
 مسح لخدمات
 االستجابة الستخدام

دمان  المواد المسّببة للإ

لبنان ٢٠١٧

ر الوقاية، العلج، إعادة التأهيل، الحّد من ال�ض
جتماعّي   إعادة الدمج االإ

،





Association
 Francophone 
  pour les   
M a l a d e s
M e n t a u x                          

 ُوضع هذا التقرير بتنسيق من الربنامج الوطنّي للصحة النفسيّة يف وزارة الصّحة العامة، بدعم من الجمعية الفرنكوفونيّة لألمراض النفسية، وبتمويل مدنت، مجموعة

 بومبيدو لشبكة التعاون املتوسطي يف مجال املخدرات داخل مجلس اوروبا

 النسختان اإلنجليزية والعربية متوفرتان عىل الرابط التايل:

االقتباس املقرتح: وزارة الصّحة العامة .٢٠١٧ . مسح لخدمات االستجابة الضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان .بريوت، لبنان

© ٢٠١٧ وزارة الصّحة العامة

NMHP-MGT-REP-MSU 001/17 –AR

http://moph.gov.lb

.

.

 مسح لخدمات
 االستجابة الستخدام

دمان  المواد المسّببة للإ

لبنان ٢٠١٧

ر الوقاية، العلج، إعادة التأهيل، الحّد من ال�ض
جتماعّي   إعادة الدمج االإ

،





٥ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

قائمة المحتويات

متهيد

شكر وتقدير

قامئة األشكال

قامئة الجداول

املقّدمة

 تصميم وتنفيذ املسح

 القسم ١. القيادة واإلدارة

القسم ٢. الوقاية

 القسم ٣. العالج، إعادة التأهيل، الحّد من الرضر، إعادة الدمج االجتامعّي

 القسم ٤. الفئات املعرّضة

القسم ٥. ربط النتائج باالسرتاتيجيّة

الخالصة

املراجع

امللحق األول. مرسد املصطلحات

لبنان يف  لإلدمان  املسبّبة  املواّد  استخدام  الضطرابات  لإلستجابة  الخدمات  خريطة  الثاين.   امللحق 

...................... ٣١امللحق الثالث. دليل املنشآت التي تقّدم خدمات االستجابة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان يف لبنان

٢٥ ................................................................................................................................................................................................................................

١٣ ..............................................................................................................................................................................................................

٨ .......................................................................................................................................................................................................................

١٢ ............................................................................................................................................................................................

١١ .....................................................................................................................................................................................................

٧ ..........................................................................................................................................................................................................................

١٠ ....................................................................................................................................................................................................................................

٦ .................................................................................................................... ....................... ............................................................................................

٣٠ ......................

٢٢ .....................................................................................................................................................................

٢٨ .............................................................................................................................................................................

١٩ ...........................................................................................................................................................................................

٢٦ ...................................................................................................................................................................................................................................

١٥ ...................................................................................

٩ ......................................................................................................................................................................................................................



ي لبنان - ٦٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

تمهيد

الوطنّي الذي أجري عىل املستوى  الشامل األّول  لنتائج  املسح  التقرير   يعرض هذا 

مع متاشياً  تّم  والذي  لبنان  يف  لإلدمان  املسببّة  املواد  االستجابة الستخدام   لخدمات 

واملوارد الخدمات  مبسح  سنوياً  “بالقيام  يقيض  الذي   ٢.١.٢٠ االسرتاتيجّي   الهدف 

 املتوفرة عىل صعيد الوقاية، العالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتامعّي والحّد

مبا يف لإلدمان،  املسبّبة  املواد  استخدام  باضطرابات  املصابني  لألشخاص  املخاطر   من 

“اإلسرتاتيجية الهدف يف  االجتامعيّة”. وقد ُحدد هذا  النفسيّة  التدخات   ذلك مسح 

لبنان ٢٠١٦ - ٢٠٢١” )وزارة الوزارات ملكافحة املخدرات واإلدمان يف   املشرتكة بني 

إىل تطوير نظام مستدام لالستجابة والتي تسعى   ،)٢٠١٦ ، العامة وآخرون   الصّحة 

الذي الوضع  تحليل  تبنّي من خالل  لبنان. وقد  لإلدمان يف  املسببّة  املواّد   الستخدام 

لبنان يف  الخدمات  لهذه  مسح  من  هناك  يكن  مل  إنّه  االسرتاتيجيّة،  إطار  يف   أجري 

 سابقاً ماّم حّد من القدرة عىل التخطيط لتعزيز توفري هذه الخدمات وتوسيع نطاق

 تغطيتها الجغرافيّة، كام وحّد من القدرة عىل الربط بني كافة الخدمات املتاحة عىل

لألشخاص املناسب  الوقت  ويف  الفّعالة  اإلحالة  لضامن  الرعاية  مستويات  مختلف 

الذين هم بحاجة إىل هذا النوع من الرعاية 

 

الجغرايّف، وتوزيعها  حالياً،  املتاحة  الخدمات  عن  رسيعًة  ملحًة  التقرير  هذا   ويقّدم 

وهو فيها.  العاملة  البرشيّة  واملوارد  املستهدفة،  السكانيّة  واملجموعات   ومكّوناتها، 

الخدمات نطاق  لتوسيع  وللتخطيط  لإلحالة  وطنّي  نظام  لبناء  أساسيّة  أداة   بالتايل 

 وترشيد اإلنفاق مبا يتامىش مع أهداف “اإلسرتاتيجية املشرتكة بني الوزارات ملكافحة

الساعية إىل “تعزيز توفّر والنفاذ إىل لبنان  ٢٠١٦ - ٢٠٢١”   املخدرات واإلدمان يف 

مجال يف  والسّن  اإلجتامعّي  النوع  تراعي  األدلّة  عىل  قامئة  الجودة  عالية   خدمات 

وكّل اإلجتامعّي  الدمج  وإعادة  التأهيل  وإعادة  والعالج  الرضر  من  والحّد   الوقاية 

ذلك يف إطار ضامن استمراريّة الرعاية

 

 ومن املخطط إجراء هذا املسح بشكل سنوّي. لذلك سيتّم وضع منّصة عىل شبكة

 اإلنرتنت لضامن نفاذ الرأي العام إىل مسح الخدمات يف لبنان وذلك لتسهيل عمليّة

لتحديث آليّة  إنشاء  وسيتّم  كام  يحتاجونها.  التي  الخدمات  نحو  األشخاص   توجيه 

الذي الوقت  من  االستخدام  السهلة  املنصة  هذه  وستقلّص  دورّي.  بشكل   املنّصة 

يستلزمه إدخال البيانات مام يعّزز من معّدالت االستجابة

 

وذلك املعنيّة  الجهات  لكافة  وامتناننا  التعبري عن شكرنا  من  بّد  ال  اإلطار   ويف هذا 

 لروح الفريق الذي تحلّت به ولتعاونها املستمر اللذين ساهام يف إنجاح وضع هذا

لإلدمان يف املسبّبة  املواد  االستجابة الستخدام  األوّل حول خدمات  الوطني   التقرير 

 لبنان. ونخص بالشكر رشكاءنا أي الجمعية الفرنكوفونيّة لألمراض النفسية، ومدنت،

 مجموعة بومبيدو لشبكة التعاون املتوسطي يف مجال املخدرات داخل مجلس اوروبا

 لدعمهام ومتويلهام، عىل التوايل 

 

 ربيع الشّمعي

 رئيس الربنامج الوطنّي للصحة النفسّية

 وزارة الصّحة العامة

.

.

.”

.



٧ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

شكر وتقدير

االفتتاحّية 
وزارة الصّحة العامة

 ربيع الشّمعي، الربنامج الوطنّي للصحة النفسيّة

راشيل بطيش، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

 التنسيق
 وزارة الصّحة العامة

راشيل بطيش، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

 غادة أبو مراد، الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة

 

تكييف االأداة / المسح
ربيع الشّمعي، وسام خري، ساندرا حجل، ملى سعيبي، غادة أبو مراد، راشيل بطيش

الربنامج الوطنّي للصحة النفسيّة - وزارة الصّحة العامة(

 

كمزّودين للمسح   / للأداة  التجريبّية  المرحلة  ي 
�ض ي شاركت 

ال�ت المنظمات 
لخدمات الوقاية والعلج / إعادة التأهيل

رايف كابكيان )عليّة النور

ناديا ماكدايش، شانتال شديد )سكون

 

 المراجعة الفنّية
نور كيك )برنامج الصّحة النفسيّة - وزارة الصّحة العامة

ماري ترييز مطر )دائرة املخدرات - وزارة الصّحة العامة

 

 توف�ي البيانات
املنظمت غري الحكومّية

املديّن املجلس  النور،  عليّة  جمعية  السامء،  سعداة  جمعية  ورحمة،  عدل  جمعية 

أّم تجّمع  العربيّة،  مانتور  اإلسالميّة،  الصّحة  جمعية  دلتا،  اإلدمان،  ملكافحة 

النور، مؤسسة الصفدي، سكون، جمعيّة العناية الصحيّة

 

 املستشفيات

مستشفى بريوت،  يف  األمريكيّة  الجامعة  يف  الطبّي  املركز  وزين،  عني   مستشفى 

أوتيل النفسيّة، مستشفى  الصليب لألمراض  الحكومّي، مستشفى دير  الباشق  ضهر 

ديو، مستشفى جوايا للعناية، مستشفى القديس جاورجيوس الجامعّي

 

دارّي الدعم االإ
الصّحة النفسيّة يف وزارة  للصّحة  الوطني  )الربنامج  قزازيان  بدروس  أمجد مالعب، 

(العامة

)

)

)

)

(



ي لبنان - ٨٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

 قائمة االأشكال

الشكل ١   مصادر متويل أنشطة الوقاية والعالج يف العام ٢٠١٧

الشكل ٢  النسبة املئوية للمنشآت التي تنفذ أنشطة وقائيّة يف لبنان يف العام ٢٠١٧ حسب نوع النشاط )عدد = ١٢(

 الشكل ٣  النسبة املئوية للمستفيدين من أنشطة الوقاية يف العام ٢٠١٧ يف ١٢ منشأة

الشكل ٤  النسبة املئوية للمستفيدين من أنشطة الوقاية حسب الجنس يف العام ٢٠١٧ يف ١٢ منشأة

الشكل ٥  النسبة املئوية للمستفيدين من أنشطة الوقاية حسب الجنسية يف العام ٢٠١٧ يف ١٢ منشأة

الشكل ٦  النسبة املئوية للمنشآت التي تقّدم تدخالت حسب نوع الخدمة )عدد = ١٣(

الشكل ٧  النسبة املئويّة للمنشآت التي تقّدم تدخالت نفسيّة حسب نوع التدخل )عدد = ١٣(

الشكل ٨  عدد املواقع التي تقدم خدمات الحّد من الرضر حسب املحافظة )العدد = ١٤(

الشكل ٩  عدد املواقع التي تقدم خدمات العالج حسب املحافظة )عدد = ١٤(

الشكل ١٠  النسبة املئوية للمنشآت التي تقدم العالج لألمراض املصاحبة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان )عدد = ١٤( 

الشكل ١١  نوع مزّودي الخدمات لعالج اضطرابات استخدام املواد املسبّة لإلمان )عدد = ١٢(

الشكل ١٢  النسبة املئوية لألشخاص الخاضعني للعالج بسبب اإلدمان حسب نوع املادة املسببّة لإلدمان )العدد = ١٤(

معدية أمراض  من  يعانون  ممن  الحقن  طريق  عن  لإلدمان  املسببة  املواد  يستخدمون  الذين  لألشخاص  املئوية  النسبة   ١٣  الشكل 
الشكل         واملستفيدين من التدخالت الوقائيّة )عدد = ١٢(

الشكل ١٤  النسبة املئوية للمنشآت التي تقدم خدمات لألشخاص الذين يستخدمون ااملواد املسبّبة لإلدمان عن طريق الحقن  ممن
الشكل        يعانون من أمراض معدية )عدد = ١٢(

الشكل ١٥  النسبة املئوية للنساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان املستهدفات بتدخالت وقائيّة )عدد = ١٢(

الشكل ١٦  النسبة املئوية للمنشآت التي تقدم خدمات للنساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان )عدد = ١٢(

الشكل ١٧  النسبة املئوية لألطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة واملستهدفني بتدخالت وقائيّة )عدد = ١٢(

الشكل ١٨  النسبة املئوية للشباب واملراهقني املستهدفني بتدخالت وقائيّة )عدد = ١٢( 

الشكل ١٩  النسبة املئوية للمنشآت التي تقدم خدمات للشباب واملراهقني )عدد= ١٢( 

الشكل ٢٠  النسبة املئوية لالجئني الفلسطينيني املستهدفني بتدخالت وقائيّة )عدد = ١٢(

.......................................................................................................................... ٢٠الشكل ٢١  النسبة املئوية للنازحني املستهدفني بتدخالت وقائيّة )عدد = ١٢(

٢٠ ......................................................................................................

