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بقلم سعادة مدير عام وزارة الصحة العامة

 الدكتور وليد عمار
مدير عام وزارة الصحة العامة

 تمهيد

خطــوة أساســية جديــدة نحــو صحــة نفســية وجســدية أفضــل لــكل األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي 
لبنــان قــد أنجــزت مــع اطــالق هــذه اإلســتراتيجية لمكافحــة المخــدرات واالدمــان فــي لبنــان 2021-2016 
بالتشــارك بيــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، ووزارة الداخليــة والبلديــات، ووزارة الشــؤون االجتماعّيــة، 

ووزارة العــدل ووزارة الصحــة العامــة.

هــذه الوثيقــة المحورّيــة تشــّكل خطــة أساســّية لمكافحــة المخــدرات واالدمــان  فــي لبنان عبــر توجيه 
العمــل نحــو اســتجابة شــاملة، متكاملــة، مبنيــة علــى األدّلــة العلميــة، وتتالئــم مــع الثقافــة المحلّية.

أطلقــت وزارة الصحــة العامــة فــي أيــار 2015 اإلســتراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية واســتخدام 
المــواد المســّببة لإلدمــان  – وقايــة، تعزيــز وعــالج – لبنــان 2015-2020«  وتمضــي قدمــا علــى تنفيــذ هــذه 
اإلســتراتيجية بنجــاح مــن خــالل البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســّية وشــركائه. مــن االهــداف االساســية 
لتلــك اإلســتراتيجية تطويــر إســتراتيجية وطنيــة تتطــّرق إلــى إســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان التــي 

يســّرنا مشــاركتها معكــم اآلن.

هــذه اإلســتراتيجية نتجــت عــن تعــاون مثمــر بيــن كافــة الــوزارات المشــاركة فــي هــذا العمــل. أود أن 
ــالل كل  ــم خ ــم وتعاونه ــم والتزامه ــوزارات لدعمه ــك ال ــن لتل ــدراء العاّمي ــى الم ــكر إل ــه بالش اتوّج

ــتراتيجية.  ــذه اإلس ــر ه ــل تطوي مراح

ــر تشــاركية وشــاملة تضّمنهــا سلســلة مــن المشــاورات  نتجــت هــذه اإلســتراتيجية عــن عمليــة تطوي
والمراجعــات التقنيــة مــن قبــل خبــراء وانتهــت مــع نشــرها للمراجعــة مــن قبــل المواطنيــن. أّدت 
ــداف  ــالل أه ــن خ ــّددة م ــات المح ــتجيب للحاج ــتراتيجية تس ــى اس ــورة إل ــر المذك ــل التطوي كل مراح
والرعايــة  الصحــة  قطاعــي  اســتجابة    -2 واإلدارة،  القيــادة   -1 عمــل:  مجــاالت   6 فــي  اســتراتيجية 
المجموعــات   -6 الدولــي،  التعــاون    -5 والترصــد،  الرقابــة   -4 العــرض،  تخفيــض   -3 االجتماعيــة، 

المعّرضــة. 

أود أن أثنــي علــى جهــود البرنامــج الوطنــي للصّحــة النفســية فــي قيــادة عمليــة تطويــر هــذه 
اإلســتراتيجية وأتقــّدم بالشــكر لــكل مــن ســاهم فــي هــذا العمــل.

ــع  ــا م ــان تنفيذه ــتمر لضم ــوف يس ــتراتيجية س ــذه اإلس ــر ه ــذي أثم ــاون ال ــذا التع ــون أن ه ــن واثق نح
ــة. ــات الفاعل ــة الجه ــاركة وكاف ــوزارات المش ــن ال ــهدناهما بي ــن ش ــاس الذي ــزام والحم ــس االلت نف
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 بقلــم ســعادة مديــر عــام التربيــة فــي وزارة التربيــة
والتعليــم العالــي

االستاذ فادي يرق
المدير العام للتربية

وزارة التربية والتعليم العالي 

 تمهيد

اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن وزارات الصحــة العامــة والتربيــة والتعليــم العالــي والشــؤون اإلجتماعيــة 
والداخليــة والبلديــات والعــدل، لمكافحــة اإلدمــان والمخــدرات فــي لبنــان 2016 ـ 2021، هــي خطــوة فــي 
ــع  ــفة المجتم ــل لفلس ــي مدخ ــرة، وه ــانية كبي ــارات إنس ــق بإعتب ــا متعل ــة ألن موضوعه ــة األهمي غاي
ــال إنســان، واإلنســان هــو المــراد األول واألخيــر، ال بــل  واإلنســان إنطالقــً مــن ان الصحــة ال معنــى لهــا ب

األســاس الســليم للبنــاء والتقــّدم، وهــي المهمــة األساســية للمدرســة . 

ان تحطــم إطــار العائلــة التقليــدي، وإشــتداد المزاحمــة الحضريــة وتقــّدم التكنولوجيــا ووســائل 
ــبيبة  ــن الش ــان بي ــار اإلدم ــً إلنتش ــً مؤاتي ــت مناخ ــية خلق ــات نفس ــة إضطراب ــت مجموع ــل، أنتج التواص
علــى وجــه الخصــوص، وتحــّول ذلــك مــع األســف إلــى آفــة اجتماعيــة خطيــرة أصبحــت تنتشــر بســرعة 
كبيــرة بيــن أفــراد المجتمــع ، وهــي تختلــف عــن باقــي األمــراض )المعديــة( بــأن ظــروف تكاثرهــا 
وانتشــارها ال ترتبــط ببيئــة أو بمســتوى اجتماعــي محــدد ، فهــي تنتشــر فــي المجتمعــات الغنيــة 
والفقيــرة علــى حــد ســواء، مــع تســجيل اإلختــالف فــي نــوع المخــدر وطريقــة تعاطيــه، إال أن النتيجــة 
واحــدة : التفــكك واالنحــالل علــى مختلــف المســتويات االجتماعيــة ، والجنــوح نحــو العنــف والجريمــة.

إزاء تنامــي هــذه المخاطــر، لــم يعــد دور المدرســة يقتصــر علــى التعليــم ورفــع قــدرات التلميــذ ، بــل 
يتعــداه لتكويــن شــخصيته وســلوكياته، علــى قاعــدة الخيــر المشــترك الــذي ال يتحقــق بمجــّرد الوعــد 
أو الوعيــد بــل بتضافــر الجهــود بيــن اإلدارة التربويــة والجســم التعليمــي ومجالــس األهــل لبلــوغ 
األهــداف الســامية المتمثلــة بخلــق بيئــة مدرســية آمنــة وخاليــة مــن أي مســّبب لإلدمــان، مــن خــالل 
ــة  ــة ، البيئ ــات الصحي ــالث: الخدم ــزه الث ــية » بركائ ــة المدرس ــج الصح ــن » برنام ــق م ــي ينطل ــج وقائ نه

ــي.  ــف الصّح ــة والتثقي ــية ، التوعي المدرس

وإنطالقــً مــن إلتــزام وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بالمهمــة الوطنيــة الملقــاة على عاتقها، وإســهامً 
فــي تنفيــذ اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان، أعطيــت التعليمــات 
الالزمــة للمباشــرة بتجربــة ودراســة فعاليــة برامــج المهــارات الحياتيــة والتثقيــف فــي المدارس الرســمية 

إضافــة الــى التدخــالت األخــرى التي تلحظهــا اإلســتراتيجية.

وإذ تؤكــد وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى مضّيهــا فــي ضمــان فعاليــة تنفيــذ اإلســتراتيجية 
المشــتركة بالتعــاون مــع ســائر الشــركاء تأمــل النجــاح فــي بنــاء التلميــذ المواطــن المتمّتــع بالتناغــم 
ــر  ــاء المواطــن المدنــي، مــع تذكي واإليقــاع الحياتــي اليومــي ، وهــي خطــوة متقدمــة علــى طريــق بن

ــه. ــًرا ل ــان لــكل مواطــن رســالة تشــمله وتتعــداه الــى الجماعــة التــي فــي خيرهــا : خي الجميــع ب
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 بقلم ســعادة رئيــس المصلحــة االدارية المشــتركة
فــي وزارة الداخليــة والبلديات

العميد الياس خوري
رئيس المصلحة االدارية المشتركة

وزارة الداخلية والبلديات

 تمهيد

ان العواقــب الصحيــة، واالجتماعيــة واالقتصاديــة الناتجــة عــن ســوء اســتخدام المــواد المســببة 
لالدمــان تتحــدى باســتمرار احالمنــا المشــتركة لبنــاء وطــن  ألطفالنــا حيــث يمكنهــم العيــش بطريقــة 

صحيــة وآمنــة.

اجــراءات  خــالل  مــن  ســنوات  منــذ  المخــدرات  مكافحــة  علــى  والبلديــات  الداخليــة  وزارة  تعمــل 
ــوم،   ــرى. الي ــتراتيجية اخ ــالت اس ــى تدخ ــة إل ــة  باإلضاف ــرض والتوعي ــض الع ــدة لخف ــتراتيجية عدي إس
ــوزارات  ــن ال ــتركة بي ــتراتيجية المش ــركائها االس ــع ش ــدم م ــأن تق ــعيدة ب ــات س ــة والبلدي وزارة الداخلي
لمكافحــة المخــدرات واالدمــان فــي لبنــان 2016-2021 والتــي تعّبــر عــن رؤيــة وطنيــة موّحــدة لبنــاء نظــام 
مســتدام لالســتجابة للمــواد المســببة لالدمــان. ســوف  توّحــد وزارة الداخليــة والبلديــات الجهــود مــع 

ــتراتيجية .  ــذه االس ــداف ه ــق أه ــان تحقي ــة لضم ــات المعني ــرى والجه ــوزارات األخ ــع ال جمي

ــرض  ــض الع ــالل  خف ــن خ ــن أن م ــا. نؤم ــن وطنن ــالمة وأم ــى س ــاظ عل ــو الحف ــمى  ه ــا األس ان هدفن
وتعزيــز قــدرات المديريــة المركزيــة لمكافحــة المخــدرات - كعنصــر رئيســي مــن هــذه االســتراتيجية 

ــر . ــدف األخي ــق اله ــن تحقي ــرب م ــوف نقت -  س

ــات  ــى حاج ــّرق ال ــي تتط ــاملة الت ــة الش ــذه الوثيق ــج ه ــد أنت ــر ق ــا المثم ــة أّن تعاونن ــعداء برؤي ــن س نح
بلدنــا. ينبغــي أن تكــون المســؤولية المشــتركة  بمثابــة توجيــه و تحفيــز لنــا جميعــا. ونحــن نتطلــع إلــى 

تنفيــذ هــذه االســتراتيجية.

لنبدأ العمل سوّيا



اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 82021-2016

بقلم سعادة مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية

 القاضي عبداهلل أحمد 
مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية

 تمهيد

إن إطــالق »اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان فــي لبنــان 2021-2016« 
مــا هــو إال إســتجابة طبيعيــة لحاجــة ملحــة فــي ظــل تفشــي هــذه الظاهــرة وتزايــد أعــداد المدمنيــن 
بوتيــرة ســريعة، ممــا اســتدعى تضافــر جهــود كافــة الــوزارات والمؤسســات الرســمية والقطــاع األهلــي 
ــن  ــؤوليات بي ــي المس ــارك ف ــى تش ــتؤدي إل ــي س ــة الت ــذه الوثيق ــع ه ــال لوض ــذا المج ــي ه ــل ف العام

الــوزارات وكل الجهــات المعنيــة مــن خــالل تحديــد أدوارمتناســقة كمــا جــاء فــي مضمونهــا.

ــس  ــددة إذ تؤس ــكاله المتع ــان بأش ــة اإلدم ــي مكافح ــاس ف ــر أس ــتراتيجية حج ــذه اإلس ــكل ه ستش
إلطــار تشــاركي فــي عمليــات التدخــل وتقديــم الخدمــات المتاخمــة وتحســين جودتهــا وفعاليتهــا 
كمــا وســتكون مرجعــّا علميــّا لــكل العامليــن فــي هــذا المجــال لمــا تتضمنــه مــن معلومــات وخطــط 
ــة وأســاليب مســاءلة بهــدف تحســين جــودة الخدمــات كل  ــر علميــة واضحــة ومحدث تدخــل ومعايي

ذلــك ســيتم تحــت مظلــة حقــوق اإلنســان والمبــادىء التوجيهيــة الدوليــة.

ــف  ــة والكش ــة التوعي ــي عملي ــة ف ــؤون اإلجتماعي ــوزارة الش ــيً ل ــتراتيجية دورًا أساس ــذه اإلس ــي ه تول
المبكــر وإدارة الحــاالت وتوجهيهــا فــي مراكــز الخدمــات اإلنمائيــة التابعــة للــوزارة إضافــة إلــى خدمــات 
ــع  ــدة م ــة المتعاق ــات األهلي ــز الجمعي ــي مراك ــك ف ــي وذل ــج اإلجتماع ــادة الدم ــل وإع ــادة التأهي إع

ــوزارة.   ال
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 بقلم سعادة مدير عام وزارة العدل

القاضية ميسم النويري
المديرة العامة لوزارة العدل

 تمهيد

تعتبــر مشــكلة تعاطــي المخــدرات واإلدمــان عليهــا مشــكلة معاصــرة تعانــي منهــا مجتمعــات 
ــي  ــا ف ــوة تأثيره ــالل ق ــن خ ــكلة م ــذه المش ــورة ه ــح خط ــتوياتها، وتتض ــالف مس ــى اخت ــم عل العال
المجتمــع وأفــراده، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــه، ونفســية ســيئة ال يقتصــر 
فقــط علــى الفــرد المتعاطــي للمخــدرات، وإنمــا يمتــد تأثيرهــا ليشــمل كل أفــراد المجتمــع بمختلــف 
ــا  ــة وأخطره ــات االجتماعي ــر اآلف ــن أكب ــدة م ــدرات واح ــى المخ ــان عل ــكلة اإلدم ــدُّ مش ــه. وتع مكونات
ــع  ــام والمجتم ــكل ع ــي بش ــع العالم ــي المجتم ــرح ف ــا تط ــة، كم ــات العالمي ــراد والمجتمع ــى األف عل
ــة  ــتراتيجية مجدي ــة واس ــة واضح ــاب سياس ــي غي ــدة ف ــب ع ــاص مصاع ــكل خ ــي بش ــي واللبنان العرب

ــة.  ــة اللبناني للدول

وتجــدر االشــارة إلــى ان قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 1998/673 حقــق نقلــة نوعيــة مــن 
ــر  ــن خط ــباب م ــة الش ــه ووقاي ــى معالجت ــة إل ــورة حكمي ــن بص ــة المدم ــن معاقب ــال م ــث االنتق حي
ــل  ــً ب ــه جزائي ــن ومالحقت ــم المدم ــؤول دون تجري ــة والح ــائل المتاح ــدرات بالوس ــى المخ ــان عل االدم
مســاعدته للخــروج مــن المــأزق الــذي هــو فيــه ومعالجتــه وذلــك مــن خــالل إنشــاء لجنــة االدمــان علــى 
المخــدرات المنصــوص عليهــا فــي القانــون. غيــر أن هــذه اللجنــة ولتاريخــه ال تتمكــن مــن لعــب الــدور 
الطمــوح المــراد لهــا لوجــود عقبــات متعــددة ومختلفــة ال يمكــن تجاوزهــا إال بالتعــاون مــع الــوزارات 

ــة والمجتمــع المدنــي، ال ســيما وإن لــدور هــذا االخيــر االهميــة القصــوى فــي هــذا المجــال. المعنّي

العــدل أن إطــالق هــذه االســترايجية الوطنيــة لإلســتجابة  لــوزارة  لذلــك، تعتبــر المديريــة العامــة 
الســتخدام  المــواد المســببة لإلدمــان خطــوة أساســية وبالغــة األهميــة إذ انهــا تشــكل خطــة وطنيــة 
واضحــة مشــتركة بيــن الــوزارات المعنيــة تتطــرق إلــى جميــع أوجــه االســتجابة و تجســد دور كل وزارة 

ــا. ــا وتنفيذه ــي تطويره ــي ف ــع المدن ــرك المجتم ــا و تش فيه

يهــم المديريــة العامــة لــوزارة العــدل التأكيــد علــى أهميــة إســتمرار هــذا التعــاون بيــن الــوزارات وجميــع 
الجهــات الفاعلــة و المعنيــة لنجــاح تنفيــذ هــذه االســتراتجية. 



اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 102021-2016

الشكر

شــكر خــاص لجميــع األشــخاص والمنظمــات التــي شــاركت فــي إعــداد »اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن 
الــوزارات لمكافحــة المخــدرات فــي لبنــان 2021-2016« 1 .

تنسيق عملية تطوير اإلستراتيجية، صياغة ومراجعة اإلستراتيجية

نور كيك وساندرا الحجل حنا، البرنامج الوطني للصحة النفسية، وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة
• ماري تيريز مطر، دائرة مكافحة المخدرات

• مصطفى النقيب، البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز
• فادي سنان، أحمد رمضان، وجاد خليفة، البرنامج الوطني لمكافحة التدخين

ــي  ــج الوطن ــر، البرنام ــام خي ــع، وس ــة جعج ــا، نايل ــي رمي ــان اب ــراد، جن ــو م ــادة أب ــان، غ ــدروس كازازي • ب
للصحــة النفســية

وزارة التربية والتعليم العالي
• هيلدا خوري: دائرة االرشاد والتوجيه

• صونيا نجم: وحدة التربية الصحية البيئية في دائرة االرشاد والتوجيه

وزارة الداخلية والبلديات
• غسان شمس الدين، مكتب مكافحة المخدرات

وزارة العدل
• أدلين خوري ومارسيل باسيل، المديرية العامة

• ريما خليل، لجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات

وزارة الشؤون االجتماعية
• أميرة نصر الدين وشربل ناصيف، البرنامج الوطني للوقاية من اإلدمان

• ندى فواز، قسم الرعاية االجتماعية
• خديجة إبراهيم، وحدة الرعاية االجتماعية المتخصصة 

• رندا بو حمدان، المديرة العامة باالناية السابقة لوزارة الشؤون االجتماعية

1 تم سرد كافة األسماء في قسم الشكر حسب الترتيب األبجدي دون األلقاب المهنية.
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المراجعة الفنية 2
ــم  ــامية لألم ــة الس ــر )المفوضي ــس ويم ــان(، ألي ــب لبن ــة مكت ــة العالمي ــة الصح ــي )منظم ــا الزغب إدوين
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مكتــب لبنــان(، أليســار راضــي )منظمــة الصحــة العالميــة مكتــب لبنــان(، 
ــط  ــرق األوس ــبكة الش ــرج )ش ــي أع ــي(، إيل ــب الرئيس ــة  المكت ــة الدولي ــة الطبي ــبكير )الهيئ ــكا فايس إن
وشــمال إفريقيــا للحــد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات - مينــارة(، إيلــي كــرم )معهــد إدراك 
للتنميــة واألبحــاث والمناصــرة والعنايــة التطبيقيــة(، إيلــي لحــود )الشــبيبة لمكافحــة المخــدرات(، 
إيلــي وهيبــه )أم النــور(، ايــن بلييــر )يونيســيف(، بيتــر فينتيفغــل )المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن  المكتــب الرئيســي(، ثريــا إســماعيل )مينتــور العربيــة(، جــان ســعادة )جمعيــة 
نســروتو(، جيهــان بــو ســليمان )الهيئــة الطبيــة الدوليــة مكتــب لبنــان(، خالــد ســعيد )منظمــة الصحــة 
العالميــة - المكتــب اإلقليمــي(، رافــي كيبيكيــان )عليــة النــور(، رمــزي حــداد )ســكون(، ريمــا ســعادة 
التــرك )جمعيــة نســروتو(، ريمــا عفيفــي )الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت(، رينيــه صبــاغ )مكتــب األمــم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة والمخــدرات  - مكتــب لبنــان(، زينــة عســاف مكــرزل )الجمعيــة اللبنانيــة 
ــارل  ــية(، ش ــة الجنس ــة للصح ــة اللبناني ــة الطبي ــم )الجمعي ــادي إبراهي ــان(، ش ــة لإلدم ــات الطبي للخدم
ــة  ــة الصح ــينا )منظم ــيخار ساكس ــة(، ش ــلوكية والمعرفي ــات الس ــة للعالج ــة اللبناني ــدورة )الجمعّي ب
العالميــة  المكتــب الرئيســي(، غابرييــل ريدنــر )منظمــة الصحــة العالميــة مكتــب لبنــان(، فريــد طليــع 
ــة )،  ــة الصحي ــة العناي ــار )جمعي ــن نص ــروت (، كاري ــي بي ــة ف ــة األميركي ــي الجامع ــي ف ــز الطب )المرك
كارينــا بيغــو، لميــاء البــواب )مكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة والمخــدرات  مكتــب لبنــان(، 
ليديــا فوغرينــك )مجموعــة بومبيــدو(، ليلــى شــيخاني  )مركــز بيينــغ للتشــخيص والرعايــة والتدريــب(، 
ليليــان غنــدور )الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت(، ماجــد حاماتــو  )تجمــع المؤسســات األهليــة صيــدا(، 
مارتــا باســيريني )يونيســيف(، مايــكل وودمــان )المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئين 
مكتــب لبنــان(، مــروان غانــم )جمعيــة نســروتو(، نبــال الصيــاد )األونــروا(، نيكــوال كالرك )منظمــة 
الصحــة العالميــة المكتــب الرئيســي(، هــدى داغــر  )مركــز بيينــغ للتشــخيص والرعايــة والتدريــب(، وديــع 

ــة(. ــة اللبناني ــا )الجامع نج

المنظمات المشاركة في االجتماع التشاوري واالجتماع التوافقي
المنظمات المشاركة في االجتماع التشاوري واالجتماع التوافقي

أم النور
األونروا

الجامعة األميركية في بيروت
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية األميركية
الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية  

الجمعية اللبنانية للخدمات الطبية لإلدمان - لمسة
جامعة سيدة اللويزة

جامعة القديس يوسف
جمعية الشباب اللبناني للتنمية

ــة  ــوا بمراجع ــاه قام ــة أدن ــي القائم ــماؤهم ف ــة أس ــخاص المدرج ــا. األش ــن لمراجعته ــن ودوليي ــراء محلّيي ــى خب ــتراتجية ال ــودة االس ــال مس ــم ارس 2 ت

المســودة وارســال مالحظاتهــم. 
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جمعية العناية الصحية  
جمعية تنظيم األسرة اللبنانية

جمعية عدل ورحمة 
جمعية نسروتو

سكون
شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات - مينارة 

علية النور  
كشافة المهدي

مجموعة بومبيدو
مركز سيدر إلعادة التأهيل

مستشفى دير الصليب
مستشفى عين وزين

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لبنان  
مينتور العربية

نقابة األخصائيين االجتماعيين في لبنان
نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان

نقابة الممرضات والممرضين في لبنان
الهيئة الصحية االسالمية

الهيئة الطبية الدولية
اليونيسيف

الدعم التنفيذي
أمجد مالعب، إيزابيل سالمة، روان حمادة، ساندرا مرديان وفرح دمشقية. 

د. ربيع الشماعي
رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية

وزارة الصحة العامة
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مقدمة

هــذه اإلســتراتيجية هــي نتــاج رئيســي مــن »إســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســّببة 
ــتراتيجي  ــدف اإلس ــى اله ــاًء عل ــا بن ــّم إعداده ــد ت ــان 2015-2020«. ولق ــالج لبن ــز وع ــة، تعزي ــان  وقاي لإلدم
1.1.3 »تطويــر إســتراتيجية  وطنيــة حــول اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان « 1. االســتجابة الســتخدام  
ــة ألن  ــغ األهمي ــر بال ــية أم ــة النفس ــز الصح ــى تعزي ــل عل ــار العم ــن إط ــان  ضم ــببة لإلدم ــواد المس الم
اضطرابــات الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  غالبــا مــا تتزامــن، تتفاعــل وتؤثــر 
ــن  ــن هذي ــار تزام ــبة إنتش ــات أن نس ــت الدراس ــتويات. أثبت ــن المس ــد م ــي عدي ــض ف ــا البع ــى بعضه عل
ــات نفســية  ــون مــن اضطراب اإلضطرابيــن عاليــة بحيــث يقــدر أن حوالــي نصــف األشــخاص الذيــن يعان
يعانــون أيضــا مــن اضطرابــات المــواد المســببة لإلدمــان  2,3. لذلــك مــن الضــروري إعتمــاد نهــج شــامل 
ــادي  ــي واالقتص ــي واالجتماع ــبء الصح ــف الع ــا وتخفي ــة منه ــدف الوقاي ــن به ــاول كال االضطرابي يتن

الناتــج عنهمــا.   

