
 االدمان عهى انمخذراث في نبىان



 تعريف االدمان

ما , حالة نفسٌة تنتج عن تفاعل االنسان مع المادة المخدرة•

و , ٌإدي الى الرؼبة الملحة فً تعاطً هذه المادة باستمرار

الى تعطٌل فعالٌة الجهاز العصبً بحٌث ال ٌعود المدمن 
 قادرا على اتخاذ القرارات السلٌمة و التصرؾ باتزان



 اسباب تفشي ظاهرة االدمان

 التفكك االسري•

 الحروب و المآسً•

 ؼٌاب الرقابة من قبل االجهزة االمنٌة المختصة•

 فقدان الرادع األخالقً و االجتماعً•

 الجهل و المحٌط السًء•

 الملل و الفراغ و البطالة•

 االبتعاد عن القٌم الروحٌة و التربوٌة•

 حب التعرؾ لمعرفة الملذات•

 االختالط بالمتعاطٌن و خاصة فً السجون•

 سهولة االستحصال على المخدرات•



 انىتائج انسهبيت نالدمان

تعرٌض المدمن نفسه لالمراض كالسٌدا و التهاب الكبد الفٌروسً و •
 االمراض المعدٌة االخرى و الفتاكة

 ارباك اسرة المتعاطً•
 انحراؾ المدمن و تخلفه عن القٌام بواجباته•

 االبتعاد عن المفاهٌم الدٌنٌة و االخالقٌة•

 تفشً ظاهرة االنتحار و الجرائم الخطرة•

 تفشً ظاهرة البطالة•

 خفض الناتج القومً و بالتالً معدل دخل الفرد•

زٌادة التكلفة الطبٌة فً ما ٌصرؾ على عالج المدمنٌن و رعاٌتهم و •
 اعادة تؤهٌلهم

 زٌادة أسباب الوفاة بٌن الفئات الشابة•



 تعاطي انمخذراث  في نبىان
تفشت ظاهرة تعاطً المخدرات وؼٌرها من المواد المسببة •

وبعد . لإلدمان كالكحول ومشتقات التبػ خالل سنوات الحرب
بل تابعت انتشارها   ظاهرةعودة السلم األهلً لم تنحسر هذه ال

 وأخذت مظاهر جدٌدة ومتنوعة

 

فهناك الكثٌر من المواد الشرعٌة المسببة لإلدمان والتً تإدي •
ٌستطٌع األوالد واألحداث الٌوم . إلى مخاطر صحٌة واجتماعٌة

 . ابتٌاع الكحول والسجائر والنرجٌلة بكل حرٌة

والصمػ وكل هذه " التنر"كذلك ٌستطٌعون شراء البنزٌن و•
 المواد الموجودة فً األسواق كثٌراً ما تسبب إدماناً مبكراً 

 

 أدوٌة شرعٌة تباع فً الصٌدلٌات ألؼراض طبٌةو كذلك •
 
 



اإلدمان حقائق مقهقت حىل  

 تزاٌد األرقام المطلقة لمتعاطً مواد اإلدمان•

 

 نانخفاض متوسط أعمار معاقري مواد اإلدما•

 

 زٌادة عدد متعاطً مواد اإلدمان من النساء•

 

  زٌادة نسبة متعاطً مواد اإلدمان حقناً •

 



 احصاءاث عه االدمان 

 و تعاطي انمخذراث في نبىان

ونتٌجة لبعض الدراسات الوطنٌة تم تقدٌر عدد المدمنٌن بحوالً •

 من فئة الشباب فً لبنان 24,000

 

 2003و  2002وفقا لدراسة وطنٌة اخرى اجرٌت بٌن العام •

 %  0.2بلؽت نسبة متعاطً المخدرات 

 %1.3اما نسبة متعاطً المواد المخدرة االخرى فبلؽت 

 

   

 



 احصاءاث عه االدمان 

 (تابع)و تعاطي انمخذراث في نبىان   
ووفقا للمسح الصحً العالمً المرتكز على تالمذة المدارس فً •

فً  2011سنة الذي اجري فً العام  15-13لبنان لالعمار بٌن 
 :المدارس الخاصة و الرسمٌة

