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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 

 يانا .  ريق البحث خالل عملية جمع الب

 
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    ابلانهذا 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     –تياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالح

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةرير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  8.27ل  بعد   وعمدينة نابلا شمال شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية الباذان

ومن   الترب طلو ة    ومن  والي الفارعة   ومن الشمالطمون والعقربانية  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1)أنظر المريطة رق  ( 2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية والنصارية ع موط ال نوب

 

 الباذانقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

مل   أما معدل لرجةا    374.3سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  170عل  ارتفاع  قرية الباذانتقع 

أريةةج   –)وحةةدة نظةة  المعلومةةا  ال ترا يةةة  %95ويبلةةغ معةةدل الرطوبةةة النسةةبية حةةوالي    لرجةةة مئويةةة  17.3الحةةرارة  يصةةل إلةة   

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي          132271تبلغ مساحة قرية الباذان حوالي 

ة ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  السلطة الوطنية الفلسطينيالفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2011وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

ة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة       المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسة 
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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

 

  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة أعضةةاء 10يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم   2003عةةام  البةةاذان  ةةي قةةروي تة  تسسةةيا م لةةا 

قةروي  م لةا  )متلةك الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا       ال يولائ  ملةك.  مقر  للم لا ويوجد   موظفان ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2013  الباذان

 

   ما يلي  (2013  الباذان قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

  وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتسهيل شق وتعبيد تنظيي الشوارع 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 .حماية األمالك الحكومية 

 . حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 

 

 ذة تاريخيةنب
 

  معنةاه  ةي اللتةة الفارسةية بةاألرض  ذا  الينةابيع والمضةرة   والسةبب الثةاني           وللسةببين  السةبب األ    س االبهذا  الباذانقرية سميت 

ألةي   120ويعول تاريخ إنشاء الت مع إل  العصر األشةوري األوسة   أي   .قائد  ارسي يسم  باذان كان يقي   ي هذه المنطقة  إل نسبة 

 1صةورة رقة    الأنظةر  ) (2013  البةاذان قروي م لا  ) القرية الم اورة طلو ة ال  الباذانقرية  أةل سكان ويعولبل الميالل. سنة ق

). 

 الباذانقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

األماكن والمناطق األثرية  ي  من عدل كما يوجد .عمر بن المطاب هما  مس د الباذان القدي   ومس د  مس دان الباذان قريةيوجد  ي 

الشةةيمة  طاحونةةة القيسةةيا   طاحونةةة  طاحونةةةمنهةةا  طاحونةةة المحموليةةة  طاحونةةة الشةةبيبة   أثريةةة  مةةاء طاحونةةة 12  منهةةا  القريةةة

خربة قةروة  خربةة المريبةة     ضا ة إل  البرج  طاحونة األعصر  طاحونة إمسل   طاحونة ال ديدة  طاحونة السلطانيا  وريرها  باإل

)أنظةر المريطةة رقة      (2013  البةاذان   قةروي م لةا   )  ومن ال دير ذكره أن جميعا رير ملهلة لالستتالل السياحي وخربة السرب

2) . 

 

 الباذانقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - يةوحدة نظ  المعلوما  ال ترا  المصدر:   

                                                                                                                             السكان 
 

بلةغ   البةاذان قريةة  أن عةدل سةكان     2008بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      448نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر        12154 نسمة من الةذكور  و  12294نسمة  منه   22447

 وحدة. 914
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 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن   38.8كما يلةي     كان 2008لعام  الباذانقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      69% ضةمن الفئةة العمريةة     3.6عاما  و 64 -19% ضمن الفئة العمرية  97.8عاما   19الفئة العمرية أقل من 

 %. 47.7%  ونسبة اإلناث  91.2أي أن نسبة الذكور   109 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
 

 العائالت

 

  عائلةة  لراوشةه   عائلةة   ةارس   عائلة جناجرةعائلة   هسلبابعائلة   ةالحا  من عدة عائال   منها  عائلة الباذانقرية ي سكان يتسل

  .(2013  الباذانقروي )م لا   وايصه وعائلة شنابلهبالطية  عائلة ع  عائلة براهمه

 

 

 الهجرة 

 