ــق  ــي لتحقي ــر أساس ــان  أم ــببة لإلدم ــواد المس ــتجابة للم ــتراتيجية  لإلس ــذ إس ــر وتنفي ــي تطوي وبالتال
الرؤيــة والرســالة اللتيــن توّجهــان إســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  

فــي لبنــان.
ــي، وزارة  ــم العال ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــق م ــاون وثي ــة بتع ــة العام ــة وزارة الصح ــذه الوثيق ــّدت ه أع
الداخليــة والبلديــات، وزارة الشــؤون االجتماعيــة، ووزارة العــدل وبالتشــاور مــع مختلف الجهــات الفاعلة: 
وكاالت األمــم المتحــدة، المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة، الجامعــات، مؤسســات 

ــة. ــات المهني ــة، والجمعي ــة الصحي الرعاي

للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات بشــأن وثيقــة »تحليــل الوضــع وإســتراتيجية  الصحــة النفســية 
واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  وقايــة، تعزيــز وعــالج  لبنــان 2015-2020«، الرجــاء مراجعــة الموقــع 

اإللكترونــي التالــي:
 http://www.moph.gov.lb/AboutUs/strategicplans/Pages/MentalHealthStrategy.aspx

ُتســتخدم المصطلحــات التاليــة فــي هــذه اإلســتراتيجية   لتحديــد المــواد المشــمولة فــي هــذه 
اإلســتراتيجية   إضافــة إلــى مجــاالت العمــل:

المــواد أو المــواد المســّببة لإلدمــان : إنــه تعبيــر يشــير إلــى الكحــول والمخــدرات )بمــا فــي ذلــك األدويــة 
التــي ُتصــرف بموجــب وصفــة طبيــة( والتبــغ.

االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان : إنــه تعبيــر يشــمل كافــة مســتويات التدخــل: الوقاية 
ــّد  ــي، والح ــج اإلجتماع ــادة الدم ــل، إع ــادة التأهي ــالج، إع ــان ؛ الع ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــن اس م

مــن المخاطــر فضــاًل عــن  تخفيــض عــرض هــذه المــواد.

لقــد تــم أيضــً تفســير بعــض المصطلحــات األخــرى المســتخدمة فــي هــذه الوثيقــة والمشــار 
اليهــا بخــط  عريــض فــي قســم »تعريــف بعــض المصطلحــات« فــي نهايــة اإلســتراتيجية.

المخــدرات  لمكافحــة  الــوزارات  بيــن  المشــتركة  »اإلســتراتيجية  عــن  لمحــة 
»2021-2016 لبنــان  فــي  واإلدمــان 
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بيــان رقــم 1: عملّيــة تطويــر “اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان فــي 
لبنــان 2021-2016”

مراجعة من 
قبل الوزارات 

المتعاونة 

صياغة 
المسودة

اطالق 
االستراتيجية

نشر االستراتيجية 
لمراجعة العامة

تحليل 
الوضع

اجتماع 
تشاوري 
وطني 

اجتماعات 
ثنائّية مع 

الجهات الفاعلة 

مراجعة من 
قبل الخبراء

اجتماع توافقي 
بين الوزارات 

المتعاونة

اجتماع 
توافقي وطني

نتجــت اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان فــي لبنــان  2016-2021 عــن 
ــتراتيجية  ــذه اإلس ــر ه ــة تطوي ــم عملّي ــم تصمي ــم 1. ت ــان رق ــي البي ــة ف ــاملة ملّخص ــر ش ــة تطوي عملي
ــدة  ــة موّح بطريقــة تحقــق أقصــى قــدر مــن مشــاركة الجهــات الفاعلــة وتضمــن التوافــق علــى رؤي

وأهــداف اســتراتيجية تســتجيب للحاجــات المحــددة.  

ــالل  ــن خ ــا م ــم تحديده ــي ت ــات الت ــرص واألولوّي ــات والف ــى التحدي ــتراتيجية عل ــة اإلس ــزت صياغ إرتك
تحليــل الوضــع، وعقــد اجتماعــات ثنائّيــة مــع الجهــات الفاعلــة باإلضافــة إلــى عقــد اجتمــاع تشــاوري 
ــة، وكاالت  ــوزارات ذات الصل ــن ال ــن كل م ــقين م ــن ومنس ــه ممثلي ــارك في ــان 2015 ش ــي نيس ــي ف وطن
األمــم المتحــدة، المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة، الجمعيــات المهنيــة، مؤسســات 

ــات.  ــة والجامع ــة الصحي الرعاي

ــة  ــوزارات لمكافح ــن ال ــتركة بي ــتراتيجية المش ــر »اإلس ــة تطوي ــن عملّي ــة ع لمح
ــان 2021-2016« ــي لبن ــان ف ــدرات واإلدم المخ
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خضعــت مســودة اإلســتراتيجية لسلســلة مــن المراجعــات والتعديــالت مــن قبــل الــوزارات المتعاونــة 
العلميــة  األدلــة  إلــى  اســتنادا  الــواردة  التعليقــات  مراجعــة  تمــت  والدولييــن.  المحلييــن  والخبــراء 
ــوق  ــادئ حق ــة ومب ــة المحلي ــا للثقاف ــات،  ومالءمته ــل الممارس ــة وأفض ــة الدولي ــادئ التوجيهي والمب
ــة  ــوزارات المتعاون ــن ال ــق بي ــى تواف ــل إل ــور التوص ــف. وف ــة التكالي ــدأ فعالّي ــا لمب ــان ومطابقته اإلنس
علــى المســودة المعّدلــة تــم عقــد اجتمــاع توافقــي وطنــي فــي أّيــار 2016 حضــره ممثليــن مــن الــوزارات 
ــات  ــات ومؤسس ــة والجامع ــة والدولي ــة المحلي ــر الحكومي ــات غي ــدة والمنظم ــم المتح ووكاالت األم
الرعايــة الصحيــة والجمعيــات المهنيــة وجمعيــات المســتخدمين، وتــم خاللــه تقديــم المســودة 
للمشــاركين. كمــا تــم عــرض كل التعليقــات التــي وردت مــن مراجعــة الخبــراء لالســتراتيجية مــع 
التعديــالت الناتجــة. تــم خــالل هــذا االجتمــاع طــرح المزيــد مــن المالحظــات التــي أخــذت بعيــن االعتبــار. 
عّدلــت المســودة علــى أســاس هــذه المالحظــات ومــن ثــّم تــم نشــرها علــى االنترنــت إلعطــاء الفرصــة 
للمواطنيــن لالطــالع عليهــا وابــداء الــرأي. بعــد الجولــة األخيــرة مــن المراجعــة اســتنادأ إلــى المالحظــات 

الــواردة مــن مراجعــة العامــة، تــم االنتهــاء مــن وضــع وثيقــة اإلســتراتيجية.



تحليل الوضع
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تحليل الوضع

1- إستعراض عام

اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  يشــّكل مشــكلة عالميــة لهــا تأثيــرات جّمــة علــى األنظمــة 
ــم  ــول العال ــخص ح ــون ش ــز الـــ 27 ملي ــا يناه ــي م ــم. يعان ــة لألم ــة واإلجتماعي ــة واإلقتصادي الصحي
ــن  ــخاص الذي ــن األش ــم م ــون( ه ــً )12 ملي ــم تقريب ــان ، نصفه ــّببة لإلدم ــواد المس ــات الم ــن اضطراب م
ــخص  ــون ش ــغ و240 ملي ــات التب ــتهلكون منتج ــخص يس ــار ش ــن 4. إن ملي ــواد بالحق ــتخدمون الم يس
)4.9% مــن ســكان العالــم البالغيــن( يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  الكحــول5,6 . إن إمكانيــة 
الحصــول علــى العــالج متاحــة لشــخص واحــد فقــط مــن أصــل ســتة أشــخاص يعانــون مــن اضطرابــات 
ــي  ــي  الت ــرض العالم ــبء الم ــة ع ــً  لدراس ــم 4. وفق ــول العال ــان  ح ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم اس
ُأجريــت فــي العــام 2010، إن عــبء المــرض العالمــي المنســوب الســتخدام   الكحــول والمخــدرات 
ــات  ــن االضطراب ــعة م ــة الواس ــرض 6. المجموع ــبء الم ــي ع ــن إجمال ــاوي 5.4% م ــروعة يس ــر المش غي
ــي  ــلبية يعان ــة س ــة وإقتصادي ــة وإجتماعي ــب صحي ــى عواق ــؤدي إل ــواد ت ــتخدام  الم ــن اس ــة ع الناتج
منهــا مســتخدمو هــذه المــواد فضــاًل عــن أســرهم والمجتمــع بشــكل عــام. وقــد تشــمل العواقــب 
ــة  ــن جرع ــة ع ــاة الناتج ــل الوف ــا مث ــن تفاديه ــي يمك ــاة الت ــرة والوف ــاة المبك ــي: الوف ــا يل ــة م الصحي
زائــدة، األمــراض المزمنــة كتشــّمع الكبــد، زيــادة التعــّرض لإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
المكتســب، فيروســا إلتهــاب الكبــد الوبائــي ب وج وغيرهــا مــن العــدوى المنقولــة بالــدم. أمــا العواقــب 
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة فتشــمل البطالــة، فقــدان ُســبل الــرزق، عــدم قــدرة الوالديــن علــى النهــوض 
بالرعايــة األبويــة، باإلضافــة إلــى اإلرتفــاع فــي التكاليــف الوطنيــة وفــي مســتويات الجريمــة، والعنــف، 
وانعــدام األمــان وحــوادث الســير7,8,9. ينجــم عــن االســتخدام  الضــار للكحــول 3.3 مليــون حالــة وفــاة 

ــنويً 6.  س

ــدالت  ــي مع ــاع ف ــرة إرتف ــنوات األخي ــي الس ــجل ف ــط، ُس ــض المتوس ــر األبي ــرقي البح ــة ش ــي منطق ف
اســتخدام  المخــدرات فــي بلــدان عديــدة 10. ُيشــار إلــى أن إنتشــار إضطرابــات اســتخدام  المــواد 
المســّببة لإلدمــان  فــي المنطقــة يفــوق المعــدل العالمــي حيــث ُيقــدر بـــ3500  حالــة مــن أصــل مئــة 
ألــف نســمة وُتقــدر نســبة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن بـــ 172 حالــة مــن أصــل مئــة 
 Disability Adjusted( ــة ــب اإلعاق ــة بحس ــر معّدل ــنوات عم ــدان 4 س ــوازي فق ــذا ي ــمة. ه ــف نس أل
Life Years( و9 حــاالت وفــاة مــن أصــل ألــف شــخص، مقارنــة بالمســتوى العالمــي الــذي يــوازي فقــدان 
ســنتين عمــر معّدلــة بحســب اإلعاقــة و4 حــاالت وفــاة مــن أصــل ألــف شــخص 11. أمــا بالنســبة إلــى 
ــراوح  ــو يت ــط فه ــض المتوس ــر األبي ــرقي البح ــة ش ــي منطق ــول ف ــتخدام  الكح ــات اس ــار اضطراب إنتش
ــة  ــن 1000 حال ــى م ــدالت أعل ــدان مع ــتة بل ــجل س ــمة وُتس ــف نس ــة أل ــل مئ ــن أص ــة م ــن 22 و4726 حال بي
مــن أصــل مئــة ألــف نســمة 11. كمــا أن معــدالت اســتهالك التبــغ فــي منطقــة شــرقي البحــر األبيــض 
ــن )15  ــن البالغي ــً( و32% م ــن 13 و15 عام ــا بي ــن )م ــن المراهقي ــث أن 36% م ــدًا، حي ــة ج ــط مرتفع المتوس

عامــً ومــا فــوق( يســتهلكون التبــغ 12.

إن تنامــي مشــكلة اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  العالميــة ناجــم عــن تفاعــل مجموعــة مــن 
العوامــل 9، علــى مســتويات مختلفــة مــن النمــوذج البيئــي. هــذا مبّيــن فــي البيــان 2.
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البيان 2: محّددات استخدام  المواد المسّببة لإلدمان على مختلف مستويات النموذج البيئي

بهــدف االســتجابة لهــذه المشــكلة العالميــة، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 
نيســان 2016 الوثيقــة الختاميــة لــدورة الجمعيــة العامــة االســتثنائية حــول المخــدرات والتــي تعّبــر عــن 
موقــف األمــم المتحــدة الرســمي حــول سياســات المخــدرات وتحــدد التوصيــات بشــأن اإلجــراءات 
الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء. وتعكــس هــذه الوثيقــة الختاميــة التوافــق حــول ضــرورة 
ــملت  ــدرات. وش ــة المخ ــة لمكافح ــة العام ــدأ الصح ــان ومب ــوق اإلنس ــى حق ــز عل ــج يرتك ــاد منه اعتم
ــة  ــى األدل ــة عل ــة القائم ــن الوقاي ــة تتضّم ــتجابة متكامل ــذ اس ــرورة تنفي ــاء ض ــدول األعض ــات لل التوصي
ــّددت  ــا ش ــي. كم ــج االجتماع ــادة الدم ــل وإع ــادة التأهي ــالج واع ــر، الع ــن المخاط ــد م ــة، الح العلمي
التوصيــات علــى ضــرورة مراعــاة الخدمــات للنــوع االجتماعــي والعمــر وأهميــة وصولهــا إلــى األشــخاص 
ــاب  ــم او العق ــل للتجري ــي بدائ ــر ف ــرورة النظ ــى ض ــا عل ــوء أيض ــات الض ــّلطت التوصي ــجن. س ــي الس ف
المفــروض علــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات وتجنــب حبــس هــؤالء االشــخاص لمجــّرد 
ــان  ــببة لالدم ــواد المس ــتخدام الم ــات اس ــم باضطراب ــر اصابته ــن خط ــد م ــك يزي ــتخدامهم ألن ذل اس
ــد  ــاب الكب ــل والته ــب والس ــرية المكتس ــة البش ــص المناع ــروس نق ــل في ــرى مث ــة أخ ــر صحي ومخاط

ــي.  الفيروس

على مستوى المجتمع
االتجاهات االجتماعية الديموغرافية

العوامل االجتماعية االقتصادية
العوامل االجتماعية الثقافية

األحداث االجتماعية والسياسية

على مستوى الجماعة
ثقافة استهالك الكحول، 

معاييرها وممارساتها
المعتقدات الدينية

توفر المواد ورواجها

على مستوى العالقات
تأثير األقران

المحيط األسري غير الداعم

على مستوى الفرد
االستعداد الوراثي

سمات الفرد
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2- استخدام  المواد المسّببة لإلدمان  في لبنان

ــان.  ــرات رســمية إلجمالــي مســتخدمي المــواد المســببة لإلدمــان  فــي لبن ال تتوفــر إحصــاءات أو تقدي
ُتقــّدر نســبة إنتشــار مــدى الحيــاة الضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  بـــ2.2%  13. إن تقريــر 
 World Health Organization( أدوات تقييــم أنظمــة الصحــة النفســية لمنظمــة الصحــة العالميــة
Assessment Instrument for Mental Health Systems( الــذي ُنشــر فــي العــام 2015 يشــير إلــى أن 
ــدى  ــّكلت إح ــان  ش ــببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــة باس ــلوكية المتعّلق ــية والس ــات النفس اإلضطراب
ــي  ــية ف ــراض النفس ــفيات األم ــى مستش ــال إل ــتدعت اإلدخ ــي اس ــية الت ــخيصّية األساس ــات التش الفئ

ــفاء(14.  ــاالت اإلستش ــن ح ــام 2014 )24% م الع
معظــم الدراســات المحليــة المتعلقــة باســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  منــذ العــام 2003 تلحــظ 
ــم  ــى التقيي ــاًء عل ــً(. بن ــن 15 و24 عام ــا بي ــباب )م ــة الش ــي فئ ــّيما ف ــواد ال س ــتخدام  الم ــي اس ــادة ف زي
الســريع للوضــع )2003( الــذي ُأجــري علــى شــرائح متنّوعــة مــن ســكان لبنــان، تبّيــن أن اســتخدام  المــواد 
ــة ُســكر هــو 15  المســّببة لإلدمــان  يبــدأ فــي ســن ُمبكــرة هــي 9 ســنوات وأّن متوّســط عمــر أّول تجرب
إلــى 17 عامــً 15,16. وأكثــر المــواد التــي يجّربهــا األشــخاص هــي الكحــول والنيكوتيــن وفــي مرتبــة ثانيــة 
القنــب )الحشــيش/الماريجوانا(، وهــذه المــادة األخيــرة هــي المخــدر غيــر المشــروع األكثــر اســتخدامً 
ــن يســتخدمون  ــً مّم ــة وطــالب الجامعــات 16. إن نصــف األشــخاص تقريب بيــن طــالب المــدارس الثانوي
ــا  ــا م ــالج غالب ــب الع ــعون لطل ــن يس ــالج  أو الذي ــون الع ــن يتلق ــك الذي ــان  وأولئ ــّببة لإلدم ــواد المس الم
يســتخدمون المخــدرات بالحقــن. وقــد تــّم لحــظ معــدالت عاليــة مــن التشــارك فــي اإلبــر16,17. بحســب 
التقديــرات، يتــراوح عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن فــي لبنــان بيــن2,000  و4,000 
شــخص8. علــى ســبيل المثــال، 956 مــن أصــل 1,373  مريضــً توزعــوا علــى ثمانيــة مراكــز لبنانيــة  إلعــادة 
تأهيــل وإزالــة ســموم بيــن شــهري كانــون الثانــي 2012 وكانــون األول 2013 هــم مــن األشــخاص 
ــي ج  ــد الوبائ ــاب الكب ــروس الته ــع في ــون م ــم يتعايش ــن، 265 منه ــواد بالحق ــتخدمون الم ــن يس الذي
)27.7%( وإثنــان يتعايشــان مــع فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي ب )0.67%( 18. معظــم األشــخاص الذيــن 
ــي  ــتوى علم ــون بمس ــن يتمتع ــن الذي ــر المتزوجي ــباب غي ــن الش ــم م ــن ه ــواد بالحق ــتخدمون الم يس
متــدٍن وقــد ســبق لهــم أن ســجنوا 19,17. بيــد أنــه ال تتوفــر أيــة بيانــات تمّيــز بيــن النــوع اإلجتماعــي. أمــا 
ــالب  ــن ط ــات و2.8% م ــالب الجامع ــن ط ِ 2.1% م ــط لـــ ــبق فق ــد س ــة، فق ــوة العالجي ــى الفج ــبة إل بالنس
المــدارس الثانويــة أن ســعوا يومــً للحصــول علــى المســاعدة المتخّصصــة لمشــاكل اســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  )باســتثناء الكحــول( وإن الســبب األكثــر شــيوعً لإلمتنــاع عــن الســعي لطلــب 

العــالج  هــو عــدم تحّســس الحاجــة لذلــك16.

أ. إنتشار استخدام  المواد المسّببة لإلدمان

إنتشار استخدام  الكحول
ــتخدام   ــات اس ــى أن اضطراب ــان إل ــي لبن ــول ف ــة بالكح ــة المتعّلق ــتقصائية الوبائي ــة االس ــير الدراس تش
الكحــول منتشــرة بمعــدالت عاليــة بيــن اللبنانييــن عامــة 20. فــي العــام 2011، أظهــرت البيانــات أن 11.2% مــن 
اللبنانييــن البالغيــن قــد عانــوا مــن اضطرابــات اســتخدام الكحــول خــالل األشــهر االثنــي عشــر األخيــرة 
ــت  ــة ُأتيح ــن أن الفرص ــال اللبنانيي ــن الرج ــاد 85% م ــل، أف ــال. بالفع ــن الرج ــر بي ــر أكب ــجيل خط ــع تس م
ــر  ــول منتش ــتخدام  الكح ــا أن اس ــاء 21. كم ــدى النس ــبة 55% ل ــة بنس ــول مقارن ــتهالك الكح ــم الس له
بيــن الشــباب بمعــدالت هائلــة. نحــو28.5%  مــن طــالب المــدارس تناولــوا علــى األقــل مشــروبً كحوليــً 
واحــدًا فــي األيــام الثالثيــن الماضيــة22  مقارنــة بـــ19.5%  فــي العــام 200523. نحــو87%  مــن الطــالب الذيــن 
ــبة  ــل نس ــرة. وتص ــة عش ــن الرابع ــل س ــك قب ــوا ذل ــد فعل ــً، ق ــروبً كحولي ــوا مش ــم أن تناول ــبق له س
الطــالب الذيــن أصيبــوا باآلثــار الضــارة الســتخدام  الكحــول مثــل الصــداع الناتــج عــن اإلفــراط فــي شــرب 
الكحــول، الشــعور باإلعيــاء، الوقــوع فــي المشــاكل أو التغّيــب عــن المدرســة علــى األقــل مــرة واحــدة 
فــي حياتهــم حوالــي 17%23. أمــا بالنســبة إلــى طــالب الجامعــات مــن  أصــل 540 طالبــً ملتحقيــن بســت 
جامعــات خاصــة وحكوميــة فــي مناطــق لبنانيــة مختلفــة، صــّرح نصفهــم تقريبــً )49.3%( بتناولهــم 

الكحــول )4.9% منهــم يشــربون الكحــول بشــكل يومــي(24.
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إنتشار استهالك التبغ  
ُيســجل لبنــان معــدالت التدخيــن األعلــى مقارنــة بغيــره مــن البلــدان فــي منطقــة شــرقي البحــر 
األبيــض المتوســط بمــا فــي ذلــك اإلنتشــار األوســع لتدخيــن النرجيلــة )36.9%( 25,26. مــا يناهــز 39% مــن 
ــاث فــي لبنــان يســتهلكون التبــغ )مــن أي نــوع كان(، 33% و23% منهــم بالترتيــب  الذكــور و32% مــن االن
يدّخنــون الســجائر 25. إن معــدالت اإلنــاث اللواتــي ســبق لهــن أن دّخــن فــي حياتهــن تبلــغ 38.2% مقارنــة 
بـــ 55.1% لــدى الذكــور. مــن بيــن أولئــك المدّخنيــن، 22.1% فقــط تمّكنــوا مــن اإلقــالع عــن التدخيــن و%77.9 
ــن  ــً، 42% م ــن 13 و15 عام ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــن الذي ــة المراهقي ــي فئ ــون 27. ف ــون حالي ــم مدّخن ه

ــجائر 22.  ــون الس ــب يدّخن ــم 18% و6% بالترتي ــغ، منه ــتهلكون التب ــات يس ــن الفتي ــان و31% م الفتي

إنتشار استخدام  المواد المسببة لإلدمان  األخرى 
فــي لبنــان، يقــّدر إنتشــار مــدى الحيــاة إلضطرابــات اســتخدام  المــواد غيــر المشــروعة )ســوء 
ــة مــادة غيــر مشــروعة يتــراوح بيــن  اســتخدام( بـــ 0.5% 13. إن العمــر الُمشــار إليــه للبــدء باســتخدام  أي
15 و17 عامــً وإن معــّدل ســنوات االســتخدام  قبــل الحصــول علــى العــالج للمــّرة األولــى هــو 4 ســنوات 
17. فضــاًل عــن ذلــك، تشــير البيانــات الوطنيــة إلــى تزايــٍد فــي إســاءة اســتخدام  المــواد المشــروعة بمــا 

فيهــا مزيــات القلــق والمهدئــات بيــن اللبنانييــن عامــًة وبيــن المراهقيــن خاصــًة، ال ســّيما فــي الفئــة 
العمريــة 15-25 عامــً 28. إن مســتوى إنتشــار اســتخدام  البنزوديازيبيــن )مزيــل للقلــق( بيــن  عاّمــة 
الســكان فــي الشــهر المنصــرم بلــغ 9.6%، حيــث أن 50.2 % مــن المســتخدمين يعانــون مــن اعتمــاد علــى 
ــن المســح الصحــي العالمــي للمــدارس )GSHS( لعــام 2011 أن5%  مــن الطــالب بيــن  البنزوديازيبيــن 29. بّي
ــي  ــل ف ــى األق ــرة عل ــة م ــروعة و/أو األدوي ــر المش ــواد غي ــتخدموا الم ــان اس ــي لبن ــى 15 ف ــر 13 إل عم
ــة بـــ3.5%  فــي العــام 2005 22,23.  ويســود اإلعتقــاد أيضــً أن اســتخدام  الفيــون الطبــي  حياتهــم مقارن
ــر  ــت غي ــل بات ــادة التأهي ــز العالج/إع ــّد أن مراك ــى ح ــد إل ــي تصاع ــً وف ــع أيض ــة مرتف ــن دون وصف م

ــات 30. ــة الحاج ــة لتلبي كافي

ب. خصائص سوق المواد المسببة لإلدمان 

سوق المواد غير المشروعة
والهيرويــن  والقنــب،  الكوكاييــن،  مثــل  عديــدة  مشــروعة  غيــر  مــواد  حاليــً  لبنــان  فــي  تتوفــر 
والمنشــطات مــن نــوع المفيتاميــن باإلضافــة إلــى المخــدرات اإلصطناعيــة كالفينيثليــن )الكبتاجــون( 
واالكستاســي المتوفــرة بشــكل متزايــد ومصدرهــا وروبــا الشــرقية 31. كمــا أن الكوكايين الذي ُيشــحن 
مــن امريــكا الجنوبيــة بواســطة الطائــرات التجاريــة يــزداد توافــرًا 31,32. وفقــً لتقريــر اإلســتراتيجية 
الدوليــة لمكافحــة المخــدرات الصــادر فــي شــهر آذار 2014، ال يشــكل لبنــان مصــدرًا رئيســيً للمــواد غيــر 
المشــروعة إنمــا هــو معبــر لهــذه المــواد بمــا فيهــا الكوكاييــن والهيرويــن والفينيثيليــن 32. بالنســبة 
إلــى اإلنتــاج اللبنانــي، إن القنــب هــو المخــدر الرئيســي الــذي يتــّم إنتاجــه فــي منطقــة البقــاع كمــا يتــّم 

إنتــاج كميــات متزايــدة مــن الهيرويــن بصــورة غيــر شــرعية فــي البقــاع. 

