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 شكر وعرفان

 
)أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة   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 

 يانا .  ريق البحث خالل عملية جمع الب

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

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

التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي            

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتما

 

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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 طلوزةقرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  1..1  وعل  بعد مدينة نابلا شمال   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية طلو ة

الترب وال نوب عصيرة الشمالية   ومن  ياةيد   ومن الشمالالباذان ووالي الفارعة   يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

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

 

 طلوزةقرية  وحدود قعمو: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أما معةدل لرجةا     4.8.4سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 42.عل  ارتفاع  طلو ةقرية تقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %10 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي 11الحرارة  يصل إل  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي          1100.1تبلغ مساحة قرية طلو ة حوالي 

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

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

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

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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 1الحالي مةن   يتكون الم لاوم   1114عام  وت  إعالة تأسيسه م  11.2عام  طلو ة ي الم لا القروي منذ  من األرلن ت  تأسيا 

ال كمةا   .مسةتأجر  لائة  مقةر   للم لةا  ويوجةد مةوظفين.  يعمةل  ةي الم لةا     كمةا   ت  تعيينه  من قبل السلطة الوطنية الفلسةطينية   أعضاء

 (.2013  طلو ة  )م لا قروي يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا 

 

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

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

   وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتأهيل وتعبيد تنظيي الشوارع 

 .حماية األمالك الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 

 نبذة تاريخية
 

نتاج اللةو  ومةن ثة  حةر  االسة  إلة          ماني  ألنها كانت تشتهر ب راعة وإو    ي العهد الرو تل الل كانت تسم  قرية طلو ة سابقا 

شةبه   إلة   طلةو ة قريةة   أةل سكان ويعول. )منذ العهد الروماني( عام 3000أكثر من  إل يعول تاريخ إنشاء الت مع الحالي و طلو ة .

 .(1صورة رق  الأنظر ()2013  طلو ة)م لا قروي ة ال  يرة العربية وبعض العائال  من أبو ليا وبورين والعبيدي

 

 طلوزةقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا   . يمةان )المسة د الكبيةر(  المسة د القةدي  الشةرقي  و المسة د القةدي  التربةي         مسة د اإل ثالثة مساجد   وهة     طلو ةقرية يوجد  ي 

منطقة  روة  منطقة التل  برج قدي   حفريا  رومانية قديمة  معاةر  يت ا  منه  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي  من عدةيوجد 

  .(2)أنظر المريطة رق  (2013  طلو ة)م لا قروي  رير ملهلة لالستتالل السياحيومن ال دير بالذكر أن جميعها   قديمة يتون 

 

 طلوزةقرية  في الرئيسة المواقع :2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   طلةو ة قريةة  أن عةدل سةكان     2002بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ةي عةام   

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      421 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر        101.1و نسمة من الةذكور   10188نسمة  منه   20331

 وحدة. 02.

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  31.1  كةان كمةا يلةي     2002لعام  طلو ةقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      .1% ضةمن الفئةة العمريةة    ..3عامةا  و  14 -.1فئةة العمريةة   % ضةمن ال 1.2.عاما   .1الفئة العمرية أقل من 

 %.41.2%  ونسبة اإلناث 0.8.  أي أن نسبة الذكور 103.2 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

  عائلةة براهمةة  عائلةة لبابسةة  عائلةة لراوشةة       حا   عائلةة مشةايكة   ةةال  عائلةة  مةن عةدة عةائال   منهةا      طلةو ة قريةة  يتألي سةكان  

 (.2013  طلو ة)م لا قروي  وريرها

 

 الهجرة 
 

قد هاجروا أو  شمص 1000ك أن هنا  طلو ةقرية القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2013  طلو ة قروي )م لا 2000منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع تركوا

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    82.4%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      3..  حوالي 2002عام  طلو ةقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     21.2% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     24.3% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     11.1المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسةب  طلةو ة قريةة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1نهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       أ% 12.4% انهوا لراسته  الثانوية  و12.1

 .2002ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 4112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) طلوزةقرية  سكان: 0جدول 

 أمي الجنس

ف يعر

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 873 - 1 6 - 79 49 170 252 205 95 16 ذكور

 836 1  3 - 54 20 131 247 210 95 75 إناث

 1,709 1 1 9 - 133 69 301 499 415 190 91 المجموع

   النتائج النهائية.2002  التعدال العام للسكان والمساكن  2009مرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ال ها  ال المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة    يوجةد  ةي   2011/2012 ةي العةام الدراسةي     طلةو ة قريةة   والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر ال ةدول   ( )2012  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     العةالي الفلسةطينية   من قبل و ارة التربيةة والتعلةي    اميت  إلارتهو حكوميتين

