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بالدنا  يف  سنة(   29-15( العمرية  الفئة  يف  الشباب  ميثل 
من  فهم  اجملتمع.  ثروات  من  ثروة  أهم  وإناثا  ذكورًا  اليوم 
أوسع الشرائح االجتماعية عددًا إذ وصل عددهم إلي 7.3 
 %31.5 نسبة  ويشكلون  2010م  عام  وشابة  شاب  مليون 
من إمجالي عدد السكان، أي ما يقارب ثلث السكان. وإذا 
أصبح  15سنة،  من  أقل  السكان  عدد  إليهم   أضيف  ما 
السكان  الكل يشكلون ما يناهز ثلثي السكان، أي 70% من 
 . فيت  جمتمع  بأنه  اليمين  اجملتمع  يوصف  وبهذا  تقريبًا. 
إحداث  على  وقدرة  وطاقة  ديناميكية  األكثر  هم  والشباب 
رسم  ويف  األفضل  حنو  احلياة  مناحي  خمتلف  يف  التغيري 
حافلة  حياة  خوض  إىل  الشباب  ويتطلع  املستقبل.  مالمح 
بقيمته  ويشعره  فئاته  كل  حيتضن  جمتمع  وإلي  ومثمرة 
ويوفر له فرص تعليم جيد، وعمل كريم ومواطنة متساوية. 
احلسبان  يف  األخذ  مع  يكون  التطلعات  هذه  حتقيق  إن 
علي  والقدرة   بالنشاط  يتسمون  الشباب  أن  على  والتأكيد 
ثم  ومن  وخالقة.  مثمرة  بطريقة  التنموية  األهداف  حتقيق 
فإن االهتمام بالشباب هو اهتمام بالتنمية الشاملة علي وجه 
العموم، وبالتنمية البشرية على وجه اخلصوص. وبذلك فإن 

االرتقاء بالشباب هو يف حقيقة األمر ارتقاء باجملتمع ككل. 
 

• الفئة 	 وحتديد  التعريف  الشباب: 
والوضع الدميوجرايف:

مفهوم الشباب ال يشري إىل معطى ثابت ال يتغري، بل يشري 
فئات  شأن  ذلك  يف  شأنها  ثابتة،  غري  متحركة  فئة  إىل 
فشباب  ذاته.  اجملتمع  شأن  بل  األخرى،  العمرية  اجملتمع 
فتيانًا  أو  أطفااًل  باألمس  كانوا  من  أنفسهم  هم  اليوم 

يافعني، وهم أنفسهم من سيكونون يف الغد رجااًل وشيوخًا 
يتحملون مسئوليات الوطن والدولة.

وليس ثمة اتفاق مؤكد حول بداية ونهاية مرحلة الشباب، 
وهو اختالف ناتج بالتأكيد عن االختالف يف مفهوم الشباب 
والسن الذي يكون فيه اإلنسان شابًا. فهناك من حيدد الفئة 
الدول  وبعض  سنة(،   24-18( بالفرتة  للشباب  العمرية 
الشباب  فئة  الشأن  بهذا  اخلاصة  توصيفاتها  يف  حتدد 
فقد  املتحدة  األمم  أما  سنة(،   30-18( العمرية  باملرحلة 

حددت الفئة العمرية للشباب بـ15-24 سنة .
بالشباب  اخلاص  التحليل  –وألغراض  هنا  ميكننا  أنه  غري 
والتنمية البشرية- حتديد فئة الشباب بالفئة العمرية ) 15 
– 29( سنة.  و يستند هذا التحديد أو احلصر  إىل ما ورد  يف 
املادة 2  من قانون  العمل  رقم 5 لسنة 1995م الذي حدد سن 
األحداث يف اجلمهورية اليمنية بـ15 سنة فأقل أي أن السن 
األدنى للعمل هي 15 سنة وهي متثل  احلد األدنى، ومن ثم 
الطفولة  الشخص من مرحلة  ينتقل عندها  السن  فإن هذه 
إلي مرحلة الرشد. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى، فإن 
وهي  عليها  املتعارف  الدولية  املعايري  مع  يتفق  األدنى  احلد 
ما بني  أعمارهم  وإناثًا( من متتد  )ذكورًا  الشباب  تعد  اليت 
حددته  ما  مع  فيتفق  األعلى  احلد  أما  سنة(،   24  -  15(
الدول العربية يف االجتماع اإلقليمي الذي عقد يف تونس عام 
29 سنة. وبناًء عليه   - 13 1981م من أن سن الشباب بني 
تعكس بيانات اجلدول )5-1( املؤشرات اخلاصة بالشباب 

للفرتة )2005-2010م( حيث تظهر اآلتي : 
عام . 1 مليون   5.9 من  وإناثًا(  )ذكورًا  الشباب  عدد  زيادة 

استمر  ثم  2007م  عام  خالل  مليون   6.5 إىل  2005م 
2010م  عام  مليون   7.3 إىل  ليصل  الزيادة  يف  العدد 
)ومن املتوقع أن يستمر عدد الشباب يف االرتفاع ليصل 
2020م  عام  مليون  و8.7  2015م  عام  مليون   8.3 إىل 

و9.5 مليون يف عام 2025م(.

جدول )5-1( الشباب وتوزيعهم النسيب حسب النوع يف الفرتة )2005 - 2010م( )ألف نسمة(

البيان
200520062007200820092010

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

19 - 15 130612111359125414051293144413281476135715011381

24  - 20973944103299110971043116410961230114812891196

29  - 25749748789784827818865852908888958929

302829033180302933293154347332763614339337483506إمجالي الشباب

51.148.951.248.851.348.751.548.551.648.451.748.3 % من الشباب

10189979410495100951080710402111271071611455110371179011346عدد السكان

29.729.630.330.030.830.331.230.631.530.731.830.9 % من السكان

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء - االسقاطات السكانية.
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عام . 2 السكان  إمجالي  من   %29.7 الشباب نسبة  شَكل 
عام   %30.6 إىل  النسبة  هذه  وارتفعت  2005م، 
يف   %31.5 إىل  لتصل  التزايد  يف  واستمرت  2007م، 
عام 2010م ) أي أن الشباب يشَكلون  حاليًا ثلث السكان 
تقريبًا(.  ومن املتوقع أن متيل هذه النسبة إلي االخنفاض 
ظل  يف  السكاني  النمو  معدالت  اخنفاض  نتيجة  قلياًل 
سيناريو )معدل خصوبة متوسط ومعدل وفاة متوسط( .

تشكل . 3 الشابات  نسبة  أن  جند  االجتماعي  للنوع  وفقًا 
اجتهت  ثم  2005م  عام  الشباب  إمجالي  من   %48.9
بلغت  حيث  ضئيلة  بنسبة  التناقص  إىل  النسبة  هذه 
48.7 % عام 2007م لتصل إىل 48.3% عام 2010م. 
إىل  اجتهت  قد  الشابات  نسبة  أن  من  الرغم  وعلى 
التناقص مقارنة بنسبة الذكور اليت اجتهت إىل التزايد 

إال أن الفارق بني النسبتني ظل متقاربًا.
السكان . 4 عدد  إىل  الذكور  الشباب  نسبة  يف  زيادة  هناك 

2005م  الذكور، حيث ارتفعت النسبة من 29.7% عام 
عام   %31.8 إىل  لتصل  2007م  عام   %30.8 إىل 
إىل  الشابات  اإلناث  نسبة  أن  جند  وباملقابل  2010م، 
يف  ذاته  االجتاه  اختذت  قد  اإلناث  السكان  إمجالي 
  %30.3 إىل   %29.6 من  النسبة  زادت  الزيادة، حيث 
لتصل إىل 30.9% خالل األعوام املذكورة على التوالي. 
تتميز  حتول  مبرحلة  متر  بالدنا  أن  سبق  مما  ونستنتج 
الشرق  منطقة  دول  من  كغريها  دميوجرافية  مبكاسب 
مت  ما  إذا  حنققها  أن  ميكن  إفريقيا  ومشال  األوسط 
االستثمار يف تنمية الشباب بشكل إجيابي وبطريقة فعالة 
ويف الوقت املناسب حيث يتمتع الشباب يف هذه الفئة بطاقة 

كبرية جتعله قادرًا على العمل واإلبداع.

• الوضع االقتصادي للشباب:	
كرمية  حياة  حتقيق  فإن  البشرية،  التنمية  منظور  من 
للشباب يعين توسيع خياراتهم اخلاصة وتوفري فرص عمل 
وسيتم  الئق،  معيشي  مستوى  حتقيق  من  متكنهم  مناسبة 
تبيان الوضع االقتصادي للشباب يف هذا السياق من خالل 
عرض مؤشرات التشغيل والبطالة يف صفوف الشباب مع 

اإلشارة إلي حالة الفقر يف الوسط الشبابي.

• الشباب 	 صفوف  يف  والبطالة  التشغيل 
وعالقة ذلك بقوة العمل

العمل 	  )قوة  اقتصاديًا  النشيطون  الشباب 
الشابة(

العمل  قوة  أو  اقتصاديًا،  النشيطني  بالشباب  يقصد 
العمل  على  القادرين  الشباب  من  السكان  مجيع  الشابة، 

إما  والراغبني فيه، والذين يكونون يف حلظة زمنية معينة 
العمل  يف  يرغبون  ولكنهم  متعطلني  أو  فعليني  مشتغلني 
 29-15( من  العمرية  الفئة  وتعد  جبدية.  عنه  ويبحثون 
سنة( هي سن قدرة  الشباب على العمل، ومتثل بيانات قوة 
العمل الشبابية حجم العرض من قوة العمل الشبابية، ويعد 
ارتفاع حجم قوة العمل الكلية، وقوة العمل الشبابية جزءًا 

منها مؤشرًا هامًا ملقدرة اجملتمع اإلنتاجية.
النشيطني  الشباب  عدد  ارتفع  فقد  هذا  علي  وبناء 
اقتصاديًا من 2.3 مليون نسمة عام 2005م إىل2.6 مليون 
 %46.56 للشباب  العمل  قوة  نسبة  وكانت  2009م  عام 
وارتفعت إىل 47.34% من إمجالي قوة العمل الكلية واليت 
العامني  يف  نسمة  مليون   5.4 و  مليون   4.8 عددها  بلغ 

املذكورين على التوالي.
اقتصاديًا  النشيطني  الشباب  نسبة  ارتفاع  مؤشر  ويدل  
على أهمية الشباب كمورد بشري، وأنه ميكن أن يلعب دورًا 
حموريًا يف مستقبل اجملتمع واالقتصاد اليمين. ومن ثم فإن 
الشباب،  تنمية  التعاطي مع  يتطلب بذل اجلهود يف  األمر 
التنمية،  يف  لدجمهم  اجليد  اإلعداد  وإعدادهم  وتأهيلهم 
إىل  املؤدية  الظروف  وتهيئة  العمل،  سوق  يف  واستيعابهم 

خلق فرص عمل تتيح تشغيلهم.

