
ما هو نموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود )RIMA(؟  

يقيس المؤشر مستوى القدرة على الصمود لدى األسرة والتي تمكنها من مواجهة انعدام األمن الغذائي وذلك 
باالعتماد على منهج كمي مبني على فحص العالقة السببية ما بين القدرة على الصمود ومحدداتها األساسية.11 
يعتمد هذا النموذج على السياق وعلى أنواع الصدمات وبالتالي فهو مرن بحيث يمكن تعديله لغرض تقييم األثر 

المراد قياسه. ويمكن استخدام مؤشر القدرة على الصمود لقياس أثر تدخالت محددة، ارتباطا بنظرية التغيير 
)theory of change( واإلطار المنطقي )logical framework( لهذه التدخالت. كما يمكن استخدام هذا النموذج كجزء 

من إطار المتابعة والتقييم والتعلم )MEAL( الخاص بالمشاريع، وذلك لتتبع التقدم المحرز خالل دورة المشروع وتكييف 
تدخالته عند الحاجة، وللكشف عن التغير في حالة األمن الغذائي والقدرة على الصمود مع الوقت، وكذلك لتحسين 

عملية تصميم البرامج وصنع السياسات.

لماذا النسخة المختصرة من إستبيان مؤشر المرونة )RIMA(؟  

تعتمد منهجية تحليل مؤشر القدرة على الصمود على بيانات يتم جمعها على مستوى األسرة مما يتطلب الكثير من 
الوقت والموارد. وال تتوفر مثل هذه البيانات بشكل دائم ال سيما في البلدان التي تعاني من األزمات والصراعات. 

وعليه فقد تم تصميم هذه النسخة المختصرة من اإلستبيان لمراعاة هذه العوامل.

توفر النسخة المختصرة من اإلستبيان الفرصة لتوفير الحد األدنى من البيانات والمعلومات الالزمة لقياس مؤشر 
القدرة على الصمود على مستوى األسرة، وذلك من خالل مقابالت قصيرة نسبيًا يمكن تنفيذها باستخدام األجهزة 

المحمولة كاألجهزة اللوحية والهواتف الذكية وذلك لزيادة الكفاءة. كما ويمكن تضمين أسئلة إضافية ذات صلة 
بمشروع أو برنامج محدد لتكون بمثابة خط أساس شامل للتدخالت الخاصة بذلك المشروع أو البرنامج.

تتكون النسخة المختصرة من اإلستبيان من ثالثة أقسام بحيث يعتبر القسمين األول والثاني إلزاميين بينما يصمم 
القسم الثالث وفقا للسياق أو وفقا لمتطلبات المشروع أوالبرنامج قيد الدراسة: 

نماذج خاصة بتحليل مؤشر القدرة على الصمود: . 1

)RIMA( قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود
النسخة القصيرة من اإلستبيان 

 	)ABS( الوصول إلى الخدمات األساسية
 	)AST( ملكية األصول

 	)SSN( شبكات األمان االجتماعي
 	)AC( القدرة على التكيف

حالة األمن الغذائي	 
والصدمات 	 

القدرة على الصمود الذاتية	 
حالة النزاع 	 

يمكن إدراج نماذج أخرى اختيارية لقياس عناصر تخص نظرية التغيير أو 	 
المشروع/البرنامج )على سبيل المثال مراقبة مخرجات أنظمة االنتاج الزراعي(

RIM
A

 II 
 II صمود

ى ال
شر القدرة عل

ل مؤ
س وتحلي

قيا

المؤشرات ذات العالقة بالخصائص الديموغرافية لألسر وتلك التي تسهم في عملية االستهداف.. 	

نماذج اختيارية تشمل مؤشرات ذات عالقة بدراسة السياق أو المشروع/البرنامج:. 	

يتكون اإلستبيان المختصر لقياس مؤشر القدرة على الصمود من 41 سؤااًل تم تصميمها باإلستناد إلى الخبرات 
السابقة في تحليل اإلستبيان الموسع للمؤشر والتي نتج عنها تعريف ألكثر المؤشرات أهمية في قياس القدرة على 

الصمود باإلضافة الى مراجعة األدبيات ذات العالقة )جدول 1( واستشارة الخبراء الفنيين في المجال.



