
  شيوخ العروبدليل قرية 

  
  إعداد
 

  
  القدس-معهد األبحاث التطبيقية

 َأريج
 

 بتمويل من 

                           
                                     التعاون االسباني                                                هارابرنامج أز                                 

              
  
  

  
  

2009  
  



   محافظة الخليل                                    دراسة التجمعات السكانية                                                                                                   

 1

 شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  ) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق بال
  .  (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

الس ا   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه لقروي
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

    الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مةمقد
  

ل                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
ق األوضاع      ى توثي دف إل 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 سل

ذ   المعيشية في المحافظة، وإعداد الخط     ط 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  ج(الق ن)أري دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي باني )AECID( أج 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 واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خ             امج أزاه ى برن اصة 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  . ظة الخليل والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محاف          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

  
 االنجليزية على الموقع االلكتروني التالي     يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العربية و            

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  شيوخ العروب قرية ليلد
  

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

من  القرية   يحد. مدينة الخليل شمال    آم 11بعد  وعلى  ،  المحافظة تقع في شمال     ،من قرى محافظة الخليل   هي قرية   شيوخ العروب   
يم العروب      ، آوزيبا وعرقان طراد   الشرق شمال   ،   ومن الغرب مخ وب   ا من و،  )بيت لحم    محافظة ضمن   (  بيت فجار    ومن ال لجن

 .)1 الخريطة رقم انظر(حلحول وسعير 
   

   قرية شيوخ العروبموقع وحدود: 1خريطة 

 
 
 

دل  غ مع اعيبل روب ارتف يوخ الع ة ش ر795 قري وق  مت را ف سنوي وال،سطح البح دل ال ار لأل مع ى مط صل إل م، 400ي غ  مل ويبل
ط درج  رارة اتمتوس سنويالح ة 16  ال ة مئوي دل  و،  درج غ المع ة يبل سنوي للرطوب سبيةال والي  الن دة  % (61ح صدر وح الم

  ).أريج -المعلومات الجغرافية
  

ام        ،قرية شيوخ العروب مجلس قروي    يدير   شكل في ع م  من و. ءأعضا  9 من    يتكون و ،1994 ت روي      أه  مسؤوليات المجلس الق
  :، ما يليالتي يقوم بها
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  .لبناءااخيص  تروإصدار ، التنمية، والتخطيطاإلدارة -1   
ة -2 ة التحتي ع  و،صيانة البني صلبة، توزي ات ال ع النفاي اء، جم اه والكهرب دها،الطرق  شق المي دمات وتعبي ع الخ  توزي

  .االجتماعية
  

  نبذة تاريخية 
  

ام         ى ع شيوخ، والت         1850رواية عن أهل القرية، فإن تاريخ القرية يعود إل ة ال اليين لقري سكان الح دم بعض أجداد ال ي  م، حيث ق
ى         . تبعد عدة آيلومترات عن قرية شيوخ العروب، وسكنوا في منطقة وادي العروب           سبة إل د يكون اسم شيوخ العروب جاء ن وق

سكان                      ه هؤالء ال ذي استقر ب وادي ال ى اسم ال شيوخ، أو إل ة ال دموا من قري ذين ق ، ومع مرور   )وادي العروب (هؤالء السكان ال
  ". شيوخ العروب"الوقت سميت باسمها الحالي 

  
  قرية شيوخ العروب  من صور

 

 
  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ة،          . مسجد أويس القرني،  ومسجد الصحابة     : يوجد في قرية شيوخ العروب مسجدان، هما       ع أثري ة ومواق اآن تاريخي  آما يوجد  أم
  :منها

  .  من الماء3 م20,000، وسعتها حوالي  2 م4,000وتبلغ مساحتها حوالي :  البرآة الرومانية األثرية-1
  .مدينة القدستنقل المياه إلى وقد آانت : القناة الرومانية-2
  ).2انظر خريطة رقم (
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 شيوخ العروبالمواقع الرئيسة في قرية : 2خريطة 

  
  

  السكان
  
 منهم نسمة، 1550  يبلغ العروبشيوخسكان ، أن عدد 2007 في عام ىالذي جرأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن       

