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ملخَّص
تعترب م�رسات التغذية املال�ة املتبعة يف األشهر والسن� األوىل   -١

من الحياة عامال مه� من أجل تحقيق املستوى األمثل للنمو 
والتطور والصحة.

©ة حاجة إىل زيادة مستوى الوعي بالدور املهم الذي تؤديه   -٢
الرضاعة الطبيعية يف منع سوء التغذية.

تدعم الوكالة الدول األعضاء يف استخدام تقنيات النظائر   -٣
املستقرة لتقييم األنشطة الرامية إىل تحس� م�رسات تغذية 

الرُّضع وصغار األطفال.

مقدمة
إنَّ االعت�د عىل الرضاعة الطبيعية الخالصة يعني أن الرضيع يتناول 
حليب األم فقط؛ وال تقّدم له أي أطعمة سائلة أو صلبة أخرى، وال 
حتى املاء، باستثناء الحاالت التي يحتاج فيها الطفل ألغراض صحية 
إىل محاليل اإلماهة الفموية، والقطرات واألرشبة التي تحتوي عىل 

الفيتامينات أو املعادن أو األدوية.

وتويص منظمة الصحة العاملية بأن يَعتِمد الرُّضع عىل الرضاعة 
الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة األوىل من الحياة وذلك من أجل 

ة)
ري

لذ
ة ا

طاق
 لل

ية
ول

لد
ة ا

كال
لو

يف/ا
بو

ج. 
)

الفوائد املعروفة التي تعود بها الرضاعة الطبيعية عىل الرضع واألمهات

تحقيق املستوى األمثل للنمو والتطور والصحة. وبعد ذلك، ومن 
أجل تلبية احتياجاتهم التغذوية املتطورة، ينبغي أن تُقّدم للرضع 

أغذية تكميلية ومناسبة من الناحية التغذوية ومأمونة، مع استمرار 
 ١.Íاعت�دهم عىل الرضاعة الطبيعية لفرتة تصل إىل سنت� أو أك

وفوائد اعت�د الرضع عىل الرضاعة الطبيعية هي اآلن من الحقائق 
الراسخة (انظر الرسم البيا� أدناه). وتشÐ التقديرات إىل أنَّ 

م�رسة الرضاعة الطبيعية عىل الصعيد العاملي Ôكنها أن تُجنَِّب كل 
سنة ٠٠٠ ٨٢٣ حالة من حاالت وفيات الرضع. ٢ 

وتُعزِّز التغذية الجيدة، ال سي� عىل مدى األيام الـ١٠٠٠ األوىل التي 
تيل الحمل وحتى سن الثانية، Ùو الدماغ والجسم بشكل صحي.٣ 
وخالل مرحلتي الرضاعة والطفولة املبكرة، من شأن عوامل مثل 

اتباع م�رسات تغذية غÐ مال�ة، وتناول قدر ضئيل من املغذيات، 
واإلصابات املتكررة بالعدوى أن تؤّدي إىل التقزّم، وهو مرض يعا� 

منه نحو ١٥٩ مليون طفل دون الخامسة من العمر يف البلدان 
املنخفضة واملتوسطة الدخل.٤ و©ّة أدلّة تربط ب� نقص التغذية 

يف مراحل العمر املبكرة وتزايد خطر اإلصابة باألمراض املزمنة 
غÐ املعدية يف مرحلة الرشد، áا يف ذلك أمراض القلب واألوعية 

الدموية، والسكري، والرسطان٥.

