
بالرغم من أن العمل مع الشباب و من أجلھم أصبح محط اھتمام الحكومة و العدید من المنظمات الدولیة التي تعمل في الیمن 
بما فیھا التعاون الفني األلماني ، إال أنھ حتى اآلن ال توجد منھجیة منظمة لتطویر القدرات و المشــــاركة الحقیقیة . و یرجع 
البعض من ھذه األسباب إلى عدم وجود رؤیة واضحة للمنظمات الشبابیة في الیمن أو تقدیر لقدراتھا باإلضافة إلى االفتقار 
إلى البیانات عن التمویل الفعلي و فرصھ ، و عدم كفایة التدریب و الدعم الفني المقدم للشــــباب. نتیجة لذلك، ال یوجد تنسیق 
لألنشــــطة الشــــبابیة و ال یوجد نظام للرقابة و التقییم إضافة إلى أن الرؤیة غیر واضحة لتحدید من ھي المنظمات الشــــبابیة 
النشطة و من الذي یجب أن یستفید من الدعم. و بناًء على ذلك، فقد نصت اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب ( 2006-
2015)1 على أن یتم تنفیذ تحلیل للوضع الحالي لتحســــین المعلومات عن أنشــــطة الشــــباب الحالیة والطموحات المستقبلیة 
للمنظمات الشــــبابیة . و یمثــــل تمرین الخارطة الذي تم ذكره في ھذا التقریر أحد عناصر ھــــذا التحلیل وقد تم تنفیذ تمرین 

الخارطة ضمن سیاق الخطة اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب  (2006-2015) في إطار خطة العمل الوطنیة. 

قام بتنفیذ تمرین الخارطة البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة بالتعاون مع وزارة الشباب و الریاضة ووزارة الصحة 
العامة و السكان.

یحتوي تمرین الخارطة على التالي :
• تحدید أماكن المنظمات 
• تقییم قدرات المنظمات 

•  الجھات الوطنیة و الدولیة الداعمة للشباب في الیمن و احتماالت التمویل 

و فــــي حین سیســــتفید البرنامج الیمني األلمانــــي للصحة اإلنجابیة من النتائج في تطویر إجــــراءات مرتكزة على الصحة و 
المھارات الحیاتیة ضمن إطار مھامھ ، من المتوقع أن تســــتخدم وزارة الشباب و الریاضة ووزارة الصحة العامة و السكان 
و القطاع الخاص ھذه النتائج لتوجیھ دعم أكبر لتطویر القدرات و تقدیم التدریب و المشــــاریع الداعمة .  من المتوقع كذلك 
أن تســــتفید المنظمات المانحة الموجودة في الیمن من النتائج في التصمیم لمشــــاریع تنمیة أكثر و  في تمویل أنشطة الشباب. 

إضافة إلى ذلك ، یتوقع أن تعزز نتائج ھذه الدراسة التنسیق و التناغم بین كل الجھات. 

و تماشــــیًا مع ھذا الھدف ، تھدف الدراســــة إلى أن تضم كل المنظمات التي تعمل مع و للشــــباب و لیس فقط المنظمات التي 
تتعامل بشكل مباشر مع القضایا الصحیة . باإلضافة إلى ذلك ، فإن من الفوائد المباشرة لھذا الدلیل الشامل اختیار المنظمات 

التي تعتبر مناسبة لقیادة تطور الشباب في الیمن. 

تواجھ الیمن الكثیر من التحدیات بما فیھا النمو السكاني المرتفع ووجود فئة شباب كبیرة غیر مسبوقة. و مع ذلك من الممكن 

1 اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب 2006-2015 (مسودة) ، البرنامج الوطني للطفولة و الشباب الیمني 2006  
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أن تتحول ھذه التحدیات إلى فرص إذا ما تم توجیھ و استغالل الموارد بشكل مترابط نحو برامج تطویر الشباب مع مواكبة 
جھود التنمیة الوطنیة في اطار اإلســــتراتیجیة الوطنیة للســــكان . كما أن تنفیذ البرامج یجب أن یتم بطریقة منظمة و بإشراك 

كل المعنیین  في تنفیذ برامج الشباب. 

ب. 2 خلفیة 

ب.1.2 التحدیات السكانیة 

إن إقلیم دول الشــــرق األوســــط و شمال إفریقیا بما فیھا الیمن یمر بمرحلة انتقال سكانیة تتمیز بـ " العدد الكبیر من الشباب" 
– حیث أن 21% من الســــكان تتراوح أعمارھم بین 15 – 24 ســــنة ، و تعرف ھذه الفئة العمریة بالشباب بینما 47ّ%من 
الســــكان ھم تحت 14 سنة2 . یبلغ العدد الحالي للشــــباب في اإلقلیم حوالي 95 ملیون وفقا لتقدیرات العام 2005م. و على 
الرغــــم من أن نســــبة الوفیات في اإلقلیم قد بدأت في االنخفاض في القــــرن الماضي، إال أن معدل الخصوبة ال یزال مرتفعا 
إلى حد ما. حالیا، یبلغ متوسط معدل النمو السكاني سنویا في اإلقلیم حوالي 2% و ھو ال یزال أعلى من المتوسط العالمي و 
في الیمن یبلغ معدل النموز02 .3% و ھو مرتفع عن المعدل المذكور. و من المتوقع في العقدین القادمین أن یشــــھد معدل 
السكان الشباب النمو األسرع في بعض دول اإلقلیم بما فیھا الیمن و العراق و فلسطین، حیث معدالت الخصوبة ھي األعلى 

في اإلقلیم. و في الیمن، یقدر معدل الخصوبة بـ6.2  والدة لكل امرأة . 

غیــــر أن بعض دول اإلقلیم مثل إیران و لبنان و اإلمارات العربیة المتحدة حققت معدل خصوبة منخفض یقدر بـ 2.5 طفل 
لكل امرأة، و من المتوقع أن ینخفض بشــــكل أكثر.  و لمتابعة ھذا الطریق، فإن دول اإلقلیم بحاجة إلى تكییف مؤسســــاتھا 
االقتصادیة و االجتماعیة و السیاســــیة مع التغیرات الســــكانیة و االحتیاجات المتغیرة للشــــباب وعلى المؤسسات التعلیمیة 
استیعاب النمو السریع للطالب و أسواق العمل التي تحتاج إلى التوسع لتوفیر وظائف إضافیة ، و كذلك فإن النظام الصحي 
بحاجــــة إلى التكیف مع احتیاجات الشــــباب3 . في الیمن ، ستســــتمر ھذه الفئة العمریة في التأثیر علــــى التنمیة االجتماعیة 
االقتصادیة و ستتطلب الكثیر من االھتمام و االلتزام من جانب الحكومة، إلى جانب الحاجة للمزید من االستثمار في الشباب 
فــــي تقدیم خدمات صحیة ذات جودة ( في الرعایة الصحیة األولیة بما بشــــمل الصحة اإلنجابیة و تعزیز الصحة و التثقیف 

الصحي ) و كذلك إلى توسیع البرامج التعلیمیة و ضمان توفیر وظائف إضافیة. 

ب. 2. 2 الصحة اإلنجابیة 

وفقًا لتقریر التنمیة الدولي  لعام 2006 فقد تغیر االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشــــباب في الشــــرق األوسط بشكل 
كبیــــر. في الماضي، كان االنتقال یحدث بشــــكل مفاجئ عن طریق الزواج و الحمل المبكریــــن4 أما الیوم فإن فترة االنتقال  

2  المرجع السكاني – البیرو 2007 : الشباب في الشرق األوسط و شمال افریقیا : تحدي سكاني أم فرصة ؟

3  األمم المتحدة 2007: تقریر شباب العالم  

4 المرجع السكاني – البیرو 2007 : الصحة الجنسیة و اإلنجابیة للشباب في الشرق األوسط و شمال افریقیا
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طالت بسبب قضاء الفتیات واألوالد لسنوات أكثر في المدرسة و بسبب تأخیر الزواج. قد تكون ھذه الفترة الدراسیة الطویلة 
للشباب مفیدة في حال حصولھم على معلومات عن الصحة اإلنجابیة، بینما االفتقار إلى المعلومات و الوعي قد یعرضھم إلى 
مخاطر الحمل غیر المرغوب فیھ و األمراض المنقولة جنســــیًا بما فیھا فیروس نقص المناعة. باإلضافة إلى ذلك، قد تقود 
المعلومات غیر الوافیة الشباب إلى سلوكیات غیر صحیة مثل التدخین و تناول القات و غیرھا. لذلك، من المھم جدًا للشباب 
الحصول على المعلومات الصحیحة و في الوقت المناســــب. و تبین العدید من الدراســــات أن المخاطر المرتبطة بالعالقات 
الجنسیة بین الشباب ترتفع بسبب عدم وجود أو عدم كفایة خدمات الصحة اإلنجابیة المقدمة بما فیھا المعلومات. و في بعض 
البلدان، ال تزال تعتبر المعلومات عن المواضیع الجنســــیة و خدمات الصحة اإلنجابیة عیبًا حیث یعتقد أن توفیر المعلومات 
عن ھذه القضایا یشــــجع المراھقین على إقامة عالقات قبل الزواج. و لكن دلیال جدیدًا من بعض دول إقلیم الشــــرق األوسط 
و شمال إفریقیا یوضح أن الشباب ال یعتقدون أن المعرفة عن برامج الصحة اإلنجابیة و األمراض المنقولة جنسیًا و الحمل 
ســــتقود إلى عالقات قبل الزواج. بل على العكس، المعلومات المحدودة عن األمراض المنقولة جنسیًا ووسائل تنظیم األسرة 
تعرض الشــــباب لتھدید كبیر.  إن البرامج التي تقدم مثل ھذه المعلومات ســــتفید الشباب في اتخاذ قرارات مبنیة بشكل أكبر 

على المعرفة فیما یخص الزواج و الحمل. 

و حتى في دول اإلقلیم التي حققت تقدمًا فیما یخص تقدیم ھذه المعلومات و خدمات للشباب، ال تزال ھناك بعض التحدیات في 
تنفیذ مثل ھذه البرامج .و أحد األسباب ھو عدم وجود تنسیق بین الجھات و بین المنظمات غیر الحكومیة و القطاع الخاص 
. كما یجب أن تلعب المنظمات الشــــبابیة بالتحدید دورًا ھاما جدًا في الوصول للشــــباب و تقدیم مثل ھذه البرامج و الخدمات. 
إن قلة توافر البیانات عن األمراض المنقولة جنسیًا بین الشباب و بین السكان بشكل عام تشكل أحدى ھذه التحدیات و بسبب 

ذلك یقل االھتمام برفع الوعي و الوقایة بین الشباب. 

و تدرك الیمن أن االستثمار في األطفال و الشباب سیحقق فوائد فوریة للبالد ، و تم اإلعالن بشكل واضح عن ھذا االلتزام 
في اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب . الیمن ھي الدولة األولى في إقلیم دول الشرق األوسط و شمال إفریقیا التي تبنت 
إطار دورة الحیاة كأســــاس لإلستراتیجیة الوطنیة و التي تركز على المراحل الھامة في دورة حیاة الفرد و اختیار التدخالت 
ذات األولویة نحو المراحل الھامة في الحیاة بھدف تحقیق تأثیرات إیجابیة .  إن دورة الحیاة بین عمر 15 – 24 سنة تشكل 
اھتماما خاصا في منھجیة تطویر القدرات التي أعد تصورھا البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة . باإلضافة إلى ذلك 
، تم تأكید التزام الیمن من خالل تبني استراتیجیات وسیاسات وطنیة أخرى تتعلق بقضایا الشباب و الصحة اإلنجابیة،  مثل 
اإلستراتیجیة الوطنیة لتمكین المرأة و اإلستراتیجیة الوطنیة للصحة اإلنجابیة و تنظیم األسرة ، و التي ترتبط أیضًا بالشباب 
ویعمل البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة بشــــكل متناغم مع ھذه اإلســــتراتجیات فیما یرتبط بمجال الصحة اإلنجابیة 
و یدعم البرنامج وزارة الصحة العامة و الســــكان في تحسین مستدام لجودة خدمات الصحة اإلنجابیة كما یعمل على تطویر 
إســــتراتیجیة عامة للقطاع حدیثة و عملیة و منھجیة مرتكزة على الحقوق إلى جانب  التأكید على مشــــاركة الشباب و األسر 
المقیمة في الریف. بالنسبة للمرحلة الحالیة من تنفیذ البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة ( نوفمبر 2007 – 2010) 

فإنھا ستؤكد على االحتیاجات المحددة للشباب فیما یتعلق بالصحة اإلنجابیة و الحقوق. 
  



تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية ١٣

ب. 3 سؤال البحث األساسي
بناًء على الخلفیة و ھدف البحث المحدد في الفصول الســــابقة من ھذا التقریر ، فإن ســــؤال البحث األساسي لتمرین الخارط 

ھو :

ما ھي المنظمات التي تعمل مع الشباب و لھم في الیمن، ما ھي كفاءاتھا 
في تنفیذ أنشطة الشباب بما یتماشى مع اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة 

والشباب ، في إطار دورة الحیاة للفئة العمریة 15 – 24 عاما و ما ھي 
إجراءات الدعم المطلوبة ؟

ب. 4 فریق البحث 
فكرة البحث و المفھوم : د. إیفا تیسكان

الباحـــث الرئیســـي:       ماجدلینــــا كلوس ( المؤسســــة األلمانیة للتنمیــــة/ البرنامج الیمنــــي األلماني للصحة 
اإلنجابیة)

المشرف :               د. محمد بن عفیف (البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة)
المستشار الفني:      عبد الرحمن الشرجبي

فریق البحث :
• عبد الفتاح اسماعیل ( مرشح من وزارة الشباب و الریاضة )·
• أحالم فؤاد الحمادي ( مرشحة من وزارة الشباب و الریاضة ).

