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ن التغذية، أكدت منظمة الصحة  ي بيئة من الزخم العالمي النشط الرامي إىل تحس�ي
�ن

ي مجال التغذية 
العالمية دورها القيادي من خالل إعداد وثيقة مطامحها وأعمالها �ف

ي 
طار الزم�ن اتيجية، المتوائمة مع الإ ة 2016-2025. وتستند هذه الوثيقة الس�ت للف�ت

امات  ن ي الل�ت
لِعْقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، إىل أرضية صلبة تتمثل �ن

ي احتياجات البيئات العالمية والداخلية المفَعمة بالحركة،  ي قطعتها المنظمة، وتل�ب
ال�ت

ي النهوض بالتغذية.
د دور المنظمة وقيمتها المتفرِّدة �ن وتُحدِّ

عالم خاٍل من جميع أشكال سوء التغذية يستطيع الناس أن يحيوا 
ي صحة ورفاه

فيه �ف

الرؤية

20162025



الرسالة

ثالث وظائف أساسية وست أولويات

القيادة

التوجيهات

الرصد

ي مجال التغذية والُنظم الغذائية 
جراءات الفّعالة �ف كاء لضمان اطاْلعهم جميعاً عىل الإ العمل مع الدول الأعضاء وال�ش

: الصحية والمستدامة. ويستلزم تنفيذ ذلك قيام منظمة الصحة العالمية بما يىلي

ن التغذية ومواءمتها والدعوة إليها؛ ي تحديد الإجراءات ذات الأولوية لتحس�ي
•   الستفادة من قدرتها عىل الحشد للمساعدة �ن

•   إعداد إرشادات مستندة إىل بينات بناًء عىل أُطر علمية وأخالقية قوية؛
•   دعم اعتماد التوجيهات وتنفيذ الإجراءات الفعالة؛

نامج والحصائل المتصلة بالتغذية وتقييمهم. •   رصد تنفيذ السياسة وال�ب

طار العام لتفاصيل خطة التغذية العالمية ■   تحديد الإ

ي القطاعات غ�ي الصحية ذات الصلة من أجل 
ات �ن ي إحداث تغي�ي

■   المساعدة �ن
ن التغذية وتوحيدها تحس�ي

ي جميع 
ي مجال التغذية �ن

ي تنفيذ سياسات وبرامج فّعالة �ن
■   المساعدة �ن

ي حالت الطوارئ والأزمات
ذ منها �ن ي ذلك ما يُنفَّ

البيئات، بما �ن

■   تحديد الُنظم الغذائية الصحية المستدامة وتوجيه عملية تحديد 
ي مجال التغذية واستخدامها

الإجراءات الفعالة �ن

ي الُنظم الصحية
ن توافر الإجراءات المتصلة بالتغذية �ن ■   تحس�ي

■   دعم عملية وضع غايات وأنظمة رصد للتغذية



ي الحد من سوء 
ي تضطلع بها �ن

ي تتمتع بها المنظمة والأنشطة الأساسية ال�ت
تحدد سلسلة النتائج كيفية إسهام نقاط القوة الفريدة ال�ت

التغذية والوقاية من الأمراض غ�ي السارية وعالجها.

لبد من معالجة جميع أشكال سوء التغذية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشكل الغايات العالمية الست المتعلقة 
ي مجال التغذية.

بالتغذية والغايات الخاصة بالأمراض غ�ي السارية ذات الصلة بالُنظم الغذائية التحديات الرئيسية �ن

تتأثر جميع البلدان بشكل أو أك�ث من أشكال سوء التغذية.

ي التغذية الجيدة عوائد اقتصادية محتملة ذات أهمية.
لسوء التغذية آثار سلبية عىل القتصاد، ولالستثمار �ن

نسان. ي صحي حق من حقوق الإ
ي كل مرحلة من مراحل الحياة، والحصول عىل نظام غذا�أ

يلزم معالجة قضية التغذية �ن

ي المراحل المبكرة من الحياة أمر بالغ الأهمية لصحة الأطفال ونموهم ولقدرة الكبار عىل أداء وظائفهم.
التغذية الجيدة �ن

ي إىل نظم غذائية صحية، وضعف النظم 
ي ل تُف�ن

الأسباب الأساسية الكامنة وراء سوء التغذية هي الأنظمة الغذائية ال�ت
الصحية، والتحديات البيئية.

ي ذلك سالمة الغذاء والماء 
ي وقت واحد، بما �ن

كاء متعددين �ن ي قطاعات متعددة ومع �ث
ن التغذية العمل �ن يتطلب تحس�ي

ي مجال التغذية.
ي بشأن إطار العمل �ن

، عىل النحو الذي أوضحه المؤتمر الدوىلي الثا�ن ي
والإصحاح والنشاط البد�ن

ورة لضمان تحقيق أفضل مستوى من الصحة للناس وللكوكب. توف�ي نُظم صحية للجميع أمر بالغ ال�ن

ذ الإجراءات عىل َعَجل وعىل نطاق  ي وضع برامج ورسم سياسات فعالة، وينبغي أن تُنفَّ
نات قوية يمكن أن يُستفاد منها �ن ثمة بيِّ

واسع، وهو ما يدعم ِعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية.

