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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 

 لبيانا .  ريق البحث خالل عملية جمع ا

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 
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 كفر قّليل قريةدليل 

 الفيزيائيةائص الموقع الجغرافي والخص
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  4.34  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية كفر قليل

)وحدة نظ  المعلوما  الترب وال نوب بورين   ومن مدينة نابلا الشمال الشرق و منيحدها .  (نابلاومرك  مدينة  القرية

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

 

 كفر قّليل قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ل ملة   أمةا معةد    774.15سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           وق مترا  735عل  ارتفاع  قرية كفر قليلتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %04لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    15لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي         291,4تبلل مساحة قرية كفر قليل حوالي 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  ي قامت بإعداله الفلسطيني   والت

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2411وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   أعضةةاء ,يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن   وم   1,04عةةام  كفةةر قّليةةل قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

متلةةك الم لةةا سةةيارة ل مةةع ال يويقةةع ضةةمن م لةةا خةةدما  مشةةترس شةةرق نةةابلا. كمةةا . لائةة  ملةةكويوجةةد للم لةةا مقةةر   الفلسةةطينية

 .(2413  كفر قّليل قرويم لا )النفايا 

 

 ما يلي    (2413  كفر قّليلقروي م لا ) قوم بهايالتي   قرويالن مسلوليا  الم لا وم

 مدال شبكة مياه الشرب وةيانتها.إ 

 وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتيهيل شق وتعبيد 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

   وسائل المواةال .تنظي 

 ةر  ةحي. شبكة تو ير 

 .تو ير رياض أطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

 و تعني القّلةة .  قّليةل    حيةث أّن كلمةة كفةر تعنةي  الحصةن  وكلمةة       الحصن المنيع  أو  قرية القّلةة   هي كلمة سريانية تعنيكفر قّليل 

م لةا  )الةديار الح ا يةة      و شرق األرلن إل  قرية كفر قّليلويعول أةل سكان . م 1604سنة ل  إ الحالي يعول تاريخ إنشاء الت مع

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2413  كفر قّليلروي ق

 

 كفر قّليل قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد بعة      .مسة د  ّتةو   ومس د معاذ بن جبل  مسة د الحاجةة اعتةدال الم نةدار        وهي  ثالثة مساجد كفر قّليل قريةيوجد  ي 

جةةامع و  والقةابع تحةت سةةيطرة االحةتالل االسةرائيلي     مقةام الشةةيخ رةان   ةي جبةةل الطةور      منهةا   القريةة األثريةة  ةةي  األمةاكن والمنةاطق   

( 2413  كفةر قّليةل  قةروي  م لةا  ) ريةر ملهلةة لالسةتتالل السةياحي     جميةع هةذه المنةاطق   من ال ةدير ذكةره أن   و .جامع شي وقرمان  

 . (2أنظر المريطة رق  )

 

 كفر قّليل قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

 

 السكان 
 

 بلةل  كفةر قّليةل   قريةأن عدل سكان   2445بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      423نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةل عةدل األسةر        191,6 ون الةذكور   نسمة م 19210نسمة  منه   29414

 وحدة. 457

 

 الفئات العمرية والجنس

 

%  0.,3  كةان كمةا يلةي     2445لعةام   كفةر قّليةل   قريةة أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعدال العام للسةكان والمسةاكن    

عاما  ما  ةوق.   07% ضمن الفئة العمرية  2.2عاما  و 04 -17% ضمن الفئة العمرية  75.2عاما   17 ضمن الفئة العمرية أقل من

 %. 0.,4%  ونسبة اإلناث  74.4   أي أن نسبة الذكور141.7 144  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

  .(2413  كفر قّليل قروي)م لا   ذيابعائلة و  منصورعائلة   عامرعائلة   انه  معّدة عائال من  كفر قّليل قريةيتيلي سكان 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع  5.,5%  وقةةد شةةكلت نسةبة اإلنةةاث منهةةا   4.6  حةةوالي 2445عةام   كفةةر قّليةةل قريةةةبلتةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةكان   

% انهةةوا لراسةةته   22.1% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة   32.7 % يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة  16.2السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةاس 

كفةر   قريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة        6.7% انهوا لراسته  الثانوية  و 13.7اإلعدالية  

