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األحد, 13 مارس, 2022
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التقى رئيس مؤسسة تمدين شباب، منسق مبادرتي توطين العمل اإلنساني والتعافي
االقتصادي، األستاذ/ حسين السهيلي، اليوم في عدن بوزير الزراعة والري والثروة السمكية،
اللواء سالم عبدالله السقطري، وناقش معه آليات التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع

المدني والوزارة للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي. 
 

وفي اللقاء أوضح السهيلي بأن أزمة األمن الغذائي والوضع اإلنساني، وتدهور الحالة
المعيشية للسكان، تستوجب الوقوف أمامها بجدية، وتحتم الشراكة بين الحكومة والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتعافي القطاعات اإلنتاجية، والتوافق على برنامج عمل
لتقييم االحتياجات، وتحديد األولويات، وحشد الموارد إلعادة تأهيل البنية التحتية للمنشآت
الزراعية والسمكية، والتوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمزارعين والصيادين،

إلى جانب تطوير سالسل القيمة للمنتجات المحلية.
 

من جانبه عبر معالي الوزير عن سعادته بالدور الذي تقوم به مؤسسة تمدين شباب للتنسيق
والتكامل بين المنظمات المحلية والحكومة من أجل التعافي االقتصادي والربط بين العمل
اإلنساني والتنموي، مؤكدًا تقديم كافة التسهيالت للخروج بخطة عمل وشراكة بناءة للتغلب
على التحديات في قطاعات الزراعة والري واألسماك، والمساهمة في التنمية االقتصادية

وخلق فرص عمل، والتخفيف من الفقر.
 

حضر اللقاء، نائب المدير التنفيذي لصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي الدكتور/ مساعد
القطيبي، والمستشار الفني للوزير المهندس أحمد سعيد الوحش، ومدير برنامج التمكين
االقتصادي في مؤسسة تمدين شباب األستاذ/ نشوان القباطي، واألستاذ/ صدام حدن من

مؤسسة نظراء لإلغاثة والتنمية.

مشاركة الصفحة:

وأنشطةأخبارفيالمزيد   
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األحد, 13 مارس, 2022

لتمكين الشباب... شراكة بين مؤسسة
تمدين وصندوق تنمية المهارات 

الخميس, 10 مارس, 2022

شراكة بين تمدين وريادة لتمكين الشباب

االربعاء, 09 مارس, 2022

تمدين شباب تبحث مع الصندوق االجتماعي
للتنمية ُسبل تعزيز التعاون مع منظمات

المجتمع المدني 

البريديةالقائمة 
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اشتراك@ البريد اإللكتروني

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
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