
 ماجد عبدالحميد
أفرغت الخميس الماضي ناقلة البضائع األمريكية المستأجرة »كابتن ستيفن بينيت« 

حمولتها المكونة من 7,300 طن متري من القمح في ميناء الحديدة في اليمن..
وتعد هذه الشحنة هي األخيرة من معونة القمح المقدمة من مكتب الغذاء من أجل السالم 
التابع للحكومة األمريكية لصالح برنامج األغذية العالمي من أصل 21,800 طن وهو إجمالي 

المعونة األمريكية المقدمة للبرنامج..
وسيقوم البرنامج خالل االيام القليلة القادمة بتوزيع هذه المعونة ضمن الحصص الغذائية 
التي يقدمها لنحو 2.8 مليون شخص في اليمن الذين يعانون انعدام األمن الغذائي الحاد والذين 
يساعدهم البرنامج في إطار شبكة األمان الطارئة في عام 2014م، وهم األشخاص الذين 
يكافحون من أجل شراء أو إنتاج ما يكفي من الغذاء للتمتع بحياة صحية بشكل يومي.وبحسب 
القائمين على برنامج االغذية العالمي في اليمن فإن الواليات المتحدة هي إحدى الجهات المانحة 
الرئيسية ألنشطة البرنامج في اليمن. وقالوا : إن الواليات المتحدة قدمت العام الماضي معونة 
غذائية للبرنامج تزيد قيمتها على 68.5 مليون دوالر، أي ما يكفي إلطعام أكثر من 3 ماليين 

شخص من الجوعى في اليمن لمدة ستة أشهر..

تلقت صحيفة »الميثاق« مناشدة من عدد 
من التجار بمدينة الشيخ عثمان موجهة إلى 
وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب لضبط 
المسلحين الذين أقدموا على قتل اثنين من اوالد الحزيزي 

بعدن.

وجاء في الشكوى :
والصناعية  التجارية  الغرفة  الشكوى  وطالبت 
بمدينة عدن بالتحرك لحماية اعضائها من التجار داخل 
المحافظة الذين اصبحت حياتهم مهددة ويعيشون 

تحت االبتزاز المالي من قبل عصابة مسلحة.

كما طالبت وزي��ر الداخلية ال��ل��واء عبده حسين 
الترب التوجيه بضبط الجناة الفارين والمتخفين داخل 
المحافظة، ولما يشكل وجودهم دون ضبط تهديدا 
لحياة الكثير من الناس وتهديدا لالمن واالستقرار 

بالمحافظة .

تجار الشيخ عثمان يناشدون وزير الداخلية
اقتصاد
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> أخطر وابشع أنواع الفساد هو ذلك الفساد 
المدمر للشباب والمعطل إلبداعاتهم والذي 
يفرض سياسة تجهيل عليهم ويحول دون 

تأهيلهم وتدريبهم عبر كل السبل..
المؤامرة على اليمن تتضح ليس من خالل دعم 
العنف والفوضى وإث��ارة النعرات المذهبية 
والمناطقية، بل ومن اغتيال جيل بالكامل ليس 
بالقتل وإنما بتعطيل كل قدراته وامكاناته 

وإبداعاته..
ال عجب ان نرى اليوم كل الطرق أمام شباب 
 
ّ
غلقت.. ول��م يعد أم��ام اغلبهم إال

ُ
اليمن أ

الجلوس ف��ي ال��ش��وارع أو الهجرة للعمل 
كطباخين أو رعاة ابقار أو اغنام أو إبل ومن 
ال يستطيعون الهجرة يجبرون لإللتحاق مع 

القاعدة أو المليشيات المسلحة..
»الميثاق« تضع أمام الرأي العام وهيئة مكافحة 
الفساد تقريرًا رسميًا يكشف ابشع صور 
الفساد في »صندوق تنمية المهارات« حيث 

يظهر حقيقة الكارثة..
طبعًا البد من التوضيح انه في عام 1995م 
تم انشاء الصندوق بقانون رقم )15( نتيجة 
لمتطلبات هيئة التنمية الدولية التي اشترطت 
تقديم القروض لليمن بتطوير البنية التحتية 
للتعليم الفني والمهني.. بهدف ضمان استقرار 
موارد مالية مستقلة من مصادر مختلفة من 
بينها اصحاب العمل، لتخفيف العبء على 
الموازنة العامة، وكذلك لتطوير الشراكة بين 
الدولة واصحاب العمل في تحسين وتمويل 
السياسات العامة للتعليم الفني والمهني 
وتنمية قدرات العمالة المطلوبة لسوق العمل.

المهم.. فرض القانون ان تخصص موازنة يصل 
مقدارها إلى 50% من االي��رادات السنوية 
للصندوق لدعم المعاهد التقنية والمهنية 

وت��ج��ه��ي��زات وم��ن��اه��ج 
ومدربين..

