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الصحة البرشية
تقنيات النظائر املستقرة تساعد عىل مواجهة
العبء املزدوج لسوء التغذية
موجز

•	لينع َم اإلنسان بصحة جيِّدة فإنه بحاجة إىل طعام مغذٍّ ،ومياه
عالية الجودة ،وأنشطة بدنية ،ونوم ٍ
كاف ،وبيئة معيشية
خالية من الجراثيم وامللوِّثات السامة.
َّ
يتجسد خل ٌل يف أيِّ من هذه العوامل يف واحد أو أكثر من
•	وقد
أشكال سوء التغذية ،بما يف ذلك نقص التغذية أو أن اإلصابة
بزيادة الوزن أو السمنة.
ٌ
داللة فهو يشري إىل
•	ومصطلح العبء املزدوج لسوء التغذية له
ٍ
حالة تتَّسم بشكلني أو أكثر من سوء التغذية يف الوقت نفسه،
عىل مستوى الفرد أو األرسة أو املستوى الوطني ويف نقاط
مختلفة من حياة الفرد.
•	وتدعم الوكالة البلدان يف تطبيق تقنيات النظائر املستقرة
لتقييم املؤرشات الرئيسية املرتبطة بالعبء املزدوج لسوء
التغذية ولتقييم أثر اإلجراءات التصحيحية للتصدي له،
وبالتايل املساهمة يف صياغة سياسات قائمة عىل األدلة.

مقدِّمة
ويقود سوء التغذية ،سواء كان مرئيًّا أو خفيًّا ،إىل ماليني الوفيات
سنويًّا .وهو يضيف إىل األعباء التي تثقل كاهل أنظمة الرعاية
الصحية وتعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية .ويموت أكثر
من  800مليون شخص يف جميع أنحاء العالم سنويًّا بسبب
الجوع أو سبب متصل بالجوع .ويقود عدم كفاية األطعمة
املغذِّية املتناوَلة إىل نقص التغذية والذي يُعَ ُّد عامالً مساهما ً يف
ما ال يق ُّل عن  ٪45من  5.4مليون حالة وفاة سنوية بني األطفال
سن الخامسة1.
دون ِّ
 1منظمة الصحة العاملية ،صحيفة الوقائع ،تخفيض معدالت وفيات األطفال ،منظمة
الصحة العاملية (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ .)2018
.children-reducing-mortality

يسهم النظام الغذائي املتوازن والنشاط البدني املناسب يف عافية
اإلنسان .تالميذ املدارس يف موريشيوس.

(الصورة من :ن .جوناس/موريشيوس)

وعامليًّا ،كان ثمة  38مليون طفل تقريبا ً دون ِّ
سن الخامسة
يعانون من زيادة الوزن يف عام  2،2017ويُر ُّد ذلك إىل ح ٍّد بعيد
إىل تناول كمية مفرطة من األطعمة والخمول البدني .وتتسبَّب
زيادة الوزن أو السمنة يف مشكالت صحية خطرية مرتبطة
بالنظام الغذائي ،بما يف ذلك داء السكري ،وأمراض القلب،
والرسطان ،واإلعاقة ،وربما الوفاة.
ويؤدي تناول كمية غري كافية من الفواكه والخرضوات وعدم
التع ُّرض ألشعة الشمس إىل قصور يف الفيتامينات واملعادن
األساسية الالزمة ليقوم جسم اإلنسان بوظائفه كما يجب .ومثل
هذا النقص ليس مرئيًّا بسهولة ويُكتشف يف معظم األحيان عندما
يفوت األوان .وتزامُن اإلصابة بعدَّة أشكال من سوء التغذية
(نقص التغذية ،وزيادة الوزن ،والسمنة ،ونقص املعادن
UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, WORLD HEALTH 2
ORGANIZATION, WORLD BANK GROUP, Levels and trends in child
malnutrition: key findings of the 2018 Edition of the Joint Child
).Malnutrition Estimates, WHO, Geneva (2018

