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 شكر وعرفان

 
ون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعا 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 

 ق البحث خالل عملية جمع البيانا .  ري

 
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    نابلامحا ظة  معا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت

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

 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 )

 

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

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

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

 .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 محا ظةة  يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي    

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 قوصينقرية دليل 

 الفيزيائيةالجغرافي والخصائص  الموقع
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  7.66  وعل  بعد مدينة نابلا ررب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية قوةين

وجيت كفر قدوم  ومن ال نوب  الترب كفر قدوم   ومن لير شر     ومن الشمالبيت إيبا  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية

 

 قوصينقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أما معدل لرجا   7.4.5ار  يها حوالي سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمط  وق مترا 705عل  ارتفاع  قوةينقرية تقع 

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

 

الحكة  المحلةي   لونما  وذلك بحسب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة         5,.49تبلغ مساحة قرية قوةين حوالي 

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

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

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

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

 .بملفا  ملكيا  األراضي وريرهاالملكيا  الماةة بالت مع وال 
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  أعضةةاء .يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم  4,,1عةةام  قوةةةين ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا

)م لةا   ال يمتلةك الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا      كمةا  . مسةتيجر  لائة  مقةر   للم لا ويوجدموظفين. يعمل  ي الم لا  كماالفلسطينية  

 (.2013  قوةينقروي 

 

   ما يلي (2013  قوةينقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

  وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتيهيل وتعبيد 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 

 نبذة تاريخية
 

عنة   الممتبئةة   أو تحريفةا لكلمةة   قاسةيا  بمعنة  الحطةب نظةرا لكثةرة          كان االسة    قوةةين  تحريفةا لكلمةة   كسةين  السةريانية بم      

ال  يةرة العربيةة    إل  قوةينقرية  أةل سكان ويعولعام. 1700أكثر من  إل يعول تاريخ إنشاء الت مع الحالي والتابا   يها سابقا . 

 .(1صورة رق  الأنظر ()2013  قوةين)م لا قروي  واليمن

 

 قوصينقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
أثريةة  ةي   أمةاكن ومنةاطق    عةدة كمةا يوجةد    . قوةين القدي   ومس د مصعب بن عميرمس د   ا  وهم مس دين قوةينقرية يوجد  ي 

  قوةةين )م لةا قةروي    سياحيلالستتالل ال ةخربة بيت سلوم  خربة الن مة ومنطقة عين الشرق  وجميعها رير ملهلا  منه  القرية

  .(2)أنظر المريطة رق  (2013

 

 قوصينقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   قوةةين قريةة  أن عةدل سةكان     2005 ي عام بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني 

 وحدة. ,33أسرة  وعدل الوحدا  السكنية  300 نسمة من اإلناث  ويبلغ عدل األسر ,,4و نسمة من الذكور  4.5نسمة  منه   1.,

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  42.2  كان كما يلةي   2005لعام  نقوةيقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةةا  ةةوق. كمةةا   17% ضةةمن الفئةةة العمريةةة ..4عامةا  و  14 -17% ضةةمن الفئةةة العمريةةة 73عامةا    17الفئةة العمريةةة أقةةل مةةن  

 %.70.1%  ونسبة اإلناث 4.,4  أي أن نسبة الذكور 5.1, 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 ائالتالع

 (.2013  قوةين)م لا قروي سلمان  عائلة يدك  وعائلة عبد ربه  عائلة من عدة عائال   منها  قوةينقرية يتيلي سكان 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م مةوع السةكان   ..,1%  وقد شكلت نسبة اإلناث منها ..11  حوالي 2005عام  قوةينقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     20.3% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     31.4% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     ..20ك المتعلمةين  كةان هنةا   

  حسةب  قوةةين قريةة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       7.1% انهوا لراسته  الثانويةة  و 10.7

 .2005ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 346 - - 1 - 19 5 38 86 104 68 25 ذكور

