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االمالمح االعامة للقريیة :   
تقع قريیة االرززقة في االجنوبب االشرقى  من مركز أأبوتشت ٬، وويیحدهھھھا من االشرقق قريیة بخانس ووقريیة جزيیرةة  •

االجنوبب ترعة االفؤاادديیة وومن االغربب ترعة االفؤاادديیة ووططريیق مصر أأسواانن االزررااعى وومن االدوومم ٬، وومن 

االشمالل قريیة االسعاددووةة ٬، ووهھھھى تتبع لوحدةة مجلس قرووىى بخانس.  

 –هھھھمامم  –نجعا ووهھھھى ( نجع وويیصا  14ووتتبع االقريیة عددد من االنجوعع وو االتواابع االصغيیرةة  تبلغ حواالى    •

قليیعى فكارر –االجزاارريین  االترااكوهه –االرززقهھ االحائط  –سالمم –جالبب  –باعاتت االس –االجيیالنى  - –االخطب  -

االفوااررسس ) . –كراامهھ   

من ااإلناثث ٬، ووتكادد تنعدمم  5013من االذكورر تقريیبا٬، وو  4600نسمة٬، منهھم   9613يیبلغ عددد سكانهھا حواالي    •

مشكلة سقوطط االقيید.  

قبيیلة االوشيیشاتت ٬، ووتتكونن االقريیة  كل أأهھھھالى االقريیة يیتبعونن قبيیلة االقليیعاتت عداا عائلة االرووااررووةة فهھم يیتبعونن   •

من  أأرربعة عائالتت ررئيیسة هھھھى االرووااررووةة وو االعدوويیة وو أأووالدد حسن وواالترااكوةة مرتبيین حسب االعددد ٬، ووهھھھناكك 

عددد من االعائالتت االصغيیرةة مثل االجعافرةة وواالخطبة وواالبدوويیة وواالحالقيین وواالسقاقوةة.   

يیراا من حاالتت االمصاهھھھرةة بيین كال من االعدوويیة ووتندرر حاالتت االمصاهھھھرةة بيین االرووااررووةة وواالعدوويیة بيینما نجد كث  •

ووأأووالدد حسن ووكذلك بيین االترااكوةة ووكال من االعدوويیة ووأأووالدد حسن ووال توجد حاالتت مصاهھھھرةة بيین االعائالتت 

ااألرربع االكبرىى ووبيین االعائالتت االصغيیرةة حيیث يیٌنظر إإليیهھم نظرةة ددوونيیة .  

وواالوااقعة االى االشرقق من االقريیة ووعلى بعد وويیرجع تارريیخ قريیة االرززقة إإلى ما قبل إإنشاء قناططر نجع حماددىى  •

حواالى ثالثة كيیلومترااتت منهھا ٬، ووتولى أأحد أأفراادد عائلة االترااكوةة عمدةة االبلدةة ٬، ثم تولى أأحد أأبناء عائلة 

"االرووااررووةة " االعمديیة في االقريیة ٬، ثم توالهھھھا مرةة ااخرىى ٬، ثم أأوٌوكلت ألحد أأفراادد عائلة االعدوويیة منذ حواالى 

سبع سنوااتت.  

هھودد االتطوعيیة فهھي تكادد ال تذكر وواانن كانت هھھھناكك بعض حاالتت بناء االمساجد بالجهھودد االذااتيیة أأما عن  االج •

إإنما بغرضض ضمهھا لألووقافف ووتعيیيین ااألقارربب للعمل بهھا وويیظهھر االتضامن ااالجتماعى فقط في حالتت 

 االصرااعاتت االعائليیة فمثال في أأثناء االمشكلة ااألخيیرةة منذ حواالى عامم جمع أأهھھھالى كال من االعائلتيین

االمتصاررعتيین حواالى مليیونن جنيیهھ لكال منهھما لشرااء االسالحح وواالذخيیرةة ووااإلنفاقق على االصرااعع  ٬، ووال توجد 

أأيي مؤسساتت أأوو مشرووعاتت خدمة عامة أأقيیمت بالجهھودد االذااتيیة لألهھھھالى.   
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ووضاعع ووااالحتيیاجاتت :ااأل  

االوضع ااالجتماعي وواالثقافي  	  
تخلو االقريیة من االصرااعاتت االديینيیة ووإإنن كانت هھھھناكك صرااعاتت قبليیة ووثأرريیة قديیمة خاصة بيین االعدوويیة ووأأووالدد   •

حسن ٬، وواانن كانت ااألحواالل هھھھاددئة في هھھھذهه  االفترةة بعد حالة صرااعع من ااقل من عامم ررااحح ضحيیتهھا أأرربعة قتلى ٬، ووتنتشر 

حيیث يینظر لهھا  ااألهھھھالى  باعتباررهھھھا من تمامم االرجولة في االقريیة تجاررةة االسالحح ٬،  ووكذلك تروويیج االمخدررااتت ووتعاططيیهھا 

وواالكرمم.  

