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 شكر وعرفان

 
ن أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي م 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 

 ل عملية جمع البيانا .  ريق البحث خال

 
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    محا ظة قلقيليةنية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكا

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ي المحا ظةة  وإعةداا المطة      محا ظة قلقيليةهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي 

لسةةكانية وتقيةةي   التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  اراسةةة الت معةةا  ا         

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

 .(AECIDالتنمية )

 

عيةةة  والبشةةرية  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارا الطبي يهةةد  المشةةروع 

والتةي علة     .محا ظةة قلقيليةة  والبيئية  والقيوا الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفيةة والمهمشةة  ةي    

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةقتصااية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسالل المتعلقة واال

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          محا ظةة قلقيليةة  يمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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تضم خربة صير() بلدة جيوسدليل 
1
  

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك   9-7يتراوح ما بين  وعل  بعد  قلقيليةمدينة  شمال شرق   وتقعقلقيليةمحا ظة  بلدا هي إحدل   )تض  خربة ةير( جيوسبلدة 

باقة الحطب  وكفر القي  ومن الشمال كفر جمال شرق ال يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  البلدةمرك  هوالي )المسا ة األ قية بين 

وكفر عبوش )محا ظة طولكرم(  ومن ال نوب ع ون وع بة الطبيب والنبي الياس وعرب أبو  راة  ومن الترب الم    يبااوكفر 

 .)1نظر المريطة رق  ا( )2113أريج   - نظ  المعلوما  ال ترا ية وحدة( )1941األخضر )أراضي عام 

 

 البلدة وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 013-011سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           ةوق  متةرا  233-111 يتراوح ما بةين  عل  ارتفاع يقع الت مع

)وحةدة نظة  المعلومةةا     %63 يةة  ويبلةل معةدل الرطوبةة النسةبية حةوالي      ارجةة مئو  19ملة   أمةا معةدل ارجةا  الحةرارة  يصةل إلة         

 (. 2113أريج   –ال ترا ية

 

مع الت مع األكبر وهو ت مع جيوس وكةان   2112والتي ت  ام ها  ي عام     أشر  عل  خربة ةير ل نة مشاريع2112حت  العام 

 لية  أةةب  ت مةع خربةة ةةير     . وع2112الحك  المحلي  ي عةام  ذلك من خالل قرار اتمذ من قبل م لا الو راء الفلسطيني وو ارة 

 جيوس.تحت إاارة م لا بلدي واحد وهو م لا بلدي 

 

                                                 
1
 .2112؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج بلدة جيوس مع خربة ةير  ي عام جيوس وخربة ةير  تشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما  بلدة 
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لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة    

ري للت معا  الفلسطينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي   و ارة الحكة  المحلةي  ال هةا     الفلسطينية . وقد ت  تطوير هذا التقسي  اإلاا

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس   مع الواقع الفلسطيني.

 

السةلطة الوطنيةة    قبةل تة  تعييةنه  مةن      أعضةاء  1مةن   الم لةا البلةدي  يتكةون  و م 1997عةام   جيةوس بلةدة   ةي   م لةا بلةدي  ت  تأسةيا  

  للمةدما  المشةتركة   األوسة  ويقةع ضةمن الم لةا      االة  ملةك  ويوجةد للم لةا مقةر      موظةي  12يعمل  ةي الم لةا    كما الفلسطينية 

 .(2112  جيوس م لا بلدي)بيك أب    باإلضا ة إل  سيارةسيارة ل مع النفايا  الم لا البلدييمتلك و

 

   ما يلي (2112  جيوس م لا بلدي) بها قوميالتي  الم لا البلديومن مسلوليا  

 

  شبكة إمداا مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

  شبكة كهرباء أو المولدا .تركيب 

 .جمع النفايا   تنظيي الشوارع  تو ير شبكا  طرق / تأهيل  شق  تعبيد 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 .حماية األمالك الحكومية 

 ثرية.حماية المواقع التاريمية واأل 

 . عمل مشاريع واراسا 

 . تو ير وسالل مواةال 

 تو ير ج ء من شبكة الصر  الصحي. 

 

 نبذة تاريخية
 

يدع  الرجيوس  باإلضةا ة إلة  موقعهةا االسةتراتي ي الةذي كةان يعتبةر        قالد عسكري روماني  إل  بهذا االس  نسبة جيوسبلدة سميت 

نسةبة إلة  وجةوا بلةدة قديمةة تسةم  خربةة ةةير           مية خربةة ةةير بهةذا االسة     وتعةوا تسة   .ت مع لل يوش العسكرية التي تدخل المنطقة

 1111أكثةر مةن   إلة    ويعةوا تةاريإ إنشةاء البلةدة    وبالرجوع إل  الس ال  التاريمية يقال بأن  تنسب إل  وجوا مملكة ةير التاريميةة.  

 .(1صورة رق  الأنظر ) (2112م لا بلدي جيوس  ) وقرية ح ة بالا الح ا من  ويعوا أةل سكان البلدة .عام
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 البلدة من منظر: 1 صورة

 

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

 ةةير ال ديةد   مسة د    مسة د أبةو بكةر الصةديق    مس د جيوس الكبيةر  مسة د سةعيد بةن المسةيب       مساجد  وه    خمسةالبلدة يوجد  ي 

 مسة د ةةير القةدي    و نبع ةةير   بركة قديمة ل مع مياه األمطارمنها    البلدةكما يوجد بعض األماكن األثرية  ي . القدي مس د ةير و

  .(2أنظر المريطة رق  ( )2112  جيوس م لا بلدي)
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 البلدة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة 

 

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 
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 السكان 

 

 34244 بلةل  البلةدة  أن عةدا سةكان    2117م للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عةام  بين التعداا العا

 وحدة. 670سرة  وعدا الوحدا  السكنية أ 631نسمة من اإلناث  ويبلل عدا األسر  14019ونسمة من الذكور   14600 نسمة  منه 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة   37.9  كةان كمةا يلةي     2117لعةام   البلةدة أن تو يع الفئا  العمريةة  ةي   داا العام للسكان والمساكن  أظهر  بيانا  التع

عامةا  مةا  ةوق. كمةا أظهةر        60% ضةمن الفئةة العمريةة    4.7عاما  و 64 -10% ضمن الفئة العمرية 07عاما   10العمرية أقل من 

 %.49%  ونسبة اإلناث 01أي أن نسبة الذكور   114.2 111  هي لبلدةاأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 

 

 

 العائالت

 

عاللةة    خالد  عاللة سلي   عاللة شماسنة  عاللةة بيضةا  عاللةة خريشةة  عاللةة قةدومي       من عدة عالال   منها  عاللة البلدةيتألي سكان 

 .(2112  جيوس بلدي ا)م ل عاللة قااريوهنطش  عاللة شري  عاللة ربع    عرور  عاللة علوان  عاللة

 

 

 