سوق األدوية الموصوفة
يعتبــر الحصــول علــى الفيــون المســتخدم لغايــات طبيــة ســهل حيــث أفــاد نحــو ثلثــي الطــالب 
الجامعييــن )63.4%( أنــه يمكنهــم الحصــول علــى االفيــون مــن دون وصفــة بشــكل سهل/ســهل جــدًا 

.33

سوق التبغ والكحول
ــن  ــم م ــة بالرغ ــال التجاري ــم المح ــن معظ ــاء م ــن دون عن ــول م ــغ والكح ــات التب ــراء منتج ــن ش يمك
قيــود الســن القانونيــة. كمــا ويمكــن طلــب النرجيلــة إلــى المنــزل أو التمّتــع بهــا فــي بعــض المقاهــي 

حيــث التدخيــن مســموح.
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3- المجموعات المعّرضة

بعــض األشــخاص بحاجــة إلــى مقاربــة مصّممــة خصيصــً لهــم علــى صعيــد االســتجابة الســتخدام  المــواد 
ــم  ــد تعّرضه ــم ق ــي تطاله ــة الت ــا أو الوصم ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــروف أو البيئ ــان ، ألن الظ ــّببة لإلدم المس
أكثــر الضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  أو قــد تحــّد مــن إمكانيــة وصولهــم إلــى الخدمــات 

الضروريــة. لــذا ســنحّدد فــي هــذا القســم مجموعتيــن مســتقلتين مــن األشــخاص:

- تضــّم المجموعــة األولــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد المســّببة لإلدمــان  والذيــن هــم األكثــر 
تحّسســً أو عرضــة للوصمــة أو التهميــش؛ أولئــك الذيــن يقــّل احتمــال ســعيهم للحصــول علــى خدمــات 
ــراض  ــة باألم ــة لإلصاب ــر عرض ــم أكث ــن ه ــك الذي ــان ؛ وأولئ ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــتجابة الس االس
الجســدية والنفســية المتزامنــة. تشــمل هــذه الفئــة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن 
المتعايشــين مــع األمــراض اإلنتقاليــة، النســاء اللواتــي يعانيــن مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة 
ــية  ــات الجنس ــة األقلي ــيً وكاف ــن جنس ــات والمتحولي ــن والمثلي ــاط المثليي ــن أوس ــخاص م ــان  واألش لإلدم

)Lesbian Gay Bisexual and Transsexual( الذيــن يســتخدمون المخــدرات.

- تضــّم المجموعــة الثانيــة األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي بيئــة أو ظــروف تحــّد أكثــر مــن إمكانيــة 
وصولهــم إلــى خدمــات االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان . تشــمل هــذه الفئــة األطفــال 
الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غيــر مؤاتيــة، الشــباب والمراهقيــن، الالجئيــن الفلســطينيين، النازحيــن 

واألشــخاص فــي الســجون.

في القسم التالي نقّدم وصفً موجزًا ألوضاع تلك المجموعات المعّرضة المذكورة أعاله.

المجموعة األولى

1. األشخاص الذين يستخدمون المواد بالحقن المتعايشون مع األمراض االنتقالية
إن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا هــي واحــدة مــن منطقتيــن فقــط فــي العالــم تتنامــى 
ــن  ــخاص الذي ــكل األش ــث يش ــب، وحي ــرية المكتس ــة البش ــص المناع ــروس نق ــة بفي ــدالت اإلصاب ــا مع فيهم
ــن  ــم م ــى الرغ ــان، وعل ــي لبن ــرًا 34. ف ــر تأث ــات األكث ــن المجموع ــة م ــن مجموع ــواد بالحق ــتخدمون الم يس
أن الدراســات حــول إنتشــار اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســب بيــن األشــخاص الذيــن 
يســتخدمون المــواد بالحقــن لــم تجــد أيــة حالــة إيجابيــة إال أن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد 
بالحقــن يشــكلون المجموعــة الرئيســية المعّرضــة لإلصابــة بهــذا الفيــروس 8،19، ال ســّيما وأن 5.7% مــن 
مجمــوع األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتسب/الســيدا هــم مــن 
ــت  ــي ج، تبّين ــد الوبائ ــاب الكب ــروس الته ــى في ــبة إل ــن 30. بالنس ــواد بالحق ــتخدمون الم ــن يس ــخاص الذي األش
إصابــة مــا يزيــد عــن 60% مــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن بهــذا الفيــروس وفقــً لســجالت 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز إزالــة الســموم ومراكــز إعــادة التأهيــل فــي لبنــان35. وعلــى الرغــم 
مــن أن مجمــوع األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن غيــر معــروف إال أن عددهــم ُيقــّدر بيــن2،000  
و4،000 شــخص8. إن الممارســات الخطيــرة المنتشــرة بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن 
بمــا فــي ذلــك التشــارك فــي الحقــن والجنــس غيــر المحمــي تبــدو شــائعة فــي لبنــان8،19. فضــاًل عــن ذلــك، 
علــى الرغــم مــن إمكانيــة شــراء الحقــن مــن دون وصفــة وبســعر معقــول مــن الصيدليــات المحليــة إال أن 
ــد  ــذي ق ــز ال ــن التميي ــً م ــراءها خوف ــون ش ــا يتجّنب ــً م ــن غالب ــواد بالحق ــتخدمون الم ــن يس ــخاص الذي األش

ــم 35. ــلطات عنه ــغ الس ــى أن يبل ــادر عل ــر ق ــذا األخي ــة أو ألن ه ــب الصيادل ــن جان ــم م ــق به يلح

2. النساء اللواتي يعانين من اضطرابات استخدام  المواد المسّببة لإلدمان 
ــة  ــان  مهّمش ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب ــن م ــي يعاني ــاء اللوات ــون النس ــا تك ــً م غالب
والخدمــات،  األبحــاث،  إن  الدولــي،  المســتوى  علــى   .36 المخــدرات  الســتخدام   العامــة  األوســاط  ضمــن 
والمبــادئ التوجيهيــة، والبرامــج التدريبيــة وعمليــات الترّصــد المرتبطــة باســتخدام المــواد المســببة لالدمــان 
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ــادرًا مــا يتــّم تحّســس أو ادراك حاجــات  ــز بيــن الجنســين أو تتمحــور حــول الذكــور، بالتالــي ن بغالبيتهــا ال تمّي
النســاء اللواتــي يعانيــن مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان، بمــا فيهــم النســاء الحوامــل 
والمرضعــات واللواتــي يمارســن الجنــس مقابــل المــال36. توضــح الدراســات الحديثــة أن النســاء اللواتــي 
ــا  ــال مّم ــال الرج ــي تط ــك الت ــن تل ــر م ــة أكب ــن وصم ــة يواجه ــي المنطق ــن ف ــدرات بالحق ــتخدمن المخ يس
قــد يفّســر لجوءهــن بشــكل أقــل إلــى الخدمــات. كمــا تفيــد الدراســات الحديثــة أن النســاء اللواتــي يعانيــن 
ــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان يعشــن بشــكل عــام أوضاعــً إجتماعيــة وإقتصاديــة  مــن اضطراب
مترّديــة أســوأ مــن أوضــاع الرجــال وأن اســتخدام  المخــدرات ضمــن هــذه الفئــة يقتــرن بالفقــر واإلضطرابــات 
ــن أكثــر الســتخدام  األدويــة التــي  النفســية والعنــف37،38. كمــا تشــير األبحــاث إلــى أن النســاء والفتيــات يمْل

ــة 39،40. ــر طبي ــراض غي ــة ألغ ــب وصف ــرف بموج ُتص

فــي لبنــان، بنــاًء علــى المعلومــات الصــادرة فــي العــام 2013 عــن وزارة الداخليــة والبلديــات، إن 2.9% مــن 
األشــخاص الموقوفيــن بتهمــة بيــع واســتخدام  المخــدرات هــم مــن النســاء و4.5% مــن النســاء الموقوفــات 
لتدخــالت  حاجــة  35.هنــاك  المخــدرات  اســتخدامهن  عــن  أبلغــن  الجنســية  الخدمــات  تقديــم  بتهمــة 
ــاكل  ــي، المش ــف الجنس ــّرش، العن ــّددة كالتح ــر مح ــات ومخاط ــن تحّدي ــن يواجْه ــاء ألنه ــتهدف النس تس
اإلنجابيــة، الحمــل غيــر المرغــوب بــه وعمليــات اإلجهــاض الغيــر اآلمــن، نبــذ األســرة لهــن، ضغوطــات ماليــة، 

ــخ 35. ــة، إل ــائل قانوني مس

ــية  ــات الجنس ــة األقلي ــيًا وكاف ــن جنس ــات والمتحولي ــن والمثلي ــاط المثليي ــن أوس ــخاص م 3. األش
)Lesbian Gay Bisexual and Transsexual( الذيــن يســتخدمون المــواد المســّببة لإلدمــان 

شــهدت فــي الســنوات األخيــرة أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيً وكافــة األقليــات الجنســية 
فــي لبنــان تحّســنً فــي أوضاعهــا، ال ســّيما وأن المجتمــع المدنــي يســعى جاهــدًا لتقليــص االنتهــاكات 
لحقــوق اإلنســان األساســية ضمــن هــذه األوســاط. لكــن اإلنجــازات فــي هــذا المجــال ال تــزال خجولــة41. 
لقــد أقــّر مؤخــرًا بعــض القضــاة عــددًا مــن التشــريعات الهامــة التــي انعكســت إيجابــً علــى تعامــل النظــام 
القضائــي مــع أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيً وكافــة األقليــات الجنســية 41، إال أن الوصمــة 
ــان، ال  ــي لبن ــن ف ــزاالن قائمي ــاط ال ي ــذه األوس ــة له ــوء المعامل ــية وس ــة الجنس ــة بالمثلي ــة المقترن االجتماعي
ســّيما وأن التفســير الشــائع للمــادة 543 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي يربــط هــذا النــوع مــن الميــل الجنســي 
بالجريمــة. وكآليــة تكّيــف، يلجــأ بعــض أعضــاء هــذه األوســاط إلــى أشــكال متنوعــة مــن التجّنــب االجتماعــي 
أو االنســحاب فــي حيــن أن بعضهــم اآلخــر يصــف اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  )خاصــة الكحــول( 
كوســيلة أخــرى للتكّيــف مــع أوضاعهــم42. بالفعــل، قــد أشــارت دراســة تقييميــة للوصمــة والرفــاه النفســي 
والتواصــل االجتماعــي ُأجريــت فــي بيــروت علــى مجموعــة مــن الرجــال الذيــن يمارســون الجنــس مــع رجــال 
آخريــن إلــى أن عــددًا مــن أولئــك الرجــال قــد وصــف اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان )خاصــة الكحــول( 
كوســيلة للتكّيــف مــع الوصمــة 42. بالتالــي قــد يواجــه مســتخدمو المخــدرات فــي أوســاط المثلييــن 
والمثليــات والمتحوليــن جنســيً وكافــة األقليــات الجنســية مســتويات أعلــى مــن الوصمــة ضمــن محيطهــم 

وداخــل مراكــز عــالج اســتخدام  المــواد مّمــا قــد يســاهم فــي تقليــص الوصــول إلــى العــالج.

المجموعة الثانية

4. األطفال )ما دون الخامسة عشرة( الذين يعيشون في ظروف غير مؤاتية
تضــّم هــذه المجموعــة األطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غيــر مؤاتيــة تعيــق نمّوهــم بشــكل كامــل 
ــواد  ــتخدام  الم ــة الس ــر عرض ــم أكث ــان تجعله ــض األحي ــي بع ــم وف ــية ورفاهه ــم النفس ــّدد صحته وته
المســّببة لإلدمــان . ومــن األمثلــة عــن مثــل هــذه الظــروف نذكــر العنــف األســري، تاريــخ عائلــي مــن اضطرابــات 
اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  أو االضطرابــات النفســية، مشــاكل مــع القانــون، العيــش فــي الطرقــات 
أو فــي المالجــئ المؤقتــة. إن الصلــة واضحــة بيــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  مــن جهة 
ــتخدام   ــن اس ــي م ــخ العائل ــري والتاري ــف األس ــة، العن ــة الطفول ــالل مرحل ــن خ ــي مح ــرور ف ــش أو الم والتعاي
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المــواد المســّببة لإلدمــان  مــن جهــة أخــرى 20,44,43. إن الدراســة االســتقصائية الوطنيــة حــول صدمــات 
الطفولــة التــي ُأنجــزت فــي العــام 2014 كشــفت أن27.9%  مــن البالغيــن المشــاركين فــي االســتقصاء 
قــد تعّرضــوا فــي طفولتهــم لبعــض الظــروف غيــر المؤاتيــة أو العصيبــة، وأفــادت أن »اســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  مــن جانــب الوالديــن« هــو أكثرهــا شــيوعً 44. هنــاك حاجــة لتدخــالت نوعيــة 
ــر مؤاتيــة لوقايتهــم بشــكل أساســي  محــّددة تســتهدف األطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غي

مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان .

5. الشباب والمراهقون )ما بين 10 و24 عامًا(
يشــكل الشــباب والمراهقــون مجموعــة معّرضــة للخطــر الشــديد فــي لبنــان كمــا فــي كافــة بلــدان 
العالــم فهــم قــد بلغــوا مرحلــة مــن حياتهــم تتكــّون خاللهــا األنمــاط الســلوكية ومــن المحتمــل 
جــدًا أن يخضعــوا لتأثيــر نمــاذج قــدوة أو أقــران يســتخدمون المــواد المســّببة لإلدمــان 45. كمــا ورد فــي 
القســم 2. أ أن معــدل إنتشــار اســتخدام  المــواد المســببة لإلدمــان  بيــن الشــباب والمراهقيــن ازداد بيــن 
ــدرات  ــول والمخ ــتخدام  الكح ــن أن اس ــً. وتبي ــة  13-15 عام ــة العمري ــن الفئ ــة بي ــام 2005 و2011 خاص الع
يبــدأ عــادًة قبــل عمــر الرابعــة عشــر 22, 23 . أظهــرت الدراســات أيضــً أن ضغــط األقــران وضعــف توجيــه 

الوالديــن يؤثــران ســلبً فــي قــرار الشــباب بشــأن اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان فــي لبنــان 46.

6.  الالجئون الفلسطينيون
ــطينيً  ــً فلس ــان )449,957 الجئ ــكان لبن ــن س ــً م ــان 10% تقريب ــي لبن ــطينيون ف ــون الفلس ــكل الالجئ يش
ــي  ــطينيين ف ــن الفلس ــن الالجئي ــش62%  م ــل 47,48. يعي ــن العم ــون ع ــم56%  عاطل ــن بينه ــّجاًل(، م ُمس
ــن  ــّلح بي ــزاع مس ــى ن ــّور إل ــا يتط ــي فيه ــع السياس ــورًا للوض ــهد تده ــا تش ــً م ــن غالب ــات لالجئي مخيم
ــدا  ــة صي ــي منطق ــوة ف ــن الحل ــم عي ــي مخّي ــّيما ف ــّلحة ال س ــطينية المس ــل الفلس ــف الفصائ مختل
الجنوبيــة. فــي ظــل هــذا االضطــراب السياســي واالقتصــادي، ُيســجل داخــل المخيمــات إنتشــار واســع 

ــال 48. ــبان والرج ــن الش ــاص بي ــكل خ ــدرات بش ــتخدام  المخ ــن اس ــاًل ع ــدرات فض ــار بالمخ لإلتج

7.  النازحون 
نتيجــة لألزمــات المســّلحة المســتمرة فــي الشــرق األوســط، تزايــد عــدد النازحيــن الفاريــن مــن ســوريا 
والعــراق وغيرهــا مــن البلــدان إلــى لبنــان. يشــكل الســوريون المجموعــة األكبــر مــن النازحيــن إلــى لبنــان 
حيــث بلــغ عــدد الســوريين المســّجلين فــي لبنــان1,048,275  نازحــً وفقــً لإلحصــاءات األخيــرة المحّدثــة 
الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي 31 آذار 2016 49. منــذ الســادس 
مــن أيــار 2015 عّلقــت المفوضيــة بشــكل مؤقــت تســجيل نازحيــن جــدد بنــاًء علــى تعليمــات الحكومــة 

اللبنانيــة. بالتالــي إن األفــراد الذيــن ينتظــرون تســجيل أســمائهم غيــر مشــمولين فــي هــذا العــدد.

إن البيانــات عــن اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمان  بيــن النازحين محــدودة إال أن اضطرابات اســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  يمكنهــا أن تنشــأ فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل النــزوح مــن البلــد األم إلــى 
الملجــأ المؤقــت أو عنــد إعــادة التمركــز 50. الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  بيــن النازحيــن أســباب 
ــية  ــات النفس ــية، الضغوط ــات النفس ــوارض االضطراب ــم وع ــي لألل ــب الذات ــا: التطبي ــا فيه ــدة بم عدي
ــم  ــادر الدع ــدان مص ــش وفق ــبل العي ــالل ُس ــور أو اخت ــدة، تده ــة جدي ــع بيئ ــف م ــن التكّي ــة ع الناتج
االجتماعــي والشــبكات االجتماعيــة 50. إن تحليــل وضــع الشــباب المتأثريــن باألزمــة الســورية فــي لبنــان 
ــباب  ــة للش ــاة االجتماعي ــي الحي ــديدًا ف ــً ش ــدث وقع ــزوح أح ــر أن الن ــام 2014 أظه ــي الع ــري ف ــذي ُأج ال
النازحيــن حيــث أن التواصــل مــع األصدقــاء والمشــاركة فــي األنشــطة الترفيهيــة تضــاءال، كمــا أن 
الغــذاء والنظافــة الشــخصية تأثــرا ســلبً باإلضافــة إلــى زيــادة طفيفــة فــي اســتخدام  المــواد المســّببة 
لإلدمــان 51. ولقــد تبّيــن أن التدخيــن - الســجائر والنرجيلــة علــى الســواء - شــائع بيــن الشــبان النازحيــن 
ويتزايــد بشــكل ملحــوظ مــع التقــّدم فــي الســن، إذ أن نســبة الذكــور مــا بيــن 19-24 عامــً الذيــن 
ــات  ــاورات المجموع ــج مش ــة 28%. إن نتائ ــون النرجيل ــن يدّخن ــك الذي ــغ 51% واولئ ــجائر تبل ــون الس يدّخن
المركــزة تشــير إلــى أن األزمــة الســورية قــد زادت علــى األرجــح مــن نســبة اســتهالك التبــغ. ُيقــّدر عــدد 

الشــباب النازحيــن الذيــن يشــربون الكحــول بـــ 13% والذيــن يســتخدمون المخــدرات بـــ %4 51.
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8. األشخاص في السجون
خــالل العــام 2015، شــّكل األشــخاص الذيــن أدخلــوا إلــى الســجون اللبنانيــة بتهــم متعلقــة بالمخــدرات 
)3600 شــخص( حوالــي ثلــث الداخليــن إلــى الســجن فــي تلــك الســنة. بالنســبة لمســتخدمي المخــدرات 
ــي  ــؤالء. ف ــاع ه ــة أوض ــر أو معالج ــق بتدبي ــة تتعل ــريعات خاص ــا تش ــر حالّي ــجن، ال تتوف ــن الس الداخلي
ــجون، ال  ــل الس ــج داخ ــق برام ــي تطب ــة الت ــر الحكومي ــات غي ــض المنظم ــتثناء بع ــي، باس ــام الحال النظ
تتوفــر إال مســاعدة ضئيلــة للنــزالء الذيــن يعانــون مــن اضطــراب اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  أو 

للنــزالء المعرّضيــن لمثــل هــذا االســتخدام .

4- لمحــة عامــة عــن نظــام االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة 
لإلدمــان  فــي لبنــان

أ. الخدمات المتوفرة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام  المواد المسّببة لإلدمان 

إن مقّدمــي الخدمــات الرئيســيين فــي مجــال اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  فــي لبنــان هــم 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تقــّدم مجموعــة مــن الخدمــات مــن خــالل ُنهــج متنوعــة 
تغطــي مختلــف مســتويات االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان . لكــن وعلــى الرغــم مــن 
ــواد  ــتخدام  الم ــتجابة الس ــال االس ــي مج ــل ف ــة يعم ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــدًا م ــددًا متزاي أن ع
المســّببة لإلدمــان، إال أن تدخالتهــا ال تــزال محــدودة وعــدد المنظمــات التــي تعمــل علــى إســداء 
خدمــات الحــّد مــن المخاطــر ال يــزال ضئيــاًل نســبيً 52. فضــاًل عــن ذلــك ال يتوفــر أي نظــام إحالــة وطنــي 
يربــط كافــة هــذه الخدمــات ببعضهــا. ال يوجــد نظــام مراقبــة لهــذه الخدمــات فــي ظــل غيــاب نظــم 

ترخيــص واعتمــاد للمنظمــات التــي تقــدم هــذه الخدمــات. 

الوقايــة. يتــّم تنفيــذ برامــج وقائيــة متعــددة كتعليــم المهــارات الحياتيــة، مهــارات الرعايــة األبويــة، 
التثقيــف بواســطة األقــران، وحمــالت التوعيــة العامــة.

العــاج. تضــّم مراكــز العــالج فــي لبنــان المنظمــات غيــر الحكوميــة، العيــادات والمستشــفيات 
الخاصــة التــي غالبــً مــا تعالــج المرضــى الذيــن يعانــون مــن اعتمــاد علــى المــواد المســّببة لإلدمــان  فــي 
أجنحــة األمــراض النفســية التابعــة لهــا. تقــّدم المنظمــات غيــر الحكوميــة خدمــات إزالــة الســموم، 
العــالج الطويــل األمــد داخــل المؤسســات اإليوائيــة والعــالج الخارجــي. إال أن العــالج الداخلــي القصيــر 
ــز  ــة والتميي ــا وأن الوصم ــة 17. كم ــدودة ومركزي ــزال مح ــارع ال ت ــي الش ــل ف ــطة التدخ ــد وأنش األم
الذيــن يتعرضــان لهمــا األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد المســببة لإلدمــان يحــدان وصــول هــؤالء 

االشــخاص إلــى خدمــات العــالج. 

