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 شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    شكر   ) أري دولي من أجل                بال اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال والتق
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

  
دمات   الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

ة، و   الس القروي ان والمج شترآة، واللج ساعدة      الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ الجه
ات   ع البيان ة جم الل عملي ق البحث خ ع فري اون م ة   وتع ي مراجع اهمت ف ي س ة الت سات المحلي ى المؤس ، وال

   .معلومات هذا الدليل
  

ذي  أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل         ال
   .يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

ل                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
دف    ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب ق األوضاع سل ى توثي  إل

ذ        المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي
ار           "مشروع   امج ازاه ة         " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برن د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  جأ(الق ة  )ري ل التنمي ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م باني )AECID(، والمم ار االس امج ازاه ، وبرن

)AZAHAR.(  
  

ر                           ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي
ار،                 األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتما    امج أزاه ى برن عية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة عل
  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
ة،   صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل شروع أي ويهدف الم

تراتيجيات  . م االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخليل        والقيود المفروضة، وتقيي   إضافة إلى ذلك، إعداد اس
ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي

  .القطاع الزراعي
  

 :لتجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العربية واالنجليزية على الموقع االلكتروني التالي     يمكن االطالع على جميع أدلة ا     
http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  لشيوخ بلدة اليلد
  

  
  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية

ل          6بعد حوالي   تقع على   في محافظة الخليل، و   إحدى البلدات   الشيوخ هي    ة الخلي م شمال شرق مدين شرق أراض    هايحد .  آ  من ال
  ). 1انظر خريطة رقم . (مفتوحة تصل إلى البحر الميت، ويحدها من الجهات الثالث األخرى بلدة سعير

  
  الشيوخبلدة وحدود موقع : 1خريطة 

  
  

ا المعدل السنوي لألمطار في    يصل  ، و  مترا فوق سطح البحر    965تتمتع الشيوخ بطبيعة جغرافية جبلية، حيث يبلغ ارتفاعها          ى  ه  إل
ة (% 61 درجة مئوية، ومعدل الرطوبة النسبية  16السنويدرجات الحرارة يبلغ متوسط  ملم، و400  -وحدة المعلومات الجغرافي
   ).أريج

  
شيوخ                بناًء دة ال ان بل سكانية، ف ا    ضمت  على تصنيف وزارة الحكم المحلي للتجمعات ال شيوخ    تجمعي  إداري ان خميس   و ال ان   و.قف آ

روي  1999 وعام 1993عام  بلدة الشيوخ في الفترة بين   يقوم بإدارة  ام   و.  مجلس ق ى      1999في ع روي إل ل المجلس الق م تحوي  ت
د يتكون من      2005وفي عام  . قبل وزارة الحكم المحلي   م تكليف وتعيين أعضائه من      قد ت مجلس بلدي، و   دي جدي  انتخب مجلس بل

  : البلدي، ما يليلمجلسمن أهم المسؤوليات التي يقوم بها او.  موظفا24 ويوجد في البلدية .  عضوا11
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  .اإلدارة، التخطيط، التطوير، وإصدار تراخيص األبنية .1
ع الخدمات             صيانة البنية التحتية من مياه، آ     والمحافظة على    .2 شوارع، وتوزي د ال هرباء، جمع النفايات الصلبة، فتح وتعبي

 .والمساعدات االجتماعية
 . والثقافيةبناء وتطوير المؤسسات التعليمية والصحية .3
 . خدمات التنمية االجتماعية .4
  .شق وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، واستصالح األراضي .5

  
  نبذة تاريخية

   
ة اإلسالمية،       ، و ا قبل الفتوحات اإلسالمية   بلدة الشيوخ إلى م    تعود جذور  ع  لم اونظر خالل الحقب دة اال   وق د آانت     ستراتيجي  البل  فق

