
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مقدمـــة

 انتشار عن الدول من للكثير واضح غير اآلخر والبعض معلوم بعضها كثيرة أسباب

 الفترات خالل ظهرت لكن المجتمعية، الطبقات من الكثير بين الفقر معدالت

 أسبابه وتحديد الفقر تعريف على عملت التي الدولية الجهات من الكثير الماضية

 الجهات بعض أوضحت حيث.. الظاهرة هذه فيها تنتشر التي المجتمعات باختالف

 وسوء الجوع مظاهرة تشمل حيث الدخل، إلى االفتقار مجرد من أكثر الفقر أن

 من واالستبعاد ،االجتماعي والتمييز التعليم، على الحصول إمكانية وضآلة التغذية،

 . القرارات اتخاذ فى المشاركة عدم إلى باإلضافة المجتمع،

 دخل فيها ينخفض التي الدول تلك وهى الفقيرة للدول تعريفًا وضع الدولي البنك

 يقل دولة 54 منها إفريقيا، فى معظمها دولة 54 وعددها دوالر، 066 عن الفرد

 لتحديد محددة معايير تحديد وتم.. سنويا دوالر 066 عن الفرد دخل متوسط فيها

 ومنها االساسية بالخدمات تتمتع ال التي وهى الفقر من تعانى التي الفئات شرائح

 .والتعليم والصحة الجيدة التغذية

 ،5654 عام فى أنه التقديرات أحدث أظهرت الدولي البنك أجراها لدراسة ووفقًا

 مقابل أقل، أو اليوم فى للفرد دوالر 59.6 على يعيشون العالم سكان من %56 كان

 شخص مليون 600 إلى 5654 عام فى الفقراء عدد ووصل. 5650 عام 55%

 فى العالم فقراء من العظمى األغلبية تعيش حيث دوالر، .59 من أقل على يعيشون

 القطاع فى أغلبهم ويعمل التعليم من ضعيف قدر على حصلوا وقد الريفية المناطق

 .عاما 51 عن يقل وعمرهم الزراعي

 خط تحت يعيشون شخص مليون 610 هناك مازال انه المتحدة االمم وأوضحت

 العالم سكان ُعشر عاش ،5650 عام وفى.. يوميا دوالر .59بـ المحدد الدولي الفقر

 مليون 555 تعيش العالمي، الصعيد على.. يوميا دوالر .59 من أقل على وأسرهم

 من رجل مليون 566 مقابل الفقر، خط تحت عاما 05 - 54 العمرية الفئة فى امرأة



 إلى الفقر خط تحت يعيشون ممن العظمى الغالبية وتنتمى.. العمرية الفئة نفس

 خطة المتحدة األمم وحددت.. الكبرى الصحراء جنوب وأفريقيا آسيا جنوب منطقتين

 بعدد حاليا يُقاس وهو ،5606 عام بحلول العالم فى الفقر على للقضاء محددة

 .اليوم فى دوالر 5954 من بأقل يعيشون الذين األشخاص

 الذين األعمار جميع من واألطفال والنساء الرجال نسبة تخفيض إلى تسعى كما

 عن فضال. 5606 عام بحلول األقل على النصف بمقدار أبعاده بجميع الفقر يعانون

 تغطية وتحقيق الوطني الصعيد على مالئمة اجتماعية حماية وتدابير نظم استحداث

 الفقراء جميع تمتّع وضمان.. 5606 عام بحلول والضعفاء للفقراء واسعة صحية

 حصولهم وكذلك االقتصادية، الموارد على الحصول فى الحقوق بنفس ، والضعفاء

 من وغيرها فيها والتصّرف األراضي ملكية حق وعلى األساسية، الخدمات على

 الطبيعية، الموارد على وبالحصول األخرى، الملكية بأشكال المتعلّقة الحقوق

 المتناهي التمويل ذلك فى بما المالية، والخدمات المالئمة، الجديدة والتكنولوجيا

 الوطني الصعيد من كل على سليمة سياسية أطر ووضع ،5606 عام بحلول الصغر

 فى للمساهمة االستثمار وتيرة وتسريع الفقراء مصالح رعاية والدولي، واإلقليمي

 . الفقر على القضاء

 ظاهرة إلى االنتباه فى المصرية الحكومة بدأت الماضية القليلة السنوات وخالل

 عدد وصل أن بعد وذلك المصري المجتمع شرائح من الكثير طالت التي الفقر

 وتحديد العالمية بالمعايير االستعانة خالل من وذلك مواطن مليون 05 إلى الفقراء

 هذه الختيار معايير عدة وضع وتم الجمهورية مستوى على فقًرا االكثر القرى

 الحكومية، الخدمات عدد وانخفاض األساسية البنية مستوى انخفاض أهمها القرى

 من القرية ونصيب االجتماعية، الرعاية ومؤشرات واألمية البطالة نسب وارتفاع

 تنفيذ يمكن أراض توافر ومدى األخيرة سنوات العشر خالل الدولة موازنة

 .عليها المشروعات

 



إعالن وتجد مشكلة الفقر والبحث عن حلول لها من خالل التنمية صدى لها في  

من اإلعالن العالمي  54الذي يستمد جذوره من المادة 5.10الحق في التنمية سنة 

من ( التي تنص على أن "لكل شخص الحق في مستوى 5.51لحقوق اإلنسان )

المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته ويتضمن ذلك التغذية 

والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق 

في حاالت البطالة والمرض والعجز والترّمل والشيخوخة وغير  معيشتهفي تأمين 

 خارجة عن إرادته". ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف

( وال سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق 5.00وقد فصل العهدان الدوليان ذلك )

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهي حقوق لئن عولجت أساسا من حيث هي 

 حقوق فردية، فإن في العهدين ما يتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب، وما يهيء

لصدور إعالن الحق في التنمية بعد عقدين من ذلك، وهو إعالن يندرج بمواده 

العشر بوضوح ضمن حقوق الشعوب، باعتبار تنمية الشعوب شاملة بطبيعة الحال 

 لألفراد.

وقد تعاقبت النصوص والقرارات بعد ذلك بنسق متسارع يدل على أّن قضية الفقر 

ة، لذلك وقع إدراجها ضمن برنامج في العالم أصبحت هاجسا من هواجس البشري

( وإعالن 4..5( والقمة العالمية للتنمية االجتماعية )0..5عمل مؤتمر فيينا )

( واعتبار ذلك 5660 – 6..5األلفية، والعشرية األممية للقضاء على الفقر )

 واجبا أخالقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

ان والحق في التنمية والحكم الصالح وقد تّم الربط بوضوح بين الفقر وحقوق اإلنس

عن برنامج األمم  5660الديمقراطي في الوثيقة العملية الصادرة في أواسط 

المتحدة للتنمية. وفي هذا الربط دليل على تزايد االقتناع بترابط هذه العناصر وبأن 

الفقر ليس ظاهرة شاذة أو معزولة وإنما هو مسؤولية جماعية. ألجل ذلك تبنت 

ة لجان حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ورّددت صداها جميع تقارير القضي

المقررين األمميين في السنين األخيرة وال سيما منهم الخاصين بما يسمى "الحقوق 

الجديدة" مثل التغذية والسكان األصليين والسكن" فضال عن تقارير منظمة العمل 

 الدولية.

