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اقدام عملیاتی برای چاقی دوران کودکی 

دنیاکشورهایاکثردرعمومیبهداشتحیطهدر21قرنجهانیهایچالشترینجدیازیککودکیدورانچاقی

میلیون11از،برابری10افزایشبانوجوانیسنیندرودبستانسنیندرچاقکودکانتعداد،سال40طیدر.باشدمی

کودکمیلیون2016،216سالآماراساسبر،بعالوه.1استرسیده(2016سالهایبرآورده)نفرمیلیون124بهنفر

.1اندنگرفتهقرارچاقیطبقهدروبودهوزناضافهدارای

زیرکودکمیلیون38ازبیش،2017سالآماراساسبرکهایگونهبهاست،دادهقرارتاثیرتحتنیزراجوانترکودکانهمچنینوضعیتاین

.2اندبودهچاقیووزناضافهدارایسال5

2016تا2010سالازشیوعافزایشو2016سالدرچاقییاوزناضافهدارایسال19تا5کودکانتعداد:1شکل
WHOمنطقهتوسط

در واکنش، همه کشورها با یک مجموعه اهداف جهانی برای توقف رشد 
ان  این اهداف شامل عدم داشتن اضافه وزن در کودک. چاقی موافقت نموده اند

از سطوح ) است2025سال ، کودکان در سنین دبستان یا نوجوان تا سال 5زیر 
2010 )4،5  .

شده اقدام برای مقابله با این بیماری همه گیر محوریت  توصیه های مطرح
و یکی از اهداف  6در پایان چاقی دوران کودکی است WHOتوسط کمیته 

.7است« دهه اقدام در مورد تغذیه»برنامه اصلی 
سط  و متو-همه گیری چاقی در دوران کودکی در بسیاری از کشورهای کم

ام در درآمد، بخصوص شمال و جنوب آفریقا، خاورمیانه و سواحل اقیانوس آر
.حال افزایش است

، در 2025اگرچه اکثریت  کشور ها ، در محقق ساختن اهداف 
ند و برخی مسیر قرار نگرفته اند، اما بسیاری اقداماتی انجام داده ا
.به تنظیم روند چاقی در دوران کودکی دست یافته اند

در این سند پیشرفت های حاصل شده ، با  نمونه هایی از  
.اقدامات در سطح ملی توضیح داده می شود
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ودیابت،هاسرطانازبسیاری،عروقیقلبیهایبیماریبرایخطرعواملازیکیبزرگسالیسنیندرچاقی
درآشکاریمزایایچاقیازپیشگیری.هستندجهاندرسالمیناوزودرسمرگترینمهمکهاستاستئوآرتریت

.میشوددیدهنیزبزرگسالیدرادامهدرونوجوانیدرکهداردکودکانزندگیکیفیتوسالمت

منفییامدهایپکودکانازدستهایندارند،نرمالوزنکهکودکانیباچاقییاوزناضافهدارایکودکانمقایسهدر
:8کنندمیتجربهرازیر

اثرات اضافه وزن و چاقی 

سالمتی یک سرمایه گذاری است 
ارائهبرایمهمیمزایایکودکی،دورهدرچاقیبرایاقدام

.داردورهاکشتماماقتصادتوسعهوسالمتدرمانیخدماتدهندگان
استشدهبرآورد،2014سالدراقتصادیاولیهتحلیلوتجزیهدر

تهداشهزینهمتحدهایاالتدالرتریلیون2ساالنهبزرگساالنچاقی
کاملیبآستااستالزمبیشتریاقتصادیتحلیلوتجزیه.9است

هجملازاستراتژیکبرنامهیک.10شودمشخصچاقیباالترسطوح
دروییجصرفهتواندمیمدتکوتاهدر،چاقیدرمانوپیشگیری

مدتزدرادررااقتصادکالنومالیمزایایوشودسببراهاهزینه
.11نمایدفراهماسترالیادر

مزایای.اشدببرنامهاینازبخشیبایدکودکانچاقیازپیشگیری
،12ارددوجودکودکانسالمتبرایگذاریسرمایهدرچشمگیری

