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  شكر وعرفان
  

دولي        بال) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    شكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل

الس القروي  ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
امين الماضيين من أجل إنجاز                       أريج وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال

  .  الفلسطينيهذا العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ي محافظة               سكانية ف ات ال املة عن التجمع ات ش هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلوم
ي                            . الخليل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش ات ه سلة الكتيب جاءت سل

ة، وإع     ي المحافظ شية ف اع المعي ق األوض ى توثي دف إل ستوى    ته سين الم ي تح ساعدة ف ة للم ط التنموي داد الخط
شروع      ذ م الل تنفي ن خ م م ذي ت ة، وال سكان المنطق شي ل ات   "المعي يم االحتياج سكانية وتقي ات ال ة التجمع دراس

ار  امج ازاه ة حسب برن ة " التطويري اث التطبيقي د األبح ذه معه ذي ينف دس –ال ج( الق ة )أري ن الوآال ول م ، والمم
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(لدولي من أجل التنمية اإلسبانية للتعاون ا

  
ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه

ع الترآي                           ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ر األوضاع ال ز للتخفيف من أث
  .بصفة خاصة على برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت

ل     والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة         ى    .  في محافظة الخلي إضافة إل
صادية                  ة واالقت سياسية واالجتماعي ذلك، إعداد استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع ال

  .السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

اللغتين ا           ل ب ي محافظة الخلي ع     يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية ف ى الموق ة عل ة و االنجليزي لعربي
   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  البقعةدليل قرية 
  

 والخصائص الطبيعيةالموقع الجغرافي 
  

 يحدها . آم منها3.5 من مدينة الخليل، وعلى بعد الشرقالخليل، وتقع إلى محافظة ، هي إحدى قرى البقعةقرية 
. مستوطنة آريات أربع، ومن الجنوب مدينة الخليلمن الغرب و، البويرة قريةمن الشمال و، سعير بلدةمن الشرق 

  ).1رقم أنظر خريطة (
  

  البقعةود قرية موقع وحد: 1خريطة 

  
  

ا حوالي              فوق سطح الب   مترا 915 على ارتفاع    البقعةتقع قرية    سنوي لألمطار فيه دل ال غ المع م،  434حر، ويبل  مل
ى            ة، و     15.5أما معدل درجات الحرارة فيصل إل غ    درجة مئوي سبية حوالي     يبل ة الن دل الرطوب وحدة   (.%61مع

 ). أريج–لومات الجغرافيةالمع
  

ة          5تكون من   ت،  لجنة مشاريع ،  2008منذ العام    لبقعةا قرية   يقوم بإدارة  سلطة الوطني  أعضاء، تم تعيينهم من قبل ال
  .توفير خدمات للمنطقةقوم بها ت  التياللجنة ومن مسؤوليات الفلسطينية،

  

  نبذة تاريخية
  

ا   سميت هذه القرية بهذا األسم نسبة إلى موقعها الجغرافي المتميز ، حيث تقع هذه القرية بين سلس              لة جبال تحيط به
ة     . من آل الجوانب ، وتسمى أيضا بوادي المزين لجمال منظرها الطبيعي الخالب              ى ثالثمائ يعود تاريخ التجمع إل

  .عام ويعود اصل السكان من محافظة الخليل 
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  قرية البقعة من ةصور

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
د ، ف أما بالنسبة لألماآن األثرية في القرية. مسجد البقعة، هو البقعة مسجد واحد  يوجد في قرية     ا يوج د من    فيه  العدي
  .)2أنظر خريطة رقم  (.المواقع األثرية

  
  البقعة المواقع الرئيسة في قرية: 2خريطة 
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  السكان 
  

ة  قريةأن عدد سكان ، 2007 في عام   ىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي جر      غ   البقع نهم   1,218بل سمة، م  612 ن
  . وحدة244وعدد الوحدات السكنية ، أسرة 193ناث، ويبلغ عدد األسر نسمة من اإل 606ذآور، ومن النسمة 

  
  الفئات العمرية والجنس

  
ات                   ع الفئ سطيني، أن توزي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل

ضمن % 50.3 عاما، 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 40.7: ا يلي، آان آم2007 لعام البقعةالعمرية في قرية    
ذآور  .  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية  % 3.1ا، و عام64 -15الفئة العمرية    آما أظهرت البيانات أن نسبة ال

  %.49.7، ونسبة اإلناث %50.3، أي أن نسبة الذآور 100 :101  هي،لإلناث في القرية
  

  العائالت
  . ودعنا،النتشة، التلحمي، القيمري،  سلطان، جابر:عدد من العائالت، منها من البقعةرية يتألف سكان ق

  