في صدارة اهتمام المنتدى العالمي في  ( كانت قضية الفقر5665) عاموخالل 

 ومباي من بين عديد المناسبات األخرى.مدافوس والمنتدى االجتماعي في 



يتناول التقرير التالي قرية من أكثر القرى فقراً على مستوى الجمهورية ، حيث أن 

جنيه، كما أن القرية تفتقر  166معظم سكانها ال يتجاوز متوسط دخلهم الشهري 

يد من الخدمات مثل الصرف الصحي األمن ومياه الشرب التي ال تصل الى العد

 إلى معظم مساكن القرية، فضال عن نقص خدمات الصحة والعالج.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكالبية قرية وصف

 تعداد ويبلغ األقصر، بمحافظة إسنا شرق جنوب الحلة قرية إداريًا تتبع الكالبية قرية

 أسرة، 145 ويمثلون إناثًا، 5514و الذكور، من 5610 نسمة 5565 نحو سكانها

 التابعة زرنيخ قرية وشماالً  أسوان لمحافظة التابعة الشراونة قرية جنوبًا تحدها

 وفي صحراوي ظهير شرقًا يحدها بينما إسنا، لمركز التابع الحلة قروي لمجلس

 .النيل نهر الغرب

 مصر، حديد سكك وشريط" أسوان – مصر" الشرقي الزراعي الطريق يقسم

 وبه اللبن الطوب من مبنية بيوته الغربي الجزء وشرقي، غربي جزأين إلى الكالبية

 ءالجز بينما الكالبية، ترعة ويتوسطه النيل، نهر على ويطل الزراعية األراضي جل

 حديد سكك شريط يجاوره للمياه، صغير مصرف مدخله في يأتي جبلي سفح الشرقي

 ووحدة اليسار على إسعاف فوحدة الحديثة الخدمية المباني نجد الدخول وفور مصر،

 للناظر تبدو بينما اليمين، على صناعي نجيل بملعب شباب ومركز جديدة صحية

 .الجبل ارتفاع حسب مدرجة البيوت

 وجمعية شباب مركز وتضم أسهم، ٧و قيراطا ٠٠و نفدا ٤٠٧ القرية مساحة تبلغ

 إعدادية ومدرسة فصال، ٢٠ بها ابتدائية ومدرسة أطفال، رياض فصل ٠و زراعية

 بها ويوجد ثانوية، مدرسة بها توجد وال ابتدائي، أزهري ومعهد فصول، ٦ بها

 تفتح صحية ووحدة لألوقاف، رسمي بشكل يتبعان ال ومثلهما رسميان مسجدان

 مغلق سنترال ومبنى بريد، ومكتب تموين ومكتب األسبوع، في واحًدا يوًما أبوابها

 بها توجد وال مطحن، ٠و تموينيين بقالين ٥و والبرك، الزبالة أكوام حوله تنتشر

 شخصا ٢٤٥١ «كرامة فيزا» على الحاصلين عدد ويبلغ أمية، محو فصول

 .القرية ألهالي فيزا ٧٧٠٠ بإجمالي «تكافل فيزا»لـ ٠٦٦٢و

 تتراوح بينما رسمية، إحصاءات حسب ٪٤٢.١١ القرية في الفقر نسبة وتخطت

 من يهربون شبابها معظم يجعل مما ،% 66والـ % 06الـ بين ما بها البطالة نسبة

 حين في العيش، ولقمة العمل على الحصول سبيل في الغربة حياة مفضلين قريتهم



 % 46 ويعاني الطوب، وحمل والموز القصب زراعات في باألجرة الباقي يعمل

 .األمراض من أهلها من

 عون السيد بن النور أبو الشيخ بن الدايم عبد الشيخ مقام إلى نسبة" الكالبية" وسميت

 بالجزء والموجود الكالبي، الدايم عبد بالشيخ الشهير اليافعى، الدين شرف السيد بن

 والصعيد مصر فى الشيوخ شيخ وكان هـ، ٤١٢ سنة المولود وهو للقرية، الشرقي

 وينتهى وزيًرا، الحجاز بأرض نزل إنه وقيل ،- الكالبية أهل قول حسب – األعلى

 ودفن هـ ٤٢٥ سنة وتوفي ،- عنهما الله رضى - علي بن الحسين اإلمام إلى نسبه

 .سنوي مولد له ويقام الكالبية لقرية الشرقي بالجزء

 حجم تتعدى ال والذي للقرية، القديم الغربي الجزء بزيارة العمل فريق قام البدء في

 لألهالي الزراعية الحيازات حجم متوسط ليصل فدان 466الـ الزراعية أراضيه

 رئيسي شارع فال والبرك، المستنقعات بها تنتشر ترابية وشوارعه قراريط، الخمس

 بالنسبة حاالً  بأفضل األمر وليس ترابية، مدقات فقط باألسفلت ممهد طريق وال

 وآيلة األغلب، على واحد طابق من مكونة اللبن الطوب من معظمها المبني للمنازل

 .اليدين أصابع طوابق األربع ذات المنازل تتعدى ال بينما للسقوط،

 في بهم الخاص للصرف ارتوازية آباًرا يحفرون األهالي غالبية جعل المنازل ضيق

 الشرب مياه بمواسير اآلبار تلك تالمس جعل مما األساس، من الضيقة الشوارع

 بصحة الضار األسبستوس من والمصنعة عاًما 16الـ عمرها يتعدى والتي المتهالكة

 األمراض تفشي نسبة زيادة في ساهم مما اعتياديًا شيئًا تالمسهما جعل اإلنسان،

 .األقصر مستوى على فقًرا األكثر بالقرية الوبائية

منها ال يتمتع  العديد فهناك القرية، مساكن جميع إلى تصل ال تلك الشرب مياه

 في قابعة يجعلها مما القرية شوارع في حقيقية إنارة توجد ال ،بمرافق لمياه الشرب

 متكرر أمًرا والثعابين العقارب للدغات أهلها تعرض يجعل مما دامس، ظالم



، ال يوجد بالقرية شبكة للصرف الصحي، واالهالي يعتمدون على بيارات الحدوث

 .للصرف يقومون بإنشائها بمعرفتهم 

 اختالف رغمسكانه،  معاناة تختلف ال الجبل سفح في للقرية شرقيال لجزءا

 تستطيع ال الشرقي القرية مدخل على المتوقفة اإلسعاف فسيارات التفاصيل،

 مدقات فقط للوصول، سليمة طرق فال الجبل أعلى في للمرضى السريع الوصول

 ويعيش الوقت، طوال مغلقة الصحية الوحدة بينما األشخاص، لعبور ضيقة جبلية

 كونها نتيجة وقت أي في اللبن الطوب من المبنية منازلهم وقوع خطر في األهالي

 .األبيض النمل من وأسقفها جدرانها أكل بسبب للسقوط آيلة

 فال الشرب، لمياه تام شبه انقطاع من للكالبية الشرقي الجزء في األهالي ويعاني

 األهالي انهك بينما المياه، شركة قبل من الضخ ضعف نتيجة المياه إليهم تصل

 على معتدين اعتبارهم بسبب الدولة قبل من القضائية والدعاوي المالية الغرامات

 .الجبل سفح في لمنازل بنائهم في الدولة ملك أراض  

 من القادمة البرية والحيوانات الذئاب لهجمات أطفالهم تعرض من األهالي ويخشى

إلى  اإلسعاف سيارات قدرة عدم مع والثعابين عقاربال الزواحف عن فضالً  الجبل،

 مما حقيقية، خدمات أية تقديمها وعدم الصحية وحدتهم إغالق ومع إليهم الوصول

 خاصة سيارة استقدام أو مصابهم لنقل اإلسعاف سيارة إلى الجري إلى يضطرهم

 كيلو 50 إلى يصل ما أقربها يبعد والتي مستشفى أو دكتور أقرب إلى المريض لنقل

 .إسنا مدينة في شماالً  متر

  