مكتب اإلعالم العام واالتصاالت التابع للوكالة ·

ترشين الثاني/نوفمرب 2018

موجز الوكالـة
والفيتامينات غري املرئي) هو ما يُعرف اليوم باسم العبء
املزدوج لسوء التغذية3.
وتشجِّ ع الوكالة عىل استخدام تقنيات النظائر التي تم ّكن من
القياس الدقيق للمؤرشات املرتبطة بالعبء املزدوج لسوء
التغذية .ويُستعان بالبيانات املستمدَّة من هذه التقنيات يف تطوير
ُّ
تدخالت تغذوية لتحسني تغذية األطفال وصحتهم ،وتحسني
عملية صياغة السياسات ،وتعزيز قدرة البلدان عىل تلبية
متطلبات أهداف التنمية املستدامة ،وعقد األمم املتحدة للعمل من
أجل التغذية  ،2025-2016وهو العقد الذي اعتمدته الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف عام .2016
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ِّ
ٍ
مستويات أكرب من الخصوصية
وتوفر تقنيات النظائر املستقرة
ً
مقارنة بطرق تقييم التغذية األخرى ،ويمكن
والحساسية
استخدامها بشكل مأمون وبطريقة غري جراحية لجميع الفئات
العُ مرية لتحديد الحالة التغذوية وقياس فعالية برامج التغذية.
والديوترييوم هو أحد نظائر الهيدروجني ويحتوي عىل كتلة ذرية
أعىل بفعل نيوترون إضايف يف النواة .وهو النظري املستقر األكثر
استخداما ً يف التقييمات الغذائية.
والنظائر املستقرة ليست مشعَّ ة وتنشأ بصورة طبيعية.
وتُستخدم النظائر املستقرة بكميات ضئيلة ،ما ال يش ِّكل أي
مخاطر صحية عىل اإلنسان من مختلف األعمار.

الدعم املقدَّم من الوكالة :مساهمة تقنيات
النظائر املستقرة يف مواجهة العبء املزدوج
لسوء التغذية

النظائر املستقرة تساعد عىل تقييم العبء
املزدوج لسوء التغذية
يمكن استخدام تقنيات النظائر املستقرة ب ُ
طرق عدَّة لرصد
وتقييم اإلجراءات الالزمة الستهداف العبء املزدوج لسوء
التغذية.
وتُستخدم هذه التقنيات كوسائل مرجعية لتقييم جودة النظام
الغذائي من خالل قياس مدى ُ
توافر املغذِّيات الدقيقة من الغذاء
وحالة فيتامني ‘ أ ’ لدى الفرد .باإلضافة إىل ذلك ،تُستخدم هذه
التقنيات لتقييم ممارسات الرضاعة الطبيعية وكمية حليب األم
التي يتناولها ال ُّرضع.

تدعم الوكالة الدول األعضاء من خالل التعاون التقني ،الوطني
واإلقليمي ،وكذلك املشاريع البحثية ّ
املنسقة ،لتعزيز البحث
والتطوير يف مضمار تقنيات النظائر ،وبناء القدرات من أجل
ُّ
التدخالت.
اعتماد واستخدام هذه التقنيات يف تصميم وتقييم
ويشمل الدعم املقدَّم من الوكالة التدريب ،ومشورة الخرباء،
وتوفري املعدات ،وتحليل العينات ،وإدارة البيانات ،والتحليل،
بما يم ِّكن من تفسري النتائج واستخدامها من جانب خرباء التغذية
واألخصائيني الصحيني.

ً
أهمية القدرة عىل القياس الدقيق لرتكيبة الجسم
وال يق ُّل عن ذلك
من حيث الدهون والكتلة الخالية من الدهون ،وربط ما سبق
بخطر اإلصابة بزيادة الوزن أو السمنة .وعالوة عىل ذلك ،من
املمكن تحديد مستويات النشاط البدني من املعلومات املستمدَّة
من قياس استهالك الطاقة .ومن شأن ذلك أن ِّ
يوفر للدول
األعضاء األد َّلة الالزمة لتصميم أو تحسني برامجها الوطنية يف
ميادين الصحة والتغذية وذلك ،عىل سبيل املثال ،بواسطة زيادة
الكميات املستهلكة من الفيتامينات واملعادن عن طريق إغناء
األغذية أو توفري مصادر مكمِّ لة للمغذِّيات الدقيقة والرتويج
للعادات الغذائية السليمة.

