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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 

 بيانا .  ريق البحث خالل عملية جمع ال

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةةرية يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    قلقيليةة والبيئية  والقيوا الحالية المفروضة  وتقييم االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة     

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصااية واال

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          قلقيليةة يمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي محا ظةة    

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 سنيرياقرية دليل 

 الفيزيائيةئص الموقع الجغرافي والخصا
 

كم هوائي )المسا ة األ قية بين  12.23  وعل  بعد قلقيليةمدينة  شرق جنوب   وتقعقلقيليةمحا ظة  قرلهي إحدل   سنيرياقرية 

  ومن قرية مسحة )محا ظة سلفيت(  ومن ال نوب بلدة بديا )محا ظة سلفيت(الشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  مرك  القرية

 .)1)أنظر المريطة رقم  (2213أريج   - )وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية كفر ثلث  ومن الشمال مينبيت أ قريةالترب 

 

 سنيرياقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2213  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملم  أمةا معةدل ارجةا      825.6  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي سطح البحر  وق مترا 222عل  ارتفاع  سنيرياقرية تقع 

 (. 2213أريج   –)وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية %62ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  12الحرارة  يصل إل  

 

ي للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة لقةد تةةم اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةيم اإلاار  

الفلسطينية . وقد تم تطوير هذا التقسيم اإلااري للت معا  الفلسطينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي   و ارة الحكةم المحلةي  ال هةا     

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس م مع الواقع الفلسطيني.

 

  تةةم تعييةةنهم مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  أعضةةاء 7يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   1228عةةام  سةةنيريا ةةي  قةةروي سةةيا م لةةاتةةم ت 

ال . كمةا  التربي للمةدما  المشةتركة   الم لاويقع ضمن اائم ملك. مقر  للم لا ويوجد موظفين  6كما يعمل  ي الم لا  الفلسطينية 

 .(2212  سنيرياقروي م لا ) ه يمتلك أجه ة ةيانة كهرباء  ولكنيمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا 
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   ما يلي (2212  سنيرياقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

 .جمع النفايا   تنظيي الشوارع  وتقديم المدما  العامة 

  وتعبيد وت هيل شبكا  طرق.شق 

 .حماية األمالك الحكومية 

   المواقع التاريمية واألثرية.حماية 

 . عمل مشاريع واراسا 

 .تو ير رياض أطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

 أكثةر  إلة   الحةالي  يعوا تاريخ إنشةاء الت مةع  و .ملسا القرية ة إل  كنية الشيخ   عيس  السينيري  نسب سماالبهذا  سنيريا قريةسميت 

أنظةر  ) (2212  سةنيريا قةروي   م لةا ) رة ة  وايةر اسةتيا     الشةام  إلة   سةنيريا قريةة   أةةل سةكان   ويعةوا  .اعام من سبعمائة وخمسون

 .(1صورة رقم ال

 

 سنيرياقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد    .ومس د ةالح الدين األيةوبي   القديم  مس د عمر بن عبد الع ي  مس د سينيريا  موه  ثالثة مساجد سنيريا قريةيوجد  ي 

  البلدة القديمة  موقع البرك الرومانية القديمة  ومن ال دير ذكره انها جميعهةا بحاجةة   منها  القريةبعض األماكن والمناطق األثرية  ي 

 . (2رقم  )أنظر المريطة (2212  سنيريا )م لا قروي لقطاع السياحة إل  ت هيل

 

 سنيرياقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2213  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   سةنيريا قريةة  أن عةدا سةكان     2227بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    

 832أسرة  وعدا الوحدا  السكنية  476نسمة من اإلناث  ويبلغ عدا األسر  19287و نسمة من الذكور  19442نسمة  منهم  29622

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

ضةمن  % 42.5  كةان كمةا يلةي     2227لعام  سنيرياقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      68% ضةمن الفئةة العمريةة    2.5عامةا  و  64 -18% ضةمن الفئةة العمريةة    84.4عاما   18الفئة العمرية أقل من 

 %.46.6%  ونسبة اإلناث 83.4  أي أن نسبة الذكور 114.7 122  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

قةروي   )م لةا  أبةو ح لةة وريرهةا   عائلةة    أحمةد عائلةة    عمةر  عائلةة   الشةيخ  من عةدة عةائال   منهةا  عائلةة     سنيرياقرية يت لي سكان 

  .(2212  سنيريا

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    78.2%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      6.4  حوالي 2227عام  سنيريا قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا اراسةتهم اإلعداايةة     26.8% انهةوا اراسةتهم االبتدائيةة     31.7% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     17.8المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسةب ال ةنا   سةنيريا قريةة    يبين المستول التعليمي  ي 1% انهوا اراستهم العليا. ال دول رقم 8% انهوا اراستهم الثانوية  و12.2

 .2227والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) سنيرياقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,030 0 0 2 1 41 15 142 294 322 183 30 ذكور

 871 1 0 0 0 24 13 104 209 280 149 91 إناث

 1,901 1 0 2 1 65 28 246 503 602 332 121 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

ثالثةة مةدارس    القريةة    يوجد  ي 2211/2212 ي العام الدراسي  سنيرياقرية  والثانوية  ياألساسية  عليمأما  يما يتعلق بملسسا  الت

)انظةر ال ةدول رقةم     (2212  قلقيلية -)مديرية التربية والتعليم من قبل و ارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ميتم إاارتهو  ةحكومي

2.) 

