تقرير تحديد احتياجات بالمشاركة للقرى االكثر فقرا ً في محافظة قنا

قرية األسوط قموال
مركز نقادة  -محافظة قنا
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المالمح العامة للقرية:


تعتبر قرية األوسط قاموال إحدى قرى مركز نقادة  -محافظة قنا ،يحدها من الشمال قرية البحري قموال ومن الجنوب
محافظة األقصر ومن الشرق نهر النيل ومن الغرب الظهير الصحراوي.



تضم القرية  9نجوع وهم ( دراو -بشالو -اسمنت  -القرية -نجع الصدر -عزبة جبر -ساحل دراو – ساحل بشالو-
الشروعة)



يبلغ عدد سكان القرية وتوابعها حوالى  53ألف نسمة ،وتصل نسبة المسيحيين بالقرية حوالي  % 7من تعداد السكان.

األسوضاع سواالحتياجات:
الوضع االجتماعي سوالثقافي :


تضم القرية ثالثة عائالت كبيرة وهى العيسات والمريدات والعيايشة.



يوجد بالقرية مجلس عرفي يفصل بشكل أساسي في النزاعات والمشكالت بين أهل القرية ،كما يلجأ األهالي في
حاالت النزاعات الكبيرة إلي عائلة الشيخ الطيب (شيخ األزهر) بقرية القرنة باألقصر وهي قريبة جدا لألوسط
قاموال.



أما عن دور العبادة فيوجد عدد كبير من المساجد والزوايا بالقرية وتنتشر ظاهرة بناء المساجد وتعيين عدد من أفراد
القرية بوزارة األوقاف  ،وال يوجد أي كنيسة في نطاق القرية.



تبين للباحثين من خالل تفحصهم الميداني بالقرية إنه اليوجد أى عنف بدني يواجه المرأة داخل المنزل.



تبلغ نسبة الزواج المبكر حوالي  %01فقط من إجمالى الزيجات بالقرية.



لقد زادت نسبة الطالق بين أهالى القرية في اآلونة األخيرة  ،وتعتبر هذه ظاهرة حديثة وطارئة على المجتمع وذلك
بسبب سوء المستوى االقتصادى وانفتاح السيدات على المجتمعات األخرى من خالل التليفزيون ووسائل اإلعالم مما
جعل السيدات أكثر جرأة.



اليمانع أهالي القرية تعليم الفتيات إال اذا كانت ظروفهم االقتصادية التكفى لسد المصاريف الالزمة وفى هذه الحالة
يمنع األب البنات تخفيضا لنفقات األسرة.
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التعليم :


تضم قرية األوسط قموال  4مدارس ابتدائية وهم (مدرسة القرية –مدرسة النصر بدراو  -مدرسة عمربن الخطاب –
مدرسة األوسط قموال ببشالو)



يوجد بالقرية  5مدارس إعدادية وهم (مدرسة األوسط قاموال ببشالو  -مدرسة بشالو وقموال –مدرسة نجع القرية )



تضم مدرسة األوسط قاموال اإلعدادية المشتركة  9فصول ويبلغ عدد الطالب بالمدرسة  593طالب وكثافة الفصل
الواحد تتراوح مابين  43-41طالب ،كما تضم  40مدرس واخصائى.



تضم القرية معهدان أزهريان للبنين فقط وهم معهد بنجع أسمنت ومعهد بنجع دراو واليوجد معهد أزهرى للبنات إال
فى قرية الخطارة بنقادة.



يوجد قصور فى الخدمات المخصصة للمعاقين حيث توجد مدرسة فكرية واحدة فقط على بداية طريق نقادة وهى
تبعد عن قرية األوسط قاموال بحوالى 03كيلو.



أما بالنسبة لفصول محو األمية فيوجد بالقرية 01فصل محو أمية (4بدراو 4 -ببشالو4 -بالقرية 4 -باسمنت )



تضم القر ية  4رياض أطفال ملحقة بمدرسة النصر بدراو وعدد  5رياض أطفال خاصة وهم (مدرسة األوسط
قموال ببشالو -مدرسة عمر ابن الخطاب ببشالو -مدرسة البدر ببشالو ) .



توجد نسبة غياب عالية من التالميذ في المدارس خاصة الذكور في مواسم حصاد القصب والقمح ،مما يعوق العملية
التعليمية بالقرية ويؤثر علي نسب تحصيل التالميذ .