 .2445  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام قّليل

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) كفر قّليل قرية سكان: 1جدول               

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 870 4 0 3 2 26 42 122 202 279 173 17 ذكور

 862 2 0 0 0 39 36 111 180 284 143 67 إناث

 1,732 6 0 3 2 65 78 233 382 563 316 84 المجموع

   النتائج النهائية.2445  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة     يوجةد  ةي  2411/2412الدراسةي    ةي العةام   قرية كفر قّليةل  والثانوية  ياألساسية أما  يما يتعلق بملسسا  التعلي  

دول )انظةر ال ة  (2412  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربية والتعلةي  العةالي الفلسةطينية    اميت  إلارتهو  حكوميتين

2.) 

 

 7111/7117ة المشرفة للعام الدراسي حسب نوع المدرسة والجه قرية كفر قّليل: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ذكور حكومية  مدرسة كفر قّليل األساسية للبنين

 ناثإ حكومية مدرسة كفر قّليل الثانوية للبنات

 .2412مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

معلمةةا ومعلمةةة  37طالبةةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةةين  741وعةةدل الطةةالب  ةةةفا  22 قريةةة كفةةر قّليةةليبلةةل عةةدل الصةةفو  الدراسةةية  ةةي 

 17يبلل  قرية كفر قّليل(. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معل   ي مدارس 2412  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2412ية والتعلي   مديرية الترب) طالبا وطالبة  ي كل ةي 27طالبا وطالبة  وتبلل الكثا ة الصفية 

 

يوض  تو يع ريةاض األطفةال     3. ال دول رق  جهة خاةة تها  تشر  عل  إلارقرية كفر قّليل روضة واحدة ل طفالكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة القرية ي 

 

 المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 4 3 روضة كراميش

    2412  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:
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 الطلبةة    ةاّن  القريةة مةدارس  الثانويةة للةذكور ب ميةع  روعهةا  ةي      و ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع   كالمرحلةة  

 ةي   لإلنةاث تةو ر الفةرع الت ةاري    عةدم   ك   باإلضا ة إلة   7حوالي  القريةدارس مدينة نابلا  والتي تبعد عن يتوجهون للدراسة  ي م

ك   7التي تبعد عن القرية حوالي ناث  ي مدينة نابلا  والصالحية لإل للدراسة  ي مدرسة لذلك  إن الطالبا  يتوجهّنمدارس القرية  

 (.2413م لا قروي كفر قّليل  )

 

   منها (2413  قروي كفر قّليلم لا  ) بع  العقبا  والمشاكل قرية كفر قّليل اع التعلي   ييواجه قط

 

   يلة للسقوط.مدرسة الذكور آحيث أةبحت قدم أبنية مدارس القرية 

 ي مدارس القرية قلة عدل المعلمين  . 

 

 قطاع الصحة
 

توجه   الطوارلء يو ي حاالبيب عام خاةة  وةيدلية خاةة. وجد عيالة طي صحية  حيثالمرا ق ال من قّليلالقرية كفر تتو ر  ي 

 ةي مدينةة   والمستشةف  الةوطني الحكةومي ومستوةةي الرحمةة المةاي والعيةالا  الماةةة          الحكةومي  ر يةديا تشةف   لة  مس المرض  إ

 .(2413  قروي كفر قّليلم لا )ك   7حوالي  القريةعن  ونيبعد ننابلا  و الذي

 

قةروي  )م لةا   مشكلة هاّمة تتمثل  ي عدم وجول مرك  ةحي  ي الت مع لمدمة سةّكانه  قرية كفر قّليل  ي القطاع الصحييواجه كما 

 (.2413  كفر قّليل

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% مةن   37سةتوعب  يحيةث    الوظةائي )القطةاع العةام والمةاي(    قطةاع  علة  عةدة قطاعةا   أهمهةا      كفر قّليل قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2413  كفر قّليلقروي ا  )م ل القول العاملة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2413به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  كفر قّليل قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  ة% من األيدي العامل 37قطاع الموظفين  ويشكل. 

