تقرير تحديد احتياجات بالمشاركة للقرى األكثر فقرا ً في محافظة قنا

قرية جزيرة الحمودي
الوحدة المحلية لقرية المراشدة ـ مركز الوقف
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المالمح العامة للقرية


قرية جزيرة الحمودى هى إحدى قرى الوحدة المحلية لقرية المراشدة -مركز الوقف -محافظة قنا .وتقع القرية في وسط النيل
يحدها على ضفاف النيل من الغرب جزيرة العبل وقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي وقرية المراشدة بمركز الوقف ،ويحدها
على ضفاف النيل من الشرق قرية فاو بحري بمركز دشنا ومن الشمال والجنوب مجرى نهر النيل.



تعتبر القرية من القرى القديمة فلقد استوطنها أهلها قبل عام  1094م ،وكانوا ينتقلون إلى القرى القريبة مثل قرية ( الرئيسية
– الشاورية – فاو بحري – المراشدة ) في حالة فيضان النيل ،ولكن بعد بناء السد العالي زاد عدد السكان بالقرية واستقروا
فيها بشكل دائم.





تتكون القرية من نجعان وجزيرة وهم
-

النجع القبلي ( يحتوى على عائالت الضمرنيات ).

-

النجع البحري (يحتوى على عائالت الطيب وفراج والقاضي وحفني )

-

و جزيرة العبل

يتراوح عدد سكان القرية ما بين  19999الى  12999نسمة ،ويعتبر عدد األفراد الغير مسجلين رسميا ( سواقط القيد )
حوالي  25فرد لكل  1999نسمة .ولقد بلغ عدد المواليد  285طفل عام  ،2912والوفيات  48حالة ،أما بالنسبة لإلعاقة
فيوجد عدد من المعاقين بالقرية يترواح عددهم ما بين  59 : 49فرد .



يقطن القرية عدة عائالت من قبيلتي العرب والهوارة وبعض األسر المسيحية ،وتعد عائالت العرب األكثر عدداً داخل القرية
وتضم عائالت( الطيب -فراج -القاضي -حفني) .فيما تعد عائالت الهوارة األكثر حيازة لألرض الزراعية وتضم عائلة
الضمرنيات ،ويتركزون في النجع القبلي .كما تضم القرية بعض األسر المسيحية والذى يتراوح عددهم ما بين  199 : 59فرد
داخل القرية.



كان هناك بعض المشكالت بين العرب والهوارة قديماً ،وحاليا توجد بينهما عالقة طيبة ولكن يشوبها الحذر فى التعامل
والفصل بينهم فى المعامالت والزواج .وقد يسعى بعض األفراد الى منع خدمة من القرية بسبب أن مكان الخدمة سوف يكون
لدى أحد الطرفين.كما يظهر التحيز للقبيلة فى وقت االنتخابات ،فكل قبيلة تساند المرشح من قبيلتهم حتى لو كان من خارج
القرية .ولكن فى ظل كل هذا يتبادلون الزيارات فى األفراح والعزاء والمناسبات  ،وفى حالة حدوث خالفات بين عائلتين
تتدخل القيادات الطبيعية في المنطقة للقضاء على هذه الخالفات ،أو يلجأ األهالي لمركز شرطة الوقف في حالة فشل
القيادات.
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األوضاع واالحتياجات :
الوضع االجتماعي والثقافي:


تتنوع الحالة االقتصادية واالجتماعية ألهالي قرية جزيرة الحمودي ،فكثير من أسر قبائل الهوارة تعتبر ميسورة الحال بسبب
إمتالكهم أراضى زراعية بحيازات كبيرة ،وأيضا أبناء قبيلة العرب يوجد بينهم موظفين ومنهم من يعمل بدول عربية والكثير
من أهل القرية يملكون أكثر من مصدر للدخل فبعضهم موظفين ويمتلكون أرض زراعية ومواشي.



وعلى النقيض يوجد بعض النجوع التي يعانى أبنائها من الفقر والتهميش حتى فى الخدمات مثل المياه والكهرباء ،ويقدر
عدداألسر التي تعاني من فقر مدقع بحوالي  09أسرة  ،وعدد األسر التي تعاني من سوء الحالة االقتصادية بحوالي 159
أسرة وتحاول التغلب عليها بإرسال أبنائها من سن  12سنة للعمل بمحاجر الطوب بمطروح أو العمل بأحد المحالت أو
كسواقين تكتك.



يتراوح متوسط دخل الفرد بالقرية من حوالى  799إلى  1999جنيه حيث يصل المتوسط اليومي من  25الى  35جنيه.
ويحصل  65فرد من القرية على معاش والذي يتراوح ما بين ( معاش ضمان – مطلقات  -أرامل – تأمينات ).