أهداف اإلستبيان المختصر لقياس مؤشر القدرة على الصمود:   
اختصار الوقت الالزم لعملية جمع البيانات على مستوى األسرة.	 
الوصول إلى األسر التي تعيش في مناطق مهمشة والتي يصعب الوصول إليها )من خالل مقابالت 	 

عبر الهاتف(.
تقليل الوقت الالزم لمعالجة البيانات وتحليل القدرة على الصمود )تقليل تنظيف البيانات / إعداد البيانات(. 	 
تسريع توفير البيانات حول مؤشر القدرة على الصمود الالزمة لقياس أثر السياسات والبرامج باستخدام برنامج 	 

2.)Excel( جداول البيانات
إمكانية تكرار تنفيذ المسوح في إطار زمني قصير )high frequency data( لرصد أثر التدخالت أو التغيرات في 	 

السياقات الحرجة.
توفير معيار للكشف عن مدى مالئمة أطر المتابعة والتقييم المعمول بها لتحليل القدرة على الصمود. 	 

المالئمة للسياق ما قبل االستخدام:  
يستلزم استخدام النموذج مالءمته للسياق قيد الدراسة من خالل معرفة خصائص ذلك السياق، فمثاًل، يتم 	 

تعديل أسئلة النموذج المحددة بعالمة )*( لتتالئم مع ذلك السياق.
عند استخدام المؤشر ألغراض متابعة وتقييم مشروع ما، يجب التأكد من تضمين األسئلة الخاصة بقياس مؤشرات 	 

اإلطار المنطقي للمشروع، وكذلك األسئلة الخاصة بنوع المساعدة التي يقدمها المشروع.

أقسام اإلستمارة

)ABS( الوصول إلى الخدمات األساسية  

هل المصدر الرئيسي لمياه الشرب ألفراد األسرة هو أنبوب موصول بالمنزل . 	
أو الصنابير العامة أو اآلبار )المحمية أو المحفورة( أو الينابيع المحمية أو من 

جمع مياه األمطار؟3 

]	 = نعم؛ 0 = ال[

هل يتوفر الستخدام أفراد األسرة مراحيض موصولة بالمياه )موصولة بنظام . 	
الصرف الصحي، أو خزان الصرف الصحي، أو مرحاض حفرة( أو مراحيض حفرة 
مهواة أو مرحاض حفرة مع لوح أو مرحاض تسميد )مرحاض موصول بصندوق 

لمعالجة المخلفات(؟4 

]	 = نعم؛ 0 = ال[

هل تعتبر الكهرباء المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في المنزل للطهي . 	
أو اإلضاءة؟

]	 = نعم؛ 0 = ال[

كم يبعد المسكن )باتجاه واحد( من أقرب مصدر )متوفر / عامل( للخدمات . 	
التالية بالدقائق )مشيًا على األقدام(؟*5 

]دقائق[

مصدر مياه	 

مدرسه ابتدائية 	 

مستشفى عام / منشأة صحية 	 

سوق للثروة الحيوانية	 

سوق المنتجات الزراعية / المحاصيل / المواد الغذائية	 

وسائل النقل العام	 



)AST( األصول  

]العدد[ما هو عدد ]السلع المعمرة / األصول[ الي يملكها أفراد األسرة؟* . 	

مركبة 	 

دراجة هوائية	 

فرن غاز / طباخ كهربائي 	 

هاتف نقال 	 

]العدد[ما هو عدد ]السلع المعمرة / األصول[ الي يملكها أفراد األسرة؟*. 	

محراث ثور 	 

منجل 	 

جرار زراعي 	 

]	 = نعم؛ 0 = ال[هل يقوم أفراد األسرة باستخدام ]مدخالت انتاج[؟*. 	

