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الرسائل الرئيسية
ي جميــع 

  يرتبــط كوفيــد-19 ارتباًطــا وثيًقــا بالأمــراض غــري الســارية )NCDs(، مثــل أمــراض القلــب. يتعــرض واحــد مــن كل خمســة أشــخاص �ف
ي الغالــب إىل الأمــراض غــري الســارية.

صابــة، ويعــزي ذلــك �ف ي حالــة الإ
صابــة بـــأعراض حــادة لكوفيــد-19 �ف ايــد للإ ف أنحــاء العالــم لخطــر مرت

ي تتضمــن الســمنة وارتفــاع ضغــط الــدم. يمكــن الحــد 
ي العديــد مــن عوامــل الخطــر، والــ�ت

ك الأمــراض غــري الســارية وكوفيــد-19 �ف   تشــرت
ي تشــجع عــى التحــول إىل 

صابــة بالأمــراض المعديــة مــن خــلل تدابــري السياســات الــ�ت مــن عــبء الأمــراض غــري الســارية والتعــرض للإ
النظــم الغذائيــة الصحيــة.

مــدادات    يُعــد التخلــص مــن الدهــون المتحولــة الُمنتجــة صناعيــاً، أو الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة )الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة(، مــن الإ
ة. إذا تخلصــت جميــع البلــدان مــن هــذا المركــب الضــار الــذي يســبب  الغذائيــة العالميــة واحــًدا مــن أكــرش سياســات التغذيــة المبــا�ش

أمــراض القلــب، فيمكــن إنقــاذ 17 مليــون شــخص بحلــول عــام 2040.

ي يغمرهــا 
ــ�ت ــة ال ــة إىل تخفيــف العــبء عــى النظــم الصحي ــة المتحول ي ترتبــط بالأحمــاض الدهني

ــ�ت   ســيؤدي منــع الوفيــات والأمــراض ال
ف بالأمــراض غــري الســارية. ــ�ي ــادة أعــداد الأشــخاص المصاب ــاء مواجهــة كوفيــد-19 وزي بالأعب

ف التخلــص مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة وسياســات التغذيــة الأخــرى خــلل عمليــة مواجهــة كوفيــد-19 فرصــة غــري    يوفــر التكامــل بــ�ي
ــادة الأمــن الصحــي مــن خــلل جعــل الأجيــال  ــاء، وزي ي القتصــادي مــن الوب

مســبوقة لمعالجــة الأمــراض غــري الســارية، ودعــم التعــا�ف
القادمــة أكــرش صحــة وأكــرش قــدرة عــى تحمــل الأمــراض المعديــة.

دعوات إىل العمل
عى المجتمع المدنيعى الحكومات

ــة:  لزامي ــاذ لئحــة أفضــل الممارســات الإ ــاد وإنف ي واعتم
ــ�ف   تب

ل  المتحولــة  الدهنيــة  الأحمــاض  مــن  بمقــدار  ام  ف اللــرت
ي 

يتخطــى 2 جــرام لــكل 100 جــرام مــن الدهــون/ الزيــوت �ف
.)PHO( ــا ــة جزئًي ــوت المهدرج ــر الزي ــة أو حظ ــع الأطعم جمي

ــتبدال  ــان اس ــة لضم ــواد الغذائي ــي الم ــع مصنع ــل م   العم
الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة بدهــون صحيــة – وحبــذا 
لــو يتــم اســتخدام الدهــون أو الزيــوت المتعــددة غــري 

المشــبعة )الأكــرش صحيــة( أو الأحاديــة غــري المشــبعة.

ي 
ف التخلــص مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة �ف   تضمــ�ي

ــب  ــراض القل ــم بمعالجــة أم ــرش اتســاًعا تهت نهــج سياســة أك
والأوعيــة الدمويــة والأمــراض غــري الســارية الأخــرى مــن 
خــلل اعتمــاد تدابــري سياســة التغذيــة والصحــة التكميليــة.

ــاض  ــتهلك الأحم ــلبية لس ــار الس ــي بالآث ــتوى الوع ــع مس   رف
الدهنيــة المتحولــة والدعــوة للتخلــص مــن الأحمــاض الدهنيــة 

المتحولــة.

ف عــى صناعــة    الدعــوة وتحــدي والتصــدي لمعارضــة القائمــ�ي
الأغذيــة للئحــة التنظيميــة للأحمــاض الدهنيــة المتحولــة 
ــة مــن حيــث  ــة الفعال وغــري ذلــك مــن تدابــري سياســة التغذي

ــة. التكلف

ي تطويــر واعتمــاد لوائــح الأحمــاض الدهنية 
  دعــم الحكومــات �ف

ــى  ــات ع ــاءلة الحكوم ــم مس ــنها، فتت ــرد س ــة، وبمج المتحول
نفــاذ. التطبيــق الفعــال، والرصــد والإ

نتوجه بالشكر لـ

مان. كمــا يــود تحالــف الأمــراض غــري الســارية  ســيمون بــوش الــذي قــام بصياغــة موجــز السياســة هــذا بمشــاركة مــن نينــا رينشــو ولوســيندا ويســرت
ــيك(،  ــة Salud Crítica، المكس ــة الحرج ــة الصحي ــا )الرعاي ــا لراناغ ــلوفينيا(، وآن ــة، س ــد التغذي ــت )معه ــور برافس ــور إيغ وفيس ــكر الرب NCD أن يش

ــة( لمراجعــة الموجــز. ــات المتحــدة الأمريكي ــادرة Resolve to Save Lives، الولي ــن مب ــوب )م ــورا ك وليندســاي ســتيل ول

ي لمراجعتهما اللغة العربية. نود أيضا أن نشكر السيد فيصل فهد بن سنيد والسيد مشعل المطري

ــادرات  ــدى مب ــي إح ــادرة Resolve to Save Lives، وه ــن مب ــارية م ــري الس ــراض غ ــف الأم ــة إىل تحال ــة مقدم ــلل منح ــن خ ــز م ــم الموج ــم دع ت
.)www.resolvetosavelives.org( الحيويــة  اتيجيات  الســرت
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ي تجاهلها صانعو السياسات والعامة إىل حد 
ي عرصنا، وال�ت

وس كوفيد-19 الضوء عى أهم قضية صحية �ف لقد سلط فري
ي 71% من الوفيات العالمية سنويًا. الأشخاص المصابون 

ي تتسبب �ف
كبري ح�ت الآن: أل وهي الأمراض غري السارية، وال�ت

بالأمراض غري السارية، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموي)CVD(*، هم أكرش عرضة لخطر 
وس كوفيد-19. ونتيجة لذلك، أصبحت الحاجة الملحة لتخاذ تدابري  صابة بفري صابة بأعراض حادة والوفاة نتيجة للإ الإ

. أحد الأمثلة عى »الثمار الدانية«  السياسة العامة لحماية صحة القلب والأوعية الدموية أكرش وضوحا من أي وقت م�ف
ي مجال الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية هو التخلص من الأحماض الدهنية المتحولة الُمنتجة صناعًيا 

�ف
)الأحماض الدهنية

*مجموعة من االضطرابات التي تشمل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وضغط الدم املرتفع )ارتفاع ضغط الدم(.

وس كورونــا المســتجد المســببة لمــرض  اتضــح مــن خــلل جائحــة فــري
COVID19 أهميــة اتخــاذ تدابــري الصحــة العامــة أهميــة تدابــري الصحة 
ــراض  ــن الأم ــة م ــط للوقاي ــس فق ــراض، لي ــن الأم ــة م ــة والوقاي العام
ــة  ــور الرعاي ــري وتط ــراض غ ــن الأم ــة م ــا للوقاي ــن أيًض ــة، ولك المعدي
الصحيــة . مــن المعــروف بــه الآن أن كوفيــد-19 والأمــراض غــري 
ــا باســم »الحــالت الكامنــة«، يرتبطــا  ي يشــار إليهــا غالًب

الســارية، الــ�ت
ــع  ي جمي

ــخص. �ف ــار ش ــرات إىل أن 1.7 ملي ــري التقدي ــا. تش ــا وثيًق ارتباًط
ــون  ــخاص( معرض ــة أش ــن كل خمس ــد م ــواىلي واح ــم )ح ــاء العال أنح
ةس  ــري ــوا بف ــذف إذا أصيب ــادة ح ــراض ح ــة بأع صاب ــد للإ اي ف ــر مرت لخط
ي 

كورونــا المســتجد المســبب لمــرض COVID 19، ويعــزي ذلــك �ف
ي تشــمل الأمــراض غــري الســارية 

الغالــب للأمــراض غــري الســارية، والــ�ت
ــراض  ــل أم ــا مث ــة منه ــن الوقاي ي يمك

ــ�ت ي ال
ــذا�أ ــام الغ ــة بالنظ المرتبط

القلــب والأوعيــة الدمويــة وداء الســكري. 1 لقــد أبــرز التفاعــل المميــت 
وس كوفيــد-19  ف الأمــراض غــري الســارية ودللت التبايــن وفــري بــ�ي
ــع  ــم الصوام ــلل تحطي ــن خ ــة م ــة الحالي ــة الأزم ــة إىل مواجه الحاج
ومعالجــة الروابــط المتداخلــة باعتبارهــا وبــاء مركــب† )انظــر المربــع 1(.

ف الأمــراض المعديــة وحــالت الطــوارئ الصحيــة  ابــط بــ�ي أدى هــذا الرت
ــراز الحاجــة  اف غــري المســبوق وإب والأمــراض غــري الســارية إىل العــرت
ــتمرار،  ــد باس اي ف ــارية المرت ــري الس ــراض غ ــبء الأم ــة ع ــة لمعالج الملح
ي تكــون 32 

ي 41 مليــون حالــة وفــاة ســنويًا، والــ�ت
والــذي يتســبب حالًيــا �ف

 .)LMICs( ي الــدول المنخفضــة والمتوســطة الدخــل
مليــون حالــة منهــا �ف

ًرا اجتماعًيــا واقتصاديـًـا  2 تســبب الأمــراض غــري الســارية، دون رادع، �ف

ورة  ر الناجــم عــن كوفيــد-19. يمثــل كوفيــد-19 �ف يتجــاوز بكثــري الــرصف
ي الصحــة 

حتميــة غــري مســبوقة لتحديــد الأولويــات والســتثمار �ف
ــز الصحــة، ويشــمل  ــري سياســة تعزي ــاد تداب ــن خــلل اعتم ــة م العام
ــج  ــة. يجــب أن تعال ــة المتحول ــاض الدهني ــن الأحم ــص م ــك التخل ذل
هــذه التدابــري أيًضــا عوامــل الخطــر القابلــة للتعديــل - ويشــمل ذلــك 
ي تقبــع خلــف كل مــن 

ــ�ت ــة وارتفــاع ضغــط الــدم والســمنة - ال التغذي
كوفيــد-19 وعــبء الأمــراض غــري الســارية.