   .وحدة سكنية 287تقطن في أسرة،  257 عدد األسريبلغ و. إناثا 728را  ووذآ 822
  
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ة      ،2007 عام   أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن      ات العمري سكان   أن توزيع الفئ ة  في     لل ا   بوشيوخ العر   قري ان آم  آ
ة   %2، و عاما64-15 ضمن الفئة العمرية% 54 عاما، 15  عمر أقل من   ضمن الفئة العمرية   %44: يلي ة العمري  65 ضمن الفئ

اث في ال      . ا فوق فمعاما   ذآور لإلن ة آما أظهرت البيانات أن نسبة ال ذآور   بلغت  حيث   ،100:113 هي  قري سبة ال سبة  % 53ن ون
  %. 47اإلناث 

  
  العائالت

  
  .العيايدة و، الحساسنة، الشاللدة، الطقاطقة،العويضات ،اليقةالح، الوراسنة: ، منهاعائالتعدد من الشيوخ العروب  تضم قرية
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  الهجرة
  

  .2001قرية شيوخ العروب منذ عام وا هجرقد  شخصا 50 بين المسح الميداني بان حوالي
  

  قطاع التعليم
  

سبة    ، و%6.7بلغت  سكان شيوخ العروب   لدى  األميين نسبة فان، 2007عام للالتعداد العام للسكان والمساآن     بحسب   د شكلت ن ق
% 24.8وانهوا دراستهم االبتدائية،    % 26.6ويستطيعون القراءة والكتابة،    من مجموع السكان    % 13.1 أنآما  %. 73.9 اإلناث

في قرية شيوخ  مستوى التعليم  يبين  ،1الجدول رقم     . ودراستهم العليا  انهوا دراستهم الثانوية  % 28.7وانهوا دراستهم اإلعدادية،    
  .2007 والتحصيل العلمي في عام ،نسالعروب حسب الج

  
  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان شيوخ العروب : 1جدول 
راءة   أمي   الجنس رف الق يع

  المجموع  دآتوراة ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  دبلوم متوسط  ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

 562 - 4 - 42 22 92 145 161 78 18  ذآور
 468 - - 1 26 22 87 111 113 57 51  إناث

 1,030 - 4 1 68 44 179 256 274 135 69  المجموع
  .، النتائج النهائية2007- التعداد العام للسكان والمساآن .2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ة       بالنسبة ل أما   وفرة في القري ة   مدرسة واحدة     وجد   ي هن اف،  لخدمات التعليمية المت ، هي مدرسة شيوخ العروب األساسية           في القري

 وجود ،2006/2007لعام الدراسي ا  في نهايةآما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي  . مدرسة حكومية  المختلطة، وهي 
يةوف  صف7 ينم 9 و،ة وطالباطالب 170و، دراس ا .درس د آم ييوج ة ف روب  قري يوخ الع الأليم اان لتعلروضت ش صف ( طف

  .إدارتهماتشرف الجمعيات الخيرية على و،  طفل100 ، تضمان)تمهيدي
  

 لتلقي ، وبيت فجار، إلى مدارس مخيم العروب الذهابالطالبيضطر لذلك ، تفتقر قرية شيوخ العروب لمدارس المرحلة الثانوية      
يم العروب عن ال             د مخ ة   التعليم الثانوي، حيث يبع م  1.5ار حوالي    وبيت فج   م،  آ  1حوالي   قري ادي       آ د من العبء الم ا يزي ، مم

  . والمعنوي على آاهل الطالب وأهاليهم
 

  : أهمها،يعاني قطاع التعليم في قرية شيوخ العروب من عدة أموروبشكل عام 
   .خاصة للمرحلة الثانوية ،عدم توفر مدارس -1
  .لحاليةمما يسبب ازدحاما للطالب في الفصول الدراسية ا، نقص الغرف الصفية -2
  .  وإعادة تأهيل صيانةإلىبحاجة الحالية بناء المدرسة  -3
  

  قطاع الصحة 
  

ة حيث يوجد مرآز        . الكثير من المؤسسات الصحية       ،في قرية شيوخ العروب   ال يوجد    ل واحد      أموم ة طف ؤم   ورعاي ة   ني  الرعاي
ال  لألمهات الصحية   ى  باإلضافة  ،واألطف ادة طب        إل ه      . واحدة  أسنان  وجود عي ا ان ة خدمات صحية       يوجد  الآم ل  ،   أخرى   أي مث

