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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس  -حاث التطبيقية يتقدم معهد األب   دولي من أجل          ) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق بال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

  
دمات    الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

مشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون             ال
  . مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي                  أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

   .الفلسطيني يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل         سكانية في محافظة الخلي املة عن التجمعات ال جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات ش
ق األوض     ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب اع سل

ذ                   المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي
ار        "مشروع   امج ازاه ة حسب برن ة     " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويري د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  ج(الق ن)أري ول م ة  ، والمم ل التنمي ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس باني )AECID( الوآال ار االس امج ازاه ، وبرن

)AZAHAR.(  
  

ر                      ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي
ار،           األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة      امج أزاه ى برن صفة خاصة عل  في محافظة الخليل، مع الترآيز ب

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة،    صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ة وتحلي ى دراس ضا إل شروع أي ويهدف الم
تراتيجيات      . مية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخليل      والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتن     إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                ز عل ستقرة، مع الترآي وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير الم
  .القطاع الزراعي

  
الي  يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية    في محافظة الخليل باللغتين العربية و االنجليزية على الموقع االلكتروني الت

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  ةورق، بيت مقدوم، حمصالكوم، الم يةدليل قر
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
رى     تم دمج    في محافظة الخليل،    دورا منطقةقرى    من  هي ، حمصة ،الكوم، المورق، بيت مقدوم   قرى   ذه الق في مجلس     مؤخرا     ه

من  و ،إذنابلدة  الشمال  من   و ، دورا بلدة  من الشرق  يحدها. م منها  آ 13 تقع إلى الغرب من مدينة الخليل، وعلى بعد       و،  قروي واحد 
  . )1رقم  خريطةانظر (بلدة دير سامت من الجنوب  و،1949خط الهدنة عام الغرب 

  
  الكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصة  قرىموقع وحدود: 1 خريطة

  
  
ى              يةقر قعت دوم، حمصة عل وم، المورق، بيت مق اع    الك وق سطح البحر        400ارتف ر ف غ   و ، مت دل   اليبل سنوي   مع ا  ي ف لألمطار ال ه

ى    ةمعدل درجات الحرار  يصل   و م، مل 436 حوالي ة،      16 إل غ   و درجة مئوي ة   يبل دل الرطوب سبية  مع وحدة المعلومات     (.%61  الن
 ).  أريج -الجغرافية

        
م دمج    ،1995عام  في  و. ةتصنف هذه القرى على أنها مناطق ريفي       رى  ت ة   الق روي    في المتجاورة     األربع مجلس  ، وهو     مجلس ق

  . وأربعة موظفين متفرغين،ويتكون المجلس من ستة أعضاء. حمصةمورق، بيت مقدوم قروي الكوم، ال
روي          ديمها المجلس الق اء           : ومن الخدمات التي يقوم بتق اء والكهرب ل الم ة مث ة التحتي صلبة      و ،خدمات البني ات ال ، وشق   جمع النفاي

  . الطرقوتعبيد 
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   نبذة تاريخية
شير  االبيات رى ت أن الن ة آانت مق ةأهواألربع ر من ل ذ أآث ى زمن 200 من ود إل ة تع ة قديم ع أثري ى مواق ة عل ا مقام نة، وأنه  س

ا الخاص         المجلس القروي الجديد أسماء القرى األربعة     مل  وقد ح . الكنعانيين ة بتاريخه وم        .  مع احتفاظ آل قري ة الك ثال اسم قري فم
ة المورق ف             ) الكوم(مشتق من    ا قري ة، أم شواهد التاريخي ود اسمها     والذي يعني تراآم ال ى يع ة       إل ع في القري ار نب ود  . أث أصل  ويع

  .1948  عامهم في حرب من أراضيواجرهإلى ممن  اآلخر  وبعضهم،من دوراقدموا  إلى الذين القرى هذهفي السكان بعض 
  

  الكوم، بيت مقدوم، المورق، حمصةقرية من  ةصور

  

