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 أوضاع الالجئین السوریین دراسة تقییم أثر المساعدات النقدیة على •

 والوصول للخدماتفي لبنان  
  استبیان

 

 

 
 
 
 
  

HID1 المنطقة 
 عكار

 الشمال
 \بعلبك البقاع

  الھرمل

جبل 
 الجنوب بیروت النبطیة لبنان

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

HID2 ألقضاء   

HID3  ّمالحظة: الرجاء إدخال إسم الحي السكني الذي تسكن فیھ العائلة حالیاً ( ولیس أسم الحي السكني كما ھو موجود بسجالت العینة في حل  اسم الحي
 )كان ھناك إختالف

HID4 رقم العنقود في العینة   

HID6  لدى رقم التسجیل
  :المفوضیة

HID7 سم صاحب الرقما  

HID8 رقم الھاتف  

SEXCD أنثى 2 ذكر 1 مالحظة لجامع البیانات,  ما ھو جنس جامع البیانات ؟ 

ITS نعم 1 مخیمات العشوائیة 
 كال 0

DAT التاریخ   ST بدء المقابلة   ET انتھاء المقابلة   

DCID رقم الباحث   

SPID رقم المشرف   

GPS  الموقع الجغرافي
)GPS( للحي السكني  

QR منجز  مكتمل وضع االستبیان
 جزئیا

ال یوجد 
شخص 
مؤھل 
 لالجابة

رفض 
 شاغر المقابلة

ال یوجد 
احد في 
 المنزل

غیر 
مؤھل 

لالجابة/ل
 ا ینطبق

 

لم یجب 
أحد على 

رقم 
 الھاتف

انتقلوا 
إلى 

مكان 
 آخر

 

الرقم 
 خاطئ

الغیت 
 الزیارة

ألسباب 
لوجستیة 
 أو أمنیة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 ة  بالمشاركة في ھذه الدراسة.\مھتمت \الحظة: یقرا الباحث بیان الموافقة ویسال المجیب ان كانم
 

 إذا وافق/ت ، یقوم جامع البیانات بالتوقیع على بیان الموافقة.
 

.  البیانات معابجاصة قائمة المراجعة الخثم یكتب الباحث اسماء اعضاء االسرة على   
ھذه الدراسة؟ھل انت مھتم/ة بالمشاركة في  1 نعم  ELIG2 

 QR  ( 0إلى  انتقل (أوقف المقابلة وكال 
 SEXRES مالحظة لجامع البیانات, ما ھو جنس المجیب؟ 1 ذكر

 2 أنثى
أشھر (  6المنزل،ألكثر من ما ھو عدد األشخاص الذین یعیشون معكم في ھذا  

 بما فیھ نفسك)؟
HHRES 

أشھر ( بما فیھ  6منذأكثر من دد األشخاص الموجودین في المنزل ما ھو ع 
 ؟ نفسك) الذین یتقاسمون نفس السكن، والطعام، والمیزانیة

HHSIZE 

 REG . سھتعریف ملف التسجیل: یتم تعریف ملف التسجیل على أنھ یضم مجموعة من األفراد قد تم تسجیلھم عند المفوضیة كوحدة تتقاسم رقم التسجیل نف

فات الفریدة التابعة ما ھو عدد المل ما ھو عدد أرقام الملفات التابعة لھذه األسرة؟ 
   ؟لھذه االسرة

REG1 
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DEM: Demographics1 

DEM7 DEM6 DEM5 DEM4 DEM3 DEM2 DEM1 
If DEM5 > 11 
ما وضع (اإلسم) 

 العائلي؟

If DEM5<8 
  ما ھو تاریخ والدة  (االسم)؟
مالحظة: ال تستنتج سنة الوالدة من 
العمر، إذا لم یعرف المجیب الجواب 

88اكتب   

ما ھو عمر 
(االسم) 
 بالسنوات؟

؟ما ھي صلة قرابة (اإلسم) برب األسرة ذكر أو أنثى؟ ھل (االسم) ھو  
 المجیب؟

الرجاء إدخال إسم شخص یعیش 
 6مع (اإلسم) في المنزل ألكثر من 

أشھر ویتقاسم معھ الطعام 
 والمیزانیة.

 
 الرجاء البدء برب األسرة.

 
یشمل األطفال الصغار،  السكان 

 اآلخرین،إلخ...
 

 یجب أن یكون رب األسرة مقیما

 DEM6_y DEM6_m 1 أعزب/عزباء

 |___|سنوات 
سجل صفر (

اذا كان العمر 
)اقل من سنة  

 1 نعم 1  رب األسرة 1 ذكر
 0 كال 2  زوج/زوجة  2 أنثى الشھر السنة 2  خاطب/ة
 3  متزوج/ة

  

  3  ابن/ابنة

 

   4   األب/األم MOTHER 4 ة/منفصل
 If DEM5<18 5  مطلق/ة

تعیش في   البیولوجیةھل أم (االسم) 
 ؟ ھذا المنزل

  5  أخ/أخت
 6 جد/جدة 6 أرمل/ة

  7   حفید/حفیدة 
 8 ابن او ابنة االخ/االخت 1 نعم

  9 زوج ابنتي/زوجة ابني 2 كال 88 ال أعلم
 10  الحمو/الحماة 88 ال أعلم 99  رفض اإلجابة

 11 زوجة أخي/زوج أختي 99 رفض اإلجابة 
DEM7_1 MOTHER_1  زوجة ابن رب األسرة / زوج ابنة

 رب األسرة 
12 

If DEM4=2 and 
DEM7=3 
كم كان عمر (اإلسم) 

تزوجت ألول عندما 
 مرة؟

If MOTHER=1 
 13 قرابة أخرى  ما ھو إسم األم؟

 14 آخر لیس قریب

 |___|سنوات 
|___| 

 15 عم/خال رب األسرة  ابن/ابنة

 

 88  ال أعلم
MOTHER_2 99  رفض اإلجابة 

 
If MOTHER=1 
  ما ھو رقمھا التسلسلي؟

|___| 
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DEM: Demographics2 
DEM9 DEM8 DEM1 

If DEM5<8 
 ما ھي الوثیقة التي بحوذتك والتي تثبت والدة االسم؟

If DEM7=3 
الوثیقة التي تثبت زواج (االسم)؟ما ھي   

الرجاء إدخال إسم شخص یعیش مع 
أشھر  6(اإلسم) في المنزل ألكثر من 

 ویتقاسم معھ الطعام والمیزانیة.
 

 الرجاء البدء برب األسرة.
 

یشمل األطفال الصغار،  السكان 
 اآلخرین،إلخ...

 
 یجب أن یكون رب األسرة مقیما

 1 ال یوجد وثائق 1 ال یوجد وثائق
 2 عقد زواج من شیخ غیر مصرح لھ 2 شھادة  الوالدة صادرة عن الطبیب/ القابلة القانونیة

المختار  صادرة منوثیقة الوالدة   3 عقد زواج من جھة دینیة أو إثبات زواج من المحكمة الشرعیة 3 
 4 شھادة الزواج مصدقة من المختار 4 وثیقة الوالدة مسجلة في دائرة النفوس

 5 شھادة الزواج مسجلة في دائرة النفوس 5 وثیقة الوالدة مسجلة في وقوعات األجانب
 6 شھادة الزواج مسجلة في  وقوعات األجانب 6 وثیقة الوالدة مختومة من وزارة الخارجیة
 7 شھادة الزواج مختومة من وزارة الخارجیة 7 وثیقة الوالدة مختومة من السفارة السوریة

 8 شھادة الزواج مختومة من السفارة السوریة 8 دفتر العائلة /اخراج قید افرادي للطفل/اخراج قید عائلي 
دفتر العائلة /اخراج قید عائلي / شھادة زواج من سوریا 88  ال أعلم  9 

  88  ال أعلم  99  رفض اإلجابة
  99  رفض اإلجابة
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DEM: Demographics3 

DEM15  Dem13 DEM11 DEM10 DEM1 
If DEM10=1 & DEM14=0 

 الغیر قانونیة: أسباب اإلقامة
If DEM10=1/4 

 متى وصل (اإلسم) إلى  لبنان؟
If DEM10=1 

ھل (اإلسم) مسجل لدى 
 المفوضیة؟

 ما ھي جنسیة (اإلسم)؟

الرجاء إدخال إسم شخص 
یعیش مع (اإلسم) في 

أشھر  6المنزل ألكثر من 
ویتقاسم معھ الطعام 

 والمیزانیة.
 

 الرجاء البدء برب األسرة.
 

یشمل األطفال الصغار،  
 السكان اآلخرین،إلخ...

