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شیوع چاقی در دهه گذشته به طور قابل مالحظه ای در بین کودکان افزایش یافته است. در نظر گرفتن سیاست هایی در راستای 

پیشگیری از چاقی در دوران کودکی در اولویت تحقیقات پژوهشگران و دولت های مختلف قرار گرفته است تا به صورت جامع و 

نظام مند و در غالب اقدامات مبتنی بر شواهد تصمیم گیری هایی موثر اتخاذ شود. باتوجه به اهمیت توجه به سالمت کودکان و 

انتشار آنالین اصل این گزارش به زبان انگلیسی از سویی و از سوی دیگر به منظور دسترسی آسان به این گزارش برای کلیه اساتید 

دانشجویان و کارکنان نظام سالمت در حوزه سالمت کودکان در ایران برآن شدیم تا با ترجمه گزارش مذکور موجبات بهره

گیری بهتر و بیشتر آن را فراهم آوریم. در این ترجمه سعی شده تا با رعایت صداقت و امانت داری محتوای اصل گزارش ، نکات و 

مطالب با برگردانی ساده و قابل فهم ارائه گردد. پس از اخذ مجوز رسمی از سازمان بهداشت جهانی و انجام هماهنگی الزم با 
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وسالمغذاییمواددریافتترویجسببکهراجامعیهایبرنامه
درناسالمغذاهایوشدهشیرینهاینوشیدنیمصرفکاهش

.کنیداجراشودمینوجوانانوکودکان

هکهاییمکاندروایرسانهتبلیغاتطریقازنقیضوضدهایپیاماگر
اهمیتزمینهدررسانیاطالعباشد،داشتهوجودهستند،همباکودکان
.گرددمیتضعیفداردتاکیدبدنیفعالیتوسالمغذایانتخاب

بهنکودکاوبزرگساالنمناسبغذاییرهنمودهایواطالعاتکهکنیدحاصلاطمینان
میپخشوتهیهجامعههایگروههمهبرایدسترسدروفهمقابل،سادهایشیوه
.شود

1.1

2.1

3.1

.کنیداعمالسادهقندهایباشدهشیرینهاینوشیدنیبرموثرمالیات
.کنیدلیلتحوتجزیهسادهقندهایباشدهشیرینهاینوشیدنیبرراآناثرومالیاتتخصیص•
باشدهشیرینهاینوشیدنیبرموثرمالیات،(WHO)جهانیبهداشتسازماندستورالعملطبق•

.کنیداعمالسادهقند

تاکنیدوضع1کوکانالکلیغیرهاینوشیدنیوغذاهاتبلیغاتبهمربوطهایتوصیهازایمجموعه
.هیددکاهشراتبلیغاتاینقدرتوناسالمغذاهایتبلیغاتبهبزرگساالنوکودکانمواجهه

1 Endorsed by the Health Assembly in resolution WHA63.14 (2010) on Marketing of food and non-alcoholic beverages to children; see also document WHA61/2008/REC/1, Annex 3.

واسالمنغذاهایبازاریابیبامقابلهبهمربوطرهنمودهایومقررات،قانونتأثیرلزومصورتدر•
.کنیدارزیابیکودکانبرایراالکلیغیرنوشیدنیهای

هنوشابوغذاییموادتبلیغاتکردنمحدودبرایمقرراتوقانونوضعجملهازموثراقدامات•
لیغاتتباینبهنوجوانانوکودکانمواجههتانماییداجراواتخاذکودکانبرایغیرالکلیهای

.یابدکاهش
ترلکنومقرراتوقانوناجرایتقویتسببموثرصورتبهتانماییداتخاذسازوکارهایی•

.شودکودکاندرالکلیغیرهاینوشیدنیوغذاییموادتبلیغات

10

1
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.کنیدایجاد*«مغذیهایپروفایل»،ناسالمهاینوشیدنیوغذاییموادشناساییبرای4.1
هایمدلاساسبر*موادمغذیهاپروفایلازملیمدلیکگذاریبرچسب،مالیاتتبلیغات،بازارتنظیمبرای•

