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اإلهداء
إلى شباب  /ات اليمن
الذين يروا أن الوقت قد حان إلى أن
يكونوا في الصدارة وفي تحمل المسئولية
إلى الذين اخذوا على عاتقهم بناء اليمن
الجديد
إلى الذين لم يبخلوا في تقديم الغالي
والنفيس من اجل بالدهم
إلى كل هؤالء نهدي هذا الجهد
المتواضع
املرصد اليمني للشباب
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امللخص التنفيذي
مقترحات في السياسات املتعلقة بالشباب اليمني
متثل ثورة الشباب اليمني التي اندلعت في  11فبراير2011م حراكا مجتمعيا غير مسبوق على
الساحة اليمنية ،وتفرض هذه الثورة إحداث تغييرات جذرية مبختلف اجلوانب املتعلقة بالشباب:
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها ،ويأتي في مقدمة ذلك مراجعة وإعادة
صياغة التشريعات والقوانني واالستراتيجيات واخلطط مبا يتناسب وعملية التغيير املطلوبة ،ومبا
يواكب متطلبات الشباب في هذه املرحلة الهامة من تاريخ اليمن احلديث وما يتطلعون إليه صوب
املستقبل األفضل ،ويتطلب ذلك مغادرة الرؤية القاصرة التي تختزل حاجات الشباب في األنشطة
الرياضية دون غيرها من االحتياجات األخرى ،وترى فيها بديال عن النشاط السياسي والثقافي
والفكري ،فضال عن ضرورة اخلروج من دائرة التفكير والتخطيط بالنيابة عن الشباب (التي أتسمت
بها العقود الثالثة السابقة بوجه عام) ،إلى خلق شراكة حقيقية مع الشباب ،من خالل إشراكهم في
رسم السياسات العامة واخلطط ،وإدماجهم في عملية التنمية الوطنية مبراحلها املختلفة.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الوضع الراهن للتشريعات والقوانني والسياسات والبرامج املتصلة
بالشباب ،وحتديد الفجوات في هذا املجال ،باإلضافة إلى حتديد أولويات اإلصالحات التشريعية
والقانونية املطلوبة ،واقتراح املعاجلات الالزمة ،وحتديد اجلهات املعنية بذلك.
ولتحقيق هذا الغرض؛ قامت الدراسة مبراجعة وحتليل القوانني والسياسات املتعلقة بالشباب
باإلضافة إلى استعراض عدد من التجارب اخلارجية في هذا املجال.وقد رصدت الدراسة عددا
من االختالالت فيما يتعلق بالتعاطي مع الشباب وقضاياهم خالل السنوات املاضية؛ مما أدى إلى
تفاقم مشكالت الشباب ،وبخاصة ارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة بني الشباب؛ جراء تنامي
القوى العاملة ،وتناقص فرص العمل .و خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:
 -1املادة ( ،)30هي املادة الوحيدة التي نص فيها الدستور اليمني صراحة على شيء من حقوق
الشباب ،فقد ورد في هذه املادة« :حتمي الدولة األمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب».
 -2لم يحظ الشباب باالهتمام الالزم في برامج احلكومات السابقة ،مبا يتناسب وحاجياتهم
وأدوارهم في إحداث عملية التحول والنهوض املطلوبني.
 -3يعتبر برنامج حكومة الوفاق الوطني ( )2011أول بداية حقيقية لالهتمام بالشباب اليمني ،فقد
أفرد هذا البرنامج مساحة للشباب «نظراً ملا متثله شريحة الشباب من أهمية بالغة في البناء
والتنمية ،وانطالقاً من الدور احملوري الذي لعبه شباب اليمن في إحداث التغييرات الهادفة إلى
بناء اليمن اجلديد ،وصنع املستقبل األفضل لليمنيني» ،وسيمثل ذلك نقلة نوعية بالنسبة للشباب
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اليمني إذا ما مت تطبيق ما ورد بهذا الشأن على نحو فاعل .ومن أهم ما نص عليه برنامج حكومة
الوفاق الوطني في احملور اخلاص بتنمية املوارد البشرية ما يلي:
• إشراك الشباب في مؤمتر احلوار الوطني وفي تقرير مستقبل احلياة السياسية.
• توفير الفرص االقتصادية للشباب التي متكنهم من التمتع باملستوى املعيشي الالئق من
خالل:تخصيص جزء من إيرادات النفط لصالح تشغيل الشباب وتنشيطهم ،وحتفيز البنوك
ومؤسسات التمويل اخلاصة على تقدمي متويالت ملشاريع صغيرة بضمان احلكومة وعن طريق
القرض احلسن ،وإيجاد فرص عمل وظيفية للشباب في مختلف القطاعات.
• دعم الشراكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص لوضع برامج تدريبية للشباب بغية إدماجهم في
أسواق العمل.
• وضع إستراتيجية جادة لبناء قدرات الشباب بحيث تتضمن إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة
الستيعاب مواهب وإبداعات الشباب :العلمية والثقافية والفنية والتقنية والرياضية بغية
استدامة دور الشباب في اإلسهام في بناء اليمن اجلديد ،وتوفير بيئة حاضنة شبابية تهتم
باملخترعني الشباب وإتاحة الفرصة إلبراز وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم.
• تفعيل اخلطة التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب (املرحلة األولى).
• تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار في مجاالت بناء قدرات الشباب.
 -4تعتبر اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ( )2015-2006أهم وثيقة تخص الشباب،
وبالرغم من اجلوانب اإليجابية التي اشتملت عليها ،إال أن هذه اإلستراتيجية؛ في ضوء مجاالت
ومحاور تركيزها االستراتيجي والتدخالت ذات األولوية ،لم تعد اليوم قادرة على تلبية احتياجات
الشباب ،وخاصة في ضوء احلراك الديناميكي الذي يشهده املجتمع اليمني منذ اندالع ثورة
الشباب عام  ،2011ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى مراجعتها لتطويرها وبناء مرحلتها الثانية
على أقل التقديرات -مبا يتجاوز جوانب القصور التي انتابت بناء هذه اإلستراتيجية ،ومبايتناسب ومتطلبات الشباب في املرحلة الراهنة.
 -5حتفل الساحتان :العربية والدولية بعدد من املمارسات والتجارب اخلاصة بالتعاطي مع
املوضوعات والقضايا التي تهم الشباب ،وميكن االستفادة من هذه التجارب لتطوير العمل
الشبابي باليمن وتفعيله ،سواء فيما يتعلق بصياغة االستراتيجيات الشبابية وتطويرها ،أو على
صعيد إطالق املبادرات مبا يحقق في نهاية املطاف الغايات املنشودة من العمل الشبابي ،ويفي
باحتياجات الشباب امللحة ،ويلبي رغباتهم وطموحاتهم املشروعة.وتعتبر اإلستراتيجية الوطنية
األردنية للشباب من أبرز التجارب التي ميكن االستفادة منها في هذا املجال ،نظرا لعدد من
جوانب القوة التي تتمتع بها ،بدءا بكونها ممر حلة ،ومرورا بآليات بنائها ،وانتهاء بعملية التنفيذ
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والتقومي ،كما ميكن االستفادة –أيضا -من إستراتيجية مجلس التعاون اخلليجي واإلستراتيجية
السودانية للشباب في عدد من اجلوانب؛ خاصة ما يتعلق بتأسيس منظومة وطنية تضم كافة
اجلهات املعنية بقضايا الشباب بغرض التنسيق وتوحيد الرؤى وتشكيل عقل جمعي حول
الشباب.
 -6أبرز محاور تركيز املبادرات والبرامج اخلارجية اخلاصة بالشباب تتمثل في :خلق شراكة
فاعلة مع القطاع اخلاص لتدريب الشباب وبناء قدراتهم ،ومساعدتهم في عملية االنتقال من
عالم الدراسة إلى عالم العمل الواسع ،وحتديد خياراتهم املهنية املستقبلية من خالل تعريفهم
مبتطلبات قطاع األعمال ،والتفكير بطرق ابتكاريه ،وتشجيع العمالة الذاتية ،ومساعدة الراغبني
منهم في بدء مشاريعهم اخلاصة ،واالستكشاف والتحليل والنظر في مختلف فرص االستثمار
وبناء قدراتهم في هذا املجال ،باإلضافة إلى تشجيع الريادة بني الشباب ،وتشغيلهم عن طريق
صناديق التنمية وتوفير قروض دراسية وجتارية ميسرة ،فضال عن تنظيم العمالة الوطنية.
 -7تتمثل أولويات اإلصالح التشريعي في ضرورة معاجلة قضايا الشباب ضمن الدستور اجلديد
الذي سيخرج به احلوار الوطني ،والنص بوضوح على مسئولية الدولة عن رعاية الشباب ،وتأهيلهم
وبناء قدراتهم ورعايتهم :جسميا ونفسيا وعلميا ،ومتكينهم من املشاركة السياسية وصنع القرار
في جميع املجاالت واألنشطة املختلفة،وضمان حصولهم على الفرص املتساوية،وإدماجهم في
املجتمع ،باإلضافة إلى ضمان التعليم عالي اجلودة ،وذلك من خالل مواد يشاركون في صياغتها
بأنفسهم.
 -8أما أولويات اإلصالح القانوني؛ فتتمثل في إصدار تشريعات قانونية وإدارية وتنظيمية تتعلق
بالشأن الشبابي ،تضمن فرص النمو السليم للشباب ،وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم املستقبلية،
وإصدار القوانني واللوائح الضامنة إلدماج الشباب في عملية التنمية املستدامة ،باإلضافة إلى
ضرورة تفعيل وإعمال املواد القانونية التي تعود بالنفع على الشباب ،وبخاصة منها الواردة في
قانون العمل اليمني.
 -9قدمت الدراسة عددا من املقترحات والتوصيات الهامة ،كإطالق مبادرة وطنية شاملة للشباب
أو برنامج وطني مكثف للشباب ،تسهم في متويله احلكومة اليمنية والقطاع اخلاص ،وأفراد
املجتمع بوجه عام ،فضال عن الدول املانحة واملنظمات الدولية ،وتقوم على شأن هذه املبادرة/
البرنامج مؤسسة مجتمعية متخصصة مستقلة ،باإلضافة إلى إعادة صياغة منظومة العمل
السلم االجتماعي ،ومضاعفة االستثمار في التعليم مبا يحقق جودته،
الشبابي وتطويره ،وتعزيز َّ
فضال عن التمكني االقتصادي للشباب.
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منهجية وآلية العمل
تقع هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي ال تكتف مبجرد وصف الظاهرة؛ بل وحتليلها
ومقارنتها بغيرها من املمارسات األخرى ،حيث مت مراجعة عدد من القوانني والتشريعات والسياسات
واالستراتيجيات الوطنية املتصلة بالشباب ،وكذلك البرامج الوطنية واحلكومية ،باإلضافة إلى
عرض أهم التجارب اخلارجية املتعلقة بالشباب؛ وبخاصة منها التجارب العربية.
وقد مت تنفيذ الدراسة وفقا للشروط املرجعية املتفق عليها بني اخلبيرين الوطنيني واملرصد
الوطني للشباب من ناحية؛ واملشروع في إطار املكون الدميقراطي بالبرنامج اإلمنائي من ناحية
أخرى (امللحق رقم  ،)1حيث مرت الدراسة بعدة مراحل أهمها:
 -1عقد خمسة اجتماعات مع فريق املرصد اليمني للشباب ومدير املشروع ،جرى فيها نقاش
مستفيض وتبادل وجهات النظر حول موضوع الدراسة وطبيعته ومحتوياته ومنهجية العمل.
 -2قام اخلبيران بجمع الوثائق املتعلقة مبوضوع الدراسة.
 -3دراسة وحتليل الوثائق ،واستعراض التجارب املشابهة ،وذلك على النحو التالي:
ً
أوال الوث ــائـ ــق:
أ -الدستور اليمني والقوانني املتعلقة بالشباب اليمني إن وجدت
ب  -لالئحة املنظمة لعمل وزارة الشباب والرياضة 1996م.
ج  -اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب في اليمن  2015- 2006م.
د -خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2010-2006م.
هـ -خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة لتخفيف من الفقر  2015-2011م.
و  -برنامج حكومة با جمال
ز -برنامج حكومة الدكتور علي مج ّور
ح -برنامج حكومة الوفاق الوطني
ط -البرنامج االستثماري خلطة التنمية الرابعة
ك -اإلستراتيجية الوطنية األردنية للشباب :املرحلتني:األولى (2009-2005م) والثانية (-2011
2015م).
ل -إستراتيجية رعاية الشباب لدول مجلس التعاون في املجال الشباب والرياضي -العمل
املشترك 2023-2008م.
م -اإلستراتيجية السودانية الوطنية للشباب 2031 – 2007م
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ثاني ًا :التجارب اخلاصة بإطالق املبادرات وتصميم البرامج وتشمل:
 -1املبادرات والبرامج القطرية
-2املشاريع والبرامج املصرية
-3البرامج أألردنية
 -4جتربة دول اخلليج العربية لتشغيل العمالة الوطنية
 -5برنامج (سند) بسلطنة عمان
-6برنامج (الداكوم) بدولة الكويت
-7مبادرة متكني والبرنامج الوطني للتوظيف والتدريب في البحرين
 -8مدرسة احلريري للتعليم التقني بلبنان
 -9برنامج الشباب العربي يتطوع من أجل مستقبل أفضل بقيادة برنامج األمم املتحدة
للمتطوعني.
 -4إعداد املسودة األولية للدراسة وتسليمها إلى املرصد اليمني للشباب ومشرف املشروع في
البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لإلطالع عليها وإبداء املالحظات والتعديالت املطلوبة
 -5مت استيعاب املالحظات على املسودة األولى وأعيد إرسالها إلى املرصد اليمني للشباب ومشرف
املشروع.
 -6مت ترجمة الوثيقة إلى اللغة اإلجنليزية وإرسالها من قبل مشرف املشروع إلى خبير دولي في
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بنيويورك وخبير إقليمي في اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) ملراجعتها
 -7مت عقد لقاء( )Tele-Conferenceمع خبير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بنيويورك عبر
(اإلسكايبي)
 -8مت استيعاب املالحظات التي قدمها اخلبيرين :الدولي واإلقليمي
 -9مت إعداد املسودة الثانية للدراسة واختزالها من قرابة  62صفحة إلى  28صفحة ومت تسليمها
إلى املرصد ومشرف املشروع.
 -10قام اخلبيران الوطنيان بعرض الدراسة وأهم النتائج والتوصيات  presentationفي ورشة
العمل املخصصة لهذا الغرض واملنعقدة بتاريخ  6مارس 2013م بالعاصمة صنعاء
 -11جرى خالل الورشة نقاش مستفيض من املشاركني في الورشة أثرى الدراسة ومت تدوين
واستيعاب كل املالحظات املطروحة
 -12ولغرض مزيد من االستفادة واالستزادة طلب املرصد من املشاركني في الورشة إرسال أي
مالحظات إضافية بواسطة البريد اإللكتروني خالل مدة يومني من انعقاد الورشة.
 -13مت استيعاب املالحظات املنبثقة عن ورشة العمل ،وتضمينها في الوثيقة النهائية وتسليمها إلى
املرصد اليمني للشباب.
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مقترحات في السياسات املتعلقة بالشباب اليمني

