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إن األطفال الذين يتناولون حليب األم خالل الشهور الستة األوىل من 1 

أعامرهم يكونون أكرث مقاومة لألمراض واإلصابات وأقل عرضة لإلصابة 

بالسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان يف سن البلوغ من 

ون عىل بدائل حليب األم. األطفال الذين يتغذَّ

ويتناسب حجم الهيدروجني املوجود مبارشًة مع كمية حليب األم الذي 3 

ميتصه الرضيع. وتبنينِّ هذه التقنية كذلك ما إن كان الرضيع قد تناول أي 

يشء آخر غري حليب األم طيلة فرتة أسبوعني.

وتُستَخدم التقنيات النووية، بفضل إرشادات الوكالة، الختبار فعالية 2 

اسرتاتيجيات الرتويج للرضاعة الطبيعية. ويستخدم الباحثون النظائر 

املستقرة غري املشعة للهيدروجني يف املاء لقياس انتقال السائل من األم 

إىل الطفل.

وقد شهد املغرب، إىل جانب عرشات البلدان حول العامل، انخفاضاً ُمنذراً 4 

بالخطر يف تواتر واتساق الرضاعة الطبيعية الخالصة.

تقييم الرضاعة الطبيعية باستخدام العلوم النووية
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ويف حالة املغرب، كان االنخفاض )الذي لوحظ أوالً يف الثامنينات( يُعزى إىل 5 

منو صناعة بدائل حليب األم، وزيادة عدد األمهات العامالت، ووجود عامل 

ينقصهم التدريب الجيد يف مجال الرعاية الصحية. وقد انخفض معدل الرضاعة 

الطبيعية الخالصة يف البلد من 62% يف عام 1992 إىل 15% يف عام 2006.

فبدالً من نسبة 27% من الرضاعة الطبيعية الخالصة التي أفادت بها 7 

االستقصاءات االستبيانية، وتم التوصل إليها بواسطة وزن األطفال دورياً، 

أوضح استخدام النظائر املستقرة أن 13% فقط من الرّضع قد تلّقوا بالفعل 

رضاعة طبيعية حرصاً خالل األشهر الستة األوىل من عمرهم. )الصورة : 

طفل يجري قياسه.(

لذلك نظَّمت وزارة الصحة يف املغرب دورات تدريبية للمهنيني يف املجال 6 

الصحي وأعدت برامج توعية لألمهات. وقد أُجري تقييم لنجاح تلك 

الدورات والربامج باستخدام تقنية تخفيف الديوتريوم لتقويم االستخدام 

الحرصي للرضاعة الطبيعية. وكانت النتائج منذرة بالخطر.

وتساعد الوكالة 34 دولة عضًوا عىل استخدام التقنيات النووية يف الرتويج 8 

للرضاعة الطبيعية الخالصة نظرًا للمنافع الفردية واملجتمعية واالقتصادية 

املسلَّم بها للتغذية السليمة يف مراحل العمر املبكرة.

تقييم الرضاعة الطبيعية باستخدام العلوم النووية

الصور والنص من إعداد ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة


