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 صالملخّ 

 

لسیاس�ات الحكومی�ة ف�ي التمك�ین السیاس�ي للش�باب ف�ي ھدفت ھذه الدراسة إلى مقارن�ة دور التش�ریعات وا

وما بعدھا، حیث ركزت في الفترة األول�ى عل�ى دراس�ة  2011الجمھوریة الیمنیة في الفترة ما قبل العام 

وتحلیل التشریعات الیمنیة الناف�ذة، وم�دى اھتمامھ�ا بإش�راك الش�باب ف�ي الحی�اة السیاس�یة، وك�ذلك دراس�ة 

ة، وم�دى مس�اھمتھا ف�ي إش�راك الش�باب ف�ي الحی�اة السیاس�یة. كم�ا رك�زت ف�ي وتحلیل السیاسات الحكومی

الفترة الثانیة على دراسة وتحلیل مشاركة الش�باب ف�ي الث�ورة والتغیی�ر، وم�ن ث�م مش�اركتھم ف�ي المرحل�ة 

االنتقالیة عموًما، ومؤتمر الحوار الوطني على وجھ الخصوص، وكذلك دراس�ة وتحلی�ل مس�ودة الدس�تور 

جدید، والمواد المتعلقة بالمشاركة السیاسیة فیھ، ودورھا في تمكین الشباب سیاسیًا، ومقارنتھا مع الیمني ال

، باعتبارھ�ا م�ن دول الربی�ع العرب�ي، والت�ي 2011ما جاء في التش�ریعات التونس�یة الص�ادرة بع�د الع�ام 

، المصادقة على الدستور الجدید من قِبل المجلس الوطني التأسیسيتجاوزت مرحلة االنتقال السیاسي بعد 

وصیاغة قوانین جدیدة، تضمنت النص على ضرورة مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة، وذلك من أجل 

االستفادة من ھذه التجربة في تعدیل مواد الدستور الیمني الجدید ال�ذي م�ا زال مس�ودة قابل�ة للتع�دیل، بم�ا 

 ر.یضمن مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة، والوصول إلى مواقع صنع القرا

 

 الشباب الیمني، التمكین السیاسي، المشاركة السیاسیة، مسودة الدستور الیمني. الكلمات المفتاحیة: 
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 مكین السیاسي للشباب في الجمھوریة الیمنیة:التّ 
  دراسة في التشریعات والسیاسات

 

   مقّدمة
ج ال�دیمقراطي كأس�لوب تبن�ي ال�نھ 1990أیار/م�ایو  22شھدت الجمھوریة الیمنیة منذ تحقیق الوحدة في 

للحكم، والذي یتطلب مشاركة سیاسیة من قبل جمیع أفراد المجتم�ع اس�تناًدا إل�ى أن الش�عب مال�ك الس�لطة 

ومصدرھا. وقد جاءت نصوص الدستور لتؤكد ذلك، إذ نصت على أن الشعب مالك الس�لطة ومص�درھا، 

ا یمارسھا بطریقة غی�ر مباش�رة ع�ن ویمارسھا بشكل مباشر عن طریق االستفتاء واالنتخابات العامة، كم

). 4طری��ق الھیئ��ات التش��ریعیة، والتنفیذی��ة، والقض��ائیة، وع��ن طری��ق المج��الس المحلی��ة المنتخب��ة (الم��ادة 

 ) 2001(دستور الجمھوریة الیمنیة 

 

وقد تضّمن الدستور نصوًصا صریحة تعزز مشاركة الم�واطنین ف�ي الحی�اة السیاس�یة، إذ نص�ت عل�ى أن 

)، ونصت على أن الم�واطنین جم�یعھم متس�اوون 42اإلسھام في الحیاة السیاسیة (المادة  لكل مواطن حق

). كم��ا نّص��ت عل��ى أن تكف��ل الدول��ة تك��افؤ الف��رص لجمی��ع 41ف��ي الحق��وق والواجب��ات العام��ة (الم��ادة 

 )2001). (دستور الجمھوریة الیمنیة 24المواطنین سیاسیًا (المادة 

 

ّق المواطنین في اإلسھام في الحیاة السیاسیة، وعلى ال�رغم م�ن أن فئ�ة وعلى الرغم من إقرار الدستور ح

ف�ي المئ�ة م�ن  30الشباب ذكوًرا وإناثًا تمثل الشریحة األكب�ر ف�ي المجتم�ع الیمن�ي، إذ تص�ل نس�بتھم إل�ى 

 إجمالي عدد السكان، إال أن واقع الممارسة أثبت أن مشاركتھم في الحیاة السیاسیة تُعّد معدومة. 

 

 ذا المنطلق تأتي ھذه الدراسة لإلجابة عن اآلتي: ومن ھ

لَم تُعّد مشاركة الشباب شبھ معدومة؟ وما ھو دور التشریعات والسیاسات الحكومیة في التمك�ین السیاس�ي 

 وما بعدھا؟ 2011لھؤالء الشباب في الجمھوریة الیمنیة في الفترة ما قبل العام 

 

الذي تحیط بھ، إذ تتناول فئة من أكب�ر الفئ�ات ف�ي المجتم�ع  تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أھمیة الموضوع

الیمني، وھي فئة الشباب، وفي الوقت ذاتھ یُعّدون من الفئات المستبعدة من المشاركة في الحیاة السیاسیة. 

ومن ناحیة أخرى، فإن ھذا الموضوع مرتبط بحصول الشباب عل�ى حق�وقھم وحری�اتھم السیاس�یة، األم�ر 
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تعزیز مشاركتھم في الحیاة السیاسیة، واإلس�ھام الفاع�ل ف�ي عملی�ة ص�نع الق�رار. وم�ن الذي سیعمل على 

ناحیة ثالثة وأخیرة، أصبح موضوع تمكین الشباب سیاسیًا، من األولویات المطروحة على ج�دول أعم�ال 

العربی�ة، المؤتمرات الدولیة، وأحد محاور جھود التنمیة، ال سیّما بعدما قادوا ثورات التغییر ف�ي المنطق�ة 

 في ما یُعرف بثورات الربیع العربي. 

 

وتھ��دف ھ��ذه الدراس��ة إل��ى دراس��ة وتحلی��ل دور التش��ریعات والسیاس��ات الحكومی��ة ف��ي التمك��ین السیاس��ي 

 وما بعدھا، وذلك من خالل:  2011للشباب في الجمھوریة الیمنیة في الفترة ما قبل العام 

میة في التمكین السیاسي للشباب في الجمھوریة دراسة وتحلیل دور التشریعات والسیاسات الحكو .1

، م�ن خ�الل دراس�ة وتحلی�ل التش�ریعات الیمنی�ة الناف�ذة، وم�دى اھتمامھ�ا 2011الیمنیة قبل العام 

بإشراك الشباب في الحیاة السیاسیة، وكذلك دراسة وتحلیل السیاسات الحكومیة، ومدى مساھمتھا 

 في إشراك الشباب في الحیاة السیاسیة.

وتحلیل دور التشریعات والسیاسات الحكومیة في التمكین السیاسي للشباب في الجمھوریة  دراسة .2

، من خالل دراسة وتحلیل مشاركة الشباب في الثورة والتغییر، وم�ن ث�م 2011الیمنیة بعد العام 

مشاركتھم في المرحلة االنتقالیة عموًما، ومؤتمر الحوار الوطني على وج�ھ الخص�وص، وك�ذلك 

حلیل مسودة الدستور الیمني الجدید، والمواد المتعلقة بالمشاركة السیاسیة فی�ھ، ودورھ�ا دراسة وت

في التمكین السیاسي للشباب، وھل حصل تغیر في ھذه التشریعات والسیاسات في اتج�اه التمك�ین 

 السیاسي للشباب؟ 

ش��اركة إع��داد مص��فوفة توض��ح المعوق��ات ال��واردة ف��ي مس��ودة الدس��تور الجدی��د الت��ي ق��د تع��وق م .3

الشباب ف�ي الحی�اة السیاس�یة ووص�ولھم إل�ى مواق�ع ص�نع الق�رار، م�ن خ�الل توض�یح النص�وص 

 الموجودة في مسودة الدستور، والعقبات فیھا، والمعالجات، والنصوص البدیلة المقترحة. 

 

وتعتمد ھذه الدراسة على مناھج عدة، كمنھج تحلیل النصوص القانونی�ة، كون�ھ یس�اعد ف�ي دراس�ة تحلی�ل 

لتشریعات ذات العالقة بالمشاركة السیاسیة للم�واطنین عموًم�ا، والش�باب عل�ى وج�ھ الخص�وص، وم�دى ا

اھتمامھ��ا بإش��راك الش��باب ف��ي الحی��اة السیاس��یة. وك��ذلك دراس��ة وتحلی��ل السیاس��ات الحكومی��ة، وم��دى 

د في المقارنة مساھمتھا في إشراك الشباب في الحیاة السیاسیة. باإلضافة إلى المنھج المقارن، كونھ یساع

، 2011ب�ین مس��ودة الدس��تور الیمن��ي الجدی�د، والتش��ریعات ف��ي الجمھوری��ة التونس�یة الص��ادرة بع��د الع��ام 

المص�ادقة عل�ى الدس�تور باعتبارھا من دول الربیع العربي، والتي تجاوزت مرحلة االنتقال السیاسي بع�د 
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رورة مشاركة ، وصیاغة قوانین جدیدة، تضمنت النص على ضالجدید من قِبل المجلس الوطني التأسیسي

 الشباب في الحیاة السیاسیة.

 

 تقسیم ھذه الدراسة إلى محورین رئیسیین:  وتمّ 

 :دور التشریعات والسیاسات الحكومیة في التمكین السیاسي للشباب في الجمھوریة  المحور األول

 . 2011الیمنیة قبل العام 

 :سیاس���ي للش���باب ف���ي دور التش���ریعات والسیاس���ات الحكومی���ة ف���ي التمك���ین ال المح���ور الث���اني

 ).2015 -2011الجمھوریة الیمنیة في الفترة (

 

المح��ور األول: دور التش��ریعات والسیاس��ات الحكومی��ة ف��ي التمك��ین السیاس��ي للش��باب ف��ي 
 2011الجمھوریة الیمنیة قبل العام 

 

رھم أولئ�ك تعریف الشباب في الجمھوریة الیمنیة وفقً�ا لالس�تراتیجیة الوطنی�ة للطفول�ة والش�باب باعتب�ا تمّ 

، 2006) س�نة. (االس�تراتیجیة الوطنی�ة للطفول�ة والش�باب 24 –15الذین یقعون في الفئة العمری�ة ب�ین (

23 ( 

 

وعلى المستوى العالمي، ال یوجد تعریف موحد للشباب وللفئة العمریة التي یمثلونھا، فقد ّعرفت الجمعیة 

) 24 –15خاص الذین تت�راوح أعم�ارھم ب�ین (الشباب بأنھم "األش 1985العامة لألمم المتحدة في العام 

سنة، من دون اإلخالل بالتعریفات األخرى التي وضعتھا الدول األعضاء". وعلى الرغم م�ن أن برن�امج 

األم��م المتح��دة اإلنم��ائي یأخ��ذ بھ��ذا التعری��ف، إال أن اس��تراتیجیتھ الخاص��ة بالش��باب تس��تخدم تعریفً��ا أكث��ر 

اتھا وبرامجھا الخاصة مع الحقائق الوطنیة والمحلیة في دول�ٍة م�ا، مرونة، كي تساعدھا في مواءمة سیاس

اعترافًا منھا بأنھ قد تكون لفئات عمریة مختلفة بین السكان الشباب احتیاجات مختلفة في سیاقات مختلفة، 

ال سیما في أطر األزم�ات وم�ا بع�د األزم�ات، حی�ث یمك�ن فق�دان س�نوات الطفول�ة والش�باب بس�ھولة. ل�ذا 

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي التركیز في الدرجة األولى على الشباب ال�ذین تت�راوح أعم�ارھم م�ا یقترح ب

) سنة، مع إمكانیة توسیع فئ�ة الش�باب لتش�مل األش�خاص ال�ذین تت�راوح أعم�ارھم م�ا ب�ین 24 –15بین (

لمتح�دة س�نة ف�ي ظ�روٍف معین�ة. (برن�امج األم�م ا 35) سنة، ویمكن تجاوز ذل�ك وص�والً إل�ى 30 –25(

 )9، 2014اإلنمائي 
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 18سنة، أما فئة الشباب فیج�ب أال تب�دأ قب�ل  18وترى اتفاقیة حقوق الطفل أن فئة األطفال لمن ھم دون 

سنة، وھو سن االنتخاب في معظم دول العالم. في حین یرى میثاق الشباب اإلفریقي أن الشباب ھم الذین 

طق�ة المح�یط الھ�ادئ فی�رون أن الش�باب ھ�م ال�ذین ق�د سنة، أما في بعض دول من 35یبلغون وصوالً إلى 

 )47، 2014سنة. (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  40تصل أعمارھم إلى 

 

) س�نة یش�كلون ُخم�س س�كان الع�الم، إال أن 24 -15وعلى الرغم من أن الشباب ف�ي الفئ�ة العمری�ة م�ن (

مش�اركة الم�واطنین األكب�ر س�نًا، إذ تتخط�ى عملی�ة مشاركتھم في الحیاة السیاسیة تُعّد متدنیة جًدا مقارن�ةً ب

عاًم�ا ف�ي مواق�ع ص�نع الق�رار.  35عاًما، حیث تندر رؤیة أشخاص دون سن  24االستبعاد العمري سن 

س�نة أو أكب�ر،  25ففي ثلث دول العالم، یبدأ سن األھلیة للترش�ح لعض�ویة البرلمان�ات الوطنی�ة م�ن عم�ر 

، 2013) س�نة. (لورم�ان 40 –35لشباب" إذا كانوا یبلغ�ون ب�ین (وجرت العادة لوصف السیاسیین بـ "ا

13 ( 

 

ونظًرا إلى أن نسبة تمثیل الشباب في مواقع صنع الق�رار م�ا زال�ت متدنی�ة، ظھ�رت العدی�د م�ن المف�اھیم، 

كتمكین الشباب في الحیاة السیاسیة، والذي یُقص�د ب�ھ إفس�اح المج�ال للش�باب للمش�اركة ف�ي إع�داد وص�نع 

قرار، وتولي قیادة المؤسس�ات السیاس�یة الرس�میة منھ�ا واألھلی�ة، بحی�ث یتول�ون اتخ�اذ الق�رارات وتنفیذ ال

التي تؤثر في حیاتھم، بدالً من أن تُتخذ نیابةً عنھم قرارات قد ال تتوافق مع رغباتھم أو مصالحھم الفعلیة. 

 )4، 2001(تقریر األمین العام 

 

 ي للشباب أوالً: دور التشریعات في التمكین السیاس
في ھذا القسم سیتم التركیز عل�ى الم�واد المتعلق�ة ب�الحقوق السیاس�یة للم�واطنین بش�كٍل ع�ام، وم�ن خاللھ�ا 

سیتم التركیز على شرط السن للتعرف عل�ى حق�وق الش�باب السیاس�یة بش�كٍل خ�اص، وس�یتم التط�رق إل�ى 

سیاس��یة، وم��دى اھتمامھ��ا بإش��راك ذل��ك دس��توریًا، وقانونیً��ا م��ن خ��الل الق��وانین ذات العالق��ة بالمش��اركة ال

) 24 –18اعتماد فئة الشباب بأنھم من یقعون في الفئة العمری�ة ب�ین ( وسیتمّ  الشباب في الحیاة السیاسیة.