  األماآن الدينية واألثرية
ساجد حمصةقدوم،  الكوم، المورق، بيت م يةيوجد في قر   وم، مسجد المورق في          : هي ، ثالثة م ة الك ر في قري وم الكبي  مسجد الك

  ).2أنظر الخريطة رقم . (قرية المورق، مسجد بيت مقدوم في قرية بيت مقدوم
ة    وهناك مواقع أثرية   ،أما بالنسبة لالماآن األثرية، فان هذه القرى مقامة على أثار قرى قديمة تعود إلى العصر الروماني                في قري

  .المورق تدل على ذلك
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   الكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصةيةالمواقع الرئيسة في قر: 2خريطة 

  

  السكان
 2,592بلغ  حمصةقرية الكوم، المورق، بيت مقدوم، ، أن عدد سكان 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 

انظر  (. وحدة521 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 432 من اإلناث، وبلغ عدد األسر 1,313 من الذآور و1,279نسمة، منهم 
  ).1 الجدول رقم

  
   حسب التجمع والجنسالكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصةعدد سكان : 1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع
 1,300 665  636 الكوم

 570 287  283  المورق
 698 346  348  بيت مقدوم
 24 12 12  حمصة

 2592 1313 1279  المجموع
 ، النتائج النهائية 2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر                   

  
  الفئات العمرية والجنس

طيني، أن توزيع الفئات العمرية في أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلس
% 54.2 عاما، 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 43.3: ، آان آما يلي2007قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصة لعام 

آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث .  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 2.5 عاما، و64 -15ضمن الفئة العمرية 
  %. 50.7، ونسبة اإلناث %49.3، أي أن نسبة الذآور 100 : 97.4 هي ،لمنطقةفي ا
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  العائالت
  .ةشرحال، ةالعواود، الرجوب: العائالت، منها  عدد منحمصة من الكوم، المورق، بيت مقدوم، ية قريتألف سكان

  قطاع التعليم 
دوم،                 وم، المورق، بيت مق ة الك اث     %6.6، حوالي  2007ام  للع حمصة بلغت نسبة األمية لدى سكان قري سبة اإلن د شكلت ن ، وق

اك      . ، وهذه تعتبر نسبة عالية مقارنة بنسبة الذآور      77.3% ان هن ين، آ سكان المتعلم راءة   % 13.5ومن مجموع ال ستطيعون الق ي
ة     % 17 و انهوا دراستهم اإلعدادية،  % 29.5انهوا دراستهم االبتدائية،    % 26.3والكتابة،   تهم الثانوي وا دراس م     ال. انه ، 2جدول رق

 .2007 ، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام حمصةيبين المستوى التعليمي في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم، 
  
  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10 (حمصة الكوم، المورق، بيت مقدوم،  قريةسكان: 2جدول 

 أمي   الجنس
ستطيع  ي
راءة  الق

 والكتابة
وم   ثانوي  إعدادي  يابتدائ دبل

وم    بكالوريوس  متوسط دبل
  المجموع  ةدآتورا  ماجستير  عالي

 887 1 1 2 50 30 151 298 221 106 27  ذآور
 927 - -  - 36 10 157 238 256 138 92  إناث

 1,814 1 1 2 86 40 308 536 477 244 119  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -د العام للسكان والمساآن التعدا،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 
دوم،            2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        دارس،  حمصة ، بلغ عدد المدارس في قرية الكوم، المورق، بيت مق  ، ثالث  م

سين ( ومدرسة مختلطة     ، ومدرسة لإلناث  ، مدرسة للذآور  :وهي ا ، و )للجن ة    جميعه يم ا     ( حكومي ة والتعل الي وزارة التربي ين  ). لع يب
 .    حمصة عدد المدارس حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم، ،3الجدول رقم 

    
  حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  حمصة الكوم، المورق، بيت مقدوم، قريةالمدارس في : 3جدول 
 الجهة المشرفة  سالجن المرحلة اسم المدرسة الرقم

  حكومية  ذآور  ثانوي  مدرسة الشهيد أبو جهاد الثانوية للبنين 1
 حكومية  إناث ثانوي  مدرسة الكوم الثانوية للبنات  2
 حكومية  مختلطة أساسي  مدرسة الكوم األساسية المختلطة 3