رم المية ول ام وش اإلس ل التجاراللجي ةقواف وش      . ي ادة الجي د ق و أح دمي، وه راهيم اله شيخ إب م ال ن اس ة م م القري تق اس د اش وق
دين ا               ا صالح ال ي قاده صليبية الت د الفتوحات اإلسالمية        اإلسالمية في عهد الحروب ال دة بع ذي استقر في البل وبي، وال وفي  . ألي

  ).1991الدباغ،  (هالقرية جامع أقيم على غار يضم رفات الشيخ إبراهيم الهدمي بعد موت
  

  الشيوخ بلدة منصور 

 
  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

اء   ،  يممسجد الهد ،  رفصأبو  م  مقا،  )الهدبي (يممقام الهد : يوجد في البلدة المقامات والمساجد التالية      ، سجد النصر  م ،  مسجد األتقي
ن الجموح    ، مسجد خديجة بنت خويلد، مسجد عثمان بن عفان ،  مسجد أبو بكر الصديق   ،  مسجد مصعب بن عمير    ، مسجد عمرو ب

  .ومسجد الفاروق
  

ة،      وبعضها ي  آما يوجد في بلدة الشيوخ العديد من المواقع األثرية والتاريخية البادية للعيان،       ة والبيزنطي ة الروماني ى الحقب ود إل ع
ا      ضأنقا: ومنها ة القيصرية، أنق ر سوادة               ض   منطق يم، دي و غن ة أب سة موجودة في منطق ا يوجد المسجد العمري       . آني قصر   و آم

  ).2انظر خريطة رقم  (.، ورجم القصرخليفة، الموجودان في وسط البلدة، واللذان يعودان إلى العهد اإلسالمي
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  قع الرئيسة في بلدة الشيوخالموا: 2خريطة 

  
  

  السكان
  

ساآن   سكان والم ام لل داد الع ات التع ام أظهرت بيان ي ع ذي جرى ف كان2007ال دد س غ ، أن ع شيوخ يبل سمة8,811 ال نهم  ن ، م
، عدد سكان   1ويبين الجدول رقم . سكنية وحدة   1,754تقطن في   ،   أسرة 1,438 بلغ عدد األسر    يو.  إناث 4,308 ذآور و  4,503
  .2007خ حسب التجمع، والجنس في عام الشيو

  
  . السكان في محافظة الخليل عددمن مجموع% 1.84يشكلون عدد سكان بلدة الشيوخ من الجدير بالذآر أن و
  

  2007حسب التجمع، ونوع الجنس،  بلدة الشيوخالتوزيع السكاني في : 1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع
 7,456 3,654 3,802 *الشيوخ

  1,355  654  701  *الخميسقفان 
  8,811  4,308  4,503  **المجموع

  .النتائج النهائية، 1997 –أرقام تقديرية اعتمادا على التعداد العام * :المصدر  
  . ، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن**                 
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  الفئات العمرية والجنس
  

دة                أظهرت بيانات التعداد العام      للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني أن توزيع الفئات العمرية في بل
ام     ي      2007الشيوخ لع ا يل ان آم ة       % 45.1:  آ ة العمري ل من     ضمن الفئ ا،  15أق ة    % 52 عام ة العمري ا 64-15ضمن الفئ ،  عام

ات أ      . فوقفما   عاما   65  ضمن الفئة العمرية   %2.9و ا أظهرت البيان دة هي              آم اث في البل ذآور لإلن سبة ال ، حيث   100:104ن ن
  %. 48.9 ونسبة اإلناث ،%51.1نسبة الذآور بلغت 

  
  العائالت 

  
  .الحاليقة، العيايدة، العويضات، الوراسنة، والحساسنة: منهاعائالت، عدد من البلدة الشيوخ تضم 

  
  قطاع التعليم 

  
اث        ،%7.6 حوالي   2007 للعام   بلدة الشيوخ بلغت نسبة األمية لدى سكان       سبة اإلن د شكلت ن رة        % 78  وق سبة آبي ر ن ذه تعتب ، وه

