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  ) ۷(ارزيابي سوانح 

مهراب شريفي سده، مدرس امداد ونجات مؤسسه آموزش عالي 

 احمر جمعيت هالل

Email:Mehrabsharifi@gmail.com 

  مقدمه

فراهم آوردن بهداشت آوارگان و بازماندگان نيازمند 

هاي آنان در  ارزيابي سريع، دقيق و مستمر نياز

خدمات . هاي گوناگون سالمت و بهداشت است بخش

بهداشتي که بازماندگان به آنها نياز دارند گسترده و 

اولويت بندي اين نيازها براي برآورده . متعدد است

  .ساختن اهميتي فراوان دارد

براي بازماندگان [اولويت خدمات بهداشت محيط "

  :شامل] سوانح

 تأمين آب آشاميدني سالم و كافي �

 فراهم كردن تسهيالت بهداشتي  �

رعايت معيارهاي بهداشتي در زمينة كنترل مواد  �

 غذايي

ادامة مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل  و اجرا �

 )۱" (بيماري

ه ميزان بر اين مبنا تأمين آب و غذاي سالم و ب

مناسب، از اقدامات بهداشتي داراي اهميت و فوريت 

به موضوع آب در . براي مديران امدادي است

نوشتارهاي پيشين پرداختيم، اکنون مناسب است که به 

موضوع غذا در عمليات امداد و اهميت آن در حوزة 

  .بهداشت و سالمت بپردازيم

بهداشت سوانح در بر گيرندة حيطة وسيعي از 

طور كلي شامل اقدامات  ها و اقدامات است و به تفعالي

و اتخاذ تدابيري است كه منجر به حفظ سالمتي و 

هاي موجود  پيشگيري از وقوع بيماري، كنترل بيماري

در جامعه، تأمين آب و غذاي سالم و پيشگيري از 

بنابراين تأمين آب و غذاي سالم . شود  سوءتغذيه مي

شود،   محسوب مي يك فعاليت اساسي در بخش امداد

زيرا تأمين غذا عالوه بر اينکه به يک نياز حياتي پاسخ 

دهد نقشي اساسي در تأمين بهداشت و سالمت  مي

  .کند بازماندگان ايفا مي

بنابراين وضعيت بهداشتي آوارگان يا پناهندگان "

طور آشکاري تحت تأثير آب، غذا، بهداشت و  به

هاي بهداشتي و  نظافت، پوشاک، سرپناه و مراقبت

آنچه مسلم است آن است .قرار دارد) سالمت(درماني 

که سالمت آوارگان يک موضوع جداگانه و يا فقط 

لکه داراي ارائه خدمات بهداشتي و درماني نيست، ب

هاي گوناگوني است که به نوع و شيوة زندگي و  مؤلفه

بنابراين براي تأمين بهداشت . گردد معيشت افراد باز مي

ديدگان ناشي از سوانح توجه به اين  آوارگان وآسيب

با بهداشت و سالمت  مرتبطهاي  مجموعه از نياز

 )٢." (اهميتي ويژه دارد

مراتب نيازها و همانطور که بيان گرديد، در سلسله 

خدمات بهداشتي و درماني براي قربانيان سوانح، تأمين 

  .آب و غذاي سالم وكافي ضرورتي حياتي و پايه است
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بهترين وسيلة حمايت از تندرستي جمعيت "

، تأمين سرپناه ]وضعيت اضطراري[دستخوش اورژانس 

هاي اولية بهداشتي  كافي، آب، فاضالب، غذا و مراقبت

ر اساسي در حفاظت از سالمت اين ابزا. باشد  مي

اي سيستماتيك در كنترل  ها داشتن شيوه جمعيت

  )۳."(هاي واگيردار است بيماري

هاي  که بازماندگان در کمپ صورتيهمچنين در 

اسکان اضطراري اقامت گزيده باشند، مشکالت 

هاي اصلي  بهداشتي آنان و مسئله غذا همواره از دغدغه

  .شود تلقي ميو متوليان بهداشت  مديران

هاي هماهنگي بهداشتي براي  هاي برنامه اولويت"