  الهجرة
 

 البلدة قد هاجروا أو تركوا  عاللة من البلدة 71أن هناك   القدس )أريج( –بين المس  الميداني الذي قام ب  معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2112  م لا بلدي جيوس) 2111منذ بداية انتفاضة األقص  عام 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان  14.1 %  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا  6.1  حةةوالي 2117عةةام  لبلةةدةابلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان   

% انهةوا اراسةته  اإلعداايةة     24.9% انهةوا اراسةته  االبتداليةة     21.1% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     12.7المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسةب ال ةنا   البلةدة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1دول رقة   % انهوا اراسةته  العليةا. ال ة   14.3% انهوا اراسته  الثانوية  و21.9

 .2117والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ثانوي إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 اليع
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,226 0 4 12 3 117 88 286 303 239 152 22 ذكور

 1,150 0 0 1 0 67 48 210 288 263 150 123 إناث

 2,376 0 4 13 3 184 136 496 591 502 302 145 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

تشةر     مدارس حكومية خمسة البلدة يوجد  ي   2111/2112 ي العام الدراسي والثانوية األساسية  علي الت أما  يما يتعلق بملسسا 

 (.2انظر ال دول رق  ( )2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي مديرية التربية والتعلي  عليه  
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 7111/7117رسة والجهة المشرفة للعام الدراسي حسب نوع المد البلدة: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ممتلطة حكومية  ساسية المختلطةصير األمدرسة خربة 

 ذكور حكومية  األساسيةذكور جيوس مدرسة 

 إناث حكومية  بنات جيوس الثانويةمدرسة 

 ذكور حكومية  ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةمدرسة 

 إناث حكومية  ساسيةبنات جيوس األمدرسة 

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة التربيةة   معلما ومعلمة  63طالبا وطالبة  وعدا المعلمين  160وعدا الطالب   فاة 39 البلدةيبلل عدا الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة  وتبلةل     14يبلةل   البلةدة عةدا الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس        (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل2112  قلقيلية -والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 22الكثا ة الصفية 

 

يوض  تو يع   3. ال دول رق  جهة خاةة تهاتشر  عل  إاار  ل طفال روضة واحدة  ي البلدةيوجد    أما بالنسبة لرياض األطفال

  .س واال  حسب ال هة المشر ة البلدةال  ي ياض األطفر

 

 المشرفة والجهة االسم حسبالبلدة  في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةةجهة  6 0 جمعية جيوس الخيريةروضة 

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

 إن الطالب يتوجهون إل  مدرسة كفر    رع علمي -تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي بلدة جيوس  كالمرحلة الثانويةو ي حال عدم 

حيث يبعدون عن الت مع حوالي     أو التوج  إل  مدارس ع ون الثانويةك  7 يباا الثانوية الممتلطة  حيث تبعد عن الت مع حوالي 

 . (2112  م لا بلدي جيوس)ك   4

 

 منها   (2112 جيوس  م لا بلدي) بعض العقبا  والمشاكل البلدة ج  قطاع التعلي   ييوا

 

 الفرع العلمي. -عدم تو ر المرحلة الثانوية 

 عدم تو ر رر  ةفية كا ية. 

  عدم تو ر معلمين متمصصين ذا  كفاءا. 

 .عدم تو ر شبكة ةر  ةحي جيدة  ي المدارس 

 

 لصحةا
 

عيااة طبيب عام حكومية وأخرل خاةة  عيااة طبيةب أسةنان خاةةة  ممتبةر تحاليةل      ة  حيث يوجد ةحيمرا ق عدة  البلدةيتو ر  ي 

 ال نة مستشةف  ارويةش     إن المرض  يتوجهةون إلة   البلدة و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي طبية  ةيدلية خاةة. 

كة   أو   13حةوالي  لقيليةة الصةحي  حيةث يبعةد عةن البلةدة      مركة  ق  ك   أو التوجة  إلة    13حوالي  مدينة قلقيلية  حيث يبعد عن البلدة ي 

  .(2112  جيوس )م لا بلديك   0حوالي  حيث تبعد عن البلدة  عيااة ع ونالتوج  إل  

 

  (  أهمها2112  جيوس م لا بلدي) عده مشاكل البلدةويواج  قطاع الصحة  ي 

 

  عدم تو ر سيارة إسعا. 

  الصحية.عدم تو ر طبيب مقي   ي العيااة 
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 .تعرض سكان البلدة لبعض مضايقا  قوا  االحتالل من وجوا حواج  االمة وطيارة 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  جيةوس م لةا بلةدي   ) العاملةة % مةن القةول   60ب سةتوع ي حيةث   ال راعةة قطاع  عل  عدة قطاعا   أهمها البلدة االقتصاا  ييعتمد 

  .(1انظر الشكل رق  ( )2112

 

بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن تو يةع األيةدي العاملةة          2112لمس  الميداني الذي أجراه معهد أريةج  ةي عةام    وقد أظهر  نتالج ا

 ما يلي   البلدةحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة.60قطاع ال راعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.11  ويشكل الوظاليقطاع % 

  العاملة. % من األيدي11سوق العمل اإلسراليلي  ويشكل 

  من األيدي العاملة.4قطاع الت ارة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.3قطاع المدما   ويشكل % 

 

 البلدة : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في1شكل 

  

 2112  م لا بلدي جيوس المصدر:

 

 4و  و واك بقاال  خضار  0  ملحمة  مماب  3  بقال  22 البلدةي  يوجد    صااية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

محل ل اوا  و  معصرة  يتون  لتقدي  المدما  الممتلفة  محال 3  لإ(اوالن ارة ...  نية )كالحدااةصناعا  المهال لتقدي   المح

 .(2112  جيوسم لا بلدي ) ال راعية

 

نتي ةة اإلجةراءا  اإلسةراليلية     لبلةدة ا تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي       وقد %.61 إل  البلدة ي ةلت نسبة البطالة وقد و

   هي عل  النحو التالي (2112  جيوسم لا بلدي )
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 .سوق العمل اإلسراليلي 

 قطاع ال راعة. 

 .قطاع الت ارة 

 المدما . قطاع 

 .قطاع الوظالي 

 

 

 

 

 

 

  القوى العاملة

 

% من 30.1  أن هناك 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنو أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان

% من 01.1% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  64.9 % يعملون(. وكان هناك19.7السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %30.3الطالب 

 

 7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) البلدة سكان :4دول ج

 راعةقطاع الز

)انظر ال دول رقة    اونما أراض سكنية 421و اون  هي أراض قابلة لل راعة 9,655اونما  منها  14,099حوالي  البلدةتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    0

 

 (بالدونم المساحة) البلدة في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

اريةوالتج  

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(9,655) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

913 29 3,054 26 0 1,401 667 92 7,495 421 14,099 

 2113  جأري - ترا يةوحدة نظ  المعلوما  ال  المصدر:  

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا 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 

 لعملا

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 1,226 1 522 23 12 75 0 412 703 16 53 634 ذكور

 1,150 0 1,020 10 1 88 545 376 130 12 4 114 إناث

 2,376 1 1,542 33 13 163 545 788 833 28 57 748 المجموع
.2119ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 البلدة في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ثةر  أك الملفةو  األبةيض  و القةرنبي  يعتبر . والبلدة  يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 6ال دول رق  