دریچاقازپیشگیریدرگذاریسرمایهاقتصادیارزشاگرچه
آوردهایبراما،استنشدهمحاسبهجهانیسطحدرکودکیسنین

مقرونیاربستواندمیمداخالتکهمیدهدنشانکشورهاازبسیاری
.باشدصرفهبه

بهکاهشجهتدراقدام:ایرلندجمهوری•
)بدنیتودهنمایهدرصدی5متوسطصورت

BMI)بیلیون1/1مجموعدرکودکیدوران
جوییصرفهعمرطولهایهزینهکلدریورو

.13میکند

کودکیدورانچاقیجهتدراقدام:مکزیک•
دالربیلیون110ازبیش،ساالنهتواندمی

درمانبرایتانمایدکمکاقتصادبهمکزیکی
تاسالآنهاعوارضوخونپرفشاری،دیابت
.14شوداستفاده2050

2سالیکدرگرا:آمریکامتحدهایاالت•
12کودکاندرچاقیکاهشبرایدالربیلیون

دتوانمیدرصدیکشد،گذاریسرمایهساله
.باشدصرفهبهمقرون
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ندگیزطولدراقداماتبهنیازچاقیازپیشگیری
.شودمیشروعتولدازقبلکهدارد

چه چیز باید تغییر کند؟

تغذیه زودرس

تغذیه مادر
تغذیهوضعیتیادارندباالبدنوزنبارداریحیندریاقبلکهمادرانی

ارزیادیوزناضافهبارداریحیندرکهمادرانیودارند،ضعیفای
اضافهیاچاقیدارایفرزندانکهداردبیشتریاحتمالکنند،میتجربه

.باشندداشتهوزن

دههدوطیدرزناندر(UnderNutrition)خواریکمکهدرحالی
.استتهیافافزایشدرمادرانچاقیووزناضافه،استیافتهکاهشاخیر

دریشانهادستورالعملکهنمایندفراهمراضمانتاینبایستیهادولت
.16کنندیمروزبهبارداریدوراندرچاقیازپیشگیریبهتوصیهزمینه

هایورالعملدستچاقیبرایودیابتبرایسنگاپوردولت:سنگاپور
.استنمودهایجادکاربردیبالینی

صیهتوو،بارداریدیابتدرمانوتشخیصشاملهادستورالعملاین
.17استبارداریازبعدوحیندر،قبلوزنپایشهای

شیردهی 
وتاسحیاتیالعمرمادامسالمتیبرایزندگیاوایلدرخوبتغذیه
شناختهکودکیدورانچاقیبرابردرمحافظتبرایمادرشیرباتغذیه
هدفبهدستیابیمنظوربهمتعددیابزارهایازهایدولت.استشده

اولماه6درانحصاریشیردهیمیزاندرصدی50افزایشجهانی
نمودهاستفاده18(2010سطوحمقابلدر)2025سالتاحداقلتازندگی

Baby-Friendlyعبارتندازابزارهااین.اند Hospital،قانونیتدابیر
ومادریرشهایجانشینبرایالمللیبینبازاریابیکدبهاقدامبرای

زایمان،حقوقشانمرخصیزماندرزناناینکهازاطمینانحصول
.شودمیپرداخت

90به2002سالدردرصد3ازرازایمانامکاناتاعتبارات:نیوزیلند
دادهافزایش(امکاناتعدد73ازعدد66)2016سالدردرصد

56زابیمارستانازترخیصزماندرشیردهیمیزاننتیجهدر.19است
تغذیهمیزانو2015سالدردرصد83به2001سالدردرصد

افزایشسالهااینطیدردرصد18بهدرصد8ازمادرشیرباانحصاری
.یافت

برایبازیابیکدایجادطرحکاملصورتبه1992سالدر:نپال
یهاولهایمراقبتامکاناتکلیه.نموداجرارامادرشیرهایجانشین