 357 - - - - 7 4 36 57 117 78 58 إناث

 703 - - 1 - 26 9 74 143 221 146 83 المجموع

   النتائج النهائية.2005  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

ثالثة مةدارس   القرية   يوجد  ي 2011/2012  ي العام الدراسي قوةينقرية  والثانوية  ياألساسية  علي الت أما  يما يتعلق بملسسا 

  كمةا ال يوجةد أيةة ريةاض لألطفةال  ةي القريةة تشةر  عليهةا          مةن قبةل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية        يت  إلارتهو حكومية

 (.2انظر ال دول رق  ( )2012  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  و ارة التربية والتعلي 

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  قوصينقرية في  : توزيع المدارس7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية ساسية المختلطةقوصين األمدرسة 

 إناث حكومية قوصين الثانوية للبناتمدرسة 

 ذكور وميةحك قوصين الثانوية للبنينمدرسة 

 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلما ومعلمة  ,3طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  740  وعدل الطالب اةّف 24 قوةينقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالةب   14يبلةغ   قوةةين قريةة  رس (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدا    2012  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 23  وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة

 

   منها (.2013  قوةين)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل قوةينقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 .اكتظاظ المدارس بالطالب وخصوةا مدارس اإلناث 

 ية قديمة بحاجة إل  إعالة تيهيل.األبن 
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 قطاع الصحة
 

و ةي حةال   .  مرك  ةحي قوةةين الحكةومي  عيةالة خاةةة لرعايةة الحوامةل      حيث يوجد . مرا ق ةحيةعدة  قوةينقرية  ي  تتو ر

نةة  وةةحة نةابلا  ةي مدي   الة  مستشةف  ر يةديا والمستشةف  الةوطني      عدم تو ر المدما  الصحية  ي الت مع   إن المرضة  يتوجهةون   

 (.2013  قوةين)م لا قروي  ك  .عن الت مع حوالي  نابلا  حيث يبعدون

 

   أهمها (2013  قوةين)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  قوةينقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم متابعة و ارة الصحة للمواطنين المرض   ي القرية 

 ة  ي المرك  الصحي.عدم وجول أجه ة متطور 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
)م لةا قةروي    % مةن القةول العاملةة   73  سةتوعب ي حيث الوظائيقطاع  عل  عدة قطاعا   أهمها قوةينقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2013  قوةين

 

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

 ما يلي ك  قوةينقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة73قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 30العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

 من األيدي العاملة 7 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 يدي العاملة% من األ7ويشكل   قطاع الت ارة. 

  من األيدي العاملة. 7قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة. 2قطاع المدما   ويشكل % 
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 قوصينقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2013  قوةينم لا قروي  المصدر:

 

محال  للصناعا   1ممب  واحد  بقالة   17 قوةينقرية  يوجد  ي   ية صالية والت ارمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 محل لأللوا  ال راعية  و معصرة  يتون 2مناشير ح ر   3محاجر أو كسارا  ح ر   4  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ(

وقد تبين أن الفئة االجتماعية  .%47إل   2013لعام  قوةينقرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2013  قوةينم لا قروي )

 (.2013  قوةين)م لا قروي   هي   القطاع ال راعي نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةاألكثر تضررا  ي 

 

 القوى العاملة 

 

ن % م..30  أن هناك 2005عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 11.7% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  2.,1 % يعملون(. وكان هناك4.1.السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 3انظر ال دول رق  ()ين ألعمال المن لمن المتفرر %34.7الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) قوصين سكان :3جدول 

 

 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 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 602 - 270 5 7 32  226 332 33 20 279 ذكور

 586 - 552 - - 37 284 231 34 4 1 29 إناث

 1,188 - 822 5 7 69 284 457 366 37 21 308 المجموع

 .  النتائج النهائية2005  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية    .21و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     39117مةا  منهةا   لون 5,.49 حةوالي  قوةةين قريةة  تبلةغ مسةاحة   