املقدمة:
مثلت ثورة الشباب اليمني حراكا مجتمعيا غير مسبوق على الساحة اليمنية ،أدهش جميع
املراقبني ،على املستويني :احمللي والدولي.
وتفرض ثورة  11فبرايرالشبابية الشعبية السلمية إحداث تغييرات جذرية مبختلف اجلوانب
املتعلقة بالشباب :السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها ،ويأتي في مقدمة ذلك
مراجعة وإعادة صياغة التشريعات والقوانني واالستراتيجيات واخلطط مبا يتناسب والزخم الثوري
الشبابي ،ومبا يواكب متطلبات الشباب في هذه املرحلة الهامة من تاريخ اليمن ،وذلك أسوة مبا
قامت به العديد من الدول سواء منها التي شهدت ثورة مماثلة أو تلك التي لم تشهد (مثل :مصر،
تونس ،واملغرب ،واألردن ،السودان ،)..باإلضافة إلى استخدام املداخل العلمية احلديثة لصياغة
اإلستراتيجيات ،وتصميم اآلليات املناسبة لها.
وتتطلب عملية التغيير املطلوبة مغادرة الرؤية القاصرة التي تختزل حاجات الشباب باألنشطة
الرياضية في املقام األول ،دون غيرها من االحتياجات األخرى :االجتماعية ،السياسية،
االقتصادية،والفكرية الثقافية الصحية...وغيرها ،وترى في النشاط الرياضي بديال للنشاط
السياسي أكثر من كونه نشاطا شبابيا مقصودا في حد ذاته ،باإلضافة إلى ضرورة كسر دائرة
املركزية الشديدة ( )1التي سادت خالل السنوات املاضية وهيمنت القوى التقليدية على وضع
التشريعات ،وصياغة القوانني ،وبناء االستراتيجيات ،وجعلت مشاركة الشباب عملية شكلية
جتميلية ،ومصوغا إلضفاء املشروعية على مخرجات هذه األنشطة.
ومن ثم؛ فهناك حاجة ماسة اليوم إلى االستبدال بكل هذه املمارسات وضعا جديدا يقوم على خلق
شراكة حقيقية مع الشباب ،من خالل إشراكهم في السياسات العامة ،وإدماجهم في عملية التنمية
الوطنية مبراحلها املختلفة ،بدءا من تشخيص املشكالت ،وحتديد االحتياجات اخلاصة بالشباب،
ومرورا باحللول املقترحة ،وانتهاء بتقييم البرامج التي تهدف للتعاطي مع هذه املشكالت ،مبا يترجم
معنى أن الشباب كيانا سياديا ركنا أساسيا في التنمية البشرية الشاملة واملستدامة ،وثروة وطنية؛
بل وأهم الثروات الوطنية إذا ما أحسن توظيفهم واستغلت طاقاتهم ،وميكن أن يصل إدماج الشباب
( )1يذكر بهذا اخلصوص –مثال -ما نصت عليه الئحة الشباب والرياضة (يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات
الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة وحتقيق أغراضها)( ،يصدر الوزير الئحة تنظيمية ملكاتب الوزارة في احملافظات بعد
التشاور مع وزارة اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري)..
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في عملية التنمية الوطنية إلى درجة أن يوكل إليهم –مثال -وضع االستراتيجيات واخلطط اخلاصة
بهم بإشراف خبراء واختصاصيني في هذا املجال ،باإلضافة إلى إشراك منظمات املجتمع املدني
الفاعلة في مجال العمل الشبابي.
وتشير املمارسات التي متت خالل األعوام السابقة منذ إقرار اإلستراتيجية الوطنية للطفولة
والشباب إلى ضعف التوجهات اجلادة لدى صانع القرار السياسي باليمن واملخططني واملنفذين
فيما يتعلق بالتعاطي مع الشباب بوصفهم أهم مكون من مكونات املجتمع اليمني ،فإذا كانت البالد،
وبدعم من املنظمات الدولية ،واستقدام عدد من اخلبراء الدوليني ،قد متكنت من إجناز عدد من
الوثائق الشبابية التي يعتد بها على املستوى النظري ،فإنها في املقابل؛ لم تنجز شيئا يذكر على
مستوى التطبيق العملي ،ويكفي –مثال -أن نلقي اليوم نظرة سريعة على أهداف وزارة الشباب
والرياضية الواردة في الالئحة التنفيذية لهذه الوزارة ()1996؛ فضال عن اإلستراتيجية الوطنية
لألطفال والشباب ( )2015 -2006لنرى ما الذي حتقق منها حتى اليوم.
وقد أدى التعاطي غير اجلاد (وبخفّة ) مع الشأن الشبابي إلى تراكم مشكالت هذه الفئة
املجتمعية ،ومضاعفة معاناتهم عاما تلو اآلخر ،وبخاصة ما يتعلق بارتفاع نسبة الفقر ومعدل
البطالة بني الشباب؛ جراء تنامي القوى العاملة ،وتناقص فرص العمل ،وفشل الدولة في توفير
املناخ االقتصادي املالئم لتوليد فرص العمل وحتسينها ،وقد أدت هذه التراكمات وغيرها إلى
اندالع ثورة الشباب اليمني في  11فبراير عام .2011
وفي إطار مكون الدميقراطية واحلكم الرشيد لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،UNDPووفقا
إلستراتيجية البرنامج للمرحلة االنتقالية في اليمن ،فقد مت دعم إنشاء املرصد اليمني للشباب من
قبل مجموعة من الشباب الناشطني ومنظمات املجتمع املدني،كمؤسسة أهلية مستقلة ،وجهة رقابية
شاملة محايدة وقادرة على املساهمة في مراقبة وحتليل وضع الشباب كأساس إلعداد مقترحات
وتوصيات عن السياسات والتشريعات التي تستجيب الحتياجات الشباب واهتماماتهم وتطلعاتهم،
وتعبر عن رؤاهم ومصاحلهم والدفع بها عبر اآلليات املعتمدة في مؤمتر احلوار الوطني وجلنة
صياغة الدستور أثناء الفترة االنتقالية،والحقا إلى احلكومة والبرملان بكافة الوسائل والقنوات
املتاحة إلدماجها ضمن السياسات والقوانني وبرامج وخطط التنمية الوطنية واحمللية.
وفي هذا السياق؛ طلب املرصد من البرنامج اإلمنائي مساعدته إلعداد دراسة حول القوانني
والسياسات واإلستراجتيات الوطنية املتعلقة بالشباب لتقدميها ملؤمتر احلوار الوطني ،وقد مت
التعاقد مع خبيرين وطنيني من جامعة صنعاء للقيام بهذه الدراسة.
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أوال :التشريعات والقوانني
 -1الدستور
املادة ( ،)30هي املادة الوحيدة التي نص فيها الدستور اليمني صراحة على شيء من حقوق
الشباب (حتمي الدولة األمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب) ،غير أن هذا ال مينع أن يرد
الشباب ضمن الفئات األخرى في عدد من مواد الدستور األخرى ،مثل املادة ( )54التي تنص على
أن (التعليم حق للمواطنني جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف املدارس واملؤسسات
الثقافية والتربوية ،والتعليم في املرحلة األساسية إلزامي ،وتعمل الدولة على محو األمية وتهتم
بالتوسع في التعليم الفني واملهني ،كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وحتـميـه من
االنحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف املناسبة لتنميـة ملكاتـه في
جميـع املجـاالت).
 -2الالئحة املنظمة ألعمال وزارة الشباب والرياضة (1996م)
حددت هذه الالئحة أهداف وزارة الشباب والرياضة ،في كل من:
 -1جتميع طاقات الشباب حول أهداف الثورة واملبادئ العامة للدولة وتكريس قيم ومفاهيم
الوحدة الوطنية.
 -2دعم القيم اخللقية والروحية وتنمية روح الوالء للوطن واحلفاظ على املمتلكات العامة.
 -3النهوض بالشباب :رياضيا واجتماعيا وثقافيا وإبراز دوره في أداء واجباته.
 -4خلق حركة رياضية مينية متطورة وتوسيع قاعدتها لتشمل كامل البالد لتكون قادرة على متثيل
الوطن بشكل مشرف وفي كافة احملافل العربية والقارية والدولية.
 -5بناء املنشات الشبابية والرياضية وتوفير اإلمكانات الالزمة لها مبا يكفل حتقيق األهداف
املرجوة منها.
 -6تنمية روح األخوة والتعاون والصداقة بني بالدنا والبلدان الشقيقة والصديقة من خالل
اللقاءات الشبابية والرياضية.
ثم استطردت الالئحة في ذكر مهام واختصاصات قيادات الوزارة وإداراتها ،وأعطت الوزير
صالحيات واسعة .ومن اجلوانب اإليجابية التي ميكن البناء عليها في هذه الالئحة وجود
مجلس للوزارة ،يتكون من :الوزير ومستشاريه ،ووكالء الوزارة...الخ ،حيث ميكن أن يكون
للشباب متثيال بنسبة منصفة في هذا املجلس.
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ثانيا :برامج احلكومات في اجلمهورية اليمنية
 -1برنامج حكومة باجمال (2006-2000م)
يرتكز على املنطلقات واألسس التالية:
أو ًال  :التطوير النوعي للبناء املؤسسي للدولة احلديثة
ويتمثل ذلك في :
 -1إعادة الهيكلة املؤسسية
 -2تطوير نظام اخلدمة املدنية
 -3تطوير نظم الرقابة واحملاسبة
ثاني ًا  :حتسني الظروف املعيشية للسكان ومحاربة الفقر
ثالث ًا  :مواجهة النمو املتسارع للسكان
رابع ًا  :حتقيق السالم االجتماعي واالستقرار التشريعي وتوازن املصالح وإزالة االختالالت احلقوقية
واستقامة النظام العدلي
خامس ًا :اجتثاث بؤر وهدم بناءات الفساد واإلرهاب في املجتمع واملؤسسات املختلفة:
سادس ًا  :تأمني حقوق اإلنسان كغاية مطلقة :
سابع ًا :السلطة احمللية :األساس القاعدي لبناء الدولة الدميقراطية وتوسيع املشاركة الشعبية
ثامن ًا  :توجهات التنمية االقتصادية والسياسات املالية والنقدية من أجل التنمية املستدامة
والشاملة وفي ظل التوجهات للتكامل اإلقليمي وبرامج االندماج والعوملة
تاسع ًا  :تطوير املوارد الطبيعية االقتصادية
يتضح من خالل القراءة العميقة والتحليلية للبرنامج أن سماته ومالمحه العامة لم تنطلق من
احتياجات البلد وأولوياته الضرورية ،وإمنا ُك ِ ّي َف البرنامج تلميحا وصراحة إلعطاء إشارات ودالالت
للخارج واملانحني أننا سنتعامل مع مطالبكم وتوجهاتكم متجاهال حقائق الواقع وحتديات الفساد
التي ال تبقي وال تذر ،والتي تفرض علينا أولويات مغايرة ملا ورد في البرنامج أولها تغيير طبيعة
نظام احلكم وبنيته التقليدية ،وثانيها إعادة صياغة الواقع االجتماعي مبا يعطي للشباب أهميتهم
ودورهم الطبيعي كمكون رئيس في املجتمع ومشاركا فعاّال في عملية التنمية وفي خلق االستقرار
والنهوض ،وهذا األمر لم يكن ليحسب له حساب قبل ثورة الشباب الشعبية السلمية بل ظل الشباب
خارج املعادلة وعلى الهامش جراء بروز نخبة تقليدية استحوذت على املوارد االقتصادية واختزلت
األوطان وابتلعت الفرص بحيث بات الشباب والشعب إجماال فائضا عن حاجة نظام االستحواذ
العائلي وحكومة التجميل ملمارسة القبح واملزيد من الفشل واإلخفاقات.
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 -2برنامج حكومة مجور()2011-2006
تضمن برنامج حكومة الدكتور علي مجور عددا من احملاور والتوجهات منها :
 االهتمام بالقطاع املالي
 االهتمام بالصناعات التحويلية واالستخراجية
 حتسني وتطوير الطاقة الكهربائية واالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
 تطوير االتصاالت وتقنية املعلومات نحو بناء االقتصاد املعرفي
 تعزيز البناء املؤسسي والتشريعي للسلطة احمللية
 احلد من فجوة التنمية بني الريف واحلضر
 فرص التعليم
تسعى احلكومة إلى التالي:
• محو األمية وتعليم الكبار
• التعليم العام
• التعليم الفني والتدريب املهني
• التعليم العالي والبحث العلمي
• البناء املؤسسي واإلصالحات الدستورية
• اإلصالحات اإلدارية وحتديث اخلدمة املدنية
• مكافحة الفساد وحماية املال العام
• تعزيز الشراكة مع منظمات املجتمع املدني
• متكني املرأة سياسي ًا واقتصادي ًا واجتماعي ًا
لوحظ على البرنامج أنه فضفاض وتغلب عليه العموميات ،وأنه لم ينطلق من رؤية نقدية وتقييميه
للبرنامج السابق حلكومة باجمال باعتباره امتدادا أو مكمال له ،وهو ما يستدعي الوقوف على
جوانب اإلخفاقات التي وقع فيها برنامج حكومة باجمال وتالفيها ,والواضح أن عملية االرجتال
والقفز فوق ممكنات الواقع كانت سمة هذا البرنامج فقد أكد على االستخدامات السلمية للطاقة
الذرية في الوقت الذي نفتقر فيه إلى أبسط مقومات البُنى التحتية التقليدية مثل هذه القفزات
تؤكد مدى ِخفّة احلكومة السابقة في التعامل مع القضايا واخلدمات املتصلة باملواطنني ،وممارسة
التضليل عليهم ،وكأنه ال ينقصنا سوى إصدار القوانني املتعلقة بالكهرباء والطاقة الذرية .مع أن
أهم أولوياتنا محاربة الفساد الذي عطل عمل احلكومات املتعاقبة ،ولم يكتشف هذا البرنامج
مكامن اخللل وأسباب الفشل ،والتي من أهمها اإلقصاء والتهميش للشباب ،وجتاهل حاجياتهم
وأدوارهم في إحداث عملية التحول والنهوض .وإجماال فإن البرنامج لم ينطلق من رؤية إستراتيجية
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شاملة ملعاجلة الواقع تتفرع عنها أهداف وخطط ثم برامج تنفيذية مزمنة ،وإمنا كان طابعه دعائي
ملغازلة اخلارج ومخادعته على حساب األولويات احمللية واالحتياجات املجتمعية اجلوهرية .
 -3برنامج حكومة التوافق والتقاسم االنتقالية ()2011
اعتمدت احلكومة في إعداد برنامجها على املرجعيات التالية :
• دستور اجلمهورية اليمنية
• املبادرة اخلليجية وآلياتها التنفيذية
• قرار مجلس األمن الدولي 2014
• اخلطة اخلمسية الرابعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية .2015- 2011
يتكون البرنامج من جزئيني :
اجلزء األول :ركز على السياسات احلكومية لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون اخلليجي وآليتها
التنفيذية املزمنة في املرحلة األولى من الفترة االنتقالية
اجلزء الثانــي :ركز على السياسات احلكومية العامة والقطاعية لعمل احلكومة في الفترة القادمة
من خالل احملاور اآلتية :
احملور األول :السياسات االقتصادية :
حيث يتضمن البرنامج أولويات السياسات االقتصادية التالية :
 -1النمو االقتصادي
 -2التخفيف من الفقر
 -3قطاع املالية :
 -4القطاع النقدي واملصرفي:
-5التعاون الدولي في مجال التنمية:
احملور الثاني :قطاع احلكم الرشيد:
سيتم العمل بعدد من السياسات في املجاالت التالية:
 -1السلطة القضائية .
 -2األمن واالستقرار.
 -3الشؤون القانونية.
 -4مكافحة الفساد.
 -5حتديث اخلدمة املدنية .
 -6الرقابة واحملاسبة (اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة).
 -7الرقابة على املناقصات واملزايدات .
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 -8العالقة مع مجلسي النواب والشورى.
 -9حقوق اإلنسان .
 -10االنتخابات واالستفتاء.
 -11مؤمتر احلوار الوطني .
عقد مؤمتر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية مبا فيها الشباب واحلراك
اجلنوبي ،واحلوثيون وسائر األحزاب وممثلون عن املجتمع املدني والقطاع النسائي ،ليبحث املؤمتر
في اآلتي:
أ -عملية التعديالت الدستورية ،مبا في ذلك إنشاء جلنة للتعديالت الدستورية وحتديد عدد
أعضائها.
ب -اإلصالح الدستوري ومعاجلة هيكل الدولة والنظام السياسي وإنزال التعديالت الدستورية
إلى الشعب اليمني لالستفتاء عليها.
ج  -الوقوف أمام القضية اجلنوبية مبا يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته
واستقراره وأمنه.
د-النظر في القضايا املختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.
هـ -اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام دميقراطي كامل ،مبا في ذلك إصالح اخلدمة
املدنية والقضاء واإلدارة احمللية.
و -اتخاذ خطوات ترمي إلى حتقيق املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية ،والتدابير الالزمة
لضمان عدم حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مستقب ً
ال.
ز -اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة
وحقوقها ،مبا في ذلك األطفال والنهوض باملرأة.
ح  -اإلسهام في حتديد أولويات برامج التعمير والتنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة
لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
ط -األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني:
احملور الثالث القطاعات اإلنتاجية:
احلكومة ملتزمة بتطوير وتنمية هذه القطاعات اإلنتاجية من خالل:
 -1القطاع الزراعي.
 -2القطاع السمكي.
 -3قطاع الصناعة والتجارة.
 -4قطاع الصناعة والتجارة :تصحح التسمية.
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 -5قطاع السياحة.
احملور الرابع قطاعات البنية التحتية:
 -1قطاع البيئة.
 -2قطاع املياه.
 -3قطاع الكهرباء.
 -4قطاع النقل.
 -5قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.
 -6األشغال العامة والطرق.
احملور اخلامس :تنمية املوارد البشرية:
سنركز هنا على الشباب
قطاع الشباب
نظراً ملا متثله شريحة الشباب من أهمية بالغه في البناء والتنمية  ،وانطالقاً من الدور احملوري
الذي لعبه شباب اليمن في إحداث التغييرات الهادفة إلى بناء اليمن اجلديد ،وصنع املستقبل
األفضل لليمنيني ،فإن البرنامج سيركز على االهتمام بهذه الشريحة واالرتقاء بها وحتقيق طموحاتها
من خالل اآلتي :
 الشباب : -1إشراك الشباب في مؤمتر احلوار الوطني وفي تقرير مستقبل احلياة السياسية
 -2خلق آلية للتواصل بني الشباب مع قيادة الوزارة مبا يسهم في تعزيز وإقامة شراكة حقيقية
مبنية على الثقة املتبادلة والشفافية .
 -3تطوير وتوسيع جوائز رئيس اجلمهورية للشباب لتشمل مجاالت جديدة .
 -4املساهمة في إتاحة الفرص لتبادل الزيارات بني شباب احملافظات .
 -5توفير بيئة حاضنة شبابية تهتم باملخترعني الشباب وإتاحة الفرصة إلبراز وإظهار مواهبهم
وإبداعاتهم .
 -6توفير الفرص االقتصادية للشباب التي متكنهم من التمتع باملستوى املعيشي الالئق من
خالل:
 تخصيص جزء من إيرادات النفط لصالح تشغيل وتنشيط الشباب يتم توظيفه من خالل
صناديق التنمية االجتماعية والفني والشباب ومشروع األشغال العامة وحتفيز دور بنك األمل.
 حتفيز البنوك ومؤسسات التمويل اخلاصة على تقدمي متويالت ملشاريع صغيرة بضمان
احلكومة وعن طريق القرض احلسن.
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 إيجاد فرص عمل وظيفية للشباب في مختلف القطاعات.
 زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات الستيعاب نسب أكثر من الشباب في حقل التعليم اجلامعي
ومراجعة الرسوم اجلامعية لتخفيف األعباء على الطالب والطالبات.
 دعم الشراكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص لوضع برامج تدريبية للشباب بغية إدماجهم في
أسواق العمل.
 -7وضع إستراتيجية جادة لبناء قدرات الشباب بحيث تتضمن إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة
الستيعاب مواهب وإبداعات الشباب العلمية والثقافية والفنية والتقنية والرياضية بغية استدامة
دور الشباب في اإلسهام في بناء اليمن اجلديد.
 -8تتفعيل اخلطة التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب (املرحلة األولى).
 -9تتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار في مجاالت بناء قدرات الشباب.
 -10تتنمية الوعي الشباب التطوعي خلدمة املجتمع من خالل تفعيل احلركة الكشفية وتطوير
العالقة مع منظمات املجتمع املدني الشبابية والعاملة مع الشباب.
احملور السادس اخلدمات احلكومية األخرى:
 -1اإلع ـ ـ ـ ــالم .
 -2التنمية الثقافية وحماية التراث .
 -3األوقاف واإلرشاد .
احملور السابع قطاعات شبكة األمان واحلماية االجتماعية:
 -1مشاريع كثيفة العمالة.
 -2الرعاية االجتماعية.
 -3البطالة وتوفير فرص العمل.
 -4متويل الصناعات واملنشآت الصغيرة.
احملور الثامن :متكني املرأة.
احملور التاسع :التنمية احمللية .
احملور العاشر الدفاع واألمن والسلم االجتماعي.
احملور احلادي عشر :السـياسـة اخلارجـيـة.
يالحظ على البرنامج أنه أقرب ما يكون لبرنامج حكومة طوارئ إذ جاء على أنقاض دولة منكوبة
وفاشلة ،وال يخفى على اجلميع أن هذا البرنامج متخض من املزج بني برنامج احلكومة السابقة
واآللية التنفيذية للمبادرة اخلليجية وقرار مجلس األمن الدولي رقم  ،2014ولم يأت كمشروع جديد
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يعكس مالمح وسمات مرحلة مغايرة متاما لسابقاتها ،لكنه جاء مشفوعا مبرحلة بالغة الصعوبة
والتعقيد استلزمت التركيز على جتاوز التداعيات واالنهيار احلاصل في ما يسمى بالدولة ومنع
االحتراب واالقتتال ،وتطرق في أكثر من موطن ألهمية الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي قادة
إلى هذا التغيير ،وتناول موضوع الشباب ،وأهميتهم بشكل مبسط ،ومن خالل وزارة الشباب ،وكان
األصوب -في تقديرنا -أن يتجاوز هذا البرنامج منط التفكير التقليدي الذي ساد قبل ثورة الشباب
الشعبية السلمية والذي ينظر إلى الشباب من زاوية الترفيه الرياضي بغرض حرفه عن املشاركة
