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-حقوق النشر محفوظة للصندوق االجتماعي للتنمية جميُع
 .اليمن

يجوز للمنظمات غير الربحية أن تقتبس أو ُتعيد نشر هذه 
-الصندوق االجتماعي للتنمية"المواد شرط أْن تذُكَر اسَم 

 .مصدرًا لها" اليمن
إال في الحاالت التي  ال ُيسمح بالنشر لألغراض التجارية

وبإذٍن خطيٍّ  االجتماعي التنمية،الصندوق  يوافق عليها
 .ُمَعمٍَّد منه

ال ُيسمح بترجمة نصوص هذا المنتج إلى لغات أخرى، 
ويجوز نسخ مقتطفات منه ألهداف غير تجارية شريطة ِذْكِر 

مصدرًا للمادة  "اليمن-الصندوق االجتماعي للتنمية"اسِم 
 .المنشورة أو الُمترَجَمة أو الُمقَتَبَسة

ندوق حول النسخ أو االقتباس من هذه للتواُصل مع الص
  yemen.org-info@sfd: المادة، يمكنكم التواصل على
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 مقدمة

مليون دوالر  عن طريق   00، حصلت اليمن على منحة بمبلغ 8002في النصف الثاني من عام 

البنك الدولي ضمن االستجابة العالمية لمواجهة أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية،  على ان يقوُم 

إتباع مبدأ )في تنفيذ برنامج مشاريع لألشغال كثيفة العمالة الصندوق االجتماعي باستخدامها 

لتساهم في توفير فُرص عمل تـُستغل في تنفيذ مشاريَع تنمويٍة أساسية ( األجر مقابل العمل

أسرة فقيرة  043,60ويستهدُف حوالي . للمجتمعات األكثر تأثراً بهذا االرتفاع في أسعار الغذاء

عزلة تقع في  20قر مرتفع وطبيعة جغرافية متنوعة، موزعة على في مناطَق ريفيٍة ذات مؤشر ف

وجميع المناطق المستهَدفة ذات نشاط اقتصادي زراعي، مما . محافظة 00مديرية في  60

 .8002ضاعَف من تأثرها بأزمة الغذاء بسبب موجة الجفاف التي تعرضت لها خالل عام 

بتكلفة ، منها مشاريع حصاد مياه، وإعادة  مشروعاً، 82وتم استخدام المنحة في  تنفيذ حوالي 

تأهيل وتحسين طرق ريفية قائمة، وإعادة تأهيل واستصالح المدرجات الزراعية، وحماية التربة 

 ًً ً  . من االنجراف، وإزالة األشجار الضارة بيئيا

تم توسيع هذا البرنامج  من خالل الحصول على تمويالت إضافية من عدد من  8008وفي عام 

 .ليصبح برنامج رئيسي ضمن انشطة وبرامج الصندوق ينالممول

 الدراسة

 النتائج األولية للتدخلبهدف التعرف على  سبتمبر  –أغسطس تم تنفيذ هذه الدراسة في شهر 

 . تحسين التدخالت القادمةبهدف أوجه  النجاحات واإلخفاقات و

صنعاء، حجة، اب، الحديدة، تعز، لحج، اب : محافظات 2مشروع في  08وقد تمت زيارة  

 .  وريمه

مشروع للدراسة تمثل  08البؤرية  وتم اختيار عدد  الحوارات أسلوبتمت هذه الدراسة باستخدام 

هذة الدراسة ال تخلص الى تعميم .  مناطق مختلفة في التدخل وفي نوع مشروع البنية التحتية

 . لنتائج لصغر حجم العينة ولكنها تعطي نتائج  عن المشاريع التي تم دراستها ل

 :وقد شملت الدراسة تقييم التالي

مقدرة البرنامج في تحديد المجتمعات الفقيرة وإشراك األسر المستهدفة ضمن هذه  -0

 المجتمعات،

من البرنامج وهي صرف المبالغ للمشاركين  األساسيمقدرة البرنامج على تحقيق الهدف  -8

 في البرنامج 
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استمرار  وإمكانيةالمستفيدة ومعرفة طبيعتها  األسرالمبالغ المحصلة من قبل   إنفاق أوجه -,

 المعيشي على المدى المتوسط األسراثر هذه المبالغ في تحسين مستوى 

ادة منها مؤشرات الستمرار كيفية اختيار مشاريع البنية التحتية وهل تتم  او ستتم االستف -6

 هذه المشاريع في تقديم خدماتها

 االستهداف والمشاركة

 :يشتمل تقييم االستهداف على مؤشرين هامين هما 

 شمول البرنامج للفئات الفقيرة و المستحقة. 

  شمول البرنامج للفئات غير المحتاجة غير المؤهلة. 

 .ة في إعطاء صورة عن طبيعة االستهداف لذا فان تقييم آلية االستهداف  ومعاييره ذات أهمي

إحنا كانه ""الجوع الجوع" " أين شايولي ياهلل يلقي العمل" 
عندنا مثل ليله القدر ياربي احفظها نعمة واحفظها من 

عرفنا أن "" أول مرة نحصل لفته نظر من الدولة" "الزوال
 "معانا دولة اآلن

 وال أخدام عندنا فيش ما(( ))  أخدام عندنا بوش ما)) 
 ((  مزاينة

 

 اب - فرع العدين االمجود -شرعب السالم 

تعتمد آلية االستهداف في مشاريع األشغال كثيفة العمالة على أساس وضع اجور اقل مقارنةة بتلةك 

وتمةت مراجعةة االسةتهداف . التي في السوق  حتى ال تجذب الفئات غير وايضا اشةتراطات العمةل

الحةةوار مةع المسةةتفيدين حةول الفئةةات المشةاركة فةةي العمةل، مشةةاركة فةي هةةذا البرنةامج مةةن خةالل 

