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 تـرحـيب 
 

العامة تحالف  ان   و  مكرسة  ربحية  غير  منظمة  هو   (Public Health Collaboration-PHC)الصحة  تطبيق  إلعالن 
فى    الوزن  انقاص   ونصائح  الصحي  الغذاء  توصيات   حول   التقرير  هذا  لكم  أقدم  أن   يمكنني  فخر  وبكل ،    الصحية  القرارات 

 .المتحدة لمملكةا

  والمجلس  المؤسسين   األعضاء   لدى  تراكمت   التي   والخبرة   العمل   من  لعقود   ثاقبة   نظرة   ودقيق   واضح  بشكل   التقرير   هذا   يقدم 
  كل   على   قلبي   أعماق   من  جميعًا  أشكرهم   عميق   بامتنان .  صحتهم  لتحسين  المرضى   آالف   مع  العمل  من   لدينا   االستشاري

 .التقرير واظهاره الي النور هذا إلنجاز الحدود  أبعد  إلى  للذهاب  واستعدادهم  الشاق عملهم 

عامة نفسه  ال  الصحة   تحالفل  وال   التقرير   هذال  كان   ما   دعمهم   بدون   الذين   وأعضائنا   رعاتنا   إلى   أيًضا  خاص   بشكر   نتوجه   كما
يكون  الصحة   عن   المزيد   معرفة   في   ترغب   كنت   إذا و  . ممكنًا   ان      اإلنترنت   على   موقعنا   زيارة   يرجى   عامة ال  تحالف 

www.PHCuk.org    قضيتنارسالتنا و ل التبرع في  التفكير أيًضا  يمكنك حيث. 

  العديد   يقوم .  الصحية   القرارات   تطبيق   أيًضا   رسالتنا تتضمن   ولكن ،  الصحية  قرارات لل  منح المعلومات من    التقرير   هذا   يمكننا 
 الغذاء  عيادات   نسميه   ما   خالل   من   التقرير   هذا  في   الواردة  بالتوصيات   مرضاهم   إلى   المشورة   بتقديم   المؤسسين   أعضائنا   من 

  زيارةتوصياتنا فإنى أحثك على التواصل معنا و  استخدام    في   ترغب و   العاملين فى المجال الصحى من    كنت   إذا و.  الطبيعى 
 القرارات الصحية المتعلقة بمرضاك.  تطبيق حيث يمكننا مساعدتك فى  www.PHCuk.org  اإلنترنت  على موقعنا 

  الصحي   غذاء ال  بشأن  الحالية   الحكومية   التوصيات   بشأن  مخاوفنا  إثارة  مجرد ليس ببساطة    التقرير   هذا  من  الهدف  إن  ،  خيًراوأ
و  حلول  لتوفير  أيًضا  ولكن   الوزن،  انقاص و   عليها   والحفاظ  صحية  حياة   أنماط  اتباع  على  جميعًا   تساعدنا  علميةعملية 

 . كبير بشكل العامة  الصحة  وتحسين

 

 االمنيات  اطيب مع

 

 

 صاموئيل فلتهام 

    (PHC)  الصحة العامة تحالف مدير 

 

http://www.phcuk.org/
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 عضـاء الـمـجـلـس االستشاريأ

 

 اخصائية تغذية  - ترودى ديكن  د . 
 

   بيرت للصحة - اكس المسجلة الخيرية  للمؤسسة  التنفيذي الرئيس ى ه  ترودي . د

(X-PERT Health)   ،  في  والتدقيق  والتطبيق   والتطوير   البحث   في   تتخصص   والتي  
  األولى  الدرجة   كانت .  الصحية   الرعاية   في   لمتخصصين لو  للجمهور   المنظم   التعليم 

فى    مؤهل  تالها   ثم   التغذية  وعلم  حميةال  فى   1993  عام   في  ترودي  عليها   ت حصل  التي
  عام   في   السكري   مرض   في   دكتوراه حصلت على درجة الو  1998  عام   في   التدريس
2004. 

 

 

 طبيب امراض القلب  -.عاصم مالهوترا د  

عندما لم يكن يعمل كطبيب في الخدمة الصحية الوطنية ، تبوأ موقع الصدارة في معركته  
لزيادة الوعي حول الفوائد الصحية لنظام غذائي خاٍل من السكر، معتبراً أن السكر يستحق  

العامة رقم   أثبت نهجه  1سمعته كـ "عدو الصحة  غيرالُمقيد بحواجز في تحدي  ". ولقد 
المعتقدات الصحية الشائعة فعاليته العالية في إقناع المهنيين الطبيين والسلطات االجتماعية  

 من جميع أنحاء العالم بالجلوس وابداء االهتمام. 
 

طبيبة أمراض نفسية  -  تامسين لويس .  د  

  70.3    الحديدي  الرجل  رياضيي  أفضل  أحد   لويس  تامسين   رةالدكتو  عتبرت   
ت  درس.    الثالثي  السباق  في  ةمحترفً   ةرياضي  ا باعتباره  تسابق تو   العالم  فيالمصنفين  

  بكالوريوس  على   أيًضا   ت وحصل  لندن ب  كوليدج   كينجز  في  والجراحة   الطب   تامسين د.
  الطب   في   مستشفى   كطبيبة   التخرج   بعد   عملت .  والتشريح  األعصاب   علم  في  العلوم 

  الملكية   الكلية   من   التخرج   بعد   عال   مؤهل  على   تحصل  أن   قبل   عامين   لمدة  والتخدير 
 . النفسيين  لألطباء
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طبيب ممارس عام -  د . رانجان تشاترجي  

  في   NHS GP ة الخدمات الصحية الوطنية ئهي ممارس عام فى   كطبيب   شاترجي   د.  يعمل
ً   والمعزولين  المحرومين   بالمرضى  يعتني   حيث   أولدهام   خاص   اهتمام  لديه.  اجتماعيا
  مفادها   رسالة   إيصال   ويحاول  . األدوية  إلى   بالضرورة  اللجوء  دون   الناس  عالج   بمحاولة

  ظهر .  كبير   بشكل  صحتك  تحسن   أن  يمكن  الحياة   نمط  في  الطبية   غير  الهامة   التغييرات   أن
  حيث   BBC One  بي بي سي واحد   قناة   على "  المنزل   في   دكتور"     برنامج     في   مؤخًرا 
من   ساعد    والتمارين   طبيعى ال  الطعام   خالل  من   صحتهم   تحسين  على   العائالت   العديد 

 . الذكية  الرياضية 
 

أخصائية نفسية إكلينيكية  – د . جين أونوين   

  30  من   يقرب   لما   NHS  هيئة الخدمات الصحية الوطنية في    أونوين   جين   د.   عملت 
  الصحية   التحديات   مع   الناس  ان يتأقلم   بكيفية   ة مهتمً   ت كان  الوقت   هذا  وطوال  ،  عاًما 

  األمل ب  فاظ ت حاال  على  القادرين   المرضى  أن   تعتقد   وهي .  االزدهار  الي حد   مد األ  طويلة 
  من   ويعانون   أفضل،  حياة   بنوعية   يتمتعون   المرض   مواجهة  في   الجيدة   والعاطفة 
  بل   أقل،ارات طبية  ستشحتاجون الوي  أقل،  أدوية  تناولونوي  أقل،مرضية    أعراض 
 .  أطول لفترة حياتهم ويعيشون 

 . حلولالممارسات المرتكزة على لل المتحدة المملكة  جمعية  رئيس ي ه  د.أونوين
 

 

 

   طبيب ممارس عام – د.إيان بانجا 

  إمباير   في   الطب   كلية   من   تأهل  أن  بعد  عاًما  17  لمدة  عام ممارس    طبيب ك   عمل بانجا  د.
للجراحة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية  مركز المدينة المزدحم    في  شريك   وهو .  كوليدج

NHS  الصحى واال   المرض   من   بالوقاية  ومهتم   الفحص الصحى   أيًضا  يقدم   كما  . عتالل 
Health Check ،   يقدمه على اثير هيئة    العالمية   الصحية  القصص   عن   موجز   تقرير   و
 BBC News and BBC ز نيو  وورلد   سي  بي  وبي  نيوز  سي  بي  بي)   االذاعة البريطانية

World News  ) خيارات الخدمات الصحية الوطنية ل  سريري   ضمان   مستشار   ايضا   وهو  
NHS . اإلعالم  وسائل  عبر   أو  لوجه وجًها للصحة  الناس  فهم  تحسين ب  ف وشغوهو . 

 

طبيب ممارس عام - د . كاثرين موريسون  

.  أيرشاير   في   طبية   ممارسة  في  أول   وشريك   أول  طبيب ممارس عام   هى   موريسون   د.
  ومنذ   ،  سنوات   10  منذ   األول  النوع   من  السكري   بمرض   ابنها   إصابة   تشخيص   تم 

  النوع  من  السكري  بداء  المصابين األشخاص  مع   واسع نطاق  على   عملت   الحين  ذلك
  لشرح   مهمتين   ورقتين   تأليف   في   شاركت   أنها   كما .  عاًما   12  لمدة   الثاني   والنوع   األول 

  لألنظمة   الدم   في   السكر  نسبة   في   والتحكم   والوزن   الغذائي  التمثيل  نتائج  في   التحسينات 
في  منخفضة   الغذائية األيض(   التمثيل   متالزمة   الكربوهيدرات  )متالزمة    الغذائي 
 السكرى.  ومرض 
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طبيب ممارس عام  – د. ديفيد أونوين   

الملكية للممارسين  فائز وطنى  للكلية    هو و   ،  اوثبورت مقره فى س  عام  ممارس  ،   أونوين  د.
، وذلك السكري  ومرض   السمنة  في  الدعم  وتخطيط  التعاونية  للرعاية   RCGPالعموميين 
مبتكر    بجائزة   فاز   2016  عام  فيو .  السكري   مرض   في   إكلينيكيًا   خبيًرا   كونه   إلى   باإلضافة 

  أعماله   نشر   وقد   NHS Innovator of the Yearالخدمات الصحية الوطنية    لهيئة   العام 
الطبية    في الجرائد  من  "  Practical Diabetes  العملي  السكري"  مثل العريقة  عدد 
 ". BMJ"المجلة الطبية البريطانية    و "   Diabesity in Practiceفى الممارسة  السكري "و

 

طبيب ممارس عام –د.جوان ماكورماك   

شريك    عام  ممارس  وكانت   عاًما  24  لمدة  كطبيب ممارس عام  د.ماكورماك  عملت 
لالطباء    أيًضا  وعملت .  2015  أبريل   حتى   Warringtonوارينجتون  في مدربة 

  باإلضافة   تدريبيتين وحدتين  في   عام كطبيب   اآلن  وتعمل  ،Trainer   GPالممارسين
.  نسمة   300,000  فى منطقة يقطنها  األطفال  لحماية  معين  عام  عملها كممارس   إلى

  معدل   ارتفاع  الحظت    طبيبة   فيها   عملت   التي   الماضية   عاًما   الثالثين  مدار  وعلى 
  صداه  لُوحظ و تردد   أمر  وهو  بلدتها،  في  أضعاف  خمسة  السكري  بمرض   اإلصابة

 . الوطني المستوى على
 

 

 

 د.كايالش شاند  OBE  طبيب ممارس عام   -

 

وهو أيًضا    BMAالجمعية الطبية البريطانية   هوأول نائب آسيوي لرئيس كايالش شاند د.
ورئيس سابق لمعاهدة    Health watch Tamesideللمراقبة الصحية تاميسايد    رئيس 

، وذلك بعد أن عمل كطبيب   Tameside and Glossopالتعاون بشأن البراءات في
. كان د شاند ناشًطا فى الجمعية الطبية البريطانية وفى هيئة الخدمات  1983عام منذ عام  

، وعامة كان ناشطا في مجال الصحة على مدى العقدين     NHS, BMAالصحية الوطنية  
بما في ذلك: مجموعة عمل المجلس الطبي   BMA الماضيين , وعمل في العديد من لجان

( ،  2009إلى  1999إلى الوقت الحاضر( ، لجنة الممارسين العموميين ) 2006ام )الع
 (. 2009إلى  2007نائب الرئيس: لجنة تكافؤ الفرص )
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طبيب ممارس عام  –د. إيان ليك        

  بالطب   األمد   طويل   اهتمام   له   كان   ، شلتنهام  في   عام   ممارس   طبيب   د . ايان ليك 
الصحية    هيئة  في  الغذائية  المشورة  نقص ل   مالحظته  بعد و.  الوقائي  الخدمات 

  لقد و.  األولية   الرعاية   في   الوزن   إدارة  بحث   مشروع   أنشأ   ،NHSالوطنية  
  الحاليين   التجاريين   الخدمات   مقدمي   أفضل   لجميع   مماثلة   نتائج   عن المشروع  أسفر

  الممارس العام   جوائز   في  التغذية   جائزة   للعام،  طبي   فريق   أفضل   بجائزة   وفاز   ،
GP   و شارك د. ليك أيضاً في السعي إلضافة ركوب الدرجات إلى   .2012  لعام

 الوصفات الطبية في منطقته المحلية. 
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 المقدمة
 

الغذاء معايير  والتوصيات   (Food Standard Association - FSA) نشرت جمعية  المبادئ  من  أول مجموعة 
تحت مسمى     1994( في عام  UKالتوجيهية الرسمية للغذاء الصحي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرالندا الشمالية )

تمت مراجعة هذه التوصيات     2007. وفى عام   The Balance of Good Health [1]))توازن الصحة الجيدة
طبق  (واطلق عليها      Public Health  England (PHE) وإعادة إصدارها من قبل هيئة الصحة العامة البريطانية 

تم نشر أحدث مجموعة من التوصيات الغذائية    2016( . أخيًرا وفي مارس   The Eatwell Plate[ 2الغذاء الجيد ]
  The Eatwell Guide [3]) .بعنوان )دليل الغذاء الجيد   PHE بواسطة هيئة الصحة العامة البريطانية  

٪، وقد تضاعف عدد األشخاص المصابين  25المملكة المتحدة أحد أعلى معدالت انتشار السمنة في أوروبا بنسبة  يوجد في  
 16  ( مبلغ NHSالخدمات الصحية الوطنية )  [ وكالهما يكلف هيئة 5[ ]4]  1996منذ عام    2بداء السكري من النوع  

[. وتشير هذه اإلحصاءات  6ليار جنيه إسترليني سنويًا ]م  47مليار جنيه إسترليني سنويًا ، ويكلف االقتصاد البريطاني  
 .المقلقة إلى وجود خطأ ما في أنماط حياة سكان المملكة المتحدة

