تقرير تحديد احتياجات بالمشاركة للقرى األكثر فقرا ً في محافظة قنا
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المالمح العامة للقرية :


تعتبر قرية الحراجية قرية أم تابعة لمركز قوص وتقدر مساحتها بحوالى من 0761فدان الى  0011فدان وتقع على
الضفة الشرقية لنهر النيل وهى تبعد حوالى 5كم عن مركز قوص.



يحدها من الجنوب نجع البرج التابع لقرية المقربية ومن الشمال قرية الكراتية ومن الشرق قريه العليقات ومن الغرب
نهر النيل



تقع بها الوحدة المحلية لقرية الحراجية وهى ضمن الوحدة المحليه لمركز ومدينه قوص ويتبعها كوحدة محليه فقط
عدة قرى أخرى وهى قرية الكراتية وقرية المقربية والحمر والجعافرة والمقارين والمخزن.



وتكونت قرية الحراجية فى العصور الوسطى حيث كانت الحراجية المدخل الرئيسى لمدينه قوص من الناحية
البحرية وكانت عباره عن أشجار ومقبرة ألهالى قوص ولذا أصبحت أراضى زراعية خصبة وفى العصر الفاطمى
كانت عبارة عن غابة مزروعة بأشجار األتل والسنط والنبق والتى كانت تستخدم فى صناعة السفن لذا كانت
مصدرا لألخشاب  .ولقد تالشت هذه األشجار و احترقت بقاياها من النار وصارت أرضها زراعية كثيرة
الخيرات.وقد توافدت القبائل عليها لسكنتها فمعظم سكانها ينتمون للجزيرة العربية وأقدم ثالث عائالت فيها هى (ال
جعفر – المزينين – العصيرات ) ويوجد بها نجع اسمه كوم سخين مشتق من اسم كوم اسخيم وهو سجن كان موجود
فيها فى العصر الرومانى .



يتبع قرية الحراجية سبع نجوع وهم  ( :نجع مغيت  -نجع الرزقة القديمة والجديدة -نجع جحا  -نجع شاهين  -نجع
صالحين  -نجع القطاطات -نجع كوم سخين ويشمل ( نجع الخمسات – المطوالت – نجع سعيد ) وهو النجع الوحيد
الذى يبعد عن القرية مسافة  5كيلو تقريبا أما بقيت النجوع فهى متداخلة مع القرية ومختلطة معها واليفصلها عنها
سوى طرق ومنازل.



يوجد مجموعة من القرى تتبع المجلس المحلى فقط مثل الكراتية – المقربية -الحمر والجعافرة -المقارين – المخزن.



يبلغ عدد سكان القرية  00011ويبلغ عدد المواليد تقريبا  061سنويا حتى عام  0100أما فى عام  0102فقد تجاوز
عدد المواليد  211طفل .



نسبة ساقطي القيد ضعيفة حيث تمثل  %0ويوجد حاالت فردية ممن هم أصغر سنا ساقطى قيد وذلك اما بسبب
المشكالت ا ألسرية التى تتسبب فى التأخير فى استخراج شهادة الميالد مباشرة أو بسبب الظروف المادية لألسرة
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حيث أن رسوم استخراج شهادة الميالد خمسين جنيها واذا تأخر ولى األمر عن استخراجها مدة  05يوم يصبح الطفل
ساقط قيد.


يبلغ عدد الوفيات تقريبا  55فى عام  0100منهم  06إناث و 00ذكور أما  0102وحتى األن  05فردا ومن أسباب
الوفيات أمراض الكبد والشيخوخة والفشل الكلوي.



اليوجد بقرية الحراجية أقباط حيث أن كل سكانها مسلمين وتركيبتها السكانية تتمثل فى عائالت حوالى  06عائلة و
كل عائلة لها توابع ينتمون لها مثل عائلة آل جمعه وعائلة المزينين وعائلة آل سالمة وعائلة آل الخطيب وعائلة آل
دكر وعائلة آل جعفر وعائلة العصيرات.

األوضاع واالحتياجات:
الوضع االجتماعي والثقافي :


تتفاوت المستويات المختلفة لألسر داخل القرية فهناك األغنياء والفقراء والمتوسطين ويبلغ متوسط دخل الفرد تقريبا
 711جنيه شهريا حيث يصل متوسط دخل الفرد اليومى تقريبا من  01الى  05جنيه وتتفاوت المستويات حيث يوجد
فروق فردية داخل األسره نفسها ولكن يوجد أسر فقيره جدا وبنسبة ليست هينه داخل القرية حيث يبلغ عددهم 511
أسرة تقريبا منهم من يتقاضى معاشات ضمان اجتماعى أو تامينات أو عجز أو مطلقات أو أرامل ومنهم من يعمل
بأعمال بسيطة دخلها ال يتعدى  091جنيه .