 

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

 نوع المدرسة لجهة المشرفةا المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية ذكور سنيريا الثانويةمدرسة 

 ذكور حكومية ذكور سنيريا األساسيةمدرسة 

 إناث حكومية مدرسة بنات سنيريا الثانوية

 .2212مديرية التربية والتعليم   المصدر:

 

)مديرية معلما ومعلمة  84لبا وطالبة  وعدا المعلمين طا 857  وعدا الطالب اةّف 33 سنيريا قريةيبلغ عدا الصفو  الدراسية  ي 

طالبا  11يبلغ  سنيرياقرية هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكل معلم  ي مدارس  (. وت در اإلشارة2212  قلقيلية -التربية والتعليم

  .(2212مديرية التربية والتعليم  ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 15وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

ال يوضح تو يع رياض األطف  3. ال دول رقم جهة خاةة تهملألطفال  تشر  عل  إاار ثالث روضا  سنيرياقرية كما يوجد  ي 

 .سمواال  حسب ال هة المشر ة قرية ي ال
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 المشرفة والجهة االسم حسب قريةال في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

 رفةالجهة المش لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 جهة خاةة 2 2  اإلسراءروضة 

 جهة خاةة 3 2 المستقبل أطفال روضة

 جهة خاةة 2 2 النجاح أطفالروضة 

    2212  والتعليمة مديرية التربي المصدر:

 

 .(2212  سنيريا )م لا قروي ص التر  الصفيةقن  أهمها  بعض العقبا  والمشاكل سنيرياقرية  يواجه قطاع التعليم  يكما 

 

 ع الصحةقطا
 

  حيث يوجد مرك  ةحي حكومي  عيااة طبيب عام خاةة  عيااة اني وأذن وحن رة صحيةالمرا ق ال بعض سنيرياقرية  ي تتو ر 

 ةة ن المرضةة   القريةةةو ةةي حةةال عةةدم تةةو ر المةةدما  الصةةحية المطلوبةةة  ةةي  وةةةيدلية خاةةةة.  عيةةااة طبيةةب أسةةنان خاةةةة خاةةةة 

 .(2212  سنيرياقروي  م لا)كم  12  حيث يبعد عن الت مع حوالي حا ظة قلقيلية ال  ي منمستشف  ارويش  يتوجهون إل 

 

   أهمها (2212  سنيريا)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  سنيرياقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر طبيب بشكل يومي  ي المرك  الصحي 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)انظةر الشةكل رقةم     % من القةول العاملةة  48 ستوعبي حيث قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها سنيريا قريةاالقتصاا  ي تمد يع

  .(2212  سنيرياقروي  م لا) (1

 

 

املةة  تو يةع األيةدي الع   بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بة ن      2212به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  سنيرياقرية حسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة48قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة32سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة12ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة8قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  ن األيدي العاملة% م8  ويشكل المدما قطاع. 

  من األيدي العاملة.8قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 قرية سنيريا: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2212  م لا قروي سنيريا المصدر:

 

بقاال  لبيع المضار  3  ملحمة  ممب    بقاال 6 سنيرياقرية صااية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

منشارين ح ر    (الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدااة  محال 3و لتقديم المدما  الممتلفة  محال 8والفواكه  

  .(2212  سنيريا )م لا قرويمعصرتين  يتون و

 

نتي ةةة اإلجةةراءا   القريةةةة األكثةةر تضةةررا  ةةي وقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةة %.38إلةة   سةةنيرياقريةةة ةةةلت نسةةبة البطالةةة  ةةي وقةد و 

   هي عل  النحو التالي (2212  سنيريا قرويم لا )اإلسرائيلية 

 

 قطاع ال راعة. 