  قطاع التعليم
  

، وهذه %65.3، وقد شكلت نسبة اإلناث %9.3 حوالي ،2007 للعام البقعةبلغت نسبة األمية لدى سكان قرية 
يستطيعون القراءة % 18.6ن، آان هناك ومن مجموع السكان المتعلمي. تعتبر نسبة عالية مقارنة بنسبة الذآور

انهوا دراستهم الثانوية % 16.8، اإلعداديةانهوا دراستهم % 24.2انهوا دراستهم االبتدائية، % 31.1والكتابة، 
   .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام البقعة، يبين المستوى التعليمي في قرية 1، الجدول رقم والعليا

   
 2007 -الجنس والحالة التعليميةحسب ) سنوات فأآثر 10( البقعة  قريةسكان: 1جدول 

ةدآتورا المجموع وم  ماجستير  دبل
يعرف القراءة     ابتدائي إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي

 الجنس أمي  والكتابة

 ذآور 25 89 126 93 42 10 6 - 2 1 394
 إناث 47 55 115 95 56 5 8 - 1 - 382

 المجموع 72 144 241 188 98 15 14 - 3 1 776
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ام            ذي جرى ع داني ال د  ،  2007حسب المسح المي ة    ال يوج ي القري دارس،  ة أي   ف يم      م ي التعل طر الطالب  ضي ولتلق

  .)2انظر خريطة رقم  (. آم عن القرية3.5، والتي تبعد حوالي مدينة الخليلدة في  إلى المدارس الموجوالتوجه
  

  قطاع الصحة
  

ي   إلى الطوارئ يتوجه المرضى ت وفي حاال. إلى المرافق الصحية   البقعةتفتقر قرية    المرافق الصحية الموجودة ف
  :، ما يليمن المشاآل التي تواجه القطاع الصحي في قرية البقعةو.  لتلقي العالجمدينة الخليل

  
  . مراآز صحيةعدم وجود . 1
   . صيدليةعدم وجود . 2
  .إسعافعدم وجود سيارة . 3
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  األنشطة االقتصادية
  

ة         ي قري صاد ف ة يعتمد االقت ى  البقع دة قطاعات،       عل ا  ع ستوعب          وأهمه من  % 65 حوالي  قطاع الزراعة، حيث ي
  ).1شكل رقم الانظر  (.ةالقوى العامل

  :، ما يليالبقعةوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في قرية 
 .من األيدي العاملة% 65قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 15قطاع التجارة ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 8لخدمات والموظفين، ويشكل قطاع ا •
 . من األيدي العاملة% 2 ويشكل ،سوق العمل اإلسرائيلي •

  

  البقعةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية : 1شكل 

ة ،  قطاع الزراع
قطاع التجارة ، 65%

15%

قطاع الصناعة ، 
10%

قطاع الوظائف  
والخدمات ، %8 

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %2 

  
  

صناعة وا       فان أما بالنسبة للمؤسسات الصناعية واالقتصادية،     ى ال شكل مباشر عل دون ب ارة  سكان القرية يعتم ، لتج
  ).2انظر خريطة رقم  (.ة بقال12 يوجد في القريةو
  

ة  ي قري ضررا ف ر ت ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ د تب ةوق ى النحو البقع رائيلية، هي عل ة اإلجراءات اإلس  نتيج
  :التالي

 في اإلسرائيلي السابقون العاملون -1
  . أفراد فأآثر6المعيلون ألسر تتكون من  -2
 .صغار التجار -3
 .رعينصغار المزا -4
 .ربات البيوت واألطفال -5
  

  
  القوى العاملة 

  
منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 30.3، أن 2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام 

% 46من الطالب، و% 38.1منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 69.7وآان هناك ). يعملون% 77.4
   ).2انظر الجدول رقم ). (المنزلمن المتفرغين ألعمال 
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 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10(  البقعةسكان : 2جدول   
 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 394 167 15 6 41 2 103 227 34 19 174  ذآور
 382 374 15 - 9 247 103 8 - - 8  إناث

 776 541 30 6 50 249 206 235 34 19 182  المجموع
         .، النتائج النهائية2007 -العام للسكان والمساآن التعداد ،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  قطاع الزراعة
  

ة  ة لقري ساحة الكلي غ الم ةتبل والي  البقع ا 1,500ح م، منه م أراض 600 دون ة دون ة  قابل ا (للزراع م 100منه  دون
  ).3انظر خريطة رقم  (.والخضروات ،األشجار المثمرة مثل العنب: اهم المزروعات، و)مزروعة

  
  البقعةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية : 3طة خري

  
  