 مثل الحد األدنى للمشاركة السیاسیة.عاًما ت 18أّن سن سنة، باعتبار 
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 . حّق االنتخاب1
)، وح�دد الش�روط الواج�ب 43ي االنتخ�اب (الم�ادة أكد دستور الجمھوریة الیمنی�ة عل�ى ح�ق الم�واطنین ف�

م�ن الم�ادة  1عاًم�ا (الفق�رة  18توافرھا في الناخبین، وحصرھا في أن یكون یمنیً�ا، وأال یق�ل عم�ره ع�ن 

 ) 2001). (دستور الجمھوریة الیمنیة 64

 

الرش�د  وتختلف التشریعات من دولة إلى أخرى في تحدید سن الرشد السیاسي، فھناك دول توحد بین س�ن

 ) 112، 2009السیاسي وسن الرشد المدني، وھناك دول أخرى تجعل فارقًا بینھما. (الواسعي 

 

وفي الجمھوریة الیمنیة، سن الرشد المدني أقل من سن الرشد السیاسي، حی�ث ن�ص الق�انون الم�دني عل�ى 

ص�رفاتھ، یك�ون كام�ل سنة كاملة، إذا بلغھا الشخص متمتعًا بق�واه العقلی�ة، رش�یًدا ف�ي ت 15أن سن الرشد 

)، بینم��ا ن���ص ق��انون االنتخاب��ات العام���ة 50األھلی��ة لمباش��رة حقوق���ھ المدنی��ة والتص��رف فیھ���ا (الم��ادة 

سنة كامل�ة، إذا بلغھ�ا الش�خص یتمت�ع بح�ق االنتخ�اب (الم�ادة  18واالستفتاء على أن سن الرشد السیاسي 

 ) 2001؛ قانون االنتخابات: الیمن 2002). (القانون المدني: الیمن 3

 

وی��أتي ھ��ذا التفری��ق بینھم��ا م��ن منطل��ق أن مباش��رة الحق��وق السیاس��یة یم��س الش��عب بأكمل��ھ، أم��ا مباش��رة 

عاًما، أما الحقوق  15الحقوق المدنیة تمس الفرد فقط، ولذلك ال ضیر من تخفیض سن الرشد المدني إلى 

 )112 -111، 2009واسعي عاًما. (ال 18السیاسیة فیجب أن تمنح لمن یستحقھا، لذا لزم تحدیدھا بـ

 

سنة،  18كما تختلف التشریعات من دولة إلى أخرى في تحدید سن االنتخاب، فیبلغ في معظم دول العالم 

سنة ف�ي البرازی�ل واألرجنت�ین، ف�ي  16وھناك دول أخرى تضع حدوًدا دنیا مختلفة لسن االنتخاب، فھي 

سنة في الیاب�ان والك�امیرون، بینم�ا  20یة، وسنة في كوریا الجنوب 19سنة في إندونیسیا، و 17حین ھي 

 ) 21، 2013سنة في لبنان، وسنغافورة، ومالیزیا. (لورمان  21ھي 

 

عاًم�ا، وق�د س�عت ب�ذلك إل�ى  18وفي الجمھوریة الیمنیة، عملت التشریعات على تحدید س�ن االنتخ�اب ب�ـ 

ممارس�ة حقھ�م ف�ي االنتخ�اب.  توسیع قاعدة المشاركة السیاسیة، وتمكین أكبر عدد ممكن من الش�باب م�ن

 )113، 2009(الواسعي 
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 . حّق الترشح2
)، وق�د وض�عت التش�ریعات الیمنی�ة 43أكد دستور الجمھوریة الیمنیة حق المواطنین ف�ي الترش�ح (الم�ادة 

ع��دًدا م��ن الش��روط الواج��ب توافرھ��ا ف��ي المرش��حین، وھ��ذه الش��روط تختل��ف ب��اختالف المنص��ب الم��راد 

سن. فقد استبعد الدستور الشباب من الترشح لعضویة مجلس النواب، إذ ن�ّص عل�ى الترشح لھ من حیث ال

)، كم�ا اس�تبعد الدس�تور الش�باب م�ن الترش�ح 64م�ن الم�ادة  2س�نة (الفق�رة  25أال تقل سن المرشح عن 

). (دس��تور 107س��نة (الم��ادة  40لمنص��ب رئ��یس الجمھوری��ة، إذ ن��ص عل��ى أال تق��ل س��ن المرش��ح ع��ن 

 ) 2001یة الجمھوریة الیمن

 

بینما استبعد قانون السلطة المحلیة الشباب من الترش�ح لعض�ویة المج�الس المحلی�ة، إذ ن�ص عل�ى أال تق�ل 

)، كم�ا اس�تبعد الق�انون الش�باب م�ن الترش�ح لمنص�ب 99س�نة (الفق�رة أ م�ن الم�ادة  25سن المرش�ح ع�ن 

)، في ح�ین 38ج من المادة سنة (الفقرة  40محافظي المحافظات، إذ نص على أال تقّل سن المرشح عن 

اس��تبعد الق��انون الش��باب م��ن الترش��ح لالنتخ��اب لمنص��ب أم��ین ع��ام المجل��س المحل��ي للمحافظ��ة "نائ��ب 

). (ق�انون الس�لطة المحلی�ة: ال�یمن 21عاًم�ا (الم�ادة  35المحافظ"، إذ نص على أّال تقّل سن المرشح عن 

 ) 2008؛ قانون السلطة المحلیة المعدل: الیمن 2000

 

ل��م یترش��ح أي ش��اب لعض��ویة المج��الس النیابی��ة والمحلی��ة، وبالت��الي ف��إن جمی��ع المج��الس النیابی��ة ھ، وعلی��

، 2001، وك�ذلك المج�الس المحلی�ة المنتخب�ة ف�ي األع�وام 2003، 1997، 1993المنتخبة في األعوام 

 خلت من الشباب.  2006

 

 تولي الوظائف العامة في الدولة . حقّ 3
ور والمرتبات الوظیفة العامة في الدولة إل�ى س�بع مجموع�ات وظیفی�ة، إح�داھا قسم قانون الوظائف واألج

سیاسیة، وتتمثل في مجموعة وظائف السلطة العلیا، أما المجموع�ات الس�ت األخ�رى، فھ�ي إداری�ة، وی�تم 

 ) 2005). (قانون الوظائف واألجور والمرتبات: الیمن 8شغلھا من خالل التدرج الوظیفي. (المادة 

 

نا سوى مجموعة الوظائف المرتبطة بموضوع الدراسة، وھ�ي مجموع�ة وظ�ائف الس�لطة العلی�ا، وما یھم

والتي تتمثل مس�ؤولیتھا ف�ي اتخ�اذ الق�رارات الت�ي تحق�ق األھ�داف العام�ة للدول�ة، وإق�رار االس�تراتیجیات 

  والخطط واألھداف والسیاسات العامة للدولة، وتندرج ضمن ھذه المجموعة الوظائف اآلتیة:
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 رئیس الجمھوریة.  .أ 

 نائب رئیس الجمھوریة. .ب 

 رئیس الوزراء. .ج 

 نائب رئیس الوزراء.  .د 

 وزیر، أمین العاصمة، محافظ المحافظة، وأي وظائف أخرى في مستواھا تحددھا القوانین.  .ه 

). 10م��ن الم��ادة  1نائ��ب وزی��ر، وأي وظ��ائف أخ��رى ف��ي مس��تواھا تح��ددھا الق��وانین (الفق��رة  .و 

 )2006الوظائف واألجور والمرتبات: الیمن (الالئحة التنفیذیة لقانون 

 

وجمیع وظائف ھذه المجموعة یتم شغلھا إما بالترشح لالنتخاب وإما بالتعیین بقرار جمھ�وري، وجمیعھ�ا 

تتطلب شروًطا یجب توافرھا ف�ي المرش�ح لھ�ا، والت�ي تختل�ف ب�اختالف المنص�ب الم�راد الترش�ح ل�ھ م�ن 

 حیث السن. 

 

من التعیین في المناصب السیاسیة العلیا في الدولة، إذ نص عل�ى أال تق�ل س�ن  فقد استبعد الدستور الشباب

عاًما، بالنسبة لمنصب نائب رئیس الجمھوریة (الفق�رة ب م�ن  40المرشح للتعیین في ھذه المناصب عن 

). كما نص على أال 126)، وعضو مجلس الشورى (المادة 131)، ورئیس الوزراء (المادة 106المادة 

). 131عاًما، بالنسبة لنواب رئیس الوزراء، والوزراء ونوابھم (المادة  30لمرشح للتعیین عن تقل سن ا

 ) 2001(دستور الجمھوریة الیمنیة 

 

وكذلك األمر بالنسبة إلى الھیئات المستقلة، التي عادةً ما یحصل أعض�اؤھا عن�د االنتخ�اب أو التعی�ین إم�ا 

فقً�ا لنص�وص الق�انون المش�كلة لھ�ا، حی�ث اس�تبعدت تل�ك على درجة وزیر وإّما على درجة نائب وزیر و

الق�وانین الش��باب م�ن الترش��ح أو التعی�ین ف��ي ھ��ذه الھیئ�ات. فعل��ى س�بیل المث��ال اش�ترط ق��انون االنتخاب��ات 

)، كم�ا 21س�نة (الم�ادة  35العامة واالستفتاء أن یكون عضو اللجنة العلیا لالنتخاب�ات ق�د بل�غ م�ن العم�ر 

عاًما (الفقرة  40لفساد أال یقل عمر عضو الھیئة الوطنیة العلیا لمكافحة الفساد عن اشترط قانون مكافحة ا

 )2006؛ قانون مكافحة الفساد: الیمن 2001). (قانون االنتخابات: الیمن 9ب من المادة 

 

وعلی��ھ، ل��م ی��تم تعی��ین أي ش��اب ف��ي أي م��ن المناص��ب السیاس��یة العلی��ا ف��ي الدول��ة، وبالت��الي ف��إن جمی��ع 

 ت السابقة، وكذلك الھیئات المستقلة خلت من الشباب. الحكوما
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من خالل ما سبق نجد أن التشریعات الیمنیة تحرم فئة الشباب من الترش�ح لالنتخ�اب للمناص�ب السیاس�یة 

العلی��ا ف��ي الدول��ة أو التعی��ین فیھ��ا، وبالت��الي اس��تبعادھم م��ن المش��اركة ف��ي الحی��اة السیاس��یة، وی��أتي ھ��ذا 

نتیج�ة لألع�راف األبوی�ة الت�ي یواجھھ�ا الش�باب، وھ�ي األع�راف ذاتھ�ا الت�ي تواجھھ��ا االس�تبعاد للش�باب ك

النساء. فھذه األع�راف تعتب�ر أن الرج�ال األكب�ر س�نًا مالئم�ون أكث�ر للقی�ادة السیاس�یة مقارن�ةً بالش�باب أو 

 ) 23، 2013النساء. (لورمان 

 

قبائ����ل والكن����ائس". وتُع����رف الباحث����ة ویُقص����د باألبوی����ة أو البطریركی����ة "اآلب����اء زعم����اء الع����ائالت وال

األنثروبولوجیة س�عاد جوزی�ف النظ�ام األب�وي "النظ�ام البطریرك�ي" بأن�ھ "تفض�یل ال�ذكور واألكب�ر س�نًا، 

واستغالل بنى القرابة وأخالقیاتھا واص�طالحاتھا لتش�ریع الس�یطرة القائم�ة عل�ى أس�س الن�وع االجتم�اعي 

باب غیر قادرین على القیادة بحكم الس�ن، بغ�ض النظ�ر ع�ن والعمر ومأسستھا". وھذا النظام یرى أن الش

الكفاءة والقدرة والخبرات والمعرفة، وتنشأ األبویة من خالل القیود التي یفرضھا القانون. (قبیعة ومت�ري 

2016 ،74( 

 

ھ��ذا األم��ر ھ��و الحاص��ل ف��ي الجمھوری��ة الیمنی��ة، إذ إن المجتم��ع الیمن��ي مجتم��ع تقلی��دي تحكم��ھ الع��ادات 

لید واألعراف القبلیة التي تُعطي كبار السن مكانة ممیزة عن األشخاص األقل سنًا والنس�اء، ل�ذا فق�د والتقا

تمكن شیوخ القبائل من تأدیة أدوار سیاسیة، والتأثیر في مؤسسات صنع القرار بشكٍل مباش�ر، م�ن خ�الل 

ل ھ�م الق�وة المھیمن�ة عل�ى شغلھم مناصب سیاسیة وإداریة في الجھ�از اإلداري للدول�ة. ویُع�ّد ش�یوخ القبائ�

المج��الس التش��ریعیة، وق��د تمكن��وا م��ن خ��الل ھیمن��تھم ھ��ذه م��ن إدم��اج معظ��م األع��راف القبلی��ة ف��ي البنی��ة 

 ) 50 -48، 2009التشریعیة. (الشرجبي وآخرون 

 

 . حریة تأسیس األحزاب السیاسیة4
لسیاسیة، وكذلك حق االنتم�اء أكد قانون األحزاب والتنظیمات السیاسیة حق الیمنیین في تكوین األحزاب ا

)، ولكّن القانون قام بالتفریق في السن، بین من یرید االنضمام إلى 5التطوعي ألّي حزب سیاسي (المادة 

)، 10عاًم�ا كح�د أدن�ى (الم�ادة  18حزب سیاسي، وبین من یرید إنشاء حزب سیاسي، فاألولى حددھا بـ 

سیاسیة والمتمثل في حق االنتخاب. أما الثانیة، فقد رفعھا وھو ما یتوافق مع الحد األدنى لسن المشاركة ال

)، وھ�و یمث�ل الح�د األعل�ى للفئ�ة العمری�ة للش�باب. 11عاًما كح�د أدن�ى (الم�ادة  24المشرع القانوني إلى 

وبالتالي یسمح الق�انون للش�باب بتأس�یس أح�زاب سیاس�یة خاص�ة بھ�م، وم�ع ذل�ك یُع�ّد ذل�ك غی�ر ك�اٍف، إذ 

من تاریخ التأسیس، یخرج أولئك المؤسسون من تص�نیف فئ�ة الش�باب، حی�ث یص�لون بمرور عام أو أقل 
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عاًما التي ال تُعّد من ضمن الفئ�ة العمری�ة للش�باب. (ق�انون األح�زاب والتنظیم�ات السیاس�یة:  25إلى سن 

 ) 1991الیمن 

 

 . حریة تأسیس منظمات المجتمع المدني5
تنظ�یم أنفس�ھم سیاس�یًا ومھنیً�ا ونقابیً�ا، وك�ذلك ح�ق تك�وین  أكد دستور الجمھوریة الیمنیة حق الیمنیین في

)، ول�م یتط�رق ق�انون الجمعی�ات 58المنظمات العلمیة والثقافیة واالجتماعیة واالتحادات الوطنیة (الم�ادة 

والمؤسسات األھلیة في الشروط الواجب توافرھا لتأس�یس أي جمعی�ة أو مؤسس�ة أھلی�ة إل�ى ش�رط الس�ن. 

س�نًا معین�ة ف�ي م�ن یری�د تأس�یس منظم�ة مجتم�ع م�دني أو ف�ي م�ن یری�د االنتم�اء ألي  فلم یشترط الق�انون

منظمة مجتمع مدني، وبالتالي یسمح القانون للشباب ف�ي أي س�ن بتأس�یس منظم�ات مجتم�ع م�دني خاص�ة 

؛ ق�انون 2001). (دستور الجمھوریة الیمنی�ة 4بھم، أو االنتماء ألي منظمات قائمة (الفقرة ب من المادة 

 ) 2001جمعیات والمؤسسات األھلیة: الیمن ال

 

وعل�ى ال��رغم م�ن ذل��ك، وض�عت الالئح��ة التنفیذی�ة للق��انون ض�من الش��روط الواج�ب توافرھ��ا لتأس��یس أي 

مؤسسة أھلیة، شرًطا ینص عل�ى ض�رورة أن یُرف�ق بطل�ب التأس�یس إحض�ار إش�عار بنك�ي بإی�داع المبل�غ 

). (الالئح�ة 7ة بملی�ون لایر (الفق�رة ب م�ن الم�ادة المخصص لتأسیس المؤسسة، وھو مبلغ تحدده ال�وزار

). ویُع��ّد ھ��ذا الش��رط معوقً��ا بالنس��بة لفئ��ة 2004التنفیذی��ة لق��انون الجمعی��ات والمؤسس��ات األھلی��ة: ال��یمن 

دوالر أمیركي تقریبًا. وفي البدایة كان  4.650الشباب، كون المبلغ كبیًرا بالنسبة ألي شاب، وھو یعادل 

في البنك، مع إمكانیة سحبھ بعد استكمال معاملة طل�ب التس�جیل واس�تخراج الت�رخیص،  المبلغ یتم إیداعھ

وفي ما بعد أصبح األمر أكثر صعوبة، إذ اشترطت وزارة الشؤون االجتماعیة عدم سحب المبلغ إال بع�د 

 ستة أشھر من إیداعھ. 