• غزة محمد عبده العریقي ( مرشحة من وزارة الشباب و الریاضة).
• عماد المعبري ( مرشح من البنك الدولي)·

• ھیثم مقبل المودي ( مرشح من البنك الدولي) ·
• سامي العبسي ( مرشح من البنك الدولي )·

• ھالة عبد القوي ( مرشحة من وزارة الصحة العامة و السكان)·
• إبتھاج الشریف ( مرشحة من وزارة الصحة العامة و السكان)

اإلشراف على إدخال البیانات :
 د. جمال بعثر ( البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة)

الدعم الفني : 
•  أ. صفیة اإلریاني ( التعاون الفني األلماني – البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة)· 

•   د. ریجیني مایر ( التعاون الفني األلماني – البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة)· 
• د. مارتن كادا ( التعاون الفني األلماني – البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة).
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جـ . طریقة البحث : 

یركــــز ھذا الفصل على أســــلوب البحث و المواضیــــع و القضایا التي تم التعامل معھا أثنــــاء تمرین الخارطة باإلضافة إلى 
المنھجیة التي تم اختیارھا. یركز تحلیل المنظمات الشبابیة في الیمن على عدد من المواضیع األساسیة التي تضاف إلى النبذة 
المختصرة لكل منظمة على حدة. یقدم الجزء األول من ھذا الفصل تعریفات واضحة للمواضیع األساســــیة بینما یقدم الجزء 

الثاني منھ األدوات التي استخدمھا الباحثون.  

جـ. 1 التعریفات و المواضیع األساسیة 

كما ذكر في المقدمة فإن المستھدفین من تمرین الخارطة ھم المنظمات الشبابیة في الیمن. و ألن المنظمات غیر الحكومیة و 
منظمات المجتمع المدني في الیمن متعددة األوجھ، فقد كان من الصعب تحدید المنظمات التي تعتبر منظمات شبابیة و التي 
ال تعتبر كذلك فكان المتطلب األول للمنظمة لیتم إدراجھا في تمرین الخارطة أن یكون عدد أعضائھا 30 عضوًا على األقل 
. و للتمییز بین المنظمات التي تتعامل بشكل أساسي مع الشباب و تلك التي ال تتعلق بالشباب، تم تحدید عدد من المعاییر و 

كانت نقطة البدایة لوضع ھذه المعاییر ھي المعاییر األربعة التي استخدمھا فریق الخارطة في مصر . 5
ووفــــق التجربة المصریة یجب أن یتوفر فــــي المنظمة على األقل اثنین من المعاییر األربعــــة التالیة لیتم تصنیفھا كمنظمة 

شبابیة:
1. عدد الشباب في مجلس المنظمة یتعدى %60 .

2. البرامج و الخدمات التي تقدمھا المنظمة موجھة بشكل مباشر نحو الشباب و األطفال.
3. عدد الموظفین الذین تقل أعمارھم عن 35 عاما یتجاوز %70 .

4. تعتمد المنظمة على المتطوعین الشباب في التخطیط و تنفیذ األنشطة. 

و مع ذلك ، و من خالل العمل المیداني ، اتضحت خصائص المنظمات الشــــبابیة في الیمن مما تطلب تعدیل المعاییر وفق 
اآلتي: 

- معظــــم المنظمات الشــــبابیة في الیمن تتكون من المتطوعیــــن، بینما الموظفین الذیــــن یتقاضون أجورًا أقل 
بكثیر.

- الكثیر من المنظمات تستھدف الشباب بشكل أساسي، و لكنھا تتكون بصورة رئیسیة من الكبار. 
- الكثیر من المنظمات تســــتھدف المجتمع بشــــكل عام ، و لكنھا تعتمد بشــــكل كبیر على المتطوعین الشــــباب 

النشطین لتنفیذ أنشطتھا .
- إضافة إلى ذلك و بعكس الوضع في مصر، لیســــت كل المنظمات في الیمن منظمات غیر حكومیة حیث أن 

بعضھا مدعومة بشكل كبیر من الحكومة. 

5 الروبي، سمراء ، حلمي ، رفاعي 2007: خارطة المنظمات الشبابیة الغیر حكومیة ، مجموعات الشباب الغیر رسمیة و المانحین المرتبطین بالشباب 
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و لذلك ، فقد تم تعدیل المعاییر و تم توســــیع االختیار لیشــــمل كل المنظمات التي یتوافر فیھا على األقل واحد من المعاییر 
الثالثة التالیة : 

I. نسبة الشباب في مجلس المنظمة 60 % على األقل.
II.نسبة الشباب بین األعضاء النشطین 60% على األقل.

III.البرامج / الخدمات التي تقدمھا المنظمة موجھة بشكل أساسي نحو الشباب. 

جـ. 1. 2 القدرة
فــــي ھذا البحث، یتم تعریف قدرة المنظمة على أنھا القابلیة إلحداث تغییر ایجابي في الوضع الحالي لمنظمات الشــــباب في 
الیمن و ذلك لتحقیق النتائج و األھداف .كما أن أداة القیاس التي تم اســــتخدامھا في تقییم قدرة منظمات الشــــباب تعتمد على 
مفھوم التعاون الفني األلماني " القدرة تعمل " و التي تحدد "خمســــة  عوامل للنجاح" و ھي أساســــیة لفاعلیة و تأثیر المنظمة 

و ھي كالتالي: 
1 - توجھ استراتیجي واضح و معقول

2 - فھم واضح عن الذي یتم التعاون معھ و كیف
3 - ھیكل تسییر عملي

4 - فھم واضح للعملیات اإلســــتراتیجیة األساسیة ( الموارد ، األنشــــطة ، المخرجات، استخدام المخرجات و 
األثر)

5 - إجراءات تطویر و تعزیز القدرة على التعلم

بناًء على عوامل النجاح الخمسة المذكورة أعاله ، یتم تحلیل القدرة عن طریق التركیز على خمسة معاییر: اإلستراتیجیة ، 
التعاون، التسییر، العملیات، التعلم و المبادرة . 

و یبین الجدول التالي المعاییر الخمســــة من خالل صیاغة أســــئلة محددة و یضع األساس لالستبیان و المواضیع المطروحة 
خالل نقاش المجموعات

اإلستراتیجیة 
ما ھي األھداف و األنشــــطة ؟ ھل یتم اســــتھداف الفئــــة العمریة 24-15 

سنة؟

التعاون
من ھم الشــــركاء، من ھم الشــــركاء في المستقبل، ما ھي الفائدة المشتركة، 

كیف تتم إدارة الشراكة؟

كیف یتم اتخاذ القرارات و التعبیر عنھا و تنفیذھا؟التسییر

ھل سلسلة النتائج مترابطة ، ھل المنظمات فاعلة و مؤثرة ؟العملیات

التعلم و المبادرة
ما ھي اآللیات الموجودة لتسھیل تطویر القدرة و تشجیع المبادرات؟ ما ھو 

نوع الدعم المطلوب؟
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و اســــتنادا إلى البیانات المأخوذة من االســــتبیان و نقاش المجموعات، تم تصنیف المنظمات وفقا لقدراتھا باســــتخدام النظام 
التالي: 

لم یتم تنفیذ أي أنشطة ، ال یوجد أثر 0.  ال توجد قدرة 

أنشطة غیر منھجیة و غیر مترابطة ، ال یتم تنفیذھا بانتظام ، ال یوجد أثر ملحوظ1. كفاءة قدرة 

األنشطة تتبع مفھوم واضح و یتم تنفیذھا بشكل منتظم2. كفاءة قدرة 

األنشطة تتبع مفھوم واضح و لھا تأثیرات واضحة و تغطیة كبیرة3. كفاءة قدرة

جـ.1. 3 المشاركة 
الفرضیة األساســــیة لتمرین الخارطة ھي أن الشــــباب ھم الخبراء فیما یخص قضایاھم، و أن المشــــاركة الكاملة ھي الھدف 
األساسي لكل تطویر للقدرات . إن تمكین الشباب من قیادة المنظمات یجب أن یكون األولویة، و من خالل نقاش المجموعات 

مع الشباب ، تم تقییم المستوى الحالي للمشاركة بین منظمات الشباب في الیمن.   
باالســــتناد إلى " ســــلم المشاركة " لروجر ھارتز ( ھارت 1992)6 و الذي تم إعداده للیونیسیف، تم تحدید أربعة مستویات 

للمشاركة: 
3. مشاركة عالیة :    الشباب یقود و یبادر بالعمل و یتخذ القرارات.

2. مشاركة متوسطة : یقوم الكبار بالمبادرة و یتشاركون في اتخاذ القرار مع الشباب.
1. مشاركة منخفضة : یتم تعیین و إعالم الشباب. 

0. ال توجد مشاركة : یتم تجاھل الشباب أو یكون التعامل معھم كأنھم زخرفة سطحیة للمؤسسة . 
لذلك ، المســــتوى 0 یعبر عن عدم وجود أي مشــــاركة ، بینما یوضح المســــتوى 3  حالة المشاركة العالیة و التي یجب أن 

تحققھا كل منظمات الشباب في النھایة. 

جـ. 1. 4 التأثیر 
تعتمــــد قــــدرة المنظمة على تحقیق أھدافھا و تنفیذ أنشــــطتھا على المنزلة التي تحتلھا في المجتمــــع: كیف تنظر الحكومة / 
المانحون/ المجتمع للمنظمة؟ ھل یدعمون أم یعیقون عملھا؟ تم تحلیل مســــتوى تأثیر كل منظمة ، ویعرف التأثیر على أنھ" 
الدعم المقدم من األفراد و المؤسسات المؤثرة "، و تم تحدید خمسة مستویات للتأثیر تبدأ من المستوى سالب 1 ( تأثیر سلبي) 

و حتى المستوى 3 ( تأثیر عال) .
1-. تأثیر سلبي     تتم إعاقة المنظمة من قبل أفراد أو مؤسسات مؤثرة .

0. ال تأثیر          المنظمة غیر مدعومة من قبل أي أفراد أو مؤسسات مؤثرة.
1. تأثیر منخفض  المنظمة مدعومة من قبل واحد أو القلیل من األفراد و المؤسسات المؤثرة.

2. تأثیر متوسط  المؤسسة مدعومة من قبل أفراد أو مؤسسات مؤثرة .
3. تأثیر عال      تتولى المنظمة دورًا ھاما بین المنظمات الشــــبابیة بســــبب الدعم الكبیر المقدم من أفراد أو مؤسســــات 

مؤثرة . 

6  ھارت 1992: “ مشاركة الشباب من الدور الشكلي الى المواطنة الحقیقیة “ . فلورنس ، الیونیسیف 
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جـ. 1. 5   تطلعات و احتیاجات المنظمات الشبابیة  
طلب من أعضاء المنظمات الشبابیة الحاضرین أن یعدوا " قائمة باألمنیات". تقدم ھذه المعلومات للمانحین فكرة واضحة عن 
ما ترید المنظمات الشبابیة تحقیقھ في المستقبل و نوع الدعم الذي یحتاجونھ لتحقیق ھذه األھداف. و من الممكن أن یستخدم 

المانحون ھذه المعلومات في التخطیط المرتكز على الطلب للدعم المستقبلي و إجراءات التعاون. 

جـ. 1. 6 التناغم مع المحور 4 لإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب 
بنــــاًء على الھدف الذي یســــعى البرنامج الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة لتحقیقــــھ ، قام فریق الخارطة بتحلیل ما إذا كانت 
المنظمات الشــــبابیة التي تم تقییمھا متناغمة مع المحور 4 لإلســــتراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب 2006-2015  حیث 

یضع المحور الھدف التالي: “ منع الحمل المبكر و تقلیل المخاطر المرتبطة بالصحة اإلنجابیة “.
و أثناء تمرین الخارطة ، تم تحلیل ما إذا كانت المنظمات الشــــبابیة تعمل في مجال الصحة اإلنجابیة و إذا كانت كذلك ، ما 

ھو نوع األنشطة المنفذة . 
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جـ. 2 أدوات البحث

للحصول على نظرة شــــاملة عن ھیكلة و عمل المنظمات الشــــبابیة، فقد مزجت أدوات البحث التي استخدمت في البحث بین 
الطریقتین الكمیة و النوعیة. و بقدر سمح االعتماد على طریقتین مختلفتین للحصول على البیانات والمتمثلتین بشكل أساسي 
باالستبیان و نقاش المجموعات باإلضافة إلى لقاء قادة و أعضاء المنظمات بتقریب الصورة الواقعیة و ، ساعد في التخفیف 

من االنحیاز.  

جـ. 2. 1 االستبیان
قام فریق البحث بإعداد االســــتبیان باالســــتناد إلى التجارب المصریة في تمرین الخارطــــة ، و باألخذ باالعتبار المواضیع 
األربعة األساسیة المرتبطة بھذا البحث و تم تكییفھا بعد ذلك لتتالءم مع السیاق الوطني. و أثناء المرحلة التجریبیة ، تم تعدیل 

االستبیان لمرات عدیدة حتى أصبح بشكل واضح أداة عالیة الفاعلیة للحصول على المعلومات المطلوبة . 
یتكون االستبیان من ستة أجزاء : أ) معلومات تعریفیة و معلومات عن التواصل ، ب) األھداف، جـ) اإلستراتیجیة و التسییر، 

د) التعاون ، ھـ) االحتیاجات ، و) التعلم و المبادرة 
و قد أجرى عضو من فریق البحث مقابلة مع رئیس أو عضو مجلس المنظمة الشــــبابیة عن أساســــیات االســــتبیان. لذا فإن 

البیانات تمثل " معلومات رسمیة " أعطیت من قبل األشخاص المعنیین باتخاذ القرار و التسییر . 