 مشاكل قرية الكالبيةوصف 

 _ أوال مشكلة الفقر المدقع : 1

 وترجع رسمية، إحصاءات حسب ٪٤٢.١١ الـ  الكالبية بقرية الفقر نسبة تخطت

 ،% 66والـ % 06الـ بين ما تتراوح البطالة نسبة كون إلى المرتفعة النسبة هذه

 والموز القصب زراعات في يومية عمال األهالي من األكبر القطاع يعمل حيث

 العمل فرص لقلة نظًرا تروسيكالت، سائقي أو ك،اسماأل دصي أو الطوب، وحمل

 الهيئات باقي في وموظفين مدرسين من الدولة موظفي نسبة تتعدى ال بينما بالقرية،

 الكالبية، من الترحال على القرية شباب حمل الذي األمر  ،% 56الـ الحكومية

 أو المعمار أعمال في مصر، داخل أخرى محافظات في عمل فرصة عن والبحث

 حيث شبابًا، األقل بالقرية الكالبية المؤسسة بحث عمل فريق يصف حيث المزارع،

 األهالي أكد حيث بالقرية، زيارته حين الشباب من قليل عدد سوى الفريق يقابل لم

 تردي في ساهم مما أخرى، محافظات في للعمل يذهبون القرية شباب كون على

 إلى دخله يصل من القرية أهل يصف حتى لألهالي، والمعيشي االقتصادي الوضع

 ويأملون بالغني، شهريًا -تقريبًا دوالر .1 يعادل ما – مصري جنيه 5466

 166الـ الكالبية في الفرد دخل متوسط يتعدى ال حيث المادي، مستواه إلى بالوصول

 .غيرها أو وكرامة تكافل معاشات على معظمهم ويعتمد شهريًا، مصري جنيه

 على وتحتوي الواحد، الطابق ذات اللبن، الطوب من القرية منازل جل جعل الفقر

 كثيرة بيوتًا المؤسسة عمل فريق شاهد حيث واحد، بيت في األسر من كبير عدد

 الذين أبنائه ويربي بالمنزل غرفة في أخ كل تزوج حيث أربعة، أو أسر ثالثة تحوي

 لكل االجمالي العدد يصل حيث واحدة، غرفة في أطفال 5 إلى 0 من عددهم يصل

 كون من بالرغم تقدير، أقل على واحد بيت في فرد 54 إلى المنازل تلك من منزل

 .األكثر على أفراد بخمس واحدة أسرة من ألكثر يسع ال الواحد المنزل



 دفع على قدرتهم لعدم نظًرا األهالي، بين األمراض انتشار في الفقر هذا وساهم

 الغذاء على حصولهم عدم عن فضالً  طبيب، لزيارة الذهاب أو العالج تكاليف

 رسمية، بيانات حسب األمراض من األهالي من % 46 يعاني حيث ، السليم،

 .القرية لفحص المعنية الجهات أجرتها

 :  األبيض والنمل الجوفية المياه بسبب للسقوط آيلة ومنازل ترابية شوارع_  2

 فال جبلية، أو ترابية مدقات عن عبارة شوارعها جميع كون من الكالبية تعاني

 مدقات أو الغربية، الناحية في وبرك مستنقعات فقط ممهد، أو مرصوف طريق

 .الشرقية الناحية في جبلية

 النيل، نهر على والمطل الكالبية لقرية الغربي الجزء في الجوفية المياه نسبة وترتفع

 يمكن حيث المنازل، جدران تآكل إلى يؤدي الذي األمر الملوحة، نسبة بها تزيد التي

 ما إلى يصل ما إلى ووصولها الجدران تلك على الجوفية المياه تأثير يرى أن للناظر

 الطوب من المبنية الكالبية منازل معظم كون إلى النهاية في يؤدي مما للمتر، يصل

 يضطر الحديث، الطراز على المبنية المنازل كون إلى إضافة للسقوط، آيلة اللبن

 تأثير عن لالبتعاد األول الدور وتعلية المادية األعباء من المزيد تحمل إلى أصحابها

 إلى يرجع الجوفية المياه زيادة في السبب أن إلى األهالي أشار حيث المياه، تلك

 بصرف تقوم كانت والتي فترة، منذ الجوفية بالمياه الخاصة الصرف مواسير انهيار

 عن أسفر مما الصرف عملية أتلفت المواسير انهيار بعد ولكن النيل، نهر إلى المياه

 .الجوفية المياه نسبة ارتفاع

 بسبب ولكن أيًضا، المنازل تتساقط الجبل، بسفح الموجود للقرية الشرقي الجزء وفي

 إلى إضافة المنازل، أسقف بها المعمول األخشاب يأكل الذي األبيض النمل انتشار

 حياة يهدد مما للسقوط آيلة المنازل تلك كون إلى النهاية في يؤدي مما جدرانها،

 .األهالي

 



 : والكهرباء الشرب مياه مشكلة_  3

 مياه تتوفر فبينما الكالبية، في الحياة تبدو هكذا مياه، توجد ال أو ملوثة مياه إما

 الوفيرة المياه ولكن الغربي، الجزء في المياه تشح للقرية، الغربي الجزء في الشرب

 والفيروسية، الوبائية األمراض انتشار في تساهم ملوثة، مياه الغربي الجزء في

 إلى إضافة عاًما، 16 إلى عمرها يصل التي الشرب مياه مواسير تهالك بسبب وذلك

 المياه تلك الختالط أدى الشارع في الموجودة" البيارات" االرتوازية باآلبار تالمسها

 باألمراض المصابين نسبة وزيادة المياه تلك تلوث في ساهم مما البيارات، بمياه

 مياه ندرة من الشرقي الجزء أهالي يعاني بينما الكالبية، في والفيروسية الوبائية

 قدر حيث اليوم، حتى منازلهم من كثير إلى المياه مواسير تصل لم حيث الشرب،

 المنازل، كافة لتغذية المياه وصالت من متر كيلو 06 إلى حاجتهم األهالي بعض

 مرتفع مكان في يسكنون لكونهم نظًرا للغاية، ضعيف المياه وصول كون إلى إضافة

 .للقرية المتدفق المياه ضغط ضعف بسبب المياه، وصول عملية يصعب مما

 مما كامل، بشكل إنارة كشافات وجود عدم من القرية تعاني متصل صعيد وعلى

 كهربائيًا، القرية تغذية لقلة نظًرا الليل، طيلة دامس ظالم شوارعها جل يجعل

 ضرورة يدعي الذي األمر المنازل، من كبير لعدد الكهرباء وصول عدم إلى إضافة

 .للكالبية الشرقي الجزء لتغذية كهربائي خط مد

  :_ قرية بال صرف صحي أمن4

تعاني قرية الكالبية بالكامل سواء الجزء الشرقي منها أو الجزء الغربي من عدم 

توفير خدمة صرف صحي أمن بالقرية، فاألهالي يعتمدون في التخلص من مياه 

لتجميع مياه الصرف ، فكل مسكن يتولى عائله الصرف الصحي على حفر أبار 

للصرف الصحي، لصرف مخلفات المياه، وحينما يمتلئ البر ، تقوم ر ئإنشاء ب

سيارات نزح بشفط مياه الصرف، سيارات نزح مياه الصرف الصحي يستأجرها 

في النقلة الواحدة، ونظراً ألن االبار التي يقوم االهالي  جنيه 54األهالي بتكلفة 



الصرف تختلط  بحفرها لتصريف مياه الصرف الصحي هي آبار بدائية، فإن مياه

بالمياه الجوفية مما يؤثر على المباني السكنية المتهالكة، وهو ما يؤثر على مياه 

 الشرب، حيث يعتمد االهالي على المياه الجوفية في استهالك المياه بشكل دائم.

