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  االستراتيجيات والتدخالت المسندة بالبينات والرامية إلى
 الحد من األضرار الناجمة عن استعمال الكحول

  
 

   الصحة العمومية الناجمةتقييم شامل لمشاكل
 الكحول على نحو ضار عن تعاطي

  
  
مشاكل صحية عمومية هامة، وهو يحتل المرتبـة الخامـسة          في  تعاطي الكحول على نحو ضار      يتسبب    -١

أن إلـى    ٢٠٠٢ تقـديرات عـام   وتشير  . على سلم عوامل االختطار الرئيسية للوفاة المبكرة والعجز في العالم         
واستأثرت هـذه   . ألسباب تتعلق بالكحول في جميع أنحاء العالم      نحبهم  ن شخص قضوا     مليو ٢,٣يقل عن    ال ما

 مـن عـبء     ٪٤,٤ من المعدل اإلجمالي للوفيات، بينما استأثر استهالك الكحول بنـسبة            ٪٣,٧الوفيات بنسبة   
  ).١مقيساً بسنوات العمر المفقودة والمصححة باحتساب مدد العجز، الجدول (المرض العالمي 

  
 استهالك الكحول تأثيراً أكبر في الفئات العمرية من الشباب، ذكوراً وإناثاً على حد سـواء، إذ                 ثرويؤ  -٢

).  من النساء  ٪١,١ من الرجال و   ٪٦,١( حاالت الوفاة في جميع الفئات العمرية        جميع من   ٪٣,٧يستأثر بنسبة   
 مـن   ٪٧,٥(ن سن الستين     من الوفيات في صفوف من هم دو       ٪٥بيد أن عامل االختطار هذا يتسبب في نسبة         

والحقيقة . وتحدث اإلصابات المميتة بشكل خاص في وقت مبكر نسبياً من العمر          ).  من النساء  ٪١,٧الرجال و 
سنوات العمـر    نسبياً من العمر هي حقيقة تدعمها زيادة         ة مبكر مرحلةالوفاة في   في  تسبب  يالقائلة إن الكحول    

  . بالوفيات الناجمة عن تعاطيهالضائعة التي تعزى إلى تعاطي الكحول مقارنة
  
تعاطي الكحول على نحو ضار العنصر الرئيسي الثالث الذي يسهم في عبء المرض في البلدان                ويعد  -٣

المتقدمة، ويحتل المرتبة األولى بالنسبة إلى معدل وفيات الرجال في البلدان النامية التي تشهد معدالت وفيـات                 
التباين في تصنيف عوامل    و. لبلدان النامية التي ترتفع فيها هذه المعدالت      منخفضة والمرتبة الحادية عشرة في ا     

االختطار من حيث الوفاة أو المراضة في مختلف األقاليم ال يعكس االختالفات في حاالت الوفاة والمرتـسمات              
 يـشير  هولكن) الرضعكاآلثار المترتبة على سوء التغذية ووفيات       (العمرية بالنسبة إلى معدالت الوفيات فحسب       

  .أيضاً إلى االختالفات في أنماط الشرب وكمية الكحول المستهلكة
  
تستأثر . تعاطي الكحول على نحو ضار بعالقة سببية بالعديد من حاالت المرض على اختالفها    ويرتبط    -٤

يه بأكثر   الكحول، بما فيها اإلدمان على تعاط      تعاطياالضطرابات النفسية والعصبية، والسيما الناجمة منها عن        
بنسبة إجمالية تصل   (عبء المرض والعجز الناجم عن الكحول، تليها اإلصابات غير المتعمدة           ) ٪٣٤(من ثلث   

مثل تصادمات حوادث المرور والحروق والغرق والسقوط، واإلصابات المتعمدة بما فيها االنتحار            ) ٪٢٦إلى  
عنـدما  و). ٢انظر الجدول   ) (٪٩(والسرطان  ) ٪١٠(واألمراض القلبية الوعائية    ) ٪١٠(وتشمع الكبد   ) ٪١١(