ينتشر في القرية بعض العادات مثل :
-

الزواج المبكر حيث ترتفع نسبته فى سن ما بين  16 : 15سنة وال يتم توثيق الزواج إال بعد إتمام العروسة للسن
القانوني ،ويأخذ على والد العريس والعريس إيصاالت أمانة حتى يضمن أهل الفتاة حقها في االعتراف بهذا الزواج
وتسجيله عند اكتمال سنها  18سنة .

-

الزواج العائلي حيث تمنع بعض القبائل زواج فتياتها من غير قبيلتها حتى لو وصلت لسن متأخر.

-

رفض عمل المرأة :يرفض الغالبية العظمى من أهالي القرية من القبيلتين عمل المرأه ،إال القلة القليلة وتعتبر
حاالت فردية .وذلك ألسباب تتعلق بالعادات والتقاليد وأن المرأة في وجهه نظرهم يجب ان يكون عملها داخل
المنزل فقط.

-

تسرب الفتيات من التعليم :بالرغم من أن أهالي القرية ال يمانعون تعليم الفتيات إال أن أغلب الفتيات يتسربن وذلك
بسبب الزواج المبكر.

-

عمالة األطفال :يسافر بعض األوالد من سن  12سنة للعمل فى مرسى مطروح بمنطقة الحمام فى محاجر الطوب
األبيض ،وذلك من خالل مقاول تراحيل .ويعتبر معدل االمان بهذه المحاجر ضعيف جداً ،حيث يصاب الكثير من
شباب القرية بإصابات بالغة تصل أحيانا الى بتر أحد األعضاء بسبب الماكينات التى تقوم بتقطيع الطوب أو حتى
الى الموت بسبب الكهرباء وحوادث السيارات.
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التعليم :



تضم القرية مدرسة ابتدائية وهي مدرسة جزيرة الحمودى االبتدائية وتعمل فترتان  ،ومدرسة إعدادية وهي مدرسة جزيرة
الحمودى اإلعدادية ،وتتركز المدرستان في النجع البحري (عند قبائل الهوارة).



بالنسبة لمدرسة جزيرة الحمودى االبتدائية و الملحق بها مدرسة جزيرة الحمودى اإلعدادية والتى تعمل فى نفس المبنى فترة
ثانية .فإن مبناها مؤجر منذ عام  1039م وهو مبني بالطوب اللبن .يضم المبنى  6فصول وحمامان وغرفة للمدرسين وإدارة
المدرسة ،وال يوجد به ملعب او أى غرف لألنشطة ويتم عمل الطابور الصباحي في الشارع.



أما بالنسبة للمبنى الحكومي فقد تم إنشائه في أواخر الثمانينات بالطوب األحمر ،ويضم  0فصول منهم  4فصول بالجهود
الذاتية ،وليس للمبنى سور كما تمر به أسالك الكهرباء المكشوفة .يعمل المبنى فترتين األولى للمرحلة االبتدائية وبها  2فصل
لرياض األطفال والفترة الثانية للمدرسة اإلعدادية



تواجه مدرسة مدرسة جزيرة الحمودى االبتدائية بعض المشاكل وهي :
-

الكثافة عالية بالفصول حيث تصل الى  45طالب بالفصل ،بالرغم من أن مساحة الفصل صغيرة.

-

ال يوجد سور لمبنى المدرسة الحكومي مما يؤدى الى هروب التالميذ.

-

قلة عدد المقاعد وعدم صالحية الموجود منها لإلستخدام ،كما ال يوجد أي أنشطة أو مالعب.

-

تعمل المدرسة بنظام الفترتين مما ال يتيح عدد ساعات كافية للعمل بجودة ،حيث تتكون الفترة الواحدة من 7
حصص.

-

عدم وجود مدرسين متخصصين للرياضيات واللغة االنجليزية ،كما يرفض الكثير من المدرسين العمل بالقرية
بسسب بعدها وعدم توافر وسائل مواصالت ،مما يدفع المدرسة لتعيين مدرسين بأجر والذين ال يمكن محاسبتهم لعدم
وجود جزاءات تطبق عليهم.

-

توجد نسبة تسرب عالية بين التالميذ وذلك بسبب عملهم فى الزراعة باألجر اليومي والذي قد يصل إلى  39جنيه
باليوم.



تواجه مدرسة جزيرة الحمودى اإلعدادية بعض المشكالت وهي :
-

الكثافة العالية داخل الفصول والتى تصل الى  59طالب مما يؤدي لضعف مستوى الطلبة

-

المدرسة فترة مسائية مما يؤثر على الحضور وخاصة فى الفصل الدراسي الثانى حيث ارتفاع درجة الحرارة.

-

عدم وجود سور للمدرسة  ،كما تمر األسالك الكهربائية في وسط فناء المدرسة ،مما يشكل خطرا ً على الطلبة.

