
البيان اخلاص بالسياسات واإلجراءات املوصى بها 
خلفض مدخول السكر واحلد من معدالت انتشار 
 اإلصابة بالسكري من النمط 2 والسمنة يف إقليم

شرق املتوسط

هدف السياسات
واألطفال  البالغني  إصابة  خماطر  لتقليل  والسمنة،   2 النمط  من  بالسكري  اإلصابة  انتشار  من  واحلد  السكريات  مدخول  خفض 
باألمراض غري السارية، مع الرتكيز بشكٍل خاص عىل الوقاية من اكتساب الوزن غري الصحي وما يرتبط به من أمراض مثل السكري 

األسنان. س  وتسوُّ

األساس املنطقي
نسبة  بتقليل  البالغني واألطفال-  األفراد-  التي تويص مجيع  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلرشادية  الدالئل  السياسات عىل  تعتمد هذه 
مدخول السكريات احلرة يف نظامهم الغذائي إىل أقل من 10%، ويفضل مواصلة خفضها إىل أقل من 5%1. وتعترب نسبة 5% اهلدف 
وتشمل  فيه.  والسكري  بالسمنة  اإلصابة  معدالت  ارتفاع  ضوء  يف  الطويل  املدى  عىل  املتوسط  رشق  إلقليم  بالنسبة  األنسب 
السكريات احلرة مركبات السكريات األحادية والسكريات الثنائية التي تضاف إىل األغذية واملرشوبات من جانب صانعها أو طاهيها 
أو مستهلكها، والسكريات املوجودة طبيعيًا يف العسل والرشاب وعصائر الفواكه ومركباهتا املرّكزة. وسيتطلب ذلك إحداث تغيرٍي 
كبري يف أنامط االستهالك الغذائي، كام سيتطلب اهلدف اجلديد املقرتح بشأن خفض نسبة مدخول السكريات احلرة إىل أقل من %5، 
يف واقع األمر، وضع سياسات جذرية جديدة نظرًا ألن نسبة مدخوالت السكريات احلرة يف معظم بلدان اإلقليم، إن مل يكن مجيعها، 

تتجاوز 5% بكثري.

بتقييم مستويات استهالك السكريات احلرة احلالية ومصادرها يف مجيع األطعمة  ويوَص صانعو السياسات ومديرو الربامج اآلن 
واملرشوبات، والنظر يف كيفية وضع تدابري عىل الصعيد الوطني تفيض إىل حدوث حتوٍل يف السلسلة الغذائية يف بلداهنم.

ينبغي أن تنظر احلكومات يف مسألة ختفيض مدخول السكريات عىل نحٍو تدرجيي ومستدام عىل الصعيد الوطني خالل السنوات 
الثالث أو األربع القادمة. ويعترب حدوث انخفاض كبري )50% أو أكثر، عىل سبيل املثال( يف مدخول السكريات اآلن أمرًا رضوريًا 
لوضع حدٍّ الرتفاع معدالت اإلصابة بالسكري والسمنة، وختفيف عبء الوفيات املبكرة النامجة عن اإلصابة باألمراض غري السارية 

بنسبة 25% بحلول عام 2025.

يرد يف امللحق 1 ملخٌص لتحليل أكثر تفصياًل لسبب ارتباط تناول السكريات بزيادة الوزن ومضاعفات ذلك من اإلصابة بالسكري 
وأمراض القلب والرسطان، فضاًل عن املخاطر اإلضافية لإلصابة بالسكري برصف النظر عن زيادة الوزن، واملشاكل الرئيسية التي 
تصيب األسنان مثل فقداهنا وإصابتها بالعداوى يف مجيع الفئات العمرية وضعف النمو يف مرحلة الطفولة. ومع ذلك، فإن إقليم 
رشق املتوسط يشهد أعىل معدالت انتشار السكري يف العامل، وجتدر اإلشارة إىل أن التحليالت املنهجية اجلديدة تشري إىل أن تناول 
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مرشوب غازي إضايف يوميًا يزيد من خطر اإلصابة بالسكري بنسبة تقارب اخلمس )18%(2. كام ترتفع معدالت اإلصابة بالسمنة 
بشكل غري عادي لدى األطفال والبالغني عىل حدٍّ سواء يف اإلقليم؛ مما يتطلب ختفيض املدخول من الدهون يف إطار اسرتاتيجية 

متسقة وتدرجيية للصحة العمومية.

يأيت البيان اخلاص بالسياسات وخطة العمل املقرتحة يف إطار جهود منظمة الصحة العاملية لتحقيق األهداف العاملية الرامية إىل وقف 
 %25 بنسبة  السارية  باألمراض غري  نتيجة اإلصابة  املبكرة  الوفيات  والسمنة وختفيف عبء  بالسكري  الزيادة يف حاالت اإلصابة 

بحلول عام 2025.

حتديات تخفيض مدخول السكريات يف إقليم شرق املتوسط
بلدان  الغذائية مرتفعة نسبًيا يف معظم  الطاقة  اليومي إلمدادات  املتوسط  السكريات يف إمجايل  املتاحة إىل أن مسامهة  البيانات  تشري 
اإلقليم، وخاصة يف البلدان مرتفعة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، وترتاوح بني 9% إىل 15%3. وحتى يف البلدان منخفضة الدخل 
يمكن أن تصل إىل 12%. ولدى األطفال عادة، والسيام أطفال املدارس وصغار البالغني، مدخول عاٍل عىل نحو استثنائي. ويتزايد 
70 غراًما للفرد يف اليوم يف ما يقرب من نصف بلدان  أيضا مدخول السكر كلام ارتفع الدخل القومي. ويتجاوز استهالك السكر 
اإلقليم، بينام يتجاوز االستهالك يف بعض البلدان 85 غراًما للفرد يف اليوم4. وقد شهد اإلقليم أرسع نمو يف استهالك السكر عىل 

الصعيد العاملي، وهذا التحول الغذائي خفض عىل نحو كبري جودة النظام الغذائي للسكان5.