 :هاي اضطراري گاه سکونت

  حفاظت در برابر مخاطرات طبيعي و انساني   �

 هاي سرشماري و ثبت نام سيستم �

 آب تميز به مقدار کافي و معقوالنه �

با ترکيب و مواد ] آوارگان[غذاهاي مورد پذيرش  �

 مغذي توصيه شده

هاي  نان يافتن از اينکه گروهدر جايي که اطمي �

پذير دسترسي به جيرة غذايي دارند، مشکل  آسيب

 .هاي تغذيه مکمل ايجاد گردد است، بايستي برنامه

 سرپناه مناسب �

هاي بهداشتي و نظافتي متناسب با فرهنگ و  سيستم �

ها، کلر و  ها و سطل همچون توالت(کارکرد خوب 

 )صابون

ي بهداشت رواني برا(ها  رديابي و پيگيري خانواده �

 )اساسي است

هاي حياتي  رساني و هماهنگي با ديگر بخش اطالع �

از قبيل غذا، حمل ونقل، ارتباطات و اسکان، ارزيابي و 

 ارزشيابي را زير نظر داشتن براي برانگيختن حل مشکل

 )٤"(خدمات بهداشتي و پزشکي �

بنابراين اگر تأمين غذاي مناسب و فراهم كردن 

امنيت غذايي براي بازماندگان سوانح را اقدامي در 

راستاي استمرار حيات و ارتقاي سالمت آنان بدانيم، 

ترين اقداماتي  اي آنان از مهم هاي تغذيه ارزيابي نياز

. است كه تيم ارزيابي بايستي به انجام آن اهتمام ورزند

هاي ارزيابي وجود يک  ت که در تيمالزم به ذکر اس

  .متخصص تغذيه ضروري است

اگرچه تأمين غذا براي قربانيان سوانح همواره حائز 

اهميت وتوجه جدي مديران امدادي است، اما در 

مواردي اين اهميت دو چندان و به اولويتي اصلي بدل 

هاي جدي  كه امنيت غذايي مردم با چالشگردد   مي

. هاي جدي است رو و وضع تغذيه گرفتار ريسك روبه

هاي اقليمي،  در شرايط گوناگوني ممکن است چالش

سياسي، اجتماعي و اقتصادي سبب بروز مشکالت 

گيري از بعضي از  با بهره. اي براي مردم شود تغذيه

  .توان اين شرايط را شناخت ها مي شاخص

 :اي تغذيه) خطرپذيري(هاي ريسک  شاخص" 

  شايعات وخبر قحطي و سوءتغذيه �

 )طغيان آب(خشکسالي و سيل  �

آفات بزرگ که بر محصوالت کشاورزي يا  �

 .تأثير گذارد) حيوانات اهلي(چارپايان 

 هايي از حراج وسيع دارايي خانوارها گزارش �

 هاي خوراک و غذا تغيير جهت بحران �

 ناحيه/ کاهش ذخاير غذايي در خانوار �

 افزايش قيمت بازار �

 گر مناقشات تخريب �

 )٥." (هاي بزرگ جمعيت) آوارگي(جايي  جابه �

در چنين مواردي امنيت غذايي مردم در وضعيت 

آميزي قرار دارد و در مواردي تنها اقدام امدادي  مخاطره

  به. ديده است مورد نياز، تأمين غذا براي افراد آسيب
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قحطي، تأمين غذاي عنوان مثال در موارد خشكسالي و 

  .ترين اقدام امدادي است مردم اصلي

که همة مردم در تمام  معناستامنيت غذايي به اين  

اوقات به غذايي که براي فعاليت و زندگي سالم و 

 . بهداشتي نياز دارند، دسترسي داشته باشند

  : سه چيز براي امنيت کلي نياز داريم"

ذخاير پايدار دستيابي به غذاي کافي و باثبات يا  )١

  ديده در نواحي آسيب

جا  دسترسي به غذا يا توانايي جمعيت جابه )٢

دست آوردن غذا و قادر بودن به  براي به) آواره(شده 

  .تهيه آن

هاي بدني براي  کاربري زيستي يا توانايي )۳

مواد خوردن درست، گوارش، جذب و متابوليسم 

اين موضوع اغلب به وسيلة ضعف و . مغذي در غذا

  )٥( ."افتد سستي به خطر مي

در تأمين نيازهاي غذايي قربانيان سوانح، غذايي که "

اي آنان منطبق و  شود بايستي با فرهنگ تغذيه فراهم مي

 .با ذائقه عمومي آنان تناسب داشته باشد

  براي مردم تحت تأثير سانحه مناسب باشد )١

 )خشک و تر(توزيع  )٢

ارزيابي تغذيه، پاکيزگي، ( نکات قابل توجه  )٣

 )٥)" (سازي، جانوران موذي مکان هاي توزيع، ذخيره

ديدگان  اي آسيب تغذيه نيازهايبنابراين در ارزيابي 

بايستي فرهنگ غذايي رايج، نحوة طبخ و فرآوري غذا، 

منابع غذايي محلي، شرايط اقليمي، بازارهاي محلي 

مورد ) قوت غالب(مواد غذايي و غذاهاي اصلي آنان 

بر اين اساس، عادات و رسوم . توجه ارزيابان قرار گيرد

ة مردم و اعتقادات مردم عوامل مهمي هستند که بر تغذي

به عنوان مثال، مسلمانان از خوردن . تأثير زيادي دارد

گوشت خوک و حتي هر حيوان حالل گوشتي که بر 

اساس ضوابط شرع مقدس اسالم کشتار نشده باشد، 

  .اجتناب خواهند كرد

ها به چه  در ابتدا بايستي مشخص گردد كه انسان

   .مواد غذايي نياز دارند

هاي  د غذايي را در گروهتوان موا  از نظر تركيب مي" 