، فــإن جميــع البلــدان تقريًبــا خــارج المســار الصحيــح  ي الوقــت الحــاىلي
�ف

ي الحــد مــن 
لتحقيــق هــدف منظمــة الصحــة العالميــة المتمثــل �ف

ــري الســارية الرئيســية الأربعــة –  ــراض غ ــن الأم ــة م ــات الإجمالي الوفي
ي أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة والرسطانــات وداء 

والمتمثلــة �ف
ــول  ــبة 25% بحل ــة - بنس ــ�ي المزمن ــاز التنف ــراض الجه ــكري وأم الس
عــام3 2025 وتحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 3.4 للحــد مــن معــدل 
الوفيــات المبكــرة بســبب الأمــراض غــري الســارية بنســبة الثلــث بحلــول 
عــام5,4 2030. لــن يــؤدي تنفيــذ سياســات التغذيــة الصارمــة إىل ترسيــع 
التقــدم نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف العالميــة للأمــراض غــري الســارية 
وريًــا لبنــاء مجتمعــات تحذفــة أكــرش صحيــة  فحســب، بــل ســيكون �ف
ــالت  ــع ح ــل م ــتعداًدا للتعام ــرش اس ــون أك ــود تك ــى الصم ــدرة ع وق

ــة المســتقبلية. الطــوارئ الصحي

†  وتتكون من املقطع »syn” الذي يعني “مًعا” والمقطع “demic” الذي يعني وباء

تعــد تدخــلت سياســات الصحــة العامــة مثــل التخلــص مــن الأحمــاض 
الدهنيــة المتحولــة الإصطناعيــة الناتجــة عــن اســتخدام الزيــوت 
ي 

ي الصناعــات الغذائيــة أحــد الأســباب الــ�ت
النباتيــة المهدرجــة جزئيــاً �ف

جعلــت البلــدان ذات الدخــل المرتفــع قــادرة عــى تقليــل وفيــات 
ــذ عــام  ــة بنســبة أكــرش مــن 25% من ــة الدموي ــب والأوعي أمــراض القل
2000. 6 وعــى النقيــض، تتحمــل البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل 
ــة  ــب والأوعي ــراض القل ــي لأم ــبء العالم ــن الع ــل إىل 90% م ــا يص م
اتيجيات التخلص  الدمويــة،7 ممــا يؤكــد الحاجــة إىل توســيع نطــاق اســرت
ــر  ــذا الأم ــكل ه ــا يش ــا. كم ــة عالمًي ــة المتحول ــاض الدهني ــن الأحم م
ــة  ــة الصحي ــا التغطي ــق فيه ي ل تنطب

ــ�ت ــدان ال ي البل
ــا �ف ــة خصيًص أهمي

اتيجيات  ــرت ــن لس ــث يمك ــة، وحي ــورة ضعيف ــد بص ــاملة أو تتواج الش
الوقايــة الأوليــة مثــل سياســات التغذيــة أن تدعــم جــدوى واســتدامة 

ــة الشــاملة. ــة الصحي التغطي

جائحــة  بــأ�ه  العالــم  فيــه  يكافــح  الــذي  الوقــت  ي 
�ف

كوفيــد-19، يجــب أن نبــذل قصــارى جهدنــا لحمايــة صحــة 
الأشــخاص. يجــب أن يشــمل ذلــك اتخــاذ جميــع الخطــوات 
ي يمكــن أن 

الممكنــة للوقايــة مــن الأمــراض غــري الســارية الــ�ت
ي 

وس كورونــا وتتســبب �ف صابــة بفــري تجعلهــم أكــرش عرضــة للإ
ي التخلص 

الوفــاة المبكــرة. يجــب أل يتأخــر هدفنــا المتمثــل �ف
ــام 2023«. ــول ع ــة بحل ــن الدهــون المتحول م

يسوس،  الدكتور تيدروس أدهانوم غيرب
 المدير العام لمنظمة الصحة العالمية8

لزاميــة للأحمــاض الدهنيــة  تربــط السياســات التغذويــة مثــل القيــود الإ
ام  ف الــرت وتُظهــر  الصحيــة  بالسياســة  السياســية  رادة  الإ المتحولــة 
ــح إىل  ــذه اللوائ ي ه

ــ�ف ــري تب ــكان. يش ــة الس ــام بصح ــة بالهتم الحكوم
ــا يُنشــأ مجــاًل  ــة مســتعدة للســتثمار بشــكل مناســب، مم أن الحكوم
متكافًئــا للصناعــة، ويشــكل إشــارة قويــة للمجتمــع بــأن النظــام 
ي 

ي الصحــي والأمــراض غــري الســارية المرتبطــة بالنظــام الغــذا�أ
الغــذا�أ

ــد. ــل الج ــى محم ــذا ع ــب أن يؤخ يج

“ 

5



التخلص من الدهون المتحولة تمامًا بحلول عام 2023 
الوحدة البنائية لمواجهة فيروس كوفيد-19

التخلص من الدهون المتحولة تمامًا بحلول عام 2023 
الوحدة البنائية لمواجهة فيروس كوفيد-19

أوجه الستفادة من التخلص من الأحماض الدهنية المتحولة

ي جميع البلدان حول العالم يمكن أن 
تشري التقديرات إىل أن التخلص من الأحماض الدهنية المتحولة �ف

ينقذ حياة 17 مليون شخص بحلول عام 2040. 9 

ا وويلز إنجل�ت

 من المقدر أن يؤدي التخلص من 
ي البلدين 

الأحماض الدهنية المتحولة �ف
إىل حواىلي 1600 حالة وفاة أقل و4000 

تسجيل دخول أقل إىل المستشفيات 
سنويًا. 12

iTFA  
ELIMINATION

 HEALTH BENEFITS

ي أزالت بالفعل الأحماض الدهنية المتحولة من إمداداتها 
وقد شهدت البلدان ال�ت

ة: الغذائية فوائد صحية كبري

ن الأرجنت�ي

 يرتبط التخلص من الأحماض الدهنية 
المتحولة بتخفيض سنوي يقدر بنحو 

ي حالت أمراض القلب 
6.3-1.3% �ف

التاجية. 10

الدنمارك

ي أعقبت تنفيذ حد الأحماض 
ي السنوات الثلث ال�ت

 �ف
ي عام 2004، 

الدهنية المتحولة المسموح به �ف
انخفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب 

والأوعية الدموية بنسبة 3.2% مقارنة بالبلدان 
ي لم تقم بتطبيق لئحة الأحماض 

المماثلة ال�ت
الدهنية المتحولة. 11

نيويورك

ي ولية نيويورك ذات 
 شهدت المقاطعات �ف

القيود المفروضة عى الأحماض الدهنية 
ي تسجيل 

المتحولة انخفاًضا بنسبة 7.8% �ف
الدخول للمستشفيات بسبب النوبات القلبية 

ي 
ف عامي 2007 و2013 مقارنة بالمقاطعات ال�ت ب�ي

ل توجد قيود عليها. 13

ــب –  ــاء ُمرك ــكيل وب ــارية لتش ــري الس ــراض غ ــد-19 والأم ــل كوفي يتفاع
ــآزر -  ي تتفاعــل بشــكل مت

ــ�ت ــة ال ــة للمشــاكل الصحي ــة موازي وهــي أوبئ
ي ظــل انعــدام 

ــُه عوامــل خطــر متشــابكة وتعــزز بعضهــا البعــض �ف ل
جائحــة  تحــدث  كة.14  المشــرت والقتصاديــة  الجتماعيــة  المســاواة 
ي تصاعــدت 

ي ظــل عــبء الأمــراض غــري الســارية الــ�ت
كوفيــد-19 �ف

، تعــد الأمــراض  ي الوقــت الحــاىلي
باطــراد عــى مــدى العقــود الماضيــة. �ف

ي جميــع أنحــاء العالــم مــع 
غــري الســارية الســبب الرئيــ�ي للوفيــات �ف

41 مليــون حالــة وفــاة ســنويًا، حيــث يحــدث نصفهــا تقريًبــا )18 
ك الأمــراض  ــة. تشــرت ــة الدموي ــون( بســبب أمــراض القلــب والأوعي ملي
ي تؤثــر عــى ســلوك التمــاس 

ي العوامــل الــ�ت
غــري الســارية وكوفيــد-19 �ف

هــا مــن  الرعايــة الصحيــة وإمكانيــة الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة وغري
ــر:  ــل الخط ــرض لعوام ــة، والتع ــرارات الصحي ــاذ الق ــات، واتخ الخدم

ــس. 15 ــة والجن ــري الثقافي ف والمعاي ــري ــر والتمي الفق

غالًبــا مــا تــم التعامــل مــع الأمــراض غــري الســارية والأمــراض المعديــة 
ــة  ــة معروف ــا المتبادل ــإن روابطه ــك ف ــع ذل ــ�ت الآن، وم ــع ح ي صوام

�ف
مــراض المعديــة عامــل خطــر 

أ
ة طويلــة. 16 يمكــن أن تكــون ال منــذ فــرت

ــورم الحليمــي  وس ال ــل فــري ــد مــن الأمــراض غــري الســارية، مث للعدي
المناعــة  عــوز  وس  وفــري الرحــم،  عنــق  لرسطــان   )HPV( ي  البــرسش
ي، والكلميديــا   ومــرض ليــم لأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة.  البــرسش
صابــة  مــراض غــري الســارية مــن قابليــة الإ

أ
17�في الوقــت نفســه، تزيــد ال

عــلن  بالأمــراض المعديــة وشــدتها. بالنظــر إىل هــذه الروابــط، دعــا الإ
الســياسي رفيــع المســتوى لعــام 2018 بشــأن الأمــراض غــري الســارية18 

ــة. إىل تكامــل الســتجابات للأمــراض غــري الســارية والأمــراض المعدي

ًا عى شدة المرض 
كانت الأمراض غري السارية بالفعل مؤ�ش

ق أوسطية )MERS( والمتلزمة التنفسية  للمتلزمة التنفسية الرسش
الحادة الوخيمة )SARS(. 20،19 ومع ذلك، وفقط خلل جائحة 

اف عى نطاق واسع بتداخل  كوفيد-19 الحالية، تم العرت
الأمراض غري السارية والأمراض المعدية من قبل صانعي 

السياسات والعامة.