يارة   يدليات، س ادات خاصة، ص عافعي ي،إس ر طب شفيات،    .  أو مختب ى المست ذهاب إل سكان ال ضطر ال وارئ ي ة الط ي حال وف
د حوالي                10.5والمراآز الصحية الموجودة في مدينة الخليل، والتي تبعد حوالي            آم عن القرية، أو إلى مدينة بيت لحم والتي تبع

ة شيوخ العروب من نقص      ةيعاني قطاع الصح  و .، األمر الذي يزيد من معاناة المواطنين   قرية عن ال  آم 11.5  عدد   في  في قري
  . والمعدات الطبيةاألدواتنقص في و، العيادات الصحية، األطباء
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  األنشطة االقتصادية

  
روب  يوخ الع ة ش ي قري د ف ام ولل ا مصنع12يوج تة محالت الرخ دة، س ة واح ر، ملحم ة، حج ة وبقال ن المحالت التجاري دد م ع

ة ام  . المتنوع ذي جرى ع داني ال سح المي ر الم ا أظه ى  ،2007آم روب وصلت إل يوخ الع ة ش ي قري ة ف سبة البطال %. 20 أن ن
ة شيوخ العروب نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية خالل االنتفاضة                و ر تضررا في قري أظهرت النتائج أن الفئات االجتماعية األآث

  : على التواليهيالثانية، 
  
  .اإلسرائيلييعملون في سوق العمل  آانوا  العمال الذين-1
  . عمال مصانع الحجر والرخام-2
  . صغار التجار-3
  . صغار المزارعين-4
   .فأآثر أفراد 6 التي تتكون من األسر -5

  القوى العاملة 
  

ام             سكان والمساآن للع ام لل وى              من % 66.4، أن   2007أظهرت بيانات التعداد الع ة الق م ضمن فئ ة شيوخ العروب ه  سكان قري
نهم    ا شخص  1,030، حيث بلغ عددهم      ) سنوات فأآثر  10(العاملة   صاديا   % 32.5، م نهم   ناشطين اقت ساء % 45.4، من بي وان . ن

  .ناشطة اقتصادياالغير ضمن الفئة من سكان القرية % 67.5
  

صاديا  طة اقت ة الناش ن ضمن الفئ اك وم ون %84.2  هن ين. يعمل ي ح ن   ف م م صاديا، ه طين اقت ر الناش ن غي رة م ة الكبي  أن الفئ
شكالن               زل، ومن الطالب، حيث ي ال المن والي   % 54.8، و %33.7المتفرغين ألعم ى الت م     الأنظر   .عل ين     ،2جدول رق ذي يب  وال

  .توزيع القوى العاملة في قرية شيوخ العروب
    

 2007القة بقوى العمل ، حسب الجنس والع)  سنوات فأآثر 10( سكان شيوخ العروب : 2جدول 

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

عاطل عن   يعمل الجنس
 العمل حاليا

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
 المجموع

 562 253 13 5 38 - 197 309 38 13 258  ذآور
 468 442 3 - 21 234 184 26 1 1 24  إناث

 1,030 695 16 5 59 234 381 335 39 14 282  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :  المصدر

  
ج (القدس  _ األبحاث التطبيقية أظهرت نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد         ام   ) أري سكانية في محافظة         2007ع ، للتجمعات ال

  : هي على النحو التالي،الخليل، أن نسبة السكان العاملين في مختلف قطاعات االقتصاد في قرية شيوخ العروب
 

 .من األيدي العاملة% 50 ، ويشكل قطاع الزراعة 
 ).خاصة قطاع مناشير الحجر( العاملة األيديمن % 30 ، ويشكلقطاع الصناعة 
 .من األيدي العاملة% 10 ، ويشكل قطاع التجارة 
 .من األيدي العاملة% 5 ، ويشكلوالخدماتموظفين  قطاع ال 
 .من األيدي العاملة% 5 ، ويشكل سوق العمل اإلسرائيلي 
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية شيوخ العروب: 1شكل 