الشباب املشتغلون	 
من  فعاًل  العمل  ميارسون  الذين  هم  املشتغلون  الشباب 
يسهمون  وهم  املنتجة،  والشبابية  الكلية  العمل   قوة  بني 
اإلنتاجية ورفع مستوى معيشتهم،  زيادة قدرة اجملتمع  يف 
ومن ثم يسهمون يف حتقيق معدالت أعلى للنمو االقتصادي 

والتنمية. وملعرفة وضع الشباب املشتغلني جند أنه:
• بلغ عدد املشتغلني من  فئة الشباب يف االقتصاد حنو 1.7 	

إمجالي  من   %42.1 2005م ويشكلون نسبة  مليون عام 
مليون   4.1 عددهم  والبالغ  فأكثر(  سنة   15( املشتغلني 
مليون   2 إىل  الشباب  املشتغلني  عدد  ازداد  ثم  مشتغل، 
نسمة عام 2009م وبنسبة 43.5% من إمجالي املشتغلني.

• من 	 االقتصاد  يف  الشباب  املشتغلني  نسبة  ارتفعت 
اقتصاديًا  النشيطني  الشباب  إمجالي  من   %75.9
نسبة  أن  أي  2009م،  عام   %78.4 إىل  2005م  عام 
املشتغلني من الشباب  يف االقتصاد من إمجالي الشباب 

النشيطني ما زالت منخفضة مقارنة  بفئة الكبار .
يف  الشباب  من  املشتغلني  نسبة  اخنفاض  أن  جند  وعليه 
انعكس  اقتصاديًا  النشيطني  الشباب  إمجالي  من  االقتصاد 
بتلك  مقارنة  الشباب  صفوف  يف  البطالة  معدالت  ارتفاع  يف 
السائدة يف فئة الكبار. ويدل هذا املؤشر على أن الشباب يعانون 

من تفشي ظاهرة البطالة بصورة أكرب مما يعاني منه الكبار.
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للفرتة  العمل  بقوة  والعالقة  فأكثر  سنة   15 والسكان  سنة 
2009  - 2005

20052006200720082009البيانات/ املؤشرات 

املشتغلون الشباب
بدون  العاملني  يشمل  )ال 

مقابل(
1,727,7051,807,7571,902,5951,960,0382,016,339

4,104,7874,241,4004,377,8084,509,9834,639,528إمجالي املشتغلني

%نسبة الشباب إىل اإلمجالي  42.09%  42.62%  43.46%  43.46%  43.46

549,089552,763554,748555,597556,190الشباب العاطلون

784,750790,001792,838794,051794,897إمجالي العاطلني

%نسبة الشباب إىل اإلمجالي  69.97%  69.97%  69.97%  69.97%  69.97

2,276,7942,360,5202,457,3432,515,6352,572,529قوة العمل الشبابية

4,889,5375,031,4015,170,6465,304,0345,434,425إمجالي قوة العمل

%نسبة الشباب إىل اإلمجالي  46.56%  46.92%  47.52%  47.43%  47.34

%نسبة بطالة الشباب  24.12%  23.42%  22.58%  22.09%  21.62

%نسبة البطالة  16.05%  15.70%  15.33%  14.97%  14.63

%نسبة الشباب إىل اإلمجالي  11.23%  10.99%  10.73%  10.47%  10.23

الناشطني  غري  الشباب 
اقتصاديًا

بدون  العاملني  )يشمل 
مقابل(

3,443,6663,618,0793,801,7963,994,6254,192,558

ناشطني  الغري  السكان 
اقتصاديًا

بدون  العاملني  )يشمل 
مقابل(

6,101,4636,410,4876,735,9957,077,6497,428,344

%النسبة إىل اإلمجالي  56.44%  56.44%  56.44%  56.44%  56.44

من  البشرية  القوة  إمجالي 
5,720,4605,978,5996,259,1396,510,2606,765,087الشباب( 

%نسبة الشباب إلي اإلمجالي  52.05%  53.51%  52.57%  52.58%  52.59

البشرية  القوة  إمجالي 
10,991,00011,171,88811,906,64112,381,68312,862,769السكانية )15 سنة فأكثر(

معدل املساهمة يف النشاط 
%االقتصادي للشباب  39.80%  39.48%  39.26%  38.64%  38.03

معدل املساهمة يف النشاط 
 15( للسكان   االقتصادي 

سنة فأكثر(
%  44.49%  45.04%  43.43%  42.84%  42.25

إىل  الشباب  نسبة مساهمة 
%إمجالي القوة البشرية  20.72%  21.13%  20.64%  20.32%  20.00

املصدر: كتاب اإلحصاء السنوي 2009م وذلك يف ما يتعلق ببيانات السكان 15 سنة 
السكاني  التعداد  نتائج  بالشباب فقد مت استخراجها من  املتعلقة  البيانات  أما  فأكثر 
 ،  )19  -  15( للفئات  النسب  أخذت  حبيث  السكانية(  اإلسقاطات  )كتاب  2004م 
)20 - 24(، )25 - 29( ومت ضرب نسبة كل فئة من هذه الفئات للمتغريات املشتغلني 
والعاطلني وغري الناشطني وتوصلنا إىل البيانات املتعلقة بالشباب ) وفقًا لتثبيت النسب 

املستخرجة من التعداد السكاني 2004م(.

بطالة الشباب:	 
549 ألف عاطل عام  ازداد عدد العاطلني من الشباب من 
نسبة  متوسط  وبلغ  2009م  عام  ألف    556 إىل  2005م 
العاطلني الشباب 70% من إمجالي العاطلني خالل الفرتة 
)2005-2009(.  ومع ذلك فإن نسبة البطالة بني الشباب 
متيل إىل االخنفاض النسيب وفق اجتاه نسبة البطالة الكلية 
الفرتة،  خالل   %21.6 إىل  من%24.1  اخنفضت  حيث 
ومع هذا االخنفاض إال أنها أعلى من معدالت البطالة الكلية 

2005 و2009م.  والبالغة 16.1% و14.6% يف العامني 
شعور  إلي  يفضي  الشباب  صفوف  يف  البطالة  تفشي  إن 
الشباب باالحباط، و يرتك أثرًا نفسيًا خطريًا. إىل جانب 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  على  السلبية  اآلثار 
منظمة  تقدر  حيث  مكلفة،  الشباب  صفوف  يف  فالبطالة 
الشباب  أوساط  يف  البطالة  خفض  بأن  الدولية  العمل 
أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف   %50 مبعدل 
 ،)%  11 –  7( بنسبة  القومي  الدخل  يف  زيادة  إىل  يؤدي 
العواقب  من  أثرًا  األشد  االجتماعية  العواقب  عن  فضاًل 
االقتصادية واملتمثلة يف انتهاج سلوكيات خطرة مثل توجه 

الشباب إلي العنف وزعزعة االستقرار.

الشباب غري النشيطني اقتصاديًا	 
يف  الراغبني  غري  هم  اقتصاديًا  النشيطني  غري  الشباب 
املتفرغني  )الطالب  بدون مقابل  العاملون  العمل، وكذلك 
للدراسة، والفتيات املتفرغات لألعمال املنزلية، والشباب 
امليسورين وغري احملتاجني للعمل ....اخل (. ولقد ارتفع عدد 
الشباب غري الناشطني اقتصاديًا من 3.4 مليون نسمة عام 
2005م إىل4.2  مليون نسمة عام 2009م، ويشكلون نسبة 
إمجالي  من   )2009-2005( للفرتة  كمتوسط   %56.4

السكان غري الناشطني اقتصاديًا )15 سنة فأكثر( .

معدل مشاركة الشباب يف النشاط االقتصادي	 
يعد مؤشر معدل مشاركة أو إسهامات الشباب يف النشاط 
الشبابية  العمل  قوة  حجم  علي  للتعرف  مهمًا  االقتصادي 
اليمين مقارنة مبا ميتلك  اجملتمع من  الفعلية يف اجملتمع 
طاقات شبابية بشرية منتجة وقوة عمل شبابية كامنة. وقد 
 5.7 من  الشباب  من  البشرية  العمل  قوة  إمجالي  ارتفع 
مليون نسمة عام 2005 إىل 6.8  مليون نسمة عام 2009 
البشرية  القوة  إمجالي  من  و%53   ،%52 يشكلون نسبة 
العامني  خالل  وذلك  فأكثر(  سنة   15( العمرية  الفئة  يف 

على التوالي.
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إطار )5-1( أسباب تفشي البطالة بني الشباب

السائدة  االقتصادية  بالظروف  الشباب  لدى  البطالة  ترتبط 
االقتصاد  خرباء  ويرجع  الشباب.  بسلوكيات  ترتبط  مما  أكثر 
فشل  منها:  األسباب  من  العديد  إىل  البطالة  ظاهرة  تفشي 
برامج التنمية يف العناية باجلانب االجتماعي بالقدر املناسب، 
وتراجع األداء االقتصادي، وتراجع قدرة القوانني احملفزة على 
إىل  إضافة  الكايف،  بالقدر  عمل  فرص  توليد  يف  االستثمار 
تراجع دور الدولة يف إجياد فرص عمل لدى احلكومة، واملرافق 
العامة وانسحابها تدرجيًيا من ميدان اإلنتاج، واالستغناء عن 
واإلصالح  اخلصخصة  برامج  ظل  يف  العاملني  بعض  خدمات 
الدولي يف  النقد  اليت تستجيب ملتطلبات صندوق  االقتصادي 
اخنفاض  مقابل  العمالة  منو  معدل  وارتفاع  اخلصوص,  هذا 

معدل منو الناتج القومي.
وبعبارة أخرى، ميكن القول: إن من أهم عوامل  تنامي معدالت 
السكاني،  النمو  معدل  ارتفاع  الشباب   بني  وخاصة  البطالة 
العرض  مع  تتوافق  كافية  عمل  فرص  خلق  من  التمكن   وعدم 
املتمثل يف األعداد املتزايدة من الداخلني إىل سوق العمل بسبب 
إىل  باإلضافة  االستثمارات،  وضعف  اإلنتاجية  القاعدة  تدني 
تطبيق  نتيجة  احلكومية،  الوظائف  تقليص  حنو  العام  االجتاه 
برامج اخلصخصة واإلصالح االقتصادي ، وعدم قدرة القطاع 
اخلاص يف استيعاب جزء كبري من الداخلني سوق العمل ، وعدم 
العمل.  فضاًل عن  التعليم الحتياجات سوق  مواءمة خمرجات 
ذلك، فقد برزت منذ سنوات بطالة محلة الشهادات التعليمية . 