يوجد هجرات خارج القرية الى دول الخليج وتمثل نسبة المهاجرين تقريبا  %5من سكان القرية وتترواح أعمارهم
من  05سنه الى  51سنه ويعملون فى أعمال المبانى والمعمار والبالط والبويات ومعظمهم يعملون فى السعودية أو
ليبيا وأفراد قالئل فى الكويت و االمارات ،كما يوجد هجرة داخلية من القرية الى محافظات أخرى وتمثل تقريبا
 %01من سكان القرية وأسباب هجرتهم الخارجية او الداخلية إما ضيق المعيشة أو لعدم وجود فرص عمل فى القرية
أو تطلعا المتالك ثروة وأراضى زراعية



تعتبر الزراعة الحرفه األولى ويعمل بها أكتر من  % 91من سكان القرية حيث توجد القرية على نهر النيل وبها
تقريبا  0051فدان أراضى زراعية من جملة مساحتها ،منهم  0021فدان يمتلكون حيازات و 01فدان اليمتلكون لها
حيازات .
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أما المهن غير الزراعية فتتمثل في العمل فى البالط والسيراميك وتركيبه وأعمال المعمارو البويات والسباكة و أعمال
الجريد التى يستخرجونها من النخيل.



تتميز كل عائلة من العائالت داخل القرية بقدرات مادية مختلفة حيث تتراوح مستوياتهم المادية والمعيشية من الفقر
الى الغنى ويوجد فروق فردية داخل العائالت أنفسهم ولكن من أشهر العائالت هناك والتى تمتلك أراضى زراعية أو
ثروات هى:-



آل جمعه أو الشغابية وهم عائلة العمدة و يمتلكون النصيب األكبر من األراضى الزراعية داخل القرية



آل الخطيب وهم أغنى ماديا ألن معظمهم يعملون فى البترول



آل دكر يتمتعون أيضا بالمستوى المادى العالى بسبب تجارتهم فى األراضى



أما باقى السكان فتتراوح مستوياتهم المادية من غنية لمتوسطة لفقيرة



كان يوجد صرعات ثأرية وعائلية في القدم ولكنها انتهت مع انتهاء الزمن وفى الوقت الحالى اليوجد إال مشكالت
فردية وحاالت وقتية تنتهى بانتهاء تدخل العمدة أو أهل القرية ،كما يوجد صراعات على مجلس الشعب والشورى
والمحليات بين العائالت وتنتهى بانتهاء االنتخابات.



يوجد بالقرية مجلس صلح وهو ممثل من أعضاء كبار البلد من العائالت وائمة المساجد ودورهم األول التدخل لعمل
الصلح بين االطراف التى حصل بينها صراع ولديهم صالحيات عرفية التخاذ القرارات واألحكام تجاه أى خالف فى
القرية.



يوجد عادات سائدة فى القرية مثل الزواج العائلى وتعدد الزوجات وعدم الوعى فى بعض المناطق وكذلك الزواج
المبكر ولكن بصوره فردية كما يوجد بها عادة عدم مصاهرة أو الزواج من مناطق معينة مثل قرية الكراتية
والحمر.



 %61من مساكن القرية مبنية بالطوب االحمر ومملوكة لألهالى وتمثل تقريبا  002فدان و 0000منزال ،كما يوجد
مساكن غير مالئمة بالطوب اللبن حوالى  %21مملوكه لألهالى مساحتها تقريبا  000فدان تقدر بحوالى  090منزل
وبعضها حالته جيدة ولكن البعض األخر غير صالح للمعيشة فيه و يحتاج الى ترميم .

التعليم :
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يوجد بقرية الحراجية ثالث مدارس ابتدائى اثنتان فى نفس القرية والثالثة فى نجع كوم سخين وهم
-

الشهيد مصطفى االبتدائى وهي عباره عن مبنى يتكون من خمسة أدوار و عباره عن  05فصل وحجرات
األنشطة واإلداريين و هي جيدة المبنى واالثاث الى حد ما وتبلغ نسبة القيد  707بنون  221بنات 097
بنين وكثافة الفصول  50تلميذ وتلميذه وتفعل بها األنشطة بنسبة  %65بسبب استغالل بعض حجرات
األنشطة فى الفصول ولكن سوف يتم تحويل التالميذ من المدرسه الى مدرسة الوحدة الجديدة و التى
انشأها مشروع نايل من العام القادم وسوف يصبح المبنى مدرسه اعدادى بنات لحل مشكلة الفترتين فى
مدرسة التحرير.

-

مدرسة الوحده القديمة وهي عباره عن  2أدوار وتتكون من  02فصل باإلضافة لحجرات األنشطة
واالداريين وتبلغ كثافة الفصول  51تلميذ .وتبلغ نسبة القيد  565منهم  055بنون و 009بنات وتبلغ نسبة
الغياب  %7وال يوجد تسرب .ويواجه التعليم األساسي مشكالت كثيرة منها  :ضعف التجهيزات الرياضية
والمالعب داخل المدرسة و التأخر الدراسى وعدم اهتمام األسرة بالتلميذ و ضعف المستوى المادى ألولياء
األمور والتفكك األسرى يؤثر على مستويات األطفال و يسبب بعض المشكالت السلوكية مثل العنف
والعدوان.



