الغذائ والزراعة
قطاع األمن
ي
إرشادات موجزة عن مكونات الرزمات الغذائية
آذار ٢٠٢٠
تفش فيوس
تعائ منها األرس اللبنانية والنازحي السوريي عىل السواء من جراء األزمة االقتصادية الحالية  ،باإلضافة إىل
الت ي
يف ظل الضيقة اإلقتصادية ي
ي
ر
الغذائ والزراعة إرشادات موجزة حول مكونات الرزمات الغذائية يف حاالت الطوارئ لألرس األكي ضعفا  ،وذلك
كورونا  ، COVID-19حدد قطاع األمن
ي
من خالل خطة االستجابة لألزمة يف لبنان ( ، )LCRPوبالتعاون مع كلية الصحة ومركز العلوم والبحوث السكانية والصحة يف الجامعة األمريكية يف بيوت
العالم (.)WFP
( ، )AUBوبرنامج األغذية
ي
مع تكاثر العديد من المبادرات ف البالد لتقديم اإلغاثة لألرس ر
التاىل للرزمات
األكي ضعفا من خالل المساعدات الغذائية العينية  ،يقيح القطاع التكوين
ي
ي
الغذائية ألصحاب المصلحة ،بما يف ذلك المنظمات غي الحكومية والمنظمات الشعبية والجهات المانحة الفردية ومؤسسات القطاع العام.
ه مقبولة محليا ،
وذلك ل لتأكد من أن كمية ونوعية الطعام الذي تقدمه مختلف المنظمات واألفراد تستجيب لالحتياجات الغذائية الموىص بها ،كما ي
الغذائ المتوازن إىل جميع أفراد األرسة.1
وتضمن وصول الحد األدئ من المحتوى
ي
ّ
غط مكونات الرزمة الغذائية الموىص بها معظم االحتياجات من الطاقة (أو السعرات الحرارية) لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد (%۷۳
ت ي
اليوتينات و  ٪ ٢٣من الدهون.
من االحتياجات اليومية الكاملة البالغة  ٢١٠٠سعرة حرارية يف اليوم للفرد) .كما توفر الحصة  ٪ ١٤من الطاقة اليومية من ر
تشمل الحصة مواد جافة ومواد تتحمل ظروف التخزين الصعبة.
التاىل  ،نقيح عليكم تركيبة للحصة الغذائية مع إمكانية اختيار مجموعة متنوعة من األطعمة داخل كل مجموعة غذائية  ،وذلك بحسب
يف الجدول
ي
اإلمكانيات المتاحة كالميانية  ،والقدرة اللوجستية  ،وقدرة الشاء  ،وتوافر المواد الغذائية  ،وتفضيالت المستفيدين.
وبينما يفضل من وجهة النظر الغذائية أن يتبت الشكاء المحتويات المفصلة يف الجدول ،قد يؤدي تفاوت القدرات واإلمكانيات وظروف العمل بي
الشكاء اىل تكييف محتويات الرزمات الغذائية بما يتماش مع القدرات المتاحة ،آخذين يف االعتبار قيود الشاء والتوزي ع والتكاليف وإلحاح عملياتهم.
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عاىل الحرارة  )UHTيف
عدم إدخال حليب األطفال أو أي منتج حليب آخر ،بما يف ذلك الحليب المجفف أو السائل المعقم ( ي
الرزمات الغذائية ؛
عدم قبول أو طلب أو توزي ع رتيعات من أي منتجات حليب أو حليب األطفال ؛
الت لديها أطفال رضع وما دون السنتي.
لألرس
من المهم تعزيز الرضاعة الطبيعية وممارسات التغذية التكميلية الموىص بها
ي
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SPHERE Handbook, Chapter 6 “Food Security and Nutrition”, Section 6: “Food Assistance”:
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/23%ch002_007

تكوينًالسلةًالم ًوىصًبها
ّ
المكونات المقيحة لسلة طعام لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد:
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اعتباراتًمتنوع ًة

يمكن أن تشمل األرز
واليغل
والمعكرونة ر
ودقيق القمح  ،إلخ.

أي نوع (حبة طويلة  ،حبة
قصية  ،إلخ)
أي نوع (معكرونة ،
شعيية  ،إلخ)
أي نوع (خشن  ،ناعم ،
إلخ)
يمكن أن تشمل العدس
والفاصوليا والحمص وأي
نوع من البقوليات
أي نوع (أحمر  ،أصفر ،
إلخ)

ر
ى
التً اعتباراتًأخر ً
اعتبارات ًللعائالت ً ي
تضمًأطفالًصغا ًر
يمكن تضمي مسحوق
األرز أو األرز قصي
الحبة أو السميد أو
دقيق القمح أو أي
حبوب دقيقة ً.