واألمراض القلبيـة الوعائيـة     ) ٪٢٥ (المتعمدةينظر فقط في الوفيات التي سببها الكحول، فإن اإلصابات غير           
 .تشكل الفئات الثالث الكبرى) ٪٢٠(والسرطان ) ٪٢٢(
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لحمائيـة بعـين     عبء المرض الضرر الذي يعزى إلى الكحول بعد أن أخذ آثـاره ا             تقديراتتعكس  و  -٥
تشير إلى اسـتهالك    وبالرغم من أن البينات     . اإلصابة بالداء القلبي اإلقفاري   ب ما يتعلق االعتبار، وخصوصاً في  

 بضعة أمراض ولدى   يمكن أن يخفّض معدالت الوفيات والمراضة الناجمة عن          الكحول بمقادير قليلة أو معتدلة    
وتتعـاظم  . عتبة معينة الستهالك الكحول على نحو ضار       بمكان تحديد    ةبوفئات عمرية محددة، فإن من الصع     

خطورة اإلصابة بأمراض كثيرة من قبيل سرطان الثدي بزيادة كمية الكحول التي يتم تناولها، مع غيـاب أي                  
 .المترتبة على ذلكالدنيا بينة بشأن اآلثار 

  
  ٢٠٠٢واإلقليمي،  عبء المرض الذي يعزى إلى تعاطي الكحول على المستويين العالمي -١الجدول 

  

المفقودة والمصححةسنوات العمر   أ المفقودةعدد السنوات    أالوفيات  اإلقليم
  أباحتساب مدد العجز 

  

  عدد الوفيات
  

النسبة المئوية 
 لجميع الوفيات

  العدد
  

النسبة المئوية 
لجميع سنوات 

 المفقودةالحياة 

  العدد
  

النسبة المئوية لسنوات 
المفقودة العمر 

احتساب المصححة بو
  مدد العجز 

    )باآلالف(    )باآلالف(    )باآلالف(  
  ٤,٤  ٦٤ ٩٧٥  ٤,١  ٣٨ ١٧٧  ٣,٧  ٢ ١٢٣  في العالم
  ٧,١  ٥٤ ٩٧٠  ٦,٦  ٣٢ ٥٥٣  ٦,١  ١ ٨٣٦  الرجال
  ١,٤  ١٠ ٠٠٦  ١,٣  ٥ ٦٢٥  ١,١  ٢٨٧  النساء

    األفريقي
  ٣,٢  ٥ ٧٥٧  ٣,٠  ٤ ١٦٥  ٣,٤  ١٨٤  الرجال
  ٠,٨  ١ ٤٢٩  ٠,٨  ١ ٠٥٠  ١,٠  ٥٠  النساء

    األمريكتان
  ١٥,٢  ١٢ ٠٢٦  ١٤,١  ٥ ٦١٦  ٨,٧  ٢٧٧  الرجال
  ٣,٩  ٢ ٥٦٩  ٣,٢  ٨٧١  ١,٧  ٤٦  النساء

    جنوب شرق آسيا
  ٣,٨  ٨ ٠٨٨  ٣,٨  ٥ ٣١٤  ٣,٧  ٢٨٥  الرجال
  ٠,٤  ٨٦٧  ٠,٥  ٥٨٦  ٠,٤  ٢٨  النساء

    األوروبي
  ١٦,٧  ١٤ ٠١٧  ١٧,٨  ٩ ٠٨٥  ١٠,٨  ٥٣٢  الرجال
  ٣,٨  ٢ ٥٥٣  ٥,٢  ١ ٦٤٤  ١,٧  ٧٧  النساء
     المتوسطقشر

  ٠,٧  ٤٨٠  ٠,٩  ٣٩٤  ٠,٩  ٢٠  الرجال
  ٠,١  ٧٧  ٠,١  ٥٧  ٠,٢  ٣  النساء

    غرب المحيط الهادئ
  ١٠,٣  ١٤ ٦٠٣  ١٠,١  ٧ ٩٧٩  ٨,٥  ٥٣٩  الرجال
  ٢,١  ٢ ٥١١  ٢,٣  ١ ٤١٧  ١,٥  ٨٢  النساء

