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جهدا  وأكد وزير العمل واالصالح االداري بحر ادريس ابو قردة لدي مخاطبته الورشة ان الوزارة لن تألوا

  . في دعم وانفاذ مشاريع تشغيل الشباب وستظل سندا للجهاز حتي ينعم الشباب بفرص عمل كريمة
  

واضاف ان الوزارة تعول علي نشر ثقافة العمل الحر داعيا الي اهمية رعاية الموهوبين والمبدعين وتطوير 
ريع منتجة لصالح الخريجين اعمالهم مشيرا الي اهمية تنسيق الجهود من اجل تطوير االعمال وتوفير مشا

  .مشيدا بالجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتشغيل الخريجين في دعم ورعاية الخريجين وتوفير مشاريع لهم
  

وقال إن الورشة تعتبر نوعية ومهمة وتضم مؤسسات فعالة من اجل االسهام في دفع العمل ومشاريع تشغيل 
  . الخريجين

  
العوا اهم مجاالت التعاون الفني التي تقدمها ادارة التكنولوجيا من اجل التنمية من جانبه إبان الدكتور نورا 

باالسكوا حيث انها تدعم الدول االعضاء في مجاالت وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة 
الحكومة  بالتكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت وتعزيز وتمكين بيئة التكنولوجيا والمعلومات وتطوير خدمات

  . االلكترونية والعمل علي تشبيك الجهات ذات العالقة بالمعلومات بجانب تطوير االطر التشريعية والقانونية
  

االستاذ بخيت الهادي أحمد االمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين أكد أهمية التشبيك والتنسيق بين 
لعمل والعيش الكريم للخريجين ودعم ورعاية الجهات ذات الصلة لدعم عمل الجهاز في توفير فرص ا

مشاريعهم ومبادراتهم وليكون للجهاز دور حقيقي في دعم االقتصاد الكلي للبالد مشيرا الي جهود الجهاز في 
التمويل االصغر والمشروعات ذات المردود االقتصادي وعمله علي نشر ثقافة العمل الحر وتمويل 

ب الخريجين مهارات وتخصصات جديدة ورفع قدراتهم لدخول السوق المشروعات الصغيرة اضافة الي اكسا
الحر وان يكون الجهاز مرجعا للمعلومات وريادة االعمال مع استخدام التطبيقات والنظم الحديثة لخدمة 

  . عمالء الجهاز
  

علي تطوير وقال االستاذ عارف عبدالقادر رئيس اللجنة الفنية لحاضنة المقرن التكنولوجية إن الحاضنة تعمل 
خطط العمل التي تتناسب مع المشروعات وتطوير المهارات الفردية وتقديم االستشارات الفنية والقانونية 

واالدارية والتسويقية بجانب المساعدة في الحصول علي التمويل ومصادر الدعم وتوفير البيئة المناسبة للعمل 
 وتقديم خدمات االنترنت .

  