 (.2رق  

 

 4100/4104حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  طلوزةقرية : توزيع المدارس في 4جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 إناث حكومية بناتمدرسة طلوزة الثانوية لل

 ممتلطة حكومية الثانوية المختلطة ةطلوزمدرسة 

 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    43طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  1.1  وعدل الطالب اةّف 21 طلو ةقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالةب   .1يبلةغ   طلةو ة قريةة  ر اإلشارة هنا إل  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس        (. وت د2012  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي .2  وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة

 

ح تو يةع ريةاض األطفةال    يوضة   3. ال ةدول رقة    خاةةة  ةجه تهالألطفال  تشر  عل  إلار واحدة روضة طلو ةقرية كما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية ي 
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المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 3 3 طيور ال نةروضة 

    2012  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   منها (.2013  طلو ة)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل طلو ةقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 ي مدارس القرية قلة التر  الصفية . 

 ي مدارس القرية عدم كفاية المرا ق الصحية . 

 .عدم تو ر مالعب وساحا  لمدارس القرية تتالءم مع أعدال الطالب 

 إل  تأهيل. وحاجتها مدارس القرية قدم مباني 

 قطاع الصحة
 

طبيةب أسةنان خاةةة ومركة  أمومةة       الحكوميةة  عيةال   طلةو ة ة يحيةث يوجةد عيةالة ةةح    . مرا ةق ةةحية  عةدة   طلةو ة قريةة   ي  تتو ر

  عصةيرة الشةمالية  و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية  ةي الت مةع   ةإن المرضة  يتوجهةون إلة  مركة  ةةحي         وطفولة حكومي . 

)م لةا   كة   12عةن الت مةع حةوالي     ون ةي مدينةة نةابلا  حيةث يبعةد     المستشةفيا   ك   أو التوجه إلة    2الي حيث يبعد عن الت مع حو

 (.2013  طلو ةقروي 

 

   أهمها (2013  طلو ة)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  طلو ةقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

   وخاةة مرض السكري لم منةمراض العالج األعدم تو ر مرك . 

 .عدم تو ر مرك  طوارئ لعالج الحاال  الطارئة 

 .عدم تو ر ةيدلية  ي القرية 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
)م لةا قةروي     % مةن القةول العاملةة   10  سةتوعب ي حيةث  قطاع ال راعةة  عل  عدة قطاعا   أهمها طلو ةقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2013  طلو ة

 

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

 ما يلي ك  طلو ةقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة 10 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة.1ويشكل   قطاع الت ارة %. 

 من األيدي العاملة14ع الموظفين  ويشكل قطا %. 

  من األيدي العاملة .العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

  من األيدي العاملة. .قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة. 1قطاع المدما   ويشكل % 
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 طلوزةقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 0شكل 

 

 2013  طلو ةقروي  م لا المصدر:

 

 4  )تض  بقالة للمضار و الفواكه( بقالة .1 طلو ةقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

م لا قروي )   ومعصرة  يتونمحال  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ( .محال  لتقدي  المدما  الممتلفة  

وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.20إل   2013لعام   طلو ةقرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و .(2013  طلو ة

 (.2013)م لا قروي طلو ة  القطاع ال راعي  هي   نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القرية

 

 القوى العاملة 

 

% من 31.2  أن هناك 2002عام  ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطينيالذي نفذه ال  المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 1...% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  12.1 % يعملون(. وكان هناك82.2السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ()ين ألعمال المن لمن المتفرر %34.2الطالب  

 

 4112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر نواتس 01) طلوزة سكان :2جدول 

 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 

 عمل عن

 المجموع أخرى

 873 3 398 9 8 50  331 472 22 23 427 ذكور

 836 4 762 4 1 37 402 318 70 19 5 46 إناث

 1,709 7 1,160 13 9 87 402 649 542 41 28 473 المجموع

 ئية.  النتائج النها2002  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

 

)انظةةر  لونمةةا أراض سةةكنية 2.1و لونة  هةةي أراض قابلةةة لل راعةة   10243لونمةةا  منهةةا  11,051 حةةوالي طلةو ة قريةةة تبلةغ مسةةاحة  

 (.3وخريطة رق    .ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) طلوزةقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 المقابر