 .النساء وهل كان هناك إقصاء وهل كان هناك مشاركة من قبل الميسورين

 "اشتتل  اللت  الات اا والر تل "من نتائج الدراسةة تبةين شةمول معظةم أهةالي منطقةة المشةروع 

  "اللتت  ج تتي  لتتر المشتت و "مجموعةةة النسةةاء فةةي مشةةروع الةةري السةةيلي بالجعفريةةة ريمةةه،  

لةم ( من إجمالي اسر المنطقةة %  80-00)ماعدا بعض األسر . مشروع المواهم، الشغادره، حجة

يستفيدوا من البرنامج ألسباب التخوف ، عةدم الثقةة ، الغيةاب المؤقةت حيةر  ذكةر المشةاركين فةي 

الضمان كما انةه ذكةر   الحوار انه لم يتم تسجيل األسر غير الموجودة  او للخوف من ضياع معاش

او بسةبب (  فةي مشةروعين)في  مشاريع انه لم يةتم اسةتيعاب الجميةع الن المشةروع لةم يكةن كةاف 

كمةةا ان المشةةاركين فةةي إحةةدى المشةةاريع قةةد رأي ان هةةذا . عجةةز االسةةرة او بسةةبب عةةدم االحتيةةا 

ورة غيةةر المشةروع قةةد سةاهم فةةي عةودة المغتةةربين فةةي السةعودية والةةذين كةانو يعملةةون هنةاك بصةة

 .شرعية

فةةي بعةةض المشةةاريع، ( غيةةر محتاجةةة)وقةةد أرهةةرت الدراسةةة بانةةة تةةم تسةةجيل فئةةات غيةةر مؤهلةةة  

" الفجةوة"ونظرا الن الجميع قد شعر أن  له استحقاق في المشروع فقةد حةدا ان الةبعض قةد بةاع  

مةن  وتقاسم المبلغ ، اما في مشاريع أخرى فقد تةم تفةويض آخةرين لعةدد(  في مشروعين)الخرين 

عجز المستفيد عن العمل، انشةغاله باعمةال آخةرى، الكسةل، لصةعوبة العمةل او وتطلبةه : األسباب 
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لمهارات غير متوفرة، ونظرا الن الدراسة ليست كميه فمن الصعب االستنتا  بانها كانت رةاهرة 

 .شائعه ولكن يمكن فقط القول بانها وجدت مثل هذه الممارسة

الميسةةورين بةةانهم أصةةحاب الورةةائف الثابتةةة مثةةل ( وار معهةةمالةةذين تةةم الحةة)عةةرف المسةةتفيدون 

المدرسين او الذين يملكون سيارات، او المغتربين او الذين يملكون اراضي وتعود مشاركتهم الةى 

مشاريع ابدى المشاركون في الحوار تسامح ان يشارك من  8وفي .  ان الصندوق قد سجل الجميع

كمةا ان " مثت  المدرست ا او المتقايتد ا"ل هةا العمةل  يصفونهم بالميسورين هةم  فةي حاجةه لمثة

مشاركة بعض الميسورين كانت لتنفيذ بعض األعمال الضرورية مثل اصةحاب السةيارات والةذين 

تم استخدام سيارتهم لتسيير المشروع أو أبناء المشايخ الذين تم استخدامهم كمحاسبين للمشروع أو 

% 01وبشكل عام فان نسبة هؤالء التزيد عةن ( مدرسينمثل ال)االفراد الذين عملوا في اراضيهم 

بنةةاء خزانةةات ) و باسةةتثاء مشةةروعين وهمةةا تحسةةين الةةري السةةيلي .  فةةي منطقةةة المشةةروع الواحةةد

ريمةةة الجبةةين ومشةةروع إزالةةة أشةةجار التةةين ألشةةوكي واستصةةالح أراضةةي ( حصةةاد ميةةاه األمطةةار

ذه الفئةات و ذكةر فيهةا المشةاركين فةي زراعية التي عبر المبحوثيين عةن اسةتيائهم مةن مشةاركة هة

باجماع الرجال والنساء بةان ميسةوري الحةال مثةل  والمةورفين والمشةايخ قةد شةاركوا، )الحورات 

 .انه تم تسجيلهم من قبل الباحثين والسبب

، حتى (اشتغل الكل الضباط والعسكر)
الدورة الثانية )،( العسكر اللي هم موظفين

اجو سجلوا المشايخ واالمناء 
 (.والمرتاحين

عساكر اشتغلوا وطلعت أسمائهم حتى " 
، "لو معه معاش ما يكفي ويقوم يشتغل

وحتى صاحب الدكان فان رأس ماله 
الغني هو اللي يملك " عشرين لاير  

 بعشرين ألف بسكت

كلهم  –" كلهم متوسطين"
 –كلهم عليهم ديون  –ضبحانين 

 "المدرسين أحسن من كل شيء

 تعز -عروق األ –الدمنة  ذمار-وصاب  هريم -الجبين 
 

عسةاكر " في بقية المشروعات فقد رأى المبحوثين بانةه حتةى الميسةورين هةم فةي احتيةا  ايضةا،  

، وحتةى صةاحب الةدكان فةان "اشتغلوا وطلعت أسمائهم حتى لو معه معاش ما يكفي ويقوم يشةتغل

مجموعةة النسةاء مشةروع " الغني هو اللي يملةك بعشةرين ألةف بسةكت " رأس ماله عشرين لاير  

كلهم ضةبحانين  –" كلهم متوسطين" "انه حتى اصحاب الدخل الثابت في احتيا  وصاب،  وذكر 

 . مشروع  خزان الدمنة في االعروق" المدرسين أحسن من كل شيء –كلهم عليهم ديون  –

 تعليم تشتو صحة تشتو ماء تشتوا وقالوا هنا إلى جمعونا)
 (الماء كلنا قلنا

 على صوتوا الناس تشتو تشتو الصندوق لجنة) -
(الماء  

ريمة -الجبين  -  

-  

 كان األول من مبنية أي"  مباني كانت مهمة ماكانتش "

