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المالمح العامة للقرية



تعتبر قرية المخزن إحدي القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية الحراجية – مركز قوص وتبعد عن الحراجية مسافة
7كيلومترات وعن مركز قوص  5كيلو مترات ،طولها 20722م يوجد خط سريع يفصلها إلى نصفين شرق
وغرب وتوجد ترعة كبيرة على جانب الطريق باإلضافة إلى وجود ترعتيين صغرتيين.



يحدها من الشمال قرية المقربية ومن الغرب قرية عباسة ومن الشرق قرية العليقات ومن الجنوب قرية المسيدة0



تتكون القرية من ثماني نجوع وهي ( نجع األنصار – نجع أحمد رضوان – نجع الجهالن – نجع الجباريل – نجع
العبابدة  -نجع الكدادبة – نجع الحجرات – النجع الغربي )



يبلغ عدد سكانها  15222نسمة وتتكون من عائالت يبلغ عددها حوالي خمسة عشر عائلة متشابكين وتربطهم عالقات
مصاهرة وال يوجد بها أي صراعات وإن وجد مشاكل صغيرة يتم حلها ودياً0



ال يوجد بها هجرات  ،ولكن بعض األفراد يعملون بدول الخليج في مهن العمالة األجرية وال يمثلون أكثر من 0% 2



يوجد بالقرية بعض التقاليد والعادات مثل الزواج العائلي والمبكر0



يقوم أهل القرية بجهود تطوعية مثل التبرعات في األعياد والمواسم – بناء المساجد -تقديم بعض المساعدات البسيطة
لألسر المحتاجة0

األوضاع واالحتياجات:
-1الوضع االجتماعي والثقافي :
التعليم :
 يوجد بالقرية مدرسة تعمل فترتان ابتدائي في الصباح واعدادي في المساء0


تتكون مدرسة المخزن االبتدائية من  11فصل وتبلغ كثافة الفصل حوالي  44تلميذ وال يوجد بها أي حجرات
لألنشطة ،ومن أهم المشكالت التى تواج المدرسة هي عدم قدرة التالميذ على سداد المصروفات المدرسية و

عدم متابعة أولياء األمور للتالميذ ويقترح أهالي القرية استقالل المدرسة عن المدرسة االعدادى و عمل برامج
توعية مكثفة ألولياء األمور0


لقد تم تفعيل فترة مسائية في مدرسة المخزن االبتدائية لتكون مدرسة اعدادية وذلك لوجود مشاكل بين الطالب وبعد
المسافة بين القرية و مدرسة المسيد االعدادية 0وتتكون المدرسة من  11فصل وتبلغ كثافة الفصل تقريبا  42طالبا
ويبلغ عدد الطالب  422طالبا ً  ،وال يوجد بها حجرات لألنشطة اطالقا ،وتواج المدرسة العديد من المشكالت منها
قصر فترة الدراسة وعدم وجود وقت لممارسة أى نشاط رغم وجود حماس لدى مدير المدرسة والمدرسيين و
تضارب أوقات االمتحانات بين المدرسة االعدادية والمدرسة االبتدائية مما يضطر المدرسة لعمل لجان فى فناء
المدرسة وتأجير كراسى للتالميذ فى فترة االمتحانات0



يقترح أهالى القرية لحل مشكلة الفترة المسائية عمل جناح داخل المدرسة وازالة دوره المياه غير الصالحة وغير
المستعملة والتي توجد على مساحة كبيرة وعمل دورعلوى فى المدرسة0



كما يوجد مدرسة أخري ابتدائي آيلة للسقوط وسيئة المرافق وهى على أرض إيجار وملك ألحد أفراد المجتمع
واألهالي على استعداد لجمع مال لشراء أرض لبناء مدرسة بدل منها0



يوجد أيضا معهد أزهري تم إنشائ بالجهود الذاتية وتم افتتاح  -2213 2212ويوجد ب فصل واحد ويبلغ عدد
التالميذ ب  33تلميذا ويفتقر للوسائل التعلمية0



اليوجد بالقرية أى مدارس للتعليم الفنى أو الثانوى وأقرب مكان هو مدينة قوص أو قري الحراجية

الصحة :