يف 	  امللكية  حبسب  القطاعات  مساهمة 
تشغيل الشباب 

1990م  مايو   22 يف  الوحدة  حتقيق  منذ  اليمن  شهدت 
يتعلق  فيما  سواء  اقتصادية،  تغريات  أحدثت  حتوالت 
بتغري األدوار االقتصادية لكل من الدولة والقطاع اخلاص، 
االقتصادية،  القطاعات  ومساهمة  أداء  خيص  فيما  أو 
داخل  العمل  فرص  توفري  يف  القطاعات  مساهمة  وخاصة 

االقتصاد، وبدرجة أساسية تشغيل الشباب.
وتظهر البيانات أن نسبة مساهمة  القطاعات االقتصادية 
بيان  الشباب ختتلف من قطاع إىل آخر وميكن  يف تشغيل 

ذلك على النحو اآلتي : 
• املرتبة 	 املنظم(  وغري  )املنظم  اخلاص  القطاع  حيتل 

بتشغيل  الشباب، حيث يسهم   األوىل من حيث تشغيل 
حوالي 80.6 % من إمجالي الشباب املشتغلني يف مجيع 

القطاعات.
• يشغل 	 حيث  الثانية  املرتبة  يف  احلكومي  القطاع  يأتي 

نسبة %17.5.
• واملختلط 	 )العام  الباقية  الثالثة  القطاعات  أما 

 ،%1.7 بنسبة  مساهمتهم  فتتوزع  والتعاوني( 
التوالي. 0.1% على   ،%0.1

القطاع  استحواذ  تفسري  ميكن  املؤشرات  هذه  ضوء  ويف 
باألثر  الشباب  تشغيل  يف  العظمي  النسبة  على  اخلاص 
يف  املتمثلة  االقتصادية  والتغريات  التحوالت  على  املرتتب 
تدخل  وتقليص  اخلاص  القطاع  حنو  االقتصادي  التوجه 
ومن  ناحية،  من  هذا  االقتصادي.  النشاط  يف  الدولة 
ناحية أخرى متثل النسبة الكبرية من املشتغلني يف القطاع 
اخلاص العاملون يف قطاع الزراعة اململوك بالكامل للقطاع 
اخلاص، كما أن جتربة القطاع املختلط باتت غري جمدية 
وغري مشجعة يف ظل اقتصاد السوق، فضاًل عن حمدودية 

القطاع التعاوني.

اهليكل املهين لتشغيل الشباب:	 
لفئة الشباب )15 -  التشغيلي  التوزيع  الوقوف على  ميكن 
29( وفقًا للمهن اليت يزاولونها من خالل املؤشرات اآلتية: 

• والصيد 	 الزراعة  الشباب يف قطاع  من  املشتغلون  يشكل 
من  يقرب  ما  أي  املشتغلني  الشباب  إمجالي  من   %48
منها  األسباب  من  العديد  إىل  ذلك  ويعزى  النصف. 
طبيعة الرتكيبة السكانية، حيث تقدر نسبة السكان الذين 
يعيشون يف الريف حنو 72% من إمجالي السكان، وتعد 

الزراعة هي النشاط السائد لسكان الريف.
• يأتي تشغيل الشباب يف املهن البسيطة يف املرتبة الثانية 	

إمجالي  من   %13 إىل  نسبتهم  تصل  إذ  الزراعة،  بعد 
اخلدمات  أعمال  يف  املشتغلون  ذلك،  يلي  املشتغلني. 
واملهنيون  الفنيون  ثم  والبيع يف املتاجر وبنسبة %10.5 
مهن  تعد  فيما   ،%6.3 واحلرفيون   %7.3 بنسبة 
املشرعني وكبار املسئولني واملديرين من أقل املهن اليت 

ميتهنها الشباب حيث مل تتجاوز نسبتهم %0.33.
ويتضح من اهليكل التشغيلي للشباب وفق املهن أن النسبة 
العظمى من الشباب يشتغلون يف مهن ال تتطلب مهارات أو 
من   %80 حنو  إىل  ويصلون  نوعية  واختصاصات  خربات 
إمجالي الشباب املشتغلني مقابل 20% من االختصاصيني 
إىل  ذلك  ويرجع  اخلربة.  أصحاب  والفنيني  واحلرفيني 
جمموعة من األسباب لعل أبرزها أن غالبية املشتغلني هم 
من ذوي التعليم احملدود، حيث أشارت بيانات مسح الطلب 
إمجالي  من   %57 حنو  أن  إىل  2003م  العاملة  للقوى 
دون،  وما  األساسي  التعليم  العاملني هم من محلة شهادة 
يف  مهارات،  أو  ختصصات  أية  ميتلكون  ال  أنهم  مبعنى 
الوقت الذي تصل فيه نسبة خرجيي مراكز التدريب املهين 
اجلامعية  الشهادات  ومحلة   %4.6 إىل  واملهنية  والثانوية 
مع   – املؤشرات  هذه  وتعكس   %10.2 العليا  والدراسات 

عوامل أخرى – مدى االختالل القائم يف سوق العمل.
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اإلنسان  قدرات  لبناء  واألهم  األوىل  الوسيلة  هو  التعليم 
املستبصر  الرشيد  اإلنسان  إلجياد  إبداعاته،  وتنمية 
على  خلرباته  جمسدًا  للمستقبل،  واملستشرف  للتاريخ 
العملي ويف اجلوانب االجتماعية األخرى كالصحة  الواقع 
أساس  وهو  االجتماعي،  األمان  وشبكات  واخلدمات 
اكتساب املعرفة واملهارة والوعي االجتماعي بنوعية احلياة 
القدرة  زيادة  يف  )العامل(  الشباب  كفاءة  وارتفاع  ذاتها، 
واستخدامها  املعلومات،  وتوظيف  األعمال  أداء  على 
وتكييف التكنولوجيا وطرائق اإلنتاج احلديثة. وعلى الرغم 
عمومًا،  التعليم  نظام  شهده  الذي  الكمي  التوسع  من 
يف  الطالب  عدد  ازدياد  حيث  من  خصوصًا  واجلامعي 
يواجه  زال  ما  التعليم  نظام  أن  غري  التعليم،  مراحل  كل 
مشاكل وحتديات، سبقت اإلشارة إليها يف الفصل الثالث، 

سنكتفي هنا بتناول الواقع الثقايف للشباب. 
اتسم اخلطاب الثقايف، كأي نشاط وليد أخذ يتمتع مبساحة 
من احلرية يف التفكري والتعبري واإلبداع ، باحلماسة وغلبة 
حساب  على  واأليديولوجية  السياسية  اإلعالمية  الصبغة 
والثقافة  اإلعالم  اختالط  وأدى  الثقافية.  املضامني 
مقابل  الثقافية،  التنمية  فكرة  ضمور  إىل  بالسياسة 
وأحزاب  السلطة  مؤسسات  بني  السياسي  اجملال  بروز 
التقليدية  املرجعيات  السطح  على  وطفت  املعارضة، 
على  نفسها  عكست  واليت  السلوكية  بتقاطعاتها  الكامنة 
التأسيس  بعملية  أضر  مما  الثقافية،  واملمارسة  اخلطاب 

الثقايف وإخضاعه لظروف الصراع السياسي واحلزبي. 
استخدمت  حيث  الثقافة،  على  السياسة  هيمنت  ولقد 
الثقافة يف التنافس السياسي لتصبح جمااًل للهيمنة وبسط 
النفوذ وترسيخ اختيارات ال ختدم قضايا التنمية البشرية 
املتعلقة بالشباب. كما أن النشاط الثقايف  - و كذلك الفين 
والفكري - يف املؤسسات الرمسية  خيضع لتوجهات السلطة 
بصورة أو بأخرى )املطبوعات- اجلمعيات- وسائل اإلعالم 
اجملال  يف  العاملني  بعض  التوجه  هذا  ويدفع  واالتصال(. 
وإعالمي  ثقايف  خطاب  صياغة  إلي  واإلعالمي  الثقايف 
يكرس توجهات السلطة ويقلص من شيوع  احلرية واإلبداع 
الثقافة  فاعلية  من  حيد  الذي  األمر  الشباب،  صفوف  يف 

ودورها يف التغيري وحتقيق التنمية البشرية  . 
وينحصر النشاط الثقايف للمؤسسات الرمسية يف اللقاءات 
واألسابيع  واملهرجانات   والسياحية  الفنية  والفعاليات 

الثقافية اخلارجية اليت عادة ما تصطبغ بالطابع الدعائي. 
وال يزال التحفيز والتشجيع لإلنتاج الفين واألدبي والفكري 
وباملقابل  ومومسيًا.  حمدودًا  الشباب  أوساط  يف  والثقايف 
فإن األثر الفعلي للنشاط الثقايف يف املؤسسات األهلية هو 
اآلخر حمدود و يكاد يقتصر على املثقفني يف بعض املدن 
بقوة  ترتبط  ال  ملوضوعات  معاجلته  عن  فضاًل  الرئيسة، 

مبجاالت التنمية البشرية.
بالعقيدة  التمسك  هي  اليمنية  الثقافة  أوجه  أبرز  إن 
وإكرام  والرتاحم،  والتكافل  الوطن،  وحب  اإلسالمية، 
الضيف، ونصرة الضعيف، واإلقبال على العمل والتفاني 
اجلديد  عن  والبحث  املعرفة  ونهل  التجارة،  وحب  فيه، 
النافع، فال ضرر يف االنفتاح الفكري والثقايف والتفاعل مع 
الوافد دون ذوبان، واالحتفاظ  باهلوية واألصالة والتميز، 

أي التمسك باخلصوصية دون مجود. 
ويعكس  الثقايف،  املوروث  بتنوع  حافل  اليمين  النموذج  إن 
التسامح الذي يستوعب ويستثمر تراث اجملتمعات احمللية 
مع  العيش  يتقبلون  أفرادًا  لينشئ  والريف(  احلضر  )يف 
األخوة.  وروابط  الوطنية  الوحدة  يعزز  حنو  على  اآلخر 
احلقوق  كفالة  من  فالبد  الثقايف  التنوع  هذا  ولضمان 
األدب  جماالت  خمتلف  يف  املبدعني  واحرتام  واحلريات 
التنمية  عملية  أن  شك  ال  وهنا  واملعرفة.  والفنون  والعلوم 

