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تقييم التدخالت: التعاون التقني للوكالة يعزز 
برامج التغذية

سوء التغذية – بجميع أشكاله – هو أحد التحديات املهمة التي إن 

تواجه التنمية، ملا له من تأثري عىل الصحة يف مرحلة الطفولة، 

وعىل اإلنتاجية يف أماكن العمل، وعىل برامج الصحة الوطنية للبلدان 

يف جميع أنحاء العامل. ويف حني أن التأثريات الناجمة عن سوء التغذية 

مسلَّم بها متاماً، مثة اعرتاف أقل بحقيقة أن تأثري البدانة أو التغذية غري 

املناسبة عىل املدى الطويل ميكن أيضاً أن يُلِحق أرضاراً بالغة بالصحة 

وباالقتصادات الوطنية. وتتجه البلدان يف جميع أنحاء العامل عىل نحو 

متزايد إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ تدخالت تغذوية أو معنية 

بالنشاط البدين بهدف تحسني صحة األطفال يف املستقبل، وكذلك صحة 

السكان يف تلك البلدان بشكل عام. وميكن أن تشمل هذه التدخالت 

تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة، وبرامج الفطور أو الغداء املدريس، 

وحمالت التوعية بالتغذية، وتعزيز األطعمة، واالستثامر يف األنشطة 

واملرافق الرياضية.

وتعمل الوكالة، من خالل برنامجها للتعاون التقني، مع الدول األعضاء 

فيها ملساعدتها عىل تقييم كفاءة وفعالية برامج التدخل املذكورة، مبا 

يضمن أن تحقق الجهود الحكومية التأثري املنشود، وأن يجري استغالل 

املوارد جيداً. ومن الرضوري أن تتوفر بيانات موثوقة ملثل هذه 

التقييامت، وهنا يأيت دور العلوم والتكنولوجيا النووية.

وميكن استخدام التقنيات النووية لجمع طائفة من البيانات املهمة 

املرتبطة بالتغذية بهدف: تقييم تكوين الجسم، وقياس إجاميل استهالك 

األشخاص للطاقة يومياً، ورصد كفاءة برامج الرضاعة الطبيعية، وتحديد 

كثافة املعادن يف العظام، وقياس مدى التوفر البيولوجي للمغذيات 

الدقيقة املستمّدة من األطعمة. كام ميكن استخدام 

التقنيات النووية لتقييم حالة فيتامني ألف. 

والبيانات التي يتم جمعها باستخدام هذه التقنيات 

تتيح للحكومات اتخاذ قرارات مدعومة بأدلة بشأن 

برامج التغذية، فضالً عن تشجيع الرياضة يف املدارس 

وتعزيز األطعمة، وتوفري الدعم الالزم لوضع برامج 

تغذوية فعالة عىل الصعيد الوطني. 

وقد ساهمت مشاريع الوكالة للتعاون التقني حول 

العامل يف وضع وتقييم التدخالت الهادفة للحّد من 

الزيادة املأساوية للبدانة خالل مرحلة الطفولة 

مبنطقة الرشق األوسط، ويف بناء القدرات مبنطقة 

آسيا واملحيط الهادئ. كام أدت هذه املشاريع دوراً 

يف تصميم وتحسني التدخالت الرامية إىل الوقاية 

من السمنة واملخاطر الصحية ذات الصلة والسيطرة عليها يف أفريقيا 

وأمريكا الالتينية. ومن خالل مشاريع التعاون التقني، تم بناء القدرات 

يف مجال استخدام التقنيات النووية لتقييم تكوين الجسم داخل 17 بلداً 

يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و23 بلداً يف أفريقيا و10 

بلدان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.
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