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    شكر وعرفان

  
دير من ا     ) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي        بالشكر والتق اون ال بانية للتع ة اإلس لوآال

  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 
  

ديات، ومجالس             وزارات، والبل سطينيين في ال ى المسؤولين الفل ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم
دموه      الخدمات المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآز       ي لإلحصاء الفلسطيني، لما ق
  . من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا                   أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز ه

   . الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ي محافظة                            هذا الك  سكانية ف ات ال املة عن التجمع ات ش ى معلوم وي عل ي تحت ات، والت سلة آتيب تّيب هو جزء من سل
ي تهدف                   . الخليل ل، والت جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة الخلي

سكان     إلى توثيق األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية         شي ل ستوى المعي للمساعدة في تحسين الم
امج             "المنطقة، والذي تم من خالل تنفيذ مشروع         ة حسب برن يم االحتياجات التطويري دراسة التجمعات السكانية وتقي

دولي من أجل            )أريج( القدس   –الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية    " ازاهار ، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(ة التنمي

  
ة           شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت اع االجتماعي ق األوض ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
صفة                 ز ب ع الترآي ل، م للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخلي

  .امج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةخاصة على برن
  

صادية،          ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثي
ل               ي محافظة الخلي ة والمهمشة ف اطق الريفي ة المن ى   . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمي إضافة إل

صادية                        ة واالقت سياسية واالجتماعي ر األوضاع ال ة، للتخفيف من أث شطة تنموي رامج وأن ذلك، إعداد استراتيجيات وب
  .السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ة                         ة و االنجليزي اللغتين العربي ل ب ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ة التجمع ع أدل ى جمي ع     يمكن االطالع عل ى الموق  عل

   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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واضحالطبقة وقرية دليل   
 

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
وب  ال إلىتقع  و،   محافظة الخليل  في   منطقة دورا   قرى إحدىهي  واضح  قرية الطبقة و   ل  ي من غرب الجن ة الخلي  ، مدين

ة   من الغرب   و،   دورا بلدة والشمال   ، يحدها من الشرق   منها آم   13على بعد   و ر سامت و    قري ة   دي وا   قري  ومن  ،بيت ع
  .)1 خريطة رقم أنظر (.خرساقرية بلدة الظاهرية والجنوب 

 
   وواضحموقع وحدود قرية الطبقة: 1خريطة 

  
  

ا حوالي         يبلغ   و البحر، سطح   فوق ا متر 879 على ارتفاع    الطبقة وواضح تقع قرية     436المعدل السنوي لألمطار فيه
وحدة  (.%60.6 حوالي النسبية   معدل الرطوبة يبلغ   و ، درجة مئوية  15.7 إلىصل   الحرارة في  ات أما معدل درج   ،ممل

  ).أريج  _المعلومات الجغرافية
  

  . وخلة الشيخ،، واضحالطبقة: هيو ،ثالثة تجمعات واضحة الطبقة وقريتضم 
وم  و.  ريفية ةمنطق نهاأعلى   قرية الطبقة    تصنف إدارة يق ام    ب ذ الع ة من روي، يت  1998 القري سة     مجلس ق كون من خم

  .الطرقشق وتعبيد خدمة المياه والكهرباء، و، المجلس ومن الخدمات التي يقوم بتقديمها .أعضاء وموظف واحد

  نبذة تاريخية
رائيلية     هجر  نيين الذين  هم من الفلسطي   معظم سكان القرية  و ،1940 إلى عام    قرية الطبقة يعود تاريخ    وات اإلس تهم الق

  . 1948في حرب اهم قرودمرت 
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واضحالطبقة و قرية  منصور  

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2 رقم خريطةأنظر . (نصيرهو مسجد موسى بن ، وواضح مسجد الطبقة وقريةفي  يوجد
 ه لألغراض وهو غير مؤهل الستغالل،هو مقام العابدو ، موقع واحدالقرية فيوجد في ، األثريةبالنسبة لالماآن أما

