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 دوًرا حیویًا في المساعدة على عالج السمنة آمنة وتؤدي السعرات الحراریة   عدیمة/اْلُمَحلِّیَات منخفضة 

 
یَات منخفضةWHOلمنظمة الصحة العالمیة (  المبدأ التوجیھيتعلق بنشر  مبیان صادر من رابطة اْلُمَحّلِیَات الدولیة و   عدیمة/) بشأن اْلُمَحّلِ

 07/2022/ 15:  تاریخبالسعرات الحراریة  
 

لنشر مشروع  لقد  :  2022  یولیو  15  بروكسل، الیوم  الدولیة  اْلُمَحلِّیَات  رابطة  التوجیھياستجابت  بشأن    المبدأ  العالمیة  الصحة  لمنظمة 
 1تناول اْلُمَحلِّیَات غیر السكریة.استخدام 

 
 السعرات الحراریة:  عدیمة/رابطة اْلُمَحلِّیَات الدولیة إلى مجموعة ھائلة من األدلة العلمیة التي تبین أن اْلُمَحلِّیَات منخفضة تشیرو

 
 ؛2آمنة وتُعد أحد المكونات التي تخضع ألبحاث أكثر دقة في العالم 
    واألطفال على تقلیل تناولھم للسعرات الحراریة، فضالً عن كونھا أداة مفیدة لمساعدتھم على ضبط    البالغینیمكن أن تساعد

-3وزن أجسامھم، عند استخدامھا بدالً من السكر، كما أنھا تُعد أحد مكونات أي نظام غذائي متنوع ومتوازن وأي نمط حیاة صحي

 ؛7
  ؛9، 8لسكر؛ نظًرا إلى أنھا ال تؤثر في مستویات السكر في الدمتوفر لألشخاص المصابین بداء السكري بدیالً مھًما ل 
 " ؛" 8یسھم في الواقع في الحفاظ على تمعدن األسنانال تسھم في تسوس األسنان، فضالً عن أن استخدامھا بدالً من السكر 
   من أجل تقلیل كمیة السكر والسعرات    10،11منتجاتھاأداة أساسیة في مساعدة شركات األغذیة والمشروبات على إعادة تصنیع

 الحراریة التي تحتویھا. 
 

یَات الدولیة، أن: السعرات    عدیمة/اْلُمَحّلِیَات منخفضة"   وتعلیقًا على منشور منظمة الصحة العالمیة، ذكر روبرت بیترسون، رئیس رابطة اْلُمَحلِّ
الحراریة لیست وصفة سحریة لعالج األمراض. لكنھا تعني أن یستمتع األشخاص باألغذیة والمشروبات التي تحتوي على نسبة قلیلة من  

  ّلِیَات ْلُمحَ إن فوائد استبدال السكریات المضافة با  السكر وعدد قلیل من السعرات الحراریة مع االستمرار في تلبیة تفضیالتھم حسب أذواقھم.
السعرات الحراریة المستھلكة والمساعدة على التحكم في الوزن مدعومة باألدلة التي راجعتھا  في خفض    الحراریة  السعراتعدیمة  /منخفضة

الغذائیة لألمریكیین،  واللجنة االستشاریة األمریكیة للمبادئ التوجیھیة للنظم الغذائیة المعنیة بالمبادئ التوجیھیة للنظم  ،  7منظمة الصحة العالمیة
المنشورة.  202512-2020لعام   الوصفیة  والتحلیالت  المنھجیة  المراجعات  من  والعدید  بدور    3-5،  االعتراف  عدم  ْلُمَحّلِیَات  ا وسیؤدي 

 "ومن ثَم التحكم في الوزن، إلى اإلضرار بالصحة العامة.في خفض السكر والطاقة،  منخفضة/عدیمة السعرات الحراریة
 

"تبذل الحكومات في جمیع أنحاء العالم جھوًدا لمعالجة المشكلة الخطرة المتمثلة في ارتفاع معدالت  واصل السید بیترسون حدیثھ قائالً:  
السمنة ومرض السكري. ناھیك عن أمراض األسنان التي تعد أكثر األمراض غیر المعدیة انتشاًرا على مستوى العالم وأحد أھداف الصحة  

بشأن تناول األطفال    2015لعام    مبدأھا التوجیھي مثلة في خفض كمیات السكر وذلك كما حددتھ منظمة الصحة العالمیة في  العامة المت
  عدیمة السكر لصحة الفم واألسنان. ْلُمَحّلِیَاتاومن المؤسف عدم االعتراف بالفوائد المثبتة الستخدام والبالغین للسكریات. 

 
فقد یسبب التباًسا عند َمن ھم بحاجة إلى التحكم  ي ال ینطبق على األشخاص المتعایشین مع مرض السكري، وفي حین أن ھذا المبدأ التوجیھ

بأن   العالم  مستوى  على  الصحیة  المنظمات  وتعترف  والسكریات.  الكربوھیدرات  من  استھالكھم  منخفضة/عدیمة  ااستخدام  في  یَات  ْلُمَحّلِ
 السكر في اإلدارة الغذائیة لمرض السكري. لتحل محل  آمنًا   السعرات الحراریة

 
دعًما   منتجاتھا  في  السكر  كمیة  تقلیل  على  والمشروبات  األغذیة  الحكومات شركات  لقد حثت  المعدیة،  غیر  األمراض  تحدي  ولمواجھة 

السعرات الحراریة،    عدیمة/اْلُمَحّلِیَات منخفضةبفضل    لتوصیات الصحة العامة المقدمة من منظمة الصحة العالمیة وغیرھا من الھیئات.
یَات منخفضة السعرات الحراریة والتي ال تحتوي على    عدیمة/تمكنت ھذه الشركات من القیام بما یلي: إعادة تصنیع منتجاتھا باستخدام ُمَحّلِ

 سعرات حراریة أو تكاد تنعدم السعرات الحراریة فیھا. 
 

السعرات الحراریة من بین المكونات التي تخضع ألبحاث أكثر دقة في العالم، ولقد وافقت    عدیمة/في الوقت نفسھ، تُعد اْلُمَحّلِیَات منخفضة 
لى استخدامھا. عالوة على ذلك، تظھر األبحاث أن تناولنا لھذه المواد أقل بكثیر من االستھالك  ھیئات سالمة األغذیة على مستوى العالم ع

   20-13 .) لكل من األطفال والبالغینADIالیومي المقبول (
 

ومواصلة دعم الجھود لتحسین فھم فوائد    المبدأ التوجیھي ھذاإننا نتطلع إلى تقدیم ملحوظات حول مشروع  " وأضاف السید بیترسون قائالً:  
 السعرات الحراریة".  عدیمة /اْلُمَحّلِیَات منخفضة
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