 يوهن ما مباني كانوا المدرجات من أهم آيه آيه " .األفضل

 أقدم كان" "زين مكانها الطريق" " مهمة الطريق"  شيء
  " المياه مشروع

 تعز –شرعب السالم 
  

-  

مؤشةةر فقةةر الخةةدمات للقةةرى المسةةتهدفة لعةةدم تةةوفر ونظةةراً لكةةون معةةايير االسةةتهداف تعتمةةد علةةى 

فةةان هنةةاك مجتمعةةين اسةةتهدفهم المشةةروع وشةةارك االفةةراد فةةي . مؤشةةر فقةةر الغةةذاء او الفقةةر العةةام

المشروع ليس النهم في حاجة الةى نقةود لتغطيةة فجةوة مةا وانمةا الن المشةروع يمثةل احتيةا  ذات 

ل من حير االجر والفترة  وشةارك فةي اولوية لهم ، حير ان معظمهم تخلى عن فرص عمل افض

 .(الى جانب تواجدهم مع اسرهم)المشروع الهمية المشروع بالنسبة لهم 
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 مشاركة الن اء 

 اخذت اجيبة عامل ماعنديش وزوجتي انا اال مابش)
 ( معي زوجتي
 وصاب العالي  –مجموعة الرجال 

 عندنا النسوان عيبناهي يشتغلوا عيالنا وجهالنا احنا النسوان ما يشتغلوا 
 إذا في أرملة وتشتي تشتغل يضحكوا عليها " عندنا يضحكوا عليها 

 ابواه شاكرنا ادينا االكل الغداء وصبوح وعشاء وندا الماء حق الشرب

 الشغادرة  –مجموعة النساء 
  

 

يمكةةن القةةول ان المشةةاركة اعتمةةدت علةةى اجتهةةاد المشةةرفين علةةى المشةةروع او لطبيعةةة منطقةةة 

قالوا " فمثال في منطقتين افاد المبحوثين انه لم يشاركن بسبب عدم اعطائهن الفرصة .  المشروع

فرع العدين  بينما في المشروعين التي لم ال يبةدو انهةا فةي حالةة   "ماحصلنا لل جال ياد للملالف

ولقةد شةاركت .  قر كالمناطق االخرى ذكر انهن لم يشاركن بسبب العادات والتقاليد اشغادر حجةهف

مشروع تم زيارتها وان كانةت المشةاركة محةدودة فةي اثنةين  08مشاريع من اجمالي  2النساء في 

ويمكن . منها على االرامل و في بعضها وكانت غالبية االعمال هو حمل النيس او تقطيع االشجار

فةي المشةاريع ( الةزو )نخلص الى ان مشاركة النساء تمثلت في تقةديم اعمةال مسةاعدة للرجةل  ان

متعددة االعمال و في مشةاريع التةين الشةوكي حيةر كانةت العقةود اسةرية فلقةد شةارك جميةع افةراد 

 .االسرة في قلع االشار كونها خصصت لكل اسرة مساحة معينة 

 مشاركة االافال 

كة االطفال وخصوصا تلةك المشةاركة فةي االعمةال غيةر الشةاقة والتةي كان هناك تسامح في مشار

ذكر المبحوثين انها ال تؤثر على دراستهم وخصوصا ان بعض االطفال كان يساعد االسرة او انه 

كمةةا ان مشةةاركة االطفةةال لةةم تكةةن بتسةةجيل مباشةةر مةةع مشةةروع .  يتحصةةل بالمقابةةل علةةى اجةةر

كةان يةدي لبةوه مةاء وغةواا  –بعةدين يسةير يسةاعد ابةوة اال كةانوا يسةيروا يدرسةوا و.  "الصندوق

علمةا بانةه تمةت ".  كةان يسةير يسةاعد ابةوة مةن دون اجةر –وقات ومايساعدة في القطاع وال شةي 

 .االشارة بوضوح ان الصندوق رفض تسجيل االطفال
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 المر لة بالرم  وج ل م االستحقاقات
كان يجي يحاسبهم على " "يعطي لكل واحد على قدر الشغل حقهيدي أي " "تجي سيارة من الصندوق تحاسبهم وتجزع"

كان يحيى المهندس " "أحياناً كان يجيبوا الفلوس كامل" "أحياناً يندوا كله وأحياناً ينقصوا" "عدد الساعات واألمتار
 "ويحدد لهم المتر ويقول له يوم الخميس أحاسبك ولكن ما يجي والناس يضربوا

 مشروع الدمنة 

 

  المر لة بانوا  االيمال وحيمها 

اجمع المشاركين في الحوار بعلمهم بمتطلبات العمل  وفي حالة واحدة ذكر بانةه طلةب مةن النسةاء 

غير ان وحدة القيةاس المتبعةة هةي التةي كانةت تثيةر االشةكال ويمكةن .  نوع من العمل ثم تم تغييره

ة في الزهرة حير تم اسةتخدام الحبةل اتباع اسلوب القياس  بحسب ما هو متعارف عليه في المنطق

ومن الممارسات الجيةدة ايضةا مةا تةم فةي  . بدال من المتر وهو ما يعرفه المواطنين في تلك المنطقة

 .بني سعد بالمحويت من وضع عالمات بالرنج لتتبع استكمال االستحقاقات

  المر لة بانوا  االيمال وحيمها 

وار معهم بةانهم اسةتلموا مسةتحقاتهم كاملةة وفةي مواعيةد في سبعة مشاريع افاد الذين تم اجراء الح

مقبولة بينما في االربعةة المشةاريع االخةرى كةان هنةاك تةأخير واسةتقطاعات واحيانةا يقةال لهةم ان 

كمتا ": او اسةتقطاعات تةوحي باسةتغالل الضةعفاء . هناك نقص في المبةالغ لةذا حةدا االسةتقطاع

مجموعةة الحةوار فةي خمةيس بنةي سةعد  " زوهتاييوز ج لر بلى  رطوهم نصف حقها وال تاقر  