 : _ الوحدة الصحية بال أطباء أو أدوية وأمصال5

ود وحدة صحية تعمل بشكل دائم من الخدمات الرئيسة التي تفتقر اليها القرية، وج 

ويتوفر بها االدوية واالمصال، فالقرية تنتشر بها العقارب والحشرات، ويتعرض 

الكثير من االهالي واالطفال للدغات العقارب نظراً لعدم وجود انارة بشوارع القرية 

، وعلى الرغم من ذلك فالوحدة الصحية ذات مبنى متهالك ، يخلوا من االطباء ، 

الوحدة تزور القرية مرتين في االسبوع لمدة ثالث ساعات فقط، والوحدة ال  فطبيبة

يتوافر بها اي نوع من االدوية واالمصال، ومن يتعرض للمرض يضطر للذهاب 

 الى مستشفى مركز أسنا والذي يبعد عن القرية بنحو نصف ساعة بالسيارة.  

 العلو بسبب للحاالت الوصول يستطيع إسعاف مرفق يوجد باإلضافة إلى ذلك ال

 في خاصة المرضى حياة على بالغة خطورة يمثل ما الممهدة، غير والطرق

 .العاجلة الصحية األزمات

 : الخدمة خارج خدمات_  6

 الماضية، العشر األعوام خالل بنائها تم جديدة، صحية وحدة الكالبية قرية تضم

 رياض فصل ٠و زراعية وجمعية صناعي، نجيل بملعب شباب مركز إلى إضافة

 ومعهد فصول، ٦ بها إعدادية ومدرسة فصال، ٢٠ بها ابتدائية ومدرسة أطفال،

 ومثلهما رسميان مسجدان بها ويوجد ثانوية، مدرسة بها توجد وال ابتدائي، أزهري

 مغلق سنترال ومبنى بريد، ومكتب تموين ومكتب لألوقاف، رسمي بشكل يتبعان ال

 بها توجد وال مطحن، ٠و تموينيين بقالين ٥و والبرك، الزبالة أكوام حوله تنتشر

 .أمية محو فصول



 وسط – سنوات منذ تسليمه من بالرغم بعد يفتح لم الذي – السنترال مبنى ويقبع

 ماعز وتتخذه جانبيه، على القمامة تتراكم للكالبية، الغربي الجزء بوسط مستنقع

 االبتدائي لمعهدهم إعدادية مرحلة إضافة في األهالي يأمل بينما لها، كعبة القرية

 للمعهد أبنائهم إرسال حال المتزايدة المالية األعباء من عنهم للتخفيف األزهري،

 الشباب مركز يمثل بينما تقريبًا، متر كيلو 5 عنهم تبعد مجاورة، بقرية اإلعدادي

 لبعض مفتوًحا المؤسسة عمل فريق شاهده حيث القرية، في الوحيد االيجابي الجانب

 .القدم كرة رياضة مارسةلم الشباب

 : مستغل غير صحراوي ظهير

 مستغل غير فدان، آالف 5 إلى يصل كبير شرقي صحراوي ظهير بالكالبية يتواجد

 يأمل ما وهو الستصالحه، النفقات توفير يستطيعون ال الذين األهالي قبل من نهائيًا

 فرص لخلق إليه،" كريمة حياة" السيسي مبادرة جهود توجيه في الكالبية أهالي

 في المساعدة أو زراعية، صوبات أو مصنع إنشاء خالل من لشبابهم، عمل

 لشباب عمل فرص لخلق المهن أو اليدوية الحرف في االستثمار من أو استصالحه،

 في عمل دون البقاء على المحافظات في والغربة صعبة ألعمال المفضلين القرية

 .الكالبية

 

 

 

 

 

 

 

 



 لقاءات االهالي

 أسقطت والقرضة الجوفية والمياه مدقع فقر ونعيش معدومة الكالبية:  األهالي

 إغالق وسط األمراض زيادة في ساهم البيارات بمياه الشرب مياه واختالط المنازل

 الظهير باستصالح السماح أو بمشاريع ونطالب الصحية للوحدة تام شبه

 .العينية المساعدات في نرغب وال الصحراوي

قام فريق حملة انقذوا الكالبية المكون من فريق نرصد الجنوب وكذا فريق شباب 

حملة المحليات للشباب من الجنسين وكذا بعض المتطوعين، حيث التقوا باألهالي 

لمعرفة مشكالت القرية وحصرها، تمت الزيارات في غضون شهري سبتمبر 

 . 5651وأكتوبر 

والذي  -عام 55أحد أهالي القرية  –في بداية جولتنا قابلنا فراج سلمان عبد العال 

أوضح أنه كان صائد أسماك بنهر النيل الذي تطل عليه القرية، ولكن نظًرا لقدوم 

بلطجية من مدينة إسنا بالسيطرة على النيل وعمليات الصيد من خالل مواتير 

تي ورثها عن أبيه، والبحث عن عمل آخر كهربائية، فضل عدم البقاء في مهنته ال

يقوت به أوالده قوتًا حالالً، خوفًا أن يتجه للصيد بالكهرباء وهو ما يعتبره صيد 

جائر محرم  قائالً "ده صيد جبري صيد محرم مينفعش أكل أوالدي أكل حرام، 

وكمان احنا ناس معانا رخص ودول ناس جات خدتنا شغالنتنا ومسلحين وإحنا بلد 

 ة على قد حالها"فقير

وأردف فراج سلمان أنه مر عليه اليوم سنتين بعد خروجه من النيل والصيد للعمل 

على تروسيكل للصرف على أوالده الخمس، نظًرا لكونه ال يملك أرًضا زراعية 

 في ملك يعمل بها، مفصًحا عن كون ابنته الكبرى تعمل معه على التروسيكل "معايا

التروسيكل"  على معايا وبتسرح المدرسة من الضهر 5 الساعة بتطلع اعاداي 0

كباقي  –مشيًرا إلى كون منزله مخًرا للسيول، وأنه يقوم أيًضا بتربية الماشية، ولكنه 

قد أهلكتهم الحمى القالعية العام الماضي، حيث قضت  –مربي الماشية في القرية 



 القالعية لحمىا مرض من تعبت بلد أكتر الحمى على معظم الماشية في القرية "

بس" مضيفًا أن وحدتهم  واحدة دلوقتي 5 معايا كان أنا فينا، سأل ومحدش احنا،

الصحية ال توجد بها خدمات حقيقية، حيث تخلو من وجود طبيب وال أمصال عقرب 

جنيه للوصول بالمريض إلى مدينة  546أو ثعبان مما يكلف أحدهم تأجير سيارة بـ

 إسنا ألي طبيب.

