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الوكالة تدعم برامج التغذية يف 
الدول األعضاء: ماذا يعني ذلك؟

 جهود الوكالة لبناء القدرات 
يف بوركينا فاسو

"تلّقى معهد بحوث علوم الصحة يف بوركينا فاسو، يف إطار برنامج 

الوكالة للتعاون التقني، دعامً للمساعدة عىل بناء القدرات يف مجال 

تقييم برامج التغذية البرشية باستخدام تقنيات النظائر املستقرة، 

ولتقييم إجراءات الصحة العامة من أجل تحسني تغذية األمهات 

وصغار األطفال.

ودعمت الوكالة العديد من مشاريع التغذية التي نّفذها معهد بحوث 

علوم الصحة لتقييم تأثري التكميل الغذايئ املزدوج بفيتامني ألف وبالزنك 

عىل الحّد من انتشار املالريا؛ وتكوين جسم األطفال الصغار وأمهاتهم؛ 

ومقدار الحليب البرشي الذي يتناوله األطفال الذين يعتمدون عىل 

مت أيضاً إىل منسقي الربامج الوطنية معلومات  الرضاعة الطبيعية. وقُدِّ

أساسية عن الرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشهر الستة األوىل من 

الحياة. 

وأُنِشئت يف إطار هذه املشاريع قدرات بحثية مستدامة لتقييم التغذية 

باملغذيات الدقيقة، وتحديداً بغرض تحليل مستوى الزنك يف البالزما 

باستخدام قياس طيف االمتصاص الذري، وقياس فيتامني ألف باستخدام 

االسترشاب السائل العايل األداء. واستُخِدمت تقنيات النظائر املستقرة 

لتحديد تكوين الجسم لدى األمهات املرضعات وكمية ما يتناوله األطفال 

الذين يعتمدون عىل الرضاعة الطبيعية من حليب برشي. وباإلضافة إىل 

ذلك، يقدم املعهد حالياً تدريباً عىل هذه التقنيات وينخرط يف تعاون 

إقليمي ودويل مع العلامء ومعاهد البحوث املتخصصة يف هذه املجاالت 

من الدراسة."

بقلم جان-بوسكو أويدراوغو، معهد بحوث علوم الصحة، بوركينا   

فاسو

بناء القدرة عىل تقييم برامج مكمالت 
فيتامني ألف يف الكامريون

"يؤثر نقص فيتامني ألف، الذي تنترش معظم حاالت اإلصابة به يف 

أفريقيا وجنوب رشق آسيا، عىل 190 مليون طفل دون الخامسة 

من العمر يف جميع أنحاء العامل. ويف عام 2002، أنشأت الكامريون، 

وهي واحدة من البلدان التي تواجه هذا التحدي، برنامجاً للجرعات 

التكميلية من فيتامني ألف القوي املفعول أوصت به منظمة الصحة 

العاملية يف أعقاب دراسة استقصائية وطنية ملصل فيتامني ألف 

كشفت عن أن 39٪ من األطفال دون الخامسة من العمر يعانون 

نقص فيتامني ألف. ودعامً لحكومة الكامريون يف تعزيز خربتها الفنية 

وتقنياتها التقييمية لرصد فعالية برنامج مكمالت فيتامني ألف، زودت 

الوكالة الكامريون مبا يلزم من معدات وتدريب. وميكن لتقنية النظائر 

 تقييم مامرسات الرضاعة الطبيعية خالل األشهر الستة األوىل 
يف إطار مشاريع الوكالة للتغذية.

أم وطفلها يشاركان يف دراسة تقييم تكوين الجسم.
الصور من: ن. مختار، الوكالة الدولية للطاقة الذرية



مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 54 - 4- كانون األول / ديسمرب 2013 | 25

املستقرة أن تكشف بحساسية عن نقص احتياطيات فيتامني ألف 

البرشي أو كفايته أو تجاوزه الحدود املعقولة )ملزيد من التفاصيل 

يرجى االطاّلع عىل املقالة املتعلقة بالنظائر املستقرة: األسلوب املختار 

لتقييم تدخالت فيتامني ألف(. والكامريون هي أول بلد أفريقي ينشئ 

قدرات وطنية لتطبيق هذا األسلوب، وقد أمسكت بزمام القيادة يف 

التخطيط ملرشوع إقليمي جديد يف أفريقيا بشأن استخدام تقنيات 

النظائر املستقرة لرصد وتقييم حالة فيتامني ألف لدى األطفال 

املعرضني لإلصابة بالعدوى." 