السياسية ،ولذلك كان يجب أن يفرد محورا خاصا بالشباب يتناول كل ما يتصل بهم ،ويتعلق بدورهم
املستقبلي ،وهو ما نأمل أن يخرج به مؤمتر احلوار الوطني القادر على جتسير هذه الفجوة ومعاجلة
النواقص.
ثالثا :السياسات واالستراتيجيات الوطنية اخلاصة بالشباب
 -1اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب في اجلمهورية اليمنية٢٠٠٦- ٢٠١٥ -
جاءت هذه اإلستراتيجية استمراراً للعملية التي بدأت فيها منظمة اليونيسيف لصياغة إستراتيجية
حلماية الطفولة ،باإلضافة إلى الدراسةالتيأعدهاالصندوقاالجتماعيللتنميةواملجلساألعلىلألمومة
والطفولة والبنك الدولي عن األطفال احملرومني.
وهدفت اإلستراتيجية إلى تعزيز حماية وتنمية الطفولة والشباب في اليمن ،وذلك بالتركيز على
 12محورا للتدخالت ذات األولوية ،منها  8محاور خاصة باألطفال ،و  4للشباب.
وتنحصر احملاور اخلاصة بالشباب في كل من:
• إيجاد بيئة مالئمة وخطة وطنية لتشغيال لشباب.
• تعزيز الهوية الوطنية وإدماج الشباب ومشاركتهم.
• توسيع اخليارات الترويحية وخلق تخطيط عمراني حضري مالئم للطفولة والشباب.
• الوقاية من احلمل املبكر وتقليص املخاطر على ا لصحة اإلجنابية.
وحتفل اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب بعدد من نقاط القوة ،أبرزها تبنيها أسلوب دورة
احلياة،وهو أسلوب يأخذ في االعتبار املخاطر والفرص التي يواجهها األطفال والشباب على مدى
هذه الدورة احلياتية،واختيار التدخالت املالئمة ذات األولوية التي تستهدف املراحل احلاسمة من
احلياة،وتخلق آثاراً إيجابية ومتراكمة عبر األجيال ،باإلضافة إلى أن في هذه اإلستراتيجية عدد من
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اإليجابيات التي ميكن االستفادة منها والبناء عليها ،كاملقترح اخلاص بتشكيل جهاز تنسيقي وطني
جديد حلماية الطفولة والشباب وتنميتهم (. )1
وفي املقابل؛ انتاب هذه اإلستراتيجية عدد من جوانب الضعف التي ميكن تلمسها بداية من
ضعف مبررات انطالقها ،والتي متثلت في كونها (..استمراراً للعملية التي بدأت خالل عملية إعداد
اليونيسيف إستراتيجية حماية الطفولة ،)...وهذا يوحي بأنها لم تنشأ استشعارا بحاجات شبابية
ملحة ،والتزام وطني إزاءهم ،على غرار اإلستراتيجيات العربية األخرى.
ومن جوانب الضعف األخرى ما يأتي:
 -1تعاني اإلستراتيجية من خلل في منهجية إعدادها ،فهي لم تعتمد على دراسة مسحية
شاملة للشباب ( ،)2حتـ ــدد احتياجاتهـ ــم ورغباته ــم ،باإلضاف ـ ــة إلى اقتصار دور الشباب في
هذه اإلستراتيجية على الوظيفة االستشارية ( )3من خالل اختيار «جلنة استشارية من الشباب
واألطفال» مكونة من  24شابا (تقريبا  7إناث و  13ذكورا) ،فضال عن عدم توضيح األسلوب الذي
مت مبوجبه اختيار هذه العينة احملدودة من الشباب.
 -2دمجها بني فئتي :األطفال والشباب ،أصابها بالتشتت ،وعدم قدرتها على تغطية احملاور اخلاصة
بأي من هاتني الفئتني على نحو كاف ،فضال عن استئثار الطفولة بثلثي محاور اإلستراتيجية (8
محاور لألطفال 4 ،للشباب).
 -3غياب التنسيق والتكامل بني اجلهات املسئولة عن تنفيذ اإلستراتيجية وخطة عملها التنفيذية.
 -4لم تنص اإلستراتيجية صراحة على ضرورة استيعابها في اخلطط التنموية قصيرة املدى
ومتوسطة وطويلة املدى.
 -5لم تضمن اإلستراتيجية الكلفة التقديرية املطلوبة لتنفيذ خطتها ،فضال عن اجلهات التي
ستسهم في متويل هذه اخلطة.
( )1نصت اإلستراتيجية على «تشكيل جهاز تنسيقي وطني جديد يكون له وضع سياسي عالي املستوى وموارد كافية
وتفويض مالئم لتحقيق التركيز القطاعي (املطلوب)والتدخالت في مجال الطفولة والشباب ،وسيسعى هذا اجلهاز
إىتسهيل اتباع أسلوب يعبئ احلكومة مبجمله اواملجتمع بكليته في مجال حمايةالطفولة والشباب وتنميتهم» ص .64
( )2اإلستراتيجية األردنية –مثال -أجرت مسحا شمل  30ألف شابا وشابة ،ضمن آليات أخرى لصياغتها.
( )3أشارت اإلستراتيجية إلى مشاركة الشباب قائلة...( :كماأنشئت جلنةاستشارية من الشباب قدمت إسهامات بشكل
منتظم في جميع أوجه العملية)..
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 - 6ميكن القول؛ بأن اإلستراتيجية؛ في ضوء مجاالت ومحاور تركيزها االستراتيجي والتدخالت
ذات األولوية ،لم تعد اليوم قادرة على تلبية احتياجات الشباب ،وخاصة في ضوء احلراك
الديناميكي الذي يشهده املجتمع اليمني منذ اندالع ثورة الشباب عام .2011
 - 7عدم تنفيذ كثير من التوصيات اإليجابية ( )1الواردة في هذه اإلستراتيجية ،مما يشير إلى
االفتقار إلى توجه جاد للتعاطي مع قضايا الشباب.
 - 8غياب املراجعة الدورية والتقومي املرحلي لإلستراتيجية ،ومتابعة مدى تنفيذها وفق منهجية
علمية منتظمة ،وبخاصة وأن مدتها  9سنوات ،وهي مدة طويلة عرضة حلدوث كثير من املتغيرات
واملستجدات بفعل عوامل عديد :داخلية وخارجية .فعملية املتابعة والتقييم أحد األذرع الرئيسة
لالستراتيجيات واخلطط والبرامج ،كما ال ميكن حتقيق االستغالل األمثل للموارد دون قياس
نتائج اإلستراتيجية على املدى :القصير فاملتوسط فالطويل ،بل يذهب البعض إلى «أن عمليات
التقومي املفصلة ،يجب أن جتري بالنسبة ألي إستراتيجية خللق الوظائف للشباب» .ومن ثم؛ فإن
هذا الوضع؛ يثير تساؤالت جوهرية عديدة ،منها ما يتعلق مبدى تنفيذ خطة العمل اخلاصة
باإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ،ومدى فاعلية هذه اإلستراجتية ،وما األهداف
اإلستراتيجية اخلاصة بالشباب التي مت الوفاء بها من عدمه في ضوء مجموعة التدخالت التي
شملتها هذه اخلطة؟ هذه األسئلة وغيرها الكثير ،ستظل تبحث عن إجابة عليها في ظل غياب
املتابعة والتقييم وأدوات قياس أثر اإلستراتيجية.
 -2خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر2010 -2006
سعت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر ( )2010-2006إلى حتقيق
العديد من األهداف على املستوى االقتصادي الكلي ،شامال القطاع احلقيقي والقطاعات املالية،
والنقدية ،واخلارجية ،واالستثمارية.
واستهدفت اخلطة الثالثة وتعديالتها في إطار املراجعة النصف مرحلية التي جرت في عام 2009
حتقيق منو سنوي متوسط في الناجت احمللي اإلجمالي يبلغ  %5.7إلى جانب رفع الطاقة التشغيلية
لالقتصاد مبا يتالءم مع منو قوة العمل ،وزيادة االستثمارات اخلاصة احمللية واألجنبية وحتفيز
االدخار القومي ،وتنفيذ مجموعة شاملة من اإلصالحات تضمنتها أجندة اإلصالحات الوطنية .
( )1من أمثلة هذه التوصيات )1 :إنشاء جهاز تنسيقي وطني جديد يكون له وضع سياسي(مالئم) )2،تشكيل جلنة
وزارية متثل عدداً من الوزارات ذات العالقة بشؤون الطفولة والشباب )3 ،تشكيل منتدى وطني وجلنة استشارية للطفولة
والشباب.
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قطاع اخلدمة املدنية
أداء القطاع في خطة التنمية الثالثة
تشير البيانات إلى تطور القوى العاملة في اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط
خالل فترة اخلطة حيث ازداد عدد العاملني في اجلهاز اإلداري للدولة من 495ألف فرد في سنة
األساس 2005إلى  517ألف فرد عام  ،2010ومن حيث النوع ميثل الذكور نسبة  %81.5واإلناث
 %18.5من إجمالي القوى الوظيفية في العام 2010م
وزارة الشئون القانونية
أداء الوزارة في خطة التنمية الثالثة
قامت بالعديد من األعمال كاملسح الشامل حلصر القضايا واملنازعات التي تعني احلكومة
واستحداث بعض اإلدارات املتخصصة ...الخ
القوى العاملة
أولت اخلطة الثالثة أهمية لتنمية املوارد البشرية مبا يساهم في حتسني إنتاجية القوى العاملة
وتنمية املهارات وتلبية متطلبات سوق العمل الداخلي والقدرة على التنافس في األسواق اخلارجية
املجاورة.
قطاع التعليم
التعليم األساسي:
األداء في اخلطة الثالثة :
هدفت املراجعة نصف املرحلية خلطة التنمية الثالثة إلى إعادة النظر في معدالت القبول
وااللتحاق بالتعليم األساسي بناء على األداء الفعلي ،إذ أرتفع معدل االلتحاق الصافي من %63.3
للعام الدراسي  2006/2005إلى  %74.4في العام الدراسي  2011/2010فضال عن زيادة معدل
القبول الصافي من  %30.4عام  2006/2005إلى  %51.2في العام  2011/2010ومن ناحية أخرى
حققا معدل القبول وااللتحاق اإلجمالي تقدماً خالل سنوات خطة التنمية الثالثة حيث ارتفع معدل
القبول من  %122( %116للذكور  %111لإلناث) إلى %132.4( %124.1ذكور  %115.5إناث) نظير
معدل االلتحاق اإلجمالي من  %74.7عام  %85.8( 2006/2005للذكور و %71.2لإلناث) ليصل
إلى ( %83.6للذكور  %90.9واإلناث  )%75.9في العام .2011/2010
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التعليم الثانوي:
األداء في اخلطة الثالثة :
استهدفت املراجعة النصف مرحلية إعادة النظر في األهداف بناء على األداء الفعلي للمرحلة،
ونتيجة لذلك فقد ارتفع معدل االلتحاق اإلجمالي من  %33.4للجنسني والذكور  %43.1واإلناث
 %22.9عام  2006/2005ليرتفع املعدل ذاته في السنة األخيرة من خطة التنمية الثالثة 2011/2010
إلى  %36.3لكال اجلنسني (الذكور  %43.2واإلناث  )%29.5بفارق  13.7نقطة لصالح الذكور.
قطاع الشباب والرياضة
األداء في اخلطة الثالثة:
ازداد عدد األندية الرياضية من  322إلى  350نادي رياضي خالل الفترة املمتدة من -2005
 ،2010كما ازداد عدد االحتادات الرياضية من  22إلى  35احتاد رياضي وازداد عدد االحتادات
العامة من  28إلى  35احتاد عام خالل سنوات اخلطة الثالثة واستقر عدد مراكز التدريب عند 79
مركزا وازداد عدد مراكز الشباب من  5إلى  15مركزاً وارتفع عدد املالعب من  58إلى  80ملعبا
رياضيا بنهاية عام .2010
واملالحظ على هذه اخلطة عدم ترابطها بالشكل املطلوب وإنها تعاني من خلل بنيوي واضح كما
أن األولويات لم ترتب بحسب األهمية واالحتياج وبخصوص الشباب فقد تعاملت اخلطة معهم من
مدخل الرياضة وكأن احتياجات الشباب األخرى قد أشبعت (حقهم في العمل واملشاركة السياسية
والرفاهية والتعليم والتطبيب وتكوين مشاريعهم اخلاصة)
- 3خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2015-2011
 -1الغاية العامة للخطة :
التخفيف من الفقر وتعزيز بناء الدولة
 -2التوجهات العامة للخطة :
تتبنى خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر  2015–2011أربعة
توجهات أساسية تتمثل في األتي:
أ -حتفيز النمو االقتصادي للتخفيف من الفقر من خالل تنمية القطاعات االقتصادية بالتركيز على
القطاعات غير النفطية وتعزيز دور القطاع اخلاص وحتقيق االستقرار املالي والنقدي.
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ب -تسريع التقدم في حتقيق أهداف التنمية األلفية ،من خالل تبني مسار سريع لتحقيق تلك
األهداف يرتكز على تدخالت ذات أولوية إلحراز تقدم ملموس في مجمل أهداف التنمية
األلفية.
ج -توسيع احلماية االجتماعية من خالل التركيز على تعزيز آليات وبرامج شبكة األمان االجتماعي،
وتنمية القدرات البشرية للفقراء.
د -تعزيز بناء الدولة ،من خالل :حتقيق التنمية احمللية املتوازنة ،وتعميق اإلصالحات الوطنية
الرامية إلى تعزيز االستقرار السياسي واألمني وترسيخ دعائم احلكم الرشيد.
 -3املرتكزات العامة للخطة:
ترتكز اخلطة على مجموعة من املرتكزات التي حتقق مجتمعة أهداف اخلطة وتوجهاتها الرئيسية
وتترجم تطلعات املجتمع اليمني خالل السنوات اخلمس القادمة  2015-2011في اجلوانب التنموية
بإبعادها االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والسياسية إلطالق طاقات النمو االقتصادي وتنويع
مصادر الدخل وحتقيق االستدامة املالية والتغلب على التحديات التنموية وتوسيع دور القطاع
اخلاص وشركاء التنمية فضال عن االنتقال إلى مدى أوسع في جوانب التعاون والتكامل االقتصادي
إقليميا ودوليا مبا يفضي إلى زيادة النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر وحتسني مستوى
املعيشة
األهداف العامة خلطة التنمية الرابعة
• حتسني أداء خدمة اإلدارة في وحدات اخلدمة العامة.
• ضمان أداء مستوى اخلدمات العامة املقدمة املتصفة مبعايير اجلودة.
• دعم األجهزة احلكومية في عملية إعادة البناء والهيكلة للتخلص من معوقات تطوير األداء.
األهداف احملددة:
• رفع حجم االستخدام في األجهزة احلكومية مبعدل % 2.1بحلول عام .2015
•توظيف  72786فردا خالل فترة اخلطة.
•إحالة  39323فردا ممن بلغوا أحد األجلني إلى التقاعد.
•إحالة  14045فردا من العمالة الفائضة إلى صندوق اخلدمة والقضاء النهائي على ظاهرة
االزدواج الوظيفي.
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•تقدمي الدعم إلعادة هيكلة ( )15وحدة خدمة عامة.
السياسات وبرامج العمل
• مراجعة السياسات والنظم للخدمات التي تقدمها وحدات اخلدمة العامة ومعاجلة االختالالت
الوظيفية.
• مراجعة وحتديث القوانني واللوائح واألنظمة املتعلقة باخلدمة املدنية وإدارة املوارد البشرية.
• تطوير قاعدة بيانات ومعلومات اخلدمة املدنية.
• تطوير القدرات للعاملني في أجهزة الدولة.
• تبسيط إجراءات تقدمي اخلدمة احلكومية.
• مواصلة تقدمي الدعم الفني إلعادة البناء والهيكلة لوحدات اخلدمة العامة.
• توفير أداء أفضل للمتابعة والتقييم في ضوء آليات فاعلة للرقابة على جودة اخلدمات التي
تقدمها وحدات اخلدمة العامة.
• توصيف وتصنيف الوظائف لوحدات اخلدمة العامة.
• استحداث الوظائف اجلديدة ملواجهة االحتياجات الفعلية واستقطاب الكفاءات املؤهلة لشغل
الوظائف احلكومية مع إعطاء أولوية خاصة للمرأة وذوي االحتياجات اخلاصة.
• تفعيل صندوق اخلدمة املدنية ملعاجلة أوضاع العمالة الفائضة في ضوء نتائج إصالح وتطوير
اجلهاز اإلداري للدولة.
• تفعيل نظام التقاعد وفقاً للقانون واالنتهاء من حالة االزدواج الوظيفي.
اجلانب التعليمي (قطاع التعليم )
أهداف خطة التنمية الرابعة :
• تعميم التعليم بالصف األول من التعليم األساسي املوازي للفئة العمرية ست سنوات:
• رفع معدل القبول الصافي للجنسني من  51.2عام  2010إلي  %61.0عام .2015
• رفع معدل االلتحاق الصافي (الستة الصفوف األولي من التعليم األساسي) املوازي للفئة العمرية
 11–6سنة للجنسني من  %82.7إلي ( ،%93.9الذكور من  %89إلي  )%100و(اإلناث من %76
إلي .)%87.5
• تأمني التعليم األساسي جلميع األطفال بالفئة العمرية  14 – 6سنة.
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• رفع معدل االلتحاق الصافي في مرحلة التعليم األساسي من  %74.4إلي  %79.4للجنسني
(للذكور من  %81.9إلى  )%86.0و(اإلناث من  %67.0إلى .)%72.5
• تعميم تعليم البنات في مرحلة التعليم األساسي وحتسني كفاءة األداء مبا يسهم في خفض فجوة
النوع االجتماعي.
• خفض فجوة النوع االجتماعي في االلتحاق اإلجمالي بالصفوف الستة األولي من التعليم
األساسي من  0.87إلى  ،0.95وفي االلتحاق الصافي من  0.85إلي 0.87
• تطوير جودة التعليم األساسي وحتسني الكفاءة الداخلية.
• رفع عدد املعلمني /املعلمات املدربني من  31355إلي 35930
• تخفيض نسبة اإلهدار التربوي إلي  %10بحلول .2015
• تخفيض معدل التسرب من  %7إلي  %4.5للجنسني ومن  %7.2إلي  %5.2للذكور ،ومن %5.8
إلي  %3.2لإلناث
• زيادة نسبة البقاء باألساسي من  %36إلي %42.6
• خفض نسبة اإلعادة للجنسني من  %9.4إلي ( %8.3الذكور من  %8.2إلي  )%6.7و(اإلناث من
 %10.6إلى .)%5.5
السياسات وبرامج العمل:
• التوسع في بناء الصفوف اجلديدة وفق خطة باألولويات للمناطق التي حتتاج خدمات تعليمية.
• التوسع في برامج احلوافز األسرية لرفع التحاق أبناء األسر الفقيرة.
• تخفيض معدل التسرب من  %7إلى  %4.5للجنسني ومن  %7.2إلى  %5.2للذكور ،ومن %5.8
إلى  %3.2لإلناث.
• توفير املعلمات املؤهالت في املناطق الريفية.
• زيادة عدد املعلمات اإلناث من  52ألف إلى  74.3ألف معلمة.
• التغلب على مشكلة التشتت السكاني لتوفير مباني مدرسية قريبة من مناطق سكن الطالبات
والطلبة تسهم في تسهيل التحاق البنات واألوالد باملدارس وتكون تابعة ملدارس أساسية.
• حتسني مستوى أداء معلمي التعليم األساسي.
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• نصيب املعلم من التالميذ من  23:1إلى .24:1
• معدالت تنفيذ اخلطة الدراسية.
• نسبة اخلريجني من األساسي من إجمالي القبول بالصف األول .من  34إلى .43
• كثافة الفصل الدراسي من  39:1إلى  38:1طالب.
• زيادة عدد املختبرات الدراسية من  2440إلى .2911
• تطوير املناهج الدراسية وفقاً لألهداف أو الكفايات املطلوبة من الطلبة.
• عدد املناهج التي مت تطويرها.
• توفير إدارة مدرسية كفوأة وحتسني بيئة عملها.
• تدريب اإلدارة املدرسية من  710إلى 85
التعليم الثانوي:
أهداف خطة التنمية الرابعة :
• توفير فرص االلتحاق للطالب مبرحلة التعليم الثانوي
• معدل القبول الصافي للجنسني من  %13.8إلي( %22.0الذكور من  %15.5إلي  )%23.8و(اإلناث
من  %11.6إلي %20.1
• زيادة معدالت االلتحاق الصافي للجنسني من  %26.2إلي ( %34.2الذكور من  %31.1إلي
 )%39.2و(اإلناث من  %20.9إلي)%28.9؟
• معدل االلتحاق اإلجمالي للجنسني من  %36.6إلي ( %42.5الذكور من  %43.2إلي )%49.2
و(اإلناث من  %29.5إلي .)%43.6
• حتسني مستوي ونوعية مخرجات التعليم الثانوي
• رفع معدل التخرج في التعليم الثانوي للجنسني من  %32.5إلي ( %35.0الذكور من  %32.2إلي
 )%35.7و(اإلناث من  %32.1إلي .)%43.6
• تعزيز القدرات املؤسسية وحتسني كفاءة نظام التعليم العام.
• إصدار الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم ومؤسساتها
السياسات وبرامج العمل:
• توسيع الطاقة االستيعابية مبرحلة التعليم الثانوي
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• حتقيق معدل قبول صافي بواقع  %22نهاية اخلطة  2015م
• زيادة عدد املدرسني واملدرسات
• زيادة عدد الدرجات الوظيفية للمعلمني واملعلمات من 22950إلي 26509
• االستمرار في تطوير املناهج الدراسية وإدخال املفاهيم احلديثة
• التوسع في برامج احلوافز األسرية لرفع التحاق أبناء األسر الفقيرة في املناطق الريفية
• زيادة عدد الطالب املستفيدين من التغذية املدرسية من ,13000إلي 16,718
• زيادة عدد الطالب املستفيدين من احلقائب املدرسية من  19,148إلي 22,460
• زيادة عدد الطالب املستفيدين من احلوافز املشروطة من  992 ,8إلي 11,360
• إعادة النظر في تنويع التعليم الثانوي
• وضع خطة للتنويع وإقرارها
• تطوير برامج التدريب والتأهيل للمعلمني أثناء اخلدمة مبا يتفق واملناهج املطورة
• عدد املعلمني واملعلمات احلاصلني علي تدريب من  3218إلي 17,623
• نصيب املعلم من الطالب ا 28 :إلي 29 : 1
• متوسط كثافة الغرفة الدراسية من  30 : 1إلي 40 : 1
• رفع عدد املتدربني من القوي العاملة باإلدارة املدرسية من  7,630متدرب إلى 40,530
• زيادة نسبة ميزانية التعليم األساسي من  %2,6إلي %3.5
• زيادة نسبة ميزانية التعليم الثانوي من  %0,02إلي %0,03
• توسيع املشاركة لإلنفاق علي التعليم وترشيده
مجال الشباب (قطاع الشباب)
أهداف خطة التنمية الرابعة
• بناء القدرات املؤسسية لوزارة الشباب ومؤسساتها املختلفة.
• تطوير وتوسيع الرياضة وتوفير متطلبات النهوض بالقطاع على املستوى احمللي والدولي.
• بناء القدرات الرياضية والوصول إلى مستوى احترافي متقدم.
• تلبية احتياجات الشباب واملراهقني في مجال الصحة اإلجنابية وتزويدهم باملعارف التي تعزز
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السلوك اإلجنابي.
السياسات وبرامج العمل:
• االستمرار في حتديث القوانني واللوائح املنظمة للوزارة واالحتادات واألندية.
• استكمال قاعدة البيانات واملعلومات املتعلقة بالشباب.
• تفعيل قانون صندوق رعاية النشء والشباب وتعديل بعض بنوده
• تنفيذ إستراتيجية التشغيل للحد من البطالة في أوساط الشباب وذلك عن طريق عدم السماح
لبطالة اخلريجني في التمدد لفترة طويلة.
• حتسني البنية التحتية في جميع احملافظات.