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

سكريةالع  

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(34423)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1 0 1 40071 465 1 10276 368 0 40599 259 110051 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 طلوزةقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر  فقةوس  البنةدورة وال  تعتبةر . وة طلةو ة قرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي     1ال دول رق  

 لقرية.األنواع  راعة  ي ا
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)المساحة بالدونم( قرية طلوزةبالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في مساحة األراضي المزروعة : 3جدول 
  

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

18 23 0 0 0 0 10 0 0 0 88 23 
 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

 10034حيةث يوجةد حةوالي     ال يتون ب راعة طلو ةوتشتهر  .طلو ةقرية  ي    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها2ال دول رق  

 . ونل يتلون  م روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( طلوزةقرية مساحة 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

321 101.1 0 41 0 130 0 2 0 14 214 0 11. 80111 

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.8  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  لون  .10  ان مساحة الحبوب تبلغ  طلو ةقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( طلوزةقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 163 0 . 0 0 0 22 0 0 0 3. 0 1 0 10. 

 2010 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

 

 واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    طلةو ة قريةة   سةكان  مةن % 2 بين المسح الميةداني أن ما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد أ

 (.1انظر ال دول رق  ( )3201  طلو ة)م لا قروي  وريرها

 

 طلوزةقرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

120 0 4.0000 0 0 0 0 44. 120 24 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

رق  ل )انظر ال دو(2013  طلو ة)م لا قروي  ك  طرق  راعية 1.   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

10). 
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 وأطوالها طلوزةقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :01جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 1 ةالحة لسير المركبا 

 .2 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 20 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2013  طلو ةقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2013  طلو ة)م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض طلو ةقرية ال راعي  ي اع يواجه القط

 

 .قلة الطرق ال راعية 

 .ارتفاع التكاليي ال راعية 

 قلة تو ر مصالر المياه. 

 .عدم تو ر أيدي عاملة 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .ارتفاع أسعار المدخال  ال راعية واالنتاجية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التي  معيا الو محليةاللسسا  ميوجد عدل من ال ولكنأية ملسسا  حكومية   طلو ةال يوجد  ي قرية 

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

 

  القرية االهتمام بقضايا  بهد لحك  المحلي  و ارة ا وت  ترخيصه الحقا من قبلم  1994تأسا عام  :طلوزةمجلس قروي

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

  لورا  تثقيفية للنساء   بتقدي م  من قبل و ارة الداخلية  تعن   2001تأسست عام : للنساء الخيرية طلوزةجمعية نساء

 لارة المن ل.إل  توعية النساء  ي إ باإلضا ةتصنيع رذائي   را لوالقيام بأعمال يدوية وتطري  وعمل 

  :م  من قبل و ارة الداخلية  تعن  بالقيام بدورا  التصنيع التذائي  التثقيي 2003تأسست عام لجنة طلوزة النسوية

 الصحي  أعمال يدوية وريرها.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الةرئيا للكهربةاء  ةي     اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م1121 شبكة كهرباء عامة منذ عام طلو ةقرية يوجد  ي 

ضةعي   أهمهةا    كمةا تواجةه بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء        .%.1ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

قريةة  ال كمةا يتةو ر  ةي   . وةول الكهرباء إلة  بعةض المنةا ل  وارتفةاع أسةعار الكهربةاء      ة إل  عدم التيار الكهربائي  ي القرية  باإلضا 

)م لةا قةروي    % مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي      20  وتقريبةا  القريةة شبكة هاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  دلةي لاخةل       

 (.2013  طلو ة
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 النقل والمواصالت

 

 ارتفةاع سةعر األجةرة   ومةن العوائةق التةي تواجةه سةكان القريةة أثنةاء التنقةل             المةواطنين  تقوم بنقلتاكسيا    1 طلو ةقرية يوجد  ي 

 (.2013  طلو ةم لا قروي )

 

)م لةا قةروي    مةن الطةرق الفرعيةة   كة    8و كة  مةن الطةرق الرئيسةة      ..12 لقريةة  يوجةد  ةي ا   لقريةة  اأما بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي     

 .(11ال دول رق   رأنظ( )2013  طلو ة

 

 طلوزةقرية  في الطرق حالة: 00 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 ..4 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 4 3

 طرق رير معبدة. .3 4 .

