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 غ املنطقياملسو  
على نطاق واسع يف  الوجبات املطبوخةتوزيع ب تعانسي  

ألمن احتياجات ال استجابة   ،اإلنسانية اإلغاثة سياقات
 مالئم اامللحة ويف األماكن اليت ال يكون فيها الغذائي 

لصاحل  توزيعها . كما ميكنةغري املطبوخ األغذيةتوزيع 
فرتات االنتقال بني خمتلف  يفو  عبورهمأثناء السكان 

، إىل أن ةحمدد فرتةخالل تدخالت األمن الغذائي أو 
 .من جديد لسكان املتضررينلاألمن الغذائي  يستتب

حول العامل من قبل  الوجبات املطبوخةوجيري توزيع 
ني والسكان احمللي احلكومية ألجهزةاملنظمات اإلنسانية وا

استجابة ملواطن الضعف النامجة عن (، من أسر وأفراد)
، النزاعات والكوارث الطبيعية واجلوائحأحداث مثل 

توزيع تستهدف برامج و . وكذلك على طول دروب اهلجرة
يف كثري من األحيان الفئات األكثر  الوجبات املطبوخة

 األشخاص الذين انتزعت منهم أمالكهم،ضعف ا، مثل 
واملهاجرين يف معسكرات  ،هلم مأوىأو  من ال أرضو 

والالجئني  ،ومن هم يف مرافق احلجر الصحي ،العبور
وكذلك وبصورة أكثر واألشخاص املهجرين داخلي ا، 

تخزين لعموم ا األشخاص الذين يفتقرون إىل وسائل 
ويف بعض . اأو استخدامه اأو إعداده ةاجملفف األغذية

أيض ا من  بوخةالوجبات املطستخدم احلاالت، ميكن أن ت  
التغذية واحلد منه  نقص انتشار أجل املساعدة على منع
)مثل األطفال والنساء احلوامل  يف صفوف فئات معينة

 واملرضعات وكبار السن(.
من املنظمات  عديدالالعاملية  19-جائحة كوفيد دفعتو 

الوجبات  توزيع تنفيذ برامجإمكانية يف  ريتفكإىل الاملنفذة 
هبدف تلبية لطريقة اآلمنة لتنفيذها، ايف و  ،املطبوخة

عدم إحلاق ضمان مبدأ انهيك عن االحتياجات التغذوية 
يف  عد  . ويف حني أن هذا الدليل اإلرشادي قد أ  ضررال

قابل للتطبيق أيض ا على  إال أنه، 19-جائحة كوفيدضوء 
الصحة  هتم   يتالقضااي الصدمات أو الحاالت غريها من 

 العامة.

                                                           
 انظر مثاال  على صيغة تسلسل القرارات. 1

 اهلدف
لشركاء ذا الدليل اإلرشادي توجيه ا عملي ا عام ا ر هيوف  

جمموعة األمن الغذائي والعاملني يف اجملال الغذائي من 
يف ظروف  الوجبات املطبوخةتوزيع برانمج أجل تنفيذ 

 املستجد  مثل جائحة فريوس كوروان ،الطوارئ
 ( على سبيل املثال ال احلصر.19-)كوفيد

شاداي  شامال  بشأن أن يكون دليال  إر وليس الغرض منه 
تسليط الضوء على وإمنا  الوجبات املطبوخة"كيفية" توفري 

لسالمة األغذية والتغذية ومنع االعتبارات الرئيسية 
 ، عند ختطيط برامج19-ال سيما كوفيد، األمراض املعدية

ر مرجع ا أن يوف  و  ا،هوتنفيذ الوجبات املطبوخة توزيع
 .للممارسني نيإضافيومورد ا 

 جريتأ  على ذلك، تفرتض هذه الوثيقة أنه قد وعالوة 
الوجبات ا إذا كانت لتأكد ممل مستفيضة حبث عملية

اعتمدت هيئة الدستور و  1.املناسبة الوسيلةهي  املطبوخة
الغذائي عدد ا من اخلطوط التوجيهية العملية حول كيفية 

 نظافةالتطبيق أفضل املمارسات وتنفيذها لضمان 
 ، األغذية نظافةدئ العامة لملباا) ألغذيةل الصحية

CXC 1-1969 .)  يع ق هذه املبادئ يف مجطب  وميكن أن ت
، امن أجل استهالكه األغذيةفيها  رض  حت  اليت  احلاالت

 يف حاالت الطوارئ. الوجبات املطبوخةمبا يف ذلك 
يف ويركز هذا الدليل اإلرشادي بصورة عامة على "التوزيع 

 حتضريلطارئة قد جيري يف احلاالت ااملوقع"؛ بيد أنه 
 ومنها وإليها، فرعيةوتعبئتها وتوزيعها يف مواقع  األغذية

األسر املعيشية مستوى  تبلغإىل أن ع أحياان  وميكن أن توز  
واألفراد العمال عاة والشركات و الس  عن طريق مثال  )

املتطوعني و/أو منظمات اجملتمع املدين/احمللي(. وابلتايل، 
حمكمة دة اإلنسانية وجود نظم ساعتتطلب عملية امل

ق أيض ا من أجل حتديد املخاطر طب  ت   والتعقيباترصد لل
 عن اهلدف املنشود أو سوء االئتمان. االحنرافأو 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
http://www.fao.org/3/a1552e/a1552e00.htm
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 االعتبارات الرئيسية

قصرية نفذ ابعتبارها تدابري ت  هي و  عادة   حمدودة   يف إطار االستجابة اإلنسانية الوجبات املطبوخةعمليات توزيع  مد ة تكون
وينبغي  الكافية.غري  احلصص الغذائية العامة التعويض عنوسيلة من أجل  الوجبات املطبوخةعترب األجل. وال ينبغي أن ت  

يف كل مرحلة.  دقةحتقق ضمن إطار زمين حمدد مسبق ا وأن جيري رصدها بأن و ، انمج التغذية واقعية  أن تكون أهداف بر 
 احلصول علىهذه الوسيلة إىل أن يتحقق  فرتة تطبيقلظروف الطارئة، ميكن متديد اوعلى الرغم من ذلك، يف حال استمرت 

