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 شكر وعرفان

 
ن الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاو القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 البحث خالل عملية جمع البيانا .   ريق

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلامعا  السكانية  ي محا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت 

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة 

معةةا  السةةكانية وتقيةةي    التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت         

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

الطبيعيةةة  والبشةةرية   إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة      

 أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية   

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 
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 جوريش قريةدليل 

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  14.24  وعل  بعد دينة نابلام جنوب شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية جوريش

ومن   قبالن وتلفيتالترب   ومن  عقربا وقبالن   ومن الشمال تل المشبة يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  مرك  القرية

 .)1رق  ()أنظر المريطة 2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية  قصرة وم دل بني  اضل ال نوب

 

 جوريش قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

مل   أما معةدل لرجةا     441سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  101عل  ارتفاع  قرية جوريشتقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %81جة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي لر 11الحرارة  يصل إل  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي          10201تبلغ مساحة قرية جوريش حوالي 

لسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  السلطة الوطنية الفالفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2011وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

الدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث و

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  1يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   1116م عةا  جةوريش    ةي  قةروي  ت  تأسةيا م لةا  

ويقةع ضةمن م لةا المةدما  المشةترب جنةوب شةرق        . لائة  ملةك  ويوجةد للم لةا مقةر      مةوظفين  4 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2013  جوريش قرويم لا ) متلك الم لا سيارة ل مع النفايا ال ينابلا. كما 

 

   ما يلي  (2013  جوريش قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 . تركيب وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا 

 وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيد 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 المواقع التاريمية واألثرية حماية. 

 

 نبذة تاريخية
 

اليةةةد التةةةي ي ةةةرو بهةةةا  وجمعهةةةا    رحةةة   وهةةةي    ال ةةةاروو  و  ال اروشةةة   لةةة االسةةة  نسةةةبة إ بهةةةذا  جةةةوريشقريةةةة  سةةةميت

قةةرل  إلةة  جةةوريش قريةةةأةةةل سةةكان  ويعةةول. عةةام 300 حةةواليلةة  إ الحةةالي يعةةول تةةاريش إنشةةاء الت مةةع و (.1111الةةدبا  جواريش)

 1صةورة رقة    الأنظةر  )(2013  جةوريش  قةروي م لةا  ) يت وجالول لسطينية م اورة منها بيتا وعقربا وبيت لجن وبيت  وريك وتلف

). 

 

 

 

 جوريش قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

  منهةا   القريةة كما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية  ةي   .مس د البراقوالكبير  مس د ال  وهما  مس دين جوريش قريةيوجد  ي 

مةن ال ةدير ذكةره أن جميةع هةذه المنةاطق ريةر ملهلةة         و .البلةدة القديمةة  أبنيةة  ةي   ومقام ذو الكفل  ضريح الشةيش حةات  األةةّ      وبة خر

 . (2)أنظر المريطة رق   (2013  جوريش قروي م لا) لالستتالل السياحي

 

 جوريش قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 السكان 
 

 بلةغ  جةوريش  قريةة أن عدل سكان   2002بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 262عةدل الوحةدا  السةكنية    أسةرة  و  222نسمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       610 ونسمة من الذكور   200نسمة  منه   10310

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

%  46.3  كةان كمةا يلةي     2002لعةام   جةوريش  قريةة أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعةدال العةام للسةكان والمسةاكن      

عاما  ما  ةوق.   68العمرية % ضمن الفئة  3.6عاما  و 64 -18% ضمن الفئة العمرية  80.1عاما   18ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 41.3%  ونسبة اإلناث  80.2   أي أن نسبة الذكور102.1 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

  شجةوري  قةروي )م لةا    عائلةة أحمةد  وخالةد     عائلةة  منصور  عائلة عوالعائلة من عدة عائال   منها   جوريش قريةيتألي سكان 

2013).  

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م موع السكان  10.3%  وقد شكلت نسبة اإلناث منها  6.4  حوالي 2002عام  جوريش قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

 14.1% انهوا لراسةته  اإلعداليةة     31.1% انهوا لراسته  االبتدائية   22% يستطيعون القراءة والكتابة   18المتعلمين  كان هناب 

  حسةب ال ةنا   جةوريش  قريةة   يبين المستول التعليمةي  ةي   1نهوا لراسته  العليا. ال دول رق  أ%  8.4% انهوا لراسته  الثانوية  و

 .2002والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) جوريش قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 489 2 0 2 2 23 8 83 156 133 68 12 ذكور

 471 1 0 0 0 13 4 59 143 126 76 49 إناث

 960 3 0 2 2 36 12 142 299 259 144 61 المجموع

   النتائج النهائية.2002  التعدال العام للسكان والمساكن  2009حصاء الفلسطيني  ال ها  المرك ي لإل المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة     يوجةد  ةي  2011/2012 ةي العةام الدراسةي     جوريش قرية والثانوية  ياألساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

دول )انظةر ال ة   (2012  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     الفلسةطينية  من قبل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي    اميت  إلارتهو حكوميتين

2.) 