-

وجود عجز فى مدرسى الرياضيات والحاسب االّلى والتربية الموسيقية ،ويقوم بتدريسها مدرسين غير متخصصين.

-

ال توجد غرف للتربية الزراعية  /الفنية  /المجال الصناعى  /مكتبة.
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عدد كبير من الطلبة ال يستطيع تسديد المصروفات ،كما يتسرب عدد من الطلبة بسبب العمل فى الزراعة.

قام المجتمع بعمل بعض الجهود لحل هذه المشكالت والتي تضمنت :
-

إنشاء عدد  4فصول بالجهود الذاتية

-

تم عمل مجموعات تقوية للطلبة ضعاف المستوى وخاصة من ال يجيدون القراءة والكتابة.

-

تم تسديد مصروفات الطلبة غير القادريين.

-

تم تخصيص  12قيراط لعمل مدرسة تعليم أساسي ( ابتدائي وإعدادي ).

محو األمية :

تم فتح عدة فصول لمحو األمية منذ عام  2919وذلك من خالل برتوكول تعاون بين جمعية تنمية المجتمع بجزيرة الحمودى والهيئة
العامة لمحو األمية وتعليم الكبار .حيث تم استهداف  315دارس وتوزيعهم على 21فصل ليتم اإلشراف والمتابعة من قبل الهيئة
والجمعية معا .ولكن ال يوجد أي فصول حالياً ،وذلك بسبب مشكالت خاصة بالهيئة العامة لمحو األمية والمتمثلة في األتي :
-

قلة وتأخر الحافز المادي للمدرسين ،ولعدم وجود خطة لتدريبهم على طرق التدريس الجيد ومهارات االتصال.

-

قلة المتابعة واإلشراف

-

عدم وجود حافز للدارسين باالضافة لتفضيلهم قضاء وقتهم في العمل لتوفير احتياجاتهم.

ترغب جمعية تنمية المجتمع بجزيرة الحمودى فى تنفيذ فصول لمحو األمية مع جمعية كاريتاس .حيث ترى الجمعية أنها تقوم بتدريب
المدرسات على التعلم الن شط وأساليب وأدوات التدريس وكيفية التواصل وعمل األفكار االبتكارية لتوصيل المعلومة وتحفيز الدارسين .
كما تقترح الجمعية االعتماد على منهج تعلم تحرر بدال من تعلم تنور،والتنسيق مع الهيئة العامة لمحو األمية لعمل االمتحانات فى
القرية.
الصحة



تضم القرية وحدة صحية وتوجد في النجع البحري وهى عبارة عن مبنى متهالك وقديم ويحتوى على  6حجرات منها (حجرة
لتطعيمات األطفال -حجرة لألسنان – حجرة صيدلية– حجرة تنظيم األسرة – حجرة الممارس العام والكشف – الى جانب
حجرة مغلقة).



يعمل بالوحدة ممارس عام وطبيب أسنان و 7ممرضات و 3رائدات ريفيات.



يتوفر بالوحدة جهاز لقياس الضغط الى جانب معمل للتحاليل وبعض األدوية والمسكنات ومطهرات الجروح ووسائل تنظيم
األسرة .
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توفر الوحدة الصحية التطعيم ،وتنظيم األسرة ،واألسنان  ،التحاليل البسيطة التقليدية ،الوالدة الطبيعية ،وندوات توعية عن (
تنظيم األسرة – رعاية الحوامل – التغذية السليمة –الرضاعة الطبيعية)



ال يوجد بديل للطبيب في حالة األجازات ،كما أن طبيب األسنان يتواجد مره واحدة كل اسبوع.



تعاني الوحدة من نقص بعض األجهزة الطبية حيث تم نقلها الى اإلدارة الصحية بمركز الوقف ،فقام الطبيب بشراء األجهزة
الناقصة وحول الوحدة الصحية لعيادة خاصة.



يبلغ ثمن تذكرة الكشف 19جنيهات ويدفع المريض ثمن العالج كامالً ،حيث ال يتم تفعيل قرار الكشف ب 3جنيهات وال قرار
تحمل المريض فقط ثلثي العالج.



يوجد نقص في األدوية واألمصال مثل (عضة الكلب-العقارب-الثعابين).



تفتقر الوحدة الصحية لوجود وحدة إسعاف حيث إن أقرب وحدة اسعاف توجد في الشعانية بنجع حمادى أو دشنا .وقد تم
التقديم على طلب سيارة اسعاف وتم أخذ الموافقة ولكن ال توجد ميزانية.



ال تضم القرية طبيبة نساء ،كما ال توجد إمكانيات للوالدة القيصرية فتذهب السيدات ألقرب مستشفى بدشنا أو الوقف.