الرطبة يف احلاالت األغذية /الوجبات املطبوخةيوصى بعمليات توزيع . وميكن أن ية  وفعال أكثر استقرار االغذاء على حنو 
 التالية:
  يف أعقاب حالة طوارئ )كارثة ال سيما  ،من أجل إنقاذ األرواحاألمن الغذائي العاجلة  أحد أنشطةابعتبارها

-مرافق العزل اخلاصة بكوفيد يف كما  حاالت الطوارئ الصحيةطبيعية أو هتجري أو جائحة أو غري ذلك( أو يف 
 ؛19

  العابرين مثل السكان النازحني والسكان ) وضع أكثر استقرارًاة حنو املتضرر الفئات السكان أو  انتقاليف مرحلة و
 وغريهم(؛

  اجلافة؛ احلصص الغذائيةماية املستفيدين عند توزيع حب احملدقة خاطرامل مع ارتفاعسيئ ا  األمين الوضعان إذا كو 
  ضعيفة )مثل كبار السن واألطفال والنساء احلوامل واملرضعات وغريهم(، لفئات الل تكميليةابعتبارها مساعدة و

 برامج التغذية املدرسية؛مبا يف ذلك 
  مبا يف ذلك عندما متنع تدخالت أخرى ) بواسطةاليت ال ميكن الوصول إليها  عيفةالفئات الضمن أجل دعم و

 السياسات احلكومية بعض أشكال الدعم(؛
  خطة مستقبلية من أجل بني و ملساعدة الغذائية إىل ا امللحةالسكان  حاجةبني  فاصل زمينيف حال كان هناك و

 إدماجها يف قنوات املساعدة الرمسية؛
  يف بيئة غري مستقرة يكون فيها الناس غري قادرين على استخدام األغذية  من قضااي احلماية التخفيفمن أجل و

 ها أبمان.و من أجل طه أو الوصول إىل مرافق أو وقود كافٍ  أو ختزينها لفرتات طويلة

 !تذكري

عزيز آليات املساعدة الذاتية تبغذائية و ما يتعلق ابملعايري ال يف 2،احمللية يف االعتبار السياقاتالتفضيالت و جيب أن تؤخذ 
ويف ظروف مثالية، ستكون . بدال  عن تقويضها دعم اجملتمع/اجملتمع املضيف للفئات األكثر ضعف اعمليات أو  التقليدية

تدخالت األمن الغذائي واملساعدة الغذائية ب ممكنةروابط  على حنو ينطوي علىمة مصم   الوجبات املطبوخة توزيع برامج
 مقبولة يف ثقافة السكان املستهدفني. الوجبات املطبوخةأن تكون ضمان  بغيةية يف املنطقة. وينبغي بذل اجلهود األخرى اجلار 

                                                           
 (.201جودة األغذية ومالءمتها وقبوهلا، الصفحة  – 6-2) tionshttps://spherestandards.org/handbook/edi/ انظر أيض ا: 2

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://spherestandards.org/handbook/editions/
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 تنسيقال

يف تنسيق  وكي يساهم كي يكون مالئًماضمن السياق احمللي،   الوجبات املطبوخة توزيع برانمج يراعىينبغي أن 
ابلتوازي مع برامج أخرى )عمليات  عادةً  الوجبات املطبوخة زيعتو  نفذ برامجء: ت  االستجابة اإلنسانية على السوا

الثغرات  سد  التداخالت و التنسيق أساسًيا من أجل تفادي  عد  األغذية اجلافة وتوزيع املبالغ النقدية وغريها(. وي  توزيع 
 هذه الوسيلةأن ختفف ضمان  بغيةالتنسيق ضروري رجة و/أو تكميل تدخالت األمن الغذائي األخرى. كما أن احل

 .(ها)أو على األقل أال تفاقم من خماطر احلماية احملددة

التنسيق فإن من الوكاالت وأصحاب املصلحة،  كثريال فيها يشرتكنطاق واسع، عندما  التنفيذ على ويف حال
، بل أيًضا على طول سلسلة وحسب تنسيق االستجابةمن أجل و  أساسي ليس من وجهة نظر اسرتاتيجية اجلماعي

 سري العملية من أجل حتديد أي حل ضروري ودعمه.مداد و اإل

 التخطيط والتصميم
 املنشأة: التصميم واملرافق

 :مصادر التلوث عن  بعيدة   ،طعامالتناول حتضري األغذية وختزينها وتوزيعها وأماكن أماكن كون تينبغي أن  املوقع
 هذه املناطق املباعدة بنيومن الضروري . وغريها( ايتالنفا ص منوأماكن التخل   واآلفات اهلواء احملتملة )مثل تلوث

 التوزيع. كفاءةلمحافظة على معايري النظافة و ل ووضع فواصل يف ما بينها
 :باين والوصول إليها. ومنع حوادث السالمة والصحة احملتملة ضمن املرافق ابمل تتعلقينبغي اختاذ تدابري  السالمة

كشوفة التخلص منها بصورة جيدة أو األسالك الكهرابئية امل اليت مل جير  اايت النف عدم تغطيةوخارجها وحوهلا )مثل 
 3.وغريها(، مبا يف ذلك حوادث احلريق الكهرابئية جسام اخلطرية مثل املولداتأو األ

 ذات حجم زة و جمه  الطعام تناول ينبغي أن تكون أماكن حتضري األغذية وختزينها وتوزيعها وأماكن : ملباين والغرفا
. وينبغي وتدابري احلماية اجلنسانيةعايري ملوملتزمة اب الواحدة عن األخرىومنفصلة ناسب بغية تفادي االزدحام م

يكون على النوافذ حواجز . وينبغي أن قابلة للتنظيف رضيات وجدرانأبومالمسة للغذاء  ز املرافق أبسطحه  أن ت  
. وأن للمهام اليت جيري تنفيذها ن تكون اإلضاءة مناسبةوينبغي أمتنع دخول الغبار واحلشرات واآلفات األخرى. 