ر الناجم عن المتلزمة التنفســية  إن الحد من الرصف
وس كورونا المســتجد ســوف يتطلب  الحادة الوخيمة لفري

اهتماًما أكرب بكثري بالأمراض غري الســارية وعدم المســاواة 
ًفا به ح�ت الآن. الوباء  الجتماعيــة والقتصاديــة مما كان معرت

ي حالة كوفيد-19، 
المركــب ليــس مجرد مرض مزمن. ]...[ �ف

ًطا أساسًيا  ســتكون مهاجمة الأمراض غري الســارية �ش
لتحقيــق احتــواء ناجح. ]...[ إن إيلء المزيد من الهتمام 
للأمراض غري الســارية ليس جدول أعمال للدول الغنية 

فقط. فالأمراض غري الســارية هي ســبب ُمهَمل من أسباب 
ة أيًضا« ي البلدان الفقري

اعتــلل الصحة �ف

 .الدكتور ريتشارد هورتون،
 رئيس تحرير مجلة ذا لنسيت. 21

ــاء الُمركــب.  ــع طبقــات الدخــل هــذا الوب ــدان مــن جمي شــهدت البل
ف بـــ كوفيــد-19  عــى ســبيل المثــال، كان 43% مــن المــر�ف المصابــ�ي
ــة  ــة الدموي ــب والأوعي ــراض القل ــن أم ــون م ــبانيا يعان ي إس

ــاد �ف الح
الموجــودة مســبًقا. 22 �في إيطاليــا، كان 96.2% مــن المــر�ف الذيــن 
ــة،  ــة كامن ــن حال ــون م ــد-19 يعان ــبب كوفي ــفى بس ي المستش

ــوا �ف مات
69.2% منهــم يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم و28.2% يعانــون من 
ويــة(. 23 �في الهنــد،  قفاريــة )الناتجــة عــن نقــص الرت أمــراض القلــب الإ
وس كوفيــد-19 كانــوا  73% مــن الأشــخاص الذيــن يموتــون بســبب فــري
ــات  ــا �في الولي ــارية،24 بينم ــري الس ــراض غ ــد الأم ــع أح ف م ــ�ي متعايش
المتحــدة، يبــدو أن الســمنة تحــول تأثــري كوفيــد-19 الشــديد إىل 

المــر�ف الأصغــر ســًنا. 25

ف الأمــراض غــري الســارية وكوفيــد-19، يدعــو قــرار  اًفــا بالصلــة بــ�ي اعرت
منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن 26  كوفيــد-19 وقــرار الجمعيــة العامــة 
ــة أولئــك  للأمــم المتحــدة الشــامل 27 إىل إيــلء اهتمــام خــاص لحماي
الذيــن يتعايشــون مــع حــالت موجــودة مســبًقا. أدرجــت العديــد مــن 
ــراض  ــة أو الأم ــن الســمنة المرضي ــون م ــن يعان ــدان المــر�ف الذي البل
ــب  ــراض القل ــن أم ــون م ــن يعان ــك الذي ــة أولئ ــارية، وخاص ــري الس غ
صابــة  ي قوائــم المجموعــات المعرضــة لخطــر الإ

والأوعيــة الدمويــة، �ف
ــد-19. 28 وس كوفي المرتفــع بفــري

“ 
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ضافــة إىل ذلــك، تظهــر أدلــة عــى أن كوفيــد-19 وعلجــه قــد  بالإ
يضيفــان إىل عــبء الأمــراض غــري الســارية الحــاىلي مــن خــلل التســبب 
ف  ي مــرض طويــل الأمــد. يبــدو أنــه توجــد نســبة مــن المــر�ف المصابــ�ي

�ف
وس المشــابهة لمتلزمة  بكوفيــد-19 يعانــون مــن متلزمــة مــا بعــد الفــري
ــة30  ــد-19 الســكتة الدماغي ــات كوفي ــن. 29تشــمل مضاعف التعــب المزم
وإصابــة عضلــة القلــب31 والخلــل العصــ�بي الوظيفــي32 وأمــراض الــكى 
ــة  ــر عــى فعالي ــد تؤث ــق مــن أن الســمنة ق ــا قل ــاك أيًض الحــادة33. هن
أي لقــاح محتمــل لـــ كوفيــد-19 بســبب ضعــف الســتجابة المناعيــة. 34

عــلوة عــى ذلــك، أدت الضطرابــات الناجمــة عــن مواجهــة كوفيــد-19 
إىل تفاقــم عــبء الأمــراض غــري الســارية ومــن المحتمــل أن يكــون لهــا 
ــارية  ــري الس ــراض غ ــة بالأم صاب ــدل الإ ــى مع ــل ع ــل الأج ــري طوي تأث
ــراض  ــن الأم ــة م ي الوقاي

ــتثمار �ف ــة، كان الس ــل الجائح ــات. قب والوفي
غــري الســارية ومكافحتهــا غــري كاٍف بالفعــل، وكانــت الأنظمــة الصحيــة 
ف أو المتأثريــن  تكافــح مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الأشــخاص المصابــ�ي
ف الأنظمــة الصحيــة  بالأمــراض غــري الســارية. أثنــاء الجائحــة، أدى تركــري
ــة  ــات الرعاي ي خدم

ة �ف ــري ــات كب ــد-19 إىل اضطراب ــة كوفي ــى مواجه ع
ف بالأمــراض غــري الســارية، وتفاقمــت  الصحيــة للمــر�ف المصابــ�ي
ف  بســبب إحجــام المــر�ف عــن زيــارة مقدمــي الرعايــة الصحيــة المحلي�ي

صابــة بـــ كوفيــد-19. 22 خوًفــا مــن الإ

مــن المرجــح أن تــؤدي الضغــوط القتصاديــة الناتجــة عــن كوفيــد-19 
إىل تفاقــم التفاوتــات الصحيــة وزيــادة الوفيــات الناجمــة عــن الأمــراض 
غــري الســارية. وســتتأثر بشــكل خــاص المجموعــات الســكانية المهمشــة 
ي مــن ارتفــاع مســتويات الفقــر وضعــف الأنظمــة 

ي تعــا�ف
والبلــدان الــ�ت

الصحيــة.

ــن  ــمنة م ــببة للس ــة المس ــم البيئ ــا إىل تفاق ــد-19 أيًض ــا أدى كوفي كم
ي وتقليــل جــودة الطعــام 

خــلل الحــد مــن فــرص النشــاط البــد�ف
ــر  ــل الخط ــن عوام ف م ــ�ي ــى اثن ــلًبا ع ــر س ــا أث ــن، مم ي ــبة للكثري بالنس
الرئيســية للأمــراض غــري الســارية. 36،35 أصبحــت إمكانيــة الوصــول 
ــد إجــراءات  ــن. تزي ي ــًدا بالنســبة للكثري إىل الطعــام الطــازج أكــرش تقيي
ائيــة مــن العتمــاد عــى  غــلق الشــامل وانخفــاض القــوة الرسش الإ
ة الصلحيــة الطويلــة، وكلهمــا  الأطعمــة الرخيصــة والأطعمــة ذات فــرت
ي العديــد مــن البلــدان، تــم اســتهداف 

ــا مــا يكــون غــري صحــي. �ف غالًب
ف عــى  ــل القائمــ�ي ــة مــن قب ــدة غــري صحي ف بعــروض جدي المســتهلك�ي
ــياق  ــا لس ــة خصيًص ــويقية مصمم ــائل تس ــع رس ــة، م ــة الأغذي صناع
نظمــة الغذائيــة 

أ
الجائحــة.37 قــد يســتمر انخفــاض الجــودة التغذويــة لل

ي 
ــة �ف ــوط القتصادي ــبب الضغ ــد-19 بس ــى كوفي ــيطرة ع ــرد الس بمج

ــة.23، 38 ــاب الجائح أعق

وس كورونا  كشفت المتلزمة التنفسية الحادة الوخيمة لفري
وس  المستجد عن جائحات أخرى مساوية أو أخطر من الفري

نفسه، مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وارتفاع 
ي 

، وكلها عوامل يمكن الوقاية منها وال�ت ي
يا�ف ضغط الدم الرسش

تُقلل من جودة الحياة ومتوسط   العمر المتوقع لمجتمعاتنا. 
ل يمكننا ول ينبغي لنا العودة إىل سابقنا، فنحن بحاجة إىل 

ي عاداتنا وأنماط حياتنا. لم 
ي وإعادة التفكري �ف

استطلع الما�ف
ي السابق لزيادة جهودنا لضمان 

تكن هناك فرصة أفضل �ف
التغذية الجيدة واعتبار الصحة البيئية عاملً محدًدا غري 
نسان ووضعها بشكل دائم عى  قابل للتجزئة لصحة الإ

امات أجندة التنمية المستدامة«. ف جداول أعمالنا بموجب الرت

ملحظات حول كوفيد-19 إىل جمعية الصحة العالمية بتاريخ 18 مايو 
2020 من قبل الدكتور خورخي ألكو� فاريل، وزير الصحة بدولة 

المكسيك39

الجيــدة  التغذويــة  ي الصحــي والحالــة 
الغــذا�أ النظــام  نظــًرا لأن 

ــة  ــوي وللوقاي ــة الق ــام المناع ــن نظ ي تكوي
ــة �ف ــمان للغاي ــران حاس أم

مــن الأمــراض غــري الســارية، أصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة 
ي صحــي ومتــوازن 

إرشــادات تغذويــة تــو�ي باتبــاع نظــام غــذا�أ
ف  يتجنــب الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة، وخاصــة للأشــخاص المعرضــ�ي
ــد-40.19 عــلوة عــى ذلــك، دعــت منظمــة الصحــة  صابة بـــ كوفي ــلإ لـ
ــة  ــة وُمغذي ــة صحي ــة غذائي ــع إىل أنظم ــال الرسي ــة إىل النتق العالمي
ــة  صاب ــر الإ ــن مخاط ــد م ــد-19 للح ــة كوفي ــل مواجه ي ظ

ــتدامة �ف ومس
ف الأرواح.41 بالأمــراض وإنقــاذ مليــ�ي

“ 

R E P L A C E
REVIEW PROMOTE LEGISLATE ASSESS CREATE ENFORCE

dietary sources of industrially-
produced trans fat and the 
landscape for required policy 
change

the replacement 
of industrially-
produced trans 
fat with healthier 
fats and oils

or enact 
regulatory 
actions to 
eliminate 
industrially 
-produced
trans fat

and monitor 
trans fat content 
in the food 
supply and 
changes in trans 
fat consumption 
in the population

awareness 
of the negative 
health impact 
of trans fat 
among policy- 
makers, 
producers, 
suppliers, 
and the public

compliance 
with policies 
and regulations

ي تُعــزى إىل اســتهلك الأحماض 
إن الوقايــة مــن الوفيــات والأمــراض الــ�ت

الدهنيــة المتحولــة تقلــل العــبء عــى الأنظمــة الصحيــة، وهــو 
ــة  ــا مواجه ي تغمره