٢٠ ........................................................................................................

٢٠ ........................................................................................................

٢٠ ...................................................................

١٩ ..........................

١٩ ..........................

١٩ ....................................................................................................................................................................

١٩ ...................................................................................................................................................

١٧ ......................................................

١٧ ...............................................................................................

١٦ .......................................................

١٦ .....................................................................................................................

١٦ ...................................................................................................

١٥ ..........................................................................................

١٥ .......................................................................................................

١٤ ................................................................................

١٤ ..................................................................................

١٣ ...........................................................................................................

١٣ .......................................................

١٢ ...................................................................................................................................................



٩ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

 قائمة الجداول

١٢ ....................................... الجدول  ١ مستوى اإلنفاق الشخيّص عىل إزالة السموم وإعادة التأهيل والحّد من الرضر وإعادة الدمج االجتامعّي )عدد = ١٥

الجدول ٢  النسبة املئويّة للمنشآت التي تقدم خدمات خالل الفرتات املشار إليها )عدد = ١٤

الجدول ٣  معايري االستبعاد التي اشارت إليها املستشفيات ومنشآت العالج الداخيل الطويل األمد

)

١٨ .......................................................................................

١٧ ............................................................................................ )



ي لبنان - ١٠٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

المقّدمة

تحديات لبنان  يف  لإلدمان  املسبّبة  املواد  الستخدام  االستجابة  نظام   يواجه 

عىل قامئة  الجودة  عالية  خدمات  توفري  لضامن  معالجتها  من  بّد  ال   متعّددة 

وكفاءة فعالية  وزيادة  اإلنسان  حقوق  وحامية  لتعزيز  إليها  والنفاذ   األدلّة 

الصّحة وزارة   ،٢٠١٦ وآخرون،  العامة  الصّحة  )وزارة  العرض  خفض   أنشطة 

والعالج املخاطر  والحّد من  الوقاية  الخدمات   العامة، ٢٠١٧(. وتتضّمن هذه 

وإعادة التأهيل

 

العامة والشؤون االجتامعيّة التحّديات، قامت وزارات الصّحة   وملعالجة هذه 

فأطلقت جهودها  بتوحيد  والبلديّات  الداخليّة  ووزارة  والعدل   والتعليم 

لبنان يف  واإلدمان  املخدرات  ملكافحة  الوزارات  بني  املشرتكة   “اإلسرتاتيجية 

 ٢٠١٦-٢٠٢١” يف كانون األّول ٢٠١٦ بهدف ضامن استجابة متكاملة ومستدامة

االسرتاتيجيّة الغاية، حّددت  ولتحقيق هذه  لإلدمان.  املسبّبة  املواد   الستخدام 

استجابة قطاع  أهدافاً متعّددًة يف خمسة مجاالت: أوالً القيادة واألدارة، ثانياً 

واملراقبة، الرصد  رابعاً  العرض،  تخفيض  ثالثاً  االجتامعيّة،  والرعاية   الصّحة 

)٢.١.٢٠( الهدف  الثاين،  املجال  أهداف  أحد  ومن  املعرّضة.  الفئات   وخامساً 

 الذي يقيض “بالقيام سنوياً مبسح الخدمات واملوارد املتوفرة عىل صعيد الوقاية،

 والعالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتامعّي والحّد من املخاطر لألشخاص

 املصابني باضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان، مبا يف ذلك مسح التدخات

النفسية االجتامعيّة

 

املواد استخدام  االستجابة الضطرابات  خدمات  “مسح  أي  التقرير  هذا   ويأيت 

تّم وضعه من االسرتاتيجّي. وقد  الهدف  لتنفيذ هذا  نتيجًة  لإلدمان”   املسبّبة 

 خالل عمليّة تشاركيّة ضّمـت كافة الجهات الفاعلة يف قطاعّي الصّحة والرعاية

 االجتامعيّة

 وتؤكد نتائج هذا املسح الشامل األّول من نوعه نتائج تحليل الوضع الذي أُجري

يف واإلدمان  املخدرات  ملكافحة  الوزارات  بني  املشرتكة  “اإلسرتاتيجية  إطار   يف 

 لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١” ونتائج التقرير حول املواد املسبّبة للإلدمان الذي صدر عن

 املرصد الوطنّي للمخدرات واإلدمان )وزارة الصحة العامة، ٢٠١٧( حيث تبنّي

املواد استخدام  باضطرابات  الخاصة  للخدمات  املاليّة والجغرافيّة  التغطية   إّن 

 املسبّبة لإلدمان متدنيّة مع ارتفاع لإلنفاق الشخيص. باإلضافة إىل ذلك، تبنّي أن

 التغطية الصحيّة االجتامعيّة ال تزال محدودة كام أنّه رغم وجود بعض املنشآت

 التي تعالج األمراض املصاحبة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان، إال أن خدمات

 الوقاية من تناول الجرعات الزائدة غري متوفرة كام ال يوجد نظام إحالة واضح

بني مختلف مزّودي الخدمات

أوالً االسرتاتيجيّة:  يف  الواردة  املجاالت  وفق  التقرير  يف  النتائج  أوردنا   وقد 

الدمج وإعادة  التأهيل  وإعادة  العالج  ثالثاً  الوقاية،  ثانياً  واإلدارة،   القيادة 

 االجتامعّي والحّد من الرضر ورابعاً املجموعات املعرّضة وخامساً ربط النتائج

 باالسرتاتيجيّات. ويف هذا القسم األخري تّم ربط النتائج “باإلسرتاتيجيّة املشرتكة

 بني الوزارات ملكافحة املخدرات واإلدمان يف لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١” لضامن إدراج

 نتائج التقرير يف خطة العمل الوطنيّة وتحديد التدخالت اإلسرتاتيجيّة اإلضافيّة

التي ال بّد من لحظها يف الخطّة ملعالجة الثغرات املحددة بشكل فّعال

املسبّبة املواد  استخدام  لخدمات االستجابة الضطرابات  التقرير وصفاً   ويقدم 

 لإلدمان يف لبنان فحسب كام ويقّدم وصفاً لخصائصها وتوزيعها وتغطيتها ولكن

من دون أي تقييم لفعاليّتها وكفاءتها
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١١ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

تصميم وتنفيذ المسح

استخدام خالل  من  املتخصصة  الحكومية  غري  باملنظامت  قامئة  ُوضعت   وقد 

ووزارة العامة  الصّحة  ووزارة  واإلدمان  للمخدرات  الوطنّي  املرصد   بيانات 

املنظاّمت غري أجرتها  اإلجتامعيّة ومن خالل مسوحات أصغر حجامً   الشؤون 

 الحكوميّة يف إطار مشاريعها. كام وتّم الحصول عىل قوائم األطباء النفسيني من

نقابة األطباء يف بريوت وطرابلس

 يف هذا اإلطار تّم اإلتصال باألطباء النفسيني عرب الهاتف للسؤال عاّم إذا كانوا 

املسبّبة املواد  استخدام  باضطرابات  متعلّقة  الستشارات  مرىض   يستقبلون 

للرد استعدادهم  عن  املسح  عن  املسؤول  سألهم  اإليجاب،  عند   لإلدمان. 

بريدهم تأكيد  األطباء  املسؤول من  املسح وعند موافقتهم طلب  أسئلة   عىل 

اإللكرتوين أو إعطاءه يف حال عدم وجوده يف القامئة

معدل االستجابة

األطباء النفسّيون

 بلغ معّدل االستجابة عىل املسح الذي أرسل إىل األطباء النفسيني ٤٪ . فاألطباء

أن شعروا  ألنهم  االستبيان  مبأل  يقوموا  مل  األسئلة  عىل  ردوا  الذين   النفسيون 

عدد انخفاض  إىل  باإلشارة  واكتفوا  عليهم  تنطبق  ال  املطلوبة   املعلومات 

 األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان الذين

يطلبون اإلستشارة الطبّية

 

 املنظمت غري الحكومّية

 يف لبنان ٩ منظامت غري حكوميّة تقّدم خدمات عالجيّة، مبا يف ذلك خدمات

 إعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتامعّي، لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات

استخدام املواد املسبّبة لإلدمان. وبلغ معّدل استجابة هذه املنظامت ٧٨٪

 ومن بني املنظامت غري الحكوميّة التي تقّدم خدمات الوقاية شمل املسح تلك

 املنظامت التي تتمتّع بربامج أو أقسام نظاميّة والتي تجري أنشطًة توعية أو

 وقاية بشكل منتظم فحسب فيام استبعدت تلك املنظامت التي تقوم بأنشطة

وقائية وفقاً للحاجة يف إطار منظامت أخرى. وبلغ معدل استجابتها ٥٧٪

 

 املستشفيات

 شملت العيّنة كافة املستشفيات الخاصة والعامة التي تحتوي عىل قسم داخيل

 لعالج األمراض النفسيّة والتي تستقبل األشخاص الذين يعانون من اضطرابات

استخدام املواد املسبّبة لإلدمان. وبلغ معدل استجابتها ٨٩٪

 املنظامت غري الحكومية

املستشفيات

األطباء النفسيّون

٩

٩

٤٦

٧

٨

٢

٢١

ال ينطبق

ال ينطبق

١٢

ال ينطبق

ال ينطبق

الوقاية العلج
االستبيانات  عدد 

 املرسلة

االستبيانات  عدد 

 املرسلة

االستبيانات  عدد 

  املعبأة

االستبيانات  عدد 

  املعبأة

 االأداة
 لقد تّم إعداد مسحني لجمع البيانات: “مسح منشآت عالج اضطرابات استخدام

 املواد املسبّبة لإلدمان” و “مسح الوقاية من استخدام املواد املسبّبة لإلدمان”.