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن جوريش قرية: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ذكور حكومية مدرسة جوريش الثانوية للبنين

 ممتلطة حكومية مدرسة جوريش الثانوية المختلطة

 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديرية معلما ومعلمة  32طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  480ةفا  وعدل الطالب  23 جوريش قريةيبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   12يبلةغ   جةوريش  قريةة نا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     (. وت در اإلشارة ه2012  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 20وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

ض األطفةال  يوضح تو يةع ريةا    3. ال دول رق  جهة خاةة تهالألطفال  تشر  عل  إلار روضة واحدة قرية جوريشكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة لقرية ي ا

 

 المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 2 2 جمعية جوريش الخيرية

    2012  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:
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 ةرع علمةي   ةإن الطةالب والطالبةا  يتوجهةون إلة          – ي حال عةدم تةو ر إحةدل المراحةل التعليميةة  ةي الت مةع كالمرحلةة الثانويةة          و

 (.2013م لا قروي جوريش  ) ك  2والتي تبعد عن القرية حوالي مدرسة قصرة الثانوية  ي قرية قصرة  

 

   منها (2013  جوريش قرويم لا  ) كلبعض العقبا  والمشا جوريش قرية يواج  قطاع التعلي   ي

 جوريش الثانوية للبنين. هلية مدرسةعدم أ 

 . ضعي الكالر التعليمي وعدم كفاءت 

 

 قطاع الصحة
 

لة  عيةالة قصةرة الصةحية  ةي قريةة قصةرة           الطةوارلء يتوجة  المرضة  إ   و ةي حةاال   .مرا ق ةحية أية ال يوجد  ي قرية جوريش

 وأكة     10  والةذي يبعةد عةن القريةة حةوالي      التوج  إل  مرك  ةةحي حةوارة  ةي بلةدة حةوارة      وأ   ك 2والتي تبعد عن القرية حوالي 

م لةا   ) كة   22حةوالي   القريةة الةذي يبعةد عةن     و  نابلا ي مدينة والمستشف  الوطني الحكومي  الحكومي ر يدياتشف  مسالتوج  إل  

 .(2013  جوريش قروي

 

   أهمها  (2013)م لا قروي جوريش   ير من المشاكل والعقبا الكثقرية جوريش  ي  القطاع الصحييواج  

 .عدم تو ر عيالة ةحية أو مرك  ةحي حكومي لعالج الحاال  المرضية الطارئة 

 سعا  لنقل المرض .عدم تو ر سيارة إ 

 لتلقي العالج ل  مرك  ةحي حوارةةعوبة تنقل مرض  السكري والضت  إ. 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

م لةا قةروي   ) % من القول العاملةة  20ستوعب يحيث  المدما  قطاع عل  عدة قطاعا   أهمها  جوريش قريةل  ي االقتصايعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2013  جوريش

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2013ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  جوريش قريةاط االقتصالي  ي حسب النش

 

  من األيدي العاملة 20  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة 10قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 8قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 8  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  العاملة% من األيدي  8سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل. 

  من األيدي العاملة. 8قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 جوريش قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2013  جوريش قرويم لا  المصدر:      

 

لبيةع المضةار    لة  ابق   )سةوبرماركت(  ال ابقة  8 جةوريش  قريةة  يوجةد  ةي      صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 . (2013  جةوريش  قةروي م لةا   ) .(لونا   تصةوير  تةأجير  تصةليح  وريرهةا    )ةةا  لتقدي  المدما  الممتلفة محل واحدوالفواك   

 نتي ةة اإلجةراءا    لقريةة وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا        %. 80إلة    جةوريش  قريةة ةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 عل  النحو اآلتي   هي(  2013  قروي جوريشا  م ل) اإلسرائيلية

 .سوق العمل اإلسرائيلي 

 .قطاع ال راعة 

 القوى العاملة 

% من  21.2  أن هناب 2002عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

%  86.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   20.1(. وكان هناب % يعملون 18.1السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل( 38.8و من الطالب 
 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) جوريش سكان :4جدول 

 

                                                               

 الجنس

 يطين اقتصادياغير نش نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 489 2 221 3 4 22 0 192 266 8 26 232 ذكور