وقد استفادت الدول األعضاء من مثل هذا الدعم .وعىل سبيل
ٍ
معلومات مهمة
املثال ،قدَّمت الدراسات املدعومة من الوكالة
استُخدمت يف تصميم أو تحسني الربامج الوطنية إلغناء دقيق
القمح يف ك ٍّل من هايتي واملغرب .وطلبت كلتا الحكومتني
املساعدة يف اختيار مع ّزز الحديد املناسب إلضافته إىل دقيق القمح
بحيث يمكن التصدي بفعالية ملشكالت فقر الدم وتأخر النمو
لدى ال ُّرضع واألطفال .وقدَّمت دراسات أخرى دعمتها الوكالة يف
ً
ٍ
مهمة عن فرط دهون الجسم بني
معلومات
أفريقيا وآسيا
تالميذ املدارس4.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, The double burden of 3
).malnutrition, Policy brief, WHO, Geneva (2017

SLATER, C., et al., BMI and adiposity in children. A global 4
.perspective, Sight and Life Vol. 32 2 (2018) 58-61
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وخلصت إىل أن القيم الحدِّية الحالية لألعمار الخاصة بمؤرش
كتلة الجسم من املرجَّ ح أنها تق ِّلل من نسبة األطفال الذين يعانون
من فرط دهون الجسم (الشكل  )1وأوصت بتقييم تركيبة
ُّ
التدخالت وتقييم تأثريها.
الجسم لتحسني استهداف

7/2018

الشكل  :1مثاالن من أفريقيا وآسيا ملقارنة القيم الحدِّية املوىص بها حاليًّا
للسمنة وزيادة الوزن حسب مؤرش كتلة الجسم للعمر واملستند إىل الحرز z
ونسبة فرط دهون الجسم املقيَّمة بتخفيف الديوتريوم (يُع َّرف فرط دهون
الجسم بأنه > ٪25بني األوالد و> ٪30بني البنات).
%60

والجهود التي تبذلها الوكالة يف مواجهة العبء املزدوج لسوء
التغذية متمِّ ٌ
مة لعمل املنظمات غري الحكومية واملنظمات الدولية
األخرى ،مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ومنظمة
األغذية والزراعة والبنك الدويل ،يف مكافحة سوء التغذية بجميع
أشكاله وتعزيز الصحة .وتشمل مساهمة الوكالة:

 ٪عندما يكون مؤرش كتلة الجسم للعمر
واملستند إىل الحرز  zهو > ( 2سمنة)
 ٪عندما يكون مؤرش كتلة الجسم للعمر
واملستند إىل الحرز  zهو > ( 1زيادة وزن)
 ٪مصابون بفرط دهون الجسم

%50

%40

نسبة األطفال

ُّ
ُ
التدخالت
•	تقاسم أحدث نتائج البحوث والخربات يف تنفيذ
والربامج والسياسات ذات الصلة التي من شأنها أن تساعد
البلدان عىل تحقيق التزاماتها التغذوية؛

%30

%20

• تحديد أدوات التقييم الجديدة؛

%10

•	توفري نظائر مستقرة مستمدّة من الواسمات الحيوية ملراقبة
التغذية.

صفر%

ومن أمثلة الجهود الثالثية للوكاالت يف مجال مكافحة العبء
املزدوج لسوء التغذية انعقاد "الندوة الدولية بشأن فهم العبء
املزدوج لسوء التغذية من أجل القيام بأنشطة ُّ
تدخل فعَّ الة
للتصدِّي له" ،وهي مبادرة من الوكالة ومنظمة الصحة العاملية
واليونيسيف يف كانون األول/ديسمرب  ،2018وتناولت الندوة
ُّ
والتدخالت والسياسات لفهم العبء املزدوج
األبعاد البيولوجية
لسوء التغذية ومعالجته .وأبرزت الندوة مساهمة الوكالة يف
استخدام النظائر املستقرة يف هذا املجال.