عن الصادر  العالج”  مؤسسات  “ملسح  وفقاً  املسحني  بنية هذين  كيّفت   وقد 

”٢٠١٧ األول  ترشين  يف  والجرمية  باملخدرات  املعنّي  املتحدة  األمم   مكتب 

للمواد االرتهان  ملشاكل  والرعاية  العالج  “برنامج  إطار  يف  تطويره  تّم   والذي 

 املسبّبة لإلدمان” املشرتك بني مكتب األمم املتحّدة املعنّي باملخّدرات والجرمية

 ومنظمة الصّحة العامليّة                               وقد تّم جمع البيانات من خالل

 مسح للخدمات املقّدمة يف العام ٢٠١٧ )بني ١ كانون الثاين ٢٠١٧ و ٣١ كانون

 األّول ٢٠١٧(. كذلك فقد وضعت تعليامت حول كيفية ملء االستامرة يف ُمرفق

 أدرج يف نهاية املسحني. وعند عدم توفّر األرقام الدقيقة تم اقرتاح وضع أرقام

تقديريّة واإلشارة إىل ذلك

 المرحلة التجريبّية
خدمات تقّدم  األوىل  املنظمة  منظمتني:  يف  لألداة  التجريبيّة  املرحلة   نفذت 

تقّدم األخرى  واملنظمة  وتوعية  وقاية  وأنشطة  للمرىض  وخارجيّة   داخليّة 

هذه نهاية  ويف  والتوعية.  الوقاية  أنشطة  جانب  إىل  فقط  خارجيّة   خدمات 

 املرحلة التجريبيّة ُوضعت التعليقات حول صياغة األسئلة فتّم إضافة أو إزالة

بعض عنارص اإلجوبة وتوضيح بعض التعليامت

 المصطلحات
املواد استخدام  مجال  يف  املصطلحات  حول  دويل  توافق  وجود  لعدم   نظراً 

 املسبّبة لإلدمان، تّم تكييف التعريفات املأخوذة من دول مختلفة ومن لبنان

ييل ما  يف  وطنيًّة.  مرجعيًّة  يعترب  للمصطلحات  مرسد  وضع  يف   للمساهمة 

مصطلحات متكررة ال بّد من تحديدها لتمكني القرّاء من متابعة التقرير

 املنشآة هي كيان تنظيمّي منفصل )مركز طبّي، قسم، برنامج، الخ( لديه أهداف

ويركّز عىل مجموعات  وإجراءات وقواعد ونطاق خدمات وتدخالت محّددة 

مستهدفة معيّنة كام ويتضّمن فريق عمل ومدير خاص به )منّسق املرشوع(.

 وميكن أن تكون هذه املنشأة قامئة بحّد ذاتها )مثل مراكز معالجة اإلدمان( أو

 مندرجة يف مراكز رعاية صحيّة أو عيادات أو مستوصفات أخرى )كمراكز أو

مستشفيات االصحة العامة أو الصّحة النفسيّة

 العالج بالعقاقري هو عمليّة مصّممة لتحقيق حالة صحيّة مرغوب بها للمرىض

توفري ويتّم  لإلدمان.  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانون   الذين 

 العالج بالعقاقري عىل يد محرتفني مؤّهلني يف مرفق رعاية طبيّة أو نفسيّة أو

 اجتامعيّة معرتف به، ويشمل ذلك إزالة السموم وإعادة التأهيل وإعادة الدمج

االجتامعّي

 عّينة المسح 

 أرسل املسح إىل منظامت غري حكومية ومستشفيات وأطباء نفسيني عاملني يف

 عيادات خاصة. وقد تّم تقسيم الخدمات إىل ثالث فئات: ١- األطباء النفسيني

 الذين يستقبلون املرىض الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة

موّجهة متخصصة  خدمات  تقّدم  التي  الحكومية  غري  املنظامت   -٢  لإلدمان، 

 لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان، و ٣-

 املستشفيات التي تحتوي عىل جناح للطّب النفيّس والتي تستقبل املرىض الذين

يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان
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أنشطة جمع أموال

منح

وزارة الشؤون اإلجتامعية

(مصادر أخرى )هبات عينية

هبات خاصة من األفراد

هبات خاصة من الرشكات

وزارة الشؤون اإلجتامعية

صناديق تعاضدية

الجيش

هبات خاصة من األفراد

هبات خاصة من الرشكات

أنشطة جمع أموال

وزارة الصحة العامة

منح

تأمني صحي خاص

عينية )هبات  أخرى   مصادر 

(من املستفيدين

٪٤٠

٪١

٪٣٢

٪٨٪١١
٪٨

الوقاية

العلج

٪٢ ٪٤

٪٦
٪٧

٪٩

٪١١

٪١٨

٪١٦

٪١٥

٪١٢

ي العام ٢٠١٧
الشكل ١ .  مصادر تمويل أنشطة الوقاية والعلج �ف

ر )٧ مرافق )الحّد من ال�ض

(

(

 إزالة السموم - المستشفيات المتعاقدة
مع وزارة الصّحة العامة )٣ مستشفيات

 إزالة السموم - المستشفيات
الخاصة )٥ مستشفيات

ي اليوم الواحد
ّ �ض نفاق الشخصي  مستوى االإ

 ٦٫٣ دوالرا أمرييك - ٧٥ دوالر أمرييك

١٠٠٠٠ لرية لبنانية - ١١٣٠٠٠ لرية لبنانية

 ١٠٠ دوالرا أمرييك - ٣٧٠ دوالر أمرييك

١٥٠٠٠٠ لرية لبنانية - ٥٥٠٠٠٠ لرية لبنانية

 ٣٧٥ دوالرا أمرييك - ٥٠٠ دوالر أمرييك

٥٦٣٠٠٠ لرية لبنانية - ٧٥٠٠٠٠ لرية لبنانية

التأهيل وإعادة  السموم  إزالة  عىل   ّ الشخصي نفاق  االإ مستوى   .  ١ الجدول  
ر وإعادة الدمج االجتماعّي )عدد = ١٥)  والحّد من ال�ف

ي لبنان - ١٢٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

دارة القسم ١. القيادة واالإ

تكلفة العلج

األدىن الحّد  فيبلغ  العالج؛  نوع  باختالف  الشخيص  اإلنفاق  مستوى   يختلف 

١٠٠٠٠ لرية لبنانية يف اليوم الواحد للعالج الخارجّي، فيام يصل الحّد األقىص إىل

 ٧٥٠٠٠٠ لرية لبنانية يومياً يف املستشفيات الخاصة. من ناحية أخرى، تغطّي

 وزارة الصّحة العامة ٨٥٪ من تكلفة عالج إزالة السموم يف ثالث مستشفيات

 متعاقدة مع الوزارة. وقد أبلغت ٥ منشآت إلعادة التأهيل والحّد من الرضر

عن عدم وجود أي إنفاق شخيّص مقابل الخدمات املقدمة

 

  نظام اإلحالة

 إّن وزارة الصّحة العامة متعاقدة مع بعض املنظامت غري الحكوميّة إلستقبال

الشؤون وزارة  أّن  كام  املخدرات  عىل  اإلدمان  لجنة  من  املحالني   األشخاص 

 االجتامعيّة متعاقدة مع منظامت غري حكوميّة لتقديم خدمات إعادة التأهيل.

 وهذه مجرّد أمثلة عىل الروابط القامئة بني مختلف الخدمات إال أنّه ال يوجد

نظام إحالة رسمّي يربط كافة الخدمات ببعضها البعض

الضوء املؤسسات وتسليط  التعاون بني كافة  بّد من توطيد   يف هذا اإلطار ال 

 عىل دور البلديّات والسجون واملؤسسات األخرى يف تقديم الخدمات السابقة

وتقليل الرعاية  استمرارية  لضامن  التأهيل  من  األشخاص  لخروج   والالحقة 

مخاطر تناول الجرعات الزائدة

 

  معايري الجودة

 إّن معظم منشآت العالج غري معتمدة رسمياً من قبل هيئات االعتامد املعرتف

 دولياً بها إال أّن ٤ مستشفيات من أصل ١٥ ذكرت بأنها معتمدة من قبل هيئات

 معروفة، عىل غرار       ، و                   ، و               ، و                             ،

ومن هيئة اعتامد املستشفيات يف وزارة الصّحة العامة

 

 كذلك يفتقر لبنان إىل معايري اعتامد خاصة بخدمات الوقاية كام أّن مؤسسات

الوقاية غري معتمدة من قبل برامج االعتامد الدوليّة
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أنشطة لتمويل  الرئييس  املصدر  واملنح  التربعات  العام ٢٠١٧، شّكل جمع   يف 

 الوقاية والعالج. وساهمت وزارة الشؤون االجتامعيّة يف متويل أنشطة الوقاية

الحكوميّة غري  املنظامت  يف  التأهيل  إعادة  خدمات  متويل  ويف   ٪١١ بنسبة 

التكلفة اإلجامليّة  بنسبة ٩٪ . كام وساهمت وزارة الصّحة العامة يف ٧٪ من 

 للعالج وإزالة السموم والحّد من الرضر الناتج عن اضطرابات استخدام املواد

(.املسبّبة لإلدمان )الشكل ١



( أنشطة أخرى )موّجهة لألرس

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

برامج التثقيف عرب األقران

برامج مهارات حياتيّة

 جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

برامج وقائيّة يف أماكن الرتفيه

٢٠١٧ العام  ي 
�ف الوقاية  أنشطة  من  للمستفيدين  المئوية  النسبة   .  ٣ الشكل 

ي ١٢ منشأة
 �ف

٪٩٫١

٪١٧

٪١٩

٪٣٥

٪٨٫٥

٪٨٫٢

٪٣٫٧

٪٠٫١١

 نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات

(والنرشات وامللصقات

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام

(املواد املسبّبة لإلدمان )محارضات

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

برامج وقائيّة يف أماكن الرتفيه

حمالت إعالميّة

برامج التثقيف عرب األقران

برامج مهارات حياتيّة

جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

(نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات والنرشات وامللصقات

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

()محارضات

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٧٥

٪٦٧

٪٥٠

٪٤٢

٪٣٣

ي العام ٢٠١٧ حسب نوع النشاط )عدد = ١٢)
ي لبنان �ف

ي تنفذ أنشطة وقائّية �ف
الشكل ٢ . النسبة المئوية للمنشآت ال�ت

١٣ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

القسم ٢. الوقاية

أقل وأخرى وهي  مؤسسة  بني  الوقاية  أنشطة  يف  املستخدمة  املوارد   تختلف 

 أعتامداً عىل برامج دوليّة قامئة عىل األدلّة موىص بها من قبل الهيئات الدوليّة.

 وقد ذكرت مؤسسات الوقاية أنها تستعني مبوارد موضوعة من قبل منظامت

 غري حكوميّة متخصصة يف تدخالت الوقاية إال أّن االختيار بني املوارد املتاحة

 ال يتّم عرب نظام ممنهج. كذلك أبلغت املنشآت الـ١٢ عن تنفيذ برامج مهارات

املسبّبة لإلدمان كام املواد  باستخدام  تتعلّق  تفاعليّة   حياتيّة وجلسات توعية 

 وتقوم بنرش مواد تثقيفيّة، مبا يف ذلك الكتيّبات والنرشات وما إىل ذلك )الشكل

الدالئل أّن  إال  األقران  بواسطة  التثقيف  املنشآت  من   ٪٦٧ وتستخدم   .)٢ 

 تشري إىل محدوديّة فعاليّة هذه التدخالت )مبا اّن التأثري يظهر عىل من يقّدم

باملواد مسبّبة يتلقاه( )مكتب األمم املتحدة املعني   التثقيف وليس عىل من 

لإلدمان والجرمية ، ٢٠١٨

 وفقاً للتقارير املتاحة فقد بلغ العدد اإلجاميّل للمستفيدين من أنشطة الوقاية

الحياتيّة املهارات  برامج  من  يستفيدون   ٪٩٫١ بينهم  من  شخصاً   ١٥٠٨٦٦ 

(.)الشكل ٣

.)