وتعود الرضاعة الطبيعية بالفائدة عىل األم أيضا٢. فقد أثبتت 
ُن املباعدة ب�  األدلة والبحوث العلمية أن الرضاعة الطبيعية تحسِّ

الصحة البرشية
استخدام التقنيات النووية لتقييم م�رسات الرضاعة 

الطبيعية من أجل تحس� التغذية والصحة

الفوائد بالنسبة إىل الرضيع الفوائد بالنسبة إىل األم

تقلّص 
الوفيات

تقي من 
رسطان 

الثدي

تقي من 
اإلصابات 
بالعدوى

قد تقي 
من رسطان 

املبيض

تزيد من الذكاء ُن املباعدة  تُحسِّ
ب� الوالدات

قد تقلّص من 
مخاطر زيادة الوزن/
اإلصابة بداء السكري

قد تقي من داء 
السكري من 
النمط الثا�
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الوالدات والوقاية من مرض رسطان الثدي. وباإلضافة إىل ذلك، 
فإنها قد تقي من رسطان املبيض وقد تقلّص من خطر اإلصابة بداء 

السكري من النمط الثا� (انظر الرسم البيا� أدناه).

الهدف العاملي بشأن الرضاعة 
الطبيعية الخالصة وتتبُّع التقدم 

املحرز يف هذا الشأن
وفقا لدراسة أجريت يف عام ٢٠١٣، ال تزال املعدالت العاملية 

للرضاعة الطبيعية الخالصة منخفضة مع زيادة هامشية يف 
املعدالت يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من ٢٥٪ يف عام 

١٩٩٣ إىل ٣٦٪ يف عام ٢٠١٣. وقد انخفضت معدالت االستمرار 
يف الرضاعة الطبيعية انخفاضاً طفيفاً من ٧٦٪ إىل ٧٣٫٣٪ يف الفرتة 

نفسها ٢. 

واعرتافا من جمعية الصحة العاملية áا للرضاعة الطبيعية الخالصة 
من أهمية، فقد حّددت يف عام ٢٠١٢ الهدف الدويل املتمثّل يف 

زيادة معّدل الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة األوىل من 
حياة الرضيع لï تصل عىل األقل إىل ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥. وÔكن 
للرضاعة الطبيعية أن تساهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

مثل القضاء التام عىل الجوع والصحة الجيدة والرفاه.

ذ العديد من الحكومات برامج تهدف إىل الرتويج للرضاعة  ويُنفِّ
الطبيعية الخالصة. بيد أن ©ة قدر محدود من املعلومات بشأن 
كميات الحليب البرشي املستهلكة، ومستوى استخدام الرضاعة 

أخذ عينات من لعاب الرضع لتحليلها الحقا باستخدام تقنية جرعة أكسيد الديوت�يوم املقدمة إىل 

األم (الصورة من: إ. أغيالر) 

ٌ̄ تقنٌي يحلِّل عينات الديوت�يوم يف مخترب يف كينيا مجّهز ¨طياف باألشعة تحت الحمراء  أخصا

يستخدم تحويل فورييه (الصورة من: س. موانغي و س. أويي)

الطبيعية الخالصة، وإىل أي مدى يؤثر إدخال أغذية أخرى ضمن 
حميات الرضع يف عامل االستمرار يف الرضاعة الطبيعية بالنسبة 
إىل الرضع من سنِّ ستة أشهر ف� فوق. وتعترب الجهود الرامية 

إىل تحس� جمع البيانات الوطنية من أجل توفÐ بيانات موثوقة 
ومفيدة بشأن أÙاط الرضاعة الطبيعية واحدة من األولويات 

الصحية العاملية.

كيف ³كن لتقنيات النظائر 
املستقرة أن تساعد يف هذا الشأن
تساعد تقنيات النظائر عىل تحديد ما إذا كان الرضيع يعتمد بشكل 
خالص عىل الرضاعة الطبيعية أم ال، وكذلك مقدار الحليب البرشي 

الذي يستهلكه الرضيع. وÔكن لهذه التقنيات، إىل جانب الرصد 
املنتظم ألÙاط الرضاعة الطبيعية، أن توفّر تعقيبات حاسمة بالنسبة 

إىل منّفذي الربامج، وأن تسمح بتوسيع نطاق التدخالت. و©ة أيضا 
 ïحاجة إىل إجراء تقيي�ت دورية تشمل جميع فئات السكان ل

يتسنى رصد االتجاهات العاملية للرضاعة الطبيعية.

