
 خالل جلسة نقاش بين عدد من المسؤولين، وشبان خريجين عاطلين عن العمل

عالج للبطالة..التخصصات المهنية والتقنية والفنية  
   

إيهاب الريماوي  - وفا 2018-8-12رام هللا 
 

، حيث يذكل %55أعيخ بيان لمجياز السخكدي لإلحراء بأن معجل البظالة بيؽ صفؾف الخخيجيؽ تجاوز الـ
 .ألف في مجتسعشا 400تعجاد الذباب مميؾن و

  

خالل جمدة نقاش بيؽ عجد مؽ السدؤوليؽ، وشبان خخيجيؽ عاطميؽ عؽ العسل في " الرادم"الخقؼ الحي وصف بـ
 .مشتجى شارك الذبابي بسجيشة رام هللا

 

مؽ االنذظة االقترادية في فمدظيؽ، األمخ الحي يحج مؽ التشسية % 70ويذكل مجال قظاع الخجمات 
عال عؾض، التي  السخكدي لالحراء الفمدظيشيجياز اللة، وفق رئيدة االقترادية، وبالتالي يخفع معجالت البظا

شجدت عمى ضخورة التؾجو نحؾ االستثسار في القظاعات ذات الظابع االنتاجي، مثل قظاع الرشاعة والدراعة، 
 .وتكشؾلؾجيا السعمؾمات والدياحة

 
ع غدة، وبيؽ مخاكد الؾاقع الفمدظيشي يذيخ إلى وجؾد فجؾات كبيخة في البظالة بيؽ الزفة وقظا: "وتزيف عؾض

السجن والتجسعات السحاذية لمسجن مثل األرياف ومخيسات الالجئيؽ، كسا أن ىشاك ىجخة داخمية لسخاكد السجن 
 ".والحي أدى إلى خمل في االقتراد بدبب التخكيد عمى مخاكد السجن وإىسال باقي السشاطق

 
عؾض تؤكج أن ىشاك جيجا كبيخا يبحل  فقط مشاصب في مخاكد صشع القخار، لكؽ% 1في فمدظيؽ يذغل أقل مؽ 

 .مؽ القظاع العام ضسؽ أجشجة سياسية وطشية ويحسل شعار السؾاطؽ أواًل مؽ أجل دمج الذبان في مخاكد متقجمة
 

وحدب وزيخ التخبية والتعميؼ العالي صبخي صيجم فإن ارتفاع معجل البظالة بيؽ الخخيجيؽ يعؾد لجراستيؼ 
أمؾرىؼ، كسا أن معغؼ الحاصميؽ عمى العالمات العميا في الثانؾية العامة  تخررات بشاًء عمى رغبة أولياء

 .يتؾجيؾن لجراسة الظب واليشجسة، ويعدفؾن عؽ دراسة التخررات األخخى 
 

وقال، إن أكثخ احتياجات الدؾق حاليًا ىي في الجانب السيشي والتقشي والفشي، وليذ التخررات السعتادة، كسا 
. أطباء أسشان مثاًل أو محاميؽأن الدؾق ليذ بحاجة إلى 

فقط  762ألفا لؾعائف التخبية، لكؽ تؼ تؾعيف  50في امتحان التؾعيف األخيخ في التخبية والتعميؼ تقجم نحؾ 
 .وفق االحتياج



 
وأعمشت التخبية خالل العام الساضي أن مؽ لؼ يحالفو الحظ في الحرؾل عمى وعيفة، فإن بإمكانو التقجم لرشجوق 

ة العسل حتى يحرل عمى تسؾيل بديط ليبجأ مذخوعو، لكؽ ىحه التجخبة كانت فاشمة بامتياز حيث التذغيل بؾزار
لؼ يتقجم أحج ليحا الرشجوق، الحي يخى صيجم بأن سببو ىؾ أن مفيؾم الخيادية غائب لجى الذبان، وأنيؼ بحاجة 

 .إلى دفعيؼ مؽ أجل تذجيعيؼ عمى بجء مذاريعيؼ الرغيخة
 

الجامعات إلى تقشيؽ بعض التخررات أو إغالقيا الكتفاء الدؾق مشيا وعجم حاجتو إلييا، ودعت التخبية مؤخخًا 
 .وىحا ما دفع بعض الشقابات إلى دعؾة الظمبة إلى عجم دراسة تخررات معيشة

 
وعؽ أفزل الظخق الشاجعة لسؾاجية البظالة التي تدمكيا الحكؾمة، قال مجيخ عام التذغيل في وزارة العسل رامي 

إن الجيؾد ما زالت تبحل مؽ أجل فتح أسؾاق لمعسل في الخارج، كسا تقؾم وزارة التخبية عمى فتح السجال  ميجاوي 
 .أمام السعمسيؽ لمعسل في الكؾيت

 
ويتفق ميجاوي مع صيجم، في أىسية تذجيع التجريب السيشي والتقشي، والتؾجو إلى السيؽ الرغيخة ومتشاىية 

 .ذه الثقافة لجى الذبان في وطششا، بحدب ميجاوي الرغيخ، لكؽ ما يعيب ذلػ ىؾ غياب ه
 

" تشؾفا"وكذف رئيذ الغخف التجارية خميل رزق، بأن سؾقشا يدتؾرد سشؾيًا أكثخ مؽ نرف مميار دوالر مؽ ألبان 
االسخائيمي، وىحا ما أدى إلى تؾسيع رقعة البظالة، وإىسال جانب ميؼ يسكؽ مؽ خاللو تؾفيخ آالف فخص العسل 

غيخ مباشخ في حال مقاطعة ىحه األلبان، حيث سيؤدي ذلػ إلى مديج مؽ االستثسار في السدارع بذكل مباشخ و
 .الحيؾانية وتؾسيع السرانع

 
ويؤكج مجيخ عام السؤسدات في وزارة االقتراد عدمي عبج الخحسؽ، ان مؽ أىؼ أىجاف الخظة االستخاتيجية لمؾزارة 

الستقظاب االستثسار الخارجي واالستثسار الجاخمي في عل ىؾ تييئة السشاخ االستثساري  2022-2017ألعؾام 
والتي تخزع لمديظخة االسخائيمية الكاممة، " ج"مشيا في مشاطق % 90عجم وجؾد السؾارد االقترادية، التي يتخكد 

. مؽ حجؼ التبادل التجاري واالقترادي ىؾ مع الجانب االسخائيمي% 75حيث أن أكثخ مؽ 
 