ت     ي بلغ ذآور الت سبة ال ة بن اك    %. 22مقارن ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم ة،  % 13.8وم راءة والكتاب ستطيعون الق ي
ة، % 24.2 تهم االبتدائي وا دراس ة، % 28.6انه تهم اإلعدادي وا دراس تهم الثانو% 17انه وا دراس ة، وانه تهم % 8.9ي وا دراس انه
  .2007 والتحصيل العلمي في عام ، يبين مستوى التعليم في بلدة الشيوخ حسب الجنس،2الجدول رقم . العليا

  
 حسب الجنس والحالة التعليمية )  سنوات فأآثر10(سكان الشيوخ : 2جدول 

 أمي  الجنس
يعرف 
القراءة 
 والكتابة

  المجموع  دآتوراة  ماجستير  لوريوسبكا  دبلوم متوسط  ثانوي  إعدادي  ابتدائي

 3,027 2 24 209 101 553 910 756 376 96  ذآور
 2,929 - 1 116 73 458 791 687 446 357  إناث

 5,956 2 25 325 174 1,011 1,701 1,443 822 453  المجموع
  .، النتائج النهائية1997 -التعداد العام للسكان والمساآن. 1999الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
  

ام             ذي جرى ع داني ال غ    ،  2007حسب المسح المي دة         بل دارس في البل ا      9عدد الم دارس، منه ذآور، و  4 م دارس لل دارس  3 م  م
   ). 2، وخريطة رقم 3الجدول رقم انظر (). للجنسين(لإلناث، ومدرستان مختلطتان 

       
 والجنس، والجهة المشرفة  المدارس في بلدة الشيوخ حسب االسم والمرحلة : 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  مدرسة الشيوخ الثانوية للبنين 1
 حكومية ذآور أساسي  مدرسة شهداء الشيوخ األساسية للبنين 2
 حكومية ذآور أساسي مدرسة الحاج علي إسعيفان األساسية للبنين 3
 حكومية ذآور أساسي  يسى المشني األساسية للبنينمدرسة الحاج ع 4
 حكومية  إناث ثانوي مدرسة دالل المغربي الثانوية للبنات  5
 حكومية إناث أساسي  مدرسة الشيوخ األساسية للبنات 6
 حكومية إناث أساسي  مدرسة مصعب بن عمير األساسية للبنات 7
 ميةحكو  مختلطة أساسي  مدرسة الشفا األساسية المختلطة 8
  خاصة مختلطة أساسي مدرسة الهدمي النموذجية األساسية المختلطة 9
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غ           ،  2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي            دة بل  89أن عدد الصفوف الدراسية في البل
  ).4جدول رقم الانظر ( ما ومعلمة معل117عدد أعضاء الهيئة التدريسية  طالبا وطالبة، و3,079، وعدد الطالب صفا

 
 )2007-2006(في بلدة الشيوخ عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس : 4جدول 

  المجموع  خاصة  حكومية  
 4 0 4  عدد المدارس
 39 0 39  عدد الصفوف
 51 0 51  عدد المعلمين

 ذآور

 1,366 0 1,366  عدد الطالب
 3 0 3  عدد المدارس

 39 0 39  لصفوفعدد ا
 53 0 53  عدد المعلمين

  إناث

 1,417 0 1,417  عدد الطالب
 2 1 1  عدد المدارس
 11 6 5  عدد الصفوف
 13 7 6  عدد المعلمين

  مختلطة

 296 172 124  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
يبين عدد رياض األطفال حسب االسم، عدد    والذي  ،  6  رقم جدولالآما هي مدرجة في     ال،  في بلدة الشيوخ روضتان لألطف    يوجد  

  .األطفال، والجهة المشرفة
 

  2008حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفة،  رياض األطفال في بلدة الشيوخ: 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد األطفال  اسم الروضة  الرقم