من قبل هيئة الصحة العامة البريطانية    2014ومع ذلك فانه وفقًا آلخر مسح وطني للنظام الغذائي والتغذية نُشر في عام  
PHE  وجمعية معايير الغذاء FSA   لبالغين في المملكة المتحدة يتبعون بشكل عام توصيات الغذاء الصحي. وفي  فإن ا

سعًرا حراريًا عن السعرات الحرارية    383البالغين في المملكة المتحدة يتناولون طعاما يقل بمقدار  الواقع فان متوسط  
[.  7من إجمالي استهالك الدهون ]٪ الموصى بها  35اليومية الموصى بها، باإلضافة إلى تناولهم ما يقل بقليل عن قيمة  

هذا الموقف المتناقض على ما يبدو و المتمثل في اتباع توصيات الغذاء الصحي مع وجود إحصاءات صحية كبيرة يثير  
 .التساؤالت حول التوصيات ذاتها التي يُطلب من سكان المملكة المتحدة اتباُعها 

حاليًا إلى التوصيات     (NHS) هيئة الخدمات الصحية الوطنية  تستند نصائح إنقاص الوزن في المملكة المتحدة من قبل
الصحية الرعاية  في  للتميز  الوطني  المعهد  من   National Institute for Health and Care) الصادرة 

Excellence-(NICE)[8]     سعرة    600حيث تنص هذه األنظمة على أن :" األنظمة الغذائية التي تحتوي على عجز
سعرة حرارية أقل مما يحتاجه الشخص للبقاء على نفس الوزن( أو التي تقلل    600وم )أي أنها تحتوي على  حرارية في الي

السعرات الحرارية عن طريق خفض محتوى الدهون )األنظمة الغذائية قليلة الدسم( معًا وبدعم من الخبراء ومتابعة مكثفة،  
ولم يتم تحديثها بالكامل منذ ذلك    2006لتوصيات في عام  يوصى به لفقدان الوزن بشكل مستدام" . لقد تم وضع هذه ا

التجارب  لدراسات  المتعددة  التحليالت  من  المتزايدة  األدلة  من  الرغم  )وهي   الحين على  المحكومة  العشوائية  السريرية 
عاليةً لكل من  بأن التدخالت الغذائية عن طريق أنظمة غذائية أخرى أكثر ف  - الدراسات األكثر موثوقية في علوم التغذية(  

 .فقدان الوزن والصحة العامة 

العامة   الصحة  تحالف  سيقوم  التقرير،  هذا  بشأن  Public Health Collaboration-PHC في  مخاوفه  بعرض 
توصيات الغذاء الصحي الحالية ونصائح إنقاص الوزن في المملكة المتحدة وسنقدم حلواًل جديدة تستند إلى أحدث األدلة  

 العلمية. 
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فى المملكة المتحدة توصيات الغذاء الصحي والتى تم تلخيصها على     Eatwell Guideيتضمن حاليًا  دليل الغذاء الجيد  

   :النحو التالي 

 الفاكهة والخضروات كل يوم. حصص من مجموعة متنوعة من  5تناول ما ال يقل عن  .1

تعتمد الوجبات فى االساس على البطاطس أو الخبز أو األرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية األخرى؛ يتم   .2

 اختيار نوعية الحبوب الكاملة حيثما أمكن ذلك. 

 لدهون ونسبة سكر أقل. تناول بعض األلبان او بدائلها )مثل مشروبات الصويا( ، على ان تختار منها قليلة ا .3

تناول بعض الفاصوليا والبقول واألسماك والبيض واللحوم والبروتينات األخرى )بما في ذلك حصتين من األسماك كل  .  4

 أسبوع  ويجب أن تكون أحداهما من األسماك الدهنية(. 

 .قليلة اختر الزيوت غير المشبعة واألطعمة القابلة للدهن/الدهنية وتناولها بكميات  .5

 .أكواب / كؤوس من السوائل يوميًا  8 -الى-  6اشرب من  .6

في حالة تناول األطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الملح أو السكر، قلل من تناولها   .7

 .وتناولها بكميات قليلة 

بأن تناول عصير   ، يُنصح قراء الُكتيب  Eatwell Guide الغذاء الجيد  إلى جانب هذه النقاط السبع الواردة في ُكتيب دليل 

مل في اليوم ، ومع ذلك وفي موضع آخرمن الكتيب تم إخبار القراء أن هذه    150الفاكهة أو المرطبات يجب أال يزيد عن  

المشروبات تعتبر كانها حصة واحدة من الفاكهة، على الرغم من أنها معروفة بأنها مساهم رئيسي في السمنة ومرض  

[. عندما يتم اتباع توصيات الغذاء الصحي هذه فمن المحتمل أن تحتوي كل وجبة على أطعمة  9كري من النوع الثاني ]الس

ذات مؤشر نسبة السكر )مؤشر جاليسيمي( عالي باإلضافة إلى احتوائها على حمل سكري )حمل جاليسيمي( مرتفع بشكل  

بشكل كبير في زيادة اإلصابة بالسمنة ومرض السكري من  عام. مرة أخرى، من المعروف أن كال المؤشرين يساهمان  

[ الثاني  للدهن  10النوع  القابلة  واألطعمة  عالية  بدرجة  المعالَجة  الزيوت  أن  على  األدلة  من  متزايد  قدر  أيًضا  هناك   .]

الطبيعية مثل الزبدة أو السمن  قد ال تكون بدائل أكثر أمانًا للدهون    Eatwell Guide الموصى بها في دليل الغذاء الجيد 

 . ]12[ ] 11، ويمكن أن تسبب ضرًرا جسيًما للصحة العامة ]

إلى أن سكان المملكة المتحدة يتبعون    2014يشير أحدث استطالع وطني عن النظام الغذائي والتغذية والذي نُشر في عام  

سعرة حرارية عن    383تهالك الطاقة بمقدار  [، وفي المتوسط  يقل إجمالي اس7عموًما توصيات الغذاء الصحي الحالية ]

قيمة   بقليل من  أقل  الدهون  بها، وإجمالي استهالك  اليومية الموصى  الحرارية  بها، وحصص  35السعرات  الُموصى   ٪

Healthy Eating Guidelines الغذاء الصحي    توصيات  
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جراًما    71حصص الُموصى بها، وأخيراً يتناول البالغون في المملكة المتحدة    5في اليوم بدالً من    4الفاكهة والخضروات  

جرام الُموصى بها في اليوم. يشير هذا االستطالع إلى أن    70جرام فقط عن    1وم الحمراء في اليوم الواحد بزيادة  من اللح

مجالي استهالك الغذاء اللذين يتناولهما سكان المملكة المتحدة أكثر من الكميات الُموصى بها هما السكريات الحرة والدهون  

٪ لكل منها تستند إلى توصيات الغذاء الصحي الحالية  1.5طفيفة التي تبلغ حوالي  المشبعة . ومع ذلك فإن هذه التجاوزات ال

    .و التي ال تعكس تماًما أحدث األدلة العلمية

الحالية أدت إلى إصابة   الغذاء الصحي  باتباع توصيات  النصيحة  بان  القول  فانه يمكن  بالسمنة،  25ولذا  البالغين  ٪ من 

٪  20٪ مع مقدمات مرض السكري، و  35عاًما، و يعيش    20نوع الثاني خالل  وتضاعف انتشار مرض السكري من ال

 [ . 14[ ]13يعيشون مع المراحل المبكرة لمرض الكبد الدهني الغير كحولي ]

كما أن الحالة الراهنة العتالل صحة سكان المملكة المتحدة لها تأثير كبير على االقتصاد من خالل ارتفاع التكاليف التي  

هيئ الوطنية  تتحملها  الصحية  الخدمات  هيئة    NHSة  تتحملها  التي  السمنة  امراض  تكلفة  تتضاعف  أن  المتوقع  ومن   .

، باإلضافة إلى مرض السكري  2030مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام    12الخدمات الصحية الوطنية لتصل إلى  

[. هذا باإلضافة إلى التكاليف االقتصادية  6سنويًا ]   مليارات جنيه إسترليني   10الهيئة بالفعل   من النوع الثاني الذي يكلف 

الخفية الناتجة عن اعتالل الصحة وعدم القدرة على العمل نتيجة اإلصابة بتلك األمراض و التي تكلف اقتصاد المملكة  

ية لبقاء هيئة الخدمات  مليار جنيه إسترليني سنويًا. في الوقت الذي يكون فيه توفير االموال أمًرا بالغ األهم  47المتحدة حاليًا  

تؤدى دورها، يصبح من األهمية بمكان أن نفكر في جميع الحلول الممكنة لتوفير تكاليف الرعاية    NHSالصحية الوطنية  

 .الصحية وصحة األمة، خاصةً عندما تبدو األساليب الحالية قد فشلت في تحقيق كال الهدفين  

نقاط رئيسية مثيرة     Public Health Collaborationصحة العامة  تحالف ال مع وضع كل هذا في االعتبار ، فإن لدى 

 : Eatwell Guide الجيد الغذاء  للقلق فيما يتعلق بدليل

 .تجنب األطعمة بسبب محتواها من الدهون المشبعة .1

 .٪ 35القيمة المرجعية الغذائية إلجمالي الدهون ال تزيد عن  .2

.الكربوهيدرات . نوعية وكمية 3
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   -األول  االهتمام -
 المشبعة  الدهون من محتواها  بسبب األطعمة تجنب

 

( اإللكتروني بأنه يجب على األشخاص "تناول  NHS Choicesيوصي موقع اختيارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ) 

منتجات األلبان كاملة الدسم تحتوي على كميات  [ وذلك اعتمادا على حقيقة أن  15الحليب ومنتجات األلبان قليلة الدسم" ]

أعلى من الدهون المشبعة ، وتحت قسم خيارات األلبان الصحية للبالغين يقول "اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة  

  يمكن أن يؤدي أيًضا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا يمكن أن يعرضك لخطر اإلصابة بنوبة قلبية أو 

أيًضا تحت قسم اللحوم في نظامك الغذائي على أن " بعض اللحوم   ( NHS Choices)  سكتة دماغية " ، كما ينص الموقع

مستويات   رفع  إلى  المشبعة  الدهون  من  الكثير  تناول  يؤدي  أن  يمكن  حيث  المشبعة.  الدهون  وخاصة  بالدهون   غنية 

[ تم تحديث  16في الدم يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب " ]  الكوليسترول في الدم ، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول 

 .2017مع تواريخ للمراجعة في عام  2015كال التوصيتين في عام 

ومع ذلك، فإنه ومنذ مدة طويلة تم نشر العديد من التحليالت التي توصلت إلى أن الدهون المشبعة ليست مسألة مثيرة للقلق،  

المجلة األمريكية للتغذية السريرية من قبل كلية هارفارد للصحة العامة تم فيه متابعة    نُشر تحليل في  2010ففي مارس  

تناول الدهون المشبعة لم يكن مرتبًطا بزيادة خطر اإلصابة   عاًما ، وخلص إلى أن "   23-5شخصا فوق سن  347,747

 ]17[ بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية أو أمراض القلب واألوعية الدموية ". 

األدلة القائمة على المالحظة ال   ، خلصت مراجعة نُشرت في المجلة األوروبية للتغذية إلى أن "  2012بعد ذلك في يوليو  

تدعم الفرضية القائلة بأن دهون األلبان أو منتجات األلبان عالية الدسم تساهم في السمنة أو مخاطر أمراض القلب و األيض،  

المعتادة ترتبط عكسياً بخطر اإلصابة بالسمنة   ت األلبان عالية الدسم ضمن األنماط الغذائيةوتشير إلى أن استهالك منتجا

[ ."18[ 

  Annals of Internal Medicineنشرت جامعة كامبريدج تحليالً في مجلة الطب الباطني    2014أخيًرا، في مارس 

األدلة الحالية ال تدعم بوضوح توصيات القلب  شخًصا خلص فيه إلى أن "  643,226تحليالً بحثياً أجري على ما مجموعه  

واألوعية الدموية التي تشجع على االستهالك العالي من األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة واالستهالك المنخفض  

 ]19إلجمالي الدهون المشبعة " ] 

( حول أكل اللحوم  NHS Choicesفي الحقيقة، بعد شهر من آخر مراجعة لنصيحة هيئة الخدمات الصحية الوطنية ) 

شخًصا في    339,090، نُشر تحليل لما يصل إلى    2015المراجعة األخيرة لنصائح اختيارات بشأن اللحوم في أغسطس  

خلص إلى أن " الدهون المشبعة ال ترتبط بجميع أسباب الوفيات وأمراض القلب واألوعية    BMJالمجلة الطبية البريطانية   

   ]20الدموية وأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية ، أو داء السكري من النوع الثاني ".]
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في يوليو    BMJقبل أكثر من عقد من الزمان، في تحليل نشرته كلية هارفارد للصحة العامة في المجلة الطبية البريطانية   

عاما وخلص إلى أن "هذه نتائج ال تدعم االرتباط بين    14عاًما / على مدى    14رجالً فوق سن    43,732تم تتبُع    2003

 ]21معينة من الدهون و خطر السكتة الدماغية عند الرجال". ] تناول الدهون الكلية والكوليسترول أو أنواع 

أحد الجوانب األكثر إثارة للقلق في النصيحة بشأن تقليل استهالك الدهون ، وخاصة الدهون المشبعة ، كان ذلك التحليل  

  1983ي عام  والذي نظر في األدلة المتوفرة ف  2015( في فبراير  Open  Heartمجلة )القلب المفتوح   الذي نُشر في

عندما ُطلب ألول مرة من سكان المملكة المتحدة تقييد استهالك الدهون، و خلص التحليل إلى أن "التوصيات الغذائية التي  

في غياب األدلة الداعمة من التجارب    1983مليون مواطن بريطاني بحلول عام    56مليون أمريكي و    220تم تقديمها لـ  

 ]22]  السريرية العشوائية المحكومة". 