 املسافات مع وضع عالمات تشري إىل ،أمكن إذا الواحدة عن األخرىتكون أبواب/سبل الدخول واخلروج منفصلة 
 .سدياجللتباعد ا يت تضمنال الفاصلة

   ومناسبة تعمل بصورة جيدةأن ا واألواين املستخدمة يف حتضري األغذية وتوزيعه املعداتميع جلينبغي  :اتاملعد ،
قادرة على أن تكون بصورة جيدة و والتربيد  ولوازم الطه عملتللغرض املقصود منها وقابلة للتنظيف. وينبغي أن 

وأن  ،ومتييزهالقمامة ل حاوايت ريوينبغي توفلحفاظ على سالمة األغذية. لالزمة احلرارة ال اتعلى درج احملافظة

                                                           
من أتمني املرافق: عن طريق تقييمات خماطر احلريق واختاذ تدابري/وضع خطط منع احلرائق والتدريب  ، وال بد  مبخاطر احلريقينبغي إيالء اهتمام خاص  3

 واملعدات.

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
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أثر ، مبا يف ذلك على البيئة وأن يراعى أثر مجيع املعدات ،نظيفة ومغلقة بعد استخدامها قصنادييف ن األواين ختز  
 .ووقود الطه

 :على السواء(  ةوالبارد ةللشرب )الساخن لصاحلةاو  ةالنظيف هايينبغي توفري إمدادات كافية ومنتظمة من امل املرافق
 ت مكعبات اجلليدخدمويف حال است   ين واملعدات.غسل اليدين وحتضري األغذية والتنظيف وتعقيم األوامن أجل 

تنظيف ل حبي ز خمصصجمهز ا  لشرب. وينبغي أن يكون املرفقا هايمن م كونةكون متاألغذية، ينبغي أن  تالمسو 
بصورة كافية ومنفصلة عن  متاحة  مرافق غسل اليدين و  دورات املياه. وينبغي أن تكون وتعقيمها واألواين املعدات

 احلرارة.كما ينبغي أن يكون املرفق جيد التهوية من أجل ضبط الرطوبة الزائدة و توزيع األغذية.  /أماكن ختزين
 استخدام احلكمة من  . وال بد  هاي: جيب تفادي هدر الطاقة واألغذية واملحتويلها إىل مساداألغذية و  الفاقد من

ما أمكن ذلك، حتويل األغذية إىل مساد  . وينبغي تشجيعختزينهاحتضريها و على الدوام يف التعامل مع األغذية و 
 روابط مع تدخالت إنسانية أخرى )مثل الزراعة وغريها(.إرساء  حتريوينبغي الطعام.  فضالتبدال  عن رمي 

 عن أماكن حتضري األغذية وختزينها ةمنفصلأن تكون ص من النفاايت التخل   ينبغي لعملية 4:إدارة النفاايت، 
أن أن تكون حاوايت النفاايت مغلقة/مغطاة و جيب ألماكن املخصصة للنفاايت و نظافة اوجيب احملافظة على 

 جيري إفراغها بصورة منتظمة من قبل موظفني خمصصني لذلك وجمهزين بشكل جيد.

 إجراءات وطرق التنظيف

  مةخملفات األطعوعية والسكاكني من أجل إزالة مثل ألواح التقطيع واأل األواينالغسل والتعقيم: ينبغي فرك ،
ماء دافئ حيتوي على بغمرها يف وشطفها ابملاء ومن مث تعقيمها  وغسلها بعناية ابملاء الدافئ والصابون

اخلاصة به. ومن شأن التنظيف الفعال أن يزيل معظم البكترياي سب التعليمات حبستخدم م  ي ئم كيمامعق  
 على األسطح. املوجودةاخلطرة 

 وتتمثل أفضل طريقة يف تركها تف بشكل طبيعي استعماهلا.  واين قبل إعادةالتجفيف: جيب تفيف األ
 ستخدام قطعة قماش نظيفة.اب أيض ا تفيفها مع إمكانية، يف اهلواء

 :معينة أماكنابلنسبة إىل همة مما يلي اعتبارات  يفترد و 

 يدين.غسل الل مرافقو  ودورات للمياه للمالبس تاناز : جمهزة خبأماكن وصول العمال/األماكن الشخصية 
 ا استالم املخزون أماكن  ودرجة احلرارة فيها مناسبة وخالية من اآلفات.: نظيفة ومنظمة تنظيم ا جيد 
 مكان ختزين جيد التربيد ودرجة احلرارة فيها أقل من فيها و : حممية من الرطوبة واآلفات ختزين األغذية أماكن

)انظر الرابط أدانه املخاطر احملتملة األخرى ية و ئايختزين املواد الكيم أماكن درجات مئوية ومنفصلة عن 5
 .التفاصيل(املزيد من على و  قائمة مرجعية إضافية لالطالع على

                                                           
 .رسوم بيانية بشأن الفاقد واملهدر من األغذية 4

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/414196/
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/414196/
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 األغذية وتنظيف األواين واملعدات مناولة لعاملني يفل ن خمصصةيديالغسل ل مرافق: أماكن التنظيف والتعقيم 
 .هاتعقيمو 

  األويل للمواد اخلام واألغذية وإعدادها وبني الغذاء  تفصل بشكل كاف بني اإلعداد: األغذية حتضريأماكن
 املطبوخ.

 مثل األغذية النيئة احملتملة لتلوث اسببات موخالية من  ومنظمة تنظيم ا حسن ا: نظيفة الوجبات تعبئة أماكن
لى النامجة عن وجبة/حصة واحدة بغية املساعدة ع العبوات ينبغي تقييم نفاايتو أو اآلفات.  دخيلةواملواد ال

 ختطيط إدارة النفاايت.
 تكون درجة احلرارة فيها مناسبة.: حتضري التوزيع/التوصيل أماكن 
 غسل اليدين. وينبغي اختاذ إجراءات مناسبة من أجل ل مبرافقو  بدورات للمياهزة : جمه  الطعام تناول أماكن

األكثر ضعف ا مثل الرضع الفئات أن تتمتع ينبغي و  ؛اجلنسانيةعايري امل احرتام ضمني اتصميم األماكن مب
 تناول والدخول اآلمن إىل أماكنوكبار السن ابألولوية عند التوزيع  ذوي اإلعاقةاألشخاص واألطفال و 

 الطعام.
 هايمن املزيد من التدهور، وتنب هدر الطاقة واألغذية وامل وصوهناالبيئة الطبيعية  محاية. 