البشرية تؤثر اجيابيًا على املكون الثقايف وليس سلبيًا.
اليمين  اجملتمع  من  جزء  وهم  للشباب  الثقايف  الوضع  إن 
معامل  كانت  فإذا  العام.  الثقايف  الواقع  بصبغة  يصطبغ 
يف  تظهر   - املفهوم  هلذا  الواسع  باملعنى   - الثقايف  الواقع 
النظم  وتسيري  واملمارسات،  واألفكار  القيم  إنتاج  عملية 
مع  التعامل  وطرق  املؤسسات،  إدارة  وأسلوب  واملعارف، 
والنخب،  الدولة  مستوى  على  اجملتمع  يف  التنمية  قضايا 
اخلاص  القطاع  وأدوار  واملتعلمة،  املثقفة  والشرائح 
هذه  كل  عالقة  إىل  باإلضافة  املدني،  اجملتمع  ومنظمات 
املختلفة،  التنموية  وبقضاياهم  اجملتمع  بأفراد  األطراف 
إال أننا جند أن هناك استمرارًا للثقافة التقليدية وتأثريها 
السليب، حيث تكرس هذه الثقافة بقيمها وعاداتها اجلمود 
والتحديث.  التنمية  عملية  وتعرقل  والثقايف،  االجتماعي 
العربية  للثقافة  صورة  أو  نسخة  هي  اليمنية  الثقافة  إن 
وموجهة  راسخة  ومعارف  وثوابت  نصوص  ظل  يف  تعيش 
للقناعات والسلوكيات، فقيود األعراف السائدة واملتوارثة 
املوروث  هذا  والقانونية.  التشريعية  القيود  من  وأكثر  أكرب 
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اجتاهاته  وحيدد  للمجتمع،  العام  اإلطار  يشكل  الثقايف 
بصورة جتعل من الصعب االنعتاق منه أو اخلروج من دائرة 
هيمنته. وتعكس هذه الثوابت يف العديد من احلاالت مجودًا 
الثقايف  الواقع  ميثل  ثم  ومن  الثقافة.   على  يسيطر  فكريًا 
واحدًا  منطًا  احلياة  جيعل  مبا  ذلك،  خالل  من  للشباب 
مكررًا مستقرًا مستمرًا. وهذا هو فعل الثقافات اليت تعمل 
دائمًا على تأبيد أوضاعها وعدم التسامح مع أي خروج عن 
يتعارض  ال  اخلروج  ذلك  كون  مع  حتى  عليها  أو  معايريها 
مع أحكام الدين. وال شك أن الوضع الثقايف للشباب يتسم 

بسمات منها:
• من 	 قائم  هو  ما  كل  وتقبل  التقليد  إىل  الشباب  مييل 

املعلمني،  وتوجهات  قيم  إىل  ذلك  ويعزى  جتديد.  غري 
يف  املنتشرة  األمية  وإىل  للمناهج،  احملدود  واحملتوى 

صفوف الشباب، وإىل أسلوب الرتبية األسرية.
• تراجع روح التسامح واحرتام اآلخرين، خاصة من قبل 	

بعض الشباب املتأثرين بأفكار الغلو والتطرف وممارسة 
العنف ضد اآلخرين.

• لبعض 	 نتيجة  االجتماعي  النوع  جتاه  الدونية  النظرة 
القيم اليت تكرس التفرقة األسرية بني اجلنسني. 

مزيد  اجتاه  يف  الثقافية،  األعراف  ترتبط  ذلك  مع  لكن 
بوجود  قويًا  ارتباطًا  الشباب،  حريات  أمام  التسامح  من 
نظام تعليم ذي توجه ليربالي أكثر، وحتقيق درجة أكثر من 
إزالة  إىل  باإلضافة  الشباب،  بني  االقتصادي  االستقالل 
يف  الشباب  حرية  من  للحد  مطبقة  قسرية  إجراءات  أي 
التعبري والعمل وباحلد من احملسوبية وشبكات املصاحل، 
وسيكون الشباب يف وضع أفضل ميكنهم من خلق ظروف 
سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة ومن ثم استغالهلا 

االستغالل األمثل.

الشباب والرياضة	 

يف  مهمًا  دورًا  النفس  عن  الرتويح  وأنشطة  الرياضة  تلعب 
،كما  السوية  الشخصية  وتكوين  للشباب  البدنية  التنمية 
أنها تساعد علي تنمية مهارات القيادة وروح الفريق والعمل 
أدوات االستغالل اإلجيابي ألوقات  اجلماعي ،وتعد أحد 

الفراغ .

النشاط  واقع  تواجه  اليت  واالختالالت  التحديات   )2-5( إطار 
الرياضي الراهن:

• للمشروعات 	 املالي  الدعم  بتوفري  احلكومة  اهتمام  ضعف 
واخلطط والربامج الرياضية العامة الرتبوية والتنافسية.

• عدم اهتمام العديد من اهليئات الرتبوية بالدراسات والبحوث 	
العلمية يف جمال الرياضة.

• لألشراف 	 املتخصصة  الرياضية  القيادات  توفري  حمدودية 
على تنفيذ الربامج الرياضية من حيث الكم والكيف والتأهيل 

املهين اجليد.
• عدم مراعاة املعايري العلمية يف وضع الربامج الرياضية،وعدم 	

توفر اإلمكانات والتسهيالت والتجهيزات الرياضية من حيث 
الكم والنوع لتحقيق أهداف تلك الربامج.

• حمدودية الدعم املالي لتخطيط وتنفيذ العديد من الربامج 	
واملشروعات الرياضية.

• واالقتصادية 	 واالجتماعية  الثقافية  الظروف  مراعاة  تتم  ال 
األنشطة  وبرامج  خطط  وضع  عند  اجملتمع  يف  السائدة 

الرياضية.
• الدول األخرى  يف جمال 	 التعاون بني بالدنا وبني  حمدودية 

إقامة  ويف  الرياضة  جمال  يف  للعاملني  املهين  اإلعداد 
مشروعات ثنائية أو متعددة األطراف يف جمال الرياضة و يف 

تبادل املعلومات واخلربات والتجارب الناجحة.
• وتفضيلهم 	 الرياضة  ممارسة  إىل  أنفسهم  الشباب  ميل  عدم 

قضاء أوقات فراغهم يف أنشطة أخرى من أهمها مضغ القات.

ومن خالل البيانات املتاحة  عن املؤشرات  الرياضية جند 
ناديًا   350 إىل   322 من  ازداد  الرياضية   األندية  عدد  أن 
فإن  وباملقابل  2010م(،   - )2005م  الفرتة  رياضيًا خالل 
إىل  ألف   75 من  ازداد  األندية  هذه  إىل  املنتسبني  عدد 
سنوية  زيادة  بنسبة  أي  الفرتة،  خالل  منتسب  ألف   109
 %1.3( إال  ميثلون  فال  ذلك  ومع  متوسطة حبوالي %9، 
وهي  الفرتة،  خالل  الشباب  عدد  إمجالي  من   )%1.5  -
نسبة متدنية تعكس عجز املنشآت احلكومية املسئولة عن 
اجتذاب الشباب إىل جمال الرياضة، هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى تعكس عدم ميل الشباب أنفسهم إىل ممارسة 
الرياضة وتفضيلهم قضاء أوقات فراغهم يف أنشطة أخرى 

من أهمها جمالس القات. 
الكشافة من  ارتفع عدد   )2010 –  2005( الفرتة  وخالل 
52 ألف منتسب إلي 60 ألف منتسب وبنسبة زيادة إمجالية 
بـ15.4%، كما ارتفع عدد املرشدات من15 ألف مرشدة 
ازداد  كما  بـ%62.5  إمجالية  زيادة  وبنسبة  ألف   24 إلي 
رياضي  احتاد   35 إىل   22 من  الرياضية  االحتادات  عدد 
وازداد عدد االحتادات العامة من 28 إىل 35 احتاد عام، 
وازداد  مركزًا   79 عند  التدريب  مراكز  عدد  استقر  فيما 
عدد  وارتفع  مركزًا،   15 إىل   5 من  الشباب  مراكز  عدد 

املالعب من 58 إىل 80 ملعبًا رياضيًا.
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عملية  اليوم  حتى  زالت  ما  واملتوازنة  الشاملة  التنمية  إن 
تكون  ولن  اليمن،  ومنها  النامية،  للدول  بالنسبة  ضرورية 
تتناول اجلوانب السياسية،  التنمية شاملة ومتوازنة ما مل 
والنظم،  السياسية  باملؤسسات  منها  تعلق  ما  سواء 
احلياة  مكونات  بني  العالقة  أو  واإلجراءات،  واألساليب 
السياسية بعضها ببعض، وبينها وبني البيئة احمليطة بها، 
أو كذلك ما يتصل منها اتصااًل مباشرًا باإلنسان، من قيم 

سياسية وثقافية وحريات عامة وحقوق خمتلفة.
احلديث  التاريخ  يف  البلدان  من  كثري  جتارب  أثبتت  وقد 
بصفة  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  أن  واملعاصر 
خاصة، تنتهي إىل اإلخفاق أو الفشل وأحيانًا إىل السقوط 
تنمية  وتوازيها  تصاحبها  مل  إذا  حقيقية،  كوارث  يف 
القلب  ويف  السياسية،  التنمية  أن  ذلك  حقيقة.  سياسية 
احلقيقية  الشعبية  واملشاركة  العامة  احلريات  توافر  منها 
الضامن  تعد  للسلطة،  السلمي  والتداول  الدولة  إدارة  يف 
إجنازات  من  حتقيقه  ميكن  ما  لكل  واحلاسم  احلقيقي 
يف  االستمرار  شرط  األقل  على  وهي  خمتلفة.  ومكاسب 
للبدء فيها والسري  أوليًا  إن مل تكن شرطًا  الشاملة  التنمية 

يف طريقها.
احلكم  مؤسسات  فقط  تتناول  اليت  السياسية  والتنمية 
والتنظيمات  واألشكال  واإلجراءات  األساليب  جمرد  أو 
حنو  على  يتصل  وما  العامة  واحلريات  احلقوق  تتناول  وال 
وحقوقه  وكرامته  وثقافته  فكره  نفسه،  باإلنسان  مباشر 
األساسية الفكرية والسياسية، هي تنمية سياسية خمتلة، 
ففي  القريب  املدى  يف  يكن  مل  إن  حتمًا،  اإلخفاق  ومآهلا 
املدى املتوسط أو البعيد، وهو األمر الذي سيعين إخفاق 

عملية التنمية يف مجيع أبعادها.
ومنذ تبين التعددية السياسية واحلزبية يف اليمن يف العام 
حزبي  جبانب  الكثرية  السياسية  األحزاب  وظهور   1990
املؤمتر واالشرتاكي، كان الشباب هم ميدان السباق األول 
بني هذه األحزاب يف غمرة منافستها احملمومة على تنظيم 
الشباب  ماليني  أن  واملؤكد  األعضاء.  وكسب  املواطنني 
مارسوا حقهم الذي كفلته التشريعات اليمنية وانضموا إىل 
هذه األحزاب حتى صارت بعضها متتلك قاعدة عريضة من 
األعضاء، وعمادها األساسي هم الشباب بدون شك. ومن 
املؤكد إن تنافس األحزاب على تنظيم الشباب مل يتوقف يف 

يوم من األيام وال يزال كذلك حتى اليوم.