ــة  ــفيات الحكومي ــن المستش ــموم ضم ــة الس ــة إلزال ــّرة المخّصص ــدد األس ــة الســموم: ع           • إزال
والخاصــة ضئيــل. يقــّدم مستشــفى حكومــي واحــد )مستشــفى ضهــر الباشــق الجامعــي 
الحكومــي( خدمــة إزالــة الســموم لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  ولــه قــدرة اســتيعابية بـــ 15 ســريرًا. تتوفــر خمســة مراكــز إيوائيــة خاّصــة 
أخــرى مخّصصــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  
)الكحــول والمخــدرات( بســعة 90 ســريرًا 14. إال أّن هــذه المراكــز مركزيــة ضمــن محافظتــي 
بيــروت وجبــل لبنــان وُيشــار أن كلفــة خدمــات إزالــة الســموم فــي هــذه المراكــز مرتفعــة إلــى 
حــدٍّ مــا30. ففــي غيــاب تغطيــة الضمــان االجتماعــي أو المســاعدات الحكوميــة، يعتبــر معظــم 

ــة. ــي مرتفع ــالج الداخل ــة الع ــى أن كلف المرض

        • العــالج ببدائــل االفيونيــات )Opioid Substitution Therapy(: فــي كانــون الثانــي 2012 وبنــاًء 
علــى توجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة، جــرى فــي لبنــان تكييــف وإطــالق برنامــج للحــّد مــن 
ــتخدم  ــذي يس ــات ال ــل االفيوني ــاج ببدائ ــو الع ــة أال وه ــة العلمي ــى األّدل ــم عل ــر قائ المخاط
البوبرينورفيــن )Buprenorphine( علــى أن يكــون خاضعــً للمراقبــة الدقيقــة والصارمــة لطبيــب 
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نفســي ومتوفــرًا لكافــة ســكان لبنــان. فــي شــهر تمــوز 2015، بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن 
يســتخدمون البوبرينورفيــن 1،375 شــخصً. لكــن يبقــى الوصــول إلــى العــالج ببدائــل االفيونيــات 
ــى  ــب عل ــة، إذ يتوج ــي الكلف ــزي، عال ــن(، مرك ــد )البوبرينورفي ــى دواء واح ــر عل ــو يقتص ــدودًا فه مح
مســتخدمي المــواد المســّببة لإلدمــان  تســديد ثمــن استشــارة طبيــب نفســي فضــاًل عــن ثمــن 
الــدواء. هــذا العامــل مصحوبــً بتجريــم مســتخدمي المــواد وفقــً للقانــون يطــرح عبئــً إضافيــً علــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تعمــل علــى توعيــة المواطنيــن حــول فعالّيــة العــالج ببدائــل 
االفيونيــات 52. فضــاًل عــن ذلــك، هنــاك حاجــة لمبــادئ توجيهيــة معّدلــة، للمزيــد مــن االختصاصييــن 

ــة .  ــدواء ال مركزي ــرف ال ــز لص ــاء ومراك ــى أطب ــة إل ــة، باإلضاف ــة البديل ــي األدوي ــّوع ف ــن، تن المدّربي

التدخيــن فــي بعــض  تتوفــر حفنــة مــن عيــادات اإلقــالع عــن  التدخيــن:  عــن  اإلقــالع  برامــج   •        
ــورة  ــر ميس ــال وغي ــدة المن ــكان بعي ــن الس ــى م ــة العظم ــى الغالبي ــبة إل ــا بالنس ــفيات إال أنه المستش
الكلفــة. لقــد وضــع البرنامــج الوطنــي للحــّد مــن التدخيــن اإلســتراتيجية األولــى لإلقــالع عــن التدخيــن 
فــي العــام 2015 التــي تنــّص علــى إســداء المشــورة القصيــرة بشــأن اإلقــالع عــن التدخيــن فــي مراكــز 
الرعايــة الصحيــة األوليــة. إال أنــه وفــي غيــاب أي تمويــل للبرنامــج الوطنــي للحــّد مــن التدخيــن، يقــوم 
ــالج  ــن الع ــراوح م ــر يت ــي المتوف ــالج الطب ــي. الع ــدود وطوع ــكل مح ــطة بش ــض األنش ــون ببع الموظف

ــص.  ــالج المتخّص ــى الع ــة إل ــدون وصف ــاح ب ــن المت ــل للنيكوتي البدي

الحــّد مــن المخاطــر. خدمــات الحــّد مــن المخاطــر األخــرى: تشــمل خدمــات الحــّد مــن المخاطــر التدخــل 
فــي الشــارع، الخدمــات التثقيفيــة الراميــة لتقليــص الســلوك الخطــر، حمــالت التوعيــة بشــأن القيــادة تحــت 
تأثيــر المــواد، مراكــز االســتقبال النهــاري، توزيــع الواقــي الذكــري، االختبــار الطوعــي والمشــورة لفيــروس نقص 
ــن واألدوات  ــر الحق ــج توفي ــي ب وج،  وبرام ــد الوبائ ــاب الكب ــي إلته ــب وفيروس ــرية المكتس ــة البش المناع
ــدة  ــق جدي ــى مناط ــات إل ــذه الخدم ــع ه ــن توس ــم م ــة )Needles and Syringes Programmes(. بالرغ اآلمن
ــة  ــا الجغرافي ــات وتغطيته ــذه الخدم ــر ه ــى توفي ــن، يبق ــنتين الماضيتي ــالل الس ــة خ ــي اللبناني ــى االراض عل
ــوء  ــروف أن لج ــن المع ــه م ــع أن ــي م ــوع االجتماع ــي الن ــي تراع ــات الت ــر الخدم ــه ال تتوف ــا أن ــن. كم محدودي
ــا يبقــى ضعيفــً  النســاء إلــى خدمــات الحــّد مــن المخاطــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقي

جــدًا 7.

إعــادة التأهيــل: تقــّدم المنظمــات غيــر الحكوميــة )المتعاقــدة بمعظمهــا مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة( 
هــذه الخدمــة ضمــن المراكــز اإليوائيــة أو المجتمعــات العالجيــة أو فــي العيــادات الخارجيــة ولكــن قدرتهــا 
االســتيعابية لعــدد المســتفيدين تبقــى محــدودة. قّلــة فقــط هــي المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــّدم 

خدمــات إعــادة التأهيــل للقاصريــن.

إعــادة الدمــج االجتماعــي: إن عــددًا محــدودًا جــدًا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة يقــّدم خدمــات إعــادة 
الدمــج االجتماعــي التــي تشــمل بشــكل أساســي التدريــب المهنــي. لكــن الخدمــات األخــرى ال ســّيما فــرص 

العمــل غيــر متوفــرة، وذلــك يعيــق إعــادة الدمــج االجتماعــي بالكامــل للمرضــى بعــد إعــادة تأهيلهــم.

الذاتيــة  المســاعدة  مجموعــات  إن  المتبادلــة.  والمســاعدة  الذاتيــة  المســاعدة  مجموعــات 
نذكــر  عليهــا  المتعــارف  القائمــة  المجموعــات  مــن  لبنــان.  فــي  جــدًا  قليلــة  المتبادلــة  والمســاعدة 
مجموعتيــن تابعتيــن لحــركات المســاعدة الذاتيــة الدوليــة وهمــا مدمنــي الكحــول المجهوليــن ومدمنــي 

المجهوليــن.  المخــدرات 

ب. الجهات الفاعلة في نظام االستجابة الستخدام  المواد المسّببة لإلدمان  في لبنان

كمــا هــو مذكــور أعــاله )فــي الجــزء . اســتعراض عــام(، تترّتــب عــن اشــكالية اســتخدام  المواد المســّببة 
لإلدمــان  مجموعــة واســعة مــن األخطــار واألضــرار وهــي ناتجــة عــن تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل 
علــى مســتويات مختلفــة مــن النمــوذج البيئــي. لهــذا الســبب، يتوّلــى أفرقــاء عديــدون ينتمــون إلــى 
مختلــف القطاعــات عمليــة االســتجابة الوطنيــة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان . فــي الجــدول 
1 وصــٌف لــألدوار التــي تؤديهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المراحــل المختلفــة لإلســتجابة للمــواد 

المســببة لإلدمــان . 



اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 262021-2016

الجدول 1. الجهات الفاعلة في االستجابة الستخدام المواد المسّببة لإلدمان
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وزارة الصحة العامة

ُتعنــى وزارة الصحــة العامــة باالســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان مــن خــالل عــدد مــن الدوائــر 
والبرامــج:

ــث  ــر، تحدي ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــدرات، عل ــرة المخ ــطة دائ ــمل أنش ــدرات. تش ــرة المخ 1- دائ
قائمــة المــواد الخاضعــة للرقابــة، إعــداد التقاريــر الســنوية التــي تــورد عــدد المرضــى الذيــن يتلقــون 
العــالج الضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  فــي مختلــف المستشــفيات فضــاًل 
عــن عــدد األشــخاص الموقوفيــن فــي لبنــان بجرائــم مّتصلــة بالمــواد اضافــة إلــى اإلدارة العامــة 
لبرنامــج العــاج ببدائــل األفيونيــات. هــذا البرنامــج يوّفــر البوبرينورفيــن لمســتخدمي الهيرويــن 
ــّدد  ــق متع ــة لفري ــة وثيق ــّددة ولمتابع ــي مش ــب نفس ــة طبي ــً لرقاب ــالج خاضع ــون الع ــى أن يك عل
االختصاصــات معنــّي بالصحــة النفســية. يتوّفــر العــاج ببدائــل األفيونيــات )البوبرينورفيــن( فــي 
مستشــفيين حكومييــن رئيســيين همــا مستشــفى رفيــق الحريــري الحكومــي ومستشــفى ضهــر 

ــي. ــي الحكوم ــق الجامع الباش

ــّي  ــل المعن ــق العم ــكيل فري ــرى تش ــل األفيونيــات. ج ــّي بالعــالج ببدائ ــق العمــل المعن 2- فري
بالعــاج ببدائــل األفيونيــات للعمــل علــى تشــريع العــاج ببدائــل األفيونيــات فــي لبنــان ولقــد 
وّفــر الدعــم التقنــي فــي ســبيل تطويــر المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة الموّحــدة واألنمــاط التنفيذيــة 
ــة  ــة العام ــن وزارة الصح ــقين م ــق منّس ــذا الفري ــّم ه ــات. يض ــل األفيوني ــاج ببدائ ــج الع لبرنام

والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة واألطبــاء النفســيين.

3- البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية: فــي أيــار 2015، أطلــق البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية 
»إســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  – وقايــة، تعزيــز وعــالج – لبنان 
ــتجابة  ــتراتيجية  االس ــى إس ــل عل ــيق العم ــج تنس ــذا البرنام ــى ه ــن، توّل ــك الحي ــذ ذل 2015-2020«. من
للمــواد المســببة لإلدمــان  بمــا يتماشــى مــع الهــدف االســتراتيجي 1.1.3 »تطويــر إســتراتيجية  وطنيــة 
1. فضــاًل عــن ذلــك، مــن األهــداف اإلســتراتيجية    حــول اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان » 
الرئيســية للبرنامــج دمــج خدمــات الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  بالرعايــة 

الصحيــة األّوليــة. 

4- البرنامــج الوطنــي للحــّد مــن التدخيــن: فــي العــام 2009، اســتأنف البرنامــج الوطنــي للحــّد مــن 
التدخيــن عملــه فــي وزارة الصحــة العامــة. وقــد هــدف بشــكل رئيســي لمناصــرة وتطويــر قانــون 
جديــد للحــّد مــن التدخيــن. وفــي العــام 2011، أقــّر مجلــس النــّواب اللبنانــي القانــون رقــم 174 الــذي 
ــون علــى حظــر التدخيــن بنســبة 100% فــي  ــّص هــذا القان ــز التنفيــذ فــي أيلــول 2012. لقــد ن دخــل حّي
كافــة األماكــن العامــة المغلقــة، علــى وضــع التحذيــرات الصحيــة علــى مســاحة 40% مــن أغلفــة 

منتجــات التبــغ وعلــى حظــر كافــة أنشــطة الرعايــة والترويــج للتبــغ.53

5- البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز:
 تأســس البرنامــج الوطنــي لمكافحــة اإليــدز فــي عــام 1989 ضمــن وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون 
ــروس  ــاء في ــن وب ــد م ــي الح ــج ف ــي للبرنام ــدف الرئيس ــل اله ــة. يتمث ــة العالمي ــة الصح ــع منظم م
نقــص المناعــة البشــرية واإليــدز، وجمــع اإلحصــاءات عــن حــاالت فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
/ اإليــدز المبلــغ عنهــا، والتنســيق مــع جميــع الجهــات الفاعلــة علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي 
والدولــي، وتحســين حالــة المتعايشــين مــع الفيــروس. مــن مســؤوليات البرنامــج أيضــً وضــع 
المبــادئ التوجيهيــة لعــالج ورعايــة المتعايشــين مــع فيــروس االيــدز وتأميــن وتوزيــع األدويــة 
ــن أو  ــس أو الدي ــاس الجن ــى أس ــز عل ــى دون تميي ــع المرض ــة لجمي ــات القهقري ــادة للفيروس المض
ــي  ــالج الوقائ ــم الع ــن تقدي ــا ع ــؤول أيض ــج مس ــر البرنام ــا يعتب ــية. كم ــي أو الجنس ــه الجنس التوج
ــات  ــن المجموع ــن م ــخاص آخري ــأ أو ألش ــق الخط ــن طري ــروس ع ــوا للفي ــن تعرض ــخاص الذي لالش
المعّرضــة. وفــي إطــار جهــوده الراميــة إلــى وقــف تنامــي العــدوى بفيــروس نقــص المناعــة 
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البشــرية وغيــره مــن الفيروســات فــي لبنــان، اعتمــد البرنامــج الوطنــي أســاليب الحــد مــن المخاطــر 
بمــا فــي ذلــك العــالج ببدائــل االفيونيــات. وكان للبرنامــج دور قيــادي فــي إنشــاء فريــق عمــل العــالج 
ببدائــل االفيونيــات وتطويــر المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــه المســتعملة حاليــا. كمــا دعــم 
ــؤول  ــرف المس ــو الط ــي ه ــج الوطن ــان. البرنام ــي لبن ــاري ف ــتقبال نه ــز اس ــاء أول مرك ــج إنش البرنام
عــن التخطيــط االســتراتيجي لمكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية بمــا فــي ذلــك االتصــال 
بالمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة لطلــب المســاعدة التقنيــة و / أو تعبئــة المــوارد. وأخيــرا، يعتبــر 
البرنامــج الوطنــي الممثــل الرســمي لــوزارة الصحــة العامــة فــي جميــع االجتماعــات وورش العمــل 
والمؤتمــرات المتعلقــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية / األمــراض المنقولــة جنســيا وعلــى 

ــتويات ــع المس جمي

باإلضافة إلى هذه الدوائر والبرامج، تقّدم وزارة الصحة العامة مجموعة من الخدمات بما في ذلك:

6- تغطيــة العــالج الداخلــي لمســتخدمي المــواد المســّببة لإلدمــان: توفــر وزارة الصحــة 
العامــة عــالج إزالــة الســموم فــي مستشــفى ضهــر الباشــق الجامعــي الحكومــي وتغطــي 
إجمالــي الفاتــورة االستشــفائية. كمــا تغطــي الــوزارة كلفــة إزالــة الســموم والعــالج الــذي تقّدمــه 
المستشــفيات الخاصــة المتعاقــدة مــع الــوزارة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن المؤسســات 

ــدة. ــى ح ــة عل ــاس كل حال ــى أس ــة عل اإليوائي

7- تغطيــة العــالج الخارجــي لمســتخدمي المــواد المســّببة لإلدمان: ُيفتــرض أيضً أن توفــر وزارة 
الصحــة العامــة الرعايــة الخارجيــة المجانيــة لمســتخدمي المخــدرات مــن خــالل إنشــاء أو التعاقــد 
مــع مراكــز الرعايــة الصحيــة الُمجتمعيــة أو عيــادات الرعايــة الخارجيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
ــادات  ــذه المراكز/العي ــع ه ــد م ــاء أو التعاق ــم إنش ــم يت ــه ل ــد أن ــون 1998. بْي ــن قان ــادة 201 م الم

حتــى اآلن.

8- األدويــة: تحظــر وزارة الصحــة العامــة اإلعــالن والترويــج لألدويــة. وعلــى الرغــم مــن إصــدار 
العديــد مــن المراســيم للحــّد مــن بيــع مزيــات القلــق والمهّدئــات، إال أنــه ال يــزال الحصــول 
ــي  ــرى تبّن ــام 2015، ج ــي الع ــهاًل. ف ــرًا س ــتخدام  أم ــاءة االس ــة إلس ــة القابل ــض األدوي ــى بع عل
»الوصفــة الطبيــة الموّحــدة« )وهــي نمــوذج رســمي يتوّجــب علــى كافــة األطبــاء اســتخدامه 
ــن  ــة. وم ــة والُمباع ــة الموصوف ــة األدوي ــى حرك ــة عل ــين الرقاب ــدف تحس ــة( به ــف األدوي لوص
ــة وبالتالــي الحــّد مــن اإلفــراط فــي وصــف  ــة علــى األدوي ــز الرقاب ــون تعزي حســنات هــذا القان

المــواد الطبيــة المخــّدرة ومــن إســاءة اســتخدا مهــا.

9- الوقايــة: لقــد شــاركت وزارة الصحــة العامــة بفعاليــة فــي العديــد مــن حمــالت التوعيــة 
والوقايــة مــن المخــدرات التــي أطلقتهــا منظمــات غيــر حكوميــة مختلفــة برعايــة الــوزارة.

وزارة التربية والتعليم العالي

تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــن خــالل االســاتذة المكلفيــن بمهــام تربويــة وصحيــة وبيئيــة 
ــز صحــة التالميــذ  فــي االرشــاد والتوجيــه علــى تنفيــذ برنامــج الصحــة المدرســية والــذي يهــدف تعزي
مــن خــالل تنميــة المهــارات الحياتيــة لديهــم واكســابهم الســلوك الصحــي الســليم بمــا يحميهــم 
مــن الســلوكيات الخطــرة. يتضّمــن البرنامــج ثالثــة محــاور: 1( الخدمــات الصحيــة، 2( البيئــة المدرســية، 
3( التوعيــة والتثقيــف الصحــي. تتألــف وحــدة التربيــة الصحيــة البيئيــة مــن المنّســقة العامــة للوحــدة، 
ــدارس  ــة للم ــارات دوري ــون بزي ــن يقوم ــرفين صحيي ــة ومش ــي كل محافظ ــق ف ــى منّس ــة إل باإلضاف
ــي  ــد الصح ــع المرش ــية م ــة المدرس ــج الصح ــة ببرنام ــطة المتعلق ــذ األنش ــة تنفي ــات لمتابع والثانوي

ــمية. ــة رس ــي كل مدرس ــود ف الموج
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وزارة الداخلية والبلديات

ــلطة وزارة  ــت س ــل تح ــي تعم ــان وه ــي لبن ــية ف ــرطة الرئيس ــوى الش ــي ق ــي ه ــن الداخل ــوى األم إن ق
الداخليــة والبلديــات. إن مكتــب مكافحــة المخــدرات التابــع لقــوى األمــن الداخلــي مســؤول عــن 
مكافحــة اإلتجــار بالمخــدرات وإســاءة اســتخدام هــا. تتوّلــى الشــرطة بالدرجــة األولــى توقيف المشــتبه 
بهــم واحتجازهــم فضــاًل عــن إجــراء التحقيقــات الجنائيــة. وبموجــب المــادة 211 مــن قانــون المخــدرات 
رقــم 673، تاريــخ 16 آذار 1998، تشــمل المهــام الرئيســية لمكتــب مكافحــة المخــدرات اكتشــاف الخيــوط 
ذات الصلــة وتتّبعهــا، توقيــف مرتكبــي الجرائــم المّتصلــة بالمخــدرات، تفتيــش كافــة األماكــن التــي 
ُيشــتبه بوجــود مخــدرات فيهــا، إجــراء التحقيقــات بهــدف جمــع المعلومــات التــي تفيــد فــي تســهيل 
ــادرة  ــن مص ــاًل ع ــه فض ــدرات ومنع ــار بالمخ ــاف اإلتج ــدرات، اكتش ــة بالمخ ــم المّتصل ــة الجرائ محاكم

المنتــوج الزراعــي غيــر المشــروع وإتالفــه.

وزارة الشؤون االجتماعية 

ــع  ــاون م ــان  وتتع ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــن اس ــة م ــج وقاي ــة برنام ــؤون االجتماعي ــوزارة الش ل
بعــض المنظمــات غيــر الحكومية/المنظمــات الممّولــة مــن القطــاع الخــاص. تغطــي الــوزارة رســوم 
االســتقبال والتقييــم األّولــي وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي لمســتخدمي المخــدرات.

وزارة العدل

ــدرات  ــون المخ ــى قان ــتنادًا إل ــدل اس ــي وزارة الع ــدرات ف ــى المخ ــان عل ــة اإلدم ــة مكافح ــئت لجن ُأنش
والمؤثــرات العقليــة رقــم 673 الصــادر فــي العــام 1998. يجيــز هــذا القانــون إحالــة مســتخدمي المــواد 
ــة أن  ــدرات المخّول ــى المخ ــان عل ــة اإلدم ــة مكافح ــى لجن ــّرة إل ــن ألّول م ــروعة الموقوفي ــر المش غي
تخّيرهــم بيــن إعــادة التأهيــل أو الســجن )المــواد 184، 189 و198(. تقــوم اللجنــة بتقييــم مســتخدمي 
المــواد غيــر المشــروعة وتحيلهــم إلــى مقّدمــي الرعايــة األنســب فتتوقــف عندئــذ المالحقــة 
القضائيــة بحــق األشــخاص الُمحاليــن. تتلقــى اللجنــة تقاريــر متابعــة عــن أوضاعهــم بصــورة مســتمرة.

المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة

تنشــط المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي لبنــان فــي مناصــرة ومعالجــة المســائل المتعّلقــة باضطرابــات 
اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  كالوقايــة وإعــادة التأهيــل والحــد مــن المخاطــر. وهــي 
تســتخدم مقاربــات مختلفــة فتوفــر بالتالــي لمســتخدمي المــواد مجموعــة واســعة مــن الخدمــات 
الختيــار األنســب، إال أن التنســيق ضــروري لتعزيــز اســتمرارية الرعايــة للمســتفيدين مــن هــذه المنظمــات. 
إن وكاالت األمــم المتحــدة مثــل منظمــة الصحــة العالميــة ،  مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي 
ــي  ــال ف ــكل فّع ــارك بش ــف تش ــكان، واليونيس ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــة، صن ــدرات والجريم بالمخ
االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان بالتعــاون مــع الــوكاالت الحكوميــة والشــركاء 
الدولييــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــالل مشــاريع تهــدف لتعزيــز ودعــم الممارســات 
ــات بيــن كافــة  ــدة لإلســتجابة الســتخدام  المــواد المســببة لإلدمــان ، فضــاًل عــن تنســيق المقارب الجّي

ــركاء. الش

البيئة األكاديمية

تشــارك جامعــات عديــدة فــي االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  مــن خــالل األبحــاث 
فــي  االبحــاث  أو  بالسياســات  المتعلقــة  المجموعــات  أو  المبــادرات  بعــض  وتجتهــد  والمناصــرة. 
الجامعــات المحليــة فــي ســبيل إيجــاد األدلــة العلميــة المحليــة الســتثمارها فــي تطويــر السياســات 
وتنفيذهــا. لقــد تــّم إنجــاز سياســات وطنيــة عديــدة متعّلقــة باســتخدام  المــواد بفضــل مســاهمات 
المؤسســات األكاديميــة، علــى ســبيل المثــال قانــون الحــّد مــن التدخيــن )قانــون رقــم 174( والحظــر 

ــن. ــول للقاصري ــع الكح ــى بي عل
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المستشفيات الخاصة

إن المستشــفيات الخاصــة التــي تضــّم أجنحــة داخليــة لألمــراض العقليــة والنفســية تســتقبل عــادة 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  مــن أجــل إزالــة 
ــل  ــن أج ــً م ــى أيض ــتقبل المرض ــفيات فتس ــذه المستش ــي ه ــة ف ــادات الخارجي ــا العي ــموم. أم الس

العــالج والمتابعــة.

ج. التشريع

أ-  المخدرات
يتمحــور قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والســالئف رقــم 673 الصــادر فــي العــام 1998، باإلضافة 
ــي  ــاون الدول ــة والتع ــات الحاكم ــة، والهيئ ــكام الجزائي ــرض، واألح ــض الع ــول تخفي ــه، ح ــى تعديالت إل
مــن أجــل مكافحــة المخــدرات. يصّنــف هــذا القانــون اســتخدام  المــواد غيــر المشــروعة علــى أنهــا 
جريمــة تتــراوح عقوبتهــا بالســجن مــن 3 أشــهر إلــى 3 ســنوات فضــاًل عــن دفــع غرامــة ماليــة تتــراوح 
ــا  ــى 130(. أم ــواد 127 إل ــتخدمة )الم ــادة المس ــوع الم ــً لن ــة وفق ــرة لبناني ــن لي ــرة ماليي ــون وعش ــن ملي بي
تّجــار المخــدرات أو األشــخاص الذيــن يســّهلون اإلتجــار بالمخــدرات فعقابهــم صــارم جــدًا وفقــً لهــذا 

القانــون.

إن قانــون 1998 يخّيــر مســتخدمي المــواد بيــن الســجن أو تلقــي العــالج عنــد توقيفهــم )المــادة 183(. 
إال أن مســتخدمي المــواد الذيــن يســّهلون اإلتجــار بالمخــدرات أو التّجــار الذيــن يســتخدمون المخــدرات 
فــال يمكنهــم االســتفادة مــن هــذا القانــون. إن المــواد 182 إلــى 198 تنــّص علــى إجــراءات واضحــة 
تتعلــق بإعــادة تأهيــل مســتخدمي المخــدرات. اســتنادًا إلــى هــذا القانــون، تبــدأ هــذه اإلجــراءات 
بامتثــال مســتخدمي المــواد غيــر المشــروعة أمــام لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات التــي 
ُيفتــرض أن تحيلهــم إلــى العيــادات الصحيــة المتعاقــدة مــع وزارة الصحــة العامــة لتنســيق عالجهــم 
بالكامــل. ووفقــً للمــادة 189، إن األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى شــهادة شــفاء يعفــْون تمامــً مــن 

أيــة مالحقــة قانونيــة. 

