
  
  
  
  
  
  
  

  ٤-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.4     من جدول األعمال١٠-١١البند 
  
  
  

  استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على نحوٍ ضار
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،
  

 الكحول على نحو ضار والمزيد من       بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستراتيجيات الحد من تعاطي         
  اإلرشادات بشأن االستراتيجيات وخيارات بنود السياسة الواردة فيه؛

  
 بشأن وضع برنامج منظمة الصحة العالميـة بـشأن          ٤٠-٣٢ج ص ع  وإذ تؤكد مجدداً على القرارات      

صـياغة  : لكحول بشأن استهالك الكحول والمشكالت المتعلقة با      ١٢-٣٦ج ص ع  المشكالت المتعلقة بالكحول و   
 ١٦-٥٧ج ص ع   بشأن توقي ومكافحة إدمان المخدرات والكحـول و        ٢٠-٤٢ج ص ع  سياسات وبرامج وطنية و   

   تعزيز الصحة وأنماط الحياة؛بشأن 
  

 بشأن مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن استعمال الكحول علـى           ٢٦-٥٨ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
  ؛)١٠(٦٠ج ص عنحو ضار والمقرر اإلجرائي 

  
االستراتيجيات  بشأنوإذ تحيط علماً بالتقرير الذي عرضته األمانة على جمعية الصحة العالمية الستين             

والتدخالت المسندة بالبينات والرامية إلى الحد من األضرار الناجمة عن تعاطي الكحول، بما في ذلك اإلضافة                
  ١ر؛عاطي الكحول على نحو ضاالمتعلقة بإجراء تقييم شامل لمشاكل الصحة العمومية الناجمة عن ت

  
وإذ تحيط علماً بالتقرير الثاني للجنة الخبراء التابعة للمنظمة والمعنية بالمشاكل المتـصلة باسـتهالك               

 وتقر بوجود استراتيجيات وتدخالت فعالة تركز على عامة النـاس والفئـات المختطـرة واألفـراد                 ٢الكحول
الناجمـة  غي توليفها على النحو األمثل، من أجل الحد من األضرار           والمشاكل المحددة يمكن االستفادة منها وينب     

  ؛عن تعاطي الكحول
  

                                                           
 .١ إضافة ٦٠/١٤ وج٦٠/١٤الوثيقتان ج   ١

 ).النص اإلنكليزي(، ٢٠٠٧، ٩٤٤سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم     ٢
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وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تنفيذ تلك االستراتيجيات والتدخالت علـى نحـو يراعـي مختلـف                 
 السياقات الوطنية والدينية والثقافية، بما في ذلك المشاكل واالحتياجات واألولويات الـصحية العموميـة علـى         

  الصعيد الوطني، والفوارق القائمة بين الدول األعضاء من حيث الموارد والقدرات واإلمكانات؛
  

وإذ تعرب عن بالغ قلقها بسبب حجم مشاكل الصحة العمومية المتصلة بتعاطي الكحول علـى نحـو                 
 فداحة عبء   ضار، بما في ذلك اإلصابات والعنف والعالقات المحتملة ببعض األمراض السارية، مما يزيد من             

  المرض في البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛
  

وإذ تضع في اعتبارها أن التعاون الدولي آخذ في االزدياد في مجال الحد من مشاكل الصحة العمومية               
الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار، وأن الحاجة تقضي بحشد ما يلزم من دعم على الصعيدين العالمي         

  واإلقليمي،
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

التعاون مع األمانة في إعداد مسودة استراتيجية عالمية بشأن تعاطي الكحول على نحو ضار                )١(
من أجل دعم وتكملة السياسات الصحية العمومية فـي         باالستناد إلى البينات وإلى أفضل الممارسات،       

الشباب وفئات السكانية المختطرة    مع التأكيد بشكل خاص على نهج متكامل لحماية ال        الدول األعضاء،   
   اآلخرين للكحول على نحو ضار؛تعاطياألشخاص المتضررين من و
  
استهالك الكحول وعواقبه   لرصد   نُظم وطنية    إقامةالعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين على         )٢(

تقديم تقارير منتظمة عن ذلك إلى نُظم المعلومات        على  ، و الصحية واالجتماعية واالستجابات السياسية   
  اإلقليمية والعالمية التابعة للمنظمة؛

  
عزيز االستجابات الوطنية، كلما كان ذلك مناسباً وحـسب االقتـضاء، لمواجهـة             النظر في ت    )٣(

  البينـات الخاصـة    على أساس  الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار،         مشاكل الصحة العمومية  
 مما ينشأ في مختلف السياقات من أضرار لهـا صـلة            الحدبفعالية ومردودية استراتيجيات وتدخالت     

  بتعاطي الكحول؛
  

  :المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى   -٢
  
باالسـتناد إلـى     تحضير مسودة استراتيجية عالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار،            )١(

االستراتيجية خيارات الـسياسة     ل الممارسات القائمة، على أن تتناول تلك      جميع البينات المتاحة وأفض   
العامة ذات الصلة وتراعي مختلف السياقات الوطنية والدينية والثقافيـة، بمـا فـي ذلـك المـشاكل                  
واالحتياجات واألولويات الصحية العمومية على الصعيد الوطني، والفـوارق القائمـة بـين الـدول               

  لموارد والقدرات واإلمكانات؛األعضاء فيما يخص ا
  
ضمان احتواء مسودة االستراتيجية العالمية على مجموعة من التدابير المقترحة الموصى بها              )٢(

  للدول من أجل تنفيذها على المستوى الوطني مع مراعاة الظروف الوطنية في كل بلد؛
  
، الجاريـة منهـا والناشـئة،       العمل على إدراج العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنيـة          )٣(

  بوصفها إسهامات حيوية في سبيل وضع استراتيجية عالمية؛ 
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التعاون والتشاور مع الدول األعضاء والتشاور مع المنظمات الحكومية الدوليـة والمهنيـين               )٤
الصحيين والمنظمات غير الحكومية واألطراف االقتصادية الفاعلة بشأن السبل الكفيلة باإلسهام فـي             

  حد من تعاطي الكحول على نحو ضار؛ال
  
تقديم مسودة استراتيجية عالمية بشأن الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار، مـن خـالل                  )٥(

  .المجلس التنفيذي، إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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