" احنا كان مرانا ثمان ا الف لر ك  دلرة   زوا ثالثة الف ك  ستا    تزو منهتا قل ت "المحويت، 

  "المن ق  قول هذا شقا ا انا سيلتك انا"

ومن االيجابيات التي ذكرت هي تسليم االجور يد بيد وان من السلبيات هو توزيعها في وقت غير 

 .مثل المساء وبالتالي ال يستلم من هو غير متواجد وايضا تأخر المبالغ في الوصولمالئم 

 م توى االجور مقارنة بالمنااق االخ ى 

وقةةد تفاوتةةت االجابةةة فيمةةا يخةةص مقارنةةة االجةةور فةةي المنطقةةة بالمنةةاطق االخةةرى فينمةةا يةةرى 

انهةا افضةل مةن تلةك المستفيدون في الزهرة بان االجور كانت اعلى في المشروع، يرى آخةرون ب

وقةد افةاد المسةتفيدون بةان الةذين لةديهم فةرص . في المنطقة ولكن ليس افضةل مةن تلةك فةي المدينةة

 .مؤكده في المدن لم يأتوا للعمل في المشروع لكونه سيتم في فترة مؤقتة
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 االستهالك وقااء الد ون واالستثمار: االث  يلى االس ة
 

  (اللذائ ة الفيوة)جل  ة االحت اجات اللذائ ة 

أنا أشتغلت أكثر واحد قد أشتريت البر والسكر وسددت "
 "الدين وأخيراً أشتريت لي إثنين عجول

 اب-فرع العدين 

األطفال اشتروا بنطلون "و"الكبار حق الدراسة الجامعية"
  "وشميز حاجاتهم

 بعض في( )ثالجة اشتروا( )بيوتهم وغلقوا إسمنت اشتروا)
 .الناس بعض تقصد( محارم

 الدمنة

 

افادات جميع العائالت المبحوثة بانه تم استخدام االجور المحصلة في شراء االغذية ومن ثم سةداد 

وبةان وجبةاتهم الغذائيةة اصةبحت افضةل عمةا كانةت عليةة قبةل المشةروع مةن حيةر . الديون للبقالة

فةي شةراء  الفواكة واللحوم في سةته مشةاريع  وفقةط اربعةة مشةاريع افةادت عةدم التنويةع واالكتفةاء

 المواد االساسية 

مةةن منفةةادت بةةان هنةةاك اسةةتثمار سةةواء كةةان بشةةراء غنمةةه او بعةةض  08وفةةي تسةةعة منةةاطق مةةن 

االصول  وهناك من افاد ان االسر التي عدد افرادها قليل قد اسةتطاعت ان تسةتثمر او تلةك االسةر 

نسبة للعمال والبنةائين التوفير بال" التي يملك افرادها مهارة مكنتهم من الحصول على اجور اعلى 

اللةةي وفةةر اللةةي عنةةده عمالةةة كبيةةرة مثةةل أصةةحاب " -"النةةاس اللةةي اشةةتغلوا قليةةل مةةاوفروش"  " 

كما تم االستفادة من المبالغ المحصلة للصحة في شراء ".  السيارات والمكسرين اللي كسروا كثير

جةةة بانةةه تةةم شةةراء كمةةا افةةاد المبجوثةةون فةةي  ح. االدويةةة والعالجةةات وكةةذلك مصةةاريف للتعلةةيم 

 بااية للدكان مدخالت زراعية، وفي مشروع آخر قام بشراء

  ج د د الد ون 

 "ديون فيش ما هلل الحمد اآلن"
 البقايل من يدينون"

 "عليها قضوا البقش هذه هللا أد
 يسلم كان ماستال أول" "المهندس يجي لما له ونقول ديي"

 "البيت مصاريف منهم يدين كان نهاية الدكان حق
 حجة -بني العوام 

-"الدكان يبارج يروح المشقاية حقة يستلم لم الرجال حتى" 
 "الدكان االمن هكة مامعي وهللا" -"شي ماخبيناش وهللا" 

 ديوننا نسدد" شنبارجك المشقاية  حقي تطلع لما يقلوا ناس"
 "نفسها وأنها جديد من للبيت رشان يشتري وبعدها" 

 عتمه -المقنزعة 

 

اثر واضح في قضاء الديون وافادت جميع المناطق التي تةم زيارتهةا فةي الدراسةة  وكان للمشروع

الةةى انةةه تةةم قضةةاء الةةديون للبقالةةة وفةةي احةةد المشةةاريع افةةاد بقضةةاء الةةدين للمستشةةفى كمةةا انةةه فةةي 

منطقتين افادت بان الذين حصلوا على اجور اعلى مثل السائقين والمكسرين كةان وضةعهم افضةل 

 . همفي قضاء جميع ديون
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 . ل ص الرم  االخ ى والتأث   يلى ايمال الزراية
 

 لو"" الموسم وقت في المشروع ياتي لم"
 ونشتغل العمل عنفلت الموسم وقت جا
 احنا عمال مهمشي اشتغلوا اللي"" فيه

 من ندكم مانحصلش"" عاطلين
 على يؤثر لو"" عمل بدون شهرشهرين

 فرصة أي تترك لم"" البيت في شي
 " المشروع حساب على عمل

 ذمار –وصاب العالي 
 

 مع ويوم الصندوق مع يوم"

 " المزرعة

 نعطل وال المشروع تعطل ما"

 " الزراعة

 الشغادر -المواهه 

 

حجر " " كنا نروح المدينه " " عمال .  "

الزراعة قليلة على " "وطين بالمدينه 

اللي كان معه عمل يخلي ""موسم األمطار 

الشغل في أيام " " بدلهويعمل ( أبنه يبوك

كانوا يشتغلوا ""الجفاف ما حدث تأثير 

 " المكالء وعدن صنعاء "بالمدن شقاة

 "   المقاطرة–المدجرة 

فيما يخص النشاط االقتصادي  الرئيسي فةي المنةاطق التةي تمةت دراسةتها بةين  اإلجاباتترواحت 