البطالة



يعمل أغلب أهالي القرية إما في الزراعة أو إما في بعض الحرف ( البناء – السيراميك – المحارة – النجارة – السباكة –
الكهرباء ) و تضم هذه الحرف عدد قليل من أبناء القرية ويذهب البعض للخارج لرفع مستوى المعيشة أو رعاية األرض
الزراعية فى حالة امتالك أرض.



يسافر بعض الشباب إلى مرسى مطروح للعمل بمحاجر البلوك ( طوب أبيض ) .كما يسافر الكثير من شباب القرية والذين
يرغبون فى تحسين وضعهم اإلجتماعى واالقتصادى إلى الدول العربية وخاصة ( السعودية وليبيا ) .وتنتشر فكرة السفر بين
أبناء قبيلة العرب ألن الكثير منهم ال يملك أراضى زراعية وليس له مصدر دخل.



أما السيدات فىساعدن ازواجهن فى األرض ويعملن ببعض الحرف البسيطة كالحياكة وتربية الطيور والماشية للحصول منها
على منتجات األلبان وبيعها فى األسواق.

خدمات اجتماعية أخرى :


يوجد بالقرية مخبزان للعيش البلدى ،احدهما مدعم دعم كلى ويقوم بخبز  599ك ووزن الرغيف  139جرام ،أما األخر فهو
مدعم دعم نصفى ويقوم بخبز  499ك وزن الرغيف  89جرام .تقوم هذه المخابز بالعمل من  8صباحا حتى  11صباحا
ويكون الزحام عليها شديد جدا ً حيث ال يستطيع الكثير الحصول على الخبز .ويتم البيع بجنيه فقط للفرد وفى حالة الزحام
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بنصف جنيه  ،فى حين يبلغ عدد أفراد األسرة  5أفراد فى المتوسط ،كما يشكو األهالي من عدم وجود رقابة على وزن
رغيف العيش وال على كميات الدقيق المدعم.


ال يوجد بالقرية مكتب للتموين ولكن يوجد تاجران تموين ،وال يتعدى عدد الذين يملكون بطاقات تموينية  % 29من
األهالى .ويوجد نوعين من البطاقات واحدة ي ُصرف بها السكر والزيت .....الخ  ،ويضاف عليها أنبوبة البوتجاز والتي
تصرف ب  13جنيه شهريا  ،أما األخرى فهي خاصة بالدقيق ويبلغ نصيب الفرد من الدقيق  8.5ك .ويشكو األهالي من قلة
الكمية المخصصة للفرد من دقيق التموين وسيطرة السوق السوداء على انابيب البوتاجاز  ،كما يشكون من قلة تجار التموين
بالرغم من انه قام عده اشخاص بتقديم طلب للحصول على رخصة تموين ولم يتم حصولهم عليها بالرغم من استيفائهم
للشروط.



ال يوجد سنترال بالقرية و التليفونات بالقرية تابعة لسنترال قرية الرئيسية بنجع حمادى حيث يتم دفع الفواتير بها ولقد استغنى
كثير من أهالي القرية عن التليفونات األرضية للجهد الشاق في دفع الفواتير وتركيب التليفونات ،أما بالنسبة لشبكات المحمول
فال توجد شبكات داخل القرية وتوجد أقرب شبكة بقرية الشعانية وتعتبر تغطية شبكات المحمول ضعيفة بالقرية.



تضم القرية مكتب بريد ويعمل به موظفان وعامل  ،والمكتب مساحته متوسطة ويقوم بتوفير خدمات الحواالت البريدية
وخدمات التوفير وصرف المعاشات ،ولكنه ال يوجد ساعي بريد مما يسبب الكثير من المشاكل في تسليم الخطابات .يشكو
أ صحاب معاشات الضمان من إنه يتم صرف المعاشات من خالل وحدة الشئون التابعة لقرية المراشدة مما يتطلب توفير
عربات مخصوصة لنقلهم لصرف مبلغ  299جنيه وتمثل هذه المصاريف عبئا ً على األشخاص اللذين يقدر عددهم بـ  59فرد
بالقرية  .كما يشكو األهالي من أن الحواالت البريدية تأتى على مكتب بريد الرئيسية لعدم وجود حاسب آلى متصل بالشبكة
الخاصة بالبريد .ويقترح األفراد المستحقين لمعاشات الضمان عمل كشف بأسمائهم وإلحاقهم بمكتب الجزيرة والذي ال يكلف
سوى بعض اإلجراءات البسيطة.