وويیفضل أأهھھھالى االقريیة حل صرااعاتهھم عن ططريیق مجالس عرفيیة وولجانن تحكيیم وواانن كانت تاتى من خاررجج  •

االقريیة خاصة في حالة االصرااعاتت االكبيیرةة  االتي يیقع فيیهھا جرحى أأوو قتلى.   

زووااجج االمبكر ووززووااجج ااألقارربب بصوررةة كبيیرةة ووووااضحة  كما  تنتشر بالقريیة كغيیرهھھھا من قرىى االصعيید عاددااتت اال •

توجد ظظاهھھھرةة عنوسة بالقريیة ووال يیعاررضض كثيیر من ااألهھھھالى عمل االمرأأةة ووتعليیمهھا خاصة في حالة عدمم ززووااجهھا مبكراا  .  

وويیبلغ عددد االمسيیحيیيین حواالى االف وومائتى نسمة  . •  

هھ من االموظظفيین االحكوميیيین ووكذلك يیحترفف بعضهھم يیعمل غالبيیة أأهھھھالى االقريیة بالزررااعة ووهھھھناكك عددد البأسس ب  •

مهھنة االجزااررةة ووبعض أأعمالل االمعمارر ووتنتشر بعض االمحالتت االتجارريیة  في مجالل االبقالة ووااألددووااتت االمنزليیة ووتجاررةة 

االمحمولل  

يیتركز االفقر في االقريیة في نجع االجعافرةة بيینما يیتركز االمالل وواالملكيیة االزررااعيیة في عائلة االترااكوةة ٬، ووبشكل  •

ل االرووااررووةة ووأأووالدد حسن وواالعدوويیة .ااق  

نظراا لقلة ووجودد فرصص عمل بالقريیة يیسافر شبابهھا خاررجهھا ووتمثل االهھجرةة للمدنن االسيیاحيیة خاصة االغرددقة  •

معظم االهھجرااتت خاررجج االقريیة بيینما يیفضل االبعض منهھم االسفر خاررجج مصر خاصة للكويیت وواالسعودديیة ووليیبيیا ووااالماررااتت 

أأكثر من أألفى شابب يیعملونن بالخاررجج ووحواالى خمسمائة هھھھجرااتت ددااخليیة وويیعمل معظم االعربيیة االمتحدةة ووهھھھناكك حواالى 

االمهھاجريین للخاررجج بالمعمارر بيینما تتركز االنسبة ااألكبر للمهھاجريین ددااخليیا في قطاعع  االسيیاحة   

اررجج من أأبرزز االعاددااتت وواالتقاليید في  االقريیة هھھھي االزووااجج االمبكر بيین االفتيیاتت وو  عدمم ززووااجج فتيیاتت االهھوااررهه من خ •

االقبيیلة.  
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االتعليیم  
مالمح االوضع االتعليیمي االرااهھھھن ووااالحتيیاجاتت االتعليیميیة:  

فصال  31يیوجد بقريیة االرززقة مدررسة اابتداائيیة ووااحدةة فقط هھھھى مدررسة االرززقة ااالبتداائيیة االمشتركة عددد فصولهھا •

 48هھم مدررسا من 93تلميیذةة ووبهھا عددد  609من االذكورر وومن ااإلناثث  634تلميیذاا منهھم  1243ووعددد االتالميیذ 

من ااالناثث. 45من االذكورر وو  

تلميیذاا وويیقترحح ززيیاددةة عددد االفصولل بالمدررسة الستيیعابب االزيیاددةة االطبيیعة مع تقليیل االكثافة  40تبلغ كثافة االفصل  •

االمرتفعة بالفصولل .  