بما فيهم ارسةال االطفةال )من يرى المصدر الرئيسي للرزق هو العمل في المدن او مزارع القات 

بينما يقوم االطفال والنساء باعمال الزراعةة اثنةاء خةرو  (  في االجازات للعمل في تقطيف القات

طقةة وبةين الةذي يةرى ان النشةاط الرئيسةي هةو الزراعةة   وفةي موسةم الجفةاف يةتم االبناء من المن

كما ان هناك منطقتين والتي كان من الواضح ان لةديهم عةدد .  التوجه الى المدن للبحر عن العمل

 البأس به من المورفين العاملين كمدرسين او عاملين صحيين 

ناء  خار  القرية يعملون فةي اعمةال يوميةة غيةر وفي  جميع المناطق التي تم زيارتها يوجد لها اب

ثابته وحتى الذين يهاجرون خار  القرية او حتى الى السعودية من ابناء المناطق التي تم دراستها 

فضةةلوا العمةةل فةةي المشةةروع الن  العمةةل  مضةةمون كمةةا انهةةم اليجةةدون فةةرص العمةةل اال نةةادرا 

امرانتتاع يمتت  ح منحصتتل  نتتدكم متتا شتته  احنتتا يتتاال ا م".  باالضةةافة الةةى قربةةه مةةن العائلةةة

ازالتة  "كنا بت   وستمرنا بالمشت و  ويتدنا حيتادلهم الح تاة التى قلتوبهم" "شه  ا بدون يم 

 .بنر الثالوث -وصاب الرالر  -الت ا الشوكر واستصالح االراضر الزراي ة

مرافةق لديه عمةل مةع الدولةة كمدرسةين او مةورفين فةي ال( في مشروعين)كما ان هناك عدد منهم 

 . اما العمل في الزراعة ، وعائده بسيط، فيترك للنساء واالطفال. الصحية

باستثاء مشروع واحد )وتم االجماع على انه لم يتم ترك فرص آخرى متاحة  للعمل في المشروع 

حيةر انةه لةم يكةن هنةاك اعمةال مضةمونة اصةال  ( الذي ذكر فيه انه تم ترك العمل والعودة للقريةة 

 التي كانو يقومون بها متقطعه وان االعمال 

وهتذا الات  ابلت  متا ب تتر واروح ب تتر ح " "جحص  يم  است و  واست و  الوهتذا واصت  "  

  "وبدل ما     المحابشة قدة هنا يندة

كما ان العمل في الزراعة لم يتأثر ويعود ذلك الى ان العمل كةان فةي موسةم الجفةاف او الن هنةاك 

عمال الزراعية فقد كان هناك من المرونة في العمل بالمشةروع ممةا من افراد االسرة من يقوم باال

يمكن من تبادل االدوار بين افراد االسرة او انه يتم الجمع بين العمل في الزراعةة وفةي المشةروع 

هناك ما  قتو  ب يتر المواشتر لتر " "كان  شتل  لر المش و  الص اح ولر الرص   تز   "

 "   شتللوا لر الفيوةالص اح وي اله  درسوا وبرد الظه
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وتةم ذكةر السةائقين  أصةحاب السةيارات   "بتاج "لم يجمع أحد بين عملةه بالمشةروع وعمةل أخةر 

 ". حير كان ينقل المواد إلى المشروع ثم يذهب إلى المدينة لنقل ركاب

 االث  المتوقع ما مش و  ال  نة التحت ة
 

 -لاير00,الطريق ماقد صلحت كلها ، الكيس البر ينزل ب"
 ".لاير ألن الطريق ماقدصلحتش كلها00,اآلن ينزل ب

 عتمه -المقنزعة 

 ذلحين( مخيفة) خيفة الدنيا وكانت نمشي نقدرش ما كنا)
 ( ونرعى نمشي نقدر هلل الحمد

 الحديدة -الزهرة 

 

ان من مميةزات  مشةاريع االجةور مقابةل العمةل بانهةا تقةدم منةافع سةريعة متمثلةة بةاالجور ومنةافع 

وعند السؤال عن من هو المستفيد من مشروعات البنية التحتيةة .  االمد متمثلة بالبنية التحتيةبعيدة 

والمشةروع الةي يةرى . منطقةة تةم زيارتهةا 08منطقةة مةن اجمةالي   00كانت االجابةة ايجابيةة فةي 

ن المستفيدون انه لن ينتفع به المواطنين هو خزان المياه في مشروع تحسين الري السيلي في الجبي

كمةا ان المنةافع تفاوتةت بةين الةذي يةرى ان المشةروع لةم يحقةق .  نظرا لبعةد الخةزان عةن المنطقةة

كمةا افةاد المبحوثةون فةي ( .  فةي مشةروعين)المنفعة المرجوة مثل عدم استكمال اصةالح الطريةق 

بةان العمةل فةي اراضةي ( اربعةة مشةاريع)مشروع المدرجات او مشاريع ازالةة االشةجار الضةارة 

( فةي شةرعب ذ كةر ذلةك)م يشكل لهم مشكلة طالمةا انهةم يتقاضةون اجةر عليةه، بةالرغم انةه الغير ل

ترتب عليه اصالح اراضي كبار المالك والتي يعمل اهالي القرية كشركاء فيها وان هذا االصالح 

قد زاد من قيمة االرض، وهذا يدعو الى البحر في امكانية الحصةول علةى نصةيب اكبةر للشةركاء 

( في العمةل)مقابل استصالح هذه االراضي كونها تمثل مساهمة ( ن لدى كبار المالكالذين يعملو)

وفيمةا يخةص .  من قبل الشريك وبما جةرى عليةه العةرف وكمةا هةو متبةع مةع منظمةة كيةر الدوليةة

ازالة التين الشوكي فقد اشار المستفيدون بالمنفعة حتى وان كان العمل في اماكن عامةة ولةيس فةي 