الوضع االقتصادي والبيئي:
يعمل الغالبية العظمى من أهل القرية بالزراعة ويأتى بعدها الوظائف الحكومية مثل المدارس ومكتب البريد والتضامن االجتماعى
وغفر العمودية ...الخ .كما يعمل جزء كبير بالنجارة ويقومون بصناعة األبواب والشبابيك وبعض األثاث التقليدى.
الزراعة :



تمتلك القرية مساحة من األراضى تبلغ  656فدان تقريبا ً داخل الزمام إلى جانب  599فدان خارج الزمام و من أهم
المحاصيل الزراعية ( القصب – البصل – الطماطم -الشطة – البرسيم – الموز  -الذرة -الفول القمح).
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يواجه المزارعون بالقرية بعض المشاكل مثل :
-

عدم توفر الغاز الخاصة بالمكينة الزراعية حيث يتبع تموين المراشدة ويواجه المزارعون مشكله في الحصول على
كميتهم المحددة بالحيازة مثل باقي القرى النهم يحتاجون لعبور النيل إليجاد أقرب محطة بنزين الستالم حصتهم.

-

يضطر المزارعون لشراء األسمدة من السوق السوداء والتي قد تصل قيمتها إلى 299جنية بدال من  79جنيه.

-

ال يتم تغيير الحيازات الزراعية عند إمتالك أراضى جديدة حيث أن تعديل الحيازات ممنوع منذ عام  2996م .كما أن
األراضى خارج الزمام مقرر لها نصف كمية السماد المقرر لألراضي داخل الزمام.

-

يعاني المزارعون من وجود فساد إداري من جانب البنك الزراعي في توزيع األسمدة والملح ،حيث فى حاله تواجد
الملح فى البنك يتم توزيع الملح القديم للمزارعين البسطاء ،أما الملح الحديث فيتم توزيعه على أصحاب الحيازات الكبيرة
من المعارف وأصحاب والنفوذ .كما يتمتع بعض أصحاب المصالح بامتالك حيازات وهمية مما يؤثر على حقوق
المزارعين.



نبذه عن زراعة محصول قصب السكر :
-

يكلف فدان القصب لزراعته  4899جنيه ضرائب سنويا للفدان بالألرض خارج الزمام  1299 ،جنيه لألرض داخل
الزمام.

-

يتطلب فدان القصب لزراعته  2999جنيه سماد في العام للفدان تقريبا حيث يستهلك الفدان تقريبا من  18 : 15جوال
سماد في العام سعر الجوال  76جنيه فى الجمعية وقد يصل الى  299جنيه السوق السوداء ،وغالبا ما يقوم الغالبية
العظمى من المزارعين بشراء نصف الكمية من السوق السوداء ،بخالف تكاليف الري والغاز والتنظيف والكسر
والتحميل والنقل طوال العام.

-

ينتج الفدان من  59 : 49طن قصب سنويا ويصل سعر الطن الى  358جنيه يتم صرفها من المصنع بعد فترة من
الزمن.

-

قائمة بأنواع األسمدة وأسعارها وجودتها

م

األنواع

السعر

ترتيب الجودة

1

يوريا اسكندرية %46

 76جنيه

عالية الجودة

2

نترات أسكندرية % 33.5

 79جنيه

الثانى فى

0

الجودة



3

الفورمكس

 79جنيه

األقل جودة

4

نترات طلخا

 79جنيه

األقل جودة

5

يوريا طلخا

 79جنيه

األقل جودة

الجمعية الزراعية  :يوجد بالقرية جمعية زراعية فى مبنى قديم متهالك آيل للسقوط ويعمل به  14موظف  ،وتقوم الجمعية
بمقاومة سوسة النخيل والفاكهة وعمل تعداد سكاني وحصر الحيازات من األراضى وتقوم الجمعية بتقديم عدد من الخدمات
تتمثل في  :حصر المحاصيل الزراعية وفحصها ،مقاومة الآلفات والحشرات ،رش المحاصيل  ،عمل محاضر مخالفات
لألراضى المتعدى عليها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
تواجه الجمعية بعض المشكالت مثل :
-

تهالك وتدهور حالة المكان وانه آيل للسقوط.

-

عدم وجود مخزن لوضع التقاوي والمبيدات الزراعية ،حيث يتم توزيع الملح على الفالحين في األرض.

-

تم فرض ضرائب جديدة هذا العام بقيمة 299جنية في السنة للقيراط على أراضى طرح البحر والتي تسمى بأراضي
خارج الزمام بدال من  27جنيه أما األراضى العادية 59جنيه ،مما يشكل عبئ على المزارعين.

-

تناقص مساحة األراضي الزراعية بسبب تآكل األرض بجرف النيل لها وفى السنوات األخيرة أكل النهر حوض كامل
حوالي  49فدان يسمى حوض العقولة.



مقترحات أهالي القرية للتغلب على مشاكل الزراعة :
-

تخصيص كمية من الغاز عند تاجر التموين يتم تسليمها بالحيازة الزراعية حيث تكلف  25جنيه فقط بدال من  59جنيه،
وعمل رقابة على توزيع السوالر والسماد.