يیطالب االمدررسيین ووااألهھھھالى بزيیاددةة أأعداادد االكمبيیوترااتت حيیث ال يیوجد سوىى خمس أأجهھزةة منهھم ثالثة فقط  •

مشكلة تعليیميیة ااخرىى تتعلق بفصولل رريیاضض ااألططفالل حيیث تنقصهھا حديیقة مجهھزةة لمماررسة  يیعملونن . ووهھھھناكك

ااألططفالل لألنشطة  

فصال وويیبلغ عددد  15توجد أأيیضا  مدررسة ااعداادديیة ووااحدةة ووهھھھي  مدررسة االرززقة ااالعداادديیة االمشتركة بهھا  •

مدررسا  وومنذ أأنن  66وويیبلغ عددد االمدررسيین  من االذكورر 299من ااإلناثث وو 289تلميیذاا منهھم  598تالميیذهھھھا 

حدثت مشكلة االصرااعع ااألخيیرةة بالقريیة بيین عائلتى االعدوويیة ووأأووالدد حسن ااضطر االمسئوليین عن االتعليیم بالقريیة 

االفصل بيین االتالميیذ بالمرحلة ااالعداادديیة ووذذلك باستخداامم االمدررسة ااالبتداائيیة كفترةة مسائيیة لتالميیذ االمرحلة 

من بقيیة االعائالتت بالمدررسة ااالعداادديیة كفترةة صباحيیة فقط  .ااالعداادديیة من عائلة االعدوويیة ووبقى االتالميیذ   

ال يیوجد مدررسة ثانويي وويیذهھھھب ططالبب االمرحلة االثانوٮة بمرااحلهھا االمختلفة  إإلى نجع حماددىى أأوو أأبوتشت مما  •

جنيیهھاتت يیوميیا . 5يیكلف االطالب   

ثانيیا االصحة   
يیبيیت فى االوحدةة وواانن حدثث فهھو ال يیوجد ووحدةة صحيیة ووااحدةة   ووتشمل ددكتورر مقيیم لمدةة يیوميین فقط ووال   •

وو  تعانى االوحدةة  من عجز كبيیر فى عددد كبيیر من ااألددوويیة. يیخرجج ليیال خوفا  من ااالنفالتت ااألمنى٬،  

ال يیوجد سوىى عيیاددةة ططبيیة خاصة ووااحدةة ووصاحبهھا هھھھو ططبيیب االوحدةة االصحيیة ووهھھھى تعمل يیوميیا بعد  •

االثانيیة ظظهھراا.   

هھا عنايیة كافيیة أأوو إإسعافاتت أأووليیة ذذااتت مستوىى جيید .يیوجد عيیاددةة لتنظيیم ااألسرةة وولكن ال يیوجد ب •  
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جنيیهھ حتى يیتتم عمليیاتت االوالددهه ددااخل االوحدهه ٬، ووتبلغ  350000تم تكلفة االوحدةة االصحيیة وواانشائهھا بب  •

تكلفة االوالددهه خمسونن  جنيیهھا وولكن ال يیوجد االتزاامم بهھا حيیث يیتم ددفع أأكثر من هھھھذاا نظراا لشرااء االطبيیب 

االحقن ووااألددووااتت االالززمة.   

تبلغ قيیمة االكشف ااألصلى  ثالثث  جنيیهھاتت وولكن االفعلى  هھھھو سبع جنيیهھاتت  ووبدوونن تذكرةة  حيیث ال يیتم  •

تورريید قيیم االتذااكر بالكامل فى حسابب االوحدةة.  

االمعمل مجهھز إإلى  حد ما لبعض أأنوااعع االتحاليیل مثل االسكر وواالذىى يیقومم بالتحليیل فنى معمل أأوو  مساعد  •

االفنى .  

سنانن وولكن ال يیوجد  ططبيیب ووال يیوجد بهھا أأددووااتت أأوومعدااتت.يیوجد غرفهھ مجهھزةة لطبيیب ااأل •  

ال توجد سيیاررةة ااسعافف لنقل االحاالتت االمريیضة للمستشفى  وولكن أأقربب سيیاررةة فى االخزاانن وو تصل بعد  •

ددقائق. 10  

15أأقربب مستشفى فى أأبوتشت أأوو نجع حماددىى على بعد  • كم. 20-  

يیليیة تضم االقريیة  ثالثة صيیدليیاتت خاصة  وولكنهھا ال تعمل كخدمة ل •  

: خدماتت ااجتماعيیة أأخرىى  
يیوجد مخبز ووااحد يیعمل بالقريیة ووتم  غلقهھ لفترهه ززمنيیة بناء على شكوىى ااألهھھھالى لسوء االخبز  وولكنهھ عادد  •

للعمل مرةة ااخرىى ووهھھھناكك أأيیضا فسادد من مفتشي االتمويین حيیث أأنهھم يیجاملونن صاحب االمخبز  لكي يیخصص 

هھھھو  لهھم خبز فاخر .  