جـ. 2. 2 نقاش المجموعات 
بغرض التعرف على المنظمة بعمق أكبر، و لضمان ســــماع صوت الشــــباب أنفسھم ، تمت دعوة األعضاء الشباب في كل 
منظمة لحضور نقاش المجموعات في كل محافظة، و كان الغرض من ھذا اللقاء مناقشــــة ثالثة مواضیع أساســــیة : القدرة، 
المشــــاركة ، و التأثیر، باإلضافة إلى التطلعات المســــتقبلیة و احتیاجات أعضاء المنظمات الشــــبابیة و كان لھذا مخرجان 

ایجابیان : 

1 - تمكن الباحثون من تقییم كیفیة عمل المنظمة و ما إذا كان القائمون علیھا ملتزمین بتنفیذ المحاور األربعة 
لإلســــتراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشــــباب، و كذا معرفة ما إذا كان األعضاء متحفزین للعمل، و ھل یشارك 
الشباب فعال في عملیة صنع القرار؟ و سیمكن ھذا المانحین من دعم المنظمات الشبابیة المؤثرة في مشاریعھا 

المستقبلیة المتعلقة بتطویر القدرات.

2 - عن طریق نقاش المواضیع المذكورة أعاله ، اكتســــب المشاركون أنفسھم فھمًا أفضل عن وضع منظمتھم 
الحالي و ما یمكن اتخاذه لتحســــین عملھم،  و ما ھو نوع المســــاعدة التي یحتاجون إلیھا. لذلك فقد كان نقاش 

المجموعات في حد ذاتھ التمرین األول في بناء القدرات. 
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د. إجراءات البحث 

د.1 اإلعداد 
بدأت مرحلة اإلعداد لتمرین الخارطة بإعداد ملخص البحث الذي یحدد سؤال البحث األساسي و اختیار الطریقة. 

و إلشــــراك و إعالم المعنیین و شــــركاء المســــتقبل المحتملین، ابتداء  من المرحلة األولى من تمرین الخارطة، تمت زیارة 
المنظمات الدولیة الرئیســــیة و الجھات الحكومیة و المنظمات غیر الحكومیة ذات العالقة، و ذلك بغرض التعریف بتمرین 

الخارطة و تبادل الخبرات، إضافة إلى تجمیع معلومات التواصل الخاصة بالمنظمات الشبابیة. 
و كانت الخطوة التالیة تكوین فریق البحث الذي شمل ثمانیة طالب یمنیین، و ھم جمیعًا أعضاء ناشطون في منظمات شبابیة 
مختلفة. و تم إشراك فریق الخارطة في جعل طریقة البحث أكثر مالءمة للوضع، و تم تدریبھم على كیفیة إجراء المقابالت، و 
كذلك على تجمیع البیانات لتحسین مھاراتھم النظریة و العملیة كباحثین. و ألن المتطوعین أنفسھم ھم من الشباب المنخرطین 

بشكل نشط في أنشطة الشباب فقد ساھموا بمعلوماتھم و خبراتھم على مدار عملیة البحث. 

د. 2 التجربة 
تم إجراء العدید من اللقاءات التجربیة مع منظمات شبابیة مختلفة في أمانة العاصمة، و ذلك الختبار أدوات البحث، و لمنح 
فریق البحث فرصھ لتحسین طرق إجراء المقابالت و قیادة نقاش المجموعات . إثر كل تجربة، ناقش فریق البحث  الخبرات 

و النتائج و قام بتقییمھا و بناء على ذلك أصبحت وسائل البحث أكثر مالءمة.

د. 3 العمل المیداني 
كان العمل المیداني عبارة عن التواصل مع كل المنظمات و تنظیم اللقاءات في كل المحافظات و تنفیذ االستبیانات و نقاش 

المجموعات. 

بدأ فریق البحث بالتواصل مع المنظمات الشــــبابیة المسجلة  في وزارة الشؤون االجتماعیة و العمل، و لكن الصعوبة كانت 
في تحدید المنظمات غیر المسجلة رسمیًا و التواصل معھا، و لذلك استخدم الفریق طریقة تسمى " كرة الثلج" للوصول إلى 
تلك المنظمات غیر المسجلة. و یعني ھذا سؤال كل أعضاء المنظمات الذین تمت مقابلتھم  عن المنظمات التي یعرفونھا ، و 

تم التواصل معھا بعد ذلك. 
و لقد اختیر  شــــخص في كل محافظة لیكون نقطة التواصل، و تم ھذا االختیار من بین شــــبكة التواصل التي كونھا البرنامج 
الیمني األلماني للصحة اإلنجابیة  من خالل أنشــــطة الشباب التي تم تنفیذھا مسبقًا، و كان معظمھم من األعضاء الشباب في 
منظمات شــــبابیة لھم عالقات جیدة مع منظمات شــــبابیة أخرى . و لقد لعب ھؤالء المنسقون دورًا في تقدیم المعلومات عن 
المنظمات الشــــبابیة المحلیة األخرى، و التنســــیق بینھا و بین فریق البحث و كذلك التنسیق للقاءات . و خالل ھذه اللقاءات، 
تمت مقابلة المســــؤولین عن المنظمات باستخدام االســــتبیان و إجراء نقاش المجموعات مع عضوین إلى خمسة أعضاء من 

األعضاء الشباب في كل منظمة.
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و بعد االنتھاء من تقییم كل المنظمات الشــــبابیة ، تم التواصل مع الجھات الداعمة للشباب و طلب منھا تعبئة استبیان قصیر 
و تم استخدام ھذه المعلومات لتجمیع دلیل بالجھات الداعمة للمنظمات الشبابیة .  

د. 4 إدخال و تحلیل البیانات 
تم تجمیع البیانات عن طریق االستبیان و معالجتھا باستخدام برنامج SPSS اإلحصائي . 

قام المیســــرون في الحال بتدوین المعلومات التي تم تجمعیھا خالل نقاش المجموعات على بطاقات و من ثم عرضھا على 
المشــــاركین إلقرارھا. و كانت الخطوة التالیة قیام الباحثین المیدانیین بترجمة المعلومات و إیصالھا إلى الباحث الرئیســــي 
بعد وقت قصیر من انتھاء النقاش. أدت ھذه العملیة غرضین: تمت مراجعة المعلومات من المشاركین إلى المیسرین و من 

المیسرین إلى الباحث الرئیسي بشكل جید في كل خطوة .
قام الباحث الرئیسي بدمج المعلومات من االستبیان مع بیانات نقاش المجموعات و  ذلك للحصول على صورة متكاملة لكل 
منظمة . و تمثلت الخطوة النھائیة في تصنیف المنظمات بحسب النوع و القدرة و مستوى المشاركة  والتأثیر  و التي تعطي 

نبذة مختصرة عن كل منظمة.  
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ھـ. النتائج 

ھـ. 1 الجداول
تضم  الجداول التالیة  تصنیف  المنظمات  من ناحیة المشاركة والكفاءة والتأثیر وتعطي معلومات عن ماھي المنظمات التي 

تعمل في مجال الصحة اإلنجابیة.

 الخالیا االفقیة تعرض المشــاركة، في حین أن الخالیا الراســیة تعرض الكفاءة، وتتدرج النقاط من  0 إلى 3 (المنظمات التي 
حصلت على 0 لم تدخل ضمن ھذا الجدول).

األشكال المعبرة عن كل منظمة شبابیة وتعطي معلومة عن مستوى  المشاركة .

مشاركة (3)مشاركة (2)مشاركة (1)مشاركة (0)

المنظمات التي تعمل في مجال الصحة اإلنجابیة أعطي لھا اللون الوردي 
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هـ. 1. 2   املنظمات في عدن و تعز و حلج و أبني
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هـ.1. 3   املنظمات في إب و البيضاء و الضالع و احلديدة و ذمار و رمية
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هـ. 1. 4 املنظمات في عمران و حجة و احملويت و صعدة و مأرب و اجلوف
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هـ. 1. 5  املنظمات في حضرموت و املهرة و شبوة 
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ھـ . 2   أنواع المنظمات الشبابیة
  

كما ســــبق الذكر في الفصل ب. 1.1 أن المنظمات التي تم أخذھا باالعتبار في ھذه الدراســــة ھي التي یتوفر فیھا على األقل 
أحد المعاییر الثالثة التالیة :

I. نسبة الشباب في المجلس 60% على األقل.
II. نسبة الشباب بین األعضاء النشطین 60% على األقل.

III. البرامج / الخدمات التي تقدمھا المنظمة موجھة بشكل أساسي نحو الشباب .
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و بناًء على المعاییر المذكورة أعاله ، من إجمالي 301 منظمة تم تقییمھا، تم تصنیف 166 منھا على أنھا منظمات شبابیة 
تم إدراجھا في ھذا التقریر .و خالل عملیة التقییم تم تحدید خمس فئات ســــائدة للمنظمات التي تعمل مع الشــــباب ولھم في 

الیمن :

أ ) " الشــــباب یقود الشــــباب لخدمة الشباب": تتوافر جمیع المعایر الثالثة . حولي 18% من المنظمات التي تم 
تقییمھا تمثل ھذه الفئة . 

ب ) " الشــــباب یقود الشــــباب لخدمة المجتمع ":توافــــر المعیاران 1 و 2 ، حیث أن معظــــم أعضاء المجلس 
و األعضاء الفاعلین ھم من الشــــباب. و یتم تأســــیس ھذه المنظمات من قبل الشــــباب الذین یریدون المساھمة 
بشكل فاعل في مجتمعاتھم و التعامل مع موضوع معین، و لذلك قاموا بتأسیس منظمة معظم أعضاء مجلسھا و 

أعضائھا الفاعلین من الشباب . حوالي 4% من المنظمات الشبابیة التي تم تقییمھا تمثل ھذه الفئة.
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جـ) " الكبار یقودون الشــــباب لخدمة الشباب": توافر المعیاران 2 و 3. معظم أعضاء المجلس ھم من الكبار، 
و لكن بشــــكل أساســــي تنفذ الخدمات و البرامج من قبل األعضاء الفاعلین من الشباب الذین یخدمون الشباب . 
ھذه الفئة ھي الســــائدة في المنظمات الشــــبابیة و تمثل حوالي 39% من المنظمات الشبابیة التي تم تقییمھا ھذه 

الفئة .

د) " الكبار یقودون الكبار لخدمة الشباب": توافر المعیار 3 : ھذه  المنظمات یقودھا و یعمل فیھا الكبار و لكنھا 
توجھ معظم خدماتھا/ برامجھا نحو الشباب. على الرغم من عدم إشراك الشباب في عملیة التخطیط و التنفیذ إال 

أن الخدمات موجھة نحوھم. حوالي 20% من المنظمات الشبابیة التي تم تقییمھا تمثل ھذه الفئة.

ھـ) " الكبار یقودون الشــــباب لخدمة المجتمع": توافر المعیــــار 2. ھذه المنظمات یقودھا الكبار و لكنھا تعتمد 
بشــــكل كبیر على الشــــباب في التخطیط و تنفیذ األنشطة الموجھة نحو المجتمع بشكل كبیر . حولي 16% من 

المنظمات الشبابیة التي تم تقییمھا تمثل ھذه الفئة.

تم الحصول على المعلومات اإلضافیة المطلوبة لتصنیف المنظمات من خالل االتصال بالمنظمات  و لكن لم یكن االتصال 
الھاتفي ممكنا مع 3% من المنظمات الشــــبابیة إما بســــبب عدم وجود خط ھاتف خاص بھا أو بســــبب انقطاع الخط ( في 

صعدة). لھذا السبب لم یتم تصنیف ھذه المنظمات . 

ثالثة من الفئات الخمس المذكورة یقودھا كبار (جـ ، د، ھـ) تمثل إجمالي 75% من المنظمات التي تم تقییمھا. و على الرغم 
من أن معظم المنظمات ال یقودھا شــــباب إال أن 77% منھا تعتمد بشــــكل كبیر على األعضاء الشباب في تنفیذ أنشطتھا (أ، 
ب، جـ،ھـ) . و تبین النتائج أن ھناك طاقات كامنة كبیرة لدى الشباب في ھذه البالد حیث یقدمون وقتھم و طاقتھم للمساھمة 

في المجتمع بشكل عام و نحو قضایا الشباب بشكل خاص. 

و على الرغم من أن الشــــباب ھم " المحرك " لمعظم المنظمات ، إال أنھم ال یتخذون القرارات الرئیســــیة، و قد یكون ھذا 
بســــبب المفھوم التقلیدي لمنزلة العمر، حیث یجب على الشــــباب طاعة الكبار. و یبدو أن مفھوم قیادة الشــــباب جدید نسبیًا 
بالنســــبة لمنظمات المجتمع المدني في الیمن. كما أن ھناك حاجة كبیرة لتطویر قدرات الشــــباب و التي عبروا عنھا  في " 
قائمة األمنیات" ( انظر د.6). و لكي یتولى الشباب القیادة في منظماتھم، یجب أوال تعزیز مھاراتھم في اإلدارة و القیادة و 

التخطیط اإلستراتیجي وغیرھا
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ھـ . 3  القدرة 

تم قیاس قدرة المنظمات الشــــبابیة من خالل ربط المعلومات التي تم الحصول علیھا من االســــتبیان مع المعلومات التي تم 
تجمیعھا من خالل نقاش المجموعات. و ركز التحلیل على خمســــة معاییر : اإلستراتیجیة و التعاون و التسییر والعملیات و 

التعلم و المبادرة. 

