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 شكر وعرفان

 
يةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنم 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 

 البيانا .   ريق البحث خالل عملية جمع

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

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

قيةةي  التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  اراسةةة الت معةةا  السةةكانية وت          

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

 .(AECIDالتنمية )

 

رية  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةة 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 راعةاالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصااية و

 

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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 قرية باقة الحطبدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  14.31وعل  بعد   قلقيليةب مدينة ررشمال    وتقعقلقيليةمحا ظة  قرلهي إحدل   قرية باقة الحطب

أبو  ع بة ومن الترب  ح ة وكفر القي وخربة ةير ومن ال نوب  ح ةالشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  مرك  القرية

 - لمعلوما  ال ترا ية)وحدة نظ  ا محا ظة طولكرم( وح ة)كفر عبوش   ومن الشمال وكفر عبوش )محا ظة طولكرم( حمااة

 .)1نظر المريطة رق  ا) (2113أريج  

 

 قرية باقة الحطب وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل     177.5ا حةوالي  سطح البحةر  ويبلةا المعةدل السةنوي لرمطةار  يهة        وق مترا 464عل  ارتفاع  قرية باقة الحطبتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %62ارجة مئوية  ويبلا معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    15ارجا  الحرارة  يصل إل  

2113 .) 

 

الوطنيةةة  لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة   

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

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس   مع الواقع الفلسطيني.
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  5يتكون الم لةا الحةالي مةن    وم   1556عام  باقة الحطب ي  قروي ت  تأسيا م لا

ال . كمةا  للمةدما  المشةتركة   األول الم لةا ويقةع ضةمن   اائ  ملك. مقر  للم لا ويوجد موظفين  3كما يعمل  ي الم لا  الفلسطينية 

 (.2112  باقة الحطب)م لا قروي  يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي  (2112  باقة الحطبقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالمسلوليا  الم لا ومن 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

   وتقدي  المدما  العامة. الشوارع وتنظيي  جمع النفايا 

  الرخص.تنظي  عملية البناء وإةدار 

  عمل مشاريع واراسا. 

  وسائل المواةال تو ير. 

 

 ةنبذة تاريخي
 

والثةاني  تةفلي أهةل القريةة مةع بعضةه          الحطةب  بإنتةا   القريةة شةتهار  ا األول   روايتينبهذا االس  نسبة إل  سميت قرية باقة الحطب 

)م لةا    يرة العربية ال إل  قرية باقة الحطب أةل سكان ويعوا .عام 2111 حوالي إل إنشاء الت مع الحالي يعوا تاريخ والبعض. 

 .(1صورة رق  الأنظر ) (2112  باقة الحطبقروي 

 

 قرية باقة الحطب من منظر: 1 صورة
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 الدينية واألثريةاألماكن 
 

كما يوجةد بعةض األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي        .مس د عمر بن المطابو النور مس د   اموه الحطب مس دان قرية باقة يوجد  ي 

باقةة  )م لةا قةروي    متةارة سةواة  و  منطقة الشيخ  ريق الشيخ حسن  أماكن أثرية  منها  منطقة  كةالبر  المس د القدي   منها  القرية

  .(2)أنظر المريطة رق   (2112  الحطب

 

 قرية باقة الحطب في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

  السكان
 

 قريةة باقةة الحطةب   أن عدا سةكان    2117التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام  بين

 331أسرة  وعدا الوحةدا  السةكنية    257نسمة من اإلناث  ويبلا عدا األسر  731و نسمة من الذكور  561نسمة  منه   1,156بلا 

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% 43.1  كةان كمةا يلةي     2117لعةام   قريةة باقةة الحطةب   أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق.     61% ضمن الفئةة العمريةة   4.2عاما  و 64 -11% ضمن الفئة العمرية 12.3عاما   11ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %.41.5%  ونسبة اإلناث 14.2  أي أن نسبة الذكور 115.3 111  هي القريةالذكور لإلناث  ي  أن نسبة كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

عائلةة     لي  عائلة قةرش عائلة   حمدانعائلة   حسين علي عائلة  عواة من عدة عائال   منها  عائلة قرية باقة الحطبيتألي سكان 

 (.2112  لحطبباقة ا)م لا قروي  عائلة شحااه وريرها  رروثب

 الهجرة

قد هاجروا أو  شمصا 11أن هناك  قرية باقة الحطب القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2112  قروي باقة الحطب )م لا 2111منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع تركوا

