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  مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن الكحول
  
  

  األمانة من تقرير
  
  

  
 مليـون   ٢٠٠٠ الكحول نحـو     ويشرب في مجتمعات عديدة،     من العادات الراسخة  طي الكحول   إن تعا   -١

وفي السنوات األخيرة ضعفت بعض القيود المفروضة على إنتاج الكحـول واالتجـار بـه               . شخص في العالم  
  أنمـاط    متزايد، مما أدى إلى تغييرات في      احة المشروبات الكحولية على نحو    وأنماط استهالكه نتيجة توافر وإت    

فقد بلغت مشاكل الصحة العمومية المرتبطة باستهالك الكحـول درجـة تثيـر             .  في جميع أنحاء العالم    الشرب
، فهو عامل االختطار الرئيـسي      في العالم الجزع، وأصبح الكحول واحداً من أشد المخاطر التي تتهدد الصحة           

ختطار فـي البلـدان     بة الثالثة بين عوامل اال    في البلدان النامية ذات معدالت الوفيات المنخفضة، ويحتل المرت        
  ٢٠٠٢.١التقرير الخاص بالصحة في العالم ما ورد في المتقدمة، حسب

  
٪ من عبء المرض العالمي، وهي نسبة تقل قليالً عن الضرر           ٤ تسبب الكحول في     ٢٠٠٠وفي عام     -٢

 يتـسبب   المتقدمـة  وفي البلدان    ).٪٤‚٤(وكذلك ارتفاع ضغط الدم     ) ٪٤‚١(الذي يلحقه تعاطي التبغ بالمجتمع      
احتساب مدد العجز والتي تفقد نتيجة الحاالت المرضية         جميع سنوات العمر المصححة ب     ٪ من ٩‚٢الكحول في   

مثـل تـصادمات    (واإلصابات غير المتعمدة    )  واالكتئاب ، والذهان ،مثل االعتماد على المواد   (العصبية النفسية   
والتي تتسبب في معظم سنوات العمر المفقودة المصححة        ) لسقوطاوالغرق  حاالت  حوادث المرور والحروق و   

ويسهم استهالك الكحول في المرض واإلصابة والعجز والوفاة المبكرة أكثر مما يسهم أي . باحتساب مدد العجز
٪ مـن   ٦‚٢عامل اختطار آخر في البلدان النامية ذات معدالت الوفيات المنخفضة، حيث يتسبب الكحول فـي                

وعلى الصعيد العالمي تشير التقديرات إلى أن تعـاطي         . احتساب مدد العجز  مصححة ب ر المفقودة ال  سنوات العم 
  .٢٠٠٠٪ من مجموع الوفيات في عام ٣‚٢٪ مليون حالة وفاة أو ١‚٨الكحول تسبب في 

  
ويتسبب استهالك الكحول أيضاً في عواقب سلبية عديدة ال تؤخذ في الحـسبان عنـد تحليـل عـبء                -٣

 وسنوات العمر المفقودة المـصححة      فبمقتضى التعريف المحدد تقتصر تقديرات ذلك العبء      . لميالمرض العا 
احتساب مدد العجز على العواقب المترتبة على المرض واإلصابة، وال تأخذ في الحـسبان اآلثـار المترتبـة      ب

على مخالطيهم، بمـن   بالنسبة إلى المجتمع ككل وال المشاكل االجتماعية التي تؤثر على من يشربون الكحول و             
  .فيهم من ال يشربون الكحول

                                                           
 جنيف، منظمـة الـصحة   .خفض المخاطر والنهوض بالحياة الصحية: ٢٠٠٢التقرير الخاص بالصحة في العالم،    ١

 .٢٠٠٢العالمية، 
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وهناك عدة عوامل تتفاعل فيما بينها وتسهم في الضرر الذي يتسبب فيه اسـتهالك الكحـول، وثمـة                    -٤
مقدار االستهالك السنوي لمن يشرب الكحـول، ومقـدار         : عناصر ثالثة هامة تتعلق بشرب الكحول، أال وهي       

  .ظروف التي يتم فيها استهالك الكحولاالستهالك في كل مرة، والبيئة وال
  
الكحول له مفعول نفسي ويمكن فويمكن للكحول أن يلحق الضرر بكل عضو وجهاز في الجسم تقريباً،   -٥