ــ�ت ــة ال ــق الصحي ــاص للمراف ــكل خ ــم بش ــر مه أم
ي تعطلــت بهــا خدمــات عــلج أمــراض القلــب 

كوفيــد-19 والأماكــن الــ�ت
والأوعيــة الدمويــة والأمــراض غــري الســارية الأخــرى. والأهــم مــن 
ذلــك، أن سياســات التخلــص مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة تقلــل 
ــكانية  ــات الس ــل المجموع ــث تمي ــة، حي ــاواة الصحي ــدم المس ــن ع م
ذات الحالــة الجتماعيــة والقتصاديــة المنخفضــة إىل اســتهلك كميــات 

ــة. 43،42،12  ــة المتحول ــن الأحمــاض الدهني ــرب م أك

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331303/WHO-NMH-NHD-18.6-eng.pdf

مــدادات الغذائيــة  لتســهيل إزالــة الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة مــن الإ
العالميــة بحلــول عــام 2023، أطلقــت منظمــة الصحــة العالميــة 
ي مايــو 2018. توفــر حزمــة إجــراءات 

مبــادرة البديــل »REPLACE« �ف
ســتة  عــرب  دلــة 

أ
ال عــى  قائمــة  أدوات  للحكومــات   44  REPLACE”«

زالــة هــذا المركــب الضــار مــن إمــدادات الغــذاء  اتيجية لإ مجــالت اســرت
الوطنيــة. تعــد REPLACE أول مبــادرة عالميــة تهــدف إىل القضــاء عــى 
ي ســبتمرب 2020، أعلنــت 

أحــد عوامــل خطــر الأمــراض غــري الســارية. �ف
ي 

اف بالبلــدان الــ�ت منظمــة الصحــة العالميــة عــن خطــة تصديــق للعــرت
تحقــق التخلــص مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة، عــى غــرار خطــط 

ــق الخاصــة بهــا لســتئصال شــلل الأطفــال والجــدري. 45 التصدي

ــا ذا  ــا هدًف ــة أيًض ــة المتحول ــاض الدهني ــن الأحم ــص م ــرب التخل يعت
اتيجية لمنظمــة الصحــة العالميــة -2019 ي الخطــة الســرت

أولويــة �ف
202346 وتعتــربه منظمــة الصحــة العالميــة تدخــًل مجديًــا وفعــاًل مــن 

حيــث التكلفــة )مــا يســمى بـــ »أفضــل الوســائل«(47، والــذي يُــو� 
ــري الســارية. ــراض غ ــن الأم ــة م ــدان للوقاي ــع البل ي جمي

ــذه �ف بتنفي
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المربع 2

ما هي الدهون المتحولة؟

WHO 
RECOMMENDATION 

Limit total TRANS FAT INTAKE to 
(industrially-produced and ruminant)  

no more than  
1% of TOTAL  
ENERGY INTAKE 
PER DAY 
(adults and children)

This is equivalent to 2.2 g of  
trans fats for a 2,000-calorie diet

< 2.2 g  
of TFAs

ــوع  ــة، هــي ن ــة، أو الدهــون المتحول ــة المتحول الأحمــاض الدهني
مــن الدهــون مــن أصــل طبيعــي أو صناعــي. يتــم إنتــاج الدهــون 
يــا  البكتري طريــق  عــن  طبيعــي  بشــكل  الموجــودة  المتحولــة 
والأغنــام(،  والماعــز  )الأبقــار  ات  المجــرت أمعــاء  ي 

�ف الموجــودة 
وتحتــوي منتجــات الألبــان واللحــوم المشــتقة منهــم عــى كميــات 
ة مــن الدهــون المتحولــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يتــم تخليــق  صغــري
الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة عــرب عمليــة صناعيــة تهــدف إىل 
ــوت  ــاج زي نت ي )الهدرجــة( لإ

ــا�ت ــت النب ف إىل الزي ــة الهيدروجــ�ي إضاف
ــة. ــبه صلب ــة أو ش ــون صلب ــي ده ــا )PHO(، وه ــة جزئًي مهدرج

ازداد اســتخدام الزيــوت المهدرجــة جزئًيــا منــذ الخمســينيات 
ي بســبب خصائصهــا التجاريــة المرغوبــة: فهــي 

مــن القــرن المــا�ف
ف  ــخ�ي ــل التس ــا تحم ــة؛ ويمكنه ــة طويل ة صلحي ــرت ــا ف ــة وله رخيص
ي صناعة 

المتكــرر ول تفســد بســهولة؛ كمــا أنهــا ســهلة الســتخدام �ف
ي درجــة حــرارة الغرفــة. ازداد 

المخبــوزات نظــًرا لكونهــا شــبه صلبــة �ف
اســتخدام الزيــوت المهدرجــة جزئًيــا بشــكل أكــرب منــذ الســتينيات 
ــة  ــة الأغذي ــدأ القائمــون عــى صناع ــا ب ي عندم

ــرن المــا�ف ــن الق م
ــا عمــًل  ي اســتبدال الدهــون الحيوانيــة بـــالزيوت المهدرجــة جزئًي

�ف
بتوصيــات الصحــة العامــة لتقليــل تنــاول الدهــون المشــبعة 

ــدة(. 48 ــل الزب ــة )مث ــون الحيواني ي الده
ــودة �ف الموج

عــى الصعيــد العالمــي، يتــم اســتهلك معظــم الأحمــاض الدهنية 
ي تعتــرب شــائعة 

ي صــورة الزيــوت المهدرجــة جزئًيــا والــ�ت
المتحولــة �ف

ي صناعــة المخبــوزات والأطعمــة المعبــأة وبعــض زيــوت الطهــي. 
�ف

ل توجــد فوائــد صحيــة معروفــة للأحمــاض الدهنيــة المتحولــة بــل 
ي أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة 

إنهــا تعتــرب مســاهم رئيــ�ي �ف
ي 

ــبب �ف ــا تتس ــرات إىل أنه ــري التقدي ــم، وتش ــاء العال ــع أنح ي جمي
�ف

ة  حــواىلي 540.000 حالــة وفــاة كل عــام. يــؤدي تنــاول كميــات كبــري
مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة إىل زيــادة خطــر الوفــاة مــن أي 
ــبة %28.49  ــة بنس ــب التاجي ــراض القل ــن أم ــبة 34% وم ــبب بنس س
ــول  ــم الحص ي يت

ــ�ت ــة ال ــة اليومي ي الطاق
ــبة 1% �ف ــادة بنس ــكل زي ل

ــراض  ــات بأم ــع معــدل الوفي ــة، يرتف ــن الدهــون المتحول ــا م عليه
الأحمــاض  تنــاول  يرتبــط  كمــا   %12.12 بنســبة  التاجيــة  القلــب 
غــري  بالأمــراض  صابــة  الإ مخاطــر  بزيــادة  المتحولــة  الدهنيــة 
ــة مثــل �طــان المبيــض50  الســارية الأخــرى والحــالت ذات الصل
ي الرحمــي )بطانــة الرحــم المهاجــرة( 

والعقــم والنتبــاذ البطــا�ف
ــمنة. 52،51 ــكري والس ــر والس ــرض الزهايم وم

عــى الرغــم مــن عــدم تحديــد مســتويات آمنــة لســتهلك الدهــون 
المتحولــة، تــو�ي منظمــة الصحــة العالميــة بــأل يتجــاوز إجمــاىلي 
تنــاول الدهــون المتحولــة 1% مــن إجمــاىلي المتنــاول مــن الطاقــة، 
ي 

ــذا�أ ــام غ ــا لنظ ــرام يومًي ــن 2.2 ج ــل م ــم إىل أق ج ــا يرت ــو م وه
يحتــوي عــى 2000 ســعر حــراري. 53

ي الأطعمة دون 
يمكن استبدال الأحماض الدهنية المتحولة �ف

التأثري عى قوامها ومذاقها وتكلفتها، مما يجعل التخلص من 
الأحماض الدهنية المتحولة ممكًنا من الناحية القتصادية 

والسياسية والفنية. 54

ف الأرجنت�ي

ــا  ــر م ــة أن يوف ــة المتحول  مــن شــأن التخلــص مــن الأحمــاض الدهني
ف 17 مليــون دولر و87 مليــون دولر أمريــ�ي ســنويًا مــن التكاليــف  بــ�ي
المرتبطــة بــإدارة مضاعفــات أمــراض القلــب التاجيــة ومتابعتهــا. يتمثــل 
توفــري هــذه التكلفــة مــن خــلل نفقــات وفــورات التكلفــة هــذه نفقــات 
فم بهــا وزارة الصحــة، ولكنهــا ل تأخــذ  ي تلــرت

تنفيــذ السياســة العامــة الــ�ت
نتاجيــة  ي العتبــار التكاليــف القتصاديــة الأخــرى، مثــل تراجــع الإ

�ف
بســبب أمــراض القلــب.10

ي التحاد الأورو�ب

 قبــل اعتمــاد حــد إلزامــي ٪2 مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة، تشــري 
ي إىل أن التخلــص التدريجــي مــن الأحمــاض  ــرات التحــاد الأورو�ب تقدي
ة  ــا�ش ــف المب ــف التكالي ــري التكالي ــيؤدي إىل توف ــة س ــة المتحول الدهني
 ) ف 304-58 مليــار يــورو )358-68 مليــار دولر أمريــ�ي ة بــ�ي وغــري المبــا�ش

عــى مــدى 85 عاًمــا.43

المملكة المتحدة

ــن  ــد م ــة للح ــو تغذوي ــن سياس ــات أن أن س ــدى الدراس ــفت إح  كش
اســتهلك الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة 
ــف  ي التكالي

ــة �ف ــة والصحي ــف القتصادي ــيؤدي إىل التكالي ا س ــرت ي إنجل
�ف

 ،) ي )379 مليــون دولر أمريــ�ي
لي�ف تبلــغ حــواىلي 297 مليــون جنيــه إســرت

ي 
( �ف ــ�ي ــون دولر أمري ي )54 ملي

لي�ف ــرت ــه إس ــون جني ــن 42 ملي ــف م تتأل
ي 

لي�ف ة، 196 مليــون جنيــه إســرت مجــال تكاليــف الرعايــة الصحيــة المبــا�ش
ــة غــري الرســمية،  ي مجــال تكاليــف الرعاي