-

توفير مبنى للجمعية بدال من المبنى اآليل للسقوط

-

عمل تكاسى لمناطق التاّكل فى الجزيرة لمنع نقص مساحات األراضي على مر الزمن.

-

تكوين رابطة للفالحين تدافع عن حقوقهم ومطالبهم.

-

زيادة حصة القرية من السماد وفقا للحيازات الزراعية وعدم التفرقة بين األراضى خارج الزمام وداخل الزمام في
الضرائب واألسمدة.
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البنية األساسية :



المياه  :شبكة مواسير المياه داخل القرية من األستبستوس وقطرها  4بوصة وهي قديمة متهالكة ،والماء به شوائب وتختلط
المياه الجوفية بمياه الصرف الصحى وال يوجد مرشح للمياه .يوجد بالقرية محطة مياه ارتوازية وتوجد في النجع البحري،
ولكن تفتقر بعض المناطق الى المياه وال تصل إليها وصالت المياه مثل (شارع البحر – نجع الطيب –نجع القاضي – بعض
مناطق نجع فراج ونجع حفني – نجع الشيخ عثمان)  ،ويجلب بعض األهالي المياه من قرية فاو بحري .تؤدي نسبة الشوائب
واألمالح العالية بالمياه الى ارتفاع نسبة اإلصابة بالفشل الكلوي .كما يعاني بعض أهالي القرية من ارتفاع فاتورة المياه في
بعض المناطق وخاصة وسط البلد حيث يتم التعامل بنظام الفاتورة بالمتر وقد تصل الفاتورة الى  299جنيه ،أما فى شرق
وغرب البلد يتم التعامل بالممارسة أى تقديريا وتتراوح من التكلفه من  5إلى  19جنيهات.



الصرف الصحي  :ال توجد شبكة صرف صحي بالقرية ،ويقوم أهل القرية بعمل بيارات على عمق يتراوح من  6:3متر
وبقطر من  3: 2متر ،ويتم عمل ثقوب بها لكى تصرف المخلفات السائلة فى األرض والمخلفات الصلبة ،ويتم سحبها
بسيارات الكسح والتي تكلف األهالي مبلغ يتراوح من  39الى  59جنيه شهريا ً  ،كما تؤدي لتلوث المياه الجوفية بمياه الصرف
الصحي.



الكهرباء :شبكة الكهرباء قديمة جدا ً ومتهالكة ويرجع تاريخها الى عام  1089م ،وتعاني الكهرباء من االنقطاع المستمر
وتهالك األسالك واحتمالية وقوعها فى أى لحظة والذي قد يؤدى لحرائق فى زراعات القصب مما يترتب عليه خسائر مالية
وتهديد لحياة األهالى .ولقد تم البدء في عمل إحالل وتبديل لشبكة الكهرباء خالل شهر فبراير  2913م بعد كثير من الشكوى
والمطالبة ،وألن القرية تتبع شبكة كهرباء دشنا فتقوم الشبكة بتفضيل قرى دشنا على جزيرة الحمودى فى التجديدات .ولقد تم
إعتماد  59كيلو أسالك جديدة مغطاة وتم تركيب  39كيلو فقط منها فى حين أن القرية تحتاج ألكثر من ذلك ،كما تم اعتماد
 79عمود جديد وتم تركيب  32عمود فقط وتوقف العمل .يشكو األهالي من صعوبة طلب عداد كهرباء وتركيبه حيث يتم
تقديم الطلب فى المراشدة وإستالم العداد من دشنا.



يوجد بالقرية  5طرق رئيسية تستطيع السيارات السير بها ألن مساحتها متسعة وهذه الطرق عبارة عن مدقات ترابية وباقي
شوارع القرية شوارع ضيقة وعشوائية وليس هناك خطط من قبل المجلس القروي لتخطيطها ورصفها .وتعتمد القرية على
وسيلة مواصالت واحدة وهى التكتك للتنقل داخل القرية وخارجها الى جانب ان أسعارها مناسبة .أما بالنسبة للمعديات فيوجد
ثالث معديات بالقرية لنقل الركاب من الجزيرة الى المراشدة أو الرئيسية أو جزيرة العبل وهي عبارة عن مركب بسيطة
شراعية وتنقل الناس مقابل جنيه واحد فقط وتستمر طوال النهار  ،أما الرصيف الذى ترسو عليه المركب فهو رصيف ترابى
ال يراعى فيه أى درجة أمان .وبقترح أهالي القرية عمل أرصفة للمعدية تتوافر فيها درجة عالية من اآلمان.
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البيئة



ال يوجد أماكن لتجميع القمامة بالقرية حيث يتم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع مما يودى الى تلوث
المياه وانتشار الروائح الكريهة إلى جانب قيام بعض األسر بإعادة تدوير المخلفات والقمامة واستخدامها في سماد األرض .