2000 كيلو كالوري )كيلو سعرات( يف مجيع بلدان اإلقليم، ويصل أو يكاد أن يصل إىل  اليوم  ويتخطى مدخول الطاقة للفرد يف 
استهالك 3000 كيلو كالوري يف اليوم يف ما يقرب من نصف البلدان6. وبتطبيق نسبة 5% التي اقرتحتها منظمة الصحة العاملية حلدود 
مدخول السكريات وبمراعاة املشاكل الصحية التي يواجهها اإلقليم، ينبغي ملتوسط تناول الطعام والرشاب أن يتوافق مع متوسط 
مدخول السكريات املرغوب فيه وهو أقل من 28 غراًما من السكر يومًيا. وبحسب الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية، جيب 
أن ال يستهلك األطفال والنساء أكثر من حوايل 20-25 غراًما يف اليوم، وجيب أن ال يستهلك الرجال أكثر من حوايل 35 غراًما يف 

اليوم. ولذلك ينبغي أن يقل متوسط مدخول السكريات بأكثر من %50.

التحليالت اخلاصة بالسياسات للوسائل الفاعلة خلفض مدخول السكريات 
والتدابري احلكومية  بة  املجرَّ السكريات  تقليل مدخول  تقيياًم منهجيًا خليارات  إنكلرتا7 مؤخرًا  العمومية يف  الصحة  أجرت مؤسسة 
إضافيًا،  رئيسية وتدبريًا  تدابري  ثامنية  نظروا واقرتحوا  املحتملة. وقد  والنجاعة  الصحة  اقتصاديات  تطبيقها عىل أساس  يتعني  التي 
وأوصوا بتطبيقها كلها حيث ال يمكن ألي تدبري أن يكون ناجعًا إذا ُطبق منفردًا. ففي إنكلرتا، كانت الرغبة يف ختفيض معدالت 
استهالكهم بنسبة 50%، أما إقليم رشق املتوسط فيحتاج إىل تقليل مدخول السكريات بنسبة تفوق ذلك. ومرة أخرى، فإن ذلك يعني 
أنه يتعني اختاذ خطوات جذرية تصاعدية عىل مدى عدد من السنوات. ومن املنطقي، إذن، أن ينظر اإلقليم يف مسألة خفض مدخول 

السكريات بنسبة 5% عىل األقل، ويفضل خفضه بنسبة 10% من املدخول احلايل للسكريات سنويًا. 
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التدابير املقترحة لتقليص مدخول السكريات
تغيير مكّونات األغذية واملشروبات الغنية بالسكريات من أجل خفض مدخول السكريات

أو  الفعالية، ولكنه يستوجب أن تتفق أغلب الرشكات- إن مل يكن مجيعها- عىل سياسة عامة،  التدبري شديد  من املعروف أن هذا 
أن تضع احلكومة معايري مناسبة فيام يتعلق باألغذية واملرشوبات. وكثريًا ما ُيعتقد أنه من املمكن دعوة خمتلف الرشكات واملطاعم 
والباعة بالتجزئة للمشاركة طوعًا، إال أن ذلك غالبًا ما يكون غري جمٍد، إذ تستمر الرشكات أو املطاعم األخرى يف تقديم األغذية 
التي حتتوي عىل نسبة أكرب من السكريات؛ مما حيول دون اعتياد السكان عىل األغذية واملرشوبات الـُمـحالة بكميات أقل من السكر. 
كام تعني رضورة مساعدة السكان عىل التكيف مع األطعمة األقل حالوة أن استخدام الـُمحلّيات- عىل الرغم من نجاحها يف احلد 
من السعرات احلرارية- ال يساعد هذه العملية التكيفية يف شعور الناس بدرجة احلالوة املناسبة. وقد أثبتت التجربة أيضًا أنه عندما 
تقوم الرشكات املسؤولة باختاذ تدابري خلفض نسبة السكر يف األغذية واملرشوبات، فإهنا تشعر بقلق بالغ إذا مل تفعل الرشكات املنافسة 
اليشء نفسه بغية احلصول عىل ميزة جتارية. ومن ثم، فإن وضع احلكومة معايري سليمة سيتيح جلميع الرشكات الفرصة للعمل عىل 

نفس األساس.

وإرشاك  الوطني،  الغذائي  النظام  يف  للسكر  الرئيسية  للمصادر  الَكمية  التقديرات  أساس  عىل  املكونات  لتغيري  خطة  تطوير  يتعني 
املجموعات الصناعية املشاركة يف إنتاجها واستريادها وتوزيعها وتسويقها مع اإلدارات احلكومية املعنية. وسيتطلب حتليل مصادر 

السكر وإجراء مفاوضات بمشاركة مجيع األطراف املعنية جهدًا كبريًا للبدء يف عملية تغيري املكونات.

املعايير املوضوعة جلميع األغذية واملشروبات التي تقدمها املؤسسات التي ترعاها احلكومة
التخفيض  مع  سنوات؛   5-2 غضون  يف  بالسكر  حمالة  مرشوبات  أي  بيع  عدم  رضورة  عىل  التدرجيية  السياسات  تنص  أن  ينبغي 
التدرجيي لكمية السكر املستخدمة من قبل مجيع املطاعم ومصنعي املواد الغذائية الذين يقومون بتوريد األغذية إىل املرافق احلكومية.