 .ةالسياحي
  

  المواقع الرئيسة في قرية الطبقة وواضح: 2خريطة 
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  السكان 
نهم   نسمة1,607 بلغ واضحالطبقة و قرية أن عدد سكان    ،2007 في عام    ىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي جر      ، م

ي       . واضح تقطن   نسمة 72الطبقة، و  نسمة تقطن  1,535 سكان يوجد   ومن المجموع الكل سمة    813 لل  ،روذآال  من ن
 ).1جدول رقم ال أنظر( . وحدة207 ، وعدد الوحدات السكنيةأسرة 167بلغ عدد األسر ي، واإلناثمن نسمة  794و
  

  2007،  ونوع الجنس، حسب التجمعواضحالطبقة و قرية ي فيسكانال التوزيع: 1جدول رقم 
 التجمع ذآر أنثى المجموع

 الطبقة  780 755 1,535
  واضح 33 39 72

  المجموع 813 794 1,607
  

  العائالت
درابيع،     ، األطرش ،أبو عطوان : ، منها عائالتال من عدد من  واضح   سكان قرية الطبقة و    يتألف ات، ال دان، الحريب  حم
  .محمدو ،أبو شرار، عمرو

  قطاع التعليم
ام         ار      2007في المسح الميداني الذي جرى ع م اعتب ة            ، ت ة التعليمي ات الحال ان بيان ذا ف دة دورا، ل ة جزءا من بل القري

 .، الهجرة، خرسا والطبقةة التعليمية في دورا، رفادالحالة، 2للقرية غير متوفرة بصورة مستقلة، ويبين الجدول رقم 
  

  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(دورا بلدة سكان : 2جدول 

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

رف  يع
راءة  الق
 والكتابة 

 الجنس أمي

 ذآر 295 1,072 2,196 2,975 1,627 510 981 19 126 51 9,852
 أنثى 784 1,125 1,928 2,770 1,621 457 933 12 30 2 9,662

 المجموع 1,079 2,197 4,124 5,745 3,248 967 1,914 31 156 53 19,514
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  .، الهجرة، خرسا والطبقةةدورا، رفادبلدة  الجدول بيانات يتضمن: مالحظة

  
ام         ة          2007حسب المسح الميداني الذي جرى ع ي قري دارس ف غ عدد الم دة، وهي           ، بل ة وواضح، مدرسة واح  الطبق

  ).2انظر خريطة رقم  ().وزارة التربية والتعليم العالي(مدرسة الطبقة االبتدائية المختلطة، وهي حكومية 
  

ام الدراسي           ي     2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في الع ية ف ، أن عدد الصفوف الدراس
ة   ة وواضح  قري غ  الطبق دد الطالب  ا صف 11 بل ين     297 ، وع دد المعلم ة، وع ا وطالب ة  14 طالب م ومعلم انظر  ( . معل

 ).3الجدول رقم 
  
   )2007-2006( والصفوف والطالب حسب الجنس في قرية الطبقة وواضح  المدارس عدد:3الجدول 

   الحكومي الخاص المجموع
 عدد المدارس 1 - 1
 عدد الصفوف 11 - 11
د المدرسينعد 14 - 14  
 عدد الطالب 247 - 247

 مختلطة
 
 
 
  2006/2007قاعدة بيانات أريج : المصدر
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ة   قآان في ال  ،  2007عام  في   ال   ري ا ،  روضتان لألطف ان   : وهم ضمان        ،روضة البي راء، وت ال،   52 وروضة الزه  طف
 .ا القطاع الخاصمويشرف عليه

  
 2007،  المشرفةجهةعدد األطفال والعدد الصفوف و االسم و في قرية الطبقة وواضح حسبرياض األطفال: 4الجدول 

 الرقم اسم الروضة عدد األطفال الجهة المشرفة
 1 روضة البيان 30 الجمعية الخيرية
 2 روضة الزهراء 22 لجمعية الخيرية

  
ذهاب   الطالب  يضطرالثانوية، لذلك  ةالمرحل مدارس لتعليم  ال يوجد في قرية الطبقة وواضح      ى  ال دة إل ي  ، دورابل  الت