 جمعية خيرية 200  يوخ الخيريةروضة جمعية الش 1
  جمعية خيرية 215  روضة المنار 2

  
سكنية،    ومن أهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في بلدة الشيوخ، النقص في عدد المدارس،               اطق ال ا  وبعد المدارس عن المن مم

          . البيزيد من العبء على الطالب واألهالي والمعلمين، ويؤثر على مستوى التحصيل العلمي للط
  

  قطاع الصحة 
  ).6جدول رقم الانظر (. والمنظمات األهليةيوجد في الشيوخ عدد من المرافق الصحية الحكومية والخاصة 

  
   المشرفةسلطةالصحية في بلدة الشيوخ حسب الرافق عدد الم: 6جدول 

 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة 
 1 1 6 1 عيادة طبيب عام

 2 - 3 -  ة طبيب أسنانعياد
 1 - - 2  عيادة صحية
 1 - - - مرآز أشعة
 1 - - -  مختبر طبي

 - - - 2  مرآز أمومة وطفولة
 - - 3 -  صيدلية
 - - 3 -   )مرآز عالج طبيعي(أخرى 

 6 1 15 5  المجموع
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ى          .  سيارة إسعاف  تفتقر البلدة إلى     ى الوصول إل شيوخ إل ة الطوارئ يضطر سكان ال شفيات، والمراآز الصحية    وفي حال المست
ات      .  آم على التوالي   30 آم، و  15الموجودة في مدينتي الخليل وبيت لحم، واللتان تبعدان عن البلدة            ره أن االغالق ومن الجدير ذآ

    .واإلجراءات اإلسرائيلية، تعتبر العقبة الرئيسة أمام قطاع الصحة في البلدة
ا عدم        وباإلضافة إلى اإلغالقات، فان الخدم        شاآل، منه د من الم يارة إسعاف،   ات الصحية في الشيوخ تعاني من العدي    وجود س

  . وجود مرآز أشعة، عدم وجود مستشفى في البلدة، والنقص في خدمات الطوارئعدم 
  

   االقتصاديةاألنشطة
  

دة    من مج % 35حيث يستوعب   غالبية القوى العاملة في بلدة الشيوخ تعمل في سوق العمل اإلسرائيلي،             موع القوى العاملة في البل
  ). 1انظر الشكل رقم (
  

  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في البلدة، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 35سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20ت، ويشكل قطاع الوظائف والخدما •
 . من األيدي العاملة% 15قطاع التجارة، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 10قطاع الزراعة، ويشكل  •

  
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة الشيوخ: 1شكل 

 الوظائف والخدمات ،
20% 

سوق العمل  
اإلسرائيلي  ،35%

قطاع الصناعة ،
20% 

قطاع التجارة  ،
15%

قطاع الزراعة ، 
10%

  
  

ا                  صناعية، منه صادية وال شاطات االقت د من الن شيوخ العدي دة ال سارتين للحجارة،     15: يوجد في بل شار حجر، وآ  آراجات  8 من
  .  دآانا وبقالة53 محالت نجارة، وأآثر من 4 محالت للحدادة، 4 ملحمة، 12 محالت مالبس، 7لتصليح السيارات، 

       
  : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في بلدة الشيوخ نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  .أآثرف المعيلون ألسر تتكون من ستة أفراد -2
  . صغار التجار-3
 . صغار المزارعين-4
  . ربات البيوت واألطفال-5
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  القوى العاملة
   

ام    ساآن ع سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان انوا ضمن الف  % 58.6 أن 2007أظه يس آ ان الخم شيوخ وقف كان ال ن س ة م ئ
ة     أآثر    10(العمرية العامل ة                ).  سنوات ف ة العامل ة العمري داد أن عدد األشخاص ضمن الفئ ات التع ا أظهرت بيان  سنوات  10(آم

غ   ) فأآثر نهم      5,956بل صاديا   %) 29.3( شخصا  1,747 شخصا، م انوا ناشطين اقت ة، و   -آ وى العامل  شخصا  4,189 ضمن الق
% 4.8ذآورا، و% 95.2من ضمن الناشطين اقتصاديا آان هناك    . قوى العاملة  خارج ال  -آانوا غير ناشطين اقتصاديا   %) 70.3(