بذور مشتراة )تقليدية / محلية(	 

مبيدات حشرية / مبيدات أعشاب 	 

أسمدة 	 

أعالف 	 

 ما هي مساحة األرض الزراعية التي تقوم األسرة باستخدامها. 	
)سواء مملوكة أو مستأجرة أو مستغلة( بالهكتار؟

]هكتار[

]العدد[ما هو عدد رؤوس الثروة الحيوانية التي تملكها األسرة حاليًا؟*. 	

أبقار / عجول	 

أغنام / ماعز	 

دجاج 	 

جمال	 

)SSN( شبكات الحماية االجتماعية  

أ. ما هي القيمة اإلجمالية للتحويالت النقدية الرسمية6 التي تلقاها أفراد . 0	
األسرة خالل االثني عشر شهًرا الماضية؟

]القيمة بالعملة المحلية[ 

ب. كم عدد المرات التي تلقيت فيها أنت أو أي من أفراد األسرة اآلخرون 
 تحويالت نقدية رسمية خالل االثني عشر شهًرا الماضية؟

]يرجى طرح هذا السؤال فقط في حال كانت اإلجابة على السؤال 0	أ 
أكبر من صفر )0(. في حالة تعدد التحويالت النقدية، يرجى الرجوع إلى 

تلك األكثر تكرارًا.[

]	=يومي؛ 	=أسبوعي؛ 
	=مرة كل أسبوعين؛ 
	=شهري؛ 	=مرة كل 

شهرين؛ 	=ربعي؛ 	=مرتين 
بالسنة؛ 	=مرة واحدة فقط/

مبلغ مقطوع[ 

ج. هل تم استالم التحويالت النقدية بانتظام في االثني عشر شهًرا 
 الماضية؟

]يرجى طرح هذا السؤال فقط في حال كانت اإلجابة على السؤال 0	أ 
أكبر من صفر )0( واإلجابة على السؤال 0	ب تختلف عن )	(. في حالة 

تعدد التحويالت النقدية، يرجى الرجوع إلى تلك األكثر تكرارًا.[

]	 = نعم؛ 0 = ال[



أ. ما هي القيمة االجمالية للتحويالت العينية الرسمية7 التي تلقاها أفراد . 		
األسرة خالل االثني عشر شهًرا الماضية؟

]القيمة بالعملة المحلية[

ب. كم عدد المرات التي تلقيت فيها أنت أو أي من أفراد األسرة اآلخرون 
 تحويالت عينية رسمية خالل االثني عشر شهًرا الماضية؟

]يرجى طرح هذا السؤال فقط في حال كانت اإلجابة على السؤال 		أ 
أكبر من صفر )0(. في حالة تعدد التحويالت العينية، يرجى الرجوع إلى 

تلك األكثر تكرارًا.[

]	=يومي؛ 	=أسبوعي؛ 
	=مرة كل أسبوعين؛ 
	=شهري؛ 	=مرة كل 

شهرين؛ 	=ربعي؛ 	=مرتين 
بالسنة؛ 	=مرة واحدة فقط/

مبلغ مقطوع[ 

 ج. هل تم استالم اإلعانات النقدية بانتظام في االثني عشر شهًرا الماضية؟
]يرجى طرح هذا السؤال فقط في حال كانت اإلجابة على السؤال 		أ 
أكبر من صفر )0( واإلجابة على السؤال 		ب تختلف عن )	(. في حالة 

تعدد التحويالت العينية، يرجى الرجوع إلى تلك األكثر تكرارًا.[

]	 = نعم؛ 0 = ال[

ما هو عدد الوجبات التي تلقاها األطفال الذين يعيشون في األسرة خالل . 		
 الشهر الماضي من خالل التحاقهم بالمدرسة؟

]يرجى طرح هذا السؤال فقط إذا ما كان هناك أطفال يعيشون في األسرة.[

]عدد الوجبات المدرسية[

ما هو المبلغ اإلجمالي للتحويالت غير الرسمية8 التي تلقتها األسرة أو أحد . 		
أفرادها خالل االثني عشر شهًرا الماضية؟

]القيمة بالعملة المحلية[

هل يشارك أي من أفراد األسرة في عضوية مجموعات أو جمعيات محلية مثل . 		
مجموعات المزارعين والمجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وجمعيات 