، وفي الثالثين عاًما  ، لم يكن هناك أي دليل قوي للتوصية بتقليل استهالك الدهون الكلية والدهون المشبعةوفي وقت الحق

  حسنة التي انقضت منذ تدهور صحة سكان المملكة المتحدة نشير إلى أن هذه النصيحة ربما كانت خطأً فادًحا، مهما كانت 

ذا تم نُصح سكان المملكة المتحدة بالذهاب إلى األطعمة في شكلها الطبيعي بدالً من األطعمة  . ومن المحتمل جًدا أنه إالنية 

منخفضة الدهون التي يصنعها اإلنسان بشكل غير طبيعي على مدار الثالثين عاًما الماضية، فلن تكون هناك معدالت عالية  

 .ية، وال التكاليف االجتماعية والمالية المرتبطة بها من السمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب واألوعية الدمو

 

هفي   العامة )ضوء  الصحة  تحالف  يقترح  العلمي  الدليل  تتوقف  Public Health Collaboration-PHCذا  أن   )

سبب محتواها من الدهو المشبعة من أجل التركيز على استهالك الطعام في  نب األطعمة بالتوصية بتجالمملكة المتحدة عن  

    شكله الطبيعي، مهما كانت كمية الدهون المشبعة فيه. 
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- االهتمام الثانى   - 

٪  35 عن تزيد  الدهون ال جماليإل الغذائية  المرجعية القيمة  

 

الحرارية  ٪ من إجمالي السعرات  35ال تزيد القيمة المرجعية الغذائية إلجمالي استهالك الدهون في المملكة المتحدة عن  

٪ . و على الرغم من ذلك فإن  34.6المتناولة، وهو ما يماثل تقريبًا نتيجة المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية عند   

هذه المفارقة الواضحة فمن المنطقي والمعقول  السكري من النوع الثاني. مع مثل   وبائية السمنة و المملكة المتحدة في خضم

إجابة محددة يمكن    ال توجد   ،٪35توصيات الخاصة بإجمالي استهالك الدهون بما ال يزيد عن  أن نتساءل لماذا تُحدد ال

( االلكترونى حول السبب ولماذا،  NHS Choicesالعثور عليها على موقع اختيارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ) 

وخاصة الدهون المشبعة    - ولكن الجملة األولى عن الدهون فى صفحة الحقائق تقول " المزيد من الدهون في نظامك الغذائي  

[ هذا القول ليس مدعوًما بأي  23يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول لديك، مما يزيد من مخاطر االصابة بمرض القلب ".]  -

الدهون تشير  مراجع عل الموضع عن  االتى اوردناها في االهتمام األول. وأيًضا في هذا  مية ويتعارض بشدة مع األدلة 

 صفحة الحقائق تحت عنوان روابط خارجية إلى ورقة عن حقائق غذائية كتبتها جمعية متخصصي الحمية البريطانين

(BDA) امنا الغذائي ، ولكن تناول الكثير من أي نوع من  والتي تنص على " أننا جميعًا بحاجة إلى بعض الدهون في نظ

 .[ ومرة أخرى ال توجد مراجع علمية مرفقة بهذا البيان 24الدهون يجعلنا أكثرعرضة لزيادة الوزن ". ]

 و  ( اإللكتروني NHS Choicesموقع اختيارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ) المخاوف الرئيسية التي تبدو لدى

بتناول أكثر من    (BDA) ية البريطانينجمعية متخصصي الحم ٪ من الدهون هي احتمال زيادة خطر  35فيما يتعلق 

  BJNفي المجلة البريطانية للتغذية    2016اإلصابة بأمراض القلب وزيادة الوزن . ومع ذلك، في تحليل نُشر فى فبراير  

فإن األشخاص الذين يتناولون أنظمة غذائيًة  وجد أنه "مقارنة باألشخاص الذين يتناولون أنظمة غذائية منخفضة الدهون،  

منخفضة الكربوهيدرات يحدث لديهم فقداً أكبر في الوزن بشكل ملحوظ، و انخفاضاً كبيراً في الدهون الثالثية و زيادةً أكثر  

ية منخفضة".  و ذلك بعد ستة أشهر إلى سنتين من اتباع التدخل الغذائي باألنظمة الغذائ   HDLعالي الكثافة   في الكوليسترول 

لذلك ، وفقًا ألحدث تحليل لألبحاث العلمية فإن تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والذي يحتوي على أكثر من  

٪ من إجمالي الدهون المتناولة هو أكثر فعالية لفقدان الوزن وتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب من تناول نظام  35

   .Eatwell Guide  [25]كما يوصي بذلك دليل الغذاء الجيد  ٪ دهون،35غذائي يحتوي على أقل من  

أنه في أحدث التوصيات الغذائية لألمريكيين قامت هيئة   أصبح وضع قيود على إجمالي تناول الدهون غير مقنع ابداً لدرجة

م تعد تضع اآلن أي  ٪ على إجمالي الدهون ول 30الصحة والخدمات اإلنسانية وهيئة الزراعة األمريكية بإزالة الحد البالغ  

[. وعلى كٍل، فكما هو مشار اليه فى االهتمام األول، يبدو أنه لم يكن هناك أبًدا أي  26قيود على إجمالي تناول الدهون ]

 ]22دليل قوي يدعم التوصيات التى تحد من إجمالي تناول الدهون. ]
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أن تلغي    Public Health Collaboration - PHCالعامة    الصحة     تحالف العلمي  يقترح   ل  في ضوء هذا الدلي

. وبدالً من ذلك  ٪ من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة من الدهون 35المملكة المتحدة التوصية بعدم تناول أكثر من  

طبيعي، بغض النظر عن كمية الدهون التي يحتوي  يجب أن تركز التوصيات على الفوائد الصحية لتناول الغذاء في شكله ال

.عليها 
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 -االهتمام الثالث   -

 الكربوهيدرات وكمية نوعية
 

يعتبر التحكم بشكل جيد فى مستوى الجلوكوز في الدم أمًرا ذا أهمية قصوى في الحفاظ على صحة جيدة، ال سيما في  

اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني و ما قبل السكري بشكل سريع  مجموعة سكانية مثل المملكة المتحدة حيث يتزايد  

عاًما بعد عام. وغالبًا ما يكون األشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم ايضا مقاومة لألنسولين وهو ما يعني أن أجسامهم  

حيث يؤدي هذا    -لى األنسجة  ذلك الهرمون الذى ينقل الجلوكوز من مجرى الدم إ  - غير قادرة على االستجابة لألنسولين  

إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وهو ما يحفز البنكرياس إلى إفراز المزيد من األنسولين. إن مستويات األنسولين  

وهذا بدوره يساهم في اإلصابة بمرض السكري    -خاصة في األعضاء الداخلية  - المرتفعة تعزز تراكم مخزونات الدهون 

. ان مقاومة األنسولين وضعف إنتاج األنسولين تعنى أنه لم يعد ممكنا السيطرة على مستويات الجلوكوز  من النوع الثاني 

في الدم اكثر من ذلك. باإلضافة إلى ما سبق، فإن مقاومة األنسولين ترتبط أيًضا بخطر أكبر لإلصابة بمرض الكبد الدهني  

[  27لتكيسات( وأمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر ]الغير كحولي ومتالزمة تكيسات المبايض )المبيض متعدد ا

[28[ ]29[ ]30[ ]31[]32]. 

بالنظر إلى ما سبق ، يتضح أنه في مجتمع يعانى  سكانه من زيادة الوزن مثل المملكة المتحدة فمن المرجح أن يؤدي تناول  

وتسريع ظهور مرض السكري من النوع    األطعمة التي تعزز إفراز األنسولين إلى زيادة خطر تفاقم مقاومة األنسولين 

الثاني. ومن ثم فإن التوصية باالكثار من الكربوهيدرات مع كل وجبة تفعل الشيء نفسه تماما. ومثل هذه الكربوهيدرات 

كالسكر أو النشا  قد تكون موجودة  بشكل طبيعي في اطعمة مثل الفاكهة واألرز والبطاطس، أو يمكن إضافتها فى صورة  

في الحبوب المكررة وألواح الشوكوالتة والزبادي المحلى . من ناحية أخرى، فإن النظام الغذائي الذي ال يؤدي    مصنعة مثل 

إلى سرعة زيادة نسبة الجلوكوز في الدم وال يوفر الكثير من الكربوهيدرات للجسم سيساعد في تقليل خطر تفاقم مقاومة  

تحقيقه من خالل اتباع نظام غذائي منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم    األنسولين بل يمكن أن يحسنها فعليا. ان ذلك يمكن 

 .[33)المؤشر الجاليسيمي(، والذي ثبت أنه يقلل من خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني ]

عن  نقطة للداللة على مقدار الزيادة الناتجة    100هو مقياس من   GI) -مؤشر نسبة السكر في الدم )المؤشر الجاليسيمى  

- 55يعد مرتفعا و   70تناول الكربوهيدرات في الطعام في نسبة الجلوكوز في الدم مقارنةً بالجلوكوز النقي. القياس فوق  

يعد منخفضا. غالبا ما تؤثر األطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على نسبة الجلوكوز في    55و أقل من  متوسطا    69

  82، والبطاطس المخبوزة لها مؤشر جاليسيمي يبلغ  93لها مؤشر جاليسيمي يبلغ  الدم بشكل مختلف تماًما، فرقائق الذرة  

كما يوصي بذلك    - [. إن التوصية باألطعمة ذات المؤشر الجاليسيمي المرتفع 34]  39والتفاحة لها مؤشر جاليسيمي يبلغ 

ت على البطاطس أو الخبز أو  حاليًا، من خالل نصح الجمهور " بتركيز الوجبا   - Eatwell Guide دليل الغذاء الجيد  

األرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية األخرى" هو أمر غير منطقي وعكس ما ينبغي التوصية به من أجل وقف  

 .زيادة معدالت السمنة ومرض السكري من النوع الثاني  
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ثال البازالء لها مؤشر جاليسيمي يبلغ  على الرغم من أن المؤشر الجاليسيمي أداة مفيدة إال أن له حدوًدا، فعلى سبيل الم 

، وعلى الرغم من أن هذا المؤشر الجاليسيمي يعد منخفضا تقنيًا إال أنه يبدو مرتفعًا إلى حد ما بالنسبة للغذاء الصحي،  51

وهذا ألنه يجب على المرء أن يضع في اعتباره انخفاض كثافة الكربوهيدرات في البازالء، وكل ذلك يمكن حسابه او  

جرام،    100هي ببساطة كمية الكربوهيدرات لكل   (CD) كثافة الكربوهيدرات   .يره باستخدام كثافة الكربوهيدرات  تفس

والتي تتم طباعتها على كل ملصقات التغذية أو على مواقع السوبر ماركت مما يجعل االمر سهل االجراء، فإذا كان الطعام  

٪، وإذا كان  25ام  فإنه يحتوي على كثافة الكربوهيدرات بنسبة جر 100جراًما من الكربوهيدرات لكل  25يحتوي على 

٪ . وعند  5جرام  فإنه يحتوي على كثافة الكربوهيدرات بنسبة  100جرام من الكربوهيدرات لكل   5الطعام يحتوي على  

لكربوهيدرات نسبة  النظر إلى األطعمة في شكلها الطبيعي فمن غير المألوف العثور على األطعمة التي تتجاوز فيها كثافة ا

  المجمعون  و   ين للصياد استهالك الكربوهيدرات في األنظمة الغذائية التقليدية  [ والتي تتوافق مع متوسط  35٪ تقريبًا ]25

[ . ترتبط كثافة الكربوهيدرات أيًضا  36٪ ]22( والذى يبلغ  hunter-gatherer)   )حمية مجتمعات الصيد و الجمع(

لكمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها. ومع    GI الذي يصحح المؤشر الجاليسيمى   (GL) بشكل جيد بالحمل الجاليسيمى

وكثافة الكربوهيدرات لوجبة إفطار   GL وضع كل هذا في االعتبار ، فانه يجب إجراء مقارنة مفيدة بين الحمل الجاليسيمى 

 Public تحالف الصحة العامة    وجبة اإلفطار التي ينصح بها     Eatwell Guide  بحسب توصيات دليل الغذاء الجيد  

Health Collaboration-PHC 

 كثافة الكربوهيدرات 
Carbohydrate-Density 

 الحمل الجاليسيمى 
Glycaemic Load 

االفطار -دليل الغذاء الجيد     
Eatwell Guide Breakfast 

مل(  160عصير البرتقال )  7 10  

جم(  44قمح كامل مبشور، بسكويت الحبوب ) 22.5 69  

مل(  150حليب نصف دسم ) 2.4 4.8  

جم(  35خبز القمح الكامل ) 9.4 39  

جم(  5قليلة الدسم )  -المدهونات سهلة الدهن   0 2.8  

جم(  5مربى البرتقال ) 1.4 67  

مل(  30مل( مع حليب نصف دسم ) 160الشاى ) 0.5 4.8  

 االجمالى  43.2 ال ينطبق 
 كثافة الكربوهيدرات 

Carbohydrate-Density 
 الحمل الجاليسيمى 

Glycaemic Load 
االفطار   -تحالف الصحة العامة    

PHC Breakfast 

بيضة  2 0 0  

  شريحتين من لحم خنزير*  )أو لحم بقري( مقدد  0 0
جم(  100طماطم ) 0.54 3.6  

مل(  30مل( مع حليب كامل الدسم ) 160قهوة ) 0.4 4.7  

 ال ينطبق 
0.94 

 االجمالى 

 يمكن استخدام البديل حسب الثقافة الشخصية للفرد  *
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  ينصح   التي   اإلفطار   وجبة   مع   بالمقارنة  Eatwell Guide  الغذاء الجيد   دليل  بها   أوصى   التي   اإلفطار  وجبة   أن   الواضح   من 

أعلى،    كربوهيدرات   كثافة  ذات   أطعمة  على   تحتوي   Public Health Collaboration-PHC بها تحالف الصحة العامة  

  الجلوكوز   مستوى   رفع   إلى   الملحوظ  االختالف  هذا  سيؤدي.  الحمل الجاليسيمى   مرة اعلى فى إجمالي   46ما يعادل    جانب   إلى

  الثاني   النوع   من  السكري  بمرض   اإلصابة   خطر  زيادة   إلى   بدوره  يؤدي   مما  أطول،  لفترة   وكذلك  بدرجة كبيرة   الدم  في

 . [ 10[ ]37] والسمنة 

  كثافة  ذات   األطعمة  لتناول  الوحيدة  الفائدة  ليس  الدم  في  واألنسولين  الجلوكوز  من  ثباتًا  أكثر  مستويات   تحقيق   إن

و الذي هو    الدسم   قليل  الغذائي  بالنظام   مقارنة  كبير  بشكل  يقلل الشعور بالجوع  ايضا أنه  المنخفضة، بل ثبت   الكربوهيدرات 

  مستويات   انخفاض   إلى   جزئيًا   ذلك   و يرجع  [ Eatwell Guide   [38]39  الغذاء الجيد   دليل  به  يوصي   ما   غرار   على 

 .  [ 40[ ]37]عند تناول األطعمة ذات كثافة الكربوهيدرات المنخفضة   األنسولين

  كل   في   CD   وكذلك ذات كثافة الكربوهيدرات العالية   GLاألطعمة ذات الحمل الجاليسيمى العالى    التوصية بتناول  إن

  مزمن،   بشكل  الدم  في   األنسولين   مستويات   بتفاقم ارتفاع   تخاطر Eatwell Guide  الغذاء الجيد   دليل  ينصح بذلك  كما   ةوجب 