 (.3وخريطة رق    4ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) قوصينقرية  في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

جيةالحر  

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(36,,3)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

0 477 559 0 0 947 251 1 29411 218 49897 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 قوصينقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 بعلةي  لونة  م روعةة بةالفول االخضةر     2 هنةاك  . قوةةين قريةة  األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشةو ة  ةي    ومن

 (.2010)مديرية  راعة نابلا 

 

حيةث يوجةد حةوالي    ال يتةون   ب راعةة  قوةةين وتشةتهر   .قوةةين قريةة   ةي   ين أنةواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها      يبة 7ال ةدول رقة    

 ل يتون.لون  م روعة بيش ار ا 19020
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 )المساحة بالدونم( قوصينقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 3جدول 

لحمضياتا اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون 

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

0 19117 0 4, 0 ., 0 0 0 5 0 0 0 19020 
 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.1مح )أنظر ال دول رق    وأهمها القلون  110 ن مساحة الحبوب تبلغإ   قوةينقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( قوصينقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: ,جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

ويمر بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي 

0 1.1 0 3 0 0 0 40 0 2 0 30 0 1 0 110 
 2010 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

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

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

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةض  التةي توجةد  يهةا    المناطق الحضرية والمناطق ال راعية 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

 

 واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومون بتربيةة   قوةينقرية  سكان من% 10 ميداني أنبين المسح الأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.5انظر ال دول رق  ( )3201  قوةين)م لا قروي  وريرها

 

 قوصينقرية  في الحيوانية الثروة: 2 جدول

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

. 0 1009000 0 0 0 0 .0 150 11 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 .(.رق  )انظر ال دول (2013  قوةين)م لا قروي  ك  طرق  راعية 12    يوجد حواليالقرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها قوصينقرية  يف الزراعية الطرق حالة يبين :8جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 - ةالحة لسير المركبا 

 2 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 10 رير ةالحة

 2013  قوةينقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2013  قوةينا قروي )م ل والعقبا  المشاكل بعض قوةينقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 . قرب القرية من المستوطنا 
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 .مصالرة ج ء من أراضي القرية من قبل االحتالل 

 .عدم تو ر رأس المال 

 قلة تو ر مصالر المياه. 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .مشكلة انتشار المنا ير والحيوانا  البرية التي تدمر المحاةيل 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقدم خدماتها لممتلةي  ئةا     التي  معيا الو محليةاللسسا  ميوجد عدل من ال ولكنأية ملسسا  حكومية   قوةين ي قرية  ال يوجد

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

 

    االهتمةام بقضةةايا   بهةد  محلةةي  و ارة الحكة  ال  مةن قبةل  وتة  ترخيصةه الحقةةا   م  1994تيسةةا عةام   :قوصسين مجلسس قسروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهاالقرية 

  )يعنة  بتقةدي  توعيةة وتثقيةي ومشةاريع      م  مةن قبةل و ارة الداخليةة    2004تيسسةت عةام   : جمعية نسوي قوصين )السنابل  

 وريرها.مدرة للدخل لألسر المحتاجة وأعمال يدوية وتطري  

   يمةدم  ئةة الشةباب      مةن قبةل و ارة الشةباب والرياضةة    وتة  ترخيصةه الحقةا    م  1,,1تيسسةت عةام   : مركز الزيتونسة الثقسافي

 ويقدم لورا  ثقا ية.

