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أهداف الدراسة:

الهــدف الرئيــي هــو اعــداد دراســة مقارنــة لبلــدة كفــر تخاريــم لتبيــان التغيــر الحاصــل يف البلــدة يف 
اعــداد الســكان و قطاعــات التعليــم والصحــة واالقتصــاد و األوضــاع املعاشــية لــأرس بــن مرحلــة مــا قبــل 
عــام 2011 واملرحلــة الحاليــة. و تقديــم بيانــات خــط االســاس للحصــول عــى فهــم كامــل لالحتياجــات الحاليــة 
ــى  ــة ع ــراتيجية قامئ ــر اس ــم و تطوي ــف يف كفرتخاري ــع املضي ــن واملجتم ــي للنازح ــع املعي و الوض

االدلــة و خطــة تنفيــذ لتحســن وضــع املحتاجــن و توفــر احتياجاتهــم.

سوف يظهر التقرير النقاط التالية: •

العدد التقريبي للسكان يف كفر تخاريم. -
معوقات واحتياجات تطوير القطاعات االقتصادية والتعليمية والصحية و الخدمية. -

املنهجية:

تم اعداد تقرير الدراسة من قبل  وحدة املراقبة يف مؤسسة الشام االنسانية. •
تــم تصميــم و تطويــر االســتبيان بواســطة وحــدة املراقبــة و التقييــم، صممــت االداة عــى برنامــج الكوبــو  •

لتســهيل عمليــة جمــع البيانات.
متــت مشــاركة االســتبيان مــع املراقبــن امليدانيــن للفحــص، و تجربــة االســتبيان و لــرح اســئلته قبــل  •

البــدء بعمليــة جمــع البيانــات.
قام املراقبن امليدانين بالتحقق من االسئلة والتأكد من أنها مفهومة و واضحة. •
تم االتصال مبصادر البيانات لتحديد زمان املقابالت. •
تم مقابلة املتخصصن للحصول عى البيانات املتعلقة بكل قطاع. •
بدأت عملية جمع البيانات بتاريخ 8/4/2020 و استمرت 3 ايام عمل. •
تم جمع البيانات بواسطة مراقبن ميدانين. •
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة جمــع البيانــات تــم تنظيــف البيانــات و تحليلها باســتخدام برنامج اكســل. اســتمرت  •

عمليــة تنظيــف و تحليــل البيانــات 3 ايــام عمل.
تم تجهيز تقرير الدراسةبعد االنتهاء من تحليل البيانات. •

دراسة مقارنة
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العينة:

ــن  ــرة م ــداد كب ــتقبالها اع ــبب اس ــة بس ــداد الدراس ــتهدفة الع ــة مس ــم كمنطق ــدة كفرتخاري ــار بل ــم اختي ت
النازحــن. و قــد تــم اختيــار رئيــس املجلــس املحــي، مختــار القريــة، مــدراء مــدارس، مــدراء مراكــز طبيــة، 
ــة  ــة والخدمي ــة والصحي ــة والتعليمي ــات الزراعي ــي للقطاع ــس املح ــؤويل املجل ــدين و مس ــدس م مهن
ــرأت  ــي ط ــورات الت ــم بالتط ــات، والحاطته ــة للمعلوم ــادر موثوق ــم مص ــات، لكونه ــمية للبيان ــادر رس كمص
عــى البلــدة، وباعتبارهــم الجهــة الرســمية التــي متتلــك االحصــاءات والبيانــات األكــر دقــة واملســتخدمة 

ــة. ــداد الدراس يف اع
تم مقابلة 18 فرد من مصادر البيانات وجها لوجه و ذلك يف مكاتبهم.