 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

برامج التثقيف عرب األقران

برامج مهارات حياتيّة

جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

(نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات والنرشات وامللصقات

١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠ (٪)

برامج وقائيّة يف أماكن الرتفيه

ي ١٢ منشأة
ي العام ٢٠١٧ �ف

الشكل ٥ . النسبة المئوية للمستفيدين من أنشطة الوقاية حسب الجنسية �ف

سوريون فلسطينيون لبنانيون

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

()محارضات

١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠ (٪)

ي ١٢ منشأة
ي العام ٢٠١٧ �ف

الشكل ٤ . النسبة المئوية للمستفيدين من أنشطة الوقاية حسب الجنس �ف

اناث ذكور

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

برامج التثقيف عرب األقران

برامج مهارات حياتيّة

جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

(نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات والنرشات وامللصقات

برامج وقائيّة يف أماكن الرتفيه

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

()محارضات

(أنشطة أخرى )موّجهة لألرس

ي لبنان - ١٤٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

غالبية اللبنانيون  شّكل   ،٥ الشكل  يف  املدرجة  الثامنية  الوقاية  أنشطة   ويف 

.املستفيدين وفقاً ملا أفادت به املنشآت الـ١٢

 يشارك الذكور حرصاً يف برامج الوقاية عرب االنرتنت فيام تشارك اإلناث فقط يف 

 األنشطة املخّصصة لألرس يف مجال الرتبية. ويف خمسة أنشطة وقائية من أصل

(.مثانية، شّكلت اإلناث غالبيّة املشاركني )الشكل ٤



CBT

MET

I P T

نوع نفسية حسب  تدخلت  تقدم  ي 
ال�ت للمنشآت  المئويّة  النسبة   .  ٧ الشكل 

)التدّخل )عدد = ١٣

٪٨٥
٪٦٩

٪٧٧

 توعية

 خدمات االستقبال من دون موعد

خدمات الطّب النفيّس

الدعم األرسي

تعليم وتدريب مهنّي

برامج التوظيف وانتاج الدخل

دعم للسكن واإليواء

خدمات إدارة الجرعة الزائدة

التثقيف النفيّس

خدمات قانونيّة

إدارة الحاالت

 جلسات عالج نفيّس جامعّي

ي تقدم تدخلت حسب نوع الخدمة )عدد = ١٣
)الشكل ٦ . النسبة المئوية للمنشأت ال�ت

٪١٠٠
٪١٠٠

٪٩٢
٪٨٥

٪٦٩
٪٦٢

٪٥٤
٪٤٦

٪٣٨
٪٣١

٪٢٣
٪١٥

١٥ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

وإعادة ر  ال�ض من  والحّد  التأهيل  وإعادة  العلج   .٣ القسم 
 الدمج االجتماعّي

استخدام اضطرابات  من  يعانون  الذين  لألشخاص  الصحيّة  التدخالت   تشمل 

تدخل نتائج ومستويات  ذات  الخدمات  لإلدمان مجموعًة من  املسبّبة   املواد 

الدمج وإعادة  الرضر  من  والحّد  العالج  إىل  التأهيل  إعادة  من   مختلفة 

االستجابة خدمات  من  مختلفة  أنواعاً  لبنان  يف  املنظامت  وتوفّر   االجتامعّي. 

.الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان عىل طول هذا الطيف

توفّر عن  املنشآت  من   ٪٥٤ أفادت  وقد  متوفرة.  غري  االستقبال  مراكز   إّن 

لتتبع آلية  توجد  الدخل. ومع ذلك، ال  انتاج  أو  العمل  تؤّمن  توظيف   برامج 

 قابلية توظيف األشخاص الذين يعانون من اضطرابات إستخدام املواد املسبّبة

 لإلدمان. وتقّدم ٦٩٪ من املنشآت الـ١٣ املذكورة خدمات إدارة تناول الجرعات

إىل الحاجة  عىل  والتأكيد  لألشخاص  الالزم  الدعم  تقديم  يتضّمن  مبا   الزائدة 

املنشآت من  أي  تذكر  مل  ذلك،  ومع  التعايف.  لتحقيق  والدمج  التأهيل   إعادة 

 وجود آليّة منظمة وواضحة داخل املنشآة للوقاية من الجرعة الزائدة تتضّمن

املنشآت من   ٪٢٣ أن  بالذكر  الجدير  ومن  لألفيونيّات.  املضادة  األدوية   توفري 

 تقّدم خدمات االستقبال من دون موعد فيام تقّدم ١٥٪ منها خدمات توعية

(.)الشكل ٦

 تستند التدخالت النفسيّة املقدمة يف منشآت العالج عىل العالج السلويكّ املعريّف

 )       ( والعالج التحفيزّي )        ( والعالج النفيّس للعالقات الشخصيّة )      (

(.)الشكل ٧
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 طب اسنان

 وعناية

صحيّة عامة

 توفري معدات

 الحقن املعّقمة

 ملستخدمي املواد

 املسبّبة لإلدمان

عن طريق الحقن

 توزيع األوقية

 الذكريّة

واملزلّقات

 عالج مبضادات

 الفريوسات القهقريّة

 داخل املنشأة لأليدز

 وفريوس نقص

املناعة البرشيّة

 فحص فريوس

 نقص املناعة

 املكتسب داخل

املنشأة

 عالج التهاب الكبد

 الوبايئ    داخل

املنشأة

C

 عالج التهاب الكبد

 الوبايئ    داخل

املنشأة

B

دمان )العدد = ١٤ ستخدام المواد المسّببة للإ ي تقدم العلج للأمراض المصاحبة الإ
)الشكل ١٠ . النسبة المئوية للمنشآت ال�ت

٪٨٧ ٪٨٧
٪٨٠

٪٤٧
٪٤٠ ٪٤٠

٪٢٩ ٪٢٧ ٪٢٧

٪٧
فحص التهاب

الكبد الوبايئ

داخل املنشأة
C

فحص التهاب

الكبد الوبايئ

داخل املنشأة
B

تحصني

ضد التهاب

الكبد الوبايئ

داخل املنشأة

B

٣٣

٥

١١ ١ ١ ١

٤ ٤

وت ب�ي جبل لبنان الجنوب البقاع الشمال عّكار النبطّية بعلبك الهرمل

إعادة التأهيل (عالج خارجّي )ال يشمل العالج ببدائل األفيونيّاتإزالة السموم

٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠

ي تقدم خدمات العلج حسب المحافظة )العدد = ١٤
)الشكل ٩ . عدد المواقع ال�ت

املعّقمة الحقن  معدات   توفري 

ملستخدمي املواد املسبّبة لإلدمان

 وصف االدوية للعالج

ببدائل األفيونيّات

داخل القهقريّة  الفريوسات  مبضادات   عالج 

املنشأة لأليدز وفريوس نقص املناعة البرشيّة

 توفري  االدوية للعالج

ببدائل األفيونيّات

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

وت ب�ي جبل لبنان الجنوب البقاع الشمال عّكار النبطّية بعلبك الهرمل

٣
٢٢٢ ٢

١

٤
ر حسب المحافظة )العدد = ١٤ ي تقدم خدمات الحّد من ال�ف

)الشكل ٨ . عدد المواقع ال�ت

ي لبنان - ١٦٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

بريوت محافظتني:  يف  واقعة  منشآت  يف  متوفّر  األفيونيّات  ببدائل  العالج   إّن 

أّما فقط.  لبنان  جبل  محافظة  يف  متوفّر  الدواء  رصف  أّن  إال  لبنان   وجبل 

النوع من العالج  املحافظات األخرى فال متلك منشآت لوصف أو رصف هذا 

 إّن خدمات إزالة السموم متوفّرة يف املستشفيات الحكوميّة والخاصة. وتؤمن

لألمراض والعالج  النفسيّة  الصّحة  خدمات  املستشفيات  هذه  من   بعضاً 

 املصاحبة ضمن الخطة العالجيّة. إاّل إّن خدمات إزالة السموم وإعادة التأهيل

يف تتمركز  أنها  إذ  النائية  املناطق  يف  متوفّرة  غري  الخارجّي  العالج   وخدمات 

إزالة خدمات  تتوفّر  ال  الجنوب،  ويف  لبنان.  وجبل  بريوت  يف  الرئيسيّة   املدن 

السموم والعالج الخارجي وإعادة التأهيل إال يف مكان واحد فقط كام أّن إعادة

التأهيل متوفرة فقط يف موقع واحد يف البقاع )الشكل ٩

 إّن ٢٧٪ من املنشآت العالجيّة الـ١٤ تؤّمن برامج توفري اإلبر وأدوات الحقن يف

 حني أّن ٨٧٪ من املنشآت تؤمن فحوصات اللتهاب الكبد الوبايئ   و   داخل

 املنشأة. أّما العالج مبضادات الفريوسات القهقرية         لفريوس نقص املناعة

ويوفّر  .)١٠ )الشكل  العالجيّة  املنشآت  من   ٪٢٩ فتوفّره  اإليدز   /  البرشية 

العالج العامة  الصّحة  وزارة  يف  لبنان  يف  اإليدز  ملكافحة  الوطنّي   الربنامج 

 مبضادات الفريوسات القهقرية

 عىل األشخاص كام وتقترص خدمات توفري اإلبر وأدوات الحقن )      ( عىل

(.أربعة منشآت، اثنتان يف بريوت واثنتان يف محافظة جبل لبنان )شكل ٨
NSP

.)ART(

.)

