
مذكرة معلومات بشأن 
  اتـــــريــول السكــدخـم

ه في مبدأ ـالموصى ب
  يــهـوجيــمة التـالمنظ
  الـــــفــين واألطــالغـللب



WHO/NMH/NHD/15.3

 ٢٠١٥منظمة الصحة العالمية © 

مـــن علـــى موقـــع المنظمـــة علـــى مطبوعـــات منظمـــة الصـــحة العالميـــة  الحصـــولجميـــع الحقـــوق محفوظـــة. يمكـــن 
ةأو شراءها من قسم الطباعة والنشر )www.who.intي (اإللكترون  ,Avenue Appia 20 ، منظمة الصحة العالمي

1211 Geneva 27, Switzerland، ؛ ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤٨٥٧ فـاكس رقـم: +؛٤١ ٢٢ ٧٩١ ٣٢٦٤ رقـم: (هـاتف+
  ).bookorders@who.int  عنوان البريد اإللكتروني:

 –ترجمتهــــــــــــــا  أو المنظمــــــــــــــة مطبوعــــــــــــــات باستنســــــــــــــاخ إذن علــــــــــــــى وينبغــــــــــــــي إرســــــــــــــال طلبــــــــــــــات الحصــــــــــــــول
ة  والنشــــــــرقســــــــم الطباعــــــــة  إلــــــــى –التجــــــــاري  غيــــــــر التوزيــــــــع أو البيــــــــع ألغــــــــراض ع المنظم ر موق عب
  .)http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html( اإللكتروني

مـن  أي رأي كـان عـن ضـمناً تعبـر  ، الفيـه، وطريقة عرض المواد الواردة المطبوع افي هذالمستعملة والتسميات 
، أو مدينة، أو منطقـة، أو لسـلطات أي أرضمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، أو  جانب

الخطـوط المنقوطـة علـى الخـرائط خطوطـًا حدوديـة تقريبيـة قـد  وتشكلمنها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. 
  .بشأنها يوجد بعد اتفاق كامل ال

أو منتجـات جهـات صـانعة معينـة ال يعنـي أن هـذه الشـركات والمنتجـات معتمـدة أو  محددة كر شركاتكما أن ذ
ولــم يــرد ذكــره.  فــي الطــابع لهــا علــى ســواها ممــا يماثلهــا موصــى بهــا مــن قبــل منظمــة الصــحة العالميــة، تفضــيالً 

  لية (في النص اإلنكليزي).وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية باألحرف االستهال

وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كـل االحتياطـات المعقولـة للتحقـق مـن المعلومـات الـواردة فـي هـذا المطبـوع. 
ومــع ذلــك فــإن المــواد المنشــورة ُتــوزع دون أي ضــمان مــن أي نــوع ســواء أكــان بشــكل صــريح أم بشــكل ضــمني. 

اد المنشــورة. والمنظمــة ليســت مســؤولة بــأي حــال عــن األضــرار والقــارئ هــو المســؤول عــن تفســير واســتعمال المــو 
  التي قد تترتب على استعمالها.

  التصميم والتخطيط: ألبرتو مارش
  طبع بواسطة خدمات إنتاج الوثاق في منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا

http://www.who.int
mailto:bookorders@who.int
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html


1 

"مــــدخول الســــكريات الحــــرة للكبــــار يوصــــي مبــــدأ منظمــــة الصــــحة العالميــــة التــــوجيهي الجديــــد: 
بخفــض مــدخول الســكريات الحــرة طيلــة العمــر. فينبغــي بالنســبة إلــى الكبــار والصــغار  واألطفــال"

مـــن إجمـــالي مـــدخول الطاقـــة. ومـــن شـــأن  ٪١٠خفـــض مـــدخول الســـكريات الحـــرة إلـــى أقـــل مـــن 
.من إجمالي مدخول الطاقة أن يحقق فوائد صحية إضافية ٪٥الخفض أكثر من ذلك إلى 