ذهبون     العام، فان    لوسائل النق قلة   وبسبب   .الستكمال تعليمهم الثانوي   آم   4 حوالي   القريةتبعد عن    ة ي العديد من الطلب
  .ينهون دراستهم الثانوية الذي يحد من عدد الطلبة الذي األمر ،رساسيرا على األقدام للوصول الى المد

  

  قطاع الصحة
اد  فيهاحيث ال يوجد ، الخدمات الصحية إلىالقرية  تفتقر   يار ، صحية ات عي دا  ، اتصيدلي ،  إسعاف ات س ا ع   وجود م

  . فقط في األسبوعا واحدايوم الصحية مرآز صحي حكومي يقدم الخدمات
دم وجود طبيب          : ة، منها  عديد  مشاآل  من القريةفي    الخدمات الصحية  تعاني يم  عدم وجود عيادات متخصصة، ع   مق

شفى قريب        وفي القرية،    ة   عدم وجود مست ي حاالت الطوارئ      و. من القري ى   يتوجه ف صحية   المرضى إل ق ال  المراف
  .الخدمات الصحية بلدة دورا أو مدينة الخليل، لتلقي الموجودة في

  

   االقتصاديةاألنشطة
ى ة وواضح عل ة الطبق صاد قري د اقت ايعتم ات، وأهمه دة قطاع والي  ع ستوعب ح رائيلي، حيث ي  سوق العمل اإلس

 .)1انظر شكل رقم . (من القوى العاملة% 60
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الطبقة وواضح، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 60سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10 قطاع الزراعة، ويشكل •
 .   من األيدي العاملة% 25قطاع الموظفين ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3قطاع التجارة، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 2قطاع الخدمات، ويشكل  •

  
  النشاط االقتصادي في قرية الطبقةتوزيع القوى العاملة حسب : 1شكل 

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

60%

الزراعة 
10%

ة   الوظائف الحكومي
والخاصة 
25%

التجارة 
3% الخدمات 

2%
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ر          ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ ى             وقد تب ة وواضح نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي عل ة الطبق ي قري ضررا ف  ت
   : النحو التالي

  . ربات البيوت واألطفال-1
  . صغار المزارعين-2 
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -3 
 
 

  القوى العاملة 
 لذا فان بيانات القوى العاملة للقرية       ، تم اعتبار القرية جزءا من بلدة دورا،       2007في المسح الميداني الذي جرى عام       

 .، الهجرة، خرسا والطبقةةفي دورا، رفادحالة القوى العاملة ، 5غير متوفرة بصورة مستقلة، ويبين الجدول رقم 
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10(دورا بلدة سكان : 5جدول 
 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل  بق (العم س
 )له العمل

عاطل عن العمل    
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ   المجموع ب متف طال

 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 مجموعال

 9,852 4,771 177 103 573 12 3,906 5,081 361 327 4,393  ذآور
 9,662 8,388 73 24 485 3,863 3,943 1,274 181 45 1,048  إناث

 19,514 13,159 250 127 1,058 3,875 7,875 6,355 542 372 5,441  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  . والطبقة،، الهجرة، خرساةددورا، رفابلدة  الجدول بيانات يتضمن: مالحظة

  

  قطاع الزراعة
ة وتبل ة الطبق ة لقري ساحة الكلي والي غ الم م4.000واضح ح ا ، دون كنية أراضا دونم350 منه  ا دونم1,890، و س

ة ا  (أراض زراعي ستغلة1635.5منه م م ة دون ي الزراع ة1,100، و) ف م أراض مفتوح م 200 و، دون أراضي  دون
 ).3، وخريطة رقم 6انظر الجدول رقم  . (.غابات

  
  )المساحة بالدونم ( واضحقرية الطبقة واستعماالت األراضي في : 6جدول رقم 

مساحة المراعي  المساحة الصالحة للزراعة
  المفتوحة واألراضي

مساحة 
 الراضي
 الحرجية

 مزروعة غير مزروعة
مساحة 
األراضي 

  ةسكنيال

 المساحة الكلية 

1,100 200 254 1635.5 350 4,000 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الطبقة وواضح: 3خريطة 

