
 ماضينرعرب الدليل قرية 

    
                                                                إعداد                                                           

   
 

                          
 

  
  

  القدس-معهد األبحاث التطبيقية
   َأريج
 
 

 بتمويل من 

                           
هارابرنامج أز                                                  التعاون االسباني   

  
2009  
  
  
  
  



                      محافظة الخليل                               ة                                                                                     دراسة التجمعات السكاني

 1

  
 شكر وعرفان

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

  .  (AZAHAR)ن خالل برنامج أزاهارلتمويلها هذا المشروع م) AECID(التنمية 
  

دمات   الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم
ساعدة          ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج شترآة، واللج الم

  . البياناتوتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع 
  

ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال
    الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

سكانية                  ل    هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال جاءت  .  في محافظة الخلي
ق األوضاع      ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب سل
ذ        المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي

ار           "مشروع   امج ازاه ة         " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برن د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  ج(الق ة  )أري ل التنمي ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م باني )AECID(، والمم ار االس امج ازاه ، وبرن

)AZAHAR.(  
  

ل وتو       ر                    يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ثي
ار،                     امج أزاه ى برن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة عل

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ضا إل شروع أي ة،  ويهدف الم صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي
تراتيجيات  . والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخليل           إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى            وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع ا        ز عل لسياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .القطاع الزراعي

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

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  عرب الرماضيندليل قرية 
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
  

د حي. مدينة الخليلمن  يغربال جنوبإلى القع ت في محافظة الخليل، والظاهريةإحدى قرى منطقة ، هي عرب الرماضينقرية 
أراضي و مدينة الخليل، ومن الشمال بلدة الظاهرية،وبئر السبع واصل بين قرية عرب الرماضين من الشرق الشارع الرئيس ال

  ). 1  رقمخريطةانظر (. )الخط األخضر (1949خط الهدنة لعام ومن الغرب والجنوب  ، دورا
  

   عرب الرماضين قريةموقع وحدود: 1خريطة 

 
 

ع    565تقع قرية عرب الرماضين بالقرب من صحراء النقب، وعلى ارتفاع يبلغ            مترا فوق سطح البحر، أما عرب الفريجات فتق
ة                    470على ارتفاع    سنوي لهطول األمطار في القري دل ال غ المع سنوي         336 مترا فوق سطح البحر، ويبل دل ال م، ويصل المع  مل

  .)أريج_ وحدة المعلومات الجغرافية(%. 59.3 درجة مئوية، ومعدل الرطوبة النسبية  19 إلى لدرجات الحرارة
  

ل    1997 القرية منذ العام تدارصنفت قرية الرماضين بأنها منطقة ريفية، و      آما وقد    ه من قب وزارة  من قبل مجلس قروي تم تعيين
ة      ويوجد ف    ، أعضاء  9المجلس من   يتكون  و.  الفلسطيني  المحلي الحكم وم مجلس عرب الرماضين         .موظفين ي المجلس أربع  ويق

ة عرب الفريجات       أيضا   بتقديم خدماته  ى قري ة       عرب الفريجات       حيث أن   ،إل ا لقري ع إداري وم المجلس   و. عرب الرماضين  تتب يق
ة    ، الطرق وإصالح تعبيد   ، مثل الكهرباء والماء   ،تقديم خدمات البنية التحتية للسكان    بالقروي   اء       ،الخدمات التعليمي شمل بن  والتي ت
   .الخدمات االجتماعية واإلنسانيةتقديم باإلضافة إلى  ، المدارسوإصالح
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   يةتاريخنبذة 
ان  .  باحتالل فلسطين  إسرائيل، عندما قامت    1948 عام   إلىيعود تاريخ قرية عرب الرماضين       ة جزء    سكان    فقد آ دو     االقري  من ب

د النكب    بئر السبع الذين عاشوا في صحراء النقب           ام    ة واحتالل إسرائيل ألراضيهم     ، وبع ا ع رهم منه اتهم وتهجي  ،1948  وممتلك
ة    .فاختاروا منطقة الظاهرية   ،األصلية أراضيهم مناطق جديدة قريبة من      إلى الهجرة   إلىعرب الرماضين   اضطر    وسميت المنطق