( �ف ــ�ي )250 مليــون دولر أمري

( لتفــادي تراجــع  ي )75 مليــون دولر أمريــ�ي
لي�ف و59 مليــون جنيــه إســرت

ي تكاليــف التنفيــذ 
نتاجيــة عــى مــدى خمــس ســنوات. إذا تــم النظــر �ف الإ

اوح وفــورات التكلفــة مــن  ــا الحكومــة والصناعــة، فســترت ي تتحمله
ــ�ت ال

 42.) ي )337-82 مليــون دولر أمريــ�ي
لي�ف 64 إىل 264 مليــون جنيــه إســرت

ــص  ــابية أن التخل ــات الحس ــراء العملي ــرب إج ــرى ع ــة أخ ــدرت دراس ق
ــى  ــز ع ا وويل ــرت ي إنجل

ــة �ف ــة المتحول ــاض الدهني ــن الأحم ــي م لزام الإ
مــدى عــرسش ســنوات ســيؤدي إىل وفــورات تكلفــة مــن 755 مليــون جنيــه 
ــ�ي  ــون دولر أمري ي )965 ملي

لي�ف ــرت ــه إس ــار جني ي إىل 1.54 ملي
لي�ف ــرت إس

ــه  ــون جني ــمل 201-95 ملي ي تش
ــ�ت (، وال ــ�ي ــار دولر أمري إىل 1.97 ملي

ــة  ــف الرعاي ي مجــال تكالي
( �ف ــ�ي ــون دولر أمري ي )257-121 ملي

لي�ف إســرت
 470-929( ي 

لي�ف إســرت جنيــه  مليــون   368-727 ة،  المبــا�ش الصحيــة 
ي مجــال تكاليــف الرعايــة غــري الرســمية، و-292

( �ف مليــون دولر أمريــ�ي
( لتفــادي  ي )783-373 مليــون دولر أمريــ�ي

لي�ف 613 مليــون جنيــه إســرت
ــة.12 نتاجي تراجــع الإ

الوليات المتحدة

نســانية الأمريكيــة تحليــل التكلفــة   أجــرت وزارة الصحــة والخدمــات الإ
ــا  ــة مدته ة زمني ــا خــلل فــرت ــوت المهدرجــة جزئًي ــة الزي زال ــدة لإ والفائ
ــا  ــد مطروًح ــد )الفوائ ي الفوائ

ــا�ف ــرات إىل أن ص ــري التقدي ــا وتش 20 عاًم
ــل عــى  . اشــتمل التحلي ــ�ي ــار دولر أمري ــغ 130 ملي ــة( بل ــا التكلف منه
ــا  ــم منعه ي ت

ــ�ت ــة ال ــري المميت ــراض غ ــا والأم ــم إنقاذه ي ت
ــ�ت الأرواح ال

ضافــة إىل التكاليــف التاليــة: إعــادة تكويــن المنتــج وإعــادة  كفوائــد، بالإ
ي يتحملهــا 

التســمية، وزيــادة تكاليــف المكونــات البديلــة، والتكاليــف الــ�ت
المســتهلكون مــن تغيــري الوصفــات، وتراجــع قبــول المنتجــات، وقــرص 
ــة  ي كيفي

ــدرج �ف ي تت
ــ�ت ــز ال ــم والمخاب ــج، والمطاع ــة المنت ة صلحي ــرت ف

ــا. 55 العمــل بــدون الزيــوت المهدرجــة جزئًي

ي إزالة 
عى الرغم من أن القيمة القتصادية للستثمار �ف

مدادات الغذائية  الأحماض الدهنية المتحولة من الإ
العالمية لم يتم حسابها عى المستوى العالمي، إل أن 

العديد من التقديرات المحلية تظهر أن هذا التدخل 
فعال من حيث التكلفة.
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ــة  ــاض الدهني ــات الأحم ــطة سياس ــخص بواس ــار ش ــة 3.2 ملي ــب حماي يج
ــرك ســاكًنا ــم تُح ــة ل ــن 100 دول ــرش م ــن أك ــة ولك المتحول

زالــة الأحمــاض  ي الســنوات العــرسش الماضيــة لإ
تــم إحــراز تقــدم كبــري �ف

ــ�ت الآن،  ــة. ح ــة العالمي ــدادات الغذائي م ــن الإ ــة م ــة المتحول الدهني
ف ولوائــح تحمــي 2.4 مليــار شــخص مــن هــذه  أصــدرت 32 دولــة قوانــ�ي
ف  ف ولوائــح ســتدخل حــري المــادة الضــارة. أقــرت 26 دولــة أخــرى قوانــ�ي
ي تغطــي 815 مليــون شــخص آخــر. 

، والــ�ت ف ف المقبلــ�ي ي العامــ�ي
التنفيــذ �ف

ــم سياســات  ــدان بتقدي ــد مــن البل اي ف بشــكل مشــجع، يقــوم عــدد مرت
ي تشــمل وضــع حــد إلزامــي قــدره 2 جــرام 

أفضــل الممارســات، والــ�ت
مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة لــكل 100 جــرام مــن إجمــاىلي 
ي جميــع الأطعمــة و/ أو حظــر الزيــوت المهدرجــة 

الدهــون/ الزيــوت �ف
ي 

ــا �ف ــة(. بينم ــة المتحول ــلأحماض الدهني ــ�ي لـ ــدر الرئي ــا )المص جزئًي
ف فقــط سياســة أفضــل الممارســات ســارية  عــام 2010 كان لــدى دولتــ�ي
ــيصل  ــام 2020 وس ي ع

ــة �ف ــم إىل 14 دول ــذا الرق ــع ه ــول، ارتف المفع
إىل 40 دولــة بحلــول عــام 2022. 56 تُظهــر هــذه التطــورات أن اعتمــاد 
أدوات قانونيــة للحــد مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة أو حظــر 
الزيــوت المهدرجــة جزئًيــا أمــر ممكــن مــن الناحيــة السياســية والعلميــة.

بالتحــاد القتصــادي الأوروآســيوي بنســبة 2% للزيــوت والدهــون 
ســاليب 

أ
ضافيــة لمثــل هذه ال المعتمــد عــام 201561. تتمثــل الفائــدة الإ

ة، ممــا يجــرب البلــدان المحيطــة  ات غــري المبــا�ش ي التأثــري
ــة �ف التنظيمي

ي سياســات التخلــص مــن الأحمــاض 
بهــذه المناطــق عــى النظــر �ف

ــة. ــارة الأغذي ــتمرار تج ــماح باس ــة للس ــة المتحول الدهني

الــذي  الكثــري  هنــاك  يــزال  ل  الجهــود  هــذه  مــن  الرغــم  وعــى 
ــة اتخــاذ  ــن 100 دول ــرش م ف عــى أك ــزال يتعــ�ي ــه. ل ي ــام ب ف القي يتعــ�ي
ي عــبء الوفــاة المرتبــط بتنــاول 

ف أعــى 15 دولــة �ف إجــراءات، ومــن بــ�ي
ــا  ــدا ولتفي ــط )كن ــة فق ــت أربع ــة، طبق ــة المتحول ــاض الدهني الأحم
ــاض  ــة الأحم زال ــح لإ ــة( لوائ ــدة الأمريكي ــات المتح ــلوفينيا والولي وس
ة بلــدان  الدهنيــة المتحولــة مــن إمداداتهــا الغذائيــة. لــم تُقــدم عــرسش
ــران، المكســيك،  ــان، إكــوادور، مــرص، إي )أذربيجــان، بنغلديــش، بوت
ــا( عــى تلــك الخطــوة بعــد، بينمــا  ــة كوري ــال، باكســتان، جمهوري نيب
ــل  ــة أفض ــق سياس ــو تطبي ــح نح ــق الصحي ــى الطري ــري ع ــد تس الهن

ــع 3(. 56 ــر المرب ــات )انظ الممارس

ستســتفيد أيًضــا البلــدان ذات الســتهلك المنخفــض نســبًيا مــن 
ــق  ــن تطبي ــا م ــة به ــات المرتبط ــة والوفي ــة المتحول ــاض الدهني الأحم
ي الأطعمــة. إن تطبيــق 

لوائــح تحــد مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة �ف
ي لتجنــب زيــادة اســتهلك الأحمــاض الدهنيــة 

اللوائــح هــو إجــراء وقــا�أ
ي المســتقبل، وللحمايــة 

المتحولــة والمخاطــر الصحيــة المرتبطــة بهــا �ف
ــة عــى  ــة مــن الأطعمــة المحتوي ــادة مبيعــات مصنعــي الأغذي مــن زي
ــم  ــة للتنظي ــري الخاضع ــواق غ ي الأس

ــة �ف ــة المتحول ــاض الدهني الأحم
ضافــة إىل ذلــك، قــد يخفــي متوســط   مســتويات الســتهلك  . بالإ ي الرقــا�ب
ي مســتويات 

مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة عــى المســتوى الوطــ�ف
ي البــؤر الســكانية – 

التعــرض العاليــة لـــلأحماض الدهنيــة المتحولــة �ف
لــذا يمكــن للئحــة أن تضمــن التقليــل مــن التفاوتــات الصحيــة الناتجــة 
. ويكــون تنفيذ  عــن تنــاول الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة إىل الحــد الأد�ف
ــون  ــا تك ــص عندم ــهل وأرخ ــة أس ــة المتحول ــاض الدهني ــة الأحم لئح
ــة،  ــة منخفض ــة المتحول ــاض الدهني ــن الأحم ــة م ــتويات الوطني المس
ي مجــال 

ممــا يوفــر أيًضــا فرصــة لتعزيــز القــدرة والأنظمــة التنظيميــة �ف
ســلمة الأغذيــة. 62

تســتمر أيًضــا تفاوتــات الحمايــة مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة. تــم 
ــع  ــل المرتف ــدان ذات الدخ ي البل

ــح �ف ف واللوائ ــ�ي ــاد معظــم القوان اعتم
ــم  ف .ل ــ�ي ــا والأمريكت ي أوروب

ــوق المتوســط �ف ــدان ذات الدخــل ف أو البل
ــه أقــل مــن المتوســط عــى  ــد منخفــض الدخــل أو دخل ــدم أي بل يُق
ــات  ــا أدى إىل تفاوت ــ�ت الآن، مم ــات ح ــل الممارس ــة أفض ــذ سياس تنفي
ــق بشــكل  ــري للقل ــر مث ــة.56 وهــذا الأم ــة واقتصادي ــة واجتماعي جغرافي
خــاص نظــًرا لأن الوفيــات المرتبطــة بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة 
تهــا  ي البلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض مقارنــة بنظري

أعــى �ف
ــع.63 ذات الدخــل المرتف

“ 
ي السعي 

قد يعتقد البعض أننا بحاجة إىل إبطاء العمل ]�ف
للتخلص من الأحماض الدهنية المتحولة[ بسبب جائحة 

ي الحقيقة، أصبحت الوقاية 
كوفيد-19 المخيفة. لكن �ف

. إن التخلص من الدهون  أكرش أهمية من أي وقت م�ف
نقاذ الأرواح ومنع  الصطناعية المتحولة هو وسيلة لإ

ي الوقت 
النوبات القلبية، وتوفري مرافق الرعاية الصحية �ف

ذاته«.