حظر الترويج للمنتجات الغنية بالسكر، والسيما املشروبات
من املعروف أن الرتويج بتنزيالت األسعار هو أحد أهم وسائل زيادة املبيعات، ويتضح ذلك بشكل خاص يف إقليم رشق املتوسط   
حيث تزايدت مبيعات املرشوبات الغازية الغنية بالسكريات برسعة خالل العقدين املاضيني8. ومن املعروف أن عروض األسعار 
فّعالة يف جذب  السعر هي عروض  بنفس  السلعة  أو زيادة حجم  بثمن واحدة أو ختفيض األسعار  الرتوجيية، مثل عرض سلعتني 

للمنتج واستهالكه. املستهلكني وزيادة رشائهم 

ويمكن اعتبار املرشوبات الغازية )باستثناء عصري الفاكهة( أكرب مصدر للسكريات بالنسبة للمراهقني، إال أنه البد من حتديد املصادر 
الرئيسية للسكر يف النظام الغذائي. عادة ما يسهم سكر املائدة واحللويات وعصري الفاكهة بشكل كبري يف مدخول السكريات لدى 
واملعجنات وحلوى  والكعك  والبسكويت  الغازية  املرشوبات  تعترب  االبتدائية،  املدارس  بأطفال  يتعلق  وفيام  اإلقليم.  املراهقني يف 
الرئيسية  املصادر  تتمثل  للبالغني،  وبالنسبة  للسكريات.  الرئيسية  املصادر  الفاكهة  وعصري  واحللويات  اإلفطار  وحبوب  البودينغ 
للسكريات يف البسكويت والكعك واملعجنات وحلوى البودينغ والعصائر واملرشوبات الغازية. وسيكون من األسهل بكثري صياغة 
عملية تغيري األولويات بمجرد معرفة البلد بام حتتويه العنارص الرئيسية يف النظام الغذائي من سكريات، ولكن ينبغي احلد من تناول 

املرشوبات السكرية قدر اإلمكان، ومن األفضل استبعادها كمصدر للسعرات احلرارية.

بالسكر واإلعالن عنها ورعايتها يف كافة  الغنية  فرض قيود على تسويق جميع األطعمة واملشروبات 
اإلعالم وسائل 

الغنية بالسكر يف إقليم رشق املتوسط، حيث يعترب فرصة تسويقية مثالية نظرًا ملحدودية  تتزايد حدة تسويق األطعمة واملرشوبات 
القيود التنظيمية له. ويتعني اختاذ تدابري خاصة ملواجهة التسويق غري املقيد عىل القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم الرقمية. تفرض 

Lobstein T et al. Child and adolescent obesity: part of a bigger picture. Lancet. 2015;385:2510-20.  8
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عدة دول أوروبية حاليًا قيودًا كبرية عىل الرتويج ملبيعات األغذية واملرشوبات غري املالئمة، وأحيانًا ما تكون تلك القيود مصحوبة 
الرياضية وسيلة سيئة  األحداث  رعاية  وتعترب  إعالن.  إعالنية وكل  بكل مساحة  املرتبطة  الصحية  والتحذيرات  الرضائب  بفرض 
السمعة لتعزيز استهالك املنتجات السكرية والدهنية، إال أن هذا الشكل من اإلعالن أصبح ينظر له عىل نحٍو متزايد باعتباره ضارًا 

العمومية. بالصحة 

استخدام مرتسمات األغذية لوضع تعريفات واضحة لألطعمة واملشروبات التي حتتوي على نسبة كبيرة 
من السكر

توجد حاليًا فرص كثرية للغاية أمام الباعة بالتجزئة وغريهم من املعنيني بالتسويق من أجل تشتيت املستهلكني، بل وتضليلهم من 
املنتجات. توجد حاليًا طرائق راسخة وضعتها منظمة  السكر يف  املواصفات اخلاصة بمحتوى  ادعاءات غري سليمة وخلط  خالل 
الصحة العاملية لتقييم املستويات املناسبة للعنارص الغذائية، بام يف ذلك السكر. وقد استحدثت طريقة للتسويق يف اإلقليم9. )وهناك 
الذي  املرور  إشارات  بنظام  التوسيم  مثل  األغذية،  لتوسيم  أساليب واضحة ومفهومة  بتطوير  اخلاصة  املعايري  أيضًا طرائق لوضع 

يستخدم بشكل متزايد عىل الصعيد الدويل وتوجد بيِّنات كثرية عىل فائدته بالنسبة للمستهلكني املهتمني(.

إلغاء الدعم احلكومي عن السكر وفرض ضرائب تصاعدية يف البداية على املشروبات السكرية، ثم على 
جميع األطعمة واملشروبات التي حتتوي على السكر املضاف

10%؛ إال أن التحليالت االقتصادية تشري إىل  يف كثري من األحيان، يتم رفع سعر التجزئة للمرشوبات املحالة بصورة أولية بنسبة 
رضورة أن ُيرقع سعر التجزئة بنسبة 20% كحد أدنى كي حتدث تغيريات ملموسة يف املدخول10. وثمة بينة جديدة عىل تأثري تلك 
التدابري يف العديد من البلدان ويف اململكة املتحدة حيث اقرتحت احلكومة زيادة األسعار بنسبة تزيد عن 20% عىل املرشوبات الغازية 

بالسكر. املحالة 

لعاداهتا  فقرًا، زاد تركيزها عىل أسعار األغذية وتغيريها  أكثر  املجتمعية  أنه كلام كانت الرشحية  تبني  التي  وهناك وفرة يف األدبيات 
تدرجيية  بصورة  وذلك  األثرياء،  إال  املجتمع،  قطاعات  مجيع  إىل  األسعار  تأثري  يمتد  املنتجات.  أسعار  تغريت  حال  يف  الرشائية 
حسب الوضع االجتامعي واالقتصادي لألرس واملجتمعات. وقد اعتمد إقليم رشق املتوسط سياسة معينة لسنوات عديدة يف إطار 
بالسياسات  الفئات السكانية أو كتدبري خاص متعلق  إما كتدبري عام جلميع  الفقراء. وُدِعَم سعر السكر  اسرتاتيجية ملساعدة طبقة 