 أهلها مصنع أو صوبات زراعية في الكالبية إلنتشال الحكومةويتمنى فراج أن تقيم 

الفقر، مضفيًا أنهم كأهالي قرية ال يستطيعوا عمل دراسات جدوى لمشاريع،  من

حيث أن معظمهم أمي، ونسبة المتعلمين القليلة أغلبها تعمل بالتدريس، فلهذا يطالب 

ن بالظهير الصحراوي لقرية الكالبية لعمل آالف فدا 0من الدولة اإلستفادة من 

مصنع أو صوبات زراعية لتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لألهالي، مختتما 

مشاريع، ويشيلوا الفلوس  عايزين احنا قيمة مالهاش فلوس متدينا حديثه بقوله " بدل

في  كتير اللي بيدهوانا أو المساعدات ويعملولنا بيها مشاريع، ألني أنا وناس تانية

 شحاتة". فلوس دي الفلوس البلد بنعتبر

 بتعاني القرية كل مشكالت الكالبية بقوله " -عام  45-وعدد "أبا زيد أمين سالم" 

 دي، المياه بيشيل الجوفية المياه بيشيل صرف معمولنا الجوفية، وكان المياه من

" الدميم" الجوفية مياه تشيل مواسير في وكان تاني، عمله ومحدش باظ الخط ولكن

تاني"  سأل ومحدش اتكسرت والمواسير باظ لكن "النيل" البحر على وتطلعها

مضيفًا أن هناك أماكن عديدة بالقرية لم تصل إليها الكهرباء أو المياه، معتقًدا أنهم 

كيلو، وتركيب عدد كبير من عواميد  06يحتاجون ما يصل إلى مواسير مياه لـ

م تصل لها الكهرباء بالقرية، وخاصة الجزء الشرقي الكهرباء للمناطق التي ل

للكالبية، مضيفًا أن الوحدة الصحية ال يوجد بها معمل تحاليل وطبيب يأتي يوم 

 وحيد في األسبوع.

حديثه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  - 05 –ووجه عويس محمد محمود  

 واحنا تطلع، المياه ونص رمت تكحت تيجي كلها غرقانة بيوتنا احنا ريس بقوله "يا



منها"  بنشرب الوحشة المية وبنتالفى مياه واصل ومفيش الدورات، من بنشرب

مضيفًا أنهم قرية معدومة فال يوجد بها زراعة وأن متوسط حيازة الفرد يصل 

لنصف قيراط أو قيراط، شاكيًا من وجود مياه متوقفة في مدخل القرية مما يساهم 

 مما يعكر نومهم، وتجلب عليهم األمراض. في زيادة أعداد النموس

من عيشه بأحد األحواش بعد هدم منزله  - 01 –بينما اشتكى عبد الرحيم الضوي 

 واهو حاجة وال ومفهاش خربانة وقاعدة عليا اتهدت عشة عاملي حوش في بنام "أنا

 واصل" جاني ومحدش البهايم تحت نايم

نبني في الجبل الحكومة عايزة مننا  "احنا عايشين في تعابين وعقارب ولما روحنا

فلوس واحنا مفيش معانا فلوس وبيقولولنا يإما الدفع يإما السجن" بتلك الكلمات 

حياة أهالي الكالبية، مشيًرا إلى كون القرية  –عام  40 -يصف عرفة بدري نوبي 

 ماشي فدان ليس أكثر، وهو ما يصعب وجود عمل ألهالي القرية، مضيفًا "انا 466

 عشان مهنة كذا معايا إني رغم شغل مفيش عشان جزمة أجيب القي مش حافي

 لكن هنروح اسنا المركز في لو حتى فيه نشتغل شركة وال مصنع وال شغل مفيش

 لكن كيلو 6شركة الفوسفات ودي قريبة من البلد في حدود  أسوان في وفي مفيش

 أسوان". تبع عشان فيها بنشتغل مش

الكالبية تمتلك ظهير صحراوي صالح للزراعة والبناء، وأضاف عرفة بدري أن 

ولكنهم كأهالي غير قادرين على البناء أو االستصالح نظًرا لعدم امتالكهم األموال 

لهذا األمر أو دفع الخراج الذي تطلبه الدولة، بالرغم من كون بيوتهم تقبع في مياه 

راضي أو تساعدهم في الصرف والمياه الجوفية، آمالً في الدولة أن تملكهم األ

استصالحها ورصف الطرق لها وتوصيل المياه والكهرباء لها حتى يستطيعوا 

 العيش بها، مفصًحا عن كونه يعيش في غرفة بصحبة أبنائه الخمس، قائالً "مش

 والله تاني ايه نعمل ديب وفوقينا مية وتحتينا بالطين تانية اوضة غير ابني هقدر

يش" مطالبًا الدولة بتسهيل القوانين في تملكهم الع جايب الواحد يادوب مفي

 مش مصر نروح األراضي الصحراوية، متسائالً أين يذهبوا للعيش الكريم قائالً "ايه



 لكن ايه وال نسكن عشان جانبينا تانية قرية نحتل وال تاني بلد نروح وال فلوس معانا

 ده ربنا يرضي ده فيها ساكنين بيوت وال صحة وال وظيفة وال معدومين ايه نعمل

 ياريت". عيشة نص نعيش احنا العيشة فينها

بفتح مشروع في الظهير الصحراوي أو تمليكهم  –عام  55 –وطالب محمد بدري 

تلك األراضي لزراعتها، بدالً من التبرع لهم بمساعدات عينية مشيًرا إلى كونه 

ال يعمل سوى  أطفال وأنه 4جنيه شهريًا، ولديه  556يتقاضى معاش تكافل وكرامه 

 ايه عيال 4 ومعايا جنيه 556 وكرامة تكافل قراريط يملكها قائالً "بقبض 0زراعة 

 حاجة وال لحافات متدونا سهم، بدل 55و قراريط 0 ومعايا االله باب على يعملولي

 احنا مواشي ونجيب فلوس يدونا عايزين لو مشروع عايزنا احسن حاجة اعملولنا

حد" مضيفًا أن  من حاجة عايزين مش عايزينه اللي احنا والزراعة مواشي شغالنتنا

منزله خاوي من حمام أو سلم وبه صنبور مياه واحد في أول المنزل ويعيش هو 

وإخوتيه المتزوجين بأوالدهم في منزل واحد لكل منهم غرفة هو وأوالده، معتقًدا 

 احسن الصومالين عايشين مش عن كون حياتهم أسوأ من حياة الصوماليين "احنا

 هنموت". الحقنا ريس يا فينك بيهم بتهتم دول القيين االقل على منينا

رعاية البنتها المريضة ذات  –عام  06 –ولم تطلب صباح مصطفى نوبي 

االحتياجات الخاصة، واكتفت بأمنية وحيدة وهي بناء منزلها اآليل للسقوط، ومثلها 

ببناء منزلها الذي تعيش فيه بصحبة ابنها وزوجته،  –عام  04 –طالبت سيدة أحمد 

جنيه كمعاش عن زوجها، وتجلب منه دواء السكر  066مفصحة عن كونها تقبض 

 مش واحنا تانية حاجة وال عايزة ومش بيتي ابني بس والضغط، قائلة "نفسي

 الحال". سترة من اكتر حاجة عايزين

إلى بناء منزلها بعد انهياره بسبب واتفقت معهما فاطمة السيد في حاجتها الالحة 

المياه الجوفية، وعيشها عند أحد جيرانها بصحبة أطفالها الثالثة، كونها ال تملك 

 حياة المال لناء منزلها من جديد، فضالً عن كون ظروفهما صعبة، قائلة "نفسي في



 على الصغار نساعد حتى لزوجي وعمل أوالدي، فيه أربي بيت وابني كريمة،

 والشرب". األكل

 له مثيل ال خدمات سوء هناك أن – العامة بالثانوية طالبة – سعد داليا وتقول

 أن يعقل هل" قائلة المشكالت، تلك أبرز الصحية الوحدة مشكلة معتبرة بقريتها،

 إسبوعيا مرتين القرية لزيارة طبيبة وتأتي أطباء بال بالقرية الخاصة الوحدة تكون

 بمنطقة القرية منازل كون عن الحديث متابعة". اإلسبوع؟ أيام بقية عن ماذا فقط

 الطرق علو بسبب الصعبة، للحاالت الوصول يستطيع إسعاف بها يوجد وال جبلية،

 صحية ألزمات يتعرضون الذين المرضى حياة من يهدد مما ممهدة، غير وكونها

 .عاجلة

أنه يعاني من قلة العمل بقريته نظًرا  –عام  50 –وذكر سعد جابر محمد حسين 

للفقر المدقع الذي يعيش فيه أغلب األهالي، مما يقلل طلب العمل باليومية لمن مثله، 

قراريط ونصف يقوم بزراعتهم ويعاني بعد فقده  0مفصًحا عن كونه ال يملك سوى 

ل لمعاش تكافل وكرامة، ويحيى في منزل بسقف من جريد النخيل، ولكن هذا المنز

تأكله القردة مما يهدده بالسقوط، آمالً أن تقوم الدولة بعمل مشروع يساعدهم في 

 العيش الكريم.