معلومات عامة

# مقدمي البيانات 

1اناث17ذكور

أعضاء مجلس محي/ احصاء- زراعة – خدمات -تعليم - 
صحة/

10

2مختار

2مدير منشأة تعليمية

3مدير منشأة طبية

1مهندس خبر
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تاريخ وجغرافية املدينة:

 Latitude: 36.116497,( تقــع ناحيــة كفــر تخاريــم يف الشــال الغــريب مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية
Longitude:36.51543( و تتبــع كفــر تخاريــم اداريــاً منطقــة حــارم ويبعــد عنهــا )12( كــم ، و تبعــد عــن مركــز 
محافظــة ادلــب ثالثــن كيلــو مــراً تقريبــاً. يحيــط بهــا عــدد مــن الجبــال والهضــاب فمــن الغــرب جبــل الدويلــة 
ومــن الــرق جبــل  الســاق ومــن الشــال هضــاب وملتقــى الجبليــن . تعتــر تلتيتــا أعــى قمــة يف الجبــال 

املحيطــة بكفرتخاريــم و يبلــغ ارتفاعهــا 910م فــوق ســطح البحــر.
تاريخيــاً عــارصت كفرتخاريــم معظــم الــدول التــي حكــم بــالد الشــام بــدًء مــن الدولــة الرومانيــة مــروراً 
بالــدول العربيــة االســالمية األمويــة والعباســية ثــم الدولــة العثانيــة. تحتــوي البلــدة عــى العديــد مــن 
األثــار التــي تعــود للعصــور الرومانيــة واالســالمية والعثانيــة، ومــن هــذه االثــار املســجد الكبــر الــذي بنتــه 
الدولــة األمويــة يف عهــد الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز. وتعتــر كفرتخاريــم مــن البلــدات الســورية التــي 
مل تنقطــع فيهــا الحيــاة منــذ تأسيســها عــى يــد الرومــان. ويف العــر الحديــث تقدمــت كفرتخاريــم بلــدات 

ادلــب بقيــادة ثــورة الشــال ضــد القــوات الفرنســية املحتلــة لســوريا بقيــادة ابراهيــم هانــو.

تعداد السكان:

ــن  ــادر ع ــوريا الص ــكاين لس ــداد الس ــب التع ــمة حس ــة 14,772 نس ــكان الناحي ــداد س ــغ تع ــام 2004 بل يف ع
ــالل  ــن خ ــوريا )%2.4( وم ــنوي يف س ــكاين الس ــو الس ــدل النم ــتناداً ملع ــاء(. واس ــزي لإلحص ــب املرك املكت
حســاب الزيــادة الطبيعيــة لســكان كفرتخاريــم فمــن املتوقــع أن عــدد الســكان وصــل لــــ 18000 نســمة تقريباً 

ــام 2011. يف ع
مــع بدايــة الربــع الثــاين عــام 2020 وصــل عــدد ســكان كفرتخاريــم إىل 90000 نســمة تقريبــاً، 55000 منهــم 
ــة ،  ــى يف القري ــن قدام ــمة نازح ــل 25000 نس ــة، مقاب ــول عربي ــن أص ــم م ــن جميعه ــكان األصلي ــن الس م
وقــد اســتقبلت البلــدة 10000 نــازح خــالل الشــهور األربعــة املاضيــة غالبيتهــم نازحــن مــن قــرى وبلــدات 

ريــف ادلــب الجنــويب.

ــبب  ــك بس ــدة وذل ــكان البل ــدد س ــر يف ع ــاع الكب ــظ االرتف ــى نالح ــاين باألع ــط البي ــراءة املخط ــالل ق ــن خ م
تدفــق النازحــن إليهــا ملــا تتمتــع بــه مــن االســتقرار األمنــي بحكــم قربهــا مــن الحــدود الركيــة وبعدهــا عــن 

خطــوط القتــال.
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نالحــظ مــن خــالل قــراءة مخطــط تــوزع الســكان أن %56.7 مــن الســكان غالبيتهــم أطفــال تحــت ســن 17، مقابــل 
%43.3 هــم رجــال ونســاء اعارهــم فــوق 18 عــام.