راانکودکونوزدانتغذیهزمینهدرفردیمشاورهجهتدربهداشتی
بهداشت،جامعهبرمبتنیتغذیه،مناطقتمامدرامکاناتاین.نمودفراهم
شصت.دادمیانجامIYCFمشورتباراهابرنامهسایروجامعهبرمبتنی

ردوشدندتغذیهمادرشیربامنحصراماه6زیرنوزادانازدرصدوشش
میاستفادهمادرشیرازهنوزکودکانایندرصد89،سالگی2

20.کردند

تغذیه تکمیلی  
درمناسبهتغذیتضمینبرایمناسبفرصتیتکمیلیتغذیه

ازبازاریابیازاستفادهبااما،استزندگیاولهایسال
ستیبایهایدولت.شودتضعیفتواندمیتجاریمحصوالت

یلیتکمغذاهایهایبازاریابیدرموجودتخلفاتانواعهمهاز
بوطمرهایدستورالعملجهانیبهداشتسازمان.نمایندپرهیز

راکانکودونوزادانبرایغذانامناسبتوزیعبهدادنپایانبه
کشورهاازبسیاریدر.21استدادهقرارخودکاردستوردر

ذایغزمینهدرهاتوصیهتمامبرایبایستیاجراییقوانین
.شودتقویتتکمیلی

ایجادزمینهدرهاتوصیهازبسیاریکویتدولت:کویت
تایلیتکمغذاینامناسبتجارتوبازایابیبرایمحدودیت

ترویجدولتاین.استکردهاتخادرا،ماهگی36حداکثر
یاهرگونهوماه6زیرکودکانبرایتکمیلیغذایازاستفاده
.22کندیمممنوعراکمکیغذایبندیبستهرویبرتبلیغات

ارتتجبرتنظیمیقوانینباکشورهاشمار:2شکل
WHOمنطقهتوسطتکمیلی،غذاهای

WHO (2018)22: منبع •
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مواجههازایستیبوشوند،حمایتصرفه،بهمقرونوآسانانتخابباسالمغذاییهایمحیططریقازبایدکودکان
.گردندمحافظتهانوشیدنیوغذاییموادقدرتمندبازاریابیبا

چه چیز باید تغییر کند؟

محیط غذا

محدودیت در بازاریابی تبلیغاتی  
-عملیاتیبرنامهدرسیاستکلیدیاقدامعنوانبهو2010سالدرموثراستراتژییکعنوانبهتبلیغاتیبازاریابیدرمحدودیتایجاد

پیشرفتازبرخی23.استشدهتوصیه2030-2012غیرواگیرهایبیماریکنترلوپیشگیریمنظوربهجهانیبهداشتسازمانجهانی
الحدرکودکانبرایالکلیغیرهاینوشیدنیوموادغذاییبازاریابیدرراخودهایمحدودیتهادولتواستانجامبهروها

وادمبازاریابیزمینهدرکودکانبرایدولتیهایسیاستکشور،2015،49سالدربررسیموردکشور177از.هستندکردنتقویت
سایرورسیدتصویببهدولتوسیلهبههایسیاستکشور،49اینازکشور25درکهنمودند؛اجراراهانوشیدنیوغذایی

هایسیاستباکشورهایتعداد2017سالدر24.شدندتنظیمصنعتییااختیاریوداوطلبانهصورتهابهسیاستباقیماندهکشورهای
25.(کنیدمشاهدهرا3شکل)رسیدتصویببهدولتتوسطهاسیاست،کشور45درکه،یافتافزایشکشور67بهشدهاجرا

هایپشتیبانی«مغذیموادمشخصات»هایطرحگسترشمنظوربهجهانیبهداشتسازمانشوند؟محدودبایستیغذاییموادکدام
طبقهامناسبنویامناسبدستهدرغذاییمحصوالتکهشوندمیسبب،کودکانسالمتارتقابرایهاطرحاین.استنمودهفراهمفنی