.2نماییدارائهدولتیدرموسساتودهیدتشکیل(WHO)جهانیبهداشتسازمانجهانییاایمنطقه

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

*: بیماریازپیشگیریوسالمتیترویجمنظوربهآنهامغذیترکیباتاساسبرغذاهابندیطبقهعلم :مترجمنوشته
2 See: PAHO nutrient profile model, available at: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18621; WHO Regional Office for Europe nutrient profile model, available at:
http://www. euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Europe-nutrient-profile-model-2015-en.pdf?ua=1; Technical Meeting on the Regional Adaptation of the WHO
Nutrient Profile Model to the Western Pacific Region, available at: http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13410/RS-2015-GE-52-PHL-eng.pdf; Nutrient profiling: report
of a technical meeting, 2010,

available at: http://www.who.int/nutrition/publications/profiling/WHO_IASO_report2010.pdf?ua=1

هایدنینوشیوغذاییموادمرزیبرونتبلیغاتاثرکاهشمنظوربهعضوکشورهایبینهمکاریایجاد
ناسالم

منطقهکالتتشسایروجهانیبهداشتسازمانایمنطقههایکمیتهطریقازبینابینیگفتگوهایوبحثدر•
هایوشیدنینوناسالمغذاهایتبلیغاتوبازاریابیتنظیمبرایپیشنهادهاوهاسیاستزمینهدرمرتبطای

.نماییدشرکتکودکانالکلیغیر

مغذیموادگذاریبرچسبجهانیاستاندارسیستمیکنمودناجرا
Codexکمیتهطریقاز،المللیبینسطحدر• Alimentarius

بستهازقبلاجباریگذاریبرچسبطریقازویابدتوسعهاستانداردگذاریبرچسبسیستمیکتاکنیدعمل
.شودحمایتبهداشتیسوادایجادبرایآموزشیهایتالشازها،نوشیدنیوغذاهاهمهبندی

.نماییدپیرویمغذیموادگذاریبرچسبدراجباریمقرراتوقوانیناز،داخلیدرسطح•

موزشآتغذیه،سوادداشتنمنظوربهکهدهیدانجامراهابندیبستهجلدرویهایبرچسبتفسیر
.استوابستهکودکانبههموبزرگساالنبههمهمگانی

بستهلدجرویهایبرچسبتفسیردربازاریابیازقبلیاوکنندهمصرفکهراهاییآزمونکهکنیدتوجه•
.باشدnutrient-profileمدلیکبراساسکند،میلحاظبندی

اساسبردیبنبستهجلدرویگذاریبرچسبتفسیراجباریسیستمیکتوسعه،لزومصورتدریاو،اتخاذ•
.سالمهاینوشیدنیوغذاهاشناساییبرایموجودشواهدبهترین

و،کودکانورزشیهایسالن،مهدکودکمدارس،مانندمراکزیبهسالمغذاییمحیطهایایجادبرای
.استالزمهاجشنوهاهمایش

وکودکانورزشیهایسالنومدارس،هامهدکودکدرکهغذاهاییبرای،مغذیموادپروفایلمدلاساسبر•
.کنیدتعییناستاندارد(کنیدمراجعه.5.1و4.9هایتوصیهبه)میشودفروختهیاارائههاهمایشوهاجشن

اکزمرسایروهامهدکودک،مدرسهبرایپذیراییهایسرویسدرراغذاییاستانداردهایومقررات،قوانین•
.کنیداعمالمربوطه

دسترسی به غذاهای سالم در جوامع محروم را افزایش دهید

،سالماهایغذبهدسترسیتاکنیداستفادههستنددرمانسیستمازبیرونکهامکاناتوانسانیمنابعاز•
زامثالبرای)یابدافزایشرامحرومجوامعدرپایدارمقیاسیکدرمغذیغذاهایخریدقابلیتوفراهمی

(ایمنطقههایسیاستوفروشانخردهتشویقطریق
.نماییدوضعاجتماعیحمایتهایبرنامهبرایالمللیبینوملیغذاییرهنمودهایبراساسمقرراتیوقوانین•
.دهیدرونقراسبزیجاتومیوهجملهازمحلیکشاورزیمحصوالتتولید•

http://www/
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لیتفعاانجامبهتشویقسببکهرایجامعهایبرنامه
مینوجوانانوکودکاندرتحرکیبیکاهشوبدنیهای
.کنیداجرا،شود

