
ي والزراعة 
 قطاع األمن الغذائ 

 الغذائية اترزمالنات كو  مإرشادات موجزة عن 

٢٠٢٠ آذار      

 
 

ي  
 
ي منها    يقةالض  ظل  ف

ي تعائ 
اءعىل السواء    النازحي   السوريي    و   ألرس اللبنانيةا اإلقتصادية الت  ي   من جر 

وس   األزمة االقتصادية الحالية ، باإلضافة إىل تفش  في 

د ،  COVID-19 كورونا  
 
ي والزراعة حد

ي حاالت الطوارئ رزمات ال اتنكو  مإرشادات موجزة حول  قطاع األمن الغذائ 
 
 الغذائية ف

 
، وذلك   لألرس األكير ضعفا

ي  ألزمة  ل خطة االستجابة  من خالل  
 
ة الصحة ومركز العلوم والبحوث السكانالتعاون مع كلية  وب( ،  LCRPلبنان )ف وت    ي  ي بي 

 
ي الجامعة األمريكية ف

 
والصحة ف

(AUB ( وبرنامج األغذية العالمي ، )WFP). 

 
ي البال 

 
 د لتقديم اإلغاثة مع تكاثر العديد من المبادرات ف

 
ح القطاع التكوين التاىلي ات من خالل المساعد لألرس األكير ضعفا

رزمات  ل لالغذائية العينية ، يقي 

ي ذلك المنظمات غي  الحكومية والمنظمات الشعبية والجهات المانحة الغذائية 
 
 ومؤسسات القطاع العام. الفردية ألصحاب المصلحة، بما ف

 
ا ،  كما لالحتياجات الغذائية الموىص بها،   ستجيبتلتأكد من أن كمية ونوعية الطعام الذي تقدمه مختلف المنظمات واألفراد لذلك و  هي مقبولة محلي 

ي المتوازن  ضمن وصولت و 
 . 1أفراد األرسة جميع إىل  الحد األدئ  من المحتوى الغذائ 

 
فة لعائلة م  (الحرارية)أو السعرات الطاقة  من حتياجاتاال معظم  الموىص بها  الغذائية ةرزم لنات ا كو  م غطي ت

ّ
%  ۷۳) لمدة شهر واحد من خمسة أفراد ؤل

ي اليوم  سعرة حرارية   ٢١٠٠االحتياجات اليومية الكاملة البالغة    من
وتينات و    ١٤توفر الحصة  . كما  للفرد(  ف   الدهون. ٪ من    ٢٣٪ من الطاقة اليومية من الير

 
 تحمل ظروف التخزين الصعبة. مواد ت الحصة مواد جافة و  تشمل

 
ي الجدول التاىلي 

حن، ف  وذلك بحسب   داخل كل مجموعة غذائية ، طعمة مع إمكانية اختيار مجموعة متنوعة من األ ة الغذائية حص  للتركيبة عليكم  قي 

انية ، و اإلمكانيات المتاحة ك اء ، وتوافر المواد الغذائية ، وتفضيالت المستفيدين. ،  ة قدرة اللوجستيالالمي    وقدرة الش 

 
كاء  يتبت    يفضل من وجهة النظر الغذائية أنبينما  و  ي الجدو المحتويات المفص   الش 

ي  لة ف 
 
بي    ظروف العمل تفاوت القدرات واإلمكانيات و ل، قد يؤد

كاء ي االعتبار ين خذش  مع القدرات المتاحة، آبما يتما  الغذائيةرزمات الاىل تكييف محتويات  الش 
اء والتوزي    ع  قيود  ف  .  والتكاليف وإلحاح عملياتهمالش   

 

 
 