أمــا عــن تعــداد الســكان مــن حيــث عــدد األرس يف وقتنــا الحــايل فقــد بلغ العــدد االجــايل لأرسالتي تســكن 
يف كفــر تخاريــم 18000 أرسة تقريبــاً، 11000 أرسة منهــم مــن ســكان كفــر تخاريــم، مقابــل 7000 أرسة 
تقريبــاً مــن النازحــن. منهــا 4000 أرسة ترأســها نســاء تقريبــاً. 100 أرسة تقريبــاً يرأســها أطفــال أعارهــم 

أقــل مــن 18 ســنة.

املعيشة والدخل:

1. الوضع املعييش:

حتــى مطلــع عــام 2011 كانــت الغالبيــة العظمــى مــن الســكان )أكــر مــن %75( تعيــش ظروفــا اقتصاديــا جيــدة 
)ميلكــون دخــالً يتجــاوز $200 شــهرياً(، مقابــل أقــل مــن  %25 مــن أرس البلــدة كانــت تعيــش ظروفــا اقتصاديــة 

صعبة)ميلكــون دخــالً أقــل مــن $200 شــهرياً(.
أمــا مبــا يتعلــق بدخــل األرس فقــد كانــت نســبة األرس الذيــن ميلكــون دخــال شــهرياً ثابتــاً تــراوح بــن 25_50% 
مــن مجمــوع أرس البلــدة قبــل عــام 2011. أمــا يف وقتنــا الحــايل مــع بدايــة عــام 2020 فقــد بلغــت نســبة 

األرس التــي متلــك دخــالً شــهرياً ثابتــاً أقــل مــن 25% .
وحــول قــدرة أرس البلــدة عــى تلبيــة احتياجاتهــم االساســية مــن مــأوي وغــذاء وصحــة وتعليــم بلغت نســبة 
القادريــن بــن 50_%75 مــن األرس يف فــرة مــا قبــل عــام 2011. أمــا يف وقتنــا الحــايل فقــد انخفضــت نســبة 
ــبة  ــغ نس ــبة األرس. وتبل ــن نس ــن %25 م ــل م ــية إىل أق ــم االساس ــة احتياجاته ــتطيعون تلبي ــن يس األرس الذي
األرس غــر قــادرة عــى تلبيــة احتياجاتهــا االساســية وتعتمــد عــى املســاعدات االنســانية كمصــدر رئيــي 

لتغطيــة احتياجهــا  أكــر مــن %75 مــن ســكان البلــدة.



دراسة مقارنة
كفر تخاريم - إبريل 2020 م

7

2. مصادر الدخل:

ــدر  ــمية كمص ــة املوس ــل بالزراع ــام 2011 يف العم ــل ع ــم قب ــكان يف كفرتخاري ــل الس ــادر  دخ ــزت مص ترك
رئيــي وذلــك لطبيعــة البلــدة  الجغرافيــة إىل جانــب تربيــة الحيوانــات، باالضافــة للعمــل بالوظائــف 

الحكوميــة الرســمية والعالــة اليوميــة يف بعــض الحــرف واملهــن اليوميــة.
أمــا يف وقتنــا الحــايل فــالزال غالبيــة ســكان البلــدة األصليــن ميارســون العمــل بالزراعــة املوســمية إىل 
جانــب تربيــة الحيوانــات، باالضافــة للعالــة اليوميــة يف بعــض الحــرف واملهــن اليوميــة والعمــل بالتجــارة.

مبقارنــة مصــادر الدخــل نالحــظ أن العمــل بالوظائــف الحكوميــة الرســمية توقــف بعــد عــام 2011، يف حــن 
أصبحــت التجــارة مــن مصــادر الدخــل الرئيســية للســكان يف وقتنــا الحــايل وذلــك لزيــادة عــدد الســكان الكبــر.