بداية انتفاضة األقص   ذمنقد هاجروا  عائلة 19القدس )أريج(  أن هناك  -ةبين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقي

 (. 2013  الباذان)م لا قروي  2000عام 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م موع السةكان   7...منها  %  وقد شكلت نسبة اإلناث 5.6  حوالي 2008عام  الباذانقرية سكان بلتت نسبة األمية لدل 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      95.7% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      91.2% يستطيعون القراءة والكتابةة    41المتعلمين  كان هناك 

  حسةب  البةاذان قريةة  يبةين المسةتول التعليمةي  ةي       1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رق   44.7% انهوا لراسته  الثانوية  و45.2

 .2008ال نا والتحصيل العلمي لعام 
 

 

 4112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) الباذانقرية  سكان: 0جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 939 - 4 1 4 51 52 454 962 972 491 .9 ذكور

 098 4 - 7 - 14 92 412 999 996 491 29 إناث

 1,069 1 1 11 1 185 09 318 501 555 652 119 المجموع

   النتائج النهائية.2008  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة    يوجةد  ةي   2011/2012 ةي العةام الدراسةي     لبةاذان اقريةة   والثانوية  ياألساسية  علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

دول )انظةر ال ة  (2012   نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسةطينية  اميت  إلارتهو  حكوميتين

2.) 

 

 4100/4104المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  عوحسب ن الباذانقرية : توزيع المدارس في 4جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية مدرسة وادي الباذان الثانوية المختلطة

 ممتلطة حكومية الباذان األساسية المختلطةوادي مدرسة 
 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر: 
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)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    41طالبا وطالبة  وعدل المعلمةين   623  وعدل الطالب اةّف 24 الباذان قريةة  ي يبلغ عدل الصفو  الدراسي

طالبةا   19يبلةغ   البةاذان قريةة  (. وت در اإلشارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس          2012  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2012مديرية التربية والتعلي   ) ة  ي كل ةيطالبا وطالب 26وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

يوضةح تو يةع ريةاض األطفةال       3. ال ةدول رقة    خاةةة  ةجه تهالألطفال  تشر  عل  إلار واحدة روضةقرية الباذان كما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية ي 

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 3 3 روضة  الباذان

    2012  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

       الثانويةو ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة الصناعية    إن الطالب يتوجهون إل  مدرسة نابلا 

 .(2013  الباذانقروي م لا ) ك  8ينة نابلا  حيث تبعد عن الت مع حوالي الصناعية  ي مد

 ( منها 2013كما يواجه قطاع التعلي  بعض المشاكل والعقبا  )م لا قروي الباذان 

 .اكتظاظ الطالب  ي المدارس 

  جديدة رر  ةفية حاجة مدارس القرية إل. 

 .ةعوبة المواةال  إل  المدارس 

 قطاع الصحة
 

 عيةالة   لل ةان العمةل الصةحي   تةابع  مركة  ةةحي    مركة  ةةحي حكةومي     صحية  حيث يوجدالمرا ق بعض ال الباذانقرية  تتو ر  ي

   ةةإن المرضةة  يتوجهةةون إلةة   القريةةةو ةةي حةةال عةةدم تةةو ر المةةدما  الصةةحية المطلوبةةة  ةةي   . خاةةةة   وةةةيدليةخاةةةةطبيةةب عةةام 

 .(2013  الباذانقروي م لا  )  ك  8حوالي  القريةعن يبعدان   ناللذا و ي مدينة نابلا أو إل  مستشف  ر يديا  المستشف  الوطني 

 

   أهمها  (2013  الباذان)م لا قروي  من المشاكل والعقبا  بعضا الباذانقرية يواجه قطاع الصحة  ي 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

  بالترض  وهذا ال يفي  ي القريةليوم واحد  ق     حيث يقتصرال  ئيلوام األطباء مشكلة. 

  طوارئ لمدمة السياح خالل  صل الصيي ةحي للوجول مرك  عدم. 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

قةروي  م لةا   ) % مةن القةول العاملةة    90سةتوعب  يحيةث   قطاع ال راعةة  عل  عدة قطاعا   أهمها الباذان قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2013  الباذان

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةسن      2013به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام ميدانيوقد أظهر  نتائج المسح ال

 ما يلي ك  الباذانقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 90قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 20قطاع الموظفين  ويشكل %. 
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 من األيدي العاملة 10كل سوق العمل اإلسرائيلي  ويش %. 

