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2.

قائمة المختصرات
DALYs

Disability-Adjusted Life Years

DGUH

Dahr El Bachek Government
University Hospital
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH
Global School Health Survey

GIZ
GSHS
IDRAAC

Institute for Development Research
Advocacy and Applied Care

IDUs

Injecting Drug Users

IGSPS

Institute of Health Management and
Social Protection
Lesbian Gay Bisexual and Transsexual

LGBT
MEHE
MOIM

Ministry of Education and Higher
Education
Ministry of Interior and Municipalities

MOJ

Ministry of Justice

MOPH

Ministry of Public Health

MOSA

Ministry of Social Affairs

NAP

National AIDS Program

NMHP

National Mental Health Programme

NGO

Non-Governmental Organization

NSP

Needles and Syringes Programme

OST

Opioid Substitution Therapy

TCP

Tobacco Control Programme

UNAIDS

United Nations Programme on
HIV/AIDS

UNICEF

United Nations Children's Fund

UNFPA

United Nations Population Fund

UNESCO

United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization

UNHCR
UNODC
3.

معدل السنة الحياتية للعجز

مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

المسح الصحي العالمي للمدارس

معهد إدراك للتنمية واألبحاث والمناصرة والعناية
التطبيقية

مستخدمو المواد بالحقن

معهد اإلدارة الصحية والحماية االجتماعية

المتحولون جنسيا وكافة
ّ المثليون والمثليات و
األقليات الجنسية
و ازرة التربية والتعليم العالي

و ازرة الداخلية والبلديات

و ازرة العدل

و ازرة الصحة العامة

و ازرة الشؤون االجتماعية

البرنامج الوطني لمكافحة السيدا

البرنامج الوطني للصحة النفسية
منظمة غير حكومية

برنامج توفير الحقن واألدوات اآلمنة
العالج ببدائل االفيونيات

الحد من التدخين
ّ برنامج
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس
االيدز/نقص المناعة البشرية
اليونيسف

صندوق األمم المتحدة للسكان

– منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اليونسكو

United Nations High Commissioner
for Refugees

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

United Nations Office for Drugs and
Crime

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الالجئين

UNRWA

United Nations Relief and Works
Agency for Palestine

WHO

World Health Organization

WHO-AIMS

World Health Organization Assessment Instrument for Mental
Health Systems
World Health Organization - Eastern
Mediterranean Region Office

WHOEMRO

4.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

الفلسطينيين في الشرق األدنى
منظمة الصحة العالمية

أدوات تقييم أنظمة الصحة النفسية لمنظمة
الصحة العالمية

 المكتب اإلقليمي- منظمة الصحة العالمية
لشرق المتوسط

لمحة عن اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان
المسببة لإلدمان – وقاية ،تعزيز
هذه اإلستراتيجية هي نتاج رئيسي من "استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
تم إعدادها بناء على الهدف اإلستراتيجي " 1.1.3تطوير إستراتيجية وطنية حول
وعالج – لبنان  ."2020-2015ولقد ّ
المسببة لإلدمان" ( .)MOPH, 2015االستجابة الستخدام المواد المسببة لالدمان ضمن اطار العمل
استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان غالبا ما
على تعزيز الصحة النفسية أمر بالغ األهمية ألن اضطرابات الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ

ت تزامن ،تتفاعل وتؤثر على بعضها البعض في عديد من المستويات .أثبتت الدراسات أن نسبة انتشار تزامن هذين

االضطرابين عالية بحيث يقدر أن حوالي نصف األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية يعانون أيضا من
اضطرابات المواد المسببة لالدمان ( .)Miller and Fine, 1993; Goldsmith, 199لذلك من الضروري اعتماد

نهج شامل يتناول كال االضطرابين بهدف الوقاية منها وتخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناتج عنهما.
توجهان
وبالتالي تطوير وتنفيذ استراتيجية لالستجابة للمواد المسببة لالدمان أمر أساسي لتحقيق الرؤية والرسالة اللتين ّ

المسببة لإلدمان في لبنان.
إستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
أعدت هذه الوثيقة و ازرة الصحة العامة ( )MOPHبتعاون وثيق مع و ازرة التربية والتعليم العالي ( ،)MEHEو ازرة
ّ
الداخلية والبلديات ( ،)MOIMو ازرة الشؤون االجتماعية ( ،)MOSAوو ازرة العدل (.)MOJ

المسببة
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن وثيقة "تحليل الوضع واستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ

لإلدمان – وقاية ،تعزيز وعالج – لبنان  ،"2020-2015الرجاء مراجعة الموقع االلكتروني التالي:

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

تُستخدم المصطلحات التالية في هذه االستراتيجية لتحديد المواد المشمولة في هذه االستراتيجية اضافة الى مجاالت
العمل:
المسببة لإلدمان :إنه تعبير يشير إلى الكحول والمخدرات (بما في ذلك األدوية التي تُصرف
المواد أو المواد
ّ
بموجب وصفة طبية) والتبغ.
المسببة لإلدمان :إنه تعبير يشمل كافة مستويات التدخل :الوقاية من استخدام
االستجابة الستخدام المواد
ّ
الحد من المخاطر فضال عن
المواد
المسببة لإلدمان؛ العالج ،إعادة التأهيل ،إعادة الدمج االجتماعي ،و ّ
ّ

تخفيض عرض هذه المواد.