3. أهم آليات االستجابة و التكيف عند السكان فاقدي مصادر للدخل:

إرسال االطفال بسن املدرسة إىل العمل. •
االعتاد عى املساعدات انسانية. •
اقراض االموال و االستدانة لتوفر االحتياجات االساسية. •
االستغناء عن بعض الحاجات غر االساسية لتوفر تكاليف رشاءها. •
االنتقال إىل مناطق توفر فرص عمل. •
• 

4. الحرف أو املهن اليدوية:

قبيــل عــام 2011 كان الســكان ميارســون العديــد مــن الحــرف واملهــن كأعــال البنــاء )حــدادة ,نجــارة ,طينــة , 
باطــون ,أملنيــوم( وصناعــة الصابــون و الخياطــة وصيانــة الســيارات والجــرارات الزراعيــة وصيانــة الكرونيــات.

أمــا يف وقتنــا الحــايل فاالضافــة للمهــن والحــرف الــواردة يف األعــى بــدأ النــاس ميارســون حــرف جديــدة 
كالعمــل بركيــب وصيانــة ألــواح الطاقــة الشمســية.
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5. املحالت التجارية:

مــن خــالل مقارنــة املخطــط البيــاين يف األعــى نالحــظ ازديــاد عــدد املحــالت التجاريــة يف البلــدة والــذي 
تضاعــف ثالثــة مــرات تقريبــاً ويعــود ذلــك الرتفــاع عــدد الســكان.

6. أهم معوقات توفري فرص العمل:

الزيادة الكبرة يف عدد سكان البلدة. •
عدم االستقرار بسبب األوضاع األمنية و الحرب. •
هجرة أصحاب املشاريع للخارج. •
عدم وجود مشاريع كبرة تستوعب الزيادة الكبرة يف عدد سكان البلدة. •
عدم توفر بعض املواد االولية وارتفاع أسعارها إن وجدت. •

7. هم االحتياجات لتطوير سوق العمل:

دعم االرس الفقرة مبشاريع تربية الروة الحيوانية. •
إنشاء مشاريع تنموية يف املدينة. •
منح القروض املسردة )متويل املشاريع الصغرة( للشباب ذوي الخرات. •
إجراء تدريبات مهنية وادارية لتمكن الشباب و بناء قدراتهم. •
دعم القطاع الزراعي والحيواين. •
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قطاع الزراعة:

ــجار  ــا بأش ــة يف غالبيته ــم مزروع ــم 19920 دون ــر تخاري ــة يف كف ــة للزراع ــاحة االرايض الصالح ــغ مس تبل
الزيتــون وذلــك لطبيعــة البلــدة الجبليــة، ويبلــغ متوســط االنتــاج الســنوي مــن محصــول الزيتــون 2100 طــن 

ــة. ــدورة والفليفل ــروات كالبن ــض الخ ــة بع ــر زراع ــون تنت ــب الزيت ــاً، و إىل جان تقريب

1. عقبات و صعوبات تطوير و تحسني الزراعة:

ارتفاع اسعار املحروقات ما يرفع تكاليف الري. •
ارتفاع اسعار االسمدة و املبيدات الحرية.  •
الكمية املستخدمة الخاطئة لالسمدة. •
توقف تصدير الزيت أدى انخفاض سعر بيع زيت الزيتون مقارنة بتكاليف االنتاج.  •
عدم وجود مخترات لتحليل الزيت. •
عدم وجود وحدة ارشادية تقدم النصائح الزراعية للمزارعن. •
تردي الطرق الزراعية ما يزيد صعوبة الوصول لأرايض وتكاليف النقل. •
عدم وجود جهة رسمية تشري الزيت وتعمل عى تسويقه وتصديره. •
األسباب االمنية. •

2. متطلبات تطوير و تحسني قطاع الزراعة:

تنفيذ مشاريع تنموية توفر تكلفة املحروقات الخاصة بالري. •
تنفيذ مشاريع تنموية توفر تكلفة قطاف الزيتون والحصاد. •
تنفيذ مشاريع تنموية لتأهيل الطرقات الزراعية لتخفيف تكاليف النقل. •
تنفيذ مشاريع تنموية  زراعية تقدم املدخالت الزراعيةكاألسمدة واملبيدات الحرية. •
تنفيذ ورشات تدريبية تقدم أنشطة توعية زراعية للمزارعن. •
تأمن توفر تسويق وبيع الزيت. •
الوحــدات  • البلــدة واســتثاره وتفعيــل  الخدمــة يف  عــن  الزراعــة املتوقــف  تفعيــل مبنــى مصلحــة 