شكلون                             . إناثا ذين ي زل، ال ال المن رغين ألعم م الطالب والمتف صاديا، ه ر الناشطين اقت ة غي ر المجموعات ضمن فئ % 32.7اآب
  .2007، يبين الحالة العمالية في بلدة الشيوخ عام 2والجدول رقم . على التوالي% 44.5و
 

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان الشيوخ : 7جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

عاطل عن العمل   يعمل الجنس
 )سبق له العمل(

  عاطل عن العمل
  لم يسبق له (

  ) العمل
المجموع

  طالب
   متفرغ
  للدراسة

  متفرغ
   ألعمال
   المنزل

ن عاجز ع
 العمل

  ال يعمل
   وال يبحث
  عن عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 3,027 1,452 38 45 180 5 1,184 1,559 114 74 1,371  ذآور

 2,929 2,737 78 5 139 1,364 1,221 188 13 4 171  إناث

 5,956 4,189 46 50 319 1,369 2,405 1,747 127 78 1,542  المجموع
 .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009ني، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطي: المصدر

  
  قطاع الزراعة

  
ة للزراعة، و    5,000 دونم، منها 32,000 الشيوخ على مساحة من األراضي تبلغ حوالي بلدة تمتد م هي أراض قابل  3,758  دون

ى .  دونم غير مزروعة4,000دونم أراض مزروعة، ويوجد حوالي      ة،        وهذا يعود إل ة خصوبة الترب ري، قل اه ال  شح مصادر مي
اليب       ي أس انخفاض معدل آمية هطول األمطار وخاصة في المناطق الشرقية، قلة مصادر التمويل الالزمة للتوسع الزراعي وتبن

  )3، وخريطة رقم 8انظر الجدول رقم . (الزراعة الحديثة، والتي تحد أيضا من تطور القطاع الزراعي في البلدة
   

  .MOA(- 2006(ية وزارة الزراعة الفلسطين:     المصدر
  

  )المساحة بالدونم(استعماالت األراضي في بلدة الشيوخ : 8جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
مساحة 

األراضي 
  السكنية

مساحة الغابات 
  الحرجية

مساحة المراعي 
  المفتوحة

32,000 3,758 1,242 3,500 100 23,400 
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة الشيوخ: 3خريطة 

  
  

دون  بعض مياه األمطار، وأشارت بيانات المسح الميداني، إلى أن على معظم المزروعات في بلدة الشيوخ    تعتمد   المزارعين يعتم
  . في ري مزروعاتهم الجمععلى شبكة المياه، وآبار

  
ر الخضروات    .  البعلية والمروية المكشوفة التي تزرع في بلدة الشيوخ        األنواع المختلفة من الخضروات   يبين  ،  9م  الجدول رق  تعتب

ساحتها بحوالي                            در م واع زراعة، حيث تق ر األن سبانخ، أآث دونس، وال يض، والبق ل الملفوف األب ا  50الورقية المروية مث .  دونم
   . دورة، والفقوسباإلضافة إلى الخضروات الثمرية، مثل البن

  
  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في بلدة الشيوخ : 9جدول 

الخضروات 
  الثمرية

الخضروات 
  الورقية

البقوليات 
  الخضراء

الخضروات   األبصال
  األخرى

  المجموع

  مروي  ليبع  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
18 36 2 50 3 9 0 13 6 20 29 128 

دة       ا            24آما يوجد في البل تيكية، منه وت البالس ا من البي ار، و         18 دونم زرع بمحصول الخي ا ت زرع بمحصول       6 دونم  دونمات ت
  .  دونمات مكشوفة مزروعة بالزعتر، والميرمية تحت الري3 ويوجد أيضا .البندورة