 

 ومیة في التمكین السیاسي للشبابثانیًا: دور السیاسات الحك
م س��یتم التركی��ز عل��ى ب��رامج الحكوم��ات الیمنی��ة المتعاقب��ة، وعل��ى الخط��ط واالس��تراتیجیات ف��ي ھ��ذا القس��

الوطنی�ة الخاص��ة بالش�باب الت��ي أع�دتھا تل��ك الحكوم�ات، وم��دى مس�اھمتھا ف��ي تمك�ین الش��باب ف�ي الحی��اة 

 السیاسیة. 
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 . برامج الحكومات المتعاقبة1
المتعاقبة، ستتم مراجع�ة م�دى اھتم�ام تل�ك الحكوم�ات  من خالل مراجعة البرنامج العام للحكومات الیمنیة

) 2010 -2001بتمكین الشباب في الحیاة السیاسیة، وسیتم االكتفاء ببرامج ث�الث حكوم�ات ف�ي الفت�رة (

 على سبیل المثال ولیس الحصر، وذلك على النحو اآلتي: 

 

 2001در باجمال األولى في العام أ. برنامج حكومة عبدالقا
حكوم�ة ف�ي برنامجھ�ا الع�ام إل�ى موض�وع مش�اركة الش�باب أو تمكی�نھم ف�ي الحی�اة السیاس�یة، لم تتطرق ال

وإنم�ا ص�بت ج�ل اھتمامھ�ا ف�ي م�ا یتعل�ق بفئ�ة الش�باب عل�ى الجان�ب الریاض�ي بص�ورة كبی�رة، والجان��ب 

أن الثقافي بصورة بسیطة، معتبرةً أن ھذه الجوانب ھي كل ما یحتاجھ الشباب، متناسیةً أن من المفترض 

یكون الشباب باعتب�ارھم م�ن أكب�ر فئ�ات المجتم�ع، مش�اركین مش�اركة فعال�ة ف�ي عملی�ة التنمی�ة بجوانبھ�ا 

 ) 2001المختلفة. (البرنامج العام للحكومة 

 

 2003در باجمال الثانیة في العام ب. برنامج حكومة عبدالقا
لحیاة السیاس�یة. فف�ي البرن�امج لم یحدث أي تغییر في توجھات الحكومة تجاه فئة الشباب ومشاركتھم في ا

الع��ام لھ��ذه الحكوم��ة م��ا زال التركی��ز عل��ى الجوان��ب الریاض��یة والثقافی��ة حص��ًرا. أم��ا الجوان��ب السیاس��یة 

 ) 2003واالقتصادیة لفئة الشباب، فلیس لھا مكان في التوجھات الحكومیة. (البرنامج العام للحكومة 

 

 0720ومة علي دمحم مجور في العام ج. برنامج حك
في البرنامج العام لھذه الحكومة كانت المرة األولى التي یتم فیھا الفصل بین الشباب والریاضة م�ن حی�ث 

العناوین، ولكن ما زال الربط قائًما بینھما من خالل النقاط التفصیلیة المتعلقة بفئة الشباب، باإلض�افة إل�ى 

ألولى التي یتناول فیھا برنامج الحكومة جوان�ب تركیزھم على الجوانب الثقافیة ألھمیتھا. كما أنھا المرة ا

أخرى مرتبطة بالشباب، إذ تضمن البرن�امج موض�وعات متعلق�ة بمكافح�ة الفق�ر والبطال�ة وت�وفیر ف�رص 

 )2007عمل للشباب. (البرنامج العام للحكومة 

 

 اتیجیات الوطنیة الخاصة بالشبابستر. الخطط واال2
الوطنیة التي أعدتھا الحكومات الیمنیة المتعاقبة، ستتم مراجعة  من خالل مراجعة الخطط واالستراتیجیات

مدى اھتمام تلك الحكومات بتمكین الشباب في الحیاة السیاسیة، وس�یتم االكتف�اء ب�الخطط واإلس�تراتیجیات 

  اآلتیة:
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 )2010 -2006للتخفیف من الفقر ( أ. خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الثالثة
من خطتھ��ا التنموی��ة للتخفی��ف م��ن الفق��ر ف��ي م��ا یتعل��ق بفئ��ة الش��باب، مجموع��ة م��ن وض��عت الحكوم��ة ض��

الغای�ات واألھ�داف، ولكنھ�ا انحص�رت ح�ول إیج�اد ف�رص عم�ل للش�باب، وبالت�الي ال تُع�ّد مش�اركتھم ف��ي 

الحیاة السیاسیة غایة أو ھدفًا بالنسبة للحكومة. وعلى الرغم من ذلك تطرقت خطة التنمیة ضمن سیاساتھا 

جراءاتھا لتحقیق ذلك الھدف المشاركة الدیمقراطیة للشباب، وزیادة مشاركتھم في مواقع ص�نع الق�رار. وإ

 )128، 2006(خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

 

 )2015 –2006ب. اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة والشباب في الجمھوریة الیمنیة (
ا یتعل��ق بفئ��ة الش��باب، ھ��دفًا رئیس��ی�ا، وھ��و تعزی��ز وض��عت الحكوم��ة ض��من اس��تراتیجیتھا الوطنی��ة ف��ي م��

مش�اركة الش��باب ومس��اھمتھم ف��ي مختل�ف من��احي الحی��اة عل��ى المس�توى ال��وطني والمحل��ي. كم��ا وض��عت 

أولویات للتدخل لتحقیق ذلك الھدف تمثّلت في: العمل على زیادة مشاركة والشباب في عملیة صنع القرار 

ألھلیة"، ودعم تأسیس وتطویر المؤسس�ات والمب�ادرات الش�ابة الت�ي في المؤسسات الوطنیة "الحكومیة وا

تھ��دف إل��ى توس��یع المش��اركة الدیمقراطی��ة للش��باب ف��ي حی��اة المجتم��ع. وھ��ذه ھ��ي الم��رة األول��ى الت��ي ی��تم 

التط��رق فیھ��ا إل��ى مش��اركة الش��باب ف��ي الحی��اة السیاس��یة، واعتب��ار ذل��ك ھ��دفًا بالنس��بة للحكوم��ة، وج��اءت 

ي اتجاه تحقیق ھذا الھدف، ل�ذا للم�رة األول�ى ت�أتي السیاس�ات الحكومی�ة مطابق�ة للھ�دف أولویات التدخل ف

 ) 59 -58، 2006الذي وضعتھ. (اإلستراتیجیة الوطنیة للطفولة والشباب 

 

المحور الث�اني: دور التش�ریعات والسیاس�ات الحكومی�ة ف�ي التمك�ین السیاس�ي للش�باب ف�ي 
 )  2015 -2011الجمھوریة الیمنیة في الفترة (

 

، 2011في ھذا المحور ستتم دراسة وتحلیل التمكین السیاس�ي للش�باب ف�ي الجمھوری�ة الیمنی�ة بع�د الع�ام 

من خالل دراسة دور السیاسات الحكومیة في التمكین السیاسي للشباب، ومن ث�م دراس�ة دور التش�ریعات 

 في ذلك.
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 كومیة في التمكین السیاسي للشبابأوالً: دور السیاسات الح
في ھذا القسم سیتم التركیز على مشاركة الشباب في الثورة والتغیی�ر، ومش�اركتھم ف�ي المرحل�ة االنتقالی�ة 

عموًم��ا، وم��ؤتمر الح��وار ال��وطني عل��ى وج��ھ الخص��وص، ودور منظم��ات المجتم��ع الم��دني ف��ي التمك��ین 

 السیاسي للشباب. 

 

 شاركة الشباب في الثورة والتغییر. م1
ك��انون الثاني/ین��ایر  14ونس ض��د نظ��ام ال��رئیس زی��ن العاب��دین ب��ن عل��ي ف��ي مثّ��ل انتص��ار الث��ورة ف��ي ت��

، 2011ش�باط/فبرایر  11، وانتصار الثورة في مصر ضد نظ�ام ال�رئیس دمحم حس�ني مب�ارك ف�ي 2011

بارقة األمل التي أوصلت ثورات الربیع العرب�ي إل�ى الجمھوری�ة الیمنی�ة ض�د نظ�ام ال�رئیس عل�ي عب�دهللا 

 .2011شباط/فبرایر  11فیھا الشباب شرارة ثورة صالح، والتي أطلق 

 

فقد كان الشباب الیمني "ذكوًرا وإناثًا" ھم ن�واة الث�ورة، والس�باقین ف�ي الخ�روج ف�ي مس�یرات وتظ�اھرات 

للمطالبة بإسقاط النظام. وھم من قام بتحویل تلك المسیرات والتظاھرات إلى اعتصام دائم، وھم المح�رك 

حات الحری��ة والتغیی��ر ف��ي مختل��ف محافظ��ات الجمھوری��ة الیمنی��ة. (التقری��ر الرئیس��ي للث��ورة ف��ي ك��ل س��ا

 )93 -92، 2012اإلستراتیجي الیمني 

 

والت�ي راح ض�حیتھا م�ا ال یق�ل ع�ن  2011آذار/م�ارس  18وبعد أحداث جمعة الكرامة التي وقع�ت ف�ي 

نقس�مت المؤسس�ة آخرین من شباب ساحة التغیی�ر بالعاص�مة ص�نعاء، ا 200متظاھًرا، وإصابة نحو  52

العسكریة، وانقسمت النخبة الحاكمة، والتحق�ت ب�الثورة الش�بابیة ق�وى اجتماعی�ة وسیاس�یة ع�ّدة، وتحول�ت 

بذلك الثورة الشبابیة إلى ثورة شعبیة. وعلى الرغم من ذلك، إال أن الشباب ظلوا األكثر حض�وًرا وت�أثیًرا 

 )56 -55، 2012ي الیمني في مختلف ساحات الحریة والتغییر. (التقریر اإلستراتیج

 

وبعد شھرین من انطالق الثورة الشبابیة، دخل مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة على خ�ط الث�ورة م�ن 

لمبادرة سیاسیة إلنھاء األزمة في البالد، وتحقیق تسویة سیاس�یة  2011نیسان/أبریل  3خالل تقدیمھ في 

الس�لطة م�ن رئ�یس الجمھوری�ة إل�ى نائب�ھ، وتش�كیل بین السلطة والمعارضة، والتي تق�وم عل�ى فك�رة نق�ل 

 حكومة وحدة وطنیة بقیادة المعارضة. 
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وفي ما بعد تّمت صیاغة آلیة تنفیذیة للمبادرة الخلیجیة، تضمنت ج�دوالً زمنیً�ا، وح�ددت مالم�ح المرحل�ة 

الق�وى السیاس�یة  االنتقالیة في الجمھوریة الیمنیة. وكانت اآللیة التنفیذیة نتیجة لمفاوض�ات وح�وارات ب�ین

الیمنیة برعایة من المبعوث الخاص لألمین العام لألمم المتحدة إلى ال�یمن الس�ید جم�ال ب�ن عم�ر، وق�د ت�م 

، والتي أدخلت ال�بالد ف�ي 2011تشرین الثاني/نوفمبر  23التوقیع علیھا من قِبل السلطة والمعارضة في 

 مرحلة انتقالیة مدتھا عامان وثالثة أشھر. 

 

من أن الشباب ھم من أطلقوا شرارة الث�ورة والتغیی�ر، إال أن�ھ ل�م یك�ن لھ�م أي دور ف�ي ھ�ذه  وعلى الرغم

المرحلة، سواء في الحوار بین القوى السیاس�یة، أم ف�ي التوقی�ع عل�ى المب�ادرة الخلیجی�ة وآلیتھ�ا التنفیذی�ة. 

لجنة التنظیمی�ة للث�ورة وذلك نتیجةً لموقفھم الرافض للمبادرة الخلیجیة، حیث ذكروا في بیان صادر عن ال

أن المبادرة ال تلبي الحد األدنى من أھداف الثورة ومطالبھا. وأكدوا  2011نیسان/أبریل  26الشبابیة في 

رفضھم الق�اطع لك�ل المح�اوالت الس�اعیة إل�ى إف�راغ الث�ورة  2011أیار/مایو  7في بیان آخر صادر في 

العملی��ة السیاس��یة. (بی��ان اللجن��ة التنظیمی��ة:  الش��بابیة م��ن محتواھ��ا، وتحویلھ��ا إل��ى أزم��ة ب��ین أط��راف

 )2011؛ بیان اللجنة التنظیمیة: أیار/مایو 2011نیسان/أبریل 

 

ومع ذلك اھتمت اآللیة التنفیذیة للمبادرة الخلیجیة بفئة الشباب، واعترفت م�ن خ�الل بنودھ�ا بال�دور ال�ذي 

بما فیھ الشباب، تطلع�ات مش�روعة إل�ى  أّدوه في الثورة والتغییر، من خالل النص على أن للشعب الیمني

التغییر. باإلضافة إلى ذلك، أكدت أھمیة مشاركة الشباب في المرحلة االنتقالیة، وضرورة إفس�اح المج�ال 

لھم للمشاركة في رسم مالمح الیمن الجدید، من خالل النص صراحةً على ضرورة مشاركتھم في مؤتمر 

اسیة واالجتماعیة المختلفة، والمتمثل�ة ف�ي: األح�زاب السیاس�یة، الحوار الوطني جنبًا إلى جنب القوى السی

). (اآللی�ة التنفیذی�ة للمب�ادرة 18والحراك الجنوبي، والحوثیین، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء (البند 

 )2011الخلیجیة 

 

ابیة. ل��م یك��ن ھ��ذا االھتم��ام بض��غط م��ن الح��راك الش��بابي، وإنم��ا ك��ان الھ��دف من��ھ امتص��اص الث��ورة الش��ب

وش��كلت المب��ادرة الخلیجی��ة وآلیتھ��ا التنفیذی��ة الوس��یلة األھ��م ل��ذلك، فعل��ى ال��رغم م��ن أن أط��راف المب��ادرة 

ورعاتھا یؤكدون أنھم یسیرون في طریق االستجابة ألھداف الثورة الش�بابیة ومطالبھ�ا ف�ي التغیی�ر وبن�اء 

سویة سیاسیة بین النظام وأحزاب اللقاء الدولة المدنیة الحدیثة، إال أن الواقع یؤكد أن ما جرى ھو مجرد ت

المشترك، واقتصر األمر على إخراج الرئیس صالح من السلطة، في مقابل الحصول على ضمانات بعدم 

 )2012المالحقة القانونیة، وبقاء المؤتمر الشعبي العام كقوة مشاركة في السلطة. (المذحجي 
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 مر الحوار الوطنينتقالیة وفي مؤت. مشاركة الشباب في المرحلة اال2
بعد التوقیع على المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة، دخلت البالد في مرحل�ة انتقالی�ة م�دتھا عام�ان وثالث�ة 

أشھر، وخالل ھذه المرحلة، تم تشكیل حكومة الوفاق الوطني، مناصفةً بین المؤتمر الشعبي العام وحلفائھ 

وزیًرا، ولم تضم في عض�ویتھا أي ش�اب. وی�أتي  34من وأحزاب اللقاء المشترك وشركائھ، وقد تكونت 

ذلك نتیجة لرفض الشباب في ساحات الحریة والتغییر للتسویة السیاسیة التي تمت وفقًا للمبادرة الخلیجیة، 

والتي تمنح الرئیس صالح وأركان نظامھ الحصانة الكاملة، وتعھ�د المتظ�اھرون باالس�تمرار ف�ي ث�ورتھم 

 )2011دافھا كافة. (أبو حاتم السلمیة حتى تحقیق أھ

 

وجاء البرنامج العام للحكومة مستجیبًا لتطلع�ات الش�باب ف�ي م�ا یتعل�ق بالجان�ب االقتص�ادي، حی�ث طغ�ى 

على الجوانب األخرى. أما في ما یتعلق بمشاركة الش�باب ف�ي الحی�اة السیاس�یة، فق�د ت�م تن�اول ھ�ذا األم�ر 

ھا التنفیذیة، ھي التي نصت على ضرورة إشراك الش�باب ف�ي على استحیاء، إذ إن المبادرة الخلیجیة بآلیت

مؤتمر الحوار ال�وطني، وعل�ى ال�رغم م�ن أن الحكوم�ة ق�د تناول�ت ف�ي الج�زء األول م�ن برنامجھ�ا الع�ام 

السیاسات الحكومیة لتنفیذ المبادرة، إال أنھا لم تضع في األجزاء األخرى آلیات إلشراك الشباب في الحیاة 

). ویرج�ع ذل�ك إل�ى أن 2011فت بما جاء في اآللیة التنفیذیة. (البرن�امج الع�ام للحكوم�ة السیاسیة، بل اكت

برن��امج عم��ل الحكوم��ة ینطل��ق م��ن المب��ادرة الخلیجی��ة وآلیتھ��ا التنفیذی��ة باعتبارھ��ا خریط��ة طری��ق ملزم��ة 

 وض��روریة لعب��ور ال��یمن إل��ى مرحل��ة جدی��دة، وباعتب��ار أن ألحكامھ��ا أولوی��ة التطبی��ق خ��الل المرحل��ة

 االنتقالیة. 