  :بندي كرد اصلي زير طبقه

كه به نام ) ها كربوهيدرات(هاي كربن  هيدرات -١

  .شوند  قندها نيز شناخته مي

 ها پروتئين -٢

 ها چربي -٣

 )ها ريز مغذي(ها  مواد معدني و ويتامين -٤

بدن ما به ميزان مشخصي از همة تركيبات غذايي 

  )٦."(فوق نيازمند است

اي با حضور متخصصان  هاي تغذيهفرآيند ارزيابي نياز

 .رسد مربوطه در ميدان به انجام مي

اي نيز همچون ساير نيازها  تعيين نيازهاي تغذيه" 

انجام ارزيابي . مستلزم انجام ارزيابي و بررسي است

پيش از هرگونه اقدام موجب اتخاذ تصميمات منطقي، 

 در فرآيند ارزيابي. تر خواهد شد تر و کم هزينه معقوالنه

سانحه و در تيم ارزياب حضور متخصصان بهداشت 

در . بيني شده است وحتي يک اپيدميولوژيست پيش

وجود ) FACT(هاي ارزيابي و هماهنگي ميداني  تيم

بيني شده است تا به ارزيابي  يک متخصص تغذيه پيش

يکي از ابزارهاي مناسب . دقيق نيازهاي غذايي بپردازد

يست و انجام ارزيابي با ل براي انجام ارزيابي، تهية چک

  )٧." (استفاده از آن است

 :ليستي براي ارزيابي تغذيه چک" 

   :هاي مداوم تغذية اضطراري شاخص

  مشکالت همراه دسترسي به غذا �

  اي بدتر شدن وضعيت تغذيه �
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 )٦(" رفتن آشکار مرگ و مير باال �

وضعيت تغذيه يك جمعيت به سه عامل بستگي 

 :دارد

  ميزان دسترسي به غذا    .١

  ميزان مصرف غذا   . ٢

  )٦(مندي بيولوژيك  ميزان بهره   .٣

تواند در اطمينان از اثربخشي  هاي زير مي برداشتن گام

زده  هاي مديريت غذا و تغذيه براي مناطق بحران برنامه

  :مؤثر باشد

بررسي وضعيت موجود ذخاير غذايي در  �

  دسترس در صورت وقوع بحران

ديده  اي جمعيت آسيب نيازهاي تغذيهسنجش  �

  يا در معرض خطر

محاسبة جيرة غذايي روزانه و نيازهاي  �

  هاي بزرگ جمعيت گروه

 )٦(ديده اي جمعيت آسيب شرايط تغذيه پايش �

لجستيکي  توانارزيابي توان محلي، منابع موجود، 

ها و  هاي امدادي و وضعيت راه سازمان يا سازمان

دي است که بايستي مورد مسيرهاي مواصالتي از موار

 .توجه تيم هاي ارزيابي قرار گيرد

  پاسخگويي محلي) ظرفيت(ارزيابي توانمندي " 

هاي سازگاري،  پاسخگويي کلي، مکانيزم �

 اي و موانع اولويت مداخالت تغذيه

هاي غذا و  توانمندي تاکتيکي براي تنظيم برنامه �

 تغذيه

دسترسي به ذخاير غذايي، سطوح مرکزي،  �

 اي ناحيه

ها، انبارها،  هاي مديريتي، راه لجستيک و ظرفيت �

 امنيت، ثبت کردن، ارتباطات

هاي پاسخگويي بهداشت عمومي،  ظرفيت �

  ) ٥( .سرپناه، آب

همچنين در تهية برنامة امداد غذايي بايد به نکات 

 :زير توجه کرد

   مين براي هر نفر در روزأتعداد كالري قابل ت �

 دفعات توزيع انواع غذا  �

مين أزماني ت ةمواد غذايي براي چه دورانواع  �

 اند؟ شده

 ) ٣(پايش سبد غذا  �

مين نيازهاي أمعيار ها و استانداردهاي اسفير در ت

  غذايي

مبنا برآورد  معيارهايو  استانداردهابدون توجه به 

و ارزيابي نيازها در بخش غذا مشکل و تابع ساليق 

استانداردهاي اسفير همچون . گوناگون خواهد بود

ديگر بخش هاي عمليات امداد در اينجا نيز راهگشا و 

  .مفيد است

کيلوکالري  ٢١٠٠در پروژة اسفير، تأمين حداقل 

ها و ساير  انرژي به همراه پروتئين، امالح، ويتامين

. صر ضروري براي هر انسان بالغ پيشنهاد شده استعنا

هاي سني، جنسي و طبقات خاص  همچنين براي گروه

پذيري بيشتر  اجتماعي که اقشار خاص و با آسيب

  .ارائه شده است پيشنهاداتيشوند،  شناخته مي

  پذير کدامند؟ هاي آسيب اما گروه

اعم از نوزادان، شيرخواران (سال ٥كودكان زير �

 ... )و

  ن باردارزنا �

  زنان شيرده �

  سالمندان �

  دختران نوجوان �

هاي خاص يا مزمن بيماران مبتال به بيماري �

  هاي آنان مانند ايدز و نيز خانواده

 ٣٠٠که زنان باردار نيازمند  باشيمبه خاطر داشته " 