  
رة، ف     أما دة حوالي      يو بالنسبة لألشجار المثم ون،     1,338جد في البل ا مزروعة بأشجار الزيت ا   دونم يوجد مساحات مزروعة    آم

  . )10انظر الجدول رقم  (بأشجار أخرى، مثل العنب، التين، البرقوق، المشمش، واللوز
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  ) بالدونمالمساحة (في بلدة الشيوخ المثمرة  باألشجارمساحة األراضي المزروعة : 10جدول 

  المجموع   الفواآه األخرى  الجوزيات  التفاحيات   اللوزيات  الحمضيات الزيتون
  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م ب

1,338 0 0 0 383 0 92 0 68 0 1,200 0 3,081 0 
  . مروي:بعلي،  م:       ب

   
الحبوب، وأه      زرع ب ة ت ساحة المحاصيل الحقلي م م د أن معظ شيوخ، نج ي ال ة ف ة والعلفي سبة للمحاصيل  الحقلي ح وبالن ا القم مه

         ).11انظر الجدول رقم (.  دونما265 حوالي منهاحيث بلغت المساحة المزروعة والشعير، 
 

  )المساحة بالدونم( في بلدة الشيوخ  والعلفيةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية: 11جدول 
البقوليات  األبصال الحبوب

 الجافة
المحاصيل 
  الزيتية

محاصيل 
 البذور

حاصيل الم
  العلفية

المحاصيل 
  المنبهة

المحاصيل 
  األخرى

المحاصيل 
  الحقلية

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
265 0 11 0 55 0 0 0 0 0 50 0 5 0 0 0 386 0 
  . مروي: بعلي،  م:      ب

  
ية الماشية، مثل األغنام، الماعز، من السكان يقومون بترب% 1أما على صعيد الثروة الحيوانية في بلدة الشيوخ، فنجد أن حوالي 

انظر الجدول رقم . (تأتي األغنام بالمرتبة األولى من حيث أعداد رؤوس المجترات الصغيرة، تليها أعداد الماعز. الدجاج الالحم
12  .(  

   
  الثروة الحيوانية في بلدة الشيوخ: 12جدول 
  دجاج الحم  بغال حمير ماعز االغنام *أبقار 
16 1650 1200 35 15 300,000 

  .عجول، عجالت، وثيران *  
  

ر         22يوجد في بلدة الشيوخ حوالي       ا غي ة، إال أنه ات واآلالت الزراعي  آم من الطرق الزراعية، وهذه الطرق مناسبة لسير المرآب
  . آافية

  قطاع المؤسسات والخدمات
    

تثناء وج   ال يوجد في الشيوخ أية      سطينية، باس د  مؤسسات للسلطة الوطنية الفل ى معظم الخدمات     يحصل  . ود شعبة بري سكان عل ال
  :يوجد في بلدة الشيوخ خمس مؤسسات، وهيو. العامة من مدينة الخليل، أو من القرى المجاورة

  
.  عضوا 11 انتخب مجلس بلدي جديد، يتكون من       2005، وفي عام    1993تأسست بلدية الشيوخ في عام      : مجلس بلدي  .1

ة،          وتقدم البلدية خدمات عامة لجميع ا   راخيص األبني صلبة، تنظيم وإصدار ت ات ال اء، جمع النفاي اه، الكهرب لسكان آالمي
 .وخدمات أخرى

 وعقد الندوات ورشات العمل، وتوفير الثقافية،، تقدم الخدمات التعليمية، 2006تأسست عام   : مكتبة بلدية الشيوخ العامة    .2
 .  الكتب والمراجع العلمية

ة .3 شيوخ الخيري ة ال ام : جمعي ضم ، و1965تأسست ع دريب،   7ت يم، الت صحة، التعل دمات ال سكان خ دم لل  أعضاء، وتق
 .وخدمات عامة أخرى