 

ویمثل مؤتمر الحوار الوطني المحطة الرئیس�یة ف�ي المرحل�ة االنتقالی�ة، وق�د ج�اءت مش�اركة الش�باب ف�ي 

المؤتمر استناًدا إلى نص اآللیة التنفیذیة للمبادرة الخلیجیة. وفي إطار التھیئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني، 

 6الق�رارات، وم�ن ذل�ك الق�رار الص�ادر ف�ي أصدر رئیس الجمھوری�ة عبدرب�ھ منص�ور ھ�ادي ع�دًدا م�ن 

بتشكیل لجنة االتصال، والتي كان الھ�دف م�ن إنش�ائھا ھ�و التواص�ل م�ع ك�ل الحرك�ات  2012أیار/مایو 

الشبابیة في ساحات الحریة والتغییر، وكذلك المكونات السیاسیة واالجتماعی�ة األخ�رى الت�ي ج�اءت عل�ى 

ة، بھدف إشراك جمیع األطراف في مؤتمر الحوار الوطني. وكذلك ذكرھا اآللیة التنفیذیة للمبادرة الخلیجی

بإنش��اء اللجن��ة الفنی��ة لإلع��داد والتحض��یر لم��ؤتمر الح��وار  2012تموز/یولی��و  14الق��رار الص��ادر ف��ي 

النعق��اد الم�ؤتمر، وتحدی��د  ال�وطني، والت�ي ك��ان م�ن مھامھ�ا اتخ��اذ ك�ل الخط��وات التحض�یریة الض�روریة

مؤتمر، وعدد الممثلین عنھا. وھذه اللجنة ھي األولى التي یش�ارك فیھ�ا ممثل�ون المكونات المشاركة في ال
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ع��ن الش��باب. وق��د أق��رت اللجن��ة الفنی��ة توزی��ع مقاع��د م��ؤتمر الح��وار ال��وطني عل��ى المكون��ات السیاس��یة 

 واالجتماعیة المشاركة فیھ على النحو اآلتي: 

 
 الحوار الوطني  ): عدد ممثلي المكونات المشاركة في مؤتمر1الجدول رقم (

 النسبة المقاعد المكون م النسبة المقاعد المكون م
 %1.24 7 تنظیم العدالة والبناء .9 %19.82 112 المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه .1

 %2.83 4 المجلس الوطني لقوى الثورة .10 %8.85 50 التجمع الیمني لإلصالح .2

 %15.04 85 حراك الجنوبيال .11 %6.55 37 الحزب االشتراكي الیمني .3

 %6.19 35 الحوثیون .12 %5.31 30 التنظیم الوحدوي الشعبي الناصري .4

 %7.08 40 الشباب المستقل .13 %0.71 4 التجمع الوحدوي الیمني .5

 %7.08 40 النساء .14 %0.71 4 اتحاد القوى الشعبیة .6

 %7.08 40 المجتمع المدني .15 %0.71 4 حزب الحق .7

 %11.68 66 )1(قائمة الرئیس .16 %1.24 7 حزب الرشاد الیمني .8

 %100.0 565 المجموع     

 )15 -14، 2012(التقریر الفني للجنة الفنیة 

 

عاًم�ا،  40توسیع الفئة العمریة للشباب ورفع الحد األعل�ى لیص�ل إل�ى م�ا دون أیًضا وأقرت اللجنة الفنیة 

ن تك��ون ك��ل قائم��ة مقدم��ة م��ن األح��زاب السیاس��یة والمكون��ات عاًم��ا. كم��ا أق��رت ض��رورة أ 24ب��دالً م��ن 

في المئة من الشباب، باإلضافة  20االجتماعیة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، تضم ما ال یقل عن 

إلى منح الش�باب المس�تقلین م�ن غی�ر المنتم�ین إل�ى األح�زاب السیاس�یة أربع�ین مقع�ًدا م�ن إجم�الي مقاع�د 

في المئة، وبالتالي یكون إجمالي عدد ممثلي الش�باب ف�ي الم�ؤتمر  7مقعًدا، وبنسبة  656المؤتمر البالغة 

 40یمثل��ون األح��زاب السیاس��یة والمكون��ات االجتماعی��ة األخ��رى، إل��ى جان��ب  105عض��ًوا، م��نھم  145

، 2012یمثلون الشباب المستقل من غی�ر المنتم�ین إل�ى األح�زاب السیاس�یة. (التقری�ر الفن�ي للجن�ة الفنی�ة 

14- 17 ( 

 

ویمكن توضیح موقع الشباب في مؤتمر الح�وار ال�وطني م�ن خ�الل التركی�ز عل�ى م�وقعھم ف�ي الق�رارات 

الجمھوریة الصادرة خالل فترة اإلعداد والتحضیر لھ، وأثناء انعقاده، وبعد انتھاء جلساتھ، وذلك كما ھ�و 

 :اآلتيموضح في الجدول 
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  لجان المختلفة قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني وأثناء انعقاده وبعد انتھائھ): عدد ممثلي الشباب في ال2الجدول رقم (

 تاریخ إنشائھا اللجنـة م
عدد 

 أعضائھا
عدد ممثلي 

 الشباب
 نسبتھم

 %0.00 0 8 2012أیار/مایو  6 لجنة االتصال .1

 %12.90 4 31 2012تموز/یولیو  14 اللجنة الفنیة لإلعداد والتحضیر لمؤتمر الحوار الوطني .2

 %66.67 2 3 2013كانون الثاني/ینایر  18 األمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني .3

 %0.00 0 9 2013آذار/مارس  17 ھیئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني .4

 %8.00 2 25 2013حزیران/یونیو  2 لجنة التوفیق .5

 %4.35 1 23 2014كانون الثاني/ینایر  27 لجنة تحدید األقالیم .6

 %5.88 1 17 2014آذار/مارس  8 لجنة صیاغة الدستور .7

 %4.88 4 82 2014نیسان/أبریل  24 الھیئة الوطنیة للرقابة على تنفیذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .8

المصدر: من إع�داد الباح�ث باالعتم�اد عل�ى (ق�رارات رئ�یس الجمھوری�ة المتعلق�ة بم�ؤتمر الح�وار ال�وطني؛ وثیق�ة الح�وار 

 )346 –332، 2014طني الشامل الو

 

من خالل الجدول السابق، نالحظ أن عدد ممثلي الشباب ونسبتھم متفاوتان من لجنة إلى أخ�رى. ونالح�ظ 

أیًضا أن ھناك لجنتین لم یكن للشباب أي تمثیل فیھما، في حین أن ھناك ست لجان ضمت ف�ي عض�ویتھا 

مؤتمر الحوار الوطني، ل�م تتض�من أي ممث�ل ع�ن أعضاء من فئة الشباب. فلجنة االتصال، وھیئة رئاسة 

فئة الشباب في عضویتھا، ویعود السبب في األولى، إلى أن مھمة ھذه اللجنة ھي التواصل م�ع الحرك�ات 

الشبابیة في س�احات الحری�ة والتغیی�ر م�ن أج�ل إش�راكھم ف�ي م�ؤتمر الح�وار ال�وطني. ویع�ود الس�بب ف�ي 

عضویتھا تسعة أعضاء. فإلى جانب رئیس الجمھوریة، تم تمثی�ل الثانیة، إلى أن ھیئة الرئاسة ضمت في 

ثمانیة مكونات مشاركة في المؤتمر، وھي: الم�ؤتمر الش�عبي الع�ام وحلف�اؤه، والتجم�ع الیمن�ي لإلص�الح، 

والح��زب االش��تراكي الیمن��ي، والتنظ��یم الوح��دوي الش��عبي الناص��ري، والح��راك الجن��وبي، والحوثی��ون، 

وفي حین تم تمثیل رؤساء تلك المكونات، لم یتم تمثیل ثمانیة مكونات أخرى في  والمرأة، وقائمة الرئیس.

ھیئة الرئاسة، وھي: األحزاب السیاسیة الصغیرة، واألحزاب السیاس�یة حدیث�ة النش�أة، والمجل�س ال�وطني 

 لقوى الثورة السلمیة، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني. 

 

اركة في المؤتمر، عدا ممثلي الش�باب والم�رأة ومنظم�ات المجتم�ع علًما أن اختیار أعضاء المكونات المش

المدني، قد تم من خالل وضع أسالیب اختیار داخلیة خاصة بتلك المكونات. أما اختی�ار المكون�ات الثالث�ة 

األخرى فتم من خالل ف�تح ب�اب الترش�یح، ووض�ع مع�اییر للمش�اركة، واختی�ار اللجن�ة الفنی�ة لممثل�ي تل�ك 

التالي ھذه المكونات الثالثة ال یوجد لھا رئ�یس ون�واب، كم�ا ف�ي المكون�ات األخ�رى، ل�ذا ال المكونات، وب
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یوجد لمكون الشباب رئیس محدد حتى یتم تعیینھ في ھیئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أسوةً بالمكون�ات 

 )17 -16، 2012األخرى. (التقریر الفني للجنة الفنیة 

 

 12.9تحضیر لمؤتمر الحوار الوطني، فق�د ض�مت أربع�ة ش�باب وبم�ا نس�بتھ أما اللجنة الفنیة لإلعداد وال

في المئة. وتُعّد ھذه النسبة جیدة جًدا، كونھا المرة األولى التي یشارك ممثل�ون ع�ن فئ�ة الش�باب ف�ي لجن�ة 

في المئ�ة ف�ي األمان�ة العام�ة للم�ؤتمر، حی�ث ض�مت  66.67حكومیة، في حین وصلت نسبة تمثیلھم إلى 

أصل ثالثة أعضاء. فقد حصل الشباب على منصب األمین العام لمؤتمر الحوار، من خ�الل  عضوین من

تعیین أحمد عوض بن مبارك، كما حصلوا على منصب النائب الثاني لألمین العام، من خالل تعیین یاسر 

ی�ر الرعیني، وكلتا الشخصیتین م�ن ش�باب الث�ورة، وینتم�ي األول إل�ى مجل�س التنس�یق لش�باب ث�ورة التغی

(تن��وع)، فیم��ا ینتم��ي الث��اني إل��ى المنس��قیة العلی��ا للث��ورة الیمنی��ة (ش��باب). بینم��ا ض��مت لجن��ة التوفی��ق ف��ي 

في المئ�ة، وق�د ج�اءت عض�ویة الش�اب األول م�ن خ�الل ن�ص  8عضویتھا اثنین من فئة الشباب، وبنسبة 

قعھ رئیًسا إلحدى فرق قرار رئیس الجمھوریة بتشكیل اللجنة. أما الشاب الثاني فجاءت عضویتھ بحكم مو

فكانت النس�بة متدنی�ة، إذ ض�ّمت لجن�ة تحدی�د األق�الیم ف�ي  ،الحوار الوطني. أما في اللجان الثالث األخرى

ف��ي المئ��ة؛ واألم��ر ذات��ھ ف��ي لجن��ة ص��یاغة  4.35عض��ویتھا مم��ثًال وحی��ًدا م��ن قائم��ة الش��باب، وبنس��بة 

في المئة، في حین ضمت الھیئة  5.88نسبة الدستور، إذ ضمت في عضویتھا واحًدا من قائمة الشباب وب

الوطنیة للرقابة عل�ى تنفی�ذ مخرج�ات م�ؤتمر الح�وار ال�وطني أربع�ة أعض�اء م�ن قائم�ة الش�باب، وبنس�بة 

في المئة. وجمیع ھذه اللجان تم تشكیلھا بعد انتھاء مؤتمر الحوار الوطني، حیث لم تلتزم ق�رارات  4.88

ؤتمر الح��وار لتمثی��ل الش��باب ف��ي مواق��ع ص��نع الق��رار المختلف��ة رئ��یس الجمھوری��ة بالنس��بة المق��رة ف��ي م��

 في المئة. 20والبالغة 

 

ومن أھم نتائج مشاركة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني في م�ا یتعل�ق ب�التمكین السیاس�ي، إق�رار فری�ق 

رورة في المئة في سلطات الدولة الثالث، وض 20الحكم الرشید ضرورة تمثیل الشباب بنسبة ال تقل عن 

عاًما في ھیئات األحزاب السیاسیة ومنظمات المجتم�ع الم�دني ب�ذات النس�بة.  40تمكین الشباب دون سن 

كم��ا أق��ر فری��ق الحق��وق والحری��ات عل��ى أن تكف��ل الدول��ة المش��اركة الفاعل��ة للش��باب ف��ي ش��ئون الدول��ة 

 )194، 118 -104، 2014في المئة. (وثیقة الحوار الوطني الشامل  20السیاسیة، بنسبة ال تقل عن 
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 . منظمات المجتمع المدني والتمكین السیاسي للشباب3
تُعّد منظمات المجتمع المدني القطاع الثالث من قطاعات المجتمع المعني بعملیة التنمیة في أي دولة، إل�ى 

ة جانب كّلٍ من الدول�ة بجمی�ع أجھزتھ�ا ممثل�ةً بالحكوم�ة، وك�ذلك القط�اع الخ�اص، فھ�ذه القطاع�ات الثالث�

 ) 24، 2011شریكة في قیادة عملیة التنمیة والمساھمة فیھا. (الصندوق االجتماعي للتنمیة 

 

برز دور منظم�ات المجتم�ع الم�دني عل�ى الس�احة الیمنی�ة بش�كٍل أكب�ر مم�ا كان�ت علی�ھ،  2011بعد العام 

، عمل�ت تل�ك وانطالقًا من التوجھات الھادفة إل�ى ض�رورة تمك�ین الش�باب وإش�راكھم ف�ي الحی�اة السیاس�یة

المنظمات على تنفیذ العدید من األنش�طة والمش�اریع ف�ي مج�ال التمك�ین السیاس�ي للش�باب، وم�ن أبرزھ�ا: 

 برلمان الشباب، وحكومة الشباب، وشبكات إعداد القیادات الشبابیة. 