لقد تم أيضا تفسير بعض المصطلحات األخرى المستخدمة في هذه الوثيقة والمشار اليها باللون األخضر في قسم
"تعريف بعض المصطلحات" في نهاية االستراتيجية.

5.

تحليل الوضع
 -1استعراض عام
جمة على األنظمة الصحية واالقتصادية واالجتماعية
استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان يش ّكل مشكلة عالمية لها تأثيرات ّ
المسببة لإلدمان ،نصفهم تقريبا
لألمم .يعاني ما يناهز الـ  27مليون شخص حول العالم من اضطرابات استخدام المواد
ّ

( 12مليون) هم من مستخدمي المواد بالحقن ( .)UNODC, 2015aإن مليار شخص يستهلكون منتجات التبغ و240

مليون شخص ( 4.9%من سكان العالم البالغين) يعانون من اضطرابات استخدام الكحول ( ;Gowing et al, 2015

 .)WHO, 2015aإن إمكانية الحصول على العالج متاحة لشخص واحد فقط من أصل ستة أشخاص يعانون من
المسببة لإلدمان حول العالم ( .)UNODC, 2015aوفقا لدراسة عبء المرض العالمي
اضطرابات استخدام المواد
ّ
التي أُجريت في العام  ،2010إن عبء المرض العالمي المنسوب الستخدام الكحول والمخدرات غير المشروعة يساوي

 5.4%من إجمالي عبء المرض ( .)WHO, 2015aالمجموعة الواسعة من االضطرابات الناتجة عن استخدام المواد
تؤدي الى عواقب صحية واجتماعية واقتصادية سلبية يعاني منها مستخدمو هذه المواد فضال عن أسرهم والمجتمع
بشكل عام .وقد تشمل العواقب الصحية ما يلي :الوفاة المبكرة والوفاة التي يمكن تفاديها مثل الوفاة الناتجة عن جرعة
التعرض لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب ،فيروسا التهاب
زائدة ،األمراض المزمنة
كتشمع الكبد ،زيادة ّ
ّ
الكبد الوبائي ب وج وغيرها من العدوى المنقولة بالدم .أما العواقب االجتماعية واالقتصادية فتشمل البطالة ،فقدان ُسبل

الرزق ،عدم قدرة الوالدين على النهوض بالرعاية األبوية ،باإلضافة إلى االرتفاع في التكاليف الوطنية وفي مستويات
الجريمة ،والعنف ،وانعدام األمان وحوادث السير ( ;Rahimi-Movaghar et al., 2012; UNAIDS, 2012

 .)UNODC, 2012ينجم عن االستخدام الضار للكحول  3.3مليون حالة وفاة سنويا (.)WHO, 2015a

في منطقة شرقي البحر األبيض المتوسطُ ،سجل في السنوات األخيرة ارتفاع في معدالت استخدام المخدرات في بلدان
المسببة لإلدمان في المنطقة يفوق المعدل
عديدة (ُ .)UNODC, 2011يشار إلى أن انتشار اضطرابات استخدام المواد
ّ

العالمي حيث ُيقدر بـ  3,500حالة من أصل مئة ألف نسمة وتُقدر نسبة مستخدمي المواد بالحقن بـ  172حالة من
أصل مئة ألف نسمة .هذا يوازي فقدان  4سنوات عمر معدّلة بحسب اإلعاقة ( )DALYsو 9حاالت وفاة من أصل
ألف شخص ،مقارنة بالمستوى العالمي الذي يوازي فقدان  DALYs 2و 4حاالت وفاة من أصل ألف شخص (WHO-

 .)EMRO, 2011أما بالنسبة إلى انتشار اضطرابات استخدام الكحول في منطقة شرقي البحر األبيض المتوسط فهو
يتراوح بين  22و 4,726حالة من أصل مئة ألف نسمة وتُسجل ستة بلدان معدالت أعلى من  1,000حالة من أصل
مئة ألف نسمة ( .)WHO-EMRO, 2011كما أن معدالت استهالك التبغ في منطقة شرقي البحر األبيض المتوسط

مرتفعة جدا ،حيث أن  36%من المراهقين (ما بين  13و 15عاما) و 32%من البالغين ( 15عاما وما فوق) يستهلكون
التبغ (.)WHO-EMRO, 2015

المسببة لإلدمان العالمية ناجم عن تفاعل مجموعة من العوامل (،)UNODC, 2012
إن تنامي مشكلة استخدام المواد
ّ
على مستويات مختلفة من النموذج البيئي .هذا مبيّن في البيان .1

6.