االرشــادية.
تشييد مخر تحاليل الربة الزراعية. •
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قطاع التعليم:

1. تعداد املدارس والطالب:

مبقارنـة عـدد املـدارس مبسـتوياتها التعليميـة االبتدائية واالعداديـة والثانوية يف وقت ما قبـل عام 2011 
و قتنـا الحـايل نالحـظ أنـه ال يوجـد أي تطور بعـدد املدارس عى الرغم مـن تطور عدد السـكان الكبر وازدياد 

الحاجـة لوجـود منشـأت تعليمية تسـتوعب العدد املتزايـد من رشيحة األطفال تحت سـن 17.

ازداد عـدد طـالب املرحلـة االبتدائيـة )تعليـم اسـايس حلقـة1( مـن 1000 طالـب يف فـرة مـا قبـل عـام 2011  
إىل 2000 طالـب يف وقتنـا الحـايل دون أن يتـم تشـييد مـدارس جديـدة تسـتوعب هـذه الزيـادة.

باملقابـل مل يطرأ تغرات ملموسـة عـى اعداد طالب املراحل االعدادية )تعليم اسـايس حلقة2( والثانوية، 
وهـذا يـدل عى الترسب الكبر للطـالب يف هاتن املرحلتن.
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2. الحالة التعليمية:

مبقارنــة املســتوى التعليمــي يف كفرتخاريــم يف فــرة مــا قبــل عــام 2011 والفــرة الحاليــة نالحــظ تراجــع 
كبــر يف مســتوى العمليــة التعليميــة والتــي انعكســت ســلباَ عــى مســتوى التحصيــل العلمــي للطــالب 
بكافــة املراحــل التعليميــة. حيــث يوجــد طــالب وصلــوا للصــف الثالــث أو الرابــع ال يعرفــوا اساســيات القــراءة 

والكتابــة.

3. أسباب تراجع املستوى التعليمي:

عدد املدرسن الجامعين املختصن ال يغطي االحتياجات التعليمية يف املدارس. •
االستعانة مبدرسن من حملة الشهادة الثانوية لتغطية االحتياجات التعليمية. •
ضعف خرة املدرسن بتعليم الطالب عن بعد. •
ــة  • ــم التعليمي ــر مهاراته ــم لتطوي ــن وتدريبه ــل املدرس ــى تأهي ــل ع ــمية تعم ــة رس ــود جه ــدم وج ع

والتدريســية.
نقص الوسائل واألدوات التعليمية يف املدارس. •
نقص الكتاب املدريس لدى الطالب. •
الحالة النفسية السيئة لدى الطالب بشكل عام. •
زيادة اعداد الطالب الكبر يف الغرف الصفية. •
عدم االستقرار األمني يف املنطقة وتدفق النازحن املستمر. •

4. أسباب ترسب الطالب:

جهل بعض األهايل بأهمية التعليم. •
تراجع مستوى العملية التعليمة و ضعف خرة الكادر التدريي الحايل يف املناطق املحررة. •
عدم االستقرار والنزوح املستمر للسكان. •
فقدان أحد مقدمي الرعاية األولية لالطفال  •
عطالة معيل األرسة واضطرار األطفال لرك املدرسة والتوجه لسوق العمل. •
الفقــر وردي األوضــاع املعيشــية لكثــر مــن األرس مــا يضطــر األطفــال لــرك املدرســة والتوجــه لســوق  •

العمــل للمســاهمة يف توفــر احتياجــات األرسة.
املســافة البعيــدة بــن املــدارس و ســكن األطفــال مــا يضطــر األهــل ملنــع ارســال أطفالهــم للمــدارس  •