بقلم غابرييل ميدووا، مركز بحوث األغذية والتغذية يف ياوندي   

بالكامريون.

دراسات النظائر يف كوبا تؤثر عىل 
التوصيات الوطنية الخاصة بالتغذية

"اكتسبت كوبا خالل السنوات القليلة األخرية معرفة متعمقة بالصلة 

بني التغذية والصحة باستخدام العلوم والتقنيات النووية. ويستخدم 

الباحثون الكوبيون، بدعم من مشاريع الوكالة، أساليب حساسة لتقييم 

برامج التغذية الوطنية. وتستند هذه األساليب إىل استخدام نظائر 

األكسجني والهيدروجني املستقرة لتقييم تكوين الجسم واالستهالك 

اليومي من الطاقة لدى األطفال والبالغني.

ويستخدم املعهد الكويب للتغذية والصحة الغذائية التابع لوزارة الصحة 

العامة تقنيات النظائر املستقرة يف مجال بحوث التغذية البرشية منذ 

عام 1999. وقد ساعدت أربعة مشاريع إقليمية يف أمريكا الالتينية 

وأربعة مشاريع بحثية منسقة عىل تحسني فهم الصلة بني صحة الناس 

من جميع األعامر وبني تكوين الجسم واالستهالك اإلجاميل 

اليومي للطاقة، والعالقة بني اإلصابة بفقر الدم وبكترييا 

هيليكوباكرت بيلوري وبني امتصاص الحديد من األطعمة. 

وساعدت املعدات واملواد وعمليات التدريب التي قدمتها 

الوكالة يف هذا املجال عىل تحسني برامج تغذية األطفال 

وكبار السن يف كوبا، وطرح توصيات جديدة يف مجال 

التغذية، وتحسني دراسة البدانة وعوامل الخطر التي 

تنطوي عليها األمراض غري املعدية وبرامج التدخالت 

الوطنية للوقاية من نقص املغذيات الدقيقة يف مرحلة 

الطفولة. 

وأنشأ املعهد الكويب للتغذية والصحة الغذائية، بدعم من 

الوكالة، مخترباً جديداً للنظائر املستقرة، ميكنه قياس الكربون 

13 والديوترييوم. ويسمح ذلك بقياس تكوين الجسم واإلصابة 

ببكترييا هيليكوباكرت بيلوري باستخدام أساليب غري اقتحامية. 

وقد تم تدريب ما مجموعه ستة باحثني عىل تقنيات النظائر 

املستقرة وأقيمت يف كوبا عرش حلقات عمل ودورات تدريبية حول 

استخدام النظائر يف بحوث التغذية البرشية. وسوف تُستخدم هذه 

التقنيات يف املشاريع الجديدة املزمعة للفرتة من عام 2014 حتى عام 

2016 لتقييم برامج الزراعة من أجل توفري الطعام الغني بالعنارص 

الغذائية لتالميذ املدارس وتقييم تأثري ضمور العضالت عىل نوعية حياة 

املسنني". 

بقلم مانيويل هرينانديز تريانا، معهد التغذية والصحة الغذائية يف   

هافانا بكوبا

لقاء مع املشاركني يف أول دراسة الحتياطيات فيتامني ألف لدى 
األطفال يف الكامريون.