يوجد بالقرية مدرسة اعدادية وهى مدرسة التحرير االعدادية المشتركه وتحوي707

تلميذا منهم 207بنين و 220

بنات وتعمل فترتين الصف االول االعدادى مسائى والثانى والثالث صباحى وسوف يتم افتتاح مدرسة ثانية فى بداية
العام الدراسى الجديد .وتتكون من 06فصل وال يوجد تسرب .وتبلغ نسبة الغياب تقريبا  %5ولكنها تزداد كثيرا بداية
من شهر  2بسبب عمل التالميذ فى الحصيد  .ويواجه التعليم االعدادي مشاكل منها عدم اهتمام أولياء و المقاعد
متهالكة و ال يوجد سبورات بيضاء و نقص االعمالة داخل المدرسة ،كما يحتاج مبنى المدرسة لصيانة .


تضم مدرسة الحراجية الثانوية المشتركة  507طالب وتتكون من  00فصل وهي تخدم القرية والقري المجاورة لها
وتتراوح كثافة الفصول من  00الى  25طالب ويوجدبها نسبة غياب عادية وفى أخر العام يتم غياب الطالب بكثره.
ويواجة التعليم الثانوي مشاكل منها انقطاع التيارالكهربائي مما يؤثر على سير العملية التعليمية ووجود عجز فى
االداريين و المدرسين فى بعض المواد مثل المجاالت و نقص الموارد بالمدرسة ومشاكل في الميزانية بعد تحويلها
الى نظام الحساب الموحد ووقف الصرف منها مما يعطل العملية التعليمية.
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أما عن مرحلة رياض األطفال فيوجد قاعات رياض أطفال تابعه للمدارس االبتدائية وهم قاعتان في مدرسة الشهيد
و قاعتان فى الوحدة القديمة وقاعة فى مدرسة كوم سخين ،وقاعات تابعة للجمعيات وهم قاعتان في جمعية الفاروق
وثالث قاعات فى جمعية تنمية المجتمع ومبنى شروق  ،وقاعتان في الساحة الدندراوية .كما يوجد تقريبا سبع
قاعات رياض أطفال فى مدرسة الوحدة الجديدة و التى أقامها مشروع نايل والتى سوف تعمل من بداية العام الدراسى.
جميع هذه القاعات مجهزة جيدا ما عدا القاعات الملحقة بالجمعيات .



قام مشروع نايل باقامة مدرسة ابتدائية جديدة وهي مدرسة الوحدة الجديدة االبتدائية على أعلى مستوى وسوف يتم
العمل بها من بداية العام الدراسى حيث يتم نقل تالميذ مدرسة الشهيد مصفى االبتدائية اليها وسيتم تحويل مدرسة
الشهيد مصطفى الى مدرسة اعدادى بنات ومدرسة التحرير االعدادية القديمة الى مدرسة اعدادى بنين.



أما عن التعليم األزهري فيوجد فى قرية الحراجية معهد أزهري ابتدئى مشترك وهو مبنى جديد ومتسع جدا تم
ترميمه العام السابق ويتكون من ثالث أدوار ويوجد به فصل من كل مرحلة والدور الثالث مستغل كمعهد بنات
أزهرى اعدادى .وتبلغ نسبة القيد به  055طالب ونسبة النجاح  %95ويواجه مشكالت منها نقص فى األثاث و نقص
فى أجهزة الكمبيوتر وعدم وجود تجهيزات في حجرة العلوم وعدم وجود مكتبة .ويقترح أهالي القرية بالحاق فصل
رياض أطفال بالمعهد حيث يوجد المكان ولكنه يحتاج للدعم المادي .كما يوجد معهد اعدادي أزهري ويتكون من ثالث
فصول ويضم  05طالب .ومن المشكالت الي يواجهها المعهدان هو بعدهم عن نجع كوم سخين وانقطاع المياه
والكهرباء بصورة مستمرة واألثاثات غير كافية .ال يوجد ثانوى أزهرى داخل القرية وبالتالي يضطر الطالب
االلتحاق بالثانوى األزهرى فى مدينة قوص والتي تبعد تقريباعن القرية خمس كيلو مترات لذا اليوجد إقبال على
التعليم األزهرى خاصة البنات .

الصحـة



يوجد بالقرية مستشفى واحدة على مساحة كبيرة جدا ٌ تقريبا مساحتها فدان وهى ثالث طوابق يوجد بها سكن أطباء
مجهز ومعمل تحاليل ووحدة طب أسرة و كانت فى البداية تحت مسمى مستشفى التكامل وهى كمبنى مجهزة
كمستشفى ولكن تم تغير المسمى وتحويلها الى الوحدة الصحية لألسرة والطفل بناء على قرار الوزير وبالتالى تم
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سحب العديد من المعدات والتجهيزات ويعمل بها دكتوران أحدهما ممارس عام والثانى طبيب أسنان وهم
مغتربين من محافظات أخرى ويجد أيضا خمس ممرضات ومساعد فنى معمل ومراقب صحى وثالث رائدات
ريفيات .