فؤن نسبة التالمذة الذٌن تعاطوا و لو لمرة واحدة نوع او اكثر من •
 %4.7المخدرات هو 

 سنوات 10من هإالء جربوا تعاطً المخدرات قبل عمر % 50•

 و( المارٌؽوانا)استعملوا الحشٌشة % 3.3•

 (Amphetamines)استعملوا المنشطات % 3.1•

تعاطوا المخدرات و لو لمرة واحدة فً الشهر السابق % 2.4•
 الجراء الدراسة

 12من التالمذة اكدوا بانهم سٌقوموا بتعاطً المخدرات فً % 3•
 شهر المقبلة



 اعذاد متهقي انعالج عهى االدمان

و اعادة انتأهيم في نبىان   

نسبة قلٌلة جداً من متعاطً المخدرات ٌحصلون على •

العالجات الالزمة، فالدخول إلى المستشفى صعب بسبب 

النقص الكبٌر فً عدد األسّرة المخصصة وكلفة االستشفاء 

 العالٌة

 

استناداً إلى اإلحصاءات المتوفرة لدى دائرة المخدرات فً •

مدمن فً العام ( 764)وزارة الصحة العامة، فلقد تم معالجة 

، بٌنما بلػ عدد المدمنٌن الذٌن تلقوا العالج خالل 2002
 مدمن  3500السنتٌن االخرتٌن حوالً 

 
2011وزارة الصحة العامة -دائرة المخدرات  



 احصاءاث عه متهقي انعالج عهى االدمان

و اعادة انتأهيم في نبىان   

 :2011اعداد متلقً العالج فً العام •

 ذكور%( 85.5) 1206•

 اناث%( 14.5) 205•

 

 

 

2011وزارة الصحة العامة -دائرة المخدرات  



 تىزيع مىاد األدمان انرئيسيت بيه انمذمىيه 

 

2011وزارة الصحة العامة -دائرة المخدرات  



 مشكهت انمخذراث في انسجىن

 هنالك عدد ال بؤس به ٌتعلم تعاطً المخدرات داخل السجن•

من المساجٌن الذٌن ٌقرون بانهم ٌتعاطون المخدرات % 98•
لم تسنح لهم الفرصة بان ٌلتحقوا باي مركز صحً او مركز 

 تؤهٌلً

ال ٌستفٌد المدمنون على المخدرات من اي عناٌة طبٌة خاصة •
بوضعهم الصحً ما ٌإدي الى تدهور وضعهم النفسً 

 فٌقدمون على اذٌة الذات او محاولة االنتحار

عدد كبٌر من المدمنٌن على المخدرات مصابون بامراض •
 وبائٌة مزمنة

 

 

2011بعض االحصاءات لعمل جمعٌة عدل و رحمة فً سجن رومٌة المركزي   



احصاءاث-مشكهت انمخذراث في انسجىن  

تتراوح اعمار المدمنٌن على المخدرات من السجناء على الشكل •
 :  االتً

 سنة 25-18بٌن % 51-

 سنة 35-26بٌن % 36-

 سنة 36فوق % 13-

 

 من المدمنٌن لم ٌكملوا تحصٌلهم العلمً االبتدائً% 50•

 هم متهمون للمرة االولى% 57•

 هم مكررٌن لمرة واحدة% 21•
2011بعض االحصاءات لعمل جمعٌة عدل و رحمة فً سجن رومٌة المركزي   



 انتحذياث انتي وىاجهها في نبىان
 

 عدم وجود مراكز عالج تابعة لوزارة الصحة•

 قلة عدد االسرة للفطام على حساب وزارة الصحة•

 كلفة العالج الباهظة•

 قلة الخدمات ما بعد الفطام كالتؤهٌل والبرامج النهارٌة وانحصار تنوعها•

 عدم وجود آلٌة تنسٌق او احالة بٌن الجمعٌات المتخصصة•

 عدم التنسٌق بٌن الوزارت و الجمعٌات االهلٌة التً تعنى بالموضوع•

 حصرٌة العالج فً بٌروت وضواحٌها•

ؼٌاب اي من المإشرات والمعاٌٌر القانونٌة والعلمٌة التً تصنؾ جودة •
 عمل المإسسات وفعالٌتها