يوجد وحدة صحية علي أطراف القرية من الناحية الشمالية تبعد مساف 205كيلو مترمن جنوب القرية و تم إنشائها
عام 1111م وتم ترميمها وتطويرها فى عام 2224م وتتكون من طابقين الدور األرضى ب مكاتب تقديم الخدمات
والدور الثانى ب مكاتب ادارية وسكن لألطباء والتمريض 0و تقدم الوحدة الخدمات واالسعافات األولية و متابعة
الحوامل وتنظيم األسرة وتطعيم األطفال ومتابعة مرضى الضغط والسكر0



المشكلة األساسية للوحدة أنها بعيده جدا عن بعض النجوع حيث تحتاج إلى مواصالت مما يكلف السيدات مجهود
عند الذهاب إلى الوحدة للتطعيمات وذلك كل بسبب وجودها أقصى شمال القرية 0



ال يوجد بها أطباء مقيمين وال طبيبة نساء باالضافة الى عدم وجود عيادات خاصة داخل القرية مما يضطر
األهالى الذهاب إلى مدينة قوص ،ومن أهم ماينقص الوحدة عدم وجود سيارة إسعاف على الرغم من وجود الوحدة
على الطريق السريع وأقرب وحدة اسعاف تبعد عن الوحدة مسافة ثالث كيلو مترات0



كما يوجد نقص فى الممرضات واحيانا يوجد نقص فى نسبة التطعيمات وهناك نقص فى األمصال ( العقرب –
الكلب – الثعبان – التيتانوس كما يحتاج معمل الوحدة لجهاز تحليل (قراءة ألوان) لتحليل ((كيمياء الدم  -صورة الدم
كاملة – األمالح))



و تعانى الوحدة من سوء وعدم صيانة المرافق ( الكهرباء – السباكة – طلمبة رفع المياه – ماكينة توليد الكهرباء )
باإلضافة إلى عدم صيانة األجهزة فى المكاتب االدارية مثل (ماكينة التصوير) ويعانى العاملين بالوحدة من التعطل
المستمر فى التليفون الناتج عن سرقة الكابالت0



ومن األشياء التى تعيق عمل الوحدة عدم استمرار األطباء وتغييرهم و عدم كفاية الموظفين االدارييين و عدم وجود
عمال ثابتين وعدم وجود حارس أمن ليلى0

خدمات اجتماعية أخرى :
 ال يوجد أي خدمات ترفيهية أو مركز شباب حيث أن الشباب يذهبون إلى مركز قوص لالشتراك فى بعض
االنشطة الرياضية.


يوجد مخبز واحد يخدم جميع نجوع القرية بحصة 4222رغيف وال يكفي القرية  ،وحصة الفرد ( نصف رغيف
يومياً) وال يحصل على ذلك كل أفراد القرية



ال يوجد مكتب بريد بالقرية ولذا يعانى أهالى القرية من المستفيدين والمستفيدات من قانون الضمان االجتماعي كل
شهر في صرف المعاشات .



ال يوجد مستودع أنابيب بالقرية وتحصل القرية علي حصتها من مستودع قرية المقربية ويستغل هذا بعض الوسطاء
ويقومون بزيادة سعر االنبوبة

 -2الوضع االقتصادي والبيئي :
الزراعة :
 يوجد بالقرية حوالي  1222فدان من األراضي الزراعية والتي يتم زراعة أغلبها بمحصول قصب السكر وموزعة
على مساحات صغيرة للمزارعين0


وتعاني الزراعة في القرية من مشكالت كثيرة من أهمها :
 ارتفاع تكاليف االنتاج
 عدم وجود إرشاد زراعى أو حقول إرشادية وعدم االستفادة من كليات ومدارس الزراعة بالمنطقة إلرشاد
المزارعين وإعطاء دورات تدريبية0


عدم وجود مقر للجمعية أو مخزن لألسمدة بالقرية ويتم الحصول على األسمدة من الشونة الرئيسية للبنك
بقوص أو من مخازن القرى المجاورة0