 الدكتور توم فريدن،
Resolve to Save Lives57 الرئيس والمدير التنفيذي لمبادرة 

ــاض  ــن الأحم ــص م ــة للتخل قليمي ــج الإ ي النه
ــدم �ف ــم إحــراز تق ــا ت كم

ي منظمــة الصحــة 
الدهنيــة المتحولــة. وافقــت الــدول الأعضــاء �ف

للبلــدان الأمريكيــة )PAHO، منطقــة الأمريكتــان التابعــة لمنظمــة 
الصحــة العالميــة( بالإجمــاع عــى خطــة عمــل إقليميــة للتخلــص مــن 
ة خــلل -2020 ي الفــرت

الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة المنتجــة صناعًيــا �ف
وىل مــن نوعهــا عــى مســتوى العالــم. تشــمل اللوائــح 

أ
202558، وهــي ال

ــن  ــبة 2% م ــًدا بنس ــ�ف ح ي يتب ــاد الأورو�ب ــن التح ــا م ــة توجيًه قليمي الإ
ــام 201959،  ي ع

ــة �ف ــع الأطعم ي جمي
ــة �ف ــة المتحول ــاض الدهني الأحم

ــاض  ــًدا للأحم ــع ح ــذي يض ــي ال ــاون الخليج ــس التع ــاًرا لمجل ومعي
الدهنيــة المتحولــة بنســبة 2% للدهــون والزيــوت و5% للأطعمــة 
حمــاض الدهنيــة المتحولــة الخــاص 

أ
ي عــام 201560، وحــد ال

الأخــرى �ف

المربع 3

 الهنــد والمكســيك: اســتخدام السياســات التغذويــة للحــد مــن تنــاول 
الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة لمواجهــة كوفيــد-19

Trans fats have no benefit at all, to the contrary, 
they increase the risk of heart disease. They 
are the most health harming fats; it is not 
necessary to consume them in any quantity. 
#LabellingForHealth

Social media campaign of the Government of Mexico, 
the Ministry of Health, the National Public Health 
Institute and the Intersectoral Group of Health, 
Nutrition, Environment and Competition (GISAMAC)

“ 

ي 
ي الهنــد )FSSAI( �ف

عجلــت هيئــة ســلمة الأغذيــة والمعايــري �ف
ي تقــدم حــًدا قــدره 

ــ�ت النتهــاء مــن سياســة أفضــل الممارســات ال
ــكل 100 جــرام مــن  ــة ل ــة المتحول 2 جــرام مــن الأحمــاض الدهني
ي جميــع الأطعمــة كخطــوة لتقليــل عــبء 

الدهــون/ الزيــوت �ف
الأمــراض غــري الســارية وبالتــاىلي تأثــري كوفيد-19)حالًيــا، تضــع الهند 
ي 

حــًدا لمحتــوى الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة إىل 5% فقــط �ف
ــوت(. 64 ــون والزي الده

ي الغذاء هو 
»المحتوى العاىلي من الدهون المتحولة �ف

سبب محتمل لأمراض القلب والسكتة الدماغية. تعترب 
الحالت الطبية الزمنة مثل أمراض القلب عامل خطر 

ي غالبية المر�ف الذين ماتوا بسبب 
رئي�ي لكوفيد-19. يعا�ف

ي الهند من حالت مرضية مزمنة. لقد قررنا 
كوفيد-19 �ف

حة للحد من الدهون غري  ي تقديم لئحة مقرت
الإ�اع �ف

المشبعة لأن هذا هو ما نحتاجه الأن خلل الجائحة«.

أرون سنغال، الرئيس التنفيذي لهيئة سلمة الأغذية والمعايري 
.)FSSAI(64 الهندية

تبنــت وليتــان مكســيكيتان، وهمــا أواكســاكا وتاباســكو، سياســًة 
لحظــر بيــع لــدى الأطفــال - وهــي مصدر شــائع لـــلأحماض الدهنية 
ــعرات  ــكر والس ــح والس ــرى والمل ــون الأخ ــة بالده ــة وغني المتحول
الحراريــة - للأطفــال دون ســن 18 عاًمــا لمعالجــة الحــالت الصحيــة 
ــة أخــرى  ــد-65.19 �في 25 ولي ــن خطــورة كوفي ــد م ي تزي

ــ�ت ــة ال الكامن
)مــن أصــل 32 وليــة( وعــى المســتوى التحــادي، تــم اتخــاذ 
ــة  ــات الوطني ــول السياس ــع دخ ــر م ــن الحظ ــة.66 تزام ــري مماثل تداب
ي 1 

ف التنفيــذ �ف الجديــدة الخاصــة بوضــع الملصقــات الغذائيــة حــري
عــلن عــن محتــوى الدهــون  ي تتضمــن فــرض الإ

أكتوبــر 2020، والــ�ت
ي قائمــة البيانــات التغذويــة واســتخدام ملصــق تحذيــر 

المتحولــة �ف
ــوة‡ إذا كان 1% أو  ــي للعب ــة عــى الغــلف الأمام للدهــون المتحول
أكــرش مــن إجمــاىلي طاقــة المنتــج مشــتق مــن الدهــون المتحولــة.67

‡  ينبغي وضع ملصقات التحذير أيًضا عىل األطعمة عالية السعرات الحرارية والغنية 

بالسكريات والدهون املشبعة والصوديوم، بناًء عىل منوذج ملف تعريف العنارص الغذائية 

ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية. ينطبق حظر الوجبات الرسيعة يف تاباسكو وأواكساكا 

عىل األطعمة التي تحمل ملصقات التحذير، أي التي ترتبط باللوائح الجديدة الخاصة بوضع 

امللصقات الغذائية.
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التخلص من الدهون المتحولة تمامًا بحلول عام 2023 
الوحدة البنائية لمواجهة فيروس كوفيد-19

التخلص من الدهون المتحولة تمامًا بحلول عام 2023 
الوحدة البنائية لمواجهة فيروس كوفيد-19

ي التخلص التدريجي 
امات الطوعية �ف ف يُفضل اتباع لئحة إلزامية عى اللرت

من الأحماض الدهنية المتحولة

ي التحالــف الــدوىلي 
مــت المنظمــات الأعضــاء �ف ف ي عــام 2019، الرت

�ف
الدهنيــة  الأحمــاض  بتقييــد  علًنــا   )IFBA( وبــات  والمرسش للأغذيــة 
ــوت  ــون/ الزي ــن الده ــرام م ــكل 100 ج ــرام ل ــدار 2 ج ــة بمق المتحول
ــام 2023  ــول ع ــم بحل ــاء العال ــع أنح ي جمي

ــة �ف ــا الغذائي ي منتجاته
�ف

ــص  ي بالتخل
ــ�ف ــة المع ــة العالمي ــة الصح ــدف منظم ــع ه ــاسش م لتتم

مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة بحلــول عــام 2023. تعهــد أعضــاء 
ــة  ــادة صناع ــا بإع ــات IFBA أيًض وب ــة والمرسش ــدوىلي للأغذي ــف ال التحال
ــيكون  ــبعة.68 س ــون المش ــن الده ــا م ــادة محتواه ــم دون زي منتجاته
هــا  امــات وتأثري ف مــن المهــم أن يتــم مراقبــة وتقييــم تنفيــذ هــذه اللرت

ــفاف. ــتقل وش ــكل مس بش

ي عــام 200869، 
ي إعــلن أمريــكا خاليــة مــن الدهــون المتحولــة �ف

�ف
ــو  فم ممثل ــرت ــة، ال ــدان الأمريكي ــة للبل ــة الصح ــن منظم ــوم م والمدع
ي ذلــك بعــض أعضــاء 

ي أمريــكا اللتينيــة )بمــا �ف
ى �ف كات الأغذيــة الكــرب �ش

كات زيــوت الطهــي  وبــات IFBA(، و�ش التحالــف الــدوىلي للأغذيــة والمرسش
ي ســلطات الصحــة  والجمعيــات الصناعيــة، جنًبــا إىل جنــب مــع منــدو�ب
ي 

العامــة الوطنيــة، بتقييــد الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة بنســبة 2% �ف
ي الأطعمــة الأخــرى.

ــن( و٪5 �ف ي )المارغري
ــا�ت الزيــوت والســمن النب

ــن  ة م ــة صغــري ــة ســوى نســبة مئوي ــود التطوعي ل تغطــي هــذه الجه
ي جميــع أنحــاء العالــم56، كمــا كانــت الجهــود 

الأطعمــة المعبــأة �ف
ف عــى صناعــة الأغذيــة ومــوردي الزيــوت والدهــون  التطوعيــة للقائمــ�ي
ــة  ــاض الدهني ــن الأحم ــي م ــص التدريج ي التخل

ــام �ف ــكل ع ــة بش بطيئ
المتحولــة. اســتبدل العديــد مــن كبــار ُمنتجــي المــواد الغذائيــة 
ي المنتجــات المباعــة 

ــة �ف ــة بدهــون صحي ــة المتحول الأحمــاض الدهني
ي يمتلــك الكثــري منهــا لوائــح 

إىل البلــدان ذات الدخــل المرتفــع – والــ�ت
ــتبدال  ــون اس ــا يعارض ــة - بينم ــة المتحول ــاض الدهني ــة للأحم تنظيمي
ي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة 

الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة �ف
ــل.56، 70 الدخ

قد يُحجم القائمون عى صناعة الأغذية وموردي 
الزيوت والدهون عن التخلص التدريجي من الأحماض 
ف إىل السوق  الدهنية المتحولة خوًفا من دخول المنافس�ي
ي تخلق مجاًل متكافًئا 

إذا تم افتقار اللوائح التنظيمية ال�ت
ضافة إىل ذلك، ل يمكن للحكومات إنفاذ  ي الصناعة. بالإ

�ف
امات التطوعية. تظهر الأبحاث أن  ف المتثال لللرت

لزامية  الأساليب التطوعية أقل فعالية من اللوائح الإ
ي 

ي الحد من محتوى الأحماض الدهنية المتحولة �ف
�ف

الأطعمة.71،52  لذلك، نو� بوضع لئحة إجبارية مع 
آليات إنفاذ قوية عوًضا عن الخطط التطوعية.