رعتسبهبدنیهایفعالیتکاهشویابدمیکاهشمدرسهبهورودزماناز،بدنیفعالیت
دیابت،خطرفیزیکی،فعالیتکهطورهمان.استاجتماعیهنجاریکبهشدنتبدیلحالدر

ویادگیریتوانایی،نیزکودکاندر،میدهدکاهشهاسرطانوعروقیقلبیبیماریهای
بریکودکدورانتجربه،بعالوه.بخشدمیبهبودرازندگیسبکوروانیوروحیسالمت
.استگذاراثربزرگسالیدوراندربدنیفعالیتداشتن

درتبهداشمتخصصانومعلمان،مراقبان،آنهاوالدین،نوجوانانوکودکانبرایهاییدستورالعمل
شدهالغربهایسرگرمیازمناسباستفادهوخوابالگوهای،بدنیفعالیت،سالماندامتناسبمورد
دهیدارائه

اجرامومعبرایمناسببودجهباوهدفمند،علمی-آموزشیهایکمپین،بدنیهایفعالیتاهمیتزمینهدر•
.نمایید

.گیردبدربررازندگیدرطولبدنیفعالیتداشتنرهنمودتاکنیدروزبهراموجودمتونلزوم،صورتدر•
به،داشتبهمتخصصانومدرسهکارکنان،مراقبان،کودکانبهرابدنیهایفعالیتبهمربوطرهنمودهای•

.کنیدمنتشردسترسدرایشیوه
کاراتابتوهمساالنبهآموزشازاجتماعیهنجارهایوکودکانرفتارهایبربدنیفعالیتتأثیربرای•

کنیداستفادهمحورمدرسه

دنی در اطمینان حاصل کنید که امکانات رفاهی در محوطه مدرسه  و فضاهای عمومی برای فعالیت های ب
ر هر محل ، وجود داشته باشد تا فضای دوستانه ای د(از جمله کودکان معلول)زمان تفریح برای کودکان 

.ایجاد شود

نابع و ذینفعان؛ امکانات ایمن، م( از جمله  شهرداری و سازمان حمل و نقل شهری)با همکاری سایر بخش ها •
.اشندبفعالیت داشته از نظر جسمی تفریح و فرصت هایی را برای همه کودکان فراهم کنید تا در زمان 

1.2

2.2

2



هایپرگلیسمیا و پرفشاری خون بارداری را تشخیص و کنترل کنید
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تجهتولد،ازقبلوبارداریازقبلهایمراقبتمنظوربه
ازپیشگیریبرایرهمنودکودکی،دورانچاقیخطرکاهش

.نیدکتقویتوادغاماخیررهنمودباراغیرواگیربیماریهای

وجنینرشدبرتواندمیمادرسالمتوشودمیمنتقلدیگرنسلبهنسلیازچاقیخطر
بارداریحینوبعد،قبل،درمادرکههاییمراقبت.بگذاردتأثیرکودکشدنچاقخطر

قابلهمبرایمداخالت.داردکودکانشنموورشدوسالمتدرمهمیاثراتکند،میدریافت
وندکمیجلوگیریباردارینامطلوبپیامدهایسایرازکودکیدورانچاقیخطرعواملبا

.میشودنوزادانومادرانسالمتبهبودبهمنجر

1.3

3

2.3

3.3

4.3

میانجامولدتازقبلهایمراقبتدرهایپرگلیسمیا،وخونپرفشاریبرایغربالگریکهکنیدحاصلاطمینان•
.شود

.افزایش وزن مناسب در دوران بارداری را پایش و کنترل کنید

.  ودشدر مراقبت های قبل از تولد انجام دوران بارداری اطمینان حاصل کنید که وزن و افزایش وزن در •

ومادرانمشاورهزماندرمناسبتغذیهبرمضاعفتمرکز،بارداریدوراندروبارداریشروعازقبل
.کنیدلحاظپدران

باجههمواومصرفازپرهیزوبدنیفعالیتداشتنوسالمغذاییهایرژیممناسب،تغذیهارتقابرای
.دهیدارائهشفافیهایدستورالعملسمومسایروداروها،الکلتنباکو،