خوفــا عليهــم مخاطــر الطرقــات يف ظــل األوضــاع األمنيــة غــر مســتقرة.
صعوبة التآلف واالندماج بن الطالب النازحن والطالب من املجتمع املضيف. •
ازدياد عدد الظالب يف الغرف الصفية. •
حاالت التنمر بن الطالب وعدم وجود جهة تربوية رقابية وتوعوية. •
ــة  • ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــالب م ــة بالط ــة الخاص ــائل واألدوات التعليمي ــدارس بالوس ــز امل ــدم تجهي ع

ــدارس. ــن امل ــة م ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــالب م ــع الط ــرسب جمي ــا أدى لت م
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5. متطلبات تطوير وتحسني قطاع التعليم:

توفر رواتب منتظمة شهريا للكادر االداري والتدريي يف املدارس املجودة يف الخدمة. •
بناء قدرات املدرسن واالدارين وتدريبهم للتعامل مع الحالة السورية الراهنة. •
تزويد املدارس بالكتب املدرسية واألدوات والوسائل التعليمية االساسية. •
تزويد املدارس بألواح شمسية لتوفر الطاقة الكهربائية البديلة. •
تأهيــل االثــاث املــدريس واملرافــق الخدميــة وتجهيــز املــدارس الســتيعاب الطــالب مــن ذوي االحتياجــات  •

الخاصة.
توفر مواصالت مجانية لنقل الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. •
تزويد املدارس بالقرطاسية املدرسية. •
تزويد املدارس واملدرسن بأدوات التعلم عن بعد. •
تنفيذ أنشطة دعم نفي وأنشطة ترفيهية للطالب. •
توزيع مالبس و قرطاسية للطالب لتحفيزهم عى االلتزام بالحضور املدريس. •
توفر مواد التدفئة للغرف الصفية و االدارية يف فصل الشتاء. •

قطاع الصحة:

1. املراكز الصحية:

ــا  ــات الرعاي ــدم خدم ــتوصف( يق ــد )مس ــي واح ــز صح ــد مرك ــم يوج ــدة كفرتخاري ــام 2011 كان يف بل ــل ع قبي
األوليــة لســكان البلــدة. أمــا يف وقتنــا الحــايل ونتيجــة لزيــادة عــدد الســكان وزيــادة االصابــات يف صفــوف 
ــة و  ــات الجراحي ــات العملي ــدم خدم ــي يق ــفى جراح ــييد مش ــم تش ــكرية ت ــال العس ــة لأع ــن نتيج املدني

ــا األطفــال حديثــي الــوالدة باالضافــة لوجــود مشــفى ميــداين. تشــييد مشــفى لتوليــد النســاء ورعاي

تعرضــت جميــع املراكــز الطبيــة يف البلــدة للقصــف املتعمــد مــن طــران النظــام الســوري مــا أدى لتدمــر 
جــزيئ يف املبــاين، إال إنــه ونتيجــة للحاجــة الروريــة لهــذه املراكــز تــم العمــل عــى ترميمهــا و إعــادة 

تأهيلهــا و وضعهــا يف الخدمــة مــن جديــد.

2. أهم االختصاصات الطبية املطلوبة يف القرية:

عيادات: عينية, قلبية, داخلية, صدرية , عصبية, أطفال, نسائية, جلدية, أسنان, أذنية. •
التخصصات الجراحية: جراحة أوعية, جراحة تجميلية, جراحة عصبية. •
مراكز العالج الفيزيايئ. •
مراكز فحص ومتابعة سوء التغذية. •
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3. أهم احتياجات القطاع الصحي:

توفر األدوية بكافة أنواعها. •
تزويد املشايف بالحواضن والغوصات لرعاية األطفال حديثي الوالدة. •
تزويد املشايف بوحدة الرنن مغناطيي. •
تزويد املشايف بوحدة الطبقي محوري. •
تفعيل غرف العناية املركزة يف املشايف. •
تزويد املشايف بأجهزة االنعاش و أجهزة التنفس الصناعي. •
تزويد املشايف باألجهزة واملعدات الطبية وزيادة عدد االرسة. •
• .)PCR( تزويد املشايف بأجهزة تحليل فروس الكورونا و املستلزمات و االجراءات الوقائية
تزويد املشايف باملعقات و املطهرات. •

