
 استبيان الخبراء المفتاحيين –برنامج الغذاء العالمي, سورية 

 (جباري)إ  : المعلومات الجغرافية والديموغرافية1القسم 

 اسم المحافظة؟ ___________ 

  _اسم الناحية؟ ___________

 _اسم الموقع؟ ___________

 :1لسؤال ا

 :السكن ألغلب السكاننازحين ونوع / مستضافين  ؟ماهو عدد العائالت في المنطقة

 )العدد( عدد السكان التقريبي مكان التجمع نوع العائلة 

أقل من األطفال  األفراد العائالت
 سنوات 5

 النساء الحوامل

      مقيمينال 1

نازحين ال 2
 بالداخل

 1 <الواصلين 
 بالشهر

     

 1 >الواصلين 
 بالشهر

     

      عائدينال 3

      االجئين 4

= 3رب بدون مقابل مادي، = مستضافين عند األصدقاء او األقا2= في المدارس اواألماكن العامة األخرى، 1التجمع: رموز اماكن
 = أخرى5= مخيمات، 4جار مقابل سكن، يدفعون إي

 

 :2السؤال 

 نازحين /مستضافين كم عدد األناث / الذكور / األطفال الذين يعيلون )مسؤولين( األسر في المنطقة؟ 

 

 حالة معيل األسرة )العدد( نوع العائلة 

 يعيلها طفل يعيلها رجل يعيلها إمرأة

    المقيمين 1

النازحين  2
 بالداخل

    الواصلين خالل أسبوع

الواصلين خالل فترة: اكبر من أسبوع 
 وأقل من شهر

   

    الواصلين بفترة اكبر من شهر

    العائدين 3

    االجئين 4

 

 

 :3السؤال 

 النزوح الحالي )السبب و الكيفية(؟ خاللشرح كيفية حركة / انتقال السكان 

 :4السؤال 

 ، المنطقة، القرية(؟المنطقةهؤالء النازحين )المحافظة،  جائوامن أين 

 

 :5السؤال 

 القرية(؟المنطقة، المنطقة، )المحافظة،  هؤالء االجئين ذهبواالى أين 



 )إجباري( االستهالك الغذائي: نموذج 2القسم 

  :1السؤال 

 هل مجموعة المواد اآلتية متوفرة في هذا المجتمع المحلي، ما هو المصدر والتكاليف؟

 الوفرة المصدر الرئيسي مجموعة الطعام 

   (، الخوالقمح المعكرونة، األرز، الخبز، الشعير، الذرة،الحبوب ) 1

   البقوليات )الفول والبازيالء، الخ( 2

   الخضراوات )الخضراوات الطازجة والمجففة( 3

   الفواكهه 4

   اللحم )بقري، أغنام، دواجن، سمك( 5

   منتجات األلبان )الحليب واللبن، الخ( 6

   منتجات السكر 7

   الزيت، منتجات الدهون والزبدة 8

/الجيران، = عطايا من األصدقاء4= اقتراض، 3= عمل مؤقت غير رسمي، 2= انتاج ذاتي/مزرعة، 1 مصدر الطعام: الرموز
 = أخرى9= صيد/ تجميع/ التقاط، 8= الشراء من باعة الطريق، 7= مساعدات طعام، 6= الشراء من متجر رئيسي، 5

 = غير متوفرة 3= متوفرة ببعض األحيان،  2= متوفرة بسهولة،  1 الوفرة:

 

 :2السؤال 

 ما هو معدل عدد الوجبات التي تستهلك يوميا من خالل األطفال والبالغين؟

 معدل عدد الوجبات 

 بعد قبل األطفال اقل من سنتين 1

 5األطفال أقل من  2
 سنوات

  

   سنوات 5فوق  3

 

 وقود الطبخ

 :3السؤال 

 في هذا المجتمع؟ما هو المصدر الرئيسي لوقود الطبيخ ألغلب العائالت المتضررين 

 التكلفة الوفرة وقود الطبخ 

 بعد قبل الوحدة بعد قبل غاز البلدية 1

      شراء –غار  2

      وصول كهرباء البلدية 3

      كهرباء من مولدات الديزل 4

      الكيروسين/ زيت الكاز 5

      حرق األخشاب 6

 = غير متوفر 3األحيان،  = يتوفر بعض 2= بسهولة متوفر،  1: الوفرة الرموز

 

 

 
 



 : األسواق3القسم 
 

 ممكنة الوصول للزبائن والموردين؟بشكل منتظم و مفتوحةال تزال هل أسواق الغذاء  .1
 نعم______ ال______.

 
 هل المواد الغذائية الرئيسية متوفرة بكميات كافية في أقرب سوق؟ .2

 نعم______ ال______.
 