يتردد على المستشفى تقريبا  % 21من سكان القرية و يوجد بها ملفات عائلية محصور فيها معظم األسر و تخدم
المستشفى بعض القرى المجاورة مثل نجع البرج والكراتية والحمر ونجع البواب  ،كما تقوم المستشفى بتطعيم
األطفال سواء التطعيم االجبارى أو حمالت التطعيم.



معظم األمراض المنتشرة فى القرية والتى تتردد على المستشفى هى النزالت المعوية بسبب تلوث الماء و حساسية
الصدر بسبب تلوث الهواء.



يشكو أهل القرية من عدم توافر طبيبة أمراض نساء وتوليد وال وحدة اسعاف داخل القرية وانما هي عربة متهالكة
وقديمة وغير صالحة لالستخدام .



كما تعاني المستشفى من نقص في المعدات و التطعيمات واألمصال الالزمة .



كما يشكو أهل قرية نجع سخين من بعد المستشفى حيث تبعد مسافه خمس كيلو ميترات .



يقترح أهل القرية عمل مستوصف فى النجع حيث يوجد به قطعة أرض ملك للرى و استطاع أهل القرية أن
يستخلصوا أوراق تنازل لها ويسعون جاهدين للحصول عليها من األمالك لعملها مستوصف .



كما يقترحون أن يتم تفعيل بعض التخصصات األخرى في المستشفى نظرا التساع مساحتها مثل غسيل كلى أو
حميات وغيرها من التخصصات التى تخدم أهل القرية .

خدمات اجتماعية اخرى :



يوجد بالقرية مكتب تموين متهالك جدا ً ويتكون من ثالث غرف و ثالثة عشر موظف ويخدم  0611أسرة وهم الذين
يمتلكون بطاقات تموين ويقوم أيضا بتلقى الشكاوى ومراقبة األسعاروالمخابز ومستودعات البوتاجاز والجزاراين
ويعاني من نقص فى العمال والموظفين و قلة السلع التموينية و مشكالت أخرى بخصوص إبقاف العمل والتسجيل
والفصل فى بطاقات التموين ويقترح أهالي القرية تدعيم المكان باألساس والعمالة لكي يسهلوا من عمل المكتب .
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يشكو شباب القرية من القصور الشديد في مركز الشباب وذلك بسبب مساحته الصغيرة وتدهور حالته حيث يحتاج
لترميم وصيانة  ،كما يقدم فقط بعض الخدمات البسيطة من إقامة ندوات وحفالت والتي تقتصر على الشباب وتنعدم
مشاركة البنات .



يوجد بالقرية مستودع واحد فقط و يقوم بتوزيع أنبوبة واحده لكل بطاقة تموين فى الشهر والتي ال تكفى حيث أن
متوسط استهالك األسره هو  2 -0أنابيب بالشهر مما يضطر األهالي لشراء االنبوبة من خارج المستودع بسعر 05
جنيها مما يمثل لهم عبئا ماديا ثقيال.



يوجد بالقرية مخبز واحد و يشكو األهالي من أنه ال يكفى احتياجات القرية ألن طاقتة االنتاجية أقل من احتياجات
القريه بمراحل ،وذلك ألن كمية الدقيق التى تصرف له بناء على التسجيالت االحصائية لعدد السكان واألسر
والتسجيالت االحصائية ال ترصد العدد الحقيقى وبالتالى اليكفى الحتياجات القرية هذا باالضافة الى أنه ردىء
الصنع.



كما يوجد فرن صغير خاص للعيش الفينو ولكنه ينتج كميات بسيطة وغالى الثمن و هناك مخبز أخر ضمن مشروع
 01111رغيف و يقوم أهل القرية بمحاولة تخليص إجراءاته ألنه يحتاج الى قطعة أرض تبرع من أهالى القرية.



أما بالنسبة ألماكن الترفية فال يوجد أى نوع من انواع الترفيه داخل القرية إال المقاهي ومعظمها تحول الستخدام
سىء جدا مثل تناول المخدرات وهى للشباب والرجال أما السيدات واألطفال فال يوجد لهم أى مكان ترفيهى او
تن فيسى لممارسة األنشطة .ويقترح أهالى القرية عمل حديقه للطفل في مكان الصرف المغطى و استغالل الظهير
الصحراوى الموجود فى العالقات لعمل نادى أو ملعب وهو قريب جدا للقرية ويخدمها فهى تابعة لنفس المجلس
المحلى و استغالل السنترال القديم المغلق فى عمل نادى نسائى.