 471 0 452 0 0 27 239 186 19 5 1 13 إناث

 960 2 673 3 4 49 239 378 285 13 27 245 المجموع

   النتائج النهائية.2002 -  التعدال العام للسكان والمساكن2001ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة                                

ظةةر ان) أراض سةةكنية لونمةا  197أراض قابلةة لل راعةةة و  لونة  هةةي  6,401لونمةةا  منهةةا  8,208حةوالي   جةةوريش قريةة تبلةغ مسةةاحة  

 (.3وخريطة رق    8ال دول رق  

 

 ( بالدونم المساحة) جوريش قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

ة مساح

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)6,401( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

17 12 10581 0 0 20805 185 1 30410 197 80201 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 جوريش قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر األنةواع   حيةث يعتبةر الفةول األخضةر     . جةوريش قرية ة المكشو ة  ي الممتلفة من المضروا  البعلية والمروي أما بالنسبة لألنواع

 (.2010)مديرية  راعة نابلا  لقرية  راعة  ي ا

 

 

 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعةة ا  جةوريش وتشةتهر   .جةوريش  قريةة   يبين أنةواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي      6ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بأش ار ا 280 1
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 )المساحة بالدونم( جوريش قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 6 جدول

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 10436 0 22 0 21 0 11 0 11 0 0 0 10280 
 2010 نابلامديرية  راعة   صدرالم

 

 (.2أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القمح 200ن مساحة الحبوب تبلغ إ   جوريش قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( جوريش قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

خرىمحاصيل أ المجموع  بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة 
أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 181 0 12 0 0 0 160 0 4 0 10 0 3 0 200 

 2010 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

المسح الميةداني   المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن ي  الختال ا يرجع

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةض  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتشي  ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومون بتربية جوريش قرية سكان من % 8 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.1ق  )انظر ال دول ر (2013  جوريش قرويم لا  )وريرها

 

 جوريش قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل

20 0 200000 0 0 0 0 88 328 11 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

)انظةر ال ةدول رقة      ( 2013  جةوريش  قةروي م لةا   ) ك  طرق  راعية 6   يوجد حوالي قريةال الطرق ال راعية  ي أما من حيث

1). 

 

 وأطوالها جوريش قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 -  ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 3 رير ةالحة

 2013  جوريش قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2013  جوريش قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعض جوريش قريةال راعي  ي يواج  القطاع 
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 بار جمع مياه  راعية.عدم تو ر آ 

 ل  استصالح وتأهيل.اجة الكثير من األراضي ال راعية إح 

 ل االقتصالية من العمل  ي القطاع ال راعي.قلة ال دو 

 .ه رة المواطنين للعمل  ي المارج 

 .ةعوبة تسويق المنت ا  ال راعية وخاةة  يت ال يتون 

 .عدم وجول لع  مالي و ّني من قبل الملسسا  المانحة 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقدم خدماتها لممتلي  ئا   التي  معيا الو محليةاللسسا  مال يوجد  ي قرية جوريش أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال

    (  منها2013  جوريش قرويم لا  )  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحك  المحلي و ارة من قبلوت  ترخيص  الحقا   م 1116عام  تأسا : جوريش قرويمجلس

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانهاوتقدي  كا ة  لقريةا

  مشةاريع  بالقضايا النسوية  وتنفذ تعن    من قبل و ارة الداخلية  م 2004تأسست عام  :جوريش للتنمية والتطويرجمعية

 ةتيرة كالمياطة والتطري  والتصنيع التذائي وريرها.

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 هرباء واالتصاالتالك

المصةةدر الةةرئيا للكهربةةاء  ةةي  سةرائيلية القطريةةة اإلشةةركة التعتبةةر  .م 2003 شةبكة كهربةةاء عامةةة منةةذ عةام   جةةوريش قريةةةيوجةد  ةةي  

ويواجة  الت مةع مشةاكل هاّمةة  ةي م ةال الكهربةاء          .% 100ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وتصل نسبة الوحةدا   قريةال

كمةا   أمبيةر.  60لة  عةدم تةو ر تيةار كهربةائي بقةوة       حوال  التي تمةدم الت مةع  إضةا ة إ   تيار الكهربائي نظرا لقلة المتتمثل  ي ضعي ال

 % مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي       30  وتقريبةا  قريةة الشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخل  قريةال يتو ر  ي

 (.2013 جوريش قروي)م لا 

 

 

 

 صالتالنقل والموا

 

 قريةة  يوجةد  ةي ال    قريةة الأمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي      . نقةل المةواطنين  تأجرة  ا سيار 3و  باةين عامين  جوريش قريةيوجد  ي 

 .(10 دول رق  ال)أنظر (2013 جوريش قروي)م لا  ك   من الطرق الفرعية 6وك  من الطرق الرئيسة  2.1