 2013  طلو ةقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  وتصل نسةبة الوحةدا    م1121ت  إنشائها عام  عبر شبكة المياه العامة التيت ويد سكان قرية طلو ة بالمياه من خالل بلدية نابلا يت  

  (.2013   طلو ة% )م لا قروي .1السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

غ وبالتةالي يبلة   (  2013   طلةو ة ألي  متر مكعب/ السنة  )م لا قروي  84حوالي  2012وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

طلةو ة ال يسةتهلك هةذه    قريةة  وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ةي  لترا/ اليوم.  82حوالي طلو ة  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهةذه تمثةل الفاقةد    2013   طلةو ة % )م لةا قةروي   33الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

ا وخطةوط النقةل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهالك الفةرل مةن الميةاه  ةي قريةة                 عند المصدر الةرئي 

ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةرق مةن قبةل         (.2013   طلو ةلترا  ي اليوم  )م لا قروي  8.طلو ة 

قريةة طلةو ة سةبعة ينةابيع ولكةن مياههةا جميعةا ريةر         لتر للفرل  ي اليوم.  كما يوجد  ةي   100منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  

لة  ذلةك يوجةد  ةي القريةة      إ باإلضةا ة بئر  ملكية خاةة تستمدم مياهها لل راعةة وري المواشةي     23ل  إ باإلضا ةةالحة لالستمدام 

 .ويبلةغ سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة           (.2013   طلةو ة متر مكعب  )م لا قةروي   200خ ان للمياه العامة بسعة 

 (.2013   طلو ةشيكل /متر مكعب  )م لا قروي 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية طلو ة شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمةة )م لةا قةروي    

 (.2013   طلو ة

 

متةرا مكعبةا  والتةي     123االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             واستنالًا إل  تقديرا  

لتةرا  ةي    42ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي     .4تعالل 

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

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

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

 (.2013أريج   -والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

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

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         .1مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2013   طلو ة% )م لا قروي 80تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان قرية طلو ة من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي        

سةبوعيا  ونقلهةا بواسةطة    أثةالث مةرا    أكياس بالستيكية أمام المنا ل والمحال  ليت  بعد ذلك جمعها من قبل الم لا المشةترك بواقةع   

ك  عن الت مع  حيت يت  التملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب بةد نها بطريقةة         .2مكب  هرة الفن ان والذي يبعد  سيارة النفايا  إل 

 (.2013   طلو ةةحية  )م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.2أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةاج الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة طلةو ة          

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنوياً   ..123طةن   أي بمعةدل    1.8يا  الصلبة النات ة يوميا عةن سةكان القريةة بحةوالي     كمية النفا

 (.2013أريج  

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن              طلو ة تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

   33ارتفاع نسبة الفاقد  ي شبكة المياه والتي تصل ال%. 

 تلوث مياه الينابيع  ي القرية بسبب المياه العالمة المتسربة من الحفر االمتصاةية من البيو   ي القرية. 

 ارتفاع سعر المياه. 

  المياهل  ضعي ضخ إ باإلضا ةانقطاع المياه بشكل مستمر عن القرية. 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

حها  بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة لنض

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

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

تعاني قرية طلو ة من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيةث يقةوم المواطنةون ب مةع النفايةا  وتركهةا أمةام المنةا ل لحةين          

سبوعيا مما يسبب تراكمها  ي الشةوارع وأمةام المنةا ل وت مةع الحشةرا  والحيوانةا        أها بواقع ثالث مرا  لنفايا  ب معقيام سيارة ا

النفايةا    إللارةالضالة. أما  يما يتعلق بعملية التملص من النفايا  النات ة  ال تعاني القرية مةن مشةاكل حيةث يقةوم الم لةا المشةترك       

لمنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكةب النفايةا    الصلبة بعملية جمع النفايا  النات ة عن ا

 الصحي الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

ة الوطنيةةة بةين السةلط    .111ملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام           بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة ال     

% مةن  11لونمةا )  100132حيث ت  تصنيي ما مساحته   (ت  تقسي  أراضي قرية طلو ة إل  مناطق )أ( و )ب  الفلسطينية و إسرائيل

 يمةةا تةة  تصةةنيي مةةا  رة الفلسةةطينية الكاملةةة )أمنيةةا و إلاريةةا( تمضةةع للسةةيطو هةةي المنةةاطق التةةي ( أ )مسةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق 

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظةام العةام علة  عةاتق      (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق1لونما ) 111مساحته 

ل دير بالذكر أن جميع السكان  ي قرية طلو ة السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية  ومن ا

 (.12 دول رق  () انظر ال أ )يتمرك ون  ي المناطق المصنفة

 

 0995: تصنيف األراضي في قرية طلوزة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية04جدول                            