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

المجال

المشروعات المقترحة

المشكالت



ال يوجد سور للمدرسة االبتدائية



انشاء سور للمدرسة لمنع التالميذ من الهروب



تعمل المدرسة االبتدائية بنظام الفترتين



الضغط على المسئولين إلكمال تخصيص قطعة

مما ال يتيح عدد ساعات كافية للعمل

األرض لمدرسة التعليم األساسى وإنشاء

بجودة

المدرسة .



ارتفاع نسبة التسرب بين التالميذ



توعية المجتمع واألهالى بأهمية التعليم ألبنائهم



عدم وجود مدرسين متخصصين



تغطية العجز فى التخصصات من المدرسين

التعليم

واإلعتماد على المثبتين منهم

للرياضيات واللغة االنجليزية.


ضعف مستوى التالميذ



عمل مجموعات تقوية



عدم االهتمام بحصص المجاالت



إعطاء اهتمام لحصص المجاالت و الموسيقى
واأللعاب .

واألنشطة مثل الموسيقى واأللعاب

الصحة


الطبيب ممارس عام ويتغيب باستمرار



توفير أطباء متخصصين ومتواجدين باستمرار



تهالك الوحدة الصحية



التفاوض والضغط على مديرة اإلدارة لتوفير



وجود نقص في األجهزة الطبية



ميزانية لصيانة وترميم الوحدة الصحية
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توفير األجهزة الضرورية وتوفير سيارة إسعاف



وجود نقص في األدوية واألمصال





عدم توافر فرص عمل أمنة في القرية مما



توفير جميع أنواع األدوية داخل الصيدلية
وتفعيل القرارات التي تخدم الفقراء مثل دفع
ثلثي ثمن العالج فقط

البطالة



أدى الى سفر الشباب واألطفال للعمل

من الجنسين على الحرف و المشروعات

بالحمام فى مطروح وتحمل المخاطر التى

الصغيرة وتوفير التمويل الالزم .ونشر ثقافة

تصل الى حد الموت أو بتر أحد األعضاء

إستثمار موارد المجتمع فى توفير الحياة الكريمة

عدم قدرة المرأة وخاصة المعيلة على



العمل وتوفير دخل ثابت

خدمات اجتماعية



أخرى

كمية العيش التي ينتجها المخبز ال تكفي،



ال يقوم مكتب البريد بصرف معاشات

تفعيل الرقابة على رغيف العيش وعلى كميات
الدقيق المدعم.



الضمان .



اإلهتمام بالمرأة فى التدريب على الحرف
والمشروعات الصغيرة

كما يباع الدقيق في السوق السوداء.


توفير فرص عمل في القرية مثل تدريب الشباب

إلحاق الحاصلون على معاش الضمان بمكتب
بريد جزيرة الحمودي.

تهالك وتدهور مبنى الجمعية الزراعية و



توفير مبنى للجمعية والحاق مخزن به

عدم وجود مخزن به

الزراعة


عدم توفر الغاز الخاصة بالمكينة



عمل رقابة على توزيع الغاز والسماد

الزراعية


تناقص مساحة األراضي الزراعية بسبب
تأكل األرض بجرف النيل



عمل تكاسى لمناطق التاّكل فى الجزيرة لمنع
نقص مساحات األراضي على مر الزمن
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شبكة مواسير المياه قديمة ومتهالكة



تغيير شبكة المواسير القديمة



تختلط المياه الجوفية بمياه الصرف



إقامة مرشح للمياه خاصة مع وجود قطعة أرض

الصحى وال يوجد مرشح للمياه

البنية األساسية


متبرع بها أحد أهالى

ال يوجد شبكة صرف صحي بالقرية



وارتفاع اسعار عربات الكسح


عمل صرف صحي وتوفير سيارات كسح
بأسعار منخفضة.

شبكة الكهرباء قديمة جدا ً ومتهالكة كما



ان الشبكة تتبع شبكة كهرباء المراشده

تغيير شبكة الكهرباء لتفادي الحوادث التي تنتج
عنها وتسهيل طلب الحصول على عداد.

مما يصعب الحصول على عداد جديد



البيئة

تنتشر القمامة في أرجاء القرية مما يؤدي



النتشار التلوث

توفير أماكن إللقاء وتدوير القمامة للحد من
التلوث

احتياجات المجتممع 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

تدريب الشباب من الجنسين على



الحرف و المشروعات الصغيرة


توفير التمويل لعمل المشروعات

تجديد مبنى الجمعية الزراعية

النساء والفتيات



وتوفير السماد والغاز الالزم


تغيير شبكة المياه والكهرباء
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إقامة مشاغل للتدريب على حرفة
الخياطة والتريكو



عقد ندوات توعية حول حقوق



الصغيرة




المرآة

عمل أماكن إلنتظار األهالى

نشر ثقافة إستثمار موارد المجتمع

بجوار أرصفة المعدية وأول



انشاء جمعية نسائية

فى توفير الحياة الكريمة

الطريق السريع بفاو بحرى



تسهيل معاش الضمان بالنسبة

توفير اماكن للتخلص اآلمن من



عمل شبكة صرف صحى

القمامة



االهتمام بالصحة وتوفير األدوية

لألرامل والمطلقات داخل القرية .