ال تستقبل المدرسة أي تبرعات من المجتمع المحلي للقرية  ،حيث تعتبر المدرسة من وجهه نظرهم كيان حكومي
وعلي الوزارة توفير كل ما يلزم العملية التعليمية .



أوضح أهالي القرية إنه يوجد بالقرية قطعة أرض فضاء يمكن تخصيصها لبناء معهد أزهري للبنات .

يواجه التعليم في القرية العديد من المشاكل منها :


عدم وجود ميزانية لألنشطة حيث يتم شراء الخامات والموارد عن طريق جمع األموال من األهالي والمدرسين
بالمدرسة.



مبنى مدرسة قاموال اإلعدادية قديم ومتهالك جدا و يحتاج للكثير من أعمال النظافة والترميمات.
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ارتفاع نسبة التسرب بين التالميذ فى مواسم حصاد القمح وقصب السكر.



اليوجد أى تبرعات توجه للمدرسة من أولياء األمور أو رجال األعمال بالقرية.



تحتاج القرية لمعهد أزهرى للفتيات.



يريد األهالي إحالل وتجديد مبنى مدرسة نجع القرية االبتدائية وذلك الرتفاع النسبة السكانية بالقرية والحاجة لمبنى
أحدث وأكبر.

الصحة :


يوجد بالقرية وحدة صحية باألوسط قاموال وتقع في منتصف القرية وبها ممارس عام فقط.



يتردد علي الوحدة من  03 -01حالة يوميا ويتم تحويل المرضى ذوي المشاكل الصحية المعقدة إلى المستشفى العام



اليوجد أى تبرعات توجه لتطوير الوحدة الصحية.



يوجد بالقرية ثالث عيادات خاصة (أطفال -نساء ووالدة  -عظام) ،كما يوجد معمل تحاليل طبية بقرية اسمنت.



قام مشروع تكامل للخدمات الصحية من وزارة الصحة بتزويد الوحدة الصحية ببعض األدوات والمعدات واألجهزة
الطبية.

تواجه القرية بعض المشكالت الصحية مثل:
-

نقص فى أنواع وأعداد األدوية التي يتم توريدها للوحدة الصحية بالرغم من عمل طلبية لألدوية كل شهر
من اإلدارة الصحية بقنا.

-

يوجد نقص فى األجهزة الطبية (كرسي أسنان -جهاز الضغط والسماعات—ماليات لألسرة).
عدم وجود أمصال للدغات العقرب -عضة الكلب -التيتانوس وإن وجد يكون نادرا جدا و ال يكفى عدد
المترددين.

-

استلمت الوحدة ثالجات مشروع تكامل ولكنها فسدت بعد فترة قليلة جدا من االستخدام وتم صيانتها أكثر من
مرة بالجهود الذاتية ولكنها تلفت مرة أخرى ومازالت تالفة.

-

ال يوجد أطباء متخصصين بالوحدة الصحية.

-

يوجد حاجة ماسة لسيارة إسعاف لنقل المرضى والمصابين وحاالت الوالدة.
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-

تتعامل الوحدة بنظام الكشف اإلقتصادي وليس المجاني حيث يقوم المريض بدفع قيمة تذكرة للكشف ولكن
يتم تحصيل تلث قيمة العالج منه وهو نظام مطبق في الوحدات الصحية بقنا ،بالرغم من أن الوحدات
الصحية التابعة لمحافظة األقصر يتم العمل بها بنظام الكشف المجاني وفيه يقوم المريض بدفع تذكرة بقيمة
ثالث جنيهات فقط ويتلقى الكشف والعالج مجانا.

-

ارتفاع سعر الكشف بالعيادات الخاصة حيث تصل الى  53جنيه وهو أمر غير مناسب لعدد كبير من أهالي
القرية.

-

يشكو األهالي من عدم تواجد طبيب الوحدة الصحية بشكل دائم مما يصعب عليهم التعامل مع الحاالت
الحرجة مثل الوالدة أو اإلصابات المفاجأة وغيرها

خدمات اجتماعية أخرى
-

ال يوجد بالقرية قصر ثقافة أو مكتبات عامة أو نوادي أدبية ويريد األهالى اإلهتمام بالخدمات الثقافية.