 5إدارة املوظفني: اعتبارات النظافة الشخصية

ما يتعلق  يف انيةعايري اجلنساملم املوظفني يف جمموعات أو فرق من أجل خفض التفاعل بني اجملموعات )مع مراعاة تنظي
م هلإطالع املوظفني بصورة دائمة على اللوائح الصحية وينبغي  وال بد منابلعمل جنب ا إىل جنب أو ابهليكل اإلشرايف(. 

 االلتزام هبا.
  تنيوالطريقة املناسب وتريةاللموظفني بشأن املتطلبات )ل إعطاء تعليماتالنظافة الشخصية: بشأن تدريب 

وغري  العلكةالسلوكيات )بروتوكوالت السعال والعطس املناسبة وعدم مضغ و ؛ اليدين وغري ذلك(غسل ل
 ص منها )الكمامات والقفازات وغريها(.استخدام معدات احلماية الشخصية والتخل  و ذلك(؛ 

  لموظفني بشأن مسؤوليتهم عن احملافظة ل إعطاء تعليمات: تغذيةألغذية والل الصحية نظافةالتدريب بشأن و
سالمتها  حفاظ ا على األغذية ناولةوبشأن الطريقة الصحيحة مل ميزاهتا الغذائية،و على سالمة األغذية 

 يف أماكن حتضري األغذية.من عدد املوظفني  احلد  و وصحتها. 
  الطعام،  تناول ال سيما الذين يعملون منهم يف التوزيع واإلشراف على أماكنينبغي أن يتلقى مجيع املوظفني، و

 نياجلنسياالعتداء االستغالل و منع اجلنس وغري ذلك( و مقابل  الغذاء مثلتدريب ا بشأن مسائل مثل احلماية )
 .واحلماية منهما

                                                           
 (96)تعزيز النظافة، الصفحة  https://spherestandards.org/handbook/editions/ انظر أيض ا: 5

http://www.fscluster.org/
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 ىل املوظفني: املرض يف مكان العملإابلنسبة 

  من يشعر مبرض أو تبدو عليه أعراض أمراض معدية  كلإىل العمل   يذهب أالاحلرص على 
 .العاملني (، هبدف منع نقل العدوى إىل الزمالء من19-)مثل كوفيد

  تدابري الوقاية املناسبة من أجل منع انتشار بو  19-ن على دراية أبعراض كوفيدو ينبغي أن يكون املوظفو
 العدوى.

  مكان يف ختصيص ده يف موقع العمل، ينبغي التفكري يف حال ظهرت أعراض على أحد املوظفني أثناء وجو و
. وينبغي الالزمة حىت اختاذ اإلجراءات فيه منفصل وآمن من أجل عزل الفرد صاحب األعراض بصورة مؤقتة

الطبيني، أو إبالغ املشرف عليهم الذي ميكن بدوره  االختصاصيني مع أن يتواصلواعلى من يشعرون مبرض 
 اءات.تقدمي الدعم واختاذ اإلجر 

  ن على دراية بتوقعات واتفاقات التعويض املتعلقة ابملرض.و ينبغي أن يكون املوظفو 
  لكرتوين(.إلوضع إجراء يتيح للموظفني اإلبالغ عن املرض عن طريق اهلاتف )أو الربيد ايف جيدر التفكري و 
  تعويض عنهمالو ينبغي وضع خطة عمل من أجل إدارة اإلبالغ عن املرض واستبعاد العاملني املرضى و. 
  كمامات وقفازات وأن   هاو وطه ينبغي ضمان أن يرتدي مجيع العاملني والذين يعملون يف حتضري الوجباتو

 حيرتموا بصورة عامة مجيع التدابري املتخذة من قبل املنظمة من أجل منع نقل األمراض.
  ة مع املوظفني.ينبغي جعل تعزيز السالمة والصحة جزء ا من عملية التوظيف واملناقشات الدوريو 
 COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses: interim guidanceاملرجع: 

 عمليات التوزيع: إدارة احلشود وطوابري االنتظار

 تعليمات ومعلومات
 حمددة أماكن االنتظار من أجل الدخول، الطعام، مبا يف ذلك  تناول ينبغي أن تكون أماكن توزيع األغذية وأماكن

لصقات صور ا واضحة من أجل الفتات ذات صلة. وينبغي أن تتضمن الالفتات واملبشكل واضح بعبارات و 
 األميني.السكان 

  سري احلشود يف اتاه واحملافظة على  ،لمستفيدينلروج اخلدخول و النقاط ووضع إشارات واضحة للداللة على
 اكن استالم األغذية.تكون املداخل واملخارج بعيدة عن أمواحد. وينبغي أن 

  ذوي اإلعاقةاألشخاص و ع واألطفال الرض  كاألولوية إىل الفئات الضعيفة ) منحينبغي أن تضمن إدارة احلشود و 
 عند االصطفاف والتوزيع. انيةعايري اجلنساملوكبار السن( واحرتام 

http://www.fscluster.org/
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 نفاايتالنظافة الشخصية وإدارة ال
  عند مدخل وخمرج مجيع  واملاء الدافئ واملناديل وحاوايت القمامةابلصابون غسل اليدين جمهزة ل مرافق وضعينبغي

بعيد ا عن أماكن  مناسبةبصورة غسل اليدين  مرافقن م الناتجتصريف املاء الطعام العامة. وينبغي تناول أماكن 
 الطعام. تناول توزيعها وأماكنحتضري األغذية و 

  مبا يف ذلك الفتات بشأن الطريقة الصحيحة ات مناسبةالفت واسطةبمرافق غسل اليدين توجيه املستفيدين إىل و ،
 وغريها(. سديالشخصية األخرى )مثل السعال والعطس والتباعد اجل نظافةلغسل اليدين وتدابري ال

  يف  الوجبات املطبوخةن تقدمي مينتج ينبغي أن توفر املرافق حاوايت مناسبة من أجل نفاايت الطعام. وميكن أن و
لتخلص من النفاايت وإعادة استخدام املواد مىت ل العوامل البيئيةيف ينبغي التفكري و لنفاايت. ا مزيد ا منأطباق 

 وينبغي احلد من استخدام البالستيك.أمكن ذلك. 