واألمصال الالزمة

توفير حضانة متكاملة من حيث
وسائل الترفية لألطفال



حصر الفتيات المتسربات من
التعليم وعمل ندوات داخل القرية
لتوعية األهالى بأهمية التعليم

الموارد المتاحة بالقرية :
أوال الموارد البشرية :


تتنوع مستويات ونسب التعليم داخل القرية حيث تترتفع نسبة التعليم العالى بين أفراد قبيلة الهوارة فكثير منهم حاصلون على
مؤهالت مثل ( التربية –الدراسات االسالمية – التجارة – األداب – العلوم – معهد الخدمة االجتماعية) وتتركز أكثر نسبة
للدبلومات (التجارة -الزراعة -الصنايع ) عند قبيلة العرب.



يظهر التكاتف والتعاضد عند أهل القرية مع المحافظة على إنتمائاتهم  ،وفى حالة وجود مشكلة جماعية يقف الجميع يدا واحدة



ولقد قام أهالي القرية بعمل بعض الجهود التطوعية مثل :
-

عمل كبريان لربط القرية بالبر الشرقي عند أقرب نقطة بقرية فاو بحري ،وقام األهالي من قبيلة العرب بعمل
الكوبري الكبير على مدخل رئيسى من ناحية فاو بحرى ويقال أن تكلفة انشائه تعدت مائتي ألف جنيه ،أما الكوبرى
األصغر فقد قامت قبيلة الهوارة بإنشائه ناحية منازلهم.

-

عمل  4فصول بالمدرسة االبتدائية والتبرع بأربع قراريط لعمل مرشح مياه وشراء  12قيراط وتخصيصها لعمل
مدرسة وبناء  4مساجد بالجهود الذاتية.
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ثانيا الجمعيات األهلية :


تضم القرية جمعية تنمية المجتمع بجزيرة الحمودى المشهرة برقم 1180لسنة  .2990والتي تتكون من حجرتان ،منهم
حجرة للحضانة وحجرة تحتوى على المساعدات التي تقدم لألسر الفقيرة من األرامل والمطلقات



وتتضمن أنشطة الجمعية حضانة لألطفال  ،ومكتب تحفيظ قرآن ،و فصول تقوية للطالب  ،ومساعدات للفقراء من النساء
والمطلقات واألرامل والتي تتمثل فى صرف مالبس وبطاطين مواد غذائية وأدوية ،وكفالة األطفال األيتام.



تحتاج الجمعية اآلتي:
-

توفير الدعم الفنى والمؤسسى من قبل مديرية التضامن االجتماعى

-

التدريب على كيفية كتابة المقترحات ومخاطبة مصادر التمويل

-

عمل مشغل للنساء للتدريب على حرفة الخياطة والتريكو واألشغال اليدوية

-

حضانة متكاملة من حيث وسائل الترفية لألطفال.



ولقد عملت بعض المشروعات التنموية في القرية مثل

-

مشروع تشغيل الفتيات في مبادرة العناية بصحة األم والطفل الممول من الصندوق اإلجتماعى .وقد قامت جمعية تنمية
المجتمع بالوقف بتنفيذ المشروع بجزيرة الحمودى وفريق العمل داخل القرية المكون من  3رائدات ريفيات والذي يتضمن
عمل زيارات منزلية لحصر السيدات الحوامل وتوعيتهم بطرق تنظيم األسرة وأهمية استخدام وسائل منع الحمل ومتابعة
الوسيلة والتغذية السليمة للحامل والطفل ،عقد ندوات توعية حول (ختان اإلناث – رعاية الحامل ووسائل تنظيم األسرة –
أنفلونزا الطيور – أضرار الزواج المبكر)

-

مشروع المنح الدراسية الممول من اليونيسيف – برنامج تطوير التعليم .ولقد قامت جمعية تنمية البيئة واألسرة فدا بتنفيذ
المشروع بجزيرة الحمودى وفريق العمل داخل القرية يتكون من عدد  2متابع ميدانى ويتضمن المشروع حصر الفتيات
المتسربات من التعليم ،وعمل ندوات داخل القرية لتوعية األهالى بأهمية التعليم  ،ودفع المصروفات للفتيات المستهدفات ،
وشراء الزى المدرسى واألدوات المدرسية  ،وعمل فصول تقوية للفتيات داخل المدرسة
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