  :مةن خةالل ل ةع األقسةاط واالحتياجةا       قةدم مشةاريع تعلةي  مسةاند ولعة  الطةالب       م  ي.200تيسا عام مركز واصل للشباب

 .المدرسية

 تنظةي   ةرق   يقةوم ب مةن قبةل و ارة الرياضةة والشةباب      وتة  ترخيصةه الحقةا    م   5,,1تيسةا عةام   رياضسي:  نادي قوصين ال

 رياضة ونشاطا   نية وريرها.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الرئيا للكهرباء  ي  اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م7.,1 شبكة كهرباء عامة منذ عام قوةينقرية يوجد  ي 

مشةكلة   أهمهةا    كمةا تواجةه بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء        .%7,ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربة وتصل نسبة الوحدا

تعمةل مةن   شةبكة هةاتي    قريةة  ال كما يتو ر  ي. ضت  عالي  وقلة المحوال  الكهربائيةشبكة حاجة القرية إل  وعدالا  الد ع المسبق  

 (.2013  قوةين)م لا قروي  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي70  وتقريبا القريةخالل مقس  آلي لاخل 

 النقل والمواصالت

 

. و ةي حةال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع   ةإن          المةواطنين  تقوم بنقةل سيارة خاةة  70باةين و  قوةينقرية يوجد  ي 

قلةة المركبةا   ةي الت مةع     ومن العوائق التي تواجةه سةكان القريةة أثنةاء التنقةل         باستمدام مكاتب تاكسي نابلا.سكان الت مع يقومون 

كة  مةن الطةرق     1.7 لقريةة  يوجةد  ةي ا   لقريةة  اأما بالنسبة لشبكة الطةرق  ةي    (.2013  قوةينم لا قروي ) والمدما  التي تقدمها

 .(,ال دول رق   رأنظ( )2013  قوةين )م لا قروي من الطرق الفرعيةك   7و الرئيسة 
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 قوصينقرية  في الطرق حالة: 9 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1.7 2

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 1

 طرق رير معبدة. .3 - 2

 2013  قوةينقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  وتصل 7.,1ت  إنشائها عام  سرائيلية عبر شبكة المياه العامة التيين بالمياه من خالل شركة مكيرو  اإلت ويد سكان قرية قوةيت  

  (.2013  قوةين% )م لا قروي 7,نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبالتةالي يبلةغ    ( 2013  قوةةين )م لةا قةروي    ألي  متر مكعب/ السةنة  52حوالي  2012وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

قوةةين ال يسةتهلك   قريةة  وهنا ت در اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي     لترا/ اليوم.  104حوالي قوةين  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهةذه تمثةل   2013  قوةةين % )م لةا قةروي   40هذه الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصةل نسةبة الفاقةد إلة      

الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل من الميةاه  ةي قريةة    

.  ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح مةن قبةل   (2013  قوةينلترا  ي اليوم  )م لا قروي  12قوةين 

بئةةر من لةةي لت ميةةع ميةةاه    70قريةةة قوةةةين  لتةةر للفةةرل  ةةي اليةةوم.  كمةةا يوجةةد  ةةي     100نظمةةة الصةةحة العالميةةة والةةذي يصةةل إلةة     م

شةيكل /متةر مكعةب  )م لةا قةروي       4.7ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشةبكة العامةة    (.2013  قوةيناألمطار)م لا قروي 

 (.2013  قوةين

 

 الصرف الصحي

 

قريةةة قوةةين شةبكة للصةةر  الصةحي حيةث يسةةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةةية والحفةر الصةماء للةةتملص مةن الميةةاه           ال يتةو ر  ةي  

 (.2013  قوةينالعالمة )م لا قروي 

 

لل متةرا مكعبةا  والتةي تعةا     7,واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ة يوميًا بحوالي 

لتةرا  ةي    70ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفةرل  ةي القريةة   قةد قةدر معةدل إنتةا  الفةرل مةن الميةاه العالمةة بحةوالي              34.1

اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةح  ومةن ثة         

 ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه        يت  التملص منها

)قسة  أبحةاث الميةاه    العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة العامةة            

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 ايات الصلبةالنف

 

يعتبةةر م لةةا المةةدما  المشةةترك للنفايةةا  الصةةلبة لمنطقةةة نةةابلا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةةن إلارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن   

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         21فة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         مكل