 تقدمي الوجبات
 طوابري واحلفاظ على انسياب  ،يف أماكن التوزيع الواحدة عن األخرى وجود نقاط دخول وخروج منفصلة ضمان

عن مكان استالم األغذية  ملستفيدين بعيدة  اب اخلاصة خارجاملداخل و املاه واحد. وينبغي أن تكون ابتاملستفيدين 
 يف املرفق.

  ،من أجل تقدمي الطعام هبدف احملافظة على انسياباستخدام عدة أماكن جيوز النظر يف رهن ا حبجم مكان التوزيع 
 .ناملستفيديلطابور  مستقر

  تتوفر حاوايت حافظة يف أماكن تقدمي الطعام كي رارة املكان، ينبغي أن يف حال كان من الضروري ضبط حو
صواين ال يتيح حتميلبسيط  رفوفنظام  معينبغي البحث عن حاوايت عازلة و توضع فيها األغذية قبل توزيعها. 

 أو األطباق.
  روج.الطعام واخلتناول لالصطفاف والدخول و ألماكن املخصصة ا ة للداللة علىواضحووضع إشارات 
 املستفيدين على املغادرة فور االنتهاء من استالم الوجبات وتناوهلا وتشجيع. 
  توفر احلماية، وتتضمن ما يلي:مالئمة ثقافي ا أو توفري أماكن خمصصة للمستفيدين تتسم بشروط حمددة أو و 

 ؛أماكن تفصل بني اجلنسني 
  ؛طفال أو رعايتهمأماكن من أجل إرضاع األو 
  ؛فقبدون مرا نيالقاصر و 
  ؛كبار السنو 
  ؛ذوي اإلعاقةاألشخاص و 
  (19-كوفيدبيف حال اإلصابة انظر اإلطار أدانه األشخاص املرضى )و. 
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 واألمراض املعدية 19-املستفيدين: مكافحة كوفيدابلنسبة إىل 

 الفحص واملتابعة

   (.اءعند االقتضموظفي الصحة العامة )د احلرارة من قبل توفري أماكن من أجل الفحص الصحي وتفق 
  درجة مئوية( إىل مكان حممي من أجل  37.5 <املصابني ابحلمى )درجة حرارهتم توجيه األفراد وجوب و

ما زال هلم احلق  أو موظفي الصحة. وينبغي إبالغ هؤالء املستفيدين أبنه احمللية من قبل احلكومةمتابعتهم 
 ابستالم احلصص بصرف النظر عن نتائج الفحص الطيب.

 الرقابة
 وملصقات التوعية غسل اليدين لمرافق نشر و ؛ رقابة كافية، على سبيل املثال عند املدخلود تدابري ضمان وج

 املعلومات. لتعميم
  االنتظار بغية احلد من نقل  طوابرييف  األشخاصبني  االتباعد املوصى هب مسافة من أجل احرتاماختاذ تدابري و

 وتزويده بكمامة.ه على أحدهم، ينبغي عزل أعراضالعدوى. ويف حال ظهرت 
  جهات طارئة الحوادث لل)فقدان الوعي( ووضع خطط  الصحية احلوادث/اختاذ تدابري يف حالة الطوارئو(

 صالت مع موظفي الصحة أو غري ذلك(. إرساءاالتصال الرئيسية أو 
 التشغيليالتخطيط 

  تنب التجمعات العامة. مىت أمكن، من أجل يف منازهلا  19-كوفيدبينبغي تسليم األغذية لألسر املصابة
أثناء  سديحيافظ على التباعد اجلأن األغذية و  مناولةعند وجيب أن يستخدم موظف التوصيل معقم اليدين 

 التوصيل.
  سري ستالم األغذية ونقطة خروج من أجل توجيهالفحص ونقطة  استقبال وحتديد نقطةإنشاء نقطة و 

 .واحد إىل مرتين رتال تقل عن م مستفيد وآخروترك مسافة بني احلشود 

 التغذيةاعتبارات حتضري األغذية و 
بشكل صحي.  ألداء الطبيعي لوظائف اجلسم والنمو والتطورلاألساسية لإلنسان، وهو ضروري  من االحتياجاتالغذاء  عد  ي  

يعزز توفري ي أن ضرورية إىل عدد من املشاكل الصحية. وينبغايت الاملغذ   الكمية الكافية من وميكن أن يؤدي االفتقار إىل
غذائية اللياف األو  دهونالو  اتربوتينالكربوهيدرات و ال، يتسم ابحتوائه على منطًا غذائًيا متوازانً  الوجبات املطبوخة

 عادن ابلنسب الصحيحة.املفيتامينات و الو 
  الوقت واملوارد. عدم هدرو  الطهو الصحي لألغذيةتعزيز يف لوجبات ل يسهم التخطيطاخلطة: ميكن أن 
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 طهوهاودورات  6وضع دراسة وخطة من أجل إمدادات الغذاء بغية ضمان سالمة األغذيةمداد: اإل. 
  هذا اخليار األفضل يف  عد  وي   -األغذية املنتجة حملي ا يف املقام األول يف التفكري دائم ا املنتجات احمللية: تفضيل

 من السياقات ويعود بنتائج إجيابية عديدة. كثريال
 إذا كانوا الجئني. م هلم الوجبات، ال سيماقد  لدى السكان الذين ت   والطهت: مراعاة عادات الثقافة والعادا 
 اليت حتتوي عة واألغذية املصن   ية )مثل الصلصات(ئايالصحة: احلد من استخدام امللح والسكر واإلضافات الكيم