أنه وأهالي قريته يعملون بشكل مجاني في  -عام  56 –ويرى رمضان الجزيري 

وأن الكالبية هي أكثر القرى  –حسب قوله  –تربية المواشي "اللي مجايباش حقها" 

أشخاص يعيشون حياة آدمية  5أو  0ال يوجد بها إال التي تحتاج لإلغاثة حيث 

والباقي تحت خط الفقر، ورغم إعتقاده بكون السيسي هو أفضل رئيس حكم مصر 

رآه بل وأنه أحسن رئيس دولة في العالم، إال إنه يستدرك أنه يعاني من الفقر وأن 

 حياة أطفال وال يملك عمال ليصرف عليهم، موجها حديثه للسيسي "أتمنى 4لديه 

 حتى خلينا فيها احنا اللي من أحسن حياة نضيفة لقمة جميلة حياة نضيفة هدمة حلوة

الحياة" مشيًرا إلى كونه  في حاجة اي ومشفناش عشنا وكبارنا احنا المدن ربع

جنيه يوميًا ليس أكثر، رغم كونها ال تسمن وال تغني  46يرضى بعمل يحوز منه 



راضي بهذا وال يرغب في أن يصبح غنيًا  من جوع في مثل تلك األيام، وللكنه

ولكنه يأمل فقط في حياة كريمة وأن يقوم بتعليم أطفاله وأن يستطيع دفع مصاريف 

المدرسة لهم، التي لم يقم بدفعها حتى اليوم، مضيفًا أن بيته عبارة عن حوش منهار 

 ميرضاش فيه يسكن حد أي جبت لو نصه، مهدود حوش بيبت معايا نصفه قائالً "أنا

قرية  مش إحنا عامة، القرية نفسي على بتكلم مش أنا كده زي كلها والبلد فيه، يسكن

 بيتي يسطحولي ككل،نفسي للقرية كريمة حياة وأتمنى الفقر في ناس اخر احنا فقيرة

 ان عيش منها اكل سلعة ونفسي حوش في عايش انا حوش ده كريمة عيشة وأعيش

 مشروع". او عيش منها اكل حاجة ادوني بس ومتبنوليش وسلعة توكتوك الله شاء

عاًما يقول لفريق المؤسسة وهو  55الطفل إبراهيم ممدوح جاد المولى صاحب الـ

 كريمة، معايا، ونعيش عيشة يبقى أبويا عائد من عمله باألرض الزراعية "نفسي

 اولى سنة في وأبويا، أنا أنا عليها نشتغل عشان توكتوك أو مكنة يجيبولي وإن

 جنيه، أنا يديني يوم كل جدي مع وبسرح بيها، اروح مصاريف معايا ومش اعدادي

 تعليم وعايزين الخصوصية دروس حق معايا ومش يوم كل المدرسة بروح

 في اشتغل بروح وانا الزرع من جاي انا لينا ومصاريف كريمة عيشة وعايزين

 الزراعة".

توجد لديهم أبسط الحقوق المقدمة  ويؤمن أحمد حسين أنهم كمواطني الكالبية ال

للمواطنين، معلالً على هذا بكون الوحدة الصحية ال يوجد بها طبيب، وأنه يأتي إليهم 

 ٢٠ منذ األرض فى المياه مواسير تغيير يتم لم أنه يوم وحيد في األسبوع، كما

 األهالى من العديد وإصابة المياه، فى ورواسب صدأ وجود إلى أدى مما عاما،

 القرضة أو األبيض، النمل لهجمات المنازل تتعرض كما الكلوي، الفشل راضبأم

 فقط، البلد مدخل فى إال إنارة كشافات تركيب يتم ولم والبيوت، الخشب تأكل التى

 .الدامس الظالم شوارعها تعانى فيما

 بال التي واألراضي، الجبلية بالمنطقة منعدمة المياه أن منصور، الرحمن عبد ويقول

 للقرية الكلية والمساحة القمامة، انتشار من بشدة يعانون السن كبار أن كما مرافق،



 خارج يعمل أكثرهم لكن نسمة، ألف 54 لها األصلي والتعداد فدان 066الـ تخطى ال

القرية، في حين يخشى سعد علي على أبنائه من المرور في الشوارع ليالً النعدام 

القرية بها ثالثة أعمدة مضاءة بالشارع العمومي، اإلضاءة بها، مؤكًدا عن كون 

 .المتكرر المنازل سقوط عن بينما تغوص الشوارع الجانبية في ظالم دامس، فضال

مشكالت قريتة الكالبية بـ –عام مدرس  45 –ويصف سيد محمد مصطفى 

"العويصة" حيث بها فقر مدقع يعاني منه أبناء القرية، نظًرا لعدم وجود مشروعات 

عد على العمل، بخالف كون الرقعة الزراعية للقرية قليلة جدا وال تتناسب مع تسا

عدد األهالي، مشيًرا إلى كون شباب القرية حاملي المؤهالت العليا ال يجدون أي 

عمل ويذهبون للعمل بمحافظات أخرى، معتقًدا أن الخدمات الموجودة من صحية 

أن الوحدة الصحية ال يوجد بها وتعليمية واجتماعية خدمات سيئة للغاية، حيث 

طبيب إال يوم وحيد خالل األسبوع، بخالف خلوها من األجهزة المساعدة لألطباء 

 "وتعتبر مفهاش عمل أصال" حسب قوله.

وانتقل سيد محمد مصطفى بحديثه عن مشكالت الكالبية، إلى المعهد األزهري 

 نعمل محتاجين واحنا الذاتية دبالجهو مقام معهد ده اإلبتدائي الموجود بالقرية بقوله "

 تكلفة من بيعانوا االهالي المحدود الدخل وعشان المسيرة يكمل عشان إعدادي معهد

 إضافي عبء بيبقى وده المجاورة القرية في األزهري للمعهد للوصول المواصالت

المواطنين" مضيفًا أن القرية بها مشكلة مياه شرب، حيث أن مياه الشرب سيئة  على

للغاية ونظًرا لكون الشوارع ضيقة يسهل عملية اختالط مياه الشرب مع مياه األبار 

االرتوازية الخاصة بالصرف، فضالً عن خلو مناطق كثيرة من القرية من المياه 

 حوال المادية ألهالي القرية.والكهرباء، مرجعًا تلك المشاكل لسوء األ

ويعتقد المدرس بالتربية والتعليم أن الكالبية تمتلك ظهير صحراوي كبير للغاية 

وصالح للزراعة ويسهل استصالحه، راجيًا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح 

السيسي أن يساعدهم بتوصيل مياه لري تلك األراضي مما يساعد في استصالحها، 

لزراعية لقريتهم لمساعدة الناس في مواجهة الظروف حتى تتسع الرقعةن ا



المعيشية، معتقًدا أن هذا األمر هو األهم لفتح مجاالت العمل ألهالي بلدته وحل 

 مشكالتهم االقتصادية، وتحسين مستوى معيشتهم.