 (.2013  قوةين% )م لا قروي 7,تحصيل الرسوم حوالي  
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الت اريةة  ةي   ينتفع معظ  سكان قرية قوةين من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عةن المنةا ل والمحةال     

 أحيةاء لتةر مو عةة علة      20برميةل ةةتير بسةعة     400متةر مكعةب و    1حاويةا  بسةعة    10أكياس بالستيكية ومن ث  يةت  ت ميهةا  ةي    

سبوع   ونقلها بواسطة سيارة النفايةا  إلة  مكةب  هةرة     ثالث مرا   ي األالقرية  ليت  بعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع 

  قوةةين ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  )م لةا قةروي    27 الفن ان والذي يبعد

2013.) 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.5أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتا  الفرل اليومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة قوةةين       

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 4.7طن   أي بمعدل  1.3كان القرية بحوالي كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن س

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 

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

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 40ل  إرتفاع نسبة الفاقد من شبكة المياه لتصل ا%. 

 عالة تيهيل شبكة المياه القديمة وتوسعة الشبكة لتمدم مناطق جديدةإ. 

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض المواطنين 

لية الال مة لنضحها  مياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العابتصريي ال

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية  ةيتسبب بمكار

ار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلب

ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعمليةة جمةع النفايةا      إللارةالنفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترك لارة إ تعاني قرية قوةين من مشاكل  ي ال

النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم     

 القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  
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  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر
 الوضع الجيوسياسي في قرية قوصين  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    7,,1اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

% مةن  71لونما ) 294.3تصنيي ما مساحته  حيث ت   و ) ( (ب) مناطق إل ت  تقسي  أراضي قرية قوةين   الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و        (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

القريةة الكليةة(    % مةن مسةاحة  ,4لونمةا )  29414تة  تصةنيي مةا مسةاحته     و تبق  إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة  االمةور األمنيةة. كمةا       

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة         وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً    ( ) كمناطق

 سةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن جميةع السةةكان  ةةي قريةةة قوةةين يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق   ال بتصةةريح مةةن االلارة المدنيةةة اإلمنهةا ا 

 (.10 دول رق  )انظر ال  ي القرية  معظمها أراض  راعية ومناطق مفتوحة ( )  أما المناطق المصنفة (ب)المصنفة 

 

 1993: تصنيف األراضي في قرية قوصين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 10جدول                         

 لقرية% من المساحة الكلية ل المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 مناطق أ

 31 76483 مناطق ب

 49 76414 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 46892 المساحة الكلية

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

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية قوصين 

 

سرائيلية تحةي  بهةا مةن    والمعسكرا  والحواج  العسكرية اإل   المستوطنا  سرائيليمن ممارسا  االحتالل اإلل  تسل  قرية قوةين 

االنتفاضةة الثانيةة ومةا بعةدها مةن      كل مكان  حيث ل  يسل  مواطنو القرية من االعتقاال  والمداهما   كمةا وتةيثروا كثيةرا خةالل  تةرة      

ما بين المناطق الفلسةطينية  وخصوةةا حةاج  بيةت      قامة الحواج  العسكرية حول القرية والتي عملت عل  قطع التواةل ال ترا يإ

ايبا وحاج  الطنيب المقامين عل  الطريق الذي يرب  بين محا ظتي نابلا وطولكرم  وكةذلك حةاج   شةا يه شةومرون  الةدائ  المقةام       

قةةع التنكيةةل  علةة  الطريةةق الةةذي يةةرب  محا ظةةة نةةابلا بمحا ظةةة جنةةين  حيةةث كانةةت هةةذه الحةةواج  العسةةكرية موقعةةًا مهمةةًا مةةن موا         

بالفلسةةطينيين لسةةنوا . ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن حةةاج   شةةا يه شةةومرون  وبواباتةةه الحديديةةة مفتوحةةة حاليةةًا أمةةام حركةةة المةةواطنين       

 الفلسطينيين  أما حاج ي بيت ايبا والطنيب  ت  ا التهما من قبل قوا  االحتالل.