إثــر تعاضــد المجتمــع المدنــي بكاملــه فــي وجــه التلكــؤ القضائــي فــي تطبيــق هــذا القانــون، أصــدرت 
إلــى وقــف كافــة  محكمــة االســتئناف بتاريــخ 3 تشــرين األول 2013 قــرارًا دعــت بموجبــه القضــاة 
اإلجــراءات القانونيــة بحــق مســتخدمي المــواد غيــر المشــروعة الراغبيــن فــي تلقــي العــالج وإحالتهــم 
فــورًا إلــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات، فلــم يعــْد عندئــذ بإمــكان القضــاة التنّصــل مــن 
ــى  ــت حت ــفافّيته، تّم ــاء وش ــتقاللية القض ــي الس ــد المدن ــً للمرص ــه ووفق ــرار 31. إال أن ــذا الق ــق ه تطبي
ــواد  ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــط مّم ــخاص فق ــارب الـــ 110 أش ــا يق ــة م ــام 2014 إحال الع
المســّببة لإلدمــان  إلــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات مــن أصــل 2،709 موقوفيــن بتهمــة 

ــواد 54.  ــتخدام  الم اس

أمــا بالنســبة إلــى حمايــة حقــوق مســتخدمي المــواد فقــد أصــدرت وزارة الصحــة العامــة فــي آذار 2016 
ــن  ــوى األم ــالغ ق ــن إب ــاع ع ــاء االمتن ــفيات واألطب ــن إدارات المستش ــا م ــب فيه ــم 46( تطل ــرة )رق مذّك
الداخلــي عــن حــاالت الجرعــة الزائــدة. كمــا تشــّدد المذّكــرة علــى ضــرورة احتــرام حقــوق األشــخاص 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــي تلق ــان  ف ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي

الالزمــة تزامنــً مــع احتــرام خصوصّيتهــم عمــاًل بميثــاق أخالقيــات مهنــة الطــب.

ب-  الكحول
ــرارات  ــض الق ــي بع ــة وف ــة المتتالي ــن الموازن ــي قواني ــواردة ف ــطور ال ــوص والس ــض النص ــتثناء بع باس
والمراســيم التــي حــّددت وعّدلــت الرســوم علــى رخــص بيــع الكحــول، وحــده قانــون العقوبــات 
ــل  ــرى تعدي ــد ج ــا. لق ــول وبيعه ــتهالك الكح ــى اس ــر إل ــكل مختص ــّرق بش ــام 1943( يتط ــي )لع اللبنان
هــذا القانــون مــّرة واحــدة فقــط فــي العــام 1993 لغــرض وحيــد أال وهــو تغييــر قيمــة الغرامــات. لكــن 
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ــي  ــم ف ــر عليه ــن ُيعث ــخاص الذي ــن 4$ و$13.3 لألش ــراوح بي ــي تت ــة فه ــزال منخفض ــرة ال ت ــذه األخي ه
األماكــن العامــة فــي حالــة ُســكر أو لألشــخاص الذيــن يقّدمــون الكحــول للقاصريــن إلــى أن يصبحــوا 
ثمليــن. الرســوم علــى رخــص بيــع الكحــول منخفضــة أيضــً تتــراوح بيــن 18$ مترّتبــة علــى نقــاط البيــع 

ــنويً. ــد س ــف الواح ــن للصن ــار الموزعي ــى كب ــة عل ــنويً و600$ مترّتب ــد س ــف الواح للصن

أهــّم منجــزات السياســات المتعّلقــة بالكحــول فــي لبنــان منــذ العــام 2010 تشــمل اآلتــي: قانــون الســير 
ــز  ــه لتركي ــموح ب ــى المس ــّد األقص ــول )الح ــر الكح ــت تأثي ــادة تح ــة بالقي ــه المتعلق ــد وأحكام الجدي
الكحــول فــي الــدم المحــدد ب 0.05 %  والمخالفــة اإللزاميــة المترّتبــة عــن تجــاوز هــذه المعــدالت 
القانونيــة(؛ والحظــر علــى اســتيراد وتصنيــع وتســويق مشــروبات الطاقــة الممزوجــة بالكحــول )وفقــً 
للقــرار المشــترك بيــن وزارتــي الصحــة العامــة والتجــارة الصــادر فــي 3 شــباط 2014(. لكــن ال تــزال هنــاك 
ــد  ــق وترّص ــل تطبي ــن أج ــة م ــرية الالزم ــة والبش ــوارد المالي ــف الم ــك ضع ــي ذل ــا ف ــة بم ــات هام عقب

ــول.  ــي الكح ــات مصّنع ــن ضغوط ــاًل ع ــن فض صحيحي

ج-  التبغ
بالنســبة إلــى قوانيــن الحــّد مــن التدخيــن، لقــد حّقــق لبنــان إنجــازًا رئيســيً هامــً عندمــا أقــّر مجلــس 
ــرى  ــد ج ــم 174(. وق ــون رق ــد )قان ــن الجدي ــن التدخي ــّد م ــون الح ــام 2011 قان ــي الع ــي ف ــواب اللبنان الن
مــن بعدهــا إصــدار مراســيم تنفيذيــة عديــدة بهــدف تنظيــم الدعايــة والترويــج لمنتجــات التبــغ. لكــن 
القانــون ال يــزال يواجــه التحديــات بســبب التدخــالت غيــر القانونيــة لمصّنعــي التبــغ، واإلعــالن غيــر 
المباشــر عــن التبــغ فضــاًل عــن مــوارد الدولــة المحــدودة نظــرًا لألزمــة االجتماعيــة والسياســية الراهنــة. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، بلــغ االلتــزام بحظــر التدخيــن فــي األماكــن العامــة المغلقــة فــي العــام 2013 

ــي %69 55. ــبيً أال وه ــة نس ــدالت عالي مع

د.  التمويل
  كمــا هــو مذكــور أعــاله، ُتعنــى وزارات عديــدة باالســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  
ــّببة  ــواد المس ــتخدام  الم ــة باس ــة المتعلق ــأن. إن الرعاي ــذا الش ــة له ــا المالي ــا مخّصصاته ــكل منه ول
لإلدمــان  تغطيهــا بشــكل أساســي وزارة الصحــة العامــة، ووزارة الشــؤون االجتماعيــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة المحليــة. إن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  غيــر مشــمولة فــي غالبيــة 

ــي. ــي واالجتماع ــن الصح ــج التأمي برام

ه.  األبحاث
ــول  ــى ح ــة االول ــان بالدرج ــي لبن ــان  ف ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــة باس ــاث المتعلق ــور األبح تتمح
أنــواع المــواد المســتخدمة وإنتشــارها. مــن األمثلــة علــى الدراســات االســتقصائية الوطنيــة التــي 
تســاعد علــى تقييــم أنمــاط االســتخدام  وإنتشــاره ومســتوى التثقيــف، نذكــر المســح الصحــي العالمي 
 Global Youth( الشــباب  بيــن  للتبــغ  العالمــي  المســح   ،)Global School Health Survey( للمــدارس 
ــتقصائي  ــروع االس ــان) LESA( والمش ــي لبن ــول ف ــي للكح ــي الوطن ــح الوبائ Tobacco Survey( 56، المس
ــة  ــدرات )MedSPAD(. قليل ــن المخ ــا م ــول وغيره ــن الكح ــط ع ــض المتوس ــر األبي ــدان البح ــدارس بل لم
هــي األبحــاث التــي تطّرقــت إلــى خدمــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  )بمــا فــي ذلــك 
السياســات والخطــط والبرامــج(، ولــم يتنــاول أي بحــث تنظيــم الخدمــات وفعاليتهــا. أمــا األبحــاث عــن 
التبــغ فقــد ركــزت علــى ســّد الثغــرة الموجــودة فــي األبحــاث الدوليــة فــي مــا يتعلــق بتدخيــن النرجيلــة 
الــذي ترتفــع معدالتــه بشــكل هائــل فــي المنطقــة. إال أن هــذه األبحــاث إنمــا ركــزت بغالبيتهــا علــى 

ــرات الضــارة لتدخيــن النرجيلــة ولــم تتطــرق إلــى إجــراءات اإلقــالع عنــه.  التأثي

و.  وسائل اإلعام
ــة  ــاف والوقاي ــز االكتش ــة وتعزي ــص الوصم ــي تقلي ــً ف ــالم دورًا جوهري ــائل اإلع ــب وس ــن أن تلع يمك
والعــالج الضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان، عبــر توفيــر منبــر إليصــال الرســائل الصحيــة 
القائمــة علــى األدّلــة العلميــة. ولكــن حتــى اليــوم، ال تعتمــد وســائل اإلعــالم فــي لبنــان أيــة إســتراتيجية 
محــّددة لمقاربــة اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  إال أن بعــض الهيئــات قــد أطلقــت في الســنوات 
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القليلــة األخيــرة عــددًا محــدودًا مــن الحمــالت تناولــت فيهــا مواضيــع معّينــة مثــل الوصمــة المرتبطــة 
بتدريــب  الغيــر حكوميــة  الجمعيــات  المســّببة لإلدمــان. كمــا قامــت بعــض  المــواد  باســتخدام  
ــم  ــى حثه ــتمرار عل ــل باس ــر وتعم ــن المخاط ــد م ــوع الح ــى موض ــالم عل ــائل االع ــي وس ــن ف العاملي
ــة  ــائل المتعلق ــض المس ــى بع ــً إل ــة أيض ــج التلفزيوني ــت البرام ــد تطرق ــج.  ولق ــذا النه ــز ه ــى تعزي عل
بجوانــب محــّددة مــن اســتخدام المــواد لكــن بدرجــات متفاوتــة مــن المراعــاة والدقــة. بالنســبة إلــى 
التدخيــن،  تمّكــن البرنامــج الوطنــي للحــّد مــن التدخيــن مــن تحقيــق التغييــرات والمناشــدة بتنظيــم 
الصــورة التــي تعكســها وســائل اإلعــالم اللبنانيــة لمنتجــات التبــغ. فــي الواقــع، وكمــا هــو منصــوص 
ــات  ــج لمنتج ــة والتروي ــم الدعاي ــى تنظي ــة إل ــريعات الحديث ــت التش ــد هدف ــم II.3، لق ــي القس ــه ف علي
التبــغ، بمــا فــي ذلــك منــع الوســائل اإلعالميــة مــن اإلعــالن عــن أي مــن منتجــات التبــغ بصــورة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة.

5. الفرص والتحّديات

تطــرح الوقائــع الجديــدة فــي اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  تحّديــات أمــام كافــة البلــدان علــى 
المســتوى العالمــي، وهــي تشــمل االتجــاه المتصاعــد نحــو تعــّدد المــواد المســتخدمة فــي آن واحــد 
ــي  ــر النفس ــواد ذو التأثي ــن الم ــد م ــروز العدي ــة(، ب ــة الموصوف ــة للرقاب ــة الخاضع ــا األدوي ــا فيه )بم
الجديــدة وإنتشــارها، الحاجــة لضمــان وتحســين الوصــول إلــى األدويــة الخاضعــة للرقابــة الموصوفــة 
)كمســّكنات األلــم( والتغّيــرات الديناميكيــة الحاصلــة فــي الســوق العالميــة للمــواد غير المشــروعة 

)بمــا فــي ذلــك االســتعانة بتكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة فــي تســهيل الوصــول إلــى المخــدرات(.

علــى المســتوى المحلــي، يجــب مواجهــة تحّديــات متعــّددة، بمــا فــي ذلــك تدّنــي مســتوى الوعــي بيــن 
المواطنيــن بشــأن القوانيــن والخدمــات المتاحــة، دور وســائل اإلعــالم وتأثيرهــا، انعــدام األبحــاث عــن 
الخدمــات، ذلــك فضــاًل عــن المحدوديــة فــي توافــر الخدمــات الُمجتمعيــة المتخّصصــة القائمــة علــى 
األدّلــة العلميــة ذات الجــودة العاليــة بتكلفــة ميســورة ضمــن قطاعــي الصحــة والشــؤون االجتماعيــة. 
ــدام  ــات وانع ــذه الخدم ــة ه ــبب مركزي ــً بس ــدودة أيض ــات مح ــى الخدم ــول إل ــة الوص ــا أن إمكاني كم
التغطيــة لكافــة الرقــع الجغرافيــة فــي لبنــان. باإلضافــة إلــى ذلــك، إن الرقابــة علــى جــودة الخدمــات 
ــا  ــرة؛ م ــر متوف ــدة غي ــز جدي ــاح مراك ــم افتت ــل تنظي ــن أج ــص م ــح التراخي ــراءات من ــً: فإج ــة حالي غائب
ــتجابة  ــات اس ــّدم خدم ــي تق ــات الت ــاد للمنظم ــام اعتم ــن نظ ــا م ــالج؛ وم ــدة للع ــر معتم ــن معايي م
ــر  ــزال غي الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان. فضــاًل عــن ذلــك، إن قانــون المخــدرات لعــام 1998 ال ي
مطبــق علــى أفضــل وجــه كمــا أنــه ينــّص علــى بعــض التعريفــات والبنــود التــي ال تتوافــق مــع المواثيــق 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان. ومــا زال مســتخدمو المــواد يواجهــون التجريــم ومســتويات مرتفعــة مــن 

الوصمــة مّمــا يقّلــص أكثــر مــن إمكانيــة وصولهــم إلــى العــالج.

علــى الرغــم مــن ذلــك، إن الفــرص المتاحــة عديــدة ويمكــن االســتناد إليهــا فــي مواجهــة التحّديــات 
المذكــورة أعــاله. أواًل، إن رغبــة مختلــف الــوزارات فــي التعــاون معــً بهدف توطيد االســتجابة الســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  تشــكل فرصــة اســتثنائية للتمّكــن عمليــً مــن بنــاء نظام مســتدام قــادر على 
تلبيــة حاجــات الســكان. ثانيــً، إن المجتمــع المدنــي الناشــط يشــكل أيضــً فرصــة اســتثنائية إلنجــاز إصالح 
فّعــال لنظــام االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان . هــذا اإلصــالح للنظــام فــي لبنــان 
يتماشــى مــع التــزام المجتمــع الدولــي مواجهــة ومكافحــة مشــكلة المخــدرات العالميــة بفاعليــة، 
وقــد أعــادت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التأكيــد علــى هــذا االلتــزام فــي جلســتها االســتثنائية 

فــي نيســان 2016.
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اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات 
لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 

2021-2016

مــن األهــداف اإلســتراتيجية   المحوريــة “إلســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة 
لإلدمــان – وقايــة، تعزيــز وعــالج – لبنــان 2015-2020” تطويــر إســتراتيجية  وطنيــة الســتخدام  المــواد 
المســّببة لإلدمــان. هــذا الهــدف حاســم مــن مــن أجــل ترســيخ قيــادة وإدارة نظــام الصحــة النفســية 
واالســتجابة  الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  وبالتالــي لتحقيــق الرؤيــة التــي توّجــه هــذه 

اإلســتراتيجية   الشــاملة:

أ- الرؤية  

سينعم كل سكان لبنان بفرصة التمّتع بأفضل صحة نفسية ورفاه ممكنين.
تهــدف إســتراتيجية  مكافحــة المخــدرات واالدمــان لتحقيــق هــذه الرؤيــة من خــالل الرســالة المذكورة 

أدناه.

ب- الرسالة  

تهــدف هــذه اإلســتراتيجية إلــى تطويــر نظــام مســتدام لإلســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة 
ــة  ــات العالي ــن الخدم ــعة م ــلة واس ــى سلس ــامل إل ــول الش ــة الوص ــر وإمكاني ــن توفي ــان  يضم لإلدم
الجــودة والتــي تراعــي النــوع االجتماعــي والعمــر فــي مجــال الوقايــة والعــالج وإعــادة التأهيــل والحد 
مــن المخاطــر وإعــادة الدمــج االجتماعــي،  باإلضافــة إلــى توطيــد تدخــالت الحــد مــن العــرض، 
مــن خــالل نهــج متكامــل، عالــي المــردود مبنــي علــى األدلــة العلميــة ومتعــدد التخّصصــات، مــع 

ــة. ــة المحلي ــان والثقاف ــوق اإلنس ــة، حق ــتمرارية الرعاي ــع، اس ــراك المجتم ــى إش ــديد عل التش

ج- القيم والمبادئ التوجيهية  

ــى  ــتند إل ــً يس ــان نهج ــدرات واالدم ــة المخ ــوزارات لمكافح ــن ال ــتركة بي ــتراتيجية   المش ــد اإلس تعتم
ــة،  ــوق االجتماعي ــن الحق ــة م ــة المنبثق ــادئ التوجيهي ــم والمب ــن القي ــة م ــان ومجموع ــوق اإلنس حق
هــذه  أركان  اآلتيــة  والمبــادئ  القيــم  تشــكل  والسياســية.  والمدنيــة  واالقتصاديــة،  والثقافيــة، 

اإلســتراتيجية:
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االستقالية
ســوف تضمــن كافــة الخدمــات احتــرام وتعزيــز االســتقاللية واالكتفــاء الذاتــي لــدى األشــخاص الذيــن 
ــالل  ــن خ ــم، م ــة له ــي الرعاي ــان ومقّدم ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام الم ــات اس ــن اضطراب ــون م يعان
االنفتــاح والصراحــة فــي توفيــر المعلومــات، واالحتــرام فــي التفاعــل بيــن األفــراد، والتمكيــن والشــراكة 

فــي التخطيــط للخدمــات وإيصالهــا.  

الكرامة
ســوف يتمكــن كافــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان 
وأســرهم فضــاًل عــن كافــة موفــري الخدمــات مــن الحصــول بشــكل متســاٍو علــى الفــرص والخدمــات 
وممارســات الرعايــة المتوافقــة مــع مختلــف احتياجاتهــم بحســب وضعهــم الصحــي. ولكــن ســوف 
يؤخــذ بعيــن اإلعتبــار أيضــً النــوع االجتماعــي، الســن، الديــن، الميــل الجنســي، الوضــع االقتصــادي 
واالجتماعــي، الوضــع القانونــي، الموقــع الجغرافــي، اللغــة، الثقافــة وغيرهــا مــن الســمات الشــخصية.

المشاركة
تشــكل المشــاركة الطابــع الخــاص لنظــام اســتجابة إلســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان عالــي 
الجــودة وآليــة أساســية لضمــان المســاءلة. إّن كل الجهــات المعنيــة، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان وأســرهم، ســوف يشــاركون كمواطنيــن 
كاملــي الحقــوق فــي إعــداد، وتشــريع، وتطويــر، وإيصــال وتقييــم الخدمــات  فــي مجــال االســتجابة 
ــة  ــالل مقارب ــن خ ــاع، م ــدأ اإلجم ــى مب ــاركة عل ــتند المش ــان . ستس ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام الم إلس

مختلــف وجهــات النظــر لبلــوغ إجمــاع علــى مــا هــو لخيــر المجتمــع بكاملــه.

التمكين
سيتّم تمكين كل أصحاب الشأن، من خالل ضمان حقهم ب:

• الحصول على الخدمات العالية الجودة، السهلة الوصول، المقبولة والمتيّسرة،
• اإلستقاللية وتقرير المصير،

• أن ُيعتــَرف بهــم أمــام القانــون دون أي تمييــز ومــن خــالل إلغــاء الوصمــة وضمــان خدمــات أكثــر شــمولية 
مّتســمة باالحتــرام ُتشــرك المســتخدم والُمعيــل/ مقــدم الرعايــة.

بشــكٍل خــاص، ســيمارس كافــة المســتفيدين مــن الخدمــات فــي هــذا مجــال قــدرًا مناســبً مــن التحكــم 
المــوارد والمعلومــات  القــرارات، والحصــول علــى  اتخــاذ  بالقــدرة علــى  التمتــع  بأحــداث حياتهــم، عبــر 

المناســبة وإمكانيــة إنتقــاء مــا يناســبهم مــن مجموعــة الخيــارات المتاحــة.

المساءلة والنزاهة
ســوف ُيحاَفــظ، فــي كل األوقــات وعلــى جميــع المســتويات، علــى درجــة عاليــة مــن المســاءلة فــي 
تطويــر وإدارة النظــام الوطنــي لالســتجابة إلســتخدامالمواد المســّببة لإلدمــان، تطــال بمــا فــي ذلــك 
كافــة الجهــات الحكوميــة والمؤسســاتية المعنيــة، وذلــك مــن خــالل الحفــاظ علــى الشــفافية 

ــون. ــيادة القان ــرام س واحت

الجودة
ــة  ــودة. إن الرقاب ــول الج ــه ح ــان، بكامل ــّببة لإلدم ــتخدامالمواد المس ــتجابة إلس ــام االس ــيتمحور نظ س
والتقييــم ستشــكالن نهجــً نظاميــً فــي هــذا اإلطــار. ســيتّم تأميــن خدمــات عاليــة الجــودة تتوافــق مع 
معاييــر وطنيــة واضحــة والمعاييرالدوليــة لــكل الجهــات المعنيــة وعلــى كافــة المســتويات، مــن خــالل:

• الممارسات المبنّية على األدلة العلمية، 
• اعتماد نهج تنظيمي سريع االستجابة،

• وتطوير كفاءات مقدمي الخدمات، 
• الحفاظ على إمكانية الحصول وشمولية الخدمات واستمرارية الرعاية.
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د - أهــداف ومجــاالت عمــل “اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة   
”2021-2016 لبنــان  فــي  واإلدمــان  المخــدرات 

ــان  ــدرات واإلدم ــة المخ ــوزارات لمكافح ــن ال ــتركة بي ــتراتيجية المش ــل » اإلس ــاالت عم ــداف ومج إن أه
ــة  ــال الوقاي ــي مج ــة ف ــة المبذول ــود الوطني ــيوّجه الجه ــل س ــار عم ــكل إط ــان 2016-2021« تش ــي لبن ف
ــج  ــادة الدم ــل وإع ــادة التأهي ــالج وإع ــان ، والع ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب م
االجتماعــي والحــد مــن المخاطــر لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن تلــك االضطرابــات، فضــاًل عــن 
تخفيــض العــرض. تتماشــى هــذه األهــداف ومجــاالت العمــل مــع االتفاقّيــات الدوليــة حــول المخــدرات 
وإطــار العمــل اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة الداعــي لتعزيــز اســتجابة قطــاع الصحــة العامــة 

ــان. ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم الس
ــداف  ــق األه ــوارد لتحقي ــا الم ــص بموجبه ــية ُتخّص ــات أداء أساس ــع نطاق ــل م ــاالت العم ــق مج تتطاب
االســتجابة  لتعزيــز  تحديدهــا  تــم  التــي  الحاســمة  المســائل  األهــداف  هــذه  تتنــاول  المحــّددة. 
الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  فــي لبنــان. تّمــت صياغــة أهــداف إســتراتيجية  لــكّل مــن مجــاالت 
العمــل، وهــي بمثابــة تدابيــر أساســية لتحقيــق األهــداف المحــّددة وإنجاحهــا. سيســتند تطبيــق هــذه 
اإلســتراتيجية   إلــى تشــارك المســؤوليات بيــن الــوزارات والجهــات المعنيــة مــن خــالل أداء أدوار منّســقة 

ــة.  ومتكامل

ــي  ــان ف ــدرات واالدم ــة المخ ــوزارت لمكافح ــن ال ــتركة بي ــتراتيجية   المش ــل اإلس ــاالت عم ــداف ومج ــدول 2: أه الج
لبنــان  2021-2016

المجال

المجال األول

المجال الثاني

المجال الثالث

المجال  الرابع

المجال  الخامس

المجال  السادس

القيادة واإلدارة

استجابة  قطاعي 
الصحة والرعاية 

االجتماعية

تخفيض العرض

الرقابة والترصد

التعاون الدولي

المجموعات 
المعّرضة

ترسيخ قيادة وإدارة فّعالتين في عملية االستجابة 
الستخدام  المواد المسّببة لإلدمان 

زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات وقاية، وحد من 
المخاطر، وعالج، وإعادة تأهيل، و إعادة الدمج االجتماعي 

عالية الجودة، مبنية على األدلة العلمية، تراعي الفرق في 
العمر وبين الجنسين، مع ضمان استمرارية الرعاية من 

خالل إدارة مالئمة للحاالت والتنسيق بين الوكاالت.

تخفيض توافر المواد غير المشروعة عبر تعزيز قدرات 
الهيئات الحكومية الفاعلة

جمع المعلومات المبنّية على األدلة العلمية بشكل 
منتظم بهدف استثمارها في التخطيط وتطوير 

الخدمات

تحسين مشاركة كافة القطاعات المعنية في التباحث 
والتداول الوطني، االقليمي والدولي بشأن السياسات 

المعنّية باالستجابة الستخدام  المواد المسّببة لإلدمان

تحسين وصول كافة المجموعات المعّرضة في لبنان 
بشكل متكافئ للخدمات المبنّية على األدلة العلمية 

في مجال االستجابة الستخدام  المواد المسّببة لإلدمان 

الهدف
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إن تحقيــق األهــداف المذكــورة أعــاله فــي كل مجــال عمــل يســاعد فــي الوصــول إلــى النتائــج واآلثــار 
الطويلــة األمــد المحــددة فــي البيــان 3.