إطار )5-3( حقوق وواجبات الشباب يف إطار التنمية البشرية

لكل  اإلشارة  ميكن  واجبات  عليهم  املقابل  ويف  حقوق  للشباب 
منها  يف إطار التنمية البشرية:

حقوق الشباب:
ال شك أن للشباب حقوقًا أو مطالب  مجة تعكس حاجاتهم، لعل 
من أهم تلك احلقوق حق الشباب يف احلياة، والتعليم، والعمل، 
والصحية،  واالجتماعية  الثقافية  اخلدمات  على  واحلصول 
أمام  واملساواة  والتمييز،  االستغالل  صور  كل  من  واحلماية 
القانون ويف الفرص املتاحة، وحرية الرأي والتعبري والتنظيم، 
واملشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر على حياتهم سواء علي 
يكفلها  اليت  أو اجملتمع، وغريها من احلقوق  مستوى األسرة  
الدستور والقانون .  أي أن من أهم مطالب أو حاجات الشباب 
املواطنة،  استحقاقات  من  هي  اليت  باحلقوق  يتمتعوا  أن  هي 
وأن يكون هلم صوت مسموع يف األسرة واجملتمع وعملية صنع 

القرار.
ويف إطار التنمية البشرية ومن منظور مفهومها جند أن التنمية 
نطاق  توسيع  تعنى عملية  الشباب  أو شرحية  فئة   البشرية يف 
أن  هي  اخليارات  هذه  أهم  ومن  أمامهم،  املتاحة  اخليارات 
وأن  يتعلموا،  وأن  األمراض،  من  وخالية  طويلة  حياة  حييوا 
حياة  مستوى  هلم  يكفل  دخل  علي  احلصول  بوسعهم  يكون 

معيشية كرمية من خالل إتاحة فرص عمل . 
 واجبات الشباب : 

واالنتماء  الوالء  بروح  التحلي  الشباب  واجبات  أهم  من  لعل 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف  واإلسهام  للوطن، 
والسياسية والثقافية على كل املستويات، ودعم الدميقراطية 
اإلنسان  وحقوق  املواطنة،  مبادئ  واحرتام  القانون  وحكم 
ووجهات النظر املختلفة، والعمل على حماربة كل صور الفساد 
أو مذهيب،  أو طائفي  والتمييز على أساس ديين  واالستغالل 
والتحلي  التمييز،  صور  من  غريها  أو  طبقي،  أو  مهين،  أو 
الشبابية  األنشطة  استغالل  وعدم  التعاون   وروح  بالشفافية 

لتحقيق أية مكاسب شخصية.

املاضية كان االقرتاع يف االنتخابات  العشرين سنة  وخالل 
السياسية.  احلياة  يف  الشاب  ملشاركة  األبرز  املظهر  هو 
فقد شارك الشباب يف هذا امليدان على حنو واسع وواضح 
املشاركة  ميادين  من  آخر  ميدان  أي  يف  يشاركوا  مل  كما 
السياسية، ورمبا يعزى ذلك أساسًا إىل إن االقرتاع إجراء 
دميقراطي يتسم بالسهولة وسرعة التنفيذ من ناحية، كما 
18 عامًا من ناحية  أنه حق يناله كل مواطن بلغ من العمر 
أخرى، ما يعين أنه يشمل الشباب مجيعًا شأنهم يف ذلك 

شأن مجيع املواطنني الذين حيق هلم االقرتاع .
عدد  ارتفاع  باالنتخابات  املتعلقة  اإلحصاءات  وتظهر 
)يف  مليون   2.7 من  الناخبني  قيد  سجالت  يف  املسجلني 
انتخابات1993( إىل 4.6 مليون )يف انتخابات 1997(، ثم 
املؤكد  2003(، ومن  انتخابات  مليون )يف   8.09 إىل حنو 
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هلا  األساسي  الرافد  كان  املسجلني  لعدد  الزيادة  هذه  أن 
هو بلوغ أعداد كبرية ممن كانوا فتيانًا سن الشباب ومن ثم 

وصوهلم إىل امتالك حق االقرتاع يف االنتخابات. 
مل  الشباب  شرحية  أن  يالحظ  الرتشيح،  حق  وخبصوص 
االقرتاع،  بشأن  األمر  كان  كما  احلق  هذا  مجيعها  متنح 
ولكنه منح فقط لبعض الشباب، وحتديدًا ملن جاوز 25 سنة 
حرمت  فيما  النواب،  جملس  لعضوية  بالرتشح  يتعلق  فيما 
التشريعات شرحية الشباب مجيعها من حق الرتشح ملنصب 
املناصب  تقلد  أو  فأكثر(،  سنة   40( اجلمهورية  رئيس 
فأكثر(  سنة   40( الوزراء  رئيس  كمنصب  اهلامة  السياسية 

ونوابه وعضوية احلكومة واحملافظني )30 سنة فأكثر(.

إطار )5-4( دور الشباب يف أحداث 2011

اعتصامات  بإقامة   2011 مطلع  يف  شبابية  حركات  بادرت 
النظام  بتغيري  تطالب  احملافظات  من  عدد  يف  واحتجاجات 
العديد من الصراعات املسلحة بني  إثرها  القائم، قامت على 
الشباب  من  العديد  ضحيتها  راح  البالد،  يف  املهيمنة  القوى 
املعتصم وأفراد القوات املسلحة فضاًل عن أفراد بعض القبائل 
شفري  إىل  البالد  أوصل  مما  النزاع،  يف  طرفًا  كانت  اليت 
اهلاوية نتيجة لتدهور األوضاع يف مجيع مناحي احلياة األمنية 
واالقتصادية والسياسية، إىل أن مت التوصل إىل تسوية سياسية 
بني األحزاب السياسية املؤثرة مببادرة من دول التعاون اخلليجي 
عرب  السلطة  نقل  مبقتضاها  مت  اخلليجية«  بـ«املبادرة  عرفت 
لفرتة  هادي  منصور  ربه  عبد  الرئيس  إىل  االقرتاع  صناديق 
انتقالية، وسيتم خالل هذه الفرتة تلبية االحتياجات اإلنسانية 
الشامل بني  الوطين  وإقامة احلوار  األولوية  ذات  واالقتصادية 
يف  والشروع  البلد  يف  واالجتماعية  السياسية  األطياف  مجيع 

التحضري لالنتخابات املزمع تنفيذها يف أوائل 2014م . 

للمشاركة  الصور  هذه  وجود  إتاحة  من  الرغم  وعلى 
قلياًل  عددًا  إن  القول:  ميكن  أنه  إال  للشباب،  السياسية 
املشاركة  متارس  اليت  هي  الشباب  من  حمدودة  نسبة  أو 
 7( الشباب  فئة  حجم  مع  ذلك  يتناسب  وال  السياسية، 
مليون نسمة( تقريبًا و الذين يشكلون نسبة تكاد تقرتب من 
ثلث السكان. ويعزى ذلك إىل العديد من العوامل لعل من 
املشاركة  قيمة  وغرس  السياسية،  التنشئة  غياب  أهمها 
التعليمية  يف نفوس الشباب، وذلك من خالل املؤسسات 
وخصوصًا  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  اإلعالم،  وأجهزة 
بعدم  تتصف  واليت  السياسية،  واألحزاب  التنظيمات 
داخلها،  القيادية  املواقع  لتولي  للشباب  الفرصة  إتاحة 
دعم  على  تعمل  اليت  والقوانني  التشريعات  يف  والقصور 
يف  وخاصة  الدميقراطية  العملية  يف  ودجمهم  الشباب 
كأعضاء  الرتشيح  يف  الشباب  حبق  املتعلقة  القضايا 
لطالب  السياسي  التثقيف  برامج  وغياب  الربملان،  يف 

املدارس واجلامعات من خالل املخيمات الصيفية، ودعم 
االحتادات الطالبية وضمان نزاهة انتخاباتها يف املدارس 
واجلامعات وعدم توسيع مشاركة الشباب يف إدارة اهليئات 
املدني، وعدم  والرياضية، ومؤسسات اجملتمع  الشبابية 
للشباب  برملان  األطفال وعدم وجود  برملان  برامج  تطوير 
براجمه  وحتويل  الربملان  مبحاكاة  الشباب  يقوم  حبيث 
القضايا  لذات  تتعرض  اليت  احملاكاة  لربامج  منوذج  إىل 
تكون  وحبيث  الربملان  يتناوهلا  اليت  والتشريعات  وامللفات 
ما هو مطروح  للتعرف على  الشبابي  للحوار  املنرب  مبثابة 

من قضايا.
وحيجم الشباب وغريهم عن املشاركة يف احلياة السياسية 
ألسباب لعل من أهمها أن الوضع االقتصادي الذي يعيشه 
اجملتمع عامة والشباب خاصة غري حمفز للعمل احلزبي أو 
السياسي. فاجملتمع يعاني من تدني مستوى املعيشة، وهو 
حيصل  ومل  عالية،  بأمية  فيه  الفقر   يقرتن  فقري  جمتمع 
فيه تراكم للثروة، مع غياب مبدأ تكافؤ الفرص، فالفساد 
احلاصل يف املمارسات القائمة على احملسوبية والوساطة  
حال دون وضع اعتبار إلتاحة الفرص للكفاءات الشبابية. 
يتمثل يف  أداء األجهزة احلكومية  وأيضًا هناك ضعف يف 
شؤون  إدارة  على  قدرتها  وعدم  مهامها  أداء  يف  قصورها 
للموارد  وتبديد  العام،  للمال  ونهب  الناس، وهناك عبث 
والثروة  والغاز  النفط  موارد  وخاصة  للبالد،  املتاحة 
السمكية، إضافة إىل االختالالت األمنية وتدهور مستوى 
العمل  عن  العاطلني  الشباب  تشغيل  يف  وعجز  املعيشة 
عن  فضاًل  العوامل،  هذه  تضافرت  وقد  للفقر.  وانتشار 
فساد سياسي وتراكمات لالحتقان السياسي بني أطراف 
العمل السياسي، وضعف قوى املعارضة، يف حتجيم دور 
بدون  السياسي  العمل  يف  اخنراطه  أو  سياسيًا  الشباب 

وعي كاٍف.