يوجد وحده بيطرية عامه ولكن مبناها قديم جدا ومتهالك يتكون من حجرتان للكشف واألدوية ويقوم بتقديم
التطعيمات الوقائية حوالى  7مرات فى السنة لألبقار والجاموس واألغنام و عالج الحيوانات المريضه برسوم بسيطة
والعالج إن تواجد و التأمين الصحى على الحياه لألبقار واألغنام وهى تابعة لشركات التأمين وبنك التنمية الزراعى
مع الطب البيطرى لتطعيم الحيوانات والتأمين عليها.



اليوجد إقبال على الوحده البيطرية من األهالى حيث أن نسبة االقبال  %0فقط من أصحاب الثروات الحيوانية والذى
يمثلون تقريبا  %01من عدد السكان ويرجع هذا الى نقص وعى األهالى بدور الطب البيطرى وأهميته .ويقترح
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أهالي القرية بعمل حمالت دعاية وتوعية مناسبة توضح أهمية التطعيم ودوره وتوعية الناس بأهمية اإلفصاح عن
عدد الحيوانات التى لديها حتى يتم تطعيمها والمحافظه عليها.


يوجد بالقرية سنترال متهالك جدا ومغلق يستخدمه فى الوقت الحالى مركز الشباب لتخزين أجهزته وليس له اى فائدة
ألنه تم االستغناء عنه بسبب انتشار المحمول وقد أقترح أهالى القرية امكانية استخدامه وتفعيله فى اكثر من مجال
مثل عمله نادى نسائى أو أحوال شخصية الستخراج المستندات.



تضم القرية وحدة محلية عبارة عن مبنى متسع جدا ولكنه قديم جدا تم تجديد جزء منه بسيط يقدم بعض الخدمات مثل
توصيل المرافق و حل مشكالت المواطنين كما يوجد به مشغل للفتيات تابع لجمعية تنمية المجتمع .ويرى األهالي أن
دور الوحدة المحلية غير فعال ويقترحون عمل اجتماع شهرى مع المجلس القروى وبعض أهالى القرية لدراسة
ومناقشة مشاكل القرية والحلول المقترحه لها .



تضم القرية مكتب بريد ويقدم خدمات صرف المعاشات الحكومية والحواالت الفورية ويستفيد منه  %01من أهل
القرية ولكنه متهالك جدا وقديم رغم اتساع مساحته وهو عباره عن دور واحد به حجره واحدة ويوجد مساحة خارجة
غير مستغلة .ويقترح أهل القرية التوسع فى المكان لزيادة الخدمات و عمل دور ثانى يمكن استغالله كأحوال مدنية أو
مكتب خدمات الستخراج األوراق ألهالى القرية بدال من الذهاب لمركز قوص و تخصيص مكان النتظار الجمهور
وخاصة لكبار السن الذين يعانون عند صرف المعاشات.

الوضع االقتصادي والبيئي:
الزراعة



تعتبر الزراعة الحرفة األولى فى القرية حيث يعمل بها حوالى  % 91من سكان القرية وتبلغ مساحة األراضى
الزراعية تقريبا  0061فدان كلها أراضى صالحه للزراعة وخصبة وهى تربة طينية و اليوجد ظهير صحراوى فى
القرية ومن المحاصيل الزراعية األكثر زراعة فى القرية هي قصب السكر – القمح  -شامى  -البرسيم – القرع
العسلى – الخضار.



ويعانى أهل القرية من ارتفاع أسعار السماد وقلة الكمية التى توزع عليهم ومن الزحف على األراضى الزراعية
للبناء عليها نظرا الرتفاع أسعار االراضى والتكدس السكاني.
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ي وجد بالقرية جمعية زراعية وهي عبارة عن مبنى متوسط الحالة و يقدم مجموعة من الخدمات مثل ختم أوراق
الحيازة للجمهوروتوفير المبيدات الزراعية و األالت الزراعية و التسوية بالليزر وإعطاء رخصة تقاوى ومبيدات ،
كما تقوم بعمل مخالفات دق الطوب وحرقها والبناء على األراضى الزراعية.



يشكو أهالي القرية من تقصير الجمعية الزراعية فى مكافحة اآلفات ومرور المرشدين الزراعين عليهم ومتابعة
الزراعات ونقص اآلالت الزراعية وتتفاوت هذه المشكالت وفقا لألفراد وخاصة الذين اليتمتعون بالخدمة أو ليس
لديهم مصدر لشراء األالت وتسوية المناطق الزراعيه لديهم.



ويقترح أهالي القرية استغالل المنتج الزراعى من المحاصيل مثل قصب السكر والقرع العسلى والنخيل فى عمل
مشروعات صغيره لتشغيل الشباب مثل ( عصارة عسل  -مربى قرع  -ورش لتصنيع الجريد -عصارات للقصب )

البنية األساسية



ال يوجد فى القرية مواقف سيارات دا خلية أو خارجية و كذلك المواصالت غير كافية حيث يعانى أهل القرية من عدم
وجود مواصالت داخلية لالنتقال بين النجوع داخل القرية كذلك المواصالت قليلة وضعيفه جدا فى الطريق من وإلى
كوم سخين  ،أما المواصالت الموجودة على الطريق من القرية إلى قوص فهى متوفره جدا



يقترح أهل القرية عمل مشروع تكاتك صغير للشباب لمساعدة أهل القرية على االنتقال ،وعمل مظلة على الطريق
النتظار السيارات لتوقي ضربات الشمس اثناء االنتظار .