الصورة من: غ. ميدووا، الكامريون

أطفال من كوبا يف طريقهم إىل املدرسة.
الصورة من: م. هرينانديز تريانا، كوبا.
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املركز املتعاون مع الوكالة يف مجال 
التغذية يف بنغالور بالهند

"يتعاون مركز بحوث سانت جون يف بنغالور بالهند مع الوكالة منذ 

أربع سنوات ألغراض استخدام التقنيات النووية يف التغذية، وبات 

يشكل نقطة التقاء للتدريب عىل تطبيق نُهج النظائر املستقرة عىل 

التغذية. ويحتوي املركز عىل مرافق متميزة إلجراء بحوث يف مجاالت 

التغذية والصحة البرشية، مبا يف ذلك مرفق لقياس الحرارة بغرض 

تحديد استهالك الطاقة، ومجموعة كاملة من املرافق الستخدام التقنيات 

املرجعية يف تقييم تكوين الجسم، مبا يف ذلك قياس امتصاص األشعة 

السينية املزدوجة الطاقة ملعرفة محتوى املعادن يف العظام ؛ وتخطيط 

م بإزاحة الهواء لقياس نسبة الدهون يف الجسم؛ وتخفيف النظائر  التحجُّ

املستقرة لقياس إجاميل املاء يف الجسم. 

ويقوم املركز املتعاون أيضاً بإنشاء وحدة لقياس بوتاسيوم الجسم 

بكامله بهدف تقييم كتلة خاليا الجسم يف الرضع والنساء الحوامل. 

ويحتوي املركز عىل أحدث مرافق القياس الطيفي املطلوبة لقياس إثراء 

النظائر املستقرة، مبا فيها مرافق قياس الطيف الكتيل النسبي النظريي، 

وقياس الطيف الكتيل - الفصل اللوين الغازي، وقياس الطيف الكتيل - 

الفصل اللوين السائل، وقياس الطيف الكتيل بالتأين الحراري.

وميثل نقل التكنولوجيا إحدى النتائج الناجحة التي أسفرت عنها 

مشاريع التعاون التقني واملشاريع البحثية املنسقة. وتحدد الوكالة 

أحدث التكنولوجيات التي ميكن استخدامها يف املناطق التي تفتقر 

إىل املوارد والخرباء الدوليني من أجل تيسري نقل التكنولوجيا. ويدعم 

املركز املتعاون يف مجال التغذية برنامج الوكالة للتعاون التقني من 

خالل توفري الخرباء واستضافة املنح الدراسية والزيارات العلمية لتوفري 

التدريب عىل تقييم تكوين الجسم، وأيض الطاقة، ومامرسات الرضاعة 

الطبيعية وامتصاص الحديد. 

وينتمي املتدربون إىل عدد من البلدان، مبا فيها أفغانستان وبنغالديش 

وبوتسوانا وكمبوديا وغانا ومدغشقر وماليزيا وموريشيوس وميامنار 

ونيبال وجنوب أفريقيا والسنغال ورسي النكا والجمهورية العربية 

السورية وتنزانيا وتايلند وأوغندا. ويشارك املركز املتعاون أيضاً يف 

الربامج البحثية املنسقة التي تنفذها الوكالة، ويدعم هذه الربامج التي 

تشكل منطلقاً للباحثني الشبان من البلدان النامية لدراسة التغذية 

وتعزيز مهاراتهم وفهمهم يف مجال استخدام العلوم النووية وتطبيقاتها 

لتحسني التغذية يف سياق تعاوين ومواضيعي. 

وتفرز مشاريع التعاون التقني والربامج البحثية املنسقة بيانات التخاذ 

القرارات الخاصة بالسياسات الوطنية. ويف حني أن الدراسات محدودة 

بالرضورة، فإنها توفر بيانات مفيدة إلثبات صحة األدلة التي تستند 

إليها قرارات وتوصيات السياسات الوطنية واإلقليمية. 

وتساعد الربامج البحثية املنسقة عىل مواءمة األساليب. ومن ذلك عىل 

سبيل املثال أنه تسنى، عن طريق استحداث أسلوب موحد لقياس 

تكوين الجسم عند الرّضع واألطفال الصغار، إجراء تقييم منهجي 

للتغيريات يف تكوين الجسم لدى األطفال الذين يعانون سوء التغذية 

عقب برامج إعادة التغذية يف مواقع مختلفة بعدة بلدان. كام أفىض 

تنسيق بروتوكوالت تكوين الجسم واستهالك الطاقة إىل تكامل التقارير 

معهد سانت جون للبحوث يف بنغالور بالهند
)الصورة من: معهد سانت جون للبحوث يف الهند(
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يف مختلف البلدان التي حددت دهون الجسم ومستويات النشاط 