• اجلهود احلكومية جتاه الشباب وأثرها 	
على واقع الشباب

برعاية  احلكومة  واهتمامات  جهود  معرفة  على  للوقوف 
واخلطط   االسرتاتيجيات  خالل  من  والشباب  النشء 
خطط  مع  احلكومية  السياسات  توافق  ومدى  التنموية، 
برعاية  االهتمام  مظاهر  إىل  باإلشارة  نبدأ  سوف  التنمية 
الشباب من حيث ما تتضمنه التشريعات بدءًا من الدستور 

وانتهاًء بالقرارات احلكومية.
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ال إطار )5-5( اإلطار التشريعي املتعلق بالشباب

عام  بشكل  للمواطنني  حقوقًا  اليمين  الدستور  أعطى  لقد   
والشباب بشكل خاص منها:)تكفل الدولة تكافؤ الفرص جلميع 
املواطنني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتصدر القوانني 
لتحقيق ذلك( )مادة 24 من الدستور(، و)حتمي الدولة األمومة 
الدستور(،  من   30 )مادة  والشباب(  النشء  وترعى  والطفولة 
للقانون  وفقًا  الدولة  تكفله  مجيعًا  للمواطنني  حق  و)التعليم 
الثقافية والرتبوية والتعليم  بإنشاء خمتلف املدارس واملؤسسات 
يف املرحلة األساسية إلزامي وتعمل الدولة على حمو األمية وتهتم 
خاصة  بصورة  الدولة  تهتم  كما  واملهين  الفين  للتعليم  بالتوسع 
الدينية  الرتبية  له  وتوفر  النشء وحتميهم من االحنراف  برعاية 
يف  ملكاته  لتنمية  املناسبة  الظروف  له  وتهيئ  والبدنية  والعقلية 

مجيع اجملاالت( )املادة 54 من الدستور(.

• االسرتاتيجيات الوطنية  للشباب.	
املتعاقبة  احلكومات  قبل  من  اهتمامًا  هناك  أن  شك  ال 
العامة  االجتاهات  يف  االهتمام  هذا  وينعكس  بالشباب. 
خالل  من  وذلك  الشباب،  جتاه  احلكومية  للسياسات 
العامة  السياسات  من  عدد  يف  الشبابي  املكون  تضمني 
ذات الصلة بالشباب، ومن خالل االسرتاتيجيات والربامج 
من  العديد  وهناك  املتعاقبة.  احلكومات  تتبناها  اليت 
الشباب  فئة  استهدفت  اليت  الوطنية  االسرتاتيجيات 

والنشء نوجزها فيما يلي:

االسرتاتيجية الوطنية إلدماج الشباب يف التنمية. 1

أجل  من  1998م  عام  االسرتاتيجية  هذه  أعداد  مت 
تضمنت  وقد  التنموية  املسرية  يف  للشباب  فاعلة  مشاركة 
االسرتاتيجية جمموعة من األهداف متثلت يف جمملها يف 
الصحية  واحتياجاتهم  والشباب  املراهقني  حاجات  تنمية 
اجلوانب  تعزيز  بهدف  واملهارات  باملعارف  وتزويدهم 
منهم  املعاقني  حقوق  وضمان  سلوكهم،  يف  اإلجيابية 
العدالة  وحتقيق  املختلفة  احلياة  جوانب  يف  وإدماجهم 
واإلنصاف بني الذكور واإلناث يف جماالت احلياة املختلفة 

والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الفتاة.

االسرتاتيجية الوطنية للنشء والشباب والرياضة . 2
.)2004 - 2000(

اكتسبت هذه االسرتاتيجية أهمية كبرية فقد جاءت شاملة 
وجمسدة  والشباب  النشء  احتياجات  لكل  ومستوعبة 
لتطلعاتهم اإلجيابية. وهلذه االسرتاتيجية هدف عام يتمثل 
يف السعي الواعي واملخطط حنو تأمني املكونات األساسية 

للبنية التحتية اليت تكفل استمرار العملية الرتبوية.
املكونات  من  العديد  على  االسرتاتيجية  احتوت  وقد 

بوصف  ومتيزت  والشباب،  النشء  رعاية  إىل  اهلادفة 
ألهداف  الواضح  التحديد  جانب  إىل  للمشكالت،  دقيق 
النشء والشباب، ووضع السياسات  وغايات عملية رعاية 
والرؤى  املفاهيم  واتساق  للتنفيذ،  القابلة  واإلجراءات 
والتصورات اليت جعلت مسألة إجناز أهداف االسرتاتيجية 
يف مقاصدها الرتبوية و القيمية واإلبداعية وكافة األنشطة 

الشبابية ممكنة التحقيق.
إطار )5-6( وزارة الشباب والرياضة )املهام واألهداف(

والرياضة  الشباب  جملسي  عن  بداًل  1990م  عام  يف  أنشئت 
املنشآت  إقامة  الوزارة  مهام  ومن  )سابقًا(،  وعدن  صنعاء  يف 
يف  وكوادرها  مستلزماتها  بكل  وجتهيزها  والرياضية  الشبابية 
كل حمافظات اجلمهورية , والعناية بالرياضة الداخلية والرياضة 
تتبعها.  اليت  والشبابية  الرياضية  املؤسسات  ودعم  اخلارجية, 
العديد من األهداف واالسرتاتيجيات  الوزارة بتحقيق  وتضطلع 

ولعل من أهم أهدافها: 
العامة . 1 واملبادئ  الثورة  الشباب حول أهداف  جتميع طاقات 

للدولة، وتكريس القيم واملفاهيم الوطنية.
دعم القيم اخللقية والروحية لدى الشباب وتنمية روح الوالء . 2

للوطن واحلفاظ على املمتلكات العامة.
النهوض بالشباب، رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا وإبراز دورهم . 3

يف أداء واجباتهم.
خلق حركة رياضية متطورة وتوسيع قاعدتها لتشمل الوطن . 4

بشكل  الوطن  شرف  متثيل  على  قادرة  ولتكون  بأكمله، 
مشرف يف كل احملافل العربية والقارية والدولية.

والبلدان . 5 بالدنا  بني  والصداقة  والتعاون  األخوة  روح  تنمية 
الشقيقة والصديقة من خالل اللقاءات الشبابية والرياضية.

والشباب . 3 للطفولة  الوطنية  االسرتاتيجية 
. )2015 - 2006(

أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  يف  دولة  أول  اليمن  تعد 
وطنية  اسرتاتيجية  تطوير  يف  احلياة  دورة  أسلوب  تتبنى 
للطفولة والشباب. وهو أسلوب يأخذ يف االعتبار املخاطر 
دورة  مدى  على  والشباب  األطفال  يواجهها  اليت  والفرص 
اليت  األولوية  ذات  املالئمة  التدخالت  واختيار  احلياة، 
تستهدف املراحل احلامسة من احلياة وختلق آثارًا إجيابية 

ومرتاكمة عرب األجيال.
الصعيد  على  خاصة  أهمية  االسرتاتيجية  هذه  وتكتسب 
الوطين، باعتبارها التزامًا واضحًا من اجلمهورية اليمنية 
وتطوير  الذي قدم حلماية  والدعم  والتوجهات  باألولويات 
الطفولة والشباب. وتسعى االسرتاتيجية لتقدم رؤية وطنية 
والشباب  األطفال  كل  فيه  ينعم  جمتمعًا  تبين  إجيابية 
وتوفري  مبكانتهم،  واالعرتاف  باحلماية  واإلناث(  )الذكور 
اخلدمات  من  مكتمل  نطاق  على  للحصول  متكافئة  فرص 
العمل والرتويح  والتعليمية، وفرص  االجتماعية والصحية 
املتوازنة  الشخصية  والتنمية  اإلبداع  بيئة  تهيئ  اليت 
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واإلجيابية وحتقق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهي 
احلكومية  اجلهات  لكافة  عامة  وسياسة  للعمل  كلي  إطار 
محاية  يف  باإلسهام  وامللتزمة  املهتمة  املدني  واجملتمع 

وتطوير الطفولة والشباب.

والتدريب . 4 الفين  للتعليم  الوطنية  االسرتاتيجية 
املهين )2013-2004(.

راعت االسرتاتيجية  يف حماورها الشباب  واملرأة، والربط 
الفين،  للتعليم  العمل، وتطوير اإلطار املؤسسي  مع سوق 
حتديث  أهدافها  أهم  ومن  والتجهيزات.  املرافق  وتطوير 
املهين  والتدريب  الفين  التعليم  ومناهج  برامج  وتنويع 
التعليم  خمرجات  من   %15 إىل  االستيعابية  طاقته  ورفع 

األساسي والثانوي حبلول عام 2012م.

االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي وخطة العمل . 5
املستقبلية )2006-2010م(.

اليت   - العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  وزارة  تشرف 
ولديها  العالي،  التعليم  مؤسسات  علي   - 1990م  أنشئت 
العمل  وخطة  العالي  للتعليم  الوطنية  االسرتاتيجية 
املستقبلية )2006-2010م(، واليت تضمنت رؤية ورسالة 
مستقبلية للتعليم العالي يف اليمن. و من أهم األولويات اليت 
اإلداري،  النظام  إصالح  هو  االسرتاتيجية  هذه  وضعتها 
ألية  ميكن  ال  بدونها  اليت  اجلامعات  استقاللية  وضمان 

إصالحات أن تتحقق، أو أن تكون فّعالة.
وعلى الرغم من أن االسرتاتيجية قد أرست التوجهات اليت 
تشخيص  حيث  من  عليها،  يسري  أن  العالي  للتعليم  ميكن 
واألهداف،  الرؤى،  ووضع  املشكالت،  وحتديد  الواقع 
وحتديد اخلطوات التنفيذية، إال  أنها مل ترتجم عمليًا من 
خالل وضع برامج ومشروعات عملية، حتدد فيها األنشطة 

واجلداول الزمنية للتنفيذ، واجلهات املعنية بذلك.
وقد ُأخذ على هذه االسرتاتيجية إهماهلا قضايا هامة تعمل 
على نهوض التعليم اجلامعي من الواقع الراهن. فهي ركزت 
اخللل  تعاجل  اليت  اجلوانب  وأهملت   املالي  اجلانب  على 
القائم يف مؤسسات التعليم العالي. ومل تتطرق إىل مسألة 
تكافؤ الفرص يف التعليم العالي، أو قضية الطالب الشباب 

الفقراء ونصيبهم من التعليم.