کيلوکالري اضافي در روز هستند؛ در حالي که يک زن 
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کيلو کالري اضافي در هر روز نياز  ٥٠٠شيرده به 

معموالً اقالم در يک سبد کامل ترکيبي . خواهد داشت

را در بر ] مواد غذايي زير [از اقالم غذايي از قبيل 

  :گيرد مي

آرد گندم، ذرت خوراکي،گندم سائيده شده،  �

 فرد/ روز/ گرم  ٤٢٠ -)ها دانه(اي يا برنج  ذرت خوشه

هاي  دانه/ بقوالت(لوبيا يا عدس خشک شده  �

 فرد/ روز/ گرم ٥٠ –) خوراکي

 فرد/ روز/ گرم  ٢٥ –) ها چربي(روغن خوراکي �

 )٨.(فرد/ روز/ گرم ٥ –نمک  �

به بستة غذايي که به وسيلة  :سبد غذايي

هاي امدادي و بر اساس نيازهاي پاية خانوار  سازمان

شود و در اختيار بازماندگان سوانح قرار  آماده مي

سبد غذايي آماده شده . گويند سبد غذايي مي گيرد مي

بايستي بر اساس نتايج ارزيابي و منطبق با نيازها، ذائقه 

  .ديدگان باشد و فرهنگ آسيب

تواند در بر دارنده جيرة خشک يا تر  ايي ميسبد غذ

توزيع جيرة خشک يا تر نيز تابع نتايج ارزيابي و . باشد

ابزار و وسايل نگهداري، طبخ (امکانات جامعة محلي 

  .است...) و

  :مقايسة جيرة خشک و جيرة تر" 

  : جيرة خشک 

 زمان کم براي آماده سازي �

 مورد نياز است) كمي(منابع محدود  �

را ] ديدگان از آسيب[شمار بزرگي نيازهاي  �

 توان برطرف کرد مي

طور خاص براي جمعيت پراکنده مناسب  به �

دريافت (هاي زيادي را براي  است، آناني که مسافت

 بايستي روزانه طي کنند) غذا

خطر کمتر انتقال عفونت متقابل به تعداد زيادي  �

هاي  در محل[هاي دچار سوءتغذيه و بيمار  از بچه

  ) ٥( ." ] ادريافت غذ

. دشواري است روزهايروزهاي اول پس از سانحه 

جمعيت بازمانده يا آواره شده به بسياري از امکانات 

سازي دسترسي  الزم براي نگهداري، طبخ و ذخيره

ندارد و جيرة غذايي بايستي نيازهاي اساسي آنان را به 

اي برآورده سازد تا نيازمند به وسايل خاصي براي  گونه

 .سازي نداشته باشند نگهداري، طبخ و ذخيره

  :بحران اول روز سه براي مناسب غذايي مواد

 نان �

  آب آشاميدني �

  انواع كنسروها �

  بيسكويت ساده �

  مربا �

  كيك و كلوچه �

  خرماي خشك �

  پياز �

 ...آبميوه، رب و �

  روغن مايع �

  ايچاي كيسه �

  ايقند حبه �

  شيرخشك �

 خشكبار �

از نظر ارزش  اول ةمرحل يغذائ برنامه يها يژگيو

  :اي تغذيه

 گرم ٥٠و يلوکالريک ٢١٠٠ حداقل نيتأم �

  يغذائ اقالم از نوع ٣-٤ حداقل يحاو نيپروتئ

   سالم يدنيآشام آب �

 منظور به سال ٥ ريز کودکان يبرا يکمک يغذا �

   ها يزمغذير نيتأم
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 کپسول عيتوز و نيتاميو يمولت قرص عيتوز �

  ]در صورت لزوم[ A نيتاميو

  دداري نمک �

 ريسا و کودکان يبرا بودن الهضم سهل �

  )٨." (ريپذ بيآس يها گروه

 غذا يساز آماده و طبخ امکانات نيتأم که ييآنجا از

 در لذا ،دارد سانحه شدت و وسعت نوع، به يبستگ

 از مرحله نيا در توان يم الزم امکانات وجود صورت

  .دكر استفاده زين بعد به سوم ةهفت ةبرنام

  سالم يدنيآشام آب نيتأم �

 گرم ٥٠ و يکالركيلو ٢٥٠٠ حداقل نيتأم �

  نيپروتئ

  اتيلبن و تازه ةويم نيتأم �

  ييغذا سبد بودن وعتنم �

 فقدان صورت در خشک يها وهيم از استفاده �

  تازه ةويم

 دو ريز کودکان يبرا يکمک يغذا عيتوز �

  )٨ ."(سال

 و سال دو ريز کودکان يبرا نيتاميو يمولت عيتوز

 ييغذا مواد خشک ةريج عيتوز و ردهيش و باردار زنان

  غذا پخت يبرا مناسب ظروف با همراه

  مشکالت تغذيه در بحران

طور مستمر وضعيت  تيم ارزيابي و کساني که به

کنند بايستي به  بهداشت و سالمت را پايش مي

مشکالت بخش غذا و تغذيه آگاهي داشته و به آن 

  .بينديشند

  ها مسموميت و غذايي مواد فساد �

  گرسنگي �

  سوءتغذيه �

  ها بيماري اپيدمي �

، حيوانات ،گياهان: از ناشي(غذايي مسموميت �

 ها افزودني به آلرژيو  غذايي مواد از نگهداري وسايل

  )مواد از برخي و

  استانداردهاي تغذيه

  :يديکل يها شاخص

 سبد کي يبرا ييغذا اقالم انتخاب هنگامبا اينکه " 

 ؛رديگ يم قرار هياول توجه مورد يا هيتغذ ارزش ،ييغذا

 آشنا اقالم نيا با ديبا کنندگان افتيدر حال نيا با

 و يفرهنگ رسوم و آداب با مطابق غذاها نيا و اشندب

 زنان يبرا ييغذا تيممنوع مانند( باشد آنان يمذهب

 که ييتقاضاها و يابيارز گزارش در .)ردهيش و باردار

 منطق و علت شود، يم ارسال يمال اهداکنندگان به

 ديبا گريد يبرخ حذف و خاص اقالم يبرخ انتخاب

 وجود يبحران ياتيح يازهاين که يهنگام. شود حيتشر

 ريپذ امکان زين يآشپز التيتسه به يدسترس و دارد

 طيشرا نيا در. شود هيته آماده يغذا ديبا باشد، ينم

 شناخته اقالم جز يمناسب يها نيگزيجا است ممکن

 ديبا يمواقع نيچن در فقط و باشد نداشته وجود شده

 .داد قرار توجه مورد را »ياضطرار يها هيسهم«

 يغذا کي به مربوط اقالم که يهنگام] همچنين[

 با آن يةته دستورالعمل يستيبا شود، يم عيتوز ناشناخته

 و يمغذ مواد کاهش حداقل با ساده، روش کي

 را غذا که يافراد گريد و زنان به يمحل زبان به حاًيترج

   )٩"(.شود آموخته کنند، يم هيته

 مردم ييتوانا يستيبا ييغذا اقالم انتخاب هنگام" 

 و پز و پختبراي  آب و سوخت به يدسترس يبرا

. شود گرفته نظر در پخت يبرا ازين مورد زمان مدت

 عيتوز ديبا ازين صورت در زين يآبکش ابزار نيهمچن

 يابيارز ديبا ييغذا يازهاين يابيارز زمان در. شود

 که شود حاصل نانياطم تا رديگ صورت زين سوخت

 غذا پخت يبرا را ازين مورد سوخت کنندگان، افتيدر
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 بر نامطلوب راتيثأت از مسئله نيا و دارند ارياخت در

 زين آنان ستيز طيمح و كند مي يريجلوگ آنان يسالمت

 سوخت يبرا چوب حد از شيب يآور جمع ليدل به

 مناسب سوخت ديبا لزوم صورت در. شود ينم بيتخر

 چوب يآور جمع يبرا ييها برنامه اي شود فراهم

 ،برنامه نيا بر نظارت با که صورت نيبد. شود يطراح

 يآور جمع ياصل يها گروه که کودکان و زنان تيامن

 به. شود حفظ هستند، خانواده در سوخت يبرا چوب

 يطوالن پز و پخت به ازين که كرد هيته ياقالم ديبا يکل

 شده آرد گندم نيمأت. باشد نداشته آب اديز مصرف اي

 ازين مورد سوخت و زمان گندم ةشد ابيآس يها دانه اي

  )٩( ".دهد يم کاهش را يآشپز يبرا

 رفتهيپذ يفرهنگ نظر از که ياقالم به ديبا مردم" 

...). و ها يچاشن مانند. (باشند داشته يدسترس اند شده

  :ديبا يابيارز

 که ييغذا اقالم گريد و يفرهنگ مهم اقالم) ١ 

 ييشناسا دهند، يم ليتشک را افراد روزانه ييغذا عادات

  .كند

 نييتع را اقالم نيا به مردم يدسترس زانيم) ٢ 

 موارد نيا گرفتن نظر در با ديبا ييغذا سبد. دينما

 مدت کي يبرا مردم که يزمان خصوصاً شود، يطراح

  )٩" (.هستند شده عيتوز يةسهم به وابسته يطوالن

 يغذا :ييغذا مواد بودن سالم و تيفيک استاندارد" 