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع   652.%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      5.2  حةوالي  2117عةام   قريةة باقةة الحطةب   بلتت نسبة األمية لةدل سةكان   

% انهةةوا اراسةةته   27.6% انهةةوا اراسةةته  االبتدائيةةة    23.5% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   12.4السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةاك   

قريةة باقةة     يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1لعليةا. ال ةدول رقة     % انهةوا اراسةته  ا  12.5و% انهوا اراسته  الثانوية  11.3اإلعدااية  

 .2117  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام الحطب

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
بلوم د

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 594 0 1 14 0 53 33 108 174 129 66 16 ذكور

 527 0 0 1 0 29 12 63 135 138 73 76 إناث

 1,121 0 1 15 0 82 45 171 309 267 139 92 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرستين  القرية   يوجد  ي 2111/2112 ي العام الدراسي  قرية باقة الحطب والثانوية  ياألساسية  علي ا يتعلق بملسسا  التأما  يم

)انظةر ال ةدول    (2112  قلقيليةة  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسةطينية ا ميت  إاارتهو  تينحكومي

 (.2رق  

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  قرية باقة الحطب: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ذكور حكومية  الثانوية باقة الحطب ذكور مدرسة

 إناث حكومية الثانوية باقة الحطبنات بمدرسة 

 .2112لتربية والتعلي   مديرية ا المصدر:

 

معلمةا ومعلمةة    35طالبةا وطالبةة  وعةدا المعلمةين      454  وعةدا الطةالب   اةةفّ  24 قرية باقةة الحطةب  يبلا عدا الصفو  الدراسية  ي 

بلةا  ي قرية باقة الحطةب (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكل معل   ي مدارس 2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 21طالبا وطالبة  وتبلا الكثا ة الصفية  12

 

يوضةح تو يةع ريةا       3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة   اتهة   تشةر  علة  إاار  باقة الحطةب روضةة واحةدة لرطفةال     قريةكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة قريةال  ي الاألطف
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 المشرفة والجهة االسم حسب قريةال في األطفال رياض توزيع: 3ل جدو

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 جهة خاةة 1 1 المستقبلروضة 

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

   منها (2112  لحطبباقة ا)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل قرية باقة الحطب يواجه قطاع التعلي   ي

 

 بالطالب والصفو  اكتظاظ المدارس. 

 

 قطاع الصحة
 

و ةي حةال عةدم تةو ر المةدما  الصةحية        .ةحكومية  ةةةحي  عيةااة   حيةث يوجةد   صحيةالمرا ق ال القليل من قرية باقة الحطب ي تتو ر 

  أو كة   21حةوالي   قريةة حيث يبعد عةن ال    ال  ي محا ظة قلقيليةنمستشف  ارويش   إن المرض  يتوجهون إل   القريةالمطلوبة  ي 

 (.2112  باقة الحطب)م لا قروي  ك  21عن الت مع حوالي الذي يبعد و  ي محا ظة نابلا  مستشف  ر يدياالتوجه إل  

 

   أهمها  (2112  باقة الحطب)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  قرية باقة الحطبيواجه قطاع الصحة  ي 

 إسعا . عدم تو ر سيارة 

 بشكل يومي  ي المرك  الصحي. وممر  عدم تو ر طبيب 

 كا ة المدما  الطبيةعدم وجوا مرك  ةحي م ه  ب. 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)انظةر الشةكل    % من القول العاملةة 61 ستوعبي حيث قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها الحطبقرية باقة االقتصاا  ي يعتمد 

 (.2112  الحطب باقة)م لا قروي  (1رق  

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2112به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  قرية باقة الحطبحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة61قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة11سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة11ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة11قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة1  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة.1قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 باقة الحطبقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2112  باقة الحطبم لا قروي  المصدر:

 

بقاال  لبيع المضار  4  مالح  3   بقاال 11 قرية باقة الحطبصااية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشف  والملسسا  االقتأما 

)م لا قروي يتون ومعصرة   (خالوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدااة  محال 1و لتقدي  المدما  الممتلفة محلين والفواكه 

  (.2112قروي باقة الحطب   ا)م ل% 21إل   قرية باقة الحطبةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2112  باقة الحطب