أما بالنسبة للكهرباء فال يوجد شبكة لها داخل القرية ولكن توجد حجره مغلقة وغير مفعلة تابعة للمجلس و األسالك
مغطاة فى الشوارع الرئيسية وغير مغطاة فى بعض المناطق مثل الرزقة ونجع شاهين و التيارات ضعيفة ويحدث
انقطاع مستمر لتخفيف األحمال ،كما يوجد نقص فى األعمدة والكشافات  .ويشكو األهالى أن خط كوم سخين-
الحراجية ال يوجد فيه نور رغم أنه شارع حيوى جدا وذلك بسبب سرقة هذ الخط ولم يتم تركيب أى بدائل بعد سرقته.



يوجد إحدى عشر محول كهربائي منهم ثالثة فى نجع كوم سخين وإحدى عشر فى القرية .



تم انشاء شبكة الماء بالحراجية عام  0950وتم تجديدها لمسافة واحد كيلو متر عام  0110أما شبكة الماء فى نجع
كوم سخين فهى من عام  0901والمرش ح هناك غير مطور والخزانات داخل المرشح واليوجد به صيانة أو تنظيف ،
يوجد بالقرية مرشحان مياه يدعمون القرية كل واحد منهم بسرعة  05لتر فى الثانية واحد فى نجع كوم سخين ويأخذ
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هذا المرشح من الترعة ويخدم نجع كوم سخين وقرية العليقات والمقربية  ،والثانى فى قرية الحمر التابعه للمجلس
المحلى لقرية الحراجية وهو يأخذ من نهر النيل ويغذى الحراجية األم والنجوع التابعه لها وقرية الحمر والجعافرة
والكراتية إال نجع كوم سخين  ،ولكن يشكو األهالي من أن مبنى شبكة المياه متهالك جدا وقديم وبعض المناطق
متهالكة جدا مثل نجع صالحين وبعض المناطق لم يحدث لها صيانة منذ فتره طويلة اال الكيلو متر الذى تم صيانته فى
 0110حديثا  .تقوم بعض األسر بتشغيل المياه بالممارسة أى تركيب وصله مخالفة ويتم عمل مخالفات لهم تقريبا
ويتراوح عددهم من  05الى  01فرد ،و هناك مناطق مستحدثة تحت اإلنشاء لم يتم تركيب الماء بعد لديها .


ويقترح أهالي القرية صيانة المحابس و إحالل وتجديد للمناطق المتهالكة حيث يوجد مساحة كبيرة من مواسير الفخار
االسبستس فى شبكة المياه داخل القرية و تركيب وصالت لغير القادرين.



حالة الطرق سيئة للغاية حيث أن الطرق السريعة فقط هي المرصوفة وباقى الطرق غير ممهدة و أغلبها ضيقة هذا
باإلضافة الى أن مقاطير القصب التى تتجه الى المصنع تمر فى منتصف القرية وفى شوارعها الرئيسية مما يعطل
حركة السير ويسبب الكثير من الحوادث  ،و يقترح أهالي القرية التخلص من هذا المشكلة عن طريق تحويل
قاطرات القصب الى كوبري كوم سخين .



تخلو القرية من الصرف الصحى ويؤكد أهالي القرية أنه كانت هناك ميزانية مرصوده له منذ فترة وكانت المشكلة
فى تواجد األرض التى تصلح القامته ولكن استطاع أهل القرية فى النهاية توفير هذه األرض ورغم ذلك لم يتم عمل
المشروع.



الرى فى القرية إلى حد ما اليوجد به مشكالت كثيره سوى عدم وجود اهتمام بنظافة الترع أو الصرف المغطاه حيث
يوجد فتحات فى الصرف المغطى يستخدمها األهالى فى التخلص من القمامة والفضالت وكذلك إلقاء الحيوانات الميتة
فى الترعة وال يوجد عمال لتنظيف الصرف المغطى او حمايتها مما يحدث.

البيئة



هناك ارتفاع فى المياه الجوفية فى القرية وهو يتسبب فى الكثير من األمراض والمشكالت هذا باالضافة إلى أن بعض
أهالى القرية يلقون المياه التى يستخدمونها فى الغسيل وأعمال المنزل والتنظيف فى الشوارع مما يعطل حركة السير
ويسبب المشاكل.
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يوجد قمامة بشكل واضح وكبير فى شوارع القرية حيث ال يوجد أى منفذ للتخلص من القمامة سوى حرقها أمام
المنازل واألماكن الغير أهله بالسكان أو القائها فى الشوارع واألماكن غير المسكونة وقد تم عمل بعض المحاضر
لتلك المشكلة وقد ساهم أهل القرية بالفعل فى بعض المبادرات لتنظيف القرية ولكن تمت تلك المبادرات فى بعض
األماكن دون األخرى نظرا لعدم تواجد عربات نقل للزبالة  ،ويستغيث األهالى طالبين صناديق قمامة فى الشوارع
وعربيات لنقلها ولكن الجدوى.