 

 أ. برلمان الشباب
م�ت منظم�ات المجتم�ع كانت فكرة إنش�اء برلم�ان الش�باب ف�ي الجمھوری�ة الیمنی�ة بمب�ادرة مجتمعی�ة، إذ قا

من قِبل منظمة صوت  2014المدني بتأسیس برلمان الشباب الیمني. وتم تأسیسھ في كانون الثاني/ ینایر 

الشباب للثقافة واإلعالم. ومنذ تأسیس�ھ، انتُِخ�ب أعض�اء برلم�ان الش�باب الیمن�ي ف�ي دورت�ین، األول�ى ف�ي 

 ) 2014. (الصوفي 2017ر ، والثانیة في أیلول/ سبتمب2014تشرین الثاني/ نوفمبر 

 

ویھدف برلم�ان الش�باب الیمن�ي إل�ى تعزی�ز مش�اركة الش�باب ف�ي مختل�ف القض�ایا الوطنی�ة، وإیج�اد حلق�ة 

وصل بینھم وبین الجھات المختصة. كما یسعى إلى تنمیة وتطویر مھارات الشباب، وتعزیز قدراتھم ق�ي 

می�ق إدراكھ�م بطبیع�ة العم�ل البرلم�اني، بش�كل التعبیر عن أنفسھم، ورفع قدراتھم على اتخاذ الق�رار، وتع

فھم إلى مدخالت العملیة السیاسیة والتش�ریعیة ومخرجاتھ�ا. باإلض�افة إل�ى ذل�ك یعم�ل برلم�ان  یضمن تعرُّ

الشباب عل�ى ال�دفاع ع�ن الحق�وق المدنی�ة للش�باب ف�ي ب�رامج الحكوم�ة الخاص�ة بتنمی�ة الش�باب، وتوس�یع 

ي تس�تھدفھم م�ن قِب�ل الحكوم�ة، وإفس�اح المج�ال أم�امھم لمراقب�ة مشاركة الش�باب ف�ي رس�م السیاس�ات الت�

 ) 2018وتقییم السیاسات الشبابیة القائمة. (شروح 

 

عاًما، وال یزید  ۱۸ویُشترط لعضویة برلمان الشباب الیمني، أن یكون یمني الجنسیة، وأال یقل عمره عن 

م ترشیحھ إما من أحزاب سیاسیة وإما من عاًما، وأن تكون لدیھ خبرة في العمل الشبابي، وأن یت 30عن 

منظم��ات مجتم��ع م��دني أو مب��ادرات ش��بابیة. وی��تم انتخ��اب أعض��اء البرلم��ان الش��بابي م��ن قِب��ل منظم��ات 

المجتم��ع الم��دني والمب��ادرات الش��بابیة واألح��زاب السیاس��یة الراغب��ة ف��ي المش��اركة، ویبل��غ ع��دد أعض��اء 
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ة لمدة سنتین شمسیة من تاریخ االنتخاب، ویتم انتخاب ھیئة عضًوا، وتمتد الدورة البرلمانی 151البرلمان 

رئاسة برلمان الشباب في أول اجتماع لھ من قِبل أعضاء البرلمان عن طریق االقت�راع الس�ري. وتتك�ون 

ھیئ��ة الرئاس��ة م��ن رئ��یس البرلم��ان ون��ائبین، ویعق��د برلم��ان الش��باب اجتماع��ات اعتیادی��ة م��رتین أو ث��الث 

ا، وتك�ون قرارات�ھ وتوص�یاتھ ناف�ذة بأغلبی�ة األعض�اء، وعن�د تس�اوي األص�وات مرات عل�ى األق�ل ش�ھریً 

ت��ّم تش��كیل لجن��ة تواص��ل ب��ین  2017ش��باط/فبرایر  25یُ��رجح الجان��ب ال��ذي من��ھ رئ��یس البرلم��ان. وف��ي 

 ) 2018مجلس النواب وبرلمان الشباب الیمني، وتّم تكلیف أحد أعضاء مجلس النواب بذلك. (شروح 

 

 ابب. حكومة الشب
أق��دمت منظم��ات المجتم��ع الم��دني الیمنی��ة عل��ى تأس��یس حكوم��ة ش��باب ال��یمن المس��تقل، وھن��اك حكوم��ات 

شبابیة أخرى ظھرت عل�ى الس�احة السیاس�یة بمب�ادرات شخص�یة، منھ�ا: حكوم�ة ش�باب ال�یمن االتحادی�ة، 

ا. وجمیع وحكومة شباب الجمھوریة الیمنیة، وحكومة شباب الیمن، وحكومة شباب وأطفال الیمن، وغیرھ

ھذه الحكومات الشبابیة حدیثة النشأة، ال یتج�اوز عمرھ�ا س�نة أو س�نتین عل�ى األكث�ر، وك�ل حكوم�ة منھ�ا 

تّدعي بأنھا الحكومة الش�بابیة الش�رعیة المعت�رف بھ�ا م�ن الحكوم�ة الرس�میة. وبع�ض تل�ك الحكوم�ات ت�ّم 

قالتھ منھ�ا، لیص�بح ھ�و رئ�یس تأسیسھا من خالل أحد وزراء حكومة شباب ال�یمن المس�تقل بع�د تق�دیم اس�ت

 الوزراء في الحكومة الجدیدة. 

 

وس��یتم حص��ر الح��دیث ف��ي ھ��ذه الدراس��ة ع��ن حكوم��ة ش��باب ال��یمن المس��تقل، والت��ي ت��م تأسیس��ھا ف��ي 

م��ن خم��س مب�ادرات ش��بابیة، والھ��دف م�ن تأسیس��ھا ھ��و إش�راك الش��باب ف��ي مختل��ف  2013آذار/م�ارس 

ل إلى مواقع التأثیر السیاسي وصنع القرار، واإلسھام في رسم مناحي الحیاة العامة، وتمكینھم من الوصو

السیاسات العامة، والسیاسات الخاصة بالشباب، وخل�ق حلق�ة وص�ل فاعل�ة ومس�تدامة بی�نھم وب�ین قی�ادات 

الدولة. كما تھدف إلى أن تكون حكومة ظل موازیة للحكومة الرسمیة، والرقابة على أعمالھ�ا، وتص�ویب 

عات ضغط سیاسیة على السلطات التنفیذیة والتشریعیة واألحزاب السیاسیة ومنظمات أدائھا، وتشكیل جما

المجتمع المدني، باإلض�افة إل�ى ت�دریب وتأھی�ل أعض�اء حكوم�ة الش�باب نظریً�ا وعملیً�ا، بم�ا یمّك�نھم م�ن 

الوصول وشغل حقائب الحكومة السیاسیة للبلد، وترشیحھم في ك�ل عملی�ة تش�كیل لتل�ك الحكوم�ات. ومن�ذ 

 -2014)، الثانی���ة (2014 -2013أسیس���ھا، تعاقب���ت فیھ���ا أرب���ع حكوم���ات، األول���ى (آذار/ م���ارس ت

حت���ى اآلن). (الخرب���ي  -2016)، الرابع���ة (تش���رین الث���اني/ ن���وفمبر 2016 -2015)، الثالث��ة (2015

 ) 2018؛ الفقیھ 2017
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ات الدولة، واجتماعات ولتحقیق تلك األھداف، تعقد الحكومة اجتماعات أسبوعیة في مقر وزارة من وزار

مقر رئاسة الوزراء. ویزور أعضاؤھا المؤسسات الحكومیة، ویعقدون لقاءات ش�بھ یومی�ة م�ع  دوریة في

مس��ؤولیھا، لالط��الع عل��ى أوض��اعھا وس��یر العم��ل فیھ��ا، واقت��راح الق��وانین والمش��اریع، وتق��دیم ال��رؤى 

ل�س الن�واب، ووزارات الحكوم�ة. والمقترحات، ووضع الحلول والمقترحات للمش�كالت، إل�ى ك�ٍل م�ن مج

 ) 2018؛ الفقیھ 2017(الخربي 

 

 20ویشترط لعضویة حكومة شباب الیمن المستقل، أن یكون المرشح یمني الجنسیة، وال یقل عمره ع�ن 

سنة، وأن یكون لدیھ مؤھل ج�امعي ال یق�ل ع�ن درج�ة البك�الوریوس، وأن تك�ون  40سنة، وال یزید عن 

زارة نفسھا التي یترّشح إلیھا. وتُماثل حكومة الشباب الحكومة الرسمیة في عدد لدیھ خبرة أو یعمل في الو

وزیًرا، منھم خمسة أعضاء ك�انوا  37أعضائھا، وفي مدتھا الزمنیة، ویبلغ عدد أعضاء الحكومة الحالیة 

). إّال أن بع��ض ھ��ذه الش��روط 2018تص��عیدھم إل��ى حكوم��ة الش��باب. (الفقی��ھ  حكوم��ة األطف��ال، وت��م يف��

تستبعد نسبة كبیرة من الشباب من الترشح لعضویة الحكومة الشبابیة، خصوًصا شرط أن یك�ون المرش�ح 

الع��ام، موظفً��ا ف��ي ال��وزارة المترش��ح لھ��ا، حی��ث إن كثی��رین م��ن الش��باب لیس��ت ل��دیھم وظیف��ة ف��ي القط��اع 

ویعملون في وظائف في القطاع الخ�اص أو ف�ي أعم�اٍل ح�رة، كم�ا أن ھ�ذا الش�رط یحص�ر المش�اركة ف�ي 

 الشباب المقیمین في العاصمة، من دون الشباب في المحافظات األخرى. 

 

وحظیت حكومة ش�باب ال�یمن المس�تقل ف�ي دورتھ�ا الرابع�ة بمبارك�ة رئاس�ة وأعض�اء مجل�س الن�واب، إذ 

من مقر مجلس النواب، حیث أدى أعض�اء الحكوم�ة الیم�ین الدس�توریة ف�ي قاع�ة الت�دریب دشنت أعمالھا 

والتأھی��ل ف��ي مبن��ى مجل��س الن��واب أم��ام رئ��یس اللجن��ة الدس��توریة ف��ي المجل��س، وأم��ام ع��دد م��ن أعض��اء 

. وھ��ي الم��رة األول��ى الت��ي ت��ؤدي حكوم��ة ش��بابیة الیم��ین 2016تش��رین الث��اني/نوفمبر  24المجل��س ف��ي 

في مقر مجلس النواب. كما تحظى حكومة شباب الیمن المستقل بإش�راف م�ن مستش�ار رئاس�ة  الدستوریة

الجمھوریة. باإلضافة إلى ذلك، تولّت الحكومة السیاس�یة دم�ج حكوم�ة ش�باب ال�یمن المس�تقل ف�ي أعمالھ�ا 

كما یعم�ل  الرئیسیة كھیئة مساعدة لھا، من خالل إتاحة المجال لھا لتقدیم الخطط والمشاریع والمقترحات،

كل وزیر في حكومة الشباب من مقر الوزارة ذاتھا. وعلى الرغم من كل ذلك، تعاني حكومة الشباب من 

 )2017عدم وجود میزانیة لتسھیل أعمالھا. (الفقیھ 
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 شبكات إعداد القیادات الشبابیة ج.
وتأھی�ل الش�باب  أقدمت منظمات المجتمع المدني الیمنیة عل�ى تأس�یس ش�بكات ش�بابیة ع�دة بھ�دف ت�دریب

على المش�اركة السیاس�یة، ودع�م ومناص�رة حق�وقھم السیاس�یة، وم�ن أب�رز تل�ك الش�بكات: ش�بكة القی�ادات 

 الشبابیة الیمنیة. 

 

، وھ�و )2(مكت�ب ال�یمن -وتُعّد شبكة القیادات الشبابیة الیمنیة أحد برامج مؤسسة فریدریش إیبرت األلمانی�ة

من خالل فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة على مستوى العالم. وتم  برنامج یتم تنفیذه على مستوى العالم

، وال��ذي یھ��دف إل��ى تعزی��ز المش��اركة السیاس��یة 2013نق��ل البرن��امج إل��ى الجمھوری��ة الیمنی��ة ف��ي الع��ام 

واالجتماعیة للشباب، كما یرمي إلى إعداد وتأھیل عدد من الشباب، لیكونوا النخبة القادرین على مواجھة 

 ) 2018سیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تواجھھا البالد. (البیضاني التحدیات ال

 

ولتحقی�ق تل��ك األھ��داف، عمل�ت المؤسس��ة عل��ى تنفی��ذ برن�امج ت��دریبي یس��تمر قراب�ة الع��ام ونص��ف الع��ام، 

) دورات تدریبیة، وتركز الدورات التدریبیة على تنمیة المعرفة لدى المشاركین ف�ي 10 -8ویتكون من (

ب السیاس���یة واالقتص���ادیة واالجتماعی���ة، وتط���ویر المھ���ارات الذاتی���ة لھ���م، كمھ���ارات التواص���ل، الجوان���

واالتص�ال، وإلق��اء الخطاب��ات، وإج��راء الح�وارات ف��ي مختل��ف المواض��یع الوطنی�ة، بم��ا یعم��ل عل��ى رف��ع 

 ) 2018قدراتھم من أجل مشاركة فاعلة ومؤثرة في الحیاة العامة. (البیضاني 

 

) 2015 -2013ة، عملت المؤسسة على تدریب ثالثة أجیال: الجیل األول ف�ي الفت�رة (ومنذ إنشاء الشبك

) وت�م اختی�ار عش�رین 2017 -2016وتم اختیار خمسة وعشرین شابًا وشابة؛ الجیل الثاني ف�ي الفت�رة (

) وت�م اختی�ار عش�رین ش�ابًا وش�ابة. (البیض�اني 2019 -2018ش�ابًا وش�ابة؛ والجی�ل الثال�ث ف�ي الفت�رة (

2018 ( 

 

ویشترط للمشاركة في البرن�امج الت�دریبي، أن یك�ون یمن�ي الجنس�یة ومقیًم�ا فیھ�ا، وأن یك�ون ض�من الفئ�ة 

) سنة، وأن یكون ناشًطا مجتمعیً�ا ق�د عم�ل عل�ى تنفی�ذ مش�اریع س�ابقة، ول�ھ درای�ة 30 -20العمریة من (

المش�اریع الالحق�ة. ویك�ون  بالواقع، وأن یكون متفرًغا لحض�ور ال�دورات التدریبی�ة والمش�اركة ف�ي تنفی�ذ

االنضمام إلى الش�بكة إم�ا بص�فة شخص�یة، وإم�ا م�ن خ�الل ترش�یح إح�دى الجھ�ات، ك�األحزاب السیاس�یة 

ومنظمات المجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلك، ف�إن المؤسس�ة تح�رص عل�ى التن�وع ف�ي أعض�اء الش�بكة، 
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ختلف��ة، وم��ن من��اطق جغرافی��ة عل��ى أن یك��ون م��ن ب��ین أعض��اء الش��بكة أش��خاص م��ن انتم��اءات سیاس��یة م

 مختلفة، ومن تخصصات علمیة مختلفة، باإلضافة إلى مراعاتھا لموضوع النوع االجتماعي. 

 

وخالل التدریب یتم حث المشاركین عل�ى كتاب�ة مش�اریعھم، عل�ى أن ی�تم تنفی�ذھا بع�د الت�دریب. وف�ي ك�ل 

نھا عل�ى س�بیل المث�ال، مب�ادرة إش�راك جیل من الجیلین السابقین تم تنفیذ من أربعة إلى خمسة مشاریع، م

الشباب في صنع القرار. كم�ا ت�م تنظ�یم حلق�ات نقاش�یة ف�ي موض�وعات مرتبط�ة بالش�باب، وتق�دیم أوراق 

سیاسات عامة خاللھا بعد نزولھم المیداني إلى الجھات ذات العالقة لجمع المعلومات، كتنظیم حلقة نقاشیة 

المتضررة. فضًال عن ذلك، أنتجوا فیلًم�ا ح�ول البطال�ة ف�ي حول موضوع الطالب النازحین من المناطق 

ال��یمن، وتنظ��یم ورش��ات عم��ل، كورش��ة العم��ل الت��ي حمل��ت عن��وان "الش��باب.. الف��رص والتح��دیات". 

 ) 2018(البیضاني 

 

وتؤكد المؤسسة أن مخرجات البرنامج التدریبي لیست قریبة المدى، یمكن رؤیتھا بعد سنة أو س�نتین م�ن 

سنوات من أجل تحقیق  10نھا مخرجات طویلة المدى، قد تحتاج إلى فترة أطول تصل إلى التدریب، ولك

األھداف الذي قام علیھا البرنامج. فمن خالل البرنامج ذاتھ الذي تم تنفیذه عبر ف�روع المؤسس�ة ومكاتبھ�ا 

بحوا وزراء ف�ي في أمیركا الالتینیة، ھناك مجموعة من الذین تم تدریبھم في شبكة القیادات الشبابیة، أص�

 بلدانھم. 