  . التعليم، رعاية األيتام، وإقامة المخيمات الصيفيةخدمات وتقدم .1998تأسست عام : الجمعية الخيرية اإلسالمية .4
 .خدمات الثقافية للمرأة في التجمعالتقديم  :، واألهداف الرئيسة للنادي هي2002تأسس عام : نادي نسوي الشيوخ .5
ام  ): تنمية المرأة الريفية  (جمعية التوفير والتسليف     .6 وعي العلمي      2004تأسست ع ة، وال ة العلمي ة الثقاف ، ، لتطوير وتنمي

 .واالهتمام بالمرأة، ودعم المشاريع الصغيرة
ة     ، ويقدم النادي الخدمات الرياضية،        1995تأسس عام   : نادي شباب الشيوخ الرياضي    .7 ة، وإقام دورات التدريبي د ال وعق

 .المخيمات الصيفية
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شيوخ .8 اة وصدقات ال ة زآ ام : لجن ة1987تأسست ع سة للجمعي داف الرئي ع : ، واأله رة، توزي ساعدة األسر الفقي هي م
 .، والمختبراتتقديم الخدمات الصحيةو، المساعدات اإلنسانية على المحتاجين، ودعم الطلبة المحتاجين

 .، تقوم بمساعدة طلبة الجامعات، عقد الدورات، وتوفير المراجع2004تأسست عام : التعليميةالجمعية الخيرية  .9
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
   

 . هاتف خطمن الوحدات السكنية يتوفر لديها% 40  وحاليا. يتوفر في بلدة الشيوخ شبكة اتصاالت:االتصاالت •
 
ام      يتوفر في بلدة الشيوخ شبكة مياه      :المياه • سكنية  من   % 80 حوالي    ،1978 منذ ع شبكة  الوحدات ال تم  .  موصولة بال وي

 500خزان مياه سعته حوالي       و وتعتبر آبار الجمع، تنكات المياه،    . الفلسطينيةمياه  من خالل سلطة ال   تزويد البلدة بالمياه    
اه      3م شبكة المي شاآل آثي                 . المصادر البديلة ل شيوخ من م دة ال اه في بل ة المي اني خدم ا  وتع شكل      : رة، منه اه ب انقطاع المي

دة  . 2008/2009تم إعادة تأهيلها وتطويرها عام        الصيف، آما أن  معظم خطوط الشبكة        فصل خاصة في و،  متكرر البل
 . بحاجة إلى توسيع الشبكة لتصل إلى المنطقة الصناعية والمحاجر وبعض األحياء الجديدة

 
اء، حيث أصبح              2000وفي عام   . 1980 البلدة بشبكة الكهرباء عام      وصل تم   :الكهرباء • دة للكهرب  تم ترآيب شبكة جدي

اء        % 98حوالي   ى              . من الوحدات السكنية في البلدة موصولة بالكهرب اء عل ع الكهرب دي بتنظيم توزي وم المجلس البل ويق
ادة ع       و آما  .المواطنين، والتي يتم شراؤها من شرآة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية         شبكات وزي دد محطات   تم تطوير ال

 .التحويل
  

تقدر آمية النفايات الصلبة في البلدة      و.  يتم إدارة نظام جمع النفايات الصلبة من قبل بلدية الشيوخ          :جمع النفايات الصلبة   •
ات          ،  يوم آل    3 م 12حوالي  ب ى مكب النفاي ا إل سكنية، ونقله ل   حيث يتم جمعها من المناطق ال ة الخلي ابع لبلدي اني  .  الت وتع

 . سيارات النفايات، حيث يوجد سيارة قديمة، آما تعاني من نقص في عدد الحاويات البلدة من نقص
 

صحي • صرف ال صاصية      :ال ر االمت ستخدم الحف سكنية ت دات ال ع الوح دة، وجمي ي البل بكة صرف صحي ف د ش  ال يوج
ار الجمع      العادمةللتخلص من المياه     ى شبكة     .، والتي تؤدي إلى تلويث البيئة، والمياه الجوفية، ومياه آب دة بحاجة إل  والبل
 .صرف صحي عامة