  
ة  في  عدد الصفوف الدراسية   أن، 2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي     وم،   قري  الك

جدول  الانظر    (ة وطالب  ا طالب  985 عدد الطالب   و ، ومعلمة ا معلم 43 عدد المعلمين  و ،ا صف 32  بلغ حمصةالمورق، بيت مقدوم،    
  ).4رقم 

 )2007-2006 (حمصة الكوم، المورق، بيت مقدوم،  قريةعدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في: 4جدول 
  المجموع  خاصة  كوميةح  

 1 - 1  عدد المدارس
 14 - 14  عدد الصفوف
 19 - 19  عدد المعلمين

 ذآور

 399 -  399  عدد الطالب
 1 - 1  عدد المدارس
 9 - 9  عدد الصفوف
 13 -  13  عدد المعلمين

  إناث

 313 -  313  عدد الطالب
 1 - 1  عدد المدارس
 9 - 9  عدد الصفوف
 11 - 11  ينعدد المعلم

  مختلطة

 273 - 273  عدد الطالب
 .2005 -قاعدة بيانات أريج
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ال،  70، تضم  حمصة، إلى وجود ثالث رياض لألطفال في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم،   2007أشارت البيانات في عام       طف
 .جهة المشرفة عدد رياض األطفال حسب االسم وعدد األطفال وال،5يبين الجدول رقم . ويشرف عليها القطاع الخاص

  حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةحمصة الكوم، المورق، بيت مقدوم،  قريةرياض األطفال في: 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم
 خاصة 2 29  1  روضة أحباب اهللا  1
  خاصة 2 17 1  )الكوم النموذجية(روضة أمينة   2
 خاصة 2 24 1  روضة أطفال المورق   3

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
  

  قطاع الصحة 
 أية مرافق صحية، ما عدا مرآز أمومة وطفولة، تشرف علية وزارة حمصةال يوجد في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم، 

 ، مدينة الخليل أو الصحية الموجودة في بلدة دورا،وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق. الصحة الفلسطينية
عدم توفر :  ويعاني قطاع الصحة في القرية من عدة صعوبات منها. آم على التوالي10 و آم20واللتان تبعدان عن القرية مسافة 

  .وعدم وجود مستشفيات قريبة من القرية،العيادات، عدم توفر األطباء 
  

  يةاالقتصاداألنشطة 
ستوعب حوالي        حمصة  اقتصاد قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم،        معظم يعتمد ى سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي من  % 62 عل

 )1شكل رقم الانظر . (من القوى العاملة% 20وعلى قطاع الزراعة، حيث يستوعب حوالي ، القوى العاملة
  

، حمصة وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم،      
  : ما يلي
 .من األيدي العاملة% 62سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .   لةمن األيدي العام% 10قطاع الموظفين ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2قطاع الخدمات، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع الصناعة، ويشكل  •

  
   الكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصةية القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرتوزيع: 1شكل 

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

62%

قطاع التجارة 
5%

قطاع الخدمات 
2%

قطاع الصناعة 
1%

قطاع الموظفين 
10%

ة  قطاع الزراع
20%
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د    تفتقر قرية    صادية،      وم، حمصة  الكوم، المورق، بيت مق صناعية واالقت ون، محالت    يوجد فقط      حيث     للمؤسسات ال معصرة زيت
  ).2انظر خريطة رقم  (.حدادةورشة  و،، محل للمالبستية، أربع بقاالتجار

دوم، حمصة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي                         وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية الكوم، المورق، بيت مق
   :  النحو التاليعلى

  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . ربات البيوت واألطفال-2
  . صغار المزارعين-3
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -4
  . صغار التجار-5
  

  القوى العاملة 
ام       ساآن لع سكان والم ام لل داد الع ات التع اك  2007أظهرت بيان شيطين   % 27، أن هن انوا ن سكان آ صاديا  من ال نهم (اقت % 80م

ون اك ). يعمل ان هن صاديا % 73وآ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال نهم (م ن الطالب، و% 58م ال % 31.3م رغين ألعم ن المتف م
 ).6انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 10.7المنزل، و