  المدما .قطاع 

 

  القوى العاملة

 

من % 33.4  أن هناك 2227عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 82.6% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منهم 68.5 % يعملون(. وكان هناك58.2السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منهم 

 (. 4)انظر ال دول رقم  ين ألعمال المن ل(من المتفرر %32.3الطالب  
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 7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) سنيريا سكان :4جدول 

 

 

 

 قطاع الزراعة
 

)انظر  اونما أراض سكنية 351و لل راعةهي أراض قابلة  اونم 2,936  منها اونما 3,553حوالي  سنيرياقرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رقم   8ال دول رقم 

 

 (بالدونم المساحة) سنيرياقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

يةمساحة األراضي الزراع  

(2,936) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

34 0 159 73 0 60 634 11 2,231 351 3,553 

 2213  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 1,030 17 428 8 7 66 0 347 585 45 37 503 ذكور

 871 0 822 10 1 34 491 286 49 4 3 42 إناث

 1,901 17 1,250 18 8 100 491 633 634 49 40 545 المجموع

.2222ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 سنيرياقرية  في األراضي التاستعما: 3 خريطة

 
 2213  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

البامية أكثر األنواع  راعة تعتبر . وسنيريا  يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي قرية 6ال دول رقم 

 (.2212القرية )مديرية  راعية قلقيلية  اونم من البيو  البالستيكية  ي 2ي رع  كما  ي القرية.

 

 

 )المساحة بالدونم( سنيريا قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة 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 22 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 
 2212  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

 1,895حيةث يوجةد حةوالي     ل يتونب راعة ا سنيرياوتشتهر  .سنيريا قرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 7ال دول رقم 

 . ل يتوناونم م روعة ب ش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( سنيرياقرية ضي المزروعة باألشجار المثمرة في مساحة األرا: 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

16.5 1,938 0 11 0 28 0 0 0 4 16.5 0 0 1,895 

 2212  قلقيليةة  راعة مديري  المصدر
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 (.5  وأهمها القمح )أنظر ال دول رقم اونم 23   ان مساحة الحبوب تبلغ سنيرياقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

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

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

صيل محا

 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 36 0 2 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 23 

 2212  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

 

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

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

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةضعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   حيةةةث تةةةم اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال را الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةةم محةةةداأ

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    سةنيريا قريةة   سكان من% 12 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.2)انظر ال دول رقم  (2221  سنيريا قروي )م لا

 

 سنيرياقرية  في الحيوانية ةالثرو: 9 جدول

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

115 6,000 30,000 0 0 0 0 162 224 12 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2212  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

)انظةر ال ةدول رقةم     ( 2212  سةنيريا  )م لةا قةروي   كم طةرق  راعيةة   23   يوجد حوالي القرية ية  يأما من حيث الطرق ال راع

12). 

 

 وأطوالها سنيرياقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 4 ةالحة لسير المركبا 

 14 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - حة لمرور الدواب  ق ةال

 8 رير ةالحة

 2212  سنيرياقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2212  سنيريا )م لا قروي المشاكل بعض سنيرياقرية ال راعي  ي يواجه القطاع كما 

 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 .عدم تو ر مصاار المياه 

 مواطنين.ةعوبة الظرو  المااية التي يعيشها ال 

 .الحاجة إل  شق طرق لبعض األراضي ال راعية واستصالحها 
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 قطاع المؤسسات والخدمات 
 

تقةةدم خةدماتها لممتلةةي  ئةةا    التةةي  معيةا  الو محليةةةاللسسةا   ممةةن العةةدا   ولكةن  أيةةة ملسسةا  حكوميةةة  سةةنيرياال يوجةد  ةةي قريةة   

   منها (  2212  رياسني )م لا قروي الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكةم المحلةي   و ارة قبةل تةم ترخيصةه الحقةا مةن       م 1228عةام   ت سةا  :سنيريامجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقديم خدما  البنية التحتية.وتقديم كا ة المدما  إل  سكانهالقرية ا

  بالم ارعين مةن خةالل   تعن  باالهتمام   الداخليةو ارة ل من قب  م 2212 عام تت سس :التعاونية الزراعية سنيرياجمعية

 .تسويق ال يت العضوي

 بةدعم أعضةاء ال معيةة      وتعنة   لعمةل م  مةن قبةل و ارة ا   2227ت سست عام  :الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية

 من خالل عمل مشاريع  راعية للثروة الحيوانية.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

  قريةة الالمصدر الرئيا للكهربةاء  ةي    اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبر .م 2225 شبكة كهرباء عامة منذ عام سنيرياقرية يوجد  ي 

   أهمها بعض المشاكل  ي م ال الكهرباء الت مع جهوايكما  .%122ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 

 تتيير كثير من األعمدة.و الشبكة بحاجة إل  ترميم -1

  ي المحطة. الكهربائية الحاجة إل  ر ع القدرة -2

 الشبكة بحاجة إل  توسعة وت ديد. -3

 

 % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي72  وتقريبا القريةشبكة هاتي  تعمل من خالل مقسم آلي ااخل  قريةال كما يتو ر  ي

 .(2212  اسنيريقروي )م لا 

 النقل والمواصالت

 

أمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي       (.2212  سةنيريا قةروي  )م لةا   نقةل المةواطنين  تتكسيا   8باةا  عامة  و 8 سنيرياقرية يوجد  ي 

ال ةدول رقةم    ر)أنظ (2212  سنيرياقروي )م لا  من الطرق الفرعيةكم  11كم من الطرق الرئيسة و 4.8 لقرية يوجد  ي ا لقرية ا

11). 