ويسهم تعاطي الكحـول    . أن يستحث حدوث تغييرات في معظم األجهزة والبنيات الدماغية إن لم يكن فيها كلها             
حالة مرضية، بما في ذلك أمراض مزمنة مثل االعتماد على الكحـول   مرضاً و  ٦٠في اإلصابة بما يربو على      

ويتفاوت معدل انتـشار االضـطرابات ذات الـصلة         . وتليف الكبد والمشكالت الصحية الحادة مثل اإلصابات      
ـ       ٪  ١٠بتعاطي الكحول تفاوتاً كبيراً في مختلف مناطق العالم، حيث بلغ            ا لدى البالغين من الرجال فـي أمريك

  .٢٠٠٠وأجزاء من شرقي أوروبا في عام الشمالية 
  
 سبباً هاماً من أسباب الضرر المرتبط بالكحول والذي يؤدي إلى أعلى    حتى التسمم  الكحولويعد شرب     -٦

. نسبة من سنوات العمر المفقودة المصححة باحتساب مدد العجز في البلدان ذات معدالت الوفيـات المرتفعـة                
وتتـسبب  . لى أحداث حادة مثل بعض األمراض القلبية الوعائية واإلصـابات ويعزى هذا الفقد، إلى حد بعيد، إ 

ويتسبب تعاطي الكحول في    . ٪ من عبء المرض العالمي    ١٠اإلصابات غير المتعمدة واإلصابات المتعمدة في       
٪ من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز والتي تفقد نتيجة اإلصابات غير المتعمدة، وفي نحـو                 ١٣
مثـل حـاالت    (التي تفقد نتيجة اإلصابات المتعمـدة       لعمر المصححة باحتساب مدد العجز      ن سنوات ا  ٪ م ١٥

. ويعد مقدار الكحول المستهلك في كل مرة محدداً رئيسياً لخطر وقوع اإلصابة ولمدى شدتها             ). االنتحار والقتل 
ي الكحول وعلى سـائر أنـواع     وينطبق هذا العامل على اإلصابات المرتبطة بسوء قيادة المركبات نتيجة تعاط          

اإلصابات غير المتعمدة، ويعد استهالك الكحول أحد عوامل االختطار الخمسة الرئيسية المتعلقـة باإلصـابات               
  .الناجمة عن حوادث المرور

  
ويرتبط استهالك الكحول بمجموعة من السلوكيات الشديدة الخطورة، بما في ذلك الجنس غير المأمون                -٧

ونتيجة لذلك تنطوي االضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحـول علـى           . ذات المفعول النفسي  واستعمال المواد   
درجة عالية من المراضة المشتركة مع االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد أخرى، بما في ذلك االعتمـاد                 

ضـطرابات  وتشير القرائن الحديثة إلى وجود صـلة بـين اال         . على النيكوتين وحاالت العدوى المنقولة جنسياً     
  .الناجمة عن تعاطي الكحول وبين األيدز والعدوى بفيروسه

  
وقد تبين أن استهالك الكحول بقدر قليل أو باعتدال يفيد من بلغوا أربعين عاماً أو أكثر نتيجة آلثـاره                     -٨

 وفي بعض البلدان الصناعية حيث تشيع اإلصابة بهـذه الحالـة  . بمرض القلب التاجيالتي تحمي من اإلصابة  
المرضية ويندر حدوث اإلصابات وممارسة العنف يمكن أن يقي استهالك الكحول من حدوث عدد من الوفيات                

بيد أن أنماط الشرب فـي بلـدان        . لدى بعض شرائح السكان   حدوثه  يساوي تقريباً العدد نفسه الذي يتسبب في        
ل أن تزيد حـدوث اإلصـابة        في كثير من األحيان، يحتم     بشراهةواستهالك الكحول عرضاً    عديدة، إلى جانب    

  .بمرض القلب التاجي ال أن تقلل منه
  
وعلى الرغم من أن نصيب الفرد من االستهالك ثبت أو تناقص في بعض البلـدان الـصناعية فـإن                     -٩

 بشراهةواستهالك الكحول عرضاً     حاالتمعدالت االستهالك واإلفراط في الشراب بين عامة السكان، وكذلك          
األسباب الكامنة وراء ذلك    قد تكون   و.  في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم        التزايدخذة في   بين الشباب، آ  

هي زيادة توافر المشروبات الكحولية وكثافة حمالت تسويق وترويج هذه المشروبات والتي تستهدف الشباب،              
ين يشربون الكحول فـي     فالشباب الذ . التنظيم الهرمي للسلطة والمحظورات المتعلقة بالسن     حدوث انهيار في    و
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 الشباب الذين يشربون الكحول في العـالم        عنالبلدان النامية يحاكون على نحو متزايد أنماط الشرب المعروفة          
  .المتقدم