 

 مخطط استيطاني توسعي لمستوطنة كيدوميم على أراضي قوصين

 

لونة  وذلةك  يمةا يبةدو أنةه       700ل  ال هة التربية من قرية قوةين  ةالر  سلطا  االحتالل مساحة من أراضي القريةة ت يةد عةن    إ

ممط  استيطاني توسعي عل  أراضي القرية  حيث أن هذه المنطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد بات ةاه الشةمال عةن ت مةع مسةتوطنا       

 سةةرائيليقةةة عسةكرية تمنةةع قةوا  االحةةتالل اإل  االلتفةةا ي  وتعتبةر هةةذه المنطقةة حاليةةا منط   10كيةدومي  وتقةةع مباشةرة علةة  شةارع رقةة     

ال مةن خةالل تصةاريح خاةةة  ومةا  الةت المعلومةا  عةن هةذه          إ ليها وخاةة أةةحاب األراضةي ال راعيةة   الفلسطينيين من الدخول إ

مسةتوطنة ةةناعية اسةرائيلية تةدع       إلقامةة نية  يهةا تهةد    المنطقة ضئيلة حيث يعتقد المواطنون الفلسطينيون أن النشةاطا  االسةتيطا  

  بار أورون  ستتبع لت مع كيدومي  االستيطاني.
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 مكب نفايات استيطاني في قرية قوصين

 

قامة مكب نفايا  استيطاني علة  أراضةيها  ةي المنطقةة التربيةة للقريةة ب انةب المنطقةة         بعد االنتفاضة الثانية من إ عانت قرية قوةين

ستيطانية المذكورة سابقا  وبحسب مرك  أبحاث األراضي  ان هذا المكب ت  انشاؤه مكان موقع  كسةارة أبةو شوشةة  علة  مسةاحة      اال

متةر عةن منةا ل القريةة  وتعتبةر هةذه المنطقةة ذا  أهميةة كبيةرة لةو رة الميةاه             700لونة  وتبعةد حةوالي     170من األرض تبلغ حوالي 

راعيةة  حيةث يوجةد  يهةا خمسةة آبةار ارتوا يةة تتةذي مدينةة نةابلا وقراهةا التربيةة  ويشةكل هةذا               ال و ية  يها وخصوبة أراضةيها ال  

المكب تهديدا بيئيا حقيقيا للمنطقة بيسةرها حيةث يعمةل علة  تلةوث الهةواء والتربةة والميةاه وانتشةار األمةراض والحشةرا  والقةوارض             

المكب نتي ة للتحركا  والضتوطا  من المنظمةا  الحقوقيةة  ثة  مةا      يها. ويذكر مرك  أبحاث األراضي أنه ت  توقيي العمل  ي هذا 

,200لبث حت  عال العمل  يه م دلا  ي العام 
1
 . 

 

 سرائيلية في قرية قوصينالطرق االلتفافية اإل

 

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

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

لة  ال هةة التربيةة منهةا ةةالر       وإوتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها  وعل  أراضي قريةة قوةةين   

كة  علة  أراضةي القريةة.      1.3والذي يمتةد بطةول    10أراضي القرية وذلك لشق الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  إسرائيل الم يد من 

( التةي يفرضةها ال ةي     Buffer Zoneوت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو ) 

 متر عل  جانبي الشارع. 57عالة ما تكون  اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي

 

 قرية قوصيناألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في 

 

عةرض ألحةد    يمةا يلةي    قريةة قوةةين.    ي مصالرة األراضيالعسكرية بهد  قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار سلسلة من األوامر 

  هذه األوامر 

 

 2012تمديةد سةريان(  ةةدر بتةاريخ الثةامن عشةر مةن شةهر أيلةول مةن العةام            /  )7/21,األمر العسكري اإلسةرائيلي رقة     .1

لونما من أراضي قرل قوةين و لير شر  وكفر قدوم ألرراض عسكرية )شةق طريةق التفةا ي     135ويصالر ما مساحته 

 لرب  المستوطنا (.