جنيیهھ وولكنهھا   15دهه كل شهھر على بطاقة االتمويین ووتوجد بسهھولة ووتباعع بب يیتم صرفف ااسطواانة  بوتاجازز ووااح •

25ال تكفى وويیقومم أأهھھھالى االقريیة بشرااءهھھھا بمبلغ   جنيیهھ.  30-  

مم وولكن تنقصهھ االكثيیر من االخدماتت االتي 1988يیوجد بالقريیة مركز للشبابب أأقيیم بالجهھودد االذااتيیة منذ عامم  •

وواالسلة وواالطائرةة كما اليیوجد بهھ جهھازز عرضض ووال أأجهھزةة  يیحتاجهھا االشبابب مثل مالعب رريیاضيیة لكرةة االقدمم

كمبيیوتر وومكتبتهھ تفتقر إإلى االكتب االحديیثة كما أأنهھا قليیلة٬،  وو يیقومم االمركز بتنفيیذ االعديید من ااألنشطة االخاصة  

مثل  مشرووعع إإشرااقق االخاصص بدعم االفتيیاتت االمتسرباتت من االتعليیم من  ووتوفيیر فرصص حيیاتيیهھ أأفضل لهھن ٬، 

بعمل فصل بمشرووعع ( نقدرر نشارركك ) ووأأيیضا يیوجد فصل مدررسة مجتمعيیة ددااخل االمركز . وويیقومم حاليیا   
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أأما عن أأماكن االترفيیة فيیوجد بالقريیة  فيیوجد خمس مقاهھھھى ٬، ووااحد في مدخلهھا من االغربب ووأأخرىى  في مدخلهھا  •

عد عن من االشرقق ووثالثة موززعة على االطريیق ددااخلهھا ٬، وويیذهھھھب بعض االشبابب االى قناططر نجع حماددىى االتي تب

االقريیة حواالى ثالثة كيیلومتراا.  

كم عن االقريیة وويیعانى االموااططنيین  3ال يیوجد فى االقريیة أأىى مكتب بريید ووأأقربب مكتب بريید بالخزاانن وويیبعد  •

وواالموااططناتت عند صرفف االمعاشاتت االشهھريیة أأوو االحوااالتت .  

يیعانى االموااططنيین كم عن االقريیهھ وو 3جزيیرةة االدوومم ) ٬، وويیبعد  –بخانس –يیخدمم بنك االقريیة  قرىى ( االرززقهھ   •

وواالموااططناتت عند صرفف االقرووضض أأوو خالفهھ .  

ووبقدمم االبنك االخدماتت االتاليیة    

% .5عن كل فداانن بفائدةة  6000صرفف قرووضض ززررااعيیة لعمالء االبنك لخدمة االمحصولل بوااقع  -  

% . 15.5تسميیت عجولل ) بفائد –اابل –تربيیة ااغنامم  –صرفف قرووضض ااستثماررىى ( ااناثث االموااشى  -  

% 15.5قرووضض شخصيیة بفائدهه  -  

موظظفيین ااوو موااططنيین  2بضمانن  –مرتباتت محولة  –االضماناتت للقرووضض ( بطاقة االحيیاززةة االزررااعيیة  -

لديیهھم حيیاززةة .  

شهھورر وومنهھا شهھرىى ( قصيیر ااألجل )  6يیوجد أأكثر من نوعع للقرووضض فى االسداادد منهھا ما يیسددد على  -

وومنهھا سنوىى ( ططويیل ااألجل ) .  

شخص . 900ديین من االقرووضض حواالى ( عددد ااألشخاصص االمستفيی -  

تقديیم االسمادد يیقومم بصرفهھا االبنك للعمالء على حسب نوعيیة االمحصولل كما يیحتاجج االى مخزنن  -

لألسمدةة.  

االتضامن ااالجتماعي :  
يیقدمم االتضامن ااالجتماعي بعض االخدماتت مثل :  •  

لمساعدهه نهھائيیا.% مساعدةة للعامم مع تجديید االكشف االطبى ووسوفف يیتم إإلغاء اا50مساعدةة االمرضى أأقل من  •  
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مساعدةة االطالبب للحاالتت االضمانيیة ووجاررىى االصرفف للذيین لديیهھم اابناء فى االتعليیم مثل حاالتت االعجز االكلى  •

1/10شهھورر من  8جنيیهھ لكل ططالب لمدةة  40ووااالرراامل وواالشيیخوخهھ وواااليیتامم وويیتم صرفف  لكل عامم. 31/5-  

جنيیة. 500ووبحد أأقصى  200ططالب مساعدةة االطالبب  ددفعة ووااحدةة بالنسبة للحاالتت االضمانيیة لكل  •  

شهھورر للذيین يیعانونن من أأمرااضض مزمنة وومستمرةة وويیحتاجونن  6معونة االشتاء ووتصرفف فى االعامم مرتيین كل  •

لعالجج شهھرىى مستمر لجميیع االفئاتت مع تجديید ااألووررااقق وواالرووشتاتت االخاصة باالستماررةة .  