الدخل.  منخفيض  األشخاص  رشحية  ضمن  املسجلني  األشخاص  عىل  يقترص 

تتمثل االعرتاضات عىل إلغاء الدعم عن السكر أو فرض رضيبة عىل املرشوبات واألطعمة املحالة يف أن الفقراء هم أكثر فئة ستعاين 
وستتحمل مشقة إضافية إذا ُفِرَضت زيادة رضيبية بدالً من الدعم. وسيدفعهم ذلك إىل تقليل استهالكهم، ومن ثم سيحصلون عىل 
أعظم فائدة صحية جراء تغريات األسعار. ومع ذلك، تشري الدراستان التحليليتان اللتان أجرامها البنك الدويل11 والبنك اإلفريقي 
السليمة  غري  الغذائية  املواد  عىل  رضائب  فرض  هي  الفقراء  ملساعدة  طريقة  أفضل  أن  إىل  املثال،  سبيل  عىل  تونس  عن  للتنمية12، 
التبغ والكحول، ثم حتسني الظروف املالية للفقراء من خالل تقديم الدعم املايل االنتقائي بوسائل أخرى بخالف دعم  ومنتجات 
املواد الغذائية. تستفيد الفئات األكثر ثراًء من معظم األموال املستخدمة يف املواد الغذائية واإلعانات العامة األخرى. وكام هو احلال 
مع العديد من البلدان يف اإلقليم التي تزدهر هبا صناعة السياحة، ستقترص الفائدة عىل صناعة توريد األغذية واملطاعم والزائرين، 

WHO nutrient profiling report for the Eastern Mediterranean. Cairo: World Health Organization (in press).  9

 Briggs AD et al. Overall and income specific effect on prevalence of overweight and obesity of 20% sugar sweetened drink  10

tax in UK: econometric and comparative risk assessment modelling study. BMJ. 2013;347:f6189.
 The Unfinished Revolution. Bringing Opportunity, Good Jobs And Greater Wealth To All Tunisians. Poverty Reduction  11

and Economic Management Department Middle East and North Africa Region. Tunisia: World Bank; 2014.
 Ayadi M, Castel V, Lannes L, Abderrahim K, Mansour S, Jmal Y. Food Subsidies and Direct Social Assistance: Towards  12

Better Targeting of Monetary Poverty and Deprivations in Tunisia. Tunisia: African Development Bank; 2013 (http://www.
afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/Food_Subsidies_and_Direct_

 Social_Assistance-_Towards_Better_Targeting_of_Monetary_Poverty_and_Deprivations_in_Tunisia.pdf, accessed 23
March 2016).
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وليس الرشائح األكثر فقرًا يف املجتمع. وبالتايل، يعد اختاذ تدابري مالية مع إلغاء الدعم وفرض رسوم أو رضيبة عىل املنتجات غري 
البلدان،  العمومية. ويف بعض  الغذائية وحتسني الصحة  السلسلة  الصحية وسيلة ممتازة تساعد احلكومات عىل إدخال تغيريات يف 
يمكن مجع مبالغ كبرية عن طريق فرض رضائب مناسبة، ويمكن توجيه تلك املبالغ لقطاع الصحة، إذا ما ُأريد ذلك. وقد ظهر جليًا 
أن هذه املبالغ املحجوزة من الرضائب حتظى بشعبية كبرية يف فرنسا وغريها من البلدان، حينام يدرك عامة الناس أهنا رضائب صحية، 

وأن األموال التي تم مجعها ستستخدم يف تعزيز الصحة يف املجتمع.

لة التي ُأجريت عىل الطرق املختلفة لفرض رضائب عىل السكر إىل أن فرض رضيبة عىل سعر السكر  تشري التحليالت االقتصادية املفصَّ
كسلعة يعترب أسهل من الناحية اإلدارية وأقل تكلفة؛ إذ أن فرض رضائب عىل املنتجات الغذائية واملرشوبات الفردية مهمة صعبة 
للغاية من الناحية اإلدارية، ويفرتض وجود عملية وطنية قوية جلمع هذه الرضائب عىل مستوى التجزئة. وترشح هذه التحليالت، 
عىل سبيل املثال، أسباب اقرتاح املعهد االقتصادي الغذائي يف كوبنهاغن فرض رضائب عىل حمتويات السلع من السكريات )واملواد 

الدهنية( يف الدنامرك بدالً من رضائب التجزئة التي يعد حتديد قيمتها وحتصيلها أمرًا أكثر صعوبة13.

خيارات  على  للتأثير  فرصاً  ميلكون  الذين  لألفراد  والصحة  الغذائي  النظام  بشأن  التدريب  تطوير 
الغذائية  السكان 

يعد هذا جمااًل هاًما تغفله احلكومات يف بعض األحيان. ويعتمد من يتناولون الطعام يف املرافق املوجودة يف املدارس، واملستشفيات، 
واإلدارات احلكومية، والتجمعات الوطنية األخرى، كام يف اجليش أو الرشطة، اعتامدًا كليًا عىل مكونات خيتارها العاملون يف تلك 
املطاعم. ويف العديد من البلدان، ال يكون لدى هؤالء العاملني سوى فهم قليل بالتغذية مع أهنم يقدمون جزًءا كبرًيا من املدخول 
اليومي ملن حيرضون إليهم، وبذلك يكون هلم عملًيا تأثري كبري عىل نوعية الغذاء لعدد كبري من الناس. وإذا استهدفت احلكومات 
هؤالء العاملني يف املطاعم بنصائح عملية ماهرة للحد من استخدام السكر، بجانب تقليل حمتوى امللح والدهون يف األطعمة التي 
خمتلف  تضم  مبادرة  عىل  النهج  هذا  يعتمد  ولذا  اإلقليم،  يف  السكان  من  كبرية  نسبة  عىل  تلقائيًا  التغيريات  هذه  فستؤثر  يقدموهنا، 