و تنطبق على المنظمات ذات القدرة العالیة المعاییر الخمسة " عوامل النجاح" التي تم تحدیدھا في طریقة اإلدارة  الخاصة 
بالتعاون الفني األلماني " الكفاءة تعمل": 

1 - توجھ استراتیجي واضح و معقول.
2 - فھم واضح عن الذي یتم التعاون معھ  و كیف.

3 - ھیكل تسییر عملي. 
4 - فھم واضح للعملیات اإلستراتیجیة األساسیة ( الموارد ، األنشطة ، المخرجات، استخدام المخرجات و األثر).

5 - إجراءات تطویر و تعزیز القدرة على التعلم 
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كما سبق ذكره في الفصل (ب)  المستویات المختلفة للقدرة :
0  ( ال توجد قدرة )
1  (قدرة منخفضة )
2  ( قدرة متوسطة )

3  ( قدرة عالیة) 
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- من بین كل المنظمات التي تمت دراســــتھا ، 27% منھا تنطبق علیھا المعاییر الخمسة، و تم تصنیفھا على أنھا ذات قدرة 
عالیة . 

- غالبیة المنظمات التي تم تقییمھا و التي تمثل 48% تم تصنیفھا على أنھا ذات قدرة  متوســــطة و ھي منظمات صغیرة و 
لكنھا نشطة، و أنشطتھا غالبًا محصورة على التدریب األساسي، مثل الحرف الیدویة و محو األمیة أو إعطاء دروس خاصة 
للطالب، و لكن ھذه األنشطة تنفذ بانتظام و لھا أثر ملحوظ. معظم ھذه المنظمات تعمل في قریة واحدة فقط أو في مدینة أو 

منطقة معینة .

- تم تصنیف حوالي 21% من المنظمات على أنھا ذات قدرة منخفضة، حیث أن األنشــــطة غیر مترابطة  و ال یتم تنفیذھا 
بانتظام، و النتائج غیر مرئیة إضافة إلى أن ھیكل المنظمة غیر واضح. 

- تم تصنیف حوالي 4% من المنظمات على أنھا وحتى اآلن لیس لدیھا أي قدرة و یبدو أنھا موجودة فقط على الورق. 

یقترح التحلیل أن المنظمات التي تشــــرك الشباب في تنفیذ األنشــــطة لھا قدرة أعلى من تلك المنظمات المعتمدة على الكبار 
(معدل القدرة 2 مقارنة بـ 7. 1) 

ھنــــاك عالقة واضحة بین التأثیر و القدرة فالمنظمات المدعومة من الحكومــــة و المانحین و المجتمع أكثر تأثیرًا و فاعلیة. 
بینما یبلغ متوسط قدرة المنظمات ذات التأثیر العالي 4. 2 ، یبلغ متوسط قدرة المنظمات التي لیس لھا تأثیر  1.4 .  لذلك 

فإن زیادة الدعم تخلق أثرا كبیرًا على كفاءة المنظمات الشبابیة في الیمن.

و تبیــــن النتائــــج كذلك أن المانحین و الحكومة یمیلون إلى دعم المنظمات التي لدیھا قدرة عالیة نســــبیًا. و نتیجة لذلك ، فإن 
المنظمات األصغر تحصل على فرص أقل لتطویر إمكاناتھا. 

 



تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢٦البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية ٢٧

ھـ . 4  المشاركة 

أثناء نقاش المجموعات ، تم سؤال الشباب ألي مدى یستطیعون المشاركة في منظماتھم .و باستخدام " سلم المشاركة" ( انظر 
الفصل ب. 1. 3) ، طلب منھم تقییم مستوى المشاركة الذي تم الوصول إلیھ في المجاالت الثالثة التالیة : 

1. اتخاذ القرارات. 
2. تنفیذ األنشطة .
3. تقییم األنشطة.

تم بعد ذلك ربط التقییم بالبیانات ذات الصلة التي تم تجمیعھا عن طریق االستبیان فیما یتعلق بعدد األعضاء الشباب في اإلدارة 
و المجلس و مشاركة الشباب في عملیات اتخاذ القرار و التخطیط و التنفیذ إضافة إلى البیانات عن الموارد و التقییم.
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كما سبق ذكره في الفصل (ب)  المستویات المختلفة للمشاركة ھي :
0 ( ال توجد مشاركة )
1 (مشاركة منخفضة )
2 ( مشاركة متوسطة )

3 ( مشاركة عالیة)
- بلغ متوســــط مشــــاركة الشباب في المنظمات التي تم تقییمھا 6 .1 ( بین المنخفض و المتوسط)،  وھو على المقیاس أعاله 
بین 0 و 3. فقط 21% من كل المنظمات التي تم تقییمھا حققت مستوى عالیًا لمشاركة الشباب مما یعني أن الشباب یبادرون 
و یقودون النشــــاط و یتخذون كل القرارات الكبیرة . 34% تقریبا من المنظمات الشــــبابیة متوسطة الدور في شأن مشاركة 

الشباب حیث أن الكبار ھم أصحاب المبادرة و اتخاذ القرار و یشركون الشباب. 
- المجموعة األكبر من المنظمات الشــــبابیة و التي تمثل 36% حققت المســــتوى المنخفض لمشاركة الشباب . في ھذه الفئة 

من المنظمات، یتم إعالم الشباب و تعیینھم لتنفیذ األنشطة و لكن بدون إشراكھم في عملیات اتخاذ القرار. 
-  الـ 9% المتبقیة من المنظمات التي تم تقییمھا ال یبدو أن فیھا أي مشــــاركة للشــــباب حیث كان من الصعب على أعضائھا 

مناقشة موضوع المشاركة أثناء نقاش المجموعات و بدا أنھم ال یعرفون سوى القلیل عن منظماتھم. 
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ھـ . 5  التأثیر 

كما تم ذكره مسبقًا في الفصل ب. 1. 4 ، یتم تعریف التأثیر على أنھ " الدعم المقدم من األفراد أو المؤسسات المؤثرة " و 
تم تقییمھ عن طریق تحلیل عالقات المنظمات بالحكومة و المانحین و المجتمع المحیط . 

لم یتم تصنیف أي من المنظمات كمنظمات لھا تأثیر سلبي و لكن العدید من المنظمات تعاني من االنتقاد و القیود المفروضة 
علیھا من قبل أجزاء من المجتمع  و خاصة أعضاء الجمعیات النســــائیة و جمعیات الفتیات اللواتي یشــــتكین أنھن - بســــبب 
التقالید – یتعرضن للكثیر من االنتقاد بســــبب نشاطھن في المجتمع، كما أن العدید من العائالت ال تسمح للزوجات و البنات 

بااللتحاق بأي نوع من المنظمات . 

أحد الشــــكاوى األخرى المتكررة تمثلت في عدم توافر الدعم الحكومي خاصة للمنظمات في المناطق النائیة، حیث یشعرون 
أنھم لم یحصلوا على أي نوع من الدعم . البعض من المنظمات الشــــبابیة ألقى باللوم على المانحین إلعطائھم وعودا بالدعم 

و لخلقھم توقعات لم یتم اإلیفاء بھا. 
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كما سبق ذكره في الفصل (ب) المستویات المختلفة للتأثیر ھي :
1-  (تأثیر سلبي : لم یتم تصنیف أي من المنظمات على أنھا  تتعرض لتأثیر سلبي)

0  ( ال یوجد تأثیر )
1  ( تأثیر منخفض )
2  ( تأثیر متوسط )
3  ( تأثیر عالي) .
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- حوالي 16% من إجمالي المنظمات التي تم تقییمھا ذات تأثیر عال وتلعب دورا متمیزًا بین المنظمات الشــــبابیة، بســــبب 
الدعم القوي الذي تتلقاه من قبل األفراد أو المؤسســــات المؤثرة . تضم ھذه المنظمات جمعیات الكشــــافة و المرشدات إال أن 

بعض فروعھا یتلقى دعما بسیطا أو قد ال یتلقى أي دعم. 

- أغلبیة المنظمات التي تم تقییمھا و التي تمثل 46% تبین مستوى متوسط للتأثیر، حیث أنھا تتلقى دعمًا من جھات مختلفة 
و مــــن المجتمــــع المحیط بھا. حوالي 26% من كل المنظمات مدعومة فقط من قبل واحد أو من قبل عدد قلیل من األفراد و 

المؤسسات المؤثرة و لذلك فقد تم تصنیفھا على أنھا ذات تأثیر منخفض.

عدد المنظمات التي لیس لھا أي  تأثیر واضح یعتبر عالیا نسبیا إذ أنھ تصل نسبتھ إلى 12% من المنظمات التي تم  تقییمھا. 
ووفقا للنتائج ، ظھر نوعان رئیســــیان من ھذه الفئة: األول یتمثل في المنظمات التي تقع في المناطق النائیة و التي تأسســــت 
بــــدون دعم خارجي، و لیــــس لھا أي ارتباط بالحكومة أو المانحین، و الكثیر من ھــــذه المنظمات یواجھ صعوبات في تقبل 

مجتمعاتھا لھا. أما النوع الثاني فھو المنظمات التي تشكلت حدیثا و لم تؤسس حتى اآلن شبكات دعم . 
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ھـ . 6  تطلعات و احتیاجات المنظمات الشبابیة 

أعطت " قائمة األمنیات " األعضاء الشــــباب في المنظمات الشــــبابیة الفرصة للتعبیر عن تطلعاتھم و خططھم المســــتقبلیة 
إضافــــة إلى الموارد العملیــــة التي یفتقرون إلیھا. و تقدم " قائمة األمنیات " معلومات قیمة لكل الجھات التي ترغب في دعم 
الشــــباب بما فیھا الحكومة و المانحین و القطاع الخاص حیث أنھا تبین ما تحتاجھ منظمات الشــــباب بالفعل حتى تتمكن من 

العمل بنجاح.

التطلعات المستقبلیة و احتیاجات المنظمات الشبابیة العشرة األولى: 
1. المباني .

2. التدریب ( في اإلدارة و القیادة ، مھارات التواصل، تدریب مھني، الثقافة الدینیة ، الفنون).
3. التجھیزات .
4. دعم مادي .

5. سیارة للمنظمة.
6. أنشطة أكثر .

7. مشاركة و تدریب الفتیات.
8. التعاون ، التبادل مع المنظمات األخرى. 

9. دعم حكومي ( مادي و معنوي).
10. تأسیس فروع أكثر.
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تبین القائمة أعاله أن أحد االحتیاجات األساســــیة لمعظم المنظمات الشبابیة ھو إیجاد المباني حیث أن معظم المنظمات التي 
تستأجر مواقعًا لھا تواجھ صعوبات في دفع اإلیجار بسبب عدم كفایة الموازنة التشغیلیة . بعض المنظمات ال تستطیع تحمل 

نفقات اإلیجار أو حتى التنظیم لقاعة اجتماعات دائمة . 
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یمثــــل تأثیــــث و تجھیز المكاتب  قضیة مھمة أخرى بالنســــبة لغالبیة المنظمات الشــــبابیة حیث أن بعــــض المنظمات لدیھا 
التجھیزات األساسیة البسیطة بینما البعض اآلخر لیس لدیھ حتى كھرباء أو ماء.

أیضًا یشكل التدریب أیضا ثاني ھموم أغلب المنظمات الشبابیة، حیث یؤمن الشباب أنھم بحاجة للحصول على الدعم الفني و 
التدریب حتى یستطیعوا تحقیق أھدافھم. و علیھ ، فقد قاموا بتحدید نوعین من التدریب: تدریب المدربین و الدورات التدریبیة 

نفسھا و التي عادة ما یطالبون المانحین بدعمھا مادیا و فنیًا . 

تــــم تحدید الكثیر من مواضیع التدریب مثل اإلدارة ، تنفیذ األنشــــطة ، القیادة ، العالقات العامة ، التخطیط اإلســــتراتیجي، 
التواصل ، التســــویق، البرمجة ، محو األمیة ، الحیاكة ، تســــریح الشعر ، اللغة اإلنجلیزیة ، الكمبیوتر ، دورات في الثقافة 

الدینیة ، الموسیقى ، الحرف الیدویة .

و بناء على المواضیع التي تم عرضھا و االحتیاجات التي تم تحدیدھا ، من الواضح أن معظم المنظمات الشبابیة تفتقر إلى 
المھارات األساسیة و ھي بحاجة إلى تطویر القدرات . 

في حین عبر عدد كبیر من المنظمات عن الحاجة للدعم المالي ، أكد البعض حصولھم على المال عن طریق رسوم العضویة 
أو عن طریق الحصول على الھبات من الجھات الدولیة و القطاع الخاص. و لكن و بالنسبة للغالبیة فان عدم كفایة الموارد 

المالیة أو عدم وجودھا یشكل موضوعا جادًا و یؤثر بشكل سیئ على قدرة المنظمة على األداء. 

تشــــكل المواصالت كذلك تحدیًا بالنســــبة لمعظم المنظمات الشــــبابیة. و بشــــكل عام ال یمتلك الشباب سیارات خاصة بھم و 
المواصالت العامة ال تتوافر دائمًا و إن توافرت، فال یســــمح عادة للفتیات باســــتخدامھا. إضافة إلى ذلك، ال یســــتطیع معظم 

الشباب تحمل تكالیف سیارات األجرة الخاصة. و من ھنا كان  طلب وسائل النقل مرتفعًا.