 
یجب أن یكون رب 

  األسرة مقیما

 1 ال یستطیعون تحمل تكلفة التجدید
 سنة الوصول

|___| 

 1 سوري/ة 1 نعم
 2 لبناني/ة 0 كال 2 أنا مسجل لدى األمم لكن األمن العام طلب مني تقدیم كفیل لبناني
من لبنان   ة/فلسطیني 88 ال أعلم  3 أنا غیر مسجل لدى األمم وال أستطیع الحصول على كفیل لبناني  3  

 4 حاولت تجدید لكن األمن العام رفض طلبي دون شرح

  

سوریامن   ة/فلسطیني 99 رفض اإلجابة  4   
لكن األمن العام ظل یقول لي أن أعود مرة أخرى حاولت  77 جنسیة أخرى  5 

شھادة  على مع المفوضیة لتجدید شھادتي والحصول الموعد المعیّنفي انتظار 
 السكن

6 DEM12 88  ال أعلم  

 7 في انتظار الموافقة  أو معلومات إضافیة من وكالة حكومیة في لبنان
DEM14 

If DEM10=3 or 4 
 ھل  (اإلسم) مسجل مع األونروا؟

  99  رفض اإلجابة
ال أرید التوقیع على "التعھد بااللتزام بالقانون اللبناني"أنا   8 

دخلت عن طریق معبر حدودي غیر رسمي ورفض األمن العام السماح لي 
 بتسویة الوضع

9 If DEM10=1 
قانونیة  (اإلسم) إقامة لدى ھل ھذا

 في لبنان؟
     1 نعم

 10 حریة الحركة مقیدة/ محدودة
األسرة ألسباب شخصیة تردد أفراد      0 كال EDU1← 1 نعم 11 

     88  ال أعلم 0 كال 12 أبلغني األمن العام أنھ ال حاجة للتجدید للنساء واألطفال 
     99  رفض اإلجابة 88  ال أعلم 13 غیر ملم باإلجراءات الالزمة

 99  رفض اإلجابة 14 الخوف من الذھاب الى مراكز األمن العام

 

DEM10_1: 
ال تتجدد بناء على شھادة المفوضیة   GSOإنني أشعر باإلحباط ألنني سمعت أن

 وتطلب المال والرعاة
15 

 

If DEM10=77  

 الإلفتقار الى المستندات المطلوبة/ الھویة
التحدید: إذا جنسیة أخرى، یرجى  16

________  
األمن العام ابلغھ أنھ یجب علیھ الخروج من األراضي اللبنانیة ثم معاودة الدخول 

 لكي یستطیع أن یحصل على إقامة قانونیة
17 

 

 77 غیره
 ال أعلم

 
88 

 99 رفض اإلجابة
DEM15_1 

If DEM15=77 
 إذا غیرھا، الرجاء حدد:_____________
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EDU: Education 1   
To be asked to members aged>=3 or <=21  (If 3=<DEM5<=21)   

EDU6 EDU5 EDU3  EDU2 EDU1 DEM1 
If EDU5=77 

إذا غیرھا ، یرجى 
 التحدید

If EDU1=0 
،  ما ھو السبب أو األسباب  لعدم حضور المدرسة /  إذا كال

 الجامعة؟

If EDU1=1/2/3/4/5/6 
)،  2019-2018خالل ھذا العام الدراسي 
فیھا ت \التحق ما نوع المدرسة التي 
 (االسم)؟

If EDU1=1/2/3/4/5/6 
، في أي مرحلة و في 2019-2018العام الدراسيخالل ھذا 

 أي صف یوجد/توجد (االسم)؟

، 2019-2018خالل العام الدراسي
ھل التحق (االسم) في المدرسة 

مرحلة ما قبل النظامیة أو غیر النظامیة 
 المدرسة في أي وقت؟

الرجاء إدخال إسم 
شخص یعیش مع 
(اإلسم) في المنزل 

أشھر  6ألكثر من 
ویتقاسم معھ الطعام 

 والمیزانیة.
 

الرجاء البدء برب 
 األسرة.

 
یشمل األطفال الصغار،  

 السكان اآلخرین،إلخ...
 

یجب أن یكون رب 
  األسرة مقیما

  

 1 تكلفة التعلیم
 

 رسمیةمدرسة 
1 

تعلیم نظامي   1 حضانة نعم     1 
 Kg1 2)( 1الروضة 

 2 نعم تعلیم غیر نظامي   3 (Kg2) 2ة ا لروض 2 مدرسة خاصة مع رسوم 2 حضور برنامج دراسي غیر رسمي  

 نعم, نظامي ولكن ترك 4 (Kg3) 3الروضة   3 مدرسة خاصة مجانیة 3 ال  یوجد مساحة متوفرة في المدرسة
 الدراسة

5 
 5 1صف دراسي 

2صف دراسي  4 مدرسة مھنیة عامة 4 رفض التسجیل من قبل المدرسة نعم, غیر نظامي ولكن ترك  6 
 الدراسة

6 

في الجوار مناسبة   یوجد مدرسة او دوامات مدرسیةال
3صف دراسي  5 مدرسة مھنیة خاصة 5 للشخص   0 كال 7 

او بفھم لغة التعلیممشاكل متعلقة بالبرنامج  4صف دراسي  6 مدرسة تابعة لألونروا   6    88  ال أعلم 8 

 7 المدرسة بعیدة جداً 
 الجامعة اللبنانیة

5صف دراسي  7  9 
  99  رفض اإلجابة

6صف دراسي  8 جامعة خاصة 8 الزواج  10 EDU1A 
7صف دراسي  9 مدرسة لذوي اإلحتیاجات الخاصة 9 العمل قد إلتحق بالعام  (االسم)إذا كان 11 

ھل یحضر أو  2019-2018الدراسي
8صف دراسي  10 الروضة 10  الخلل / اإلعاقة أو المرض  یتابع صفوفھ؟  12 

منظمة غیر حكومیة أو مركز  11 عدم الحضور لوجود صعوبات تعلمیة
9صف دراسي  11 إجتماعي  1 نعم یحضر 13 

10صف دراسي  77 غیرھا  12 والدینيالمعتقدات والضغط االجتماعي   0 كال ال یحضر 14 

11صف دراسي  88 ال اعلم 13 األطفال بحاجة إلى البقاء في المنزل  88 ال أعلم 15 
12صف دراسي  99 رفض اإلجابة 14 الخوف من التعرض للعنف في المدارس  99 رفض اإلجابة 16 

ةالخوف من التعرض للعنف على طریق المدرس  معھد فني أو مدرسة مھنیة   15 
BT (1, 2, 3)  17 

 

 EDU4 16 غیر مھتم بالدراسة
  معھد فني أو مدرسة مھنیة

BP (1, 2) 18 

 معھد فني أو مدرسة مھنیة 17 تكلفة النقل مرتفعة
TS (1,2,3)  19 18 أنھى تحصیلھ العلمي 

If EDU3=77 
 20 المرحلة الجامعیة 77 غیرھا   إذا غیرھا ، یرجى التحدید

ج السوري في لبنانادراسة المنھ 88 ال اعلم  21 
 99 رفض اإلجابة

 

 22 دراسة مناھج غیر نظامیة أخرى
 23 تدریب مھني / دورات سریعة 

 77 غیرھا
 88  ال أعلم

 99  رفض اإلجابة
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EDU: Education 2 

 

EDU8 EDU7 DEM1 
If EDU7=1 and DEM5>=6 

إذا لم یذھب إلى المدرسة، أي من ھذه 
  تنطبق على (اإلسم)؟

  If DEM5>3 

الرجاء إدخال إسم شخص یعیش مع 
 6(اإلسم) في المنزل ألكثر من 
أشھر ویتقاسم معھ الطعام 

 والمیزانیة.
 

 الرجاء البدء برب األسرة.
 

یشمل األطفال الصغار،  السكان 
 اآلخرین،إلخ...

 
  یجب أن یكون رب األسرة مقیما

 ما ھو أعلى مستوى تعلیمي حصل (اإلسم) علیھ؟

 1 لم یذھب أبدا 1 بیقرأ ویكت
 2 لم یكملھا –)  1,2,3,4,5,6المرحلة االبتدائیة (صف دراسي:  2 أمي

 3 اكملھا –)  1,2,3,4,5,6المرحلة االبتدائیة (صف دراسي:  88  ال أعلم
 4 لم یكملھا -) 7,8,9المرحلة المتوسطة (صف دراسي:  99  رفض اإلجابة

  

 5 ) مع شھادة البریفیھ7,8,9المرحلة المتوسطة (صف دراسي: 
 6 لم یكملھا -) 10,11,12المرحلة الثانویة (صف دراسي: 
 7 ) مع بكالوریا10,11,12المرحلة الثانویة (صف دراسي: 

 8 لم یكملھا -معھد فني أو مدرسة مھنیة  
 9 مع شھادة (ب.ت./ت.أس/دبلوما) -معھد فني أو مدرسة مھنیة 

 10 لم یكملھا -المرحلة الجامعیة 
 11 علوم، لیسانس/بكالوریوس إدارة) ھادة (لیسانس، لیسانس/بكالوریوسالمرحلة الجامعیة مع ش

 12 الدراسات العلیا (ماجستیر، دكتوراه)
 88 ال أعلم
 99 اإلجابة رفض
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EMP: Employment1- To be asked to members aged>=5 

EMP5 EMP4 EMP3 EMP2 EMP1 Dem1 
Employed Unemployed    

If did work in the past month If did not work at all the past 30 days  

الرجاء إدخال 
إسم شخص 
یعیش مع 

(اإلسم) في 
المنزل ألكثر من 

أشھر ویتقاسم  6
معھ الطعام 
 والمیزانیة.

 
الرجاء البدء 
  برب األسرة.

If EMP1=1 & 
EMP3=10/11 

في اي قطاع اقتصادي یعمل 
 (االسم)؟

If EMP1=1 or EMP3=10/11 
 ما ھي مھنة (االسم) االساسیة؟

If EMP1=0 & EMP2=0 
 إذا كان الجواب بالنفي فاستفسر: لماذا؟

EMP18← 

If EMP1=0 
ھل (االسم) كان 
  یبحث عن عمل

الشھر    خالل 
 الماضي؟

ھل عمل (االسم) مقابل أجر (نقدي أو 
عیني) حتى ولو لساعة واحدة خالل 

یوماً الماضیین؟ 30  
العمل (العمل دون أجر ال یتضمن  

)والعنایة بالعائلةالمنزلي   
 1 نعم 1 نعم 1 ال/ لم یجد عمالً ففقد األمل   1 تربیة وبیع منتجات الدواجن الحلیب والبیض) (زراعة 1 زراعة

و   ال تشمل العاملون في الحرف مثل السباكون) (البناء 2 صناعة
 الكسارات والمرامل

2 
 2 الخوف من اإلعتقال إلن العمل غیر قانوني

 0 كال 0 كال

و خدم المنازل و عمال النظافة في المكاتب والفنادق  ناطور  3 بناء
 والمؤسسات

ً  ما 3 زال طالبا   88 ال أعلم 88 ال أعلم 3 

 4 تعلیم
غیر الغذائیة  (الطباعة وباقي  –صناعة / مشغلو االالت 

 الصناعات)
4 

 4 ربة منزل/حامل /تربي أطفاالً 
رفض 
  اإلجابة

  99  رفض اإلجابة 99

 5 صناعات غذائیة بما فیھ تحضیر وتقطیع اللحوم والسمك إلخ.
بالجملةوالبیع  تجارة التجزئة 5 الرعایة الصحیة  5 لدیھ وسائل مستقلة 6 