األعمال والنقابات وما إلى ذلك؟ إذا كانت اإلجابة نعم، كم عدد تلك الجمعيات 
القادرة على تقديم الدعم في حال دعت الحاجة لذلك؟9 

]عدد الجمعيات[

كم عدد األقارب أو األصدقاء أو أفراد العائلة اآلخرون الذين يمكن ألفراد . 		
األسرة االعتماد عليهم في حال دعت الحاجة لذلك؟ 

]العدد[

)AC( القدرة على التكيف  

]	 = نعم؛ 0 = ال[هل يستطيع رب األسرة القراءة والكتابة )بأي لغة / أبجدية(؟. 		

أ. كم عدد السنوات التي التحق فيها رب األسرة بأي من مؤسسات التعليم . 		
الرسمي؟

]العدد[

ب. كم عدد السنوات التي التحق فيها رب األسرة بمؤسسة تعليمية غير 
رسمية )مثل مدرسة قرآنية*(؟

]العدد[

أ. كم عدد السنوات التي التحق فيها فرد األسرة الحاصل على أعلى مستوى . 		
تعليمي بمدرسة رسمية؟

]العدد[

ب. كم عدد السنوات التي التحق فيها فرد األسرة الحاصل على أعلى 
مستوى تعليمي بمدرسة غير رسمية )مثل مدرسة قرآنية*(؟

]العدد[

كم سنة في المتوسط التحق أفراد األسرة الذين هم في سن العمل )<		 . 		
و>		 سنة( بالتعليم الرسمي؟

]العدد[

في االثني عشر شهرًا الماضية، كم بلغت مساهمة ]المصدر[ في الدخل . 0	
الكلي لألسرة؟*

]النسبة المئوية[

الزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك 	 

مشروع أسري )غير زراعي(	 

رواتب وأجور من القطاع الحكومي	 

رواتب وأجور من القطاع الخاص	 



تحويالت أو مساعدات اجتماعية 	 

أخرى	 

ما هو إجمالي قيمة القروض الذي حصل عليه أفراد األسرة خالل االثني عشر . 		
شهًرا الماضية؟

]القيمة بالعملة المحلية[

كم عدد المحاصيل المختلفة التي قام أفراد األسرة بزراعتها خالل الموسم . 		
الماضي؟

]العدد[

 هل استخدم أفراد األسرة بذور ذات جودة محسنة خالل الموسم الماضي؟. 		
]يرجى اإلشارة إلى الموسم الزراعي المطري أو الزراعة خارج الموسم[

]	 = نعم؛ 0 = ال[

أ. هل تلقى أي من أفراد األسرة أي نوع من التدريب خالل االثني عشر شهًرا . 		
الماضية؟ ]إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إلى السؤال 		ب.[

]	 = نعم؛ 0 = ال[

]	=الممارسات الزراعية ب. إذا كانت اإلجابة بنعم، أي نوع من التدريب؟*
الجيدة؛ 	=إدارة الثروة 
الحيوانية؛ 	=األعمال 

الزراعية والقيمة المضافة؛ 
	=التدريب المهني؛ 

	=أخرى[

هل تلقت الماشية التي تمتلكها األسرة أي من أنواع اللقاح خالل االثني عشر . 		
شهًرا الماضية؟

]	 = نعم؛ 0 = ال[

األمن الغذائي  

)FIES( مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي 
 أود اآلن أن أطرح عليك بعض األسئلة حول الغذاء.