احلكومية.  القطاعات 

وسرتاعي  املطاعم،  يف  األطعمة  تقديم  حتسني  إىل  الرامية  احلكومية  التدابري  اتباع  البلدان  من  العديد  يف  املسؤولة  الرشكات  حتاول 
الرشكات التوجيهات التي تصدرها احلكومات بشأن تقليل املرشوبات الغنية بالسكر واحلد من استخدام السكر وامللح والدهون يف 
إعداد الطعام. وهذا يمكن أن يسهم تلقائيًا يف حتسني جودة الغذاء وعافية العاملني، وغالبًا ما تنظر الرشكات يف أوروبا إىل ذلك عىل 

أنه وسيلة للتأكيد عىل حرصها عىل رعاية موظفيها وعافيتهم. 

منتجاهتا ولكن  تكوين  إعادة  أجل  األغذية من  استهداف صناعة  يقترص عىل  الغذائي ال  النظام  لتحسني جودة  آخر  وهناك سبيل 
أيضا إدراج جودة التغذية، واستخدام كميات حمدودة من السكر، وكذلك امللح والدهون، يف املعايري املوضوعة للصناعة املتعلقة 
باخلدمات الغذائية، مثل تقديم األطعمة للجمهور يف املقاصف واملطاعم وحتى يف األسواق يف الشوارع، كجزء من أي معايري لسالمة 
األغذية. وهذا ما تضطلع به حكومة سنغافورة منذ عدة سنوات عرب مبادرات خاصة يقدمها أخصائيو التغذية وتستهدف الفئات 
املعنية يف كل منطقة14. وغالًبا ما حيرص البائعون يف الشوارع يف سنغافورة ويف املطاعم األخرى عىل إبراز األطباق العامة ذات القيمة 

الغذائية اإلضافية. وهذا يساعد يف تسليط الضوء عىل أمهية جودة النظام الغذائي.

وأخريًا، من الرضوري إدراك أن بعض األرس تستخدم عاماًل أجانب ليساعدوا يف إعداد الطعام لألرسة. وغالبًا ما تكون معرفة هؤالء 
العامل معرفة حمدودة أو معدومة برضورة اتباع نظام غذائي عايل اجلودة مع احلد من حمتوى السكر وامللح والدهون، أو تكون لدهيم 
الغذائي. ويعد استهداف هذه املجموعة أكثر صعوبة،  النظام  معرفة حمدودة بأمهية إدراج كمية كبرية من اخلرضوات والفواكه يف 

ويعتمد عادة عىل التوعية العامة. 

Jensen JD, Smed S. Cost-effective design of economic instruments in nutrition policy. Int J Behav Nutr Phys Act. 2007;4:10.  13

Lee BL. Dietary guidelines in Singapore. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2011;20:472-6.  14
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التثقيف الصحي الروتيني للفئات السكانية
ينبغي تزويد الفئات السكانية بمعلومات حول املسببات الرئيسية للمشاكل الصحية املنترشة يف بالدهم. وبالنظر إىل أن النظم الغذائية 
غري الصحية تعد أحد املسببات الرئيسية لإلصابة باألمراض واإلعاقة يف إقليم رشق املتوسط، جيب أن يكون التثقيف الصحي حول 
أمهية اتباع نظام غذائي متنوع حيتوي عىل كميات قليلة من الدهون والسكريات واألمالح جزءًا من املعلومات الروتينية املقدمة من 
ِقبل األطباء واحلكومة عىل حدٍّ سواء يف املدارس ويف نظم املعلومات العامة. يعد تكوين فهم شامل لرضورة اتباع نظام غذائي صحي 
أمرًا هامًا من شأنه مساعدة املرىض الذين يعانون من مشاكل حمددة، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. بيد 
أن التحليالت التفصيلية تشري إىل أن هذا النهج غري كاٍف عىل الرغم من كونه أساسًا رضوريًا إلحداث تغيري يف النظام الغذائي. لذلك 
تعجز احلكومات التي تعتمد عىل التثقيف الصحي وحده لتحقيق التغيري عادًة عن رؤية التغيريات املطلوبة15. جيب اعتبار التثقيف 

الصحي سياسة أساسية - البد أن تكون مصحوبة بتدابري أخرى مثل تلك املذكورة أعاله.

التدابير املقترحة للحد من استهالك السكريات

املرحلة األولى: 2016
تكوين فرقة عمل وطنية معنية باحلد من استهالك السكريات متثل أصحاب املصلحة والرشكاء الرئيسيني.( 1

إنشاء نظم للرصد لضامن التنفيذ الكامل للسياسات اخلاصة باملشرتيات واإلمدادات الغذائية عىل مستويات خمتلفة من سلسلة ( 2
اإلمدادات الغذائية )الزراعة والتجارة والتصنيع الغذائي والتوزيع والبيع بالتجزئة، واملشرتيات احلكومية(.

إجراء دراسة وطنية لتقييم مدخول السكريات ومصادر السكر املضاف يف املنتجات.( 3

إطالق محلة توعية عامة تركز يف املقام األول عىل عامة الناس، مع الرتكيز أيضًا عىل واضعي السياسات واملامرسني عىل مستويات ( 4
خمتلفة يف السلسلة الغذائية. التأثري عىل صناع السياسات باستخدام بينات عبء املرض، وتسليط الضوء عىل دورهم يف تغيري 

النظام الغذائي، فضاًل عن التجارب الدولية بشأن الفوائد التي قد تنجم عن التغيريات املقرتحة.

زيادة الوعي وتوعية مقدمي اخلدمات الصحية واإلعالمية إلرشاكهم يف تعزيز النظم الغذائية الصحية.( 5

تقليل السكريات احلرة املوجودة يف املرشوبات الغازية. جيب عدم استخدام املحليات الصناعية كبديل عن نسبة السكريات ( 6
احلرة التي تم خفضها يف األطعمة واملرشوبات.