  الثاني   النوع  من   السكري   مرض   معدالت   بزيادة  يرتبط   الحالية   الصحي  توصيات الغذاء  اتباع  أن  المستغرب   من   ليس  ولذلك

  منها   يعاني   التي  للظروف  الجذري  السبب   تكون  أن  يمكن  التي   باألطعمة  التوصية  عدم  الحكمة  من  سيكون  لذلك.  والسمنة 

  للتحكم   خاص   بشكل   فعال   تدخل غذائي   يُمثل  الكربوهيدرات   تقييد   أن   ثبت   عندما  خاصةً   المتحدة،  المملكة   سكان  من   الكثير

الصحية     الرعاية  في   للتميز  الوطني   المعهد  و من جانبه يوصي[  41. ]وربما عكسه   الثاني   النوع  من   السكري   مرض   في

)  NICE-National Institute for Health and Care Excellence(   بتقديم وجبات ذات مقاديرخاصة من   بالفعل  

  سكان   جميع   التوجه ليشمل   هذا   توسيع   ونحن نقترح   الثاني،   النوع   من   السكري   بداء  المصابين   لألشخاص   الكربوهيدرات 

 [ 42] العامة .  الصحة  تحسين  أجل  من المتحدة المملكة

  المملكة  على   أنه يجب   Public Health Collaboration-PHC تحالف الصحة العامة    يقترح  العلمي،  الدليل  هذا  ضوء   في

  األطعمة   استهالك   على   التركيز   أجل  من  الكربوهيدرات   من   عالية  نسبة  على   تحتوي  التي  األطعمة  تجنب   المتحدة

 .الطبيعي   شكلها  في كما تتواجد  ،٪25 عن  فيها  الكربوهيدرات   كثافة  تقل   التي والمشروبات 
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 العامة تحالف الصحةالخاصة بتوصيات الغذاء الصحي 
 

 

كجم من وزن الجسم في كل يوم 1جم لكل  1البروتين =  حد األدنى لتناول ال  

ن نشيطا كل يومــك ـير الطبيعى |ذاء غـب الغـتجن الطبيعى |تناول الغذاء   
 

جم للرجل في اليوم 40جم للمرأة في اليوم و 30حد األدنى لتناول الدهون = ال    

 الغذاء الطبيعى كنمط حياة 

 الدهون  المشروبات 

 الدهون و البروتين

 الكربوهيدرات

 عالي كثافة الكربوهيدرارات قليل كثافة الكربوهيدرارات 

%25ركز على كثافة كربوهيدرات أقل من   
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تتألف النظم الغذائية البشرية التقليدية من غذاء طبيعى يحتوي على كميات متفاوتة من المغذيات الكبيرة االساسية الثالثة  

(Macronutrients  الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، و ينعدم أو يحدث معها القليل من السمنة وكذلك مرض :)

[ . العامالن المشتركان في جميع أنماط الحياة التقليدية لدى مختلف السكان  43السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب ]

الغذاء الطبيعى كنمط حياة المرونة الفردية في تناول جميع    هما أنهم يتناولون غذاء طبيعيا ويتمتعون بالنشاط كل يوم. يتيح 

األغذية الطبيعية، في حين أن النصائح الرسمية الحالية مجهزة كنهج واحد للجميع. الغذاء الطبيعى كنمط حياة يعتبر مناسبًا  

ذائية محددة باإلضافة  بشكل خاص ألن المملكة المتحدة مجتمع متعدد األعراق مع وجود عرقيات مختلفة لها احتياجات غ

  إلى عادات غذائية ثقافية مختلفة.  

مع أخذ ما تم ذكره بعين االعتبار، فاننا نوصي بتحويل اهتمام توصيات الغذاء الصحي من التركيزعلى تناول الكميات  

وبدون حدود عليا.    إلى تناول الحد األدنى من العناصر الغذائية األساسية   - التي يمكن اعتبارها أهدافًا منشودة    -القصوى  

يضمن هذا النهج أن يستهلك كل شخص الحد األدنى من العناصر الغذائية األساسية ثم يسمح بمرونة فردية للحفاظ على  

وفي الواقع كانت   صحة شخصية جيدة من خالل غذاء حقيقي مثلما يُشار إليه بعالمة زائد وناقص على الرسم التخطيطي.

من الجمعية الطبية البريطانية مشابهة لذلك وكانت   1950اإلطالق للمملكة المتحدة في عام التوصية الغذائية األولى على 

٪ كحد أدنى من السعرات الحرارية اليومية دون ان تضع لذلك حدا 25تنصح بأن تناول الدهون الغذائية يجب أن يوفر  

ئية األساسية للحفاظ على الصحة ألنها توفر  تعتبر الدهون والبروتينات في تغذية اإلنسان من العناصر الغذا  .[ 44أعلى ]

األساسية التي ال يستطيع جسم اإلنسان تكوينها بذاته. وهذه العناصر الغذائية   األحماض الدهنية األساسية واألحماض األمينية 

ت مهمة للصحة ألنها ضرورية المتصاص فيتامينات معينة والسماح للجسم بالعمل بشكل صحيح. واما عن الكربوهيدرا

فهي من المكونات الغذايىة االساسية األخرى اال انها ليست من العناصر الرئيسية للحفاظ على صحة اإلنسان ولكنها جزء  

 [.  45من نظام غذائي صحي طالما تم استيفاء الحد األدنى من تناول الشخص للدهون والبروتينات ]
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 1 لكل جم 1 ليصبح ،[46] الحالي جم 0.75 من بقليل أعلى ليكون البروتين تناول لمقدار األدنى الحد  تحديد  يتم ان يجب 

 سهولة  عن فضلً  الشهية، تقليل على البروتين تناول زيادة تأثير على  الرقم هذا يعتمد . يوميًا الجسم  وزن إجمالي من كجم

 أن  يجب ( وزن  أحجار 10 حوالي) كجم 64 يزن الذي البالغ الشخص  فأن ذلك على عملي وكمثال[. 47] للتناول استخدامه

 50 يعادل ما تناول طريق عن البروتين من المقدار هذا تلبية يمكن حيث  يوميًا، البروتين من األقل  على جراًما 64 يتناول

 محتوى  يتوفر . يوميًا تناوله يتم الذي الجلد  مع الدجاج من جرام 100 و الماكريل من جرام 100 و الخام اللوز من جراًما

 التوصية  هذه مثل باتباع يسمح مما بالجرام ماركت  السوبر مواقع على أو األطعمة ملصقات  غالبية يف  األطعمة في البروتين

 األطعمة  من الغالب  في تأتي والتي الكاملة، البروتينات  مصادر تناول لألفراد  المهم من أنه إلى أيًضا اإلشارة وتجدر. بسهولة

  .الحيوانية 

 وبدون  للنساء جرام 30 من وأكثر للرجال جرام 40 عن يزيد  بما الدهون تناول ارلمقد  األدنى الحد  تحديد  يتم ان يجب  كما

 إجمالي  من األدنى الحد  بشأن( الفاو) المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة توصيات  إلى األرقام هذه تستند . أعلى حد 

 يعادل  ما إجمالي نفس وايضا ،[48] ولةالمتنا الحرارية السعرات  إجمالي من ٪15 عن يقل ل  بما للدهون البالغين تناول

 من  األدنى الحد  يلبي  يوميًا يؤكل الجلد  مع الدجاج من جرام 100 و  الماكريل من جرام 100 و  النيء اللوز من جراًما 50

 ماركت  السوبر مواقع على أو األطعمة ملصقات  غالبية في األطعمة في الدهون محتوى يتوفر ، أخرى مرة. الدهون تناول

 متساو   شبه توازن على الحفاظ المهم من  أنه إلى أيًضا اإلشارة وتجدر.  بسهولة التوصية هذه مثل  بتنفيذ  يسمح مما رامبالج

 فمن  ،3 األوميغا في نقص  من يعانون الناس معظم ألن نظًرا. 6 األوميغا و 3 األوميغا من لكل الدهنية الحماض  من

ً  الزئبق من منخفضة  نسبة  على تحتوي التي و منه غنية مصادر تناول  ايضا  المستحسن   والسلمون  الماكريل مثل أيضا

 األسماك  من حصتين والمرضعات  الحوامل النساء تتجاوز أل يجب  كما ،[ 49] األسبوع  في األقل  على مرتين والسردين

  . األسبوع  في الزئبق منخفضة

  يعني   مما  والبروتين،   للدهون   المقدار اليومي  من   األدنى  الحد   ثلث   منها  كل  سيلبي  التي   اليومية  لألطعمة  جدول  أدناه  يوجد 

 : اليوم  في ممكنة  وجبات  ثالث   من واحدة  في تمثل الحد االدنى للحصة المقترحةأنها  

 ضان مشوي بيض مقلي  جبن شيدر  عين الجمل  سمك ماكريل 
شرائح  
 الطعام  كبد مقلي  السلمون 

30g  15g   29g   
64g  

(1 Large) 
37g  64g  77g  

 الدهون 
جم للنساء  30أكثر من   

40g  19g  38g  
85g  

(1.5 Large) 
50g  85g  103g  

 الدهون 
جم للرجال  40أكثر من   

90g 144g 83g 
144g 

(2 Large) 
73g 86g 70g 

 بروتين 
جم/كجم من وزن الجسم  1  

 *اعتباراً على بالغ  وزنه 64 كجم/ 10 أحجار 
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  غذية أيًضا بأن تكون الكربوهيدرات من األ  The Real Food Lifestyleى نظام الغذاء الطبيعى كنمط حياة  يوص 

ة عادة في شكلها  غذيالتي توجد بها األ   النسبةهي  تلك  أن  اذ  ٪،  25عن   (CD) ية التي تقل كثافة الكربوهيدرات فيها طبيعال

جرام والتي تتم طباعتها على كل ملصق غذائي    100رات لكل  كمية الكربوهيد   هي   (CD)الكربوهيدرات كثافة  الطبيعي.  

تنفيذ  يسهل  مما  ماركت  السوبر  مواقع  على  التوصيات   أو     . تلك 

     :أنواع من الكربوهيدرات الشائعة مع كثافتها الكربوهيدراتية 10يوجد أدناه جدول يحتوي على 

    

 الطعام  السبانخ الكوسة الفلفل البروكلى  القرنبيط 
 (%) كثافة الكربوهيدرات 1.5 2 2.5 3 3.5

 الطعام  الطماطم  الفراولة  البرتقال  التفاح  البطاطس الجديدة 
 (%) كثافة الكربوهيدرات 3.5 6 8.5 12 15
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الثيامين،    (   K، ك  Eهـ  ، Dد   ،  ج  C،  12ب   B12،  6ب   B6،  أA)الفيتامينات  األساسية في تغذية اإلنسان هي    ان العناصر 

وحمض  البيوتين  الفوليك،  حمض  النياسين،   ، والمعادن  و  البيوتين  الريبوفالفين  الفوسفور،  )البانتوثنيك  الكالسيوم، 

.    [50]  (المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلوريد، الحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم واليود والكروم والموليبدينوم 

ولكنها موجودة أيًضا    في الفواكه والخضروات   اوجد الكثير منها غالبي األساسية    العناصر الغذائيةيدرك الكثير من الناس أن  

حيث     (A)على سبيل المثال، من المعروف أن الجزر مصدر جيد لفيتامين أ، فيةطبيعال  غذية في مجموعة متنوعة من األ 

وحدة    14,378اج تحتوي على أكثر من  جرام من كبد الدج  100وحدة دولية، لكن    13,790جرام على    100حتوي  ت

،   مليجرام  113 على  جرام  100 تحتوي   حيث  للكالسيوم جيد  مصدر  بأنه  أيًضا الحليب  ويُعرف،  (A) دولية من فيتامين أ 

من المهم أن نالحظ أن  و.  مليجرام  382 أكثر من ذلك بما يصل الى  مرات   3  غرام من السردين تحتوي على 100  بينما

د  أ،  والفيتامينات  الدهون  في  للذوبان  قابلة  ك  هـ،  هذهلذا  ،  الجسم  يمتص  حتى  الدهون  مع  تناولها     . فيتامينات ال  يجب 

اليومي من الفيتامينات األساسية، مما    قدار لبي كل منها ثلث الحد األدنى من الميس يوجد أدناه جدول لألطعمة اليومية التي  

هذا ال يعني أن  ففي اليوم. ومع ذلك،    مكنة واحدة من ثالث وجبات مفي    تمثل الحد االدنى للحصة المقترحة يعني أنها  

ية التي تحتوي على  طبيعال  غذية يوضح مجموعة متنوعة من األ ذلك  األفراد بحاجة إلى تناول جميع األطعمة المقدمة ولكن  

  . [50الفيتامينات المعنية ]

اليومي من الفيتامينات األساسية، مما    قدار الحد األدنى من الملبي كل منها ثلث  يس يوجد أدناه جدول لألطعمة اليومية التي  

هذا ال يعني أن  ففي اليوم. ومع ذلك،    مكنة في واحدة من ثالث وجبات م  تمثل الحد االدنى للحصة المقترحة يعني أنها  

ة التي تحتوي على  يطبيعال  غذية يوضح مجموعة متنوعة من األ ذلك  األفراد بحاجة إلى تناول جميع األطعمة المقدمة ولكن  

 . [50الفيتامينات المعنية ]
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 مثال 
3الطعام   

 مثال 
2الطعام   

 مثال 
1الطعام   

الحد االدنى  
 الفيتامينات  لحصة البالغين 

جم لفت او الكرنب  36  

المجعد المسلوق    

جم كبد  2  

 الضأن المقلى 
جم سبانخ 34  

 مسلوقة 
رام ميكروج 800  

 فيتامين أ 
 

 100 جم لحم بطن الخنزير* 
جم فستق  100  

 مكسرات 
جم ديك 80  

 رومى مشوى 
رام جي مل 1.4 6فيتامين ب    

جم بيض مقلى  75  

 )بيضة واحدة كبيرة( 
جم جبنة شيدر  21  

جم كلى   3  

 الضأن المقلى 
رام ميكروج 2.5 12فيتامين ب   

جم توت  42  
جم بروكلى  23  

 مطهوعلى البخار 
جم فلفل حلو  11 رام جي مل 80  )سى(فيتامين ج    

سمك تونا معلب فى الماء جم  42 جم سمك سلمون مخبوز  20  جم سمك مملح مشوى 11  رام ميكروج 5   فيتامين د  
جم صنوبر  30 جم لوز  16  جم بذور دوار الشمس  11  رام جي مل 12   فيتامين هـ  