 -عام شيخ المعهد األزهري  .4 –من جانبه أبدى الشيخ أحمد السيد حسان 

تواجهه الكالبية من مشكالت، معدًدا تلك المشاكل والتي  بالكالبية ألمه الشديد لما

بدأها بأن أول شيء مؤلم هو ضيق منازل الكالبية مما ساهم في كون الصرف 

الخاص بتلك المنازل عبارة عن آبار ارتوازية في الشوارع، لتالمس مواسير مياه 

ة الشرب، مما سهل من عملية االختالط بينهما، مما سبب األمراض الكثير

والمستوطنة ألهالي الكالبية، فضالً عن كون طرق القرية ال يوجد بها طريق 

عمومي وإنما عبارة عن مستنقعات وبرك، مضيفًا أن األمر الثاني يكمن في ضيق 

المساحة الزراعية حيث أن تلك المساحة كما هي منذ كان طفالً صغيًرا منذ ما يصل 

 يصلح واسع صحراوي ظهير جودو من عاًما، "لم تزد أي فدان بالرغم 06لـ

المياه"  توصيل في تساعدنا أن الحكومة من فنرجو المياه إليه تصل ال ولكن للزراعة

يقول الشيخ، مردفًا أن مشكلة عدم وصول مياه الشرب أو الكهرباء "لمعظم" مساكن 

 القرية بسبب ضعف مستوى المعيشة للفرد في الكالبية.

الشيخ أحمد في أن تقوم الحكومة بإكمال بنائه ليصبح أما عن المعد األزهري يرغب 

به معد للمرحلة اإلعدادية، حتى يخفف من تكاليف التعليم على أولياء األمور، الذين 

كيلو، راجيًا  5أو  0يتكبدون اليوم مشقة انتقال أبنائهم إلى قرية مجاورة تبعد عنهم 

 نحوهم. العطف من الحكومة أن تنظر بعين

قدوس النوبي مشاكل القرية بكلمة " بال خدمات" القرية تحتاج نظرة ويلخص عبد ال

، من الحكومة ، نظرة للوحدة الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء

نحن نحتاج لوجود مصنع لتشغيل اهالي القرية، فالجبل الشرقي به فوسفات يمكن 

 استخراجه، وتشغيل العمالة بالقرية كمورد رزق لهم .

 



 ق مع االهالي لحل المشكالت التنسي

النشطاء بالقرية ، وحصر المشكالت التي تعاني منها عقب اللقاءات مع االهالي و

 القرية تم االتفاق على االتي .

مخاطبة منظمات المجتمع المدني ومديرية التضامن، إليجاد حل عاجل  -

 لبعض االهالي اللذين يعانون من خطر هدم منازلهم وتشريدهم.

 مع الصحافة واالعالم لنقل صورة عن القرية األكثر فقراً باألقصر .التنسيق  -

مخاطبة رئيس الوزراء لحث الوزراء المعنيين على انتشال القرية من الفقر،  -

 لألهالي.وتقديم خدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المياه ووصالت العينية بالمساعدات الكالبية لنداء يستجيب المدني المجتمع

 والجمعيات المؤسسات من عدد خالل من المدني المجتمع سريع بشكل استجاب

 معاناتها، من األسر بعض النتشال العون يد وتقديم الكالبية مشاكل لمعرفة األهلية،

 وصالت أو بطاطين أو كساء أو طبية قوافل اقتراح عن عبارة أغلبها كان والتي

 .وغيرها مياه

 تعي األورمان أن باألقصر، األورمان جمعية مدير نائب فؤاد، محمود قال حيث

 إعادة بجانب الطبية، بالقوافل بدعمهم ستقوم الجمعية وأن بالكالبية، المشكالت حجم

 لن الخدمات تلك كون عن مفصًحا الجاري، العام خالل المتهالكة المنازل إعمار

 والتي إسنا بمركز عديدة قرى ستدعم األورمان ولكن فقط، الكالبية على تقتصر

 .الشديد الفقر من تعاني

 حيث القرية، احتياجات كافة لرصد بحثي فريق الخير مصر أرسلت جهتها من

 البيانات تناولت والتي للمؤسسة البحثية الورقة من نسخة على المؤسسة فريق حصل

 ألفراد العملية والحالة التعليم، على إقبالهم ومدى المعيشية، لألسرة األساسية

 الصحية الحالة معرفة إلى إضافة القرية، أهالي يتقنها التي والمهارات األسرة،

 إضافة الخاصة، االحتياجات ذوي أو الحركية االعاقات ذوي واألشخاص لألهالي،

 الكهربائية، األجهزة من أيًا تمتلك وهل األسرة، مسكن لخصائص دقيق وصف إلى

 واألراضي، الممتلكات وأصحاب بالقرية المشروعات أصحاب البحث تناول كما

 .الكالبية ألبناء للدخل الرئيسية المصادر هي وما

 أن إلى باألقصر، األهلية الجمعيات اتحاد رئيس حجازي، سمير أشار جهته من

 مقومات أية بها يوجد وال التحتية، والبنية الخدمات في شديد نقص تعاني الكالبية

 التعليمية، للبنايات باإلضافة المجهزة، والوحدات الصحية للرعاية بحاجة فهي للحياة

 العاطي عبد أكد فيما صحي، وصرف وكهرباء مياه من المتهالكة البنية وإصالح

 طبي، مسح عمليات ستشهد الكالبية أن على بالمحافظة، الجمعيات نادي عضو أحمد

 ضخ خالل من االجتماعية الرعاية وأساليب المختلفة القوافل إلى باإلضافة



 تقدمه الذي الدور على مثنيًا المتهالكة، البنيات في واإلصالحات المالية المساعدات

 .ومثيالتها بالكالبية الخاصة البنية لدعم الكبرى األهلية المؤسسات

 على البطاطين من عدًدا بتوزيع واإلعالم، للتنمية الجنوب ميدان مؤسسة وقامت

 المؤسسة، أمناء مجلس رئيس الهاللي أشرف أفصح حيث الكالبية، بقرية المواطنين

 إذ القرية، داخل للمؤسسة الخيرية األعمال من لسلسة بداية التوزيع هذا كون عن

 لبحث األهالي حاالت خاللها فحصوا القرية، داخل جولة المؤسسة من وفد أجرى

 .المقبلة الفترة خالل لهم الالزم الدعم تقديم سبل

 ستقوم حيث" كريمة حياة" حملة  في المشاركة بصدد أنها اسمعونا مؤسسة وأعلنت

 هذا وأن الكالبية، قرية دعم في للمشاركة االجتماعي للتضامن بمقترح بالتقدم

 عرائس، وتجهيز مدرسية حقائب بطاطين، طبية، بقوافل القرية دعم يشمل المقترح

 .المياه وصالت حرفي، وتدريب

 واإلنسانية، الخيرية لألعمال مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة نفذت جهتها من

 بتوزيع قامت كما" اإلمارات سقيا" مؤسسة مع بالتعاون المياه، وصالت من العديد

 احتياًجا، األكثر األسر علي والبطاطين الغذائية المواد من العينية المساعدات بعض

 عن أعداد أي البيان يذكر لم فيما لها، منسوب بيان   في المؤسسة ذكرته ما حسب

 .العينية المساعدات أو المياه وصالت

 

