
بيان السياسات واإلجراءات املوَصى بها لتقليل استهالك 
الدهون واحلد من معدالت اإلصابة بالنوبات القلبية يف 

إقليم شرق املتوسط

أهداف السياسة

القضاء عىل مجيع الدهون املتحولة امُلنَتجة صناعيًا يف إمدادات األغذية( 1

تقليل حمتوى الدهون امُلشبَّعة يف إمدادات األغذية بنسبة كبرية( 2

األساس املنطقي
الدهون املتحولة )األمحاض الدهنية املتحولة( الناجتة عن عمليات التنقية الصناعية سامة للقلب، وربام تزيد خطر اإلصابة بالسكري، 
ومن ثمَّ جيب القضاء عليها. وُتعَترب الدهون امُلشبَّعة )األمحاض الدهنية امُلشبَّعة(، إىل جانب التدخني، عامل اخلطر الرئييس لإلصابة 
الدهون  10% من  الطاقة عن  السكان من  يزيد استهالك  العاملية أال  الصحة  الدماغية. وتوِص منظمة  القلب والسكتات  بأمراض 
امُلشبَّعة، وعن 1% من الدهون املتحولة ذات املنشأ الطبيعي. وعالوة عىل ذلك، تالحظ منظمة الصحة العاملية أن استهالك الدهون 
الكلية ينبغي أن يرتاوح بني 10% و 35% من إمجايل استهالك الطاقة. وتشري البيِّنات إىل وجود ارتباط بني استهالك الدهون وزيادة 
احتامل اكتساب الوزن والسمنة، ومن ثمَّ اإلصابة بالسكري. وتتميز األنظمة الغذائية التقليدية يف الرشق املتوسط بانخفاض حمتوى 
الدهون هبا انخفاضًا كبريًا. وقد ارتفع معدل انتشار السمنة/السكري مع ارتفاع حمتوى الدهون، مما أدى إىل حدوث وباء أكثر خطرًا 

يف هذا اإلقليم عنه يف أي إقليم آخر يف العامل.      

وخُلَصت نظرة عامة عىل السياسات الوطنية إىل أن الطريقة األكثر فعالية لضامن حدوث انخفاض كبري يف الكميات امُلسَتهَلكة من 
الدهون املتحولة تتمثل يف فرض حظر قانوين عىل بيع املنتجات الغذائية التي حتتوي عىل الدهون املتحولة امُلنَتجة صناعيًا. وعىل أرض 
الواقع، فإن الترشيعات ذات الفاعلية العالية )كتلك املعمول هبا يف النمسا، والدنامرك، وأيسلندا، وسويرسا( تشري إىل حد مقداره 
البلدان، ويتطلب هذا األسلوب  تنتهجه بعض  الذي  التقليل الطوعي  الزيوت أو الدهون1. وهناك أسلوب  2 جم/100 جم من 
نظامًا للرصد راسخًا ومستدامًا مل تثبت فاعليته إذا ما ُقوِرن بفاعلية الترشيعات. ومن الواضح أن هناك رشكات حملية لتنقية الزيوت 
يف بلدان اإلقليم من املمكن اإلرساع يف مطالبتها بالقضاء عىل إنتاج الدهون املتحولة، عند إنتاج الزبد املحيل أو السمن النبايت عىل 
سبيل املثال. وإذا ُطبِّق حظر عىل املبيعات، فسوف ينسحب هذا احلظر عىل استرياد املنتجات التي ال تستويف االشرتاطات الواجب 
ل فيه واردات األغذية نسبة كبرية  مراعاهتا دونام إخالل باتفاقيات التجارة العاملية. ويكتسب هذا األمر أمهية يف إقليم غالبًا ما ُتشكِّ
من اإلمدادات الغذائية الوطنية. ومن املهم أيضًا إسداء النصح إىل الرشكات العاملة يف إنتاج الزيوت وجتارهتا لزيادة حمتوى األمحاض 
َذت جتربة  الدهنية غري امُلشبَّعة املتعددة، وعدم زيادة حمتوى األمحاض الدهنية امُلشبَّعة يف سبيل القضاء عىل الدهون املتحولة. وقد ُنفِّ

يف هذا االجتاه يف سنغافورة.         

ويف فنلندا، حقق تقليل استهالك الدهون امُلشبَّعة يف األغذية نجاحًا ملموسًا يف انخفاض حاالت الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية 
والسكتات بام يصل إىل 85%. ويتطلب تقليل الدهون امُلشبَّعة فهاًم جيدًا لسلسلة الغذاء ببلد ما. فعىل سبيل املثال، انطلقت يف فنلندا 
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19 مبادرة حكومية شملت مجيع القطاعات املعنية بسلسلة الغذاء، بدءًا من اإلنتاج املحيل إىل املشرتيات احلكومية للغذاء وسياسات 
استرياد األغذية. ومل تعتمد هذه املبادرات عىل التثقيف الصحي فحسب.