هھھھي : وويیرىى أأهھھھل االقريیة أأنن هھھھناكك  االكثيیر من االخدماتت االمطلوبب تواافرهھھھا وو   

االخدماتت االمعيیشيیة لألسر االفقيیرةة حيیث أأنن بعض االمناززلل آآيیلة للسقوطط وواالبعض ااألخر ال  -

يیوجد بهھ أأثاثث   

خدماتت تعليیميیة للمتسربيین من االتعليیم لألسبابب مختلفهھ . -  

توفيیر سكن لألسر االفقيیرةة جداا ووااحتيیاجج بعض االمناززلل للتعريیش . -  

ااحصائيیة بخدماتت ووحدةة االشئونن ااألجتماعيیة  

االخدمة االشيیخوخهھ  مطلقاتت  اارراامل  اايیتامم  عواانس  عواانس  

فوقق سن 

50  

ااسر 

مجنديین  

مساعدةة 

مرضى  

عجز 

كلى  

االعددد  57  85  78  20  13  260 -280  5  4  190  

 

 

االوضع ااالقتصاددىى وواالبيیئى   
أأغلب أأهھھھالى االقريیة يیعملونن في ززررااعة االقصب وواالفوااكة وو تربيیة االموااشى ووتعتمد على االمحاصيیل االزررااعيیة  مثل 

االبرسيیم ووقصب االسكر ٬، وويیوجد بالقريیة خمس عصاررااتت  قصب الستخرااجج االعسل ااألسودد وومطحنانن للقمح ووبعض 

محالتت االبقالة وواالمحمولل وواالجزااررةة.    
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االزررااعة   
فداانن وويیزررعع غالبيیتهھا  بقصب االسكر ووهھھھناكك مساحاتت 1000بالقريیة حواالي  تبلغ االمساحة االزررااعيیة •

محدووددةة تزررعع بالقمح وواالبرسيیم  وواالفاكهھة ووخاصة االمانجو.  

االفاكهھة ووخاصة االمانجو.  –االذررةة االشاميیة  –االبرسيیم   –االقمح  –أأهھھھم االمحاصيیل  هھھھي قصب االسكر   •  

وويیوضح االجدوولل االتالي تقسيیم االحيیاززااتت االزررااعيیة :   

   

االحيیاززااتت االزررااعيیة بالملك :    

عددد ااالفدنة ااقل من فداانن  فداانن 5ـ1من   فداانن 10ـ5من   أأفدنهھ 10أأكثر من    

عددد 

االموااططنيین  

373  213  22  6  

ااجمالى 

االمساحهھ  

فداانن 171   

قيیرااطط 16وو  

فداانن 402  

قيیرااطط 5وو   

فداانن 154  

قيیرااطط 16وو   

قيیرااطط 9فداانن وو 80  

 

االحيیاززااتت االزررااعيیة  باأليیجارر:   

ااالفدنةعددد  ااقل من فداانن  1من   فداانن 5- 5من   فداانن 10- أأفدنهھ 10أأكثر من    

عددد 

االموااططنيین  

16  6  1  1  

ااجمالى 

االمساحهھ  

قراارريیط 4فدنن وو 5 قيیرااطط 22فداانن وو 13  قيیرااطط 12اافدنة وو 5  فداانن فقط 19   
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أأما عن االريي فإنهھ نظراا لقربب االقريیة من نهھر االنيیل وومنابع االترعع االكبرىى كالفؤاادديیة ووترعة أأبو  •

حمارر يیالحظ عدمم معاناةة االقريیة من مشكلة ررىى ااألررااضى االزررااعيیة ووإإنما تتمثل االمشكلة ااألكبر في 

االصرفف االزررااعى حيیث تعانى ااألررااضى االزررااعيیة بالقريیة من مشكلة "تطبيیل" (ووتعنى ااررتفاعع 