  
  

ي   البعلية المختلفة   الخضروات أنواع مساحة و   يبين 7رقم  جدول   شوفة ف ة المك ة و   والمروي ة الطبق ر  . واضح  قري تعتب
در  الثمرية البعلية أآثر األنواع زراعة    الخضروات   ساحة    ، وتق غ           ا دونم  42 م ة فتبل ة المروي ا الخضروات الثمري ، أم

 .الكوسا والبندورة أآثر األنواع زراعة في المنطقةيعتبر الفقوس وآما ،  دونم3.5
  
   )المساحة بالدونم( واضحو قرية الطبقة  البعلية والمروية المكشوفة فيوات بالخضرةعوزرم األراضي الةمساح: 7جدول رقم 

عالمجمو  الخضروات الثمرية الخضروات الورقية البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى 
 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
18.5 51 6 7 4 0 0 2 5 0  3.5 42 

  
 . ات دونم4 تبلغ مساحتهاورمية، ي والم،النعناع ،الزعتر:  وواضحقرية الطبقةالمزروعة ن النباتات الطبية وم

د   ة وواضح، فيوج ة الطبق ي قري رة ف جار المثم سبة لألش ون، 757وبالن جار الزيت ة بأش ا مزروع ى  دونم إضافة إل
 ).9  رقمأنظر جدول. (مثل البرقوق، العنب، التين واللوز ،مساحات مزروعة بأشجار أخرى

 
  )المساحة بالدونم( واضحقرية الطبقة و في  المثمرةألشجاربا ةعوزرم األراضي الةمساح: 9جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع
بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

2 1,256 0 331 0 72 0 10 0 86 2 0 0 757 
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ة  180، فهناك حوالي قرية الطبقة وواضح الحقلية والعلفية في     فيما يتعلق بالمحاصيل   أما  دونما من المحاصيل الحقلي
  ).10أنظر الجدول رقم . (، مثل البيقيا، تليها البقوليات الجافة، مثل القمح والشعيرتزرع بالحبوب

  
)المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية الطبقة وواضح : 10جدول   

 
 المجموع

منبهةمحاصيل   محاصيل محاصيل علفية 
 بذرية

أبصال ودرنات  بقوليات جافة
 وجذور

 الحبوب

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

0 304 0 2 0 100 0 1 0 17 0 4 0 18
0 

 
معظم سكان القرية يقومون بتربية الثروة الحيوانية فان قة وواضح، أما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية الطب

 ).  11انظر الجدول رقم . (األغنام، الماعز، الدجاج الالحم، والنحل: مثل
  

الثروة الحيوانية في قرية الطبقة وواضح: 11جدول   

*بقاراأل األغنام الماعز الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

33 --- 81,800 3 13 - 190 850 6 
 . والثيران، العجالت،العجول، األبقار تشمل *          

 
ة    تعتمد   اه األمطار        الزراعة في قرية الطبق ى مي ى أن      ، و  وواضح عل ات إل دون      بعض  أشارت البيان زارعين يعتم  الم

  . مزروعاتهم المياه في ري تنكات و،مياهالعلى شبكة 
ة    ي قري د ف ة واليوج والي  طبق ح ح م 2واض نآ رق ال  م ةالط بة  زراعي ي مناس سير التر، وه  واآلالترات وآتال

  .، إال أنها غير آافيةالزراعية
  

  قطاع المؤسسات والخدمات العامة 
  .1998 عام تأسس هي المجلس القروي الذي ،المؤسسة الوحيدة في قرية الطبقة وواضح

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
 . بشبكة االتصاالتوصولة مواضحالطبقة و ة قري:االتصاالت •
 
الي           في قرية الطبقة وواضح     ال تتوفر  :المياه • د أه ا يعتم اه، وإنم بكة مي ى    ش ة عل اه ال  القري اه   و،تنكات  مي مي