الخي الطازج إن امكن
تضمي توزي ع ر
يمكن تضمي الطحي يف الرزمة الغذائية يف
خي ضمن
حال وجود أفران يمكن استخدامها لل ر
المحيط

يمكن أن يشمل البقوليات المعلبة (الفول
والحمص والفاصوليا إلخ).
يمكن تضمي العدس
األصفر

أي نوع (حمراء  ،بيضاء ،
إلخ)
التونة أو الشدين (أي نوع)

أي نوع

ّ
يف حال عدم إمكانية توفي األسماك المعلبة،
يمكن أإلستعاضة عنها بإضافة  ١كيلوغرام من
البقوليات وإزالة  ١كيلوغرام من النشويات

يمكن استبدال جزء من الزيت بالسمن أو الطحينة
يمكن إضافة الشاي أو البهارات

يمكن استبدال جزء من
بالمرئ أو الحالوة
السكر
ر
أو غيها من الحلويات

يمكن استبدال جزء من
التاىل :معجون
الطماطم ب ي
 الخضوات المعلبة(البازيال أو البازيال مع
الجزر ،الفطر  ،الذرة
وغيها).
 -معجون الفلفل.

إذا سمحت الميانية واللوجستيات  ،ر
يرج
مراعاة إضافة الخضار المجففة مثل البامية
المجففة والملوخية والباذنجان والبازيال
الخضاء المجففة.
إذا سمحت الخدمات اللوجستية والشاكات ،
الت ال
في رج مراعاة إضافة الخضوات الطازجة ي
تحتاج اىل رتييد ويمكن حفظها لمدة طويلة مثل
البصل والجزر والشمندر واليقطي.

توصياتًأخرى
الغذائ  ،وال يستطيعون غالبا رساء المنتجات الطازجة مثل اللحوم والدجاج
الغذائ  ،تياجع جودة نظامهم
يعائ الناس من انعدام األمن
ي
ي
عندما ي
والفواكه والخضوات  ،مما يؤدي يف كثي من األحيان إىل نقص يف الفيتامينات والمعادن المطلوبة .لذلك يوىص بتوزي ع حصص الطعام الجاف هذه
ّ
(يرج الرجوع إىل الجدول).
بالموازاةًمعًساللًالطعامًالطازجًكلما أمكن ذلك ،بما يف ذلك الخضوات ذات مدة الصالحية الطويلة ر
ينصح الشكاء بالتواصل مع التعاونيات الزراعية والمزارعي المحليي وذلك لشاء المواد الغذائية الطازجة الالزمة لتكملة رزمة األغذية الجافة .وبذلك
يكون قد تم دعم تغذية المستفيدين باإلضافة اىل دعم سبل عيش المزارعي والتعاونيات.
ّ
يمكن اتباع هذه السلة الموىص بها لمدة أقصاها  3أشهر ألنها ال تشمل المواد الغذائية الطازجة.

ّ
وكما هو الحال مع أي سلة طعام  ،يجب عىل هذه السلة أن:
أساش مقبول ثقافيا مثل األرز والدقيق وما إىل ذلك؛
 تتضمن غذاءي
التكميىل  ،مثل العدس والفاصوليا (عىل أنواعها) والحمص؛
لليوتي
 تتضمن بقوليات  ،وهو مصدر ري
غت بفيتامي أ) مثل زيت الذرة والصويا وزيت دوار الشمس وغيها؛
النبائ (مصدر
 تتضمن الزيتي
طبيع ي
ي
 من المهم وجود أطعمة متنوعة من كل مجموعة غذائية يف الرزمة الغذائية؛ يجب ان يكون الملح مدعم باليود؛ يجب تجنب األطعمة المصنعة مثل لحم الالنشون والهوت دوغ ومعجون الشوكوال واألجبان المصنعة ألنها عالية المعالجة ومنخفضة القيمةالغذائية؛
الغذائ وتعليمات الطبخ باللغة العربية وبطريقة
 من المهم تزويد الملصقات بتاري خ اإلنتاج  ،وبلد المنشأ  ،وتاري خ انتهاء الصالحية ،والتحليلي
مبسطة؛
ّ
 -يجب أل تتضمن عبوات المواد الغذائية يف السلة أي رسائل ذات دوافع سياسية أو دينية أو خالفية يف طبيعتها.

للتواصل:
coordination.lebanon@fscluster.org
carla.degregorio@wfp.org