اخلطط اخلمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.. 6

أولت اخلطة اخلمسية األوىل )1996 - 2000( عناية خاصة 
خالل  من  العامة  احلياة  يف  دورهم  وتطوير  الشباب  لرعاية 
جمموعة من األهداف والسياسات عكست رؤية الدولة جتاه 
املستوى  إىل  الشباب  برتبية  والعناية  اهلامة  الشرحية  هذه 

إحداث حتول شامل يف جوانب  اعتباره  فيما ميكن  املنشود 
رعاية النشء والشباب رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا ويف إطار 

الربنامج االستثماري للخطة استهدفت عدد من املشاريع.
 )2005-2001( الثانية  اخلمسية  اخلطة  استهدفت  كما 
بالنشء والشباب تربويًا وبدنيًا وثقافيًا  النهوض واالرتقاء 
وبناء  السليم،  اجلسم  يف  السليم  العقل  ملبدأ  إعمااًل 
للقيم  وترسيخًا  اهلوية  لوحدة  تعزيزًا  املتكاملة  الشخصية 
اإلسالمية والعربية األصيلة الثابتة، ودمج الشباب بدرجة 
واإلجراءات  السياسات  وحددت  التنمية.   أنشطة  يف  أكرب 

اليت تعمل علي حتقيق  هذه األهداف.
سعت  فقد   )2010-2006( الثالثة  اخلمسية  اخلطة  أما 
اجلدد  الشباب  الستيعاب  كافية  عمل  فرص  إجياد  إىل 
الداخلني إىل سوق العمل واملتعطلني منهم، مع الرتكيز على 
وضع مسألة خلق فرص العمل يف قلب سياسات االقتصاد 
والشابات،  الشباب  بني  العمل  فرص  ومساواة  الكلي، 
وتطوير أثر االستثمار يف نظم التعليم والتدريب. وتشجيع 
اخلطة  وحددت  ودعمها.  الفردية  واملشاريع  املبادرات 

السياسات واإلجراءات املتعلقة بإجناز هذه األهداف .
االقتصادية  التنمية  خلطط  العرض  هذا  ضوء  ويف 
واالجتماعية اليت وجهت حنو املكون الشبابي ميكن معرفة 
الشباب   جتاه  احلكومية  والربامج  السياسات  توافق   مدى 

مع اخلطط التنموية  وذلك علي النحو اآلتي:
• إن السياسات احلكومية عمومًا، والسياسات الشبابية 	

الشبابي  الواقع  متطلبات  كبري  بشكل  تعكس  ال  خاصة 
أن  من  الرغم  وعلى  التنمية،  خطط  تضمنتها  اليت 
احلكومية  اجلهات  تقدمه  ملا  وفقًا  يتم  اخلطط  إعداد 
املشاريع  أن  إال  واألهداف،  الرؤى  يف  مساهمات  من 

والربامج مل ختضع لعملييت املتابعة والتقييم .
• الكبرية 	 أو  الطموحة  والغايات  األهداف  واقعية  عدم 

غري  احلكومة  وبرامج  سياسات  جيعل  التنمية  خلطط 
قادرة علي ترمجة تلك األهداف والغايات وحتقيقها يف 
الواقع العملي يف ظل حمدودية املوارد املالية والبشرية .

• كبريًا 	 تقدمًا  يعد  اإلسرتاتيجيات   إجناز  أن  شك  ال 
أو  العملية  الناحية  من  أنه  إال  النظري،  الصعيد  على 
احلكومية  والربامج  السياسات  يعكس  مل  التطبيقية 
اإلسرتاتيجيتني  فرتة  خالل  بالعموميات  اتسمت  اليت 
)1998 - 2004م( حيث ظلت تلك السياسات والربامج 
األسباب  من  جمموعة  أثرها  من  حدت  ولقد  حمدودة. 

لعل من أهمها:
مل حتظ فئة الشباب باالهتمام املطلوب أو الكايف الذي 	 

يتناسب مع حجمها يف اجملتمع إذ تشكل أكثر من ثلث 
السكان وعادة ما يتم استهدافهم يف إطار السياسات 
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املطلوب لتلبية حاجاتهم وتطويرهم مفقود.
إىل 	  عملياتها  ومنظومات  املؤسسات  نزوع  إن 

الفوارق  استيعاب  حمدودية  عن  أسفر  قد  املركزية 
بني احملافظات اليت ميكن أن يكون هلا أثر كبري على 

أوضاع األطفال والشباب يف خمتلف أرجاء البالد.
تأخذ 	  ال  اليمن  يف  اجلنسني  بني  اهلامة  الفوارق  إن 

السياسات  ختطيط  عند  كافية  بصورة  االعتبار  يف 
ورسم الربامج ومتابعة النتائج.

متثل ندرة املوارد من حيث التمويل والقدرات حتديًا 	 
لالستهداف الفعال للطفولة والشباب.

• ذات 	 واجلهات  ومتنوعة،  متعددة  الشباب  قضايا  إن 
غياب  فإن  ثم  ومن  متعددة،  الشباب  بقضايا  العالقة 
السياسة املوحدة أو ضعف مستوى التنسيق الفاعل بني 
تلك اجلهات وترك كل جهة تعمل مبفردها أدى إىل بناء 

مفاهيم وأساليب خمتلفة ومتعارضة.
• البيانات 	 لقاعدة  العالقة  ذات  اجلهات  امتالك  عدم 

ورصد جوانب القصور واإلجنازات، ومن ثم عدم واقعية 
األهداف يف ظل حمدودية املوارد املالية والبشرية.

• لعبت  الظروف السياسية  - املرافقة لفرتة إعداد اخلطة 	
والتخفيف  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الثالثة 
التأثري  يف  كبريًا  دورًا   - 2006-2010م  الفقر  من 
االجتاه  يشري  حيث   اخلطة،  أهداف  و  غايات  علي  
)متت  للخطة  مرحلية  النصف  املراجعة  لعملية  العام 
السمة  أن  2009م( إىل  املراجعة من قبل احلكومة عام 
الغالبة لعملية املراجعة كانت تتجه حنو ختفيض سقف 
طموحات وأهداف اخلطة، نتيجة للمغاالة عند وضعها.

• فرتة 	 خالل  احلكومية  التنموية  اجلهود  واجهت  لقد 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الثالثة  اخلطة   تنفيذ 
من  العديد   )2010-2006( الفقر  من  للتخفيف 
)األحداث  واخلارجية  الداخلية  واملتغريات  العوامل 
صعده  حمافظة  يف  املسلحة  واملواجهات  اإلرهابية 
احملافظات  مديريات  بعض  يف  االنفصالية  والدعوات 
اجلنوبية وكارثة السيول يف احملافظات الشرقية وتنامي 
الالجئني  تدفق  وزيادة  عدن  خليج  يف  القرصنة  ظاهرة 
من القرن اإلفريقي واألزمة الغذائية النامجة عن الزيادة 
العاملية( اليت كان هلا  املالية  الكبرية يف األسعار واألزمة 
معدالت  تدني  عنها  متخض  سلبية  وآثار  انعكاسات 
تدني  ثم  ومن  النفط(  قطاع  )وخاصة  القطاعية  النمو 
األهمية  وتراجع   ، عام  بشكل  االقتصادي  النمو  معدل 
النسبية الستثمارات القطاع اخلاص احمللي واألجنيب. 
وال شك أن هذا الوضع انعكس على جهود احلكومة يف 
من  احلد  يف  وخاصة  الشباب،  جتاه  سياساتها  تنفيذ 

البطالة، ويف توليد فرص عمل جديدة، وعلى إمكانيات 
وتدني  األلفية  أهداف  وحتقيق  الفقر،  من  التخفيف 

الكثري من مؤشرات التنمية البشرية.
• العديد من 	 الفرتة األخرية مهام ووظائف  اتسعت خالل 

كالشباب  اخلدمات  بتقديم  املعنية  احلكومية  األجهزة 
أثر ذلك على  والرياضة والثقافة واإلعالم... إخل، وقد 
مع  الشباب  جتاه  احلكومية  السياسات  توافق  مدى 

اخلطط التنموية واإلمنائية .
• مل تدمج أهداف اسرتاتيجية الشباب يف خطط التنمية 	

الذي  األمر  موحد  ختطيطي  إطار  ضمن  تكون  حبيث 
أدى إىل تشتت اجلهود وعدم االستغالل األمثل للموارد 

واإلمكانيات املتاحة.

• التحديات اليت حتد من دور الشباب يف 	
تعزيز اجتاهات التنمية البشرية.

حياتهم  بناء  على  تؤثر  وحتديات  معوقات  الشباب  يواجه 
والتعليم   والفقر  البطالة  حتديات  وخاصة  ومستقبلهم، 

والصحة، ومن أهمها:
• ومهاراتهم 	 العلمية  مستوياتهم  يف  الشديد  التدني 

خمرجات  بني  التنسيق  ضعف  جانب  إىل  العملية، 
أفقدهم  حنو  على  العمل  سوق  واحتياجات  التعليم 

الفرص املمكنة يف سوق العمل.
• املستقلة 	 احلياة  بدء  وصعوبة  املعيشة  تكاليف  ارتفاع 

للشباب.
• ارتفاع عدد الشباب الداخلني اجلدد إىل سوق العمل وتفاقم 	

أزمة البطالة يف صفوفهم، وخاصة الشباب الفقراء.
• عجز النمو االقتصادي عن اإلسهام بشكل فوري وتلقائي 	

يف خلق فرص العمل. 
• على 	 اخلاص  والقطاع  الدولة  أجهزة  قدرة  حمدودية 

توظيف وتشغيل الشباب. 
• اقتصادي 	 عائد  ذات  أنشطة  لربامج  التخطيط  غياب 

للشباب. 
• التخطيط  	 بعملية  القيام  عن  احمللية  اجملالس   عجز 

احمللي للمشروعات والربامج وتنفيذها حتى تتمكن من 
احلد والتخفيف من الفقر، وخاصة يف أوساط الشباب 

على مستوى  الريف واحلضر . 
• الغياب التام لربامج إعداد الشباب مهنيًا وحرفيًا.	
• اتساع وقت الفراغ لدى الشباب وإهدار الوقت يف ممارسات 	

ضارة كمجالس القات والتدخني والسلوكيات السيئة . 
• من 	 عنها  متخض  وما  الفساد،  ظاهرة  وترسخ  انتشار 

الفرص  إتاحة  وعدم  اجملتمع  وأخالقيات  قيم  يف  تغري 
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وحماباة  احملسوبية  لوجود  متكافئة  بصورة  للشباب 
األقارب واملعارف .