جم نبات الهليون  48 مللي زيت زيتون 43  جم سبانخ خام  7  رام ميكروج  75  1فيتامين ك   

جم سمك سلمون مدخن  62  
جم مكسرات الجوز البرازيلى  40 45 جم لحم بطن الخنزير*  رام جي مل 1.1  ( 1ثيامين )ب   

جم زبادى يونانى كامل  122
 الدسم

جم كبد  7  

 الضأن المقلى 
جم شريحة لحم بقرى مشوية  5 رام جي مل 1.4  ( 2ريبوفالفين )ب   

جم فطر بورتوبلو  70  
جم كبد  22  

 الضأن المقلى 
جم تونا مخبوزة  18 رام جي مل 16  ( 3نياسين )ب   

جم سبانخ خام صغيرة  42 جم نبات الهليون  40   
)فول   جم فاصوليا ادامامى 22

 الصويا األخضر( 
رام ميكروج 200  

حمض الفوليك  
( 9)ب  

جم لوز  26 جم بذور دوارالشمس  23  جم كبد لدجاج  8  رام ميكروج  50  ( 7بيوتين )ب   

جم فطر شيتاكى 170  
جم أومليت لحم   134

 الخنزير* و الجبن 
جم بذور دوارالشمس  74 رام جي مل 6   

حمض البانتوثنك  
( 5)ب  

حسب الثقافة الشخصية للفرد   بدائليمكن استخدام  *  
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يوجد أدناه جدول لألطعمة اليومية التي ستلبي كل منها ثلث الحد األدنى من الحصة اليومية للمعادن األساسية، مما يعني  

أنه جزء صغير مقترح في واحدة من ثلث وجبات محتملة في اليوم. ومع ذلك، هذا ل يعني أن األفراد بحاجة إلى تناول  

 . [50]وعة متنوعة من األغذية الطبيعية التي تحتوي على المعادن المعنية  جميع األطعمة المقدمة ولكن ذلك يوضح مجم 

 

 مثال 
3الطعام   

 مثال 
2الطعام   

 مثال 
1الطعام   

 المعادن  الحد االدنى لحصة البالغين 

جم سردين معلب  44 55 جم كلى الخنزير* المقلية  جم جبنة شيدر  32  رام جي مل 800   الكالسيوم  
  / )رنجة مشوى جم كيبر  68

( مدخن سمك  
جم بامية مقلية  43  

جم كبد  37  

 الضأن المقلى 
رام جي مل 700  الفوسفور  

جم بامية مقلية  82  
جم بذور   24

 اليقطين/القرع
جم مكسرات الجوز   22

 البرازيلى
رام جي مل 375   الماغنسيوم  

جم جبنة شيدر  74 جم كيبر مشوى  57  جم سمك سلمون مدخن  50  رام جي مل 2,400   الصوديوم  

جم مكسرات الفستق   67 جم افوكادو  260  جم سبانخ خام صغيرة  171   
 

رام جي مل 000,2  

 

 البوتاسيوم 

جم جبنة شيدر  80 جم كيبر مشوى  62  جم سمك سلمون مدخن  54   
 

رام جي مل 800  
 الكلوريد 

جم كبد  64  

 الضأن المقلى 
55 جم كلى الخنزير*  

 المقلية
جم اعشاب بحرية مجففة  17  

 

رام جي مل 14  
 الحديد 

 55 جم كلى الخنزير* المقلي ة 
جم كبد  40  

 الضأن المقلى 
 

جم بذور السمسم  34  

 

رام جي مل 10  
 الزنك 

جم اعشاب بحرية مجففة  6 جم خام المحار  6   
جم كبد  3  

 الضأن المقلى 
 

رام جي مل 1  
 النحاس 

جم زنجبيل مطحون  3  
جم مكسرات البندق  11

 الخام
جم البيكان الخام  17  

 

رام جي مل 2  
 المنجنيز 

جم سردين مشوى  31 جم تونا طازجة  22  جم سلطعون مطبوخ  13  ميكروجم  55   السيلينيوم  
جم بولوك طهى على   50

 البخار
جرام سمك القد   30 

 المطبوخ 
جم نورى خام اعشاب   4

 بحرية  
ميكروجم  150  اليود  

جم بروكلى  100 جم ثوم  15  جم بذور اليقطين/القرع  100  ميكروجم  40   الكروم  

جم لوز خام  100 جم عدس  66  جم بازالء  66  ميكروجم  50   الموليبدنوم  
حسب الثقافة الشخصية للفرد   ائلبديمكن استخدام  *  
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  تأتي   كيف  The Real Food Lifestyleنظام الغذاء الطبيعى كنمط حياة    مخطط  في  الرئيسيتان  المجموعتان  تعكس

أغذية   شكلها   في   األطعمة   الدهون   من  الغالب   في  هي  والمكسرات   واللحوم  واألسماك  والجبن   البيض   مثل   الطبيعي. 

  البطاطس   مثل   والبروتين، بينما األطعمة   األساسية   للدهون  تناولهم  من   األدنى  الحد   تلبية  من  األفراد   تُمكن  التي  والبروتينات 

الكربوهيدرات. في مخطط نظام الغذاء الطبيعى كنمط حياة    من   الغالب   في   هي   والخضروات   والفواكه   والفاصوليا   واألرز 

The Real Food Lifestyle    على   فاألعلى   الكربوهيدرات،  كثافة  حسب   توزيعه   تم   كثافة   واألقل  اليسار   كثافة 

    المفضلة.  الكربوهيدرات  أنواع على التعرف  يسهل  مما  اليمين،  على  للكربوهيدرات 

هما المشروبات التي يجب تناولها والزيوت التي يجب استخدامها في الطهي. يجب    المجموعتان الموجودتان خارج الطبق 

أن تكون المشروبات طبيعية قدر اإلمكان مثل الماء والحليب كامل الدسم والشاي غير المحلى والقهوة. يجب أن تكون  

هند وزيت الزيتون لتقليل تكوين  زيوت الطهي غنية بالدهون األحادية غير المشبعة أو المشبعة مثل الزبدة وزيت جوز ال

    [. 12المركبات السامة من التسخين ]

بمجرد تلبية الحد األدنى من تناول الدهون والبروتين والعناصر الغذائية االساسية يتمتع األفراد بالمرونة والحرية في تناول  

اتباع نظام غذائي طبيعي قليل الدسم  أي طعام حقيقي يمكنهم من الحفاظ على صحة شخصية جيدة. قد يجد البعض أن  

يمّكنهم من الحفاظ على صحة شخصية جيدة، ولكن على نفس القدر قد يجد آخرون أيًضا أن اتباع نظام غذائي طبيعي غني  

بالدهون يمّكنهم من الحفاظ على صحة شخصية جيدة. وطالما يتم اتباع مبادئ نمط حياة الغذاء الطبيعي ويحافظ األفراد  

شخصية جيدة، فال ينبغي أن يكون هناك تحيز ألي من األطعمة الطبيعية التي تمكن أي شخص من الحفاظ  على صحة  

    :على صحة شخصية جيدة. وتعرف الصحة الشخصية الجيدة على النحو التالى

    .بوصة( للنساء 31.5سم ) 80بوصة( للرجال وأقل من  35.5سم ) 90محيط الخصر أقل من     .1

   . مليمول / لتر 5.6الدم الصائم أقل من قياس جلوكوز  .2

  .مم زئبق لالنبساطي 90مم زئبق لالنقباضي وأقل من  140ضغط الدم أقل من    .3

  .مليمول / لتر 1.7قياس الدهون الثالثية الصائم أقل من    .4

مليمول    1.29من   وأكثر  مليمول / لتر للرجال   1.03قياس كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة للصائم أعلى من    .5

    .لتر للنساء /

الُموصى به، فهذا يعني أن الشخص يعاني من متالزمة   إذا كان ثالثة أو أكثر من هذه المؤشرات الخمسة خارج النطاق 

التمثيل الغذائي )متالزمة األيض( ولم يعد يحافظ على صحة شخصية جيدة. تم تعريف متالزمة التمثيل الغذائي )متالزمة  

للسكري األيض  الدولي  االتحاد  قبل  توصيات محدثة    (International Diabetes Federation IDF) ( من  مع 

 National Institute for Health and Care)لضغط الدم من قبل المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية  

Excellence-NICE)  [51] [52]دة فيجب عليه مراجعة  . إذا وجد شخص ما أنه لم يعد يتمتع بصحة شخصية جي

أسلوب حياته وتعديله من أجل استعادة الصحة الشخصية الجيدة كما يجب أن يفكر في اتباع نمط حياة الغذاء الطبيعي لفقدان  

 .( والذي سيتم وصفه الحقًا في هذا التقرير Real Food Lifestyleالوزن )
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 الغذاء  حياة   نمط   أن   إال   جيدة،  شخصية   صحة  على   للحفاظ  الطاقة  من   األدنى   الحد   إلى   نحتاج   كبشر   أننا  من   الرغم   على 

   : صحية  لحياة  الثالثة  النقاط  هذه  األفراد   يتبع  بأن  فأننا نوصي  ذلك  من  وبدالً .  الحرارية  السعرات   بحساب   يُوِصي  ال  الطبيعي

األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية بشكل طبيعي والتي  تناول األغذية الطبيعيًة حتى تشعر بالشبع واالكتفاء. وهي تلك  .  1

    .يكون التغيير فيها بشكل طفيف عن حالتها الطبيعية، والتي سوف تغذيك وتُذهب الجوع 

تجنب األغذية الغير طبيعية بقدر ما تستطيع. وهي األطعمة التي تمت معالجتها بشكل كبير من حالتها  الطبيعية     .  2

    .لحرة والزيوت عالية المعالجة والمغذيات الُمدعمة، والتي لن تغذيك او تذهب عنك الجوع باستخدام السكريات ا

. كن نشيًطا كل يوم مع نشاط تستمتع به. سواء كان ذلك تمرينًا على سرعة صعود الدرج أو تمرينًا قويًا في صالة    3

    .اج والنوم التمارين، فسوف يساعد ذلك في تحسين صحة القلب واألوعية الدموية والمز

    : فيما يلي بعض األمثلة الشائعة عن األغذية الطبيعية 

الضأن والكبد     .1 الجلد( ولحم  )مع  والدجاج  البقر  والسلمون ولحم  والسردين والماكريل  البيض  الدهون والبروتينات. 

ز والمكاديميا والجوز البرازيلي،  والكلى والقلب واألفوكادو والزيتون والجبن كامل الدسم والزبادي كامل الدسم والقشدة واللو

    .عين الجمل 

الكربوهيدرات. بروكلي، سبانخ، فاصوليا خضراء، فلفل رومي، طماطم، فطر، قرنبيط، كوسة، بصل، جزر، قرع     .2

    .الجوز، توت أزرق، فراولة، تفاح، برتقال، ليمون، جزر أبيض، فاصوليا، بقوليات، بطاطس، خبز مخمر 

    .المشروبات . ماء ، شاي ، شاي أعشاب ، شاي فواكه ، قهوة ، حليب كامل الدسم ، كريمة كاملة الدسم   .3

وفيما يلي    .الزيوت . شحم بقري ، زبدة ، زيت جوز الهند ، سمن ، دهن االوز ، وزيت زيتون معصور على البارد    .4

    بعض األمثلة الشائعة عن األغذية الغير طبيعية: 

والبروتينات . أجبان قليلة الدسم، زبادي قليل الدسم، مواد قابلة للدهن )سهلة الدهن( قليلة الدسم، فاصوليا في  الدهون   .1

    .الصلصة، مكسرات ذات نكهة، كريمة مخفوقة معلبة 

كه  الكربوهيدرات . الحبوب السكرية والخبز المكرر والمعكرونة المكررة ورقائق البطاطس والبسكويت والكعك والفوا .2

   .المجففة

المشروبات . المشروبات الغازية السكرية وعصائر الفاكهة والحليب قليل الدسم والحليب المخفوق المحلى بالسكر     .3

    والعصائر سابقة التعليب.

    .الزيوت . زيت دوار الشمس ، زيت ذرة ، زيت نباتي ، زيت صويا ، زيت بذور اللفت    .4
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  الطبيعى كنمط حياة لمدة اسبوع على النحو التالي: يمكن ان يكون الغذاء 

 

لنشاط ا  ايام االسبوع  وجبة االفطار   وجبة الغداء   وجبة العشاء وجبة خفيفة  

دقيقة تمارين القوة  20  زبدة اللوز مع الكرفس  
دجاج بالكارى مع  

نبيطرالق  

مون مع لسمك الس
فاصوليا خضراء  
وبطاطس جديدة  

 مسلوقة   

زبادى يونانى كامل 
الدسم مع المكسرات  

 والتوت 
 االثنين 

دقيقة فى   20المشى 
 وقت الغداء 

يامي دمكسرات مكا  مسقعة مع كوسة مشوية  
شوربة العدس مع  

 الطماطم 
  ز )سمك مدخن(كيبر

 الثالثاء مقلى مع الطماطم 

دقائق فترة تدريب   4
 هوائية

 زيتون

دجاج محشي جبنة  
 كريمة

ملفوفة في لحم الخنزير*  
المقدد مع  )أو لحم البقر(

 البروكلي بالزبدة

)عجة ايطالي(  فريتاتا 
مع السلطة وزيت  

 الزيتون

زبادى يونانى كامل 
الدسم مع المكسرات  

 والتوت 
 االربعاء 

دقيقة تمارين القوة  20  خوخ  

 
شريحة لحم الخاصرة  

وسبانخ وثوم مع قرنبيط 
 مهروس 

افوكادو مع سلطة  
 الجمبرى بالخل البلسمى 

لوز مطحون وكعك  
بذور الكتان مع الزبدة 

 والتوت 
 الخميس

دقيقة فى   20المشى 
 وقت الغداء 

 مكسرات برازيلية 
اطعمة بحرية وبامية  

و مطهية فى زيت  أمقلية 
 جوز الهند 

كريمة مجهزة بالبيت 
 وحساء الخضروات 

ورقائق جوز  الفراولة  
 الجمعة الهند غير المحلى

دقائق فترة تدريب   4
 هوائية

 المشمش 
لحم بقرى مطهو بالبيت، 
بولونيز مع معكرونة 

 الكوسة  

تونة معلبة وكلى، سلطة  
الفاصولياء بزيت  

 الزيون

بيض مخفوق ولحم مقدد  
 السبت مع فطر مقلي 

ساعة واحدة سيرا على   
و  أ القدام فى الحديقة 

 الضاحية 
 مكسرات البيكان

كريمة مجهزة بالبيت 
 من حساء المشروم 

دجاج محمر، بطاطس  
 وخضروات 

زبادى يونانى كامل 
الدسم مع المكسرات  

 والتوت 
داالح  

بحسب الثقافة الشخصية للفرد   بدائل* يمكن استخدام     
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  أنظمة   من  متنوعة   مجموعة   أن   ويقبل   الفردية،  بالمرونة   يسمح   نهج  )الغذاء الطبيعى كنمط حياة( هو فإن نظام    الختام،   في

  المتحدة   المملكة  في   العامة   الصحة   تحسين   أجل   ومن  .الجيدة    الشخصية   الصحة  على   للحفاظ  استخدامها  يمكن   الطبيعى   الغذاء

  وتجنب   الغذاء الطبيعى،  تناول  خالل  حياة( من   كنمط  الطبيعى)الغذاء    كأمة  نتبع  أن ب   PHC  تحالف الصحة العامة يوصي

    .يوم   كل ونكون نشيطين  الغير طبيعية،  األطعمة

 

 



Page 29 of 45 

 

 
 

تستند حاليًا إلى توصيات    NHSنصائح إنقاص الوزن في المملكة المتحدة المقدمة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية  

التي تنص على ان  "األنظمة الغذائية التي تحتوي على نقص قدره    NICEالمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية  

يلو كالوري أقل مما يحتاجه الشخص للبقاء  ك  600في اليوم )أي أنها تحتوي على    )سعر حراري(  كيلو كالوري   600

  - على نفس الوزن( أو التي تقلل من السعرات الحرارية من خالل خفض محتوى الدهون )األنظمة الغذائية قليلة الدهون(  

[. تم وضع هذه المبادئ  8وصى بها لفقدان الوزن بشكل مستدام"]يُ   -جنبًا إلى جنب مع دعم الخبراء والمتابعة المكثفة  

سنوات على الرغم من األدلة المتزايدة من تحليالت التجارب    10ولم يتم تحديثها بالكامل خالل    2006توجيهية في عام  ال

السريرية العشوائية المحكومة، وهي األبحاث األكثر موثوقية لعلوم التغذية، على أن التدخالت الغذائية األخرى أكثر فعالية  

  لكل من فقدان الوزن والصحة العامة. 