البدين. ويجري حالياً أيضاً وضع بروتوكوالت منسقة لقياس أداء 

الرضاعة و منو الرّضع وتغذية األم. وسوف تساعد جهود التنسيق هذه 

عىل تحديد االحتياجات التغذوية لألمهات واألطفال، وكذلك فوائد 

الرضاعة الطبيعية الخالصة. ومتثل أدلة املنهجيات العديدة املتعلقة 

بتقنيات النظائر املستقرة يف مجال التغذية التي نرشتها الوكالة 

ووزعتها مجاناً مورداً مهامً لبناء القدرات، ويُس املركز املتعاون أنه 

ساهم يف تحقيق تلك اإلنجازات." 

وميكن تنزيل هذه األدلة من الصفحات املتعلقة بالتغذية عىل موقع 

 مجّمع الصحة البرشية التابع للوكالة:
nucleus.iaea.org/HHW/Nutrition/index.html

بقلم أنورا كورباد، معهد سانت جون للبحوث يف بنغالور بالهند  

تعزيز التغذية السليمة من خالل تقنيات 
النظائر يف املغرب

يشهد املغرب تحوالً تغذوياً تحل فيه املشاكل املتصلة بزيادة الوزن 

والبدانة محل املشاكل املرتبطة بنقص التغذية، إىل جانب نقص 

املغذيات الدقيقة الذي يحدث عندما يُستهلك غذاء مرتفع يف سعراته 

الحرارية وال يحتوي عىل ما يكفي من الفواكه والخرضوات.

وال تزال معدالت الرضاعة الطبيعية الخالصة، التي تشكل حجر الزاوية 

للتغذية املبكرة السليمة، آخذًة يف الرتاجع، مسجلًة هبوطاً من 32٪ يف 

عام 2004 إىل 15٪ يف عام 2006.

ويوجد من بني األطفال دون سن الخامسة 15٪ مصابون بالتقزُّم، وأكرث 

من 30 ٪ يعانون نقص املغذيات الدقيقة، مبا يف ذلك نقص الحديد 

وفيتامني ألف وحمض الفوليك واليود. ويعاين ثلث النساء الحوامل 

والنساء يف سن اإلنجاب فقر الدم، مقابل 18٪ فقط بني الرجال، وتبلغ 

نسبة نقص حمض الفوليك لدى النساء يف سن اإلنجاب 25 ٪. وتنترش 

بني أكرث من 40٪ من البالغني البدانة وزيادة الوزن، بسبب التغريات يف 

منط الحياة والنظام الغذايئ ومستويات النشاط البدين.

وللتغلب عىل هذه التحديات، وضعت الحكومة، بالتعاون مع الرشكاء 

املحليني والدوليني، االسرتاتيجية الوطنية للتغذية للفرتة 2019-2011، 

من أجل تعزيز أمناط الحياة الصحية، وتدعيم القدرات املهنية، 

والتنسيق بني الرشكاء، وتطوير العمل البحثي يف مجال التغذية.

ويستخدم املغرب التقنيات النووية لدراسة دور دهون الجسم كمؤرش 

للمخاطر الصحية لدى األطفال واملراهقني املصابني بالبدانة؛ ولتحديد 

العالقة بني دهون الجسم لدى األم ووزن الطفل عند الوالدة ؛ ولتقييم 

التدخالت التي تهدف إىل النهوض بالجرعات التكميلية التي تتناولها 

األمهات املرضعات من فيتامني ألف وتعزيزها بالزيت؛ وتقييم حالة 

تغذية كبار السن.

وتُستخَدم تقنية املاء املزدوج الرتقيم يف تقييم االستهالك اإلجاميل 

للطاقة بني األطفال واملراهقني، وتقدير النشاط البدين، حتى ميكن 

تقييم التدخالت التي تهدف إىل تعزيز أمناط الحياة الصحية."

بقلم الربوفيسور حسن أغويناو والدكتورة إميان املنشاوي من   

وحدة أبحاث التغذية واألغذية املشرتكة بني جامعة ابن طفيل واملركز 

الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية يف املغرب.

