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الكويـــت: ساعدت الوكالة عىل إنشاء جناح لتقييم تكوين الجسم مبعهد 1 
الكويت لألبحاث العلمية. وتشمل املرافق القامئة مطيافاً كتلياً لتحديد 

نسبة النظائر بغرض تحليل نسبة إثراء الديوترييوم واألكسجني-18، فضالً 

عن مرفق لقياس امتصاص األشعة السينية املزدوجة الطاقة بغرض تقييم 

محتوى املعادن يف العظام. ويجري، بالتعاون مع إدارة التغذية بوزارة 

الصحة، استخدام املعدات املوجودة لتقييم تكوين الجسم واستهالك الطاقة 

م للحّد من  لدى تالميذ املدارس الكويتية، كجزء من تقييم برنامج مصمَّ

ارتفاع نسبة البدانة يف مرحلة الطفولة بالكويت. )الصورة من: ك. سليرت، 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

إكــوادور: ساعدت الوكالة، من خالل مشاريع وطنية وإقليمية للتعاون 3 
التقني، عىل إنشاء مرافق لتحليل إثراء الديوترييوم بواسطة تنظري الطيف 

باألشعة تحت الحمراء باستخدام تحويل فورييه يف 17 بلداً من بلدان 

أمريكا الالتينية، مبا فيها إكوادور. وتُستخَدم هذه املرافق لتقييم الربامج 

الوطنية الرامية إىل مكافحة العبء املزدوج لسوء التغذية يف املنطقة، حيث 

تتواجد حاالت نقص املغذيات الدقيقة والبدانة جنباً إىل جنب. )الصورة 

من: إ. أغويالر ليام، إكوادور(

بوتسوانا: ساعدت الوكالة عىل إنشاء مرافق لتحليل إثراء الديوترييوم 2 
بواسطة تنظري الطيف باألشعة تحت الحمراء باستخدام تحويل فورييه 

يف املركز الوطني لبحوث تكنولوجيا األغذية. واملركز املذكور هو مركز 

إقليمي معنيَّ يف ميدان استخدام تقنيات تخفيف الديوترييوم يف التغذية 

البرشية، وقام باستضافة العديد من الدورات التدريبية اإلقليمية يف هذا 

املجال. ويُستخَدم هذا املرفق يف تقييم برنامج للمكمالت الغذائية لدى 

البالغني املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية وتقويم مامرسات الرضاعة 

الطبيعية للنساء يف املنطقة. )الصورة من: م.إ. فالنسيا جويللريات، 

املكسيك(

كوستاريكــا: قامت جامعة كوستاريكا، مبساعدة الوكالة، بإنشاء مخترب 4 
لتقييم تكوين الجسم باستخدام تقنيات تخفيف الديوترييوم. وبفضل 

رشاء مطياف لتنظري الطيف باألشعة الحمراء باستخدام تحويل فورييه، 

متكَّن النظري املحيل من الحصول عىل األموال الالزمة لتجديد املخترب 

وتركيب أجهزة لتكييف الهواء. وقد استُخِدم هذا املرفق لتقييم مدى 

تأثري الربامج الوطنية يف خفض معدل انتشار حاالت النقص يف املغذيات 

الدقيقة والبدانة واألمراض غري املُعدية لدى األطفال يف سن املدرسة. 

)الصورة من: إ. كوينتانا غوزمان، كوستاريكا(
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