  من األيدي العاملة 34  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة 24قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 14سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 7  ويشكل  قطاع الت ارة %. 
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 قّليلكفر  قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2413  كفر قّليل قرويم لا  المصدر:      

لتقةدي   محةل   12  )سةوبرماركت(  بقةاال   14 كفةر قّليةل   يوجةد  ةي قريةة      من حيث المنشةت  والملسسةا  االقتصةالية والت اريةة     أما 

ةةلت نسةبة   وقةد و  .(2413  كفةر قّليةل  قةروي  م لةا   )( الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدالة  محال ,و المدما  الممتلفة

م لةا   ) اإلسةرائيلية  نتي ةة اإلجةراءا    لقريةة وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضةررا  ةي ا   %. 17إل   كفر قّليل قريةالبطالة  ي 

 عل  النحو اآلتي  هي  (2413  قروي كفر قّليل

 

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع سوق العمل اإلسرائيلي 

 القوى العاملة

  

% من  34.2  أن هناس 2445عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوالتعدال العام للسكان  أظهر  بيانا 

%  40.7% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   ,.03% يعملون(. وكان هناس  65.7السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق   ل(% من المتفررين ألعمال المن 44.3و من الطالب 
 

 .  7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) كفر قّليل سكان :4جدول            

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

له  يسبق

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 870 21 331 48 4 40 5 234 518 21 47 450 ذكور

 862 11 776 11 2 41 441 281 75 5 1 69 إناث

 1,732 32 1,107 59 6 81 446 515 593 26 48 519 المجموع

   النتائج النهائية.2445 -  التعدال العام للسكان والمساكن,244ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   مصدر:ال
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 قطاع الزراعة 

 

نظةر  ا) لونمةا أراض سةكنية   265اعةة و هةي أراض قابلةة لل ر   لونة   1,496منهةا    لونمةا  2,194حةوالي   قّليةل كفةر   قريةة تبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    7ال دول رق  

 

 ( بالدونم المساحة) كفر قّليل قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

يةمائ  

 مساحة األراضي الزراعية

)1,496( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

16 22 364 28 1 601 79 4 810 265 29194 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 كفر قّليل قرية في األراضي استعماالت :3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعةة ا  كفةر قّليةل  وتشةتهر   .كفةر قّليةل   قريةة   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ةي  0ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بيش ار ا 19166
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 )المساحة بالدونم( كفر قّليل قريةألشجار المثمرة في احة األراضي المزروعة بامس: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

14 192,6 4 25 4 64 4 4 4 3 4 4 14 19166 
 2414 نابلامديرية  راعة   رالمصد

 

 

 (.5أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القم  54ن مساحة الحبوب تبلل إ   كفر قّليل قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( كفر قّليل قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

اصيل أخرىمح المجموع  بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة 
أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

4 150 4 17 4 4 4 57 4 4 4 10 4 4 4 54 

 2414 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

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

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

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةة لحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و    حيةةةث تةةة  اعتبةةةار ا الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

 أريةج  مسة   أمةا  الينةابيع.  بعة   المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

 وهةذا  راضةي الفلسةطينية المحتلةة   األ  ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتشي  ا

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األبقةةار اشةةي  مثةةلوالم يقومةةون بتربيةةة كفةةر قّليةةل قريةةة سةةكان مةةن % 74 بةةين المسةة  الميةةداني أنأمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد  

 (.6ال دول رق  )انظر  (2413  كفر قّليل قرويم لا  ) وريرهااألرنام و

 

 كفر قّليل قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

74 4 349444 4 4 4 4 46 264 1 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2414  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

 

)انظر ال دول رقة    ( 2413  كفر قّليل قرويم لا  ) ك  طرق  راعية 4,   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

,). 

 

 وأطوالها كفر قّليل قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 14 ةالحة لسير المركبا 

 14 ا  واآلال  ال راعية  ق ةالحة لسير التراكتور

 24 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 74 رير ةالحة

 2413  كفر قّليل قرويم لا المصدر: 
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   منها (2413  كفر قّليل قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بع  كفر قّليل قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

                                                                                                                                                              

 .قّلة الدع  المالي والفّني الممّصص للقطاع ال راعي  ي الت مع 

 ال دول االقتصالية من العمل  ي القطاع ال راعي. عدم 

 سرائيلي.اضيه  ال راعية بفعل االحتالل اإللون  من أر 744ل  أكثر من درة المواطنين من الوةول إعدم ق 

  لل راعة.عدم تو ر مصالر مياه 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي     التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مال يوجد  ي قرية كفر قليل أية ملسسةا  حكوميةة  ولكةن يوجةد عةدل مةن ال      