ي تعد المصدر 
ف التخلص من الزيوت المهدرجة جزئياً وال�ت يجب تضم�ي

ي 
ي الصناعات الغذائية �ف

الرئي�ي للأحماض الدهنية المتحولة الإصطناعية �ف
نهج سياسة شاملة

ي هــو أحــد عوامــل الخطــر الرئيســية القابلــة للتعديــل 
النظــام الغــذا�أ

صابــة بـــكوفيد-19  ي الإ
ي تتســبب �ف

لمعالجــة الحــالت الكامنــة الــ�ت
الدهنيــة  الأحمــاض  التخلــص مــن  ف  فــإن تضمــ�ي الحــاد. لذلــك، 
ــة الغذائيــة ســيعالج  ف البيئ ي نهــج سياســة شــاملة لتحســ�ي

ــة �ف المتحول
الأمــراض غــري الســارية والجائحــة الحاليــة. كمــا ســتعمل هذه السياســة 
ف التأهــب والقــدرة عــى التكيــف مــع أي جائحــة  الشــاملة عــى تحســ�ي
ي المســتقبل، حيــث أن الســكان الذيــن يتســمون بصحــة أفضــل مــع 

�ف
ــل  ــدوى وأفض ــة للع ــل عرض ــارية أق ــري الس ــراض غ ــل للأم ــار أق انتش

ــا. ــتعداًدا لمكافحته اس

المتحولــة،  الدهنيــة  للأحمــاض  التنظيميــة  اللئحــة  إىل  ضافــة  بالإ
يجــب أن تتضمــن حزمــة السياســة الشــاملة للوقايــة مــن الأمــراض غــري 
ــة  ــب والأوعي ــراض القل ــل أم ي مث

ــذا�أ ــام الغ ــة بالنظ ــارية المرتبط الس
ي تتضمــن قوائــم 

لزامــي )الــ�ت الدمويــة وضــع الملصقــات التغذويــة الإ
ي تشــمل الدهــون المتحولــة، ووضــع الملصقــات 

المــواد الغذائيــة الــ�ت
الُموضحــة عــى الغــلف الأمامــي للعبــوة، والقواعــد الخاصــة بالمــواد 
ــويق  ــى تس ــة ع ــود المفروض ــة(، والقي ــاءات الصحي ــة والدع الغذائي
، والمعايــري  ف ي تســتهدف الأطفــال والمراهقــ�ي

المــواد الغذائيــة الــ�ت
ــح/  ــوى المل ــن محت ــة المدرســية، والحــد م ــة الصحي ــة للأغذي لزامي الإ
يات العامــة.  ي هــذه الأطعمــة، ومعايــري التغذيــة للمشــرت

الصوديــوم �ف
ــة  ــة عام ــلت توعي ــع حم ــذه م ــة ه ــري السياس ــق تداب اف ــن أن ترت يمك

ــة. ــة الصحي ــف الجمهــور بشــأن التغذي لتثقي

عــى مســتوى الرعايــة الصحيــة، يجــب أن تتضمــن إجــراءات السياســة 
تدابــري وقائيــة مثــل فحوصــات ضغــط الــدم والســيطرة عــى ارتفــاع 
 HEARTS ضغــط الــدم )عــى ســبيل المثــال، مــن خــلل تنفيــذ برنامــج
ــوزن  ــاص ال ــج إنق ــة72(، وبرام ــة العالمي ــة الصح ــه منظم ــذي أطلقت ال

الزائــد والستشــارات الغذويــة.

وبــات  ائــب عــى الأطعمــة والمرسش ضافــة إىل ذلــك، فــإن فــرض الرصف بالإ
ــن  ــل م ــأنه أن يقل ــن ش ــغ م ــول والتب ــب الكح ــة إىل جان ــري الصحي غ
ي بعــض الحــالت، قــد يكــون حافــًزا عــى إعــادة التصنيــع 

تناولهــا، و�ف
ــز  ي تعزي

ــتثمارها �ف ــن اس ي يمك
ــ�ت ــة، وال ــرادات المحلي ي ــة الإ ــاء تعبئ أثن

النظــام الصحــي والتغطيــة الصحيــة الشــاملة. لــن تســهم هــذه 
ي المســتقبل فحســب، بــل ستســاهم 

ي مجــال الصحــة �ف
الســتثمارات �ف

ي التأهــب لمواجهــة أي جائحــة وقــدرة النظمــة الصحيــة عــى 
أيًضــا �ف

يــرادات بشــكل  الصمــود. والجديــر بالذكــر، إذا تــم اســتخدام هــذه الإ
ي التغلــب عــى الفقــر 

ة وتســاعد �ف تدريجــي، فإنهــا ســتفيد الأ� الفقــري
وانعــدام المســاواة. عــى ســبيل المثــال، تشــري التقديــرات إىل أن 
ــبة  ــغ بنس ــول والتب ــكر والكح ــلة بالس ــات المح وب ــعر المرسش ــادة س زي
50% يمكــن أن يُزيــد الدخــل بمقــدار حــواىلي 24.7 مليــار دولر أمريــ�ي 

ــام 73.2030 ــول ع ــة منخفضــة ومتوســطة الدخــل بحل ي 54 دول
�ف

iTFA  
ELIMINATION

اتيجيات  ف التخلــص مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة جنًبــا إىل جنــب مــع هــذه الســرت إن تضمــ�ي
ــة  ــن منظم ــة م ح ــاليب« الُمقرت ــل الأس ــا »أفض ــري منه ــرب كث ي يعت

ــ�ت ــا – وال ــت جدواه ي أثبت
ــ�ت ال

نعــاش سيســمح للأنظمــة الصحيــة العالميــة بـــ »إعــادة  ي ِحــزم إجــراءات الإ
الصحــة العالميــة - �ف

اتيجيات الوقايــة الأوليــة هــذه عــى مســتوى الســكان  البنــاء بشــكل أفضــل«. إن اســتخدام اســرت
ــراض  ــببات الأم ــرب مس ــى أك ــب ع ــلق للتغل ــة انط ــة نقط ــيكون بمثاب ــد-19 س ــة كوفي ي مواجه

�ف
ي القتصــادي مــن 

ي العالــم، أل وهــي أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة؛ ودعــم التعــا�ف
القاتلــة �ف

الجائحــة؛ وزيــادة الأمــن الصحــي مــن خــلل جعــل الأجيــال القادمــة أكــرش قــدرة عــى مقاومــة 
لأمــراض المعديــة.
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ي 2020: دراســة 
ــة �ف ــة الكامن ــد-19 الحــاد بســبب الحــالت الصحي ــة بكوفي صاب ــد للإ اي ف ف لخطــر مرت ــة للســكان المعرضــ�ي ــة والوطني قليمي ــة والإ ــرات العالمي 1   كلرك وآخــرون. التقدي

.S2214-109X)20(30264-3/10.1016 :معــرف الغــرض الرقمــي .e1003-17 ؛)نمذجــة. ذا لنســيت. 2020؛8)8

نت(. جنيف. 2018. الأمراض غري السارية: الوقائع الرئيسية. متوفرة عرب   2    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت
 .https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases  

طار العالمي لرصد وتقييم الأمراض غري السارية. متوفرة عرب نت(. جنيف 2013. الإ  3    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت
 ./https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/en 

 ./https://indicators.report/targets/3-4 ات وإطار الرصد. متوفرة عرب نت(. نيويورك. المؤ�ش 4    شبكة حلول التنمية المستدامة )عرب النرت

ي اتحادcountdown 2030 للأمراض غري السارية. Countdown 2030 للأمراض غري السارية: مسارات تحقيق هدف التنمية المستدامة 3.4. ذا لنسيت. 
5    المشاركون �ف

.S0140-6736)20(31761-X/10.1016 :2020؛34-396:918. معرف الغرض الرقمي

ي البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل: الفقر هو أساس 
ي جي. الوصول المحدود لأدوية علج أمراض القلب والأوعية الدموية �ف 6    أجيمانج سي وفان دين بورن �ب

.S2214-109X)18(30048-2/10.1016 :5-234. معرف الغرض الرقمي:)الموضوع. ذا لنسيت جلوبال هيلث. 2018؛6)3

يطانية جلوبال هيلثث.   اجماتية المجلة الطبية الرب ي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالحجة الدامغة عرب الرب
ي م وآخرون. السيطرة عى أمراض القلب والأوعية الدموية �ف 7    أول�ب

.bmjgh-2016-000105/10.1136  :معرف الغرض الرقمي .e000105:1;2016

نت(. جنيف. 2020. حماية أكرش من 3 مليارات شخص من الأغذية المحتوية عى دهون متحّولة ضار. متوفرة عرب  8    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت
.https://www.who.int/news-room/detail/09-09-2020-more-than-3-billion-people-protected-from-harmful-trans-fat-in-their-food

ي 25 عاًما. Circulation. 2019؛140)9(:25-715. معرف الغرض الرقمي:10.1161/
ي وآخرون. ثلث تدخلت للصحة العامة يمكن أن تنقذ حياة 94 مليون شخص �ف

9    كونتيس �ف
.CIRCULATIONAHA.118.038160

مــراض القلبيــة الوعائيــة وتقديراتهــا. . 2015;93:614– ثــار التقديريــة عــى عــبء الأ : الآ ف رجنتــ�ي ي الأ 10   روبنشــتاين أ وآخــرون. القضــاء عــى الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة الصناعيــة �ف
.BLT.14.150516/10.2471 :622. معــرف الغــرض الرقمــي

. P69-76:)1(15; 2016. معرف  مريكية للطب الوقا�أي
أ

مراض القلبية الوعائية.  المجلة ال
أ

يبو �بي جي وريجري إم. سياسة الدنمارك حول الدهون الصناعية المتحولة وال 11    ريسرت
.j.amepre.2015.06.018/10.1016 :الغرض الرقمي

ا وويلز: دراسة نمذجة. مجلة الصحة العامة.  12    بريسون شتوتارد جي وآخرون. تحليل فعالية التكلفة للقضاء عى الدهون الصناعية وجميع الدهون المتحولة �في إنجلرت
.pubmed/fdw095/10.1093 :2017;39)3(:582-574. معرف الغرض الرقمي

حماض الدهنية المتحولة �في 
أ

صابة باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية قبل وبعد القيود المفروضة عى ال 13    براندت إي جي وآخرون. تسجيل الدخول للمستشفى بسبب الإ
.jamacardio.2017.0491/10.1001 :معرف الغرض الرقمي .JAMA Cardiol. 2017;2)6(;627–634  .نيويورك

.jech-2020-214401/10.1136 :ا سي وآخرون. جائحة كوفيد-19 والتفاوتات الصحية. مجلة وبائيات الصحة وصحة المجتمع. .2020;968-74:964معرف الغرض الرقمي 14    بامرب