  ما سعارالقمح, رز, زيت و سكر( مقارنة بأ الغذائية األساسية )طحين أسعار الموادهل كان هناك أي زيادة كبيرة في  .3
 ؟ نعم _______ ال_______.األزمةقبل 

 

 ] أعط تقريراً بالرقم [ _______________ ماهو معدل األجر اليومي للعمال الغير حرفيين )عامل عادي(؟ .4

 

 .نعم_______ ال__________ المجتمع؟/تعمل في المنطقةهل هناك أي مخابز  .5

 

. غير موجود, 1بأحد الخيارات التالية أعط تقريراً  [للمخابز؟ــــــــــــــــــــ  والوقودإذا كان الجواب نعم, ماهو وضع التوريد للطحين, الخميرة  .6

 ]. كاف3قليل جداً,  /. غير كاف2

 ] أعط تقريراً بالرقم [من المواد التالية؟  ( كغ 1 الكيلو غرام ) ماهو مدى توافر وسعر .7

 

 كغ / ليرة سورية

نفس هذا الوقت 

 قبل سنة

 كغ / ليرة سورية

نفس هذا الوقت 

في الشهر 

 الماضي

 كغ / ليرة سورية

 حاليا

 متوفر بسهولة -1

 يتوفر بشكل متقطع -2

 غير متوفر حاليا -3

متوفر ولكن بكمية  -4

 محدودة

 1ماهو مدى توافر وسعر 

التالية؟كغ من المواد   

 برغل     

 رز أبيض     

 خبز     

 عدس أحمر     

 زيت    

 سكر    

 مازوت / ديزل    

 
 

 : قسم استراتيجيات التأقلم4القسم 

ليس لديهم  ألنه ،قبل وبعد تأثرهم باألزمة )تكيفت مع الظروف( في هذه المنطقة التي استخدمت اتسراتيجيات تأقلم العائالتسبة ماهي ن

 طعام كاف أو نقود كافية لشراء الطعام:

 نسبة العائالت التي طبقت وتأقلمت مع هذه اإلستراتيجيات استراتيجة التأقلم 

 بعد قبل

   اإلعتماد على األطعمة األقل تفضيال وتكلفة؟ 1

استقراض الطعام، او اإلعتماد على مساعدة  2
 األصدقاء او األقارب؟

  



   الشراء من بطاقة اإلتمان )والدفع يكون الحقا(؟ 3

جمع األغذية البرية، الصيد، او حصاد المحاصيل  4
 غير الناضجة؟

  

   استهالك الحبوب التي تم تخزينها للموسم القادم؟ 5

   ارسال افراد العائلة لألكل في اماكن أخرى؟ 6

   ارسال افراد األسرة للتسول؟ 7

   الطعام عند وقت الوجبات؟تحديد كمية  8

   امتناع البالغين عن األكل لتوفير الطعام لألطفال؟ 9

إطعام فقط أفراد اعائلة العاملين وعد إطعام غير  10
 العاملين؟

  

   تقليل عدد وجبات الطعام في اليوم؟ 11

   مرور ايام بأكملها بدون تناول الطعام؟ 12

 = ال احد 4= أقل من نصف أفراد العائلة،  3= نصف أفراد العائلة،  2= جميع أفراد العائلة،  1 الرموز

 

 القسم 5: سبل العيش والدخل

قتصادية في المنطقة حالياً؟إلاألنشطة ا اهم ما هي  

اآلن % قبل %  بالترتيب اآلن رتب  األزمة بالترتيب قبل رتب  الطعاممصدر الدخل أو    

 إنتاج محاصيل غذائية    

محاصيل مدرة للدخلإنتاج       

 بيع المواشي    

 منتجات الثروة الحيوانية    

 العمل المأجور    

 تجارة بسيطة    

 إنتاج بسيط للسلع )عسل، ألبسة(    

 إنتاج الحطب والفحم    

صيد األسماك والصيد البري والتقاط     

 األغذية البرية

 مساعدات غذائية    

القروض و الحواالت المالية أو الطعام      

 المقدم من األصدقاء أو األهل

  1خيار آخر     

2خيار آخر       

3خيار آخر       

 



 )إختياري( : سؤال مفتوح عن وضع األمن الغذائي:6القسم 

 المنطقة في األشهر الثالثة الماضية؟/هي الصدمات الثالثة الرئيسية التي تعرض لها المجتمع ما

 ] باسم الصدمةأعط تقريراً  [ الصدمة األولى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1

 ] باسم الصدمةأعط تقريراً  [ الصدمة الثانية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2

 ] باسم الصدمةأعط تقريراً  [ الصدمة الثالثة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3

 

 المنطقة في األشهر الثالثة الماضية؟/مجتمعال حسب األولوية )األهمية( اإلحتياجات الثالثة الرئيسية أهم هي ما

 ] باسم األولويةأعط تقريراً  [ األولوية األولى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحاجة ذات  1

 ] األولويةباسم أعط تقريراً  [ األولوية الثانية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحاجة ذات 2

 ] باسم األولويةأعط تقريراً  [ األولوية الثالثة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحاجة ذات 3

 