البطالة



يعانى معظم الشباب فى القرية من مشكلة البطالة سواء كانوا متعلمين أو غير متعلمين حيث تصل نسبة البطالة فى
القرية تقريبا  0265ومعظمهم يقضى وقته على المقاهي وتناول المخدرات .



ويشكو الشباب أنه حتى لو الشباب لديهم مقترح أو مشروع اليجدون الدخل المادى لتنفيذه حتى صندوق القروض
اليخدم كل الشباب وال يراعى اال بعض الناس وغير مفعل بشكل قوى.



يسافر بعض الشباب الى الخارج للعمل ويحاولون أن يسددوا ديونهم وتوفير المال الالزم للزواج

االحتياجات األساسية للقرية والمشروعات المقترحة
يوضح الجدول التالي االحتياجات االساسية للقرية والمشروعات المقترحة من وجهة نظر األهالي:

المجال

الصحة

المشروعات المقترحة

االحتياجات


تهالك وحدة اإلسعاف



توفير وحدة اسعاف



عدم وجود طبيبة نساء وتوليد



توفير طبيبة نساء للسيدات



وجود نقص في المعدات و التطعيمات



توفير المعدات واألمصال الالزمة

واألمصال الالزمة.


بعد نجع سخين عن المستشفى



بناء مستوصف في نجع سخين



عدم وجود مكتب خدمات استخراج



توفير مكتب الستخراج االوراق
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األوراق.
خدمات اجتماعية

الرسمية



عدم وجود أماكن للترفية



توفير اماكن ترفيهية



تهالك واهمال مكتب التموين



اعاده بناء مكتب التموين



عدم كفاية المخبز لتلبية احتياجات أهل



انشاء مخبز أخر

القرية



سوء حالة الطرق بالقرية خاصه التي



تعبر منها مقاطير القصب

رصف وتمهيد الطرق وتحويل
قاطرات القصب الى كوبري كوم

البنية األساسية

سخين


عدم وجود مواقف سيارات وومواصالت



داخلية

عمل مظله على أول الطريق النتظار
المواصالت وتصبح مكان معروف
كبديل للموقف اليقاف السيارات

البيئة





انتشار القمامة في الشوارع

توفير صناديق قمامة فى الشوارع
وعربيات لنقلها
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احتياجات المجتمع على أساس فئوي
كان من المهم التعرف على احتياجات المجتمع المحلى على أساس فئوي من خالل عقد مجموعة من اللقاءات البؤرية للشباب
والرجال والنساء والمزارعين.

الشباب

الرجال والمزارعون



تطوير مركز الشباب



استغالل الزهير الصحراوى

النتظار

لقرية العليقات لعمل مالعب

المواصالت وتصبح مكان

ونوادى

معروف كبديل للموقف اليقاف

توفير برامج إلقراض الشباب

السيارات



لعمل مشروعات صغيرة.




النساء والفتيات



الناس



ردم




نشر الوعى بأهمية الخدمات
الموجوده فى القريه وكيفية
استغاللها





انابيب البوتاجاز للحد من



الخدمات

توفير

بالوحدة

الصحية.
اقامة مشغل لتطريز العبايات
والمفارش والمشغوالت


مترللترعة

عمل

مكاتب

تعليم

قران

للفتيات مستقله عن البنين

أمام مدرسة كوم

وتخدم كل االعمار

سخين كصرف مغطى



تدعيماألسر الفقيرة بالسلع

إقامة نظام صرف صحي.



تشجيع الجمعيات األهلية على

انارة

طريق

كوم

سخين

الحراجيه الذى تم سرقته

عمل أماكن للفئات الخاصة





011

بناء مساكن للشباب.



الدقيق توفير الخبز لألسر.

صيانة وتطوير الجزء المتبقى

الموجودة

إنشاء المزيد من مستودعات

اسفلها

من شبكة الماء

خلق فرص عمل بين الشباب
والفتيات

عمل مظله على اول طريق



زيادة الحصة المنصرفة من

القيام بدورها.


تحفيز الجمعيات األهلية لتقوم
بدورها بالقرية
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تأهيل السيدات لالستفادة من
وقتهن أو تحسين دخل األسرة.



توفير المياه النقية بالمنازل



االحتكار

مياه

توفير

شرب

نقية

بالمنازل.