   1998عدم تطبٌق قانون المخدرات الصادر عام •

 



 اما انتطىراث واالوجازاث 
 

و شرع ان المدمن لٌس مجرما  1998القانون اللبنانً عام  •
 ثم عدل و تم توسٌعه, بل مرٌضا ٌحتاج الى عالج

 

اقر انشاء المجلس الوطنً لمكافحة  205فً مادته •
 المخدرات لوضع خطة وطنٌة فً لبنان

تم تشكٌل المجلس برئاسة رئٌس مجلس  26/11/2011فً •
, العدل, الوزراء نجٌب مٌقاتً و ٌضم وزراء الداخلٌة

و , الشإون االجتماعٌة, التربٌة, الزراعة, االعالم, الصحة
 المالٌة

 

 

 

 

 



 (تابع)انتطىراث واالوجازاث 

تم وضع آلٌة واضحة لتحوٌل المدمنٌن إلى العالج بدل •

السجن من قبل لجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات 

.  من قانون المخدرات 199المنصوص علٌها فً  المادة 

والتً أعطٌت كافة الصالحٌات المنصوص عنها فً قانون 

المخدرات واتخاذ التدابٌر الضرورٌة لتؤمٌن الرعاٌة والعالج 
 التلقائً واإللزامً 

 



(تابع)انتطىراث واالوجازاث   
 :برنامج الحد من المخاطر

 

اطلق البرنامج الوطنً لمكافحة السٌدا التابع لوزارة الصحة عدة مراكز للكشؾ  -
 .والتهاب الكبد الوبائً وتوزٌع الحقن( السٌدا)الطوعً لمرض فقدان المناعة 

الحتضان الشباب وحماٌتها من خطر االمراض  Drop In Centersبرزت مراكز  -

 .  ومن الجرائم ومن الجرعة الزائدة

 

 تبنً وزارة الصحة للعالج بالبدائل•

 مدمن 300البدء بتؤمٌن العالج و قد تم حتى تارٌخه تم تؤمٌن العالج لحوالً   -

 

 



 (تابع)انتطىراث واالوجازاث  

 :استحداث مراكز جدٌدة لعالج  و تؤهٌل األدمان•

افتتاح قسم العالج النفسً و االدمان فً مستشفى رفٌق   -

 الحرٌري الحكومً

افتتاح مركز األمٌر الولٌد بن طالل لمعالجة المدمنٌن على  -

 المخدرات فً مستشفى ضهر الباشق

مراكزجدٌدة مختصة بعالج  3ٌتم العمل حالٌا على انشاء -

,  محافظة الشمال)األدمان فً المستشفٌات الحكومٌة فً 

 (البقاع و جبل لبنان, الجنوب

 

 



 (تابع)انتطىراث واالوجازاث    

التنسٌق على اكثر من صعٌد ما بٌن الوزارات المعنٌة والجمعٌات •

 :االهلٌة 

البرنامج الوطنً للوقاٌة من "اطلقت وزارة الشإون االجتماعٌة مإخرا  -

لوضع خطة وطنٌة شاملة للوقاٌة بالتعاون مع المإسسات " االدمان

 .االهلٌة ومإسسات المجتمع المدنً

قامت وزارة الصحة العامة باقتراح تشكٌل هٌئة استشارٌة تضم ممثلٌن  -

عن جمٌع الجمعٌات االهلٌة التً تعنى بموضوع المخدرات لوضع 
 خطة وطنٌة شاملة للتوعٌة على مدار السنة

 

 

 

 



 انحمهت انىطىيت نهتىعيت 

 عه مىضىع االدمان عهى انمخذراث

هدفها توعٌة الشعب اللبنانً بكافة فئاته العمرٌة واالجتماعٌة •

عن مشكلة تعاطً وإدمان المخدرات ولفت نظر المجتمع إلى 

 هذا الوباء مع التركٌز على الشباب فً المدارس والجامعات

الوصول إلى أهداؾ الحملة عبر اعتماد قنوات إعالمٌة •

 متعددة لمضاعفة قوة التؤثٌر االعالمً إلٌصال الرسالة

 و بال بالها... بالها: المخدرات: شعار الحملة•

 

 

 

 