عام   )تتابعية   2006منذ  تِلوية  تحليالت  أربعة  نشر  تم   ،Meta-analyses   السريرية التجارب  في  تحديًدا  تبحث   )

العشوائية المحكومة بين األنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات الغير ُمقيدة )بدون قيود على الكميات و وفرة الطعام( و  

الحرارية   السعرات  حساب  الدسم    -أنظمة  الوزن قليلة  بانقاص  يتعلق  فيما  حاليًا  بها    .الُموصى 

 Obesityمن قبل مركز أبحاث السمنة وعلم األوبئة في مجلة مراجعات السمنة    2008نُشر التحليل األول خالل أغسطس  

Reviews    والذي خلص إلى أن "األدلة من هذه المراجعة المنهجية توضح أن األنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات

أشهر، وتكون فعالة ايضاً، إن لم تكن أكثر من األنظمة الغذائية منخفضة    6لية البروتين تكون أكثر فاعلية على مدى  عا /

الدهون في إنقاص الوزن وتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية خالل مدة تصل إلى عام واحد. هناك  

ى لتقييم الفوائد بعيدة المدى لفقدان الوزن الذي تم تحقيقه باستخدام هذه  حاجة إلى مزيد من األدلة والدراسات طويلة المد 

  [.  53الحميات على القلب واألوعية الدموية" ]

وبعد أربع سنوات في نفس االمجلة العلمية، كانت هناك مراجعة لمتابعة االستنتاجات التي أثارها التحليل السابق حول فوائد  

بوهيدرات على القلب واألوعية الدموية.و لُخصت نتائج المراجعة على النحو التالي: "تبين  األنظمة الغذائية منخفضة الكر

أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات له آثار إيجابية على وزن الجسم وعوامل الخطورة الرئيسية ألمراض القلب  

   [. 54" ]   واألوعية الدموية؛ لكن التأثيرات على الصحة على المدى الطويل غير معروفة

أكتوبر   نُشر في  الُمحدد  الثاني  )التتابعي(    2013التحليل  التلوي  "التحليل  إلى أن  للتغذية وخلُص  البريطانية  المجلة  في 

النظام الكيتوني يحققون انخفاًضا  -الحالي يوضح أن األفراد الذين ُخصص لهم اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات 

في وزن الجسم وضغط الدم االنبساطي والدهون الثالثية، باإلضافة إلى زيادة في الدهون قليلة    كبيًرا على المدى الطويل

عند مقارنتهم باألفراد الذين ُخصص لهم اتباع النظام الغذائي منخفض الدهون،  HDLو الدهون عالية الكثافة      LDLالكثافة  

ات أداة بديلة لمواجهة السمنة. التحليالت التي تتجاوز البحث  وبالتالي قد يكون النظام الغذائي الكيتوني منخفض الكربوهيدر

   [ 55في عوامل خطورة أمراض القلب و األوعية الدموية في الدم تستحق المزيد من الدراسة." ] 

والذي خلص إلى أن   ( PLOS ONEفى جريدة المكتبة العامة للعلوم )   2015التحليل الثالث المحدد نُشر في أكتوبر  

 نصائح انقاص الوزن
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غذائية منخفضة الكربوهيدرات تحقق على ما يبدو فقدانًا أكبر للوزن وتقلياًل للمخاطر المتوقعة لإلصابة بأمراض  "األنظمة ال

  [ 56القلب واألوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين مقارنة باألنظمة الغذائية منخفضة الدهون." ]

 

لمجلة البريطانية للتغذية حيث وجد أنه "بالمقارنة مع األشخاص  ، نُشر التحليل المحدد الرابع في ا  2016أخيًرا ، في فبراير  

الكربوهيدرات  غذائية منخفضة  أنظمة  يتناولون  الذين  األشخاص  فإن   ، الدهون  منخفضة  أنظمة غذائية  يتناولون  الذين 

الكولس أكبر في  الثالثية وزيادة  الدهون  أكبر في  وانخفاضا  بشكل ملحوظ،  أكبر  الوزن  فى  المفيد  يظهرون نقصاً  ترول 

أشهر إلى سنتين من التدخل الغذائي بالنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات".    6( بعد  HDL  – )الدهون عالية الكثافة  

[25 ]  

الرسالة المشتركة من هذه التحليالت هي أن األنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أفضل بكثير لفقدان الوزن وتقليل  

القلب واالوعية الدموية. ومع ذلك، يجري التوصية عادةً بإجراء المزيد من األبحاث للتحقق  عدد من عوامل الخطر على  

  Collaboration   Public Healthمن ما إذا كانت هذه النتيجة آمنة على المدى الطويل. يقترح تحالف الصحة العامة 

هيدرات الغير ُمقيدة )بدون قيود على الكميات و  أن وقتاً كافياً قد مر اآلن الستنتاج أن األنظمة الغذائية منخفضة الكربو 

   وفرة الطعام( هي بالفعل صحية وآمنة على المدى الطويل.

الصحية   الرعاية  في  للتميز  الوطني  المعهد  من  الوزن  إلنقاص  الحالية  النصائح  بشأن  الرئيسي  وهيئة    NICEشاغلنا 

على الرغم من األدلة العلمية التي تظهر مراًرا وتكراًرا  هو أنها توصى بخيار واحد فقط    NHSالخدمات الصحية الوطنية  

( هي أكثر فعالية إلنقاص الوزن وتؤدي إلى تحسن  LCHFأن االنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات عالية الدهون ) 

ر في  مطرد بشان مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بشكل عام. تم تسليط الضوء على هذا في تحليل نُش

والذي راجع فيه    2015( بواسطة قسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة في ديسمبر  The Lancetمجلة النسيت ) 

شخًصا وخلص إلى أنه "عند مقارنتها بالتدخالت الغذائية ذات الكثافة المماثلة، فإن األدلة من    68,128دراسة شملت    53

تدعم األنظمة الغذائية قليلة الدسم على التدخالت الغذائية األخرى لفقدان الوزن  التجارب السريرية العشوائية المحكومة ال  

على المدى الطويل ". ووجدوا أيًضا أنه "في تجارب إنقاص الوزن، أدت التدخالت عالية الدهون لفقدان الوزن إلى إنقاص  

   [ 57وزن أكبر بكثير من التدخالت قليلة الدهون". ]

في المؤلفات العلمية   Collaboration  Public Healthعتبار، بحث تحالف الصحة العامةمع وضع هذا القلق في اال

المحكومة   العشوائية  السريرية  التجارب  لجميع  الغذائية  (RCTs)المنشورة  األنظمة  تقارن  قليلة   التي  الدهون  عالية 

  RCTsجربة سريرية عشوائية محكومة  ت  53بالنظم الغذائية قليلة الدسم، تمكنا من العثور على     LCHF الكربوهيدرات 

جراًما في    130التي تتكون من أقل من   LCHF منشورة قارنت بين األنظمة الغذائية عالية الدهون قليلة الكربوهيدرات 

٪ من إجمالي الدهون، مع احتساب السعرات الحرارية في األنظمة الغذائية  35اليوم من إجمالي الكربوهيدرات وأكثر من  

٪ من إجمالي الدهون والتي استمرت على األقل من شهر وحتى سنتين. فمن بين  35التي تتكون من أقل من    قليلة الدسم 

التجارب التى وجدناها، أظهرت خمس تجارب أن اتباع النظام الغذائي قليل الدسم الموصى به حاليًا أدى إلى فقدان    53

ة ذات داللة إحصائية، كما أظهرت تجربتان نفس فقدان  كبير للوزن على الرغم من عدم إظهار أي من هذه التجارب فائد 

 األنظمة الغذائية عالية الدهون قليلة الكربوهيدرات  تجربة أن اتباع حمية   53تجربة من أصل    46الوزن، وأخيراً اظهرت  
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LCHF  ظمة  [. كما أظهرت األن 58تجربة كانت ذات داللة إحصائية ] 26أدى إلى انقاص الوزن بشكل أكبر، ومن بينها

أيًضا نتائج صحية مفيدة أكثر بثالث مرات مقارنة باألنظمة الغذائية   LCHF عالية الدهون قليلة الكربوهيدرات  الغذائية

 LCHF عالية الدهون قليلة الكربوهيدرات  إجمالي تناول الدهون الموصى به للوجبات الغذائيةقليلة الدسم. كان متوسط  

٪. لذلك وفقًا للشكل األكثر موثوقية لعلوم التغذية  10لكربوهيدرات الموصى به  استهالك ا٪، وكان متوسط  65حوالي  

غذائى عالي الدهون قليل الكربوهيدرات الغير ُمقيد )بدون قيود على الكميات   المتوفرة لدينا، فإن تقديم المشورة بشأن نظام 

المعهد الوطني   ة األخرى من إرشادات هو أكثر فاعلية في خفض الوزن وتحسين النتائج الصحي LCHF و وفرة الطعام( 

الصحية   الرعاية  في  الحرارية    NICEللتميز  السعرات  لحساب  الدهون  منخفض  غذائي  نظام  باتباع     .الحالية 

لدى  يكون  الصحية   قد  الرعاية  في  للتميز  الوطني  الحالية ألخصائيي    NICEالمعهد  والخبرة  المعرفة  أن  مخاوف من 

هيئة   علي مستوى   LCHF   الغذائي عالي الدهون قليل الكربوهيدرات  كافية لتطبيق النظامالرعاية الصحية قد ال تكون  

باتباع هذا النمط لحياة المرضى الذين يعانون من   NHSالخدمات الصحية الوطنية   . ومع ذلك، ينصح البعض بالفعل 

الحالية لتخصيص    NICEالرعاية الصحية    مرض السكري من النوع الثاني  بناًء على توصيات المعهد الوطني للتميز في 

أحد األعضاء   ، David Unwin[. نشر الدكتور ديفيد اونوين  42تناول الكربوهيدرات لمرضى السكري من النوع الثاني ]

، النتائج حول الفوائد المهمة  Southportفى ساوث بورت    Norwood Surgery   المؤسسين من جراحة نوروود 

. بالنسبة لعمل فريقه، فقد حصل مؤخًرا على جائزة  LCHFعالى الدهون قليل الكربوهيدرات    للتوصية بالنظام الغذائي 

. وقد تمكن الدكتور  2016لتكريم القيادة المتميزة لعام    NHS هيئة الخدمات الصحية الوطنية   مبتكر العام بين جوائز 

جنيه إسترليني سنويًا من اإلنفاق على    45,000أونوين من تحسين صحة مرضاه بشكل كبير باإلضافة إلى توفير مبلغ  

[.  61[ ]60[ ]59في منطقته لدى مجموعة التكليف الطبية المحلية ]أدوية السكري من النوع الثاني مقارنةً بمتوسط االنفاق  

ير  في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى توف   9,400سيؤدي تكرار هذه النتائج في جميع العمليات الجراحية البالغ عددها  

مليون جنيه إسترليني تنفق سنويًا على أدوية مرض السكري وحده. ال شك أن هذا النهج سيكون له أيًضا    400أكثر من  

آثار اقتصادية مفيدة ونتائج صحية فيما يتعلق بالحاالت األخرى المتعلقة بمقاومة األنسولين، مثل مرض الكبد الدهني الغير  

[  30[ ]29[ ] 28[ ]27راض القلب وبعض أنواع السرطانات ومرض الزهايمر ] الكحولي ومتالزمة تكيّس المبايض وأم

[31[ ]32 .]   

بضرورة أن تتضمن    Public Health Collaborationفي ضوء هذا الدليل العلمي ، يوصي تحالف الصحة العامة  

وعالي الدهون من األغذية    التوصيات الخاصة بانقاص الوزن في المملكة المتحدة نظاًما غذائيًا منخفض الكربوهيدرات 

كنهج مقبول وفعال وآمن.   LCHFالطبيعية 
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 نـصــائح تحالف الصحة العامة إلنقاص الـوزن

 
 

 

 

 الدهون  المشروبات 

 الدهون و البروتين 

 كربوهيدرات غير نشوية 

 ً  كن نشيطا
  المكسرات و البذور

جم في  100 ˃ )
(اليوم  

 الغذاء الطبيعى كنمط حياة إلنقاص الـوزن 
 اجعل لنفسك هدفا من اجله تريد انقاص الـوزن ... 