:اندنمودهمنتشرراایمنطقهمغذیموادمشخصاتهایطرحجهانیبهداشتسازمانمنطقه6ازمنطقهپنج.شوندبندی
• WHO Regional Office for Europe (2015) http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0005/270716/

Nutrient-children_web-new.pdf
• Pan-American Health Organization/WHO Regional Office for the Americas (2016) 

http://iris.paho.org/xmlui/ bitstream/handle/123456789/18621/9789275118733_eng.pdf
• WHO Regional Office for the Western Pacific (2016) http://apps.who.int/iris/bitstream/hand 

le/10665/252082/9789290617853-eng.pdf
• WHO Regional Office for South-East Asia (2017) http://apps.who.int/iris/bitstream/hand

le/10665/253459/9789290225447-eng.pdf
• WHO Regional Office for the Eastern-Mediterranean (2017) http://apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/255260/EMROPUB_2017_en_19632.pdf

WHOمنطقهتوسطتکمیلی،غذاهایتجارتبرتنظیمیقوانینباتعدادکشورها:3شکل

WHO (2018)26وWHO (2017)25: منبع 

http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0005/270716/
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،طمتوسیازیاددرآمدباکشورهایازبسیاریدرنوجوانانسومیکسالمت،برایشدهانجاممحورمدرسههایپژوهشاساسبر
مانسازتوسطشکرباشدهشیرینهاینوشیدنیبرعوارضیامالیاتاتخاذ27.انددادهگزارشراشیریننوشیدنییکحداقلمصرف

مینشاناخیرنتایج28.باشدشکرباشدهشیرینهاینوشیدنیمصرفکاهشجهتدراقدامیعنوانبهتاشودمیتوصیهجهانیبهداشت
ایمالیاتمختلفاشکالحاضرحالدر-جهانیبهداشتعضوسازمانکشورهایهمهازچهارمیکبهنزدیک-کشور45کهدهد

.کنندمیاجراراشکرباشدهشیرینهاینوشیدنیبرعوارض

مالیات ها بر نوشیدنی های شیرین شده با شکر 

WHOمنطقهطتوساند،نمودهاتخاذعوارضیامالیاتشکرباشدهشیرینهاینوشیدنیبرکهکشورهایتعداد:4شکل

صورتبهمالیاتوضع2014ژانویهاز:مکزیک
رلیتهرازایبه(مکزیکپولواحد)پزویک
به)افزودهقندحاویهاینوشیدهانیکلیهبرای

یناکه.شدانجامدقتبه(ماستوشیرانواعجز
خردهقیمتدرصد10تقریبامعادلمالیاترقم

خریدکهدادنشانهاارزیابی.بودفروشی
وضعدلیلبهافزودهقندحاویهاینوشیدنی

درآمدکمهایگروهدربخصوص،مالیات
دنینوشیبرایخریدکهحالیدریافت،کاهش

30.دادنشانراافزایشمالیاتبدونهای

WHO (2018)29 ،26: منبع 

برچسب گذاری بر روی بسته بندی محصوالت 
سیستمصورتهبموادمغذی،نمایشبرعالوهرا،ایتغذیهاطالعاتزیادیهایکشورای،تغذیهمحتوایازبیشتردرکتقویتمنظوربه
.دانستندموثروضروریغذایی،محصوالت(FOPL)»بندیبستهرویبرگذاریبرچسب»

وفهملقاباطالعات،شدهبندیبستهغذاییموادتمامرویبراستانداردرهیافتیک.هستنداختیاریFOPLهایسیستمازبسیاری
مصرفکهشوندخودتمحصوالاصالحبهغذاصنعتتولیدکنندگانتشویقباعثتوانندمیها،سیستماینگونه.کندمیایجادراآسانی

.برندمیبهرهنیزکنندگانشان

وشکراشباع،چربی،کالری،شدهتعریفمجازحدازکهبندیبستهغذای،2016سالژوئنماهاز:شیلی
شواهد.باشدهبرداشتدرراتوقفعالمتداخلدرسفیدوسیاههشداربرچسبیکبایدباشد،داشتهسدیم