تحسني التغذية يف تايلند

"متكنت تايلند، بفضل الدعم املقّدم من الوكالة من خالل أنشطتها 

الوطنية واإلقليمية يف مجال التعاون التقني، وكذلك مختلف الربامج 

البحثية املنسقة، من التوصل إىل أدلة مفيدة يف وضع سياسات وبرامج 

التغذية. وساعدت الوكالة تايلند عىل إرساء قدرات يف مجال استخدام 

تقنيات النظائر املستقرة لتحسني التغذية باملغذيات الدقيقة عن 

طريق تقييم اسرتاتيجيات تعزيز التوفر الحيوي وفعالية األطعمة 

املعززة باملغذيات الدقيقة، ويف إنشاء أجهزة ومرافق موثوقة لتقييم 

تكوين الجسم واستهالك الطاقة ومامرسات الرضاعة الطبيعية، بهدف 

الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها. وهذه القدرات املتزايدة 

مفيدة يف تقييم تأثري وفعالية تدخالت التغذية، وبخاصة بني الفئات 

السكانية الضعيفة مثل األطفال والنساء. وهذا الدعم املقدم من 

الوكالة عزز أيضاً التعاون مع العلامء املعروفني دولياً واملختربات 

املرجعية لضامن جودة البحوث املتعلقة باستخدام تقنيات النظائر 

أطفال يتناولون جرعة من املاء املرثى بالديوترييوم 
الصورة: ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة
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املستقرة يف تقييم برامج التغذية. وميكن توسيع ما يتم تطويره من 

قدرات يف تايلند لتشمل بلدان الجوار، من خالل التدريب وزيارات 

الخرباء واملساعدة التقنية املناسبة التي تهدف إىل التخفيف من سوء 

التغذية يف جنوب رشق آسيا". 

بقلم باتاين وينيكاغون، جامعة ماهيدول يف بانكوك بتايلند  

تأثري الدراسات التي تدعمها الوكالة عىل 
سياسة املكمالت الغذائية يف السنغال

"يف السنغال، ساعدت الوكالة عىل بناء القدرات التقنية الستخدام 

التقنيات النووية يف تقييم برامج التغذية الوطنية املوجهة إىل الفئات 

الضعيفة من السكان مثل النساء واألطفال. ومن ذلك عىل سبيل املثال 

أنه جرى تقييم الفائدة التي حققها أحد برامج املكمالت الغذائية 

للنساء الحوامل واملرضعات من خالل مرشوع وطني للتعاون التقني. 

وأتاح ذلك معلومات أساسية ملقرري السياسات الحكومية بشأن 

نوعية الغذاء املطلوبة للوصول بنواتج الحمل ومنو الرّضع واألطفال إىل 

مستوياتها املثىل، وروعيت النتائج يف السياسة الوطنية بشأن مكمالت 

املغذيات الدقيقة. 

وساهمت الوكالة أيضاً، باإلضافة إىل توفري التدريب، يف االرتقاء بالبنية 

األساسية لوحدة التغذية بجامعة الشيخ أنتا ديوب يف داكار، ويشمل 

ذلك دعم مرفق قياس الطيف الكتيل لنسبة النظائر الذي سيوفر 

خدمات التدريب والتحليل للمنطقة. 

وتشكل وحدة التغذية حالياً جزءاً ال يتجزأ من اللجنة الوطنية 

للتغذية، وتقدم املشورة والخدمات والدراية الفنية من أجل تحسني 

التغذية يف السنغال".

بقلم ساليامتا وادي، جامعة الشيخ أنتا ديوب يف داكار بالسنغال   

مرافق قياس املغذيات الدقيقة يف الدم بجامعة الشيخ أنتا ديوب يف 
داكار بالسنغال.

الصورة من: ن. مختار، الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أطفال من تايلند يستمتعون بتناول وجبة غداء محتوية عىل األرز 
املعزز بفيتامني ألف والحديد والزنك. دراسة أجرتها الوكالة باستخدام 
النظائر املستقرة أثبتت زيادة مخزون فيتامني ألف لدى األطفال الذي 

يتناولون األرز املعزز. 
الصورة من: ت. بونغشاروين، بانكوك، تايلند