 
  

  

الباعة المتجولون في الشوارع  وغیرھا من الخدمات في  6 التجارة
 6 معّوق أو مریض 7 الشوارع  (تلمیع/ تنظیف االحذیة) 

العاملون في الخدمات الشخصیة (مصففو الشعر والحالقون  7 النقل واإلتصاالت 
 7 متقاعد/ محال إلى المعاش/ طاعن في السن 8 والعاملون في التجمیل)

 8   المعتقدات والضغط الجتماعي و العائلي 9 العاملون في المطاعم (النادل، مقدم الخمور، الطھاة) 8 خدمات اخرى

التأمین والقطاع 
 9 المالي

آلخرین و المسؤول عن ركن السیارات تأمین النقل ال
)Valet سائق دیلیفري،  سائق  كامیون/ صھریج/ بیك  ،(

   أب
مغادرة مكان الخوف / عدم القدرة على  10

 9 اإلقامة

خدمات األطعمة 
  والمشروبات

 والسیاحة
الموظفون المكتبیون (السكرتیر، أمناء الصنادیق، موظفو  10

 11 االستقبال)
اتفقت مع صاحب العمل ولكن  لم یبدأ 

 العمل بعد
EMP4← 

10 

العاملون في المھن (نجارة، تبرید وتكییف، معلم ألومینیوم،  11 بیئة
 یعمل، ولكنھ في إجازة 12 تمدیدات صحیة وكھربائیة)

EMP4← 
11 

لیعمل ما زال صغیراً في السن 13 بیئة (جامعو القمامة) 88 ال اعلم  12 
 13 ال یسمح لھ أن یعمل قانونیاً  14 مھن أولیة أخرى (الحاملون، تعبئة المشتریات في الدكاكین) 99 رفض االجابة

 15 التسول

 77 غیرھا 16 الفنیون والمتخصصون (المھندس، الحكیم، المعلم) 
 88 ال أعلم 77 غیرھا

     99 رفض اإلجاب 88 ال اعلم 
    99 رفض االجابة 

EMP: Employment2 
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EMP8 EMP6 DEM1 
If EMP1=1 & EMP3=10/11 
 كیف یتم الدفع لـ (االسم) مقابل عملھ؟

If EMP1=1 & EMP3=10/11 
موسمي؟ األساسي  ھل عمل (االسم)  

الرجاء إدخال إسم شخص یعیش مع 
أشھر  6(اإلسم) في المنزل ألكثر من 

 ویتقاسم معھ الطعام والمیزانیة.
 

 الرجاء البدء برب األسرة

 1 نعم 1 بالساعة
 0 كال 2 یومیاً 

 88 ال أعلم 3 أسبوعیاً 
 ً  99 رفض االجابة 4 شھریا

  5 الزیارة بالقطعة /
 EMP7 88 ال اعلم

 If EMP1=1 & EMP3=10/11 99  رفض االجابة
االساسي:عمل (االسم)   

  

 1  )دوام كامل (شھري
 2 دوام جزئي (شھري)

 3  منتظم  بالقطعة  /وميعمل ی
ممنتظبالقطعة  غیر   /یومي عمل  4 

 77 غیرھا
 88 ال اعلم

ةرفض االجاب  99 
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  EMP13 EMP11 EMP10 DEM1 
If EMP1=1 & EMP3=10/11 

 كم ساعة یعمل (االسم) باألسبوع؟
If EMP1=1 & EMP3=10/11 

 ؟او یود العمل ساعات اضافیة ھل یرید (االسم) عمل اخر
If EMP1=1 & EMP3=10/11 

 ھل لدى (االسم) عمل اخر؟

الرجاء إدخال إسم شخص یعیش مع 
أشھر  6 (اإلسم) في المنزل ألكثر من

 ویتقاسم معھ الطعام والمیزانیة.
 

 الرجاء البدء برب األسرة

 |____| ساعة
 
 

 1 نعم 1 نعم
 0 كال 0 كال

 88 ال أعلم 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة 99 رفض اإلجابة

    

EMP14 
؟اء عملھ ما ھو المبلغ الذي یتقاضاه (اإلسم) لق  

 مجمل مدخولھ في الشھر الماضي
|___| 
EMP15 
CURR 

 1 لیرة لبنانیة
 2 دوالر $
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EMP: Employment5  

EMP18 EMP17 EMP16 DEM1 

If EMP1=1 & EMP3=10/11 
 ھل یتعرض (اإلسم) ألي من المخاطر التالیة أثناء العمل؟

(multiple choice) 

If EMP16_1=1 
 multiple)ما ھي اإلصابة التي تعرض لھا؟ 

choice)  

ھل عمل (االسم) مقابل أجر (نقدي أو عیني) 
 اشھر 6الحتى ولو لساعة واحدة خالل 

 ؟االخیرة
العمل المنزلي (العمل دون أجر ال یتضمن  

 )بالعائلة والعنایة 

الرجاء إدخال إسم 
شخص یعیش مع 
(اإلسم) في المنزل 

أشھر  6ألكثر من 
ویتقاسم معھ الطعام 

 والمیزانیة.
 

الرجاء البدء برب 
  األسرة

 1 نعم 1 إصابة سطحیة 1 أدخنة  كثیفةغبار، 
 0 كال 2 كسر   2 كثیفة ناریةنیران، غازات، ألھب 

 88 ال أعلم 3 انخالع, التواء 3 أصوات عالیة جداً أو ارتجاجات متواصلة
 99 رفض اإلجابة 4 بتر  4 العمل بأدوات أو آالت خطیرة بطریقة غیر آمنة

 5 ارتجاج في الدماغ, إصابة داخلیة 5 مرتفعات على  العمل في ظروف غیر آمنة مثالً  

  

حرق، تآكل في أعضاء من الجسم،  6 أو مغلقمعتم مكان العمل 
 6 ضربة صقیع 

 7 تھوئة غیر كافیة
 7 تسمم حاد، عدوى  8 مواد كیمیائیة (مبیدات أو صمغ أو ...)

 77 غیرھا 9 اثناء العمللم یتعرض للمخاطر 
 88 ال أعلم 77 غیرھا
 99 رفض اإلجابة 88 ال أعلم

 EMP17_other EMP16_1 99 رفض اإلجابة

 
If EMP17=77 

:_______، یرجى التحدید غیرھاإذا   

If EMP16=1 
األخیرة، ھل تعرض (اإلسم )  اشھر 6في 

لحادث أثناء العمل تسبب لھ بمرض أو 
 إصابة ؟

 

 1 نعم
EMP18_1 

 

 0 كال
If EMP18=77 

:_______، یرجى التحدید غیرھاإذا   88 ال أعلم 

 99 رفض اإلجابة 
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HEA: Health1 
HEA6 HEA4 HEA2 DEM1 

If HEA5=1 
 مرض غیرالمزمن؟إذا نعم، ما نوع ال

(multiple options) 

من أي إعاقة/خلل من  (االسم)ھل یعاني 
 التالي؟

 

 من قبل طبیب بأي من األمراض المزمنة التالیة؟  (االسم)ھل تم تشخیص 
 (multiple options) 

 

الرجاء إدخال 
إسم شخص 
یعیش مع 

(اإلسم) في 
المنزل ألكثر 

أشھر  6من 
ویتقاسم معھ 

الطعام 
 والمیزانیة.

 
الرجاء البدء 
 برب األسرة

 إسھال/ التھاب األمعاء
 

مشاكل بتر أو  -الخلل الجسدي  1
 في األطراف العلویة

 1  مرض السكري 1

اإلنفلونزا، أو أي التھابات في الجھاز التنفسي 
 العلوي (مثل التھاب البلعوم)

بتر أو مشاكل  -الخلل الجسدي  2
في األطراف السفلى التي تؤثر 
 على القدرة علي المشى (الشلل)

 2  السرطان 2

الجھاز التنفسي السفلي (التھاب القصبات،  اللتھابات
 التھاب القصیبات، االلتھاب الرئوي)

 3  إرتفاع ضغط الدم 3 ضعف بالسمع / الصم 3

أي عدوى أو التھابات أخرى (عین، أذن، أنف، 
 فم...إلخ)

 4  ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم/الدھون الثالثیة 4 ضعف بصري / فقدان البصر  4

أمراض أو اللتھابات المفاصل (أمراض العظام، 
 بما في ذلك التھاب المفاصل)

صعوبات النطق/ اضطراب في  5
 الكالم

إعتـالل عضلـة القلـب،   ( أمراض القلب واألوعیة الدمویة األخرى 5
 مرض الشریان التاجي ، إضطراب النسق البطیني)

5 

الصعوبات التعلیمیة (قصور  77 غیرھا، حدد 
االنتباه والنشاط الزائد، عسر 

 القراءة) 

األمراض الرئویة المزمنة ( َمَرِض الربو ، إلتھاب في القصبة  6
 الھوائیة، مرض انسداد الشُعب الھوائیة المزمن)

6 

 7 فشل كلوي مزمن (غسیل الكلى ، زرع الكلى) 7 إعاقة عقلیة (متالزمة داون) 88 ال أعلم
 8 )مرض الغدة الدرقیةداء آدیسون، ( مشاكل الغدد الصماء 8 توحد 99 رفض اإلجابة

 
 88 ال أعلم

الصرع، مرض التصلب اللویحي ،مرض  (األمراض العصبیة
 باركنسون، الخرف)

9 

انفصام الشخصیة، االختالل، الھوس االكتئابي،  (الصحة النفسیة 99 رفض اإلجابة
 إكتئاب ، آخر)

