
السكر المضاف & األطعمة المصنعة
74 % من األغذية والمشروبات التى يتم بيعها تحتوى على سكر مضاف

مؤشرات صحة األيض بما في ذلك مستويات السكر في الدم والدهون
الثالثية والبروتين الدهني عالي الكثافة والكوليسترول وضغط الدم ومحيط الخصر 

المعرفة و العلم المطلوبين
إلجراء تغييرات في طريقة تصميم
و هندسة األطعمة والمشروبات

مفتاح الحل الطويل األمد لألمن اإلقتصادى

اإلجابة هي الوقاية من األمراض المزمنة
 المرتبطة بالنظام الغذائي وعكس مسارها (عالجها) 

عن طريق إعادة التفكير في نموذج التغذية

أساس التغذية المثالية

ما هى الصحة األيضية (التمثيل الغذائى األمثل)

العالم بحاجة إلى إعادة ضبط التمثيل الغذائي
تقدم كي دي دي "منظومة التمثيل الغذائي" القائمة على أساس

علمى من أجل األطعمة والمشروبات لدعم صحتنا األيضية

الحل الذي ُولد في الشرق األوسط لديه القدرة على تغيير صناعة األغذية والمشروبات إلى األبد

المكونات
الجديدة ليست كافية

الملصقات الغذائية
الجديدة ليست كافية

وصفات الطعام
الجديدة ليست كافية

توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية البالغين واألطفال بتقليل استهالكهم اليومي من 
 السكريات إلى أقل من 10٪ من إجمالي مدخولهم من الطاقة ، كما أن التخفيض اإلضافي

 إلى أقل من 5٪ أو ما يقرب من 25 جراًما (6 مالعق صغيرة) يومًيا سيعطي فوائد صحية إضافية.

معظم البلدان تحتاج لخفض إستهالك السكر بنسبة 50 % أو أكثر.

حتى اآلن حاولت شركتان فقط التخفيض بنسبة 14-15 % فقط.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 وباء السكري يجتاح منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

 من المتوقع أن يصل إجمالي
 اإلنفاق على مرض السكري في
 المنطقة بحلول عام 2045 إلى

37.1 مليار دوالر

يصيب مرض السكري
 1 من كل 4 أشخاص في 

الشرق األوسط

تحتاج معظم بلدان الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا إلى خفض استهالك 

السكر المضاف بنسبة 50٪ على األقل 
للوفاء باإلرشادات الصحية

المشكلة
تتأثر مجموعة كبيرة من األمراض المرتبطة بالنظام الغذائي والتي
يمكن الوقاية منها بشكل كبير بالعوامل المتعلقة بالصحة األيضية

مرض
السكرى

ضغط الدم
المرتفع 

تشوهات
الدهون

سكر الدم
غير المنظم 

أمراض القلب
واألوعية الدموية

مرض الكبد الدهني
غير الكحولي 

السرطان

مرض تكيس
المبايض 

االضطرابات العصبية
الشديدة 

السمنة
المفرطة

حاالت مثل

كوفيد 19

3 من األربعة عوامل المؤدية والمؤثرة على بقاء
كوفيد 19 هى عوامل مرتبطة باأليض 

تعد األمراض المرتبطة بالنظام الغذائي األيضي دافًعا رئيسًيا
لفيروس كوفيد 19 للخروج عن نطاق السيطرة

 يمثل مرضى الكبد الدهني غير الكحولي
مخاطر عالية على مرضى كوفيد -19

 تضاعفت حاالت اإلصابة بمرض السكري من
 النوع 2 عند األطفال أكثر من الضعف خالل

جائحة كوفيد 19

 المرضى المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس
 كوفيد 19 الشديد هم اللذين يعانون من

جلوكوز الدم غير المنتظم

الحل
تم اقتراح تحالف الصحة األيضية متعدد القطاعات في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا لتسهيل التحول النموذجي الالزم لتخطى التحديات 
والعقبات التي تعرض منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بأكملها للخطر