  . مصححة وفقاً لآلثار النافعة التي تعزى إلى تعاطي الكحول  أ
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ء المرض الذي يعزى إلى الكحول إال جزءاً من اآلثار الناجمة عـن            وال تصف التقديرات الحالية لعب      -٦
وجود ترابط بين مثل هذا االستخدام      إلى   البينات المتراكمة    وتشير. تعاطي الكحول على نحو ضار في المجتمع      

ا وتحديده ينبغي إثبات هذه العالقات      غير أنه .  والعدوى بفيروسه والسل   األيدزالضار واألمراض المعدية مثل     
ـ   و.  قبل تعديل التقديرات العالمية لعبء المرض وفقاً لذلك      من حيث الكم   اطي باإلضافة إلى ذلـك، يتـسبب تع

 ضار في العديد من األضرار والتكاليف االجتماعية واالقتصادية، وأغلبهـا ال يعكـس فـي    على نحو الكحول  
  .مكون التقديرات الذي يعزى إلى تعاطي الكحول

  
تراوحت الكلفة  وقد  .  األثر االجتماعي واالقتصادي عند صياغة السياسات العامة        هذا والبد من مراعاة    -٧

 دوالر أمريكـي    ماليـين  ٢١٠ ٠٠٠ بـين    ٢٠٠٢ عـام    ضـار اإلجمالية المقدرة لتعاطي الكحول على نحو       
 مليـون دوالر نتيجـة لإلصـابة        ١٢٠ ٠٠٠-٥٠ ٠٠٠ : مليون دوالر وذلك على النحو التـالي       ٦٦٥ ٠٠٠و

  مليون دوالر بسبب   ٥٥ ٠٠٠-٣٠ ٠٠٠و للوفاة المبكرة     ماليين دوالر نتيجة   ٢١٠ ٠٠٠-٥٥ ٠٠٠بالمرض و 
 مليون دوالر بسبب تغيب الموظفين والعمال عـن أعمـالهم           ٦٥ ٠٠٠-٣٠ ٠٠٠والقيادة تحت تأثير الكحول     

 مليون دوالر نتيجـة لتكـاليف       ٨٥ ٠٠٠-٣٠ ٠٠٠ مليون دوالر بسبب البطالة و     ٨٠ ٠٠٠ومبالغ تصل إلى    
 نتيجـة األضـرار      دوالر  مليون ٥٠ ٠٠٠-١٥ ٠٠٠و الجنائية المرتبطة بالجرائم ذات الصلة بالكحول        عدالةال

 من إجمالي الناتج المحلـي      ٪٢,٠ و ٪٠,٦ ومجموع هذه المبالغ يعادل ما بين     . الناجمة عن األعمال اإلجرامية   
فإنها تمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً األرقام، هذه  ورغم مواجهة مشاكل منهجية في تقدير       . على الصعيد العالمي  

، وخاصـة فـي     يصعيد العالم ال هذه األرقام على     لتصحيحالمزيد من البحوث    إجراء  وهناك حاجة إلى    . كبيراً
 نـشوء ويساهم تعاطي الكحول على نحو ضار في     . البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط       

كما ينبغي تحسين فهـم جوانبـه فيمـا يتعلـق بالتنميـة             . لدان وفيما بينها  تفاوتات في مجال الصحة داخل الب     
  .المزيد من األنشطةب  االضطالعاالجتماعية واالقتصادية وذلك من خالل

  
ساهم في عبء المـرض،     ت  العوامل الرئيسية التي   أحدمافتئ تعاطي الكحول على نحو ضار يشكل        و  -٨

وينبغـي  . تي تعزى إلى تعاطي الكحول، حتى على المدى القصير        رغم إمكانية تجنب قسم كبير من المشاكل ال       
تحسين فهم العالقات القائمة بين استهالك الكحول وطائفة واسعة من الحاالت، السيما في البلدان ذات الـدخل                 