  .بدو النقب من هم فأصل جميع سكان القرية، "رمضان"نسبة إلى جدهم األول " عرب الرماضين"التي سكنوا فيها 
  

  عرب الرماضين ة من قريةصور

 

  

  األماآن الدينية واألثرية
ة    ساجد، هي  3يوجد في القري رابطين      :  م اجرين، ومسجد الم وار، مسجد المه اآن       . مسجد األن د من األم ى وجود العدي إضافة إل

  ).2انظر خريطة رقم (. دير الفادي، دير الهوى، وآنيسة عسيلة: ومنهااألثرية والتاريخية في القرية تشمل،
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  المواقع الرئيسة في قرية عرب الرماضين: 2خريطة 

 

  السكان
ام  ذي جرى ع سطيني ال سكان الفل داد ال ين تع دد سكان 2007ب ة عرب الرماضين، أن ع غ قري سمة 3,853 بل نهم ن  3,281، م

م جدولالانظر  ( يسكنون عرب الفريجات     اشخص 572 و ،الرماضينقرية   يسكنون   اشخص غ عدد األسر   و). 1  رق  ،أسرة  572 بل
   . أفراد7وبلغ متوسط حجم األسرة ، ة وحد665وعدد الوحدات السكنية 

  
   والجنس،عرب الرماضين حسب التجمعقرية عدد سكان : 1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع

  3,281 1,656 1,625 الرماضين
 572 312 260  الفريجات
  3,853 1,968 1,885  المجموع

  .النتائج النهائية 2007-لسكان والمساآن التعداد العام ل2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  
 

  الفئات العمرية والجنس
  

لجنس حيث ان   تصنيف سكان عرب الرماضين حسب الفئات العمرية وا2007أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساآن عام   
ر، و            % 46.2 ة         % 48.6من السكان هم دون سن الخامسة عشر من العم ة العمري م في الفئ ط ضمن    % 2.6 سنة و     64-15ه فق

  .  سنه فاآبر65الفئة العمرية 
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  العائالت
ة، ، الرغمات، السواعد والمليحات، الفريجات،الشعور، ةالزغارن: منها عائالت،عدد من ال  في قرية عرب الرماضينيوجد

    .المسامرة و،ةغاغمدال

  التعليم قطاع 
  

ام        ين ع رب الرماض ة ع كان قري دى س ة ل سبة األمي ت ن والي 2007بلغ اث  %14.2 أن، ح سبة اإلن كلت ن د ش  ، %75.9 ، وق
ة% 18.5 راءة والكتاب ستطيعون الق ة% 23.6و ،ي تهم االبتدائي وا دراس تهم % 26.6 و،انه وا دراس ةانه ن % 12.9، واإلعدادي م

  ).2انظر الجدول رقم  (.)دبلوم فأعلى(انهوا تعليمهم العالي % 4.3 و،نهوا دراستهم الثانويةالسكان ا
  

 حسب الجنس والحالة التعليمية )  سنوات فأآثر10( عرب الرماضينقرية سكان : 2جدول 
يعرف القراءة  أمي  الجنس

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة
دبلوم   بكالوريوس  متوسط

  المجموع  ةدآتورايرماجست  عالي

 1195 0 3 0 31  41 152 376  305 203 84  ذآور
 1258 0 0  0 20 10  164 276 274 250 264  إناث

  2453 0 3 0 51  51 316  652 579 453 348  المجموع
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 .معلومات تشمل عرب الرماضين وعرب الفريجاتال
  

ة  مدرسة   حكومية، واألخرى    مدرسة(  عرب الرماضين     قرية ن في امنها مدرست ،  قرية عرب الرماضين   في رسامد 3يوجد   تابع
ا   و.  في عرب الفريجات    حكومية  ومدرسة ،) الغوث الدولية  لوآالة دارس مختلطة   جميعه ة    (م ة    ،مدرستان ابتدائي  .) ومدرسة ثانوي

  ). 3 رقم جدولانظر ال(
  

 عرب الرماضين حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  قرية المدارس في : 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
   الدوليةوآالة الغوث  مختلطة   أساسي  الرماضين األساسية المختلطة مدرسة   1
 حكومية مختلطة ثانوي  طةالمختلالرماضين الثانوية مدرسة  2
 حكومية مختلطة أساسي المختلطة األساسية عرب الفريجاتمدرسة  3