ير تمت االشارة الى ان الحيوانات استفادت نتيجة تضررها سابقا من االشواك اراضي زراعية ح

اسةتفادوا اهلهةا بزراعةة االرض واحنةا "، وفي المناطق الزراعية فقد كانت ايضةا المنفقةة للجميةع 

 ".استفدنا بالبيس

ضةمن ويت)مشروع افادت بانه يمثل اولوية وذو اهمية  08من  2اما بالنسبة الهمية المشروع فان 

وبينمةا اربعةة  مشةاريع ( المشروع التي تمةت االفةادة بانةه لةن يةتم االسةتفادة منةه لبعةده عةن القريةة

ترى ان المشروع ال يمثةل ( وجميعها تمثل مشاريع ازالة االشجار الضارة او استصالح اراضي)

" ع المياه كان أقدم مشرو"اولوية البناء المنطقة، وقد يكون السبب انه لم يكن هناك حاجة للتدخل 

مشةروع فةي شةرعب ، آيةه آيةه ."  أي مبنية من األول كةان األفضةل" ماكانتش مهمة كانت مباني 

بةالرغم "   تقصد تأكيد أن المدرجات تمةام مةن قبةل"أهم من المدرجات كانوا مباني ما يوهن شيء

 . من تأكيد المجموعات على اهمية المشروع لتوفيره فرص العمل

مشةةروع فقةةد افةةاد الةةذين رأو انةةه ال يمثةةل اوليةةة بالنسةةبة لهةةم بانةةه قةةد ال امةةا فيمةةا يخةةص صةةيانة ال

يستطيعون صيانته الن غالبيته هي ملكية للغير اما بقية المشاريع فقد افةادت برغبتهةا فةي صةيانته 

وهنةةاك مجتمعةةات قةةد شةةكلت لجةةان للصةةيانة باسةةتثناء مشةةروع الةةذي افةةاد بالرغبةةة فةةي اسةةتكمال 

 .صيانته او ان المشروع لم يكتمل وبعيد الحدير عن صيانتهالمشروع قبل الحدير عن 
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وفيما يفيد المبحوثون في سبعة مناطق عن مشاورات تمت فانه في خمسة مناطق تمت االفادة بانه 

: لةةم يةةتم التشةةاور معهةةم وتقةةع بهةةا المنةةاطق التةةي افةةادت بةةان المشةةاريع ال تمثةةل اولويةةة بالنسةةبة لهةةا

اطنين بشةةيء كنةةا سةةنختار مشةةروع مةةاء، هةةن هكةةذا علةةى طةةول، مةةاوقع تخييةةر، الماشةةاورا لمةةو"

 "الطريقسجلونا من دون علمنا، اللجنة اللي نزلت هي اللي أختارت الجدران و

 

 التحد ات والف ص لر المش و 

تم محاورة مجموعات الرجال والنساء حول اربعة مواضيع وهةي المهةارات المكتسةبة اثنةاء تنفيةذ 

مشةةاركة النسةةاء هةةل حةةدثت اصةةابات فةةي المشةةروع ومةةن هةةم الةةداعمون المشةةروع،  كيفيةةة زيةةادة 

 .والمعيقون للمشروع

بان هناك تحسين لمهارتهم ( في تسع مشاريع)وفيما يخص المهارات فقد ذكرت مجموعة الرجال 

قد حدا وخاصة في اعمال البناء او التخلص من التين الشوكي بينما ترى النساء انه لم تكن هناك 

كما ان مجموعة الزهةرة افةادت بانةه بةالرغم مةن عةدم اكتسةاب مهةارة .  يتم اكتسابها مهارة جديدة

 .جديدة غير انهم استفادوا في التعلم عن كيفية العمل التعاوني

هو بعد موقةع ( باالضافة الى العادات والتقاليد)فيما يخص زيادة مشاركة النساء فان من المعيقات 

تم اقتراح عمل النسةاء كمجموعةات  العطةائهن فرصةة اكبةر العمل عن القرية او صعوبة العمل و

. " للمشاركة وايضا ان ال يترك االمر للمشايخ والعقةال والةذين يعطةون تفضةيل لمشةاركة الرجةال

لةةو يخرجونةةا " " نشةةتي الصةةندوق يتعةةاون ويخلينةةا نشةةتغل نخةةر  مثةةل الجةةراد" ماطلبونةةا نشةةتغل

 ".مجموعة مش عيب

 

مةةل فقةةد اجمعةةت كةةل المجموعةةات التةةي تةةم محاورتهةةا علةةى وجةةود فيمةةا يخةةص االصةةابات فةةي الع

اصابات وصفت في غالبيتها بانها طفيفه وبعضها وصل الى حةد كسةر اليةد او الرجةل او االصةبع 

أنةا أول واحةد قةرض اصةبعه  بالمطرقةة " -"تمت االفادة بانه تم العةال  علةى الحسةاب الشخصةي 

يمكن تقليلها بوجود ادوات واقية وتوعية عةن كيفيةة معظم هذه االصابات كان ".  رقدتنا اسبوعين

 .السالمة

   

واضح للمجالس المحلية فةي دعةم المشةروع كمةا ذكةر فةي اربعةة مشةاريع ولةم يةتم ذكةر  وهنا دور

المجلس المحلي كمعيق على وكان دور المشايخ والعقال واضح ايضا في دعم المشروع والتنةازل 

ن التةي ذكةر بانةه كةان معيةق امةا بسةبب الحساسةايات عن االرض للمشروع مةا عةدا فةي مشةروعي

كمةا ان .  السياسية والتي كانت واضحة في مشروع قرية االعروق في شةرعب او بسةبب االرض

مالك االراضي في مشةاريع الطةرق والتةي تضةررت طةرقهم بسةبب اغةالق مجةاري السةيول الةى 