  القوى العاملة

% من 32.3  أن هناك 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 11.2% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  67.7 % يعملون(. وكان هناك51.5سكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  ال

 (. 4)انظر ال دول رق   ين ألعمال المن ل(من المتفرر %33.3الطالب  

 

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

 

 

 

 سالجن

 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

 594 0 268 8 6 31 1 222 326 6 22 298 ذكور

 527 0 491 5 3 34 252 197 36 4 1 31 إناث

 1,121 0 759 13 9 65 253 419 362 10 23 329 المجموع

.2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 قطاع الزراعة

 

)انظةر   اونمةا أرا  سةكنية   204و اون  هةي أرا  قابلةة لل راعةة    6,515اونما  منها  8,954حوالي  قرية باقة الحطبتبلا مساحة 

 (.3وخريطة رق    1ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) قرية باقة الحطب في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(6,515) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

0 22 1,606 607 0 376 1,193 1 4,945 204 8,954 

 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 رية باقة الحطبق في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر   الفقوس والباميةة يعتبر . وباقة الحطبقرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 6ال دول رق  

 قرية.األنواع  راعة  ي ال
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 (المساحة بالدونم) قرية باقة الحطبفي  المكشوفةوات البعلية والمروية بالخضرامساحة 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

0 37 1 1 1 1 1 22 1 1 1 11 
 2111  قلقيليةة مديرية  راع  المصدر

 

حيةث يوجةد    ل يتةون ب راعةة ا  باقةة الحطةب  وتشةتهر   .قريةة باقةة الحطةب     يبين أنواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي     7ال دول رق  

 . ل يتوناون  م روعة بأش ار ا 2,040حوالي 

 

 )المساحة بالدونم( قرية باقة الحطبمساحة 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

0 2,120 0 32 0 28 0 0 0 20 0 0 0 2,040 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

 (.5  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  اون  41   ان مساحة الحبوب تبلا ية باقة الحطبقرأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( قرية باقة الحطبفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

رنات أبصال ود

 وجذور
 الحبوب

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

5 55 5 5 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 40 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

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

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

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

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

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

 .ال راعية األكبر حسب أريج يوضح الفرق  ي أرقام المساحا 

 

 األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    قريةة باقةة الحطةب    سةكان  مةن % 21 بةين المسةح الميةداني أن   أما بالنسبة للثةروة الحيوانيةة  قةد    

 (.5)انظر ال دول رق   (2112  باقة الحطب)م لا قروي واألرنام 

 

 قرية باقة الحطب في الحيوانية الثروة: 9 جدول

نحلخاليا   األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض 

199 0 144,000 0 0 0 0 91 261 22 

 .تشمل األبقار والع ول والع ال  والثيران *

 2111 قلقيلية   مديرية  راعة المصدر

 

)انظةر ال ةدول    (2112  باقةة الحطةب  )م لةا قةروي    راعيةة ك  طةرق    15   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 .(11رق  
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 وأطوالها قرية باقة الحطب في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 41 ةالحة لسير المركبا 

 11 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 5 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - لحةرير ةا

 2112  باقة الحطبقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2112  باقة الحطب)م لا قروي  المشاكل بعض قرية باقة الحطبال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم تو ر مصاار المياه 

 القرية. عملية تسويق  يت ال يتون تعد المشكلة الرئيسية وااله  التي تواجه القطاع ال راعي  ي 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها    التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   محكوميةة  لكةن يوجةد عةدا مةن ال     ملسسةا   أيةة   ال يوجد  ةي قريةة باقةة الحطةب    

  منها(  2112  م لا قروي باقة الحطب) لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

   وتقةدي    القريةة االهتمةام بقضةايا    بهةد   المحلي من قبل و ارة الحك   م  1556تأسا عام   الحطبباقة مجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.كا ة المدما  إل  سكانها

  أنشةطة ثقا يةة ورياضةية ممتلفةة     بتقةدي    ويقةوم   م من قبةل و ارة الداخليةة   2111تأسا عام   الحطبملتقى شباب باقة

 ةيفية. ومميما 

 وتقةوم بتو يةع مشةاريع    و ارة الداخليةة   مةن قبةل     م 2111 عةام تةأأسست   :عاونية لتطوير الثروة الحيوانيةالجمعية الت