 .عالٍ  برتكيزٍ  مواد حافظة على
  :يثعالية التلو ال، واحلد من استخدام البالستيك وغريه من املواد ذلك حيثما أمكنتفضيل إعادة التدوير النفاايت ،

 .مىت أمكن ذلكوحتويل النفاايت العضوية إىل مساد 
 :حتضري األغذية./وعمل األطفال يف طهب الستعانةوعدم ا انيةعايري اجلنساملاحلرص على احرتام  اليد العاملة 

 ها وختزينهاو منة وطهالرقابة على عمليات حتضري األغذية اآل

املستندة إىل مبادئ  ابستخدام نظم إدارة السالمة الغذائية ية واملادية(ئاياملكروبيولوجية والكيمينبغي ضبط املخاطر الغذائية )
وفق ا للمنتجات الغذائية اليت جيري حتضريها والعمليات املستخدمة، جيب حتديد حتليل املخاطر ونقاط املراقبة احلرجة. و 

ت األغذية أو يف حال تغري  وتنفيذ تدابري الرقابة املناسبة والفعالة ورصدها. وعلى حنو دوري، ساسية األ اتالعملي خطوات
تدابري الرقابة  تسجيلسب مقتضى احلال، ينبغي حببغية ضمان استمرار فعاليتها. و العملية، ينبغي استعراض تدابري الرقابة 

 ع.غراض التوثيق والتتب  واردة واالحتفاظ هبا ألعلى العمليات واملواد ال
 همة يف إطار الرقابة على العمليات:مما يلي اعتبارات  يفترد و 

  ة مد  مراعاة طبيعة األغذية و . وينبغي هتاودرجة حرار  والتخزين تجهيزوالتربيد وال والطهعمليات  توقيتالرقابة على
 ختزينها وطريقة حتضريها.

   األغذية  مناويلومن املؤذية إىل األغذية من أغذية أخرى  األمراضمسببات  أن تنتقلميكن : ثانتقال التلو ب تن
رة وأن تكون األسطح نيئة عن األغذية احملض  واألسطح املالمسة لألغذية والبيئة احمليطة. وينبغي فصل األغذية ال

 رة.مع األغذية النيئة أم احملض  أواألواين نظيفة وخمصصة لالستخدام سواء والقفازات 
   ية )مثل ئايأو كيم دخيلةمواد  الناجم عنينبغي ضبط تلوث األغذية احملتمل ي: ئاياملادي والكيم ب التلوثتن

 نة.ية(. وينبغي تغطية األغذية املخز  ئايالضارة واملواد الكيم دخنةاملعادن واألخشاب واألالزجاج و 
 فحص ادر ذات مسعة جيدة وأن ت  اخلام واملكوانت من مصواد د املينبغي أن تور  ملواد الواردة: اخلاصة ابشروط ال

 قبل استخدامها. وينبغي استخدام مكوانت سليمة ومناسبة فقط.

                                                           
 ع مصادر األغذية ومكوانهتا.زي وابئعي األغذية القادرين على تتب  تماد على جمه  هم االعمن امل 6

http://www.fscluster.org/
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 إطالق ميكن النظر يف و التخزين؛ و  وعند التحضري والطه: والعمليات ن يف مجيع املراحلاالطاقة والوقود اآلمن
 .(SAFE)بشأن الوصول إىل الوقود والطاقة مبادرات بناء القدرات/التدريب 

 شادات اخلمسة الرئيسية من منظمة الصحة العاملية من أجل برانمج أغذية أكثر أمًنااإلر 
أثناء عملية التحضري. غسل ويف أغلب األحيان  األغذية: غسل اليدين قبل حتضري احملافظة على النظافة -1

شرات يف حتضري األغذية ومحاية أماكن التحضري واألغذية من احلوتعقيم األسطح واملعدات املستخدمة 
 واآلفات واحليواانت األخرى.

أغذية حبرية منفصال  عن حلوم ودجاج و كل ما هو ينء من   بقىية: ينبغي أن و طهاألغذية النيئة وامل بني فصللا -2
ينبغي ختزين األغذية و وألواح التقطيع(. سكاكني الر ابستخدام معدات خمصصة )ض  وأن حي   ،األغذية األخرى

 .تالمسهامن أجل تنب  رةاحملض  حاوايت األغذية عن  النيئة يف حاوايت منفصلة
ض واألغذية البحرية بشكل اللحوم والدجاج والبي وجيب طه وعلى وجه اخلصوص،األغذية جيد ا:  وطه -3

 بصورة جيدة. املربدةاليخنة وإعادة تسخني األغذية وينبغي غلي احلساء و جيد. 
وعدم ترك يف برادات  سريعة التلفو ة و ألغذية املطهوضع مجيع ااألغذية يف درجة حرارة آمنة: اإلسراع ب حفظ -4

وعدم  ،ة ساخنةو درجة حرارة الغرفة ملدة تزيد عن ساعتني. وينبغي تقدمي األغذية املطهيف ة و األغذية املطه
 دة بدرجة حرارة الغرفة.تذويب األغذية اجملم  

طازجة اجلتها. ينبغي انتقاء األغذية الإن مل تكن املياه آمنة، جيب معاآلمنة:  اخلام استخدام املياه واملواد -5
وعدم والفواكه  رواتغسل اخلضجيب و بصورة آمنة )مثل احلليب املبسرت(. السليمة واليت جرت معاجلتها و 

 استخدام األغذية بعد انقضاء مدة صالحيتها.