ة            ي القري ة ف ة، وهي      30، فيوجد حوالي    أما من حيث الطرق الزراعي م طرق زراعي بة آ ات   مناس سير الحيوان  ل
  .واآلالت الزراعية

  
مون بتربية الثروة الحيوانية،     يقو البقعة سكان قرية    ن م %20 ، فان البقعةأما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية        

  . من الماعزرأسا 150، األغنام رأس من 200يوجد في القرية و
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   قطاع المؤسسات والخدمات العامة
  . المؤسسة الرئيسة الوحيدة في القريةلجنة المشاريععتبر ت
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
  

 .بشبكة االتصاالت موصولة البقعة غير قرية :االتصاالت •
  . بشبكة المياه، وتعتبر آبار الجمع هي المصادر البديلة لشبكة المياهالبقعة غير موصولةقرية  :المياه •
ة موصولة                    البقعةقرية   :الكهرباء • ي القري سكنية ف ع الوحدات ال ا جمي اء، وتقريب شبكة الكهرب  موصولة ب

 .الكهرباءد القرية بيتزوب بلدية الخليلتقوم وبالكهرباء، 
صلبة     في القرية  ال يوجد  :الصلبةجمع النفايات    • ات ال ع النفاي ام لجم وم آل   ، حيث   نظ التخلص  أسرة  تق ب

 .الرمي أو الحرقطريقة بمن نفاياتها 
صحي  • صرف ال ة  :ال ي قري د ف ةال يوج ستخدم  البقع سكنية ت دات ال ع الوح بكة صرف صحي، وجمي  ش

   .الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة
 .غير قانونيةقل السكان بواسطة سيارات يتن :خدمة المواصالت •

  
  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  
يط ب  ة  يح ة البقع ستوطنة قري وب   م ن الجن ع م ات أرب ستوطنة ، آري ات مم ريرام ينخ (ام رب ) اارس ن الغ ، م
ي        مستوطنة  و شمال الغرب ر    .آريات خمس من ال افي     ويم ق االلتف ي الطري شمالي لل   ف دة، ويحيط    الجزء ال دار بل  ج

  .الشرقية والشماليةاتها ن جهبلدة مبالالعنصري الفصل 
ام  ذ ع اء 2004ومن م بن والي ، ت صل 41ح دار الف ن ج م م صري آ ات   .  العن ن البواب دد م دار ع ي الج د ف ويوج
اء        و . آم من الطرق تم إغالقها     20، وحوالي    بالهدم ة منزال مهدد  15وهناك  . الحديدية ساحة المصادرة لبن بلغت الم

ا خلف الجدار        100باإلضافة إلى   ،   دونما 600 الجدار حوالي  م       دونم تم عزله ا ت دمير     ، آم ا    شجرة  2,000ت ، آم
 .ينين تاريخيموقع الجدار عزل

ازل،     1،000خالل االنتفاضة الثانية صادرت قوات االحتالل حوالي        دم عشرة من م ه  دونم من أراضي القرية، وت
  .وإغالق العديد من الطرق الزراعية

  
  المنفذةاريع التطويرية الخطط والمش

  
ة          أعدت   ة خطة لتطوير القري ة البقع ي قري شاريع ف ة       و. لجنة الم ي القري شاريع ف ة م ة أربع ذت اللجن د نف انظر  . (ق

  .)3الجدول رقم 
  

  قرية البقعةالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في : 3جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

   الهيدرولوجيين الفلسطينيينمجموعة زراعي بارآإنشاء  1
   الزراعيةاإلغاثة زراعي  مشاريع زراعية 2
  مديرية زراعة الخليل زراعي مشاريع زراعية 3
  جمعية خيرية زراعي  انشاء بيوت بالستيكية 4

  

  
  
  



  محافظة الخليل                           دراسة التجمعات السكانية                                                                                    
 

 9

  للقريةحتياجات التطويرية االولويات واأل
  

ة              البقعةتعاني قرية    ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف م        . من نقص آبي ين الجدول رق ات واالحتياجات   4 ويب ، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
 البقعة األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية: 4جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ** آم 23    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم20     *  ه جديدةترآيب شبكة ميا  2
   *     ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 10,000    * بناء خزان مياه 4
  آم3    *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
  *     ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية

     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
  *     عيادات صحية موجودة / ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
  *     الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية
      *  بناء مدارس جديدة 1

  *    إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
  *     تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم500    *  استصالح أراض زراعية 1
     * ء آبار جمع مياهإنشا 2
     *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية 4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
 ا بالستيكيا بيت50    * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 6
     *  بذور فلحة 7
     *  نباتات ومواد زراعية 8

 .م طرق زراعية آ10 و، فرعيةآم طرق 10،  رئيسة آم طرق3:  آم23** 
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