 (.2111اون  من البيو  البالستيكية  ي البلدة )مديرية  راعية قلقيلية  116كما ي رع  .البلدةاألنواع  راعة  ي 

 

 )المساحة بالدونم( بلدةالفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

172 04 00 1 0 11 0 42 37 1 71 2 
 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

اونة    3,556وجةد حةوالي   حيةث ي  ل يتةون ب راعةة ا  تشةتهر البلةدة  و .البلةدة   يبين أنواع األش ار المثمرة ومسةاحاتها  ةي   7ال دول رق  

 . ل يتونم روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( البلدةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

297 3,596 01.7 11 1 31 2 1 31 1 216.3 1 0 3,556 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

 (.1  وأهمها القم  )أنظر ال دول رق  اون  101   ان مساحة الحبوب تبلل بلدةالأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 
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 )المساحة بالدونم( البلدةفي  لفيةالمحاصيل الحقلية والعمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

11 231 1 6 1 0 1 00 1 1 1 1 11 6 1 101 
 2111  قلقيلية مديرية  راعة  صدرالم

 

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

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

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

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

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  رةملكيةا  ةةتي   عاليةة مةن   وجوا نسةبة كتشي  ا

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 وريرهةا  واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشي يقومون بتربية  البلدة سكان من% 10 بين المس  الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.9انظر ال دول رق  ( )2112م لا بلدي جيوس  )

 

 البلدة في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

255 85 115,000 0 0 0 0 665 3,985 11 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  مديرية  راعة قلقيلية  رالمصد
 

 .(11انظر ال دول رق  ( )2112  جيوس م لا بلدي) ك  طرق  راعية 36حوالي   ي البلدة يوجد   أما من حيث الطرق ال راعية

 

 وأطوالها البلدة في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 11 ةالحة لسير المركبا 

 21 ة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق ةالح

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 0 رير ةالحة

 .2112  جيوس م لا بلديالمصدر: 

 

 منها   (2112  جيوس م لا بلدي) المشاكل بعض البلدةال راعي  ي يواج  القطاع 

 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم تو ر مصاار المياه 

 األراضي ال راعية.عدم القدرة عل  الوةول إل   

 .مصاارة األراضي ال راعية 

 .عدم وجوا مشاريع ااعمة للقطاع ال راعي 

 .وجوا جدار الفصل العنصري 

 .عدم ةالحية الطرق ال راعية 
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 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم   التةي   معيةا  لاو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدا مةن ال    كمةا  شةعبة بريةد.    منها  مكتب بريد  ملسسا  حكوميةعدة  البلدةيوجد  ي 

   منها (  2112  جيوس م لا بلدي) خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

 وتقةةدي  كا ةةة  البلةةدةاالهتمةةام بقضةةايا  بهةةد   الحكةة  المحلةةي و ارة مةةن قبةةل م  1997عةةام  تأسةةا :جيسسوس مجلسسس بلسسدي

 دما  البنية التحتية.  باإلضا ة إل  تقدي  خالمدما  إل  سكانها

  باإلشةةرا  علةة  روضةةة األطفةةال وةةةالة  تعنةة  مةةن قبةةل أهةةالي البلةةدة م   1960تأسسةةت عةةام  الخيريسسة: جيسسوسجمعيسسة

 أ راح  ومميما  ةيفية.

 يعنةة  بتقةةدي  نشةةاطا  رياضةةية واجتماعيةةة  مةةن قبةةل أهةةالي البلةةدةم   1969تأسةةا عةةام  الرياضسسي: شسسباب جيسسوس نسسادي 

 .وثقا ية

 م  من قبل االراثة ال راعية  تعن  بتدريب النساء عل  المهن الماةة. 2112تأـسست عام ة المرأة الريفية: جمعية تنمي 

  :م  من قبل نساء البلدة  وهي عبارة عن جمعية تعاونية نسوية2111تأسست عام الجمعية التعاونية االستهالكية. 

  :العمل الصحي  وهةو عبةارة عةن حضةانة  ويعنة  بتقةدي         م  من قبل اتحاا ل ان 2116تأسا عام مركز أبناء المستقبل

 التعلي  المساند(.)اروس تعليمية 

  :م  مةن قبةل م ارعةي جيةوس  تعنة  بتنميةة ال راعيةة العضةوية وتقةدي            2119تأسست عةام  الجمعية التعاونية الزراعية

 خدما  للمستفيدين.

  :ال يةت العضةوي  وتقةدي      وتسةويق  نتةا    تهةت   ةي إ  م  مةن قبةل و ارة العمةل    2110تأسست عةام  جمعية صير التعاونية

 .خدما  ألعضاء ال معية  وتقدي  األاوا  والمدما  االرشااية للم ارعين واألعضاء

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

القطريةة  شةركة  ال تعتبةر و التةوالي. م  علة    2111م  2117 منةذ عةام   تينكهرباء عةام  بكتيشبلدة جيوس وت مع خربة ةير يوجد  ي 

كمةا تواجة     .%111ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وتصل نسةبة الوحةدا   البلدة المصدر الرليا للكهرباء  ي اإلسراليلية 

 ةي   و ركمةا ويتة  البلدة بعض المشاكل  ي م ال الكهرباء  أهمهةا  األعطةال المتكةررة بسةبب سةوء الشةبكة  وارتفةاع أسةعار الكهربةاء.          

مةن الوحةدا  السةكنية    %  علة  التةوالي   91  %01  وتقريبةا  البلةدة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي ااخل  شبكةجيوس وخربة ةير 

 .  (2112م لا بلدي جيوس  ي )تموةولة بشبكة الها

 النقل والمواصالت

 

قلة المركبا   ي الت مةع والمةدما      ناء التنقلمن العوالق التي تواج  الركاب أث .وباص واحد  وراا  0  تكسيا  1 البلدةيوجد  ي 

 21كة  مةن الطةرق الرليسةة و     7 البلةدة  يوجد  ةي    البلدةأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي    ووجوا حواج  عسكرية أو ترابية.التي تقدمها

 .(11ال دول رق   ر)أنظ (2112  جيوس م لا بلدي) من الطرق الفرعيةك  

 دةالبل في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 4 11

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 2

 طرق رير معبدة. .3 3 1

  2112جيوس   م لا بلديالمصدر: 
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 المياه

 

  1914يةاه العامةة منةذ عةام     بالميةاه عبةر شةبكة الم   بلدة البت ويد سكان  يقوم م لا بلدي جيوس من خالل مياه مشتراة من بلدية ع ون

 (.2012جيوس   م لا بلدي)% 111  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل

 

وبةذلك يقةدر    (.2012جيةوس    م لةا بلةدي  )السةنة  متةر مكعب/ ألةي   144.2  حةوالي  2112عةام  بلةدة  لللقد بلتت كمية المياه الم واة 

ال يستهلك هذه الكمية من المياه  وذلةك  البلدة لترا/ اليوم وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي  110 معدل ت ويد المياه للفرا بحوالي

وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر الةرليا        (.2012جيةوس    م لةا بلةدي  ) %22بسبب الفاقد مةن الميةاه  حيةث تصةل نسةبة الفاقةد إلة         

م لةا  ) لتةرا  ةي اليةوم    12بلةدة  اللتالي يبلل معدل استهالك الفرا من المياه  ي وخطوط النقل الرليسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبا

مةن قبةل منظمةة الصةحة العالميةة والةذي يصةل إلة          أقل بالمقارنة بالحد األانة  الموةة  بة     (.ويعتبر هذا المعدل 2012جيوس   بلدي

بئةر   241شيكل /متر مكعب  كما يوجد  ي البلدة حوالي  0ة ويبلل سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العام لتر للفرا  ي اليوم. 111

متةر مكعةب  كمةا يتةو ر  ةي خربةة ةةير بئةران          211و 201من لي لت ميع مياه األمطار  باإلضا ة ال  خ انةان لت ميةع الميةاه بسةعة     

 (.2012جيوس   م لا بلدي)ارتوا يان يستمدمان لل راعة 

 

 الصرف الصحي

 

 للتملص من المياه العاامةوالحفر الصماء  الحفر االمتصاةية   حيث يستمدم السكانصر  الصحيللة شبكبلدة جيوس يتو ر  ي ال 

تصل . حيث 2119عام شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي ها يتو ر  يأما  ي خربة ةير   (.2012جيوس   م لا بلدي)

أما باقي الوحدا   (.2012  جيوس م لا بلدي) %41إل   القريةنسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة الصر  الصحي  ي 

 (.2012  جيوس م لا بلدي) تستمدم الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العاامة 

 

مترا مكعبا  بمعنة    446.0واستنااا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ة يوميا بما يقارب 

 لتةرا  ةي اليةوم.    66   قد قدر معدل إنتا  الفرا مةن الميةاه العاامةة بحةوالي     البلدةتر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي مألي  91

الحفةةر  شةةبكة الصةةر  الصةةحي امةةا الميةةاه العاامةةة المتبقيةةة  يةةت  ت ميعهةةا بواسةةطة  الميةةاه العاامةةة بواسةةطة جةة ء مةةن يةةت  ت ميةةع حيةةث

حيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المنةاطق المفتوحةة     ث  يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النض  ومنوالحفر الصماء  االمتصاةية

. وهنا ت در اإلشارة إل  أن  ال يت  معال ة المياه العاامة النات ة سواء عند المصدر أو عنةد  أو  ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئة

  .(2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة  الصحة العامةمواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة و

 

 النفايات الصلبة

 

عةن إاارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين        المسةئولة ال هةة الرسةمية   يعتبر م لا المدما  المشترك إلاارة النفايا  الصةلبة  

لص منهةا. ونظةرال لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة            والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتمالبلدة  ي األخرلوالمنشآ  

تبلةل نسةبة تحصةيل هةذه      حيةث  شيكل لالشتراك  ةي الشةهر    20تبلل عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا   شهرية رض رسوم 

 (.2012جيوس   م لا بلدي)% 111الرسوم 

 

النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عةن المنةا ل والملسسةا      من خدمة إاارةبلدة جيوس وخربة ةير ينتفع معظ  سكان 

 201ت مةع بعةد ذلةك  ةي حاويةا  منتشةرة  ةي أنحةاء البلةدة يبلةل عةداها             والمحال  الت ارية والساحا  العامةة  ةي أكيةاس بالسةتيكية     

ومةن ثة  يةت      لتةر.  101حاويةة بسةعة    211و بمتةر مكعة   1.0حاوية بسةعة   41متر مكعب   1حاوية بسعة  11حاوية بعدة اح ام منها 

مكةب  هةرة      ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة      ثةالث مةرا   ةي األسةبوع     بواقةع الم لةا المشةترك للنفايةا     من قبل  النفايا  جمع

ا نهةا    حيت يت  التملص من النفايةا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق       ك  عن البلدة 71 -01الفن ان  ي محا ظة جنين والذي يبعد حوالي 

 (.2012  جيوس م لا بلدي)بطريقة ةحية 

 

كتة     1.10 بلةدة جيةوس وخربةة ةةير    أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتا  الفرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي      

 -)قس  أبحاث الميةاه والبيئةة   طنا سنويال  1441أي بمعدل   طن 4بحوالي  سكاناليوميا عن  وبالتالي تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة

 .(2113أريج  
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 األوضاع البيئية

 
المحا ظة من عدة مشاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةاا حلةول لهةا  والتةي          بلدا  وقرلكتيرها من  بلدة جيوس وخربة ةيرتعاني 

 يمكن حصرها بما يلي  

 

 مة المياهأز

 

ال تكفةةي لسةةد  المتاحةةة الذاتيةةةوذلةةك ألن كميةةا  الميةةاه  لفتةةرا  طويلةةة ون خاةةةة  ةةي  تةةرة الصةةيي بلديةةة عةةمةةن قبةةل  انقطةةاع الميةةاه

باإلضا ة ال  ان البلدة بحاجة ال  اعااة ترمي  شبكة المياه العامةة ألنهةا قديمةة ونسةبة الفاقةد  يهةا كبيةرة  كمةا يشةكو           احتياجا  السكان.

   ان من ارتفاع سعر المياه.السك

كما يوجد  ي بلدة جيةوس خمسةة آبةار جو يةة تقةع ااخةل األراضةي المع ولةة خلةي جةدار الفصةل العنصةري وهةي مصةاارة مةن قبةل                 

 (. 2112جيوس   م لا بلدياالحتالل االسراليلي )

 

 إدارة المياه العادمة

 

للتملص من  استمدام الحفر االمتصاةية ي البلدة  وبالتالي عدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي تتطي جميع الوحدا  السكنية 

المياه العاامة  وقيام بعض المواطنين بتصريي المياه العاامة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من 

 . كما أن استمدام الحفرالقرية تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل

يهدا بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه  االمتصاةية

المياه العاامة إل   مع المياه العاامة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ

طبقا  األرض  وبالتالي ت نب استمدام سيارا  النض  لتفريل الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العاامة رير المعال ة التي يت  

ت ميعها من الحفر االمتصاةية بواسطة سيارة النض   ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة اون األخذ بعين االعتبار 

  رار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.األض

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةا    إلاارةال تعاني بلدة جيةوس وخربةة ةةير مةن مشةاكل  ةي ااارة النفايةا  الصةلبة حيةث ان بلديةة عة ون والم لةا المشةترك              

 ان الواقع  ي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب     الصلبة يقومان بعملية جمع النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن

  النفايا  الصحي الرليا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

 جيوس بلدةأثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي على 

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1990امن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام  بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةة 

% مةن  26.6اونمةا )  24904جيوس إل  مناطق )ب( و) (  حيث ت  تصنيي مةا مسةاحت     بلدةالفلسطينية وإسراليل  ت  تقسي  أراضي 

لة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و      الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام ع  البلدةمساحة 

تبق  إلسراليل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل معظ  المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديا  والقرل وبعةض المميمةا .   