 .بركسا   راعية واع  الم ارع وإنشاءةتيرة  راعية للمواطنين 

  المة ارع وتو يةع   دع  بة    وتقةوم الداخليةة  و ارةمةن قبةل     م 2111 عةام تأسسةت    الزراعيةة جمعية تطوير باقة الحطب

 للم ارعين.مشاريع ةتيرة 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  ال تعتبةر  .م 2115 شبكة كهرباء عامة منذ عةام  قرية باقة الحطبيوجد  ي 

  .%111ء إل  اشبكة الكهرب  السكنية الموةولة بوتصل نسبة الوحدا  قريةال

 

 % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي71  وتقريبا القريةشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي ااخل  قريةال كما يتو ر  ي

 (.2112  باقة الحطب)م لا قروي 
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 النقل والمواصالت

 

من العوائةق  و (.2112م لا قروي باقة الحطب  )   الماةةتكسيا   باإلضا ة إل  استمدام السيارا 1 قرية باقة الحطبيوجد  ي  

 .(2112  قروي باقة الحطب)م لا  التي تواجه سكان الت مع أثناء التنقل  قلة المركبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمها

 

باقةة  )م لةا قةروي    رعيةة مةن الطةرق الف  كة    12كة  مةن الطةرق الرئيسةة و     11 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   ر)أنظ (2112  الحطب

 

 قرية باقة الحطب في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 4 1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2 2

 طرق رير معبدة. .3 4 1

 2112 الحطب باقة قروي م لا المصدر: 

 

 اهالمي

 

 بأسةعار الميةاه الماةةة   ا  القريةة بشةراء الميةاه عبةر تنكة      وبالتالي يقوم المواطنون  ي  باقة الحطب شبكة مياه عامة ال يتو ر  ي قرية

بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار )م لةا قةروي         311يوجد  ي قرية باقة الحطةب  كما  (.2012مرتفعة )م لا قروي باقة الحطب  

 (.2012باقة الحطب  

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية باقة الحطب شبكة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للةتملص مةن الميةاه العاامةة    

 (.2012قروي باقة الحطب  

 

الميةاه وبشةبكة   بمدمةة ت ويةد     واةالقريةة ريةر مة    أنوحيث انه ال تتو ر تقديرا  لالستهالك اليومي من المياه للفةرا  ةي القريةة بسةبب     

 ال يمكن تقدير كمية المياه العاامة النات ة يوميا  ي القرية.   انهالمياه العامة  

 

حيث يت  التملص منها إمةا مباشةرة     يت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضحالمياه العاامة التي 

. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه العاامةة النات ةة           ة اون مراعةاة للبيئةة   ي المناطق المفتوحة أو  ي األواية الم ةاور 

  (.2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

سةمية المسةئولة عةن إاارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةف  األخةرل  ةي            يعتبر م لا قروي باقة الحطب ال هة الر

القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منهةا. ونظةرال لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةر  رسةوم شةهرية            

% 111راك  ةي الشةةهر  حيةث تبلةةا نسةبة تحصةةيل هةذه الرسةةوم     شةيكل لالشةةت  11علة  المنتفعةةين مةن خدمةةة جمةع ونقةةل النفايةا  تبلةةا     

 (.2012)م لا قروي باقة الحطب  

 

 

ينتفةةع معظةة  سةةكان قريةةة باقةةة الحطةةب مةةن خدمةةة إاارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع النفايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا    

حاويةة   41د ذلك  ي حاويا  منتشرة  ي أنحاء القرية يبلا عداها والمحال  الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بع

بواقع ثالث مرا   ي األسبوع  ونقلها بواسطة سيارة النفايةا    القرويالم لا متر مكعب. ومن ث  يت  جمع النفايا  من قبل  1بسعة 

النفايةا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق ا نهةا        ك  عن القرية  حيت يت  التملص من  3.1إل  مكب عشوائي  ي القرية والذي يبعد حوالي 

 (.2012  باقة الحطب)م لا قروي بطريقة عشوائية 
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كتة   وبالتةالي    1.7أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلا معدل إنتا  الفةرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة باقةة الحطةب          

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنويال   473أي بمعةدل    طن 1.3لقرية بحوالي تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان ا

 (.2113أريج  

 