خالل االثني عشر شهرًا الماضية هل مررت بأي من التالي:

شعرت أنت أو آخرون في أسرتك بالقلق من عدم وجود ما يكفي من الطعام . 		
بسبب نقص المال أو الموارد األخرى؟

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

كان هناك وقت كنت فيه أنت أو غيرك من أفراد أسرتك غير قادرين على تناول . 		
طعام صحي ومغٍذ بسبب نقص األموال أو المصادر األخرى للحصول على 

الطعام؟

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

مر عليك وقت اضطررت أنت أو غيرك من أفراد أسرتك تناول أنواًعا قليلة من . 		
األطعمة بسبب نقص األموال أو المصادر األخرى للحصول على الطعام؟

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

مر عليك وقت اضطررت أنت أو غيرك من أفراد أسرتك إلى االستغناء عن . 		
وجبة طعام بسبب نقص األموال أو المصادر األخرى للحصول على الطعام؟

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

ما زلت تفكر في األشهر االثني عشر الماضية، هل كان هناك وقت تناولت . 0	
فيه أنت أو غيرك من أفراد أسرتك أقل مما يجب برأيك بسبب نقص األموال  

أو المصادر األخرى للحصول على الطعام؟

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

هل مر عليكم وقت نفذ الطعام فيه من بيتكم بسبب نقص األموال أو . 		
المصادر األخرى للحصول على الطعام؟ ]إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إلى 

السؤال 		أ.[

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[



 أ. هل حدث ذلك في األسابيع األربعة الماضية )0	 يوًما(؟
]إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إلى السؤال 		ب.[

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

]	 = نادًرا )مرة أو مرتين(؛ ب. كم مرة حدث هذا في األسابيع األربعة الماضية )0	 يوًما(؟
 	 = في بعض األحيان

 )	–0	 مرات(؛ 	 = غالًبا
)أكثر من 0	 مرات(

		 = ال أعرف؛ 		 = مرفوض[

هل كان هناك وقت شعرت فيه أنت أو أحد أفراد أسرتك بالجوع ولم تتمكنوا من . 		
تناول الطعام ألنه لم يكن هناك ما يكفي من المال أو المصادر األخرى للحصول 

على الطعام؟ ]إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إلى السؤالين 		أ و		ب.[

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

 أ. هل حدث ذلك في األسابيع األربعة الماضية )0	 يوًما(؟
]إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إلى السؤال 		ب.[

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

]	 = نادًرا )مرة أو مرتين(؛ ب. كم مرة حدث هذا في األسابيع األربعة الماضية )0	 يوًما(؟
 	 = في بعض األحيان

 )	–0	 مرات(؛ 	 = غالًبا
)أكثر من 0	 مرات(

		 = ال أعرف؛ 		 = مرفوض[

هل كان هناك وقت قضيت فيه أنت أو غيرك في المنزل يومًا كاماًل بدون . 		
تناول الطعام بسبب نقص المال أو المصادر األخرى؟ ]إذا كانت اإلجابة بنعم، 

انتقل إلى السؤالين 		أ و		ب.[

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

 أ. هل حدث ذلك في األسابيع األربعة الماضية )0	 يوًما(؟
]إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إلى السؤال 		ب.[

]	 = نعم؛ 0 = ال؛
 		 = ال أعرف؛

		 = أرفض اإلجابة[

]	 = نادًرا )مرة أو مرتين(؛ ب. كم مرة حدث هذا في األسابيع األربعة الماضية )0	 يوًما(؟
 	 = في بعض األحيان

 )	–0	 مرات(؛ 	 = غالًبا
)أكثر من 0	 مرات(

		 = ال أعرف؛ 		 = مرفوض[

اإلنفاق على الطعام واستهالكه    

ما هو المبلغ الذي تم إنفاقه على الطعام الذي استهلكه أفراد األسرة خالل . 		
السبعة أيام الماضية؟

]القيمة بالعملة المحلية[

]النسبة المئوية[ما هي نسبة الدخل الذي تنفقه األسرة على شراء الطعام؟. 		