اونمةا   14101احت  يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يما ت  تصنيي ما مس جيوس  بلدةومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي 

 (  وهي المناطق التي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةراليلية أمنيةا و إااريةا          ) الكلية( كمناطق البلدة% من مساحة 73.4)

ير حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةري  مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةراليلية. ومةن ال ةد            

جيوس هي أراض  راعية ومناطق مفتوحة باإلضا ة إل  األراضي  بلدةبالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق      ي 

 (.12المصاارة ل رراض االستيطانية )انظر ال دول رق  
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 1995الثانية  جيوس اعتمادا على اتفاقية أوسلو بلدة: تصنيف األراضي في 17جدول                          

 للبلدة% من المساحة الكلية  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 76.6 7,954 مناطق ب

 23.4 8,151 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 11,115 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 جيوس  بلدةفي رائيلي سممارسات االحتالل اإل

 

كان منها بناء   حصتها من المصاارا  اإلسراليلية التي أوا  بآال  الدونما  لصال  األهدا  اإلسراليلية الممتلفة جيوس بلدةنالت 

ي الةذي  وأيضا إقامة جدار الع ل العنصرالبلدة عل  أراضي والمحاجر التابعة لها والمعسكرا  اإلسراليلية سراليلية المستوطنا  اإل

ع ل اآلال  الدونما  من أراضيها ليت  احتسابها عل  منطقة الع ل التربية التي تسع  إسراليل إل  ضمها إل  حدواها مع استكمال 

اونمةةا  703 مةةا مسةةاحت بنةةاء ال ةةدار  ةةي األراضةةي الفلسةةطينية المحتلةةة. وخةةالل سةةنوا  االحةةتالل اإلسةةراليلي  ةةةاار  إسةةراليل      

ة تسو ي  اإلسراليلية هذا باإلضا ة إل  المح ر التةابع للمسةتوطنة والمعسةكر    من أجل إقامة مستوطن جيوس بلدة%( من أراضي 6.1)

 اإلسراليلي الواقع إل  الترب من المستوطنة.   

 

 جيوس   بلدةمخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 
الفلسةطينية   واألراضةي  إسراليل بين األحااية ال انببتنفيذ سياسة الفصل    2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي دأ ب

 األراضةي  أكثةر  متتصةبة  جنوبهةا  إلة   شةمالها  مةن  تمتةد    التربيةة  الضةفة  مةن  التربةي  ال  ء ع ل  ي منطقة إي اا خالل من المحتلة

 المةدن  و القةرل  بةين  ياإلقليمة  للتكامةل  مقوضةة  كانتونةا (    جيوب )جيتوها  إل  الفلسطينية وعا لة الت معا    خصوبة ال راعية

و ةي محاولةة إلضةفاء شةرعية علة  مسةار        . اإلسةراليلية  المسةتوطنا   وضةامة لتالبيةة   الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسيطرة   الفلسطينية

أقدمت إسراليل عل  إجةراء    متمااية  ي ت اهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدوليةجدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية و

تلتة م بتفكيةك مةا تة  بنةاءه وتعةويض المتضةررين منة          يال  طفيفة بدوا ع إنسانية علة  مسةار ال ةدار  ةي الضةفة التربيةة بةدال مةن         تعد

خر تعديل ما أعلن عن   ي الثالثين من آ. وكان 2114تمو  عام  9بحسب ما جاء  ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريإ 

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثار  معضال  جترا ية لمسار ال ةدار     2117شهر نيسان من العام 

وكانةت المارطةة    ي الضفة التربية حيث ارتك   عل  حةل مشةاكل اعتبةر  عثةرة أمةام سةعي إسةراليل االسةتمرار  ةي بنةاء ال ةدار.            

ك  من ال دار سو  يت  إقامتها  6  أظهر  أن 2112من العام  األول  التي ةدر  عن جيش االحتالل اإلسراليلي  ي شهر ح يران

اونمةةا  64702% مةةن أراضةةيها ل راعيةةة والمناطقةةة المفتوحةةة  يهةةا )  61جيةةوس وبالتةةالي سةةو  يعةة ل أكثةةر مةةن   بلةةدةعلةة  أراضةةي 

يةوس  ةي شةهر تشةرين األول     ج بلدةم موع األراضي المستهد ة(. وكانت ال را ا  اإلسراليلية قد بدأ   عال بالعمل عل  ال دار  ي 

كمطوة أول  نحو بناء ال دار  كما قامت بتدمير األراضي ال راعيةة   البلدة   حيث أعلنت عن مصاارة األراضي  ي  2112من العام 

موقةع  نشةر    2113ذار من العةام  آ ي شهر . ولبناء ال دار  (البلدةواقتالع األش ار المثمرة )معظمها من أش ار ال يتون  ي  البلدة ي 

أظهر   يها تعةديال     سراليلي االلكتروني خارطة جديدة لمسار جدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية المحتلةجيش االحتالل اإل

جديدة عل  مسار ال دار. وشملت التعديال  الت معا  الفلسةطينية الم ةاورة مثةل مدينةة قلقيليةة وقةرل عةرب أبةو  ةراة وحبلةة ورأس           

سةراليلية  وكةان الهةد  الرليسةي مةن وراء التعةديال  اإل     . ل  تكن ضةمن التعةديل الصةاار   جيوس  بلدةن أال  إياس عطية وقرية النبي ال

لة  مةا قةد ينةتج     إسراليلية المحيطة بعضها بةبعض اون االكتةراث   هو رب  المستوطنا  اإل 2113عل  مسار ال دار الصاار  ي العام 

 2117و 2116و 2110  عةوام التةي تلةت   لت معا  الفلسةطينية وقاطنيهةا.  وخةالل األ   ثار سلبية وكارثية عل  اآعن هذه التعديال  من 

ال أن أي إ  سةراليلي  ةي الضةفة التربيةة المحتلةة     سراليلي عدة تعديال  عل  مسار جدار الع ل العنصري اإلأةدر جيش االحتالل اإل

والقةرل الم ةاورة لالعتةراض     البلةدة هةالي  أتةي تقةدم بهةا    بالرر  من االحت اجةا  ال جيوس الفلسطينية  بلدةشمل يمن هذه التعديال  ل  

. كمةا جةاء  هةذه التعةديال  لتصةب  ةي مصةلحة المسةتوطنا          مةن عة ل    البلةدة عل  الوضع الصعب الذي يتسبب  ال دار عل  أهةالي  

 سراليل من خالل بنالها لل دار. إسراليلية وكيفية ضمان ضمها للحدوا ال ديدة التي ترسمها اإل

أةةدر جةيش االحةتالل      (2117خر لل دار  ي شهر نيسةان مةن العةام    آةدار تعديل إ)وقبل شهر من  2117ذار من العام آو ي شهر 

جةراء تعةديل علة  مقطةع ال ةدار القةال   ةي كةل مةن جيةوس           إ/  الذي يةنص علة    17/19سراليلي رق  مر العسكري اإلسراليلي األاإل