 

 جوريش قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 ق )كم(طول الطر
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 4 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2 4

 طرق رير معبدة. .3 1.1 2

 2013  جوريش قرويم لا المصدر: 
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 المياه

 

 بأسةعار الماةةة   جوريش شبكة مياه عامة وبالتةالي يقةوم المواطنةون  ةي القريةة بشةراء الميةاه عبةر ةةهاريج الميةاه           ال يتو ر  ي قرية

بئةر من لةي    300يوجةد  ةي قريةة جةوريش      (.2013شةيكل للمتةر المكعةب مةن الميةاه )م لةا قةروي جةوريش           10مرتفعة تصل ال  

 (.2013لت ميع مياه األمطار )م لا قروي جوريش  

 

 الصرف الصحي

 

 ية للةةتملص مةةن الميةةاه العالمةةةال يتةةو ر  ةةي قريةةة جةةوريش شةةبكة عامةةة للصةةر  الصةةحي  حيةةث يسةةتمدم السةةكان الحفةةر االمتصاةةة 

ن القريةة ريةر   أ ةي القريةة بسةبب     ن  ال تتو ر تقةديرا  لالسةتهالب اليةومي مةن الميةاه للفةرل      أحيث و (.2013)م لا قروي جوريش  

الميةاه  أن  كمةا ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةا  ةي القريةة.            إنة  ممدومة بمدمةة ت ويةد الميةاه وبشةبكة الميةاه العامةة        

  حيث يةت  الةتملص منهةا إمةا مباشةرة  ةي        يت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضحالعالمة التي 

. وهنا ت در اإلشارة إل  أنة  ال يةت  معال ةة الميةاه العالمةة النات ةة سةواء        المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة ند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة ع

 

 النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة لمنطقة نابلا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن   إللارةيعتبر م لا المدما  المشترب 

واطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    الم

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         10مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2013)م لا قروي جوريش  % 100تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان قرية جوريش من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والمحةال  الت اريةة  ةي    

القرية  ليت  بعد ذلك جمعهةا مةن قبةل م لةا      أحياءحاوية بسعة متر مكعب مو عة عل   200أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

كة  عةن الت مةع  حيةت يةت        42مدما  بواقع مرتين  ي األسبوع  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد ال

 (.2013)م لا قروي جوريش  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.2فايةا  الصةلبة  ةي قريةة جةوريش      أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من الن

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 312طن   أي بمعدل  1.1كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 
مشاكل بيئية البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن          كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدةجوريش  تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 مرتفعة   بأسعارعدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه 

 

 إدارة المياه العادمة

 

صحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض عدم وجول شبكة عامة للصر  ال

لية الال مة المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العا

لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ةحية وانتشار األوبئة واألمراض  ةلنضحها  يتسبب بمكار

ها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي عل
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نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلك حت  يسهل 

استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر 

األضرار البيئية االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار 

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

    

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  النات ةة    إللارةال تعاني القرية من مشاكل  ي الارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترب 

نين  وهو مكب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة       عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة ج

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  الوضع الجيوسياسي في قرية جوريش

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1118بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% 62لونمةا )  80020حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحت         ت  تقسي  أراضي قرية جوريش إلة  منةاطق )ب( و )ج(    الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية     (ب) من مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةن مسةاحة القريةة الكليةة(     31لونمةا )  30131مةور األمنيةة.  يمةا تة  تصةنيي مةا مسةاحت         إلسرائيل السةلطة الكاملةة علة  األ    تبق و

االسةتفالة  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً إو  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   (ج) كمناطق

سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن جميةع السةكان  ةي قريةة جةوريش يتمركة ون  ةي المنةاطق             لارة المدنيةة اإل مةن اإل منها اال بتصةريح  

 (.11 دول رق  )انظر ال القرية  معظمها أراض  راعية ي  (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)المصنفة 

 

 1991لى اتفاقية أوسلو الثانية : تصنيف األراضي في قرية جوريش اعتمادا ع11جدول                      

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 67 1,121 مناطق ب

 38 3,138 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 8,718 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلش قرية جوري

 

وذلةةك لصةةالح مسةةتوطنة  م ةةدالي    لونةة   12سةةرائيلي مسةةاحة مةةن أراضةةي قريةةة جةةوريش تقةةدر بةة     ةةةالر  سةةلطا  االحةةتالل اإل 

ل  توسعة هذه المستوطنة  ي ال هةة  إالم اورة  وتهد  سلطا  االحتالل سرائيلية المقامة بشكل رئيسي عل  أراضي قرية قصرة اإل

