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اسم مدون سجل المقابلة توقيع مدون سجل المقابلة

Focus Group / Individual Interview Record     وثيقة تسجيلية لمقابلة

1- The project may have some effects during the construction phase on the present agriculture 
projects near the right of way 

2- Al-lajoun water pipe line may be affected during the construction phase because it passes through 
Qatraneh city near the Desert highway 

3- During the construction phase there will be some physical effects like dust and noise.

4- Disi Project will provide the city with some job opportunities this is very important for the people 
there because the area suffered from drought and many people sold their livestock and don’t have any 
source of income. 

5- The people think that the agriculture projects don’t provide enough money for the workers in these 
projects so they need other job opportunities to have a better income.

 
أهم المالحظات التي ابداها:

1- الخشية من أن يكون للمشروع اثناء البناء اي تاثيرات على المشاريع الزراعية والتي تعتبر مالصقة لحرم الطريق 
2- الخشية من تاثير خط اللجوف المائي وخطوط الكهرباء والهاتف اثناء عمليات الحفر والبناء 

3- الخوف من التاثيرات االخرى الناتجة عن البناء آالغبار والضجيج 
4- الرغبة من ان يتم تزويدهم بالمياه من الخط الجديد ( خط الديسي ) بسبب الملوحة الموجودة في المياه التي يشربونها، حيث االبار في المنطقة مالحة وغير 

جيدة 
5- الرغبة في ان يوفر لهم المشروع فرص عمل ألبنائهم، خصوصا وان معظم الشباب عاطلي عن العمل والوضع المعيشي سيئ بسبب توقفهم عن الرعي بعد 

ان باعوا اغنامهم لحما وان المشاريع الزراعية خاسرة والشباب هناك مستعدين للعمل مهما آان نوع العمل، خصوصا وان مستواهم التعليمي متدن. 
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