وذلك بناء عل  االعتراضا  التي تقةدم بهةا أهةالي جيةوس والقةرل         سراليلياإل ي تسو وع بة الطبيب والنبي الياس بات اه مستوطنة 

مةر  وبحسةب األ . الم اورة عل  مسار جدار الع ل العنصري وما يملف  من أضرار جسيمة عل  الوضع المعيشةي والحيةاة بشةكل عةام    

والبالتةة   عيةة التةي تة  ع لهةا بفعةل ال ةدار      أراضةيها ال را  اونمةا  قة  مةن م مةوع     024جيةوس   بلةدة تسةترجع    سةراليلي العسكري اإل
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وال دير بالذكر أن األمةر العسةكري    اونما. 64221محرومة من باقي أراضيها التي ع لها ال دار والبالتة  البلدة اونما لتبق   64702

% مةن م مةوع أراضةي    01ذلةك أن أكثةر مةن    ووالقةرل الم ةاورة    البلةدة اإلسراليلي الصاار ل  يلبي الحد االان  مةن متطلبةا  أهةالي    

يعةانون مةن آثةار ال ةدار السةلبية مةن عة ل وتةدمير ل راضةي ومنةع            البلةدة بقيت ضةمن منطقةة العة ل اإلسةراليلية وبقةي أهةالي        البلدة 

اسةتأنفت    2119 ةي شةهر شةباط مةن العةام        بالفعةل المواطنين من وةول أراضيه  ال راعية المع ولة والوضع المعيشي الصعب. و

راضةي الفلسةطينية التابعةة    والقةرل الم ةاورة حيةث تة  ت ريةي الم يةد مةن األ        البلدةسراليلي عملها عل  أراضي ل اإلجرا ا  االحتال

 يما يلةي  / . 17/19سراليلي مر العسكري اإلبحسب األ ي القرية والقرل الم اورة وذلك لتعديل مسار جدار الع ل العنصري  للبلدة

 -جيوس الفلسطينية  بلدةع لها بفعل ال دار  ي  تفصيل للتطاء النباتي ل راضي التي ت 

 جيوس بلدة: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في 13جدول رقم 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

  .1 مناطق مفتوحة 24219

  .2 مناطق  راعية 34107

  .3 مستوطنا  إسراليلية 703

  .4 منطقة جدار 91

  .5  لسطينيةمنطقة عمرانية  1

 المجموع 6,778

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 جيوس بلدةالحواجز اإلسرائيلية على أراضي 

 

  شدا  السلطا  اإلسراليلية من إجراءا  الحصار 2111اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية  ي شهر أيلول من العام عقب 

الذي يصلها  ل الفلسطينيةخل القراسراليلية بإرالق مدقامت قوا  االحتالل اإل ه المدن والقرل الفلسطينية حيثواالرالق ت ا

الفلسطينية ) ي  لمر الذي اضطر أهالي القراأل وخصوةا تلك التي يستمدمها المستوطنون اإلسراليليون أيضا() ةارع الرليسيوبالش

. كما اه ل  قرإمسا ا  طويلة وذلك  ي محاولة منه  إلي اا بديل للمرو  من أو الدخول  إل  السيرسالر محا ظا  الضفة التربية( 

ق أسفل انفأمن خالل حفر بعضها البعض وذلك للتواةل مع الفلسطينية  لقرللل السراليلية بإي اا بدقامت سلطا  االحتالل اإل

من سياسة الع ل التي تنته ها الحكومة االسراليلية  ي االراضي ج ء  قد اعتبر وكان هذا االجراء. ةسراليلياإل ةارع االلتفا يوالش

وتضمنت بناء شبكة من الطرق البديلة  2114الفلسطينية المحتلة والتي كانت قد أعلنت عنها  ي شهر تشرين اول من العام 

 تواةلة جترا يا  ي نفا الوقت ير مللفلسطينيين  ي الضفة التربية مو عة بطريقة من شأنها أن تفصل الضفة التربية إل  معا ل ر

جيوس احدل القرل الفلسطينية التي ت  استهدا ها  بلدةاالحتفاظ بالشوارع االلتفا ية االسراليلية لالستمدام االسراليلي المطلق. وكانت 

اخول وخرو   وذلك لتتحك   ي حركة وابا  عل  مقطع ال دار  ي البلدة من قبل سلطا  االحتالل االسراليلية. حيث ت  اقامة ب

أةحاب االراضي الفلسطينيين ال  أراضيه  المع ولة من خالل التحك   ي ساعا  اخول أةحاب االراضي ال  اراضيه  المع ولة 

 .هذا باإلضا ة ال  المعدا  المسموح ااخالها وما ال  ذلك

 

 

 جدار العزلغرب الزراعية الواقعة  أراضيهمولفلسطينيين اإلسرائيلي تشدد من إجراءاتها ضد المزارعين ا سلطات االحتالل

 :العنصري

  
جيوس ررب ال دار  بلدة ي أةحاب األراضي المع ولة الفلسطينيين و  ي من  الم ارعيناإلسراليلي  سلطا  االحتاللتشدا 

تقوم جيوس  بلديحيث وبحسب شهااا  م لا ال دار ررب للتصاري  التي تمكنه  من الدخول إل  أراضيه  ال راعية المع ولة 

وتمن  عدا حرمان شريحة واسعة من الم ارعين من الوةول إل  أراضيه  المع ولة خلي ال دار ل اإلسراليلي بسلطا  االحتال

% من عدا الم ارعين الفلسطينيين المتقدمين للحصول عل  تصاري  لدخول أراضيه  3قليل من أةحاب االراضي ال يت او  ال 

الفلسطينيين أن الم ارعين وال دير بالذكر  (.POICA, 2008م ارع ) 401لا ما يقارب ال المع ولة والبالل عداه  بحسب الم 

الذين ت  منعه  من الحصول عل  التصاري  كانوا باألةل حاةلين عل  تلك التصاري  بناءال عل  اإلثباتا  التي تلكد ملكيته  لتلك 

ر ض طلبه  أثناء عملية ت ديد تصاريحه  الممنوحة له  من قبل  وت العنصري ل ع األراضي ال راعية التي ت  ع لها خلي جدار ال

يوس وذلك من خالل ج بلدة ي  تواةل سلطا  االحتالل اإلسراليلي أعمال التنكيل اليومية بحق الم ارعين. كما االحتالل اإلسراليلي

إل  عدم التقيد  ي ساعا   ت  وإرالق تلك  ةباإلضا احت ا  الم ارعين لفترا  طويلة عل  البوابا  ال راعية المقامة عل  ال دار  
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جل خدمة أالبوابا   باإلضا ة إل  التشديد  ي كمية ونوعية األسمدة ال راعية التي يقوم الم ارعين  ي القريتين بإاخالها وذلك من 

ل  تصاري  عم ارعين ال حصولو ي حال  .وأيضا المعدا  التي تستمدم  ي ال راعة األراضي ال راعية المع ولة  ي تلك المناطق