   2007 أريج،: المصدر
 

غ   2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي           ة بل  51، أن عدد الصفوف الدراسية في القري
  ).2، وخريطة رقم 4انظر الجدول رقم ( معلما ومعلمة 41دد المعلمين طالبا وطالبة، وع 725 صفا، وعدد الطالب

  
 )2007-2006 (قرية عرب الرماضينعدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في : 4 جدول

  المجموع   الدوليةغوثالوآالة   حكومية العدد 
 3 1 2  المدارس
 41 24 17  الصفوف
 51 29 22  المعلمين

  مختلطة

 725 420 305  الطالب
  .2007 -قاعدة بيانات أريج: المصدر

  
  .  يشرف عليها القطاع الخاصو، طفال 90تضم  وهي روضة البادية، ،في قرية عرب الرماضين روضة أطفال واحدةيوجد 

  :، منهاقطاع التعليم في الرماضين من عدة مشاآليعاني 
 .بعد المدارس عن المناطق السكنية •
 .صعوبة المواصالت •
  . دائمة على مدخل القريةإسرائيلية طة تفتيشوجود نق •
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   ةالصحقطاع 
ام عيادة: منهاصحية، عدد من المرافق ال  في قرية عرب الرماضين   يوجد ادات صحية  3، )خاصة (  طبيب ع ة   ، عي  ومرآز أموم

ين                     ،وطفولة شكل خاص لالجئ دم خدماتها الصحية ب انظر الجدول   ( ومختبر طبي تابعة لوآالة الغوث وتشغيل الالجئين والتي تق
   ).2 وخريطة رقم ،5 رقم

   
   حسب السلطة المشرفة،عدد المؤسسات الصحية في قرية عرب الرماضين: 5جدول       

 )غوثالوآالة  (أهلية  خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة 
 - - 1 - عيادة طبيب عام

 1 1 - 1  عيادة صحية
 1 -  - -  مختبر طبي

 1 - - -  مرآز أمومة وطفولة
  3 1 1 1  المجموع

  .2007 -قاعدة بيانات أريج:              المصدر
  

شكل              رغ ب ورغم وجود هذه المرافق الصحية، إال أن القرية ال تزال تعاني من قلة العناية الصحية األولية، وعدم وجود طبيب متف
  .  آامل في القرية، وعدم وجود سيارة إسعاف

  األنشطة االقتصادية
  :ما يليآوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في القرية، 

 .من األيدي العاملة% 59 ويشكلقطاع التجارة،  •
 .من األيدي العاملة% 20  ويشكلقطاع الزراعة، •
 .من األيدي العاملة% 20 ويشكلسوق العمل اإلسرائيلي،  •
 .من األيدي العاملة% 1 ويشكلقطاع الموظفين،  •

  
 ينتوزيع النشاط االقتصادي في عرب الرماض: 1شكل   

سوق العمل  
اإلسرائيلي,   %20 

قطاع التجارة ,   
59%

قطاع الزراعة ,   
20%

قطاع الوظائف ,   
1%

  
  .  بقاالت، ومحل للخدمات العامة6يوجد في قرية عرب الرماضين 

  
  : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية عرب الرماضين نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  .بقون في إسرائيلالعاملون السا -1
 .صغار المزارعين -2
 .ربات البيوت واألطفال -3
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 .  أفراد فأآثر6المعيلون ألسر تتكون من  -4
  .صغار التجار -5

  القوى العاملة 
صاديا  آانوا شخصا581، أن هناك 2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام       نهم   ( نشيطين اقت ون % 66م  )يعمل

نهم   (غير نشيطين اقتصاديا    آانوا   شخصا   776,1، و في القرية  زل،        % 33من الطالب، و    % 54.3م ال المن رغين ألعم من المتف
  .)غير قادرين على العمل% 12.7و
  

 2007-حسب الجنس، والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( عرب الرماضين قرية سكان : 6جدول 
 المجموع غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )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