  
 007 2عمل  الىعالقة بقوس والحسب الجن  )فأآثر سنوات 10( الكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصة   قريةسكان: 6جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن  ل ع عاط

ل بق ( العم س
 )له العمل

ل  ن العم ل ع  عاط
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
 المجموع

ب  طال
رغ  متف
 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  منزلال

ن   اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
 المجموع  المجموع أخرى يبحث عن عمل

 887 439  12 2 69  1 355 448 27 55 366  ذآور
  927 885 23 2 34 417 409 42 14 2 26  إناث

 1814 1324 35 4 103 418 764 490 41 57 392  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 

  قطاع الزراعة
 دونم أراض 5,600 و، دونم أراض سكنية400 دونم، منها 7,000 حمصةة الكوم، المورق، بيت مقدوم، قريبلغ مساحة ت

 ).3، وخريطة رقم 7انظر الجدول رقم   (. دونم مراع وغابات1,000و، ) دونم مزروعة5,198منها  (زراعية
  

 .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ) بالدونمالمساحة( حمصة الكوم، المورق، بيت مقدوم، ية قر استعماالت األراضي في:7جدول 
  المساحة الكلية  المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة
مساحة األراضي 

  السكنية
األراضي مساحة 

  الحرجيه
مساحة المراعي  

  األراضي المفتوحة و

7,000 5,198 427  490 36 270 
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  حمصةت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم، استعماال: 3خريطة 

  

م  دول رق ين9ج ساحة و، يب واع م دوم،    الخضرواتأن ت مق ورق، بي وم، الم ة الك ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ة البعلي  المختلف
ساحتها             . حمصة غ م واع زراعة، وتبل ر األن ا  82.5 وتعتبر الخضروات الثمرية البعلية أآث دورة والفقوس و         .  دونم ر البن ا تعتب آم

  .الكوسا أآثر األنواع زراعة في المنطقة
 

  )المساحة بالدونم( حمصةالكوم، المورق، بيت مقدوم،   المكشوفة في قرية البعلية والمرويةواتالخضرب  المزروعةاألراضي مساحة:9جدول 
  مجموعال  خضروات أخرى  األبصال  ءالبقوليات الخضرا  الخضروات الورقية  الخضروات الثمرية

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
81 1.5 0 6.5 23 3 0 1 10 33 114  45  

  
  . بيوت بالستيكية، تزرع بالخضروات المختلفةات دونم4  حوالييوجد في القرية

  
ساحته رميه، ي الزعتر والمماوه، حمصةق، بيت مقدوم،     في قرى الكوم، المور    تزرعنوعان من النباتات الطبية     هناك  و ا موتبلغ م

  .امروي ا واحدادونم و، دونمات بعلية10، منها  دونما11الكلية 
  

ة  ي قري رة ف سبة لألشجار المثم دوم، وبالن ورق، بيت مق وم، الم د  حمصةالك ون، 3,214، فيوج ة بأشجار الزيت ا مزروع  دونم
 ).11أنظر جدول . (مثل الجوزأخرى إضافة إلى مساحات مزروعة بأشجار 
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  ) المساحة بالدنم( حمصةالكوم، المورق، بيت مقدوم، قرية  في  المثمرةباألشجار المزروعة األراضيمساحة : 11جدول 
  المجموع  فواآه أخرى  الجوزيات  التفاحيات  اللوزيات  الحمضيات الزيتون

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م ب
32140 0  10 400 10  389 0 1790  3823 10  

  . مروي: بعلي،  م: ب
   

ة      ي قري ة ف ة والعلفي يل الحقلي ق بالمحاص ا يتعل دوم،   وفيم ت مق ورق، بي وم، الم صةالك والي  حم اك ح ن  1,094، فهن ا م  دونم
 ).12أنظر الجدول رقم  (. وخاصة القمح والشعيرالمحاصيل الحقلية تزرع بالحبوب،