 ...ألنك كلما كنت مقتنعا بما فيه الكفاية سوف تتغلب على جميع المصاعب 
 

 الغذاء الطبيعى | تجنب االطعمة غير الطبيعية| كن نشيطا كل يوم تناول 
 

 كل من الدهون و البروتين حتى الشبع و امتنع عن أكل الوجبات الخفيفة بين الوجبات 

جم في اليوم و ركز على الكربوهيدرات الغير نشوية 130 ˃قلل الكربوهيدرات   
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 The Real Food Lifestyle For Weightوفقا لألدلة العلمية فإن"الغذاء الطبيعى كنمط حياة إلنقاص الوزن"  

Loss     ينصح في المقام األول باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات من األغذية الطبيعية.  وهذا يعني أنه ينبغي

أقل من   إلى  الكلى   الكربوهيدرات  تناول  إجمالي  ذلك    130تخفيض  بما في   ، اليوم  األلياف    30جراًم فى  جراًم  من 

بها حديثا] الكربوهيدرات  41[] 62الموصى  تأتي  أن  يجب  مثل  [.  النشوية  غير  الخضروات  من  الغالب  في  تؤكل  التي 

مقادير   واألفوكادو.   االسود  والتوت  العليق  توت  مثل  األلياف  عالية  الفواكه  الى  اضافة  والكوسة  والبروكلي  القرنبيط 

مواقع   على  او  الغذائية  الملصقات  معظم  على  بالجرام  متوفرة  األطعمة  فى  الموجودة  واأللياف  الكربوهيدرات 

 وبوبرماركت مما يسمح بتنفيذ هذه التوصيات بسهولة . الس

 إلى  حاجة  هناك  فليست  األليافب الغنية والفواكه  النشوية  غير الخضروات  على  يركزون  األفراد  أن طالما،   عامة  كقاعدةو

 إلى حذرا يكون  أن  وزنه  انقاص  يحاول الذي ويجب على الشخص   .التى يتم تناولها  الكربوهيدرات  كمية  وزن  و أ حساب 

 كميات  على تحتوي أن ويمكن اال انه من السهل تناولها بشكل مفرط جدا صحية أنها من الرغم علىف المكسرات، من ما حد 

ف الكربوهيدرات  من عالية  جرام،  100   لكل الكربوهيدرات  منجرام    26.5   الكاجو على    حتوي ي المثال  سبيل  على، 

تعتبر    ذلك ومع   مغلقة يد   حفنة رب ايق ما وهو  يوميا،جرام   100 تناول المكسرات  تجاوزي  ال أن  المستحسن فمن وبالتالي

 الكمية ثلث  رب ايق ماوهو   ،جرام   100   لكل األلياف  من جرام7.4   على يحتوي  للوزفا لأللياف اجيد  امصدر المكسرات  

 .الوزن نقاص إل  حياة نمط طبيعى ك الء الغذانظام  اتباع  عند حيث يجب تناولها    ،جراما30 والتى تبلغ    ايومي  بها  الموصى

ة  منخفض  - حمية قليلة الدسم   عد والذى ي حاليابه   ينصح الذى  الحرارية السعرات  نظام  من  الذين ينتقلون  لألفراد بالنسبة  

 في التغيير هذا  إجراء  قبل  نقترح ا، فشاق النهج  هذا يبدو  قد  ، الوزننقاص إل حياة  نمط طبيعى كال  الغذاء نظام    إلى  -  الدهون 

 ياقوو من ثم فانه كلما كان مقتنعا و صحة، أكثر  بحوا صان يو الوزن فى انقاص  فى سبب رغبتهم  أوال لتفكير ا الحياة  نمط

وكاف ان   قويبشكل   يعني  وهذا ". كيفصعوبة فى "  أي  على  التغلب  فانه يمكن عندها   "لماذامعرفة "   فى    الكفاية فيه بما

  .النجاح لتحقيق  والمصاعب  الشدائد  على  التغلب يساعده حتما فى  سوف  وزنه انقاص  معرفة الشخص لسبب رغبته فى 

  على  قادرين يكونوا   أو  عطلة  قضاء تقليل احجامهم ليتمكنوا من ببساطة يريدون  هؤالء االشخاص   ألن  السبب  هذاقد يكون  

  انفاسهم . ان تنقطع  دون أطفالهم  معالركض 

 قطعة  على السبب  هذا وايكتب  أن عليهم     ينبغي ، تهمحيا  نمط في تغيير إجراءوبمجرد ان يحدد االشخاص سبب رغبتهم فى  

ه  هذ  وضع  عليهم بعد ذلك  وينبغي ، وشخصيًا وموجًزا  واضًحا  السبب  يكون  أن  يجب  غة، كما فار عمل  بطاقة  أو  الورق  من 

عن    شراءفيها بأى عملية  يقومون  مرة كل في  يتم تذكيرهم   بحيث  غالبا يستخدمونها التي  االئتمان بطاقة وجه  على الورقة

 الشخصية،  لالغراض   االئتمان  بطاقة  نطلق على هذا االجراء  ونحن افضل،    صحة والتمتع ب سبب رغبتهم فى انقاص الوزن 

 . المثالي الوزن  تحقيق على  وتحفيزهم  د افراال جهود  تركيز  في للمساعدة  تستخدم أن وينبغي

 األفراد  من قليلة   نسبة ( قد تشعرالوزن نقاص إل   حياة  نمطك طبيعى  ال الغذاءنظام )  إلى االنتقال  اثناء  أنه  بالذكر الجدير ومن 

من   أقلوجود كمية     مع الجسم تأقلم إلى  ذلك ويرجع االسبوعين األولين. أو األول ألسبوعبعض الشىء فى ا  الخمولب

للحصول على    الدهون  استخدام  إلى  واالضطرار سريعة  طاقة  ها للحصول علىلحرق الكربوهيدرات  من  المتاح الجلوكوز

 إلى الطاقة مستويات   وتعود   الخمول يذهب ذلك  التغيير هذا على معتادا الجسم يصبح وبمجرد ان     .ذلك من بدال لطاقةا

 صغيرة ملعقة رب ايق ما  وهو  يوميا  الملح منجرام   5 استهالك من  التأكد  المهم  من الفترة  ه هذ  خالل و  .الطبيعي  وضعها 
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 لتحقيق ضروري أمر  وهو  الصوديوم،  من  ر الكثي على  تحتوي  ال  بها  الموصى  الطبيعية  ةغذي األ  ألن  وذلك،  الملح من

وبالمائي التوازن  .وجبة كل في  الملح من صغيرة ملعقة ثلث   رشب ذلك تحقيقيمكن     سهلة طريقة ، 

بالخمول    الشخص   هو أن تكون نشيًطا كل يوم. إذا شعر  (الوزن  نقاص إل نمط حياة  طبيعى كالغذاء النظام )التركيز الثانوي ل 

قليالً خالل األسبوعين األولين من االنتقال إلى نمط الحياة هذا فمن المستحسن عدم اإلفراط في النشاط والتركيز فقط على  

ال يشعر بالخمول فإنه يتم تشجيعه على أن    - مثل الغالبية    -شخص  إذا كان الواما  النظام الغذائي حتى يتوقف الخمول.  

قوية كل يوم، بل يعني أنه يجب على الناس  رياضية  تكون نشيًطا كل يوم ال يعني القيام بتمارين    يكون نشًطا منذ البداية. أن

    . تحريك أجسادهم بأي طريقة يستمتعون بها

بمجرد  ودقيقة وقت الغداء.    20بسيًط مثل صعود الدرج بدالً من المصعد أو المشي لمدة  على نحو    ذلكيمكن أن يكون  

اسي للياقة البدنية يمكن القيام بمزيد من األنشطة القوية مثل ركوب الدراجات أو الجري أو  الوصول إلى المستوى األس 

الجماعية.  الرياضات  أو  الرياضية  التمارين  دروس  أو  المدى   السباحة  االلتزام طويل  مفتاح  هو  بالنشاط  االستمتاع    إن 

العثور على نشاط ممتع بشكل خاص. النشاط ، لذلك يتم تشجيع تجربة األنشطة المختلفة حتى يتم  بممارسة
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  التالى:  على النحو   (الوزن نقاص ال  حياة نمط ك   الطبيعيء الغذا)نظام يمكن أن يكون أسبوع من العيش في  

 

شاء عال النشاط  االسبوع   أيام االفطار  الغداء    

دقيقة تمارين القوة 20  
دجاج بالكارى مع 

نبيط رالق  
مون مع لسمك الس

 فاصوليا خضراء 

يونانى كامل  زبادى 
الدسم مع المكسرات 

 والتوت 
 االثنين 

دقيقة فى   20المشى 
 وقت الغداء

مسقعة بدون بطاطس مع  
 كوسة مشوية 

الكبد  من بيتيحساء 
ولحم خنزير*  )أو لحم  

   بصل مقدد و بقري(
 الثالثاء كيبر مقلية مع الطماطم

دقائق فترة تدريب   4
 هوائية

 دجاج محشي جبنة كريم 
ملفوفة في لحم الخنزير*   

المقدد مع  )أو لحم بقري(
 البروكلي بالزبدة

اومليت مع سلطة وزيت  
 زيتون 

زبادى يونانى كامل  
الدسم مع المكسرات 

 والتوت 
 االربعاء 

دقيقة تمارين القوة 20  
شريحة لحم الخاصرة مع  
القرنبيط والسبانخ والثوم 

 المهروس

افوكادو مغ سلطة  
 الجمبرى والخل البلسمى

مطحون وكعك  لوز 
بذورالكتان مع الزبدة  

 والتوت 

 

لخميسا  

دقيقة فى   20المشى 
 وقت الغداء

ماكوالت بحرية وبامية 
مطبوخة فى زيت جوز 

 الهند

كريمة مجهزة فى البيت  
 وشوربة الخضار 

الفراولة وشرائح جوز  
 الجمعة الهند غير المحلى 

دقائق فترة تدريب   4
 هوائية

لحم بقرى مطهو فى 
البيت ، بولونيز مع 
 معكرونة الكوسة  

سمك معلب مع سلطة 
 وزيت زيتون

 
بيض مخفوق ولحم مقدد  

 مع فطر مقلي
 السبت

ساعة واحدة سيرا على  
االقدام فى الحديقة او  

 الضاحية 

كريمة مجهزة فى البيت  
 من حساء المشروم

دجاج مشوى بدون 
 خضروات نشوية

زبادى يونانى كامل  
الدسم مع المكسرات 

 والتوت 
 االحد

حسب الثقافة الشخصية للفرد ب بدائل * يمكن استخدام   
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يعتبرالجدول أعاله نموذجا او مثاال عاما ويجب أن ينظم بشكل شخصى حسب أسلوب حياة الفرد. فعلى سبيل المثال تناول  

ضروريا دائًما، فنحن نوصي بتناول الطعام حتى يذهب الجوع وان يتم تناول  ثالث وجبات في اليوم مع وجبات خفيفة ليس  

الطعام فقط عند الشعور بالجوع. قد يتناول شخص ما وجبتين و وجبة خفيفة في اليوم، بينما يتناول شخص آخر وجبة  

زاء في الجدول أعاله حيث  كبيرة واحدة وعدد من الوجبات الخفيفة في اليوم. هذا هو السبب في عدم وجود أي مقادير لألج

  .يختلف حد الشبع والجوع من شخص آلخر

   

  إذا اتبع الشخص أسلوب الحياة هذا لمدة شهر على األقل ولم يفقد أي وزن فهناك مجاالن شائعان يجب استكشافهما: 

  النوم والتوتر 
كبير على اآلخر. فإذا تعرض شخص ما لإلجهاد  يرتبط النوم والتوتر ارتباًطا جوهريًا بحيث يمكن الحدهما أن يؤثر بشكل  

فيمكن أن يمنعه ذلك من النوم جيًدا، كما أن عدم النوم بشكل جيد يزيد من توتره. كما يمكن أن يكون لهذه الدورة الضارة  

يولوجية  أيًضا تأثير على وزن الشخص من خالل التأثير على دورة االربع والعشرين ساعة الهرمونية والمعروفة بالساعة الب

[. وأسهل طريقة لتقليل التوتر وتحسين النوم هي أن تكون نشيًطا. سواء كان ذلك في شكل نزهة طويلة مع الكلب، أو  63]

ركوب الدراجة على مهل في الحديقة أو مباراة كرة قدم مع األصدقاء، فمن الضرورى ان تكون نشيطاً الن ذلك جزء مهم  

اص الوزن. إذا لم يكن من الممكن أن تكون أكثر نشاًطا، فهناك طريقة أخرى  من وجود جسم يعمل بشكل جيد ألجل إنق

[، وهو ممارسة شائعة في العديد من فصول اليوجا المتوفرة في جميع  64فعالة لتقليل مستويات التوتر وهي التأمل الذهني ]

   أنحاء البالد . 

 الكمية 

 The Real Food Lifestyle For Weight الوزن   اص نق لنظام الغذاء الطبيعى كنمط حياة ال التوصية األساسية  

Loss    هي اتباع نظام غذائي طبيعى منخفض الكربوهيدرات، مما يعني أنه يجب تقليل إجمالي كمية الكربوهيدرات إلى

التوصية األساسية فمن    130أقل من   اتباع هذه  الوزن بعد شهر من  لم يكن هناك أي نقص فى  اليوم. وإذا  جراًما في 

جراًما في اليوم، ثم إلى نظام غذائي    50تناولها إلى أقل من  المستحسن التقليل من إجمالي كمية الكربوهيدرات التي يتم  

[. وإذا لم يكن هناك أي نقص فى الوزن بعد شهر آخر فمن المستحسن زيارة طبيب  41منخفض الكربوهيدرات للغاية ]

 . عام الستكشاف خيارات أخرى 

لذي ثبت أنه األكثر فعالية إلنقاص الوزن  وفي الختام، فإن نظام )الغذاء الطبيعى كنمط حياة النقاص الوزن( هو النهج ا

أن   يعني  ال  هذا  موثوقية.  األكثر  التغذية  علم  من  المتاح  في  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  وتقليل 

   التدخالت األخرى إلنقاص الوزن ال تعمل ولكن هذا النمط هو أول ما يجب تجربته. 