 با مطابق و مناسب تيفيک يدارا ديبا شده عيتوز

  .باشد يانسان مصارف

   :يديکل يها شاخص

 الصاق ،يبند بسته ت،يفيک نظر از ييغذا اقالم 

 ياستانداردها با مطابق ديبا... و عمر طول ها، برچسب

 رفتهيپذ ياستانداردها گريد و کننده افتيدر کشور يمل

 ديبا غذاها ارائه محل در. باشد يالملل نيب شده

 شود حاصل نانياطم تا شوند کنترل ييغذا يها نمونه

 اقالم امکان، صورت در. است مناسب آنها تيفيک که

 يها نامه يگواه ديبا يواردات اي يمحل شده هيته ييغذا

 مناسب مصرف يبرا دهد نشان که باشند داشته يکنترل

 ديبا کاال بودن مناسب از نانياطم حصول يبرا. هستند

 کشور داخل يانبارها در ياتفاق يها نمونه همواره

 دارد وجود غذا ياديز ريمقاد که يهنگام. شوند يبررس

 وجود بحث و شک آنها تيفيک ةنيزم در است ممکن اي

 يفيک کنترل جداگانه طور به کيهر ديبا باشد، داشته

 محموله هر تيفيک و سن به مربوط اطالعات. شوند

 ،يفيک کنترل گزارش فروش، يگواه از را ييغذا

. آورد دست به... و انبار گزارش ،يبند بسته برچسب

يي که غذاها مصرف و افتيدر به مربوط يمل نيقوان

. شوند تيرعا و شناخته ديبا اند افتهي يتکيژن رييتغ

 زمان در را موارد نيا ديبا يخارج ييغذا يها کمک

  )٩" (.دهد قرار نظر مد ييغذا کمک يها برنامه يطراح

 يواردات شده يبند بسته يغذاها ةهم] همچنين" [

 داشته اعتبار خيتار ماه شش حداقل ورود زمان در ديبا

 .شوند عيتوز مصرفشان خيتار يانقضا از شيپ وباشند 

 عيتوز اقالم تيفيک مورد در يتيشکا چگونهيه دينبا

 نسبت کنندگان مصرف اتيشکا. باشد داشته وجود شده

  .شود يدگيرس و يريگيپ ديبا تيفيک به

 حمل، يبرا مناسب محکم، يستيبا غذا يبند بسته

 در. نباشد خطرناک طيمح يبرا واشد ب عيتوز و رهيذخ

 يا گونه به ديبا ييغذا اقالم يبند بسته امکان صورت

 ازين و كرد عيتوز را آنها ميمستق طور به بتوان که باشد

  .باشد داشتهن وجود دوباره يبند بسته به

باشد و  مناسب ديبا ييغذا مواد ةريذخ طيشرا

 کنترل مناطق ةهم در و دوش تيريمد يخوب به انبارها

 ديبا انبارها. باشد داشته وجود غذا تيفيک بر مستمر

 و اشندب محفوظ يمياقل طيشرا از و يبهداشت و خشک

. دننباش آلوده گريد ديزا مواد اي ييايميش مواد به
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 يموذ جانوران از امکان حد در ديبا انبارها نيهمچن

  )٩" (.دنباش امان در جوندگان و حشرات مانند

 در هم و خانه در هم غذا :غذا نقل و حمل استاندارد"