 

أما بالنسبة إلى الشبكة في الیمن، فثّمة نماذج من المش�اركین والمش�اركات ال�ذین ت�م ت�دریبھم ف�ي الجیل�ین 

األول والثاني، قد أصبحوا فاعلین ومؤثرین في المجتمع. فمنھم من أسس منظمات مجتم�ع م�دني جدی�دة، 

ائمة، أو مدیري مشاریع في منظمات دولیة، أو محللین ومنھم من أصبحوا مدیرین تنفیذیین في منظماٍت ق

سیاس��یین ف��ي القن��وات الفض��ائیة، أو مق��ّدمي برن��امج ش��بابي توع��وي ف��ي القن��وات الفض��ائیة. (عب��دالحفیظ 

2018 ( 

 

 ریعات في التمكین السیاسي للشبابثانیًا: دور التش
الوطني إلى نصوص في مس�ودة بعد انتھاء مؤتمر الحوار الوطني تم تحویل بعض من مخرجات الحوار 

دستور الیمن الجدید، على أن یتم تحوی�ل بقی�ة المخرج�ات إل�ى نص�وص ف�ي الق�وانین الجدی�دة بع�د إق�رار 

 الدستور. 
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وفي ھذا القسم سیتم التركیز على مسودة الدستور الیمني الجدید م�ن خ�الل التركی�ز عل�ى الم�واد المتعلق�ة 

م، ومن خاللھا سیتم التركیز على شرط السن للتعرف عل�ى حق�وق بالحقوق السیاسیة للمواطنین بشكٍل عا

الشباب السیاسیة بشكٍل خاص، مع مقارنة تلك المواد م�ع م�ا ج�اء ف�ي التش�ریعات التونس�یة الص�ادرة بع�د 

) 40م�ا دون  –18. كما سیتم اعتماد فئة الش�باب ب�أنھم م�ن یقع�ون ف�ي الفئ�ة العمری�ة ب�ین (2011العام 

مع التوجھات الھادفة إلى ضرورة إشراك الشباب ف�ي الحی�اة السیاس�یة. ل�ذا ت�م توس�یع سنة، كونھا تنسجم 

عاًم�ا، ب�دالً مم�ا ك�ان علی�ھ س�ابقًا  40الفئة العمریة للشباب ورفع الحد األعلى، بحیث وصل إل�ى م�ا دون 

 عاًما. 24

 

تور الیمن�ي م�ادة في ما یتعلق بتعریف الشباب ف�ي مس�ودة الدس�تور الیمن�ي الجدی�د، تض�منت مس�ودة الدس�

)، ومع ذلك لم تحدد ھذه المادة الفئة العمری�ة الت�ي تمثلھ�ا فئ�ة الش�باب، إال 58خاصة بفئة الشباب (المادة 

)، وبالت�الي یُفھ�م 122سنة من عمره (المادة  18أنھا أكدت في مادة أخرى على أن یُعد طفالً من لم یبلغ 

ذل�ك ل�م ی�تم تحدی�د الح�د األعل�ى لفئ�ة الش�باب. (مس�ودة عاًما، ومع  18ضمنًا أن فئة الشباب تبدأ من سن 

 ) 2015دستور الیمن الجدید 

 

كما تّم إقرار مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة بنص دستوري، وتم تحدید نسبة تمثیلھم فیھا بما ال یق�ل 

ھیئات، في المئة. ولم یتم حصر مشاركتھم في سلطات معینة، بل جعلھا في مختلف السلطات وال 20عن 

ومع ذلك یؤخذ على نص ھذه المادة أنھا لم تنص صراحةً على ضرورة تمثیل الشباب في تل�ك الس�لطات 

والھیئات، ویُعد ھذا األمر مؤشًرا یُھدد تمثیلھم فیھا. لذا یجب النص على أنھ ف�ي ح�ال ع�دم االلت�زام بھ�ذه 

بما یتناسب والنس�بة المق�رة، فمث�ل ھ�ذه النسبة، یُعّد القرار غیر دستوري، ویجب إعادة النظر فیھ وتعدیلھ 

التدابیر تعتبر ضروریة لض�مان تمثی�ل الش�باب ف�ي تل�ك الس�لطات والھیئ�ات، وبغی�ر ذل�ك ل�ن تك�ون لھ�ذه 

 المادة أي قیمة تذكر في حال تم تجاھل تمثیل الشباب في تلك السلطات والھیئات. 

 

ي ق�د تض�من م�ادة خاص�ة بالش�باب (الفص�ل وبالمقارنة مع التشریعات التونسیة، نج�د أن الدس�تور التونس�

)، ولكنھ لم یتطرق إل�ى الفئ�ة العمری�ة الت�ي تمثلھ�ا فئ�ة الش�باب، ف�ي حال�ة مش�ابھة لم�ا ج�اء ف�ي مس�ودة 8

الدستور الیمني، إال أن قانون االنتخابات التونسي أشار في إحدى م�واده ف�ي مع�رض حدیث�ھ ع�ن ش�روط 

شباب، إذ اشترط على كل قائمة مرشحة في دائرة أن تض�م م�ن ب�ین القائمة االنتخابیة إلى الفئة العمریة لل

)، وبالتالي یُفھم ضمنًا أن 25سنة (الفصل  35األربعة األوائل فیھا مرشًحا أو مرشحة ال یزید سنھ/ا عن 

عاًما، ومع ذلك لم یتم تحدید الحد األدنى لفئ�ة الش�باب، كم�ا أن�ھ  35الحد األعلى لفئة الشباب ال یزید عن 
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یتطرق إلى نسبة مشاركتھم في الحیاة السیاسیة، على خالف مسودة الدستور الیمني الت�ي تطرق�ت إل�ى لم 

 )2014؛ قانون االنتخابات: تونس 2014ذلك. (دستور الجمھوریة التونسیة 

 

أم��ا ف��ي م��ا یتعل��ق ب��التمكین السیاس��ي للش��باب ف��ي مس��ودة الدس��تور الیمن��ي الجدی��د، وعل��ى ال��رغم م��ن أن 

مني ما زال مسودة قابلة للتعدیل، إال أن ھذه الورقة تنط�وي عل�ى دراس�ة وتحلی�ل للم�واد ذات الدستور الی

العالقة بالمشاركة السیاسیة، ومقارنتھا بما جاء في التشریعات التونسیة، وذلك من أجل تحدید نق�اط الق�وة 

ع�دیل م�واد مس�ودة والضعف في ما یتعل�ق ب�التمكین السیاس�ي للش�باب، واالس�تفادة م�ن ھ�ذه التجرب�ة ف�ي ت

 الدستور الیمني، بما یضمن مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة، والوصول إلى مواقع صنع القرار. 

 

 . حّق االنتخاب1
). وعلى الرغم 87أكدت مسودة الدستور الیمني حق المواطنین في االقتراع في جمیع االنتخابات (المادة 

جب توافرھا في الناخبین، ال سیّما في ما یتعلق بشرط السن، من ذلك لم تتطرق المسودة إلى الشروط الوا

عاًم�ا. وم�ع ذل�ك ق�د ال یتغیّ�ر ھ�ذا الش�رط، أو ی�تم  18كما كان معموالً بھ في الدستور النافذ، والمحدد ب�ـ 

رفعھ، بل سیتم السیر وفقًا لھ، خصوًصا أنھ یمث�ل س�ن االنتخ�اب ف�ي معظ�م دول الع�الم. (مس�ودة دس�تور 

 )2015د الیمن الجدی

 

وبالمقارنة مع التش�ریعات التونس�یة، نج�د أن الدس�تور التونس�ي أك�د أن ح�ق االنتخ�اب مض�مون (الفص�ل 

)، وح��دد الش��روط الواج��ب توافرھ��ا ف��ي الن��اخبین، إذ ن��ص عل��ى أن��ھ یُع��د ناخبً��ا ك��ل م��واطن تونس��ي 34

 ) 2014). (دستور الجمھوریة التونسیة 54سنة كاملة (الفصل  18الجنسیة بلغ من العمر 

 

نجد أن الدستور التونسي حدد الشروط الواجب توافرھا في الن�اخبین وھ�ي: المواطن�ة  ،من خالل ما سبق

 والسن كشروط أساسیة، خالفًا لمسودة الدستور الیمني التي لم تتطرق إلى ذلك. 

 

 . حّق الترشح2
) وك�ذا الدس�تور 87المادة أكدت مسودة الدستور الیمني حق المواطنین في الترشح في جمیع االنتخابات (

؛ دس�تور 2015). (مس�ودة دس�تور ال�یمن الجدی�د 34التونسي، إذ أكد أن حق الترشح مض�مون (الفص�ل 

الدستور الیمني والدستور التونسي ع�دًدا م�ن الش�روط  ة). وقد وضعت مسود2014التونسیة  الجمھوریة
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ص�ب الم�راد الترش�ح ل�ھ م�ن حی�ث الواجب توافرھا في المرش�حین، وھ�ذه الش�روط تختل�ف ب�اختالف المن

 السن، ویمكن توضیح ذلك على النحو اآلتي: 

 

 ضویة مجلس النواب ومجلس االتحادأ. الترشح لع
أتاحت مسودة الدستور الیمني المجال للشباب للترشح لعضویة السلطة التشریعیة بغرفتیھا، إذ ما زال سن 

عاًما، في حین تم تخفیض ش�رط س�ن  25، أي الترشح لعضویة مجلس النواب كما ھو في الدستور النافذ

س�نة، كم�ا  30إل�ى  40الترشح لعضویة مجلس االتحاد عما ھو منص�وص علی�ھ ف�ي الدس�تور الناف�ذ م�ن 

وبالمقارن�ة  ).2015). (مسودة دستور الیمن الجدی�د 149أصبح المجلس منتخبًا بعدما كان معینًا (المادة 

سنة  23التونسي نّص على أن یكون المرشح قد بلغ من العمر مع التشریعات التونسیة، نجد أن الدستور 

 ) 2014). (دستور الجمھوریة التونسیة 53كاملة یوم تقدیم ترشحھ (الفصل 

 

بناًء على ما سبق، ووفقًا لما جاء في تحدید الفئة العمریة للشباب، نجد أن التشریعات التونسیة، مثلھا مثل 

سیع الفئة العمریة للشباب، وھذه التغییرات ھي نت�اج ث�ورات الربی�ع مسودة الدستور الیمني عملتا على تو

العربي. وعلى الرغم من ذلك، عملت التشریعات التونسیة على خفض الح�د األدن�ى لس�ن الترش�ح لیص�ل 

عاًما، وفي المقابل عملت التشریعات التونسیة عل�ى رف�ع الح�د  25عاًما، في حین كان في الیمن  23إلى 

 عاًما.  40عاًما، في حین رفعتھا الیمن لیصل إلى ما دون  35ى ما دون األعلى لیصل إل

 

وإلى جانب رفع الحد األعلى للفئة العمریة للشباب، حددت مسودة الدستور الیمني النظام االنتخ�ابي ال�ذي 

سیتم األخذ بھ في انتخابات السلطة التشریعیة على المستوى االتحادي، وعلى مس�توى األق�الیم. إذ نص�ت 

)، وانتخ�اب 138على أن یتم انتخاب أعض�اء مجل�س الن�واب وفقً�ا لنظ�ام القائم�ة النس�بیة المغلق�ة (الم�ادة 

)، وانتخ�اب أعض�اء 141أعضاء مجلس االتحاد وفقًا لنظام القائمة النسبیة عل�ى مس�توى األق�الیم (الم�ادة 

 )2015ة دستور الیمن الجدید ). (مسود230مجلس النواب لألقالیم وفقًا لنظام القائمة النسبیة (المادة 

 

كما أكدت المسودة أن یتم النص في قانون االنتخاب�ات عل�ى ت�دابیر ت�ؤدي إل�ى تمثی�ل الش�باب ف�ي الس�لطة 

)، والتي نصت على ضمان مش�اركتھم السیاس�یة بم�ا ال یق�ل 422التشریعیة وفقًا ألحكام الدستور (المادة 

)، إال أنھا لم تتض�من تفاص�یل ذل�ك. (مس�ودة 58لمادة في المئة في مختلف السلطات والھیئات (ا 20عن 

 ) 2015دستور الیمن الجدید 
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من المالحظ من خالل ما سبق أن مسودة الدستور الیمني كان�ت ص�ریحة باألخ�ذ بالقائم�ة النس�بیة المغلق�ة 

في انتخاب أعضاء مجل�س الن�واب عل�ى المس�توى االتح�ادي، وف�ي المقاب�ل كان�ت غامض�ة ف�ي م�ا یتعل�ق 

تخاب أعضاء مجلس االتحاد، حیث ذكرت أنھ سیتم األخذ بالقائم�ة النس�بیة فق�ط. ھ�ذا األم�ر یحم�ل ف�ي بان

طیاتھ إمكانیة األخذ إما بالقائمة النسبیة المغلقة أو المفتوحة في انتخاب أعض�اء مجل�س االتح�اد، وھ�و م�ا 

 ینطبق أیًضا على انتخاب أعضاء مجلس النواب لألقالیم. 

 

مؤشًرا یُھدد تمثیل الشباب في كٍل من مجلس االتحاد ومجل�س الن�واب لألق�الیم. فف�ي ح�ال  ویُعّد ھذا األمر

األخذ بالقائمة النسبیة المفتوحة، یكون مع الناخب صوتان: األول الختیار قائم�ة انتخابی�ة م�ن ب�ین الق�وائم 

ی�ؤثر الص�وت الث�اني المترشحة، والثاني الختیار مرشح واحد من بین المرشحین في القائمة االنتخابیة. و

تأثیًرا كبیًرا على فرص المرشحین ب�الفوز تبعً�ا لع�دد األص�وات الفردی�ة الت�ي یحص�ل علیھ�ا ك�ل مرش�ح، 

 وبالتالي عدم ضمان وصول ممثلي الشباب إلى البرلمان. 

 

باإلضافة إلى ذلك، نجد أن مسودة الدستور الیمني أحالت موض�وع تمثی�ل الش�باب ف�ي الس�لطة التش�ریعیة 

قانون االنتخابات، األمر الذي یعني أن القانون ھو المعني بوضع التدابیر الالزمة لتمثیل الش�باب ف�ي إلى 

السلطة التشریعیة، كالشروط الالزمة لقبول القوائم االنتخابیة، وترتیب األسماء في القائمة، وھي الخط�وة 

 دي وعلى مستوى األقالیم. األولى لضمان تمثیل الشباب في السلطة التشریعیة على المستوى االتحا

 

وبالمقارن��ة م��ع التش��ریعات التونس��یة، نج��د أن ق��انون االنتخاب��ات التونس��ي ق��د أخ��ذ بنظ��ام القائم��ة النس��بیة 

)، واش�ترط أن 108، 107المغلقة على مستوى الدوائر االنتخابیة في انتخاب أعضاء برلمانھ�ا (الفص�ل 

قلة لالنتخابات متضمنًا وجوبً�ا أس�ماء المرش�حین وت�رتیبھم یتم تقدیم مطلب الترشح إلى الھیئة العلیا المست

). كم��ا اش��ترط أن تُق��دم الترش��حات عل��ى أس��اس مب��دأ التناص��ف ب��ین النس��اء 21داخ��ل القائم��ة (الفص��ل 

). 24والرجال، وقاعدة التناوب بینھم داخل القائمة، وال تُقب�ل القائم�ة الت�ي ال تحت�رم ھ�ذا المب�دأ (الفص�ل 

م�ة مرش�حة ف�ي دائ�رة یس�اوي ع�دد المقاع�د فیھ�ا أربع�ة أو أكث�ر، أن تض�م م�ن ب�ین واشترط على ك�ل قائ

سنة، وف�ي ح�ال ع�دم احت�رام ھ�ذا الش�رط  35األربعة األوائل فیھا مرشًحا أو مرشحة ال یزید عمره عن 

). (ق��انون االنتخاب��ات: 25تُح��رم القائم��ة م��ن نص��ف القیم��ة اإلجمالی��ة لمنح��ة التموی��ل الحك��ومي (الفص��ل 

 ) 2014تونس 
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من خالل ما سبق نالحظ أن التشریعات التونسیة وضعت شروًطا في القوائم االنتخابیة قد تساعد الش�باب 

في الوصول إلى المجالس النیابیة المنتخبة، لكن ما یؤخذ علیھا، وعلى الرغم من تحدید موقع الشباب في 

االنتخابی�ة كان�ت أكث�ر تس�امًحا، إذ ذك�رت  القائمة االنتخابیة، أنھا في ما یتعلق بشرط إشراكھم في الق�وائم

بأنھ في حال عدم احترام ھذا الشرط تُحرم القائمة االنتخابی�ة م�ن نص�ف القیم�ة اإلجمالی�ة لمنح�ة التموی�ل 

الحكومي، على خالف موقفھا من الشرط المتعلق بمبدأ التناص�ف ب�ین الرج�ال والنس�اء، وقاع�دة التن�اوب 

حیث ذكرت أنھ في حال عدم احترام ھذا الشرط لن تُقبل القائمة االنتخابی�ة  بینھم داخل القائمة االنتخابیة،

 المترشحة. 