تتضمن " األمنیات" األخرى تحسین قدرة المنظمة، و التغطیة عن طریق تنفیذ أنشطة أكثر، و تأسیس فروع، ورفع شعبیة 
المنظمة، و جذب أعضاء جدد، و تحسین المنظمة بشكل عام. 

و علــــى الرغم من أن الرغبة في ارتفاع المشــــاركة و فرص التدریب للفتیات قد تــــم التعبیر عنھا مرارًا من قبل األعضاء 
اإلناث لمنظمات الشباب، إال أن الكثیر من الفتیات یشعرن بالتجاھل من قبل قیادات المنظمات و من قبل المجتمع ككل. لذلك 
فإن الدعم المقدم للمنظمات الشــــبابیة یجب أن یتناول و بشــــكل كاف قضایا النوع االجتماعي و أن یتحقق من توزیع الفرص 
والموارد بشكل عادل. و ھناك حاجة ملحة لتدریب خاص و تطویر قدرات الفتیات و كذلك التعریف بقضایا النوع االجتماعي 

لقادة و أعضاء المنظمات الشبابیة من الذكور و اإلناث.
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تم كذلك التعبیر عن االھتمام و الرغبة في "التعاون و التبادل مع المنظمات األخرى" و كذلك شــــبكة العمل. و یمثل تمرین 
الخارطة نقطة بدایة جیدة لمنظمات الشــــباب للتواصل مع المنظمات األخرى التي تعمل في نفس المجاالت جغرافیًا، أو في 

نفس المواضیع  باإلضافة إلى استكشاف احتماالت التعاون و التنسیق.

كما عبر عدد كبیر من المنظمات الشبابیة عن أمنیة الحصول على دعم مادي و معنوي أكبر من الحكومة، ومن الممكن أن 
یمثل تمرین الخارطة نقطة بدایة لتعزیز العالقات بین الحكومة و المنظمات الشبابیة النشطة. 

و عن األمنیات األخرى التي عبرت منظمات الشــــباب عنھا جاء الحصول على الدعم الفني من المانحین من خالل الخبراء 
الفنییــــن، و ذلك لتقدیــــم محاضرات توعیة لألعضاء عن مواضیع مثل فیروس نقص المناعة المكتســــبة / االیدز و الصحة 

اإلنجابیة و ختان اإلناث و الزواج المبكر و حمایة البیئة وحقوق اإلنسان والصحة العامة و مواضیع  أخرى. 

و أخیرًا ، عبر األعضاء الشــــباب في المنظمات الشــــبابیة عن أمنیتھم في رفع مشاركة الشباب في منظماتھم، و تعطي ھذه 
األمنیة دلیًال واضحا على رغبة الشباب في المساھمة بشكل فاعل في تطویر الیمن و تحمل المسؤولیات. حتى اآلن و بشكل 
أساسي یظل الكبار ھم المخططون و المنفذون و متخذو القرار. لذا فإن من الضروري تعزیز كفاءة الشباب و إعدادھم للعب 

دور ھام في منظماتھم و في المجتمع ككل. 
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ھـ . 7  التناغم مع المحور 4 لإلســـتراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب فیما یخص المخاطر الصحیة المرتبطة 
بالصحة اإلنجابیة 

كمــــا ذكــــر في المقدمة ، تبنت الیمن اإلســــتراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشــــباب (2006- 2015) و التي تحدد الیمن فیھا 
المخاطر التي یواجھھا الشباب، و جاء إطار العمل نتیجة للجھود المشتركة لعدد كبیر من المعنیین بما فیھم الحكومة و القطاع 
الخاص و المنظمات الدولیة و المجتمع المدني و بعض المعنیین الذین یعملون مع الشباب و ألجلھم . و كما ذكر سابقا، اعتمد 
إعداد اإلستراتجیة على أساس منھجیة دورة الحیاة و التي تركز على مرحلة االنتقال الحرجة من الطفولة إلى الشباب عندما 

یمكن تحقیق اآلثار اإلیجابیة من خالل التسھیل المطلوب للحوار بین األجیال و تطویر الخدمات الموجھة نحو الشباب . 

إن دورة الحیاة بین 15 و 24 ســــنة تشــــكل اھتماما خاصا لمنھجیة بناء القدرات الذي أعد تصوره البرنامج الیمني األلماني 
للصحة اإلنجابیة و ذلك ألن تغییر المواقف و تطویر نمط صحي للحیاة خاصة فیما یخص المواضیع الحساسة مثل الصحة 
اإلنجابیــــة تعتبر كلھا واعدة بالنجاح إذا ما كانت شــــخصیة الفرد ال تزال في طــــور التكون. لذلك ، تم تحلیل كل المنظمات 
الشــــبابیة المبحوثة وفقًا لتناغم أنشطتھا مع المحور 4 لإلســــتراتیجیة الوطنیة للطفولة و الشباب (2006- 2015) : " منع 
الحمــــل المبكر و تقلیل المخاطر المرتبطة بالصحة اإلنجابیة  " و تبین من التحلیل أن 48% من المنظمات الشــــبابیة تعمل 

في إطار ھذا المحور.
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51% 48%

معظم األنشــــطة التي یتم تنفیذھا عبارة عن محاضرات توعیة عن مواضیع الصحة اإلنجابیة مثل األمراض المنقولة جنسیًا 
و فیروس نقص المناعة المكتســــبة / اإلیدز و تنظیم األســــرة. و یقوم البعض من المنظمات أیضا  بتقدیم المشورة في مجال 

الصحة اإلنجابیة.
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و. التوصیات 

بین تقییم المنظمات الشبابیة في الیمن و بشكل واضح أن ھناك عددًا كبیرا من الشباب المتحمس و النشط في البالد . و حتى 
یتم تمییز كل الطاقات الكامنة في الشباب الیمني ، ینبغي أن تتشارك كل من  الجھات الحكومیة و الدولیة و المنظمات الشبابیة 

و المجتمع المدني بقواھا لتعزیز كفاءات و قدرات الشباب في البالد . 

و بناًء على النتائج ، جاءت توصیات الباحثین كالتالي:

- تعزیـــز القدرات القیادیة ألعضاء الشـــباب في المنظمات الشـــبابیة من خالل التدریب فــــي اإلدارة و القیادة و التخطیط 
اإلســــتراتیجي، إلخ، مما ســــیمكن الشــــباب من تولي القیادة في إطار منظماتھم، و المشــــاركة في عملیات اتخاذ القرار و 

التخطیط.

- دعـــم منظمات أصغر: تمیــــل الجھات الحكومیة و الدولیة في الیمن إلى  توجیھ الدعم للمنظمات األكبر التي تتمتع بقدرات 
عالیة، و بذلك ال تحصل المنظمات الصغیرة على أي فرصة لزیادة و تحسین أنشطتھا . كذلك فإن معظم المنظمات الصغیرة 
یتم قیادتھا و تنفیذ أعمالھا من قبل شباب شدیدي الدافعیة و لكنھا تفتقر إلى التمویل أو التدریب لتحقیق أھدافھا. إن دعم مثل 

ھذه المنظمات الصغیرة یعزز من تطویر الشباب و تحملھم المسؤولیة القیادیة في البالد.  

- زیادة دعم المنظمات الشـــبابیة في المناطق النائیة و تعزیز إنشــــاء منظمات شبابیة جدیدة أو فروع في المناطق الریفیة: 
تتواجد معظم المنظمات الشــــبابیة في المدن الكبیرة مثل أمانة العاصمة و عدن و المكال، بینما تعاني المنظمات الشــــبابیة في 
المناطق الریفیة عادة من العزل و اإلھمال من قبل الجھات الوطنیة و  الدولیة . یســــتطیع الشــــباب النشط بل یجب علیھ أن 

یلعب دورا ھاما في تطور الریف و تحسین مستوى المعیشة مما سیمنع الھجرة الواسعة إلى المدن. 

- زیـــادة الدعـــم المقدم للفتیات و منظمات الفتیات: بدأت الفتیات في الیمن بلعب دور ھام في تطویر البالد و لكن النســــاء 
الشابات یواجھن العدید من التحدیات و القیود التي تفرض على عملھن. أھم احتیاجاتھن ھي التدریب و التأیید باإلضافة إلى 

رفع وعي المجتمع بأن نشاط الفتاة یمثل تطورًا إیجابیًا. 

- الدعم المقدم من الحكومة و المانحین الدولیین بحاجة إلى أن یكون منسقا و مستمرا و موثوقا بھ: كانت شكوى العدید 
من المنظمات أن المانحین  قاموا بخلق توقعات كبیرة لم یوفوا بھا . من الجدیر ذكره أن المنظمات ذات التأثیر األكبر تتلقى 
الدعم من الكثیر من المنظمات المختلفة بینما ال تتلقى األخرى أي دعم. لذا یجب أن تقوم الجھات الحكومیة و المانحة بتنسیق 

دعمھا و ذلك لتغطیة منظمات أكثر . 
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- تأســـیس شـــبكة عمل للمنظمات الشـــبابیة والجھات التي تدعمھا . لتعزیز التواصل و التعاون بین المنظمات الشبابیة و 
المانحین ذوي العالقة بالشــــباب ، یجب أن یتم تأســــیس آلیة لشبكة العمل مثل : إقامة اجتماعات منتظمة و صفحة الكترونیة 
ومجموعات عمل على مستوى المحافظة و مستوى البالد. األثر اإلیجابي لمثل شبكة العمل ھذه ھو تعلم المنظمات الشبابیة 
من بعضھا و استكشاف احتماالت التعاون إضافة إلى أن المانحین سیتمكنون من تنسیق دعمھم. من الممكن أیضًا أن تنضم 

العدید من الجھات لھذه القوى و حتى یكون صوت الشباب مسموعًا. 

- الدعم الخاص الذي تقدمھ الســـلطات المحلیة للشباب ( المجالس المحلیة ،المحافظون ، المشائخ، إلخ): تعمل السلطات 
المحلیة على أرض الواقع و لذا فھي تســــتطیع أن تؤثر و بشــــكل مباشر على وضع الشباب في مجتمعاتھم، ومن الممكن أن 
یكونوا داعمین مھمین و شركاء في المنظمات الشبابیة في مجاالت مثل: المھارات الحیاتیة و التدریب المھني و محو األمیة 

و الترفیھ و الریاضة .ِ 
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ز. دلیل بالمنظمات الشبابیة 
یتكون دلیل المنظمات الشبابیة من نبذة مختصرة عن كل منظمة على حدة و تم تصنیف المنظمات بحسب المحافظة ، باستخدام 

مفتاح رقم اللوحة المعدنیة للسیارة في كل محافظة و من ثم أبجدیًا. 
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٣٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٣٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٤٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٥٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٦٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٧٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

04/08   ������ ������ �����
������� :3
�������� :3
�������:2

������-�������� ������ ������ � �������
���� ���� ���� ��� ������� ��� ���� �����

+967-4-206685 ��������
+967-4-206685 ������
��� ���� ���� ������
���� ���� ���� ����������� ���

353 ������ ���
����� �� ����� � ������6-18�19-24�24-50 ��������� ��������
��������� ������ ����� �� �����

33 ������� ���
�� ���

- �� ���
��� ������� ��������� �� ����

������ ��������� ��� � ������� ������ .���� ������������ ����� � ��
������� �.

������

�������� ����� :���� ���� ����� ������ � ����� � ����� ���
����� ����.