غير   المجموع أخرى
   مبين

 1,195 49 604  24 21 89  2 458 542  86 91 365  ذآور
 1,258 47 1,172 17  14 62 582 497 39 13 8 18  إناث

  2,453 96 1,776 41  35 151 584 965 581 99  99 383  المجموع
  .، النتائج النهائية2007-آن 62التعداد العام للسكان والمسا. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 151 المعلومات تشمل عرب الرماضين وعرب الفريجات

  

  قطاع الزراعة
غ  ساحةتبل ة ع أراضي م ا 7,750رب الرماضين قري ا، منه ة، و 5,500 دونم ة للزراع م أراض قابل م 1,100 دون  أراض دون
  ). 3، وخريطة رقم 7انظر الجدول رقم . (ةسكني

  
  استعماالت األراضي والغطاء النباتي في قرية عرب الرماضين: 7جدول 

األراضي القابلة   المساحة  التجمع
  للزراعة

األراضي 
المناطق   السكنيةمساحة األراضي   المزروعة

  المفتوحة
 500 800 2,000 2,200 3,500  عرب الرماضين
 650 300 3,000 3,300 4,250 عرب الفريجات

 1,150 1,100 5,000 5,500 7,750  المجموع
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
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  ري، في قرية عرب الرماضيناستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنص: 3خريطة 

  
  
ار، و    اه األمط ى مي يس عل شكل رئ ة ب ي القري ة ف د الزراع م تعتم دول رق ة   8ج ضروات البعلي ن الخ ة م واع المختلف ين األن ، يب

واع زراعة،             حيث   . والمروية المكشوفة في قرية عرب الرماضين       ر األن ة أآث ة البعلي ر الخضروات الثمري ساحتها     تعتب در م  وتق
  ).8انظر الجدول رقم . ( دونما، وتعتبر البندورة، والكوسا، والفقوس، أآثر األنواع زراعة في المنطقة48بحوالي 

 
  )المساحة بالدونم(مساحة الخضروات البعلية والمروية، في قرية عرب الرماضين   :8جدول 

 التجمع  المجموع  ضراءالبقوليات الخ  الخضروات الورقية  الخضروات الثمرية

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
  11  34 1 4 10 0 0 30 عرب الرماضين
  0  18 0 0 0 0 0 18 عرب الفريجات

  11  52  1  4  10  0  0  48 المجموع
  

ة عرب الرماضين، فيوجد           ون، باإلضافة      208أما بالنسبة لألشجار المثمرة في قري ى  دونمات  مزروعة بأشجار الزيت  165 إل
  ).9انظر الجدول رقم (الجوزيات اللوزيات ودونما مزروعة بأشجار 

  
  ) المساحة بالدونم(في قرية عرب الرماضين مثمرة مساحة األشجار ال: 9جدول 
  مجموع ال  مساحة الفواآه األخرى  الجوزيات  اللوزيات الزيتون التجمع

  مروي بعلي  مروي بعلي  مروي بعلي  مروي بعلي  مروي بعلي 
  0 336  0 6 0 150  0 0 0 180 الرماضينعرب 

  0 43  0 0  0  0  150 0 28  عرب الفريجات
  0 379  0 6  0  150  150 0 208  المجموع
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م  دول رق ة 10ج ة بالمحاصيل الحقلي ساحة األراضي المزروع ين م ة عرب الرماضين ةي والعلف، يب ي قري وبو.  ف ر الحب   تعتب
ى  إضافة .  دونما3,420حوالي بالحبوب ة، حيث بلغت المساحة المزروعة  أآثر المحاصيل زراع  من  وخاصة القمح والشعير،      إل

  .والبقيا والمحاصيل العلفية مثل الكرسنة،  محاصيل البقوليات الجافة ومنها العدس والحمصزراعة مساحات من
  

  )المساحة بالدونم(مساحة المحاصيل الحقلية والعلفية،  في قرية عرب الرماضين : 10جدول 
البقوليات  األبصال الحبوب

 الجافة
المحاصيل 
  العلفية

المحاصيل 
  المنبهة

 التجمع  المجموع

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
 0 1,779 0 10 0 200 0 153 0 6 0 1,410 عرب الرماضين
  0  2,777  0  10  0  500 0  253  0  4  0 2,010 غرب الفريجات

