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  مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار  ٥ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  
  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بمشاكل الصحة العمومية الناجمة عن الكحول،  

  
  :لي جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التايوصي

 
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
 

 بخصوص تطوير برنامج المنظمـة بـشأن المـشكالت          ٤٠-٣٢ج ص ع  إذ تذكّر بالقرارات    
صـياغة  :  بشأن استهالك الكحول والمشاكل المتعلقـة بـالكحول        ١٢-٣٦ج ص ع  المتعلقة بالكحول، و  

كافحة في مجـال إسـاءة اسـتعمال         بشأن الوقاية والم   ٢٠-٤٢ج ص ع  السياسات والبرامج الوطنية، و   
  االسـتجابة للـدعوة إلـى العمـل،    :  بـشأن الـصحة النفـسية   ١٠-٥٥ج ص ع  العقاقير والكحول، و  

 بشأن تعزيز الصحة وأنماط     ١٦-٥٧ج ص ع   بشأن السالمة على الطرق والصحة، و      ١٠-٥٧ج ص ع  و
ئي والنـشاط البـدني      بشأن االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذا      ١٧-٥٧ج ص ع  الحياة الصحية، و  

  والصحة؛
  

٪ مـن   ٤ والذي يشير إلى أن نـسبة        ٢٠٠٢،٢بالتقرير الخاص بالصحة في العالم      وإذ تذكر   
 من مجموع الوفيات في العالم تعزيان إلى الكحول، وأن الكحول هو عامل ٪٣‚٢عبء المرض ونسبة 

ل االختطار الثالث في البلدان     االختطار األول في البلدان النامية ذات معدالت الوفيات المنخفضة وعام         
  المتقدمة؛

  
وإذ تسلِّم بأن أنماط استهالك الكحول وسياق استهالكه ومستواه العام هي جميعاً أمور تـؤثر               
على صحة السكان ككل، وبأن شرب الكحول على نحو ضار هو أحد األسباب األساسية والرئيـسية                

لنـساء واألطفـال، والعجـز والمـشاكل     للمرض واإلصابة والعنف، والسيما العنف المنزلي ضـد ا   
االجتماعية والوفاة المبكرة، ويرتبط باعتالل الصحة النفسية وله تأثير خطير علـى عافيـة األفـراد                

  واألسر والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل، كما أنه يسهم في التباينات االجتماعية والصحية؛
  

ول في سياق قيادة المركبات وفـي       وإذ تشدد على خطر الضرر المترتب على استهالك الكح        
  أماكن العمل وأثناء الحمل؛

  
ك الكحول على نحو ضار، الصحة العمومية المرتبطة باستهال تكالأبعاد مشثير جزعها توإذ 

، والسيما بين الشباب في العديد مـن        بما يشكل خطراً  شرب الكحول   ب ما يتعلق واالتجاهات السائدة في  
  الدول األعضاء؛

  
التسمم بالكحول يرتبط بسلوكيات تنطوي على مجازفة شديدة، بمـا فـي ذلـك              وإذ تقر بأن    

  غير المأمون؛على نحو  وممارسة الجنس النفسانية التأثيرتعاطي المواد 
  

                                                           
 .١ تصويب ١١٥/٣٧م ت و١١٥/٣٧م تالوثيقتان    ١
، جنيـف، منظمـة الـصحة    ، خفض المخاطر والنهوض بالحياة الصحية٢٠٠٢التقرير الخاص بالصحة في العالم    ٢

 .٢٠٠٢العالمية، 
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 الخسائر المزمنة التي يتحملها المجتمع نتيجة استهالك الكحول على نحو ضار، بما             تقلقهاوإذ  
العدالـة الجنائيـة    نُظم الرعاية االجتماعية و   لصحية وكذلك   في ذلك التكاليف التي تتحملها الخدمات ا      

  فضالً عن تكاليف فقدان اإلنتاجية وتراجع التنمية االقتصادية نتيجة استهالك الكحول؛
  

 العوامل التي تتسبب في زيادة      بالنظر إلى وإذ تعترف باألخطار التي تتهدد الصحة العمومية        
  ض الدول األعضاء؛توافر وإتاحة المشروبات الكحولية في بع