نسوبب االميیاهه االجوفيیة بالقريیة ) ووفقداانن تدرريیجى لخصوبتهھا مع ااررتفاعع معدلل االملوحة بهھا نظراا م

الررتفاعع منسوبب االميیاهه االجوفيیة خاصة بعد إإنشاء االقناططر االجديیدةة   

االبيیئة:        
تعانى االقريیة من بيیئة ططبيیعيیة مهھدددةة ووهھھھى مرتكزةة فال يیوجد صرفف صحي ٬، كما أأنهھ يیتم االقاء   •

وواالحيیوااناتت االنافقة  في االترعة  كما اليیوجد مدفن صحى للنفايیاتت أأوو االقمامة.  ررووثث االحيیوااناتت  

: االبنيیة ااألساسيیة      

أأغلب مناططق االقريیة  تصلهھا ميیاهه شربب نقيیة نظراا لقربب االقريیة من االنيیل وولكن يیعاني بعض ااألهھھھالي  •

منطقتى  االخاللفة  من اانقطاعع االميیاهه فى أأووقاتت االذررووةة نظراا للضغط االشديید فى ااالستخداامم ٬، كما أأنن

 1000وو االجعافرهه يیفتقروونن للميیاهه االنقيیة لضعف مستوااهھھھم االماددىى حيیث  أأنن توصيیلة االميیاهه تكلف  

جنيیهھ .  

يیشكو ااألهھھھالي من عدمم تشغيیل  محطة االصرفف االصحى بالرغم من اانتهھاء االعمل بهھا ووقيیامم االمحافظ  •

خزااناتت للصرفف االصحى االسابق مجدىى أأيیوبب بفتحهھا ررسميیا٬، حيیث يیقومم بعض ااألهھھھالى  بانشاء 

وواالبعض ااألخر يیصلونهھا بالترعع وواالنيیل للتخلص من االصرفف االصحى ووخاصة االقريیبة من االنيیل 

وواالترعة.  

تعتبر حالة شبكة االكهھرباء جيیدةة  حيیث أأنن جميیع االقرىى بهھا إإناررةة وو ااألسالكك عاززلة وو االمحوالتت  •

هھا ليیال. تعمل بصوررةة جيیدةة وولكنهھا تعاني من سرقة االكشافاتت في االطرقق وومن ضعف  

% من االتليیفوناتت ااألررضيیة تم االغائهھا من قبل االموااططنيین وو 85أأما عن االتليیفوناتت فإنن أأكثر من  •

شبكاتت االمحمولل االثالثة تعمل بكفاءةة عاليیة .  

6يیربط بيین االطريیق االشرقى وواالغربى االشاررعع االرئيیس ووهھھھو عباررهه عن   • متر وومرصوفف جزء  8-

2منهھ٬، وو االشوااررعع االجانبيیة االدااخليیة من  متر . 4-  



	   11	  

االبطالة :   
ترتفع نسبة االبطالة في قريیة االرززقة مثل باقي قرىى االصعيید وويیوضح االجدوولل االتالي نسبة االبطالة حسب االمؤهھھھل وواالنوعع 

االمسجليین بمكتب االعمل:  

متوسط فوقق متوسط  مؤهھھھالتت عليیا   

ذذكورر ااناثث  ذذكورر  ااناثث  ذذكورر  ااناثث   

37  9  5  1  9  2  

 

االمؤهھھھل.بيیانن بفرصص االعمل االتى تم توفريیهھا حسب   

لجملة مؤهھھھالتت عليیا  فوقق متوسط  متوسط    

3  2   1 بالقطاعع االحكومى   

38  14  5  19 بقطاعع ااالعمالل   

 

توززيیع فرصص االعمل االتى تم توفيیرهھھھا حسب االنوعع  

جملة ااناثث  ذذكورر    

3  0  3 بالقطاعع االحكومى   

38  12  26 بقطاعع ااالعمالل   

  

:ووجهھة نظر ااألهھھھاليااالحتيیاجاتت ااألساسيیة للقريیة وواالمشرووعاتت االمقترحة من   

االمجالل  ااالحتيیاجاتت  االمشرووعاتت االمقترحة   

االتعليیم تكدسس االتالميیذ بالفصولل حيیث تبلغ كثافة  • 

تلميیذااً  40االتالميیذ   

االفصولل الستيیعابب االزيیاددةة االطبيیعيیة مع تقليیل ززيیاددةة عددد  •

االكثافة االمرتفعة بالفصولل.  
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نقص في عددد أأجهھزهه االحاسب اااللي   •  

عدمم ووجودد حديیقة مجهھزةة لفصولل رريیاضض  •

ااالططفالل  

عدمم ووجودد مدررسة ثانويي بالقريیة أأددىى  •

لتسربب  االتالميیذ   

  

ززيیاددةة أأجهھزهه االحاسب اااللي  •  

إإنشاء حديیقة لألططفالل لمماررسة ااألنشطة . •  

 

االصحة قلة ااألجهھزةة االطبيیة ووتعطل بعضهھا بالوحدةة  • 

االصحيیة.  