 

 سنيريا قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 4

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1 3

 طرق رير معبدة. .3 1.8 4

 2212  سنيرياقروي م لا المصدر: 

 

 المياه

 

  وتصةل نسةبة الوحةدا     1225الميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام        تقوم اائةرة ميةاه الضةفة التربيةة بت ويةد سةكان قريةة سةنيريا ب        

 (.2212% )م لا قروي سنيريا  122السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  
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(. وبةذلك  2212متةر مكعب/السةنة )م لةا قةروي سةنيريا        269222  حةوالي  2212لقد بلتت كمية المياه الم واة لقريةة سةنيريا عةام    

لترا/ اليوم وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ةي قريةة سةنيريا ال يسةتهلك هةذه الكميةة مةن         54ت ويد المياه للفرا بحوالي  يقدر معدل

(  وهذه تمثل الفاقد عند المصةدر  2212% )م لا قروي سنيريا  32المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

لتةرا  ةي    82 سنيرياالرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرا من المياه  ي قرية 

مةةة الصةةحة (. ويعتبةةر هةةذا المعةدل أقةةل بكثيةةر بالمقارنةةة بالحةةد األانةة  الموةة  بةةه مةةن قبةةل منظ  2212اليةوم )م لةةا قةةروي سةةنيريا   

)م لةا  شةيكل /متةر مكعةب     4ويبلغ سعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة        لتر للفرا  ي اليوم. 122العالمية والذي يصل إل  

 (.2212)م لا قروي سنيريا  بئر من لي لت ميع مياه األمطار  182يوجد  ي القرية حوالي  (. كما2212قروي سنيريا  

 

 الصرف الصحي

 

قريةة سةةنيريا شةبكة للصةةر  الصةحي  حيةةث يسةتمدم السةةكان الحفةر االمتصاةةةية والحفةر الصةةماء للةتملص مةةن الميةةاه         ال يتةو ر  ةةي 

 (.2212)م لا قروي سنيريا   العاامة

 

  متةرا مكعبةا  بمعنة    147واستنااا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

لتةرا  ةي اليةوم.     47متر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرا من المياه العاامة بحوالي  839762

يتم ت ميع المياه العاامة بواسطة الحفر االمتصاةية والحفر الصماء ومن ثةم يةتم تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةح  حيةث يةتم         حيث 

. وهنا ت در اإلشارة إل  أنةه ال يةتم معال ةة    باشرة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئةالتملص منها إما م

)قسةم أبحةاث الميةاه    المياه العاامة النات ة سواء عند المصةدر أو عنةد مواقةع الةتملص  ممةا يشةكل خطةرا علة  البيئةة والصةحة العامةة            

  (.2213أريج   -والبيئة 

 

 

 يات الصلبةالنفا

 

يعتبر م لا المدما  المشترك للنفايا  الصلبة ال هة الرسمية المسئولة عن إاارة النفايا  الصلبة النات ة عن المةواطنين والمنشةآ    

األخرل  ي القرية  والتي تتمثةل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ونظةراع لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تةم  ةرض               

شيكل لالشتراك  ي الشهر  حيث تبلغ نسةبة تحصةيل هةذه الرسةوم      22شهرية عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  تبلغ رسوم 

 (.2212)م لا قروي سنيريا  % 122

 

  ينتفع معظم سكان قرية سنيريا من خدمة إاارة النفايا  الصلبة  حيث يتم جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال       

 1حاويةة بسةعة    42الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد ذلك  ي حاويا  منتشرة  ةي أنحةاء القريةة يبلةغ عةداها      

بواقع ثالث مرا   ي األسبوع  ونقلها بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة       م لا المدما  المشتركمتر مكعب  ومن ثم يتم جمعها من قبل 

كم عن القرية  حيت يتم التملص من النفايا   ي هذا المكب عن طريةق   72محا ظة جنين والذي يبعد حوالي  مكب  هرة الفن ان  ي

 (.2212)م لا قروي سنيريا  ا نها بطريقة ةحية 

 

تةالي تقةدر   كتةم  وبال  2.7أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةاج الفةرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة سةنيريا          

أريةج    -)قسم أبحاث المياه والبيئةة  طنا سنوياع.  722أي بمعدل   طن 2.2كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2213.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 
 لتي يمكن حصرها بما يلي كتيرها من قرل المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي اا حلول لها  واقرية سنيريا تعاني 