    منها  (2413  كفر قّليلقروي م لا  ) رياضية وريرها ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية و

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي  و ارة من قبةل  تّ  ترخيصه الحقا   م 1,04عام  تيسا : كفر قّليل قرويمجلس

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

 

 المصادر الطبيعية البنية التحتية و 
 

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      شةركة كهربةاء الشةمال   تعتبةر   .م 1,04 شبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام     كفر قّليل قريةيوجد  ي 

مشكلة هامة  ي م ال الكهرباء تتمثةل  ةي قةدم    ويواجه الت مع  .% 144ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

  وتقريبةا  قريةة الشبكة هاتي  تعمل من خةالل مقسة  آلةي لاخةل      قريةال كما يتو ر  ي .(2413  كفر قّليلقروي م لا  )الشبكة العامة 

  .(2413  كفر قّليلقروي م لا  ) % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي 64

 

 النقل والمواصالت

 

و ةي حةال عةدم تةو ر وسةائل      . سةيارة ريةر قانونيةة    24  ونقةل المةواطنين  تأجةرة   ا سةيار  14بةاي عةاّم  و   2 كفر قّليل قريةد  ي يوج

  قةروي كفةر قّليةل   م لةا   )مواةال   ي الت مع   إن تنقل سكان الت مع يت  مةن خةالل مكتةب تاكسةي خةاي يقةع  ةي شةارع القةدس          

ين ال  المةدن والت معةا    عوائق أمام تنقل الركاب والمسا رال المدما  التي تقّدمها من أه وتعتبر قلة المركبا   ي الت مع و. (2413

 4وكة  مةن الطةرق الرئيسةة      5.2 قريةة  يوجد  ةي ال   قريةالأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  .(2413  كفر قّليلقروي م لا  ) الم اورة

 .(14 دول رق  ال نظر)ا (2413  كفر قّليلقروي م لا  ) ك   من الطرق الفرعية

 

 كفر قّليل 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 1.2 4

 طرق رير معبدة. .3 4 4

 2413  كفر قّليل قرويم لا المصدر: 
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 المياه

 

  وتصةل نسةبة   2440تة  إنشةائها عةام     من خالل بلدية نابلا وذلك عبر شبكة الميةاه العامةة التةي    ت ويد سكان قرية كفر قليل بالمياهيت  

  (.2413  كفر قليل% )م لا قروي 64الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبالتةالي   (  2413  كفةر قليةل  ألي  متر مكعةب/ السةنة )م لةا قةروي      74.4حوالي  2412وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

كفةر قليةل ال   قريةة  وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       لتةرا/ اليةوم.    71حةوالي  كفةر قليةل    يبلل معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

ثةل الفاقةد   (  وهةذه تم 2413  كفر قليل% )م لا قروي 77يستهلك هذه الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه الذي يصل إل  

كفةر  عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معدل استهالس الفةرل مةن الميةاه  ةي قريةة      

  ويعتبر هذا المعدل أقةل بكثيةر بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةر  مةن قبةل          (2413  كفر قليللترا  ي اليوم  )م لا قروي  23قليل 

 لتر للفرل  ي اليوم.  144صحة العالمية والذي يصل إل  منظمة ال

 

بئةر من لةي    374لة   إ باإلضةا ة    متر مكعب لكل منهمةا  344وخ انان لت ميع المياه بسعة  قرية كفر قليل خمسة ينابيع كما يوجد  ي 

شةيكل /متةر مكعةب     7بكة العامةة  ويبلةل سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشة        (.2413  كفةر قليةل  لت ميع مياه األمطار  )م لةا قةروي   

 (.2413  كفر قليل)م لا قروي 

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة 2440يتو ر  ي قرية كفر قليل شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام 

 تستمدم الحفر االمتصاةية للتملص من  (. أما باقي الوحدا 2413% )م لا قروي كفر قليل  54الصر  الصحي  ي القرية إل  

 (.2413المياه العالمة )م لا قروي كفر قليل  

 

مترا مكعبا  والتي تعالل  74واستنالًا إل  تقديرا  االستهالس اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ة يوميًا بحوالي  

لترا  ي اليوم.  16ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمة بحوالي ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل   16

ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النض   ومن ث  يت  

راعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون م

)قس  أبحاث المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عند مواقع التملص منها  مما يشكل خطرًا عل  البيئة والصحة العامة 

 (. 2013أريج –والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

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

المواطنين والمنشت  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة         17ل النفايةا  مقةدارها   مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقة      

 (.2413  كفر قليل% )م لا قروي 74تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسةا  والمحةال     ينتفع معظ  سكان قرية كفر قليل

القرية  ليةت    أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  37الستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس ب

(  ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا      2413  كفر قليةل سبوع )م لا قروي  ي األبعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع مرتين 

التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقةة ةةحية  )م لةا    ك  عن الت مع  حيت يت   44إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد 

 (.2413  كفر قليلقروي 
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كتة   وبالتةالي تقةدر     4.5أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ةي قريةة كفةر قليةل     

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنا سةنويًا.  0,7طن   أي بمعدل  2كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن         كفر قليل تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 إدارة المياه العادمة

 

المةةة التةي يةةت  ت ميعهةةا بواسةطة شةةبكة الصةةر  الصةحي  ةةي قريةة كفةةر قليةةل  يةت  الةةتملص منهةةا لون معال ةة  ةةي المنةةاطق       الميةاه الع 

ن استمدام الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةاه   أل  إ باإلضا ةالمفتوحة حيث ال تتو ر  ي القرية أي محطة لمعال ة المياه العالمة. 

بع  المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ةي  صةل الشةتاء  بسةبب عةدم      العالمة  ي ج ء من القرية  وقيام 

 تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية.

 

التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(   كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية والمياه 

حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير ةالحة للشةرب  حيةث أن هةذه الحفةر تبنة  لون تبطةين  وذلةك حتة  يسةهل          

الحفر من وقت إل  آخر. كما أن الميةاه العالمةة   نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب استمدام سيارا  النض  لتفريل 

رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر االمتصاةةية بواسةطة سةيارة النضة   ومةن ثة  يةت  الةتملص منهةا  ةي منةاطق مفتوحةة لون             

 األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  النات ةة    إللارةية من مشاكل  ي الارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترس ال تعاني القر

عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة       

  ظة نابلا.  ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية كفر قليل  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    7,,1بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% مةن  25لونمةا )  7,3حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته        منةاطق )أ( و )ج( ت  تقسي  أراضي قرية كفر قليل إل    الفلسطينية و إسرائيل

لارية للسلطة الوطنيةة الفلسةطينية.  يمةا تة      تحت السيطرة الكاملة األمنية واإلوهي المناطق التي تقع  (أ )مساحة القرية الكلية( كمناطق

المنةةاطق التةةي تقةةع تحةةت السةةيطرة الكاملةةة وهةةي  (ج) % مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق53لونمةةا ) 19041تصةةنيي مةةا مسةةاحته 

سةرائيلية. ومةن ال ةدير    لارة المدنية اإلاالستفالة منها اال بتصري  من اإلحيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو   لاريًاإو  اإلسرائيلية أمنيًا

 ةي القريةة  معظمهةا     (ج)المصةنفة    أمةا المنةاطق   (أ)بالذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة كفةر قليةل يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة           

 (.11جدول رق  ) أراض  راعية ومناطق مفتوحة
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 1991: تصنيف األراضي في قرية كفر قليل اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                      

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 72 193 مناطق أ

 1 1 مناطق ب

 23 1,611 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 7,194 المساحة الكلية

 7114، أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية كفر قليل 

 

كةان    ل  األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة     الةدونما  لصةا  نالت قرية كفر قليل حصتها من المصالرا  اإلسةرائيلية التةي أول  بعشةرا   

سرائيلية والقواعد والحواج  العسكرية.  يما يلي عةرض لتفصةيل المصةالرا  اإلسةرائيلية ألراضةي قريةة       إقامة المستوطنا  اإلمنها 

  -:كفر قليل

 

لونما مةن أراضةي قريةة كفةر قليةل       17احته سرائيلي خالل سنوا  احتاللها ل راضي الفلسطينية ما مسسلطا  االحتالل اإلةالر  

من أجل إقامة مستوطنة  براخا  اإلسرائيلية الواقعة  ي ال هة التربية للقرية  ويبلةل عةدل المسةتوطنين القةاطنين  ةي هةذه المسةتوطنة        

قرية بورين  لون  ومعظمها مقام عل  أراضي 60,وتبلل مساحتها حوالي  1,62مستوطن إسرائيلي وقد تيسست عام  ,1950حوالي 

 الم اورة.