عناصر النموذج األولي للعمل

النمذجة الدقيقة
والمعالم األساسية

مشاركة قوية
ألصحاب المصلحة

التطبيق الصارم
للعلم

أركان الصحة األيضية

منظومة األيض (التمثيل الغذائى)
نقلة نوعية تستند إلى العلم و المعرفة

تحسين جودة التمثيل الغذائي
لألغذية لضمان كوكب أكثر استدامة

التوافق مع أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة

تسريع التحول متعدد القطاعات

منظومة التمثيل الغذائى هي نموذج أولي قابل للتكرار وقابل للتطوير يمكن استخدامه من قبل أي شركة أطعمة ومشروبات 

توحيد صناعة األغذية والعلماء وواضعي
السياسات لتحسين الصحة األيضية

العناصر
الشاملة

حماية الكبد

دعم صحة الدماغ
(المخ)

إطعام المعدة

نموذج كى دى دى
 إطار عمل قابل للتطوير وقابل للتكرار تدعمه كى دى دى

كن شريكا معنا

انضم إلى  كى دى دى  لربط النقاط بين الناس والكوكب والتغذية

WALDERSON@KDDC.COM

 إن مفتاح األمن الغذائي
 واالقتصادي على المدى الطويل

هو التعاون بين القطاعات

 سوف تستفيد جميع البلدان
المعنية من تنفيذ نقلة نوعية

 ماليين الحيوات
يمكن إنقاذها

 يمكن إعادة توجيه
 تريليونات الدوالرات نحو
مبادرات أكثر استدامة

الهدف هو تشكيل مجموعة عمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدعم هذا النموذج األولي ومشاركته أيًضا على مستوى العالم.

يتكون الفريق االستشاري العلمي لشركة  كى دى دى  من األطباء واختصاصيي طب الطهي وعلماء البيانات والتغذية على مستوى الدكتوراه.

الهدف هو مواءمة علوم الغذاء والتغذية لصنع منتجات صحية ومستدامة لذيذة وقابلة للتسويق باستخدام إطار المنظومة األيضية.

تعمل كي دي دي مع فريق استشاري أكاديمى مستقل قائم على األدلة فى علوم األغذية.

تسعى كى دى دى للحصول على دعم أصحاب المصلحة من المنطقة.

إطار عمل كي دي دي لالستدامة
بحلول عام 2030 ، تهدف  كى دى دى  إلى تنفيذ مكانتها كشركة رائدة في مجال

األغذية والمشروبات ، مع اتباع نهج شامل لعافية اإلنسان وصحة البيئة ومجتمع مزدهر

 اترك أصغر تأثير بيئى وراءك ،
 مع مواجهة أكبر تحديات
االستدامة في المنطقة

 كن صاحب عمل متنوًعا وعادًال
 وشامًال يمّكن الناس ويخلق

الفرص للمجتمعات في المنطقة

 كن رائًدا في مجال األطعمة
 والمشروبات الصحية التي تعمل في
النهاية على تحسين الصحة األيضية

التغذيةالكوكبالناس

تؤثر األمراض المزمنة والحادة بشكل خطير على المنطقة والعالم
إن صحتنا الجماعية واقتصاداتنا على المحك

.
.

• التركيز على األطعمة الغنية
   بالعناصر الغذائية 

• زيادة تناول الدهون
   والبروتينات الصحية

دعم صحة الدماغ (المخ)

• تقليل الفركتوز
• التقليل من تناول السكر الكلي

• الترطيب المناسب
• تقليل السموم البيئية

• تقليل الحمل الجاليسيمي
   (نسبة السكر العالية بالدم

   نتيجة إستهالك السكر)

حماية الكبد

• األلياف القابلة والغير قابلة للذوبان 
• تقليل الكاربوهيدرات المصنعة

• التركيز على األطعمة الكاملة
• توفير التغذية الحيوية

   (األلياف الغذائية)
• توفير غذاء بروبايوتيك

   (ميكروبات األمعاء)

إطعام المعدة