 حيافظ على املغذايت و  من أجل طهنصائح 

 جأن يسبب فقدان الفيتامينات، ال سيما فيتامني  وهواء قبل الطهإىل قطع صغرية وتعريضها لل ضرواتتقطيع اخلمن شأن 
القطع  وطهومن النصائح العملية . التغذويةوميكن أن يؤدي التحضري الصحيح إىل زايدة اخلصائص املركب.  بوفيتامني 

 .املغذايت فيهافقط، بغية احلفاظ على نضجها  لغايةو الكبرية فور تقطيعها 
ية العناصر املغذ   فقدال ت  كي ابلكامل و  ميتصهاكي   كافية  هايبكمية مه و وطه هايكمية ممكنة من امل  أبقل ينبغي غسل األرز  
مرات قبل  4إىل  2من  ومن أجل إزالة الرواسب ومنع التكتل، ينبغي شطف األرز  . الذي يتم طرحه مع السائل الزائد

 .والطه
ستخدم جيب أن يلقلي إىل تشكل مواد سامة معينة يف الزيت. ال قد يؤدي التسخني املتكرر للزيت والشحوم املستخدمة يف ا

 وزيت الزيتون(. بذور اللفت)مثل زيت مة نصح ابستخدام الزيوت النباتية املدع  . وي  الزيت نفسه من أجل إعادة قلي األغذية
 غذايتامل فقدانإىل  وء الطهأثنا هايلمل األغذية : تؤدي مالمسةخيار ا صحي ا أكثر من غليها ابلبخار ضرواتاخل طهو عد  ي  

 ضرواتاخل وأقل. وعند طه هاييستهلك كمية م طهو ابلبخار. كما أن الياهزول بذوابهنا يف املتإذ ، هايالقابلة لالحنالل يف امل
 .جل متزيق األوراق بدال  من تقطيعها ابلسكني من أجل احلفاظ على حمتواها من فيتامني يفض  الورقية، 

http://www.fscluster.org/
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 ستخدام اآلمن للمياهاالحتضري األغذية: 

   كمكو ن معاجلتها أو   وأمناولة األغذية عند ) لشربل املياه الصاحلةستخدم يف حتضري األغذية إال ينبغي أال ي
 إجراءات الغلي والتعقيم.عن طريق  ياه اآلمنة(. وميكن ضمان اإلمداد ابملومكوانت الطه من

  مستها األغذية )على سبيل املثال يف إطفاء احلرائق بشرط عدم مالميكن استخدام املياه غري الصاحلة للشرب و
وينبغي أن يكون للمياه غري الصاحلة  ال تلوث فيها األغذية(.أو إنتاج البخار أو التربيد أو أغراض أخرى 

د بصورة واضحة بغية تنب اخللط د  كي ال تلوث مصادر املياه الصاحلة للشرب وأن حت  للشرب نظام منفصل  
 بينها.

 :Environmental health in emergencies and disasters: a practical guide (WHO, 2002) Chapter 7من املعلومات، انظر: للمزيد 

 Water supply 

  

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/em2002chap7.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/em2002chap7.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/em2002chap7.pdf
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 املالحق

 اتوالربوتين الدهونو الكربوهيدرات مصادر  -امللحق األول 
 اتمصادر الربوتين ونهالدمصادر  مصادر الكربوهيدرات

 احلبوب

 الذرة، جبميع أنواعها 
 الذرة الرفيعة 
 الدخن 
   األرز 
 القمح، جبميع أنواعه 

 الدرانت

 الكسافا 
  أنواعهاالبطاطا، جبميع 
 اليام 
 القلقاس 

 البقول

 الفاصولياء 
 العدس 
 البازالء 

 ريةاألغذية السك

 السكر 
 العسل 
 الفواكه 

 املنتجات النباتية

  الزيوت )الصواي والنخيل وعباد
 الشمس والفستق والزيتون(

  اجلوزايت )اجلوز والفستق
 وغريها(والسمسم 

 األفوكادو 

 املنتجات احليوانية

 الزبدة 
 احلليب 
 البيض 
  الغنم، الضأنحلم 
 حلم البقر 
 مسك السلمون 
 مسك السردين 

 اللحوم، جبميع أنواعها
 األمساك، جبميع أنواعها

 الفستق
 الصواي
 العدس(، )الفاصولياء، البازالء البقول

 احلشرات
 القوارض

 البيض
لنب ال، اجلنب، األلبان )احلليبمنتجات 

 الرائب(
 الدواجن

 الطيور الربية

 واملعادن اتالفيتامينمصادر  -امللحق الثاين 
 مصادر املعادن اتمصادر الفيتامين

 فيتامني أ

والفواكه  واتخلضر ا -
 واحلمراء: البااباي واملانغ

واجلزر واليقطني واجلوافة 
 والكوسا وغريها.

 فيتامني ب

 احلبوببذور القمح،  -
 ةالكامل

 البقول -
 الفطر -
 فةاجملف   واتاخلضر  -

 احلديد

 البقول -
 األوراق اخلضراء -
 نبااتت البذور الزيتية -
 فةالفواكه اجملف   -
 حلم الكبد -

 الزنك

 البقول -
 بوب الكاملةاحل -
 حلم الكبد -
 اللحوم -

http://www.fscluster.org/
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البقول والنبااتت ذات  -
األوراق اخلضراء: السبانخ 
والسلطات والربوكويل 

 األفوكادو والعدس.و 
الزبدة والبيض واحلليب  -

 كامل الدسم
 حلم الكبد -
 زيت السمك -
 البطاطا احللوة -

 فيتامني ج

 ضرواتاألعشاب واخل -
 ذات األوراق اخلضراء

 الفواكه احلمراء -

 فيتامني هـ

 الزيوت النباتية -
 نبااتت البذور الزيتية -
 اخلضراء ضرواتاخل -
 الزبدة -
 الغنية ابلزيوتاألمساك  -
 البيض -

 اخلضراء واتاخلضر  -
 البطاطا -
اق النبااتت ذات األور  -

 اخلضراء
 حلم الكبد -
 منتجات األلبان -
 البيض -
 اللحوم -
 األمساك -

 فيتامني د

 زيت السمك -
األمساك الغنية ابلزيوت  -

 )مسك التوان والسردين(
 البيض -
 الطحال -
 منتجات األلبان -

 اللحوم -

 الكالسيوم

لبان )ابستثناء منتجات األ -
 الزبدة(

النبااتت ذات األوراق  -
 اخلضراء

 البقول -
 الدرانت -
 الفواكه  -
 الفواكه )احلمضيات( -
 األمساك -

 املغنيزيوم

 نبااتت البذور الزيتية -
 البقول -
 احلبوب الكاملة -
 الشوكوال -

 البواتسيوم

 نبااتت البذور الزيتية -
 البقول -
 فةالفواكه اجملف   -
 املوز -
 البطاطا -

 األجبان -

 اليود

 األغذية البحرية -
 ابليود املعاجلامللح  -

 النحاس

 نبااتت البذور الزيتية -
 البقول -
 األوراق اخلضراء -
 احلبوب الكاملة -

 املغذايتوخماطر فقدان  بوخةمنافع األغذية املط -لث امللحق الثا
 وأثناء الطه املغذايتفقدان  األغذية ومنافع طه