السكريات الحرة مقابل السكريات األصلية

تركــز توصــيات المبــدأ التــوجيهي علــى اآلثــار الصــحية الموثقــة ذات الصــلة بمــدخول "الســكريات 
تضاف إلى األغذيـة  الحرة". وتشمل السكريات الحرة السكريات األحادية والسكريات الثنائية التي

 العســل فــي طبيعــي بشــكل ات التــي توجــدمــن جانــب صــانعها أو طاهيهــا أو مســتهلكها، والســكري
  .الفواكه عصير وتركيزات الفواكه وعصير والشراب

وتختلف السـكريات الحـرة عـن السـكريات األصـلية التـي توجـد فـي الفاكهـة والخضـروات   
الطازجة الصحيحة. ونظرًا لعدم وجود أيـة بينـات مبلغـة تـربط بـين اسـتهالك السـكريات الطبيعيـة 

التــوجيهي ال تنطبــق علــى اســتهالك الســكريات  ة فــإن توصــيات المبــدأبالصــحوبــين آثــار ضــارة 
 الطبيعية التي توجد في الفاكهة والخضروات الطازجة الصحيحة.

توصيات قوية

إن التوصـــيات بخفـــض مـــدخول الســـكريات الحـــرة وبالقيـــام بـــذلك طيلـــة العمـــر تســـتند إلـــى تحليـــل 
هـذه البينـات، أوًال، أن البـالغين الـذين يسـتهلكون أحدث البينات العلمية في هـذا الصـدد. وتظهـر 

سكريات أقـل يكـون وزنهـم أقـل، وثانيـًا، أن هنـاك صـلة بـين زيـادة السـكريات فـي النظـام الغـذائي 
وبين زيادة مقابلة في الـوزن. وعـالوة علـى ذلـك تبـين البحـوث أن األطفـال الـذين يتنـاولون أعلـى 

ون أكثـــر عرضـــة لزيـــادة الـــوزن أو الســـمنة مـــن مـــدخول مـــن المشـــروبات المحـــالة بالســـكر يكونـــ
  األطفال الذين يتناولون مدخوًال منخفضًا من المشروبات المحالة بالسكر.

والتوصــية مدعومــة كــذلك ببينــات تظهــر أن معــدالت تســوس األســنان تزيــد عنــدما يبلــغ   
ا يكون أو أكثر من إجمالي مدخول الطاقة، مقارنة بالوضع عندم ٪١٠مدخول السكريات الحرة 

الطاقة.  مدخول إجمالي من ٪١٠مدخول السكريات الحرة أقل من 

وبناًء على جودة البينات تصـنف المنظمـة هـذه التوصـيات علـى أنهـا توصـيات "قويـة":   
يمكـــن أن ُتعتمـــد كسياســـة فـــي معظـــم األوضـــاع. ويمكـــن أن تتصـــرف البلـــدان بنـــاًء علـــى هـــذه 
التوصيات وتضع مبادئ توجيهية بشأن النظام الغذائي تستند إلـى األغذيـة، مـع مراعـاة األغذيـة 

ات الغذائيـــة. ومـــن الخيـــارات األخـــرى للسياســـات توســـيم األغذيـــة والتوســـيم المتاحـــة محليـــًا والعـــاد
غيـر الكحوليـة الغنيـة ك، وتنظيم المأكوالت والمشروبات الخاص بالقيم التغذوية، وتوعية المستهل

بالســكريات الحــرة، ووضــع سياســات ضــريبية تســتهدف األغذيــة الغنيــة بالســكريات الحــرة. ويمكــن 
 توصيات من خالل تغيير اختياراتهم لألغذية.أن ينفذ األفراد هذه ال
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 خفيض مدخول السكرتوصية مشروطة بشأن مواصلة ت

بنسبة تقل السكريات الحرة تخفيض مدخول م توصية قدّ قائمة حاليًا، تُ الدراسات النظرًا إلى طابع 
فــي منظمــة الــذي تنتهجــه النظــام المشـروطة" فــي توصــية ها "وصــف٪ مــن إجمــالي الطاقــة ب٥عـن 