  0  4,556  0  20  0  700 0  406  0  10  0 3,420 المجموع
  . مروي: ي،  مبعل: ب
  

ة     يقومون ب  عرب الرماضين    قرية  من سكان   % 80حوالي  وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية فان       روة الحيواني ة الث ل    تربي ام  ، مث األغن
      ). 11انظر الجدول رقم . (نحل الدجاج، والبقر، الوالماعز،

 
الثروة الحيوانية في قرية عرب الرماضين  : 11جدول 

 التجمع *أبقار  أغنام ماعز  حمير بغال  حمدجاج ال  خاليا نخل
 عرب الرماضين  24 3,200 2,000  25 5 45,000  4

  عرب الفريجات  0 3,200 2,000  10 0 30,000  0

  المجموع  24 6,400 4,000  30 5 75,000  4

  تشمل األبقار والعجول والعجالت والثيران* 
 

اني       اع الزراعة قطإضافة إلى المعاناة من اإلجراءات اإلسرائيلية، فان         ة يع ا      من  في القري رة، منه شاآل آثي ال   : م   نقص رأس الم
   .الزراعيةقلة المعدات ، شح األمطار وقلة مصادر المياه، الالزم لالستثمار
  .    غير ممهدة، وهي مناسبة لسير التراآتورات واآلالت الزراعيةإال أنها ، من الطرق الزراعية آم 2حوالي يوجد في القرية 

  والخدمات ت المؤسسا
  :يةال التتامؤسسال قرية الرماضينيوجد في 
 .1997تأسس عام : المجلس القروي •
 . 1990تأسس عام : نادي شباب الرماضين •
 .1998تأسست عام : جمعية المعاقين •

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .بكةشالبوصولة من البيوت م% 50حوالي ، ويوجد في القرية شبكة اتصاالت :االتصاالت •
 
ا وبشبكة المياه،  موصولةغير  قرية الرماضين    :المياه • ذي  ،تعتمد القرية بشكل رئيس على خزان المياه الموجود فيه  وال

اه اإلسرائيلية           ،  3م 50تبلغ سعته    ذ   ) ميكروت (والذي يتم تغذيته من قبل شبكة المي اه      . 1998من ون المي ويجلب المواطن
ار الجمع   آتنكات المياه و  تبر  تعو.  المنازل بواسطة تنكات المياه    إلى ا ال  ه ،ب اه لل انمصدر م ة    مي  ويواجه قطاع     .في القري
 : نهام ،المشاآلمن ر يكث ال في القريةالمياه

 .مياهعدم وجود شبكة  -
  شح األمطار في المنطقة -
  .ارتفاع أسعار مياه التنكات -
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اء • ام  :الكهرب ي ع م 2006ف اءوصل ت شبكة الكهرب ة الرماضين ب تم و.  قري رآة د ايتزوي ل ش ن قب اء م ة بالكهرب لقري
ة م       % 90  حوالي .اإلسرائيليةالكهرباء القطرية    اء   وصولة   من الوحدات السكنية في القري شبكة الكهرب اني   . ب ة  وتع خدم

 : منها،الكهرباء في القرية من عدة مشاآل
ع احتياجات    بحيث يصعب على الشبكة تلبية ،ةع واس في القرية على مساحة الجديدة انتشار البيوت السكنية  .1 جمي

 .المساآن
 . المستحقة عليهمعدم دفع المواطنين للفواتير، وذلك للشرآة الكهرباء تراآم الديون .2
 

صحي  • صرف ال ة   :ال ي القري د ف حي   ال يوج رف ص بكة ص ر       .  ش الل الحف ن خ ة م اه العادم ن المي تخلص م تم ال وي
 .االمتصاصية

 
صلبة   االنفظام جمع     ن قرية عرب الرماضين  يوجد في   ال   :جمع النفايات الصلبة   • ات ال سكان من   ،  ي تخلص ال ات  وي  النفاي

ة حوالي   إنتاجها سنويا في    قدر حجم النفايات التي يتم      يو .عن طريق حرقها في األماآن المفتوحة      ا  ا طن 698القري ، منه
 .  في قرية عرب الفريجاتا طن85و، الرماضينعرب  في قرية ا طن613