خشیدهببهبودراکودکانغذاییترجیحاتدهنده،هشدارهایبرچسبکندمیعنوانکهداردوجوداولیه
تتبلیغاکردنمحدودبهمربوطقوانینباهمزمانگذاریبرچسبجدیدمقرراتشیلیدر31.است

کتابواینترنترادیو،تلویزیون،درسال14زیرکودکانبرایباالچربیباوشکرپرپرنمک،موادغذایی
.گردیدوضعمدارسدرشدهچاپهای

ایذیهتغگذاریبرچسباختیاریطرحیکبرایملیدستورالعملدولت،2013سالدر:انگلستان
برچسببرایاهدستورالعملاین.نمودمنتشراند،شدهبندیبستهپیشکهغذاییمحصوالترویبر

کهدهنداننشتاباشندمی-کندمیاستفادهقرمزو(کهربایی)زردسبز،هایرنگازکه-رنگیهای
زیادیامتوسط،کمغذاییمحصولدرشکرونمک،اشباعچرباسیدهای،چربیانرژی،مقدارآیا

.نیستیااست
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چه چیز باید تغییر کند؟

بهکشور،یکانکودکچاقیمدتبلندهایبرنامهارزیابیدرکودکان،بدنوزنوسالمتوضعیتنظارتوپایش
بررسیراودکیکدوراندرکودکرشدروندکشورهاتمامتقریبا.استسودمندبسیاردرمان،وپیشگیریمنظور

.نمایندمیپایشرانوجوانیوکودکیاواخردرچاقیهایشاخصنیزکشورهاازچشمگیریتعدادوکنندمی

را،استجهانیبهداشتسازمانزیرنظرکه«کودکیدورانچاقیبربررسیابتکارعمل»مشترکمنشورکشورها،ازبسیاری،دراروپا
5زیرکودکانازیبدنفعالیتهایدادهتقریباکهایگونهبهاست؛ضعیفکشورهاازبسیاریدربدنیفعالیتپایش.38.اندکردهاتخاذ
تقویت،ودکانکتمامدرتحرکبیزندگیسبکبهمربوطهایرفتاریوبدنیفعالیتپایشمنظوربه.نداردوجودسال10-6وسال

.استضروریهاکشوربرایدقیقهایگیریاندازهپایهبرابزاریازاستفادهومنظمنظارت

پایش چاقی دوران کودکی 

WHOمنطقهمدرسه،سنینکودکاندررشدبرناظرکشورهایتعداد:5شکل

WHO (2018)39: منبع 

هاییاستسپیشرفتگزارشونظارتبهنیازکشورهااینبرعالوه
اهشکتحققوسالمتبهبودکودکان،چاقیبامقابلهبرایخود

یارزیاببرایکارراهچندین.دارندواگیرغیرمزمنهایبیماری
این.تاسموجودهاکشورهایسیاستاجرایوتوسعهدرپیشرفت

:املشاستشدهمنتشرجهانیبهداشتسازمانتوسطکهراهکارها
غیرواگیرایهبیماریکنترلوپیشگیریبرایملیظرفیتارزیابی

40.استتغذیهجهانیهایسیاستبازنگریو26،29

مسئولینان،کودکگیریاندازهملیطرحبهباتوجه:انگلستان
پیشکودکانوزنوقدساالنهگیریاندازهوظیفهمحلی

مدارسدرکهسال11-10دبستانیکودکانوسال5-4دبستانی
وزنوضعیتازوالدین.دارندرااند،کردهنامثبتدولتی

میدریافتمشاورهنیازموارددرشوندمیمطلعخودکودکان
(کودکاندرصد93ومدارسدرصد99)همهتقریبا.کنند

.41.نمایندمیمشارکت

فعالیت بدنی 
ازدرصد81تقریبااست،اندکنوجواناندربدنیفعالیتسطوح

ازترپایین(دختراندرصد84،پسراندرصد78)جهاندرنوجوانان
فعالیتسطوحبودنکم.26.دارندفعالیتشده،توصیهحدودحداقل