 من األيدي العاملة 10  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 9قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة 9  ويشكل المدما قطاع %. 

 

 الباذانقرية توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 0شكل 

 

 2013  الباذانقروي م لا  المصدر:

 

لبيةع    بقةاال  6 ممبة ان    ()سةوبرماركت   بقةاال  6  الباذانقرية صالية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 6منت هةا   و   5   الخوالن ةارة ...   للصناعا  المهنية )كالحدالة  محال 4 و لتقدي  المدما  الممتلفة  محل 13المضار والفواكه  

 . (2013  الباذانقروي م لا  )ستراحا ()ا منت عا  سياحية

 

وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي القريةة نتي ةة اإلجةراءا             %. 30إلة    البةاذان قريةة  ةةلت نسةبة البطالةة  ةي     وقد و

 (  هي عل  النحو التالي 2013  الباذاناإلسرائيلية )م لا قروي 

  السياحيالقطاع. 

  ال راعيالقطاع. 

 

  املةالقوى الع

% من  39  أن هناك 2008عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 94.6% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  69 % يعملون(. وكان هناك  77السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  عمال المن ل(من المتفررين أل % 39.5الطالب  
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 .4112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) الباذان سكان :2جدول 

 

 

 قطاع الزراعة   

 

نظةةر ا) لونمةةا أراض سةةكنية 318لونة  هةةي أراض قابلةةة لل راعةةة و  8,914لونمةةا  منهةةا  132271حةةوالي  البةةاذانقريةةة تبلةغ مسةةاحة  

 (.3وخريطة رق    9ال دول رق  

 

 ( بالدونم المساحة)  الباذانقرية  في راضياأل استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(8,914) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

ستيكيةبال  

زراعات 

 دائمة

0 141 32465 443 0 62623 171 15 22109 318 132271 

 2014  جأري - وحدة نظ  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

 939 - 301 7 49 16 - 794 550 45 71 621 ذكور

 098 - 088 9 4 12 .19 791 03 42 42 57 إناث

 1,069 - 1,100 5 13 95 568 259 251 62 50 528 المجموع

   النتائج النهائية.2008 -  التعدال العام للسكان والمساكن2005اء الفلسطيني  ال ها  المرك ي لإلحص المصدر:
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 الباذانقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 الكوسا والسبانخ والملوخيةة  تعتبر. والباذانقرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 6رق   ال دول

)مديريةة    م روعةة بالمضةروا  الممتلفةة    لون  من البيةو  البالسةتيكية   8 الباذانكما  يوجد  ي قرية  لقرية.أكثر األنواع  راعة  ي ا

 .(2010 راعة نابلا  

 

)المساحة بالدونم( الباذانبالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في قرية 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

110 21 0 0 0 0 7 0 48 0 99 21 
 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

لونة    9حيةث يوجةد حةوالي      لعنب ا ب راعة الباذانوتشتهر  الباذان.قرية   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 8ال دول رق  

 . العنبم روعة بسش ار 

 

 )المساحة بالدونم( الباذان قريةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر
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المسح الميةداني   اعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن ي المساحا  ال ر االختال  يرجع

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

وحسةةةاب  ت  ئةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  ور ةةةض الحيةةةا ا  ال راعيةةةة  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة    ح ةةة  محةةةدلأ

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

وهةذا   المحتلةة األراضةي الفلسةطينية     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  وم ة أة )ال راعةا    ملكيةا  ةةتيرة    اكتشي وجول نسةبة عاليةة مةن   

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل المواشةي   يقومةون بتربيةة    البةاذان قريةة   سةكان  % مةن 9 بين المسةح الميةداني أن  أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.7انظر ال دول رق  ()2013  الباذان)م لا قروي وريرها

 

 الباذانقرية  في الحيوانية روةالث: 8 جدول

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

59 22000 902000 0 0 0 0 439 590 13 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 .(5)انظر ال دول رق  (2013  الباذانقروي م لا  ) ك  طرق  راعية 49   يوجد حوالي القرية ية  يأما من حيث الطرق ال راع

 

 وأطوالها الباذانقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين: 9 جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 19 ةالحة لسير المركبا 

 20 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 10 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2013 الباذانقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2013  الباذانقروي م لا  )والعقبا   المشاكل بعض الباذانقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

  التلوث الناج  عن المياه العالمة القالمة من مدينة نابلا.مشكلة 

 راعي.قلة الدع  والتمويل للقطاع ال  

  ةاالقتصالي دول العدم. 