وحاليا، يستند جزء كبÐ من البيانات املتوافرة بشأن م�رسات 
مها األمهات عن أنفسهنَّ  الرضاعة الطبيعية إىل املعلومات التي تقدِّ

بشأن أنواع األغذية والسوائل التي يتناولها أطفالهن. ومن أجل 
قياس كمية الحليب البرشي املستهلكة، تتطلب الطريقة التقليدية 
وزن الرضيع قبل كل وجبة يتناولها وبعدها، وهو ما قد يكون أمرا 
شاقا. وهذا هو املجال الذي Ôكن فيه لتقنيات النظائر املستقرة أن 

تؤدي دورا يكتيس أهمية خاصة. 
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و©ة تقنية من التقنيات النووية التي ال تُستخدم فيها مواد مشّعة، 
وتعرف بتقنية جرعة أكسيد الديوتÐيوم املقدمة إىل األم ٧،٦،

 وهي تقنية تُتيح سبيال للحصول عىل معلومات موضوعية بشأن 
م�رسات الرضاعة الطبيعية، ال سي� بشأن مستوى الرضاعة 

الطبيعية الخالصة. وهذه التقنية تقيّم م�رسات الرضاعة الطبيعية 
عن طريق تتبّع تدفّق الديوتÐيوم، وهو أحد النظائر (غÐ املشّعة) 

املستقرة للهيدروج� التي تنتقل طبيعيا بكميات صغÐة من األم 
إىل رضيعها.

وقد استخدمت دول أعضاء يف الوكالة مثل جنوب أفريقيا، ورسي 
النكا، وغواتي�ال، والكامÐون، وكينيا، واملغرب التقنية املوضوعية 

املذكورة الخاصة بجرعة أكسيد الديوتÐيوم املقدمة إىل األم لتقييم 
الرضاعة الطبيعية الخالصة مقارنة باملعلومات التي تقِدمها األمهات 

عن أنفسهنَّ بشأن أنواع األغذية والسوائل التي تناولها أطفالهن 
منذ والدتهم أو خالل الـ٢٤ ساعة التي تسبق االستقصاء. وتكشف 

االستنباطات املستخلصة من الدراسة أن البيانات املستندة إىل 
مها األمهات عن أنفسهنَّ غالبا ما تكون متحيزة،  املعلومات التي تقدِّ
وøيل إىل املبالغة يف تقدير معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة بنحو 
٤٠٪ عندما يكون عمر الرضع من ثالثة إىل ستة أشهر (انظر الرسم 

البيا� أعاله).

أكسيد 

الديوت�يوم

تقنية جرعة أكسيد الديوت�يوم املقدمة إىل األم
تستهلك األم أكسيد الديوتÐيوم. وÔتزج الديوتÐيوم باملاء 

الذي يحتويه جسمها، áا يف ذلك الحليب الذي يتناوله طفلها 
الرضيع. ويتم إثراء لعاب كلٍّ من األم والطفل بالديوتÐيوم. 

وÔكن قياسه باستخدام معدات حساسة.

معدالت الرضاعة الطبيعية الخالصة
مقارنة ب� معدالت الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر 

الستة األوىل من حياة الرضيع استنادا إىل ما تستذكره 
األمهات وإىل تقنية جرعة أكسيد الديوتÐيوم املقدمة إىل األم

كيف تعمل تقنية جرعة أكسيد 
الديوت�يوم املقدمة إىل األم

تتناول أم مرضعة جرعة صغÐة جدا من أكسيد الديوتÐيوم، وهو 
ماء مÍى بالديوتÐيوم (بنسبة ٩٩٫٨٪ من النظÐ األثقل وزناً لذرات 

الهيدروج� الذي يعرف باسم الديوتÐيوم). ويتوزع الديوتÐيوم 
يف جميع أجزاء جسمها خالل ساعات قليلة ويُدَمج يف حليبها. 