لكن ما الذي حصل.. فقد 
ذك���رت لجنة كلفت من 
وزي��ر التعليم الفني في 
تقرير »دراسة تحليلية 
لالخفاقات واالختالالت في 
صندوق تنمية المهارات 

في ضوء نتائج تقرير جهاز الرقابة للعام المالي 
2012م وموقف رد ادارة الصندوق..«.

ذكرت اللجنة ان أبرز المالحظات التي وردت 
في تقرير جهاز الرقابة لعام 2012م ان 
الصندوق ال��ذي يفترض ان يقوم بتنمية 
المهارات للشباب ذهب الستغالل المليارات 
الستثمارها في ودائ��ع مصرفية وم��ن ذلك 
مبلغ )5.849.041.867( خمسة مليارات 
وثمانمائة وتسعة وأربعون 
مليونًا وواح��د وأربعون ألف 
وثمانمائة وسبعة وستون 
.. يعني اي���داع هذه 

ً
ري����اال

األم�����وال ب��ح��ث��ًا ع��ن أرب���اح 
شخصية في أذون الخزانة 
وحرمان الشباب من التأهيل 
وال���ت���دري���ب.. ل��ي��س ه��ذا 
فحسب بل لقد قام مسؤولو الصندوق بشراء 
مبنى للصندوق بمبلغ )442.980.307( 

بالمخالفة لقانون المناقصات..
وعدد التقرير احدى عشرة مخالفة تكشف 
ل��ع��ام والتعمد في  ا للمال  النهب  بشاعة 
ح��رم��ان الشباب م��ن التأهيل وال��ت��دري��ب، 
وع��دم التزام الصندوق في تقديم الدعم 
السنوي للمعاهد المهنية التابعة للوزارة 
بمقدار 10% من االيرادات السنوية حسب 
القانون.. إضافة إلى حرمان خزينة الصندوق 
من موارد مستحقة ذكر منها تقرير جهاز 
الرقابة )3.175.221.591( على الوحدات 
االقتصادية للدولة ول��م يتخذ الصندوق 

اإلجراءات الكفيلة لتحصيلها..
واألس��وأ من كل ذلك ان التقرير يكشف ان 
80% من اصحاب العمل في العاصمة وجميع 
العاملين لديهم غير مستفيدين من خدمات 

الصندوق.

التقرير يكشف ان المبلغ الذي لم يتحصله 
الصندوق كان يمكن ان يؤهل 40 ألف عامل 
إلى سوق العمل خالل عام 2012م.. حيث إن 
عدد اصحاب العمل الذين التزموا بتسديد 
مساهماتهم )2262( فقط فيما يصل عدد 

اصحاب العمل الخاضعين 
لقانون الصندوق في أمانة 
العاصمة إلى )11209( 
ين  د لمسد ا ن  أ بمعنى 

20% فقط.
ه��ذا االه��م��ال والفساد 
أل��ح��ق ض���ررًا بالمعاهد 
ال��م��ه��ن��ي��ة وال��ت��اب��ع��ة 

للوزارة..
ولقد أورد جهاز الرقابة 25 مالحظة على 
عمليات االنفاق على التدريب، ومنها افتقاد 

الصندوق لخطط تدريب وال يملك قواعد 
بيانات عن سوق العمل وال يعمل على تحديد 
االحتياجات التدريبية وتقييم المتدربين من 

الشباب..
وي��ورد التقرير ان الصندوق ص��رف مقابل 
752( مليونًا  نفقات التدريب أكثر من )
من اجمالي مخصص الموازنة لهذا الغرض 
والبالغة أكثر من مليارين و200 مليون، أي 
بنسبة انفاق 38% ما يشير إلى عدم قيامه 
بتحقيق األهداف المرجوة منه حيث ان الوفر 

البالغ 62% ال يمثل انجازًا  للصندوق.
وفيما يتعلق بالمخالفات في مجال الموازنة 
ونفقات التشغيل فيظهر التقرير وفقًا للجهاز 
المركزي انه تم صرف بالتجاوز عن الموازنة 
مبلغ أكثر من )174( مليونًا، إضافة إلى أن 
هناك موازنتين للصندوق واحدة يتم اقرارها 
عبر مجلس اإلدارة واخرى عبر الموازنة العامة 
للدولة، وفوق ذلك هناك اهدار للمال العام 
مثل صرف )70( مليونًا مكافآت واكراميات، 
وتنقالت بمبلغ )20( مليونًا ومساعدات بمبلغ 

)25( مليونًا وغيرها.
خالصة:

هذا الصندوق لم يقم بأي دور يذكر لمكافحة 
البطالة في أوساط الشباب، كما لم تستفد 
العمالة اليمنية الباحثة عن عمل فائدة تذكر 
من خدمات الصندوق التي يجب عليه تقديمها 
يتمكن  ل��م  كما  وتدريبها ومساعدتها، 
وبحسب توصيات جهاز الرقابة الصندوق من 
تقديم أية فائدة من دور الصندوق.. أي أن 