10 

HEA6_1 HEA5 11 فقر دم 
If HEA6=77 

 :______إذا غیرھا ، یرجى التحدید
 

If DEM5<=5 
(اإلسم)  من مرض غیر مزمن  عانىھل 

 ؟الماضیة  اشھر 6 الفي 

 12 جلطة
 13 دیسك

 15 التھاب المفاصل الروماتویدي
 14 لم یتم تشخیصھ بأي مرض مزمن 1 نعم 

 HEA7 0 ←كال
،  التھاب المفاصل الروماتویديھیموفیلیا ،  ( أخرىأمراض مزمنة 

ألم المفاصل ، مرض الخلیة المنجلیة/ ثالسیمیا،  تلیف كبدي،  
 إلى أخره) األمراض المعویة مثل إلتھاب القولون التقرحي

77 

 88  ال أعلم 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة 99 رفض اإلجابة
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CONTRACEPTION 
If SEXDC==2 & DEM7==3 & DEM4==2 & DEM2==1 & DEM5>=15 & DEM5<=49 

CP4 CP3 CP2 CP1 
 ماذا تفعلین لتجنب الحمل أو تأجیلھ؟

(multiple options) 
 .ال تحفزیھا على أیة إجابة

 ثر من طریقة، فإختر حول كل واحدةإذا ورد ذكر أك
 .منھا

 ھل سبق لك ان فعلت اي شيء او استخدمت اي وسیلة
 .تجنب حدوث الحمللتأخیر او 

 یستخدم األزواج طرقاً أو وسائل متعددة لتأخیر الحمل
 .أو تجنبھ

 
أي شيء أو  كنت تفعلین ھل االخیرة اشھر 6الخالل 

 أو تجنبھ؟ تتبعین أیة طریقة لتأخیر الحمل

وھو تنظیم  –أرید أن أتحدث إلیك في موضوع آخر 
 .االسرة

 
 ھل أنت حامل اآلن؟

 CP3 1←  نعم CP4 1←نعم CP4 1←نعم 1 حبوب منع الحمل 
 0 كال 0 كال 0 كال IUD 2اللولب 

 66 ال ینطبق 66 ال ینطبق 66 ال ینطبق 3 مانع الحمل المزروع 
 88 ال أعلم 88 ال أعلم 88 ال أعلم 4 حقنة منع الحمل 

 99 رفض اإلجابة 99 رفض اإلجابة 99 رفض اإلجابة 5 الواقي الذكري
    6 الغطاء الحاجز -الواقي األنثوي 
 7 التعقیم اإلنثوي
 8 التعقیم الذكري

 LAM  9الرضاعة الطبیعیة الحصریة 
الدوري / فترة األمان  -االمتناع 

 التقویم/الجدول الزمني (التواتر)
10 

 11 السحب القذف الخارجي 
 CP4_other 77 ← وسیلة أخرى

CP4_other 
 :______یرجى التحدید إذا غیرھا ،
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HEA: Health2– Primary Health Care 
HEA11/A_1/2/3/4/5/6/7/77 HEA9/A_1/2/3/4/5/6/7/77 HEA8/A_1/2/3/4/5/6/

7/77 
HEA7 DEM1 

If HEA8/A_1/2/3/4/5/6/77=0 
لماذا لم یستطع (اإلسم)   الحصول على الرعایة 

 الصحیة األولیة المطلوبة؟
(select multiple) 

If HEA8/A_1/2/3/4/5/6/7/77=1 
 الدواء؟) اإلسم(ھل تم وصف 

 

If 
HEA7/A_1/2/3/4/5/6/

7/77=1 
(اإلسم) على  ھل حصل

الرعایة الصحیة األولیة 
 المطلوبة ؟

 اشھر 6خالل  من اآلتي ھل احتاج (اإلسم)  إلى ایة  رعایة صحیة أولیة 
 ؟الماضیة

(select multiple) 

إسم الرجاء إدخال 
شخص یعیش مع 

(اإلسم) في المنزل 
أشھر  6ألكثر من 

ویتقاسم معھ الطعام 
 والمیزانیة.

 
الرجاء البدء برب 

 األسرة

 1 بعد المركز الصحي
 1 نعم

إسھال، الحمى، رشح، إنفلونزا، إلتھابات (عین، أذن، أنف،أمعاء،  1 نعم من صیدلیة
 مفاصل،برونشیت)

1_ 

 2  تكلفة التنقل
 0 كال

(األمراض الجلدیة وجراحة فحص طبي/ الرعایة الصحیة الوقائیة  2 طبیب نعم من
  wellbabyالعظام، وغیرھا) / التطعیم / استشارة طبیب األطفال

_2 

قصور جسدي یحول دون التمكن من 
 الوصول إلى المركز الصحي

3 
 3_ حادث/ إصابة 0 كال 88 ال أعلم

معاملة غیر مالئمة من قبل موظفي المركز 
 الصحي

4 

 99 رفض اإلجابة
 88 ال أعلم

كشف عن أمراض ضغط الدم ، السرطان،  (تحالیل طبیة وصور
فحوصات  ,السكري من النوع الثاني الكولسترول، البدانة،

 )مخبریة، صورة ماموغرافي

_4 

 5_ أو دیسك إلخ) زیارة طبیة لألمراض المزمنة (سكري أو ضغط 99 رفض اإلجابة  5 إعتبارات أمنیة / الخوف من التنقل

 تكلفة زیارة الطبیب
 6_ نفسیةالصحة ال اتخدم  6

 77_ غیرھا

 العالج\تكلفة الدواء

7 _1/2/3/4/5/6/7/77/AHEA10 HEA7_other 
 :______إذا غیرھا ، یرجى التحدید

HEA7A 
If HEA9/A_ 1/2/3/4/5/6/7/77==1 

 المطلوب؟ھل حصل (اإلسم) على الدواء 
If DEM4=2 & 15=<DEM5<=49 & DEM7==3 

 الماضیة؟  اشھر 6الخالل  من اآلتي ھل احتاج (اإلسم)  إلى اي
(select multiple) 8 عدم القبول الى المركز الصحي 

 1 نعم 
 9  لم یعرف أین یذھب
 10  طول وقت اإلنتظار

)، فحص pap smearفحص طبي نسائي (مثل فحص عنق الرحم (   0 كال
 11 أو ضغط عائلي اسباب ثقافیة   1_ الثدي السریري، فحص الحوض ...)

المتدنیة لمراكز  الرعایة  نوعیة الخدمات
 الصحیة األولیة

12 
 88 ال أعلم

عاسابی 6رعایة ما  بعد الوالدة  خالل   
 

 

_4 
 

 77 غیرھا، حدد
 99 رفض اإلجابة 88 ال أعلم

  99 رفض اإلجابة

HEA11_A/B1/2/3/4/5/6/7/77 
If HEA11/A_1/2/3/4/5/6/7/77=77 

 :______إذا غیرھا ، یرجى التحدید
 

HEA: Health3 – Hospitalization– Household Level 

HEA20 HEA17 HEA15 HEA12 DEM 1 
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If DEM4=2 & 15=<DEM5<=49 
 اشھر 6في ال ھل انجبت (اإلسم) طفالً 
 الماضیة؟

بعد  فرد من العائلة  ألي الدواءھل تم وصف 
 الحصول على خدمة اإلستشفاء؟

If HEA12>HEA13 
لماذا لم یستطعوا الحصول على خدمة اإلستشفاء 

 المطلوبة؟
(multiple options) 

ھل احتاج أي فرد من العائلة إلى دخول 
 اشھر 6المستشفى أو اإلستشفاء خالل 

 ؟)حادث إصابة مرض, والدة(الماضیة

الرجاء إدخال إسم 
شخص یعیش مع 
(اإلسم) في المنزل 

أشھر  6ألكثر من 
ویتقاسم معھ الطعام 

 والمیزانیة.
 

الرجاء البدء برب 
 األسرة

 1 نعم 1 بعد المركز الصحي 1 نعم 1 نعم
 0 كال 2  تكلفة التنقل 0 كال 0 كال

یحول دون التمكن من الوصول قصور جسدي  88 ال أعلم  88 ال أعلم 
 إلى المركز الصحي

 88 ال أعلم  3

معاملة غیر مالئمة من قبل موظفي المركز  99 رفض اإلجابة 99 رفض اإلجابة
 الصحي

 99 رفض اإلجابة 4

  5 إعتبارات أمنیة / الخوف من التنقل  

HEA21 HEA18 6 تكلفة زیارة الطبیب HEA13 
If HEA20=1 

 (االسم)؟ أین أنجبت
  

If HEA17=1 
الذین تم  إذا كان الجواب نعم ما ھو عدد األفراد

 وصفھم الدواء؟

/تكلفة العالج الدواء   7 If HEA12=1 
 إذا كان الجواب نعم ما ھو عدد األفراد

 الذین احتاجوا إلیھا ؟
 |___|فرداً  8 عدم القبول الى المركز الصحي |___|فرداً  1 منزل

  9  لم یعرف أین یذھب  2 مستشفى حكومي
 HEA14 10  طول وقت اإلنتظار HEA19 3 عیادة حكومیة/مركز صحي

  عیادة منظمة  /موقع صحي حكومي
  مركز صحي /غیر الحكومیة 

4 If HEA17=1 
حصلوا الذین  إذا كان الجواب نعم ما ھو عدد األفراد

 على الدواء؟

اسباب ثقافیة     If HEA12=1 11 أو ضغط عائلي 
  إذا كان الجواب نعم ما ھو عدد األفراد

 77 غیرھا 5 مستشفى خاص الذین حصلوا علیھا؟
 |___| فرداً  88 ال أعلم |___| فرداً  6 عیادة خاصة

مؤسسة طبیة   /دار أمومة خاصة
 خاصة أخرى

  99 رفض اإلجابة  7

  HEA16 77 غیرھا
 If HEA15=77 88 ال أعلم

 :_______یرجى التحدید إذا غیرھا ،
 

  99 رفض اإلجابة
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 الرجاء إعطاء إجابة واحدة لكل سؤال بحیث تكون ھذه اإلجابة ھي األقرب الى الحالة التي كنت تشعر بھا. 

 رفض اإلجابة  
 ال أعلم
 

لم أشعر في أي 
 وقت من األوقات

في قلیل من  
 األوقات

في بعض  
 األوقات  

في كثیر من  
 األوقات  

في معظم 
 األوقات

في كل 
 األوقات

 الماضیة، كم من الوقت: اشھر 6ال  خالل  

 :أقرأ األحتماالت 

 HEA22 شعرت بأنك شخص سعید 1 2 3 4 5 66 88 99

 HEA23 شعرت بالھدوء والطمأنینة 1 2 3 4 5 66 88 99

 HEA24 كنت شخصا عصبیا جدا 1 2 3 4 5 66 88 99

 HEA25 شعرت باإلحباط والیأس 1 2 3 4 5 66 88 99

شعرت بأنك في حالة إكتئاب الى درجة لم یمكن معھا  1 2 3 4 5 66 88 99
 إدخال السرور الیك

HEA26 
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Food Consumption 
ھل تناول أي أحد من افراد 

خالل السبعة أسرتك ھذا الطعام 
؟ایام الماضیة  

 سال السؤال لكل بند على حدة؟
، ال 0، ال=1(نعم = 

,  رفض اإلجابة=88أعرف=  

ھل تناول أي أحد من افراد أسرتك ھذا 
ساعة الماضیة؟ 24الطعام خالل الـ   

 سال السؤال لكل بند على حدة؟
,  88، ال أعرف=0، ال=1(نعم = 

99رفض اإلجابة=  
 

 التكرار  اإلطار الزمني
إذا لم یتم ذلك 0ضع   

 

كم مرة یتناول أفراد أسرتك المأكوالت التالیة (كم عدد المرات في الیوم، 
 في األسبوع، في الشھر)؟

 

 
 1 یومیاً 

 2 أسبوعیاً 
 ً  3 شھریا

 4 أبداً 
 88 ال أعلم 
رفض 
 اإلجابة

99 

_7days _24hours _timeframe _frequency 

برغل، معكرونة، فریكھ، مناقیش)حبوب (خبز، أرز،       Cereals 

 Tubers جذور ودرنات نباتیة (البطاطا، جذور البنجر)    
 

 
الحلیب ومنتوجات األلبان ( حلیب طازج أو مجفف،اللبن، اللبنة، الجبن،   

  –منتجات الحلیب األخرى 
 بإستثناء السمنة / الزبدة أو كمیات صغیرة  الحلیب لصنع الشاي / القھوة)

Dairy 

لحم البقر، لحم الماعز،  لحم الخنزیر، الدجاج ،الدیك  الدجاج واللحم(    
   الرومي ،األغنام ،اللحوم األخرى).

Chicken_meat 

 
 

السمك (األسماك المجففة، الطازجة، المدخنة، مأكوالت بحریة أخرى   
(باستثناء صلصة ومسحوق السمك) األسماك المستھلكة بكمیات كبیرة 

)مطیبا تولیس باعتبارھا   

Fish 

البیض       Eggs 
 Pulses  (العدس، الحمص، الفول، البازیالء) البقول    

والجزر والفلفل، والخس، والخیار  الخضار(السبانخ والبصل والطماطم     
 والفجل والملفوف وغیرھا)

Vegetables 

 Fruits الفواكھ (المانجو، المشمش، الدراق، البابایا، والفاكھة البرتقالیة اللون)    
 Oil_fats الزیوت والدھون (الزبدة، الزیت النباتي، زیت الزیتون، الزبدة النباتیة)    

(الشوكوالتھ/ السكاكر/ البسكویت/ أطباق الحلو/  الحلویات والتشیبس     
 اآلیس كریم/ المقالي)

Sugar_sweets 

 Bev المشروبات (الصودا/ المشروبات الزجاجیة/ الجالب/ التوت)    
 

 Wild النباتات البریة (الزعتر البري، العكوب، الخبیزة، الھندباء)    
الفستق)المكّسرات (اللوز، الجوز، البندق،       nuts 
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استراتیجیات التأقلم -القسم    
 أدخل الرمز

 الماضیة، ھل كان على أحد من أفراد األسرة القیام بأي من األعمال التالیة للتأقلم مع نقص الطعام أو المال لشرائھ؟ ؟  اشھر 6خالل ال 4-1

 COPE1 إلخ...)بیع ممتلكات العائلة (رادیو، مفروشات، تلفاز، ذھب،  |__ |
 COPE3 مثل الصحة (بما في ذلك األدویة). یةتخفیض النفقات األساس |__|
 COPE4 التعلیم.  - تخفیض النفقات األساسیة |__|
|__|  ً  COPE5 صرف مدخرات األسرة كلیاً أو جزئیا
 COPE6 شراء الطعام بالدین او استدانة المال لشراء الطعام |__|
 COPE7 إلى مسكن أقل كلفة من حیث اإلجار / یعیشون في الشارع  إنتقلوا |__|
 COPE8 إخراج األطفال من المدرسة |__|
 COPE9 سنة في زیادة الدخل  15وال  6مشاركة األطفال اللدین تتراوح أعمارھم بین ال  |__|
 COPE11 استغاللیةالقیام بأعمال خطرة وذات مخاطر عالیة أو أعمال  قبول أحد أفراد األسرة |__|
 COPE15 ۱۸زواج األطفال دون سن الـ  |__|

   ال، لم یكن ضروریا-1
 (كال، النني فعلت ذلك من قبل ( لذلك ال استطیع االستمرار في القیام بذلك-2

 ال ینطبق-3
 نعم-4
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FOOD: COPING STRATEGIES2 
 FOOD1 ؟ الماضیة  اشھر 6الفي اي جملة من ھذه الجمل توصف الكفایة من الطعام الذي تناولتھ االسرة خالل  1 )من حیث الكمیة والنوعیة كان لدینا ما یكفي من أنواع الطعام الذي نریده (

 2 الطعام كافي لكن غیر متنوع
 3 بعض األحیان لم یكن الطعام كافیا

 4 في أكثریة األحیان  لم یكن لدینا ما یكفینا من الطعام
 88 أعلمال 

 99 رفض اإلجابة
 FOOD2 الماضیة ھل مر علیك وقت شعرت فیھ بالقلق من أن الغذاء ألسرتك قد ینفذ للشھر المقبل؟ اشھر 6خالل  1 نعم
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

الغذائیة التي اشتریناھا لم الماضیة، ھل یمكن تطبیق العبارة التالیة على أسرتك؟ "إن المواد  اشھر 6خالل  1 نعم
 تكن كافیة ولم یكن لدینا المال للحصول على المزید."

FOOD3 
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

 FOOD4 ھل ھناك أي أطعمة تشعر أن عائلتك ال تأكل ما یكفي منھا؟ 1 نعم
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

الماضیة ھل خفّفت أنت أو أحد من أفراد أسرتك من كمیة الطعام ألنھ لم یكن ھناك ما یكفي من  اشھر 6خالل  1 نعم
 الطعام؟

FOOD5 
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

الماضیة ھل تخلیت، أو أي فرد آخر في أسرتك، عن وجبة ألنھ لم یكن ھناك ما یكفي من  اشھر 6خالل  1 نعم
 الطعام؟

FOOD6 
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

أي فرد آخر في أسرتك، أكل طعام   أن لم یكن باستطاعتك، أو باستطاعالماضیة،ھل حدث و اشھر 6خالل  1 نعم
 صحي ومغذي بسبب عدم توفر النقود  الكافیة أو المصادر األخرى؟

FOOD7 
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

نھ الئعاً لكنك لم تأكل أو لم یأكلون كنت  أو أي فرد آخر في أسرتك، جا الماضیة،ھل حدث وأن اشھر 6خالل  1 نعم
 للطعام؟ األخرىیكفي من النقود أو المصادر لم یكن ھنالك ما 

 

FOOD8 
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

أسرتك، یوماً كامالً من دون تناول الطعام، أو خلدت الماضیة ھل أمضیت، أو أي فرد آخر في  اشھر 6خالل  1 نعم
 إلى السریر جائعاً ألنھ لم یكن ھناك ما یكفي من الغذاء؟

FOOD9 
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة
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HOUS: Housing1 
باراكس  

 (بیت
 جاھز)

 

غرفة في 
 فندق

 

 كراج
 

 مزرعة
 

 مصنع
 

غرفة 
ناطور في 
 مبنى سكني

 

غرفة 
زراعیة 

غرفة /
 موتور

 

مبنى قید 
 االنشاء

شقة / منزل 
( تتشاركھ 
العائلة مع 

عائلة/ 
عائالت 
 أخرى  )

شقة / منزل 
(ال تتشاركھ 
العائلة مع 

   أحد )

ما ھو نوع السكن الذي تعیشون فیھ  
 حالیاً؟

HOUS1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
HOUS1_1  رفض

 اإلجابة
 ورشة عمل غیرھا ال أعلم

 
 مستودع

 
 خیمة

 
محل 

 تجاري
  

 مدرسة 
 

If HOUS1=77 
إذا  غیرھا, 

 حدد:________

99 88 77 15 14 13 12 11 

مساعدة من قبل  غیرھا ال أعلم رفض اإلجابة
منظمة او جمعیة 

 خیریة 

مقیم من 
دون إذن 

 المالك

إیجار   إستضافة 
 مقابل عمل

 HOUS2 ما ھو نوع الملكیة؟  ملك  إیجار مدفوع 

99 88 77 6 5 4 3 2 1 
يھنعم ،  شف 1 نعم ، خطي ورسمي (مختومة)  2 نعم ، خطي غیر رسمي 3 كال 0 إیجار ؟ ھل ھناك عقد       

If HOUS2=2  
 

HOUS2a 
 غیرھا 77 ال أعلم   88 رفض اإلجابة 99 

 HOUS3 ما مساحة بیتك؟   |__| (متر مربع) 
ما ھي عدد الغرف التي تشغلھا أسرتك في المنزل؟ (ما عدا المطبخ, والحمام,  |__|غرف