ة و وتعاني خدمة المياه في قرية     . جمعالآبار   اه  عدم وجود  من   واضح الطبق بكة مي دم وجود خزان   ، ش   وع
 .فصل الصيف في  وقلة المياهللمياه،

  
م    :الكهرباء • ام            وصل  ت ذ ع اء من شبكة الكهرب ة ب ة            و. 1987 القري ي القري سكنية ف ع الوحدات ال ا جمي تقريب

تم شرا     و. الكهرباءشبكة  بوصولة  م ي ي ها ؤيقوم المجلس القروي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين الت
 .من شرآة آهرباء الجنوب

 
صلبة     نظاية   في القر   يوجد :جمع النفايات الصلبة   • ات ال اون          ،  م جمع النفاي روي بالتع وم المجلس الق حيث يق

ع  شترآةم دمات الم ز الخ ويرمرآ يط والتط ات دورا، - للتخط ع النفاي ابع  و بجم ات ت ى مكب نفاي ا إل نقله
ي المكب    ن النفايات يتم التخلص م  و.  عن القرية   آم 8الذي يبعد حوالي    ، و لمجلس الخدمات المشترك    عن    ف

 .هافن ودهاطريق حرق
 

ستخدم     و.  شبكة صرف صحي   واضحالطبقة و  ال يوجد في قرية      :الصرف الصحي  • جميع الوحدات السكنية ت
 .الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمه، وهذا يعتبر احد األسباب الرئيسة لتلوث المياه الجوفية
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الت  • ة المواص ى   :خدم ة إل ر القري ة تفتق ل العام خدم د اةمواصالت النق ى   ، ويعتم نقلهم عل ي ت سكان ف ل
اورة        األجرة سياراتهم الخصوصية، وعلى سيارات       ي التجمعات المج ة ف د       .العامل سبة للطرق، فيوج  وبالن

ات    و.  آم غير معبدة   4و.  وبحالة جيدة   من الطرق معبدة    آم 4 منها   ، آم من الطرق الداخلية    8نحو   من العقب
  . المرآبات عدد في الكبيرنقصالقرية الالرئيسة التي تواجه عملية نقل الرآاب في 

  

  المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية 
  .  البنك األلمانيمويله قام بت تعبيد شوارع الطبقة، والذي  مشروع وهو،مشروع واحد، نفذ في القرية 2004منذ عام 

  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
ة التح      ي البني ر ف ن نقص آبي ة وواضح م ة الطبق اني قري ة تع ة والخدماتي م  . تي دول رق ين الج ات 12ويب ، األولوي

  .واالحتياجات التطويرية للقرية
 الطبقة و واضحاألولويات واالحتياجات التطويرية في قرية : 12جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

   *     أو تعبيد طرق،شق 1
  آم5     *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *     ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *    بناء خزان مياه 4
    *   شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
   *    ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية 
    *  عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
  *   عيادات صحية موجودة / اآزترميم مر/ تأهيلإعادة  2
  *     الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
  الثانويةللمرحلة     *  بناء مدارس جديدة 1

  
   *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    *    استصالح أراض زراعية 1
    *   آبار جمع مياهإنشاء 2
   *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
   *   تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *     ومواد زراعيةنباتات 8
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  :المراجع
  

سطيني،  - زي لإلحصاء الفل از المرآ شآت، ،2009الجه ساآن والمن سكان والم ام لل داد الع رام . 2007 التع
 . فلسطين-اهللا

-   
ة    - دس    -معهد األبحاث التطبيقي ج ( الق ة          2009 -2006،  )أري ات الجغرافي ات نظم المعلوم دة بيان بيت  . ، قاع

 .  فلسطين-لحم
 .  بيانات مديرية تربية الخليل، فلسطين. 2006/2007وزارة التربية والتعليم العالي،  -
  .، بيانات مديرية زراعة الخليل، فلسطينMOA( ،2006(رة الزراعة الفلسطينية وزا -

 