-

يوجد بالقرية مركزان شباب (مركز شباب بشالو -مركز شباب دراو ) ولوحظ أن مستوى الخدمة المقدمة للشباب
جيدة حيث تقام دورات رياضية ولكن هناك نقص فى األدوات الرياضية والتوجد مالعب خضراء مغطاة.

-

ال توجد بالقرية أي خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة سواء رياضية أو ثقافية أو خدمية.

-

تضم القرية مكتب بريد وسنترال حكومي وسنترال أهلي.

-

تضم القرية مخبزا واحدا

الوضع االقتصادي سوالبيئي:
الزراعة :
-

تبلغ المساحة األراضي المزروعة بقرية األوسط قاموال حوالي  4311فدان وأكثر من  % 11من هذه المساحة
مزروعة بقصب السكر وحوالي  % 51مزروعة قمح والباقي خضراوات وفاكهه.

-

تفتقر القرية للظهير الصحراوي مما يعوق عملية التوسع بالقرية.

-

تشتهر قرية األوسط قاموال بكثرة زراعة النخيل وتعتبر تجارة البلح من التجارات المهمة بالقرية ومصدر دخل لعدد
كبير من المزارعين.
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المشكالت التي تواجهها الزراعة بالقرية:
-

يشكو المزارعين من أن كمية السماد التي يتم توزيعها فى الجمعية الزراعية ال تكفى ويضطر الفالحين لشرائه من
السوق السوداء بمبالغ كبيرة حيث تصل قيمة الشوال إلى  011جنيه.

-

قلة مياه الرى وخاصة لري القصب ويرجع األهالي هذا التقصير لوزارة الري.

-

انخفاض سعر طن القصب ل 511جنيه للطن والذي ال يكفى لسد تكلفة زراعته.

-

تقصير الجمعية الزراعية في تقديم اإلرشاد للمزارعين.

-

انتشار دودة النخيل وال يوجد أي إشراف من الجمعية الزراعية للقضاء عليها مما يؤثر على تجارة البلح.

-

توجد مشاكل بين الفالحين ومصنع سكر قوص وخاصة في موازين جرارات القصب حيث يتم احتساب الوزن بشكل
غير صحيح .

-

اليوجد اهتمام بصحة المزارعين وال طرق للوقاية من األمراض التى يسببها لهم السماد والعمل في الزراعة.

البنية األطاطية :
-

يوجد قصور فى معظم الخدمات والمرافق بالقرية.

-

مياه الشرب غير صالحة.

-

الطرق قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى رصف وخاصة طريق البحرى قاموال.

-

تعاني القرية من مشاكل في الكهرباء حيث يوجد محول كهربائى واحد يغذى نصف القرية وهو موجود بمنطقة
سكنية ويسبب خطرا كبيرا على سالمة األهالي ،كما أن القرية بحاجة ماسة إلى كشافات إنارة وتغيير بعض
أسالك الكهرباء.

-

يوجد أيضا حاجة كبيرة إلى كمين شرطة ثابت ومتحرك لضمان سالمة األهالي.

البيئة:
-

يوجد حاجة ماسة إلى جرارات لنقل القمامة من القرية حيث الحظ فريق البحث تراكم أكوام القمامة حول الترع و
األراضى الزراعية بالقرية ،وال يوجد بالقرية أي نظام للتخلص منها.
يريد األهالي ردم الترعة التي تتوسط نجع بشالو حيث أنها تفسد منظر القرية و تسبب الكثير من األمراض
لألهالي.
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البطالة :


يعاني الشباب من عدم توافر فرص عمل بالقرية و يلجئون إلي العمل بالسياحة بالمحافظات األخري لكسب عيشهم.



نسبة الشباب الذين يهاجرون للعمل بالخارج قليلة جدا.

االحتياجات األطاطية للقرية سوالمشرسوعات المقترحة من سوجهه نظر األهالي :

المجال

المشروعات المقترحة

االحتياجات
-

انخفاض مستوى التحصيل الدراسي
للتالميذ بالمدارس االبتدائية واإلعدادية.

-

عمل مجموعات تقوية لإلرتقاء
بمستوى التالميذ.

-

عدم توافر معهد أزهرى للفتيات بالقرية

-

إنشاء معهد أزهري للفتيات.