الموارد المتاحة بالقرية
الموارد البشرية


يوجد كثير من الموارد البشرية داخل القرية من الجنسين ومعظمهم له دور فعال للنهوض بالقرية ويشاركون فيها
بكل طاقاتهم حيث يوجد نسبه كبيرة من المتعلمين والمتعلمات داخل القرية ومؤهالت متنوعة من المتوسط لفوق
المتوسط للعالى

الموارد الطبيعية و االقتصادية
يوجد بالقرية بعض األماكن الي يمكن استغاللها في تنفيذ مشاريع للقرية مثل :



مبنى شروق وهو يتبع المجلس المحلى وهو عبارة عن دورين مستغل و  0قاعة حضانة و غرفتان مركز المعلومات
وجارى نقله للمجلس المحلى و قاعة اجتماعات و الدور الثانى تقريبا خمس غرف غير مستغل و يسمح بدور ثالث
فى البناء يمكن استغالله فى المشروعات المقترحة



قطعة أرض فى كوم سخين كانت ملك الرى تبلغ حوالى قيراط ونصف استطاع األهالى تخليص أوراق تنازل الرى
عنها لألمالك وجارى تخليصها إلقامة مشروعات عليها حسب مقترحاتهم كاآلتي :
-

الدور األرضى مخبز  -الدور الثانى مستوصف طبى  -الدور الثالث مقر لجمعية الخدمات االجتماعية
بكوم سخين ألن مبناها الحالى مؤجر ومشغل فتيات ) ويمكن تعديل تلك المقترحات الى استغالل أخر يفيد
القرية فهى مقترحات مبدئية ولكنها تحتاج للدعم المادى.



الصرف المغطى يمكن استغالله فى عمل بعض المناطق الترفيهية واكشاك الخدمات البسيطة وبعض المشروعات
ألنها عبارة عن مواسير وليست مبانى فال تصلح للبناء فوقها



يوجد شقه أعلى مبنى الشئون االجتماعية يمكن استخدامها
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يوجد أراضى غرب السكة الحديد كان من المفترض ان تستغل للصرف الصحى ولكن لم تستغل بعد .



يوجد أراضى مبنى قديم خلف مدرسة الشهيد مصطفى وكانت تستغل كمزرعة فراخ وحاليا مغلقة



يوجد ظهير صحراوى فى قرية العليقات تابع للوحدة المحلية فى قرية الحراجية يمكن استغالله



يوجد حرف سائدة فى القرية وبشكل قوى يمكن االستفاده بها مثل المعمار والسيراميك والتشطيب والمقاوالت
والسباكة

الجمعيات األهلية


يوجد خمس جمعيات أهلية فى القرية وتعتمد جميعهاعلى بعض المعونات المقدمة من مصر الخير وبنك الطعام
وتبرعات األهالى وال يوجد أى روابط أو نقابات أو لجان شبابيه فى القرية سوى بعض المبادرات التى مازالت فى
التكوين مثل ائتالف المجلس القروى وفريق إغاثة.
-

جمعية تنمية المجتمع :وهي تابعة للشئون االجتماعية و مبناها قديم ومتهالك جدا و يوجد بها قاعة رياض أطفال
غير مجهزة وقاعتان تابعين لها فى مبنى شروق وامكانياتها ضعيفه جدا و بها أيضا مشغل فتيات موجود
بالمجلس غير مفعل وأجهزته قديمة ومتهالكة و مكتب تحفيظ قرآن.

-

جمعية الفاروق  :ومبناها ملك للجمعية و يتكون من ثالثة ادوار االول مسجد والدور الثانى إداره ومسجد
سيدات بالدور الثالث فارغ ويقدم الكثير من الخدمات مثل  :قاعة رياض االطفال -كفالة اليتيم  -المساهمة فى
تجهيز العرايس غير القادرات -تقديم مساعدات عينية ومادية لألسر المحتاجة وتكفل تقريبا  51أسرة و تقترح
الجمعية عمل مستوصف ومشغل فتيات حيث يوجد مكان وهو الدور الثالث ومساحة تابعه للمسجد

-

جمعية الشباب والخدمات االجتماعية ومبناها مؤجر وهو عبارة عن شقه ثالث حجرات قام بتأسيسها مجموعه
من الشباب وتقوم على التبرعات ولها نشاطات كبيرة جدا فى القرية فهى أحدث جمعية فى القرية ومن الخدمات
التى تقدمها  :كفالة اليتيم  -زواج غير القادرات  -مساعدة المحتاجين  -تحفيظ القران  -تيسير الزواج ومساعدة
غير القادريين و يتم التجهيز لفتح دار حضانه تابعه للجمعية

-

جمعية الفجر :و مبناها مؤجرولها اتجاهات دينية و تقوم بتوزيع العيش – كوبونات انابيب البوتاجاز -مساعدات
المقبلين على الزواج الغير قادرات
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-

جمعية الخدمات االجتماعية بكوم سخين  :مبناها مؤجر وال تملك إمكانيات مادية عالية بسبب انخفاض المستوى
المادى ألهالى نجع كوم سخين وقائمة على التبرعات والخدمات التى تقدمها هي كوبونات حجز اسطونات
البوتاجاز  -مساعدة الفقراء من مصر الخير  -أجهزة تعويضية للمعاقين .
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