 

 قوصينقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 .(11 انظر ال دول رق )(2013  قوةينم لا قروي ) الماضيةسنوا  الممسة مشاريع خالل عدة  بتنفيذ قوةينقروي  م لا مقا

 

 الماضية سنوات خمسة خالل قوصينقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 كوبيتمويل  .200 بنية تحتية استناليهمشروع إنشاء جدران 

 و ارة الحك  المحلي  و ارة المالية 2011-2010 خدماتي مشروع إنشاء م مع خدما 

 USAID 2011 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق

 2013  قروي قوةينم لا  المصدر:

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1913  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1913
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 المشاريع المقترحة

 

إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةةوام      وسةكانه    ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعةاون مةع  قوةةين  يتطلةع م لةا قةروي   

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقةدها  ةي القريةة   تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب القالمة  حيث ت 

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

 

ك  تقريبا بحيث ترب  القرية مع محطة التنقية ال ديدة الموجولة  13ال   10نشاء شبكة ةر  ةحي بطول إ الحاجة إل   .1

  ي منطقة لير شر  الم اورة.

 لوالر. 11,9000الحاجة إل  تشطيب مبن  الم لا القروي ال ديد وتيثيثه وذلك بتكلفة تقدر بحوالي  .2

 لون  تقريبا. 3.7ملعب القرية وتوسيعه مع تو ر قطعة أرض مناسبة لذلك بمساحة الحاجة إل  ترمي   .3

 ك  تقريبا. 7الحاجة إل  تعبيد طرق وشوارع لاخلية  ي القرية بطول  .4

 الحاجة إل  مشاريع  راعية تدع  المواطنين تتمثل  يما يلي  .7

 ك . 17شق طرق  راعية بطول  - أ

 بار  راعية ومن لية وحدائق.إنشاء آ - ب

 لون  من األراضي التي يمكن استتاللها والمهدلة بالمصالرة. 00.الح استص -  

 نسانية لدع  االسر المحتاجة كمشاريع تو يع أرنام ولواجن وتصنيع رذائي وتطري  وريرها.مشاريع إالحاجة إل   .1

 الحاجة إل  بناء ممتبر لمدرسة قوةين الثانوية علما بين االرض المعدة لذلك متو رة. .5

 ك  تقريبا. 3وسيع شبكة المياه العامة لترب  جميع منا ل القرية وذلك بطول الحاجة إل  ت ..

 الحاجة إل  تطوير العيالة الصحية وتحسين وضعها وت ويدها بمستل ما  طبية حديثة. .,

 نشاء مرك  للتعلي  المساند يمدم الطالب والطالبا   ي تمصصي الرياضيا  واللتة االن لي ية.إالحاجة إل   .10

 كوب تقريبا. 200بناء خ ان مياه سعة الحاجة إل   .11
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 1. 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية12من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 قوصينقرية  في التطويرية جاتواالحتيا األولويات: 12جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  17^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  3   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   ةتركيب شبكة مياه جديد 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 700   * بناء خ ان مياه 6

 ك  20   * تركيب شبكة ةر  ةحي 5

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة .

 حاوية 30   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة ,

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   الصلبةمكب ةحي للنفايا   11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

    * إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 ثانوية للبنا مدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

 جميع المدارس   * ل مدارس موجولةإعالة تيهي 2

 جميع المراحل   * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  70   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 50   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا 0.   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 120   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 17   * إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 5

    *  لحهبذور  .

    * نباتا  وموال  راعية ,

 ك  طرق  راعية. 10لاخلية  ك  طرق  3ك  طرق رئيسية   2^

  2013  قوةين قرويم لا المصدر: 
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