������ ���� :� ������� ������� � �������� ����� �������� �����
������ ����� ������� ������ �������� ������ ����� ��������

���� ��� ����
������� �����
������ ����� �� �������� � ����� ����� ���� ���� �����
������ ����� :����� � ������� ����� � ��������� ����� � ������ ������

��������� � ������ ���������� �
�������� :� ����� ���������� ��� ���� � ��������
����� ������ ������� ���� ��������
�5������� ������� �� ������ ������

������

�������� �������� ��������� ������ ���������� ��������� ����� � �����
������� ����� ����� ������������������ �������

�� �����



تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٨٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٩٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٠٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١١٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

07/02������ ����� ����� ��������
�������3
��������2
�������3
�������:�� �������� ������� ������� ���

�� ������ ��� ���� �����:������� �����
������� ���:4010404967
������ ���:4010404967
������:������� ���������
������������� �:������� ��� ����

������ ���:200
��������� ��������:�������� ������

��� �����:��������� ������ �����
������� ��� :��� ������ ������72

�� ���:������ ����� ����� �����
�� ���:����� ������ ������ �������� ������
�� �� ����������� �������:����� ����� ������� �������� ��������� ����

�������� ������:�������� ������� �����
������:��������� ��������� ������� ����

������� ������� ����� :���� �� ������� ������� ��������
������� �������� ����� ����� ������� ����� ��������

���������� :������� ������ ������ ������ ������� ������
�������� ����� ������ ����� ������ ������� �������

���������� �� �����
������� ��������� :������� �������� ������� ��������

�������� �������� �������� ���� ����
�� �����:��������� ���������� ����� ������ ��������� ����� �����

�������� ����� ������� ������ ��������



تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٢٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٣٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

09/07   ����� ����� �����
������� :3
�������� :2
�������:2

����� ���� ���� ������ �������� ���� �������
������ ���� ��� ������� ��� ���� �����

+967-6-500113 ��������
- ������

����� ����� ��� ������
�������� ���� �������� ������

420 ������ ���
����� � ������ �� ������ ��������� ��������
��������� ������ ����� �� �����

������� ���
����� ����� ����� �� ���

����� ����� � ����� ������ ������� ������ �� ���
���� ������� ��������� �� ����

�� �������� �������� �� ������ � ������� � ���� ������� � �����
������ � ������ � ������� ����

������

������� ���� ����� )������ ��������� ��������� � ������(
������� ����� )������� �� ������ � ������ ��������

�������� ������ � �������� ���������� ����� �������(
�������� �� ����� ����
���������� ������ ������� ����� )� ������ ��������

����� ��� � ������� �����(
������ ���

������

�������� ������ �������� ������� ���������� �� �����



تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٤٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٥٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٦٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

16/01������� ��������� �������� ���� ���� ����������
�������2
��������1
�������1
�������:������� ���� ������ ������-������ ��� ���� ����

�� ������ ��� ���� �����:��� ���� ���������
������� ���:-
������ ���:-
������:������ ���� ��� ����

�������� ������:���� ���� ����
������ ���:250

��������� ��������:�������� ������
��� �����:��������� ������ �����
������� ��� :-

�� ���:-
�� ���:-

������� ��������� �� ����:����
�������� ������:�������� ������� �� ��������

������:��������� ������� ����
������ �����
�������� ����� :������� �����)����� ��� ������(������� �

�������� ������
������� ����� :������� �����)������� ��������� ��������(

�� �����:�������� �������� ������� ��� �� �������� ������ ������



تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٧٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٨٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٢

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٣

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٦

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٧

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٨

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

١٩٩

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢٠٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢٠١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢٠٠

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢٠١

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية
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تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢٠٢
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حـ. دلیل بالجھات الداعمة للشباب
قام فریق البحث بالتواصل مع كل الجھات الوطنیة و الدولیة التي ذكرتھا المنظمات الشــبابیة كجھات مانحة لھا. باالســتعانة 
باالستبیان و بمعلومات التواصل، تم تقییم األنشطة الحالیة و المستقبلیة الداعمة للشباب، مع معظم الجھات الداعمة ، كان من 
الصعب الحصول على المعلومات المطلوبة . 18 جھة فقط قامت بتزویدنا بمعلومات كافیة لیتم إدراجھا في تمرین الخارطة . 
أغلب الدعم الذي تقدمھ الجھات الحكومیة و الدولیة للمنظمات الشبابیة ھو عبارة عن تدریب و بناء قدرات (9 منظمات)،  و 

یأتي بعده التمویل ( 8 منظمات) ثم التأیید ( 5 منظمات) ثم تمویل مؤتمرات وطنیة و دولیة (4 منظمات)  . 
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 2 3 4 5 6 7 8
وا������-٠١/٠١١٩٦ ����د�د وا���ر�ن ا�وا�د ا��رن ����ء�ر�ز ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠١/٠٢١٤٣ ا���د���� ا����رو��� ����ءا������ ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣١Noا����ب
ا���ر��٠١/٠٣ ا�������� ا���ث ����� ����ء٣٧ ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٣Noا����ر
٠١/٠٤١٣٥ ا������� ا�ر��� ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
٠١/٠٥٢٠٢ ا����ت �ل ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٢Yesا����ر
ا������ن٠١/٠٦١٩٧ وا������ن ا����ر��ن ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٠٣١Noا����ب
ا������-����ء-٠١/٠٧٢٧٢ ����ء��و��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٣Noا����ر
٠١/٠٨١٦٥ وا���م ا��م و��ھ�ل ر���� ����ء����� ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Noا����ر
٠١/٠٩٢٠٤ وا��داع ��ط�و�� إ���ر ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
�����ب٠١/١٠٢٠٠ ا�������� ا�������� ����ءا������ ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Noا����ر
٠١/١١١٣٦ ا����ب ور���� ������ ا������ل ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٣Yesا����ر
٠١/١٢١٢٤ ا����� �ر�دات ����ء��و��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
ا����ة-����ء-٠١/١٣٢٥٦ ���ع ����ء���دى ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠١/١٤٢٠٣ ����ء ا����ة-�د��� ���ع ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Noا����ر
٠١/١٥١٢٧ ا����و��� �دار ����ء�ؤ��� ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٢٣Yesا����ب
٠١/١٦١٦٧ ا����ب ا������ن ����ء���دى ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Noا����ب
٠١/١٧٢٠٦ - ا����ب-����ء �ط�ع ا���ر ا���ل ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٠٣Yesا����ر
وا������٠١/١٨١٣٧ ��ط�و�� �وذب ����ء�ؤ��� ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٠١١Noا����ر
ا������-٠١/١٩٢٥٥ ا����� ���ب ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٢٢٢Noا����ر
ا������-٠١/٢٠١٤٢ ا��رة ر���� ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠١/٢١١٣١ ا����� ا����ب ����� ����ء�ر�ز ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
٠١/٢٢١٤٤ ����ء �د��� ا���ن ���ب ����ءا���د ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠١/٢٣١٣٢ ���و���� ا����� ����ءا���ت ٢١١Yes؟�د���
٠١/٢٤٢٥٧ وا�ط��ل ا����ب ����� ����ء�ر�ز ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٠٠٠Noا����ر
٠١/٢٥١٦٨ ا��دس أ�ل �ن ا����ب ����ءرا�ط� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠١/٢٦١٢٨ ا������ ���ب ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠١/٢٧١٢٣ ا����� ا����دات ����� ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون No؟؟؟ا����ر
وا����ب٠١/٢٨ ��ط�و�� ا�����ر�� ����ءا����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٣Yesا����ب
٠٣/٠١١٧ ا�زا�ل ا����م ����ق �دن ���ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢١Noا����ر
٠٣/٠٢١٦ ا���ل �ن ا���ط��ن ا����ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
٠٣/٠٣٢٧٣ ا������-�دن ا����ب�دن����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Noا����ر
٠٣/٠٤١٥٢ �دن ا�����ت �ر���� ا������� ا��و��� ا����ب�دندار ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠٣/٠٥٢٠ �دن ا��ر�دات ا����ب�دن��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٣/٠٦٢٥٩������� ا���ر�� ���ر �ور ٢٢٢No؟�دن�����
ا����ة-�دن-٠٣/٠٧٢٦٢ ا����ب�دن���ع ��د�� ا����ر ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٣/٠٨١٥٢ ا����ب �ر���� ا������� ا��و��� ا�������دندار ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Yesا����ر
٠٣/٠٩٢٤ ا������ ا�������� ا��د�� ا����ب�دن�ر�ز ��د�� ا����ب ��ودون ٢٣٢Yesا����ر
٠٣/١٠٧ ا��و��ل ���ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠٣/١١٢٦٠ ا��د أ���ل ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ٠١١Noا����ر
٠٣/١٢١٨ ا����ن ��وق �درا��ت ا���ن ا����ب�دن�ر�ز ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Noا����ر
ا���ن-�دن-٠٣/١٣٢٦١ ���ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ر ��ودون ١١٠Yesا����ر
ا���ن-�دن-٠٣/١٤٢٦٣ ���ب ا����ب�دنا���د ��د�� ا����ر ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
٠٣/١٥١٥ ا����ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠٣/١٦٢٦٧-������� ا����ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Noا����ر
٠٤/٠١٦٥ ا����و��ن- ��ز ��ھ�ل و ر���� ا��������ز����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١١Noا����ر
٠٤/٠٢٦٣ ��ز ا����ب��زا������ ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
ا��ر�دات-��ز-٠٤/٠٣٢٩٤ ا����ب��ز����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٠٢Yesا����ر
٠٤/٠٤٧٨ ا������ و ���در�ب ا����ة ا����ب��ز�ر�ز ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠٤/٠٥٦٩ ا����دة ا��رة ا��������ز��دي ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢١Noا����ر
٠٤/٠٦٧٩ ا��رأة ������ ا��ر��� ا�������� �واء ا��������ز����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
٠٤/٠٧٧٤ ��ز ا����ة ا����ب��ز���ع ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٣Yesا����ب
٠٤/٠٨٦٦ ا��د�د ا�وادي ا��������ز����� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠٤/٠٩٦٤ ��ز ا���ن ���ء ا��������زا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٤/١٠٢٩٣ ا���ن-��ز ���ب ا����ب��زا���د ��د�� ا����ب ��ودون ١١٢Noا����ر
�����ب٠٤/١١ ا������ ا�وط�� ٣٢٢Yes؟��زا��ر�ز
٠٥/٠١١٦٢ ا���و�� ا�������� ا��روق ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٥/٠٢٢٤٦ ا������-ا���� ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Yesا����ر
٠٥/٠٣٥٣ ���ون ا������ ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ١١٠Noا����ر
٠٥/٠٤٢٤١ ا�����و�ر ا����ب��ر�وت��دي ��د�� ا����ر ��ودون ٠٢١Noا����ر
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ط ـ. ملحق :

ملحق بالمنظمات الشبابیة في الجمھوریة الیمنیة :



تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢١٤

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

تقرير خارطة املنظمات الشبابية في اليمن

٢١٥

تشیر قیم كًال من الكفاءة , المشاركة والتأثیر إلى التالي :
0 = ال یوجد    1= منخفض    2 = متوسط    3 = عالي