  
ففي جميع أنحاء العـالم يـستهلك       . وتتفاوت أنماط وكميات الشراب تفاوتاً كبيراً بين الرجال والنساء          -١٠

بيـد أن   .  أكثر مـن النـساء     ويستهلكون الكحول بشراهة  الرجال كميات من الكحول أكبر مما تستهلكه النساء         
 حيث تقل عموماً معدالت النساء      ،سلوكيات الشراب لدى الرجال والنساء تتشابه في كثير من البلدان الصناعية          

 عندما يؤخذ في    الناميةكذلك في بعض من البلدان      تتشابه  ، و  مكان آخر  أيالالئي يمتنعن عن الشراب عنها في       
وفي بعض البلدان النامية تعد الشراهة في الشراب سمة من سمات تعـاطي             . الحسبان االستهالك غير الموثق   

 الكحول من قبل الرجال والنساء على السواء ويعاني الرجال مشاكل مرتبطة بالكحول أكثر مما تعانيه النساء،               
تبين القرائن  و. مباشرة للعواقب المترتبة على شرب الرجال للكحول      الضحايا  هي ال  النساء   تكونولكن غالباً ما    

 أخطر قياسـاً  عنف وتعانين من لتلك األخطارشن مع من يشربون بشراهة يزداد تعرضهن  أن النساء الالتي يع   
حمل إلى زيادة خطر حدوث حاالت حمـل         ويمكن أن يؤدي شرب النساء للكحول في سن ال         .بالنساء األخريات 

غير مرغوب فيها وإلى زيادة خطر تعرض األجنة في المرحلة السابقة للوالدة لمخاطر الكحول ومـا يترتـب                
  .الجنينيةعليها من مجموعة كبيرة من العيوب الخلقية وحاالت الشذوذ في النمو، بما في ذلك متالزمة الكحول 

  
  د من العبء المتعلق بالكحولاالستراتيجيات الرامية إلى الح

  
تتراكم قرائن تدل على أن تنفيذ االستراتيجيات والتدابير المالئمة يمكن أن يقلل بشكل كبير من تواتر                  -١١

وفي تحليل حديث لواحـد وثالثـين مـن         . حدوث المشاكل المتعلقة بالكحول على الصعيدين المحلي والوطني       
أفـضل  "ني بالكحول الممارسات العـشر التاليـة باعتبارهـا          خيارات السياسات صنف فريق خبراء دولي مع      

 بشراء الكحول، واحتكار الحكومات للمبيعات بالتجزئة، وفـرض         للسماح تحديد سن قانوني أدنى      :"الممارسات
قيود على ساعات وأيام البيع، وفرض قيود على كثافة توزع منافذ البيع، وفرض الضرائب علـى الكحـول،                  

 في الشراب، وتعيين حدود أدنى لتركزات الكحول في الدم، والوقـف اإلداري لـرخص               والتحقق من االعتدال  
أي إصدار  (القيادة في حالة ثبوت القيادة تحت تأثير الكحول، وإعطاء رخص قيادة تدريجية للسائقين المبتدئين               

، والتـدخالت  )لرخص قيادة ذات قيود أولية على ميزات القيادة، مثل اشتراط خلو الدم من أي تركزات للكحو    
 وعلى الرغم من أن استراتيجيات الوقايـة، مثـل التوعيـة            ١.السريعة لدى المجازفين ممن يشربون الكحول     

وتشير القرائن الحديثة إلى أن تدابير      .  على أوسع نطاق فإنها ليست فعالة بالضرورة       قد تكون مطبقة  واإلقناع،  
االستجابة الصحية العمومية األشد مردوديـة فـي        السياسات القائمة على السكان، مثل فرض الضرائب، هي         

 بالكحول في البلدان ذات مستويات استهالك الكحول المتوسطة والعاليـة، فـي             المتعلقمواجهة عبء المرض    
حين أن التدابير التي تستهدف من يشربون الكحول ويتعرضون لخطر شـديد أو للـضرر، مثـل التـدخالت                   

  .انت معدالت االستهالك الخطر للكحول منخفضةالسريعة، تبدو أكثر فعالية حيثما ك
  
تقييم فعالية االستراتيجيات يجيء في صالح االستراتيجيات التي تسعى إلى الحـد            وعلى الرغم من أن       -١٢