 

 

 

 

 



 كافة لتقديم الحكومة على لعرضها االحتياجات حصرنا:  التضامن مسئولي

 للكالبية الالزمة الخدمات

 تم أنه بإسنا، االجتماعي التضامن إدارة مدير الضوي محمود صرح جهته من

 ضمن اختيارها تم والتي الكالبية، بقرية المواطنين احتياجات حصر من االنتهاء

 أن مضيفًا الجمهورية، مستوى علي فقراً  األكثر 566الـ للقري" كريمة حياة" مبادرة

 بالقرية، منزل 016 لعدد تم المواطنين واحتياجات طلبات لكافة الكامل الحصر هذا

 هذا وأن المساعدات، وتوزيع المرافق وتوصيل منازل بناء في أغلبها تمثل والتي

 مؤكًدا مدني، النعيم عبد ورئيسها الحلة لقرية المحلية الوحدة مع بالتعاون تم الحصر

 االجتماعي التضامن ووزارة الحكومة على الكامل الحصر هذا عرض سيتم أنه

 الخدمات كافة لتقديم تمهيداً  وذلك التضامن، وزيرة والى غادة الدكتورة بقيادة

 مصر، حول المختلفة المدني المجتمع مؤسسات مع بالتعاون وأبناؤها للقرية الالزمة

 .المرافق وتوصيل األسقف وبناء المساكن تطوير تتضمن الحملة أن موضحا

 الحصر كون عن باألقصر، االجتماعي التضامن وزارة وكيل فاروق محمود وأعلن

 سليمان محمد المهندس برئاسة لجنة تشكيل بعد جاء القرية متطلبات لكافة الكامل

 آخرين عضو 56و بإسنا التضامن وحدة رئيس وعضوية إسنا ومدينة مركز رئيس

 على الحقيقية األهالي الحتياجات الشامل الحصر إلجراء المختصة، الجهات من

 بدعم القادمة األيام خالل ستقوم األقصر محافظة أجهزة أن مؤكًدا الواقع، أرض

 والمشروعات األساسية الخدمات خاصة القرية داخل الحياة جوانب كافة وتطوير

 .التنموية

 شوارع داخل الطبيعة على تمت الشامل والحصر الرصد أعمال أن فاروق وقال

 مياه المرافق وتوصيل منازل وترميم أسقف بناء إلى الحاجة في وتمثلت القرية

 مرتين، القرية زار أنه مؤكدا األساسية، واالحتياجات المساعدات وتوزيع وكهرباء

 سفح فى تقع التى بالقرية، منزل لكل الشامل والفحص الالزمة المعاينة عمل وتم

 المواطنين احتياجات دراسة تمت كما % 16 بها الفقر نسبة وتبلغ الشرقي الجبل



 في تتمثل األهالي منها يعانى التي األزمات أكبر أن وتبين الضرورية، الخدمات من

 من أغلبها وخلو وتهالكها المنازل تصدعات ظهور فى تسببت التي الجوفية، المياه

 واألغطية واألسرة والمطابخ المياه دورات من والكريمة، الطبيعية الحياة متطلبات

 .وغيرها

 وزارة إلى االحتياجات لتلك النهائي التقرير  رفع على المديرية عزم فاروق وأكد

 وأن خطوات، على تنفيذها يتم المبادرة كون عن مفصًحا ،االجتماعي التضامن

 السيسي، الرئيس لتعليمات وفقا المقبلة الفترة خالل شديد باهتمام ستحظى القرية

 الحصر على قاصر األقصر ومحافظة التضامن به تقوم الذي الدور كون عن مؤكًدا

 داخل للحاالت معيشية وإعانة طبية خدمات في المتمثل الرئاسي الدعم ورود لحين

 .الحالي العام خالل التحتية البنية إلعمار باإلضافة القرية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 وركبنا المنصب شغلت منذ الكالبية احتياجات بحصر قمت:  إسنا رئيس

 القرية احتياجات سنستكمل المقبلة والفترة كشاف 211 و كهربائي عمود

 عن إسنا، ومدينة لمركز المحلية الوحدة رئيس سليمان السيد محمد أفصح جانبه من

 السكك أسفل خط بمد كهربائيًا الكالبية، قرية لتغذية يسعى المدينة مجلس كون

 القرية بتزويد شهور منذ قام أنه مضيفًا ،"أسوان -مصر" السريع والطريق الحديد

 في األورمان جمعية من بالقرية ماشية رؤوس توزيع إلى إضافة كشاف، 566 بعدد

 الخير، مصر مؤسسة قبل من المساعدات من عدد تقديم عن فضالً  ،5656 العام

 .الماضي رمضان في جماعي إفطار حفل وإقامة

 القرى احتياجات بحصر قام المركز رئاسة مسئولية توليه منذ أنه سليمان وأضاف

 والخطة الميزانية خطة فى وضعها وتم الكالبية قرية ضمنهم ومن احتياًجا، األكثر

 0و كهربائي عمود 566 بتركيب قاموا كونهم إلى مشيًرا للمركز، االستثمارية

 وهندسة القرية ورئيس التضامن من لجنة تشكيل وتم المياه، ضغط وزيادة محوالت،

 الكالبية قرية احتياجات على للوقوف والصحة، الهندسية واالدارة إسنا، كهرباء

 .الطرق وتمهيد للمنازل، وتجديد إلحالل

 إلى بوصة 5 قطرها يبلغ الذي المتهالك الرئيسي المياه خط تغيير تم أنه الى وأشار

 مشيًرا جنيه، مليون 594 بتكلفة فقط شهرين خالل في ذلك إنجاز وتم بوصة، 1 خط

 كيلومترات 1 بامتداد بالقرية المحرومة للمناطق مياه شبكات توصيل تم أنه إلى

 باقي استكمال على مؤكًدا بالقرية، الشبكات باقي وتجديد وإحالل بوصة، 5 بقطر

 .المدني المجتمع مؤسسات مع بالتعاون المقبلة، الفترة خالل القرية احتياجات

 

 

 



 خاتمة

 التضامن بشقيه الحكومي والقطاع المدني المجتمع يفعله ما أن نرى بحثنا ختام في

 األهالي وآمال تطلعات عن بعيدة مناطق في يصب المحلية، والتنمية االجتماعي

 إحالل من اإلغاثي بالشق الجانبين يهتم حيث" كريمة حياة" مبادرة من المرجوة

 توصيل أو العينية، والمساعدات والبطاطين المياه ووصالت المنازل وتجديد

 أحالمهم تحقيق في المبادرة تساعدهم أن األهالي يأمل حين في والمياه، الكهرباء

 الصحراوي، ظهيرهم استصالح في المساعدة أو زراعية، صوبات أو مصنع بإنشاء

 الذي القرية لشباب عمل فرص لخلق المهن أو يةاليدو الحرف في االستثمار أو

 .بالمحافظات للعمل أغلبه يهاجر

 من توفيرها الممكن من فورية إلغاثات الكالبية أهالي باحتياج اعترافنا من وبالرغم

 عمل فرص لخلق موازي بشكل يحتاجون إنهم إال المدني، المجتمع مؤسسات خالل

 ينتهجه عما يبتعد" كريمة حياة" مبادرة في الرئاسي الدعم يكون أن آملين لهم،

 .الكالبية مواطني طموحات عن كامل بشكل تبتعد أفكار من األقصر مسئولي
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