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في أيار/مايو 2010، اعتمدت جمعية الصحة العالمية مجموعة من توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق أغذية الأطفال من خلال
القرار ج.ص.ع. 63 . 14. وتعترف التوصيات بوضوح بالعلاقة بين تسويق الأغذية والسمنة في مرحلة الطفولة، وتدعو الدول الأعضاء إلى

تقييد تسويق المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية للأطفال، والتي هي عالية في الدهون المشبعة والأحماض الدهنية المفروقة،
والسكريات الحرة أو الملح (HFSS) . وفي شهر أيار/مايو 2012، نشرت منظمة الصحة العالمية أيضًا تقريرا عن تنفيذ إطار العمل. ويهدف

هذا التقرير إلى تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء في تنفيذ التوصيات ورصد وتقييم التنفيذ. وقد تم تصميم التقرير، على وجه
الخصوص، لجذب انتباه الدول الأعضاء إلى القضايا الرئيسية التي تنشأ في مراحل مختلفة من دورة السياسة. وكل من التوصيات

.متوفران على الإنترنتوتقرير تنفيذ الإطار 

  

إن الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، والذي اعتمدته
الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2011، يحث الدول الأعضاء على تعزيز تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية (الفقرة 43). وتم تكرار
هذه الدعوات في خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للأعوام 2013 - 2020،

والتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية بالإجماع في أيار/مايو 2013.

  

بعد ذلك، عقدت المنظمة مشاورة للخبراء لاستعراض المفاهيم اللازمة وتقديم المساعدة التقنية لبلدان إقليم شرق المتوسط حول
تنفيذ التوصيات، وذلك في القاهرة، مصر، 19-18 أيلول/سبتمبر 2013. وتعتبر المشاورة استمرارًا للعمل الذي تم إجراؤه في الاجتماع

الإقليمي الذي عقد في الكويت في نيسان/أبريل 2013 والذي ناقشت خلاله الدول الأعضاء سبل تنفيذ التوصيات من أجل الحد من تسويق
الأغذية العالية في السكريات الحرة أو الملح للأطفال

تقارير ذات صلة  
  

تقرير عن مشاورة الخبراء بشأن تسويق الأغذية والمشروبات غير الكحولية للأطفال في إقليم شرق المتوسط عمان، الأردن 18-19
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