عدمم ووجودد ااسعافاتت أأووليیة ذذااتت مستوىى جيید.  •  

االمجتمع.عدمم ووجودد ووعي صحي بيین أأفراادد  •  

قلة عددد االراائدااتت االصحيیاتت. •  

عدمم ووجودد سيیاررةة إإسعافف. •  

عدمم ووجودد ددكتورر أأسنانن بالرغم من ووجودد  •

غرفهھ لهھ   

توفيیر ااألجهھزةة االطبيیة٬، ووإإصالحح ااألجهھزةة االمعطلة. •  

ااالررتقاء بمستوىى ااالسعافاتت ااالووليیة  •  

ررفع االوعي االصحي بيین أأفراادد االمجتمع. •  

توفيیر رراائدااتت صحيیاتت. •  

توفيیر سيیاررةة إإسعافف. •  

توفيیر ددكتورر أأسنانن  •  

خدماتت 

ااجتماعيیة 

أأخرىى  

بريید   عدمم ووجودد مكتب •  

نقص االكثيیر من االخدماتت  في مركز االشبابب  •  

قلة االمخابز ووعدمم جوددةة االخبز •  

إإنشاء مكتب بريید لخدمة أأهھھھالى االقريیة . •  

تحديیث ووتطويیر مركز االشبابب •  

عمل مخبز أأخر   •  

االبنيیة ااألساسيیة  
بالرغم عدمم تشغيیل  محطة االصرفف االصحى  •

من اانتهھاء االعمل  

عمل ااالجرااءااتت االالززمة لتشغيیل  محطة االصرفف  •

االصحى  
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االزررااعة  
تلوثث االترعع •  

اانخفاضض أأسعارر االقصب. •  

تطهھيیر االترعع  •  

ززيیاددةة سعر محصولل االقصب. •  

االبنيیة ااألساسيیة  

سوء حالل االشوااررعع بالقريیة  •  

عدمم كفايیة ااألعمدةة.  •  

ااألسالكك متهھالكة  •  

تلوثث مصدرر ميیاهه االشربب •  

ررصف االشوااررعع بالقريیة.  •  

توفيیر مزيید من ااألعمدةة إلناررةة االشوااررعع •  

تغيیيیر ااألسالكك.   •  

تنقيیة مصدرر ميیاهه االشربب •  

االبيیئة عدمم ووجودد مدفن صحى للقمامة •  اانشاء مدفن صحى •   

االبطالة ااررتفاعع نسبة االبطالة بيین االشبابب وواالفتيیاتت •  توفيیر فرصص عمل للشبابب •   

 

االمواارردد االمتاحة بالقريیة:  
:االمواارردد االبشريیةأأووال:   

تعتبر االقريیة من االقرىى االتى تهھتم بالتعليیم االجامعي حيیث يیوجد بهھا عددد من ررجالل االقضاء ووااألططباء االبشريیيین ووكثيیر من 

االمؤهھھھالتت االعليیا ووخاصةفى كليیاتت ( آآدداابب ووتربيیة ووحقوقق ووخدمة ااجتماعيیة ووشرططة ووططب وواالكثيیر من االمؤهھھھالتت 

ااالخرىى )  

أأشهھر االشخصيیاتت بالقريیة   

دد / اانورر أأحمد  ررسالنن  عميید كليیة حقوقق جامعة االقاهھھھرةة سابقا  -  

االلوااء نبيیل أأحمد ررسالنن  عميید كليیة االفنيیة االعسكريیة سابقا  -  

دد / محمد شيیس   أأستاذذ ددكتورر بكليیة ططب ااالززهھھھر  -  

االمستشارر / يیاسر االشحاتت  هھھھيیئة قضايیا االدوولة بقنا  -  
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وولة بقنا االمستشارر /  محمودد عبد االرحيیم فرااجج هھھھيیئة قضايیا االد  -  