  سندة بالبّينات.إصدار التوجيهات الم

التـــي تســـتهلك مـــدخوًال الســـكان علـــى فئـــات مـــن الدراســـات الوبائيـــة ُأجـــِري عـــدد قليـــل و   
نطـاق الفئـات السـكانية ككـل وطنيـة علـى . وال يوجد سوى ثالث دراسات السكرياتمنخفضًا من 

جم عن اسـتهالك مـدخول الناتسوس األسنان لمعدالت اإلصابة بمقارنة تتيح المجال أمام إجراء 
مــن إجمــالي مــدخول الطاقــة، بمــدخولها األعلــى مــن تلــك النســبة ٪ ٥الســكريات بنســبة تقــل عــن 

جمالي.ذاك اإل٪ من ١٠ن لكن بنسبة تتدنى عو 

انخفـض فيهـا معـدل السـكان خـالل فتـرة القائمـة علـى الدراسـات البيئيـة وقد ُأجِريت تلـك   
قبل الحرب العالميـة الثانيـة  سنوياً الواحد للفرد  اً يلوغرامك ١٥من  اً كبير انخفاضًا لسكريات توافر ا
 طبيعيـة"التجربـة ال"وتشـّكل هـذه . ١٩٤٦فـي عـام فرد الواحـد سـنويًا كيلوغرام لل ٠,٢قل من إلى أ

توصــية الــذي تســتند إليــه ال تســوس األســنان، األســاسالتــي أثبتــت انخفاضــًا فــي معــدل اإلصــابة ب
مـدخول ٪ مـن إجمـالي ٥إلـى أقـل مـن السـكريات الحـرة يض مـدخول القاضية بـأن مـن شـأن تخفـ

تســــوس أخــــرى تتخــــذ شــــكل انخفــــاض فــــي معــــدالت اإلصــــابة بفوائــــد صــــحية عــــود بالطاقــــة أن ي
.األسنان

 ٪ مــن ميزانيــات الصــحة١٠و٪ ٥نســبة تتــراوح بــين عــالج أمــراض األســنان ويســتهلك   
فــــي البلــــدان دون عــــالج  األســــنان تســــوس، فيمــــا تُتــــرك إلــــى حــــد كبيــــر حــــاالت البلــــدان الغنيــــةب

جميـع المـوارد الماليـة المتاحـة لرعايـة صـحة التـي تتجـاوز فيهـا تكلفـة عالجهـا الـدخل المنخفضة 
األطفال.

نوعيــة فيهــا تكــون فــي الحــاالت التــي قــد ال منظمــة توصــيات مشــروطة حتــى الر صــدِ تُ و   
مشـروطة هـي التوصـية والة. موميـلصـحة العاهميـة بأالمتعلقـة بالنسبة إلى المسـائل قوية البّينات 

 ةمرغوبــالثــار غيــر التقّيــد بهــا اآل المرغوبــة مــنعبــارة عــن توصــية ُيحتمــل أن تفــوق فيهــا النتــائج 
حــوار مــع أصــحاب ال يمكــن توضــيحها؛ لــذا يلــزم إجــراء  المقايضــاتهــذه ولكــن المترتبــة عليهــا، 

ة متبعة.بوصفها سياسالتوصية الشروع في تطبيق شاورات قبل عقد مالمصلحة و 
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 تنقيح الدليل في المستقبل

سـتفيد مـن البحـث أن يتحـديث التوصـيات من شأن و ، ٢٠٢٠تحديث الدليل في عام ر من المقرّ 
  في المجاالت التالية:

ستقالبعلى اال السكريات الحرةيؤثر مدخول كيف   •

الســـكريات مـــدخول التغييـــرات فـــي تـــأثر  تبـــين كيـــفطويلـــة األجـــل دراســـات إجـــراء   •
  الحرة على الصحة

زيادة الوزنإلى استهالك السكريات الحرة يؤدي بعدها عتبات تحديد   •

  السكريات الحرةتخفيض مدخول فعالية التغييرات السلوكية في   •

 السـكرعنـد اسـتهالك تسوس األسنان اإلصابة بتقييم مخاطر لمر زُ  دراساتإجراء   •
 .بمدخول مختلف المستويات
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