عىل  ع  ُتشجِّ ال  سياسات  استحداث  طريق  عن  امُلشبَّعة  الدهون  استهالك  لتقليل  املتوسط  رشق  إقليم  بلدان  يف  سانحة  والفرصة 
ع يف الوقت ذاته عىل بيع واستهالك املنتجات التي حتتوي  استخدام املنتجات التي حتتوي عىل زيت النخيل وزيت جوز اهلند، وُتشجِّ
عىل الزيوت النباتية األخرى ذات النسبة األقل من الدهون امُلشبَّعة والنسبة األعىل من الدهون غري امُلشبَّعة. وأسعار التجارة الدولية 
لزيت النخيل أكثر انخفاضًا يف الوقت احلايل، ومن ثمَّ فإن هناك حاجة إىل إجراء تعديالت مالية يف هذا الشأن. وينبغي مراجعة سياسة 

ز مبيعات منتجات الزيوت التي حتتوي عىل نسب أقل من األمحاض الدهنية امُلشبَّعة. دعم الزيت املعمول هبا حاليًا بام ُيعزِّ

وإذا كان لبن األبقار ومنتجاته ُيسَتخَدمان عىل نطاق واسع يف بلد ما، فإن السياسات الرامية إىل إرساء االستخدام املنتظم للبن نصف 
املقشود أو قليل الدسم )بمحتوى دهون يرتاوح بني 1 و 1.8%( هي تدابري ذات فاعلية كبرية لتقليل استهالك الدهون امُلشبَّعة عىل 
الدهون غري  أكرب من  التي حتتوي عىل نسب  استخدام األعالف  احليوانية عىل  املنتجات  الوطني. وينبغي تشجيع منتجي  املستوى 
امُلشبَّعة )مثل زيت الكانوال(، وهو ما ينعكس بطبيعة احلال عىل حمتوى الدهون يف اللحوم مثل الدجاج. وهناك إجراءات لتشجيع 
مثل هذه التحوالت منها سياسات التسعري، ووضع معايري جلودة الغذاء هتدف إىل توجيه املشرتيات يف املؤسسات العامة، والتوسيم 
)بام يف ذلك وضع بطاقات البيانات عىل وجه العبوات، واستخدام أنظمة إشارات ضوئية يسُهل فهمها، ورموز للخيارات الصحية(. 
الدهون، والتي  املنتجات الصحية، واملنخفضة  ًحتى تقترص مشرتياهتا عىل  وعىل سياسات املشرتيات احلكومية أن تتحرك تدرجييا 
حتتوي عىل معدالت منخفضة من الدهون امُلشبَّعة وامللح والسكر، مع تدريب مجيع منتجي األغذية واجلهات املعنية بتقديم األغذية.  

اإلجراءات امُلقَترحة لتقليل الدهون املتحولة
املرحلة األولى: كانون الثاني/يناير 2014

إنشاء فريق عمل وطني معني بالدهون ُيمثِّل أصحاب الشأن املعنيني والرشكاء الرئيسيني.( 1

اقرتاح ترشيع يقيض بحظر بيع، ومن ثم اإلنتاج املحيل واسترياد، املنتجات التي حتتوي عىل الدهون املتحولة امُلنَتجة صناعيًا ( 2
ل جزءًا من املنتجات الغذائية امُلصنَّعة( يف املحال ومنافذ تقديم األغذية. وينبغي عىل  )يف الزيوت والدهون فقط، أو التي ُتشكِّ

الترشيع أن يضع حدًا أقىص ملحتوى مجيع الدهون املتحولة يف املنتجات )بحد أقىص 2 جم/100 جم من الزيوت(.

حتديد األغذية امُلصنَّعة الغنية بالدهون املتحولة الصناعية، وحتديد متوسط استهالك السكان من هذه األغذية.( 3

إصدار توصيات تقيض أال تزيد الدهون البديلة امُلسَتخَدمة عن حمتوى الدهون امُلشبَّعة أو الدهون الكلية يف األغذية، مع ( 4
احلاجة إىل وضع آليات ملراقبة االلتزام هبذه التوصيات. 

املرحلة الثانية: حزيران/يونيو 2014
مطالبة مستوردي األغذية برضورة استصدار شهادات تفيد أن مجيع األغذية املستوردة خالية من الدهون املتحولة امُلنَتجة ( 1

صناعيًا.

مراقبة االلتزام باملعايري الغذائية الوطنية، ووضع تدابري ملواجهة عدم االلتزام، بدراسة فرض عقوبات عىل غري امللتزمني عىل ( 2
سبيل املثال. وسوف يكون إلصدار شهادات بااللتزام بمتطلبات الترشيع اخلاص بالدهون املتحولة، يف ما يتعلق بتوريد 

األغذية يف املنشآت احلكومية، أثر مفيد وكبري.
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املرحلة الثالثة: كانون الثاني/يناير 2015
إطالع املستهلكني عىل معلومات كافية حول أمهية القضاء عىل الدهون املتحولة يف األنظمة الغذائية، وأمهية التدابري امُلتَّخَذة ( 1

لدعم هذه األهداف، وإرشاك منظامت املجتمع املدين دعاًم للتدابري امُلتَّخَذة يف هذا الصدد.