• يف 	 الشباب  بدور  النهوض  متطلبات 
التنمية البشرية

احتل موضوع تنمية الشباب وتطوير قدراتهم وإشراكهم يف 
اجملتمع أهمية كبرية باعتبارهم وسيلة وهدف للتنمية يف آن 
واحد، ومن أهم متطلبات النهوض بدور الشباب يف التنمية 

البشرية اآلتي:
• خالل 	 من  طاقاتهم  تنمية  يف  للشباب  الفرص  إتاحة 

يف  احلرية  وإشاعة  والثقافية،  التعليمية  املؤسسات 
تلك املؤسسات، وترسيخ أسس احلوار الدميقراطي، 

والقضاء على األمية. 
• التأكيد على إلزامية التعليم األساسي، والتوسع والتنوع 	

يف مؤسسات التعليم الثانوي واجلامعي والعالي ملواجهة 
املستمر  التعليم  مبدأ  وانتهاج  العمل،  سوق  احتياجات 
مدى احلياة، واإلعداد للتعلم الذاتي، وترسيخ املساواة 

والتقدير لكل فروع املعرفة اإلنسانية وخرباتها . 
• املساواة يف املشاركة الفعلية يف بناء ومحاية أمن اجملتمع 	

واستقراره من خالل املؤسسات املختلفة.
• والتطوعية 	 االجتماعية  اخلدمات  يف  الشباب  إسهام 

حمو  مثل  والرتبوية  التعليمية  الربامج  يف  واملشاركة 
األمية، ودورات التثقيف والتوعية ...إخل.

• اإلسهام يف ترسيخ احلضارة والرتاث الشعيب والوطين، 	
وتوصيل ونقل خربات وعلوم ومعارف وثقافات الشعوب 
األخرى، وانتقاء األفضل واألصلح منها خلدمة اجملتمع.

• التقدير املتكافئ ملختلف األنشطة اجملتمعية وتكاملها.	
• اخلاصة 	 السياسات  لتطوير  مستقبلية  رؤية  وجود 

 . التنمية البشرية  بالشباب ودورهم يف تعزيز اجتاهات 
وهذا ما سنتناوله يف البند التالي.

• السياسات 	 لتطوير  املستقبلية  الرؤية 
اخلاصة بالشباب.

تعزيز  يف  ودورهم  بالشباب  اخلاصة  السياسات  لتطوير 
رؤية  هناك  تكون  أن  ينبغي  البشرية،  التنمية  اجتاهات 
متكامل  منهج  تطبيق  أهمية  االعتبار  يف  تضع  مستقبلية 
تبدأ  أن  احلكومة  على  وينبغي  للشباب.  البشرية  للتنمية 
يف التحرك حنو تهيئة الظروف املختلفة اليت تساعد على 
تشكيل مسار جديد للشباب، وأن يكون هناك عقد شراكة 
بني خمتلف األطراف الفاعلة وأن تستند هذه الرؤية على 

ركائز ومكونات تشمل اجملاالت واإلجراءات اآلتية:

التشغيل:. 1

الرؤية،  مكونات  الشباب  تشغيل  قضية  تتصدر  أن  ينبغي 
للنمو االقتصادي وخلق  حبيث توضع اسرتاتيجية متكاملة 
على  ملساعدتهم  الشباب  تستهدف  وتدخالت  الوظائف، 
سوق  يف  الدخول  عند  تواجههم  اليت  العوائق  على  التغلب 
العمل واالستمرار فيه، وعلى أن تشمل هذه االسرتاتيجية 

العناصر اآلتية:
• ضمن 	 للعمل  فرص  وخلق  الشباب  تشغيل  قضية  دمج 

أهداف وبرامج خطط التنمية والتخفيف من الفقر.
• القيام باملبادرات اليت تؤثر على تشغيل الشباب من حيث 	

اخلصائص  تراعي  اليت  للعمل  املنشئة  الربامج  إجياد 
واالحتياجات املتميزة للشباب.

• الرتويج لثقافة العمل احلر والتوظيف الذاتي، والبحث 	
العاملني  الشباب  لتدريب  واآلليات  السبل  أفضل  عن 
العمل  على  الشباب  وتشجيع  املنظم،  غري  القطاع  يف 
بالتوظيف  الشهادة  والتخلي عن مفاهيم ربط  الذاتي، 
وإتاحة  القطاع اخلاص فقط،  أو  القطاع احلكومي  يف 
مسؤولية  بتحمل  املخاطرة  يف  والرغبة  املبادرة،  روح 

العمل للحساب اخلاص.
• دور 	 بأهمية   - اإلعالم  وسائل  مبختلف   - الوعي  نشر 

التدريب املهين يف إعداد الشباب للعمل وإعادة االعتبار 
للعمل اليدوي واملهين .

• إجياد تكاملية سليمة للسياسات التعليمية والتدريبية مع 	
احتياجات سوق العمل.

• فرص 	 تقديم  على  اخلاص  القطاع  شركات  تشجيع 
من  لتمكينهم  للشباب  التطوعي  للعمل  وفرص  تدريبية 

احلصول على اخلربة الالزمة.

التعليم والثقافة:. 2

• السياسات 	 ومراجعة  صياغة  يف  الشباب  دور  تعزيز 
التعليمية .

• هذه 	 أن  باعتبار  التعليم  من  التسرب  ظاهرة  معاجلة 
واالستبعاد  للتهميش  رئيسًا  سببًا  تعد  الظاهرة 

االقتصادي واالجتماعي معًا .
• واألهلي 	 احلكومي  التعليم  مؤسسات  أداء  مراقبة 

)اخلاص( يف مجيع مراحل التعليم العام والعالي لضمان 
احلفاظ على حد أدنى من املعايري التعليمية واألكادميية.

• وترية 	 وتسريع  املهين،  والتدريب  الفين  التعليم  تطوير 
من  أسرع  بدرجة  والتطبيقي  املهين  التعليم  يف  النمو 

النمو يف التعليم العام والتعليم النظري التقليدي.
• والتفكري 	 اإلبداع  تنمي  اليت  الرتبوية  األساليب  تشجيع 
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األساليب التقليدية اليت تتخذ شكل احلفظ والتلقني.
• تدعيم العالقة بني القطاع اخلاص واملؤسسات التعليمية 	

بغرض زيادة فرص التدريب والتشغيل.
• واملعريف 	 واإلبداعي  الثقايف  للعمل  شامل  إطار  وضع 

املرتبط بالشباب.
• تطوير البنية األساسية للمؤسسات الثقافية حتى ميكن 	

النهوض بالتنمية الثقافية للشباب .
• أكرب 	 فرصة  املدني  واجملتمع  اخلاص  القطاع  منح 

للمشاركة يف تنمية البنية األساسية الثقافية اجملتمعية.
• صنع 	 عملية  يف  للمشاركة  أكرب  فرصة  الشباب  منح 

السياسة العامة لإلعالم.
• قضايا 	 لتغطية  اإلعالم  يف  أكرب  مساحة  ختصيص 

الشباب.
• التفاعلي يف اخلطاب 	 االتصال  زيادة استخدام أسلوب 

اإلعالمي.
• تشجيع إصدار الصحف واجملالت واملواقع اإللكرتونية 	

اليت تتناول قضايا الشباب.

املشاركة السياسية:. 3

• ترسيخ قيم املشاركة لدى الشباب من خالل املؤسسات 	
التعليمية، واإلعالم، واجملتمع املدني.

• تنمية 	 وبرامج  السياسي،  التثقيف  برامج  يف  التوسع 
معرفتهم  تنمي  اليت  الشباب  لدى  القيادية  القدرات 

بالنظم السياسية وحقوق وواجبات املواطن.
• تشجيع إنشاء أحزاب شبابية جديدة ذات برامج حتمل تطلعات 	

السياسية  األحزاب  ودعوة  اجلديد  اليمن  بناء  يف  اجملتمع  
إلتاحة الفرصة للشباب للمشاركة يف املناصب القيادية.

الصحة والسكان:. 4

• وضع إطار عام للتعامل مع صحة الشباب .	
• زيادة محالت التوعية بشأن مكافحة اإلدمان ، وانتقال 	

األمراض املعدية، وتنظيم األسرة.
• إجراء دراسات عن العادات الغذائية لدى الشباب.	
• اخلاص 	 والقطاع  احلكومي  القطاع  بني  الشراكة  تدعيم 

ومنظمات اجملتمع املدني اليت تقدم اخلدمات الصحية للشباب.
• مراحل 	 كافة  يف  السكانية  الثقافة  عن  برامج  تقديم 

التعليم.
• زيادة االعتماد على الشباب يف محالت التوعية بتنظيم 	

األسرة.
• خدمة 	 يف  للشباب  العامة  اخلدمة  برامج  من  االستفادة 

أهداف تنظيم األسرة.

األنشطة والرعاية االجتماعية:. 5

• غري 	 واملنظمات  املدني  اجملتمع  يف  الشباب  دور  تدعيم 
يف  للشباب  املقاعد  من  عدد  وختصيص  احلكومية، 

جمالس إدارات هذه املنظمات .
• تنمية ثقافة العمل التطوعي واملسؤولية االجتماعية بني 	

الشباب.
• واليت 	 الشباب،  ينظمها  اليت  التوعية  محالت  تكثيف 

السلوك  أشكال  كافة  من  الشباب  محاية  تستهدف 
املنحرف، وخاصة العنف والتطرف.

• مساندة املنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني اليت 	
تعمل على توفري الرعاية االجتماعية والنفسية للشباب.

الرياضة والرتفيه:. 6

• واجلامعات 	 املدارس  يف  الرياضية  باألنشطة  االهتمام 
إلنشاء  التعليمية  للمؤسسات  املطلوبة  املوارد  وتوفري 

املالعب وصاالت األلعاب الرياضية.
• القطاع 	 وتشجيع  الرياضية،  املالعب  إنشاء  يف  التوسع 

اخلاص واجملتمع املدني للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف.
• واملسابقات 	 الشباب  مهرجانات  إقامة  يف  املساعدة 

الرياضية على املستويات القومية واحمللية واإلقليمية.

البيئة:. 7

• التأكيد على أهمية القضايا البيئية يف املناهج التعليمية.	
• القضايا 	 بشأن  للمعلمني  كافية  تدريب  برامج  توفري 

البيئية.
• تشجيع مشاركة الشباب يف نشر الوعي البيئي.	
• املدارس 	 يف  بيئية  ومجعيات  نواٍد  إنشاء  تشجيع 

واجلامعات والنوادي.
• يف 	 العاملة  الشبابية  احلكومية  غري  املنظمات  مساندة 

جمال البيئة.

الدراسات والبحوث:. 8

• تشجيع املؤسسات املعنية بالبحث يف الوزارات املعنية بالشباب 	
للشباب،  احلقيقية  األهمية  ذات  القضايا  دراسة  على 

واخلروج بتوصيات بشأن كيفية التصدي هلذه القضايا.
• إنشاء مراكز لبحوث الشباب يف اجلامعات .	
• قضايا 	 تناول  يف  امليدانية  البحوث  أهمية  على  التأكيد 

منتظمة  بصورة  الشباب  رأي  واستطالع  الشباب، 
واالستفادة من التطورات التكنولوجية يف هذا اجملال.
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