علةى مةورفي الصةندوق غيةر ان وبينمةا كةان االنطبةاع ايجةابي .  اراضيهم اعتبروا معيقةين ايضةا

 مهندس المشروع قد رهر كمعيق في واحد من المشروعات 

 الدروس الم تفادة

 تعديالت مقترحة اسم المشروع
الصةةةةةةةةةةةةعوبات 

 أثناء التنفيذ

الصةةةةعوبات بعةةةةد 

 التنفيذ

مشكالت رهةرت 

 بسسب المشروع
 السلبيات وااليجابيات
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 تعديالت مقترحة اسم المشروع
الصةةةةةةةةةةةةعوبات 

 أثناء التنفيذ

الصةةةةعوبات بعةةةةد 

 التنفيذ

مشكالت رهةرت 

 بسسب المشروع
 السلبيات وااليجابيات

تأهيل طريةق االزرع ـ 

بني عباد وحصاد ميةاه 

وخزانةةةةةةات تجميعيةةةةةةة 

 المقترعةـ عتمةـ 

المنةةةةةاطق التةةةةةي  

 خربتها السيول

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف 

 المستحقات

لةةم يةةتم محاسةةبتهم 

فةةةةةةةةةةةي نهايةةةةةةةةةةةة 

 المشروع 

لم يتم محاسةبة العمةال  -0 ال توجد مشاكل 

 في النهاية

عةةةدم تكملةةةة السةةةواقي  -8

 والسوايل 

عدم قةدرة النسةاء اخةذ  -,

مسةةتحقاتهن حفارةةا 

علةةةى عملهةةةن فةةةي 

 المشروع 

عةةةةةدم معرفةةةةةة وقةةةةةت  -6

 التسجيل

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف  - مشروع خزان الدمنة

 المستحقات 

تغييةةةةةةةةةةةةر إدارة  -

 المشروع 

 توسعة الخزان -

مواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةير  -

 .للخار 

المماطلةةة فةةي  -

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف 

 –المسةةةةةةتحقات 

عدم وجود فلتةر 

 .للبركة 

عةةةةةةةدم تسةةةةةةةليم  -

 المستحقات

عةةةةةةدم يكتمةةةةةةل  -

 المشروع 

عةةةةةةةدم تسةةةةةةةليم  -

 المستحقات

عةةةةةةدم يكتمةةةةةةل  -

 المشروع 

المماطلةةةةةةة فةةةةةةي تسةةةةةةليم 

المسةةةةةةةةةتحقات صةةةةةةةةةغر 

 الخزان 

عةةةدم عمةةةل قصةةةب إلةةةى 

 . خارجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 

فةرع -مشةروع الضةنح 

 العدين

مواصلة الرصةف 

. 

أدى المشةةةةةةةةروع  ال توجد ال توجد

 إلى إتحادهم

 حصولهم على األجر

حصةةةةةةةةةةةةولهم علةةةةةةةةةةةةى  

 السلبيات . المشروع

عةةةةدم مواصةةةةلة وتكملةةةةة 

 .المشروع للطريق 

 إكمال الطريق  - طريق المجاعشة مقبنة 

تعةةديل المطبةةات  -

والجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدران 

 .الساندة

توصةةيل الطريةةق وجةةودة  التوجد صعوبات التوجد صعوبات التوجد 

الةةةةةةةةةرص المصةةةةةةةةةداقية 

 .والشةةةةفافية فةةةةي العمةةةةل

 السلبيات 

 عدم تكملة الرص

عةةةدم حفةةةر اقبةةةار حةةةق  

 . الماء

-طريةةةةةةةق المةةةةةةةدجرة 

 المقاطرة   

تكملةةةةة جةةةةدران  -

الحمايةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن 

المطةةةةر للطريةةةةق 

 ورصفه 

عمةةةل عبةةةارات  -

 لتصةةةةريف الميةةةةاه 

أن يةةةةةةتم عمةةةةةةل  -

دورات تدريبيةةةةةةةة 

للمنسةةةةةةةقين فةةةةةةةي 

 المرات القادمة

عةةةةةةةدم فهةةةةةةةم  -

 العمال للتمتير

رفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض  -

الصندوق لعمةل 

النساء في طةبخ 

 الطعام 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأخر  -

 مسةةةةةةةةةةةةةةةةتحقاتال

مشةةكالت حةةول  -

األحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 

وتكسةةةةةةةةةةةةةيرها و 

المقابةةةةل لهةةةةا ألن 

األحجةةةةةةار ملةةةةةةك 

للمةةةةةةةةةةةةةةةةةةواطنين 

وكانةةةةةت مسةةةةةةألة 

قيمتها هي محور 

الخةةةةةالف بيةةةةةنهم 

وبةةةين المشةةةرفين 

إعتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراض 

أصحاب األمالك 

بسةةةةةبب تضةةةةةرر 

 .أراضيهم

 اإليجابيات 

إسةةةتيعاب البطالةةةة داخةةةل 

 المنطقةةةةةةةةةةة للسةةةةةةةةةةلبيات 

ال يوجةةةةةةةةةد جةةةةةةةةةداول (0

 كميات 

إختيةةةةةةةار المهنةةةةةةةدس ( 8

 .المقيم كان غير موفق 
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 تعديالت مقترحة اسم المشروع
الصةةةةةةةةةةةةعوبات 