آسيا

أفريقيا

(املصدر :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

أمثلة عىل السياسات العامة يف مجال التغذية
نظرا ً لألوجه املتعدِّدة للعبء املزدوج لسوء التغذية ،ينبغي
ُّ
التدخالت ملعالجة عدَّة أشكال من سوء التغذية يف الوقت
تصميم
نفسه .ويجب أن تكون إجراءات التغذية مناسبة لألوضاع
الفردية وتعكس السياقات املحلية.

وتتعاون الوكالة أيضا ً مع األمم املتحدة يف مجال التغذية بصفتها
عضوا ً يف اللجنة الدائمة املعنية بالتغذية التابعة ملنظومة األمم
املتحدة ،التي تعمل كمحفل ملناقشة اسرتاتيجيات ومبادرات
التغذية ولتصميم نُهج عاملية مشرتكة .ويُقدِّم الدعم أيضا ً
للمبادرات الدولية املواضيعية يف مجاالت األمراض غري ا ُملعدية،
والتغذية والرسطان والخلل الوظيفي املعوي البيئي.

وعىل سبيل املثال ،ثمة مرحلة مهمة هي أول  1000يوم من حياة
اإلنسان ،وتمت ُّد من أشهر الحمل التسعة إىل العامني األولني من
حياة اإلنسان ،وخالل تلك الفرتة ال تكون الرضاعة الطبيعية
الكافية مهمة فقط لضمان نمو صحي لألطفال مع تقليل مخاطر
الوفاة املبكرة ،ولكنها تش ِّكل أيضا ً أداة فعالة للح ِّد من مخاطر
السمنة وبعض األمراض غري املعدية يف وقت الحق من الحياة
ولك ٍّل من األم والطفل.

وتتَّسم الرشاكات بني الوكاالت بقدرة أكرب عىل تعزيز التغذية من
أجل صحة أفضل واملساعدة عىل تقليل املشكالت الصحية الكثرية
املرتبطة بالعبء املزدوج لسوء التغذية.

وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تعزيز الوعي الغذائي وتوفري "صندوق
غداء مغذٍّ" يف املدارس ال يمكن أن يعالجا انعدام األمن الغذائي
فحسب ،بل يمكن أيضا ً أن يعالجا خطر زيادة الوزن والسمنة.
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عاملة ميدانية تناقش فوائد التغذية الجيدة يف مدرسة ابتدائية داخل املدينة يف غواتيماال.

(الصورة من :ف .روجاس وإكس .إلينا/غواتيماال)

ُّ
التدخالت األخرى ترشيعات ملراقبة تسويق األغذية ذات
وتشمل
النوعية الرديئة لألطفال ،والرضائب عىل املرشوبات املحالة،
وإغناء األغذية ،واالستثمار يف املرافق والبنية التحتية التي تسمح
بزيادة األنشطة البدنية.
ُّ
التدخالت تأثري السيف ذي الحدين وتُعرف باإلجراءات
وملثل هذه
املزدوجة بني اختصاصيي التغذية 5.وثمة حاجة إىل أدوات دقيقة
لرصد وتقييم العبء املزدوج لسوء التغذية بُغية تحديد االتجاهات
ُّ
التدخالت.
يف عوامل خطر العبء املذكور وتقييم فعالية

مجاالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها
من مساعدة الوكالة
• فهم أفضل لدور تقنيات النظائر يف مجال التغذية؛
•	تقييم احتياجات التدريب الوطنية يف استخدام هذه التقنيات
لتقييم وتحسني برامج التغذية الوطنية؛
•	املشاركة يف تقييم حالة املغذِّيات الدقيقة ،وممارسات
الرضاعة الطبيعية ،واستهالك الطاقة ،وتركيبة الجسم،
ِّ
وتلقي التدريب العميل يف املخترب.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, Double-duty actions, Policy 5
).brief, WHO, Geneva (2017
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