من  تعمد  ي التالعب بأرقام البوابا  ال راعية التي يسم ين االحتالل اإلسراليلي إ  المع ولة بالوةول إل  أراضيه  تسم  له  

حد الم ارعين الوةول إل  أرض   ي ال هة أفي حال أراا   .أراضيه  المع ولةإل  للم ارعين من قرية جيوس بالدخول  خاللها

ة من القرية وحصل عل  تصري  للدخول  إن االحتالل يقوم بإجباره عل  المرور عبر البوابة ال نوبية التي تبعد مسا ة ال تقل الشمالي

ن  ال توجد طرق  راعية ااخل ال دار للتسهيل عل  الم ارع الفلسطيني المرور عبرها إل  أراضيه  أمع اإلشارة إل   ك  4عن

 .المع ولة

 

 جيوس بلدةإلسرائيلية الصادرة في األوامر العسكرية ا

 

التنصل من مسلولياتها كقوة محتلة ل راضي الفلسطينية و ذلك من خالل محاوالتها المتكررة و تكرارا سراليل مرارا إلقد حاولت 

كاتها وذلك انتها لشرعنةوامر العسكرية ل  األإسراليل إل أ  لذا   راضي الفلسطينية المحتلةااري  ي األإلتبرير وجواها ك س  

من الدولي. وخالل حيث انتهكت القوانين الدولية واالنسانية و القرارا  الصاارة عن م لا األ“ منيةالدواعي األ” تحت ذريعة 

حكام سيطرتها عل  إل  إوامر العسكرية والتي هد ت األمئا  سراليل بإةدار إسنوا  احتاللها ل راضي الفلسطينية قامت 

والقواعد العسكرية والبلر الطرق االلتفا ية قامة إسراليلية وبناء وتوسيع المستوطنا  اإلمن بدأ  البلدة راضي الفلسطينية  ياأل

 بلدة يما يلي تلميص ل وامر العسكرية اإلسراليلية الصاارة بحق أراضي الع ل العنصري. جدار ناء بل  إوةوال االستيطانية و

 جيوس والتي تو ر  كاآلتي 

 

 2117/   ةدر هذا األمر العسكري بتاريإ السااس من شهر شباط من العام 17/19سراليلي رق  األمر العسكري اإل 

جيوس لترض إقامة جدار الع ل العنصري عل  أراضي قرل ع ون  بلدةاونما من أراضي  79.6ويصاار ما مساحت  

 وجيوس.

   2111من شهر كانون ثاني من العام  /   ةدر هذا األمر بتاريإ الحااي عشر11/19األمر العسكري اإلسراليلي رق 

 جيوس لترض إقامة جدار الع ل العنصري.  بلدةاونما من أراضي  472ويصاار ما مساحت  

   2112/   ةدر هذا األمر بتاريإ الحااي والثالثين من شهر كانون ثاني من العام 26/12األمر العسكري اإلسراليلي رق 

 يوس و المية لترض إقامة جدار الع ل العنصري. اونما من أراضي ج 293ويصاار ما مساحت  

   2110/   ةدر هذا األمر العسكري بتاريإ الماما من شهر شباط من العام 37/12األمر العسكري اإلسراليلي رق 

 اونما من أراضي قرل قلقيلية وجيوس وع ون لترض بناء جدار الع ل العنصري. 061ويصاار ما مساحت  

 2110/   ةدر هذا األمر العسكري بتاريإ السابع من شهر نيسان من العام 74/10لي رق  األمر العسكري اإلسرالي 

اونما من أراضي جيوس و المية ألرراض عسكرية ل  يصرح عنها  ي األمر العسكري  1.6ويصاار ما مساحت  

 الصاار.  

 

 جيوس بلدةمكب النفايات على أراضي 

 

عل  أراضي تعوا  1911قي  هذا المكب  ي العام أحيث   للنفايا  والمملفا  الصلبةيقع مكب  جيوس الفلسطينية  بلدةعل  أراض 

ااخل الم  األخضر وتلك القالمة سراليلية المقامة بدأ  المستوطنا  اإل  جيوس الم اورة. ومع مرور السنوا  بلدةلمواطنين من 

وكذلك مستوطنا  ت مع شمرون االستيطاني في  اورامين( نو ي  وت مع شمرون وني  ياكير  بمنطقة وااي قانا  ي سلفيت )عمانوليل

سراليلية التابعة لهذه المستوطنا  والتي بدورها سراليلية النات ة عن المصانع اإلبإلقاء ك  هالل من المملفا  الصناعية اإلاإلسراليلي 

أن المملفا  الصناعية شارة هنا اإلجيوس وع ون. وت در  ة ةير وثر  سلبا عل  القرل الفلسطينية المحيطة بالمكب مثل خربأ

التي يت  نقلها ليت  ا نها وحرقها  ي مكب النفايا  القريب من خربة ةير ال تمضع ألي عملية معال ة للنفايا  كما هو منصوص 

ا  ي التربة علي  بحسب المواةفا  العالمية لطرق التملص من النفايا  الصلبة الصناعية  بل يت  ا نها اون أي معال ة لتلق  طريقه

 ش ار الم روعة  يها عدا عن الرالحة الكريهة التي تصدر عن مثل هذه المكبا . وبالتالي تلوثها والم روعا  واأل

 

 

 

 الوضع الجيوسياسي في  خربة صير
 

ة الوطنيةةة بةةين السةةلط 1990بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% مةن  11.9اونما ) 24663الفلسطينية وإسراليل  ت  تقسي  أراضي  خربة ةير إل  مناطق )ب( و) (  حيث ت  تصنيي ما مساحت  

ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و  الكلية( كمناطق ) مربةمساحة ال

ل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل معظ  المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديا  والقرل وبعةض المميمةا .   تبق  إلسرالي
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اونمةا   331ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي  خربة ةير يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يما تة  تصةنيي مةا مسةاحت      

 (  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسةراليلية أمنيةا و إااريةا     ) اطقالكلية( كمن مربة% من مساحة ال11.1)

حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفااة منها بأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةري  مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةراليلية )انظةر ال ةدول          

 (.14رق  

 

 1995يف األراضي في  خربة صير اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : تصن14جدول                          

 خربة% من المساحة الكلية لل المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 88.9 7,663 مناطق ب

 11.1 331 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 7,994 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –الجغرافية نظم المعلومات المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 

عل   1911إل  ال نوب الشرقي من خربة ةير الفلسطينية  يقع مكب للنفايا  والمملفا  الصلبة  حيث أقي  هذا المكب  ي العام 

ااخل الم  األخضر جيوس الم اورة. ومع مرور السنوا   بدأ  المستوطنا  اإلسراليلية المقامة  بلدةأراضي تعوا لمواطنين من 

تلك القالمة بمنطقة وااي قانا  ي سلفيت )عمانوليل  ياكير  نو ي  وت مع شمرون ونيفي  اورامين( بإلقاء ك  هالل من المملفا  و

الصناعية اإلسراليلية النات ة عن المصانع اإلسراليلية التابعة لهذه المستوطنا  والتي بدورها أثر  سلبا عل  القرل الفلسطينية 

أن المملفا  الصناعية التي يت  نقلها ليت  ا نها وحرقها  ي خربة ةير و جيوس وع ون. وت در اإلشارة هنا المحيطة بالمكب مثل 

مكب النفايا  القريب من خربة ةير ال تمضع ألي عملية معال ة للنفايا  كما هو منصوص علي  بحسب المواةفا  العالمية 

نها اون أي معال ة لتلق  طريقها  ي التربة وبالتالي تلوثها والم روعا  لطرق التملص من النفايا  الصلبة الصناعية  بل يت  ا 

 واألش ار الم روعة  يها عدا عن الرالحة الكريهة التي تصدر عن مثل هذه المكبا . 