 عدم انتظام مياه الرى ونقصها الشديد باإلضافة إلى تلوثها بسبب صرف بعض األهالى دورات المياه عليها
والقاء الماشية و الحيوانات الميت فيها 0
 مطلوب أنواع جديدة من التقاوى وبخاصة للقمح والقصب
 عدم وجود مقاومة جيدة لآلفات الزراعية مثل الفئران والحشرات والنباتات الضارة وعدم توافر األدوات
والمبيدات والطعوم فى الوقت المناسب0
 عدم وجود معدات زراعية خاصة بالجمعية (جرار زراعى ومستلزمات او مواتير رش المبيدات بأنواعها(.
 ارتفاع أسعار المواشى و تكاليف تربيتها وعدم وجود متابعة صحية أو تطعيمات لها0
 عدم وجود وحدة بيطرية بالقرية لمتابعة تحصين المواشى والرعاية الصحية لها



أما الري فهو متوافر بعدد من الترع والمصارف ومشكلت أن القرية تقع فى نهاية ترعة أبو الجود وعدم تطهير
الترع يؤدى إلى ضعف وصول مياه الرى



يوجد بالقرية جمعية زراعية ويوجد بها موظفان ومقرها مستأجر من أحد أهالى القرية ومقرها غير صالح تماما ً
للقيام بعملهاحيث ان متهالك واليوجد بها مخازن لألسمدة والمبيدات مما يلزم المزارعين باستالم األسمدة من شونة
قرية خزام والتي تبعد مسافة 22كم ومن مركز قوص والذي يبعد مسافة 5كم ،وتعانى الجمعية من نقص فى أدوات
المكافحة ومواتير الرش بأنواعها0



يرى أهالى القرية أنهم في احتياج لمقر جديد ب مخازن لألسمدة والمبيدات وقاعة لعمل التوعية واإلرشاد للمزارعين
وأثاث مالئم  ،كما يمكن أن يتبرع بعض المزارعين بقطعة أرض لبناء مقر للجمعية عليها

البنية األساسية :
 تتبع قرية المخزن عملية مياه المسيد وال يوجد بها صرف صحي وتوجد دورات مياه بخزانات داخل المنازل و
التوجد خزانات خارجها مما يؤدي إلى مشاكل صحية وبيئية ألهالي القرية وانتشار بعض األمراض مثل الفشل
الكلوى0


أما بالنسبة للكهرباء فيوجد  12محول كهرباء بالقرية0



االتصاالت متوفرة بالقرية – الطرق بعض الشوارع ممهدة والشوارع ضيق جدا 0



المواصالت متوافرة عن طريق سيارات األجرة الخاصة 0

البيئة :
 ال يوجد عمال لنظافة الشوارع الرئيسية والفرعية  ،وهناك انتشار للقمامة والمياه بالشوارع و مخلفات الحيوانات
والزراعة أمام المنازل مما يسبب انتشار البعوض بصورة كبيرة جدا ً  ،كما يوجد انتشار لحريق الطوب مما يلوث
الجو بدخان ويؤثر على صحة الصغار والكبار ويصيبهم بأمراض صدرية0

 -3االحتياجات األساسية للقرية والمشروعات المقترحة :