)ART(
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أي مواد مخّدرة أخرى ومقامرة

منّومات ومهّدئات

مواد من نوع الكوكايني

املواد املؤدية إىل الهلوسة والفصل

 املنشطّات غري الكوكايني

الكحول

(القنب أو الحشيش )مام فيه االصطناعّي

٢٣٪األفيونيّات
٪١٥

٪١٣
٪١٣
٪١٢

٪١٠
٪١٠

٪٤

دمان حسب ف للعلج بسبب االإ الشكل ١٢ . النسبة المئوية للأشخاص الخاضع�ي
دمان )العدد = ١٤ )نوع المادة المسبّبة للإ

 أطباء غري متخّصصني يف الطّب النفيّس أو عالج اإلدمان

ممرّضون متخصصون يف الطّب النفيّس العام وعالج اإلدمان

ممرّضون عامون

أطباء متخّصصون يف عالج اإلدمان

مساعدو املمرّضني

صيادلة

أطباء متخصصون يف الطّب النفيّس العام

معالجون نفسيّون

مساعدون إجتامعيّون

مهن أخرى )محامون، متّدرجون يف الطّب النفيس(

عاملون يف مجال التوعية

عاملون مع األقران

 عاملون يف مجال الصّحة املجتمعيّة

٪١٣

٪١٢

٪١٨

٪٣
٪٤

٪٦

٪٨

٪١١
٪١٠

٪٧

٪٦

٪١٪٢

الشكل ١١ . نوع مزّودي الخدمات لعلج اضطرابات إستخدام المواد المسّببة
دمان )عدد = ١٢ )للإ

صباحاً

مساًء

ض ثن�ي االأحدالسبتالجمعةالخميساالأربعاءالثلثاءاالإ

٪٣٨٪٤٦٪٤٦٪٥٤٪٥٤٪٥٤٪٤٦

٪٤٦٪٦٩٪٩٢٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠

ات المشار إليها  )العدد = ١٤ ي تقدم خدمات خلل الف�ت
)جدول ٢ . النسبة المئويّة للمنشآت ال�ت

١٧ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

 يف  لبنان ٢٣٤ مزّوداً لخدمات عالج إستخدام املواد املسبّبة لإلدمان .ويشّكل

العاملة يف القوة  املجتمعيّة حوايل ٣٪ من إجاميل  الصّحة   العاملون يف مجال 

 هذا املنشآت بينام تبلغ نسبة املمرضني املتخصصني يف مجال معالجة االدمان

 والطّب النفيّس حوايل ١٠٪. أّما املعالجون النفسيّون فيشّكلون حوايل ٨٪ كام

هذه يف  العاملة  القوى  مجموع  من   ٪١٢ االجتامعيّون  املساعدون   ويشّكل 

(.املنشآت )الشكل ١١

املساء يف  أو  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف  خدمات  املنشآت  من   ٪٥٠ حوايل   تقدم 

 )الجدول ١(، ماّم يعني أّن األشخاص الذين يعملون خالل الصباح لديهم فرص

توفّراً أقل  الخدمات  هذه  ألن  إليها  يحتاجون  التي  الخدمات  إىل  للنفاذ  أقّل 

بعد الظهر ويف املساء بعد ساعات العمل

العالج يف  رئييّس  دور  للخدمات  املزّودة  املؤسسات  يف  التخصصات   ولتعدد 

 حيث يعمل يف هذه املؤسسات أطباء نفسيّون، ومعالجون نفسيّون، وصيادلة،

فريق إطار  يف  آخرين  أخصائيني  بني  من  اجتامعيّون  وعاملون   وممرّضون، 

 الرعاية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات إستخدام املواد املسبّبة لإلدمان.

 مع ذلك تختلف نسبة توفّر هؤالء األخصائيني بني منشأة وأخرى وفقاً لنموذج

.الرعاية املتبع يف املنشأة

.

 يشكل األشخاص الذين يعانون من اإلدمان عىل املواد األفيونيّة ٢٣٪ من مجموع

 األشخاص الخاضعني للعالج بينام يشكل األشخاص الذين يعانون من اإلدمان

 عىل الكوكايني نسبة ١٠٪ . كذلك يشّكل األشخاص الذين يعانون من اضطراب

 يف استخدام إستخدام الكحول ١٣٪ من األشخاص الذين يتلقون العالج )الشكل

العقاقري استخدام  اإلدمان عىل  يعانون من  الذين   ١٢( فيام يشكل األشخاص 

  التي تستلزم وصفًة طبيًّة )املنّومات واملهدئات واملنشطات غري الكوكايني( ٢٣٪

(.)الشكل ١٢



 القبول بتلقي العلج

المشاكل القانونّية

 أالأمراض المصاحبة

 االنتكاس

ي المسح عدد = ٦)
 الفئة معاي�ي االستبعاد )كما ذكرت من قبل المنظمات المشاركة �ض

األشخاص املحالون ضّد إرادتهم

األشخاص غري املستعدين لاللتزام بقواعد املستشفى

األشخاص الذين يستخدمون املواد املسبّبة لإلدمان و / أو الكحول بشكل ناشط من دون أي محاولة لالقالع أو التخفيف من االستخدام

األشخاص الذين لديهم مشاكل معّقدة مع القانون والصادرة بحّقهم مذكرات قانونيّة

االستخدام املزمن للمواد املسبّببة لإلدمان مع دخول متكرر إىل املستشفى بسبب االنتكاس

األشخاص الذين تم إيقاف عالجهم لعدم االمتثال وتّم نقلهم إىل منشأة أخرى

 األشخاص الذين لديهم حالة طبية محددة ال تسمح لهم بالحركة )صعود الدرج، وما إىل ذلك( يف حال كانت منشأة العالج تتطلّب قدرًة

كاملة عىل التنقل والحركة

األشخاص املصابون بأمراض يسهل نقلها وانتقالها بني األفراد

األشخاص الذين يظهرون سلوكاً عنيفاً قد يهدد سالمة املجموعة

األشخاص املصابون بالفصام

األشخاص الذين يعانون من مرض يهدد حياتهم ويتطلّب العالج يف مستشفى عام

األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية غري الخاضعني للعالج ملرضهم

 األشخاص الذين لديهم ميل لالنخراط يف سلوكيات تخريبيّة داخل املجموعات واملرىض الذين يعانون من اضطرابات نفسيّة حاّدة تؤدي إىل

حالة من عدم االستقرار والذين يعانون من إعاقات معرفيّة شديدة

ي أشارت إليها المستشفيات ومنشآت العلج الداخىلي الطويل االأمد
الجدول ٣ . معاي�ي االستبعاد ال�ت

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ي لبنان - ١٨٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

االستبعاد أكرث من معايري  أو  الـ١٥، تطبق ٤٠٪ منها معياراً  املنشآت   من بني 

 الواردة يف الجدول ٣. وباإلضافة إىل ذلك، أفادت ١٣٪ من املنشآت أّن األشخاص

واألشخاص )الفصام(  الشديدة  النفسيّة  واالضطرابات  الجسديّة  اإلعاقة   ذوي 

.ذوي األوضاع القانونيّة املعقدة مستثنون من تلقي الخدمات

 أما يف ما يتعلّق مبعايري االستبعاد من خدمات العالج فقد صّنفت يف الفئات

القانونيّة  التالية: االنتكاس، األمراض املصاحبة، القبول بتلقي العالج، املشاكل 

(.)الجدول ٣



٪٨٥

٪٦٢

ف ي يعان�ي
ي تقدم خدمات للنساء اللوا�ت

الشكل ١٦ . النسبة المئوية للمنشآت ال�ت
دمان )عدد = ١٢ )من اضطرابات استخدام المواد المسّببة للإ

النساء

 النساء الحوامل

حمالت إعالميّة

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

برامج التثقيف عرب األقران

برامج مهارات حياتيّة

 جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

برامج وقائيّة يف أماكن الرتفيه

استخدام اضطرابات  من  ف  يعان�ي ي 
اللوا�ت للنساء  المئوية  النسبة   .  ١٥ الشكل 

دمان المستهدفات بتدخلت وقائّية )عدد = ١٢  )المواد المسّببة للإ

٪٣٣

٪٢٠

٪٢٠

٪١٨

٪١٥

٪١٥

٪١٣

٪١١

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام

(املواد املسبّبة لإلدمان )محارضات

 نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات

(والنرشات وامللصقات

ي     و
BCاالأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الوبا�أ

وس نقص المناعة/االأيدز االأشخاص الذين يعانون من ف�ي

الذين للأشخاص  خدمات  تقدم  ي 
ال�ت للمنشآت  المئوية  النسبة   .  ١٤ الشكل 

من يعانون  ممن  الحقن  طريق  عن  دمان  للإ المسبّبة  المواد  يستخدمون 
)  أمراض معدية )عدد = ١٢

٪٨٥

٪٦٢

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

برامج مهارات حياتيّة

حمالت إعالميّة

المسبّبة المواد  يستخدمون  الذين  للأشخاص  المئوية  النسبة   .  ١٣  الشكل 
أمراض معدية والمستفيدين من الحقن ممن يعانون من  دمان عن طريق   للإ

) التدخلت الوقائّية )عدد = ١٢

٪٤

٪٦

٪٧

٪٧

٪٧

٪٨

 نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات

(والنرشات وامللصقات

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام

(املواد املسبّبة لإلدمان )محارضات

 جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

١٩ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

 القسم ٤. الفئات المعرّضة

 كام ورد يف اإلسرتاتيجية املشرتكة بني الوزارات ٢٠١٦-٢٠٢١، تعرّف املجموعات

 املعرّضة عىل أنّها مجموعات من األشخاص الذين يحتاجون إىل مقاربة خاصة

 يف مجال االستجابة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان. وهم أشخاص قد يعانون

 من محدوديّة النفاذ إىل الخدمات املطلوبة بفعل محيطهم أو بفعل الوصمة

التي من املحتمل أن تالحقهم

 

أكرث هم  الذين  لإلدمان  املسبّبة  املواد  مستخدمي  األوىل  املجموعة   وتتضّمن 

خدمات لطلب  احتامالً  وأقل  للتهميش؛  أو  العار  لوصمة  غريهم  من   عرضًة 

اإلصابة لخطر  أكرث  واملعرضون  لإلدمان؛  املسببّة  املواد  الستخدام   االستجابة 

األشخاص املجموعة  هذه  وشملت  املصاحبة.  والنفسيّة  الجسديّة   باألمراض 

 الذين يستخدمون املواد املسبّبة لإلدمان عن طريق الحقن ممن يعانون من

 أمراض معدية يف الوقت نفسه، والنساء اللوايت يعانني من اضطرابات إستخدام

إىل ينتمون  ممن  لإلدمان  املسبّبة  املواد  ومستخدمي  لإلدمان  املسبّبة   املواد 

(. مجتمع امليم )وزارة الصّحة العامة وآخرون ٢٠١٦

.

 إّن ٤٪ من برامج املهارات الحياتيّة تستهدف األشخاص الذين يستخدمون املواد

)الشكل معدية  أمراض  من  يعانون  ممن  الحقن  عن طريق  لإلدمان   املسبّبة 

 ١٣(. ومن بني املنشآت الـ١٣ التي توفّر العالج، أو إعادة التأهيل، أو الحد من

 الرضر أو إعادة الدمج االجتامعي، تستقبل ٦٢٪ منها املصابني بفريوس نقص

 املناعة البرشية / اإليدز الذين يستخدمون املواد املسبّبة لإلدمان كام أّن ٨٥٪

(.من هذه املنشآت تستقبل مصابني بالتهاب الكبد الوبايئ    أو    )الشكل ١٤ BC

 إّن ١١٪ من برامج املهارات الحياتيّة و ٣٣٪ من أنشطة الوقاية يف أماكن الرتفيه

 تستهدف النساء اللوايت يعانني من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 )الشكل ١٥(. ومن بني املنشآت الـ١٣ التي توفر العالج، أو إعادة التأهيل، أو

 الحد من الرضر أو إعادة الدمج االجتامعّي، تقدم ٦٢٪ منها خدمات للنساء

الحوامل )الشكل ١٦

 ومن بني املنشآت الـ١٣ التي توفر العالج، أو إعادة التأهيل، أوالحّد من الرضر

إىل املنتمني  لألشخاص  خدمات  منها   ٪٩٢ تقّدم  االجتامعي،  الدمج  إعادة   أو 

مجتمع امليم الذين يستخدمون املواد املسبّبة لإلدمان

  

يف يعيشون  الذين  األشخاص  فتشمل  املعرّضة  الفئات  من   ٢ املجموعة   أّما 

 سياق يحّد بدرجة أكرب من إمكانية نفاذهم إىل خدمات االستجابة الستخدام

 املواد املسبّبة لإلدمان وهم األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة، والشباب

)وزارة السجون  يف  واألشخاص  والنازحني  الفلسطينيني،  والالجئني   واملراهقني، 

(.الصّحة العامة وآخرون، ٢٠١٦

.)

.