البنية التحتية والطرق واملباين:

1. الطرق والكهرباء وشبكة املياه والرصف الصحي:

حتــى عــام 2011 كانــت حالــة الطرقــات جيــدة داخــل البلــدة ويف حــال وجــود مواقــع بحاجــة لرميــم وتأهيــل 
كانــت املكاتــب الفنيــة يف البلديــة تعمــل عــى ترميمهــا وإصالحهــا.

أمــا يف وقتنــا الحــايل ومــع عــدم وجــود جهــات رســمية متــول مشــاريع ترميــم و إصــالح الطرقــات تعتــر 
طرقــات البلــدة ســيئة  للغايــة .

ــاء الرئيســية ســليمة يف القســم األكــر مــن أجزائهــا مــع وجــود تلــف و رسقــة يف  الزالــت شــبكة الكهرب
ــاً. ــذ فــرة 7 ســنوات تقريب ــاء من بعــض أجزاءهــا، و قــد توقفــت تغذيــة الشــبكة بالكهرب

يعتمــد الســكان يف تأمــن الكهربــاء لالســتخدام املنــزيل عــى االشــراك الشــهري مــن املولــدات الخاصــة 
)املأجــورة( والطاقــة الشمســية البديلة.

الزالــت شــبكة ميــاه الــرب يف البلــدة بحالــة جيــدة نتيجــة اســتمرار عمليــات الرميــم واالصــالح، وتغطــي 
الشــبكة معظــم أحيــاء البلــدة. وقــد تــم تقســيم شــبكة امليــاه إىل قطاعــات عمــل لتوصيــل امليــاه للمنــازل 

بشــكل متنــاوب ودوري. 
كــا الزالــت شــبكة الــرف الصحــي يف البلــدة بالخدمــة مــع تدمــر اجــزاء كبــرة منها نتيجــة القصــف الجوي 

لطــران النظــام الســوري، ويتــم العمــل حاليــاً  عــى ترميــم أجــزاء من الشــبكة. 
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2. املباين الحكومية ومنازل السكان:

ــغ عــدد املبــاين الحكوميــة يف كفرتخاريــم 30 مبنــى، والزالــت غالبيــة هــذه املبــاين  قبيــل عــام 2011 بل
تســخدم مــع تعــرض بعضهــا للتدمــر الكامــل وبعضهــا للتدمــر الجــزيئ وبعضهــا حاليــا يســتخدم كــأوي 

للنازحــن.
أمــا عــن عــدد منــازل الســكان قبــل عــام 2011 فقــد وصــل العــدد التقريبــي إىل 7250 منــزل، وقــد زاد عــدد 
املنــازل الســكنية يف البلــدة إىل الضعــف تقريبــاً ليصــل إىل 16000 منــزل مأهــول يف وقتنــا الحــايل. وقــد 
تعرضــت منــازل الســكان لعمليــات القصــف الجــوي مــن قبــل طــران النظــام مــا أدى لتدمــر بعضهــا تدمــراً 

كامــالً وتدمــر بعضهــا تدمــر جــزيئ.

3. أهم احتياجات املآوي:

إصالح األبواب والنوافذ وتزويد املأوي باالثاث املنزيل. •
تنفيذ أعال االكساء املأوي بالطينة والبالط. •
تنفيذ أعال التمديدات الصحية يف املأوي. •
تركيب ألواح طاقة شمسية إلنارة املخيات وإنارة املأوي. •
تشييد دورات مياه وحامات يف املخيات. •
متديد شبكة رصف صحي يف املخيات. •
تعبيد الطرقات الواصلة للمخيات. •
ترحيل القامة. •
توزيع سالت نظافة للنازحن السكانن يف املخيات واملأوي. •
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