البرنامج اليمني األملاني للصحة اإلجنابية

 2 3 4 5 6 7 8
وا������-٠١/٠١١٩٦ ����د�د وا���ر�ن ا�وا�د ا��رن ����ء�ر�ز ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠١/٠٢١٤٣ ا���د���� ا����رو��� ����ءا������ ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣١Noا����ب
ا���ر��٠١/٠٣ ا�������� ا���ث ����� ����ء٣٧ ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٣Noا����ر
٠١/٠٤١٣٥ ا������� ا�ر��� ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
٠١/٠٥٢٠٢ ا����ت �ل ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٢Yesا����ر
ا������ن٠١/٠٦١٩٧ وا������ن ا����ر��ن ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٠٣١Noا����ب
ا������-����ء-٠١/٠٧٢٧٢ ����ء��و��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٣Noا����ر
٠١/٠٨١٦٥ وا���م ا��م و��ھ�ل ر���� ����ء����� ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Noا����ر
٠١/٠٩٢٠٤ وا��داع ��ط�و�� إ���ر ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
�����ب٠١/١٠٢٠٠ ا�������� ا�������� ����ءا������ ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Noا����ر
٠١/١١١٣٦ ا����ب ور���� ������ ا������ل ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٣Yesا����ر
٠١/١٢١٢٤ ا����� �ر�دات ����ء��و��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
ا����ة-����ء-٠١/١٣٢٥٦ ���ع ����ء���دى ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠١/١٤٢٠٣ ����ء ا����ة-�د��� ���ع ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Noا����ر
٠١/١٥١٢٧ ا����و��� �دار ����ء�ؤ��� ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٢٣Yesا����ب
٠١/١٦١٦٧ ا����ب ا������ن ����ء���دى ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Noا����ب
٠١/١٧٢٠٦ - ا����ب-����ء �ط�ع ا���ر ا���ل ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٠٣Yesا����ر
وا������٠١/١٨١٣٧ ��ط�و�� �وذب ����ء�ؤ��� ا�������د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٠١١Noا����ر
ا������-٠١/١٩٢٥٥ ا����� ���ب ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٢٢٢Noا����ر
ا������-٠١/٢٠١٤٢ ا��رة ر���� ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠١/٢١١٣١ ا����� ا����ب ����� ����ء�ر�ز ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
٠١/٢٢١٤٤ ����ء �د��� ا���ن ���ب ����ءا���د ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠١/٢٣١٣٢ ���و���� ا����� ����ءا���ت ٢١١Yes؟�د���
٠١/٢٤٢٥٧ وا�ط��ل ا����ب ����� ����ء�ر�ز ا����ب�د��� ��د�� ا����ر ��ودون ٠٠٠Noا����ر
٠١/٢٥١٦٨ ا��دس أ�ل �ن ا����ب ����ءرا�ط� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠١/٢٦١٢٨ ا������ ���ب ����ء����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠١/٢٧١٢٣ ا����� ا����دات ����� ����ء�ؤ��� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ودون No؟؟؟ا����ر
وا����ب٠١/٢٨ ��ط�و�� ا�����ر�� ����ءا����� ا����ب�د��� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٣Yesا����ب
٠٣/٠١١٧ ا�زا�ل ا����م ����ق �دن ���ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢١Noا����ر
٠٣/٠٢١٦ ا���ل �ن ا���ط��ن ا����ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
٠٣/٠٣٢٧٣ ا������-�دن ا����ب�دن����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Noا����ر
٠٣/٠٤١٥٢ �دن ا�����ت �ر���� ا������� ا��و��� ا����ب�دندار ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠٣/٠٥٢٠ �دن ا��ر�دات ا����ب�دن��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٣/٠٦٢٥٩������� ا���ر�� ���ر �ور ٢٢٢No؟�دن�����
ا����ة-�دن-٠٣/٠٧٢٦٢ ا����ب�دن���ع ��د�� ا����ر ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٣/٠٨١٥٢ ا����ب �ر���� ا������� ا��و��� ا�������دندار ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Yesا����ر
٠٣/٠٩٢٤ ا������ ا�������� ا��د�� ا����ب�دن�ر�ز ��د�� ا����ب ��ودون ٢٣٢Yesا����ر
٠٣/١٠٧ ا��و��ل ���ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠٣/١١٢٦٠ ا��د أ���ل ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ٠١١Noا����ر
٠٣/١٢١٨ ا����ن ��وق �درا��ت ا���ن ا����ب�دن�ر�ز ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Noا����ر
ا���ن-�دن-٠٣/١٣٢٦١ ���ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ر ��ودون ١١٠Yesا����ر
ا���ن-�دن-٠٣/١٤٢٦٣ ���ب ا����ب�دنا���د ��د�� ا����ر ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
٠٣/١٥١٥ ا����ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠٣/١٦٢٦٧-������� ا����ب ا����ب�دن����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Noا����ر
٠٤/٠١٦٥ ا����و��ن- ��ز ��ھ�ل و ر���� ا��������ز����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١١Noا����ر
٠٤/٠٢٦٣ ��ز ا����ب��زا������ ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
ا��ر�دات-��ز-٠٤/٠٣٢٩٤ ا����ب��ز����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٠٢Yesا����ر
٠٤/٠٤٧٨ ا������ و ���در�ب ا����ة ا����ب��ز�ر�ز ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠٤/٠٥٦٩ ا����دة ا��رة ا��������ز��دي ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢١Noا����ر
٠٤/٠٦٧٩ ا��رأة ������ ا��ر��� ا�������� �واء ا��������ز����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
٠٤/٠٧٧٤ ��ز ا����ة ا����ب��ز���ع ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٣Yesا����ب
٠٤/٠٨٦٦ ا��د�د ا�وادي ا��������ز����� ��د�� ا����ب ��ود ٣٣٢Yesا����ب
٠٤/٠٩٦٤ ��ز ا���ن ���ء ا��������زا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٤/١٠٢٩٣ ا���ن-��ز ���ب ا����ب��زا���د ��د�� ا����ب ��ودون ١١٢Noا����ر
�����ب٠٤/١١ ا������ ا�وط�� ٣٢٢Yes؟��زا��ر�ز
٠٥/٠١١٦٢ ا���و�� ا�������� ا��روق ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٥/٠٢٢٤٦ ا������-ا���� ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Yesا����ر
٠٥/٠٣٥٣ ���ون ا������ ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ١١٠Noا����ر
٠٥/٠٤٢٤١ ا�����و�ر ا����ب��ر�وت��دي ��د�� ا����ر ��ودون ٠٢١Noا����ر
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٠٥/٠٥١٥٩ ا����� �� ا����� ����� ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠٥/٠٦١٥٦ ���ر ا����� أ�د��ء ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Noا����ر
٠٥/٠٧٢٤٢ ا��رأة �ر���� ا���م ا����ب��ر�وتا����د ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Yesا����ر
٠٥/٠٨٢٤٥ ��ر�وت ���ل �ر�دات ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٥/٠٩٥٠ - ���ون ا��ر�دات ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٥/١٠٢٣٩ ا��رط�ن ������� ��ر�وت ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Yesا����ر
ا�������-٠٥/١١٩٦ ا��ل ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٠Yesا����ر
٠٥/١٢٢٤٠ ا���و�� ا����و�� ا����ة ���ع ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Noا����ر
٠٥/١٣١٥٠ ��طرى ا���ر ا���ل ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٥/١٤١٥٧ ��وز�ر ��ل ا�������� ا������ ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ود ٢١١Noا����ب
٠٥/١٥٢٤٨ ا���م ط��ب ر���� ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Noا����ر
٠٥/١٦٥١ ا�ط��ب �ر���� ا�ھ��� ا����ب��ر�وتا������ ��د�� ا����ر ��ودون ٣١٣Noا����ر
ا���ر��-٠٥/١٧٢٥٣ ا�������� ا��رأة ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٠Yesا����ر
وا��داع-٠٥/١٨٢٤٧ ������� ا����ب ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Noا����ر
٠٥/١٩٤٧ ا��داع و ������� ا����ب ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Noا����ر
��وز�ر٠٥/٢٠ وا��طو�ر-��ل ������م ا������ ٣٢٢Yes؟��ر�وتا��ر�ز
ا��دز٠٥/٢١ ����ر�� ��ر�وت ٢١٢Yes؟��ر�وت�����
٠٦/٠١٣٤ ا��د�دة ����� ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
٠٦/٠٢٢٢١ وا���م-ا��د�دة ا��م ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٦/٠٣٢٣٧ وا��ر��ت ا���وق ������ ا�د���راط�� ا��������ر�وتا������ ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٠Yesا����ر
٠٦/٠٤٣٣ ��دي أ�ل �ن أ�� ا����ب��ر�وت�ر�ق ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٠Yesا����ب
٠٦/٠٥٢٣٠ ا��ر�دات-ا��د�دة ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٠٢Yesا����ر
٠٦/٠٦٢٣٤ ا��د�دة ����� ط�ب ا����ب��ر�وتا���د ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
٠٦/٠٧٢٣١ ا����ة-ا��د�دة ���ع ا����ب��ر�وت�ؤ��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٦/٠٨٢٢٢ - ا��د�دة ا���ر ا���ل ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٠٢Yesا����ر
٠٦/٠٩٢٢٠ ا���ن-ا��د�دة ���ب ا����ب��ر�وتإ���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Noا����ر
٠٦/١٠٢٢٨ ا������ ����وث ا����ب ا����ب��ر�وت�ؤ��� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Noا����ر
ا��ر�دات-إب-٠٧/٠١١١٨ ا����باب��و��� ��د�� ا����ب ��ود ١٢٢Yesا����ب
ا���ر-إب-٠٧/٠٢١١٩ ا����بابا���ل ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
ا��راض٠٧/٠٣١١٧ ���ددة ا�زرا��� ا����و��� ا���و�� ا�ر�ف ا������اب����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٠Noا����ر
ا������-إب-٠٧/٠٤١١٥ وا��ر ا������ ����� ا����باب�ر�ز ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٧/٠٥١٢١ إب ����� ط�ب ا����بابإ���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٧/٠٦١٢٠ - - إب ا���ن ���ء ا������ابا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Noا����ر
ا���ن-إب-٠٧/٠٧١١٤ ���ب ا����بابا���د ��د�� ا����ب ��ود ١٣١Noا����ب
٠٨/٠١٨٦ ��� ا������ ا����ب�������� ��د�� ا����ر ��ودون ٢٠٣Noا����ر
٠٨/٠٢٣٦ ا���ر�� ا���و�� ا�������� ا������ل ا�������������� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
٠٨/٠٣٢٠٩ - ا��ر�دات-��� ا����ب�����و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
٠٨/٠٤٢١١ - ا����ة-��� ���ع ا����ب����ؤ��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣١٢Noا����ر
٠٨/٠٥٨٧ ��� ا���ر ا����ب���ا���ل ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
٠٨/٠٦٨٥ ���- ا�ر���� ���رأة ا���ر�� ا���������ا������ ��د�� ا����ب ��ودون ٢٠١Yesا����ر
٠٨/٠٧٨٨ ا����� ا���ر��� ا���وم ا����ب����ر�� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢١Noا����ر
٠٨/٠٨٢١٣ ا���ن-ا������ ���ب ا����ب���ا���د ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٣Noا����ب
٠٨/٠٩٨٤ ��� ا���ن ���ب ا����ب������دى ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
ا���ر��٠٩/٠١٢٨٤ ا���و�� ا��و��ق ا������ذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
٠٩/٠٢٢٧ ذ��ر ا������ ا����بذ��ر��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٩/٠٣٢٩ ا���ر�� ا�������� ذ��ر ���ب ا����بذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠٩/٠٤٢٨١ ا������ن-ذ��ر ا������ذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠٩/٠٥٢٨ ذ��ر ا��ر�دات ا����بذ��ر��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ١١١Noا����ر
٠٩/٠٦٢٩١ ا���ر ����ر�� ا���و�� ���ران ا������ذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١٠Yesا����ر
٠٩/٠٧٣١ ذ��ر ا���ر ا����بذ��را���ل ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٩/٠٨٣٢ ا������� ا�������� ا�و�دة ���ب ا����بذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٣٠Noا����ر
٠٩/٠٩٣٠ ا������ ���ب ا����بذ��رإ���د ��د�� ا����ر ��ودون ٣١٢Noا����ر
٠٩/١٠٢٥ ا����ب ��طو�ر ا�������� ا������ ا����بذ��را������ ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
٠٩/١١٢٦ ذ��ر ا���ن ���ب ا����بذ��رإ���د ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Noا����ر
ا��������-١٠/٠١١٩٤ ا������� ا���دع ا����ب ا����ب��دة����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢٢٠Noا����ر
��دة-١٠/٠٢١٩٥ ا����ب��دة�ر�دات ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Noا����ر
��ده١٠/٠٣٢٩٩ ا���ر ا���ل ا����ب��دة���ب ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
١٠/٠٤١٧٢ ا���ر�� ا���و�� ��دة ٣٢٢Yes؟��دة�����
ا���ر��١٠/٠٥٢٩٨ ���ن ا��������دة����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٠Noا����ر
١٠/٠٦٢٩٧ ا���ن-��ده ���ب ا����ب��دةا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
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٠٥/٠٥١٥٩ ا����� �� ا����� ����� ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠٥/٠٦١٥٦ ���ر ا����� أ�د��ء ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Noا����ر
٠٥/٠٧٢٤٢ ا��رأة �ر���� ا���م ا����ب��ر�وتا����د ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Yesا����ر
٠٥/٠٨٢٤٥ ��ر�وت ���ل �ر�دات ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٥/٠٩٥٠ - ���ون ا��ر�دات ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٥/١٠٢٣٩ ا��رط�ن ������� ��ر�وت ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Yesا����ر
ا�������-٠٥/١١٩٦ ا��ل ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٠Yesا����ر
٠٥/١٢٢٤٠ ا���و�� ا����و�� ا����ة ���ع ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Noا����ر
٠٥/١٣١٥٠ ��طرى ا���ر ا���ل ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٥/١٤١٥٧ ��وز�ر ��ل ا�������� ا������ ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ود ٢١١Noا����ب
٠٥/١٥٢٤٨ ا���م ط��ب ر���� ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Noا����ر
٠٥/١٦٥١ ا�ط��ب �ر���� ا�ھ��� ا����ب��ر�وتا������ ��د�� ا����ر ��ودون ٣١٣Noا����ر
ا���ر��-٠٥/١٧٢٥٣ ا�������� ا��رأة ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٠Yesا����ر
وا��داع-٠٥/١٨٢٤٧ ������� ا����ب ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Noا����ر
٠٥/١٩٤٧ ا��داع و ������� ا����ب ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Noا����ر
��وز�ر٠٥/٢٠ وا��طو�ر-��ل ������م ا������ ٣٢٢Yes؟��ر�وتا��ر�ز
ا��دز٠٥/٢١ ����ر�� ��ر�وت ٢١٢Yes؟��ر�وت�����
٠٦/٠١٣٤ ا��د�دة ����� ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