االمستشارر / محمد أأبو االوفا بمجلس االدوولة بالقاهھھھرةة  -  

: ثانيیا االمواارردد  ااالقتصادديیة وو االطبيیعيیة  

تشتهھر االقريیة بتربيیة االموااشى حيیث يیوجد  االكثيیر من تجارر االموااشى وواالمربيین من قريیة االرززقة ووتوجد بالقريیة أأيیضا 

ع  ووتعتبر االمشرووعاتت االصغيیرةة االموجوددةة بالقريیة مثل االعديید من أأشجارر االنخيیل مثل االقرىى االمصريیة ووليیس بشكل ووااس

عصاررااتت االعسل ااألسودد وواالتى تقومم بعصر االقصب ووصناعة االعسل ااألسودد ثم بيیعهھ للتجارر للقيیامم بتوززيیعهھ في محافظة 

قنا ووخاررجج االمحافظة  ووقريیة االرززقة ليیست لهھا ظظهھيیر صحرااووىى وولذلك تعانى االقريیة من عدمم ووجودد أأماكن لعمل 

لعمل منطقة صناعيیة  وولذلك ترتفع بهھا أأسعارر ااألررااضى .  راانيیة أأووتجمعاتت عم  

ثالثا :االجمعيیاتت ااألهھھھليیة :   
يیوجد بالقريیة  خمس جمعيیاتت ووهھھھي :    

1 ووهھھھى من أأنشط االجمعيیاتت وويیوجد لهھا شرااكة مع مجموعة من  جمعيیة االبلد لتنميیة االمجتمع  بالرززقة -

االمشرووعاتت االتنمويیة بقنا مثل فيیداا ووغيیرهھھھا وومقرهھھھا  أأمامم مدررسة االرززقة ااألبتداائيیة ووهھھھي  مشهھرهه بتارريیخ 

1252برقم  6/2010/  

ووتتمثل أأنشطتهھا فيیما يیلي :   

أأسرةة . 250تقديیم كرتونة ررمضانن لل  -  

ةة وواالتغذيیة االسليیمة لألمم وواالطفل.ددووررااتت تدرريیبيیة فى مجالل توعيیة ااألسر -  

فردد . 40ددووررااتت ااسعافاتت أأووليیة لعددد   -  

براامج توعيیة عن االمشرووعاتت االصغيیرةة  مثل تربيیة االنحل وواالطيیورر ووشتالتت ااألشجارر  وو  -

تعاوونهھا مع االمشرووعاتت   

تأهھھھيیل ذذووىى ااالحتيیاجاتت االخاصة بالشرااكة مع جمعيیة ررؤؤىى . -  

وومصر االخيیر .تنفيیذ مشرووعع مدررسة االمجتمع مع جمعيیة ررؤؤىى  -  
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أأسرةة ليیصبحن سيیدااتت أأعمالل مع جمعيیة تنميیة االبيیئة ووااألسرةة بقنا (فيیداا ) . 160تأهھھھيیل عددد  -  

ااسرةة بالتعاوونن مع جمعيیة ااألووررمانن. 13تقديیم قرووضض لل  -  

ااستخرااجج بطاقاتت االرقم االقومى بالشرااكة مع االسجل االمدنى بأبوتشت . -  

ال يیوجد نشاطط للجمعيیاتت ااألخرىى ووهھھھي :   

2 االمجتمع بالرززقة .جمعيیة تنميیة  -  

3 جمعيیة االخيیريیة ااالسالميیة . -  

4 جمعيیة تنميیة االمجتمع بنجع االسباعى . -  

5 جمعيیة تنميیة االمجتمع بنجع سالمم . -  

االمالحق:   
 

االحيیاززااتت االزررااعيیة ( االحيیاززةة بالملك )  
عددد ااالفدنة ااقل من فداانن  1من   فداانن 5- 5من   فداانن 10- أأفدنهھ 10أأكثر من    

عددد 

االموااططنيین  

373  213  22  6  

ااجمالى 

االمساحهھ  

فداانن171  

قيیرااطط 16وو  

فداانن 402  

قيیرااطط 5وو   

فداانن 154  

قيیرااطط 16وو   

قيیرااطط 9فداانن وو 80  

االحيیاززااتت االزررااعيیة ( االحيیاززةة باأليیجارر )  

عددد ااالفدنة ااقل من فداانن  1من   فداانن 5- 5من   فداانن 10- أأفدنهھ 10أأكثر من    

عددد 

االموااططنيین  

16  6  1  1  

ااجمالى 

االمساحهھ  

قراارريیط 4فدنن وو 5 قيیرااطط 22فداانن وو 13  قيیرااطط 12اافدنة وو 5  فداانن فقط 19   

 