 أثناء التنفيذ

الصةةةةعوبات بعةةةةد 

 التنفيذ

مشكالت رهةرت 

 بسسب المشروع
 السلبيات وااليجابيات

 .على العمل

 توفير االدوات - مشروع الزهرة

التحةةةةةةري فةةةةةةي  -

 التسجيل 

عةةةةةةةةدم تةةةةةةةةوفر 

االدوات االزمة 

 للعمل 

رهةةةور اشةةةجار  -

 السول من جديد 

اضةةاف الرجةةال -

وجةةةةةةةةةود بقايةةةةةةةةةا 

 الشوك 

اتفقوا ان هنةاك ايجابيةات  

وسةةةةةلبيات مختلفةةةةةة فةةةةةي 

 المشروع 

 خزان ميةاه/ المشروع 

 -حجةةةةةةة / المحافظةةةةةةة 

بنةةي العةةوام / المديريةةة 

 بني الدواد/ العزلة   -

إجةةةةراء غطةةةةاء  -

 للمشروع 

التنفيةةةةةذ بشةةةةةكل  -

 أفضةةةةةل وأسةةةةةرع 

تلبةةةيس الخةةةزان  -

 باألسمنت

وجةةود مشةةكلة  -

فةةةةةةي الخةةةةةةزان 

 الثالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

و عرقلةةةةةةةةةةةةةة  -

عمةةةةل الخةةةةزان 

 الثاني الخزان

الثالةةةةةةةةةةةةةةةةةر  - 

فتوقةةةةةف تمامةةةةةاً 

 .عن العمل

مشةةكلة الخةةزان  -  

 الثالر 

توقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  -

 المشروع 

اتفقت المجمةوعتين علةى 

وجود سلبيات وايجابيات 

 مختلفة للمشروع

( بيةةةت داهةةةم)المواهةةةه 

 مديريةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةغادر

 حجة  / المحافظة 

يتم تعةديل مجةرى 

 السيل

عةةةةةةدم تةةةةةةوفر  -

 الحجار 

المشةةةةةةةةةةةروع  -

معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 للصدى والتلف

صةةةةةةةةةةةةةةةعوبة  -

 الحفر 

عمةةةةل مسةةةةاقي  -

 للخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزان

اكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  -

 المشروع بسرعة

معارضة الشيخ  -

 للموقع

معارضةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الشيخ للموقع

 دفع المبالغ كاملة  -

 دور المهندس -

 السلبيات  

 عدم تسليم المبلغ كامل  -

 تأخير العمل  -

قلةةةة األجةةةرة و صةةةعوبة -

 العمل 

ازالةةةة التةةةةين الشةةةةوكي 

واستصةةالح االراضةةي 

وصةةةةةةاب  -الزراعيةةةةةةة

 بني الثالوا -العالي 

 ال توجد ال توجد ال توجد التوجد توجدال 

إزالةةةةة أشةةةةجار التةةةةين  

ألشةةةةوكي واستصةةةةالح 

 أراضةةةةةةةةي زراعيةةةةةةةةة

فةةةةةي بنةةةةةي الشويشةةةةةي 

خمةةةةةةيس بنةةةةةةي سةةةةةةعد 

 المحويت

يجةةةةةةةب زيةةةةةةةادة -

 االجور 

اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف  -

مباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرمن 

 الصندوق 

عةةةةةدم تةةةةةوفير  -

 االدوات

العةةةةةةةب فةةةةةةةي  -

 التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيل 

مشةةةقة العمةةةل  -

واالصةةةةةةةةةةةابات 

 بالشوك 

التةةةةةةةةةةين الزال  -

بكثرة فةي موجود 

 المنطقة

عةةةةةةودة التةةةةةةين  -

 للمناطق السابقة 

 تاخير الفلوس  -

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبيات  

عةةةةةدم تةةةةةوفير االدوات  -

 مناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

صةةةةةةةةةةعوبت العمةةةةةةةةةةل  -

 وخاصةةةةةةةةةةةة   الحفةةةةةةةةةةةر 

 اضةةةةةةةةةةةافت النسةةةةةةةةةةةاء  -

اخةةةةةةذوا مبةةةةةةةالغ مةةةةةةةن  -

 مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتحقاتهم 

 والرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  -
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 تعديالت مقترحة اسم المشروع
الصةةةةةةةةةةةةعوبات 

 أثناء التنفيذ

الصةةةةعوبات بعةةةةد 

 التنفيذ

مشكالت رهةرت 

 بسسب المشروع
 السلبيات وااليجابيات

وجةةةةود أشةةةةجار بلةةةةس  -

 منتشرة 

 تحسين الري السيلي 

بنةةاء خزانةةات حصةةاد )

ريمةةا (   ميةةاه األمطةةار

 الجبين 

تنفيةةذ المشةةروع   

 بجةةةةودة افضةةةةل

 

 انقطاع الطريق  -

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوبة  -

الحصةةةةول علةةةةى 

 الماء 

اتفقةةةةةةةوا علةةةةةةةى وجةةةةةةةود  

ايجابيةةةةةةةةات وسةةةةةةةةةلبيات 

 مختلفة 

رصف وتوسعة أجزاء 

متفرقةةةةةةةةةةةة لطةةةةةةةةةةةرق 

األعةةةةةةةروق وحمايةةةةةةةة 

األبةةةةةةار والمةةةةةةدرجات 

/ الزراعيةةةةة األعةةةةروق

 / األمجود

الةةةةةةدفع  يكةةةةةةون" 

أسةةةةةبوعي مثلمةةةةةا 

كانةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةي 

 "بدايةالمشروع

يعتمةةةةةةةد علةةةةةةةى " 

خبةةةرة المةةةواطنين 

أن تحسب " للعمل

األمتار أوالً بةأول 

بةةةةةةدون وسةةةةةةاطة  

وتكةةةةون مباشةةةةرة 

بةةةةةةةين المةةةةةةةواطن 

  ".واللجنة

صةةةةةةعوبة فةةةةةةي 

التنفيةةةةذ الشةةةةديد 

مةةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةل 

 المهندس شاكر 

عةةةةةدم تسةةةةةليمهم -

المبالغ بعد العمةل 

. 

إختلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

المجموعتةةةةةةةةةةةةان 

م يخلف على أنه ل

أي مشةةةةةكلة فةةةةةي 

 . المجتمع

وأضةةاف الرجةةال معرفةةة 

الصةةةةةةةةةةندوق بقةةةةةةةةةةراهم 

وتشةةجيع المةةواطنين عةةن 

 .العمل في قراهم

 

 