 األوضاع البيئية

 
المحا ظة مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةاا حلةول لهةا  والتةي يمكةن              قرل وبلدا تعاني قرية باقة الحطب كتيرها من 

 حصرها بما يلي  

 

 أزمة المياه

 

   .مرتفعة بأسعاروا خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجوا شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه عدم وج

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العاامة  وقيام بعض 

ن بتصريي المياه العاامة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة المواطني

ةحية وانتشار األوبئة واألمرا  ااخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدا بتلويث المياه  بمكارةلنضحها  يتسبب 

عها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العاامة  مما ي علها ال و ية والمياه التي يت  ت مي

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العاامة إل  طبقا  األر   وبالتالي ت نب 

ل  آخر. كما أن المياه العاامة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النضح لتفريا الحفر من وقت إ

لبيئية االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة اون األخذ بعين االعتبار األضرار ا

 والصحية الناجمة عن ذلك.

  

 إدارة النفايات الصلبة

 

  هةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا      ك  من مرك  محا ظة قلقيلية( 27.1)حوالي  ع  ي محا ظة جنينيعتبر مكب  هرة الفن ان الواق

مكب  إل يمدم محا ظة قلقيلية  ولكن ال تقوم بعض البلديا  والم الا القروية  ي محا ظة قلقيلية بنقل النفايا  الصلبة  أنالذي ي ب 

مكبةا  عشةوائية منتشةرة  ةي أرجةاء المحا ظةة وذلةك بسةبب ارتفةاع تكةاليي نقةل            تقوم بالتملص مةن النفايةا   ةي     وإنما هرة الفن ان 

 النفايةا  تلقة  بصةورة عشةوائية  ةي هةذه المكبةا  لةذلك  هةي تعتبةر مكرهةة ةةحية              النفايا  والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان.

تا ا  السامة والدخان األسةوا المنبعةث منهةا عنةد     مسببة تكاثر الذباب والحشرا  الضارة والفئران باإلضا ة إل  الروائح الكريهة وال

 حرقها  هذا األمر له أثاره الضارة عل  الصحة البشرية والبيئية. 

 

عدم وجوا مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية والت معا  الم اورة  ي محا ظة قلقيلية  ويعوا ذلك بشكل رئةيا إلة     أنكما 

اإلسرائيلي أمام الهيئا  المحلية والملسسا  الوطنيةة والتةي تتعلةق بإةةدار تةراخيص إلقامةة       العراقيل التي تضعها سلطا  االحتالل 

مثل هذه المكبا   حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق ) (  والتي تمضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة. باإلضةا ة إلة    

مانحةة. وبالتةالي  ةإن عةدم تةو ر مكةب نفايةا  ةةحي يشةكل خطةرا علة             أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد علة  التمويةل مةن الةدول ال    

الصحة ومصدرا لتلويث أحوا  المياه ال و ية والتربة من خالل العصارة النات ة عن النفايا    ضال عن الروائح الكريهة وتشةويه  

 المناظر الطبيعية.
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 ية باقة الحطبالوضع الجيوسياسي في قر

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1551بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

اونمةةا  5,228الفلسةةطينية وإسةةرائيل  تةة  تقسةةي  أراضةةي قريةةة باقةةة الحطةةب إلةة  منةةاطق )ب( و) (  حيةةث تةة  تصةةنيي مةةا مسةةاحته       

قرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السةلطة الوطنيةة   % من مساحة ال58.4)

الفلسطينية و تبقة  إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة  األمةور األمنيةة وتشةكل معظة  المنةاطق الفلسةطينية المأهولةة مةن البلةديا  والقةرل                

جميع السكان  ي قرية باقة الحطب يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يمةا تة  تصةنيي    وبعض المميما . ومن ال دير بالذكر أن 

 (  وهي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة للحكومةة        ) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق41.6اونما ) 3,726ما مساحته 

سةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة          اإلسرائيلية أمنيا و إااريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو اال

اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق      ي قرية باقة الحطب هةي أرا   راعيةة ومنةاطق    

 (.12مفتوحة)انظر ال دول رق  

 

 1995قرية باقة الحطب اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : تصنيف األراضي في 12جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 15.4 1,225 مناطق ب

 41.6 3,726 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 5,514 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –فية نظم المعلومات الجغراالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 بأعمال تقومو القرية شوارع  ي آلياتها تسير رالبا التيسرائيلي تعاني قرية باقة الحطب من االقتحاما  المستمرة ل يش االحتالل اإل

  ي الفلسطينيين المواطنين ةفو   ي اعتقاال  ويحدث السكنية لمنا لا االحتالل قوا  تقتح  االحيان أرلب و ي  يها. الدورية

 القرية.