 
  )المساحة بالدونم (حمصة الكوم، المورق، بيت مقدوم،  قريةالمحاصيل الحقلية فيب ة المزروعاألراضي مساحة: 12جدول 
أبصال ودرنات  الحبوب

 وجذور
محاصيل  جافةالبقوليات ال

 البذور
محاصيل ال
  علفيةال

محاصيل ال
  منبهةال

محاصيل 
  أخرى

  المجموع

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
1094  0 10 0 37 0 2 0 33 0 6 0 6 0 1188 0 

   مروي :بعلي،  م: ب
  

من سكان قرية الكوم، المورق،  % 10حوالي فان ، حمصةأما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم،     
 ).  13انظر الجدول رقم . (األغنام، الماعز، الدجاج الالحم، والنحل:  يقومون بتربية الثروة الحيوانية مثلحمصةبيت مقدوم، 

 
  حمصةالكوم، المورق، بيت مقدوم،   قريةالثروة الحيوانية في: 13جدول 
  خاليا نحل  الدجاج البياض  الدجاج الالحم  الحمير والبغال الخيول  الجمال الماعز األغنام *األبقار

1029  535 591 0  0  101  39,000 29,500  20  
 .والثيران، العجالت، والعجول، األبقارتشمل  *
  

دوم،      قرية  ة في   الزراعتعتمد   اه      حمصة الكوم، المورق، بيت مق ى مي زارع   ،  األمطار عل اك بعض الم دو نيوهن ى ن يعتم اه   عل   مي
    . زروعاتهمري مفي  الجمع وآبار ،شبكة المياه

ات   وهي  ، آم من الطرق الزراعية8  في قرية الكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصة   وجدي سير المرآب ة  واآلالتمناسبة ل  ،الزراعي
  .  أنها غير آافيةإال
  
  قطاع المؤسسات والخدمات  

ي   سة ف ةالمؤسسة الرئي ام  القري ذي تأسس ع روي، وال ك. 1996 هو المجلس الق ى ذل افي ،باإلضافة إل  يوجد مرآز الفجر الثق
  .  2005 والذي تأسس عام ،والفني

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
سكنية  % 40شبكة االتصاالت، وتقريبا  بة  وصول م حمصة،   الكوم، المورق، بيت مقدوم    يةقر: االتصاالت • من الوحدات ال

 .لديها خط هاتف
 
ا • ام : هالمي ذ ع م 1986من ذه الوصل ت رى  ه رائيلية    ق اه اإلس رآة المي ن ش اه م دها بالمي تم تزوي ث ي اه، حي شبكة المي ب

اه      وصول من الوحدات السكنية م   % 95 حواليو). ميكوروت( ار   . ة مع شبكة المي ر آب ديل         وتعتب  الجمع هي المصدر الب
اني   و. لشبكة المياه  ة تع اه         عدة   من  القري شاآل في مجال المي ة :  وهي ، م ار  قل اه      آب اه، عدم وجود خزان للمي  ، جمع المي

 .  ونقص مياه الشبكة في فصل الصيف
 

اء • م : الكهرب ة قروصلت دوم، ي ورق، بيت مق وم، الم ام حمصة الك ذ ع اء من شبكة الكهرب ق شرآ1995 ب ة ، عن طري
دة م        % 98 حواليو. الكهرباء القطرية اإلسرائيلية   سكنية في البل اء وصولة   من الوحدات ال ي    من   و. بالكهرب المشاآل الت

ادة    زيادة ضعف التيار الكهربائي، تلف وقدم الشبكة، و:  في مجال الكهرباء  القريةجه  اتو اء نتيجة زي الطلب على الكهرب
  . عدد السكان
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ة نظام جمع النفايات الصلبة في  دارة  يقوم بإ : جمع النفايات الصلبة   • روي  القري ات من      .  المجلس الق تم جمع النفاي حيث ي
تخلص  ومن ثم ،  عن القرية آم40 والذي يبعد حوالي  ،)شرق يطا ( ونقلها إلى مكب بلدية الخليل       ،المناطق السكنية  يتم ال