برامج مهارات حياتيّة

برامج وقائيّة يف أماكن الرتفيه

برامج التثقيف عرب األقران

 جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

حمالت إعالميّة

ف بتدخلت وقائّية )عدد = ١٢ ف المستهدف�ي )  الشكل ٢١ . النسبة المئوية للنازح�ي

بتدخلت ف  المستهدف�ي ف  الفلسطيني�ي ف  لللجئ�ي المئوية  النسبة   .  ٢٠ الشكل 
)وقائّية )عدد = ١٢

٪١٧

٪١٨

٪١٧

٪١١

٪١١

٪١٣

٪١٣

٪٧

 نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات

(والنرشات وامللصقات

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام

(املواد املسبّبة لإلدمان )محارضات

حمالت إعالميّة

برامج مهارات حياتيّة

برامج التثقيف عرب األقران

 جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

٪١٣

٪١٣

٪١٣

٪١٧

٪٧

٪١٠

٪١١

٪١١

”(نشاطات أخرى )الربنامج املدريّس “فواصل

 نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات

(والنرشات وامللصقات
 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام

(املواد املسبّبة لإلدمان )محارضات

٪٢٣

ف ي تقدم خدمات للشباب والمراهق�ي
الشكل ١٩ . النسبة المئوية للمنشآت ال�ت

)عدد =  ١٢)

٪٦٢ )مراهقون )١٢ إىل ١٨ عاماً

)أطفال )٤ إىل ١١ عاماً

برامج وقائيّة يف أماكن الرتفيه

برامج مهارات حياتيّة

برامج التثقيف عرب األقران

 جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

حمالت إعالميّة

ف بتدخلت وقائّية ف المستهدف�ي الشكل ١٨ . النسبة المئوية للشباب والمراهق�ي
)عدد =  ١٢)

٪٥٠

٪٣٦

٪٣٥

٪٣٣

٪٢٧

٪٢٧

٪٢٦

٪٢٥

٪٢٥  نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات

(والنرشات وامللصقات

 نرش املوارد التثقيفيّة )مبا فيه الكتيّبات

(والنرشات وامللصقات

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام

(املواد املسبّبة لإلدمان )محارضات

 جلسات توعية غري تفاعليّة حول استخدام

(املواد املسبّبة لإلدمان )محارضات

”(نشاطات أخرى )الربنامج املدريّس “فواصل

صعبة ظروف  ي 
�ف يعيشون  الذين  للأطفال  المئوية  النسبة   .  ١٧ الشكل 

ف بتدخلت وقائّية )عدد = ١٢ )والمستهدف�ي

برامج مهارات حياتيّة

”(نشاطات أخرى )الربنامج املدريّس “فواصل

برامج التثقيف عرب األقران

 جلسات توعية تفاعليّة حول استخدام

املواد املسبّبة لإلدمان

 برامج وقائيّة عىل شبكة االنرتنت

٢٠٪حمالت إعالميّة

٪٢٥

٪١٧

٪١٧

٪١٥

٪١٤

٪١٣

٪١٣

ي لبنان - ٢٠٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

*التعريف يف امللحق األول: مرسد املصطلحات

الحياتيّة املهارات  برامج  من  و٧٪  املدرسية،  الوقاية  أنشطة  من   ٪١٧  إّن 

 تستهدف الالجئني الفلسطينيني الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد

(.املسبّبة لإلدمان )الشكل ٢٠

 إّن ٥٠٪ من أنشطة الوقاية يف أماكن الرتفيه* و ٣٦٪ من برامج املهارات الحياتيّة

 و ٣٥٪ من برامج التثقيف بواسطة األقران تستهدف الشباب واملراهقني الذين

 يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان )الشكل ١٨(. ومن بني

 املنشآت  الـ١٣ التي توفر العالج، أو إعادة التأهيل، أو الحّد من الرضر أو إعادة

 الدمج االجتامعّي، تقدم ٦٢٪ منها خدمات للمراهقني البالغة أعامرهم بني ١٢

(.و ١٨ عاماً )الشكل ١٩

 إن ٢٥٪ من برامج املهارات الحياتيّة و ١٣٪ من برامج التثقيف بواسطة األقران

 تستهدف األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة ممن يعانون من اضطرابات

(.استخدام املواد املسبّبة لإلدمان )الشكل ١٧



٢١ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

غري التوعية  جلسات  من  و١١٪  اإلنرتنت  عرب  املقدمة  الربامج  من   ٪٧  إّن 

من يعانون  الذين  األشخاص  تستهدف  لإلدمان  املسبّبة  املواد  عىل   التفاعلية 

بني ومن   .)٢١ )الشكل  النازحني  بني  من  املسبّبة  املواد  استخدام   اضطرابات 

 املنشآت الـ١٣ التي توفر العالج، أو إعادة التأهيل، أو الحّد من الرضر أو إعادة

 الدمج االجتامعّي، تقّدم ٨٥٪ منها الخدمات للمهاجرين والنازحني والالجئني

كام أّن ٦٩٪ منها تقّدم خدمات لألشخاص املرشّدين

 

 األشخاص يف السجون

 ومن بني املنشآت الـ١٣ التي توفر العالج، أو إعادة التأهيل، أو الحّد من الرضر

الذين هم لألشخاص  الخدمات  منها   ٪٥٤ تقّدم  االجتامعّي،  الدمج  إعادة   أو 

تقّدم املسبّبة لإلدمان، فيام ٨٤٪ منها  املواد  والذين يستخدمون  السجون   يف 

.الخدمات لألشخاص املحالني من قبل النظام العديل

.



مراهقون )١٢ إىل ١٨ عاماً

ي لبنان - ٢٢٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

اتيجّية  القسم ٥. ربط النتائج باالس�ت

أجري الذي  الوضع  تحليل  مع  بعيد  حّد  إىل  متوافقة  التقرير  ھذا  نتائج   إن 

املسببّة املواد  استخدام  الضطرابات  لإلستجابة  اللبنانيّة  االسرتاتيجية  إطار   يف 

وجه يف  تقف  التي  والتحديات  للحاجات  أفضل  فهامً  توفر  أنها  كام   لإلدمان 

توفري الخدمات املطلوبة

 

متنّوعة عاملة  قوى  وجود  غرار  عىل  مشجعة  النتائج  بعض  أّن   والحقيقة 

 ومتعددة التخصصات يف عالج اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان. ومع

املتزايد للطلب  لالستجابة  املجال غري كاف  العاملني يف هذا  فإن عدد   ،  ذلك 

استخدام اضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  فأّن  كذلك  الخدمات.   عىل 

إاّل الداخيل  أو  الخارجي  العالج  بني  بالخيار  يتمتعون  لإلدمان  املسبّبة   املواد 

جغرافية تغطية  مع  معيّنة  مناطق  يف  تتمركز  العالج  وخدمات  منشآت  أّن 

.محدودة للمناطق املحيطة والنائية

.
املجال األول: القيادة واإلدارة 

 املجال الثاين: استجابة قطاعي الصّحة والرعاية االجتامعيّة 

 املجال السادس: املجموعات املعرّضة 

•

•

•

 يف الجدول أدناه قمنا بتلخيص النتائج الرئيسية من حيث ما يجب معالجته

 وربطه - عند اإلمكان - بهدف محدد يف اإلسرتاتيجية. بناًء عليه تم ربط النتائج

: بثالثة مجاالت من أصل ستة مجاالت محدّدة يف االسرتاتيجية، مع الرتكيز عىل

 النتائج

دارة المجال االأول: القيادة واالإ

: استجابة قطاعي الصحة  والرعاية االجتماعية ي
المجال الثا�ض

ض الوزارات كة ب�ي اتيجية المش�ت س�ت اتيجي “االإ الهدف االس�ت
ي لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١

دمان �ض “لمكافحة المخدرات واالإ

 يف العام ٢٠١٧، كان املصدر الرئييس لتمويل أنشطة الوقاية والعالج هو

.جمع التربعات واملنح

 تختلف املوارد املستخدمة يف أنشطة الوقاية بني املنشآت وهي أقّل ارتكازاً

.عىل الربامج الدوليّة القامئة عىل األدلة التي أوصت بها الجهات الدولية

وجلسات حياتيّة  مهارات  برامج  تنفيذ  عن  الـ١٢  املنشآت  كافة   أبلغت 

 توعية تفاعليّة بشأن استخدام املواد املسببة لإلدمان ونرش املواد التعليمية،

.مبا يف ذلك الكتيبات واملنشورات وما إىل ذلك

 مل تذكر أي من املنشآت وجود آليّة منظّمة وواضحة للوقاية من الجرعة

 الزائدة والتي تتضمن توفر األدوية املضادة لألفيونيات داخل املنشأة. أّن

.حوايل ٥٠٪ من املنشآت تقدم خدمات يف فرتة ما بعد الظهر أو يف املساء

 ١.٢.١ مراجعة مخّصصات املوازنة ملختلف الوزارات املتعلقة باإلستجابة

 الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان بهدف التوّسع يف التدخالت املبنيّة عىل

.األدلة العلمية

 ٢.١.٢ تطوير إسرتاتيجية قامئة عىل االدلة العلمية للربنامج الوطني للوقاية

 من االدمان يف وزارة الشؤون االجتامعية من ضمن خطة العمل املشرتكة

.بني الوزارات التي ستطور بحسب الهدف االسرتاتيجي ٢.١.١

الزائدة مبني عىل األدلة الجرعة  للوقاية من   ٢.١.٩ وضع برنامج وطني 

.العلمية

 ١.٢.٢ إدراج اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان التي تّم تحديدها

 ضمن الحزم الصحية واالجتامعية األساسية وحزم حامية األطفال الخاصة

.بالوزارات وبغريها من الهيئات الضامنة

 ٢.١.٧ إجراء البحوث التنفيذية وبحوث تقييم النتائج لدراسة فعاليّة برامج

.تعليم املهارات الحياتية يف املدارس وبرامج الدعم النفيس االجتامعي

التي تضمن استدامة فعاليّة لربامج  ٢.١.٤ وضع وتعميم معايري الجودة 

.الوقاية

 ٢.١.٣ تعميم بصورة دورية قامئة محدثة بالتدخالت الوقائية املجتمعية

.املبنيّة عىل األدلة العلمية بني كافة الجهات املعنية



٢٣ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

 النتائج
ض الوزارات كة ب�ي اتيجية المش�ت س�ت اتيجي “االإ الهدف االس�ت

ي لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١
دمان �ض “لمكافحة المخدرات واالإ