ــي  ــدرات ف ــة المخ ــوزارات لمكافح ــن ال ــتركة بي ــتراتيجية  المش ــد لإلس ــة األم ــار الطويل ــج واالث ــان 3. النتائ البي
2021-2016 لبنــان 

 1.  زيادة توافر خدمات 
عالية الجودة تراعي الفرق 
في العمر وبين الجنسين، 

للوقاية والعالج، وإعادة 
التأهيل، و إعادة الدمج 
االجتماعي و الحد من 

المخاطر
 

2. زيادة إمكانية الوصول 
إلى خدمات عالية الجودة 

تراعي الفرق في العمر وبين 
الجنسين، للوقاية والعالج، 

وإعادة التأهيل، و إعادة 
الدمج االجتماعي و الحد من 

المخاطر 

3. تعزيز حماية حقوق 
األشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات استخدام المواد 

المسببة لالدمان

 4. زيادة كفاءة وفعالية 
أنشطة تخفيض العرض 

I. القيادة واالدارة

II. استجاية قطاعي 
الصحة والرعاية 

االجتماعية

III. تخفيض العرض

 IV. الرصد والمراقبة

 V. التعاون الدولي

 VI. المجموعات 
المعّرضة

األثرالنتائج مجاالت العمل

انخفاض معدل انتشار 
اضطرابات استخدام 

المواد المسببة لالدمان 

تأخير عمر بدء 
استخدام المواد 
المسبة لادمان 

انخفاض معدل انتشار 
األمراض االنتقالية 
بين األشخاص الذين 
يستخدمون المواد 

بالحقن

انخفاض عدد حاالت 
الجرعة الزائدة

انخفاض الوصمة تجاه 
األشخاص الذين يعانون 

من اضطرابات استخدام 
المواد المسببة لالدمان



الهدف
ترسيخ قيادة وإدارة فّعالتين 

في عملية االستجابة 
الستخدام  المواد المسّببة 

لإلدمان

المجال األول

 القيادة واإلدارة
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1.1 اإلدارة

سوف تترّكز التدخات على:

االســتجابة  سياســات  وتنفيــذ  وتطويــر  لوضــع  المعنيــة  القطاعــات  كافــة  بيــن  التنســيق  ضمــان 
. لإلدمــان  المســّببة  المــواد  الســتخدام  

يتطلــب ذلــك إنشــاء لجنــة توجيــه فنيــة مشــتركة بيــن الــوزارات تســّهل تنفيــذ األهــداف اإلســتراتيجية   
ــة. ســتعمل هــذه اللجنــة المشــتركة بشــكل مباشــر مــع كافــة الجهــات  مــن جانــب الــوزارات المعنّي
ــة  ــر حكومي ــات الغي ــة، والمنظم ــات العلمي ــة، والمؤّسس ــات المهني ــك الجمعي ــي ذل ــا ف ــة بم المعنّي
المحليــة والعالميــة ، ووكاالت األمــم المتحــدة، ووســائل اإلعــالم، وجمعيات المســتخدمين، والشــركاء 
ضمــن القطــاع الخــاص بهــدف تطبيــق هــذه اإلســتراتيجية  . اضافــة إلــى ذلــك، ســتناصر هــذه اللجنــة 
لتفعيــل المجلــس الوطنــي لشــؤون المخــدرات لترســيخ االدارة الوطنيــة لإلســتجابة الســتخدام  المــواد 

المســّببة لإلدمــان . 

األهداف اإلستراتيجية: 
1.1.1 إنشــاء لجنــة توجيــه فنيــة مشــتركة بيــن الــوزارات تســّهل تطبيــق اإلســتراتيجية   المشــتركة 

بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واالدمــان ومتابعتهــا.
1.1.2 المناصرة من أجل اعادة تفعيل المجلس الوطني لشؤون المخدرات

1.1.3 إنشــاء فريــق عمــل وطنــي يجمــع كافــة الفرقــاء العامليــن فــي مجــال االســتجابة الســتخدام  
للمــواد المســببة لإلدمــان  بهــدف تعزيــز التنســيق الفعــال والتعــاون. 

1.2 التمويل

سوف تترّكز التدخات على:

تأمين الموارد المالية الكافية والمستدامة لإلستجابة الستخدام  المواد المسّببة لإلدمان .

لإلســتجابة  المخّصصــة  الحاليــة  الميزانيــة  مراجعــة  الــوزارات  بيــن  المشــتركة  اللجنــة  ســتتولى 
الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  بشــكل دقيــق، وتعيــد تخصيــص المــوارد وتســعى إليجــاد 
المــوارد الماليــة لتأميــن الميزانيــة الالزمــة لتنفيــذ التدخــالت المذكــورة فــي هــذه اإلســتراتيجية  . كمــا 
ــتخدام   ــات اس ــن باضطراب ــخاص المصابي ــة لألش ــات المقّدم ــدف إدراج الخدم ــرة به ــتقوم بالمناص س

ــن. ــزم التأمي ــي ح ــان  ف ــّببة لإلدم ــواد المس الم

األهداف اإلستراتيجية: 
1.2.1 مراجعــة مخّصصــات الموازنــة لمختلــف الــوزارات المتعلقــة باإلســتجابة الســتخدام  المــواد 

المســّببة لإلدمــان  بهــدف التوّســع فــي التدخــالت المبنّيــة علــى األدلــة العلميــة.
1.2.2 إدراج اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  التــي تــّم تحديدهــا ضمــن الحــزم 
ــن  ــا م ــوزارات وبغيره ــة بال ــال الخاص ــة األطف ــزم حماي ــية وح ــة األساس ــة واالجتماعي الصحي

الهيئــات الضامنــة.

القيادة واإلدارة
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1.3  التشريع وحقوق اإلنسان

سوف تترّكز التدخات على:

تطويــر، مراجعــة، ســّن وتعزيــز تطبيــق القوانيــن المتعلقــة باســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  
المتوفــرة أو الغيــر متوفــرة بمــا يتماشــى مــع حقــوق اإلنســان والمواثيــق الدوليــة.

ســتعمل وزارة الصحــة العامــة علــى تســهيل هــذه العمليــة بالتنســيق مــع الــوزارات األخــرى وبإشــراك 
الجهــات الفاعلــة األخــرى بهــدف تحســين أوضــاع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  وضمــان وصولهــم إلــى الرعايــة الصحيــة، وحمايتهــم فــي وجــه انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان، باإلضافــة إلــى تعزيــز اســتقالليتهم وحريتهــم. ســتتطرق مراجعــة التشــريعات 
ــة،  ــودة الرعاي ــان ج ــان ، ضم ــببة لإلدم ــواد المس ــرض الم ــض ع ــة لخف ــات التنظيمي ــى المقوم ــً إل أيض
تطويــر الخدمــات ومراعــاة العمــر والنــوع االجتماعــي. وفــي إطــار إســتراتيجية  المناصــرة التــي ســيتّم 
تطويرهــا بنــاًء علــى الهــدف 1.4.4 »إلســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمان 
، لبنــان 2015-2020« )»تطويــر إســتراتيجية  مناصــرة تراعــي األطفــال والنــوع اإلجتماعــي وتتنــاول الوصمــة 
ــيتّم  ــان »(، س ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــية واس ــة النفس ــات الصح ــال اضطراب ــي مج ــز ف والتميي

إدراج تدخــالت مــن شــأنها:
   - محاربة الوصمة، 

   - حماية حقوق األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام  المواد المسّببة لإلدمان 
   - تمكين هؤالء األشخاص مع أسرهم في سبيل اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن صحتهم،

   - ممارسة الضغوطات من أجل تحسين الوصول إلى الرعاية ولتحقيق تغطية مالية أفضل.

األهداف اإلستراتيجية: 
1.3.1 مراجعــة القوانيــن المتعّلقــة باســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  بمــا يتماشــى مــع 
المواثيــق والمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة بنــاًء علــى الهــدف 1.3.1 “إلســتراتيجية  الصحــة 
ــة  ــك األنظم ــي ذل ــا ف ــان 2015-2020” بم ــان – لبن ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــية واس النفس

المتعلقــة بتوافــر المــواد واســتخدامها 1. 
مراجعــة القوانيــن بحيــث يتــّم الغــاء تجريــم اســتخدام المــواد غيــر المشــروعة بما يتماشــى    1.3.2

مــع المعاهــدات الدوليــة ومبــادئ الصحــة العامــة.
1.3.3  تعزيــز تطبيــق ومراقبــة القوانيــن المتعّلقــة باســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان 2 مــن 
خــالل وضــع وتنفيــد خطــة  عمــل تشــترك فيهــا كافــة الــوزارات والجهــات المعنيــة وتهــدف 

ــات. ــى  الخدم ــول إل ــين الوص ــواد وتحس ــذه الم ــرض ه ــم ع لتنظي
1.3.4  تطويــر “إســتراتيجية  مناصــرة تراعــي األطفــال والنــوع اإلجتماعــي وتتنــاول الوصمــة والتمييــز 
ــى  ــاًء عل ــان “ بن ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــية واس ــة النفس ــات الصح ــال اضطراب ــي مج ف
ــان  ــان – لبن ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــية واس ــة النفس ــتراتيجية  الصح ــدف 1.4.4 الس اله

.2020-2015

1.  مثل السّن األدنى لتناول الكحول، قوانين القيادة في حالة ُسكر وتنظيم نقاط البيع، إلخ.
2.   بمــا فيهــا قانــون المخــدرات لعــام 1998، الّســيما المــواد المتعلقــة بإحالــة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات إلــى إعــادة التأهيــل؛ 
ــول؛  ــج الكح ــع وتروي ــم بي ــراف )COP7(، تنظي ــر االط ــابعة لمؤتم ــدورة الس ــات ال ــع توصي ــيا م ــون 174( تماش ــن )قان ــن التدخي ــّد م ــون الح قان

ــخ. ــة، إل ــب وصف ــرف بموج ــي ُتص ــة الت ــة األدوي ــف، ومراقب ــد التوقي ــات بع ــل االفيوني ــالج ببدائ ــة الع ــم متابع تنظي



الهدف
زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات وقاية، وحد 

من المخاطر، وعالج، وإعادة تأهيل، و إعادة الدمج 
االجتماعي عالية الجودة، مبنية على األدلة العلمية، 

تراعي الفرق في العمر وبين الجنسين، مع ضمان 
استمرارية الرعاية من خالل إدارة مالئمة للحاالت 

والتنسيق بين الوكاالت.

المجال الثاني

استجابة  قطاعي الصحة 
والرعاية االجتماعية
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2.1 تطوير وتنظيم الخدمات

أ. الوقاية
مــن ناحيــة، تتوفــر البرامــج الوقائيــة الفّعالــة المبنّيــة علــى األدلــة العلميــة التــي يمكــن تكييفهــا وفقــً 
لإلطــار اللبنانــي. ســتجّرب  بعــض البرامــج وتــدرس مــن أجــل تقييــم فعالّيتهــا وجدواهــا بالنســبة إلــى 
ــاه  ــة تج ــرى، إن الوصم ــة أخ ــن ناحي ــع. وم ــاق أوس ــى نط ــرها عل ــل نش ــك قب ــى وذل ــوة أول ــان كخط لبن
ــة  ــورة المضّلل ــان  والص ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــخاص الذي األش
التــي تعكســها وســائل اإلعــالم ألولئــك األشــخاص تعيقــا الوصــول إلــى الخدمــات وقــد تؤديــان إلــى 
ــة  ــائل التوعي ــال رس ــراءات إيص ــتتضمن اإلج ــال، س ــذا المج ــي ه ــان. ف ــوق اإلنس ــاك حق ــز وانته التميي
ــادة  ــدف زي ــك به ــي وذل ــوع االجتماع ــر الن ــي العم ــي تراع ــة والت ــة العلمي ــى األدل ــة عل ــة المبنّي والوقاي
ــتخدام   ــات اس ــأن اضطراب ــف بش ــالم والتثقي ــالل اإلع ــن خ ــع م ــرد والمجتم ــدى الف ــي ل ــتوى الوع مس

ــال. ــا الفّع ــان  وعالجه ــّببة لإلدم ــواد المس الم

سوف تترّكز التدخات على:

تحديــد تكييــف وتنفيــذ اســتراتيجيات وتدخــالت مبنّيــة علــى األدّلــة العلميــة بهــدف الوقايــة مــن 
االســتخدام  المضــر للمــواد المســببة لإلدمــان.

األهداف اإلستراتيجية: 
2.1.1 إدراج مجــال عمــل حــول الوقايــة مــن االســتخدام  المضــر للمــواد المســببة لإلدمــان ضمــن خطــة 
ــة الصحــة  ــز ووقاي ــة العلميــة لتعزي ــوزارات والقائمــة علــى االدل العمــل الوطنيــة المشــتركة بيــن ال
النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي التــي ســيتم تطويرهــا بحســب الهــدف 3.1.1 إلســتراتيجية  
بيــن  آليــة  )إنشــاء  لبنــان 2020-2015«   – المســّببة لإلدمــان  المــواد  النفســية واســتخدام   الصحــة 
ــة  ــة العلمي ــى االدل ــة عل ــة قائم ــل وطني ــة عم ــذ خط ــر وتنفي ــى تطوي ــل عل ــوزارات تعم ــف ال مختل

ــي(. ــي االجتماع ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــة الصح ــز ووقاي لتعزي
2.1.2 تطويــر إســتراتيجية  قائمــة علــى االدلــة العلميــة للبرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن االدمــان فــي وزارة 
ــب  ــتطور بحس ــي س ــوزارات الت ــن ال ــتركة بي ــل المش ــة العم ــن خط ــن ضم ــة م ــؤون االجتماعي الش

ــتراتيجي 2.1.1 ــدف االس اله
2.1.3 تعميــم بصــورة دوريــة قائمــة محّدثــة بالتدخــالت الوقائيــة الُمجتمعيــة المبنّيــة علــى األدّلــة 

العلميــة بيــن كافــة الجهــات المعنيــة.
2.1.4  وضع وتعميم معايير الجودة التي تضمن استدامة فعالّية برامج الوقاية

2.1.5 نشــر مبــادئ توجيهيــة بشــأن إيصــال الرســائل والتقاريــر التــي تعكــس اســتخدام  الكحــول والتبــغ 
وغيرهــا مــن المــواد فــي وســائل اإلعــالم والمنتجــات الســمعية البصريــة.

2.1.6  توقيع بروتوكول لدراما خالية من التدخين
2.1.7 إجــراء البحــوث التنفيذيــة وبحــوث تقييــم النتائــج لدراســة فعالّيــة برامــج تعليــم المهــارات 

الحياتيــة فــي المــدارس وبرامــج الدعــم النفســي االجتماعــي.
2.1.8  تجريب برامج التثقيف بواسطة األقران في المدارس لدراسة فعالّيتها.
2.1.9  وضع برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني على األدلة العلمية 

2.1.10 تســهيل إنشــاء شــبكات وقايــة مجتمعيــة تعمــل علــى تطبيــق تدخــالت وقائيــة مبنيــة علــى 
االدلــة العلميــة وتتالئــم مــع حاجــات المجتمــع المحلــي

استجابة  قطاعي الصحة والرعاية االجتماعية
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ب. الحد من المخاطر، العاج، اعادة التأهيل واعادة الدمج االجتماعي

سوف تترّكز التدخات على:

ــن  ــد م ــاف، وح ــار اكتش ــي إط ــرة ف ــة المتوف ــة العلمي ــى األدّل ــة عل ــات المبنّي ــج والخدم ــع الُنه تنوي
ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــع لألش ــي المجتم ــج ف ــادة الدم ــل، وإع ــادة تأهي ــالج، وإع ــر، وع المخاط

ــان ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس اضطراب

ــً  إن خدمــات الحــد مــن المخاطــر، العــالج، اعــادة التأهيــل واعــادة الدمــج االجتماعــي متوفــرة حالي
فــي لبنــان إال أنهــا تغطــي رقعــة جغرافيــة محــّددة جــدًا ولهــا طاقــة اســتيعابية محــدودة. 
ســيتّم تطويــر وتوســيع نطــاق هــذه الخدمــات اضافــة إلــى تنظيمهــا وفقــً لهــرم مزيــج خدمــات 
ــي  ــدة المعن ــم المتح ــب األم ــان  لمكت ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــة اضطراب ــالج ورعاي ع
بــإدراج هــذه  )بيــان رقــم 4( والــذي يوصــي  العالميــة  بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة الصحــة 

الخدمــات ضمــن قطاعــي الصحــة العامــة والرعايــة االجتماعيــة 57. 

بيــان رقــم 4:  هــرم مزيــج خدمــات عــاج ورعايــة اضطرابــات اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان لمكتــب األمــم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة الصحــة العالميــة
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ســيتمّكن هــذا النمــوذج  العالــي المــردود مــن تحســين إمكانيــة وصــول مســتخدمي المــواد المســببة 
لإلدمــان  إلــى الرعايــة الصحيــة وتحّمــل تكاليفهــا، فضــاًل عــن تعزيــز توافرهــا، مقبوليتهــا وجودتهــا، 
مــن خــالل تأميــن الخدمــات داخــل المجتمــع بأقــل قيــود ممكنــة. ستشــمل هــذه الخدمــات اكتشــاف 
، إدارة حالتهــم  األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان 
ــبكة وزارة  ــة لش ــة التابع ــات االنمائي ــز الخدم ــة ومراك ــة األّولي ــة الصحي ــز الرعاي ــي مراك ــم ف وإحالته
ــّيما وزارة  ــة، الس ــة الصحي ــي الرعاي ــة مقّدم ــن كاف ــيق بي ــر التنس ــذا األم ــتلزم ه ــة. يس ــة العام الصح
الصحــة العامــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة، وزارة الداخليــة والبلديــات، المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المحليــة والدوليــة  ووكاالت األمــم المتحــدة التــي تؤّمــن و/أو تدعــم تأميــن خدمــات الرعايــة الصحيــة 
األّوليــة. كمــا يســتوجب تنســيقً فّعــااًل بيــن الرعايــة الصحيــة األّوليــة ومســتويي الرعايــة الثانــوي 

ــة. ــتمرارية الرعاي ــان اس ــل ضم ــن أج ــي م والثالث

األهداف اإلستراتيجية: 
2.1.11  إدراج التدخــات الموجــزة لاســتخدام  المضــر للمــواد المســّببة لإلدمــان ، فضــاًل عــن 
ــواد  ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــة لألش ــاالت واإلحال ــاف، إدارة الح االكتش
المســّببة لإلدمــان ، ضمــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األّوليــة ومراكــز الخدمــات االنمائيــة التابعــة 

لشبكة وزارة الصحة العامة. 
2.1.12  ادراج برامج االقالع عن التدخين ضمن الرعاية الصحية االولية في لبنان

ــل  ــى األق ــدة عل ــموم واح ــة س ــدة إزال ــاح وح ــر افتت ــموم عب ــة الس ــات ازال ــر خدم ــادة توفي 2.1.13  زي
فــي مستشــفى حكومــي قــادرة علــى تقديــم الرعايــة المناســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون 
ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــم االش ــا فيه ــان  بم ــببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب م

اضطرابــات نفســية أو غيرهــا مــن االمــراض المتزامنــة.
2.1.14  زيــادة توفيــر العــاج ببدائــل االفيونيــات عبــر تقديــم هــذا العــالج فــي منطقــة واحــدة فــي كل 

مــن محافظــات الشــمال والجنــوب والبقــاع.
2.1.15  تجربة العالج بالميثادون في مركز واحد على األقل.

زيــادة توفيــر خدمــات اعــادة التأهيــل فــي المناطــق النائيــة عبــر افتتــاح مركــز واحــد علــى األقــل   2,1.16
باحــدى هــذه المناطــق بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة.

2.1.17 تقييــم توافــر وســهولة الوصــول إلــى خدمــات برامــج توفيــر الحقــن واالدوات اآلمنــة وتطويــر 
خطــة عمــل لإلســتجابة إلــى توصيــات هــذا التقييــم 

2.1.18  تسهيل إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة.
2.1.19  تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات

ج. نظام االحالة

سوف تترّكز التدخات على:

 تعزيز الروابط بين مختلف مستويات الرعاية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالئمة.

لــم يتــم حّتــى االن مســح الخدمــات المتوفــرة فــي لبنــان كمــا وأّن نظــام وطنــي لربــط كافــة 
خدمــات المــواد المســببة لالدمــان غائــب. وبالتالــي، ســترتكز التدخــالت فــي هــذا المجــال علــى اجــراء 
ــز الروابــط بيــن هــذه الخدمــات لضمــان احــاالت  مســح بشــكل دوري للخدمــات المتوفــرة وعلــى تعزي
فّعالــة فــي الوقــت المناســب. تشــمل التدخــالت إنشــاء مركــز “اســتقبال وتوجيــه” واحــد علــى األقــل 
الســتقبال واحالــة االشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد المســببة لالدمــان وعائالتهــم إلــى الخدمــات 
ــى  ــان عل ــة اإلدم ــة مكافح ــدرة لجن ــز ق ــا تعزي ــالت أيض ــمل التدخ ــا وتش ــم. كم ــم حاجاته ــي تالئ الت

ــم. ــالج المالئ ــى الع ــا إل ــن اليه ــخاص المحّولي ــة االش ــي احال ــا ف ــب دوره ــى لع ــدرات عل المخ
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األهداف اإلستراتيجية: 
ــادة  ــالج وإع ــة، الع ــد الوقاي ــى صعي ــرة عل ــوارد المتوف ــات والم ــح الخدم ــنويً بمس ــام س القي   2.1.20
التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي والحــد مــن المخاطــر لألشــخاص المصابيــن باضطرابــات 
اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان ، بمــا فــي ذلــك مســح التدخــات النفســية االجتماعيــة.
2.1.21 إنشــاء مركــز »اســتقبال وتوجيــه« واحــد علــى األقــل تابــع لــوزارة الشــؤون االجتماعية لألشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المــواد المســببة لإلدمــان  وذويهــم الســتقبال األشــخاص وتوجيههــم إلــى 

ــبة  الخدمات المناس
ــات التــي  ــر الدعــم التقنــي للجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات لمعالجــة التحدي 2.1.22  توفي
تواجههــا فــي عمليــة احالــة الموقوفيــن بتهــم متعلقــة باســتخدام  المــواد المســببة لإلدمــان  

إلــى العــالج
ــي  ــة الت ــات الفاعل ــك الجه ــي ذل ــا ف ــان ، بم ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــط خدم 2.1.23 رب
تقــّدم الخدمــات لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض متزامنــة، بنظــام اإلحالــة الشــامل 
الــذي ســيتّم إنشــاؤه بنــاًء علــى الهــدف 2.1.5 »إلســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد 
المســّببة لإلدمــان – لبنــان 2015-2020« )»إنشــاء نظــام إحالــة يكــون صلــة الوصــل بيــن كافــة 
مســتويات الرعايــة، الســّيما كافــة المنظمــات التــي تتعامــل مــع المجموعــات المعّرضــة التــي 

ــتراتيجية«(. ــذه اإلس ــي ه ــا ف ــّم تحديده ت

2.2 الموارد البشرية

سوف تترّكز التدخات على:

 بنــاء قــدرات المــوارد البشــرية  لتعزيــز االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان علــى كافــة 
المســتويات.

يتطلــب التعــاون بيــن القطاعــات فــي مجــال االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان 
مشــاركَة المهنييــن مــن داخــل وخــارج القطــاع الصحــي والتنســيق فــي مــا بينهــم. ســيتّم تطويــر 

ــم. ــً الحتياجاته ــه وفق ــي وخارج ــاع الصح ــن القط ــن م ــدرات المهنيي ــاء ق ــالت لبن ــذ تدخ وتنفي

األهداف اإلستراتيجية: 
2.2.1 تنفيــذ خطــة بنــاء قــدرات ُمصّممــة للعامليــن فــي القطاعيــن الصحــي واالجتماعــي الذيــن 
ــن  ــد م ــي والح ــج االجتماع ــادة الدم ــل وإع ــادة التأهي ــالج وإع ــة والع ــات الوقاي ــون عملي يتول
المخاطــر فــي مجــال اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  بالتوافــق مــع النهــج المتعــدد 
التخّصصــات وبمــا يتماشــى مــع النمــوذج الحيــوي النفســي االجتماعــي ونمــوذج التعافــي، 

ــة. ــات الفاعل ــع الجه ــاون م ــة وبالتع ــتويات الرعاي ــف مس ــى مختل عل
2.2.2 إدراج فــي خطــة بنــاء القــدرات الُمصّممــة للعامليــن مــن خــارج القطــاع الصحــي )كاالعالمييــن، 
ــي  ــخ)  - الت ــع، إل ــادة المجتم ــن، وق ــن، والمعلمي ــادة الدينيي ــة، والق ــن القانوني ــرطة، والمه والش
ــواد  ــتخدام  الم ــية واس ــة النفس ــتراتيجية  الصح ــدف 2.2.3 »إلس ــى اله ــاًء عل ــا بن ــيتّم إعداده س
المســّببة لإلدمــان – لبنــان 2015-2020« – تدخــالت تهــدف إلــى الحــد مــن الوصمــة، تحســين 
المواقــف تجــاه األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  
ــة.  ــات المتاح ــان  والخدم ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــأن اضطراب ــة بش ــادة المعرف وزي
لبنــان  فــي  المتوفــرة  اإلدمــان  بعلــم  المتعلقــة  الشــهادات/الديبلومات/الدورات  مراجعــة   2.2.3

لضمــان تماشــيها مــع المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة واإلســتراتيجية   الوطنيــة. 
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2.3 تحسين الجودة

سوف تترّكز التدخات على:

ــة  ــى األدّل ــة عل ــّلات مبنّي ــع تدخ ــق م ــا يتواف ــة بم ــات المقّدم ــودة الخدم ــتمر لج ــين المس  التحس
العلميــة، عاليــة المردوديــة ومناســبة ثقافيــً.