• احتضان القدرات الرياضية الواعدة واعتبارها رموزاً وطنية تستحق الرعاية ،وتوفير املدربني
والتسهيالت الالزمة لتطويرهم ودفعهم للتنافس على املستوى العربي والدولي.
• توسيع االستثمارات في قطاع الرياضة وتشجيع القطاع اخلاص للدخول في هذا املجال وإنشاء
الفرق الرياضية اخلاصة واملالعب وتقدمي احلوافز.
• منح الالعبني على املستوى الوطني احلوافز الالزمة جنباً إلى جنب مع املدربني من أجل ضمان
أداء متميز ومستمر.
• توفير التنسيق الالزم لضمان املشاركة الفاعلة للشباب في صياغة برامج النهوض بأوضاعهم
وتنظيمهم وبناء مؤسساتهم وتنفيذ وتقومي نشاطات تلك البرامج.
• توفير قوى عاملة قادرة ومدربة وماهرة من أجل االرتقاء مبستوى التدريب في قطاع الرياضة.
• نشر الوعي الثقافي بني الشباب ومحاربة األفكار والسلوكيات املنحرفة من خالل تأهيل الوعاظ
وأئمة املساجد وقادة الرأي املجتمعي بقضايا الصحة اإلجنابية وتوعية الشباب بقضايا ومخاطر
احلمل املبكر.
• إنشاء املالعب وتقدمي احلوافز الالزمة.