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

االحتياجات

المجال

المشروعات المقترحة



تكدس التالميذ بمدرسة المخزن االبتدائية نظرا
ألن المدرسة تعمل فترتان0





انشاء مدرسة اعدادي لحل مشكلة
الفترتان وتفعيل األنشطة0

عدم وجود حجرات لممارسة األنشطة بمدرسة
المخزن االبتدائية

التعليم



عدم وجود مدرسة إعدادي بقرية المخزن0



عدم وجود مدرسة ثانوي بالقرية يؤدي لتسرب
التالميذ بعد المرحلة اإلعدادية0





انشاء مدرسة ثانوي بقرية
المخزن

افتقار المعهد االزهري الجديد للوسائل التعليمية
توفير الوسائل التعليمية الالزمة

الصحة



عدم وجود أطباء مقيمين بالوحدة و نقص في عدد



الممرضات0

توفير أطباء وزيادة عدد
الممرضات



نقص في نسبة التطعيمات واألمصال





سوء وعدم صيانة المرافق



توفير التطعيمات واألمصال
الناقصة
صيانة المرافق

خدمات اجتماعية



عدم وجود مركز شباب



إنشاء مركز شباب

أخرى



حصة الدقيق ال تكفي



زيادة حصة الدقيق و تدقيق



ال يوجد مكتب بريد



إنشاء مكتب بريد



عدم وجود مقر للجمعية الزراعية



توفير مقر للجمعية الزراعية



عدم وجود إرشاد زراعي أو حقول ارشادية



تفعيل دور الجمعية الزراعية

البنية األساسية



عدم وجود صرف صحى



إنشاء صرف صحي

البيئة



انتشار القمامة ومخلفات الزراعة والحيوانات



توفير عمال نظافة بالقرية

الرقابة على المخزن

الزراعة

في اإلرشاد الزراعي

بالقرية

 – 4احتياجات المجتمع على أساس فئوي
كان من المهم التعرف على احتياجات المجتمع المحلى على أساس فئوى من خالل عقد مجموعة من اللقاءات البؤرية للشباب
والرجال والنساء والمزارعين0
الشباب

الرجال والمزارعون

النساء

•

مركز شباب

•

•

مدرس ابتدائى شمال القرية –

•

لجنة نسائي تهتم فى المقام األول

تدريب الشباب على اختيار وادارة

مدرس اعدادى – مركز شباب -

بمشكالت المرأه حيث التوجد مؤسسات

المشروعات الصغيرة مثل  :تربي

مشروعات صغيرة

تهتم بها بشكل مباشر

دواجن –تربية مواشى – عمل وبيع

•

منتجات االلبان –بطريا ارانب –
محالت خضار –عمل مخبوزات
وحلويات عمل محالت تجاري

•

قيام الجمعية الزراعية بدورها في

•

 0فصول لمحو األمية

تقديم إرشاد زراعي للفالحين

•

عمل فصول لتعليم الفتيات بعض الحرف

وحدة إطفاء حرائق ألن عند حدوث

(اشغال يدوي ة -تفصيل -تطريز –المنتجات

حريق يلتهم عدد كبير من المنازل

الغذائية
•

صغيرة
•

عمل برامج توعية0

•

تسهيل إجراءات الحصول على
قرض0

•

توفير سيارات لجمع القمامة من
الشوارع

 -5الموارد المتاحة بالقرية :
أوال  :الموارد البشرية :
 يوجد بالقرية جميع مستويات التعليم من المؤهالت المختلفة (متوسط – عالى  -فوق المتوسط  -باإلضافة الى وجود
بعض السيدات والفتيات الالتي لديهم االستعداد للمشاركة فى تنمية القرية0


تتميز القرية بعالقات اجتماعية جيدة تقوم على الثقة واحترام بعضهم البعض و التعاضد في أوقات األزمات 0



يتميز الشباب بالقرية بحب للتطوع وعمل الخير ولكن التوجد لجان أو روابط شبابية كما يوجد تبرعات لألعمال
الخيرية من باب كفالة المجتمع وإن كانت قليلة نظرا للظروف االقتصادية المتدنية لألهالي0

ثانيا الموارد الطبيعية واالقتصادية:
 األراضي الزراعية  :يوجد بالقرية حوالي  1222فدان من األراضي الزراعية


المنتجات الزراعية السائدة  :يعتبر محصول قصب السكر هو المحصول الرئيسي بالقرية



الثروة الحيوانية والداجنة  :ال توجد مزارع بالقرية ولكن يقوم بعض المزارعين بتربية المواشي والطيور في منازلهم
أو حظائرهم الخاصة الصغيرة0



ال يوجد ظهير صحراوي و توجد ترع صغيرة (مصارف) يمكن تغطيتها واالستفاده منها بعمل حديقة عامة
ويوجد أيضا ترعتان شرق وغرب المخزن0

ثالثا الجمعيات األهلية
 ال يوجد بالقرية إال جمعية تنمية مجتمع واحدة  ،بالمخزن ويوجد بها حضان لألطفال – وجرار كسح و مستوصف
طبى ولكن ال يعمل  ،وقد قامت الجمعية بعمل وصالت مياه لعدد  222أسره و خط مياه رئيسى بقطر  4بوصة
و عمل عدد  24مرحاض صحى0


الجمعية تحتاج إلى بعض الدعم الفنى إلعادة نشاطها حيث ان خطواتها بطيئة بسب قلة الوعى لدى بعض األهالى
وعدم كفاية القروض الموجودة0