 دخال  االنتاج ال راعي.ارتفاع اسعار م 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيا الو محليةاللسسا  مال يوجد  ي قرية الباذان أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال

   (  منها2013قروي الباذان  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  وتقةدي  كا ةة   لقريةة  ااالهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل    م 2003عام  تسسا : الباذانمجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانها

 نةدوا  عمةل  بةدع  المةرأة مةن خةالل     تهةت     العمةل ة مةن قبةل و ار    م 2009عةام   تتسسسة  :جمعية نساء الباذان الخيرية  

 يي الصحي ولورا  التعلي  المساند.التثقممتلفة  ي م ال 
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  االهتمام بالشباب وتدريبه   بهد   و ارة الشباب والرياضة  من قبل   م 2010عام  تسسا : نادي ابداع الباذان الثقافي

 .الرياضيةوتقدي  المدما  له  وتحسين مهاراته  

 مةن قبةل و ارة الداخليةة  تهةد  إلة  تنشةي  السةياحة  ةي القريةة ومتابعةة             م 2002تسسسةت عةام    ة تنشيط السيياحة:  لجن

  االمور السياحية  يها.

  :مةة ارعين  تعمةةل علةة  مسةةاعدة المةة ارعين    مةةن ال  مةةن قبةةل م موعةةة  م2004تسسسةةت عةةام  جمعييية البيياذان الزراعييية

 . له  وتقدي  مساعدا  عينية وارشاله 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الرئيا للكهربةاء  ةي    القطرية االسرائيليةشركة التعتبر  .م 1587 شبكة كهرباء عامة منذ عام الباذانقرية يوجد  ي 

 تتمثل  ةي  ي م ال الكهرباء   المشاكلبعض  يواجه الت مع و .% 100ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

شةبكة هةاتي  تعمةل مةن      قريةة ال كما يتةو ر  ةي  . عدم تتطية جميع المناطق السكنية  ي القرية بالكهرباء   وانقطاعها  ي بعض االحيان

 .(2013 الباذانقروي )م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي 29  وتقريبا القريةخالل مقس  آلي لاخل 

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةةال   ةي   سيارة خاةة.  60باإلضا ة إل     نقل المواطنينتأجرة   اسيار 8 الباذانقرية يوجد  ي 

ومةن العوائةق التةي تواجةه الركةاب  عةدم تةو ر خة  مواةةال             مدينة طوبةاس وقراهةا.  القرية   إن سكان القرية يستمدمون خ  نقل 

كة  مةن الطةرق     8 لقريةة  يوجةد  ةي ا    لقريةة  اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ةي   قرية  حيث أنه مشترك مع قرية طلو ة. بال رئيسي خاص

 .(10 دول رق  ال)أنظر (2013 الباذانقروي )م لا  من الطرق الفرعيةك   14الرئيسة و

 

 

 الباذانقرية  في الطرق حالة: 01 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3.9 10

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 3.9 -

 طرق رير معبدة. .3 - 4

 2013   الباذانقروي م لا المصدر: 

 

  وتصل نسبة الوحدا  السةكنية الموةةولة   م1587بالمياه عبر شبكة المياه العامة منذ عام  الباذانتقوم بلدية نابلا بت ويد سكان قرية 

 .(2012   الباذان% )م لا قروي 100بشبكة المياه العامة إل  

 

(  وبالتةالي يبلةغ   2012   البةاذان متر مكعب/ السنة )م لةا قةروي     742000حوالي  2011وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

البةاذان ال يسةتهلك هةذه    قريةة  ل  أن المةواطن  ةي   وهنا ت در اإلشارة إلترا/ اليوم.  53حوالي الباذان  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهةذه تمثةل الفاقةد    2012   البةاذان %)م لةا قةروي   18الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقةد إلة    