  

 

 أزمة المياه

 

 انقطاع المياه من قبل اائرة مياه الضفة التربية لفترا  طويلة عن القرية  ويعوا ذلك لعدة أسباب  منها 
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الهيمنة اإلسرائيلية عل  مصاار المياه الفلسطينية  مما يشكل عائقا أمام اائرة مياه الضفة التربية  ي تنظيم ضةخ الميةاه    .1

عها بين الت معا  السكانية. لذا  هةي تقةوم بتو يةع الميةاه إلة  المنةاطق الممتلفةة بشةكل اوري  وذلةك ألن كميةا            وتو ي

المياه الذاتية المتاحة ال تكفي لسد احتياجا  السكان. باإلضا ة إل  ذلك تقوم اائرة مياه الضفة التربية بشراء الميةاه مةن   

 من المياه. الشركا  اإلسرائيلية لسد احتياجا  السكان 

 ضم الم  الرئيسي الذي ي وا المياه للقرية ااخل جدار الفصل العنصري  .2

تسريب كميا  كبيرة مةن الميةاه وانقطاعهةا     إل  أالقيام المستوطنين بالعبث بم  المياه الرئيسي الذي ي وا القرية مما  .3

 لفترا  عن القرية. 

 

نسةبة الفاقةد مةن الشةبكة عةالي جةدا        أن إلة   باإلضا ةحت  تتط  جميع المناطق   توسعة شبكة المياه الداخلية إل القرية بحاجة  أنكما 

 ت ديد.  إل وهي بحاجة 

 

 
 

 إدارة المياه العادمة

 

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

لشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنهم من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  بتصريي المياه العاامة  ي ا

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدا بتلويث المياه ال و ية  بمكارةيتسبب 

جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العاامة  مما ي علها رير  والمياه التي يتم ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار

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

ة رير المعال ة التي يتم ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العاام

االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ثم يتم التملص منها  ي مناطق مفتوحة اون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

  والصحية الناجمة عن ذلك.

 

  

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةةا  الصةةلبة يقةةوم بعمليةةة جمةةع  إلاارةالم لةةا المشةةترك  أنحيةةث  النفايةةا  الصةةلبة إاارةال تعةةاني قريةةة سةةنيريا مةةن مشةةاكل  ةةي  

النفايا  النات ة عن القرية والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الةذي  

  يمدم القرية ومعظم الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.

 

 

 

 

  تالل اإلسرائيليأثر إجراءات االح
 

 الوضع الجيوسياسي في قرية سنيريا
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1228بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% مةن  21.6اونمةا )  765ه  الفلسطينية وإسرائيل  تم تقسيم أراضي قرية سنيريا إل  مناطق )ب( و)ج(  حيث تم تصةنيي مةا مسةاحت   

مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و     

المميمةا .  تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل معظم المناطق الفلسطينية الم هولة من البلديا  والقرل وبعةض  

 29758ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قريةة سةنيريا  يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب( .  يمةا تةم تصةنيي مةا مسةاحته            

ج(  وهي المناطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية أمنيةا و         ) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق75.4اونما )

ع البناء الفلسطيني  يهةا أو االسةتفااة منهةا بة ي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةرائيلية. ومةن             إااريا  حيث يمن

ال دير بالذكر أيضا أن معظم األراضي الواقعة  ي مناطق  ج   ي قرية سنيريا هي أراض  راعيةة ومنةاطق مفتوحةة باإلضةا ة إلة       

 (.12ة )انظر ال دول رقم األراضي المصاارة لألرراض االستيطاني
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 1995: تصنيف األراضي في قرية سنيريا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 71.6 268 مناطق ب

 28.4 78285 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 38553 لمساحة الكليةا

 7113أريج ،  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في قرية سنيريا  

 

علة  أراضةةي قريةةة سةةنيريا  وإلةة  ال نةةوب التربةةي منهةةا  يقةةع جة ء ةةةتير مةةن مسةةتوطنة شةةعار تكفةةاه اإلسةةرائيلية. هةةذه المسةةتوطنة    

ا  اإلسةةرائيلية األخةةرل الم ةةاورة مثةةل مسةةتوطنة ايةةتا ا ةةرايم والكانةةا   تهةةدا منةةاطق التوسةةع الوحيةةدة والممكنةةة ألهةةالي   والمسةةتوطن

القرية  أذ ال تنفك سلطا  االحتالل اإلسرائيلي باستهدا  هذه المستوطنا  ب عمال البناء والتوسةع بات ةاه األراضةي الفلسةطينية حتة       

ني  ةةي هةةذه المنطقةةة وبالتةةالي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن األراضةةي الفلسةةطينية لصةةالح المسةةتوطنا    تمنةةع التوسةةع العمرانةةي الفلسةةطي

 اإلسرائيلية.  