تقديم حوافز يف شكل دعم عام إلعادة تركيبة املنتجات، وتوفري املعلومات للجمهور حول الرشكات امللتزمة وغري امللتزمة.( 2

عة اإلجراءات امُلقَترحة لتقليل الدهون امُلشبَّ
املرحلة األولى: كانون الثاني/يناير 2014

وضع معايري وطنية للحد من استخدام زيت النخيل وجوز اهلند يف صناعة الغذاء.( 1

وضع معايري وطنية لضامن تقليل حمتوى الدهون امُلشبَّعة يف منتجات األلبان.( 2

مطالبة املنشآت احلكومية بتوفري لبن نصف مقشود فقط )1.0-1.8% من الدهون(، وضامن بيعه إىل املستهلكني بسعر أقل ( 3
من اللبن كامل الدسم.

قد تساعد وزارة الزراعة/األغذية املرشوعات املحلية يف جمال األلبان عىل إنشاء مرافق لنزع دسم اللبن.( 4

إجراء مفاوضات حول املعايري اخلاصة باملاشية، ومراجعة هذه املعايري بغرض تقليل حمتوى الدهون امُلشبَّعة يف اللحوم عن ( 5
طريق إحداث تغيريات يف أنظمة العلف وتربية احليوانات2.

إجراء مفاوضات حول املعايري اخلاصة بالزيوت النباتية والزبد، ومراجعة هذه املعايري حتى يقل حمتوى الدهون امُلشبَّعة الكلية ( 6
عن %10.

املرحلة الثانية: حزيران/يونيو 2014
ضامن مطابقة مجيع األغذية التي تشرتهيا املنشآت احلكومية للمعايري اجلديدة اخلاصة بمحتوى الدهون امُلشبَّعة )أقل من %10 ( 1

من إمجايل استهالك الطاقة(.

ع عىل استرياد الدهون والزيوت واألغذية امُلصنَّعة التي حتتوي عىل نسبة أقل من الدهون امُلشبَّعة، ( 2 دراسة التدابري التي ُتشجِّ
وتفضيلها عىل تلك التي يرتفع هبا حمتوى الدهون امُلشبَّعة.

إعادة النظر يف السياسات للمساعدة يف إنتاج الدهون والزيوت بام يسمح بوجود جمموعات متنوعة من الدهون والزيوت ( 3
ذات املحتوى األكثر انخفاضًا من الدهون امُلشبَّعة، وتكون هذه املجموعات أكثر قابلية لالستدامة من الناحية االقتصادية.

إعادة النظر يف سياسات الدعم االجتامعي )بتقديم إعانات للمشرتيات الغذائية عىل سبيل املثال( لتشجيع الزيوت والدهون ( 4
ذات املحتوى املنخفض من الدهون امُلشبَّعة.

املرحلة الثالثة: كانون الثاني/يناير 2015
دراسة وضع نظام تفاضيل للرضائب بحيث يكون سعر املستهلك للمنتجات ذات املحتوى القليل من الدهون امُلشبَّعة أكثر ( 1

انخفاضًا من أسعار نفس املنتجات ذات املحتوى األعىل من الدهون امُلشبَّعة.

وضع أنظمة إجبارية لتوسيم حمتوى الدهون امُلشبَّعة يسُهل عىل أكثر املستهلكني فهمها )باستخدام نظام إشارات ضوئية عىل ( 2
سبيل املثال(، أو دراسة وضع بطاقة بيانات ُتظِهر أن “الدهون امُلشبَّعة منخفضة”، أو باستخدام اإلشارات الضوئية وبطاقة 

البيانات معًا.

2 هناك حاجة إىل إجراء مفاوضات مع العاملني يف صناعة املاشية، والقطاع اخلاص، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة.
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إطالع املستهلكني عىل معلومات كافية حول أمهية القضاء عىل الدهون امُلشبَّعة يف األنظمة الغذائية، وأمهية التدابري امُلتَّخَذة ( 3
لدعم هذه األهداف، وإرشاك منظامت املجتمع املدين دعاًم للتدابري امُلتَّخَذة يف هذا الصدد.

وضع سياسات، أو تعزيز السياسات القائمة لتشجيع إحالل زيوت أخرى أفضل مثل زيوت الذرة، أو الصويا، أو الزيتون أو ( 4
عباد الشمس حمل زيوت النخيل وجوز اهلند ذات املحتوى العايل من الدهون امُلشبَّعة؛ وذلك عن طريق:

إحالل زيوت أخرى أفضل حمل زيوت النخيل/جوز اهلند يف مجيع أنظمة الدعم احلكومي.أ( 
احلد بشكل كبري من واردات زيت النخيل عن طريق تغيري سياسات/رسوم االسترياد ألسباب صحية استنادًا إىل ب( 

التحليالت املالية الوطنية ألفضل اخليارات.