رابع ًا :البرنامج االستثماري خلطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف
من الفقر ()2015-2011
أهداف البرنامج االستثماري خلطة التنمية الرابعة-:
• املساهمة في حتقيق األهداف والسياسات والتوجهات العامة خلطة التنمية الرابعة.
• املساهمة في حتقيق األهداف والسياسات القطاعية للخطة.
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• املساهمة في خلق فرص عمل دائمة.
• املساهمة في التخفيف من الفقر.
• حتقيق عدالة التوزيع ،وخفض فجوة اخلدمات بني الريف واحلضر
• خفض فجوة النوع االجتماعي.
معايير تقييم أولويات مشاريع البرنامج االستثماري خلطة التنمية الرابعة-:
متت دراسة أولويات البرنامج االستثماري خلطة التنمية الرابعة وفقاً ملا يلي-:
أ -املشاريع اجلارية (قيد التنفيذ)-:
• استكمال املشاريع اجلارية ذات التمويل املشترك(حكومي  +خارجي)
• تنفيذ املشاريع ذات التمويل املشترك املؤكد(التي مت االتفاق على التخصيص لها مع املمول).
• استكمال املشاريع اجلارية املمولة بالكامل من مصادر محلية (مع التأكيد على أثرها االقتصادي
والتنموي،وسالمة اإلجراءات املتبعة).
ب  -املشاريع اجلديدة-:
اخلطوة األولى-:
تقييم جميع املشاريع بنا ًء على األثر االقتصادي واالجتماعي.
األثر االقتصادي:
• حتقيق منو اقتصادي.
• خلق فرص عمل دائمة أو مؤقتة
األثر االجتماعي:
• التخفيف من الفقر.
• تنمية املوارد البشرية.
اخلطوة الثانية:
تقييم جميع املشاريع بنا ًء على اجلاهزية من حيث -:
• توفر دراسات اجلدوى االقتصادية والفنية ،ودراسة األثر البيئي.
• توفر التصاميم ووثائق املناقصات.
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• اجلوانب التنظيمية من حيث شفافية اإلجراءات،.القدرة االستيعابية للقطاع
• آلية التنفيذ (.)PIU
اخلطوة الثالثة:
املشاريع التي حتظى بتقدير مرتفع من األهمية (اجلاهزية واألثر) تكون لها أولوية
التنفيذ،وهكذا....
اخلطوة الرابعة:
مراجعة واعتماد البرنامج الزمني املالئم لتنفيذ املشاريع ذات األولوية ،إضافة إلى التدفقات
النقدية.
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خامسـ ًا  :التجارب األخرى
حتفل الساحتان :العربية والدولية بعدد من املمارسات والتجارب اخلاصة بالتعاطي مع املوضوعات
والقضايا التي تهم الشباب ،وميكن االستفادة من هذه التجارب لتطوير العمل الشبابي باليمن
وتفعيله ،سواء فيما يتعلق بصياغة االستراتيجيات الشبابية وتطويرها ،أو على صعيد إطالق
املبادرات مبا يحقق في نهاية املطاف الغايات املنشودة من العمل الشبابي ،ويفي باحتياجات الشباب
امللحة ،ويلبي رغباتهم وطموحاتهم املشروعة ،ومن أبرز هذه التجارب ما يلي:
أ -التجارب اخلاصة ببناء االستراتيجيات
 -1اإلستراتيجية األردنية
تعتبر اإلستراتيجية الوطنية األردنية للشباب من أبرز التجارب التي ميكن االستفادة منها ،فهي
تتمتع بعدد من جوانب القوة ،بدءا بكونها ممرحلة ،ومرورا بآليات بنائها ،وانتهاء بعملية التنفيذ
والتقومي .فاإلستراتيجية تتألف من مرحلتني ،األولى :غطت من عام  ،2009-2005والثانية:
 ،2015-2011واعتمدت في املرحلة األولى على نتائج استطالع آراء الشباب في املجموعات
البؤرية ،باإلضافة إلى حمالت االستماع (في املدارس واجلامعات ،وللعاملني والباحثني عن العمل،
واملجموعات اخلاصة) ،في حني استخدمت في املرحلة الثانية منهجية املسار الشامل نحو حتقيق
أمن الشباب في جميع املجاالتComprehensive Approach Strategy Toward Youth
 ،Securityوهي منهجية علمية وصفية حتليلية تشاركيه تكاملية ميدانية ،وذلك في ضوء نتائج
دراسة تقييم املرحلة األولى من اإلستراتيجية ،ونتائج حتليل واقع بيئة منظومة احلركة الشبابية في
األردن ،مبا في ذلك جوانب القوة والضعف والفرص والعوائق ،ونتائج استقصاء ما يريده الوطن
من الشباب،وما يريده الشباب من الوطن،ونتائج دراسة مسح واقع وتطلعات الشباب األردني.
ومن جانب آخر؛ فقد اشتملت هذه اإلستراتيجية خطتها التنفيذية ،مشفوعة بالتكاليف التقديرية
لبرامج مرحلتها الثانية ،وآليات ووسائل أساسية للمتابعة والتقومي املستمرين لضمان حتقيق رؤيتها
ورسالتها وأهدافها ،كما أتسمت باملرونة أخذا بتوصيات التحسني املستمر.
ووفقا ألولويات الشباب األردني وواقع التطور الوطني؛ فقد تضمنت اإلستراتيجية األردنية
للشباب في مرحلتيها :األولى والثانية عددا من احملاور الرئيسة التي يتضح من خاللها جوانب
التطور التي حلقت بهذه األولويات .ويضم اجلدول رقم (( )1امللحق  )1.2هذه األولويات باإلضافة
إلى مقارنتها باألولويات اإلستراجتيات األخرى اخلاصة بكل من :دول مجلس التعاون والسودان.
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كما اشتمل كل محور من محاور اإلستراتيجية الرئيسة على محاور فرعية؛ منها ما هو غير
تقليدي ،وميكن االستفادة منها في بناء إستراتيجية للشباب اليمني (مثل :البرملانات الشبابية،
العمل التطوعي وخدمة املجتمع ،ثقافة التنوع وقبول دور النوع االجتماعي في املجتمع ،وثيقة
الشرف وبناء الشخصية الشبابية ،دستور الشرف الشبابي ،تغيير العقلية والروح).
 -2إستراجتية دول مجلس التعاون اخلليجي:
تبنت دول املجلس إستراتيجية لرعاية الشباب في بلدان املجلس في املجالني :الشبابي والرياضي
( ،)2023-2008وذلك بالتركيز على احملاور التالية:
• الترويح واستثمار أوقات الفراغ
• رعاية وتنمية املوهوبني
• االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة
• االهتمام باجلانحني
• إعداد القادة
وبالرغم من االختالف النسبي بني أولويات الشباب في هذه الدول ،وأولويات الشباب في املجتمع
اليمني ،إال أن هناك ما ميكن االستفادة منه في هذه اإلستراتيجية؛ وبخاصة ما يتعلق بكل من:
• رعاية الشباب املوهوبني والعناية بهم واالرتقاء بنظم اكتشافهم واالستفادة منهم.
• اكتشاف القيادات في أوساط الشباب ،وإعداد البرامج التي تسهم في ذلك.
• إعداد قادة فاعلني في مختلف امليادين وتهيئتهم للعمل في أوساط الشباب.
 -3اإلستراتيجية السودانية :
مبشاركة محدودة من الشباب بلغت ( ،)278باإلضافة إلى إشراك منظمات املجتمع ومؤسسات
الدولة ذات الصلة؛ متت مراجعة اإلستراجتية السودانية ( )2031-2007وتطويرها عام  ،2011كما
اعتمدت اإلستراتيجية في بنائها على نتائج حتليل الوضع الراهن للشباب السوداني ،وانتهت إلى
تشخيص أهم قضايا الشباب املتضمنة في اجلدول رقم (– )2امللحق (.)2
وقد اشتملت اإلستراتيجية السودانية على عدد من نقاط القوة ،ومنها ما يتعلق بوسائل تنفيذها،
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وآليات رعايتها ومتابعتها ،وبخاصة منها ما يلي:
• تأسيس منظومة وطنية تضم كافة اجلهات املعنية بقضايا الشباب بغرض التنسيق وتوحيد الرؤى
وتشكيل عقل جمعي حول الشباب.
• تأسيس مركز معلومات الشباب وربطه بالواليات.
• تأسيس وتطوير آليات القضاء على األمية األبجدية والتقنية.
• تأسيس مشروع املتطوع الوطني الستيعاب الشباب في املشروعات القومية وتأهيلهم للمنافسة
في الوظائف الدولية.
• ت تشكيل إدارة لإلستراتيجية بوزارة الشباب لتوجيه التخطيط وإجازة اإلستراتيجية واخلطط
املرحلية والسنوية واعتماد نظم التقييم وتقارير املتابعة.
• تتأسيس إدارة للتخطيط االستراتيجي والسياسات باإلدارة العامة للشباب.
ب  -التجارب اخلاصة بإطالق املبادرات وتصميم البرامج
 -1املبادرات والبرامج القطرية:
أطلقت دولة قطر عددا من املبادرات واملشاريع والبرامج لتلبية احتياجات الشباب القطري ،ومنها
ما يأتي:
أ -انطالقة – قطر :يعتبر هذا املشروع أحد أمثلة الشراكة بني الشباب والقطاع اخلاص (شركة
شل) ،ويهدف املشروع إلى حتفيز الشباب القطري وتشجيعه على التفكير بخيار البدء في
أعماله اخلاصة ،وتوفير املساعدة للذين يطمحون الغتنام هذه الفرصة ،وتزويدهم بالتدريب
واإلرشاد.
وحسنْه :ويستهدف هذا البرنامج الشباب والشابات الراغبني في بدء
ب  -ابدأ مشروعك
ِّ
مشاريعهم اخلاصة ،وبناء قدراتهم في هذا املجال ،ومساعدتهم على االستكشاف والتحليل
والنظر في مختلف فرص االستثمار.
ج -الشباب والقيادة :في عام  2005مت إنشاء «أكادميية قطر للقادة» لالستثمار في الشباب من
سن  ،11وإعدادهم ليصبحوا قادة املستقبل في مجال املشاريع التجارية اخلاصة وفي مجال
السياسة وغيرها ،وذلك من خالل مرحلتني :املرحلة املتوسطة وفيها يتعلم الطالب اللّغات
اإلجنليزية والعربية والفرنسية،واإلنسان ّيات ،وتكنولوجيا املعلومات،والعلوم،والرياضيات،ثم
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الدراسات اإلسالمية والثقافية ،ومرحلة املستوى الثانوي حيث يُق ّدم للطالب منهاج البكالوريا
الدولية )إسكوا).
د  -مناظرات قطر :أنشأتها مؤسسة قطر عام  2007لتشجيع وتطوير احلديث احلر و النقاش
الرسمي العلني املفتوح بني الطلبة باملدارس الثانوية والشباب باجلامعات.
 -2املشاريع والبرامج املصرية:
أطلقت جمهورية مصر العربية عددا من البرامج واملشاريع؛ بالتركيز على املشاريع الصغيرة،
إليجاد فرص العمل للشباب ،وبخاصة منهم اخلريجون ،ومن أمثلة هذه البرامج :شبابنا يعمل،
ومشروعات شباب اخلريجني ،واملشروع القومي لتدريب شباب اخلريجني ،وبرنامج تنمية مهارات
شباب اخلريجني..وغيرها.
 -3البرامج األردنية:
أ -برنامج «اجناز» في اململكة األردنية الهاشمية ،ويعتبر من مناذج إشراك القطاع اخلاص في
مساعدة الشباب في عملية االنتقال من عالم الدراسة إلى عالم العمل الواسع ،وحتديد خياراتهم
املهنية املستقبلية من خالل تعليمهم مبتطلبات قطاع األعمال ،والتفكير بطرق ابتكاريه.
ب  -تشغيل الشباب ،عن طريق صندوق التنمية والتشغيل ،باإلضافة إلى مساعدة جهات أخرى
في هذا املجال (مثل :صندوق املعونة الوطنية ،وصندوق الزكاة ،وصندوق امللكة عالية للعمل
االجتماعي والتطوعي).
 -4جتربة دول اخلليج العربية لتشغيل العمالة الوطنية
قامت معظم حكومات هذه الدول بجهود نشيطة على صعيد إعادة تنظيم توظيف العمالة الوطنية،
ووضع إجراءات لتحفيز القطاع اخلاص لتشغيل املواطنني بدال من العمالة األجنبية.
 -5تشجيع الريادة وتعزيزها بني الشباب
من أجل املساعدة في معاجلة مشكلة انتشار نسبة البطالة بني الشباب ،تعمد كثير من الدول إلى
تشجيع العمالة الذاتية ،وتشجيع الريادة  Entrepreneurshipوروح املبادرة بني الشباب ،حيث
يشكل تعزيز العمالة الذاتية واملؤسسات الصغيرة إستراتيجية واعدة حملاربة البطالة بني الشباب
واخلروج من الفقر والعوز ،وينبغي أن حتظي هذه اإلستراتيجية باملساندة من خالل توفير التدريب
املالئم والدعم املالي لها ،فاخلطط التي تؤ ّمن املساعدة والنصح للشباب حول كيفية تأسيس أعمال
خاص بهم ،وإزالة األنظمة التي تعيق تنفيذ هذه األعمال لها أثر في معاجلة البطالة بني الشباب.
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ومن اإلجراءات التي قامت بها بعض الدول لتعزيز الريادة بني الشباب ،ما يلي:
• تنفيذ برامج لنشر ثقافة الريادة بني طالب املدارس.
•تقدمي مفهوم التشغيل الذاتي في مناهج التعليم األساسي لتحسني السياق الثقافي للتشغيل
الذاتي.
•دمج الريادة في املنهاج الدراسي كمساق اختياري أو كنشاط ما بعد انتهاء اليوم الدراسي.
• تأسيس دوائر الريادة في اجلامعات لتدريب الطالب وتعليمهم مهارات البحث والتطوير.
• برامج تشجيع الريادة في اجلامعات ومراكز التعليم املهني والتقني.
• تطوير برامج تدريبية موجهة للقطاع غير الرسمي الستهدافالفئةالتيلمتتمكنمناستكمالتعليمهاو
تزويدهاباملهاراتالالزمةلسوقالعمل .
• تقدمي االستشارات حول كيفية تأسيس عمل خاص.
 -6برامج ومشاريع أخرى:
• برنامج «سند» بسلطنة عمان لتشجيع الشباب على استحداث املشروعات الصغيرة عبر دعم
متكامل األوجه من متويل وتدريب ومتابعة وحماية.
• برنامج «الداكوم» لربط مخرجات التعليم والتدريب مع سوق العمل الفعلية بدولة الكويت.
• مبادرة متكني ،والبرنامج الوطني للتوظيف والتدريب مبملكة البحرين لتوفير عدة مساعدات
للشباب (قروض دراسية وتدريبية وجتارية) لبدء األعمال اخلاصة بهم.
• برنامج الشباب العربي تطوع من أجل مستقبل أفضل ،وهي مبادرة يقودها برنامج األمم املتحدة
للمتطوعني تندرج في إطار االستراتيجيات اإلقليمية لألمم املتحدة ،ومشروع «املايكرو ستارت»
الذي يعتبر أحد مجموعة مشروعات مت اجنازها بالتعاون مع منظمات األمم املتحدة لتوفير
فرص عمل واستحداث مشاريع جديدة للشباب.
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سادس ًا  :أولويات اإلصالحات املطلوبة ومجاالت العمل املقترحة
أ -اإلصالح التشريعي:
هناك حاجة ماسة إلى تطوير التشريع الدستوري املتعلق بالشباب ،كاستحقاق للشباب ،بحيث
يتم صياغته مبشاركة الشباب أنفسهم من خالل اقتراح املواد الدستورية اخلاصة بهم ،وميكن
االسترشاد في هذا املجال –مثال -بالدستور املصري ( )1أو املغربي ( )2الذين نصا صراحة على
مسئولية الدولة عن رعاية الشباب ،وتنميتهم وتأهيلهم :اجلسمي والنفسي والعلمي ،وإدماجهم في
املجتمع من خالل توسعة مشاركتهم في جميع املجاالت واألنشطة املختلفة ،مبا يحقق لهم التمكني
املنشود ،باإلضافة إلى ضمان التعليم عالي اجلودة .فوفقا للشباب اليمني املشارك في مبادرة
«برنامج الشباب العربي يتطوع من أجل مستقبل أفضل» أن االستبعاد من العمليات السياسية
واملدنية ،وتدني جودة التعليم وضعف هياكلها األساسية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه
الشباب اليمني.
 -1اإلصالحات القانونية:
نظرا لعدم وجود مواد قانونية ترقى إلى مستوى حتقيق طموحات الشباب ،فإن مما ينبغي التأكيد
عليه في هذا اخلصوص –على األقل -ضرورة إعمال وتفعيل املواد القانونية التي تعود بالنفع على
الشباب ،وبخاصة منها الواردة في قانون العمل اليمني ،ومن أمثلة هذه املواد ما يلي:
• مادة ( )19اخلاصة بضرورة حصول العامل غير اليمني على ترخيص ملزاولة العمل.
( )1نصت املادة ( )76من الدستور املصري –اجلديد -على( :تكفل الدولة رعاية النشء والشباب،وتأهيلهم وتنميتهم
روحيا وخلقيا وثقافيا وعلمياوبدنياونفسياواجتماعياواقتصاديا،ومتكينهممناملشاركةالسياسيةالفاعلة) ،أما املادة ()58
فقد نصت على (لكل مواطن احلق في التعليم عالي اجلودة،وهو مجاني مبراحله املختلفة في كل مؤسسات الدولة
التعليمية ،وإلزامي في مرحلة التعليم األساسي،وتتخذ الدولة كافة التدابير ملدى اإللزام إلى مراحل أخرى .وتُعنى الدولة
بالتعليم الفني،وتشجعه ،وتشرف على التعليم بكل أنواعه ،وتخصص له نسبة كافية من الناجت القومي .وتلتزم
جميع املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة واألهلية وغيرهابخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله مبا يحقق الرط
بني التعليم وحاجات املجتمع واإلنتاج).
( )1نص الدستور املغربي في الفصل ( )33أن (على السلطات العمومية اتخاذ التدابير املالئمة لتحقيق ما يلي:
 توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد؛ مساعدة الشباب على االندماج في احلياة النشيطة واجلمعوية ،وتقدمي املساعدة ألولئك الذين تعترضهم صعوبة فيالتكيف املدرسي أو االجتماعي أو املهني؛
 تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ،والفن والرياضة واألنشطة الترفيهية ،مع توفير الظروف املواتيةلتفتق طاقاتهم اخلالقة واإلبداعية في كل هذه املجاالت.
-يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي ،من أجل حتقيق هذه األهداف.
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• مادة ( )20التي نصت على أن يكون التشغيل –لغير اليمنيني -في حرفة أو مهنة ال تتوافر فيها
اخلبرات اليمنية.
• مادة ( )1( )21التي تكفل حق العمالة الوطنية في فرص العمل وأولويتها طاملا كانت مؤهلة وقادرة
على القيام مبتطلبات هذه الوظيفة.
• مادة ( )67التي تنص على املساواة في األجور بني العمال اليمنيني والعمال غير اليمنيني في حالة
تساوي ظروف العمل وشروطه واملؤهل واخلبرة والكفاءة.
• تعديل املادة ( )2( )11التي نصت على تشكيل مجلس عمل ،..بحيث تتضمن إشراك ممثلني عن
الشباب في هذا املجلس.
سادسا :املقترحات والتوصيات
تبدو احلاجة اليوم ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ إجراءات جادة ،وخطوات عاجلة
وعملية ،تتجاوز النظرة القاصرة التي سادت املرحلة السابقة نحو الشباب ،وتستشعر متطلبات
املرحلة الراهنة .وفيما يلي مجموعة املقترحات والتوصيات اخلاصة بهذا املجال:
 -1إطالق مبادرة وطنية شاملة للشباب/برنامج وطني مكثف للشباب ،يسهم في متويله احلكومة
اليمنية والقطاع اخلاص ،وأفراد املجتمع بوجه عام ،فضال عن الدول املانحة واملنظمات الدولية،
وتقوم على شأن هذه املبادرة/البرنامج مؤسسة مجتمعية متخصصة مستقلة.
 -2إعادة صياغة منظومة العمل الشبابي وتطويره ،وذلك من خالل اآلتي:
أ -إنشاء مؤسسة/هيئة وطنية مستقلة خاصة بالشباب تقوم بإدارة وتنسيق العمل الشبابي
مبختلف مجاالته ،مبا في ذلك مساعدة وزارة الشباب والرياضة في أداء مهامها من ناحية؛
ومراقبة أدائها من ناحية أخرى ،على أن تتألف هذه املؤسسة من منظمات املجتمع املدني
الفاعلة في مجال الشباب والرياضة ،وميثل فيها الشباب من كل االجتاهات ،ويكون لها فروع
في مختلف احملافظات واملدن اليمنية.
ب  -إجراء دراسات تقيمية وتقوميية لالستراتيجيات والبرامج املوجهة للشباب ،للكشف عن مدى
( )1تنص املادة ( )21على أنه (ال يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيني لدى صاحب العمل على %10من إجمالي العمال
اليمنيني،وللوزير أن يزيد أو يخفض هذه النسبة عند االقتضاء ،ووفقا لالجتاهات التي يقرها مجلس الوزراء).
( )2تنص املادة ( )22على تشكيل مجلس عمل يتكون من ممثلي الوزارة وممثلني عن العمال وأصحاب العمل لوضع
اخلطوط العريضة وتقدمي التوصيات للحكومة في املجاالت التالية :أ) مشروعات قوانني ونظم العمل؛ ب) السياسة
العامة لألجور واحلوافز وأي مستحقات أخرى؛ ج) التدريب والتأهيل املهني للعمال .ويحدد قرار مجلس الوزراء أسماء
أعضاء مجلس العمل ونظام سير العمل فيه.
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فاعليتها.
ج  -تطوير اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ( )2015-2006من خالل بناء إستراتيجية
جديدة كمرحلة ثانية لهذه اإلستراتيجية.
د -بناء قاعدة بيانات للعلماء واملبدعني واملبتكرين الشباب والقيادات الشبابية املتميزة في مختلف
التخصصات ،تكون مبثابة بيوت خبرة  Tanks Thinkersللرجوع إليها فيما يتعلق بالشأن
الشبابي.
هـ  -تفعيل التواصل مع املؤسسات الشبابية العربية والدولية لالستفادة من جتاربهم وبرامجهم
الناجحة وذلك مبساعدة املنظمات الدولية والسفارات العاملة في اليمن.
و -التطوير املؤسسي لوزارة الشباب والرياضة ,وإعادة رسم مهمتها ووظيفتها وفق سياسة ورؤية
حديثة ،تواكب املتغيرات اجلديدة ،واحلراك الديناميكي الذي يشهده الشباب في املرحلة الراهنة،
ومبا يلبي احتياجات الشباب ويساعد على حتقيق طموحاتهم ،وإشراك الشباب ومنظمات
املجتمع املدني الفاعلة في هذه العملية.
ز -إجراء دراسات مسحية دورية على فئة الشباب اليمني ،ملعرفة اهتماماتهم ،وقياس آرائهم
واجتاهاتهم إزاء املوضوعات والقضايا الهامة ،ونشر هذه القضايا.
ح  -متثيل منظمات املجتمع املدني اخلاصة بالشباب في املؤسسات والهيئات واملجالس احلكومية
الرسمية ذات العالقة ،وبخاصة منها مجلس وزارة الشباب والرياضة.
السلم االجتماعي؛ وذلك من خالل:
 -3تعزيز َّ