 إّن خدمات إزالة السموم والتأهيل والعالج خارج املنشآة غري متوفرة يف

 املناطق املحيطة والنائية بل يف املدن الرئيسية يف محافظات بريوت وجبل

.لبنان

 ٢.١.١٣ زيادة توفري خدمات ازالة السموم عرب افتتاح وحدة إزالة سموم

 واحدة عىل األقل يف مستشفى حكومي قادرة عىل تقديم الرعاية املناسبة

 لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسببة لإلدمان مبا

 فيهم االشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو غريها من االمراض

.املتزامنة

.٢.١.١٥ تجربة العالج بامليثادون يف مركز واحد عىل األقل

 ٢.١.١٦ زيادة توفري خدمات اعادة التأهيل يف املناطق النائية عرب افتتاح

 مركز واحد عىل األقل باحدى هذه املناطق بالتعاون مع الجهات الفاعلة

.املحلية

 ٢.١.١٤ زيادة توفري العالج البديل من املواد األفيونية عن طريق ضامنه

.يف منطقة واحدة يف كل من محافظات الشامل والجنوب والبقاع يف لبنان

الحقن توفري  برامج  خدمات  إىل  الوصول  وسهولة  توافر  تقييم   ٢.١.١٧ 

.واالدوات اآلمنة وتطوير خطة عمل لإلستجابة إىل توصيات هذا التقييم

الصحي القطاعني  يف  للعاملني  ُمصّممة  قدرات  بناء  خطة  تنفيذ   ٢.٢.١ 

 واالجتامعي الذين يتولون عمليات الوقاية والعالج وإعادة التأهيل وإعادة

املسبّبة املواد  استخدام  مجال  يف  املخاطر  من  والحد  االجتامعي   الدمج 

 لإلدمان بالتوافق مع النهج املتعدد التخّصصات ومبا يتامىش مع النموذج

 الحيوي النفيس االجتامعي ومنوذج التعايف، يف مختلف مستويات الرعاية

.وبالتعاون مع الجهات الفاعلة

.٢.١.١٩ تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات

لوزارة تابع  األقل  عىل  واحد  وتوجيه«  »استقبال  مركز  إنشاء   ٢.١.٢١ 

لإلدمان املسببة  املواد  يستخدمون  الذين  لألشخاص  االجتامعية   الشؤون 

.وذويهم، الستقبال األشخاص وتوجيههم إىل الخدمات املناسبة

 ٢.١.٢٣ ربط خدمات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان، مبا يف ذلك الجهات

 الفاعلة التي تقّدم الخدمات لألشخاص الذين يعانون من أمراض متزامنة،

من  ٢.٥ الهدف  عىل  بناًء  إنشاؤه  سيتّم  الذي  الشامل  اإلحالة    بنظام 

لبنان  – لإلدمان  املسبّبة  املواد  واستخدام  النفسية  الصحة   “إسرتاتيجية 

 ٢٠١٥-٢٠٢٠” )“إنشاء نظام إحالة يكون صلة الوصل بني كافة مستويات

 الرعاية، ال سيّام كافة املنظامت التي تتعامل مع املجموعات املعرّضة التي

”(.تّم تحديدها يف هذه اإلسرتاتيجية

 ٢.١.٢٠ القيام سنوياً مبسح الخدمات واملوارد املتوفرة عىل صعيد الوقاية،

املخاطر من  والحد  االجتامعي،  الدمج  وإعادة  التأهيل،  وإعادة   العالج 

 لألشخاص املصابني باضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان، مبا يف ذلك

.مسح التدخات النفسية االجتامعية

 يتم توفري العالج ببدائل األفيونيات يف محافظتني فحسب: بريوت وجبل

.لبنان

 تقترص خدات توفري األبر وأدوات الحقن األمنة أيضاً عىل أربعة منشآت؛

. اثنان يف بريوت واثنان يف محافظة جبل لبنان

 يشّكل العاملون يف مجال الصّحة املجتمعيّة حوايل ٢٪ من إجاميل القوة

يف املتخصصني  املمرضني  نسبة  بلغت  بينام  املنشآت  هذه  يف  العاملة 

 مجال معالجة االدمان والطّب النفيّس حوايل ٧٪ . أّما املعالجون النفسيّون

من  ٪٨ االجتامعيّون  املساعدون  ويشّكل  كام   ٪١٢ حوايل   فيشّكلون 

.مجموع القوى العاملة يف هذه املنشآت

 إّن ٥٤٪ من املنشآت توفّر برامج توظيف تؤّمن العمل أو إنتاج الدخل.

 ومع ذلك، ال توجد آلية لتتبع قابلية توظيف األشخاص الذين يعانون من

.اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

.مراكز االستقبال غري متوفرة

.ال يوجد نظام إحالة رسمي يربط جميع الخدمات ببعضها البعض



ي لبنان - ٢٤٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

 يفتقر لبنان إىل معايري اعتامد خاصة بخدمات الوقاية كام أّن مؤسسات

.الوقاية غري معتمدة من قبل برامج االعتامد الدوليّة

 يشكل األشخاص الذين يعانون من اإلدمان عىل املواد األفيونيّة ٢٣٪ من

 مجموع األشخاص الخاضعني للعالج بينام يشكل األشخاص الذين يعانون

الذين األشخاص  يشّكل  كذلك   .  ٪١٠ نسبة  الكوكايني  عىل  اإلدمان   من 

الذين األشخاص  من   ٪١٣ الكحول  إستخدام  يف  اضطراب  من   يعانون 

.يتلقون العالج

 إن ٢٥٪ من برامج املهارات الحياتيّة و ١٣٪ من برامج التثقيف بواسطة

 األقران تستهدف األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة ممن يعانون

.من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 إّن ١٧٪ من أنشطة الوقاية املدرسية، و ٧٪ من برامج املهارات الحياتيّة

استخدام اضطرابات  من  يعانون  ممن  الفلسطينيني  الالجئني   تستهدف 

.املواد املسبّبة لإلدمان

 إّن ٧٪ من الربامج املقدمة عرب اإلنرتنت و١١٪ من جلسات التوعية غري

تستهدف لإلدمان  املسبّبة  املواد  عىل  التوعية  يف  املستخدمة   التفاعليّة 

لإلدمان املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  يعانون من  الذين   األشخاص 

.من بني النازحني

 ومن بني املنشآت الـ١٣ التي توفر العالج، أو إعادة التأهيل، أو الحّد من

لألشخاص الخدمات  منها  تقّدم ٥٤٪  االجتامعّي،  الدمج  إعادة  أو   الرضر 

.الذين هم يف السجون والذين يستخدمون املواد املسبّبة لإلدمان

التأهيل وإعادة  العالج  لخدمات  وطنية  توجيهية  مبادئ  تطوير   ٢.٣.١ 

 وإعادة الدمج االجتامعي لالشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام

.املواد املسبّبة لإلدمان

 ٢.٣.٥ تقييم النظام الحايل املعني مبراقبة رصف األدوية املحظورة بهدف

.تحديد مجاالت التوطيد

الذين األطفال  يستهدف  العلمية  األدلّة  مبني عىل  تدّخل  تجربة   ٦.٤.١ 

استخدام  يعيشون يف ظروف غري مؤاتية بهدف وقايتهم من اضطرابات 

.املواد املسبّبة لإلدمان

 ٦.٦.١ وضع خطة عمل مبنيّة عىل األدلّة العلمية يف مجال التوعية والوقاية

 من االستخدام املرض للمواد املسبّبة لإلدمان تُصّمم لاّلجئني الفلسطينيني

الفلسطينيني الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  مع    بالتعاون 

.)UNRWA(، وتسهيل تنفيذها

األدلة عىل  املبنية  االجتامعي  الدمج  اعادة  خطط  تنفيذ  تسهيل   ٦.٦.٢ 

الفلسطينيني الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  مع    بالتعاون 

.)UNRWA( والرشكاء املعنيني

 ٦.٨.١ سيتّم تطوير إسرتاتيجية للصحة النفسية واستخدام املواد املسبّبة

الهدف ٥.٥.١ من بناًء عىل   لإلدمان خاصًة يف السجون ومراكز االحتجاز 

إسرتاتيجية الصحة النفسية واستخدام املواد املسبّبة لإلدمان، لبنان ٢٠١٥-

٢٠٢٠ .

التأهيل يف واعادة  العالج  توفر  التي  للربامج  اعتامد   ٢.٣.٢ وضع معايري 

 مجال استخدام املواد املسبّبة لإلدمان مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات

.الخاصة للمجموعات املعرّضة

الخدمات ملقّدمي  املهني  السلوك  وقواعد  األخالق  ميثاق  إصدار   ٢.٣.٣ 

من  ٢.٤.٢ الهدف  عىل  بناًء  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  مجال   يف 

لبنان  – لإلدمان  املسبّبة  املواد  واستخدام  النفسية  الصحة   “إسرتاتيجية 

٢٠١٥-٢٠٢٠.”

 النتائج
ض الوزارات كة ب�ي اتيجية المش�ت س�ت اتيجي “االإ الهدف االس�ت

ي لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١
دمان �ض “لمكافحة المخدرات واالإ

 المجال السادس: المجموعات المعرّضة

الالجئني لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مع  بالتعاون   ٦.٧.١ 

االجتامعي النفيس  والدعم  النفسية  الصحة  عمل  وفريق   ،)          (

 وضع خطة عمل تتوخى تلبية الحاجات املحددة عرب تقييم رسيع للوضع

النازحني واملجتمع للسكان  الخدمات  املتكاىفء إىل  الوصول  تأمني   بهدف 

.املضيف يف لبنان

UNHCR

)Mental Health and Psychosocial Support Task Force( 



٢٥ ي لبنان - ٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

الخلصة

 لقد قام التقرير بوصف النتائج التي توّصل إليها املسح الشامل للمنشآت التي

لألشخاص املتاحة  الخدمات  نطاق  والوقاية كام وحدد  العالج   تقدم خدمات 

 الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان يف لبنان. ويوفّر

الخاصة الخدمات  وتغطية  وتوزيع  خصائص  عن  وصفيّة  بيانات  املسح   هذا 

دليالً الثاين  امللحق  ويورد  كام  لإلدمان،  املسبّبة  املواد  استخدام   باضطرابات 

 للمنشآت مع أرقامها و عناوينها. توافقاً مع ما ورد يف املقدمة، مل يتّم تصميم

 املسح لتقييم فعاليّة النامذج املتنّوعة لتزويد الخدمات، وبالتايل ال يناقش هذا

 التقرير جودة هذه الخدمات بل يعطي توصيات حول أنواع الخدمات القامئة

 عىل األدلة التي يحتاج إليها األشخاص الذين يعانون من اضطرابات إستخدام

املواد املسبّبة لإلدمان يف لبنان

 

املختلفة، ميكن النامذج  فعاليّة  فهم  فجوات يف  الرغم من وجود عدة   وعىل 

استنتاج ثالث مالحظات من هذا التمرين

 أوالً، إّن التوزيع الجغرايف لخدمات العالج غري عادل حيث أّن هذه الخدمات

 متوفّرة يف محافظتني فحسب. ثانياً، هناك استخدام نادر لألدلة و / أو املعايري

 يف تقديم الخدمات، خاصًة قي مجال التدخالت الوقائية. ثالثاً، إّن االحتياجات

الوزارات بني  املشرتكة  “اإلسرتاتيجية  أهداف  مع  متامشية  تحديدها  تّم   التي 

ملكافحة املواد املسببة لإلدمان يف لبنان  ٢٠١٦-٢٠٢١

ومزّودي املصلحة  ألصحاب  املوارد  توفري  إىل  والدليل  التقرير  كال   ويهدف 

 الخدمات وصانعي السياسات والباحثني الذين يسعون إىل النفاذ إىل مزيد من

استخدام اضطرابات  من  يعانون  الذين  لألشخاص  الخدمات   املعلومات حول 

القرارات واتخاذ  املستنري  بالتخطيط  يسمح  بشكل  لإلدمان  املسببة   املواد 

.املستندة إىل األدلة

.”

.