 

  ئیس الجمھوریة ومنصب نائب الرئیسب. الترشح لمنصب ر
أتاحت مسودة الدستور الیمني المجال للشباب للترشح لمنصب رئیس الجمھوریة ومنصب نائب ال�رئیس، 

س�نة، كم�ا أص�بح  35إل�ى  40لیھ في الدستور الناف�ذ م�ن إذ تم تخفیض سن الترشح عما ھو منصوص ع

). 2015). (مس��ودة دس��تور ال��یمن الجدی��د 182منص��ب نائ��ب ال��رئیس منتخبً��ا بع��دما ك��ان معینً��ا (الم��ادة 

وبالمقارنة مع التشریعات التونسیة، نجد أن الدستور التونسي قد نّص على أن یكون المرش�ح ق�د بل�غ م�ن 

 ) 2014). (دستور الجمھوریة التونسیة 74م تقدیم ترشحھ (الفصل سنة على األقل یو 35العمر 

 

بناًء على ما سبق نجد أن التشریعات التونس�یة عمل�ت عل�ى اس�تبعاد الش�باب م�ن الترش�ح لمنص�ب رئ�یس 

عاًم�ا.  35الجمھوریة، على خالف مسودة الدستور الیمني، والتي عملت على تخفیض سن المرش�ح إل�ى 

س�نة  35غم من أن الدستور قد حدد سن المرشح لمنص�ب رئ�یس الجمھوری�ة ب�ـ أما في تونس، وعلى الر

 سنة.  35على األقل، إال أن الفئة العمریة للشباب في تونس ھي ما دون 

 

وإلى جانب تخفیض سن المرشح لمنصب رئیس الجمھوریة، عملت مسودة الدستور الیمن�ي عل�ى توس�یع 

 نتخابات الرئاسیة، لتكون ثالثة خیارات، وتتمثل في: خیارات الحصول على شرط التزكیة للمرشح لال

 260في المئة من أعضاء مجلس النواب الب�الغ ع�دد أعض�ائھ  5أن یحصل المرشح على تزكیة  .1

 عضًوا. 13عضًوا، أي الحصول على تزكیة 

في المئ�ة م�ن أعض�اء مجل�س االتح�اد، الب�الغ ع�دد أعض�ائھ  5أو أن یحصل المرشح على تزكیة  .2

 أعضاء.  4أي الحصول على تزكیة عضًوا،  84

ناخب م�ن  500أو أن یحصل المرشح على توقیع ستة آالف ناخب من أغلب األقالیم، بحد أدنى  .3

 ) 2015). (مسودة دستور الیمن الجدید 183كل إقلیم (المادة 
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ا ویساعد تعدد خیارات التزكیة في زیادة ع�دد المرش�حین ف�ي االنتخاب�ات الرئاس�یة بش�كٍل ع�ام، خصوًص�

الخی�ار الثال�ث المتعل�ق بجم�ع التوقیع�ات. أم�ا بالنس�بة إل�ى الخی�ارین األول والث�اني، فق�د ت�ؤدي التنس�یقات 

الحزبیة داخل مجلس النواب أو مجلس االتحاد دوًرا كبیًرا في الح�د م�ن ع�دد المرش�حین، أو ف�ي اس�تبعاد 

یتیح للجمیع المشاركة والمنافسة بما  مرشحین في عینھم، إال أن خیار جمع التوقیعات یُعّد عامًال مساعًدا،

 فیھم فئة الشباب. 

 

وبالمقارن��ة م��ع التش��ریعات التونس��یة، نج��د أن ق��انون االنتخاب��ات التونس��ي أك��د ش��رط التزكی��ة للمرش��ح 

لالنتخابات الرئاسیة، وحددھا بثالث�ة خی�ارات أیًض�ا، حی�ث ش�دد عل�ى أن ت�تم تزكی�ة المرش�ح م�ن عش�رة 

، أو م�ن أربع�ین م�ن رؤس�اء مج�الس الجماع�ات المحلی�ة المنتخب�ة، أو م�ن نواب من مجلس نواب الشعب

عش��رة آالف م��ن الن��اخبین المرس��مین والم��وزعین عل��ى األق��ل عل��ى عش��ر دوائ��ر انتخابی��ة، عل��ى أال یق��ل 

). وس�اھم 2014). (قانون االنتخابات: ت�ونس 41عددھم عن خمسمئة ناخب في كل دائرة منھا (الفصل 

ت الحص�ول عل�ى ش�رط التزكی�ة للمرش�حین لالنتخاب�ات الرئاس�یة، ف�ي زی�ادة ع�دد ھذا التوسع ف�ي خی�ارا

مرش�ًحا  26، والتي تن�افس فیھ�ا 2019المرشحین في االنتخابات الرئاسیة التونسیة التي جرت في العام 

 ومرشحة. 

 

  . الترشح لعضویة المجالس المحلیةج
محلیة تتكون من مدیریات ووالیات وأقالیم، وأن على الرغم من تأكید مسودة الدستور الیمني أن السلطة ال

تك�ون لھ��ذه الم��دیریات مج�الس منتخب��ة ب��االقتراع الع��ام الح�ر المباش��ر وفقً��ا لنظ�ام القائم��ة النس��بیة (الم��ادة 

)، 260)، وأن یكون لكل مدیریة مدیر یتم انتخابھ باالقتراع السري من قِبل مجلس المدیریة (المادة 259

)، وأن 251یات مجالس تتكون من ممثلین عن مجالس المدیریات في الوالیة (المادة وأن یكون لتلك الوال

)، إال أنھ�ا أحال�ت 254یكون لكل والیة واٍل من غیر أعضائھ یتم انتخابھ من قِبل مجلس الوالی�ة (الم�ادة 

إج��راءات االنتخ��اب لعض��ویة مج��الس الم��دیریات وال��والة وم��دیري الم��دیریات، وك��ذلك الش��روط الواج��ب 

 ).2015). (مسودة دستور الیمن الجدید 254، 260توافرھا فیھم إلى القانون (المادة 

 

وبالمقارنة مع التشریعات التونسیة، نجد أن الدس�تور التونس�ي ن�ّص عل�ى أن تتك�ون الس�لطة المحلی�ة م�ن 

)، وت�دیرھا مج�الس 131بلدیات وجھات وأقالیم، یغطي كل صنف منھا كامل تراب الجمھوری�ة (الفص�ل 

منتخبة، بحیث تُنتخب المجالس البلدیة والجھویة انتخابًا مباشًرا، في حین تُنتخب مجالس األقالیم م�ن قِب�ل 
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أعضاء المجالس البلدیة والجھویة. كما نص الدستور على أن یضمن ق�انون االنتخ�اب تمثی�ل الش�باب ف�ي 

 )2014). (دستور الجمھوریة التونسیة 133مجالس الجماعات المحلیة (الفصل 

 

سنة كاملة عل�ى األق�ل ی�وم  18ونّص قانون االنتخابات التونسي على أن یكون المرشح قد بلغ من العمر 

مكرر)، وبالتالي عملت التشریعات التونسیة على إتاحة المجال للشباب للترشح  49تقدیم ترشحھ (الفصل 

ح�د األدن�ى لس�ن الترش�ح لعضویة المجالس البلدیة والجھویة، من خالل خفض سن الترشح إلى أقل م�ن ال

 ) 2017عاًما. (قانون االنتخابات المعدل: تونس  23لعضویة مجلس النواب، والمحددة بـ 

 

كم��ا أخ��ذ ق��انون االنتخاب��ات التونس��ي بنظ��ام القائم��ة النس��بیة المغلق��ة عل��ى مس��توى ال��دوائر االنتخابی��ة ف��ي 

امًسا). واشترط القانون أن یتم تق�دیم خ 117انتخاب أعضاء الجماعات المحلیة البلدیة والجھویة (الفصل 

مطلب الترش�ح إل�ى الھیئ�ة العلی�ا المس�تقلة لالنتخاب�ات متض�منًا وجوبً�ا أس�ماء المرش�حین وت�رتیبھم داخ�ل 

سادًس��ا). كم��ا اش��ترط أن تُق��دم الترش��حات عل��ى أس��اس مب��دأ التناص��ف ب��ین النس��اء  49القائم��ة (الفص��ل 

 49ائم�ة، وال تُقب�ل القائم�ة الت�ي ال تحت�رم ھ�ذه القاع�دة (الفص�ل والرجال، وقاعدة التناوب بینھم داخل الق

تاسعًا). واشترط على كل قائمة مرشحة أن تضم من بین الثالثة األوائل فیھا مرش�ًحا أو مرش�حة ال یزی�د 

سنة، وأن تضم من بین كل ستة مرش�حین تباًع�ا ف�ي بقی�ة القائم�ة مرش�ًحا أو مرش�حة ال  35عمره/ا عن 

عاش�ًرا). (ق��انون  49س�نة، وتس�قط القائم�ة الت�ي ال تحت�رم ھ�ذه الش�روط (الفص�ل  35ن یزی�د عم�ره/ا ع�

 ) 2017االنتخابات المعدل: تونس 

 

من خالل ما سبق، نالحظ أن التشریعات التونسیة وضعت شروًطا في القوائم االنتخابیة قد تساعد الشباب 

ت عل��ى تحدی��د موق��ع الش��باب ف��ي الق��وائم ف��ي الوص��ول إل��ى المج��الس البلدی��ة والجھوی��ة المنتخب��ة، إذ عمل��

االنتخابیة، واعتبرت أن في ح�ال ع�دم احت�رام ھ�ذا الش�رط ی�تم إس�قاط القائم�ة االنتخابی�ة المترش�حة. كم�ا 

عملت على تحدید موقع الش�باب عل�ى ط�ول القائم�ة االنتخابی�ة، ال كم�ا ف�ي الق�وائم االنتخابی�ة لالنتخاب�ات 

قع شاب واحد من ضمن األربعة األوائل فقط، ولم تتطرق إلى موقعھم التشریعیة، والتي اكتفت بتحدید مو

 على طول القائمة.

 

ولم تكتِف التشریعات التونسیة بأن یكون الشباب ممثلین ف�ي المج�الس البلدی�ة والجھوی�ة فق�ط، ب�ل أتاح�ت 

تخ��ب لھ��م المج��ال لت��ولي رئاس��ة تل��ك المج��الس. فق��د ن��ص ق��انون الجماع��ات المحلی��ة التونس��ي عل��ى أن ین

)، وأن ینتخب 203المجلس البلدي في أول اجتماع لھ من بین أعضائھ رئیًسا للبلدیة ومساعدین (الفصل 
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)، وف�ي كلت�ا 299المجلس الجھوي في أول اجتماع لھ من بین أعضائھ رئیًسا للجھة ومساعدین (الفص�ل 

د الق�انون أن یُح�دد ك�لٌّ م�ن الحالتین یكون االنتخاب باالقتراع السري، وباألغلبیة المطلقة ألعض�ائھ. وأك�

، 245المجلس البلدي والمجلس الجھوي عدد مساعدي الرئیس، على أال یتجاوز عددھم األربعة (الفصل 

). واشترط بأن یكون رئیس المجلس والمساعد األول من جنسین مختلف�ین، ویك�ون س�ن ال�رئیس أو 322

). (ق�انون 7ي ح�االت االس�تحالة (الفص�ل سنة، ویمكن تجاوز ذلك ف� 35أحد المساعدین األولین أقل من 

 ) 2018الجماعات المحلیة: تونس 

 

 تولي الوظائف العلیا في الدولة . حقّ 3
على الرغم من أن مسودة الدستور الیمن�ي ح�ددت الش�روط الواج�ب توافرھ�ا ف�ي المرش�ح لت�ولي منص�ب 

ان معم�والً ب�ھ ف�ي الدس�تور )، كم�ا ك�202الوزیر، إال أنھ�ا ل�م تتط�رق إل�ى س�ن المرش�ح للتعی�ین (الم�ادة 

عاًم��ا. وم��ع ذل��ك ق��د ال تغی��ر ھ��ذا الش��رط أو ی��تم رفع��ھ، ب��ل س��یتم الس��یر وفقً��ا ل��ھ،  30الناف��ذ، والمح��دد ب��ـ 

خصوًصا مع التوجھات الھادف�ة إل�ى ض�رورة مش�اركة الش�باب ف�ي الحی�اة السیاس�یة، ورف�ع الح�د األعل�ى 

خفض سن الترشح لبعض الوظائف العلیا في الدولة، عاًما، و 40للفئة العمریة للشباب لتصل إلى ما دون 

كمنصب رئیس الجمھوریة، أو منصب نائب الرئیس، أو عضویة مجلس االتح�اد. (مس�ودة دس�تور ال�یمن 

) رغم ذلك، یجب أن تكون تلك الشروط واضحة بشكٍل عام، ال سیما ف�ي م�ا یتعل�ق بش�رط 2015الجدید 

 ب في الحیاة السیاسیة. السن، وذلك الرتباطھ بمسألة مشاركة الشبا

 

وبالمقارنة مع التشریعات التونسیة، نجد أن الدستور التونسي لم یتطرق إلى الشروط الواجب توافرھا في 

المرشحین للتعیین في الحكومة بشكٍل عام، بما فیھا شرط السن، واكتفى بالنص على أن تتك�ون الحكوم�ة 

). (دس�تور الجمھوری�ة التونس�یة 89م�ة (الفص�ل من رئیس ووزراء وُكت�اب دول�ة یخت�ارھم رئ�یس الحكو

2014 ( 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الجمھوریة الیمنیة أخذت في مسودة الدستور بالنظام الرئاسي، وفیھ تكون السلطة 

التنفیذیة واح�دة، ممثل�ةً ف�ي رئ�یس الجمھوری�ة، وھ�و نفس�ھ رئ�یس الحكوم�ة، ف�ي ح�ین أخ�ذت الجمھوری�ة 

والت��ي تك��ون فی��ھ الس��لطة التنفیذی��ة موزع��ة ب��ین رئ��یس الجمھوری��ة ورئ��یس  التونس��یة بالنظ��ام الھج��ین،

  الحكومة.
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 حریة تأسیس األحزاب السیاسیة. 4
أك��دت مس��ودة الدس��تور الیمن��ي أن حری��ة تأس��یس األح��زاب والتنظیم��ات السیاس��یة مكفول��ة بالق��انون، وی��تم 

المرأة والشباب في ھیئاتھا القیادی�ة  إنشاؤھا بمجرد اإلخطار، مع ضرورة أن تُراعي ھذه األحزاب تمثیل

). ولكّن المسودة لم تتطرق إلى الشروط الواجب توافرھا في من یرید إنشاء حزب سیاسي، أو 13(المادة 

من یرید االنضمام إل�ى ح�زب سیاس�ي، بم�ا فیھ�ا ش�رط الس�ن، وربم�ا ت�تم إحالتھم�ا إل�ى الق�انون. (مس�ودة 

 )2015دستور الیمن الجدید 

 

مع التشریعات التونسیة، نجد أن الدستور التونسي قد أكد على حریة تكوین األحزاب (الفص�ل وبالمقارنة 

). واشترط قانون تنظیم األحزاب السیاسیة التونسي في من یرید االنتم�اء إل�ى ح�زب سیاس�ي أال تق�ل 35

أس�یس ). في المقابل لم یتطرق الق�انون إل�ى ش�رط الس�ن ف�ي م�ن یری�د ت7سنة (الفصل  16أعمارھم عن 

حزب سیاسي، ما یعني أن تأسیس األحزاب السیاسیة متاح للجمیع بمن فیھم الشباب (دس�تور الجمھوری�ة 

 ) 2011؛ مرسوم تنظیم األحزاب السیاسیة: تونس 2014التونسیة 

 

 . حریة تأسیس منظمات المجتمع المدني5
الم�دني بمج�رد اإلخط�ار شددت مسودة الدستور الیمني على حق المواطنین ف�ي إنش�اء منظم�ات المجتم�ع 

)، ولكّن المسودة لم تتطرق إلى الشروط الواجب توافرھا في من یرید إنشاء منظم�ة مجتم�ع 111(المادة 

مدني، أو من یرید االنتماء إلى منظمة مجتمع مدني قائمة، بما فیھا شرط السن، وربم�ا ت�تم إحالتھم�ا إل�ى 

 ) 2015القانون. (مسودة دستور الیمن الجدید 

 

)، 35مقارنة مع التشریعات التونسیة، نجد أن الدستور التونسي أكد حریة تكوین الجمعی�ات (الفص�ل وبال

وقام قانون تنظیم الجمعیات التونسي بالتفریق في السن، بین من یرید تأسیس منظمة مجتمع مدني، وب�ین 

)، وف�ي الثانی�ة ب�ـ 8 عاًم�ا (الفص�ل 16من یرید االنتماء ألي منظمة مجتمع مدني. ففي األولى ح�ددھا ب�ـ 

)، وھذه األعمار ھي أقل حتى من الحد األدنى لسن المشاركة السیاس�یة، والمتمثل�ة 17عاًما (الفصل  13

عاًما، وأقل من الح�د األدن�ى للفئ�ة العمری�ة للش�باب. وبالت�الي ف�إن التش�ریعات التونس�یة مل�ت عل�ى  18بـ 

ني والعضویة فیھ�ا. (دس�تور الجمھوری�ة التونس�یة إتاحة المجال للشباب في تأسیس منظمات المجتمع المد

 ) 2011؛ مرسوم تنظیم الجمعیات: تونس 2014
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النص�وص الموج�ودة ف�ي مس�ودة الدس�تور، والمعوق�ات أدن�اه  المصفوفةختاًما، بعد ھذه المقارنة، توضح 

 فیھا، والمعالجات، والنصوص البدیلة المقترحة. 