٠٦/٠٢٢٢١ وا���م-ا��د�دة ا��م ا��������ر�وت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٦/٠٣٢٣٧ وا��ر��ت ا���وق ������ ا�د���راط�� ا��������ر�وتا������ ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٠Yesا����ر
٠٦/٠٤٣٣ ��دي أ�ل �ن أ�� ا����ب��ر�وت�ر�ق ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٠Yesا����ب
٠٦/٠٥٢٣٠ ا��ر�دات-ا��د�دة ا����ب��ر�وت��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٠٢Yesا����ر
٠٦/٠٦٢٣٤ ا��د�دة ����� ط�ب ا����ب��ر�وتا���د ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
٠٦/٠٧٢٣١ ا����ة-ا��د�دة ���ع ا����ب��ر�وت�ؤ��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٦/٠٨٢٢٢ - ا��د�دة ا���ر ا���ل ا����ب��ر�وت����� ��د�� ا����ر ��ودون ٣٠٢Yesا����ر
٠٦/٠٩٢٢٠ ا���ن-ا��د�دة ���ب ا����ب��ر�وتإ���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Noا����ر
٠٦/١٠٢٢٨ ا������ ����وث ا����ب ا����ب��ر�وت�ؤ��� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Noا����ر
ا��ر�دات-إب-٠٧/٠١١١٨ ا����باب��و��� ��د�� ا����ب ��ود ١٢٢Yesا����ب
ا���ر-إب-٠٧/٠٢١١٩ ا����بابا���ل ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
ا��راض٠٧/٠٣١١٧ ���ددة ا�زرا��� ا����و��� ا���و�� ا�ر�ف ا������اب����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٠Noا����ر
ا������-إب-٠٧/٠٤١١٥ وا��ر ا������ ����� ا����باب�ر�ز ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٧/٠٥١٢١ إب ����� ط�ب ا����بابإ���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٠٧/٠٦١٢٠ - - إب ا���ن ���ء ا������ابا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Noا����ر
ا���ن-إب-٠٧/٠٧١١٤ ���ب ا����بابا���د ��د�� ا����ب ��ود ١٣١Noا����ب
٠٨/٠١٨٦ ��� ا������ ا����ب�������� ��د�� ا����ر ��ودون ٢٠٣Noا����ر
٠٨/٠٢٣٦ ا���ر�� ا���و�� ا�������� ا������ل ا�������������� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
٠٨/٠٣٢٠٩ - ا��ر�دات-��� ا����ب�����و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
٠٨/٠٤٢١١ - ا����ة-��� ���ع ا����ب����ؤ��� ��د�� ا����ر ��ودون ٣١٢Noا����ر
٠٨/٠٥٨٧ ��� ا���ر ا����ب���ا���ل ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
٠٨/٠٦٨٥ ���- ا�ر���� ���رأة ا���ر�� ا���������ا������ ��د�� ا����ب ��ودون ٢٠١Yesا����ر
٠٨/٠٧٨٨ ا����� ا���ر��� ا���وم ا����ب����ر�� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢١Noا����ر
٠٨/٠٨٢١٣ ا���ن-ا������ ���ب ا����ب���ا���د ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٣Noا����ب
٠٨/٠٩٨٤ ��� ا���ن ���ب ا����ب������دى ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
ا���ر��٠٩/٠١٢٨٤ ا���و�� ا��و��ق ا������ذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
٠٩/٠٢٢٧ ذ��ر ا������ ا����بذ��ر��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
٠٩/٠٣٢٩ ا���ر�� ا�������� ذ��ر ���ب ا����بذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
٠٩/٠٤٢٨١ ا������ن-ذ��ر ا������ذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
٠٩/٠٥٢٨ ذ��ر ا��ر�دات ا����بذ��ر��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ١١١Noا����ر
٠٩/٠٦٢٩١ ا���ر ����ر�� ا���و�� ���ران ا������ذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١٠Yesا����ر
٠٩/٠٧٣١ ذ��ر ا���ر ا����بذ��را���ل ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٢Yesا����ر
٠٩/٠٨٣٢ ا������� ا�������� ا�و�دة ���ب ا����بذ��ر����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٣٠Noا����ر
٠٩/٠٩٣٠ ا������ ���ب ا����بذ��رإ���د ��د�� ا����ر ��ودون ٣١٢Noا����ر
٠٩/١٠٢٥ ا����ب ��طو�ر ا�������� ا������ ا����بذ��را������ ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
٠٩/١١٢٦ ذ��ر ا���ن ���ب ا����بذ��رإ���د ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Noا����ر
ا��������-١٠/٠١١٩٤ ا������� ا���دع ا����ب ا����ب��دة����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢٢٠Noا����ر
��دة-١٠/٠٢١٩٥ ا����ب��دة�ر�دات ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Noا����ر
��ده١٠/٠٣٢٩٩ ا���ر ا���ل ا����ب��دة���ب ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
١٠/٠٤١٧٢ ا���ر�� ا���و�� ��دة ٣٢٢Yes؟��دة�����
ا���ر��١٠/٠٥٢٩٨ ���ن ا��������دة����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٠Noا����ر
١٠/٠٦٢٩٧ ا���ن-��ده ���ب ا����ب��دةا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
١١/٠١٤ ا���ر�� ��رةا���ر ���ب ا����با��ن����� ��د�� ا����ب ��ود ١٣١Noا����ب
١١/٠٢١٤ أ��ن ا������ ا����با��ن��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١١/٠٣٥ ��رة ا������� ا��رأة ����� و �طو�ر ا������ا��ن����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
١١/٠٤١٣ أ��ن ا��ر�دات ا����با��ن��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
١١/٠٥١٠ ا����و�� ا��ر���ت ا����با��ن����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٠Noا����ر
١١/٠٦١١ ا���ن ���ب ا����با��نإ���د ��د�� ا����ر ��ودون ٠١٠Noا����ر
١٢/٠١٢٣ ��� ا��ر�دات ا����ب�����و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Noا����ر
١٢/٠٢٢٢ ��� ا���ن ���ب ا����ب���ا���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٠٢Noا����ر
١٣/٠١٨١ ا�����ء ا������ ا����با�����ء��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٢Yesا����ر
١٣/٠٢٨٢ ا�����ء ا��ر�دات ا����با�����ء��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٠١Noا����ر
١٣/٠٣٨٣ ا�����ء ا���ن ���ب ا����با�����ءا��� ��د�� ا����ر ��ودون ١٢٣Noا����ر
١٤/٠١٤٦ ا���و�ت ا������ ا����با���و�ت����� ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Noا����ر
ا��ر�دات-ا���و�ت-١٤/٠٢٢٩٢ ا����با���و�ت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٠Yesا����ر
١٤/٠٣٤٣ ا����و�ت ا���ن ���ء ا������ا���و�تا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
١٤/٠٤٤٥ ا���و�ت ا���ن ���ب ا����با���و�تا���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Noا����ر
ا������-��ق-١٥/٠١٩٧ ��و��� ا����ب��وة����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١٥/٠٢٩٣ ��وة ا������ ا����ب��وة����� ��د�� ا����ب ��ود ١٢٢Noا����ب
١٥/٠٣٩٤ - ��وة ا���د��� وا������-ا���و�و��� ا������ ا����ب��وةا������ ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
ا��ر�دات-��وة١٥/٠٤٩٩ ا����ب��وة��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Yesا����ر
١٥/٠٥٩١ ا��د�ث ا��شء ا����ب��وة����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١٥/٠٦١٠٠ ا���م ط��ب �ر���� ا���ر�� ا����ب��وةا������ ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
١٥/٠٧٩٨ - ا���ن-��وه ���ب ا����ب��وةا���د ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
ا���ر��-��رب-١٦/٠١١١١ ا�������� ا������� ��رب ���ب ا����ب��رب����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Yesا����ر
ا��ر�دات-��رب-١٦/٠٢١٠٧ ا����ب��رب����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
ا���ر��-��رب-١٦/٠٣١١٠ ا�������� ا�ر�ف ���ت ا����ب��رب����� ��د�� ا����ب ��ود ١٣٣Noا����ب
��رب-١٦/٠٤١٠٩ ا���ن ���ب ا����ب��ربا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٣Noا����ر
١٧/٠١٥٦ ا����ب ا����با���رة����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١٢Yesا����ر
١٧/٠٢٥٩ ا��ر�دات ا����با���رة����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Yesا����ر
١٧/٠٣٦٠ ا���رة ا���ن ���ب ا����با���رةإ���د ��د�� ا����ب ��ود ١٣١Noا����ب
١٨/٠١١٠٤ ا���و�� ا���ر�� ا��وف ٢٢١No؟ا��وف�����
ا������-ا��وف-١٨/٠٢١٠٥ ا����با��وف��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
ا��ر�دات-ا��وف-١٨/٠٣١٠٦ ا����با��وف����� ��د�� ا����ب ��ود ١٣٠Noا����ب
١٩/٠١١٧٦ ا�������� ������� ا����ر ا��������ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Yesا����ر
١٩/٠٢٢٥٢ وا���م-��ران ا��م ا��������ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Noا����ر
١٩/٠٣١٧٨ ��ران ا��ر�دات ا����ب��ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١٩/٠٤١٨١ ا����ة-��ران ���ع ا����ب��ران����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
��ران١٩/٠٥٦١ ا����� ا���ر ا���ل ا����ب��ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٠٢Yesا����ر
١٩/٠٦١٩٧ ��ران ا���ن ���ب ا����ب��رانا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٢٠/٠١٢٧١ ا������� ا����ر ا������ا���������� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Yesا����ر
ا��ر�دات-ا�����-٢٠/٠٢٢٧٧ ا����با���������� ��د�� ا����ر ��ودون ١١١Yesا����ر
٢٠/٠٣٢٧٦ ا����� ا����با�����أ���ء ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
ا���ن-ا�����-٢٠/٠٤٢٩٧ ���ب ا����با�����ا���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٢٢Noا����ر
ا��و��ق-٢١/٠١١٨٨ ا����بر�������� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
ا������-ر���-٢١/٠٢١٩٢ ا����بر�����و��� ��د�� ا����ر ��ودون ١١٢Yesا����ر
٢١/٠٣١٨٦ ر��� ا��ر�دات ا����بر�����و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Yesا����ر
٢١/٠٤١٨٥ ا���ر�� ا�������� �طو ا������ر�������� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Noا����ر
ا���ن-ر���-٢١/٠٥١٨٩ ���ب ا����بر���ا���د ��د�� ا����ب ��ود ٠١١Noا����ب
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١١/٠١٤ ا���ر�� ��رةا���ر ���ب ا����با��ن����� ��د�� ا����ب ��ود ١٣١Noا����ب
١١/٠٢١٤ أ��ن ا������ ا����با��ن��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١١/٠٣٥ ��رة ا������� ا��رأة ����� و �طو�ر ا������ا��ن����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٢Yesا����ر
١١/٠٤١٣ أ��ن ا��ر�دات ا����با��ن��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Noا����ر
١١/٠٥١٠ ا����و�� ا��ر���ت ا����با��ن����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٠Noا����ر
١١/٠٦١١ ا���ن ���ب ا����با��نإ���د ��د�� ا����ر ��ودون ٠١٠Noا����ر
١٢/٠١٢٣ ��� ا��ر�دات ا����ب�����و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Noا����ر
١٢/٠٢٢٢ ��� ا���ن ���ب ا����ب���ا���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٠٢Noا����ر
١٣/٠١٨١ ا�����ء ا������ ا����با�����ء��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٢Yesا����ر
١٣/٠٢٨٢ ا�����ء ا��ر�دات ا����با�����ء��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٠١Noا����ر
١٣/٠٣٨٣ ا�����ء ا���ن ���ب ا����با�����ءا��� ��د�� ا����ر ��ودون ١٢٣Noا����ر
١٤/٠١٤٦ ا���و�ت ا������ ا����با���و�ت����� ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Noا����ر
ا��ر�دات-ا���و�ت-١٤/٠٢٢٩٢ ا����با���و�ت����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣١٠Yesا����ر
١٤/٠٣٤٣ ا����و�ت ا���ن ���ء ا������ا���و�تا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Yesا����ر
١٤/٠٤٤٥ ا���و�ت ا���ن ���ب ا����با���و�تا���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Noا����ر
ا������-��ق-١٥/٠١٩٧ ��و��� ا����ب��وة����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١٥/٠٢٩٣ ��وة ا������ ا����ب��وة����� ��د�� ا����ب ��ود ١٢٢Noا����ب
١٥/٠٣٩٤ - ��وة ا���د��� وا������-ا���و�و��� ا������ ا����ب��وةا������ ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
ا��ر�دات-��وة١٥/٠٤٩٩ ا����ب��وة��و��� ��د�� ا����ر ��ودون ١٠١Yesا����ر
١٥/٠٥٩١ ا��د�ث ا��شء ا����ب��وة����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١٥/٠٦١٠٠ ا���م ط��ب �ر���� ا���ر�� ا����ب��وةا������ ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
١٥/٠٧٩٨ - ا���ن-��وه ���ب ا����ب��وةا���د ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
ا���ر��-��رب-١٦/٠١١١١ ا�������� ا������� ��رب ���ب ا����ب��رب����� ��د�� ا����ر ��ودون ٢١٣Yesا����ر
ا��ر�دات-��رب-١٦/٠٢١٠٧ ا����ب��رب����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Yesا����ب
ا���ر��-��رب-١٦/٠٣١١٠ ا�������� ا�ر�ف ���ت ا����ب��رب����� ��د�� ا����ب ��ود ١٣٣Noا����ب
��رب-١٦/٠٤١٠٩ ا���ن ���ب ا����ب��ربا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٣Noا����ر
١٧/٠١٥٦ ا����ب ا����با���رة����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١٢Yesا����ر
١٧/٠٢٥٩ ا��ر�دات ا����با���رة����� ��د�� ا����ب ��ودون ١١١Yesا����ر
١٧/٠٣٦٠ ا���رة ا���ن ���ب ا����با���رةإ���د ��د�� ا����ب ��ود ١٣١Noا����ب
١٨/٠١١٠٤ ا���و�� ا���ر�� ا��وف ٢٢١No؟ا��وف�����
ا������-ا��وف-١٨/٠٢١٠٥ ا����با��وف��و��� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
ا��ر�دات-ا��وف-١٨/٠٣١٠٦ ا����با��وف����� ��د�� ا����ب ��ود ١٣٠Noا����ب
١٩/٠١١٧٦ ا�������� ������� ا����ر ا��������ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١١Yesا����ر
١٩/٠٢٢٥٢ وا���م-��ران ا��م ا��������ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٢٣Noا����ر
١٩/٠٣١٧٨ ��ران ا��ر�دات ا����ب��ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٢١٢Yesا����ر
١٩/٠٤١٨١ ا����ة-��ران ���ع ا����ب��ران����� ��د�� ا����ب ��ود ٢٣١Noا����ب
��ران١٩/٠٥٦١ ا����� ا���ر ا���ل ا����ب��ران����� ��د�� ا����ب ��ودون ٣٠٢Yesا����ر
١٩/٠٦١٩٧ ��ران ا���ن ���ب ا����ب��رانا���د ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢٢Yesا����ر
٢٠/٠١٢٧١ ا������� ا����ر ا������ا���������� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Yesا����ر
ا��ر�دات-ا�����-٢٠/٠٢٢٧٧ ا����با���������� ��د�� ا����ر ��ودون ١١١Yesا����ر
٢٠/٠٣٢٧٦ ا����� ا����با�����أ���ء ��د�� ا����ب ��ود ٢٣٢Noا����ب
ا���ن-ا�����-٢٠/٠٤٢٩٧ ���ب ا����با�����ا���د ��د�� ا����ر ��ودون ١٢٢Noا����ر
ا��و��ق-٢١/٠١١٨٨ ا����بر�������� ��د�� ا����ب ��ودون ١٢٠Noا����ر
ا������-ر���-٢١/٠٢١٩٢ ا����بر�����و��� ��د�� ا����ر ��ودون ١١٢Yesا����ر
٢١/٠٣١٨٦ ر��� ا��ر�دات ا����بر�����و��� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Yesا����ر
٢١/٠٤١٨٥ ا���ر�� ا�������� �طو ا������ر�������� ��د�� ا����ب ��ودون ٢٢١Noا����ر
ا���ن-ر���-٢١/٠٥١٨٩ ���ب ا����بر���ا���د ��د�� ا����ب ��ود ٠١١Noا����ب
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