ورية لضمان تنفيذ  ي المجتمع، ولكن قيادة الحكومة �ن
ن التغذية مسؤولية تقع عىل عاتق جميع الجهات الفاعلة �ن تحس�ي

جميع الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة.
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 الرسائل الرئيسية العشر الواردة في خطة

املنظمة التفصيلية في مجال التغذية

 مطامح منظمة الصحة العاملية وأعمالها في مجال التغذية للفترة

20162025 -2226-22 تستهدف حتقيق سلسلة من النتائج الواضحة

القيادة تقديم التوجيهات التنفيذ

كاء آخرون  �ث

وجهات فاعلة أخرى
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تتحقق الوقاية من 
الأمراض

تُعالج الأمراض

أي أولويات 
وأهداف 
امات؟ ف وال�ت ي 

ما التغذية ال�ت
تعود بأك�ب نفع 

عىل الصحة؟
ما يصلح 
ي الحياة 

�ف
الفعلية؟ ما يصلح 

ي الحياة 
�ف

الفعلية؟

تضمن الدول الأعضاء 
كاء اطالعهم  وال�ش

جراءات  جميعاً عىل الإ
ي مجال التغذية 

الفعالة �ف
والُنظم الغذائية الصحية 

والمستدامة هل نجح؟
تستفيد المنظمة من قدرتها 
ي 

عىل الحشد للمساعدة �ن
امات المتصلة  ن تحديد الل�ت

بالتغذية ومتابعتها 
وتحقيقها

تُعد المنظمة 
توجيهات مستندة 

إىل البّينات بناًء عىل 
أُطر علمية وأخالقية 

قوية

تدعم منظمة 
الصحة العالمية 

ترجمة التوجيهات 
وتنفيذها

ترصد المنظمة تنفيذ 
نامج  السياسة وال�ب

والحصائل المتصلة 
بالتغذية وتقّيمها

التدب�ي العالجي 
لسوء التغذية 

والأمراض السارية 
وغ�ي السارية

الرصد
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ة 2016-2025 إىل  أدى اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإعالن عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية للف�ت
ي تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية 

ًة �ن ن التغذية. وتساهم التغذية مساهمًة مبا�ث تنشيط الزخم العالمي الرامي إىل تحس�ي
ي ضمان نجاح 

ن من تحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة،2 ولها أهمية بالغة �ن ي التمك�ي
المستدامة،1 وهي عامل حاسم �ن

أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

ن الخطط  د. ولبد من تحقيق المواءمة ب�ي ي مشهد التغذية العالمي المعقَّ
هناك توقعات واضحة تفيد بأن منظمة الصحة العالمية ستؤدي دوراً قياديّاً �ن

ي العمل، ولضمان توافر آليات لحماية الصحة العمومية عىل جميع المستويات. وتدعو الجمعية العامة 
نب التداخل والتنافر والزدواجية �ن من أجل تجُّ

ي تنفيذ ِعقد التغذية.
لالأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة لتوىلي زمام القيادة �ن

تدعو عملية إصالح منظمة الصحة العالمية إىل اتباع نُهوج جديدة ومتماسكة وفّعالة من حيث التكلفة لالرتقاء إىل مستوى توقعات 
ة 2025-2016  ي مجال التغذية للف�ت

ايدة. وتتناول مطامح منظمة الصحة العالمية وأعمالها �ن ن الدول الأعضاء والمجتمع العالمي الم�ت
ي مجالت 

ي �ن
امج، وكذلك مساِهم ضم�ن ي مجال التغذية )فهي مجال محدد من مجالت ال�ب

الطبيعة المزدوجة لعمل المنظمة �ن
ي 

ة �ن . وتُقّر بأن الحصول عىل نتائج سيتطّلب استثمارات كب�ي اتيجي والتشغيىلي برامج أخرى( من أجل تفادي خطر الضعف الس�ت
ن مستويات مقر منظمة الصحة العالمية  ع الأدوار توزيعاً واضحاً ب�ي ي البلدان، ومن ثم، تُوزَّ

ن قدرات التغذية وبخاصة �ن تحس�ي
ن الكفاءة والتساق. ح آليات لتحس�ي قليم والأقطار، وتق�ت الرئيسي والإ

نة وتعزيز الزراعة المستدامة. ي والتغذية المحسَّ
1  الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء عىل الجوع وتوف�ي الأمن الغذا�أ

ي جميع الأعمار.
2  الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية �ن

حقوق الن�ث لمنظمة الصحة العالمية، 2017. 
خيص بعض الحقوق محفوظة. هذا العمل متوافر بموجب ال�ت

: للحصول عىل مزيد من المعلومات يُرجى التصال بما يىلي
nutrition@who.int : ي

و�ن لك�ت يد الإ  www.who.int/nutrition Iال�ب
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