داردوجودتولدازقبلهایمراقبتدردرمانیرژیموتغذیهمشاورهکهکنیدحاصلاطمینان•

که)نوالدیغذاییالگویارتباطزمینهدراطالعاتی،سالمتدهندهارائهمسئولیندرسیبرنامهدر•
دورانچاقیخطربابهداشتیرفتارهایوبدنیفعالیت،(دارندآیندهدرشدنداربچهبهتصمیم
.شودگنجاندهکودکی

قبلیاوارداریبازقبلکهوالدینیازوکنیدمنتشررابدنیفعالیتداشتنوسالمغذاییرژیمرهنمود•
.کنیدحمایتاند،نکردهدریافتراالزمهایمراقبتتولد،از
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1.4

4

2.4

3.4

4.4

5.4

خوابالگویسالم،غذاییرژیمبرایرهنمودهاییایجادوحمایت
طمیناناتاکودکی؛دوراناوایلازمناسببدنیفعالیتداشتنوسالم

اشتیبهدرفتارهایودارندمناسبنموورشدکودکان،کهشودحاصل
.شودمیدادهپرورشآنهادرمناسب

بهالابتخطرکهبدنیهایفعالیتوایتغذیهخوبرفتارهایایجاددرزندگیاولسالهای
اولماه6درمادرشیرباانحصاریشیردهی.هستندمهمبسیار،دهندمیکاهشراچاقی

اهمیتننوزاداتغذیهونموورشدسازیبهینهدرمناسب،تکمیلیتغذیهمعرفیوزندگی
.استمفیدنیززنانزایمانازپسوزنمدیریتدرودارد

بعدیهایقطعنامهومادرشیرهایجایگزینبرایتبلیغاتالمللیبینکدگذاریمانندنظارتیاقدامات
کنیدتقویتواجراراجهانیبهداشتمجمع

موجودرراتمقکلیهازمادرشیرهایجایگزینتبلیغاتبهمربوطمقرراتوقوانینکهکنیدحاصلاطمینان•
.کنندمیرویپیبهداشتیمجمعبعدیمصوباتومادرشیرهایجایگزینتبلیغاتالمللیبینکدگذاریدر

استفادهلکامطوربهموفقشیردهیبهرسیدنبرایگامده،زایمانمراکزکلیهکهکنیدحاصلاطمینان
.شودمی

تأییدبرای.دهندانجامراموفقشیردهیبرایگامدهتاکنیدتنظیمرامقرراتی،زایمانمراکزکلیهبرای•
کنیدتقویتیاایجادارزیابیهایسیستمقوانین،اززایمانمراکزمنظمپیروی

ایبرهمومادربرایهممادرشیرباتغذیهبودنمفید،جامعهووالدینبههمگانیآموزشطریقاز
کنیدترویجراکودک

درکیکوددورانچاقیخطرکاهشوسالمتورشدبهبودبرمادرشیرباشیردهیمزایاییزمینهدراطالعاتی•
دهیدقرارجامعهعمومووالدیناختیار

شیردهیاز،کارمحلدرشیردهیزمانوامکانات،زایمانمرخصیمانندنظارتیاقداماتطریقاز
.کنیدپشتیبانیمادران

در مورد مرخصی زایمان و  ILO 191را تصویب کنید و قوانین الزم را که کلیه مفاد توصیه ILO 183کنوانسیون•
.کند،  تصویب کنیدتضمین تأمین زمان و امکانات در محل کار برای شیردهی را 

مصرفتاکنیدتدویننوشیدنیوتکمیلیغذاهایتبلیغاتبهمربوط،WHOهایتوصیهبامطابقمقررات
صرفمخردسالکودکانونوزادانتوسطکهشوروسادهقندازسرشار،چربیپرهاینوشیدنیوغذاها

.شودمحدودشود،می

ودکانکونوزادانبرایمکملغذاهایتبلیغاتبهرسیدگیبرایراهادستورالعملومقررات،قوانینتأثیر•
.کنیدارزیابی،لزومصورتدر،خردسال