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 99 10,932 مناطق أ

 1 119 مناطق ب

 1 1 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 011 11,051 المساحة الكلية

 4102، أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 قرية طلوزة وممارسات االحتالل االسرائيلي

 

أراضةةي قريةةة طلةةو ة  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة  سةةرائيلية مقامةةة علةة إوطنا  ومعسةةكرا  بةةالرر  مةةن عةةدم وجةةول مسةةت

سةرائيلية ليسةت بعيةدة    والمعسةكرا  والحةواج  العسةكرية اإل   سةرائيلي   المسةتوطنا    لة  تسةل  مةن ممارسةا  االحةتالل اإل      الفلسطينية

قامةة  إنتفاضةة الثانيةة ومةا بعةدها مةن      االعنها  حيث ل  يسل  مواطنو القرية من االعتقاال  والمداهما   كما وتأثروا كثيرا خالل  تةرة  

الحواج  العسكرية التي عملت عل  قطع التواةل ال ترا ي ما بين المناطق الفلسطينية  وخصوةا حاج  الباذان ريةر الةدائ  المقةام    

قراهةةا علةة  الطريةةق الةةذي يةةرب  القريةةة بمدينةةة نةةابلا  وحةةاج  الحمةةرا الةةدائ  المقةةام علةة  الطريةةق الةةذي يةةرب  محا ظةةة نةةابلا و          

والمحا ظا  الشمالية بمنطقة االروار  حيث كانت هذه الحواج  العسكرية موقعًا مهمًا من مواقع التنكيل بالفلسطينيين.

 طلوزةقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 انظةر ال ةدول رقة    )(2013  طلو ةم لا قروي ) الماضية سنوا  الممسةمشاريع خالل ال القليل من بتنفيذ طلو ةقروي  م لا قام

13). 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل طلوزةقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 03جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 اتحال ل ان العمل ال راعي 2002  راعي مشروع استصالق وتأهيل األراضي

 2013  طلو ة قرويم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القالمة   ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون معطلو ة يتطلع م لا قروي

ذها معهةد  والتةي قةام بتنفية    المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي القريةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    حيث ت 

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

 

 .ك  .2الحاجة إل  تو ير طرق  راعية وتأهيل الطرق التي لمرتها السيول بطول  -1

  العمراني  ي القرية. وسعشبكة المياه وتأهيل الشبكة الحالية لتتناسب مع التتوسيع الحاجة إل   -2

 .الفارعة –الحاجة إل  تعبيد الطرق الداخلية  ي القرية وتعبيد طريق طلو ة  -3

 .نتاجية للعائال  الفقيرة  ي القريةتو ير مشاريع إالحاجة إل   -4

 .تو ير م مع طبيلك تو ير طبيب بدوام كامل وسعا  وكذتو ير سيارة إالحاجة إل   -.

 .نتاجتسويق ال يت ومتابعة مراحل اإلاعية تشر  عل  الحاجة إل  تشكيل جمعيا   ر -1

 .الحاجة إل  التنسيق بين الم لا والصحة للتملص من الكالب الضالة والمنا ير -2

  ي القرية.طفاء تو ير سيارة إالحاجة إل   -8

 .جل المصلحة العامةنشر التوعية والتثقيي بين األهالي من أالحاجة إل   -1

 .ش ار ال يتونأ الذين يلذونألةحاب المواشي الحاجة إل  وضع عقوبا  رالعة  -10

 ين  ي القرية.الحاجة إل  بناء الثقة بين المواطنين وبين المسئول -11

  ي القرية. الحاجة إل  تو ير موظي لتعبئة وشحن كرتا  الكهرباء -12

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14تية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدما لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 طلوزةقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 02جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  11^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  .   * إةالق/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  3   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو دبار جو ية 5

 متر مكعب 00.   * بناء خ ان مياه 6

 ك  12  *  تركيب شبكة ةر  ةحي 2

  *   بكة كهرباء جديدةتركيب ش 8

 حاوية 30   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 بنا  نموذجيةمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

 ارس القريةمدتأهيل    * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  100   * استصالق أراض  راعية 1

 بئر 1.0   * إنشاء دبار جمع مياه 2

 كابر 20   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 200   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 2

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

    * نشاء منت ه لألطفالإ 1

    * إنشاء نالي رياضي 2

    * إنشاء مبن  م مع خدما  3

 ك  طرق  راعية. .4لاخلية  ك  طرق  8ك  طرق رئيسية   8^

  2013  طلو ة قرويم لا المصدر: 
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