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أشاد محافظ عدن، األستاذ أحمد لملس، بجھود مؤسسة "تمدین شباب"، لتفعیل الشراكة بین منظمات المجتمع
المدني والحكومة والسلطات المحلیة والقطاع الخاص من أجل تحقیق التعافي االقتصادي، وإعادة تأھیل الخدمات

األساسیة، وتحسین المستوى المعیشي للمواطنین. 

 

 

جاء ذلك خالل لقائھ الیوم األحد، في مكتبھ رئیس المؤسسة منسق مبادرتي التوطین والتعافي االقتصادي، األستاذ
حسین السھیلي، الذي قدم عرضاً للمبادرتین، وأوضح أھدافھما في رفع كفاءة االستجابة اإلنسانیة في الیمن، واعتماد

مقاربة شاملة وتخطیط تشاركي لتحریك عجلة النمو االقتصادي، مع تعزیز استدامة التدخالت، بما في ذلك خلق
فرص العمل ودعم القطاعات االنتاجیة االستراتیجیة.

 

 

وأبدى المحافظ في اللقاء، استعداد السلطة المحلیة، لتقدیم كافة أوجھ الدعم لمنظمات المجتمع المدني بما یمّكنھا من
تحقیق أھداف المبادرتین، وتنفیذ برامجھا وأنشطتھا في المجاالت اإلنسانیة والتنمویة على أكمل وجھ.

 

 

وأكد المحافظ لملس أن السلطة المحلیة تضع في مقدمة برنامجھا وخطتھا الحالیة تحقیق التعافي االقتصادي، والعمل
على تنمیة الموارد المتاحة، واالستغالل األمثل لإلیرادات، إلى جانب معالجة التحدیات في توفیر الخدمات العامة،

بالتوازي مع تعزیز األمن واالستقرار، لتستعید عدن مكانتھا في جذب االستثمارات وصناعة التنمیة. 

 

 

Unknown authorاألحد, 20 مارس, 2022

السھیلي یبحث مع محافظ عدن تفعیل الشراكة بین منظمات
المجتمع المدني والسلطة المحلیة



3/20/22, 4:19 PM السھیلي یبحث مع محافظ عدن تفعیل الشراكة بین منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلیة - مؤسسة تمدین شباب

https://tamdeen-ye.org/media/491 2/2

من جانبھ أشاد األستاذ حسین السھیلي بالجھود التي یبذلھا المحافظ لملس في تطبیع األوضاع، ووضع الحلول للكثیر
من المشكالت التي تواجھ عدن ومواطنیھا، وفي مقدمتھا خدمات الكھرباء والمیاه والصحة والتعلیم. 

 

وأكد السھیلي ِحرص منظمات المجتمع المدني على خلق شراكة مع السلطة المحلیة لمساعدتھا في التغلب على
المشكالت الخدمیة، والتكامل معھا في التخطیط والتنسیق لتوجیھ أكبر قدر من المساعدات اإلنسانیة نحو برامج
التنمیة والمشاریع المستدامة، وإعداد أجندة عمل مشتركة لبناء قدرات المؤسسات العامة، والنھوض بالقطاعات

اإلنتاجیة، وتحقیق االستقرار االقتصادي المنشود.

 

 

حضر اللقاء مدیر برنامج التمكین االقتصادي في المؤسسة، األستاذ نشوان القباطي، ومسؤول العالقات العامة،
الدكتورة نادین عبدالقادر، ومستشار المؤسسة األستاذ أحمد سویدي.
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