وزيادة السمنة  معدالت  تقليل  أجل  فان    ومن  الحالية  األساليب  من  فاعلية  أكثر  بشكل  الصحة  الوزن  تحالف 

)الغذاء الطبيعى    Collaboration   Public Healthالعامة بـاتباع نظام  المتحدة ان توصي  المملكة  يقترح أن على 

الوزن. أساسي إلنقاص  الوزن( كنهج     The Real Food Lifestyle for Weight Loss   كنمط حياة النقاص 
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 التجارب   جعل   في   الهامة   بمساهمته  معروف  طبيب   وهو  -  كوكرين  آرتشي  ساعد   ،   الماضي  القرن  من  الستينيات   أواخر   في

  القلب   تعافي مرضى  بين فعالية   مقارنة   لتجربة   التخطيط   الذي ساعد في   –  الذهبي  المعيار   هي   العشوائية المحكومة  السريرية 

  ألحد  الجزئية   النتائج   الباحثين   أحد   أشهر، أظهر  بضعة   بعد   للنتائج   األول   التقرير   جاء   وعندما . المنزل  في   أو   المستشفى   في

  النتائج   كانت .  المنزل  في   وليس   المستشفى   في   األشخاص   تعافي   أن   على   ُمصراً   كان   العناية التاجية و الذي   لوحدة  المتحمسين

  أن   العناية التاجية   المتحمس لوحدة   أعلن .  المنزل  في   يتعافون   الذين   لألشخاص   أعلى   وفيات   معدل  هناك   أن   تشير بوضوح 

  الواقع   في  كان  النتائج حيث   بعكس  حقيقة أنه قام  الباحث   كشف  ثم.  الفور  على  إيقافها   ويجب   أخالقية   غير  التجربة كانت 

  بأنها   التجربة   وصف   المتحمس   أن   حقيقة  من   الرغم  وعلى .  قليالً   المستشفى أعلى   في   يتعافون   الذين  ألولئك   وفيات ال  معدل

لرأيه،   النتائج   عندما كانت   أخالقية   غير  ً   غير  المستشفى   في   التعافي   أن  بالقول   إقناعه   الباحث   يستطع  لم   موافقةً   .أخالقيا

  

  ( كتاب  من  القصة  الصحية  هذه  الخدمات  علي  العشوائية  والكفاءة:االنعكاسات   Effectiveness Andالفعالية 

Efficiency: Random Reflections on Health Services )    للدكتور كوكرين هي درس لنا جميعًا حول مدى

كوكرين في الفقرة    مخالفة تثبت لنا أننا مخطئون. كتب الدكتور سهولة تمسكنا بفكرة مسبقة على الرغم من وجود أدلة  

األخيرة من الكتاب "آمل أن يتخلى األطباء في المستقبل عن السعي وراء ’هامش المستحيل’ وأن يقبلوا ’باالحتمال المعقول’.  

هناك خدمة صحية شاملة و معقولة يمكن تحقيقها". نحن نأمل أن يكون هذا التقرير قد أوضح ما هو االحتمال المعقول  

  وأن ال يتم تجاهل الدليل المقدم ألنه ال يتناسب مع اإلرشادات الحالية.   وليس هامش المستحيل،

إما   المتحدة، حيث يمكننا  المملكة  العامة في  الحالية من الزمن نحن على مفترق طرق لتحسين الصحة  اللحظة  في هذه 

أي تقدم خالل العشرين    االستمرار في التوصية بإرشادات األكل الصحي ونصائح إنقاص الوزن الحالية والتي لم تحرز

عاًما الماضية، أو يمكننا قبول أن ما كان يُعتقد سابقًا أنه صحيح لم يعد كذلك. ومن أجل إحراز تقدم يجب أن نقبل ان  

 األخطاء قد ارتكبت وان علينا ان نمضي قُدًما مع الدروس التي تعلمناها. 

 

الستينات " هناك خدمة صحية شاملة ومعقولة يمكن تحقيقها. وكما قال الدكتور كوكرين فى 

Closing Remarks      مالحظات ختامية  
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  Patronsالـرعـاة 
  

  

  

 

 

  

 

 

 MBE  )إم بي إي(   ايما ويليامز 
 

 Matthew's  لمؤسسة أصدقاء ماثيو  التنفيذي  والرئيس  المؤسس   هي  إيما
Friends   ،   الصرع   لمرض   الطبي   الغذائي   العالج   تدعم   خيرية   مؤسسة   وهي  

  ماثيو   ابنها   بدأ  2004  عام  في.  األخرى  العصبية   واالضطرابات   المخ   وأورام 
.  دواء تمت تجربته   أي   يوقفها  ولم  نوبات   من   يعاني   أشهر   9  العمر  من   البالغ
  دماغي  بتلف   أصيب   تقتله   أن   كادت   التى   النوبات   طويال من تلك   عانى   أن   وبعد 
أتيحت   سن   في .  مدمر   غذائي   عالج   تجربة   إلجراء   لماثيو   الفرصة   السابعة 
  أسبوعين   غضون  وفي  ستريت   أورموند   جريت   مستشفى   في  إجراؤه   تم   طبي
  أشهر   8  غضون   وفي٪    90  بنسبة   نوباته  انخفضت   الغذائي   العالج  بدء   من 
 . أدويته  كل عن  فطامه  تم 

 

  

 

ويتينغتون  وإيان وجيف أنتوني  
  

وراء الفيلم الوثائقي )انقاذ    الفيلم الذين كانوا-أنتوني وجيف وإيان هم عائلة صانعي
. قصة جيف الذي انهكته خيارات أسلوب حياته حتى قرر  Fixing Dadأب(  

ولداه/ابناه إنقاذه. وعلى مدى أكثر من عام من التصوير الصادق والحميمي تشاهد  
أنتوني وإيان يكافحان لتحويل والدهما من حارس أمني سمين/بدين بالكاد يستطيع  

ى راكب دراجة ذو قدرة على التحمل وناشط صحي. تدريجيًا  ان يتحرك ليال، إل
إلى جانب صحته من   إلهام وتحسين صحة اآلخرين  أصبح جيف مصمًما على 

  2ن تحديات عكس مرض السكري من النوع أخالل إلقاء احاديث حول العالم بش
 المرضى.  وجهة نظرمن  

 
 

   ليزا كوين 
 

المستوى   التجاري  ليزا هي مدربة شخصية من  الرابع وقد أدارت نشاطها 
الماضية.   العشر  السنوات  مدار  على  الشخصي  االتدريب  فى  الخاص 
وباإلضافة إلى كونها مدربة شخصية مؤهلة  فإن ليزا مؤهلة في إدارة السمنة  
مع   الوزن  وإدارة  الصحة  في  دورات  أيًضا  ليزا  تدير  السكري.  ومرض 

العمالء   ساعدت  لقد  الصحة.  حول  في  مؤتمرات  كبير  نجاح  تحقيق  على 
إنقاص الوزن باإلضافة إلى تحسين مؤشرات الصحة بشكل كبير، كما شوهد  

 بعض عمالئها يتخلون عن األدوية تحت إشراف طبيبهم. 
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ر  إيان ماكجريجو    
 

 Marco Cableماكرو الدارة الكابالت    -شركته    توظف  األعمال،  من رواد   إيان 
Management-الكابالت   علب   لتصنيع   شركة  أكبر   وهي   شخًصا     سبعين  من   أكثر  
  كمريض   إيان   تشخيص   تم   2009  عام   في .  المتحدة  المملكة  في   لالسالك الفوالذية 

الذى    تغذية   اختصاصي  مع   اجتماًعا   العملية  من  جزء  ، وتضمن2  النوع   من   سكري
  عام   في   عرضية   محادثة   وفي.  لاللتزام بها   الجيد   غذاءال  طبق   توصيات   من   نسخة  قدم

  من   كبير   بشكل  إيان  قلل  ،  لذلك  وكنتيجة .  شيء  كل  تغير  كان قد   صديق   مع   2010
  اختبار  في   بدأ  اليوم  ذلك  منذ .  للدهون  استهالكه   من  وزاد   للكربوهيدرات   استهالكه
  الجلوكوز   مستوى  على   للحفاظ  الغذائي   نظامه   وتكييف    الدم   في   الجلوكوز   مستويات 

  من   السكري  مرض   على  مؤشر  أي  إيان   لدى  يوجد   ال   اليوم.  السيطرة  تحت   الدم  في
 . 2 النوع 

. 

تر  اهانا س  
 

منخفضة   الطبيعية  الغذائية  األنظمة  الستخدام  شغوف  وداعية  مؤهلة  محاٍمية 
الكربوهيدرات إلدارة الصحة العامة واستخدام األنظمة الغذائية الكيتونية إلدارة مرض 

،   2004السكري والصرع والعديد من الحاالت الصحية الخطيرة األخرى. في عام  
الطبيعية   الكيتونية  هانا  متميزة  Natural Ketosisأسست  تعطي حلوال  التي  و   ،

حول  اتباع نظام الكيتوجينيك الغذائى منخفض الكربوهيدرات كحل للسمنة وانقاص 
الوزن، حيث يتم تقديم وجبات جاهزة ودعًما شخصيا لكل فرد من اجل الوصول إلى  

قامت بتأليف كتاب "أكاذيب الدهون   2011حل طويل األمد إلنقاص الوزن. في عام 
وفضح    Eat Well Platهل حكومتك تجعلك بدينًا؟" نقد لطبق الغذاء الجيًد    -رة  الكبي

في   المصالح  للتغذية  SACNلتضارب  العلمية  االستشارية   Scientific )اللجنة 
Advisory Committee on Nutrition .) 

 

 

ن والترز ست  وج   
مؤسسستِ وج وهو  الرقمية.  الصحة  مجال  في  نشط  أعمال  رائد   Ways of ن 

Eating  ،   النجاح   على  األشخاص   لمساعدة  تطبيق الو  التدريب   تستخدم  شركة   وهي  
  واألكل   طبيعيةال  غذيةاأل   على  األكل  طرق  برامج   تعتمد .  الصحي  الطعام  تناول  في

 My Clinical رئيس   أيًضا   هو   ن ستِ وج .  المتقطع  والصيام   الكربوهيدرات   منخفض 

Outcomes ،  المرضى  عنها  أبلغ  التي  النتائج  بيانات   وتحليل  جمع  يتيح  عمل  وهو  .
 لشركة   التنفيذي   والرئيس   المؤسس  ن جوستِ    كان   المهنية   حياته   من   سابق  وقت   في

Investis ،   في   ماجستير  على   ن ستِ وج  حصل   . الجارديان  في  الرقمي  الفريق  وقاد  
من جامعة    PPEوماجستير في معدات الوقاية الشخصية،   Inseadمن  األعمال  إدارة

 .في أكسفورد  All Souls أكسفورد، وتم انتخابه كزميل في كلية
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 ليندا أوبراين
 

التغذية   ليندا الدوليةهي أخصائية  أتكينز  وعملت في     Atkins International في 
عاًما. بعد حصولها على بكالوريوس العلوم في التغذية،    15صناعة التغذية ألكثر من  

في تغذية األداء، وتدريب اللياقة   ISSA خالل حصولها على شهادة واصلت تعليمها من 
عداء أيًضا  هي  ليندا  البدنية.  اللياقة  وتغذية  التحمل  ستوت  ةشغوف  ةالبدنية  بفعاليات  متع 

المنتظمة. كما أنها تستمتع بالكتابة، حيث ساهمت في العديد من مجالت اللياقة البدنية بما  
  ، Men’s Health ، صحة الرجال    Men’s Fitness لياقة الرجال    :ذلكفي  

غيرها  ،   Maximum Fitness ، اللياقة القصوى   Shape، الشكل     Bellaبيال
 .الكثير

 

   د. كاناب باتيل 
 
يعمل الدكتور باتيل كممارس أسنان عام في الممارسة المختلطة في هيئة الخدمات الصحية  

، ولقد  Guildford, Surreyو الممارسة الخاصة في جيلفورد ساري    NHSالوطنية  
. وقد تأهل من معهد جيز وكينجز وسانت توماس لطب  2006كان شريًكا هناك منذ عام  
د.كاناب باتيل على العديد من الدورات التعليمية والتدريبية مع  األسنان فى لندن. حصل  

التدخل   األدنى من  الحد  ذو  الوقائي و  التجميلي  األسنان  التركيز بشكل خاص على طب 
الجراحي. وقد حصل أيًضا على مؤهل في إدارة األعمال التنفيذية المتعلقة بممارسة طب  

ظة على صحة عامة و صحة أسنان جيدة،  األسنان. لديه اآلن شغف قوي لتحقيق والمحاف
من خالل التغذية وبروتوكوالت و طرق الحد األدنى من التدخل الجراحي. إنه يؤمن بأن  

 صحتنا هي ثروتنا الحقيقية وأننا كمجتمع نحتاج إلى البدء في االستثمار في ذلك اآلن. 
 

   هيلين بوكانان
   

  طبيعى ال  الغذاء  بحركة   مفتونة   هيلين   أصبحت   مديرة شركة،   منصب   من   تقاعدها   بعد 
 . محبوبة  جدة  اضافة الى كونها طبيعى ال الغذاء عشاق   من  وأصبحت 
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 جاين و مالكوم رويث 
 

التي تقدم     Aspire Fitness Solutionsتمتلك جين شركة اسباير لحلول اللياقة البدنية   

حلواًل للصحة واللياقة البدنية لمجتمعها المحلي في منطقة وسط سوسكس الريفية. عملت جين  

لوبورو.   جامعة  من  الرياضة  علوم  في  شهادة  ولديها  البدنية  للتربية  كمدرسة   سابقًا 

 

ميالً في األسبوع سيحافظ على صحته    50مالكولم عداء اعتاد االعتقاد أن الركض لمسافة  

غيرت    Cereal Killersا فانه كان يأكل ما يحبه وبعد مشاهدته فيلم الحبوب القاتلة  ولذ 

منخفض   الغذائى  النظام  حمية  الشهيرة  المدونة  مالكولم  يكتب  تماًما.  للحياة  نظرته 

حيث ينشر عن مسائل الصحة    LCHF 4 Runnersالكربوهيدرات عالى الدهون للعدائين   

ثون في الخمسين من عمره وهو أسرع من أي وقت مضى  العامة وتجربته في سباق المارا

 قبل تناوله للدهون. 

 
 

 

   جانيس ميكين 
 

  البدني   النشاط  فوائد   استكشاف  في  طويل  مهني  اهتمام  ولديها  سكريثقفة  م   هي  جانيس
 . وإدارتها  األمد  طويلة  الحاالت  من  الوقاية   في  والتغذية اإلجهاد  وإدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيث راثبون 
 

  Keithعاًما في مجال البحث العلمي كان دور كيث    25بصفته مهندس تصميم ألكثر من 

المستقبلية. و قبل ثالثة أعوام   التصاميم  التحقق من ما نجح و ما فشل ألجل تحسين  هو 

، وظف كيث منطقه  2عندما اقترح طبيبه العام أنه ربما كان مصابًا بداء السكري من النوع  

لم حل  إليجاد  لمستويات  الهندسي  خفضها  أجل  من  الدم  في  المرتفعة  الجلوكوز  ستويات 

من خالل   في صحتهم  حقيقي  فرق  إحداث  على  اآلخرين  لمساعدة  متحمس  إنه  طبيعية. 

   Collaborationالعامة    اكتشاف حلول غذائية حقيقية، ويعتقد كيث أن تحالف الصحة
Public Health   .يمثل الطريق إلى األمام لتحسين صحتنا العامة 
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