 

 

 قرية باقة الحطبالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

)انظةر   (2112  باقةة الحطةب  )م لةا قةروي    الماضةية سةنوا    الممسةة  بتنفيةذ مشةاريع خةالل    باقةة الحطةب  قةروي  م لةا  م لا  قام

 (.13 ال دول رق 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل الحطب باقةقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 و ارة المالية  2111 بنية تحتية  تعبيد الشارع الرئيسي

 و ارة المالية  2111 بنية تحتية  شق وإعااة تأهيل طرق  راعية 

 GVC 2112 بنية تحتية  مشروع مد خ  ناقل مياه للقرية 

 2112  اقة الحطبقروي بم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة
 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام         ملسسا  الم تمع المدني  ي القريةة    وبالتعاون معباقة الحطب يتطلع م لا قروي

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

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

 

 ك . 11شبكة ةر  ةحي بطول  إنشاء الحاجة إل  -1

 (.Cمناطق مصنفة )ك  من الطرق الداخلية وال راعية الواقعة ضمن  11تأهيل وتعبيد حوالي  الحاجة إل  -2

ك  5عل  مساحة  واإلناثبناء مدرسة أساسية للذكور  الحاجة إل  -3
2

  وت هي  ممتبرا  حاسوب ومكتبا  وممتبرا  علمية 

 للمدارس القائمة.

 بناء وت هي  مرك  ةحي  ي وس  القرية. الحاجة إل  -4

 اون  تقريبا. 4بمساحة ت يد عن تأهيل وترمي  بناء الملتق  القائ   واستتالل الساحة المارجية  الحاجة إل  -1

 تطوير وتنمية القطاع ال راعي  ي القرية وذلك من خالل  الحاجة إل  -6

 القرية. أراضيخ ان  راعي لمدمة  111بناء  - أ

 اون  من األراضي ال راعية. 3111استصالح أكثر من  - ب

 اون  من األراضي ال راعية. 2111تأهيل أكثر من  -  

 تقريبا.ك   1بطول  ةاستنا ايبناء جدران  - ث

 ريرها. راعية ومبيدا  وأشتال وتو يع معدا   -  

 تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية  ي القرية. - ح

 الشبكة الداخلية للبيو . إل وةال   وإضا ةك    3ك  تقريبا  وشبكة كهرباء بطول  6شبكة مياه بطول  توسيعإل  الحاجة  -7

الجتماعي وذلك من خالل عقد ورشا  عمل  وتنفيذ مشارل خياطة تنمية المرأة وتفعيل مشاركتها  ي العمل ا الحاجة إل  -5

 وأعمال يدوية  وبرامج تصنيع رذائي وريرها.
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 قرية باقة الحطب في التطويرية واالحتياجات األولويات: 3جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  5^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   ةإةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجوا 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك 15   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 آبار جو ية 11 *   ترمي / إعااة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 ك   111   * بناء خ ان مياه 6

 ك  21   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 5

  *   ا  ل مع النفايا  الصلبةحاوي 5

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

  *   إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

    * الموجواةأو العيااا   شراء ت هي ا  طبية للمراك  3

 االحتياجات التعليمية

 * بناء مدارس جديدة 1
بحاجة إل  بناء مدرسة أساسية   

 ممتلطة 

  *   إعااة تأهيل مدارس موجواة 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  200   * استصالح أرا   راعية 1

 بئر 50   * مياه إنشاء آبار جمع 2

 بركا 13   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 100   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 11   * إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  5

    * نباتا  ومواا  راعية 5

 ك  طرق  راعية. 2  ك  طرق ااخلية 2رئيسية  ك  طرق  1^ 

  2112  باقة الحطب قرويم لا المصدر:  
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 المراجع
 

 ( التعداا العام للسكان والمساكن والمنشف   2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2117  

  2112  باقة الحطبقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2113) يةج( )أر القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

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

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

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

  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. (2111-2115) قلقيلية   

 

  

  

 