 

قاعدة عسةكرية بةالقرب مةن     إلقامةلونما  11سرائيلي مساحا  من أراضي قرية كفر قليل تقدر بـ اإل االحتالل كما وةالر  سلطا 

حاج  حوارة العسكري جنوب القريةة  وتهةد  سةلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي مةن إقامةة هةذه القواعةد العسةكرية  ةي عمةق األراضةي              

إل  تكثيي الوجول العسةكري وتع ية  السةيطرة األمنيةة علة  الفلسةطينيين  حيةث تشةكل مصةدرا لالعتةداءا  واالنتهاكةا              الفلسطينية

 بحق المواطنين.

 

 سرائيلية في قرية كفر قليلاإل الحواجز العسكرية

 

فر قليل و ي محيطها  ومةن أهة    أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها عدة حواج  عسكرية عل  أراضي قرية ك

هذه الحواج  حاج  حوارة الرئيسي الدائ  والمقام عل  أراضي قرية بورين الم اورة  والذي يعتبر مةن أهة  الحةواج  وأخطرهةا  ةي      

 الةة  إتة   وقد  محا ظة نابلا  حيث بقي لسنوا  طويلة معلما مهما وبار ا من معال  التنكيل واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين 

عاقةة حركةة المةواطنين    إحةتالل مةن تواجةدها  يةه وخففةت مةن       حيةث قللةت قةوا  اال    ,244هذا الحاج  الرئيسي بشكل ج ئي  ي عةام  

 خيرة. االوضاع الميدانية  ي الفترة األ الفلسطينيين  ي ظل هدوء

 

خيةر حيةث عملةت علة  إعاقةة حريةة التنقةل ومنةع         ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ةي العقةد األ  أ وقد كان لهذه الحواج  العسكرية

التواةل بين مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعية  ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة       

 ذه الحواج . و ال العبء االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق ه
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 سرائيلية في قرية كفر قليلاإلالطرق االلتفافية 

 

عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةتال  الكيلةومترا  مةن شةمال                

هد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبع      الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية ب

 وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. 

 

ين ل  ال هة ال نوبيةة منهةا ةةالر  سةلطا  االحةتالل الم يةد مةن أراضةي القريةة وذلةك لشةق طةريق            إو وعل  أراضي قرية كفر قليل

سةرائيلي  إ خر أيضا طريق استيطانياآلي يرب  بين حاج  حوارة ومستوطنة  براخا   وسرائيلإأحدهما طريق استيطاني سرائيليين  إ

 يرب  بين حاج  حوارة ومستوطنة  ألون موريه .  

 

التةي يفرضةها ال ةي      (Buffer Zone)وت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  

 متر عل  جانبي الشارع.  57متدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون اإلسرائيلي عل  طول ا

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية كفر قليل

 

كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل ريةر قةانوني علة  أراضةي القريةة والقةرل       

حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن      و ممتلكةةاته    السةةكان الفلسةةطينيينالم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  

األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالس الشةائكة و رعهةا        

  شت  عل  األش ار والم روعا  وحرقها واجتثاثها واالعتداء علة   باألش ار لتع ي  السيطرة عليها. كما قام المستوطنون باعتداءا

 أةحاب األراضي  ي محاولة لترويعه  و رلعه  عن العولة إل  أراضيه  الم اورة للمستوطنا .

 

حيةةث لةة  يكتفةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة كفةةر قليةةل وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه   

مستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضةه   حيةث أةةبحت مسةتوطنتي  براخةا ويتسةهار  وسةاكنيها مةن المسةتوطنين          ال

تشكل تهديدًا يوميًا للسةكان القةاطنين  ةي القةرل الفلسةطينية الم ةاورة   منةذ نشةية هةذه المسةتوطنا  واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا               

ل  أراضيه  ال راعية واالعتداء عليه   وسرقة المحاةيل ال راعية  وحةرق األشة ار    إمن الوةول رة  من منع الم ارعين المتكر