 والكاراج, والبلكون)
HOUS4 

نعم ،مرحاض   الخالء /كال، دلو ال أعلم رفض اإلجابة
بلدي/ بدون بالط / 

 حفرة مفتوحة

نعم، مراحیض محسنة مع 
 بالط من اإلسمنت

ھل لدیكم إمكانیة الوصول إلى  بسیفون  نعم،
 مرفق مرحاض وظیفي؟

HOUS5 

99 88 4 3 2 1 
 خارج المأوى  2 

 
 داخل المأوى  1

 
 HOUS6  قع المرحاض؟یأین 

 
ھل تتقاسمون المرحاض مع  1 نعم

 عائالت أخرى؟ 
HOUS7 

 0 كال
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HOUS: Housing2  
ھل متوفر لعائلتك كمیة كافیة من المیاه  1 نعم

؟ للشرب  
HOUS8 

 0 كال
 88 ال أعلم

 99 رفض اإلجابة
 لعائلتك كمیة كافیة من المیاه ھل متوفر 1 نعم، على مدار السنة  0 كال

  ؟للطبخ، للتنظیف، وللمرحاض
 
 

HOUS9 في  لیس على مدار السنة  ( أقل في الصیف أو ولكن نعم، 88 ال أعلم  99 رفض اإلجابة 
  شھر الجافة )األ

2 

CODE0 ؟الرئیسي لمیاه الشربا ھو المصدر م  HOUS10 
CODE0 ما ھو المصدر الرئیسي لمیاه الطبخ؟ HOUS11 
CODE0 ما ھو المصدر الرئیسي لمیاه الغسیل؟ HOUS12 

 1 مدفوع- حنفیة المیاه / شبكة المیاه المنزلیة  9 نبع  

CODE0 

 2 مدفوع   غیر -حنفیة المیاه / شبكة المیاه المنزلیة   10 المیاه المنقولة بالصھاریج (عن طریق االمم المتحدة/ جمعیة غیر حكومیة)
 3 مدفوع -المأوى   مصدر میاه عام/ المیاه المنقولة باألنابیب إلى الحدیقة / حنفیة خارج 11 المیاه المنقولة بالصھاریج (عن طریق موزع خاص)

 4 مدفوعغیر  -المأوى   مصدر میاه عام/ المیاه المنقولة باألنابیب إلى الحدیقة / حنفیة خارج  12 میاه المطر
 5 مدفوع-بئر محمیة 13 میاه سطحیة

 6 مدفوع   غیر -بئر محمیة 77 غیرھا 

 branded( 7میاه "معدنیة" معبأة ( 88 ال أعلم
 unbranded( 8معبأة ( میاه "معدنیة" 99 رفض اإلجابة
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HOUS: Housing3 

 ال أعلم رفض اإلجابة

 - بدائل( ال شيء
شموع، بطاریات، 

 ألخ)
 

أو  ألواح شمسیة
غیرھا من الطاقة 

 المتجددة
 

إشتراك غیر قانوني 
بشبكة الكھرباء 

 العامة
 

إشتراك قانوني 
بشبكة الكھرباء 

 العامة
 

 إستعمال مولد خاص
 

الكھربائیة في ما ھو مصدر الطاقة 
 المنزل؟

(multiple choice) 
HOUS13 

99 88 5 4 3 2 1 
 HOUS14 كم ساعة في الیوم تحصلون على الطاقة الكھربائیة كمعدل؟ ساعات  |__|

  
  
  
  

رفض 
 ال شيء ال أعلم اإلجابة

سخان / طباخ 
كھربائي یعمل 

 بالطاقة
 النفط (على سبیل المثال ، خشب من فحم حجري

 زیت الفرن)
 

 غاز

ما ھو مصدر الطاقة 
 المستخدمة في الطبخ ؟

HOUS15 

99 88 6 5 4 3 2 1 

رفض 
 غیرھا ال أعلم اإلجابة

 –حدید مموج 
 -اترنیت
 زینكو

  أسمنت
قماش أو غطاء 

 بالستیك

حجر(مورق)  خشب 
حجارة  حجر (مورق) ومدھون

 عمار/خفان

ما ھي مادة البناء 
 المستعملة في الجدارن

 الخلفیة؟
 (األجوبة تعتمد على 

مالحظة جامع البیانات 
والشخص الذي تجرى 

 معھ المقابلة )

HOUS16 

99 88 77 7 6 5 4 3 2 1 
If HOUS16=77 

 HOUS17 إذا  غیرھا, حدد:________

  
  
  
  

رفض 
 –حدید مموج  أسمنت غیرھا ال أعلم اإلجابة

 زینكو -اترنیت

 
 
 

قماش أو غطاء 
 البالستیك

حجارة  خشب 
 عمار/خفان

ما ھي مادة البناء 
 المستعملة في السقف؟
 (األجوبة تعتمد على 

مالحظة جامع البیانات 
والشخص الذي تجرى 

 معھ المقابلة )

HOUS18 

99 88 77 5 4 3 2 1 
If HOUS18=77 

 HOUS19 إذا  غیرھا, حدد:________

 
رفض 
 مكیف ال شيء ال أعلم اإلجابة

النفط (على سبیل المثال ،  خشب من فحم حجري 
 زیت الفرن)

 
 غاز

ماذا تستخدم لتدفئة 
 منزلك عادةً؟
(multiple 
options) 

HOUS20a 

99 88 6 5 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



   23 
 

 
 
 

رفض 
 ال أعلم اإلجابة

 ال ینطبق
 

غیر 
 متضرر 

متضرر 
 :ھل منزلك یتعّرض الي من التالي متضرر جداً  قلیالً 

 HOUS20 متضررة  سقف و جدران ھیكل المبنى 1 2 3 66 88 99
 HOUS21 ومظلم  معتم 1 2 3 66 88 99
 HOUS22 متضررة  أو  ال تغلق أبواب ونوافذ  1 2 3 66 88 99
 HOUS23 تسرب میاه/ نش 1 2 3 66 88 99
 HOUS24 المیاه أو التوصیالت الصحیة متضررة أو غیر قابلة لإلستعمال 1 2 3 66 88 99

المرحاض غیر صالح لإلستعمال (تالف، غیر نظیف، في حالة  1 2 3 66 88 99
 HOUS25 غیر قابلة لإلستعمال ال میاه لغسل الیدین، الخ)  انسداد,

التمدیدات الكھربائیة غیر منجزة  /تمدیدات الكھربائیةعدم وجود  1 2 3 66 88 99
 HOUS26 آمن صحیح أو بشكل 

أماكن أو  مرافق اإلستحمام أو الغسیل غیر قابلة لإلستعمال (تالفة أو  1 2 3 66 88 99
 HOUS30 متضررة أو إنعدام الخصوصیة إلستعمالھا)

  
 

HOUS: Housing5 

 HOUS27 ؟ ةالماضی  اشھر 6إقامتك في الي قمت بتغییر محل كم عدد المرات الت مرات|__| 
 1 صعوبات في حریة الحركة في الموقع اآلخر [ أي: نقطة تفتیش واالعتقال ، ال وثائق مناسبة لمغادرة المنطقة ، إلخ]

If HOUS27>0 
 ، لماذا؟ إذا مرة أو أكثر

(multiple options) 

HOUS28 

العداء / التوترات ] [ أي: ام األمن في الموقع اآلخر انعد  2 

 3 الخدمات الصحیة / التعلیم لیست متوفرة في الموقع اآلخر
 4 ادنى المعیشة ھناتكالیف 

مزید من فرص العمل ھنا   5 

أي الدین والسیاسة ]الخلفیة الثقافیة ذاتھا ھنا   6 

 7 إخالء 
 ظروف المأوى السابقة كانت سیئة

  
8 

غیرھا   77 
 88 ال أعلم

رفض اإلجابة   99 
If HOUS28=77 

 إذا  غیرھا, حدد:________
HOUS29 
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ASSET: Assets 
 yes, 0=no=1  ھل یوجد لدیك ھذه الممتلكات في منزلك؟ 

 ASSET1 سیارة  |__|
 ASSET3 دراجة ناریة  |__|
 ASSET5 فان  |__|
 ASSET7 أب -شاحنة بیك |__|
 ASSET9 دراجة ھوائیة |__|
 ASSET10 فراش |__|
 ASSET11  بطانیات  |__|
 ASSET12 طقم مالبس شتویة (بنطلون طویل وجاكیت وحذاء مغلق) |__|

 ASSET13 أسّرة   |__|
 ASSET14 طاولة وكراٍس  |__|
 ASSET15 فرن غاز صغیر للطھو |__|
 ASSET16 براد |__|
 ASSET17 فرن |__|
 ASSET18 میكروویف |__|

 ASSET21 جالیة/ ثالجة منفصلة |__|
 ASSET22 مكواة |__|
 ASSET23 مدفأة (كھرباء، غاز، كاز، حطب) |__|
 ASSET24 سخان میاه |__|
 ASSET25 غسالة |__|
 ASSET26 مكیّف |__|
 ASSET27 آلة خیاطة  |__|
 ASSET28 تلفزیون |__|
 ASSET29 كمبیوتر |__|
 ASSET30 جھاز ساتالیت |__|
 ASSET31 الھاتف المحمول |__|
 ASSET32 اإلنترنت |__|
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SS: Safety and Security - Human Insecurity Scale 

رفض  
 اإلجابة

في كل  ال أعلم
 األوقات

في كثیر من 
 األوقات  

في بعض 
 األوقات  

في قلیل من 
 األوقات

لم أشعر في أي 
 من األوقاتوقت 

  مالحظة لجامع البیانات: السؤال موجھ للمجیب فقط

99 88 5 4 3 2 1 
إلى أي مدى تشعر بالقلق / الخوف من فقدان مصدر الدخل الخاص بك أو مصدر 

 عائلتك للدخل؟
SS1 

؟خسارة منزلك من 1 2 3 4 5 88 99  SS2 إلى أي مدى تشعر بالقلق / الخوف  
 
 
 

   جید جداً  جید ال جید وال سیئ سیئ سیئ جداً  ال أعلم رفض اإلجا�ة

 SRH ك�ف تق�م وضعك الصحي الحالي؟ 1 2 3 4 5 88 99
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Decision Making– To be asked to female respondents ONLY 

R02 R01  
إلى أي مدى تشعر الماضیة  اشھر 6خالل ال

إنھ یمكنك أن تتخذ قرارك الخاص فیما یخص 
 لو كنت ترید؟ھذه المواضیع 

َمن ِمن أفراد عائلتك لھ الكلمة الماضیة  اشھر 6خالل ال 
 األخیرة في إتخاذ القرار؟

Code 1 

اقرأ: داخل كل عائلة، ھناك قرارات مختلفة یجب إن تتخذ تتعلق بمواضیع متعددة من ضمنھا العمل، االطفال، كیفیة 
 .تتعلق بھذا الموضوعصرف المال باإلضافة لمواضیع شخصیة. األسئلة التالیة 

 
 1 ال استطیع أبداً  إذا لم تشارك األسرة في نشاٍط معیٍن ، أدخل رمز "القرار لم یتخذ" وانتقل إلى النشاط التالي.