 
 آم طرق   10 آم طرق معبدة وبحالة جيدة،       7 آم من الطرق في بلدة الشيوخ، منها         42 هناك حوالي    :خدمة المواصالت  •

يارات                 .  آم طرق غير معبدة    25معبدة وبحالة سيئة، و    ى س د عل ا تعتم ة، وإنم ر منظم دة غي والمواصالت العامة في البل
يش إسرائيلية،                     هناك عد . خاصة اط تفت ببها وجود نق دات المجاورة، س دة والبل ين البل ة عقبات تواجه السكان في تنقلهم ب

  . السيئةباإلضافة إلى حالة الطرق 
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

ا   الجغرافي على الطريق االلتفافي، وبالقرب من المستوطنات اإلسرائيلية،         البلدة نظرا لموقع  داءات    تتعرض فإنه ر من االعت  لكثي
 دونم من أراضي البلدة، بهدف      200حوالي  ، وتم مصادرة     حول البلدة  اإلسرائيلية العديد من نقاط التفتيش      ، حيث يوجد  اإلسرائيلية

ة      ا                   . بناء المستوطنات والطرق االلتفافي ى أراضيها، وهم دة، وعل ستوطنتين حول البل اء م م بن د ت سادا أصف   "فق ى   "رمت ع  إل ، وتق
دة   "متسادا شمعون"ل الشرقي من البلدة، و  الشما ي من البل ام        . ، وتقع إلى الشمال الغرب ة في أواخر ع ة االنتفاضة الثاني ذ بداي ومن

  .  بيوت لمواطنين في البلدة9، تم هدم 2000
  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

دة ، أعدت بلدية الشيوخ خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية لل         2004منذ عام    د من         . بل ة العدي ذت البلدي د نف شاريع،    وق ا  الم منه
ي ال ذآورة ف شاريع الم م الم دول رق ي   .13ج ع االلكترون ارة الموق نكم زي ات، يمك ن المعلوم د م : ولمزي
http://www.shyoukh.org   
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  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في بلدة الشيوخ: 13جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

  المجتمع المحلي والبلدية    تعليمي بناء مدرسة الحاج علي اسعيفان  1
ة  بنية تحتية  بناء بناية للبلدية  2 ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي ة الوآال ، وبلدي

  الشيوخ
  صندوق البلديات  بنية تحتية  وتعبيد طرق داخلية ،شق 3
  ة المياه الفلسطينيةبلدية الشيوخ وسلط مياه   ترآيب خط مياه وشبكة داخلية  4

  
  األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة

   
  .لبلدةلة ياألولويات واالحتياجات التطويرأهم ، 14ويبين الجدول رقم .  العديد من المشاريع التطويريةإلىبحاجة بلدة الشيوخ 

 األولويات واالحتياجات التطويرية في بلدة الشيوخ: 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

 متوسطة 
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم47    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم 17    *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
     *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   3 م 2000   *  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  / ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
   *    الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
      *  بناء مدارس جديدة 1
     * تأهيل مدارس موجودةدة إعا 2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم500    *   زراعيةاستصالح أراض 1
  بئر 100    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
    *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
    *   أعالف وتبن للماشية 5
    *  ستيكيةتأهيل بيوت بالإعادة  6
    *   بذور فلحة 7
    *   نباتات ومواد زراعية 8

 احتياجات أخرى
     *  ترميم البلدة القديمة 1
     *  تشطيب مدارس قائمة 2
     *  إنشاء سوق لبيع المنتجات الزراعية 3
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  .  بيانات مديرية تربية الخليل، فلسطين. 2006/2007وزارة التربية والتعليم العالي،  -
 .يرية زراعة الخليل، فلسطين، بيانات مدMOA( ،2006(وزارة الزراعة الفلسطينية  -
  .  فلسطين-بيت لحم. ،  قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية2009 -2006، )أريج( القدس -معهد األبحاث التطبيقية -

 