 
 النص البدیل المقترح المعالجة وقات التشریعیةالمع النص في مسودة الدستور الجدید

--- 

عدم وجود نص في 

مسودة الدستور یوضح 

 الفئة العمریة للشباب

إضافة مادة جدیدة إلى 

مسودة الدستور تُحدد 

 الفئة العمریة للشباب

(مادة جدیدة) تنص على أن (یُع�د ش�ابًا ك�ل 

مواطن بلغ الثامن�ة عش�رة م�ن عم�ره وم�ن 

 ).لم یبلغ األربعین

) المتعلقة بالشباب، والتي تنص 58المادة (

عل���ى أن (الش���باب ق����وة فاعل���ة ف���ي بن����اء 

ال��وطن، تكف��ل الدول��ة رع��ایتھم بم��ا یض��من 

تنمیة متكاملة وشاملة للشخص�یة ف�ي جمی�ع 

جوانبھ���ا الروحی���ة واألخالقی���ة والجس���دیة، 

وتمكینھم علمیًا ومھنیًا وسیاسیًا واقتصادیًا، 

ة، وض���مان وتوظی���ف طاق���اتھم ف���ي التنمی���

ف�ي  20مشاركتھم السیاسیة بما ال یقل عن 

 المئة في مختلف السلطات والھیئات).

عدم توضیح طبیعة 

مؤسسات وھیئات 

الدولة التي سیتم تمثیل 

الشباب فیھا، فھل ھي 

المؤسسات المنتخبة أم 

 المعینة أم االثنین معًا

إضافة عبارة "المنتخبة 

والمعینة" إلى نھایة 

ودة نص المادة في مس

 الدستور

) والمتعلق����ة بالش����باب، 58ن����ص الم����ادة (

والتي تنص على أن (الشباب قوة فاعلة في 

بن���اء ال���وطن، تكف���ل الدول���ة رع���ایتھم بم���ا 

یضمن تنمیة متكاملة وشاملة للشخصیة في 

جمی������ع جوانبھ������ا الروحی������ة واألخالقی������ة 

والجسدیة، وتمكینھم علمیًا ومھنیًا وسیاس�یًا 

ھم ف�ي التنمی�ة، واقتصادیًا، وتوظی�ف طاق�ات

وضمان مشاركتھم السیاسیة بما ال یقل عن 

ف����ي المئ�����ة ف����ي مختل�����ف الس�����لطات  20

 والھیئات المنتخبة والمعینة).

--- 

عدم توضیح الشروط 

الواجب توافرھا في 

 الناخبین

إضافة مادة جدیدة إلى 

مسودة الدستور تُحدد 

الشروط الواجب 

 توافرھا في الناخبین

أن (یُعّد ناخبًا ك�ل (مادة جدیدة) تنص على 

 18م��واطن یمن��ي الجنس��یة بل��غ م��ن العم��ر 

س���نة میالدی���ة كامل���ة وف���ق الش���روط الت���ي 

 یُحددھا قانون االنتخابات).

) المتعلق����ة بتك����وین مجل����س 141الم����ادة (

االتح���اد، والت���ي نص���ت عل���ى أن (یتك���ون 

عضًوا  12عضًوا،  84مجلس االتحاد من 

ام الحر لكل إقلیم، یتم انتخابھم باالقتراع الع

الس���ري المباش���ر المتس����اوي وفقً���ا لنظ����ام 

 القائمة النسبیة على مستوى اإلقلیم).

عدم توضیح طبیعة 

نظام القائمة النسبیة 

النتخاب مجلس 

االتحاد، ھل ھي قوائم 

 مغلقة أم مفتوحة

إضافة كلمة "المغلقة" 

إلى نص المادة في 

 مسودة الدستور

) والمتعلق����ة بتك����وین 141ن����ص الم����ادة (

االتح���اد، والت���ي نص���ت عل���ى أن مجل���س 

عض��ًوا،  84(یتك��ون مجل��س االتح��اد م��ن 

عض�����ًوا لك�����ل إقل�����یم، ی�����تم انتخ�����ابھم  12

ب����االقتراع الع����ام الح����ر الس����ري المباش����ر 

المتساوي وفقًا لنظام القائمة النسبیة المغلقة 

 على مستوى اإلقلیم).
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 النص البدیل المقترح المعالجة وقات التشریعیةالمع النص في مسودة الدستور الجدید
) المتعلق����ة بتك����وین مجل����س 230الم����ادة (

ن ن����واب اإلقل����یم، والت����ي نص����ت عل����ى أ

(مجلس نواب اإلقلیم ھو السلطة التشریعیة 

في اإلقلیم، ویتكون من ع�دد م�ن األعض�اء 

ینتخب��ون ب��االقتراع الع��ام  80ال یزی��د ع��ن 

الح���ر الس���ري المباش���ر والمتس���اوي، وفقً���ا 

لنظ��ام القائم��ة النس��بیة، وذل��ك بم��ا یض��من 

 التمثیل العادل للوالیات).

عدم توضیح طبیعة 

نظام القائمة النسبیة 

خاب مجلس نواب النت

اإلقلیم، ھل ھي قوائم 

 مغلقة أم مفتوحة

إضافة كلمة "المغلقة" 

إلى نص المادة في 

 مسودة الدستور

) والمتعلق����ة بتك����وین 230ن����ص الم����ادة (

مجلس نواب اإلقلیم، والتي نصت عل�ى أن 

(مجلس نواب اإلقلیم ھو السلطة التشریعیة 

في اإلقلیم، ویتكون من ع�دد م�ن األعض�اء 

ینتخب��ون ب��االقتراع الع��ام  80ع��ن ال یزی��د 

الح���ر الس���ري المباش���ر والمتس���اوي، وفقً���ا 

لنظ��ام القائم��ة النس��بیة المغلق��ة، وذل��ك بم��ا 

 یضمن التمثیل العادل للوالیات).

) المتعلق���ة بتمثی���ل الش���باب، 422الم���ادة (

والت����ي نص����ت عل����ى أن (ی����نص ق����انون 

االنتخاب��ات عل��ى ت��دابیر ت��ؤدي إل��ى تمثی��ل 

ي السلطة التش�ریعیة وفقً�ا المرأة والشباب ف

 ألحكام الدستور).

إحالة موضوع تمثیل 

الشباب في السلطة 

التشریعیة إلى قانون 

 االنتخابات

وضع مقترح لمادة یتم 

إدراجھا في قانون 

االنتخابات الجدید تكون 

ملزمة على األحزاب 

السیاسیة بضرورة 

في  20ضمان وصول 

المئة من الشباب إلى 

 المجالس المنتخبة

م��ادة مقترح��ة) تلت��زم األح��زاب السیاس��یة (

بترتی���ب قوائمھ����ا االنتخابی���ة بم����ا یض����من 

في المئة عل�ى األق�ل م�ن  20وصول نسبة 

الشباب إلى كّلٍ من: مجلس النواب، مجلس 

االتحاد، ومجلس ن�واب اإلقل�یم، والمج�الس 

المحلی����ة للوالی����ات والم����دیریات، ویك����ون 

ترتیب المرشحین والمرش�حات ف�ي الق�وائم 

نتخابیة كاآلتي: عل�ى ك�ل قائم�ة مرش�حة اال

أن تض���م م���ن ب���ین الخمس���ة األوائ���ل فیھ���ا 

مرش���ًحا أو مرش���حة عل���ى األق���ل ال یزی���د 

سنة، وأن تضم من بین ك�ل  40عمره عن 

خمس���ة مرش���حین تباًع���ا ف���ي بقی���ة القائم���ة 

 40مرشًحا أو مرشحة ال یزید عم�ره ع�ن 

س��نة، وال تقب��ل القائم��ة االنتخابی��ة الت��ي ال 

 ا الشرط.تحترم ھذ
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 النص البدیل المقترح المعالجة وقات التشریعیةالمع النص في مسودة الدستور الجدید
) والمتعلقة بالش�روط الواج�ب 202المادة (

توافرھ���ا ف���ي المرش���حین لت���ولي منص���ب 

 وزیر، والمتمثلة في:

أن یك��ون یمنیً��ا، كام��ل األھلی��ة متمتعً��ا  .أ 

 بكامل حقوقھ المدنیة والسیاسیة.

أن یك������ون مش������ھوًدا ل������ھ بالكف������اءة  .ب 

 والنزاھة.

أال یكون قد صدر ضده حك�م قض�ائي  .ج 

مان���ة أو ب���ات ف���ي جریم���ة مخل���ة باأل

الش��رف أو جریم��ة م��ن ج��رائم الفس��اد 

 ما لم یكن قد ُرد لھ اعتباره.

أال یك����ون ف����ي الخدم����ة الفعلی����ة ف����ي  .د 

المؤسس����ة المس����لحة أو الش����رطة أو 

 المخابرات العامة.

عدم توضیح شرط 

السن في الشروط 

الواجب توافرھا في 

المرشحین لتولي 

 منصب وزیر

إضافة شرط "السن" 

إلى نص المادة في 

 ة الدستورمسود

) والمتعلق���ة بالش���روط 202ن���ص الم���ادة (

الواج���ب توافرھ���ا ف���ي المرش���حین لت���ولي 

 منصب وزیر، والمتمثلة في:

أن یكون یمنیًا، كامل األھلی�ة متمتعً�ا  .أ 

 بجمیع حقوقھ المدنیة والسیاسیة.

 عاًما. 30أال یقل عمره عن  .ب 

أن یك�����ون مش�����ھوًدا ل�����ھ بالكف�����اءة  .ج 

 والنزاھة.

م أال یك����ون ق����د ص����در ض����ده حك���� .د 

قض����ائي ب����ات ف����ي جریم����ة مخل����ة 

باألمان��ة أو الش��رف أو جریم��ة م��ن 

ج��رائم الفس��اد م��ا ل��م یك��ن ق��د ُرد ل��ھ 

 اعتباره.

أال یك���ون ف���ي الخدم���ة الفعلی���ة ف���ي  .ه 

المؤسس���ة المس���لحة أو الش���رطة أو 

 المخابرات العامة.

) والمتعلقة 13) من المادة (4نص الفقرة (

بحری��ة تأس��یس األح��زاب السیاس��یة، والت��ي 

لى أن (تراع�ي األح�زاب السیاس�یة تنص ع

 تمثیل الشباب في ھیئاتھا القیادیة).

عدم توضیح نسبة 

تمثیل الشباب في 

الھیئات القیادیة 

 لألحزاب السیاسیة

إضافة نسبة تمثیل 

الشباب في الھیئات 

القیادیة لألحزاب 

 السیاسیة

) والمتعلقة 13) من المادة (4نص الفقرة (

یة، والت��ي بحری��ة تأس��یس األح��زاب السیاس��

تنص على أن (تراع�ي األح�زاب السیاس�یة 

تمثیل الشباب ف�ي ھیئاتھ�ا القیادی�ة، وبنس�بة 

 في المئة). 20ال تقل عن 
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   خاتمةال
دور التشریعات والسیاسات الحكومی�ة ف�ي الجمھوری�ة  ، نالحظ أنّ محوَري الدراسةمن خالل ما جاء في 

 ، كان دوًرا مؤثًرا بشكٍل كبیر، وذلك على النحو اآلتي: وما بعدھا 2011الیمنیة خالل الفترة قبل العام 

 

، نجد أن التشریعات الناف�ذة والسیاس�ات الحكومی�ة ف�ي الجمھوری�ة الیمنی�ة، 2011خالل الفترة قبل العام 

بالنس�بة إل�ى التش�ریعات الناف�ذة، الشباب في الحی�اة السیاس�یة.  كان لھا دوٌر سلبي، إذ حالت دون مشاركة

الس��ن ك��ان المع��وق الرئیس��ي ف��ي مش��اركة الش��باب ف��ي الحی��اة السیاس��یة، إذ ح��دد الدس��تور نج��د أن ش��رط 

والقوانین ذات العالقة بالمشاركة السیاسیة الفئة العمریة للترشح والتعیین أعلى من الفئة العمریة للش�باب 

أعل�ى  ) سنة، باستثناء الحق في االنتخ�اب، وم�ا دون ذل�ك، ك�ان ش�رط الس�ن24 -18والمحصورة بین (

 من الفئة العمریة للشباب. 

 

أما بالنسبة إلى السیاسات الحكومیة، فمثّلت برامج الحكومات الیمنیة المتعاقب�ة والخط�ط واإلس�تراتیجیات 

الت��ي أع��دتھا تل��ك الحكوم��ات، عائقً��ا أم��ام تمك��ین الش��باب ف��ي المج��ال السیاس��ي، إذ ل��م تجع��ل م��ن إش��راك 

س�بة إلیھ�ا، ب�ل اعتب�رت أن الجوان�ب الریاض�یة والثقافی�ة ھ�ي ك�ل م�ا الشباب في الحیاة السیاسیة ھدفًا بالن

یحتاج��ھ الش��باب، متجاھل��ةً الجوان��ب األخ��رى. أم��ا الجوان��ب السیاس��یة لفئ��ة الش��باب، فل��یس لھ��ا مك��ان ف��ي 

 التوجھات الحكومیة، باستثناء إشارات ھنا وھناك لم تجد طریقھا على أرض الواقع. 

 

، فنج��د أن التش�ریعات الجدی��دة ممثل��ةً بمس��ودة دس��تور ال��یمن الجدی��د، 2011أم�ا ف��ي الفت��رة م��ا بع��د الع��ام 

وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي سیتم تحویلھا إلى أحكام ونص�وص ف�ي الق�وانین الجدی�دة 

بعد إقرار الدس�تور، باإلض�افة إل�ى السیاس�ات الحكومی�ة الھادف�ة إل�ى إش�راك الش�باب، ق�د یك�ون لھ�ا دور 

 ان إشراك الشباب في الحیاة السیاسیة وتمكینھم من الوصول إلى مواقع صنع القرار. إیجابي لضم

 

ختاًم��ا، وم��ن ب��اب التوص��یات، وحفاًظ��ا عل��ى م��ا تحق��ق للش��باب الیمن��ي م��ن مكاس��ب ف��ي طری��ق تعزی��ز 

مشاركتھم في الحیاة السیاسیة، وفي الوصول إلى مواقع صنع القرار، وبعد مرحلة الصراع ال�ذي تعیش�ھ 

، یجب أن یكون أي حوار بین القوى السیاسیة إلنھاء الصراع 2015كانون الثاني/ ینایر  21د منذ البال

س���قفھ ومرجعیت���ھ مخرج���ات م���ؤتمر الح���وار ال���وطني، وال���ذي توافق���ت علیھ���ا جمی���ع الق���وى السیاس���یة 

 واالجتماعیة والتي تحول بعًضا منھا إلى نصوص في مسودة دستور الیمن الجدید. 
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  یةملحوظات ختام
 

ھ�ي القائم�ة الت�ي اعتم�دھا رئ�یس الجمھوری�ة، والھ�دف منھ�ا الح�رص عل�ى تحقی�ق ) قائمة ال�رئیس: 1(

الت�وازن وتمثی�ل فئ��ات ق�د ال تك��ون ممثل�ة ف��ي ق�وائم المكون�ات األخ��رى، وض�ّمت القائم��ة: قی�ادات قبلی��ة، 

زحین، ومغت��ربین، وعلم��اء، والفئ��ات المھمش��ة، وأحزابً��ا سیاس��یة جدی��دة، ورج��ال أعم��ال، وفن��انین، ون��ا

 وذوي االحتیاجات الخاصة، وغیرھم. 

 

، وھ�ي أكث�ر 1925ھي مؤسسة غیر حكومیة تأسستي ال عام  ) مؤسسة فریدریش إیبرت األلمانیة:2(

المؤسسات السیاسیة عراقةً في ألمانیا، مرتبطة بمبادىء الحزب الدیموقراطي االجتماعي ولكنھ�ا مس�تقلة 

كت�ب منتش��رة ف�ي جمی��ع أنح�اء الع��الم. وف�ي منطق��ة الش�رق األوس��ط م 100عن�ھ. وتتك�ون م��ن أكث�ر م��ن 

وش�مال إفریقی�ا تتك�ون المؤسس�ة م�ن ش�بكة م�ن المكات�ب موزع�ة عل�ى أح�د عش�ر بل�ًدا، م�ن بینھ�ا مكت��ب 

 .1999، وتم إنشاء المكتب رسمیًا في العام 1997المؤسسة في الیمن، والذي بدأ نشاطھ في العام 
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