 2 استطیع قلیالً 
 3 استطیع بشكل معتدل

 4 استطیع إلى حد كبیر
  a. توظیفك و أجرتك المناسبة؟ 
  b. یومیة؟ تقریر ما یتوجب تحضیره كوجبات 
  c. زیارة العائلة واألقارب؟ 
  d. (جھاز كبیر للمنزل مثال كالثالجة) النفقات المنزلیة الرئیسیة؟ 
  e. النفقات المنزلیة الثانویة؟ (الطعام المخصص لالستھالك الیومي أو أي احتیاجات منزلیة أخرى( 
  f.  بین الوالدات؟استخدام أو عدم استخدام تنظیم األسرة (منع الحمل) للحد أو المباعدة 
  g. تعلیم أطفالك؟ 
  h. أین تذھبون للحصول على الرعایة الصحیة/ استشارة ؟  

Code3 لجامع البیانات: ھل كان ھناك أفراد اخرین من العائلة عند طرح ھذه األسئلة؟ R03 
 

CODE3: Presence of others CODE1: Decision Making 
 1 ذكر أو الزوج 1 المرأة كانت بمفردھا

 2 أنثى أو الزوجة 2 الزوج كان حاضر
 3 الزوج/ ذكر والزوجة/ أنثى مجتمعین 3 أعضاء آخرین من العائلة كانو حاضرین

 40 ر مع فرد آخرالزوج/ ذك 4 المرأة كانت مع أطفال
 50 ى مع فرد آخرالزوجة  أنث 5 الزوج وأعضاء اخرین من العائلة كانو حاضرین

 8 ذلكشخص من خارج العائلة/ غیر  
 9 لم یتخذ القرار

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة 
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EXP: EXPENDITURES (المصروفات) 
TF_ CURR_ AMNT_   

 حدد العملة الصحیحة حدد االطار الزمني الصحیح
تشرین من التالیة ر كم تنفق أسرتك على األمو

   ؟2018) 11الثاني/نوفمبر (شھر 
 المساعدات النقدیة والعینیةیتضمن ذلك 

  

رفض 
 اإلجابة

ال 
 أعلم

ابدا/ 
ال 

 ینطبق
 سنویاً   مرة واحدة

 ً  فصلیا
(أي كل 
ثالث 
 أشھر)

شھر
رفض  یومیا أسبوعیاً  یاً 

    المبلغ ل.ل. $ ال أعلم اإلجابة

 EXP1 إیجار المنزل |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99

 EXP2 طعام/أكل |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99

 EXP3 خدمة المیاه |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99

 EXP4 میاه شرب |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP5 غاز الطھو |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP6 البنزین والوقود للنقل |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP7 الفحم، الدیزل |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP8 كھرباء/ إشتراك مولد |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99

99 88 66 6 5 4 3 2 1 99 88 2 1 
مواد غیر غذائیة (أدوات التنظیف  |__|

المنزلیة، لوازم المطبخ، مواد العنایة 
 الشخصیة،حفاضات، مواد تجمیل...)

EXP9 

 EXP10 الثیاب |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP11 إصالح/صیانة/تأمین منزلي |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP12 إصالح/صیانة/تأمین مركبات |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP13 تعلیم |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP14 تكلفة زیارة الطبیب دون كلفة الدواء |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP15   تحالیل طبیة وصور |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP16 االستشفاء |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP17 العالج (دواء) |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP18 نقل العام (ال یشمل نقل المدارس) |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP19 نقل المدارس |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP20 اتصاالت |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP21 نشاطات ترفیھیة |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP22 (ارغیلة) التبغ  |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
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 EXP23 رد الدیون |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99

99 88 66 6 5 4 3 2 1 99 88 2 1 
الرسوم القانونیة والتسجیل (اإلقامة  |__|

القانونیة ، وتسجیل الموالید والزواج ، 
 والرسوم القانونیة األخرى)

EXP24 

 EXP25 غیرھا     |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99
 EXP26 المجموع |__| 1 2 88 99 1 2 3 4 5 6 66 88 99

 

 



   29 
 

ASST:Assistance 
رفض 
 اإلجابة

 نعم كال ال أعلم
  

 ASST1 دوالر/شھریًا)؟  175(  ةالماضی اشھر 6ال خاللھل تلقیت أي مساعدة  1 0 88 99

99 88 0 1 
للشخص/شھریًا  من دوالر  27االشھر الماضیة  ( 3ھل تلقیتم أي مساعدة نقدیة للغذاء خالل ال

 ASST2 الصراف اآللي)؟

99 88 0 1 
دوالر للشخص/شھریًا  من  27االشھر الماضیة ( 6ھل تلقیتم أي مساعدة غذائیة  خالل ال

 السوبرماركت أو الدكان)؟
ASST3 

 ASST4 ؟ةالماضی اشھر 6الھل تلقیت أي مساعدة غذائیة (عینیة) في  1 0 88 99

99 88 0 1 
في كانون األول  $ 375ھل تلقیت مساعدة نقدیة مخصصة لفصل الشتاء خالل فصل الشتاء الماضي(

 ) ؟2018
ASST5 

99 88 0 1 
؟ 2018كانون ااالول  19إلى  13بین  من الیونیسف  لفصل الشتاء مدرسیةھل تلقیتم مساعدة نقدیة 

 12$  لألطفال ما دون 20او $ 13.5(؟ أطفال فقط من كل أسرة كحد أقصى) 4$  لكل طفل  ل 40(
 سنة) 12$  اولألطفال فوق 33.5سنة  و 

ASST6 

 ASST7 الماضیة؟ اشھر 6یت أي مساعدة نقدیة أخرى خالل الھل تلق 1 0 88 99
 ASST8    ( ثیاب/ مواد تنظیف...)الماضیة؟   اشھر 6الخالل غذائیة مساعدة عینیة غیر ھل تلقیت  1 0 88 99
 ASST9 الماضیة؟  اشھر 6الة(إصالح/صیانة) خالل تلقیت مساعدة خدماتیھل  1 0 88 99
 ASST10 ؟ ةالماضی  اشھر 6الھل تلقیتم أي مساعدة تقنیة (تدریب مھني، بناء قدرات، الخ) خالل  1 0 88 99

 1 رعایة صحیة مجانیة بالكامل

كیف تغطي األسرة نفقات الرعایة 
 ASST11 الصحیة األولیة؟

 2 )تغطیة جزء من كلفة العنایة الصحیة االولیة (مستوصفاتمساھمة في 
 3 )تدفع األسرة جمیع التكالیف المتعلقة بالرعایة الصحیة (معاینة، أدویة، إلخ

 4 لم نكن بحاجة الى العنایة الصحیة األولیة
 77 غیرھا

 88 ال أعرف
   99 رفض اإلجابة

بالكامل عن طریق المساعداتتكالیف االستشفاء تم تغطیتھا     1 

كیف تغطي األسرة نفقات 
 ASST12 االستشفاء؟

 2 تكالیف االستشفاء تم تغطیتھا جزئیاً عن طریق المفوضیة او اي منظمة أو جمعیة اخرى
 3 كال، لم نتلقى أي مساعدة. كان على األسرة أن تدفع  جمیع التكالیف المتعلقة باإلستشفاء
 4 كال، لم نتلقى أي مساعدة. كان على األسرة أن تدفع  جمیع التكالیف المتعلقة باإلستشفاء

 5 لم تكن األسرة بحاجة إلى أي مساعدة حیث أن التأمین الطبي متوفر
 77 غیرھا
 88 ال أعلم

 99 رفض اإلجابة
 

For Cash and Food Groups only 
مرات   كم مرة ذھبت أنت أو أحد أفراد عائلتك إلى الصراف األلي لسحب المساعدة النقدیة  |__|

یوم الماضیة؟ 30ل اخالل   
CASH1 

یذھب عادةً إلى الصراف األلي  أسرتك ن أفرادن مِ مَ  1 أو الزوج في معظم األحیان، رب األسرة (ذكر)
لسحب المال ببطاقة المساعدات االنسانیة (البطاقة 

) ؟الحمراء  

CASH2 
 2 أو الزوجة  في معظم األحیان، ربة األسرة (أنثى)

 ً  3 الزوج و الزوجة أو في معظم األحیان، رب وربة األسرة سویا
 4 أنثى أخرى في األسرة

 5 ذكر آخر في األسرة
 6 لم نسحب المال من البطاقة من الصراف اآللي

 88 ال أعلم

 99 رفض اإلجابة
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INC: INCOME 

INC4  INC3 INC2 INC1 

 المصدر األولي: 

 ما ھو مصدر انفاقك األساسي؟
(multiple options) 

مالحظة لجامع البیانات: إذا ذكر المجیب أن العائلة تستدین كي تنفق 
 فھذا یعتبر مصدر لإلنفاق