 واالعتداء عل  لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية في قرية كفر قليل

 

دار أوامر عسكرية بهد  مصالرة األراضي  ي قرية كفةر قليةل  حيةث أةةدر  علة  سةبيل       قامت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بإة

 3.77ويصالر ما مسةاحته   2413/ ( وذلك بتاريخ السابع والعشرين من شهر أيار من العام 13/11المثال أمرأ عسكريي يحمل رق  )

 لونما  من أراضي قرية كفر قليل  ألرراض عسكرية .
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 كفر قّليل قريةلتطويرية المنفذة والمقترحة في الخطط والمشاريع ا

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالخالل  مشروع واحد  ق بتنفيذ  كفر قّليل قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل كفر قّليل قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 ة الممولةالجه السنة النوع سم المشروعإ

 و ارة المالية 2414 بنية تحتية مشروع شبكة ةر  ةّحي 

 2413  كفر قّليل قرويم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة   وبالتعاون مع  ملسسا  الم تمةع المةدني  ةي    كفر قّليل قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي ت  عقدها  ةي ال  تطوير القالمة  حيث ت  

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

 

 ك . 3وخارجية بطول  ك  5تعبيد شوارع لاخلية بطول  الحاجة إل  -1

 ك . 7استكمال شبكة الم اري بطول الحاجة إل   -2

 بناء طابق ثاني وقاعة اجتماعا  عامة عل  سط  مبن  الم لا القروي.الحاجة إل   -3

 للشوارع الضرورية. استناليهبناء جدران الحاجة إل   -4

 رض المعدة لذلك.مرك  نسوي وس  القرية مع تو ر األبناء مقر الحاجة إل   -7

 بناء مقر لذوي االحتياجا  الماةة وت هي ه.حاجة إل  ال -0

 بناء عيالة ةحية  ي القرية.الحاجة إل   -5

 نتاجية ةتيره لدع  األسر المحتاجة.الحاجة إل  إ -6

 عال  وألوية بيطرية وريرها.الحاجة إل  لدع  قطاع الثروة الحيوانية من أ -,

 .14ع مياه من لية عدل بار جموآ 24الحاجة إل  إنشاء آبار جمع مياه  راعية عدل  -14

 تو ير قطعة أرض لبناء مدرسة أساسية للذكور.الحاجة إل   -11

 شراء قطعة أرض لتكون مقبرة جديدة للقرية.الحاجة إل   -12

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل الحتياجا  التطويرية  األولويا  وا13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا
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 كفر قّليل قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول                                  

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  ,2^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةال / ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  1   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 ينابيع 3   * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  7   * تركيب شبكة ةر  ةحي 5

 ك  14   * ء جديدةتركيب شبكة كهربا 6

 حاوية 24   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة ,

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   14

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 1عدل    * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولة هي ا  طبية للمراك  أو العيالا  شراء ت 3

 االحتياجات التعليمية

 ذكور ثانويةمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

  * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

مدرسة الذكور  

األساسية  مدرسة 

 ناث الثانويةاإل

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  74   * استصال  أراض  راعية 1

 بارآ 14   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 حظائر 7   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 304   * أعال  وتبن للماشية 5

 ةبالستيكي بيو  14   * إنشاء بيو  بالستيكية 0

 بيت بالستيكي واحد   * إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 5

    *  لحهبذور  6

    * نباتا  وموال  راعية ,

 احتياجات أخرى

 م. 7متر وارتفاع  74بطول  نشاء جدار حول خّ ان المياه الرئيسي لحمايته من العابثينالحاجة إل  إ 1

 جمعية أو مرك  نسوي علما بين قطعة األرض المعدة لذلك متو رة.نشاء مبن  الحاجة إل  إ 2

 ي شبابي رياضي علما بين قطعة األرض المعدة لذلك متو رة.نالنشاء مبن  الحاجة إل  إ 3

 .طرق  راعية  ك 24لاخلية و ك  طرق 4  رئيسة طرقك   7^         

  2413   كفر قّليل قرويم لا المصدر:        
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 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشت   ,244ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2445  

  2413قروي كفر قليل م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2412األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئة  قاعدة بيانا  (2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

    2411)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلاا ظةةة مح -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2412)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2412

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2414بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2414-,244)نابلا  

                                                                                                                  

    

 