 

 

 

  البلدة الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في

 المشاريع المنفذة

 .(10 انظر ال دول رق ( )2112  جيوس)م لا بلدي  سنوا  الماضية الممسةل بتنفيذ مشاريع خال بلدي جيوسم لا قام 

 

 الماضية سنوات خمسة خاللالبلدة  هاتنفذ التي المشاريع: 15جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 اإلراثة ال راعية 2111 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة م اري

 و ارة المالية 2119 بنية تحتية بة ةيرمشروع تعبيد الشارع الرليسي لمر

 CHF  2119 بنية تحتية مشروع بناء جدران استنااي  عل  جوانب الطريق

 و ارة المالية  السلطة الوطنية الفلسطينية 2119 بنية تحتية مشروع تأهيل طرق ااخلية

 USAID 2111 تعليمي مشروع بناء وتشطيب مدرسة أساسية

 ةندوق البلديا  2111 بنية تحتية مشروع تأهيل طرق ااخلية

 و ارة المالية 2111 بنية تحتية مشروع تأهيل شبكة المياه الداخلية

 ةندوق البلديا  2112 بنية تحتية مشروع تأهيل طرق ااخلية

 .2112  م لا بلدي جيوس المصدر:
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 المشاريع المقترحة
 

تطةوير   وسكان   إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القاامة  حيث تة   البلدةملسسا  الم تمع المدني  ي  وبالتعاون مع  تتطلع البلدة

 -والتةي قةام بتنفيةذها معهةد األبحةاث التطبيقيةة       البلةدة المشاركة التي ت  عقدها  ي أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب

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

 

 أبار(. 0)االرتوا ية الموجواة خلي ال دار وربطها بشبكة كهرباء  اآلبارمشروع تأهيل الحاجة إل   -1

 انشاء بئر ارتوا ي.الحاجة إل    -2

 كوب تقريبا. 011خ ان مياه بسعة  ءنشاإ الحاجة إل  -3

 ك  تقريبا. 12.0انشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل   -4

 نشاء منت ه عام يمدم المنطقة.إجة إل  الحا -0

 ك  تقريبا. 11تأهيل طرق ااخلية ضمن الممط  الهيكلي وذلك بطول  الحاجة إل  -6

 ك  تقريبا. 11تأهيل وتوسيع شبكة الكهرباء العامة لتشمل مناطق جديدة ضمن الممط  الهيكلي للبلدة وذلك بطول الحاجة إل   -7

 ك  تقريبا. 11.0العامة الداخلية لتشمل مناطق جديدة ضمن الممط  الهيكلي للبلدة وذلك بطول  تأهيل وتوسيع شبكة المياهالحاجة إل   -1

 انشاء م مع ت اري وسكني وس  البلدة.الحاجة إل   -9

 انشاء مبن  مرك  ةحي.الحاجة إل   -11

 ت ويد مبن  البلدية بأجه ة ومعدا  خدماتي  مطلوبة بشكل مل .الحاجة إل   -11

 ية ب را ة يت  استتاللها للعمل العام.ت ويد البلدالحاجة إل   -12

 انشاء ةالة متعداة األرراض علما بأن االرض المعدة لذلك متو رة.الحاجة إل   -13

 انشاء روضة أطفال نموذجية.الحاجة إل   -14

 انشاء مصنع تعبئة وتتليي الستثمار االنتا  ال راعي وتشتيل االيدي العاملة.الحاجة إل   -10

ي لتصنيع وتكليي ال عتر نظرا لوجوا انتا  كبير من  بحيث يت  تشتيل أيدي عاملة نسوية عاطلة عن مشروع تصنيع رذالالحاجة إل   -16

 العمل.

 تأهيل وتطوير حديقة االطفال العامة.الحاجة إل   -17

 رر  ةفية. 6توسيع مدرسة ةير األساسية الممتلطة وذلك بإضا ة الحاجة إل   -11

 ك  تقريبا. 2وشق طرق  راعية جديدة بطول  ك  تقريبا 2توسعة طرق  راعية بطول الحاجة إل   -19

 اون  تقريبا. 111استصالح أراضي  راعية بمساحة الحاجة إل   -21
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 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

ظةر  مةن وجهةة ن     األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   16والمدماتية. ويبين ال دول رقة   من نقص كبير  ي البنية التحتية  تعاني البلدة

 .الم لا البلدي

 

 لبلدةا في التطويرية واالحتياجات األولويات: 16جدول 

 بحاجة بحاجة ماسة القطاع الرقم
ليست 

 أولوية
 مالحظات

  البنية التحتيةاحتياجات 

 ك  20.0^    * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  11.0   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  11   * ة لتتطية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه القديم 3

 ك  1.0   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 ينابيع 3وجو ية  آبار 4   * ترمي / إعااة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

متر مكعب 711   * بناء خ ان مياه 6
 

 ك  26   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 71   * يا  الصلبةحاويا  ل مع النفا 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

  الصحيةاالحتياجات 

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

    * الموجواةيااا  شراء ت هي ا  طبية للمراك  أو الع 3

  التعليميةاالحتياجات 

    * بناء مدارس جديدة 1

 إعااة تأهيل مدارس موجواة 2
* 

  جميع المدارس  ي البلدة   

 وإضا ة رر  ةفية

 ممتبرا  حاسوب   * ت هي ا  تعليمية 3

  االحتياجات الزراعية

 اون  401   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 160   * اهإنشاء آبار جمع مي 2

 كابر 04   * بناء حظالر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 411    * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 61   * إنشاء بيو  بالستيكية 6

 بيت بالستيكي 11   * إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لح بذور  1

    * نباتا  ومواا  راعية 9

  .2112  جيوس م لا بلديالمصدر:        

  راعية.ك  طرق  13ك  طرق ااخلية   9.0ك  طرق رليسة   3^       
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 المراجع
 

 ( التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ   2119ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2117  

   2112م لا بلدي جيوس. 

  تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2113( ))أريةج  القةدس  -يقيةة معهد األبحةاث التطب  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2112األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئةبيانا   (  قاعدة2013( ))أريج القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

 قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2113القدس )أريج( ) –بحاث التطبيقية معهد األ  

  لسطين. -

   2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسقلقيليةةةمحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -قلقيلية. (2111-2119) قلقيلية   

 

  

  

 