مراجعة دعم املواد الغذائية عىل الصعيد الوطني، وخفضه تدرجييًا، ورفعه يف هناية األمر كآلية متعلقة بالسياسات لتحسني صحة ( 7
الفقراء ووصوهلم إىل اخلدمات الصحية.

نرش توصيات منظمة الصحة العاملية وتوجيهاهتا بشأن النظم الغذائية الصحية ملعاجلة األمراض غري السارية يف حاالت الطوارئ، ( 8
بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية/الوكاالت املتخصصة املسؤولة عن توزيع املعونات الغذائية.

توليد البيانات وحتديد البحوث ذات األولوية حسب:( 9

وضع بروتوكول أو طريقة وطنية لتقييم مدخول السكريات عىل الصعيد الوطني يف خمتلف قطاعات املجتمع.	 

تنظيم لقاء وطني للباحثني لتوحيد وحتديث جداول التكوين الغذائي للتأكد من أهنا تتضمن حمتوى السكريات، وكذلك 	 
الدهون غري املشبعة، واألمحاض الدهنية املشبعة واألمالح يف األطعمة واملرشوبات، بام يف ذلك األغذية واألطباق 

التقليدية.

إنشاء نظام مراقبة لقياس أنامط استهالك املنتجات املستهدفة واألنامط الغذائية الشاملة.	 

إرشاك املراكز البحثية ومعاهد الصحة العمومية واألوساط األكاديمية واملراكز املتعاونة مع املنظمة يف جمال بحوث التغذية 	 
يف اإلقليم لدفعها للمشاركة يف برنامج العمل اجلديد.

 Neuberger J et al. Science and Technology Select Committee. Behaviour Change. Second report of Session 2010-2012.  15

London: UK House of Lords; 2011.
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املرحلة الثانية: وفقاً للسياق الوطني
خفض وإعادة التوازن إىل الرتويج عن طريق خفض األسعار يف مجيع منافذ البيع بالتجزئة، بام يف ذلك حمالت السوبرماركت ( 1

واملتاجر واملطاعم واملقاهي وحمالت الوجبات الرسيعة.

خفض فرص التسويق واإلعالن عن األطعمة واملرشوبات التي حتتوي عىل نسبة كبرية من السكريات لألطفال والكبار بشكٍل ( 2
كبرٍي عرب مجيع وسائل اإلعالم، بام يف ذلك املنصات الرقمية ومن خالل رعايتها.

زيادة األسعار بنسبة 10% كحد أدنى من خالل فرض الرضائب أو فرض رضيبة عىل املنتجات التي حتتوي عىل نسبة كبرية من ( 3
السكريات، عىل أن تزيد إىل 20% بعد مرور عاٍم. 

تطبيق سياسات املشرتيات يف املؤسسات احلكومية عىل أساس نموذج مواصفات املغذيات الذي وضعته منظمة الصحة العاملية، ( 4
والتأكد من أن مجيع األطعمة واملرشوبات املقدمة يف املؤسسات التي تدعمها احلكومة )اجلامعات والرشطة واجليش واحلكومة 

املحلية( تتوافق مع املعايري اجلديدة.

الصحيني ( 5 املهنيني  عن  فضاًل  الناس،  عامة  يتبعه  الذي  الغذائي  النظام  يف  السكر  مستويات  إزاء  باملخاوف  التوعية  مواصلة 
وأرباب األعامل وقطاع الصناعات الغذائية. تشجيع العمل خلفض املدخول وتقديم خطوات عملية ملساعدة الناس عىل خفض 

السكريات.  مدخوهلم ومدخول أرسهم من 

املرحلة الثالثة: وفقاً للسياق الوطني
حمتوى ( 1 خفض  بكثافة.  ُتستهلك  التي  املحالة  واألطعمة  الغازية  املرشوبات  ومواصفات  الوطنية  الغذائية  املعايري  مراجعة 

10% سنويًا.  بنسبة  وذلك  السكر،  من  وعالية  معتدلة  نسبة  عىل  حتتوي  التي  واملرشوبات  األطعمة  مجيع  يف  السكريات 

مراجعة معايري توسيم األغذية لتعرب عن حمتوى األغذية من السكر والدهون غري املشبعة والدهون املشبعة. اإللزام بتطبيق نظام ( 2
توسيم هيئة الدستور الغذائي، بام يف ذلك وضوح وسهولة القراءة. النظر يف التوسيم باستخدام إشارات املرور. 

اعتامد وتنفيذ ورصد معايري رشاء احلكومة للخدمات الغذائية واملطاعم يف القطاع العام، بام يف ذلك احلكومة الوطنية واملحلية ( 3
واخلدمات الطبية، لضامن توفري وبيع أطعمة ومرشوبات أكثر صحة يف املستشفيات ومراكز الرتفيه وغريها.

