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النظائر تساعد عىل تصميم أفضل لربامج التغذية

التغذية الجيدة أمر رضوري للصحة الجيدة. ولضامن التغذية إن 

السليمة، يلزم أن تكون الدهون والربوتينات والكربوهيدرات 

الغنية بالطاقة مصحوبة بالفيتامينات واملعادن. وينتج سوء التغذية 

عن اإلفراط يف الطعام أو املبالغة يف التقليل منه وعن عدم التنوع يف 

نوعيات الطعام الذي يتم تناوله. ويعاين أكرث من 30٪ من األطفال 

الصغار من شكل ما من أشكال سوء التغذية، مع ما يرتتب عىل ذلك من 

عواقب وخيمة عىل الصحة، والتعلم، وإمكانات الكسب يف املستقبل، 

والتنمية االقتصادية، ومقومات املناعة واألمن. ويؤدي نقص التغذية يف 

املراحل العمرية املبكرة، عندما يكون مصحوباً باكتساب زيادة مفرطة 

يف الوزن الحقاً يف مرحلة الطفولة، إىل زيادة خطر اإلصابة بأمراض 

مزمنة يف مرحلة البلوغ. وقد بلغت البدانة أبعاداً وبائية عىل مستوى 

العامل، حيث يُتوىف 2.8 مليون شخص بالغ عىل األقل سنوياً من جراء 

أمراض متصلة بزيادة الوزن أو البدانة مثل أمراض القلب واألوعية 

الدموية والسكري وبعض أشكال الرسطان.

وتؤدي تقنيات النظائر املستقرة دوراً مهامً يف وضع ورصد التدخالت 

املضادة لسوء التغذية. وباملقارنة بالتقنيات التقليدية األخرى، تتيح 

هذه األساليب، التي ال تنطوي عىل إشعاع، قياسات أكرث حساسية 

وتحديداً بكثري. وميكن استخدام تلك األساليب لتحديد نسبة األنسجة 

الِعجاف إىل الدهون يف تكوين الجسم؛ وتقدير عدد السعرات الحرارية 

املستهلَكة يومياً؛ وتحديد ما إذا كان الرّضع الذين يعتمدون عىل 

الرضاعة الطبيعية يحصلون عىل رضاعة طبيعية بصورة خالصة وفقاً 

للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية؛ وتقدير االحتياطيات 

من فيتامني )أ( لدى األشخاص؛ وتحديد مدى االستفادة من الحديد 

والزنك يف األطعمة واألنظمة الغذائية املحلية. ويوفر ذلك للدول 

األعضاء املعلومات الالزمة ملساعدتها عىل تصميم أو تحسني برامج 

الصحة والتغذية الوطنية الخاصة بها.

وتعمل الوكالة مع الدول األعضاء، من خالل مشاريع التعاون التقني 

الوطنية واإلقليمية واملشاريع البحثية املنسقة، عىل وضع ورصد 

التدخالت املستدامة الهادفة ملعالجة سوء التغذية.

وقد صعدت مسألة سوء التغذية إىل قمة جدول أعامل الصحة العاملية 

بسبب عواقبها عىل املدى الطويل. وجنباً إىل جنب مع املنظامت 

والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، تشكل الوكالة جزءاً من حركة 

تعزيز التغذية، التي تم إطالقها من ِقبَل الجمعية العامة لألمم املتحدة 

يف أيلول/سبتمرب 2010. وهذه الحركة تتأسس عىل مبدأ أن لجميع 

الناس الحق يف طعام وتغذية جيدة، وتهدف إىل الحّد بشكل ملموس 

من سوء التغذية يف البلدان املشارِكة. وقد قّدم خرباء الوكالة حتى اآلن 

الدعم لـ 16 من البلدان املشاركة يف الحركة املذكورة لبناء قدراتها عىل 

استخدام تقنيات النظائر يف معالجة التغذية بشكل أفضل وتحسينها 

عىل نطاق سكان تلك البلدان. 

ونتيجة ارتفاع اإلصابة باألمراض املزمنة إىل 

مستويات وبائية يف جميع أنحاء العامل، تم 

وضع خطة العمل العاملية الخاصة مبنظمة 

الصحة العاملية للوقاية من األمراض غري املُعدية 

ومكافحتها. وتشارك الوكالة يف فرقة عمل األمم 

املتحدة املشرتكة بني الوكاالت التي ُشكِّلت 

حديثاً واملعنية بالوقاية من األمراض غري املُعدية 

ومكافحتها، وسوف تتوىل هذه الفرقة تنسيق 

أنشطة منظامت األمم املتحدة يف مجال تنفيذ 

خطة العمل التي تتضمن أهدافا تخص الوقاية 

من البدانة وزيادة النشاط البدين. 

والوكالة أيضاً عضو يف فرقة العمل الدولية 

املعنية بسوء التغذية، وهي فريق استشاري 

مشرتك بني الوكاالت ومعني بحشد الدعم ملعالجة سوء التغذية 

الحاد، مبا ينطوي عىل التعاون بني منظمة الصحة العاملية وصندوق 

األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

والجمعية الدولية لطب األطفال واالتحاد الدويل لعلوم التغذية. 

ويف أيار/مايو 2014، ستستضيف الوكالة الندوة الدولية حول فهم 

سوء التغذية املعتدل لدى األطفال من أجل تدخالت فعالة. ويرتبط 

سوء التغذية املعتدل بارتفاع حاالت الوفيات املتعلقة بالتغذية مقارنًة 

بسوء التغذية الحاد، وذلك ألن األول يؤثر عىل عدد أكرب من األطفال. 

ومن خالل هذا الحدث املمتد ألربعة أيام، سوف يجري استعراض 

عدة موضوعات بينها املستوى الراهن للمعرفة، والفجوات املعرفية، 

والحاجة إىل املزيد من البحث يف هذا املجال. وسيجمع بني خرباء 

التغذية املختصني بالصحة العامة، والفنيني العاملني يف مجال الصحة، 

وواضعي السياسات الخاصة بالصحة والتغذية، وبعض الرشكاء مثل 

حركة تعزيز التغذية ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي 

ومنظمة اليونيسيف.

وآمل أن تساعد هذه الندوة عىل تعزيز التعاون بني الخرباء وصناع 

السياسات، وعىل إيجاد فرص ملزيد من البحث وتطبيق شتى األساليب 

الكفيلة باملساعدة يف التخفيف من سوء التغذية واملساهمة يف تحقيق 

صحة أفضل للجميع.
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