 

وتعد مستوطنة 'شعار تكفا' من المستوطنا  اإلسرائيلية الملوثة للبيئة الفلسطينية   باإلضا ة إل  كونها مستوطنة رير قانونية جاثمة 

فلسطينية الم اورة   هي تساهم بشكل كبير  ي نشر التلوث  ي األرض والمحاةيل ال راعية عل  أراضي قرية سنيريا والقرل ال

عبر ضخ كميا  كبيرة من المياه العاامة النات ة عن المستوطنة بات اه قرية سنيريا لتسيير مياه الصر  الصحي بعد ذلك بات اه 

(. وتلثر مياه الصر  الصحي المنبثقة عن مستوطنة 1242لعام منطقة )واا بيت أمين( ومن ثم بات اه الم  األخضر )خ  الهدنة ل

ما 'شعار تكفا'  عل  المياه ال و ية  ي المنطقة إذ تشتهر المنطقة بو رة المياه ال و ية  يها  ويوجد هناك أكثر من ثالثة آبار جو ية. ك

اه الصر  الصحي تعد من المناطق التي تكثر تدمر مياه الصر  الصحي ال راعة  ي المنطقة  حيث أن المنطقة التي تسير بها مي

  بها  راعة الحمضيا  باإلضا ة إل  ال راعة المحمية التي تنعش المنطقة. كما تقتل هذه المياه جميع النباتا  الطبيعية التي ت اهر

مياه الصر  الصحي   ي المكان. كما يعمد المستوطنون القاطنون  ي المستوطنة بين الفينة واألخرل  إل  ضخ كميا  كبيرة من

الفلسطينية  علماع ب ن مدرسة ع ون عتمة األساسية تعد أحد األهدا  التي طالتها يد المستوطنين عبر ضخ كميا    بات اه المدارس

 (2213كبيرة من مياه الصر  الصحي ةوب ساحا  المدرسة)معهد أريج ومرك  أبحاث االراضي  

  

 

 ية سنيريا  مخطط جدار العزل العنصري على أراضي قر

مةا ورا بالتعةديل األخيةر لممطة       كان لمطة الع ل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار أثر سلبي عل  قرية سةنيريا.  بحسةب  

جدار الع ل العنصةري الةذي تةم نشةره علة  الصةفحة االلكترونيةة لةو ارة الةد اع اإلسةرائيلية  ةي الثالثةين مةن شةهر نيسةان مةن العةام                  

 117كم من جدار الع ل العنصري يقطع أراضي سنيريا من ال هةة ال نوبيةة التربيةة ويعة ل خلفةه مةا  مسةاحته         1قارب ما ي  2227

% مةن مسةاحة القريةة الكليةة(. وتشةمل األراضةي المع ولةة األراضةي ال راعيةة والمنةاطق المفتوحةة            3.3اونما مةن أراضةي القريةة )   

 (.  2213 -ترا ية و االستشعار عن بعد  أريج()وحدة نظم المعلوما  ال 13)انظر ال دول رقم 

 : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية سنيريا13جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 أراض  راعية 62

 2 مناطق مفتوحة 33

 3 مستوطنة اسرائيلية 1

 4 منطقة جدار 23

 المجموع 112

 7113أريج،  –نظم المعلومات الجغرافية بيانات وحدة المصدر: قاعدة 
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 اعتداءات إسرائيلية سابقة على أراضي وممتلكات قرية سنيريا

 

  أعلن مكتب تس يل أراضي أريئيل عبر جريدة القدس اليومية الفلسطينية  عن 2213 ي الماما والعشرين من شهر شباط من العام 

وتعوا ملكية  األراضي  ريتي سنيريا وال اوية لصالح شركة بدل هولدين   اإلسرائيلية.اونماع من أراضي ق 74وضع اليد عل  

المستهد ة ألربعة م ارعين  لسطينيين من قريتي سنيريا وال اوية. وو ق اإلعالن المر ق   ن األرض تقع  ي حدوا مستعمرة 'الكانا' 

ر أن األرض المستهد ة ال يستطيع الم ارعون الفلسطينيون (. وال دير بالذك4 3ررب مدينة سلفيت  تحديداع ضمن األحواض )

   كون أن االحتالل اإلسرائيلي يصنفها منطقة متلقة عسكرياع 2222الوةول إليها منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية  ي العام 

لشركا  االستيطانية التي تنش   ي أراضي بالررم من وجوا أوراق ثبوتية تلكد ملكيتها للم ارعين. وتعد شركة بدل هولدين ن  من ا

الضفة التربية  حيث يتم من خالل هذه الشركة بناء العشرا  من الوحدا  االستيطانية ااخل و خارج حدوا المستوطنا  اإلسرائيلية 

يوماع من  48رة ال اثمة عل  أراضي الضفة التربية. وبحسب اإلعالن الوارا  ي جريدة القدس  حدا مكتب تس يل أراضي أريئيل  ت

  (2213تاريخ اإلعالن لالعتراض عل  عملية تس يل األراضي باسم شركة بدل هولدين ن )مرك  أبحاث األراضي 

 

 22  أةدر  ما تسم  اائرة أراضي إسرائيل إعالناع  ي ةحيفة القدس يتضمن تس يل 2213كذلك  ي الماما من شهر نيسان 

ة سنيريا جنوب شرق مدينة قلقيلية وتحويلها باسم شركة )نحالة( ةندوق تحرير أراضي متراع مربعاع من أراضي قري 622اونماع و

وقطعة  7وتقع األرض المستهد ة ضمن المنطقة المعرو ة باسم )خلة المصايا( حوض رقم  إسرائيل  ي مستوطنة كرني شمرون.

يوماع من تاريخ اإلعالن لالعتراض  42 ترة من أراض قرية سنيريا  حيث وبحسب اإلعالن حدا  اائرة أراضي إسرائيل  72رقم 

عل  ممط  السيطرة عل  األرض ال راعية. يشار إل  أن األراضي المستهد ة تقع خلي مسار جدار الع ل العنصري. وال دير 

يوااع بالذكر أنه ومنذ إقامة ال دار العنصري عل  أراضي قرية سنيريا والقرل الفلسطينية الم اورة  تفرض سلطا  االحتالل ق

وإجراءا  تع ي ية تحول اون السماح للمواطنين والم ارعين الفلسطينيين من قرية سنيريا والقرل الم اورة لها من التواةل مع 

أراضيهم ال راعية إال  ي  ترا  محداة من العام بعد الحصول عل  تنسيق مسبق من اإلاارة المدنية اإلسرائيلية )مرك  أبحاث 

 (.2213االراضي  

 

 

 

 

 ألوامر العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت أراضي قرية سنيرياا

 

استهد ت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي خالل سنوا  االحتالل اإلسرائيلي أراضي قرية سنيريا بالعديد من األوامر العسكرية التي 

 طالت األراضي والممتلكا .  يما يلي عرض لألوامر العسكرية اإلسرائيلية التي تو ر   

 

  ةدر هذا األمر العسكري اإلسرائيلي بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول من 27/14األمر العسكري اإلسرائيلي رقم   /

 اونما من أراضي قرية سنيريا ألجل بناء جدار الع ل العنصري.  352.8والذي يصاار ما مساحته   2227العام 

  العسكري اإلسرائيلي بتاريخ الماما والعشرين من شهر /   ةدر هذا األمر 22/38األمر العسكري اإلسرائيلي رقم

لبناء جدار الع ل العنصري عل  أراضي قريتي سنيريا وكفر ثلث. ويصاار األمر العسكري  2222كانون أول من العام 

 اونما لهذا الترض.  252/  ما مساحته 22/38رقم  

  ي اإلسرائيلي بتاريخ الثالث عشر من شهر أيلول من /   ةدر هذا األمر العسكر26/75األمر العسكري اإلسرائيلي رقم

اونما من أراضي قرية سنيريا ألجل بناء جدار الع ل العنصري واقامة  16.8والذي يصاار ما مساحته   2227العام 

 بوابة  ي ال دار. 

  كانون ثاني من /   ةدر هذا التعديل بتاريخ الحااي عشر من شهر 22/38تعديل عل  األمر العسكري اإلسرائيلي رقم

لبناء جدار الع ل العنصري عل  أراضي قرية سنيريا. و كان األمر العسكري اإلسرائيلي رقم )تعديل حدوا  2211العام 

اونما من  224يقضي بوضع اليد عل  األراضي البالتة مساحتها  2211/ ( الصاار  ي العام 22/38 -وسريان مفعول 

. وال دير بالذكر أن الفترة التي كان من المقرر  يها أن يتم بناء ال دار  ي أراضي قرية سنيريا لترض إقامة ال دار

قد انتهت  حيث لم يتم االنتهاء من بناء مقطع  2222المنطقة بحسب األمر العسكري اإلسرائيلي الصاار ألول مرة  ي العام 

العليا اإلسرائيلية ضد بناء ال دار  ال دار عل  أرض القرية بسبب االلتماسا  المقدمة من الفلسطينيين لدل المحكمة

والتشكيك  ي شرعيته واآلثار السلبية التي سو  يملفها عل  الفلسطينيين من أهالي المنطقة عقب بناءه. وهذا بدوره ا ع 