لیتکمیغذاهاینامناسبتبلیغاتکردنمحدودبرای،مقرراتیاقانونمانند،مؤثراقداماتاجرایواتخاذ•
.نماییداجراواتخاذخردساالنکودکانونوزادان



گروهبرخیمصرفازتانماییدارائهوالدینبرایشفافیدستورالعملمازاد،وزنافزایشازجلوگیریبرای
انرژییچگالکهغذاهایییاصنعتیهایآبمیوهوساده،قندهایباشدهشیرشیرهایازجمله)غذاییهای

.نمایندخودداری(دارنداندکمغذیموادچگالیوباال
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ونوزادانتکمیلیغذایتبلیغاتبهمربوطمقرراتیاقوانیناجرایبرنظارتومؤثراجرایبرایسازوکارهایی•
.کنیدایجادخردسالکودکان

6.4

7.4

8.4

9.4

10.4

11.4

ترغیبالمسغذاهایازوسیعیطیفمصرفبهتانماییدارائهکودکمراقبینبرایشفافیدستورالعمل
شوند

ایندربمناسهایواحداندازهووغذاییرژیممناسب،تغذیهزمینهدرکودکمراقبینبرایدستورالعملی
.دهیدارائهسنیگروه

که اجزای این راهنما در تغذیه نوزادان و خردسال به شرح زیر باشد

تشویقوعالقهایجاد(2)ساده؛قندهایوهاکنندهشیرینمصرفازپرهیزومناسبتکمیلیتغذیهمعرفی(1)•
پرهایینوشیدنیوغذاهاتجویزعدم(3)سالم؛غذاهایازوسیعیطیفخوردنبهخردسالکودکانونوزادان

.مختلفدرسنینکودکانبرایمناسبواحداندازه(4)نوزادن؛وخردسالکودکانبهچربیپروشکرپرنمک،

.دهیدآموزشهمکارهایگروهیاجامعهبهداشتکارمندانبه،مناسبتکمیلیتغذیهازحمایتبرای•

یاهاسازماندرسالمغذاییهایوعدهمیانوهانوشیدنی،غذاهایفقطکهکنیدحاصلاطمینان
.شوندمیارائهکودکازمراقبتموسسات

شدههفروختیا(غذاییهایوعدهجملهاز)شدهتهیههاینوشیدنیوغذاهابرایاجباریایتغذیهاستانداردهای•
ودککازمراقبتخصوصیودولتیموسساتیاهاسازماندررا(مدرسهبوفهوفروشهایدستگاهجملهاز)

.کنیدتنظیم
رااجاستموجودکودکانبرایکهپذیراییخدماتدهندهارائهمراکزرااستانداردهاومقررات،،قوانینهمین•

.کنید

اتموسسیاهاسازماندرسیبرنامهدررسمیبطورغذایادگیریوآموزشکهکنیدحاصلاطمینان

.استشدهگنجانیدهکودکازمراقبتبهمربوط

دوینتبهداشتوپرورش-آموزشهایبخشبینمشترکبطوررابهداشتوتغذیهغذا،آموزشیهایبرنامه•
.دهیدآموزشدرسیبرنامهارائهزمینهدررامعلمان.کنید

دهشایجادآموزشبخشهمکاریباکهاستعملیهایمهارتشاملکهراتغذیهوبهداشتآموزشهایمولفه•
.نماییدتلفیقاصلیدرسیهایبرنامهبا،است

سمیرمؤسساتیاهاسازماندرسیبرنامهوروزمرهکارهایدربدنیفعالیتکهکنیدحاصلاطمینان
.استشدهگنجانیدهکودکازمراقبت

.کنیدتنظیمکودکازمراقبتمراکزدررابدنیفعالیتبهمربوطاستانداردهای•
ونمو،ورشدبرایمناسبوخطربیبدنیهایفعالیتارائههایزمینهدرمربیانبرایراهاییدستورالعمل•

کنیدفراهمفعالتفریحیوحرکتیهایبازیوهاسرگرمیارائه



17

12.4

13.4

الیتفعانجامبرایمناسبزمانوتلویزیونتماشایبرایمناسبزمانمناسب،خوابزمانراهنمایی
.کنیدفراهمسال5-2سنیگروهدرفیزیکیهای