مراض المعدية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19. 2020. متوفرة عب
أ

. الستجابة لل نما�أي مم المتحدة الإ
أ

نت(. منظمة الصحة العالمية وبرنامج ال نما�أي )عرب النرت مم المتحدة الإ
أ

 15    برنامج ال
 .https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/responding-to-non-communicable-diseases-during-and-beyond-the-co.html ر

مراض غري السارية. 2020. متوفرة عرب
أ

ف بال
شخاص المصاب�ي

أ
نت(. ملحظة موجزة: آثار كوفيد-19 عى ال مراض غري السارية )عرب النرت

أ
 16    تحالف ال

.https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/COVID-19_%26_NCDs_BriefingNote_27April_FinalVersion_0.pdf 

 J Infect Public Health.  .اتيجيات جديدة �في العالم النامي مراض فري السارية )NCDs(: الحتياجات الُملحة لسرت
أ

. دور العدوى �في ظهور ال 17    أوجونيا دي وأونيميلوكوي جي سي
.j.jiph.2009.02.001/10.1016  :29-14:)1(2;2009. معرف الغرض الرقمي

مراض غري المعدية ومكافحتها. 
أ

علن السياسي للجتماع الثالث رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من ال مم المتحدة الرقمية. القرار رقم A/RES/73/2. الإ
أ

18    مكتبة ال
.https://digitallibrary.un.org/record/1648984?ln=en  2018. متاح عرب

عراض والمضاعفات. 2019. متوفرة عرب
أ

وسط التنفسية: ال
أ

ق ال مراض والوقاية منها. حول متلزمة الرسش
أ

 19    مراكز السيطرة عى ال
 .https://www.cdc.gov/coronavirus/mers/about/index.html 

ف عوامل الخطر المرتبطة بالوفيات لـ COVID-19 و SARS و MERS: مراجعة منهجية وتحليل تلوي.  J Infect. 2020;81:e18-e25.  معرف الغرض 
20    لو إل وآخرون. مقارنة ب�ي

.j.jinf.2020.07.002/10.1016  :الرقمي

.S0140-6736)20(32000-6/10.1016 :21    ريتشارد هورتون. أوفلين: كوفيد-19 ليس جائحة. ذا لنسيت.  2020;396;874.  معرف الغرض الرقمي

المراجع
ي 13 أكتوبر 2020.

تم التحقق من جميع الروابط �ف
مراض غري المعدية أثناء جائحة كوفيد-19. 2020. متوفرة عرب

أ
نت(. التقييم الرسيع لتقديم الخدمات لل  22    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت

 .https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic 

مراض غري المعدية ومكافحتها أثناء مواجهة كوفيد-19.ذا لنسيت. 2020;395)10238(;80-1678.  معرف الغرض الرقمي: 10.1016/
أ

ي �بي كلوج وآخرون. الوقاية من ال 23    هانز هرف
.S0140-6736)20(31067-9

.https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1628696 نت(. تحديثات حول كوفيد-19. 2020. متوفرة عرب 24    وزارة الصحة ورعاية الأ�ة، حكومة الهند )عرب النرت

S0140-/10.1016  :عمار الصغرية. ذا لنسيت.  2020;395)10236(;45-1544 معرف الغرض الرقمي
أ

25    ديفيد كاس وآخرون. يمكن أن تحول السمنة مرض كوفيد-19 الحاد إىل ال
.6736)20(31024-2

 .https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf بشأن مواجهة كوفيد-19. 2020. متوفرة عرب WHA73.1 26    جمعية الصحة العامة. قرار رقم

مم المتحدة قرارا جامع رقم A/74/L.92 بشأن المواجهة الشاملة والمنسقة لجائحة كوفيد-19.  2020. متوفرة عرب
أ

 27    الجمعية العامة لل
 .https://www.un.org/pga/74/wp-content/uploads/sites/99/2020/09/Omnibus_Final-clean.pdf 

نت(. المبادئ التوجيهية والتوصيات الحكومية للنمسا وقربص وأيسلندا ولوكسمبورغ والمكسيك وروسيا وسويرسا. متوفرة عرب   28    التحاد العالمي للسمنة )عرب النرت
.https://www.worldobesity.org/resources/policy-dossiers/obesity-covid-19/government-guidelines-recommendations 

ونًيا قبل إتاحة الطباعة(.  ت إلكرت حياء الدقيقة الرسيرية والعدوى )نرُسش
أ

عراض المزمنة لما بعد كوفيد-19: كيان ما بعد العدوى؟  دورية علم ال
أ

ف دافيدو وآخرون. ال
29    بنجام�ي

 .j.cmi.2020.07.028/10.1016 :2020؛ معرف الغرض الرقمي

.S1474-4422)20(30272-6/10.1016 :715-713. معرف الغرض الرقمي:)ي فيفي، موكو جي. السكتة الدماغية المرتبطة بكوفيد-19 لدى الشباب.  ذا لنسيت.  2020;19)9
30    جوانا �ت

وعية الدموية.  
أ

وس كورونا الجديد 2019 عى إصابة القلب: مراجعة منهجية وتحليل تلوي.  دورية التقدم المحرز �في أمراض القلب وال 31    جينغ ىلي وي وآخرون. تأثري فري
.j.pcad.2020.04.008/10.1016  :2020;63)4(:524-518. معرف الغرض الرقمي

.S1474-4422)20(30221-0 /10.1016 :معرف الغرض الرقمي .Lancet Neurol. 2020;19:767–83  .19-32    مارك أ إيلول. الرتباطات العصبية لكوفيد

 j.kint.2020.03.001/10.1016  :معرفة الغرض الرقمي .Kidney Int. 2020;97)5(:824-28 . وس 2019 المستجد والكليت�يف 33    سارالديفي نايكر وآخرون. وباء جائحة كورونا فري

وبئة والعلقات البيولوجية.  Obes Rev. 2020;21)11(:e13128 . معرف الغرض 
أ

فراد المصابون بالسمنة وكوفيد-19: منظور عالمي حول علم ال
أ

ف وآخرون. ال
34    باري م بوبك�ي

.obr.13128/10.1111 :الرقمي

 Nutrients. .نت : نتائج استطلع ECLB-COVID19 الدوىلي عرب النرت كل والنشاط البد�في
أ

لزامية لكوفيد-19 عى سلوك ال لية الإ قامة المرفف ف عمار وآخرون. آثار الإ 35    أ�ش
.nu12061583/10.3390 :1583:)6(12;2020. . معرف الغرض الرقمي

 Nutrition, Metabolism  .وعية الدموية
أ

صابة بأمراض القلب وال . الحجر الصحي أثناء تف�شي كوفيد-19: تغيريات النظام الغذا�أي والنشاط البد�في تُزيد من خطر الإ 36    آنا �في ماتيوىلي
.j.numecd.2020.05.020/10.1016 :معرف الغرض الرقمي . .and Cardiovascular Diseases. 2020;30)9(:1409-1417

 .2020 . .NCD Alliance, SPECTRUM.19-ساسية غري الصحية وكوفيد
أ

ر: صناعات السلع ال ف جي وآخرون. التلويح بالفضيلة وترويج الرصف
مراض غري السارية. كول�ي

أ
37    تحالف ال

.https://ncdalliance.org/resources/signalling-virtue-promoting-harm  متوفرة عرب

مريكية للصحة العامة. 2020;110)7(:75-974. معرف الغرض الرقمي: 
أ

مراض المتلزمة المرتبطة بالركود المتعلق بكوفيد-19؟  المجلة ال
أ

. هل سينترسش وباء من ال 38    هار�في برينري
.AJPH.2020.305724/10.2105

ف لمنظمة الصحة العالمية. 2020. متوفرة 
نت(. كلمة وزير الصحة، الدكتور خورخي ألكو� فاريل، �في جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبع�ي 39    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت

.https://apps.who.int/gb/statements/WHA73/PDF/Mexico.pdf  عرب

نت(. #الزم-بيتك-حفاًظا-عى-صحتك: النظام الغذا�أي الصحي. 2020. متوفرة عب  40    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت
 .https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet 

نت(. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن التعا�في الصحي من كوفيد-19. 2020. متوفرة عرب  41    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت
 .https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19 

ا: دراسة نمذجة  ف وآخرون. إمكانية سياسات الدهون المتحولة للحد من عدم المساواة الجتماعية والقتصادية �في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية �في إنجلرت
42    كريك أل�ي

 .bmj.h4583/10.1136 :معرف الغرض الرقمي .h4583:351;2015 .يطانية فعالة من حيث التكلفة. المجلة الطبية الرب

وروبية( 
أ

وروبية. تعديل الملحق الثالث للئحة )المفوضية ال
أ

ثر المصاحب لوثيقة المفوضية ال
أ

نت(. وثيقة عمل موظفي المفوضية. تقييم ال وروبية )عرب النرت
أ

43    المفوضية ال
ي الأطعمة الُمعدة 

ي الدهون الحيوانية، و�ف
ي فيما يتعلق بالدهون المتحولة، لخلف الدهون المتحولة الموجودة طبيعًيا �ف ي والمجلس الأورو�ب لمان الأورو�ب رقم 1925/2006 للرب

.pdf.pt01-ia_swd_transfats_nutrition-labelling_fs/docs/safety/files/food/sites/food/eu.europa.ec//:https 2019. متوفرة عرب . للُمستهلك النها�أي

نت(.  REPLACE: التخلص من الدهون المتحولة نهائًيا بحلول عام 2020. 2020. متوفرة عرب  44    منظمة الصحة العالمية )عرب النرت
.https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/replace-transfat 
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iTFA  
ELIMINATION

ي تجاهلها صانعو السياسات والعامة إىل حد 
ي عرصنا، وال�ت

وس كوفيد-19 الضوء عى أهم قضية صحية �ف لقد سلط فري
ي 71% من الوفيات العالمية سنويًا. الأشخاص المصابون 

ي تتسبب �ف
كبري ح�ت الآن: أل وهي الأمراض غري السارية، وال�ت

بالأمراض غري السارية، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموي)CVD(، هم أكرش عرضة 
وس كوفيد-19. ونتيجة لذلك، أصبحت الحاجة الملحة لتخاذ  صابة بفري صابة بأعراض حادة والوفاة نتيجة للإ لخطر الإ
. أحد الأمثلة عى »الثمار  تدابري السياسة العامة لحماية صحة القلب والأوعية الدموية أكرش وضوحا من أي وقت م�ف

ي مجال الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية هو التخلص من الأحماض الدهنية المتحولة الُمنتجة 
الدانية« �ف

صناعًيا )الأحماض الدهنية