املرحلة الرابعة
الغذائية ( 1 للتأثري عىل اخليارات  الغذائية والصحة جلميع من لدهيم فرص  ضامن توفري تدريب روتيني معتمد يف جمال األنظمة 

املحلية. السلطات  القطاعات يف  والرتفيه وغريها من  البدنية  واللياقة  املطاعم  للسكان يف قطاعات 

وأرباب ( 2 الصحيني  املهنيني  عن  فضال  الناس،  لعامة  الغذائي  النظام  يف  السكر  مستويات  إزاء  باملخاوف  الوعي  رفع  مواصلة 
عملية  خطوات  وتقديم  السكريات  مدخول  خفض  أجل  من  العمل  تشجيع  وغريها.  الغذائية  الصناعات  وقطاع  األعامل 

السكريات.  من  أرسهم  ومدخول  مدخوهلم  خفض  عىل  الناس  ملساعدة 

تنظيم عملية تسويق األطعمة واملرشوبات غري الصحية لألطفال من خالل استخدام نموذج منظمة الصحة العاملية اإلقليمي ( 3
املغذيات. ملواصفات 

 وضع هُنج إقليمية للتصدي للتسويق غري املقيَّد لألطعمة واملرشوبات غري الصحية.( 4
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امللحق 1
أهمية خفض مدخول السكريات للحفاظ على وزن طبيعي للجسم، 

وجتنب اإلصابة بالسكري من النمط 2، وكذلك منع تسوس األسنان لدى األطفال والكبار
الغنية بالسكريات من تركيز الطاقة لكل وحدة وزن يف األطعمة؛ مما يعني  يزيد استهالك كميات كبرية من األطعمة واملرشوبات 
أن األطفال والكبار سيكتسبون وزنًا زائدًا، وال سيام إذا كانت لدهيم سوابق وراثية؛ وذلك بالنظر إىل التنظيم الدماغي األقل فعالية 
الذي يمنع اكتساب الوزن بدالً من فقدانه (1). ويؤدي تناول مدخول كبري من السكريات احلرة إىل زيادة مدخول الطاقة دون أن 
يدرك األطفال والبالغون ذلك؛ حيث يرتبط ذلك بسوء نوعية النظام الغذائي املتبع والذي غالبًا ما خيلو من العنارص الغذائية اهلامة.

توجد اآلن بينات ثابتة عىل أن تناول السكريات احلرة، والسيام يف شكل مرشوبات حمالة بالسكر، ال يزيد من استهالك الطاقة الكيل 
فحسب، بل إنه قد يؤدي أيضًا إىل التقليل من تناول األطعمة املغذية بحيث يصبح النظام الغذائي غري صحي بشكل أكرب. ويزيد ذلك 
بدوره من خطر تسبب زيادة الوزن والسمنة يف اإلصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع الرسطان، وكذلك مرض 
السكري. وهناك سبب آخر وراء ارتباط الوجبات الغذائية التي حتتوي عىل نسبة كبرية من السكريات بزيادة املدخول، هو أهنا تستثري 
براعم التذوق التي تستجيب للسكريات عىل وجه التحديد، بل إن الدراسات التي أجريت عىل املسح الدماغي تشري إىل أن تكرار 
تناول جرعات عالية من السكر يؤدي إىل حدوث تغريات كيميائية عصبية يف هذا اجلزء من املخ املسؤول عن إفراز مادة الدوبامني 
التي ترتبط بالشعور بالسعادة. يتمثل املحرك األزيل لألغذية يف وجود رغبة معززة للحصول عىل األطعمة الغنية بالطاقة، وتكون 
عادًة يف شكل كربوهيدرات مع الفاكهة، مثل التمر والعسل اللذين يعتربان مصادر للطاقة رسيعة اهلضم. وتستثري هذه السكريات 
براعم التذوق املتصلة بمراكز الشعور باملكافأة يف املخ. وجتد حاليًا بعض البينات التي تشري إىل أن هذا قد يؤدي إىل حالة من التبعية يف 
عاملنا احلديث (2)، وبالطبع يمكننا كأفراد وكفئات سكانية اعتياد األطعمة التي حتتوي عىل نسبة أكرب من السكر. وبالتايل، وكام هو 
احلال مع امللح، فإن اخلفض التدرجيي املستمر يف نسبة السكر يف النظام الغذائي يدفع نظام التذوق واملكافأة إىل التكيف واالستجابة 
بشكل جيد ملدخول أقل بكثري من السكريات؛ مما يفرس شعور األشخاص الذين يمتنعون عن تناول املرشوبات املحالة من خالل 

عدم إضافة السكر إىل الشاي أو القهوة، بعد ميض بضعة أسابيع، بأن تلك املرشوبات شديدة احلالوة وال تريض ذوقهم.  

السبب اآلخر الذي جيعل السكر يف النظام الغذائي يميل إىل دفعنا الستهالك الكثري من الطاقة هو أن السكر، مثل الدهون، يعترب 
شكاًل مركزًا من الطاقة؛ وبالتايل تزيد كثافة الطاقة املوجودة يف النظام الغذائي )كيلو السعر احلراري/ 100 غرام من األطعمة( كلام 
كانت الوجبات الغذائية غنية بالسكريات. وقد أظهرت العديد من الدراسات اآلن أن كثافة الطاقة يف النظام الغذائي هي السمة 
الرئيسية التي تسمح لألفراد »باإلفراط يف االستهالك السلبي«، أي أهنم ال يدركون أهنم حصلوا عىل كميات كبرية من الطاقة ألهنم 
تناولوا كميات قليلة من الطعام. ومن ثم، فإن اتباع نظام غذائي غري صحي غني بالسكريات والدهون وحيتوي عىل كمية قليلة من 
األلياف واخلضار والفواكه، يمكن أن يلبي احتياجنا من الطاقة فقط بتناول 750 غرام من الطعام يوميًا؛ يف حني أن اتباع نظام غذائي 
قليل الدهون والسكريات وغني باأللياف واحلبوب مع اخلرضوات وبعض الفواكه حيتاج إىل مدخول يبلغ 3 كيلوغرامات من تلك 
األطعمة لتوفري نفس مدخول الطاقة الذي يوفره النظام الغذائي غري الصحي الغني بالدهون والسكريات (3). وبالتايل، يعترب هذا 
»االستهالك املفرط السلبي« املفتاح لتناول املزيد من السعرات احلرارية يف النظام الغذائي عن غري قصد (4) مما يؤدي إىل زيادة الوزن 
ما مل يتم زيادة النشاط البدين بشكل روتيني. لذلك، بالنظر إىل أن احلد من كثافة الطاقة يف النظام الغذائي يؤدي إىل تناول قدر أقل 
من الطاقة، فإن ذلك يعني أن علينا أن نخفض نسبة السكريات وحمتوى الدهون الكيل يف النظام الغذائي الرشق متوسطي بصورة 
تدرجيية. وتعد إعادة تكوين األطعمة تدرجييًا عىل هذا النحو من أهم التدابري التي من شأهنا ختفيف العبء الوطني العتالل الصحة 

تدرجييًا.