هناك 21 استنتاجًا لفشل أداء الصندوق..
هذا وقد خلص التقرير بناًء على تقارير جهاز 
الرقابة إلى عدد من التوصيات ومنها إحالة 
قضية شراء المبنى واألرض 
إلى نيابة األموال العامة، إقالة 
مدير عام الصندوق واالعالن 
للمنافسة على شغل الوظيفة 

وفقًا لنصوص القانون..
إض���اف���ة إل����ى غ��ي��ره��ا من 
التوصيات التي تهدف إلى 
تصويب وتصحيح التجاوزات 
التي أورده��ا جهاز الرقابة ومنها مراجعة 

وتقييم أداء مجلس اإلدارة.

فساد »صندوق تنمية المهارات« اغتيال للشباب

❞ 40 الف شاب 
حرموا من التدريب 

في أمانة العاصمة

❞ ادارة الصندوق 
تستثمر مليارات 

التأهيل في أذون الخزانة

مساعدة 2 مليون يمني يعانون 
من انعدام األمن الغذائي..

هدر لعتاولة الفساد باسم الشباب
ُ

مليارات ت

د.القربي يرأس وفد بالدنا
35 دولة تشارك في اجتماع »أصدقاء اليمن« بلندن

صنعاء- »الميثاق«
قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي 
فة تتواصل في صنعاء 

ّ
إن تحضيرات مكث

والرياض ولندن النعقاد االجتماع الوزاري 
السابع لمجموعة أصدقاء اليمن بالعاصمة 
29 أبريل الجاري  البريطانية لندن في 

بمشاركة وفود من 35 دولة.
وأعلن القربي أن��ه سيرأس وف��د اليمن 
إلى االجتماع، وأن الوفد اليمني سيقدم إلى 
االجتماع عدة أوراق وتقارير تتناول في 
الجانب السياسي ما تحقق في اليمن خالل 
المرحلة االنتقالية، واختتام مؤتمر الحوار 
الشامل، وتشكيل لجنة صياغة  الوطني 
الدستور، إضافة إل��ى تقرير عن األوض��اع 
االقتصادية والتحديات التي تواجه اليمن 
ودور األشقاء واألصدقاء في تقديم الدعم 
والمساندة لليمن في هذه المرحلة الهامة. 
إضافة إلى تقرير عن الجوانب األمنية والجهود 

المبذولة لمكافحة اإلرهاب.
وبّين وزير الخارجية أن االجتماع سيقر 
ع��ددًا من ال��ق��رارات، التي سيتم طرحها 
في االجتماع ال��وزاري لمانحي اليمن المقّرر 
انعقاده في نيويورك بالتزامن مع انعقاد 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة نهاية 

العام الجاري.

وأشار القربي إلى أن اليمن تتطلع إلى مؤتمر 
المانحين وأصدقاء اليمن ألن يكونا محطة 
 
ً
جديدة تؤكد وقوف المجتمع الدولي، ممثال
في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات 
والصناديق والمؤسسات اإلقليمية والدولية 
بجانبها، ودعم الجهود الجارية الستكمال 
وتعزيز  لية،  االنتقا السياسية  لعملية  ا
النجاحات المحققة، وتنفيذ مخرجات الحوار 

الوطني الشامل بما ي��ؤدي إلى وضع أسس 
اليمن االتحادي الجديد القائم على الحكم 

الرشيد واالنفتاح المقتدر على العالم.
وأفاد أن الحكومة اليمنية ممثلة في وزارتي 
الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، تبذل 
فة، 

ّ
حاليًا جهودًا كبيرة، وتجري اتصاالت مكث

مع األطراف اإلقليمية والدولية المشاركة 
في االجتماعين بهدف ضمان نجاحهما 

وخروجهما بالنتائج المرجوة.
مشيرًا إلى أن اليمن تأمل أن يؤدي اجتماع 
لندن إلى التسريع بالتعهدات المعلنة في 
اجتماعي المانحين وأصدقاء اليمن المنعقدان 
في 2012 بالرياض ونيويورك والبالغة 8 
مليارات دوالر، وأن يتوصل االجتماع إلى 
قرارات ملموسة لتقديم المزيد من الدعم 
االنتقالية  المرحلة  لجهود تنفيذ مهام 
الحالية، وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، 
بما في ذلك المساهمة في تحمل التكاليف 
الكبيرة لمعالجة قضايا الموظفين المدنيين 
والعسكريين المسّرحين، وقضايا األراضي 
في المحافظات الجنوبية، وإع��ادة اإلعمار 
في المناطق المتضررة من أح��داث العنف 
والتخريب التي شهدتها أنحاء عدة من البالد 

في السنوات الماضية.