If INC1>0 
 األطار الزمني

If INC1>0 
 العملة

كم یبلغ 
دخل 

األسرة 
 تقریباً؟

 مدخول من األقارب من داخل أو خارج لبنان  -التحویالت   
1 

 األجر أو مدخول من العمل الذاتي  |__| 
2 

 یومیاً  
1 

 لیرة لبنانیة (ل.ل.) 
1 

|__|  

INC5   2 دوالر أمیركي ($)   2 أسبوعیاً   3 تسول 
 88 ال أعلم    3 نصف شھري  4 مدخرات   المصدر الثاني: 

 |__| 

الدیون/ اإلئتمان الرسمي أو الغیر رسمي/ الدیون (محالت  
ً  5 واألصدقاء المضیفین)  99 رفض اإلجابة     4 شھریا

بیع الموجودات (سیارة، دراجة، ثالجة، تلفزیون،   
 5 أشھر 6كل   6 الحیوانات)

 
  

INC6  6 سنویاً   7 بیع المساعدات العینیة 

مساعدات أو ھبات من منظمات غیر حكومیة أو دینیة أو   المصدر الثالث: 
 88 ال أعلم 8 مؤسسات القطاع الخاص

 العائلة/ األصدقاء  مساعدات أو ھبات من |__|
9 

 رفض اإلجاب
99 

  
  
  

 )INC6و  INC5(فقط ل ال یوجد مصدر آخر للدخل
10 

  
 77 غیرھا, حدد____________ 

 88 ال أعلم   
 99 رفض اإلجابة    
  

 

DEBT: Debt  
  ھل لدیكم دیون؟ DEBT2 1→ نعم 

DEBT1 0 كال 
 88 ال أعلم

 99 رفض اإلجابة
|__| If DEBT1=1 

 DEBT2   كم یبلغ حجم الدیون؟

 حدد العملة الصحیحة 1 لیرة لبنانیة (ل.ل.)

CURR_  دوالر أمیركي$  2 
 88 ال أعلم
اإلجابةرفض   99 
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  Accountability1 
رفض 
 اإلجابة

ال 
 أعرف

نعم، ولكن اتصالي لم یتم تحویلھ إلى أي  كال 
 شخص ولم یعاود أي أحد اإلتصال بي

نعم,و تم تحویلي 
للتحدث مع احد 

 االشخاص

6 في األشھر ال الماضیة، ھل جربت  
إنت أو أحد أفراد عائلتك اإلتصال بخط(أو 

 مركز) المساعدة؟

AC1 

99 88 3 2 1 
رفض 
 اإلجابة

ال 
 أعلم

تركت رسالة  غیره
ولكن لم یعاود 

 أحد اإلتصال بي

اتصلت في 
عطلة نھایة 

األسبوع أو في 
 اللیل

 

رن الخط 
ولكن لم 

یرد علي 
  أحد

تم تعلیقي 
لفترة طویلة 

فاغلقت 
  الخط

 

الخط كان 
مشغول 

ولذلك لم یتم 
 تحویلي

 

If AC1=2 
إذا اتصلت خالل األشھر الستة 

الماضیة ولكن اتصالك لم یتم 
ما ھو ،   تحویلھ إلى أي شخص

 السبب؟
(ضع عالمة على كل ما ینطبق)    

 

AC1A 

99 88 77 5 4 3 2 1 

If ACIA= 77 
  إذا اخترت غیره، الرجاء حدد

AC1A_other 

إنھاء(توقیف) المساعدات النقدیة لألسرة (طلب 
إستئناف القرار  /معلومات إضافیة ) 

 If AC1=1/2 1 اضاعت/ سرقة البطاقة  8
إذا كان الجواب نعم (أي 
اتصلت بمركز المساعدة 
وتم تحویلك إلى شخص 

للتحدث معھ أو لم یتم 
 تحویلك):   ما ھي المشكلة
التي كنت  أو اإلستفسار  \

؟تحاول معالجتھا  

AC2 

تغیر في أوضاع األسرة مما یستلزم تحدیث بیانات 
 التسجیل

 اضاعة /نسیان الرقم السري   9
(pin)   

2 

طلب مساعدة نقدیة فوریة (مثالً للحصول على الرعایة 
 الصحیة)

البطاقة علقت في الصراف  10
 اآللي/ البطاقة ال تعمل

3 

عن المساعدات المالیة أو إستفسار  مسألة أخرى ال تحویل/ تأخر في تحویل المال  11 
 للبطاقة

4 

أخرى (غیر متعلقة بالمساعدات النقدیة مثل  مشاكل
  الحصول على الخدمات)

التعرض للتھدید/ الخطر/  77
السرقة عند سحب االموال من 

 الصراف اآللي

5 

التعرض للتھدید/ الخطر/ سرقة  88 ال أعلم
 االموال في مكان آخر

6 

مخاطر أمنیة أخرى (غیر  99 رفض اإلجابة
النقدیة مرتبطة بالمساعدات 

 مباشرةً)

7 
  

 If AC1=1 1 نعم، فوراً خالل فترة المكالمة  4 كال 
إذا كان الجواب نعم (أي 
اتصلت بمركز المساعدة 
وتم تحویلك إلى شخص 

تطاع للتحدث معھ) ھل إس
مشكلتك أو یرد على  أن یحل

 أسئلتك بشكٍل فعال؟

AC3 
نعم، تم اإلتصال بي في وقت  77 غیرھا

 الحق 
2 

زیارة أحد  نعم طلبوا مني 88 ال أعلم
 مكاتبھم

3 

 99 رفض اإلجابة

If AC3=77 
 إذا  غیرھا, حدد:________

AC3_1 

 If AC1=1 1 في نفس الیوم الذي اجریت فیھ المكالمة  6 شھر 1-2
إذا كان الجواب نعم (أي 

اتصلت بمركز المساعدة وتم 
تحویلك إلى شخص للتحدث 

األمر لتحل معھ) كم تطلب 
 مشكلتك بشكل كامل؟

AC4 
 2 أقل من أسبوع   7   أكثر من شھرین

ولكن العملیة ال تزال  لم یتم حل المسألة بعد
     جاریة

  3 أسبوع  1-2   8

 9 ال یمكن حل المشكلة
 4 اسبوع  3-2  88 ال أعلم

  5 اسبوع 4-3 99 رفض اإلجابة
الخط الساخن إذا استخدمت  1 جداً راضي  5 غیر راضي أبداً 

من قبل، ما  لمركز المساعدة
مدى رضاك بالخدمات التي 

 یقدمھا؟

AC5 
 2 راضي 88 ال أعلم

 3 لست راضي وال غیر راضي 99 رفض اإلجابة
 4 غیر راضي 
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Accountability2 

 facebook 8على االنترنت / وسائل االعالم االجتماعیة / 
كیف تتلقى أنت أو أي  1 اي نوع من الرسائل لم نتلقى

من أفراد عائلتك رسائل 
التواصل  من أو أي نوع

الجھات التي تؤمن   من
 لك المساعدات؟

(multiple options) 

AC6 
 2 الرسائل النصیة

 3 خالل توزیع البطاقات 9 خالل عملیة التأكد من البطاقات
 4 أو أفراد من المحیطتناقل الكالم بین الجیران  77  غیره

 5 الیافطات/ منشورات على المحال التجاریة 88 ال أعلم
 6 ممثل المنظمات الغیر حكومیة 99 رفض اإلجابة

 7  خالل إتصال ھاتفي 
If AC6= 77 

 :________ إذا اخترت غیره، الرجاء حدد
AC6_other 

أي مشكلة   أو أي من أفراد عائلتكھل واجھت أنت  1 نعم  88 ال أعلم   
 في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمساعدتك؟

AC10 
 0 كال 99 رفض اإلجابة     

رفض 
 اإلجابة

لم أقدر الوصول إلى  غیره ال أعلم
مركز المفوضیة / 

 برنامج األغذیة العالمي

لم یمكنني 
الوصول إلى 
 خط المساعدة

المكالمة 
الھاتفیة مكلفة 

 للغایة

لم یمكنني الوصول إلى الھاتف 
أو   (بمعنى أنھ مشترك أو معطل

 مفقود أو تم تغییره)

If AC10= 1 
إذا كانت اإلجابة نعم ، 
فما ھي المشاكل التي 

 واجھتھا؟

AC11 

99 88 77 4 3 2 1 
 AC7A ینطبق)من فضلك أخبرنا إذا كنت قد تلقیت المعلومات التي تحتاجھا عن البرنامج (ضع عالمة على كل ما 

كیف یمكن إعادة النظر في موضوع حصولك على 
 مساعدات 

 _1 لفھم سبب اختیاركم / فصلكم _6

كیفیة استخدام البطاقة والوصول إلى المال وأي أیام للذھاب إلى أجھزة  _7 مدة حصولك على المساعدات (عدد األشھر)
 الصراف اآللي

2_ 
 

عملیة التحقق التي تقوم بھا المفوضیة ومنظمات اخرى ثالث مرات سنویاً  
 لتجدید معلومات الملتحقین ببرامج المساعدات النقدیة

3_ 

 _4 كیفیة الحصول على معلومات إضافیة حول ملفك 
 _5 كیفیة تقدیم شكوى إلى المفوضیة أو برنامج األغذیة العالمي

  نعم  كال  مطابقغیر  ال أعلم رفض اإلجابة
99 88 66 0 1 

المتعلقة  التي تتلقاھاھل تجد أن الرسائل النصیة  1 نعم
 النقدیة سھلة الفھم؟بالمساعدات 

AC8 
 0 كال

 88 ال أعلم
 99 رفض اإلجابة

 If AC8=0 1 عدم القدرة على القراءة
 إذا كان الجواب كال، ما السبب؟

 

AC9 
 2  المعلومات معقدة

 3 كافیة   رالمعلومات غی
 77 غیرھا

If AC9=77 
 إذا  غیرھا, حدد:________ 

AC9_1 

 
 

 

 