 و آماده ره،يذخ مطمئن و مناسب يروش با جامعه سطح

   .شود يم مصرف

   :يديکل يها شاخص

 نامطلوب راتيثأت دينبا ع،يتوز مراکز از کيچيه در

 غذا نامناسب يةته اي نقل و حمل از حاصل يبهداشت

 يبهداشت يها تيفعال تواند يم طيشرا رييتغ. شود دهيد

 بهداشت سطح يارتقا نيبنابرا. سازد مختل را مردم

 طيشرا اي سازگار يها روش از فعاالنه تيحما و ييغذا

 يشستشو بر ديکأت مانند بحران يالگوها و يمحل

 آب، يآلودگ از يريجلوگ غذا، حمل از شيپ ها دست

 .دارد ضرورت... و حشرات کنترل اقدامات اتخاذ

 تياهم از يستيبا ييغذا يها کمک کنندگان افتيدر

 از ديبا مردم .باشند داشته يآگاه غذا بهداشت

 و اشندب مطلع خانه در غذا مطمئن ةريذخ يچگونگ

 يبرا يخانگ منابع از نهيبه ةاستفاد مورد در ديبا نيمراقب

 غذا يةته يبرا مطمئن يها روش و کودکان يةتغذ

 ليوسا به ديبا يا خانواده هر .باشند داشته اطالعات

 مناسب يبهداشت مواد و سوخت ،يآشپز يبرا مناسب

 گالن ،يآشپز يبرا ظرف کي. باشد داشته يدسترس

 و ماه در نفر همه يبرا صابون گرم ٢٥٠ آب، ةريذخ

 در که است ييها حداقل غذا، يةته يبرا يکاف سوخت

 يدسترس که يصورت در. شود نيمأت يستيبا نهيزم نيا

 ياقالم ديبا باشد، محدود پز و پخت يبرا سوخت به

 در. باشند داشته ازين کم پز و پخت به که کرد عيتوز را

 ديبا نباشد، فراهم کار نيا انجام امکان که يصورت

 يبرا. دكر نيمأت يخارج منابع از را ازين مورد سوخت

 ديبا ستند،ين آن خوردن اي غذا يةته به قادر که يافراد

 مقرر ساعت سر که شود گرفته نظر در ينيمراقب

ان آن ارياخت در ازين صورت در و کرده آماده را شانيغذا

 ازين کمک به هيتغذ ةنيزم در که يافراد. دهند قرار

 .هستند... و ناتوان افراد سالمندان، کودکان، شامل دارند

 کارکنان شود، يم عيتوز پخته صورت به غذا که ييجا

 و ييغذا اقالم نقل و حمل و رهيذخ ةنيزم در ديبا

 يبهداشت خطرات از و دهيد آموزش آن يساز آماده

  )٩( .باشند داشته يآگاه نادرست عملکرد از حاصل

 را يمحل ييغذا منابع ديبا شده انجام يابيارز"

 و يمحل ييغذا اقالم از استفاده تيقابل. كند يبررس

 که ييغذاها يبازارها نظام و يمحل ديتول در مشارکت

 يابيارز مورد ديبا شوند، يم وارد اي دارند يمحل منبع

 يها سازمان از ياديز تعداد که يزمان. رنديگ قرار

 منابع نييتع دارند، مشارکت غذا يةته در گوناگون

 يهماهنگ با امکان حد تا ديبا اقالم ديخر شامل يمحل

 منظم طور به ديبا منابع ةريزنج مورد در. رديگ صورت

 از استفاده. رديگ قرار افراد ذي نفع ارياخت در ياطالعات

 اخبار عيتوز يبرا يسنت يها روش اي يمحل يها رسانه

 منابع از مردم ساختن آگاه يبرا يمناسب روش تواند يم

 تيتقو باعث کار نيا. باشد عملکردها و موجود ييغذا

 گروه از توان يم نهيزم نيا در. شود يم کار تيشفاف

  )٩" (.دكر استفاده زين زنان

 ديبا غذا عيتوز يها روش :عيتوز استاندارد" 

 مناسب و عادالنه روشن، نيهمچن و ازهاين يپاسخگو

  .باشد يمحل طيشرا با

   :يديکل يها شاخص

 بر مشتمل ييغذا يها کمک کنندگان افتيدر 

 يابيارز کمک به يستيبا گوناگون، ياجتماع يها گروه

 اساس بر نيهمچن وان آن با مشورت قيطر از و

 هدف. رنديگ قرار مخاطب و دونش ييشناسا شانيازهاين

 يازهاين برآوردن ديبا ييغذا يها کمک از

 ضيتبع بدون جامعه در ها گروه نيرتريپذ بيآس
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. باشد... و يمذهب اي يقوم ةنيشيپ ت،يمعلول ،يتيجنس