ا بحرق امنه والي  . ه ع ح تم جم ا266وي ا117 و، طن وم ا طن143 و، طن رى الك ن ق ورق، م ى  و ، الم دوم عل ت مق بي
 ).2006 _جقاعدة بيانات أري.(التوالي

 
اه        .  شبكة صرف صحي   حمصة الكوم، المورق، بيت مقدوم،      قريةال يوجد في    : الصرف الصحي  • تخلص من المي تم ال وي

 .العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية
  

ر    من قطاع   حمصةمقدوم، المواصالت العامة في قرى الكوم، المورق، بيت تتكون  : خدمة المواصالت  • مواصالت غي
ة  العقبات التي تواجه   من  و. مكتب تكسي الجنوب  سيارات عمومية تابعة ل    والذي يضم    ،منظم ذه        خدم  المواصالت في ه
 بحاجة  الطرق ، إضافة إلى أن  التي يقيمها جيش االحتالل اإلسرائيلي     ، والكتل اإلسمنتية  ة،وجود السواتر الترابي  : القرى

يئة     طرق    آم 2 آم طرق معبدة وبحالة جيدة، و      6يوجد حوالي   ف ،طرقالوفيما يتعلق ب  . لإلى إعادة تأهي   ة س  ،معبدة وبحال
 . معبدةطرق غير  آم 10و

  

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
ذه ال   حيطفي م ال يوجد مستوطنات إسرائيلية      رى ه ا     ق ا دائم ار الحواجز  تتعرض لل ، ولكنه ة (ة طي ام   )المتنقل ي تق ى ا ، الت  لطرق عل

ذه التجمعات                   . تلك القرى المؤدية ل  ات القريب من ه إغالق مكب النفاي سلطات اإلسرائيلية ب وم ال ا تق واطنين من    ،آم ق الم  أو تعي
حيث تقوم السلطات اإلسرائيلية بإغالق الطرق الزراعية في    ،  جني محاصيلهم ن صعوبة في    ويجد المزارع وأحيانا  . الوصول إليه 

اطق      في الوصول إلى المراآز الصحية والمستشفيات      ةصعوبقرى  ن في هذه ال   واطنآما يواجه المو  . هذه القرى    الموجودة في المن
  .  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي نتيجةالمجاورة

  
د  . القريةمن  غربي  جدار على الجانب ال   البناء  ب اإلسرائيليةلسلطات  قامت ا  العنصري،   لفصلفيما يتعلق بجدار ا   و أ العمل في     وقد ب

اطون  (طول الجداربلغ و، 2005جدار عام   بناء ال  ذي  )من األسالك والب ر،   م200حوالي  أنجز   ال د  ت م مصادرة   وق  ادونم  150ت
 . لهذا الغرض

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ثاني األول إنشاء شبكة مياه في القرى، وال؛ ن تحت التنفيذامشروعيوجد حاليا أعد المجلس القروي خطة تطويرية للقرية، و

 .توسيع شبكة الكهرباء لهذه القرى
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  ية واالحتياجات التطويرية للقراألولويات
م       .  من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية       حمصةالكوم، المورق، بيت مقدوم،     تعاني قرية    ين الجدول رق ات   14ويب ، األولوي

  .واالحتياجات التطويرية للقرية
  

  الكوم، المورق، بيت مقدوم، حمصة  قريةواالحتياجات التطويرية فياألولويات : 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

      احتياجات البنية التحتية 

  آم11    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
      *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 10000   *  بناء خزان مياه 4
  آم  2  *    شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
    *   ترآيب شبكة صرف صحي 6

       االحتياجات الصحية 

      * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
ادة  2 لإع ز/ تأهي رميم مراآ حية / ت ادات ص عي

  موجودة  
   *  

ة لل  3 زات طبي راء تجهي ادات  ش ز أو العي مراآ
  الموجودة

  *   

       االحتياجات التعليمية 
     *    بناء مدارس جديدة 1
    *  تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

       االحتياجات الزراعية 
    دونم500   *   استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر50   *  بار جمع مياهآ إنشاء 2
 ابرآس 30   *   برآسات مواشي/ ظائربناء ح 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
   *   تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
    *    ومواد زراعيةنباتات 8
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