فةرل مةن الميةاه  ةي قريةة      وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهالك ال      عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل     
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ويعتبر هذا المعدل أقةل بكثيةر بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةرح مةن قبةل           (.2012   الباذانلترا  ي اليوم )م لا قروي  88الباذان 

ي قريةة البةاذان سةبعة ينةابيع تسةتمدم مياههةا لةر       لتةر للفةرل  ةي اليةوم.  كمةا يوجةد  ةي         100منظمة الصةحة العالميةة والةذي يصةل إلة       

يبين معدل الضخ من هذه الينةابيع. كمةا يوجةد  ةي      11 رق   دولالش ار الحمضيا   أو األراضي ال راعية الم روعة بالمضراوا 

متر مكعب )م لا قروي  200متر مكعب و  100بئر من لي ل مع مياه األمطار باإلضا ة إل  خ انين للمياه العامة بسعة  20القرية 

 (. 2012   الباذانشيكل /متر مكعب )م لا قروي  4المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة   (. ويبلغ سعر2012   الباذان

 : الينابيع في قرية الباذان00جدول ال

معدل الضخ  اسم النبع 

اليومي )متر 

 مكعب/ساعة(

مساحة  الملكية

األراضي 

المزروعة عليه 

 )دونم(

أنواع 

 المزروعات

 نظام الري

خضييييييييييييييراوات  011 عامة 022 عين اسدرة 0

واشييييييييييييييييييييجار 

 الحمضيات

الييييري بييييالتنقيط 

والقنييييييييييييييييييوات 

 المفتوحة

 011 عامة 52 عين حمد 4

 51 عامة 39.6 عين البيضة 3

 511 عامة 052.8 عين قديرة 2

 211 عامة 064 عين التبان 5

 51 عامة 45.4 عين الجسر 6

 51 عامة 40.6 عين السبيان 2

 

 

 الصرف الصحي

 

 ي قرية الباذان شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من الميةاه العالمةة )م لةا قةروي     ال يتو ر 

متةرا   193واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ة يوميةًا بحةوالي    (.2012   الباذان

لي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمةة بحةوالي   أ 96مكعبا  والتي تعالل 

لترا  ةي اليةوم. ومةن ال ةدير بالةذكر أن الميةاه العالمةة التةي يةت  ت ميعهةا  ةي الحفةر االمتصاةةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج                   94

طق المفتوحة أو  ي األولية الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال         النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي المنا

)قسة   يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عند مواقع التملص منها  مما يشكل خطرًا عل  البيئةة والصةحة العامةة    

 (.2013   أريج –أبحاث المياه والبيئة 

 

 لبةالنفايات الص

 

يعتبر م لا المدما  المشةترك للنفايةا  الصةلبة لمنطقةة طوبةاس ال هةة الرسةمية المسةلولة عةن إلارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن              

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

شيكل/للبيت  ي الشهر. وبالرر  من عملية  13.9رض رسوم شهرية عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها مكلفة  ت   

)م لةا   % مةن هةذه الرسةوم   10جباية هذه الرسوم  إال أنها تعتبر رير كا ية إللارة جيدة للنفايا  الصلبة حيث ال يةت  تحصةيل سةول    

 (.2012   الباذانقروي 

                                                                                                                                                                                                                                                      

باذان من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال         ينتفع معظ  سكان قرية ال

القرية  ليت  بعد ذلك جمعهةا مةن    أحياءحاوية مو عة عل   20الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

كةة  عةةن  30  ونقلهةةا بواسةةطة سةةيارة النفايةةا  إلةة  مكةب  هةةرة الفن ةةان والةةذي يبعةةد  سةبوع مةةرتين  ةةي األقبةل م لةةا المةةدما  بواقةةع  

 (.2012   الباذانالت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية )م لا قروي 
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كتة   وبالتةالي تقةدر     0.8ذان أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةاج الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة البةا         

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 639طن   أي بمعدل  1.8كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية
 

معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن       كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن        الباذان تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 شح مياه الري  ي  صل الصيي وذلك بسبب انقطاع ضخ المياه من قبل بلدية نابلا للقرية. 

 تلوث مياه الينابيع  ي القرية بسبب المياه العالمة المتد قة من بلدية نابلا  ي المنطقة.  