-

عدم وجود خدمات لذوي االحتياجات
الخاصة

-

االهتمام بتوفير مدارس وخدمات لذوي
االحتياجات الخاصة

-

قلة فصول رياض األطفال بالقرية

-

زيادة عدد رياض األطفال من خالل
الجمعيات األهلية

-

ارتفاع نسب التسرب من المدارس فى
مواسم كسر القصب وحصاد القمح

-

نشر الوعي بأهمية التعليم ووضع
حوافز للحد من التسرب

-

انخفاض الوعى الصحى لدى األمهات
وانتشار سوء التغذية.

-

عمل دورات توعية صحية للسيدات.

-

عدم توافر سيارة اسعاف

-

توفير سيارة اسعاف

التعليم

الصحة

الزراعة

-

الوحدة الصحية ال تكفي احتياجات
القرية حيث تخدم مايزيد على  03ألف
نسمة

-

تحويل الوحدة الصحية إلى مستشفى
قروي.

-

نقص األدوية واألمصال.

-

مخاطبة المسؤلين لتوفير األدوية
واألمصال.

-

انتشار سرطان النخيل

-

تفعيل دور الجمعية الزراعية لحل هذه
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-

عدم وجود وحدة بيطرية بالقرية

-

المشكلة
إنشاء وحده بيطرية

-

وجود محوالت كهربائية متهالكة
خطورة الطرق بالقرية وعدم وجود
إنارة ليال.
انتشار القمامة ومخلفات الزراعة في
الطرق و المصارف.

-

تغيير شبكة الكهرباء بالقرية.
رصف وإنارة الطرق.

-

المطالبة بتغطية أجزاء من المصارف
لتكون حدائق عامة.

البنية األساسية
-

احتياجات المجتمع على أطاس فئوي:

الشباب

-

الرجال والمزارعون

حل مشكلة البطالة بين الشباب

-

حيث أن كثير من شباب القرية
يحملون مؤهالت عليا و

-

يلجأون للعمل في المقاوالت.
-

بناء قدرات العاملين

-

-

مركز لتأهيل المعاقين حيث أن

داخل القرية.

اقرب مركز يقع في محافظة

رصف الطريق الوسطي

األقصر.
-

بالقرية.

بالجمعيات األهلية في مجال

-

توفير نقطة أمنية متحركة

النساء

تحت سن أربع سنوات.

توفير عربات كسح للصرف
-

الصحي.

التنمية بشكل عام.

-

توفير عربة اسعاف.

زراعة المساحات الفارغة

-

إنشاء نقطة مطافي.

إنشاء رياض أطفال لألطفال

تنفيذ قوافل طبية لإلهتمام
بصحة األمهات والحوامل

-

على الترع والمصارف

دورات توعوية للفتيات
المقبالت على الزواج

-

بأشجار مثمرة.

انشاء مشغل لتعليم الفتيات
الخياطة
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الموارد المتاحة بالقرية:
الموارد البشرية :


يوجد بالقرية موارد بشرية تتمثل في توافر شباب وشابات حاصلين على مؤهالت عالية ودبلومات فنية ولكن ال
يجدون فرص عمل.

الموارد االقتصادية سوالبيئية :


يوجد بالقرية قطعة أرض يريد األهالي تخصيصها لبناء معهد أزهري للبنات.

الجمعيات األهلية :


تعتبر الجمعيات األهلية بقرية األوسط قاموال نشيطة ،و لديها وعي كامل باحتياجات القرية المختلفة حيث تكتسب ثقة
المجتمع بشكل واضح .وتضم القرية ثالث جمعيات أهلية وهم :
-

الشرسوق لتنمية المرأة الريفية بدراسو :نفذت جمعية الشروق عدد من المشروعات بالتعاون مع جهات أجنبية
مثل مشروع تكامل لتطوير الوحدات الصحية ومشروع صديقات األسرة للتثقيف الصحي مع مؤسسة مصر
الخير ومشروع عن التوعية السياسية للشباب والسيدات مع مؤسسة ميبي .كما عملت في مشروع الحد من
الفقر واستخراج شهادات الميالد وسواقط القيد والرقم القومي.

-

جمعية البدر الخيرية ببشالسو :تعمل جمعية البدر في مجال المساعدات االجتماعية والخيرية وبناء المساجد
بالقرية وكفالة األيتام واألرامل والكثير من أعمال البر و االحسان  ،هذا باالضافة الي حضانة بالجمعية
تضم  35طفل.

-

جمعية الرحمة والتي تعمل في تنمية خدمات المجتمع بالقرية
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