ب فإن قطاع الرعاية الصحية لـه دور هـام     اير السياق الخاص بالشر   يمن توافر المشروبات الكحولية وإلى تغ     
وتوجد تدابير عالجية ناجعة يمكـن أن تحـسن         . ليل من الضرر المتصل بالكحول    عليه أن يضطلع به في التق     

وال ينبغي أن تكون التدخالت معقدة أو مكلفة، ومن االستراتيجيات الفعالـة            . صحة وأداء المتضررين وأسرهم   
  . الكحولطيالمتبعة في تعاذات المردودية تنفيذ هذه التدخالت بعد التحديد المبكر لألنماط الخطرة أو الضارة 

                                                           
١   Babor T, Caetano R, Casswell S, et al. Alcohol: no ordinary commodity - research and public policy. 

Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2003.                                                                                         
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واالستراتيجيات والتدخالت في مؤسسات الرعاية الصحية أو المجتمعات المحلية أو المجتمعات عموماً   -١٣
وتعني التفاوتات اإلقليمية في متوسط استهالك الكحول وفي أنماط . ليست متساوية الفعالية في كل بلد أو مجتمع

وعمومـاً فـإن    . غي أن يستهدي بالقرائن البحثية المتاحـة      الشراب أن تحديد األولويات في أي بلد أو إقليم ينب         
تزيد فرصة نجاحها االستراتيجيات التي تشمل كامل النظام والتي تكمل بعضها بعض والمشتركة بين القطاعات 

  . االستراتيجيات المطبقة في كل قطاع على حدةعن
  

  عمل المنظمة في المستقبل في مجال الكحول
  
ة بالعمل في عدة مجاالت من أجل مواجهة كل الجوانب المتعلقة بتعاطي الكحول             تضطلع أمانة المنظم    -١٤

ويشمل هذا العمل جمع المعلومات العلمية عن استهالك الكحـول وتجميعهـا   . وما يتصل به من قضايا صحية     
تحديـد   فيونشرها، وإعداد بحوث ومبادرات سياسية عالمية وإقليمية بشأن الكحول، وتقديم الدعم إلى البلدان              

  .االضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول وتدبيرها العالجي في إطار الرعاية الصحية األولية
  
  تحديـداً  وستواصل األمانة العمل على تعزيز قاعدة القرائن ونشر المعلومات العلمية التـي تراعـي               -١٥

ماماً خاصـاً ألنمـاط اسـتهالك       وستولي األمانة اهت  . قضايا الجنسين واالعتبارات اإلقليمية   والجوانب الثقافية   
الكحول وعواقبه الصحية والسياسات والتدخالت الفعالة، بما في ذلك ما يتصل بالوقاية من سوء قيادة المركبات 

وسيتم دعم األنشطة التعاونية اإلقليمية من خالل وضع خطط العمل اإلقليمية والمتعددة            . نتيجة تعاطي الكحول  
مـن  وذلك من أجل الحد     ) لى سبيل المثال خطة العمل األوروبية بشأن الكحول       ع(األطراف وتنفيذها وتقييمها    

  .العواقب الصحية واالجتماعية الضارة المترتبة على استهالك الكحول
  
 قدراتها على رصد مـستويات      تعزيزوسيستمر تقديم الدعم واإلرشادات إلى الدول األعضاء من أجل            -١٦

وسيولى اهتمام خاص لتحسين ُسبل الوقاية مـن اسـتهالك          .  من ضرر  وأنماط استهالك الكحول وما يرتبط به     
 به من ضرر بين الشباب، وذلك عن طريق تنفيذ استراتيجيات فعالة لتعزيز الـصحة فـي                 يرتبطالكحول وما   

 ومن خـالل  ، وفي المجتمع المحلياألقران،في المدرسة وفي األسرة وبين : البيئات األوثق صلة بحياة الشباب  
  .عالموسائل اإل

  
مبكـرين السـتهالك     ال والتـصدي وفيما يتعلق بالرعاية الصحية ستستمر المنظمة في تعزيز التحديد            -١٧

 خطر وضار، بما في ذلك الوقاية من الضرر المرتبط بالكحول من خالل خدمات الرعايـة                الكحول على نحو  
  .ى الكحولالصحية قبل الوالدة، وتوفير العالج القائم على القرائن من االعتماد عل

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله  -١٨
  
  
  

=     =     =  