السكريات يف أشكال كثرية من املرشوبات )أي املرشوبات  تناول  فإن  الطولية،  الدراسات  الرسيرية وبعض  التجارب  إىل  استنادًا 
الغازية واحلليب املخفوق الخ( يؤدي إىل زيادة احتامالت زيادة الوزن (5،6) ألهنا مرشوبات غنية بالطاقة ويبدو أهنا متيل إىل التهرب 
من العمليات التنظيمية يف الدماغ بدرجة تفوق األطعمة الغنية بالطاقة. ومن ثم، تفيض املرشوبات الغنية بالطاقة بوجه خاص إىل 
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زيادة الوزن. كذلك تؤدي املرشوبات املحالة صناعيًا إىل زيادة خطر اإلصابة بمرض السكري، مع تعزيز زيادة الوزن والسمنة عىل 
نحو أسايس.

تشري بعض التحليالت اإلضافية التي أجرهتا هيئات علمية حكومية أيضًا إىل أن تناول املرشوبات املحالة يعزز تطور داء السكري 
(7) ليس من خالل زيادة الوزن فحسب، بل عن طريق حفز احلالة السكرية عىل نحو مستقل، وهي سمة مل تقيِّمها اللجنة العلمية 
األخرية ملنظمة الصحة العاملية (8). تنطوي اآللية يف جزء منها عىل الطريقة التي جيب أن يتم هبا أيض حمتوى السكر من الفركتوز يف 
الكبد. ويؤدي وجود كمية كبرية من الفركتوز يف النظام الغذائي إىل تراكم الدهون يف الكبد؛ األمر الذي يؤدي إىل حدوث تغيريات يف 
إنتاج األنسولني وحساسية اجلسم لإلنسولني الذي يتم ُيفَرز، فضاًل عن كونه يشكل خطرًا لإلصابة بتليف الكبد يف املستقبل. ويؤدي 
ذلك إىل حالة ما قبل السكري تتمثل يف صعوبة التعامل مع اجللوكوز، ومن ثم إىل اإلصابة بالسكري نفسه. ومن املعروف أيضًا أن 

زيادة الوزن تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع الرسطان، وكذلك مرض السكري.

تشري بعض التحليالت املنهجية التي أجريت حديثًا إىل أن تناول مرشوب غازي إضايف يوميًا يزيد من خطر اإلصابة بمرض السكري 
بنسبة تقارب اخلمس )18%(، وإذا اسُتبعدت مسامهة زيادة الوزن يف اإلصابة بالسكري فإن تناول مرشوب حمىل يوميًا يزيد من خطر 
اإلصابة بمرض السكري بنسبة 13%. وال توجد بينات قوية تدل عىل ارتباط تناول عصري الفاكهة بخطر اإلصابة بالسكري، حيث 
تعرضت الدراسات فقط للبلدان التي يقل فيها استهالك عصائر الفاكهة بشكل كبري عن إقليم رشق املتوسط (9). كام قّيم التقرير 
بالسكري، حيث وجد  ارتباطها باإلصابة  املتحدة هذه املرشوبات ومدى  اململكة  التابعة حلكومة  العلمية  الصادر عن جلنة اخلرباء 
صلة واضحة بينها وبني اإلصابة بالسكري برصف النظر عن زيادة الوزن. وبالتايل، تعترب املرشوبات املحالة من عوامل زيادة خطر 

اإلصابة بالسكري والسمنة.

يعد تناول السكريات أيضًا من املسببات الرئيسية لتسوس األسنان الذي يصيب األسنان اللبنية لدى األطفال، ويستمر مؤديًا إىل 
تآكل األسنان وحتللها بشكل كبري يف مجيع مراحل احلياة، أي حتى العقد الثامن من العمر. يعترب تسوس األسنان من أكثر األمراض 
املكلِّفة التي تعاين منها البلدان، بل إنه يتسبب يف إصابة األطفال بالعداوى التي تؤدي إىل دخول املستشفيات يف حاالت الطوارئ. 

كام أنه يعوق نموهم اجلسامين وقدرهتم عىل االنتظام والتحصيل يف املدرسة (10).

من الناحية العملية، يتناول املواطنون يف مجيع بلدان العامل تقريبًا كميات كبرية من السكريات يف وجباهتم الغذائية قياسًا عىل النسبة 
5% التي أوصت هبا منظمة الصحة العاملية جلميع لألفراد )مما يشري عمليًا إىل أن متوسط استهالك السكان األمثل يبلغ %2-%3(. 
وختطط العديد من البلدان األوروبية حاليًا خلفض متوسط مدخول السكريات بمقدار النصف؛ ومن ثم، نظرًا للعبء اهلائل الذي 
يشكله مرض السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية يف إقليم رشق املتوسط، ينبغي النظر يف كيفية تقليل السكريات يف السلسلة 
الغذائية باإلقليم بنسبة ال تقل عن 50% عىل مدى السنوات القليلة املقبلة. يشكل ذلك حتديًا كبريًا ال يمكن عالجه إال عىل مدى فرتة 
متتد من 5-10 سنوات، وإن كانت بعض الفوائد ستظهر بشكٍل رسيع مع انخفاض مدخول السكريات. لذا ُيقرتح أن يكون جتنب 

املرشوبات الغنية بالسكر عىل رأس أولويات حتسني الصحة يف إقليم رشق املتوسط.
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