پرو،-متوسط،-کمکشورهایدر،WHOمناطقتمامدربدنی
.استمشابهدرآمد

بهبدنیفعالیتترویجمنظوربههادولتبرایشدهتوصیهاقدامات
بدنیفعالیتزمینهدرWHOجهانیعملیاتیبرنامه»درتفضیل
.استشدهبیانشد،برگزار2018ژوئندرکه33»2018-2030

هایفعالیتتقویتبرایاقداماتکهکندمیعنوانگزارشاین
سببتواندمیهبلک،بخشدمیبهبودراسالمتیتنهانه،بیشتربدنی

جادهوپاکیزههوایداشتنفسیلی،هایسوختازاستفادهکاهش
بهبیدستیابانتایجاین.شود(نقلوحمل)ترددکموترامنهای

پیوستگی2030پایدارتوسعهبرنامهاهدافوسیاسیهایاولویت
.دارد

School))پویامدارس:فنالند on the Move41ملیبرنامه
دردنیبهایفعالیتترویجمنظوربهکهاستدولتنظرزیر

شرکتهایانجمنومدارس.شودمیاجرافنالندجامعمدارس
برایودکانکازاستفادهباراخودبدنیفعالیتهایبرنامهکننده
با2010سالدربرنامه.میدهندانجامهایشانبرنامهپیشبرد
،2016سالدرشد؛آغازپایلوتصورتبهمدرسه45بررسی

دامنهونمودندشرکتبرنامهایندرجامعمدارسازدرصد62
34.تیافگسترشمتوسطهدورهباآموزشیمراکزدربرنامه
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پیام های کلیدی

ازبسیارید،نیستن«کودکیدوراندرچاقیروندتنظیم»هدفدنبالبههنوزکشورهااکثرکهحالیدر•

یافتهستدکودکیدوراندرچاقیروندتنظیمبهآنهاازبرخیوهستنداقداماتیانجامحالدرکشورها

.اند

هایزینههمتعاقباواستموثربهداشتجهانیاهدافبرآوردندرکودکان،سالمتبرایگذاریسرمایه•

.دهدمیکاهشراچاقیبرایشدهبینیپیشبهداشتیواقتصادی

فراخوانی برای اقدام 
توصیهونمایندبازنگریراخود2025اهدافبهرسیدندرپیشرفتروندبایدضرورتاهادولت

.نماینداجرراکودکیدورانچاقیبامبارزهکمیتههای

.گیرندمییادوکنندمیبازیکنند،میزندگیآندرکودکانکههاییمحیطبهبود•

کودکانونوزادان،مادرانبرایسالم،غذاییهایمحیطازحمایتبرایهاییسیاستاجرای•

تمامباکودکاندربدنیفعالیتبرایدسترسقابلوامنهایمحیطایجادمنظوربهسیاسیاولویتافزایش•

سنین

سیاستاجرایوبدنیفعالیتوغذاسنجشمحیطیمعیارهایتقویت•

هایانوادهخونوجوانان،کودکانکهایگونهبه،مردمهمهبرایجهانیبهداشتپوششزمینهدرفعالیت•

.باشندداشتهدسترسیچاقیدرمانوپیشگیریزمینهدرنیازموردخدماتبهآنها

،علمیزمینهدرایحرفهننمایندگا،ایمنطقهوملیچاقیانجمن50ازبیشازچاقیجهانیفدراسیون
هایانسازمازجهانیجامعهیک،چاقیجهانیفدراسیوندرعضویتطریقاز.داردتحقیقاتیوپزشکی

امانجوهدایتچاقیجهانیفدراسیونهدف.شدخواهدایجادچاقیمشکالتحلبرایشدهدادهاختصاص
قیچاجهانیفدراسیونسایتوبآدرس.استچاقیدرمانوپیشگیریکاهش،برایجهانیهایتالش

www.worldobesity.orgسازماناینالکترونیکپستوenquiries@worldobesity.orgمی
.باشد
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