  
وإذ تشير إلى مجموعة القرائن المتزايدة الدالة على فعالية االستراتيجيات والتدابير الراميـة             

  إلى الحد من الضرر المتعلق بالكحول؛
  

ومن شأنها   تمكين األفراد من اتخاذ قرارات إيجابية تتعلق بهم          وجوبوإذ تضع في اعتبارها     
  ثل استهالك الكحول؛ حياتهم فيما يتصل بمسائل متغيير

  
  :الدول األعضاء ما يليتطلب إلى    -١

  
إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات وبـرامج فعالـة للحـد مـن العواقـب الـصحية              )١(

  واالجتماعية السلبية المترتبة على تعاطي الكحول على نحو ضار؛
  
 فيها الهيئات    كل الفئات االجتماعية واالقتصادية المعنية، بما      على استنهاض تشجيع  ال  )٢(

رابطـات  الالعلمية والمهنية وغير الحكومية والطوعية والقطاع الخاص والمجتمع المـدني و          
  ة، وإشراكها على نحو فعال ومناسب في الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار؛يالصناع

  
، بما في ذلك، االضطالع بها أدناه والمطلوب من المدير العام ة المبيناإلجراءاتدعم   )٣(
  ؛، عند اللزومديم هذا الدعم من خالل مساهمات طوعية من الدول األعضاء المهتمةتق
  

  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٢
  
تعزيز قدرة األمانة على تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في رصد الضرر المتعلـق          )١(

  ؛بالكحول، وتعزيز القرائن العلمية والتجريبية الدالة على فعالية السياسات
  
تكثيف التعاون الدولي على الحد من مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن تعـاطي               )٢(

  الكحول على نحو ضار، وحشد الدعم الالزم على المستويين العالمي واإلقليمي؛
  
 عن االستراتيجيات والتدخالت القائمة      إلى جمعية الصحة العالمية الستين      تقرير تقديم  )٣(

ى الحد من الضرر المتعلق بالكحول، بما في ذلك إجراء تقييم لمشاكل على القرائن والرامية إل
  الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار؛

  
وضع ما يلزم من توصيات للسياسات والتدخالت الفعالة الرامية إلـى الحـد مـن                 )٤(

تقييم االستراتيجيات  الضرر المتعلق بالكحول، واستحداث أدوات تقنية تدعم البلدان في تنفيذ و          
  والبرامج الموصى بها؛

  
تعزيز نُظم المعلومات العالمية واإلقليمية من خالل مواصلة جمع وتحليل البيانـات              )٥(

الخاصة باستهالك الكحول وعواقبه الصحية واالجتماعية، وذلك عن طريق تقديم الدعم التقني         
  ن هذه البيانات متاحة؛إلى  الدول األعضاء وتشجيع إجراء البحوث حيثما ال تكو

  
تعزيز ودعم األنشطة العالمية واإلقليمية الرامية إلى تحديد االضطرابات الناجمة عن             )٦(

تعاطي الكحول وتدبيرها العالجي في مؤسسات الرعاية الصحية، وزيادة قدرة مهنيي الرعاية            
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ـ          تهالك الصحية على معالجة ما يعانيه مرضاهم من مشاكل مرتبطة بأنماط ضـارة مـن اس
  الكحول؛

  
التعاون مع الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدوليـة والمهنيـين الـصحيين              )٧(

والمنظمات غير الحكومية، وسائر األطراف المعنية، على تعزيز تنفيذ سياسات وبرامج فعالة            
  للحد من استهالك الكحول على نحو ضار؛

  
والزراعة وموزعي المشروبات    مع ممثلي دوائر الصناعة      صريحة تنظيم مشاورات   )٨(

  الكحولية من أجل الحد من األثر الذي يلحق بالصحة نتيجة استهالك الكحول على نحو ضار؛
  
تقديم تقرير عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الـستين عـن                )٩(

  .التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

  )٢٠٠٥ يرينا/ كانون الثاني ٢٠، السابعةالجلسة (
  