سنبامتناسبهایایدهوهافعالیتجملهاز،سال5زیرکودکانبرایبدنیفعالیتمورددرراهنمایی-
.کنیدایجادسالکلدرجامعهوخانهدربدنیهایفعالیتدرمشارکتتشویقوحمایتبرای

)یتصویرهایسرگرمیازاستفادهبرایمناسبزمانومناسبخوابزماندربارههاییدستورالعمل-
ایدهوکنیدتهیه(ببینیدرا2.1توصیه)نوجوانانوکودکانتوسط(..وتبلتبابازیوتلویزیونتماشای

صویریتابزارهایتماشایبهزیادوقتاختصاصازجلوگیریجملهاز،تحرکبیازجلوگیریبرایهایی
.کنیدایجادمنظمبدنیفعالیتالگویهاخانوادهبرایوکنیدمطرح

برایسالمزندگیشیوهتاکنیدفراهمراکودکاننگهداریمراکزومراقبینازجامعههمهپشتیبانی
یابدارتقاخردساالن

العات  برای افزایش آگاهی از عواقب چاقی کودکی، اقدام به انجام فعالیتهای آگاهی عمومی و انتشار اط-
.کنید

ل جامعه  مزایای فعالیت بدنی برای هم مراقبان و هم کودکان از طریق آموزش همگانی به سرپرستان و ک-
.را ترویج دهید

رای  ارتباطات و مشارکت جامعه را  در جهت افزایش آگاهی و ایجاد محیطی توانا و تقاضای اجتماعی ب-
.دهیدارتقاءاقدام سیاسی در جهت بهبود رژیم غذایی و فعالیت بدنی در کودکان

که سازمان های جامعه مدنی را برای همکاری شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید/رهبران/قهرمانان-
.نماینده جامعه هستند
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،سهمدردرسالمفضایایجادبهمنجرکهراایگستردههایبرنامه
بیندرنیبدفعالیتانجامبهتشویقوبهداشتوتغذیهدانشارتقا

.کنیداجراشود،مینوجوانانومدرسهسنینکودکان

1.5

5

2.5

بستردنکرفراهموسنیگروهاینمشارکتبرایآسانورودنقطهیکاجباریتحصیلیسالهای
میراهمفرازندگیسراسردرچاقیازپیشگیریبرایبدنیفعالیتداشتنوغذاخوردنسالم
میسالمتاارتقسببکه)مدرسهابتکاراتباهافعالیتادغاموآموزشبخشفعالمشارکت.کند

.کندمیکمکمدرسهآوردهایدستپیشرفتوهاییبرنامهچنینموفقیتازاطمینانبه،(شوند
دربایدکودکیدورانچاقیکاهشبرای،جامعههمچنینونوجوانانوسال5ازباالترکودکان
.1باشندمتعهدمداخالتاجرایوتوسعه

،شوندمیفروختهمدارسدرکههایینوشیدنیوغذاهایامدارس،درشدهارائهغذاییهایوعدهبرای
.باشدداشتهتطابقسالمغذاییرهنمودهایازتبعیتباکه،کنیدتعییناستانداردهایی

الی  انرژی تهیه یا فروش غذاهای ناسالم ، مانند نوشیدنی های شیرین کننده با قندهای ساده و غذاهای با چگ
.باال و چگالی مواد مغذی کم ، در محیط مدرسه را حذف نمایید

دهشفروختهیا(غذاییهایوعدهجملهاز)شدهتهیههاینوشیدنیوغذاهابرایاجباریایتغذیهاستانداردهای•
.ددهیقرارخصوصیوعمومیمدرسهمحیطدررا(مدرسههایبوفهوغذاییموادفروشندههایدستگاهجملهاز)

.کنیداجرامربوطهمراکزسایرومدارسبرایغذاییموادخدماتبهمربوطاستانداردهایومقررات،قوانین•

دسترسی به آب قابل شرب در مدارس و اماکن ورزشی را تضمین کنید 3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

اطمینان حاصل کنید که کلیه مدارس و  اماکن ورزشی دسترسی آزاد به آب آشامیدنی سالم را فراهم می کند•