 
1 SPHERE Handbook, Chapter 6 “Food Security and Nutrition”, Section 6: “Food Assistance”: 

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/23%ch002_007 

 
ًاًمعًشيً اتم

 
األطفالًالسياسةًالوطنيةًبشأنًتغذيةًالرض كًًحولًعًوصغاًر ًوالبيانًالمشتر

 
األطفالتغذيةًالرض ًكانونًًًعًوصغاًر ي

 
ف المنشوًر

ًً) ً)ديسمتر ي
م۲۰۱۹ًالثان  ً: رزماتال،ًتلتر  الغذائيةًبماًيلي  
ً 

 
ي ذلك الحليب المجفف أو حليب األطفال أو أي منتجعدم إدخال  -

ي UHTعاىلي الحرارة  السائل المعقم )  حليب آخر، بما ف 
  ( ف 

 ؛   الغذائيةرزمات ال

عات من أي منتجات حليب أو حليب ي    ل أو طلب أو توز و قب عدم  -  طفال ؛ األ ع تير

ي لديها أطفال رضع و ممارسات و   من المهم تعزيز الرضاعة الطبيعية -
 . سنتي   ما دون ال التغذية التكميلية الموىص بها لألرس الت 

 



 

 ىصًبهاًوالسلةًالمتكوينً

نات ا   لمكو 
ّ
حة لسل  من خمسة أفراد لمدة شهر واحد: ؤلفة ة طعام لعائلة مالمقي 

ًًاعتباراتًللعائالتً اعتباراتًأخرًى ي
التر

 أطفالًصغاًرتضمً

  الحصةًالشهرية اعتباراتًمتنوعًة

 العناًص كيلوغراًم   

ج إن امكن  تضمي   توزي    ع الخير  الطاز              
 

ي ال الطحي   يمكن تضمي   
 
ي  رزمة الغذائية ف

 
ف

ضمن   خير  ليمكن استخدامها ل وجود أفران حال
              المحيط

يمكن تضمي   مسحوق  

األرز أو األرز قصي   

الحبة أو السميد أو  

دقيق القمح أو أي  

 ً.حبوب دقيقة

يمكن أن تشمل األرز   

غل   والمعكرونة والير

 ودقيق القمح ، إلخ. 

 لنشوياتًًا ٣٠المجموع : 
 

أي نوع )حبة طويلة ، حبة    

ة ، إلخ(   قصي 

 أرز ١٥

أي نوع )معكرونة ،    

ية ، إلخ(   شعي 

 معكرونة  ١٠

أي نوع )خشن ، ناعم ،    

 إلخ(

 برغل  ٥

يمكن أن يشمل البقوليات المعلبة )الفول         

              إلخ.( والحمص والفاصوليا 

يمكن أن تشمل العدس   

والفاصوليا والحمص وأي  

 نوع من البقوليات 

 البقولياًت ١٥المجموع: 

يمكن تضمي   العدس   

 األصفر

أي نوع )أحمر ، أصفر ،  

 إلخ(

 عدس ٥

 حمص  ٥   

،   اء، بيض اءأي نوع )حمر   

 إلخ(

 فاصوليا  ٥

 سمًك ٢:  مجموع ال    

ي حال عدم 
 انية مكإ ف 

ّ
بة،  توفي  األسماك المعل

كيلوغرام من    ١بإضافة يمكن أإلستعاضة عنها 

 نشويات  كيلوغرام من ال  ١إزالة بقوليات و ال

األسماك المعلبة   ٢ التونة أو الشدين )أي نوع(  

 )أي نوع( 

  ٥ : مجموع ال   

ات   لي 

 زيًت

ي  ٥ أي نوع   الطحينة أو بالسمن الزيت من جزء استبدال يمكن
 زيت نبائ 

 ًىخًرأصنافًًأ    البهارات   وأ  الشاي إضافة يمكن

يمكن استبدال جزء من    

السكر بالمرئر أو الحالوة  

ها من الحلويات   أو غي 

 السكر ٤.٥مجموع 

 ملح  ٠.٧٥مجموع    

     

انية سمحت إذا    يرجر  ،  واللوجستيات المي  

  البامية مثل المجففة  الخضار  إضافة مراعاة

  ال ي والباز   والباذنجان  والملوخية المجففة

اء المجففة. الخ  ض 

 