 
 :خدمة المواصالت •

اني الرماضين من غي ة تع ة التحتي دةالمتطورةاب البني ة طرق معب ي القري ات،، حيث ال يوجد ف سير المرآب ة ل  . أو مالئم
ستخدمون        واطنين ي ان الم دة، ف رق معب ود ط دم وج ة وع ات العمومي ة للمرآب رق مؤهل ود ط دم وج سبب ع نقلوب ي ت  همف

ر بصورة  لنقل الرآاب   تعمل مرآبات   أربع  في القرية  هناك و .مرآباتهم الخاصة  ة  غي اني  . قانوني قطاع المواصالت في    ويع
ى           حواجزالوجود   ، الترابية  والسواتر األآواموجود  : ومنها ،القرية من العديد من العقبات     ا الجيش اإلسرائيلي عل ي يقيمه  الت

   . عموميةالطرق، عدم وجود طرق معبدة، وعدم وجود مرآبات

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  

يط بق ةيح ربنالرماضي عرب ري وب والغ شرق والجن ن ال ستوطنات  م رائيلية خمس م ان إس ان التفافي اك طريق ان ، وهن يحيط
وب والغرب      يحيط بالقرية   بالقرية من الشمال والشرق، وجدار الفصل العنصري         شرق والجن ة      . من ال ان القري ك ف ى ذل إضافة إل

  . الترابية والكتل اإلسمنتية حواجز من السواتر ة وثالث، بشكل دائم إسرائيلييننييتخضع لحاجزين عسكر
 8,000وقد بلغت مساحة األراضي المصادرة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي لبناء المستوطنات والقواعد العسكرية حوالي 

  .دونم
ازل،      500 بمصادرة ، قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي2000ومنذ بداية انتفاضة األقصى عام     دم عشرة من دمير وه م، وت  دون

  .  شجرة لوز100 شجرة زيتون، و150اقتالع و
  
يحيط بالقرية من ثالث جهات وهو ، 2006 حول القرية عام في بناء الجدارابتدأ العمل  فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، فقد   و

ى أراضي    ع أيضاؤها   آم سيتم بنا   10باإلضافة إلى    ، أراضي القرية  على بطول ثمانية آيلومترات     ، والغرب ، والجنوب ،الشرق ل
ام   الجدار الم  يتكون   و. القرية ة من       ق شائكة   حول القري م مصادرة       . األسالك ال د ت م من      1000وق اء جدار      أراضي  دون ة لبن  القري

م من أراضي       1000سيتم عزل    وفي حال استكمال بناء الجدار فانه        ، شجرة 300 واقتالع   ،هدم منزلين و ،الفصل العنصري   دون
   . القرية خلف الجدار

   

   المنفذةوالمشاريع التطويريةالخطط 
ة      ، وال كهرباءال وهو مشروع    ،فذ مشروع واحد في قرية الرماضين     ن،  2005في عام    ة النرويجي د   و ،ممول من الحكوم ذه   ق م تنفي ت

   .من قبل المجلس القروي
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   قريةلل  التطويريةحتياجاتاالولويات واأل
ة دماتوالخ  من نقص آبير في البنية التحتية       قرية الرماضين  تعاني ين الجدول   . ي م  ويب ات واالحتياجات    ،12  رق ة  األولوي  التطويري

  .ةقريلل
  

  قرية عرب الرماضيناألولويات واالحتياجات التطويرية في : 12 جدول
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

 ** آم19    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم12    *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
    *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م600    *  بناء خزان مياه  4
  *      شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
   *     ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية 
    *   عيادات صحية جديدة/بناء مراآز 1
    *   عيادات صحية موجودة/ يم مراآزترم/ تأهيلإعادة  2
    *   .الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
   *     بناء مدارس جديدة 1
    *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
    *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
  ونم د1000    *  استصالح أراض زراعية 1
   *    أبار جمع مياهإنشاء 2
    *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية  4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
    *    ةبذور فلح 7
  *      ومواد زراعيةنباتات 8

   .م طرق زراعيةآ 6م طرق داخلية، آ 9ة، آم طرق رئيس 4**
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