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض المواطنين 

لية الال مة لنضحها  بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العا

األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية ةحية وانتشار  ةيتسبب بمكار

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

ن  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطي

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

خذ بعين االعتبار األضرار البيئية االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األ

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

كمةا ان قريةةة البةةاذان تعةةاني مةةن مشةكلة تةةد ق الميةةاه العالمةةة القالمةةة مةن مدينةةة نةةابلا علةة  أراضةةي القريةة والتةةي تسةةبب تةةدمير لتلةةك      

 (.2012باذان   ال  تلويث ينابيع المياه الموجولة  ي قرية الباذان )م لا قروي ال باإلضا ةاألراضي 

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةا  الصةلبة بعمليةة جمةع      إللارةلارة النفايا  الصةلبة  حيةث يقةوم الم لةا المشةترك      إمن مشاكل  ي م ال  ال تعاني قرية الباذان

يةا  الصةحي الةرئيا    النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفا       

 الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

الوطنيةةة طة بةين السةل    1559بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% مةن  30لونمةا )  32582حيث تة  تصةنيي مةا مسةاحته       (ت  تقسي  أراضي قرية الباذان إل  مناطق )أ( و )ب  الفلسطينية و إسرائيل

 يما ت  تصنيي ما مسةاحته   تمضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة )أمنيا و إلاريا( و هي المناطق التي  (أ )مساحة القرية الكلية( كمناطق

وهةي المنةاطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق            ( ب ) % من مساحة القرية الكلية( كمنةاطق 80ا )لونم 52305
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السلطة الوطنية الفلسةطينية و تبقة  إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة  االمةور األمنيةة  ومةن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة                

 (.12 دول رق  ( ) انظر الب)نفة الباذان يتمرك ون  ي المناطق المص

 

 0995: تصنيف األراضي في قرية الباذان اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول 

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 31 3924 مناطق أ

 21 9319 مناطق ب

 1 1 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 011 03,480 المساحة الكلية

 4102 ، أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 قرية الباذان وممارسات االحتالل االسرائيلي

 

سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة البةةاذان  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة  إوطنا  ومعسةةكرا  بةةالرر  مةةن عةةدم وجةةول مسةةت

سةرائيلية ليسةت بعيةدة    والمعسةكرا  والحةواج  العسةكرية اإل   حةتالل االسةرائيلي   المسةتوطنا     الفلسطينية لة  تسةل  مةن ممارسةا  اال    

ك  جنوب قريةة   1.9عنها  حيث تبعد مستوطنة  ألون موريه  المقامة عل  أراضي قريتي لير الحطب وع موط الم اورتين حوالي 

قةة البةاذان مصةدرا لالنتهاكةا  واالعتةداءا  علة  القةرل        س جبل يطةل علة  منط  أوالتي تعتلي ر الباذان  حيث شكلت هذه المستوطنة

شة ار  ةي المنطقةة     بيئةة والتةي تضةر بالم روعةا  واأل    الم اورة سواء من خالل المستوطنين أو من خةالل ميةاه الم ةاري الملوثةة لل    

 يد من نسبة التلوث  ي ميةاه  وتعليب الموال التذائية وةبارة القماش  والذي بدوره ي لأللمنيومخصوةا وأن المستوطنة  يها مصانع 

 الم اري التي تداه  القرل الم اورة.

 2000أما بالنسبة للحواج  العسكرية اإلسرائيلية  قد عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانيةة عةام   

بلا  حيث تعتبر الباذان البوابة الشمالية الشرقية لمدينةة  عل  إقامة حاج  عسكري رير لائ  عل  الشارع الراب  بين الباذان ومدينة نا

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسةطينيين  ةي   أ نابلا وتربطها مع منطقة األروار وكذلك مع مدينتي طوباس وجنين  وقد كان لهذا الحاج 

نيين كمةا وعمةل علة  إعاقةة حريةة التنقةل       سةرائيلية بحةق الفلسةطي   ن مسرحًا لكثير مةن االنتهاكةا  اإل   ترة االنتفاضة وما بعدها حيث كا

 بإ الةة ومنع التواةل بين نابلا ومدن وقرل شمال الضفة مما كبد الفلسطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة. الحقةًا قامةت قةوا  االحةتالل        

 هذا الحاج  من منطقة الباذان.