أوال ومن ثم حت   2211الحكومة اإلسرائيلية إل  إةدار تمديد  ترة سريان مفعول األمر العسكري اإلسرائيلي حت  العام 

 وذلك حت  تتمكن إسرائيل من استكمال بناء ال دار  ي المنطقة و إحكام عملية الع ل اإلسرائيلية.  2214عام  ال
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 سنيريا قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 (.14 انظر ال دول رقم) (2212  سنيريا)م لا قروي  الماضيةسنوا   ستةالبتنفيذ مشاريع خالل  سنيرياقروي  م لا قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل قروي ستيريا مجلس نفذها التي المشاريع :14جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 C.H.F 2225 بنية تحتية ةجدران استندا ايإنشاء مشروع 

 و ارة المالية 2227 تعليمي مشروع إضا ة رر  ةفية للمدرسة الثانوية

 و ارة المالية 2222 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق ااخلية

 2212  قروي ستيريام لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القاامة   ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون معسنيريا يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      المشةاركة التةي تةم عقةدها  ةي القريةة      ريع خالل ورشة عمةل التقيةيم السةريع ب   تطوير أ كار هذه المشا حيث تم

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

 

 الحاجة إل  إنشاء مدرسة أساسية نموذجية للبنا . -1

 كم. 18  إنشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل -2

 كم. 8الحاجة إل  تعبيد طرق بطول حوالي  -3

 الحاجة إل  ترميم شبكة المياه العامة وتوسيعها. -4

  ا  وتوسيعها وإضا ة محوال  جديدة إليها. 3الحاجة إل  ر ع القدرة الكهربائية  ي الشبكة الم واة للقرية لتصبح  -8

  ي البلدة القديمة.الحاجة إل  ترميم المناطق األثرية  -6

 الحاجة إل  ت سيا نااي رياضي ومرك  ثقا ي واجتماعي لمدمة القطاع الشبابي. -7

 اونم من أراضي القرية. 322كم تقريبا  واستصالح حوالي  3الحاجة إل  شق وت هيل طرق  راعية بطول  -5

 الحاجة إل  ترميم وت هيل وتوسيع مدرسة سنيريا األساسية. -2

 يضم ال معيا  العاملة  ي القرية ليتم تفعيلها من جديد. الحاجة إل  إنشاء م مع -12

 الحاجة إل  ترميم وت هيل ال سر الراب  بين سنيريا وكفر ثلث  وال سر الراب  بين سنيريا وبيت أمين. -11

 الحاجة إل  عمل مشاريع تنموية ةتيره لمدمة األسر الفقيرة ذا  الدخل المحدوا  ي القرية. -12

 لقرية بممتبرا  علمية وأجه ة حاسوب.الحاجة إل  ت ويد مدارس ا -13

 الحاجة إل  ت هيل اآلبار االرتوا ية التي ع لت خلي ال دار ليتم استتاللها بشكل مثالي. -14

 الحاجة إل  ت هيل البيو  البالستيكية المع ولة خلي ال دار لتش يع أةحابها عل  استتاللها. -18
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية15من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رقم  ةلقرياتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 سنيرياقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 15جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 لتحتيةاحتياجات البنية ا

 كم 6.8^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترميم شبكة المياه الموجواة 2

 كم 2   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترميم/ إعااة ت هيل ينابيع أو آبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 كم 12   * ةحي تركيب شبكة ةر  7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 5

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 2

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   12

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

  *   ةإعااة ت هيل/ ترميم مراك / عيااا  ةحية موجوا 2

  *   الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

 * بناء مدارس جديدة 1

بحاجة إل  بناء مدرسة ثانوية   

 ي وإضا ة رر  ةفية  للبنا 

 المدرسة األساسية للذكور

    * إعااة ت هيل مدارس موجواة 2

  *   )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اونم 52   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 82   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كسا بر 12   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 822   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 12   * إنشاء بيو  بالستيكية 6

 بيت بالستيكي 18   * بيو  بالستيكيةإعااة ت هيل  7

    *  لحهبذور  5

    * نباتا  ومواا  راعية 2

 .ااخلية كم طرق 2.8كم طرق رئيسية   4^

  2212  سنيريا قرويم لا المصدر: 



 قلقيليةمحافظة                                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                                   

 

 22 

 المراجع
 

 ( التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ   2222ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2227  

  2213-2212  سنيرياقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظةم المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2213) )أريةج(  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لحم – 2212األراضي لسنة 

 لسطين بيت لحم . قسم أبحاث المياه والبيئةبيانا  (  قاعدة 2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحةم  (2213القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

   2211)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسيليةةةقلقمحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم  (2212)و ارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي-

  لسطين.  -قلقيلية. (2212

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2212بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين.  -قلقيلية. (2212-2222) قلقيلية  

 

  

  

 