هــذه  فــي  الموَضحــة  الرؤيــة  تحقيــق  فــي  ستســاهم  الجــودة  العاليــة  الخدمــات  وحدهــا 
اإلســتراتيجية  ، ممــا يســتلزم توفيــر التدخــالت المبنّيــة علــى األدّلــة العلميــة لألشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  على كافة مســتويات الخدمــات. ذلك 
يقتضــي اســتثمار المــوارد المتيّســرة بطريقــة عاليــة المردوديــة وأيضــا، أن يتمّكــن المســتفيدون مــن 
مســاءلة مقّدمــي الخدمــات. ســيتّم وضــع معاييــر اعتمــاد الخدمــات فــي مجــال اســتخدام  المــواد 
المســّببة لإلدمــان  وســيتّم أيضــً تبّنــي مبــادئ توجيهيــة وطنيــة تتعلــق بالعــالج، إعــادة التأهيــل 
المســّببة  المــواد  اســتخدام   باضطرابــات  المصابيــن  لألشــخاص  االجتماعــي  الدمــج  وإعــادة 
لإلدمــان ، اســتنادًا إلــى األدّلــة العلميــة وبالتعــاون مــع االختصاصييــن المعنييــن. إن مراقبــة وتقييــم 
خدمــات العــالج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي ســيتّم إدراجهمــا ضمــن معاييــر 
االعتمــاد بمثابتهمــا إجــراءات روتينيــة وذلــك بهــدف التمّكــن مــن تحســين جــودة هــذه الخدمــات 

ــر. وتكييفهــا مــع األوضــاع الدائمــة التغي

األهداف اإلستراتيجية: 
الدمــج  وإعــادة  التأهيــل  وإعــادة  العــالج  لخدمــات  وطنيــة  توجيهيــة  مبــادئ  تطويــر    2.3.1
. لإلدمــان  المســّببة  المــواد  اســتخدام   اضطرابــات  مــن  يعانــون  الذيــن  لالشــخاص  االجتماعــي 
ــتخدام   ــال اس ــي مج ــل ف ــادة التأهي ــالج واع ــر الع ــي توف ــج الت ــاد للبرام ــر اعتم ــع معايي 2.3.2  وض
للمجموعــات  الخاصــة  االحتياجــات  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  لإلدمــان   المســّببة  المــواد 

المعّرضــة.
2.3.3 إصــدار ميثــاق األخــاق وقواعــد الســلوك المهنــي لمقّدمــي الخدمــات فــي مجال اســتخدام  
ــاًء علــى الهــدف 2.4.2 »إلســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام   المــواد المســّببة لإلدمــان  بن

المــواد المســّببة لإلدمــان – لبنــان 2020-2015«.
ــيط  ــدف تبس ــة به ــة للرقاب ــواد الخاضع ــة للم ــداول االربع ــل الج ــي لتعدي ــراء الحال ــة اإلج 2.3.4 مراجع

ــراءات. االج
2.3.5 تقييــم النظــام الحالــي المعنــي بمراقبــة صــرف األدويــة المحظــورة بهــدف تحديــد مجــاالت 

التوطيــد.



الهدف
تخفيض توافر المواد غير 

المشروعة عبر تعزيز قدرات الهيئات 
الحكومية الفاعلة في هذا المجال.

المجال الثالث

تخفيض العرض
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سوف تترّكز التدخات على:

تعزيــز قــدرات الهيئــات الحكوميــة الفاعلــة فــي مجــال تخفيــض العــرض لكــي تتمّكــن مــن توطيــد 
ــطة. ــتراتيجيات واألنش اإلس

علــى الرغــم مــن أن التحــّرك الدولــي يّتجــه نحــو االســتجابة الصحيــة والوقايــة مــن اضطرابــات 
ــر  ــواد غي ــرض الم ــض ع ــام تخفي ــد نظ ــن توطي ــّد م ــه ال ب ــان ، إال أن ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم اس
المشــروعة فــي لبنــان الســتكمال االســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  فــي البلــد. تتوفــر 
إســتراتيجيات مختلفــة فــي وزارات متعــددة وإن إعــادة النظــر فــي هــذه اإلســتراتيجيات مــن شــأنها أن 

ــة. ــة العلمي ــع األدّل ــق م ــا يتواف ــا بم ــا وتأثيره ــز فعاليته ــو تعزي ــة نح ــود المبذول ــه الجه توّج

األهداف اإلستراتيجية: 
3.1.1 توطيــد أنشــطة وإســتراتيجيات تخفيــض عــرض المــواد غيــر المشــروعة داخــل كافــة الــوزارات 

ــة. ــة العلمي ــى األدّل ــة عل ــوزارات مبنّي ــن ال ــتركة بي ــل مش ــة عم ــع خط ــالل  وض ــن خ ــة م المعنّي
ــرض  ــض ع ــد تخفي ــى توطي ــي إل ــل ترم ــة عم ــع خط ــي وض ــدرات ف ــة المخ ــب مكافح ــم مكت 3.1.2 دع

ــروعة. ــر المش ــواد غي الم

تخفيض العرض



الهدف
جمع المعلومات المبنّية على األدّلة 

العلمية بشكل منتظم بهدف استثمارها 
في التخطيط وتطوير الخدمات في 

مجال استخدام  المواد المسّببة لإلدمان .

المجال الرابع

الرقابة والترّصد

49



اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 502021-2016

سوف تترّكز التدخات على:

جمع المعلومات واستثمارها في التخطيط للخدمات وتقديمها.

ــّببة  ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــة سياس ــية لفعالّي ــات رئيس ــة مقّوم ــد والرقاب ــة الترّص ــكل أنظم تش
لإلدمــان  فهــي مصــدر للمعلومــات الضروريــة عــن إنتشــار اســتخدام  المــواد وأنماطــه، والشــرائح 
الســكانية التــي هــي بأمــّس الحاجــة للتدخــالت، كمــا تســاعد فــي عمليــة تحليــل فعالّيــة التدخــالت. 
ســيتّم إنشــاء مرصــد وطنــي يتوّلــى انتــاج البينــات لتوجيــه الخدمــات بشــكل أفضــل، فضــاًل عــن تطويــر 
وتعزيــز خدمــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  الُمصّممــة خّصيصــً للبنان.. وســُتجرى الدراســات 
الوبائيــة الوطنيــة وغيرهــا مــن األنشــطة البحثيــة بهــدف تقييــم نطــاق ومــدى إنتشــار اســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  واالضطرابــات الناتجــة عنه.كمــا وستســاعد البحــوث علــى فهــم العوامــل 
االجتماعيــة المحّفــزة علــى اســتخدام  المــواد واســتثمار النتائــج فــي تطويــر سياســات وبرامــج مبنّيــة 
علــى األدّلــة العلميــة ومتناســبة مــع اإلطــار اللبنانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، إن توفيــر خدمــات اســتخدام  
المــواد المســّببة لإلدمــان  ســيكون خاضعــً للرقابــة كمــا ســيتّم تحديــث نظــام المعلومــات الصحيــة 

بحيــث يتضمــن المؤشــرات الرئيســية الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان . 

األهداف اإلستراتيجية: 
ــخاص  ــل لالش ــادة التأهي ــالج واع ــات الع ــتخدام  خدم ــرات اس ــن مؤش ــّية م ــة أساس 4.1.1 إدراج مجموع
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــان  )م ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي
ــتويات:  ــة المس ــى كاف ــي، عل ــة الوطن ــات الصحي ــام المعلوم ــن نظ ــة( ضم ــات المعّرض المجموع
العــالج الخارجــي )المســتوصفات، مراكــز الرعايــة الصحيــة األّوليــة، مراكــز الخدمــات اإلنمائيــة، 
عيــادات الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  ومراكــز االســتقبال النهــاري( 

ــل(. ــادة التأهي ــز إع ــموم ومراك ــة الس ــدات إزال ــي )وح ــالج الداخل والع
 

4.1.2  نشــر وتعميــم التقاريــر حــول اســتخدام  الخدمــات اســتنادا إلــى مؤشــرات اســتخدام  المــواد 
ــدف 5.1.1(  ــى اله ــاًء عل ــي )بن ــة الوطن ــات الصحي ــام المعلوم ــي نظ ــة ف ــان  الُمدرج ــّببة لإلدم المس

ــنويا. س
ــة  ــة العلمي ــى األدّل ــً عل ــون مبنّي ــة يك ــة العام ــل وزارة الصح ــدرات داخ ــي للمخ ــد وطن ــاء مرص 4.1.3  إنش
ــة  ــاج األدل ــا وإنت ــات وتحليله ــع المعلوم ــوم بجم ــة، يق ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــع المب ــيً م ومتماش

ــة. العلمي
ــتخدام   ــتجابة الس ــى باالس ــي ُتعن ــق الت ــة المراف ــم مراقب ــكل منتظ ــى بش ــد تتول ــة ترّص ــاء آلي 4.1.4  إنش
المــواد المســّببة لإلدمــان  لضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان والطفــل والمــرأة وذلــك بمراعــاة معاييــر 
الجــودة ومبــادئ حقــوق اإلنســان المتوافقــة مــع المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي وقعتهــا/

صّدقــت عليهــا الحكومــة اللبنانيــة.
4.1.5 إنشــاء وحــدة تابعــة لــوزارة الصحــة لفحــص المــواد ذو التأثيــر النفســي بهــدف تحديــد المــواد 

الجديــدة، دراســة تأثيرهــا الصحــي، واعــالم خطــة االســتجابة للمــواد المســببة لإلدمــان . 

الرقابة والترّصد



الهدف
تحسين مشاركة كافة القطاعات المعنية 

في التباحث والتداول الوطني، االقليمي 
والدولي بشأن السياسات الدولية المعنّية 
باالستاستخدام  المواد المسّببة لإلدمان .

المجال الخامس

التعاون الدولي
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اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 522021-2016

سوف تترّكز التدخات على:

ان التبــادل الــدوري للمعلومــات، الممارســات الجيــدة والخبــرات المكتســبة مهــم لضمــان فعاليــة 
تنفيــذ نهــج متــوازن ومتكامــل لإلســتجابة الســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان . لذلــك مــن األساســي 
تطويــر منبــر وطنــي لهكــذا نــوع مــن التبــادل باإلضافــة إلــى المشــاركة الفعالــة لممثليــن عــن مختلــف 
االقليميــة  الوطنيــة،  المؤتمــرات  المعنيــة بمختلــف مســتويات االســتجابة فــي  الفاعلــة  الجهــات 

ــة.  والدولي

األهداف اإلستراتيجية: 
ــض  ــرض وتخفي ــض الع ــي تخفي ــة ف ــات الفاعل ــن الجه ــن ع ــّم ممثلي ــة تض ــود وطني ــكيل وف 5.1.1  تش
الطلــب علــى الســواء - مــن  ممثليــن عــن الــوزارات، المهنييــن مــن قطــاع الصحــة العامــة ومنظمات 
المجتمــع المدنــي- للمشــاركة فــي كافــة الفعاليــات والمنتديــات الدوليــة المتعّلقــة باســتخدام  

المــواد المســّببة لإلدمــان  بمــا فــي ذلــك لجنــة المخــدرات التابعــة لألمــم المتحــدة.
5.1.2  التعــاون مــع كافــة القطاعــات المعنيــة مــن أجــل تنظيــم مؤتمــر حــول اســتخدام  المواد المســّببة 

لإلدمــان  كل ثالثــة أعــوام يتــّم فيهــا تبــادل الخبــرات المكتســبة والممارســات الجديدة.

التعاون الدولي



الهدف
تحسين وصول كافة المجموعات المعّرضة 
في لبنان بشكل متكافئ للخدمات المبنّية 

على األدلة العلمية في مجال االستجابة 
الستخدام  المواد المسّببة لإلدمان.

المجال السادس

المجموعات المعّرضة

53



اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 542021-2016

سوف تترّكز التدخات على:

ــة  ــات متكافئ ــى خدم ــان عل ــي لبن ــش ف ــي تعي ــة 1 الت ــات المعّرض ــة المجموع ــول كاف ــان حص  ضم
وشــاملة فــي مجــال اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان .

ســيتّم تعزيــز التنســيق مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن أجــل تطويــر تدخــالت تالئــم حاجــات 
المعرضــة. المجموعــات  مختلــف 

األهداف اإلستراتيجية: 

المجموعة 1

6.1 األشخاص الذين يستخدمون المواد بالحقن المتعايشون مع األمراض االنتقالية
ــخاص  ــة لألش ــون الرعاي ــن يقّدم ــن الذي ــن الصحيي ــة والعاملي ــراض االنتقالي ــي األم ــّم اختصاصّي 6.1.1 ض
الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن إلــى فئــة األشــخاص الذيــن يتلقــون التدريــب علــى اضطرابــات 
ــة  ــرات الوصم ــى تأثي ــيوعً وعل ــر ش ــان  األكث ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــية واس ــة النفس الصح
ــاًء  ــاالت( بن ــم وإدارة الح ــاف، التقيي ــة )االكتش ــراض االنتقالي ــع األم ــين م ــخاص المتعايش ــى األش عل
ــان  ــان ، لبن ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــية واس ــة النفس ــتراتيجية  الصح ــدف 5.8.1 »إلس ــى اله عل
2015-2020« »تدريــب االختصاصييــن العامليــن مــع األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص 
ــواد  ــتخدام  الم ــات اس ــية واضطراب ــات النفس ــى االضطراب ــيدا عل ــرية المكتسب/الس ــة البش المناع
ــار الوصمــة علــى صّحتهــم النفســية  المســّببة لإلدمــان  األكثــر شــيوعً لــدى هــذه الفئــة وعلــى آث

ــاالت(. ــم وإدارة الح ــاف، التقيي )االكتش

6.2 النساء اللواتي يعانين من اضطرابات استخدام  المواد المسّببة لإلدمان
6.2.1 إجــراء تقييــم لتحديــد حاجــات النســاء )بمــا فــي ذلــك النســاء الحوامــل والمرضعــات واللواتــي 
يمارســن الجنــس مقابــل المــال( اللواتــي يعانيــن مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  

وتعميــم التوصيــات على كافــة  الجهــات الفاعلة.

6.3 األشــخاص مــن أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيً وكافة األقليات الجنســية 
الذيــن يســتخدمون  المخدرات

6.3.1 تدريــب االختصاصييــن  العامليــن فــي مراكــز إعــادة التأهيــل علــى نهــج مصّمــم خصيصــً ألوســاط 
المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيً وكافــة األقليات الجنســية

المجموعات المعّرضة

ــل  ــرة تحلي ــي فق ــم 3 ف ــة القس ــى مراجع ــتراتيجية، يرج ــذه االس ــي ه ــا  ف ــة ومضمونه ــات المعّرض ــف المجموع ــول تعري ــات ح ــن المعلوم ــد م 1 للمزي

ــة 21(. ــع )صفح الوض
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األهداف اإلستراتيجية: 

المجموعة 2

6.4 األطفال الذين يعيشون في ظروف غير مؤاتية
6.4.1 تجربــة تدّخــل مبنــي علــى  األدّلــة العلميــة يســتهدف األطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غيــر 

مؤاتيــة بهــدف وقايتهــم مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  

6.5 الشباب والمراهقون
اإلســتراتيجية    ضمــن  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل  االنترنــت  اســتخدام   عــن  فصــل  إدراج   6.5.1
اإلعالميــة والتواصليــة التــي ســيتّم تطويرهــا بنــاًء علــى الهــدف 1.4.1 »إلســتراتيجية  الصحــة 
النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان ، لبنــان 2015-2020« ، وذلــك بهــدف االســتمرار فــي 
ــث المعلومــات الدقيقــة والموثوقــة للشــباب والمراهقيــن حــول االســتخدام  المضــر للمــواد  ب

المســّببة لإلدمــان 

6.6 الاجئون الفلسطينيون
ــة العلميــة فــي مجــال التوعيــة والوقايــة مــن االســتخدام   6.6.1 وضــع خطــة عمــل مبنّيــة علــى األدّل
المضــر للمــواد المســّببة لإلدمــان  ُتصّمــم لالجئيــن الفلســطينيين بالتعــاون مــع وكالــة األمــم 

ــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين UNRWA، وتســهيل تنفيذهــا المتحــدة إلغاث

6.6.2 تســهيل تنفيــذ خطــط اعــادة الدمــج االجتماعــي المبينيــة علــى األدلــة بالتعــاون مــع وكالــة 
ــركاءالمعنيين. ــطينيين UNRWA، والش ــن الفلس ــغيل الالجئي ــة وتش ــدة إلغاث ــم المتح األم

6.7 النازحون
6.7.1 بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن UNHCR، و فريــق عمــل 
 Mental Health and Psychosocial Support( الصحــة النفســية والدعم النفســي االجتماعــي
Task Force(  وضــع خطــة عمــل تتوخــى تلبيــة الحاجــات المحــددة عبــر تقييــم ســريع للوضــع  
بهــدف تأميــن الوصــول المتكافــىء إلــى الخدمــات للســكان النازحيــن والمجتمــع المضيــف فــي 

لبنــان 

6.8 األشخاص في السجون
ــة  ــان  خاص ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــية واس ــة النفس ــتراتيجية  للصح ــر إس ــيتّم تطوي 6.8.1 س
بالســجون ومراكــز االحتجــاز بنــاًء علــى الهــدف 5.5.1 »إلســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام  

ــان 2020-2015«  ــان، لبن ــّببة لإلدم ــواد المس الم



مؤشرات النجاح في إنجاز 
األهداف اإلستراتيجية   
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2.1.22  توفيــر الدعــم التقنــي للجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات لكــي تتغلــب علــى التحديــات 
ــي تواجهها. الت

ــتخدام   ــال اس ــي مج ــات ف ــي الخدم ــي لمقّدم ــلوك المهن ــد الس ــالق وقواع ــاق األخ ــدار ميث 2.3.3 إص
ــان . ــّببة لإلدم ــواد المس الم

4.1.3 إنشــاء مرصــد وطنــي للمخــدرات داخــل وزارة الصحــة العامــة يكــون مبنّيــً علــى األدّلــة العلميــة 
ً    مــع المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة، يقــوم بجمــع األدّلــة العلميــة وتحليلهــا وإنتاجهــا. ومتماشــي

ــرض  ــض الع ــي تخفي ــة ف ــات الفاعل ــن الجه ــن ع ــّم ممثلي ــي تض ــة الت ــود الوطني ــاركة الوف 5.1.1 مش
وتخفيــض الطلــب علــى الســواء فضــاًل عــن ممثليــن عــن المهنييــن مــن قطــاع الصحــة العامــة 
وعــن منظمــات المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي كافــة الفعاليــات والمنتديــات الدوليــة 
المتعلقــة باســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  بمــا فــي ذلــك لجنــة المخــدرات التابعــة لألمــم 

ــدة. المتح

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1.1.1 اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الوزارات منشأة وتجتمع كل ستة أشهر.

إتمــام إنشــاء فريــق عمــل وطنــي يجمــع كافــة الفرقــاء العامليــن فــي مجــال االســتجابة   1.1.3
الســتخدام  للمــواد المســببة لإلدمــان  بهــدف تعزيــز التنســيق الفعــال والتعــاون.

1.3.4 إنهــاء تطويــر إســتراتيجية  المناصــرة التــي  تراعــي األطفــال والنــوع االجتماعــي وتتنــاول الوصمــة 
والتمييــز فــي  مجــال اضطرابــات الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان 

2.1.5 إنهــاء نشــر مبــادئ توجيهيــة بشــأن إيصــال الرســائل والتقاريــر التــي تعكــس اســتخدام  الكحــول 
والتبــغ وغيرهــا مــن المــواد فــي وســائل اإلعــالم والمنتجــات الســمعية البصريــة.

2.1.20 إنهــاء مســح الخدمــات والمــوارد المتوفــرة علــى صعيــد العــالج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج 
االجتماعــي والحــد مــن المخاطــر لألشــخاص المصابيــن باضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة 

لإلدمــان ، بمــا فــي ذلــك التدخــالت النفســية االجتماعيــة وإجــراء هــذا المســح ســنويً.

ــة  ــات الفاعل ــك الجه ــي ذل ــا ف ــان ، بم ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــط خدم ــام رب 2.1.23 إتم
ــامل  ــة الش ــام اإلحال ــة، بنظ ــراض متزامن ــن أم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــات لألش ــّدم الخدم ــي تق الت

2.3.2 إتمــام وضــع معاييــر اعتمــاد للبرامــج التــي توفــر الرعايــة فــي مجــال اســتخدام  المــواد المســّببة 
لإلدمــان  مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار االحتياجــات الخاصــة للمجموعــات المعّرضــة.

2.3.5 إجــراء تقييــم للنظــام القائــم المعنــي بمراقبــة صــرف األدويــة الخاضعــة للقيــود و تحديــد 
مجــاالت التوطيــد.

ــتراتيجية    ــي اإلس ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــت ووس ــتخدام  االنترن ــن اس ــل ع ــاء إدراج فص 6.5.1 إنه
بــث المعلومــات  تــّم تطويرهــا، وذلــك بهــدف االســتمرار فــي  التــي  اإلعالميــة والتواصليــة 
المســّببة  المــواد  للشــباب والمراهقيــن حــول اضطرابــات اســتخدام   الدقيقــة والموثوقــة 

لإلدمــان .

6.8.1 اطــالق إســتراتيجية  الصحــة النفســية واســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  الخاصــة بالســجون 
ــز االحتجاز. ومراك
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ــان   ــّببة لإلدم ــواد المس ــّر للم ــتخدام  المض ــن االس ــة م ــول الوقاي ــل ح ــال العم ــام ادراج مج 2.1.1 إتم
ــوزارات. ــن ال ــتركة بي ــة المش ــل الوطني ــة العم ــن خط ضم

ــة  ــى األدّل ــة عل ــة المبنّي ــة الُمجتمعي ــالت الوقائي ــة بالتدخ ــة محّدث ــة قائم ــورة دوري ــم بص 2.1.3 تعمي
ــة. ــات المعنّي ــة الجه ــى كاف ــة عل العلمي

2.1.4 إنهاء تطوير ونشر معايير الجودة التي تضمن استدامة فعالّية برامج الوقاية.
2.1.6  توقيع بروتوكول لدراما خالية من التدخين.

2.1.9 اطالق برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني على األدّلة العلمية.

2.1.12 اتمام ادراج برامج االقالع عن التدخين ضمن الرعاية الصحية االولية في لبنان.

ــة  ــن واألدوات اآلمن ــر الحق ــج توفي ــات برام ــى خدم ــول إل ــهولة الوص ــر وس ــم تواف ــاء تقيي 2.1.17 إنه
ــم. ــذا التقيي ــات ه ــتجابة لتوصي ــل لإلس ــة عم ــر خط وتطوي

ــل  ــة وتفعي ــة للرقاب ــواد الخاضع ــة للم ــداول األربع ــل الج ــي لتعدي ــراء الحال ــة اإلج ــاء مراجع 2.3.4 إنه
ــات. العمــل علــى تنفيــذ التوصي

ــي  ــدرات ف ــة المخ ــب مكافح ــل مكت ــد عم ــى توطي ــي إل ــي ترم ــل الت ــة العم ــع خط ــاء وض 3.1.2 إنه
ــروعة . ــر المش ــواد غي ــرض الم ــض ع تخفي

6.3.1 إتمــام تدريــب االختصاصييــن العامليــن فــي مراكــز إعــادة التأهيــل علــى نهــج مصّمــم خصيصــً 
ألوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيً وكافــة األقليــات الجنســية.
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ــن  ــزم التأمي ــن ح ــة ضم ــان  ذات األولوي ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــام إدراج خدم 1.2.2إتم
ــوزارات وبهيئــة ضامنــة أخــرى علــى االقــل. الخاصــة بال

ــي  ــان ف ــن اإلدم ــة م ــي للوقاي ــج الوطن ــة للبرنام ــة العلمي ــى األدّل ــة عل ــتراتيجية  مبنّي ــالق إس 2.1.2 اط
ــة. ــؤون االجتماعي وزارة الش

2.1.15 إنهاء تجربة العالج بالميثادون في موقع واحد على األقل.