 الكحول،  توافرولكن، نظراً إلى االتجاهات السائدة سواء في        . المنخفض وفيما يخص بعض األمراض المحددة     
 مع زيادة إجمالية نسبية ألسباب      كثافة سكانية، أو في الحصائل    البلدان  أكثر  ات في زيادة استهالكه في      مع توقع 

 عدم تنفيذ المزيـد     الوفاة المرتبطة بالكحول، من المتوقع أن تزيد اآلثار الضارة للكحول في المستقبل، في حال             
  .من التدخالت
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  تساب مدد العجز المفقودة والتي تعزىسنوات العمر المصححة باح -٢الجدول 
  ٢٠٠٢ العالم، فيإلى تعاطي الكحول 

  

  عدد النساء  عدد الرجال  فئة األمراض
مجموع عدد 

الرجال 
  والنساء

الرجال 
)٪(  

النساء 
)٪(  

مجموع 
الرجال 
والنساء 

)٪(  
   األمومة والفترةاعتالالت

  ٠,١  ٠,٤  ٠,١  ٩٤  ٤٢  ٥٢  بالوالدةالمحيطة   

  ٩,٠  ١٢,٩  ٨,٢  ٦ ٠٥٤  ١ ٤٦٠  ٤ ٥٩٣  السرطان

  ٠,٠  ٠,٢  ٠,٠  ٢٠  ٢٠  صفر  السكري

  ٣٤,٣  ٣٢,٩  ٣٤,٦  ٢٣ ١١٥  ٣ ٧٢٢  ١٩ ٣٩٣  االضطرابات العصبية والنفسية

  ٩,٨  ٧,٨  ١٠,٢  ٦ ٥٩٨  ٨٨٧  ٥ ٧١١  األمراض القلبية الوعائية

  ١٠,٢  ١٣,٠  ٩,٧  ٦ ٨٨٣  ١ ٤٦٨  ٥ ٤١٥  تشمع الكبد

  ٢٥,٥  ٢٣,٤  ٢٥,٩  ١٧ ١٤٦  ٢ ٦٤٧  ١٤ ٤٩٩  المتعمدةاإلصابات غير 

  ١١,٠  ٩,٣  ١١,٤  ٧ ٤١٧  ١ ٠٥١  ٦ ٣٦٦  المتعمدةاإلصابات 

  التي" اآلثار الضارة"مجموع 
  ٩٩,٩  ٩٩,٩  ١٠٠,١  ٦٧ ٣٢٦  ١١ ٢٩٧  ٥٦ ٠٢٩  تعزى إلى الكحول  

  ١٣,٣  ٦,٧  ٢١,٣  ٣١٢-  ٨٦-  ٢٢٥-  السكري

  ٨٦,٧  ٩٣,٣  ٨٧,٧  ٢ ٠٣٩-  ١ ٢٠٥-  ٨٣٤-  األمراض القلبية الوعائية

  التي " اآلثار النافعة"مجموع 
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٢ ٣٥١-  ١ ٢٩١-  ١ ٠٥٩-  إلى الكحولتُعزى 

صافي مجموع سنوات العمـر     
 والمصححة باحتساب   المفقودة

مدد العجز التي تعـزى إلـى       
  الكحول

١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٦٤ ٩٧٥  ١٠ ٠٠٦  ٥٤ ٩٧٠  

 المفقـودة إجمالي سنوات العمر    
والمصححة باحتـساب مـدد     

لتي تعزى إلـى عـدة      العجز ا 
  أسباب

١ ٤٩٠ ١٢٦  ٧١٧ ٢١٣  ٧٧٢ ٩١٢        

النسبة المئوية لمجموع سـنوات     
 والمـصححة   المفقـودة العمر  

باحتساب مدد العجـز التـي      
  تعزى إلى الكحول

٤,٤  ٪١,٤  ٪٧,١٪        

  

  
  

=     =     =  