.الزم است تا آموزش تغذیه و بهداشت در برنامه درسی اصلی مدارس گنجانده شود
تدوینسالمتبخشوپروشوآموزشبخشبینمشترکبطوربهداشتغذاتغذیه،آموزشبرنامه•

.دهیدآموزشدرسیبرنامهارائهزمینهدررامعلمان.کنید
ایجادآموزشبخشهمکاریباکه،کاربردیهایمهارتجملهاز،بهداشتآموزشوتغذیهآموزشاجزای•

دهیدقراراصلیدرسیبرنامهدر،استشده

.و مراقبان را بهبود بخشیدوالدین دانش و مهارت های تغذیه ای 

.کالس های تهیه غذارا  برای کودکان ، والدین و سرپرستان در دسترس قرار دهید

.با مدارس و جوامع کار کنید تا مهارتها را از طریق کالسها و گروههای اجتماعی ارائه دهید•

کادر،امراینازپشتیبانیبرایودهیدقرارمدرسهدرسیبرنامهدرکیفیتبابدنیتربیتعلومآموزش
.کنیدفراهموکافیمناسبامکاناتومجرب

.نیداستاندارهای الزم برای آموزش علوم تربیت بدنی با کیفیت در برنامه درسی مدرسه تنظیم ک•

1 School policy framework. Implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity and health. Geneva: World Health Organization; 2008
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1.6

6
وزنمدیریتزمینهدرمحورخانوادهوچندمنظورهخدمات

،هستندچاقکهجوانیافرادوکودکانبرایالعمرمادام
.کنیدفراهم

باطمرتبعوارضوچاقیمدیریتوزودرستشخیصبرایاولیهبهداشتیهایمراقبتخدمات
واولیهبهداشتیهایمراقبتمرکزدررشد،مرتبپایش.استبرخوردارایویژهاهمیتازآن

روانیبهداشتنیازهای.استشدنچاقمعرضدرکودکانشناساییبرایفرصتی،مدرسهدریا
باید،کاذبقدرتاحساسوتحقیرمواردجملهاز،هستندچاقییاوزناضافهدارایکهکودکانی

.گیردقرارویژهتوجهمورد

پایش(بدنیفعالیتوایتغذیهاجتماعی،-روانیهایحمایت)جزئیچندومحورخانواهخدمات
وششپازبخشیعنوانبهکهدهیدارائهچاقیاوزناضافهداراینوجوانانوکودکانبرایوزنمناسب

ارائه،ارنددکافیمنابعوانددیدهمناسبآموزشکهتخصصی-چندهاییتیمتوسطجهانی،بهداشت
شود

خدماتوبدنیفعالیتغذایی،رژیمشاملکهوزنمدیریتبرایمناسبمفادباایمولفهچندنامهتوافق•
.کنیدوضعباشدهایشانخانوادهوکودکانبامتناسباجتماعی-روانیحمایتی

رالیهاوبهداشتیهایمراقبتدهندگانارائهنقشوکنیدهماهنگخدماتباراموجودبالینیرهنمودهای•
.کنیدبیانشفافطوربهچندمنظورهموثرخدمتبرای

رائهابهمندعالقهمسئولین،آنبامرتبطهایحقارتوکودکیدورانچاقیمدیریتوشناساییدر•
.دهیدآموزشرااولیهبهداشتیهایمراقبت

.کنیدلحاظجهانیبهداشتپوششازبخشیعنوانبهراکودکیدوراندروزنمدیریتخدمات•
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تربسکردنفراهموجامعهاعضایباتعامل
ازحمایتبهنیازتواندمیواقدام،حمایت

وادمصنعتازحمایتوسالمزندگیسبک
بجانازالکلیغیرهاینوشیدنیوغذایی
سالممحصوالتتاشودسببرادولت
هاینوشیدنیوغذاتبلیغاتوکنندفراهم
.ندهندانجامکودکانبرایناسالم