2.2.1 إتمــام تنفيــذ خطــة بنــاء القــدرات الُمصّممــة للعامليــن فــي القطاعيــن الصحــي واالجتماعــي 
الذيــن يتوّلــون عمليــات الوقايــة والعــالج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي والحــد مــن 

المخاطــر فــي مجــال اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان .

2.2.2 تدريــب العامليــن مــن خــارج القطــاع الصحــي )كوســائل اإلعــالم، والشــرطة، والمهــن القانونيــة، 
والقــادة الدينييــن، والمعلميــن، وقــادة المجتمــع، إلــخ( علــى تدخــالت تهــدف إلــى تقليــص 
الوصمــة، تحســين المواقــف تجــاه األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد 
المســّببة لإلدمــان  وزيــادة المعرفــة بشــأن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  

ــة. ــات المتاح والخدم

2.2.3 إتمــام مراجعــة الشــهادات/الدبلومات/المقّررات المتعلقــة بعلــم اإلدمــان المتوفــرة فــي لبنــان، 
لضمــان توافقهــا مــع المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة واإلســتراتيجية الوطنيــة.

الدمــج  وإعــادة  التأهيــل  وإعــادة  العــالج  لخدمــات  وطنيــة  توجيهيــة  مبــادئ  تطويــر  إنهــاء   2.3.1
. لإلدمــان  المســّببة  المــواد  اســتخدام   اضطرابــات  مــن  يعانــون  الذيــن  لألشــخاص  االجتماعــي 

4.1.4 إتمــام إنشــاء آليــة ترّصــد تتولــى مراقبــة المرافــق التــي ُتعنــى باســتخدام  المــواد المســّببة 
لإلدمــان  بشــكل منتظــم لضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان والطفــل والمــرأة مــن بيــن األشــخاص 

ــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  . الذيــن يعانــون مــن اضطراب

6.2.1 إنهــاء إجــراء تقييــم الستكشــاف حاجــات النســاء )بمــا فــي ذلــك النســاء الحوامــل والمرضعــات 
ــّببة  ــواد المس ــتخدام  الم ــات اس ــات باضطراب ــال( المصاب ــل الم ــس مقاب ــن الجن ــي يمارس واللوات

لإلدمــان  ورفــع التوصيــات لكافــة الجهــات الفاعلــة.

6.4.1 إتمــام تجربــة تدّخــل مبنــي علــى األدّلــة العلميــة يســتهدف األطفــال الذيــن يعيشــون مشــقات 
اجتماعيــة بهــدف الحــؤول دون نشــوء اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  لديهــم.

 
6.7.1 إنهــاء وضــع خطــة عمــل تتوخــى تلبيــة الحاجــات المحــّددة بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن UNHCR وفريــق عمــل الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
ــول  ــن الوص ــدف تأمي ــي )Mental Health and Psychosocial Support Task Force( ، به االجتماع

المتكافــئ إلــى الخدمــات للســكان النازحيــن فــي لبنــان.
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ــن  ــاًل ع ــان ، فض ــّببة لإلدم ــواد المس ــّر للم ــتخدام  المض ــزة لالس ــالت الموج ــام إدراج التدخ 2.1.11 إتم
االكتشــاف، إدارة الحــاالت واإلحالــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد 
المســّببة لإلدمــان ، ضمــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األّوليــة ومراكــز الخدمــات اإلنمائيــة التابعــة 

لشبكة وزارة الصحة العامة. 

ــة ســموم واحــدة علــى األقــل فــي مستشــفى حكومــي حكومــي  ــاح وحــدة إزال 2.1.13 إتمــام افتت
ــتخدام   ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــبة لألش ــة المناس ــم الرعاي ــى تقدي ــادرة عل ق
المــواد المســّببة لإلدمــان  بمــا فيهــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية أو 

غيرها من األمراض المتزامنة. 

2.1.16 إتمــام افتتــاح مركــز اعــادة تأهيــل واحــد علــى األقــل فــي إحــدى المناطــق النائيــة بالتعــاون مــع 
الجهــات الفاعلــة المحلية.

ــة  ــؤون االجتماعي ــوزارة الش ــع ل ــل تاب ــى األق ــد عل ــه« واح ــتقبال وتوجي ــز »اس ــاء مرك ــاء إنش 2.1.21 إنه
لألشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد المســّببة لإلدمــان  وذويهــم الســتقبال األشــخاص 

وتوجيههــم إلــى الخدمــات المناســبة.

ــد  ــدف تحدي ــي به ــر النفس ــواد ذو التأثي ــص الم ــة لفح ــوزارة الصح ــة ل ــدة تابع ــاء وح ــام إنش 4.1.5 إتم
ــان .  ــببة لإلدم ــواد المس ــتجابة للم ــة االس ــالم خط ــي، واع ــا الصح ــة تأثيره ــدة، دراس ــواد الجدي الم

6.1.1 تدريــب اختصاصيــي األمــراض الســارية والعامليــن الصحييــن الذيــن يقّدمــون الرعايــة لألشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن علــى اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  
ــارية  ــراض الس ــع األم ــين م ــخاص المتعايش ــى األش ــة عل ــرات الوصم ــى تأثي ــيوعً وعل ــر ش األكث

ــاالت(. ــم وإدارة الح ــاف، التقيي ــدم )االكتش ــة بال المنقول
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1.1.2 تنفيذ خطة المناصرة إلعادة تفعيل المجلس الوطني لشؤون المخدرات
ــواد  ــتخدام  الم ــتجابة الس ــة باالس ــوزارات المتعلق ــف ال ــة لمختل ــات الموازن ــة مخّصص ــام مراجع 1.2.1 إتم

ــة. ــة العلمي ــى األدّل ــة عل ــالت المبنّي ــي التدخ ــع ف ــدف التوّس ــان  به ــّببة لإلدم المس
يتماشــى مــع  بمــا  المســّببة لإلدمــان   المــواد  باســتخدام   المتعلقــة  القوانيــن  إتمــام مراجعــة   1.3.1
المــواد واســتخدام هــا. بتوافــر  المتعلقــة  األنظمــة  بمــا فــي ذلــك  الدوليــة  المعاهــدات واالتفاقيــات 

1.3.2 إنهــاء اقــرار مراســيم القوانيــن التــي تهــدف إلــى إلغــاء تجريــم اســتخدام  المــواد غيــر المشــروعة بمــا 
يتماشــى مــع المعاهــدات الدوليــة ومبــادئ الصحــة العامــة.

1.3.3    تنفيــذ خطــة العمــل التــي تهــدف إلــى تنظيــم عــرض المــواد المــواد المســّببة لإلدمــان  وتحســين 
الوصــول إلــى الخدمــات.

2.1.7 إنهــاء إجــراء البحــوث التنفيذيــة وبحــوث تقييــم النتائــج لدراســة فعالّيــة برامــج تعليــم المهــارات 
الحياتيــة فــي المــدارس ومتابعــة التوصيــات.

2.1.8 إنهاء تجربة برامج التثقيف بواسطة األقران في المدارس لدراسة فعالّيتها ومتابعة التوصيات.
ــة  ــة مبني ــالت وقائي ــق تدخ ــى تطبي ــل عل ــل تعم ــى األق ــدة عل ــة واح ــة مجتمعي ــبكة وقاي ــاء ش 2.1.10 إنش

ــي ــع المحل ــات المجتم ــع حاج ــم م ــة وتتالئ ــة العلمي ــى االدل عل
2.1.14 توفيــر العــالج ببدائــل االفيونيــات فــي منطقــة واحــدة فــي كل مــن محافظــات الشــمال والجنــوب 

والبقــاع.
2.1.18 تنفيذ خطة العمل المعنّية بتسهيل إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة.

2.1.19 إنهاء تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات.
ــة العلميــة بهــدف توطيــد أنشــطة  ــة علــى األدّل 3.1.1 تنفيــذ خطــة العمــل المشــتركة بيــن الــوزارات المبنّي

ــوزارات المعنيــة. وإســتراتيجيات تخفيــض عــرض المــواد غيــر المشــروعة داخــل كافــة ال
3.1.2 تنفيــذ خطــة العمــل التــي ترمــي إلــى توطيــد عمــل مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي تخفيــض عــرض 

المــواد غيــر المشــروعة.

4.1.1 إتمــام إدراج مجموعــة أساســّية مــن مؤشــرات اســتخدام  خدمــات العــالج واعــادة التأهيــل لالشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  )مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
المجموعــات المعّرضــة( ضمــن نظــام المعلومــات الصحيــة الوطنــي، علــى كافــة المســتويات: 

المريــض الخارجــي والمريــض الداخلــي.
4.1.2 نشــر وتعميــم التقاريــر المســتندة إلــى مؤشــرات اســتخدام  المــواد المســّببة لإلدمــان  الُمدرجــة فــي 

نظــام المعلومــات الصحيــة الوطنــي بشــكل ســنوي.
ــة  ــادل األدّل ــا تب ــّم فيه ــان  يت ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام  الم ــول اس ــنوات ح ــدوة كل 3 س ــم ن 5.1.2 تنظي

ــة. ــات المعني ــة القطاع ــع كاف ــاون م ــدة بالتع ــات الجدي والممارس
 6.6.1 إنهــاء وضــع خطــة عمــل مبنّيــة علــى األدّلــة العلميــة فــي مجــال التوعيــة والوقايــة مــن اســتخدام  
ــدة  ــم المتح ــة األم ــع وكال ــاون م ــطينيين بالتع ــن الفلس ــة لالجئي ــان  مصّمم ــّببة  لإلدم ــواد المس الم

ــا. ــة تنفيذه ــطينيين UNRWA، ومتابع ــن الفلس ــغيل الالجئي ــة وتش إلغاث
6.6.2 إنهــاء وضــع خطــة عمــل مبنّيــة علــى األدّلــة العلميــة إلعــادة الدمــج االجتماعــي بالتعــاون مــع وكالــة 
األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين UNRWA، وتســهيل تنفيذهــا حيثمــا أمكــن.
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)النهــج( الُمجتمعــي )Community approach(: مقاربــة متعــّددة التخّصصــات تعــّزز إســداء   .1
ــة مــن أماكــن عيــش األشــخاص( بأقــل مــا  الخدمــات علــى مســتوى المجتمــع )أي علــى مقرب

ــم. ــي مجتمعه ــتمر ف ــخاص المس ــاج االش ــن اندم ــا يضم ــود مّم ــن القي ــن م يمك

االنقطــاع  الناجمــة عــن  لألعــراض  الطبيــة  المعالجــة   :)Detoxification( الســموم  إزالــة   .2
لإلدمــان. المســّببة  المــواد  مــن  وغيرهــا  للكحــول  المنتظــم  االســتخدام  عــن  المفاجــئ 
إعــادة التأهيــل )Rehabilitation(: إنهــا إجــراءات العــالج الطبــي والنفســي االجتماعــي الراميــة   .3
لمســاعدة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان علــى 

ــي. التعاف

ــكن  ــتوى الس ــى مس ــّدم عل ــم يق ــي )Social reintegration(: دع ــج االجتماع ــادة الدم إع  .4
والتعليــم والتدريــب المهنــي والتوظيــف لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام 
المــواد المســّببة لإلدمــان بهــدف ادراك امكاناتهــم الخاصــة، العمــل بشــكل منتــج واالســهام 

ــم. ــي مجتمعه ف

األفيونيــات )opioids(: فئــة مــن االدويــة توصــف مــن قبــل األطبــاء لتخفيــف األلــم. قــد   .5
الطبيــة. الوصفــة  تعليمــات  حســب  تؤخــذ  لــم  حــال  فــي  ادمــان  األدويــة  هــذه  تســبب 

برامــج التثقيــف بواســطة األقــران )Peer to peer education programmes(: إنــه شــكل   .6
مــن بنــاء المهــارات حيــث يتــّم تدريــب األشــخاص علــى توفيــر أنشــطة تعزيــز ووقايــة ألشــخاص 
ينتمــون إلــى الفئــة العمريــة أو المجموعــة االجتماعيــة نفســها أو يمــّرون بتجــارب حياتيــة 

ــة. مماثل

ــذه  ــد ه برامــج الدعــم النفســي االجتماعــي )Psychosocial support programs(: تعتم  .7
البرامــج مســتويات مــن الرعايــة والدعــم التــي تؤثــر علــى الســواء فــي الفــرد والبيئــة االجتماعيــة 
التــي يعيــش فيهــا. وهــي تتــراوح مــن الرعايــة والدعــم اللذيــن يوفرهمــا مقّدمــو الرعايــة، أفــراد 
األســرة، األصدقــاء وأعضــاء المجتمــع بشــكل يومــي إلــى الرعايــة والدعــم المتوفريــن مــن 

ــة. ــة المتخّصص ــية واالجتماعي ــات النفس ــالل الخدم خ

ــل  ــه تدخ ــة )Life skills education programmes(: إن ــارات الحياتي ــم المه ــج تعلي برام  .8
وقائــي يســتهدف األطفــال والشــباب مــن خــالل بنــاء مهاراتهــم فــي مجــاالت مثــل حــّل 
المشــاكل، تســوية النزاعــات، تحديــد األهــداف والتواصــل لتمكينهــم مــن التعامــل بشــكل 
النفســي  الضغــط  ولتجنيبهــم  وتحّدياتهــا،  اليوميــة  الحيــاة  متطلبــات  مــع  فعاليــة  أكثــر 

المــواد. كاســتخدام  المتهــّور  والســلوك  النفســية  واالضطرابــات 

برنامــج توفيــر الحقــن واألدوات اآلمنــة )Needle and Syringe Programme(: خدمــة   .9
تهــدف للحــّد مــن خطــر إصابــة مســتخدمي المخــدرات بالحقــن باألمــراض المنقولــة بالــدم مــن 

ــة. ــة والمعّقم ــن النظيف ــى أدوات الحق ــم عل ــان حصوله ــالل ضم خ

 substance use brief( لادمــان  المســببة  المــواد  الســتخدام  الموجــزة  التدخــات   .10
intevrentions(: إنهــا تدخــالت مبنّيــة علــى األدّلــة العلميــة تتــراوح مدتهــا بيــن 5 دقائــق 
و30 دقيقــة وتهــدف لتحديــد المشــاكل الحاليــة أو المحتملــة لألشــخاص الذيــن يســتخدمون 
المــواد المســّببة لإلدمــان أو لتحفيــز األشــخاص المعّرضيــن بغيــة تغييــر ســلوكهم مــن حيــث 

اســتخدام المــواد.

تعريف بعض المصطلحات
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التدخــات النفســية االجتماعيــة )psychosocial interventions(: إنهــا تدخــالت نفســية   .11
أو اجتماعيــة منهجيــة يمكــن اســتثمارها فــي معالجــة المشــاكل المّتعلقــة باســتخدام المواد 
المســببة لالدمــان فضــاًل عــن غيرهــا مــن المشــاكل. يمكــن اســتخدامها فــي مراحــل مختلفــة 

بــدءًا مــن الوقايــة إلــى العــالج فإعــادة الدمــج االجتماعــي.

التوظيــف المحمــي )protected employement(: إنــه تدّخــل يعــّزز إعادة الدمــج االجتماعي   .12
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان بدعمهــم فــي 

مرحلــة إعــادة التأهيــل مــن أجــل إيجــاد العمــل المناســب.

الجرعــة الزائــدة )overdose(: إنهــا حالــة تســّمم أو وفــاة ناتجــة عــن دخــول مخــّدر أو مــادة   .13
ــا.  ــى به ــك الموص ــن تل ــر م ــات أكب ــره بكمي ــالع أو غي ــق االبت ــن طري ــم ع ــى الجس ــرى ال أخ

الحــّد مــن المخاطــر )Harm reduction(: إنــه تطبيــق لمجموعــة مــن مبــادئ الصحــة العامــة   .14
ــان.  ــببة لالدم ــواد المس ــتخدام الم ــة باس ــلبية المّتصل ــار الس ــص اآلث ــن أو تقلي ــة م ــي للوقاي يرم
م لألشــخاص  خدمــات التدخــل فــي الشــارع )Outreach services(: إنهــا خدمــات جّوالــة تقــدَّ  .15
ــم أو  ــر له ــن ال يتوف ــان الذي ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام الم ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي

ــات. ــذه الخدم ــّدم ه ــي تق ــق الت ــى المراف ــول إل ــم الوص ــّذر عليه يتع

ــن  ــوة بي ــاس الفج ــة لقي ــي طريق ــة )DALYs(: ه ــب اإلعاق ــة بحس ــر المعّدل ــنوات العم س  .16
الوضــع الصحــي الحالــي والوضــع الصحــي المثالــي. تمثــل DALYs اجمالــي عــدد الســنوات 
المفقــودة بســبب المــرض أو اإلعاقــة أو الوفــاة المبكــرة فــي فئــة محــّددة مــن الســكان. 
ُتحتســب DALYs بإضافــة عــدد ســنوات الحيــاة المفقــودة )YLLs( إلــى عــدد ســنوات التعايــش 

مــع اإلعاقــة )YLDs( بالنســبة إلــى مــرض أو اضطــراب معّيــن.

أفــراد  مــن  مجموعــة   :)community based networks( مجتمعيــة  وقايــة  شــبكات   .17
المجتمــع المحّلــي )األهــل، أعضــاء البلديــات، رجال الشــرطة، الناشــطين االجتماعيين، الشــباب،...( 
الذيــن يعملــون ســوّيا مشــكلين شــبكة للعمــل علــى الوقايــة مــن اســتخدام المــواد المســببة 

ــم. ــي محيطه ــان ف لالدم

العــالج  هــذا  يشــمل   :)Opioid Substitution Therapy( األفيونيــات  ببدائــل  العــاج   .18
اســتبدال األفيونيــات غيــر المشــروعة بــدواء موصــوف مثــل الميثــادون أو البوبرينورفيــن يتناولــه 
المريــض تحــت إشــراف طبــي ضمــن مقاربــة متعــّددة التخّصصــات وبمــا يتماشــى مــع معاييــر 

ــة.  ــة العلمي ــى األدّل ــة عل ــددة المبنّي ــدواء المح ــرف ال ــة وص األهلي

قائمــة األدويــة المحظــورة: إنهــا قائمــة باألدويــة القــادرة علــى التســّبب بإدمــان والخاضعــة   .19
إلرشــادات محــددة عنــد الوصــف والصــرف. تتوّلــى وزارة الصحــة العامــة فــي لبنــان بشــكل دوري 

عمليــة تطويــر هــذه القائمــة وتعديلهــا.

 Self-help and mutual aid( مجموعــات المســاعدة الذاتيــة والمســاعدة المتبادلــة  .20
ــواد  ــتخدام الم ــات اس ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــن األش ــة م ــا مجموع groups( : إنه
المســّببة لإلدمــان الذيــن يجتمعــون بانتظــام بهــدف مســاندة بعضهــم البعــض فــي عمليــة 

ــي. التعاف

ــة،  ــات الواقعي ــر البيان ــى توفي ــدف إل ــة ته ــدرات )Drug observatory(: منظم ــد للمخ مرص  .21
ــا  ــن عواقبه ــاًل ع ــدرات، فض ــى المخ ــان عل ــدرات واإلدم ــن المخ ــة ع ــة للمقارن ــة والقابل الموثوق

ــا. ــات وتنفيذه ــر السياس ــي تطوي ــات ف ــذه البيان ــتثمار ه ــدف اس به

مركــز اســتقبال نهــاري )Drop in Center(: إنــه مــكان يمكــن لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن   .22
ــول  ــدف الحص ــه به ــال ب ــه أو االتص ــه إلي ــان التوّج ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام الم ــات اس اضطراب

ــح. ــاعدة أو الُنصائ ــى المس عل
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مزيــات القلــق والمهّدئــات )Anxiolytics and tranquilizers(: إنهــا فئــة مــن األدويــة   .23
التــي تخّفــف القلــق والعصبّيــة والتــي يمكــن أن يصفهــا الطبيــب لفتــرات قصيــرة مــن الوقــت. 
بعــض هــذه األدويــة قــادر علــى التســّبب بإدمــان الشــخص عليهــا إن لــم يتناولهــا وفقــً لوصفــة 

الطبيــب.

ــادئ  ــادات والمب ــن اإلرش ــة م ــا مجموع ــاد )Accreditation standards(: إنه ــر االعتم معايي  .24
التوجيهيــة المحــّددة ُمســبقً مــن جانــب وكالــة اعتمــاد مهنيــة يتوجــب علــى المنظمــات 
التقّيــد بهــا إلثبــات مصداقيتهــا وإصرارهــا علــى االلتــزام المســتمر بأعلــى مســتويات الجــودة.

ــف  ــي وظائ ــر ف ــواد تؤث ــا م ــي )psychoactive substances(: إنه ــر النفس ــواد ذو التأثي الم  .25
التأثيــر  الدمــاغ كاالدراك أوالســلوك أوالمــزاج عنــد تناولهــا أو دخولهــا جســم اإلنســان. »ذو 
النفســي« ال تعنــي بالضــرورة أنهــا تســّبب اعتمــادًا. غالبــً مــا يغيــب هــذان التعبيــران فــي التــداول 

ــواد«.  ــتخدام الم ــا »اس ــي قولن ــا ف ــام كم الع

المــواد غيــر المشــروعة )illicit substances(: اســتخدام غيــر طبــي لمجموعــة مــن المــواد   .26
ــة. ــن الدولي ــا القواني ــي تحظره ــّدرة الت المخ

ميثــاق األخــاق وقواعــد الســلوك المهنــي )Code of ethics(: إنــه دليــل لمبــادئ ومعاييــر   .27
الســلوك المســتندة إلــى القيــم والتــي تحــّدد أصــول الســلوك المهنــي النبيــل التــي ُيتوقــع أن 

ــد بهــا كلُّ مــن يمــارس مهنــة. يتقّي

 substance use response( نظــام االســتجابة الســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان  .28
ــق  system(: تنظيــم النــاس والمؤسســات والمــوارد الالزمــة لتلبيــة حاجــات الســكان بمــا يتعّل
بالوقايــة مــن اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان، العــالج، إعــادة التأهيــل، إعــادة الدمــج 
االجتماعــي والحــّد مــن المخاطــر التــي تســتهدف جميعهــا األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

اضطرابــات اســتخدام المــواد المســّببة لإلدمــان، فضــاًل عــن تخفيــض عــرض المــواد.

النمــوذج البيئــي )Ecological model(: إنــه نمــوذج مســتخدم لفهــم التفاعــل الديناميكــي   .29
ــه مــا مــن  فــي مــا بيــن األشــخاص وبيئتهــم وهــو يســتند إلــى الدليــل العلمــي الــذي يفّســر أن
عامــل واحــد قــادر علــى تعليــل لمــا بعــض المجموعــات أو األشــخاص هــم أكثــر عرضــة لخطــر 
ــتخدام  ــوذج اس ــذا النم ــف ه ــة. يص ــل عرض ــر أق ــض اآلخ ــن أن البع ــي حي ــواد ف ــتخدام الم اس
المــواد علــى أنــه ثمــرة للتفاعــل بيــن عــدد مــن العوامــل علــى أربعــة مســتويات – الفــرد، 

العالقــات، الجماعــة والمجتمــع. 

نمــوذج التعافــي )Recovery model(: يؤكــد هــذا النمــوذج علــى ضــرورة تمكيــن االشــخاص   .30
علــى تحّمــل بمســؤوليتهم فــي عمليــة تعافيهــم وتحقيــق رفاهّيتهــم، وعلــى تحديــد 

وتطّلعاتهــم. ورغباتهــم  أهدافهــم 

النمــوذج الحيــوي النفســي االجتماعــي )Biopsychosocial model(: يلحــظ هــذا النمــوذج   .31
التفاعــل بيــن عــدد مــن العوامــل الحيويــة والنفســية واالجتماعيــة فــي نشــأة اضطرابــات 
ــن  ــالت م ــم تدخ ــى تصمي ــّص عل ــان وين ــّببة لإلدم ــواد المس ــتخدام الم ــية واس ــة النفس الصح

ــة. ــب الثالث ــذه الجوان ــة ه ــأنها معالج ش

نهــج متعــّدد التخّصصــات )Multidisciplinary approach(: انــه نهــج يضــّم اختصاصــات   .32
مهنيــة عديــدة تهــدف لضمــان منظــور شــمولي فــي تحديــد مشــكلة مــا ومعالجتهــا

بشكل فّعال.  
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