اكات  اللوجستية الخدمات سمحت إذا    ،  والش 

جر  وات إضافة مراعاة  في  ي ال   الطازجة الخض 
الت 

يد ويمكن حفظها لمدة طويلة    مثلتحتاج اىل تير

 . واليقطي   شمندر  وال والجزر  البصل 

يمكن استبدال جزء من   
: الطماطم ب معجون التاىلي  

وات المعلبة   - الخض 

مع  ال  يالباز  و أال ي )الباز 

لذرة  ، ا الفطر  ، الجزر 

ها(.   وغي 

 معجون الفلفل.  -

واًت  ٤المجموع:   خض 

 

معجون   ٤   

 الطماطم 

 جماىلي الوزن اإل  كيلوغرام ٦١.٢٥   



 
  

 توصياتًأخرى
 

ي 
ي ، ا  الناس من عندما يعائ 

اجعنعدام األمن الغذائ  اء المنتجات الطازجة مثل اللحوم والدجاج   تي  ا رس  ي ، وال يستطيعون غالب 
جودة نظامهم الغذائ 

ي الفيتامينات والمعادن المطلوبة. لذلك  
 
ي كثي  من األحيان إىل نقص ف

 
وات ، مما يؤدي ف هذه   وىص بتوزي    ع حصص الطعام الجافي  والفواكه والخض 

 معًساللًالطعامًالطازجًًًبالموازاة
ّ
وات   ،ذلك ما أمكن كل ي ذلك الخض 

 
. طويلة )يرجر الرجوع إىل الجدول(الصالحية ذات مدة البما ف  

 
كاء بالتواصل مع التعاونيات الزراعية والمزارعي    نصح الش  اء المواد الغذائية الطازجة الالزمة لتكملة ي   وذلكالمحلي ي  زمة   لش    بذلكاألغذية الجافة. و ر 

. سبل عيش المزارعي   والتعاونياتإلضافة اىل دعم با  تغذية المستفيدينيكون قد تم  دعم    
 

ة يمكن اتباع هذه ال
ّ
. أشهر ألنها ال تشمل المواد الغذائية الطازجة 3الموىص بها لمدة أقصاها سل  

 
 

   هو الحال مع أي  وكما 
ّ
: أن  ة طعام ، يجب عىل هذه السلةسل  

ن  - ا مثل األرز والدقيق وما تتضم  ؛ ك إىل ذلغذاء أساشي مقبول ثقافي   

ن  -  التكميىلي ، مثل العدس والفاصوليا ) تتضم 
وتي   والحمص؛   (ها عا نو عىل أبقوليات ، وهو مصدر للير  

ن  - ي بفيتامي   أ( مثل  تتضم 
ي )مصدر طبيعي غت 

ار الذرة والصويا وزيت  زيت الزيت النبائ  ها   الشمس دو  ؛ وغي   

ي   أطعمةمن المهم وجود  -
؛ الغذائية الرزمةمتنوعة من كل مجموعة غذائية ف   

م باليود  - ؛يجب ان يكون الملح مدع   

 يجب  -
 
عة األطعمة  بتجن

 
  شوكوال غ ومعجون المثل لحم الالنشون والهوت دو المصن

 
ة  قيمومنخفضة العة ألنها عالية المعالجة واألجبان المصن

غذائية؛ ال  

ي وتعليمات الطبخ   ، انتهاء الصالحية الملصقات بتاري    خ اإلنتاج ، وبلد المنشأ ، وتاري    خ تزويد  المهممن  -
وبطريقة   باللغة العربية  والتحليل الغذائ 

طة ؛ مبس   

 يجب  -
 
ن    أل ة  عبوات المواد الغذائيةتتضم 

ّ
ي السل

ي طبيعتها ف 
. أي رسائل ذات دوافع سياسية أو دينية أو خالفية ف   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للتواصل:               
coordination.lebanon@fscluster.org 

carla.degregorio@wfp.org 