مسةتوطن   183ويبلةغ عةدل سةكانها     1114سةرائيلية عةام   ريش  وقد تأسست هذه المسةتوطنة اإل ية عل  حساب أراضي قرية جوالشمال

نشاء موقةع شةرق مسةتوطنة    إل عملت عل  ن سلطا  االحتالإوبحسب معلوما  م لا قروي قصرة   سرائيلي. ومن ال دير بالذكرإ

ضي قريتي جوريش وقصرة  حيةث يشةمل هةذا الموقةع محطةة محروقةا  ومصةنع         م دالي   وبالقرب من الطريق االلتفا ي عل  أرا

 لل لول ومعمل ن ارة وأخشاب  ويشكل امتدال للمستوطنة  ي ال ها  الشرقية والشمالية.
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 سرائيلية في قرية جوريشالحواجز العسكرية اإل

 

واج  علة  أراضةي قريةة جةوريش وخصوةةا بةالقرب مةن        أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها العديد مةن الحة  

الطةةرق ال راعيةةة الرابطةةة بةةين القريةةة   إلرةةالق  حيةةث أقامةةت هنةةاب العديةةد مةةن السةةواتر الترابيةةة وذلةةك   808الشةةارع االلتفةةا ي رقةة  

 والطريق االلتفا ي.

 

لةذي كةان ومةا  ال مةن أهة  حةواج        قامةة حةاج   عتةرة الرئيسةي وا    إمةن   كما وتأثر  قرية جةوريش وقةرل محا ظةة نةابلا ال نوبيةة     

 جراءا  التفتيش ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.إال الضفة حت  يومنا هذا من خالل الضفة التربية  ال ي ال يقطع أوة

 

ل بةين  ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةأكان لهذه الحواج  وقد 

مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعية  ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء        

 االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج .

 

 

 رية جوريشسرائيلية في قالطرق االلتفافية اإل

 

عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال                

الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     

األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي قرية جوريش والة  ال هةة الشةرقية منهةا ةةالر        وتقطيع أوةال

ك  عل   2  حيث يمتد هذا الطريق بطول حوالي 808سرائيلي رق  اللتفا ي اإلإسرائيل الم يد من أراضي القرية وذلك لشق الطريق ا

 أراضي القرية.

 

التةي يفرضةها ال ةيش     (Buffer Zone)الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  وت در اإلشارة بأن المطر 

 متر عل  جانبي الشارع.  28اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 
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 جوريش قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 اريع المنفذةالمش

 

 (. 12)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  جوريش قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل جوريش قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 KFW 2013 بنية تحتية نشاء شبكة مياه عامةمشروع إ

 2013  جوريش قرويم لا  مصدر:ال

 

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة   وبالتعاون مع  ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي     جوريش قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة  ةي ال  تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي ت  عقدها القالمة  حيث ت  

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -معهد األبحاث التطبيقية

 

 .(Cمتر واقعة  ي مناطق مصنفة ) 180متر  منها  10380تعبيد مدخل القرية الرئيسي ال ديد بطول  الحاجة إل  -1

 عبيد الطرق الداخلية.تالحاجة إل   -2

 بناء مدرسة نموذجية ثانوية جديدة.الحاجة إل   -3

 . KvA  400ضا ة محولين جديدين الحاجة إل  ت ديد شبكة الكهرباء وإ -4

 بناء مقر نالي رياضي ثقا ي  ي القرية.الحاجة إل   -8

 ةيانة وتطوير مبن  الم لا القروي وتأثيث .الحاجة إل   -6

   يق  يت ال يتونتسو  تو يع مواشي ولواجن وأعال     شق طرق  راعيةمثلوعة  راعية متنالحاجة إل  مشاريع  -2

 و يع أسمدة وألوية وبذور.تو
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 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا

 جوريش قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  10^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   ه القديمة لتتطية مناطق جديدةتوسيع شبكة الميا 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  8   * تركيب شبكة ةر  ةحي 2

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 ا حاوي 10   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   مع النفايا  الصلبةل سيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

   * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3
معدا  للمرك  الصحي 

 المتو ر

 جات التعليميةاالحتيا

 * بناء مدارس جديدة 1
مدرسة ثانوية للبنين   

 تشمل ملعب رياضي

 *  إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

ةيانة مرا ق مدارس  

ضا ة رر  القرية وإ

 ةفية  يها

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  100   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركسا  10   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 80   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 2

    *  لح بذور  1

    * نباتا  وموال  راعية 1

 .طرق  راعية  ك 4ة ولاخلي ك  طرق 3  رئيسة طرقك   3^        

  2013  جوريش قرويم لا المصدر:        
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