هل يمكنك تحديد مقدار ما استهلكته األسرة في األيام السبعة الماضية . 		
باالعتماد على الدين )بسبب عدم القدرة على تغطية التكلفة(؟

]القيمة بالعملة المحلية[

هل يمكنك تحديد مقدار ما استهلكته األسرة في األيام السبعة الماضية من . 		
إنتاجها الخاص؟

]القيمة بالعملة المحلية[

هل يمكنك تحديد مقدار ما استهلكته األسرة في األيام السبعة الماضية من . 		
المساعدات والهدايا؟

]القيمة بالعملة المحلية[



على مدى األيام السبعة الماضية،10 كم عدد األيام التي استهلك خاللها أفراد . 		
األسرة ]مجموعات الطعام التالية[؟

]عدد األيام[

الحبوب	 

الدرنات البيضاء والجذور	 

الخضار والدرنات الغنية بفيتامين أ	 

الخضار ذات األوراق الخضراء الداكنة	 

خضروات أخرى	 

فواكه غنية بفيتامين أ	 

فواكه أخرى	 

لحوم أعضاء )الكبد والكلي وغيرها(	 

لحوم حمراء	 

بيض	 

سمك ومأكوالت بحرية أخرى	 

البقوليات والمكسرات والبذور	 

الحليب ومنتجات األلبان	 

الزيوت والدهون	 

حلويات	 

البهارات والتوابل والمشروبات	 

الصدمات    

ما هي الصدمة األكثر حدة التي واجهتها األسرة خالل االثني عشر شهًرا . 0	
الماضية؟

]إجابة مفتوحة[

]إجابة مفتوحة[ماذا فعل أفراد األسرة للتأقلم مع هذه الصدمة؟. 		

المواصفات الديمغرافية لألسرة     

 ]	 = ذكر؛ 	 = أنثى[جنس رب األسرة. 		

]رقم[إجمالي عدد أفراد األسرة )بالغين أي <		 سنة وأطفال أي >		 سنة(. 		

]رقم[إجمالي عدد أفراد األسرة في سن العمل ) <		 سنة و>		 سنة(. 		

]إجابة مفتوحة[المنطقة. 		

]إجابة مفتوحة[مصدر الرزق. 		



مالحظات
:RIMA يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول منهجية مؤشر قياس المرونة  1 

FAO. 2016. RIMA-II: Resilience Index Measurement and Analysis II. Rome. www.fao.org/3/a-i5665e.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=BksgzboPa2Q :يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الرابط التالي  	

https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SAFE.ZS :يمكن الحصول على قائمة مصادر المياه المحسنة على الرابط التالي  	

يمكن الحصول على قائمة مرافق المراحيض المحّسنة على الرابط التالي:  4 
https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/improved-sanitation-facilities-and-drinking-water-sources

من الممكن إضافة سؤال لقياس جودة الخدمات األساسية.  5

وتشمل هذه المبالغ على سبيل المثال التحويالت النقدية غير المشروطة والنقد مقابل العمل والمعاشات التقاعدية. يرجى   6

تضمين التحويالت من الحكومة والمنظمات الدولية مثل برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة واليونيسيف وغيرها، 
وكذلك من المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية مثل منظمة إنقاذ الطفولة والرعاية الدولية ومنظمة ميرسي كور وغيرها.

تشمل هذه اإلعانات على سبيل المثال المساعدات الغذائية وقسائم الطعام ومدخالت اإلنتاج أو إعانات الوقود وتحويل   7

األصول وما إلى ذلك. يرجى تضمين اإلعانات من الحكومة والمنظمات الدولية مثل برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية 
والزراعة واليونيسيف وغيرها، وكذلك من المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية مثل منظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة الرعاية 

الدولية ومنظمة ميرسي كور وغيرها. يتم تحويل اإلعانة إلى قيمة نقدية مكافئة أي المبلغ الذي كنت ستنفقه في حال 
اضطررت لشراء هذه اإلعانة العينية.

يشمل التحويالت النقدية من األقارب أو األصدقاء، والقيمة النقدية للتحويالت العينية مثل الطعام والحبوب ومدخالت اإلنتاج   8

المجانية.
يرجى وضع عالمة )0( إذا لم يكن هناك شخص من هذه األسرة يشارك رسميًا في هذه الجمعيات أو إذا لم يكن متاحًا في   9

المنطقة التي تعيش فيها األسرة.
الفترة المرجعية المفضلة لجمع البيانات الخاصة بمقياس التنوع الغذائي هي 24 ساعة.  10
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