قطاع الصناعة  
30%

قطاع التجارة 
سوق العمل   10%

اإلسرائيلي 
5% 

قطاع الوظائف 
5% 

ة  قطاع الزراع
50% 

 
  

  
  لزراعةقطاع ا

  
ة،           ة زراعي ان         تعتبر قرية شيوخ العروب قري ا ذآر أعاله، ف شاطات                % 50فكم ون في الن ة شيوخ العروب يعمل من سكان قري

صالحة للزراعة      األراضي  على مساحة آبيرة من        القرية تحتوي المختلفة، حيث    الزراعية م     ( ال   والخريطة    ،3 انظر الجدول رق
  ). 3رقم 

   
  )المساحة بالدونم(ي في شيوخ العروب استعماالت األراض: 3جدول 

المراعي  المساحة الصالحة للزراعة
 المفتوحة

 الغابات الحرجية
  مزروعة  غير مزروعة

مساحة 
األراضي 
 السكنية 

 المساحة الكلية 

150 ---- 2,079 1,121 1,200 4,550 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر            
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  قرية شيوخ العروباستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
  

زارعين                            ى أن الم داني إل ات المسح المي د أشارت بيان ابيع، وق تعتمد الزراعة في قرية شيوخ العروب بشكل أساسي على مياه الين
  .يعتمدون أيضا في ري مزروعاتهم على تنكات المياه وآبار الجمع

  
  . دونمات من البيوت البالستيكية، تستعمل لزراعة الخضروات المختلفة4يوجد في قرية شيوخ العروب 

  
ة      حيث   . ، يبين أنواع الخضروات البعلية والمروية المختلفة المكشوفة في شيوخ العروب            4جدول رقم    ر الخضروات الثمري تعتب

  . وتعتبر البندورة، والكوسا، من أآثر األنواع زراعة في المنطقة دونما،38 مساحتها تبلغوقد المروية أآثر األنواع زراعة، 
  

   )المساحة بالدونم( شيوخ العروب مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في: 4جدول 
  الخضروات الثمرية الخضروات الورقية  البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع

  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي مروي
94 26 10 3 15 0 8 7 23 7  38 9 

النعناع، والزعتر، وتبلغ المساحة : يوجد نوعان من النباتات الطبية والعطرية، التي تزرع في قرية شيوخ العروب، هما
  . تحت الري دونمات3المزروعة بهما 

  
 دونما، مزروعة بأشجار الزيتون، إضافة إلى مساحات مزروعة بأنواع األشجار 347حوالي يوجد في قرية شيوخ العروب 

  ).5انظر الجدول رقم (األخرى، مثل العنب، وأشجار اللوزيات مثل المشمس، والكرز، والخوخ، واللوز 
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  )المساحة بالدونم( قرية شيوخ العروب  فيمثمرةشجار الألمساحة األراضي المزروعة با: 5جدول 
  أشجار الزيتون الحمضيات اللوزيات  التفاحيات  الجوزيات فواآه أخرى موعالمج

  بعلي  مروي بعلي  مروي  بعلي  مروي بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي
0 891 0 364 0 25 0 26 0 129 0 0 0 347 

 
ة          ،6جدول رقم    ساحة المحاصيل الحقلي ين مجموع م ة   يب ة شيوخ ا          والعلفي وب، خاصة      . لعروب  المزروعة في قري ر الحب وتعتب

ر المحاصيل  ن أآث شعير، م ح وال ةالقم ساحتها    الحقلي غ م ث تبل روب، حي يوخ الع ة ش ي قري ة ف ا150 المزروع م .  دونم ا أه أم
  .البيقيا، والكرسنة فهي ، التي تزرع في القريةالمحاصيل العلفية

  
  )المساحة بالدونم(شيوخ العروب  في  والعلفيةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية: 6جدول 

 الحبوب أبصال ودرنات وجذور  بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية  محاصيل منبهة المجموع
 بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي

0 278 0 0 0 70 0 0 0 55 0 3 0 150 
 

 بتربية الماشية، ومنها األبقار، ومق، ت في قرية شيوخ العروباألسرمن % 20 أن حوالي آما أظهرت نتائج المسح الميداني،
  ).7انظر الجدول رقم ( خلية نحل 23آما يوجد في القرية . األغنام، الماعز، والدجاج الالحم والبياض