طويلةة متلةق أمةام المةواطنين الفلسةطينيين ويمنةع        الدائ  والةذي كةان لسةنوا     ءكما وتسثر  منطقة الباذان بشكل عام من حاج  الحمرا

التواةل ال ترا ي بين منطقة األروار والمحا ظا  الشمالية وخصوةا محا ظتي نابلا وطوباس  وكان هذا الحةاج  أيضةا مسةرحا    

مةلخرا قامةت قةوا     مهما لكثير من االنتهاكا  االسرائيلية بحق الفلسةطينيين خصوةةا  ةي  تةرة االنتفاضةة والسةنوا  التةي تبعتهةا  و        

 االحتالل بتمفيي قبضتها عل  هذا الحاج  حيث تسمح حاليا للمواطنين بالتنقل من خالله.
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 الباذان قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13 دول )انظر ال ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  الباذانقروي م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل الباذانقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 03جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 البنك اإلسالمي والصندوق العربي 2005 بنية تحتية ك   9مشروع تعبيد طرق لاخلية 

 CHF 2010 بنية تحتية مشروع إنشاء جدران استناليه وأرةفة

 الحكومة اليابانية 2010 مياه ك   3روع تركيب مضمة وخ  ناقل بطول مش

 ملسسة كير 2010 مياه مشروع إنشاء خ ان مياه ومحطة كلورة

 2013  قروي الباذانم لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

تنفيةةذ عةةدة مشةاريع خةةالل األعةةوام  وسةةكانه  إلة   ملسسةةا  الم تمةع المةةدني  ةةي القريةة     وبالتعةةاون مةع   يتطلةع م لةةا قةروي البةةاذان  

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقدها  ةي القريةة  تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب القالمة  حيث ت  

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

 

 .نشاء شبكة ةر  ةحي  ي القريةالحاجة إل  إ -1

 .تو ير مرك  طبي شامل عل  مدار الساعةالحاجة إل   -2

 .ك  3.9تسهيل شارع المنت ها  بطول الحاجة إل   -3

 .نشاء مدرسة ثانوية جديدة للبنا الحاجة إل  إ -4

 .تنظي  القطاع السياحيالحاجة إل   -9

 .تو ير مقرا  للملسسا الحاجة إل   -6

 .عالة تسهيل القنوا  والسيولالحاجة إل  إ -8

 .تمويل مشروع لتعبئة المياه المعدنية لدع  الملسسا الحاجة إل   -7

 

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   ريةقلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي البنية التحتية  لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 الباذانقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 02جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  18.9^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  3   * ياه القديمة لتتطية مناطق جديدةتوسيع شبكة الم 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 ينابيع 6   * ترمي / إعالة تسهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر  مكعب 900  *  بناء خ ان مياه 6

 ك  19   * تركيب شبكة ةر  ةحي 8

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 7

 حاوية     70 حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 5

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1
توسيع المرك  الصحي 

 الموجول

  *   إعالة تسهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةلا  شراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيا 3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة اإلناث الثانوية توسعة   * بناء مدارس جديدة 1

 * إعالة تسهيل مدارس موجولة 2
 ي كال  وحدا  ةحيةإنشاء   

 المدرستين

 جميع المدارس   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  190   * استصالح أراض  راعية 1

  *   شاء آبار جمع مياهإن 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 100   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعالة تسهيل بيو  بالستيكية 8

    *  لحهبذور  7

    * نباتا  وموال  راعية 5

 احتياجات أخرى

    * لي الشباببناء مقر لنا 1

    * بناء مقر لل معية النسوية 2

    * بناء مكتبة عامة للقرية 3

 .طرق  راعية  ك 10لاخلية و ك  طرق 4ك  طرق رئيسية  3.9^      

  2013  الباذان قرويم لا المصدر:      
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 :لمراجعا
 

 

 ( التعدال العام للسكان والم2005ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2008ساكن والمنشآ  

  2013قروي الباذان  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  – 2012األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

    2011)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -بيةةة والتعلةةي    بيانةةا  مديريةةة التر(2012)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -(. نابلا2012

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2010بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) (2010-2005نابلا) .لسطين -نابلا  

 

 