:
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الملحق االأول. مرسد المصطلحات

إزالة السموم

املنتظم االستخدام  عن  املفاجئ  التوقف  عن  الناتجة  الطبية  األعراض   إدارة 

للكحول واملواد األخرى املسبّبة لإلدمان

إعادة الدمج االجتمعّي

إىل  - والعاملة  املهنّي  والتدريب  والتعليم  اإلسكان  مجال  - يف  املقدم   الدعم 

من يتمّكن  ليك  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطراب  من  يعاين   شخص 

تحقيق إمكانياته، والعمل بشكل منتج واملساهمة يف مجتمعه

إعادة التأهيل

من يعاين  الذي  الشخص  دعم  إىل  تهدف  اجتامعية  ونفسية  طبيّة   عالجات 

اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان لتحقيق التعايف

الحّد من الرضر

اآلثار تقليص  أو  منع  إىل  تهدف  العامة  الصّحة  مبادئ  من  مجموعة   تطبيق 

السلبيّة املرتبطة باستخدام املواد املسبّبة لإلدمان

التوعية

 األنشطة واملنظامت التي لديها نفاذ وتدخالت مع أشخاص يف املجتمع يعانون

 من مشاكل محددة )مثالً: استخدام املواد( بهدف تحسني صحتهم ورفاهيتهم

والحّد من املخاطر املتصلة باستخدامهم للمواد املسبّبة لإلدمان

االستقبال من دون موعد

 منشأة ميكن لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات يف استخدام املواد املسببة

لإلدمان االتصال أو املرور بها للحصول عىل املشورة أو املساعدة

الدعم األرسي

حول الوعي  نرش  إىل  تهدف  التي  املتخصصة  االجتامعية  الرعاية   خدمات 

العوامل واألوضاع الصعبة والصعوبات التي ميكن الوقاية منها ومعالجتها

دعم التوظيف / إنتاج الدخل

تدخالت نفسيّة اجتامعيّة وسلوكيّة قامئة عىل األدلّة

خدمات إدارة الجرعة الزائدة

 خدمات يتعني ضامنها من أجل دعم األشخاص الذين يعانون من اضطرابات

 إستخدام املواد املسبّبة لإلدمان بالتأكيد عىل الحاجة إىل إعادة التأهيل وإعادة

الدمج اإلجتامعي لتحقيق التعايف

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

إدارة الحالة

وميكن مناسب.  بشكل  الحاالت  إدارة  خالل  من  الرعاية  استمرارية  ضامن 

وقامئة عىل عالية  جودة  ذات  خدمات  توافر  زيادة  طريق  عن  ذلك   تحقيق 

الرضر من  والحّد  الوقاية  مجال  يف  والسن  االجتامعّي  النوع  تراعي   األدلة، 

والعالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتامعّي

العالج النفيس الجمعّي

شكل من أشكال العالج النفيّس يتّم يف مجموعة يرشف عليه معالج املجموعة

 التدخلت النفسية

العالج السلويّك املعريفّ

 العالج السلويكّ املعريّف )      ( هو عالج حديث يساعد األشخاص عىل إدارة

يف األكرث شيوعاً  تفكريهم وترصّفهم. وهو  تغيري طريقة   مشاكلهم عن طريق 

 عالج القلق واالكتئاب ولكن ميكن أن يكون مفيداً أيضاً يف عالج مشاكل الصّحة

النفسيّة والجسديّة األخرى

 العالج التحفيزي

رأيه بل فيه  يفرض  ال  استشارياً  املعالج دوراً  يتوىّل  العالج  النوع من   يف هذا 

 يحاول فهم ما هي األمور التي تهّم املريض – وتهدف هذه العمليّة إىل بناء

 التعاطف والتحالف العالجّي الذي ميكن من خالله تعزيز التعديالت السلوكية

 كام أنّه يقلّل من السلوكيّات عالية املخاطر. وميتّد هذا العالج عىل ٦ جلسات

 أو أكرث حيث أّن املريض يعاين من اضطرابات شديدة يف استخدام املواد املسبّبة

لإلدمان

 عالج العالقات الشخصّية

من متنّوعة  ملجموعة   )     ( الشخصيّة  العالقات  عالج  فعاليّة  أثبتت   لقد 

 االضطرابات النفسيّة. وقد أثبت األدلّة فعاليّة هذا العالج ملجموعة متنوعة من

 االضطرابات العاطفيّة واضطرابات القلق واألكل، وملجموعات عمريّة مختلفة

من األطفال إىل كبار السن

(CBT)

(MET)

(IPT)

CBT

IPT
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  التدخلت الوقائّية

 جلسات التوعية التفاعلّية حول استخدام املواد املسببة لإلدمان

جلسات تثقيفيّة حول أنواع املواد املسبّبة لإلدمان وتأثرياتها، تعقد ملجموعة

من األشخاص بطريقة تفاعليّة

برامج املهارات الحياتية

مهاراتهم. بناء  بهدف  والشباب  األطفال  تستهدف  الجلسات  من   مجموعة 

خالل من  آخر  إطار  يف  أو  مدرسيّة  بيئة  يف  معلّمون  الجلسات  هذه   ويدير 

 جلسات الدعم النفيّس اإلجتامعّي يف مجاالت مختلفة عىل غرار حّل املشاكل

 والنزاعات وتحديد األهداف والتواصل. وتهدف هذه الربامج إىل متكني الشباب

اليوميّة لتفادي التعامل بشكل أكرث فعالية مع مطالب وتحديات الحياة   من 

 املصاعب واالضطرابات النفسيّة والسلوكيات الخطرة عىل غرار استخدام املواد

املسبّبة لإلدمان

جلسات التوعية غري التفاعلية عىل املواد املسّببة لإلدمان

جلسات تثقيفيّة حول أنواع املواد املسبّبة لإلدمان وتأثرياتها، تنظّم ملجموعة

من الناس عىل شكل محارضات

 برامج التثقيف بواسطة األقران

توفري عىل  األشخاص  تدريب  خالله  من  يتّم  املهارات  بناء  أشكال  من   شكل 

املجموعة أو  العمرية  الفئة  من  آخرين  ألشخاص  والوقاية  الدعم   أنشطة 

االجتامعيّة نفسها أو أشخاص يتشاركون تجارب حياتيّة مامثلة

حمالت إعالمية

االجتامعّي، التواصل  )وسائط  اإلعالم  وسائل  تستخدم  وقائيّة   تدّخالت 

 والتلفزيون وغريها( بشكل يجعلها ظاهرًة، وتتمتع هذه الحمالت بالقدرة عىل

النفاذ إىل عدد كبري من األشخاص بسهولة نسبيّة

 أنشطة وقائّية يف أماكن الرتفيه

 تدخالت وقائية تستهدف األشخاص يف أماكن الرتفيه عىل غرار الحانات والبارات

أو الحفالت املوسيقيّة

برامج الوقاية عىل اإلنرتنت

االلكرتونيّة والشبكات  االنرتنت  خالل  من  النفيّس  العالج  أشكال  من   شكل 

)التطبيقات واملواقع اإللكرتونية

.

.

.

.

.

.

.)



جمعية عدل و رحمة - رومية
جمعية عدل و رحمة - شياح

التجمع االأهىلي لمكافحة المخدرات - صيدا
جمعية علية النور - رأس أسطا

جمعية علية النور - حاالت
 جمعية سعادة السماء - نهر ابراهيم

جمعية أم النور - سهيلة
جمعية أم النور - ذوق مصبح

Escale جمعية العناية الصحية - سن الفيل
سكون - ب�أ حسن

سكون - بادارو
جمعية نرسوتو - زحلة

سلمية - جويا مستشفى جويا - الهيئة الصحية االإ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26

مستشفى سان شارل - بعبدا
مستشفى ضهر الباشق الحكومي - رومية 

مستشفى الصليب للأمراض النفسية والعقلية - جل الديب
مستشفى رفيق الحريري الجامعي - ب�أ حسن

وت - حمرا ي ب�ي
يكية �ف ي الجامعة االأم�ي

ي �ف المركز الط�ب
فية مستشفى أوتيل ديو - أ�ش

ي - منصورية مستشفى ومركز بلفو الط�ب
فية مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي - أ�ش

ف وزين ف وزين - ع�ي مستشفى ع�ي
مستشفى جبل لبنان - حازمية

ي سلمية - غب�ي مركز العناية النفسية - الهيئة الصحية االإ
اجنة سلمية - برج ال�ب اجنة الصحي االجتماعي - الهيئة الصحية االإ مركز برج ال�ب
كيفون  - سلمية  االإ الصحية  الهيئة  “إحياء”-  التخصصي  شعيب  سامي  مركز 

نوع الخدمات

خارجي

داخىلي - إعادة تأهيل

داخىلي - إزالة السموم

خارجي - يتضمن علج ببدائل االأفيونات

0 3.75 7.5 15 22.5 30

 تنبيه: يمكن إستخدام هذه الخريطة لتوجيه االأشخاص الذين يعانون من إضطرابات إستخدام المواد
ي هذه الخريطة. تقوم

دمان إىل خدمات العلج المتاحة. لم يتم إدراج العيادات الخاصة �ف  المسببة للإ
وزارة الصحة العامة حالياً بتطوير معاي�ي االعتماد لمراكز العلج

حقوق الطبع والنرسش محفوظة ٢٠١٨
.
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جبل لبنان

وت ب�ي

ي لبنان - ٣٠٢٠١٧
دمان �ف مسح لخدمات االستجابة الستخدام المواد المسّببة للإ

الضطرابات ستجابة  للإ الخدمات  خريطة   . ي
الثا�ض الملحق 

ي لبنان
دمان �ض  استخدام المواد المسّببة للإ



وت  محافظة ب�ي

الهاتف  إسم المركز

03-742535 جمعية نرسوتو

.(detox) زالة السموم *هذه المستشفيات متعاقدة مع وزارة الصحة العامة الإ
.(treatment) هذه المراكز متعاقدة مع وزارة الصحة العامة للعلج**

محافظة جبل لبنان

محافظة الجنوب

محافظة البقاع

التجمع االأهىلي لمكافحة المخدرات
سلمية* 411081-07 / 411080-07مستشفى جويا - الهيئة الصحية االإ

07-752096

جمعية عدل و رحمة**
جمعية علية النور**

جمعية سعادة السماء
جمعية أم النور**

Escale جمعية العناية الصحية
 سكون - ب�أ حسن

سلمية مركز العناية النفسية - الهيئة الصحية االإ
اجنة الصحي االجتماعي - الهيئة الصحية االإسلمية مركز برج ال�ب
مركز سامي شعيب التخصصي “إحياء”- الهيئة الصحية االإسلمية

مستشفى سان شارل*
مستشفى ضهر الباشق الحكومي*

مستشفى الصليب للأمراض النفسية والعقلية*
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

ي مستشفى ومركز بلفو الط�ب
ف وزين مستشفى ع�ي
957000-05مستشفى جبل لبنان

05-502416 / 05-502417

01-682666 / hotline 1565

01-832909 / 01-832900 / 01-832902

04-710224

04-872145

05-451100

03-064331

01-469114 / 01-469115

01-554196

01-845503 / 01-845512

01-491705

09-223700 / 09-219042

01-255220

09-635672 / 71-721243

01-901560 / 03-131570

دمان سكون - بادارو  مركز االإ
وت ي ب�ي

يكية �ف ي الجامعة االأم�ي
ي �ف المركز الط�ب

مستشفى أوتيل ديو
441000-01مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي

01-615300

 01-350000 ext. 5650

01-381660 / 01-381580

٣١ ي لبنان - ٢٠١٧
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ي تقّدم خدمات االستجابة
الملحق الثالث. دليل المنشآت ال�ت

ي لبنان
دمان �ض الستخدام المواد المسّببة للإ
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