 و يطرف يب اساس بر ديبا کنندگان عيتوز انتخاب

 صورتان آن يريپذ تيمسئول و ييتوانا يةپا بر نيهمچن

 سسات،ؤم امداد، يها تهيکم ،يمحل سالمندان. رديگ

 اي يدولت يها سازمان اي يمحل يدولت ريغ يها سازمان

 عوامل از دنتوان يم يالملل نيب يدولت ريغ يها سازمان

 از يا عادالنه و ثرؤم عيتوز يها روش ديبا. باشند عيتوز

 همکار يها سازمان و يمحل يها گروه با مشورت قيطر

 يطراح گوناگون ةکنند افتيدر يها گروه مشارکت با و

 افتيدر ييغذا يها کمک که ييها خانواده از. شود

 آن اطالعات و ديآ عمل به يرسم نام ثبت ديبا کنند يم

 شده هيته يها فهرست. شود روز به ازين صورت در

 توسط که ييها خانواده فهرست و يمحل مقامات توسط

 زنان مشارکت و ديمف است، شده هيته جامعه

 در. بود خواهد کننده دلگرم نديفرا نيا در دهيد بيآس

 با که باشند داشته را حق نيا ديبا زنان ليتما صورت

 داشت توجه ديبا. شوند نام ثبت خودشان نام

ان آن يسرپرست نوجوانان اي زنان آنها در که ييها خانواده

 عيتوز فهرست از معلول افراد يحت اي دارند عهده به را

 يةاول مراحل در نام ثبت که يصورت در. نشوند حذف

 تيتثب از پس و وقت اسرع در نباشد، ريپذ امکان بحران

 کار نيا تياهم. رديپذ صورت کار نيا يستيبا طيشرا

 وجود مدت يطوالن ييغذا يها کمک به ازين که يزمان

 ديبا امکان حد تا عيتوز محل. شود يم مشخص ،دارد

 امکان تااشد ب کينزد کنندگان افتيدر سکونت محل به

 عيتوز مراکز. شود فراهم آنان مطمئن و آسان يدسترس

 امن کنندگان افتيدر يبرا که شوند جاديا ييجا در ديبا

 اساس برفقط  دينبا انتخاب اريمع. باشد الوصول سهل و

. باشد کننده عيتوز يها سازمان يبرا يتدارکات تيمقبول

 يزمان همواره ديبا عيتوز مراکز تعداد و عيتوز دفعات

 بازگشت و مرکز به دنيرس يبرا کنندگان افتيدر که را

 ةنيهز و روش نيا بودن يعمل کنند، يم يسپر خانه به

 دينبا کنندگان افتيدر. دهد قرار نظر مد را اقالم حمل

 و کنند يط ها کمک افتيدر يبرا را يطوالن يرهايمس

 خلل نيکمتر که رديگ صورت ييها زمان در ديبا عيتوز

 و انتظار يبرا ييها مکان. سازد وارد افراد تيفعال به را

 .باشد داشته وجود عيتوز مراکز در ديبا يدنيآشام آب

 تواند يم آن عيتوز و است يارزش با ييدارا غذا

  .کند جاديا خشونت و انحراف مانند يتيامن خطرات

 ع،يتوز زمان در ،است اندک ييغذا منابع که يزمان

 و نيمعلول کودکان، زنان،. دياي يم شيافزا تنش

اشند نب خود حق افتيدر به قادر است ممکن سالمندان

 ديبا ابتدا در. شود گرفتهان آن از اجبار به شانيغذا اي

 کاهش يبرا را الزم اقدامات و كرد يابيارز را خطرات

 شامل امکان صورت در تواند يم امر ينا. داد انجام آن

 يهمکار با عيتوز مراکز از حفاظت و عيتوز بر نظارت

 رانه،يشگيپ اقدامات است ممکن. باشد يمحل سيپل

 سوءاستفاده اي يتيجنس يها خشونت به پاسخ و شيپا

       داشته ضرورت زين غذا عيتوز به مربوط يجنس

  )٩." (باشد

 ياطالعات ش،يپ از بتوانند يستيبا کنندگان، افتيدر"

 عيتوز ةنحو و شده عيتوز يغذا تيکم و تيفيک ةدربار

 ريز موارد از ديبا کنندگان افتيدر. آورند دست به

  :باشند داشته يآگاه

 هرگونه علت و شده عيتوز يغذا نوع و تيکم �

  شده نييتع يارهايمع در تفاوت

 و...) و تعداد مکان، زمان، روز،( عيتوز طرح �

  يرونيب طيشرا رييتغ علت به ريمس رييتغ

 ةتوج ازين صورت در و غذا يا هيتغذ ارزش �

   آن ييغذا ارزش حفظ به ژهيو

 اقالم از استفاده و مطمئن نقل و حمل به ازين �

  ييغذا

 هيسهم زانيم اي ييغذا سبد در رييتغ هرگونه جاديا

 مشورت با ديبا ييغذا مواد يبرخ کمبود علت به
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 نيمعتمد اي عيتوز يها تهيکم قيطر از کنندگان افتيدر

 اقدام کخصوص ي نيا در و رديگ صورت جامعه

 تيجمع ديبا عيتوز ةتيکم. شود انجام ديبا زين مشترک

 و رييتغ نيا ادامه زمان مدت آن، ليدال و راتييتغ از را

 يبرا. سازد آگاه ييغذا اقالم عيتوز مجدد شروع زمان

 عيتوز مراکز در ناًيع ديبا افراد يةسهم زانيم نمونه،

 عکس اي و شود نوشته يمحل زبان به و شده داده نشان

 آگاه خود ييغذا يةسهم از مردم ةهم تا شود نصب آن

  .باشند

 ييغذا کمک يها برنامه ريثأت و اجرا يچگونگ

 عيتوز. شود يابيارزش و شيپا خاص طور به يستيبا

 منابع رهيزنج سطوح ةهم در ديبا ييغذا يها کمک

 را يگوناگون اقالم ديبا ع،يتوز مراکز در. رديگ صورت

 وزن ياتفاق صورت به شود، يم داده ها خانواده به که

 يها کمک تيريمد که شود حاصل نانياطم تا كرد

 جامعه، سطح در. است بوده منصفانه و قيدق يي،غذا

 افتيدر غذا که ييها خانواده با ياتفاق يها مالقات

 اقالم بودن ديمف و تيمقبول انگريب تواند يم کنند، يم

 با که يافراد ييشناسا به نيهمچن و اشدب ييغذا

 ييغذا يها کمک اما ؛دارند يخوان هم انتخاب يارهايمع

 تواند يم ها مالقات نيا. کند کمک کنند، ينم افتيدر

 غذا نيا و شود يم افتيدر ياضاف يغذا ايآ دهد نشان

 عيتوز نظام بر تر گسترده اثرات. شود يم هيته کجا از

 ممکن راتيثأت نيا. رديگ قرار توجه مورد ديبا زين غذا

 ،يکشاورز فصل به مربوط يها يريدرگ شامل است

 بودن دسترس در و بازار طيشرا ،يکشاورز يها تيفعال

   )٩" (.باشد يکشاورز محصوالت
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