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يحتاج الناس إىل الغذاء واملاء من أجل البقاء، ولكن الطعام املغذي أمر أسايس 1 

للحياة الصحية. ويلزم أن تكون الدهون والربوتينات والكربوهيدرات الغنية 

بالطاقة مصحوبة بالفيتامينات واملعادن )املغذيات الدقيقة( لضامن تغذية 

سليمة. وسوء التغذية، باعتباره خلالً يف توازن املغذيات، ميكن أن يحدث نتيجة 

اإلفراط يف الغذاء أو املبالغة يف التقليل منه. )الصورة من: أ. س غوريسيك، 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

وباملقارنة بالتقنيات التقليدية األخرى، تتيح أساليب النظائر املستقرة املذكورة، 3 

التي ال تنطوي عىل إشعاع، إجراء قياسات أكرث حساسية وتحديداً بكثري لتقييم 

التدخالت التغذوية واملعنية بأمناط الحياة الصحية، ومنها عىل سبيل املثال 

برامج تعزيز األغذية واألكل الصحي والنشاط البدين. )الصورة من: إ. أغويالر 

ليام، إكوادور(

وتعمل الوكالة مع غريها من الوكاالت لتقييم التدخالت التي تُجرى يف 2 

الدول األعضاء بهدف معالجة مشكلة سوء التغذية. وميكن استخدام 

تقنيات النظائر املستقرة للتحقق من صحة املعلومات التي يتم جمعها من 

خالل استخدام االستبيانات والقياسات البسيطة. ومن شأن بناء القدرات 

عرب التدريب وتوفري املعدات أن ميكِّن خرباء التغذية يف جميع أنحاء العامل 

من استخدام هذه األساليب يف بيئات املجتمع املحيل، وذلك لكونها مأمونة 

وغري توسعية وميكن استخدامها مع البالغني واألطفال من جميع األعامر. 

)الصورة من: هـ. أغويناو، املغرب(

وتساعد تقنيات النظائر املستقرة العلامء عىل التحقق مام إذا كان الجسم 4 

يحصل عىل الكميات الصحيحة من املغذيات الدقيقة ويستفيد منها 

ويحتفظ بها؛ وكذلك عىل تحديد كمية األنسجة الِعجاف والدهون يف 

تكوين الجسم؛ وتقدير عدد السعرات الحرارية املستهلَكة يومياً. وميكنها 

أيضاً أن تبنيِّ ما إذا كان الرّضع الذين يعتمدون عىل الرضاعة الطبيعية 

يحصلون عىل رضاعة طبيعية بصورة خالصة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة 

العاملية، ومقدار الحليب الذي يأخذونه. ويوفر ذلك للدول األعضاء 

املعلومات الكفيلة مبساعدتها عىل تصميم أو تحسني برامجها الوطنية 

الخاصة بالصحة والتغذية. )الصورة من: م.إ. فالنسيا جويللريات، املكسيك(

الطريق إىل األمام لتحسني التغذية باستخدام النظائر املستقرة
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