  
  الثروة الحيوانية في قرية شيوخ العروب: 7جدول 

 *األبقار األغنام الماعز الخيل الحمير البغال مالدجاج الالح الدجاج البياض خاليا نحل
23 2,000  20,000 - _ _ 400 550 73 

 . والثيران،العجول، مجموع األبقار* 
 

ة،               5 حوالي   شيوخ العروب يوجد في قرية     ورات، واآلالت الزراعي ة التراآت  آم من الطرق الزراعية، وهذه الطرق مناسبة لحرآ
  .حاجة إلى شق طرق زراعية جديدةإال أنها غير آافية، والقرية ب

  
  قطاع المؤسسات والخدمات

    
سلطة ال  أية مؤسسات ال يوجد في قرية شيوخ العروب     ة لل سطينية وطني ى معظم     ، الفل سكان يحصلون عل ة  خدمات ال وال من   العام

  :مؤسسات، وهييوجد في قرية شيوخ العروب ثالث  و، من القرى المجاورة لهمأو ،مدينة الخليل
  
اء   للسكان خدمات عامة    ويقوم بتقديم  .أعضاء ة ويتكون من سبع   ،1994تأسس عام    :قرويالجلس  مال -1 تنظيم  ،   آالمياه والكهرب

  . وخدمات أخرى، جمع النفايات الصلبة،ص األبنيةيخارتوإصدار 
  
ة اإلصالح  جمعية   -2 ت        ،1979تأسست سنة     : الخيري سها من س ة في م      ، أعضاء  ة ويتكون مجل ى الجمعي ع مبن ة الرآز   ويق  ،قري

  . الصحيةاألنشطة فضال عن ،ة ثقافيأنشطةو ، تقدم خدمات تعليمية،ويوجد في هذه الجمعية روضة أطفال
  
  .2006 تأسس سنة: نادي شيوخ العروب النسوي -3
   . 2رقم المؤسسات والخدمات، انظر خريطة ولالطالع على مواقع تواجد  

  
  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

   
 .هاتف خطلديها البيوت يتوفر من % 70وحاليا فان  قرية شيوخ العروب شبكة اتصاالت،توفر في ي :تصاالتاالخدمة  •
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ذ   شبكة مياه   يتوفر في القرية     :المياهخدمة   • ام   من ازل موصولة بال     من   % 90وحوالي    ،1976ع د    و. شبكةالمن تم تزوي ي
م ومن .  لشبكة المياهن البديالاندرما المص ه المياهالينابيع وتنكاتوتعتبر .  بلدية الخليل  القرية بالمياه من قبل    ابيع   أه الين

سنوية        (ص  بير الب : الموجودة في شيوخ العروب    اه ال دفق المي دل ت غ مع دفق     (، عين البص  )3 م17086يبل دل ت غ مع يبل
دور،   ،  )3 م 12741المياه السنوية    ة  عين واد ال راد    )وهي عين خاصة   (الدلب ان . ، عين العروب، وعين الب ة  وتع ي خدم
 :من المشاآل التالية شيوخ العروبالمياه في قرية 

  .بصورة متكررةمن المصدر  الشبكة العامة قطع مياه -1
 .المياه منالفاقد  مما يزيد من نسبة ، وتدهور حالتهاقدم شبكة المياه الموجودة -2
 .بعض الينابيع بحاجة إلى تأهيل -3
 

ام        وصل تم   :الكهرباءخدمة   • اء ع ا   . 1983 القرية بشبكة الكهرب ة م     اآنسم من ال  % 80حوالي   وحالي وصولة   في القري
اء، واطنين وبالكهرب ى الم اء عل ع الكهرب يم توزي روي بتنظ وم المجلس الق را و،يق تم ش ي ي اءها من شرآةؤالت   الكهرب

 . القطرية اإلسرائيلية
 
وم آل     ، وإنما   جمع النفايات لنظام   القريةال يوجد في     :جمع النفايات الصلبة   • ا  أسرة تق ق         ب ا عن طري لتخلص من نفاياته

 . المفتوحةاألماآنالحرق في 
 

ة شبكة الصرف الصحي        و ،2004صحي عام   الصرف  الشبكة  بقرية  ال وصل تم   :الصرف الصحي  • ستفيد من خدم ا ي  م
ين  ى %50 ب وت %70 إل ة من بي ا   القري وت فم اقي البي ا ب اه  ت  تزال ، أم تخلص من المي ر االمتصاصية لل ستخدم الحف

 .بر هذا احد مصادر التلوث الرئيسة للمياه الجوفية في القرية ويعت،العادمة
 

ا  ، آم من الطرق في قرية شيوخ العروب      9.3 يوجد حوالي    :خدمة المواصالت  • دة   2.3 منه م معب دة،  و آ ة جي واحد   بحال
ام      إلىقرية شيوخ العروب    تفتقر  .  آم غير معبدة   6 و بحالة غير جيدة،  و معبدة    طرق آيلومتر ل الع  ومعظم   ، خدمات النق

   .  فيها القرى المجاورة لالستفادة من المواصالت العامةإلى أو يذهبون ،ن وسائل نقل خاصةو يستخدمطنين فيهااالمو
 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

ة  ضع قري روب   تخ يوخ الع ىش راءات إل الق إج تالل اإل    إغ وات االح ا ق وم به ددة تق رائيليةمتع ت، س يش  حي ا تفت د نقطت  يوج
ع    واآلخر ،على مدخل شمال مخيم العروب    يقع   احدهما   ،إسرائيليين وجود حاجزين    إلى باإلضافة قرب القرية،    تانئيليإسرا في  يق

ا  إلهم أو دخول من القرية،  همخروجسواء أثناء    ،عمل على تقييد حرآة الناس    توهذه الحواجز    .جنوب القرية  ا ي ، يه ق وصول   مم عي
ى مواطني القرية    ادات  إل اطق المجاورة،      في    ، الموجودة  ات الصحية   والخدم  ،العي شكل صعوبة       المن ا ت ة     آم ام حرآ ين  اأم لمعلم

  .وصول إلى أراضيهمالمن عيق المزارعين ويآما ،  إلى المدارس والجامعاتهموصولفي والطالب 
  

  الخطط والمشاريع التطويرية
ة    ي القري شاريع ف ن الم دد م ذ ع روي بتنفي س الق ام المجل دفت . ق د ه شاوق ذه الم ى ريع ه هامإل ي اإلس ة  ف ة التحتي وير البني  ،تط

  . )8انظر الجدول رقم  ( مشاريع تم تنفيذ أربعة،2004ذ عام  فمن. المقدمة لسكان القريةيةوالخدمات
  

  2004 منذ العام المشاريع التطويرية التي نفذت في قرية شيوخ العروب: 8جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

   الدوليةالوآالة األمريكية للتنمية  زراعي  قرية في الزراعيا  نبعا 12إعادة تأهيل  1
   الدوليةالوآالة األمريكية للتنمية تعليمي  األساسية المختلطةبناء مدرسة  شيوخ العروب   2
  صندوق البلديات  بنية تحتية  توسيع وتعبيد جزء من الشارع الرئيس 3
  جدة -البنك اإلسالمي للتنمية  ةبنية تحتي  تعبيد جزء من الشوارع الفرعية 4
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  قرية لل  التطويريةحتياجاتاالولويات واأل

روب  يوخ الع روي ش ام مجلس ق داد ق ة ، بإع اتدراس ول األولوي ات ح ي القريالتطويري واالحتياج دول، ةة ف مالج ين 9  رق ، يب
  .  للقريةالتطويرية حتياجاتاالولويات واأل
  

 رية في قرية شيوخ العروباألولويات واالحتياجات التطوي: 9جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

 آم  9 ^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
  آم1    *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
      * بناء خزان مياه 4
   آم1    *  جديدة سكانية شبكة مياه لتغطية مناطقترآيب 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

 ات التعليميةاالحتياج 
 للمرحلة االبتدائية     *  بناء مدارس جديدة 1

  لمرحلة الثانويةوا
  *    تأهيل مدارس موجودةإعادة   2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم500    *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا50    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  *     اشيبرآسات مو/ بناء حظائر 3
  *    خدمات بيطرية 4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
 ية بيوت بالستيك10    * تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8
  . آم طرق زراعية4 آم طرق داخلية، 2.5 آم طرق رئيسة، 2.5 ^
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