أ -تعزيز مفهوم املواطنة املتساوية لدى الشباب من خالل التأكيد على سيادة القانون وتطبيقه
على جميع أفراد املجتمع ودون متييز.

ب  -إدماج مفاهيم وقيم املواطنة واالنتماء والتسامح ،وتعزيز قيم العيش املشترك في املناهج
الدراسية للمرحلة األساسية والتعليم العالي مبا يسهم في تقوية العالقات االجتماعية ،وتعزيز
اللحمة الوطنية والتوافق االجتماعي بني األفراد ،ويساعد على تخفيف حدة العنف وامليول
العدوانية.
ج  -تكثيف األنشطة اخلاصة بالتوعية الدميقراطية والشفافية واحلكم الرشيد ،ونشر ثقافة
احلوار والتسامح والتصالح مع الذات واآلخر ،وإدماج هذه املفاهيم وغيرها كمكون أساس ضمن
برامج االتصال واإلعالم اجلماهيري اخلاصة بالشباب ،واعتمادها ضمن األنشطة الثقافية في
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املؤسسات األكادميية ،واملراكز العلمية والشبابية ،واملساجد ،ومنظمات املجتمع الفاعلة في
مجال العمل الشبابي ،وغيرها من املؤسسات املجتمعية ومنابر االتصال األخرى ،بحيث تكون
هذه الثقافة ممارسة دائمة ،وليست ردة أفعال ،أو أنشطة مناسباتية.
د  -تكثيف التغطية اإلعالمية (املرئية واملسموعة واملقروءة والتفاعلية) لألنشطة والفعاليات
الشبابية ،وبخاصة تلك التي تتسم باإلبداع والتميز ،وزيادة عدد البرامج املتخصصة واملعنية
مبخاطبة الشباب في جميع وسائل اإلعالم الوطنية ،لرفع وعي الشباب مبختلف القضايا التي
تهمهم ،ولتحفيزهم على املساهمة في نهضة املجتمع وتطوره في املجاالت املختلفة ،على أن يقوم
الشباب أنفسهم بإعداد وتقدمي هذه املواد.
هـ -جتديد اخلطاب اإلعالمي املوجه للشباب بعيدا عن اخلطاب التقليدي الراهن.
 -4االستثمار في التعليم من خالل:
أ -حتسني مستوى التعليم وحتقيق جودته ،من خالل توفير املتطلبات واملستلزمات الالزمة
لتحقيق االعتماد األكادميي وضمان اجلودة الشاملة في التعليم وتفعيل الوحدات واملؤسسات
املعنية بذلك.
ب -مضاعفة اإلنفاق على التعليم الرسمي ،لتعزيز فرص التحاق الشباب بالتعليم واستمرارهم
فيه ،حيث تشير الشواهد إلى أن أحد اخليارات للتغلب على البطالة ،هو بقاء الشباب في التعليم
فترة أطول لزيادة التحصيل العلمي.
ج  -توفير عدة مبادرات ملساعدة الشباب على استكمال التعليم العالي ،منها:
• زيادة عدد املنح الدراسية (الداخلية واخلارجية) من اجلامعات احلكومية واخلاصة للطالب؛
وبخاصة املتفوقني والفقراء (من اجلنسني).
• توفير برامج الرعاية للطالب الفقراء (من اجلنسني) ،وخاصة منها ما يتعلق باإلعفاء من
الرسوم الدراسية ،وتسهيل سبل احلصول عليها ،وتوزيعها على املستفيدين منها بعدالة
وشفافية.
• توفير القروض الدراسية والتدريبية.
• إنشاء مؤسسة مجتمعية مستقلة لرعاية الطالب املتفوقني والفقراء.
• االتساق بني تخصصات التعليم العالي وحاجات اقتصاد املعرفة ،فنظم التعليم الفعالة
تساعد على االلتحاق بسوق العمل ،باإلضافة إلى حتفيز املؤسسات التعليمية على تفعيل
التعلم والتدريب في ظل الديناميكية التي يشهدها العالم اليوم ،وربط املخرجات التعليمية
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باحتياجات سوق العمل ،والتي تعد مرتكزا أساسيا من مرتكزات حتقيق التنمية املستدامة.
• إيجاد خطة لتطوير التعليم الفني والتدريب املهني املتن ّوع،في برامج متسقة مع احتياجات
سوق العمل.
 -5التمكني االقتصادي:
معاجلة البطالة بني الشباب ،هي التحدي األبرز الذي يواجه اليمن اليوم ،فوفقا ملبادرة «برنامج
الشباب العربي يتطوع من أجل مستقبل أفضل» ،فقد جاءت «املعدالت العالية للبطالة ونقص
العمالة» في الترتيب الثاني بالنسبة للتحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب ،ومعاجلة هذه
القضية تبدأ من حتديد الفرص االقتصادية التي ميكن أن تساهم بدرجة كبيرة في معاجلة هذه
القضية ،وفيما يلي أهم املقترحات بهذا املجال:
أ -زيادة امليزانيات والبرامج املخصصة لدعم الشباب اقتصاد ًيا من قبل اجلهات املختلفة:
احلكومة ،والقطاع اخلاص ،واملنظمات الدولية ،ومنظمات املجتمع املدني وغيرها.
ب  -تفعيل قانون سن التقاعد.
ج  -تقييم جتربة التدوير الوظيفي ،وإعادة بنائها وتطبيقها وفق أسس سليمة ومعايير علمية ،مبا
يحقق الغاية املرجوة منها ،وال يعيد إنتاج دوائر النفوذ ودورة الفساد.
د  -تفعيل سياسة ميننة الوظائف واألعمال ،من خالل:
• حتقيق العدالة واملساواة في األجور ،أو على األقل تضييق الفجوة بني ما تتقاضاه العمالة
الوافدة والعمالة اليمنية ،وبخاصة في الوظائف واألعمال املتساوية ،وميكن متييز العمالة
الوافدة مبيزات أخرى (مثل :توفير السكن ،وتذاكر السفر السنوية...الخ).
• توفير القروض امليسرة (بدون فوائد أو بفوائد منخفضة خلدمة الدين فقط) للشباب لبدء
املشروعات اخلاصة من خالل آلية القروض الصغيرة.
• تشجيع الريادة بني الشباب ،ومنحهم ميزة في مجال املشروعات االستثمارية الصغيرة ،وإنشاء
املنظمات أو اجلمعيات الشبابية (توفير املقرات املجانية ومرافقها مثال) ،فضال عن تبسيط
وتسهيل اإلجراءات اخلاصة بإنشائها.
• االهتمام بالفتاة املنتجة والشابة العاملة من خالل التثقيف وتوفير الدورات التدريبية لهن في
املجاالت اإلنتاجية في القرى واملدن.
• إيجاد قاعدة بيانات للشباب الراغبني في العمل والباحثني عنه وحتديثها أو مطابقتها مع
41

ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ

الوظائف الشاغرة.
• إنشاء مؤسسة عليا للتدريب ،للعمل على:
أ -مضاعفة البرامج التدريبية التي تعمل على تنمية مهارات الشباب ،وإعدادهم لسوق
العمل ،باإلضافة إلى توفير التدريب اجلامعي بالشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص والعام
ومنظمات املجتمع املدني ،فالتدريب اجلامعي قد يكون أقل كلفة من إنشاء مؤسسات تدريبية
خاصة لهذا الغرض.
ب  -تطوير مهارات القيادة لدى الشباب ،عن طريق زيادة عدد البرامج املعنية بتطوير
مهارات القيادة لدى الشباب.
ج  -توفير تدريب ما قبل االلتحاق بالعمل/الوظيفة من خالل برامج وفق مواصفات ومعايير
دولية.
• إشاعة ثقافة التطوع ،وتفعيل العمل الطوعي بني الشباب؛ وبخاصة بني الفتيات الالتي ترتفع
بينهن نسبة عدم النشاط ،فالتشجيع على العمل الطوعي من شأنه شغل أوقات الفراغ لديهن من
ناحية؛ وتقدمي ما يعود بالنفع على املجتمع من ناحية أخرى ،فأعمال التطوع تتيح للشباب االنخراط
في عدد من األعمال واألنشطة التي ميكنها أن تعزز مشاركتهم املجتمعية ،وأن تسخر طاقاتهم
لتحقيق األهداف اإلمنائية على املستوى الوطني ،فضال عن تطوير مهاراتهم العملية واحلياتية
وتعزيز الشعور باملواطنة ،ومساعدتهم في مغادرة دائرة البطالة وما يترتب عليها من أضرار صحية
ومخاطر أخرى.
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املصفوفة اخلاصة بأولويات
اإلصالحات املطلوبة
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جهات التنفيذ ( حتديد مهام
اجلهات املنفذة ادناه )
 احلكومة من خالل استعانتها بفريقمتخصص من خبراء القانون والدستور
لتطوير التشريعات الضامنة حلقوق الشباب
وتطلعاتهم
 مجلس النواب منظمات املجتمع املدنياللجنة الوطنية للحوار الوطني مؤمتر احلوار الوطني -األحزاب والتنظيمات السياسية

اولويات االصالحات املطلوب
يجب أن تعالج قضايا الشباب ضمن الدستور اجلديد الذي سيخرج به احلوار
الوطني وأن يحدد بوضوح متكينهم من املشاركة السياسية وصنع القرار وضمان
حصولهم على الفرص املتساوية وتأهيلهم وبناء قدراتهم ورعايتهم واالهتمام بهم
ومراعاة احتياجاتهم وأولوياتهم كشباب وأن تفرد لهم عدد من املواد في الدستور
يشارك الشباب في وضعها ويتولى خبراء ومستشارون قانونيون صياغتها
وتنظيمها بحيث حتدد نصوص دستورية تعني باألتي:
إنشاء مؤسسات وهيئات ومجالس شبابية مثال:
إنشاء مؤسسة علمية تقوم باستقراء حاجات الشباب وتطلعاتهم ومواكبةالتحوالت التي تطرأ عليهم.
 تأسيس برملان الشباب اليمني كمؤسسة استشارية شبابية. تأسيس مجلس أعلى للشباب ومجلس أعلى لتنسيق بني احلركات الشبابية) إعطاء الشباب احلق في املشاركة في التخطيط واحلق في الرقابة واملتابعةوالتقييم واملسائلة ومكافحة الفساد
 إشراك الشباب في عمل وحتديث وتطوير كل ما يتعلق بهم من سياساتواستراتيجيات وقوانني وتشريعات
 متكني الشباب سياسيا وفي صناعة القرار (محور التمكني) حتديد وحماية حقوق الشباب وتلزم الدولة بذالك(محور احلقوق) تقنني إلزامية التعليم متبوعا بعقوبات حقيقية لتنفيذه وإخضاع التعليم الدينيلرقابة الدولة وتقنني ذالك
 نص مينع حماية أي شخصية من املسائلة مهما كان وضعها إحياء دور العمل النقابي ومنحه احلرية بعيدا عن االستعمال السياسي االهتمام بالفتاة الشابة املنتجة العاملة وتوفير التدريب والتأهيل لها إلغاء التميز بكافة صوره (العرقية,املناطقية,املذهبية,السياسية) أن يكون هناك نص دستوري صريح يوجب أن يرصد ميزانية لكل ما يترتبمن حقوق وواجبات وفق أي نص دستوري أو تشريع أو قانون أو الئحة خاصة
بالشباب ميزانية تعد من قبل مختصني ماليني لكل بند ونص وبإطالع من
الشباب على ذالك وبذالك نضمن القدرة على التنفيذ والتطبيق وليس مجرد حبر
على ورق وكذالك اإلطالع على كل ميزانية ترصدها الدولة لكل شاردة وواردة
في البالد

اإلخفاقات

تضمن الدستور إشارة عابرة للشباب في املادة رقم
( )30ضمن األمومة والطفولة والنشء والشباب
ورغم أهمية الشباب كمكون رئيس في املجتمع لم يفرد
لهم الدستور عددا من املواد تختص بهم كبعد سيادي
باعتبارهم محور ارتكاز النهضة والتنمية وعلى
عاتقهم بناء احلاضر وضمان املستقبل

ليس هناك قوانني خاصة أو محددة بالشباب

 مجلس الوزراء ،وزارة الشؤون القانونية(فريق خبراء قانونيني )
 مجلس النواب -منظمات املجتمع املدني املهتمة بالشباب

 إصدار تشريعات قانونية وإدارية وتنظيمية تتعلق بالشأن الشبابي تلبي حاجاتهم النفسيةوالروحية واملادية واالجتماعية واهتماماتهم اخلاصة
 إصدار القوانني التي تضمن فرص النمو السليم للشباب وإعدادهم لتولي مسؤولياتهماملستقبلية
 إصدار القوانني واللوائح الضامنة إلدماج الشباب في عملية التنمية املستدامة ومتكينهم مناملشاركة السياسية الفاعلة
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املصفوفة اخلاصة بأولويات اإلصالحات املطلوبة

 -1الدســـــــــتور اليمنـــــــي

التشريـــــــــعــــــــــات

 -2القوانيـــن

املجاالت

اإلخفاقات

اشتملت الالئحة على ألفاظ عامة ولم تعالج قضايا
الشباب ولم حتدد دور الوزارة ومسؤوليتها الفعلية
جتاه الشباب ،كما تعاملت مع الشباب بالتركيز
على املدخل الرياضي وبشكل عبثي ،فلالئحة غير
مبوبة بشكل واضح وتبدو أنها أقرب إلى الئحة
تعكس التوجه السياسي لنخبة تقليدية تسعى
حلرف الشباب عن دورهم الفعلي وإلهائهم بنشاطات
رياضية وبرامج متواضعة ومتحورت حول أهداف
تقليدية للوزارة ويتضح بجالء أن الوزارة تفتقر
لرؤية إستراتيجية للشباب تليق بهم وتتناسب مع
دورهم املستقبلي الرائد

جهات التنفيذ ( حتديد مهام
اجلهات املنفذة ادناه )
 احلكومة من خالل استعانتها بفريقمتخصص من خبراء القانون والدستور
لتطوير التشريعات الضامنة حلقوق الشباب
وتطلعاتهم
 مجلس النواب منظمات املجتمع املدنياللجنة الوطنية للحوار الوطني مؤمتر احلوار الوطني -األحزاب والتنظيمات السياسية

احلكومة
وزارة الشباب والرياضة ووزارة حقوق
اإلنسان ووزارة الشؤون القانونية وزارة
التخطيط والتعاون الدولي وزارة املالية وزارة
اخلدمة املدنية وزارة الصحة وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل
مجلس النواب

اولويات االصالحات املطلوب
 ضرورة تفعيل وإعمال املواد القانونية التي تعود بالنفع على الشباب ،وبخاصة منها الواردةفي قانون العمل اليمني ،مثل املواد ،)19( :و ( ،)21( ،)20و ()67
 تعديل املادة ( )11اخلاصة بتشكيل مجلس عمل يتكون من ممثلي الوزارة وممثلني عن العمالوأصحاب العمل لوضع اخلطوط العريضة وتقدمي التوصيات للحكومة في املجاالت املتعلقة
باألعمال ،بحيث يتم إشراك ممثلني عن الشباب في هذا املجلس.
 يجب أن تكون هناك إصالحات قانونية حقيقية في كل ماله عالقة بالشباب سواء على مستوىمحور التمكني مثل قانون االنتخابات وحق الترشح أو محور احلقوق كل احلقوق دون استثناء
كاحلق في التربية واحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية (السكن—العمل—
احلياة احلرة والكرمية…الخ)
 أي سياسات أو تشريعات أ وقوانني متعلقة بالشباب يجب أن تكون مبنية وفق دراسةتشخيصية منهجية علمية ومسوح ميدانية حقيقية
 تخصص وسائل إعالم مرئية ومسموعة ومكتوبة (رسمية وخاصة)مساحات مناسبة في تلكالوسائل تهتم بالشباب من كل النواحي وتقنن بشكل ال يسمح باملساس بتلك املساحات

يجب إعادة النظر في هيكلة ووظيفة وزارة الشباب والرياضة ومبشاركة شبابية فاعلة بحيث
تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا وتقدم الرعاية واالهتمام الالئق بالشباب اليمني الذي أحدث
أعظم ثورة في التاريخ والذي يستحق منا اإلعجاب والتقدير واحترام إرادته ومتكينه من قيادة
حاضره وصناعة مستقبله
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-3الالئحة املنظمة ألعمال وزارة الشباب والرياضة
1996م
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 -3برنامج حكومة الوفاق الوطني

 -2برنامج حكومة الدكتور علي
مجور

برامج احلكومات املتعاقبة

اولويات االصالحات املطلوب
إجراء مراجعة تقييميه للبرنامج خالل النصف الثاني من املرحلة يتم من خالله تطوير آليات
وميكانزمات املشاركة الشبابية في احلياة السياسية واالقتصادية ومتكينهم من إدارة شؤونهم
وحتديد أولوياتهم واحتياجاتهم.
ويجب أن تتم حوارات ونقاشات جادة بني احلكومة والشباب تفضي إلى ضرورة تبني إضافة
محور خاص في برامج احلكومات القادمة يتعلق بالشباب وكل ما يتصل بشأنهم ودورهم في
إحداث عملية التغيير والنهوض بالبلد وضمان االنتقال إلى املستقبل اآلمن واملزدهر
 ضرورة أن يكون هناك مكون شبابي خارج احلوار الوطني كاملرصد (بالتشارك مع املنظماتاألخرى) بحيث يعمل بتكامل مع ممثلي الشباب في احلوار من حيث تقدمي الرؤى والدراسات
لتكون ضمن احلوار واالتصال عبر قنوات احلوار وأنشطة جلنة احلوار ويتم تبنيها من ممثلي
الشباب ومكونات احلوار املختلفة
 ضرورة أن يكون هناك مخرج ملموس للمشروع من خالل تنفيذ مرحلة ثانية للمشروعتتبنى حتويل توصيات ومقترحات الدراسة(املرحلة احلالية) إلى نصوص دستورية ضمن
الدستور اجلديد بالتنسيق مع األمانة العامة للحوار بلجانها املختلفة وخاصة الدستورية
ويشارك فيها الشباب بشكل أوسع وأكثر فعالية يعكس من خاللها رؤيته وهمومه وطموحاته
املستقبلية.

اإلخفاقات

املفترض أن تتم معاجلة اخللل من إرساء تقاليد املتابعة والتقييم املرحلية أومن خالل البرامج
احلكومية الالحقة مبا يحقق التراكم املعرفي واستخالص الدروس املستفادة

 )1البرنامج أقرب ما يكون لبرنامج حكومة
طوارئ إذ جاء على أنقاض دولة منكوبة
وفاشلة
 )2متخض البرنامج من املزج بني برنامج
احلكومة السابقة واآللية التنفيذية للمبادرة
اخلليجية وقرار مجلس األمن الدولي رقم
2014
 )3لم يأت البرنامج كمشروع جديد يعكس
مالمح وسمات مرحلة مغايرة متاما لسابقاتها
 )4جاء البرنامج مشفوعا مبرحلة بالغة
الصعوبة والتعقيد استلزمت التركيز على
جتاوز التداعيات واالنهيار احلاصل في ما
يسمى بالدولة ومنع االحتراب واالقتتال
 )5تناول البرنامج موضوع الشباب وأهميتهم
بشكل مبسط وفقا لنمط التفكير التقليدي
الذي ساد قبل ثورة الشباب الشعبية السلمية

لبرنامج أنه فضفاض وتغلب عليه العموميات وأنه
لم ينطلق من رؤية نقدية وتقييميه للبرنامج السابق
حلكومة باجمال باعتباره امتدادا أو مكمال له وهو ما
يستدعي الوقوف على جوانب اإلخفاقات التي وقع فيها
برنامج حكومة باجمال وتالفيها
غلب على هذا البرنامج االرجتال والقفز فوق ممكنات
الواقع وحشر البرنامج موضوع الطاقة النووية
لتوليد الكهرباء واألغراض السلمية بشكل ممجوج
ليس له أساس
لم يفرد محورا للشباب يتناول أولوياتهم واحتياجاتهم
ودورهم في عملية التنمية وخلق االستقرار

أن سماته ومالمحه العامة لم تنطلق من احتياجات
البلد وأولوياته الضرورية وإمنا ُك ِي َ
ّف البرنامج
وصراحة مع مطالب اخلارج وتوجهاتهم متجاهال
حقائق الواقع وحتديات الفساد التي ال تبق وال
تذر والتي تفرض علينا أولويات مغايرة ملا ورد في
البرنامج كما أن البرنامج أي اهتمام بل تعامل معهم
كفائض عن احلاجة

جهات التنفيذ ( حتديد مهام
اجلهات املنفذة ادناه )

مؤمتر احلوار الوطني

اللجنة الوطنية للحوار الوطني

رئاسة اجلمهورية
منظمات املجتمع املدني املهتمة بالشباب
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-3برنامج حكومة باجمال

املجاالت

اإلخفاقات

انتاب هذه اإلستراتيجية عدد من جوانب الضعف
وكما يلي:
 أنها لم تنشأ استشعارا بحاجات شبابية ملحة،والتزام وطني إزاءهم ،على غرار اإلستراتيجيات
العربية األخرى ،وإمنا جاءت متشيا مع إستراتيجية
اليونيسيف حلماية الطفولة.
 تعاني اإلستراتيجية من خلل في منهجية إعدادها،فهي لم تعتمد على دراسة مسحية شاملة للشباب،
حتدد احتياجاتهم ورغباتهم.
 اقتصار دور الشباب في هذه اإلستراتيجيةعلى الوظيفة االستشارية من خالل اختيار «جلنة
استشارية من الشباب واألطفال» مكونة من  24شابا
(تقريبا  7إناث و  13ذكور
 غياب املراجعة الدورية والتقومي املرحليلإلستراتيجية ،ومتابعة مدى تنفيذها وفق منهجية
علمية منتظمة ،وبخاصة وأن مدتها  9سنوات ،وهي
مدة طويلة عرضة حلدوث كثير من املتغيرات
 غياب عملية التقييم واملتابعة ملستوى اإلجناز وأيناإلخفاقات وكيف ميكن التغلب عليها وجتاوزها

