Sweet Truth
األسئلة الشائعة ()FAQS

سؤال :ما المشكلة في ذلك؟ لماذا ينبغي أن أهتم بالسكريات المضافة في سلسلة المطاعم في مدينة نيويورك؟
جواب :إذا كنت أنت أو أفراد أسرتك أو أصدقائك أو جيرانك مصابين بالنوع الثاني من داء السكري أو مرض القلب أو مرض
الكبد أو زيادة الوزن أو السرطان ،ينبغي أن تنتبه إلى مسألة السكريات المضافة 1.يمكن أن يؤدي زيادة استهالك السكريات
المضافة إلى زيادة الوزن ،واإلصابة بالنوع الثاني من السكري ،ومرض القلب واألوعية الدموية ،وتسوس األسنان ،وغيرها
2,3
من األمراض المزمنة.
إن لم تكن مصابًا حتى بشكل شخصي بهذه المشكالت الصحية ،ال تزال أحد المتضررين نتيجة المبلغ الضخم من المال
الذي تقتطعه هذه الحاالت من ميزانية المدينة ،4والتأثير السلبي الذي تحدثه على صحة القوى العاملة في مدينة نيويورك
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ووالية نيويورك.
سؤال :ما الذي سيفعله مشروع القانون هذا؟
جواب :سيُلزم مشروع القانون هذا بوضع أيقونات التحذير على لوحات والفتات قوائم الطعام في سالسل المطاعم تشير إلى المواد
التي تحتوي على  50جرا ًما أو أكثر من السكريات المضافة ،6تما ًما مثل أيقونات التحذير من الصوديوم التي طبقتها المدينة
في نهاية عام 2015.7
سؤال :لماذا كمية  50جرا ًما؟ لماذا ليس كمية أكثر أو أقل؟
جواب :تعد كمية خمسين ( )50جرا ًما من السكريات المضافة هي الحد اليومي الذي توصي به إدارة الغذاء والدواء األمريكية
( )FDAلشخص يستهلك  2,000سعر حراري يوميًا 8.ضع في اعتبارك أنها تعادل اثنتي عشرة ملعقة ونصف من السكر
في المرة الواحدة .هذه كمية كبيرة من السكر.

سؤال :لماذا االهتمام بالسكريات المضافة وليس بإجمالي كمية السكريات؟
جواب :على عكس السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات التي تكون مصحوبة باأللياف المشبعة والمواد الغذائية
المفيدة ،تعد السكريات المضافة سعرات حرارية مركزة وغير مفيدة تجعل األشخاص يعتادون على شراء المزيد من األطعمة
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والمشروبات المصنعة.
سؤال :سمعت أن العديد من المطاعم تعاني من آثار جائحة كوفيد .19-ألن يكون هذا الشرط عبئ ًا عليهم؟
جواب :ال ينطبق هذا اإلجراء إال على سالسل المطاعم التي تضم خمسة عشر ( )15موقعًا أو أكثر في األقاليم الخمسة .وفقًا
ألحدث البيانات عن قطاع المطاعم ،تتعافى سالسل المطاعم الكبرى من الجائحة تعافيًا موفقًا.في الحقيقة ،زادت مبيعات أكبر
 500سلسلة مطاعم (معًا) بنسبة  %18في  ،2021وهي تتعافى بفاعلية من الجائحة بما جنته من مئات المليارات من
10
الدوالرات من المبيعات.
يمكن أن تحسب بسهولة سالسل المطاعم الكبرى السكريات المضافة في وصفات الطعام لقياسية لديهم .تم إلزام الجهات
المصنعة للغذاء بالفعل بذلك ،إذ بدأوا في عام  2020في وضع معلومات عن السكريات المضافة على ملصقات األغذية،
بموجب القوانين الفدرالية الجديدة.
في الحقيقة ،تنشر بالفعل أكبر سلسلة في مدينة نيويورك وهي دانكن دونتس ( )Dunkin’ Donutsمعلومات عن
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السكريات المضافة الخاصة بقوائم الطعام لديهم على اإلنترنت.
سؤال :هل يدعم سكان نيويورك مشروع القانون هذا؟
جواب :نعم .أظهر استطالع للرأي تم إجراؤه عام  2021أنه كان هناك دعم قوي لهذا القانون من الحزبين ،ودعم  %85من
سكان مدينة نيويورك وضْع سالسل المطاعم تحذيرات على عناصر قوائم الطعام التي تتجاوز القيمة اليومية من السكريات
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المضافة.
سؤال :كيف تدعم هذه الحملة المساواة في الصحة؟
جواب :تواجه المجتمعات التي أغلب سكانها من أصحاب البشرة السمراء والهسبانيين تعرضًا أعلى لألطعمة السريعة ،وهو نتاج
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الفصل السكني المتغلغل في السياسات السابقة ،مثل رفض الخدمات المالية ،وسحب االستثمار ،والتسويق المستهدف.
وتزداد احتمالية وجود مطاعم لألطعمة السريعة في هذه األحياء 14وتتراجع خيارات األطعمة الصحية بها 15.بل واألخطر
من ذلك أن األطفال أصحاب البشرة السمراء والالتينيين هم أهداف للعديد من اإلعالنات عن المأكوالت السكرية وغيرها من
الوجبات السريعة .في عام  2019أنفقت سالسل مثل ماكدونالدز ودومينوز وتاكو بل ،ما يزيد عن  1.5مليار دوالر على
اإلعالنات التلفزيونية لكي تستهدف األطفال والمراهقين السود والهسبانيين ،وكانت تروج في الغالب جميع هذه اإلعالنات عن
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األطعمة السريعة لعناصر معتادة في قوائم الطعام ،كاملة السعرات الحرارية ومناسبة للبالغين ،وليست وجبات لألطفال.

 ألم يوافق مجلس المدينة بالفعل على مشروع قانون يجيز ذلك؟:سؤال
 ولم تكن تتعامل، ضعيفة لعدة أسباب2021  كانت نسخة مشروع القانون التي تمت الموافقة عليها في نهاية عام، نعم وال:جواب
 بما في، سيشمل مشروع القانون الجديد جميع عناصر قائمة الطعام.)إال مع المواد مسبقة التغليف (مثل المشروبات الباردة
17
.ذلك المشروبات الفوارة
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