وال يدخل الديوتÐيوم جسم الرضيع إال عن طريق الحليب الذي 
يستهلكه أثناء الرضاعة الطبيعية. وتُجَمع عينات من لعاب األم 
والطفل عىل مدى ١٤ يوماً. ويتم تحليل كمية الديوتÐيوم التي 

تظهر يف اللعاب لتحديد كمية ما يظهر يف لعاب الرضيع من 
الديوتÐيوم الذي تتناوله األم. وبناء عىل هذه املعلومات، Ôكن 

تحديد كمية الحليب البرشي التي استهلكها الرضيع وما إذا كان 
الرضيع قد استهلك مياه من مصادر أخرى. ك� توفّر تقنية جرعة 
أكسيد الديوتÐيوم املقدمة إىل األم معلومات بشأن تكوين جسم 

األم.  
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الديوتÐيوم املقدمة 
إىل األم
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م من الوكالة الدعم املُقدَّ
لقد ازداد الدعم الذي تقدمة الوكالة للدول األعضاء باطّراد، وتدعم 

الوكالة حاليا أكÍ من ٣٠ دولة عضوا يف آسيا واملحيط الهادئ، 
وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الالتينية والكاريبي يف مجال استخدام 

تقنيات النظائر املستقرة لتقييم مدى نجاح الرتويج للرضاعة 
الطبيعية الخالصة بالنسبة إىل األشهر الستة األوىل من حياة الرضيع. 

ومن خالل هذه املشاريع، تساعد الوكالة دولها األعضاء عىل 
اكتساب كفاءات يف مجال التطبيق املأمون لتقنية جرعة أكسيد 

الديوتÐيوم املقدمة إىل األم، وهي تقنية توفّر بيانات دقيقة 
وموضوعية بشأن م�رسات الرضاعة الطبيعية. ويستفيد صّناُع 
القرارات وغÐهم من الجهات املعنية املهتمة من االستنباطات 

املنبثقة عن هذه املشاريع بشأن تحديد فعالية حمالت الرتويج 
للرضاعة الطبيعية دع� للتوصية الصادرة عن منظمة الصحة 

العاملية �áرسة الرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشهر الستة 
األوىل من حياة الرضيع وتحقيق الهدف العاملي للتغذية املتمثل يف 
زيادة معّدل الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة األوىل من 

حياة الرضيع لï تصل عىل األقل إىل ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املساهمة يف إيجاد حلول للتغذية، العدد ٥٥ – ١ (٢٠١٤) من مجلة الوكالة  -٧
 http://www.iaea.org/bulletin

وتعترب زيادة الوعي بتقنية جرعة أكسيد الديوتÐيوم املقدمة إىل 
األم، وإدراك أهميتها، وإرساء القدرات التقنية املال�ة الستخدامها، 

قضايا رئيسية يتعّ� معالجتها للتمك� من تطبيقها عىل نطاق أوسع 
عند رصد مدى تأثÐ تدخالت الرتويج للرضاعة الطبيعية.

توصيات مقّدمة ل¹ يُنظَر فيها
ع الدول األعضاء عىل تقييم احتياجاتها الوطنية من  تُشجَّ  -١

التدريب يف مجال استخدام تقنية جرعة أكسيد الديوتÐيوم 
املقدمة إىل األم لتقييم أÙاط الرضاعة الطبيعية.

ع الدول األعضاء عىل تنمية قدراتها يف مجال استخدام  تُشجَّ  -٢
تقنية جرعة أكسيد الديوتÐيوم املقدمة إىل األم وإدراجها 

ضمن دراساتها االستقصائية الدÔغرافية والصحية.

ع الدول األعضاء عىل استخدام تقنية جرعة أكسيد  تُشجَّ  -٣
الديوتÐيوم املقدمة إىل األم لدعم الرصد الوطني للتقدم 

املحرز يف سبيل تحقيق الهدف العاملي للتغذية بشأن الرضاعة 
الطبيعية الخالصة.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت

التصميم والتخطيط: ريتو ك�

للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن الوكالة وعملها، زوروا موقعنا الشبwww.iaea.org ï أو تابعونا عىل 

www.iaea.org/bulletin أو اطلعوا عىل منشور الوكالة الرئييس، مجلة الوكالة، عرب الرابط التايل
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