 ، إال أناملغذايتيسبب فقدان بعض  ولى الرغم من أن الطهع
عناصر ال ميكن ألجسامنا أخرى إىل  مغذايتإبمكانه حتويل 
يقتل البكرتاي الضارة  وكما أن الطه.  ودون طهباالستفادة منها 

 .ل استساغتهاويسه   لألغذيةاملرغوبني ويعطي القوام والنكهة 

  ها، و لهضم عند طهالنشوية أكثر قابلية لتصبح األغذية
ن حيس   والذرة والفول والعدس. كما أن الطهمثل البطاطا و 

مثل البقوليات يف  ةاملوجود اتالتغذوية للربوتينالقيمة 
الفاصولياء الليمية والعدس واحلم ص. ومن فول الصواي و 

بدرجة  ورات أثناء الطهوالكربوهيد اتالربوتين ال تفقد بصورة عامة،
 .كبرية

  أو تزيد قد تنخفض كمية الدهون املوجودة يف األغذية
ض الشوي كمية . وبصورة عامة، خيف  وقة الطهتبع ا لطري
. وكلما كانت القطعة يزيدها القلين يف حني أ الدهون

 زادت كمية الدهون اليت متتصها.، املقلية أصغر حجم ا
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قد متنع هضم يفتت مواد ا أن األغذية شأن تسخني هذه 
 إن مل تسخن. ناتالربوتي

   األغذية  تنطويعندما هم ا ال سيما ماجليد  والطه عد  وي
، . وعلى وجه اخلصوصاتللربوتين ةدر الرئيسيااملص على

والفاصولياء البيضاء احلمراء الفاصولياء  جيب غلي
والفول والفاصولياء اخلضراء والعدس وفول  الصغرية،

دقيقة قبل استهالكها بغية القضاء على  30ملدة  الصواي
 صورة طبيعية.مسوم موجودة فيها ب

  كائنات احلية الدقيقة المفعول  والطه يثبطأن ميكن و
 الضارة.

  على والطهو ابلبخار السلق األويل وميكن أن حيافظ
 .املغذايت

  هسبب وفقدان للفيتامني أثناء الطه أكرب يكونعادة ما و 
 ذلك وغري 1بوبصفة أقل، فيتامني  ،فيتامني ج إتالف

 .هاينحلة يف املمن الفيتامينات امل
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 املراجع
ieneCodex general principles of food hyg 

 مدونة املمارسات الصحية للحوم هليئة الدستور الغذائي
rol viruses in foodcontGuidelines for the application of general principles of food hygiene to  

 Review of cooking systems for humanitarian settings 

  ety: Guidance for food businesses19 and food saf-COVID 

 FAO and PAHO/WHO food handlers’ instruction manual 

 Protection guidance manual (WFP) 

(FAO) nsuatioFood safety guidance in emergency sit 

 safety control systems ood19 and food safety: Guidance for national f-COVID 

 19 on the food and nutrition of school children-Mitigating the effects of COVID 

FOOD LOSS AND WASTE DATABASE 

UN Environment -Factsheet -Waste management  -COVID19 

ten interventions to scale impact Reducing food loss and waste: 

ynergFuel & E -SAFE  

  SAFE Handbook 

CHS, Protection and In particular FSN standards & WASH -SPHERE STANDARDS  

FSC Programme Quality WG webpage 

 

اجملموعة العاملية تود . و ودة الربامجفريق العمل املعين جبابلنيابة عن  مصغ رهذا الدليل اإلرشادي فريق عمل  قام إبعداد
اجلهات ، وبصفة خاصة ودة الربامجاملعين جب فريق العملمجيع شركاء إىل ابلشكر  أن تتوجه املعنية ابألمن الغذائي

 ،ومنظمة األغذية والزراعة ،العمل على مكافحة اجلوع ةبادر م منذ املراحل األولية، ال سيما اوموارده اوقته تسكر    اليت
تنمية كية لليكالة األمر لو وا ،األمن الغذائي يف لبنان قطاعوفريق  ،اجلمعيات اخلريية املسيحية األرثوذكسية الدوليةو 

 وبرانمج األغذية العاملي. ،املطبخ املركزي العامليو  ،وبرانمج األغذية العاملي يف ميامنار ،الدولية
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http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXP_001e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B58-2005%252FCXP_058a.pdf
file:///C:/Users/lisa.ratcliffe/AppData/Local/Temp/CXG_079e.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-05-19-mei-review-of-cooking-systems-vianello.pdf
http://www.fao.org/3/ca8660en/CA8660EN.pdf
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/82035acd-32e6-4d95-987b-86dafc9f7297/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000013164/download/
http://www.fao.org/docs/eims/upload/215251/emergency.pdf
https://wfp-my.sharepoint.com/personal/lisa_ratcliffe_wfp_org/Documents/COVID%20guidance/COVID-19%20and%20food%20safety:%20Guidance%20for%20competent%20authorities%20responsible%20for%20national%20food%20safety%20control%20systems
http://www.fao.org/3/ca8434en/ca8434en.pdf
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/ar
https://www.unenvironment.org/resources/factsheet/covid-19-waste-management-factsheets
https://www.wri.org/publication/reducing-food-loss-and-waste-ten-interventions-scale-impact
https://www.safefuelandenergy.org/index.cfm
https://www.safefuelandenergy.org/index.cfm
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp252989.pdf
https://spherestandards.org/ar/handbook/editions/
https://fscluster.org/programme-quality-working-group/pqwg