دانش محوری
لعهمطاباتوانندمیدانشگاهیموسسات

خطرعواملوهاکنندهتعیینزمینهدر
خشیباثرومحیطیورفتاری،بیولوژیکی

عواملازاینهریکرویبرمداخالت
راندوچاقیکنترلوپیشگیریدر،خطر

ردنکپر.باشندداشتهمشارکتکودکی
ازیعارکهتحقیقیطریقازدانششکاف

ازانیپشتیببردال،باشدتجاریمنافع
.استسیاستاجرای

منابعتحققوپویایی

به،مدتطوالنیتأثیرازاطمینانبرای
رایبالمللیبینوداخلیپایدارمنابع

.استنیازکمیتههایتوصیهاجرای

اقداماتاجرایبرایذینفعانوهادولت
بینوداخلیاعتبارتأمینبرایومنابعبه

نیازنوآورانهرویکردهایبهالمللی
هاینوشیدنیبهمالیاتتخصیص.دارند

تواندمی،سادهقندباشدهشیرین
یچاقبامقابلههایبرنامهبرایدرآمدی

برایاگرچه،کندایجادکودکیدوران
حق،منافعتضادمدیریتیااجتناب
.شودگرفتهنظردربایدوحقوق

بهکهدارندوجودبشردوستانهبنیادهای
توجهیقابلهایکمکانحصاریصورت

انجامجهاندرعمومیسالمتایجاددر
ازحمایتبرایتوانندمیآنها.میدهند
،خدماتارائه،ظرفیتایجاد،تحقیق
دردتواننمیهمچنینوکنندفراهمبودجه

تشرکپاسخگوییونظارتهایفعالیت
.کنند

پاسخگوییونظارت

منظوربهتواندمیارزیابیونظارت
کودکیدورانچاقیعوارضازآگاهی

دررفتپیشپیگیریبرایوباشندمفید
مداخالتاثربخشیواجرای،توسعه

.هستندضروری

بهدستیابیدریشرفتپیگریبرای
بدنیتودهنمایهپایشبهنیاز،ملیاهداف

نمیپایشحاضرحالدرکهسنینیدر
یبانیپشتضمندروارزیابی.استشوند،

مردمهایسازماندانشگاهی،موسسات
اندتومیبشردوستانه،بنیادهایونهاد
امهبرنبهبودبرایراارزشمندیهایداده

.کندفراهمها

میزانافزایشبهنسبتهادولت
کاملاگاهی،هایشانکمیتهگزارشات

حالدرنظارتیکارسازوچندین.دارند
توانندمیکشورهاکهداردوجودحاضر

سطحدرنظارتیجامعچارچوبیکدر
.بسازندکودکیدورانچاقیبرایملی

امانجتعهداتبرایفعاالنحفظونظارت
یمدنجامعهودولتبیناستممکنشده

.شودتقسیم

ظرفیت سازی 
ایانجمنه،دانشگاهیمؤسسات،دولت

بنیادهایوسالمتتخصصی
جهتدرهمهتوانندمیبشردوستانه

هایآموزشارائهونهادهاظرفیتتقویت
هایمراقبتکارکنانبهمناسب

نانکارکوکودکازمراقبت،بهداشتی
اینآمیزموفقیتاجرایبرایمدرسه
وظرفیت.کنندهمکاریهاتوصیه

طراحیازحمایتبرایدوهر،توانایی
هایسیاستتقویتوارزیابی،اجرا،

سیاستاین.استالزمجامعهبرمبتنی
یدنینوشبهمالیاتتخصیصشاملهای
وسادهقندهایباشدهشیرینهای

وغذاهاتبلیغاتدرمحدودیتایجاد
.تاسکودکانغیرالکلیهاینوشیدنی

تفعالیاجرایبهمتعهدکهکشورهای
هستندازسازیظرفیتوخاصهای

این.دهستنحمایتقابلهاشبکهطریق
بهبرایراهاییعاملسیستمهاشبکه

تبادلوتجربهگذاشتناشتراک
اهمفرعضوهایکشوربینهاسیاست

کنندمی

حمایت
شبردپیباتوانندمیاجتماعیجنبشهای

ازریپیشگیبستراطالعات،انتشارو
.دهندافزایشراکودکاندورانچاقی

نقشسالمتمتخصصینهایانجمن
ازمردمعمومآگاهیافزایشدرمهمی

واندرچاقیمدتبلندوکوتاهپیامدهای
ورنددابهزیستیوسالمتیبرکودکی

موثرمداخالتاجرایازهاانجمناین
.کنندحمایتتوانندمی
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