اولويات االصالحات املطلوب
-1مراجعة اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب واالستفادة منها في إعداد إستراتيجية
وطنية خاصة بالشباب يتولى الشباب إعدادها وصياغتها ومبعاونة نخبة من املتخصصني في
اإلستراجتيات ورسم السياسات بحيث تتناول عدد من احملاور منها:
الشباب والتشغيل وسوق العمل
الشباب وجودة التعليم
الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الشباب والتمكني واملشاركة السياسية
الشباب والتنمية املستدامة
الشباب والدولة املدنية
الشباب وقيم التسامح
الشباب واالنفتاح احلضاري
والثقافة الرقمية
الشباب واملواطنة املتساوية
الشباب والعدالة االجتماعية وثقافة احلقوق
الشباب والترفيه واألنشطة الرياضية
الشباب واحلقوق واحلريات املدنية
الشباب واالستثمار
الشباب واإلعالم والثقافة
الشباب واحلوار احلضاري ومستلزمات التعايش
 -2وضع خطط علمية ومنهجية مبراحل تنفيذ اإلستراجتية الوطنية
 -3إعداد اآلليات والبرامج املناسبة واملزمنة لتنفيذ اخلطط واألهداف املنشودة
 -4يقوم الشباب بعملية املتابعة والتقييم للخطط والبرامج
 -5إعادة هيكلة وزارة الشباب والرياضة بشكل مؤسسي مالئم يستوعب املتغيرات اجلديدة
ويلبي طموحات الشباب واحتياجاتهم

جهات التنفيذ ( حتديد مهام
اجلهات املنفذة ادناه )
وزارة الشباب والرياضة
احلكومة
مجلس النواب
منظمات املجتمع املدني
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-1اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب في اجلمهورية اليمنية 2015-2006م

السياسات واالستراتيجيات الوطنية اخلاصة بالشباب
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اولويات االصالحات املطلوب
 إجراء تقييم حقيقي للواقع اليمني من خالل دراسات علمية معمقة حتدد إمكانياتنا بدقةوالصعوبات والتحديات الفعلية التي تعيق التنمية في بالدنا ومن ثم إعداد اخلطط املناسبة
 يجب أن يكون الشباب محور اهتمام أي خطة تنموية وأن تستوعب أولوياتهم وتعمل علىحتقيق الرفاهية لهم وإطالق طاقتهم اخلالقة

اإلخفاقات

اعترى اخلطة عدد من جوانب النقص والسلبيات منها:
 ضعف ترابطها علميا ومنهجيا تعاني من خلل بنيوي واضح األولويات لم ترتب بحسب األهمية واالحتياج تعاملت اخلطة مع الشباب من مدخل الرياضةوكأن احتياجات الشباب األخرى قد أشبعت (حقهم
في العمل واملشاركة السياسية والرفاهية والتعليم
والتطبيب وتكوين مشاريعهم اخلاصة)
 غلب عليها العموميات  -لم تنطلق من رؤيةواضحة للتخفيف من الفقر
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جهات التنفيذ ( حتديد مهام
اجلهات املنفذة ادناه )
وزارة التخطيط والتعاون الدوليفريق من اخلبراء الوطنيني والدولينيمنظمة األمم املتحدةاملجلس الوطني للسكان-وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
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 -2خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر

املجاالت

جهات التنفيذ ( حتديد مهام
اجلهات املنفذة ادناه )
احلكومة
الشباب
املانحني
األكادمييني واملثقفني والسياسيني والقانونني
وخبراء علم االجتماع وعلم النفس واإلعالميني

اولويات االصالحات املطلوب
إعادة حتديد مرتكزات اإلستراتيجيات واخلطط التنموية والسياسات والبرامج وفقا للمعطيات
اجلديدة ولفعل التغيير واحلراك االجتماعي الذي غير املعادلة شكال ومضمونا وفرض منط
جديد من العالقات والتوازنات رجحت كافة الشباب والشعب الذي كان فائضا عن حاجة نخبة
احلكم الفاسدة
االستعانة بفريق م اخلبراء املتخصصني في إعداد اخلطط اإلستراتيجية والسياسات والبرامج
وفقا لألسس العلمية واملنهجية
إشراك الشباب في صياغة اخلطط والسياسات وفي عملية التنفيذ واملتابعة والتقييم

اإلخفاقات

احلكومة
القطاع اخلاص
رجال األعمال
املتطوعني من اخلبراء واملدربني

لم تضبط السياسات والبرامج بالشكل املطلوب وغلب
عليها طابع العموميات والتوسع.
البرامج غير مزمنة ومحددة بدقة
هناك فجوة بني الواقع الفعلي والتنظير فالتنظير
يصاغ بطريقة تخدم األهداف اخلفية جلماعة الضغط
والنفوذ
اخلطة لم حتدد بالضبط العقبات والتحديات التي
تعيق التنمية
اخلطة ابتعدت إلى حدا ما عن التشخيص الصحيح
للمشكلة وانحرفت بنا إلى األقل أهمية
لم تتطرق بشكل واضح إلى خطر مراكز النفوذ
وعصابات الفساد في إجهاض عملية التنمية
لم تعالج قضايا واحتياجات الشباب الفعلية ولم
تدرجهم كأولوية مُلحّ ة يجب أن توليها احلكومة
الرعاية الكاملة

بهذا الصدد نقترح وكأولوية عاجلة:
إنشاء برامج وطنية مدعومة من احلكومة خاصة بالشباب تعنى بتشغيلهم وتوفير فرص
العيش الكرمي
إيجاد برامج وطنية تعنى ببناء القدرات وتأهيل وتدريب الشباب
إنشاء برامج وطنية لدعم املوهوبني من الشباب ورعايتهم الرعاية الكاملة وتأهيلهم ليكونوا
قادة في املستقبل
إنشاء برنامج وطني لدعم وتشجيع املبادرات الذاتية والتطوعية للشباب
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 -3خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر
2015 -2011م

البرامج الوطنية اخلاصة بالشباب
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أهم املصادر واملراجع

اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب في اجلمهورية اليمنية ()2015-2006
إستراتيجية رعاية الشباب لدول مجلس التعاون في املجال الشباب والرياضي -العمل املشترك
.2023-2008
األمانة العامة للتخطيط التنموي ( ،)2012تقرير التنمية البشرية الثالث لدولة قطر -تعزيز
قدرات الشباب القطري -إدماج الشباب في عملية التنمية.
األمم املتحدة ،البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ( ،)2011برنامج الشباب العربي يتطوع من أجل
مستقبل أفضل.
البرنامج االستثماري خلطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر (-2011
.)2015
برنامج حكومة التوافق الوطني
برنامج حكومة الدكتور على مجور
برنامج حكومة عبد القادر باجمال
التجربة األملانية في التلمذة الصناعية
جمهورية السودان ،وزارة الشباب ( ،)2011اإلستراتيجية الوطنية للشباب 2007م – 2031
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر2006
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2015 -2011
الدستور املصري
الدستور املغربي
محمد محمود يوسف ( ،)2011دراسة توظيف الشباب في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا-
مصر منوذجا ،الشبكة العربية العاملية
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( ،)2007نحو سياسات لتعزيز الريادة بني
الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
اململكة األردنية الهاشمية ،املجلس األعلى للشباب ( ،)2004اإلستراتيجية الوطنية للشباب:
املرحلة األولى .2009-2005
اململكة األردنية الهاشمية ،مشروع تطوير قطاع الشباب في األردن (- ،)2010اإلستراتيجية
الوطنية للشباب-املرحلةالثانية.2015-2011
منظمة العمل الدولية ،املكتب اإلقليمي للدول العربية (آزيتا برار عوض ( ،)2007تعزيز استخدام
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الشباب -مراجعة التجارب الدول ّية.
• وزارة الشباب والرياضة ( )1995الئحة الشباب والرياضة
•  ،)2012( SAFERWORLD2012ما بعد الوعود ،تصورات وأولويات الشباب في اليمن
ومشاركتهم في املرحلة االنتقالية.
• CHATHAM HOUSE (2012), Middle East and North Africa
Programme: Yemen Forum Workshop, Summary, The Role of Youth
Activists in Yemen’s Transition Process
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مالحق الدراسة

امللحق رقم ()1
أهم الشروط املرجعية للدراسة
• مراجعة وحتليل القوانني والسياسات املتعلقة بالشباب وحتديدا السياسة الوطنية للشباب
واإلستراتيجية الوطنية للشباب والطفولة والبرامج الوطنية املؤثرة على الشباب.
• مراجعة وحتليل القوانني والسياسات املؤثرة على الشباب في بلدان أخرى.
• حتديد أولويات اإلصالحات املطلوبة بإحلاح في الدستور والقوانني والسياسات واالستراتيجيات
الوطنية املتعلقة بالشباب.
• إعداد وثيقة أو مصفوفة تتضمن اآلتي:
• تقييم الوضع الراهن للقوانني والسياسات والبرامج املتصلة بالشباب.
• حتديد الفجوات والنواقص في القوانني والسياسات املتصلة بالشباب.
• وضع املعاجلات واملقترحات الالزمة ملعاجلة النقص.
• حتديد اجلهات املعنية بالقيام باملعاجلات املطلوبة
• عقد ورشة عمل مبشاركة املرصد اليمني للشباب وعلى النحو التالي:
• يتولى املرصد اليمني للشباب التجهيزات اللوجستية مثل (حجز القاعة ومستلزمات الورشة،
دعوة الضيوف وتأمني متطلباتهم وكل ما يتصل باجلانب املادي...الخ)
• يقوم االستشاريان بتقدمي عرض ملسودة املصفوفة على املشاركني بورشة العمل.
• تدوين املالحظات والنقاشات (التغذية الراجعة) املتصلة باملوضوع مبشاركة املرصد اليمني
للشباب واستيعابها مبسودة املصفوفة.
• إعداد املصفوفة بشكلها النهائي وتسليمها للبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة
امللحق رقم ()2
مقترحات وتوصيات املشاركني بورشة تطوير السياسات املتعلقة بالشباب
أوال:الت ـشـ ــريـ ـ ـعـ ــات
 )1الدست ـ ـ ـ ـ ــور
معاجلة قضايا الشباب ضمن الدستور اجلديد الذي سيخرج به احلوار الوطني بحيث حتدد
نصوص دستورية تعني باألتي:
• إنشاء مؤسسات وهيئات ومجالس شبابية مثال:
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إنشاء مؤسسة علمية تقوم باستقراء حاجات الشباب وتطلعاتهم ومواكبة التحوالت التي تطرأ
عليهم.
تأسيس برملان الشباب اليمني كمؤسسة استشارية شبابية.
تأسيس مجلس أعلى للشباب ومجلس أعلى لتنسيق بني احلركات الشبابية
إعطاء الشباب احلق في املشاركة في التخطيط واحلق في الرقابة واملتابعة والتقييم واملسائلة
ومكافحة الفساد
إشراك الشباب في عمل وحتديث وتطوير كل ما يتعلق بهم من سياسات واستراتيجيات وقوانني
وتشريعات
متكني الشباب سياسيا وفي صناعة القرار
حتديد وحماية حقوق الشباب وتلزم الدولة بذالك
تقنني إلزامية التعليم متبوعا بعقوبات حقيقية لتنفيذه وإخضاع التعليم الديني لرقابة الدولة
وتقنني ذالك
نص مينع حماية أي شخصية من املسائلة مهما كان وضعها
إحياء دور العمل النقابي ومنحه احلرية بعيدا عن االستعمال السياسي
االهتمام بالفتاة الشابة املنتجة العاملة وتوفير التدريب والتأهيل لها
إلغاء التميز بكافة صوره (العرقية ,املناطقية,املذهبية,السياسية)
أن يكون هناك نص دستوري صريح يوجب أن يرصد ميزانية لكل ما يترتب من حقوق وواجبات
وفق أي نص دستوري أو تشريع أو قانون أو الئحة خاصة بالشباب ميزانية تعد من قبل مختصني
ماليني لكل بند ونص وبإطالع من الشباب على ذالك وبذالك نضمن القدرة على التنفيذ
والتطبيق وليس مجرد حبر على ورق وكذالك اإلطالع على كل ميزانية ترصدها الدولة لكل
شاردة وواردة في البالد

 )2الق ــوانـ ـيــن
• يجب أن تكون هناك إصالحات قانونية حقيقية في كل ماله عالقة بالشباب سواء على مستوى
محور التمكني مثل قانون االنتخابات وحق الترشح أو محور احلقوق كل احلقوق دون استثناء
كاحلق في التربية واحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية (السكن—العمل—احلياة
احلرة والكرمية…الخ)
• أي سياسات أو تشريعات أو قوانني متعلقة بالشباب يجب أن تكون مبنية وفق دراسة تشخيصية
منهجية علمية ومسوح ميدانية حقيقية
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• تخصص وسائل إعالم مرئية ومسموعة ومكتوبة (رسمية وخاصة)مساحات مناسبة في تلك
الوسائل تهتم بالشباب من كل النواحي وتقنن بشكل ال يسمح باملساس بتلك املساحات
 )3البرامج:
• ضرورة أن يكون هناك مكون شبابي خارج احلوار الوطني كاملرصد (بالتشارك مع املنظمات
األخرى) بحيث يعمل بتكامل مع ممثلي الشباب في احلوار من حيث تقدمي الرؤى والدراسات
لتكون ضمن احلوار واالتصال عبر قنوات احلوار وأنشطة جلنة احلوار ويتم تبنيها من ممثلي
الشباب ومكونات احلوار املختلفة
• ضرورة أن يكون هناك مخرج ملموس للمشروع من خالل تنفيذ مرحلة ثانية للمشروع تتبنى
حتويل توصيات ومقترحات الدراسة(املرحلة احلالية) إلى نصوص دستورية ضمن الدستور
اجلديد بالتنسيق مع األمانة العامة للحوار بلجانها املختلفة وخاصة الدستورية ويشارك فيها
الشباب بشكل أوسع وأكثر فعالية يعكس من خاللها رؤيته وهمومه وطموحاته املستقبلية.
 )4االقتراحات:
عدم االكتفاء بتقييم التشريعات والسياسات واإلستراتيجيات دون تقييم عملية التنفيذ
•
من حيث ما مت تنفيذه وكيف نفذ وما لم يتم تنفيذه ملعرفة اإليجابيات والسلبيات
أن يعاد صياغة ما نحتاج إلى صياغته في الوثيقة بحيث تكون الصياغة األخيرة تشدد
•
على لغة احلقوق كل احلقوق دون استثناء كاحلق في التربية واحلقوق املدنية والسياسية
واحلقوق االقتصادية(السكن—العمل—احلياة احلرة والكرمية الخ)
حث املشرعون على اإلطالع على وثيقة حقوق اإلنسان األساسية وحتديد أين األشكال
•
فيها فيما يخص اليمن ثم العمل على معاجلته
في العمود األخير للمصفوفة يجب حتديد مهام اجلهات املنفذة بشكل تفصيلي يوضح
•
مهام كل جهة
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