
دمة المدنٮ'ة والتأمٮ'نات - مؤسسة تمدٮ'ن شٮ#اب20:22 15/03/22 عدن: رئٮ'س مؤسسة تمدٮ'ن شٮ#اب ٮ'لتڡ@ى< وزير الح9

Page 1 sur 4https://tamdeen-ye.org/media/487

Enاتصل بنا الوظائف المناقصات8000313

أخبار وأنشطة-المركز االعالمي-

الثالثاء, 15 مارس, 2022

المدنيةالخدمةوزيريلتقيشبابتمدينمؤسسةرئيسعدن:        

والتأمينات

والتعافي اإلنساني  العمل  توطين  مبادرتي  منسق  شباب،  تمدين  مؤسسة  رئيس  أكد 
التعافي تحقيق  في  المدنية  الخدمة  دور  على  السهيلي،  حسين  األستاذ/  االقتصادي، 

والتنمية والنهوض بالمجتمع.
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الدكتور/عبدالناصر والتأمينات،  المدنية  الخدمة  بوزير  عدن  في  اليوم  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
المجتمع منظمات  رؤية  لتنسيق  المؤسسة  مبادرة  معه  ناقش  والذي  الوالي،  أحمد 
اإلداري اإلصالح  وأهمية  االقتصادي،  التعافي  بشأن  الخاص  والقطاع  والحكومة  المدني 

وتوفير الفقر  من  والحد  االقتصادية  القضايا  معالجة  في  العامة  للوظيفة  االعتبار  وإعادة 
فرص العمل.

 
المجتمع واستعداد  المدنية  الخدمة  تواجهها  التي  التحديات  حجم  إدراك  السهيلي  وأوضح 

معالجة إلى  الهادفة  وبرامجها  االستراتيجية،  خطتها  تنفيذ  في  الوزارة  لمساعدة  المدني 

االحتياجات تقييم  خالل  من  الوظيفي،  االزدواج  وإنهاء  المتراكمة  الوظيفية  االختالالت 

وتوفير التدريب وبناء القدرات المؤسسية، بما يساعد على تعزيز نظم اإلدارة والمساءلة
والشفافية في القطاع العام.

 
المدني المجتمع  منظمات  بأن  وأكد  شباب  تمدين  مؤسسة  بمساعي  الوزير  رحب  بدوره 
عمل فرص  وإيجاد  والبطالة  الفقر  قضايا  معالجة  في  للحكومة  شركاء  الخاص  والقطاع 

للشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

 
ومكافحة البشرية  الموارد  تحسين  إجراءات  في  مستمرة  المدنية  الخدمة  بأن  وأكد 
وفق والكريم  اآلمن  التقاعد  إلى  واإلحالة  الوظيفي،  والتضخم  االزدواج  في  االختالالت 

قواعد االستحقاق القانوني.
 

القباطي، نشوان  األستاذ/  المؤسسة،  في  االقتصادي  التمكين  برنامج  مدير  اللقاء  حضر 

العامة العالقات  ومسؤول  الوحش،  سعيد  أحمد  المهندس/  المؤسسة  ومستشار 

الدكتورة/ نادين عبدالقادر.

مشاركة الصفحة:

وأنشطةأخبارفيالمزيد   
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اإلثنين, 14 مارس,
2022

السهيلي يبحث

مع مدير عام
التخطيط والتعاون

الدولي بعدن

تنسيق االستجابة

اإلنسانية

اإلثنين, 14 مارس,
2022

لتمكين الشباب...
شراكة بين

مؤسسة تمدين

وصندوق تنمية

المهارات 

األحد, 13 مارس,
2022

عدن: السهيلي
يبحث مع الوزير

السقطري

الشراكة بين

الحكومة

ومنظمات

المجتمع المدني 

وأنشطةأخبارفيالمزيد   

البريديةالقائمة 
اشتراك@ البريد اإللكتروني
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مؤسسة تمدين

شباب

مؤسسة تمدين شباب،

مؤسسة مجتمع مدني غير

حكومية وغير ربحية، بدأت
أنشطتها كمبادرة شبابية في

العام 2011، وبعد سلسلة
من األنشطة المجتمعية،

تأسست رسميًا في الخامس

والعشرين من مارس 2013

بتصريح رقم (378) صادر عن

وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل في اليمن، وفقًا
للقانون رقم (1) لسنة

2001م

من نحن
شركائنا

فروع

المؤسسة

اتصل بنا

© مؤسسة تمدين شباب -
جميع الحقوق محفوظة 2022

بالتفورم برمجة وتطوير 
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