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

البيان  .1محددات استخدام المواد المسببة لإلدمان على مختلف مستويات النموذج البيئي
 -2استخدام المواد المسبّبة لإلدمان في لبنان
قدر نسبة انتشار مدى
ال تتوفر إحصاءات أو تقديرات رسمية إلجمالي مستخدمي المواد المسببة لالدمان في لبنان .تُ ّ
المسببة لإلدمان بـ  .)Karam et al, 2008( 2.2%إن تقرير أدوات تقييم أنظمة
الحياة الضطرابات استخدام المواد
ّ
الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية ( )WHO-AIMSالذي ُنشر في العام  2015يشير إلى أن االضطرابات

التشخيصية األساسية التي استدعت
النفسية والسلوكية المتعّلقة باستخدام المواد المسببة لالدمان ش ّكلت إحدى الفئات
ّ
اإلدخال إلى مستشفيات األمراض النفسية في العام  24%( 2014من حاالت االستشفاء) ( WHO and MOPH,

.)2015
المسببة لإلدمان منذ العام  2003تلحظ زيادة في استخدام المواد ال
معظم الدراسات المحلية المتعلقة باستخدام المواد
ّ
سيما في فئة الشباب (ما بين  15و 24عاما) .بناء على التقييم السريع للوضع ( )2003الذي أُجري على شرائح
ّ

متوسط عمر
أن
تبين أن استخدام المواد
المسببة لإلدمان يبدأ في سن ُمبكرة هي  9سنوات و ّ
ّ
متنوعة من سكان لبنانّ ،
ّ
ّ

يجربها
ّأول تجربة ُسكر هو  15إلى  17عاما ( .)UNODC, 2003, Karam et al, 2010وأكثر المواد التي ّ
األشخاص هي الكحول والنيكوتين وفي مرتبة ثانية القنب (الحشيش/الماريجوانا) ،وهذه المادة األخيرة هي المخدر
7.

غير المشروع األكثر استخداما بين طالب المدارس الثانوية وطالب الجامعات ( .)Karam et al, 2010إن
المسببة لإلدمان وأولئك الذين يتلقون العالج أو الذين يسعون
ممن يستخدمون المواد
ّ
نصف األشخاص تقريبا ّ
تم لحظ معدالت عالية من التشارك في اإلبر ( Karam
لطلب العالج غالبا ما يستخدمون المخدرات بالحقن .وقد ّ
 .)et al, 2010; Skoun 2010بحسب التقديرات ،يتراوح عدد مستخدمي المواد بالحقن في لبنان بين 2,000

و 4,000شخص ( .)UNAIDS, 2012على سبيل المثال 956 ،من أصل  1,373مريضا توزعوا على ثمانية
مراكز لبنانية إلعادة تأهيل وازالة سموم بين شهري كانون الثاني  2012وكانون األول  2013هم من مستخدمي المواد
بالحقن 265 ،منهم يتعايشون مع فيروس التهاب الكبد الوبائي ج ( )27.7%واثنان يتعايشان مع فيروس التهاب الكبد
الوبائي ب ( .)Abbas, 2013( )0.67%معظم مستخدمي المواد بالحقن هم من الشباب غير المتزوجين الذين
يتمتعون بمستوى علمي ٍ
متدن وقد سبق لهم أن سجنوا ( .)Mahfoud et al., 2010; Skoun, 2010بيد أنه ال
تميز بين النوع االجتماعي .أما بالنسبة إلى الفجوة العالجية ،فقد سبق فقط لـ  %2.1من طالب
تتوفر أية بيانات ّ

المتخصصة لمشاكل
الجامعات و %2.8من طالب المدارس الثانوية أن سعوا يوما للحصول على المساعدة
ّ
المسببة لإلدمان (باستثناء الكحول) وان السبب األكثر شيوعا لالمتناع عن السعي لطلب العالج
استخدام المواد
ّ

تحسس الحاجة لذلك (.)Karam et al, 2010
هو عدم ّ

أ .انتشار استخدام المواد المسببة لإلدمان
انتشار استخدام الكحول

تشير الد ارسة االستقصائية الوبائية المتعلّقة بالكحول في لبنان إلى أن اضطرابات استخدام الكحول منتشرة بمعدالت

عالية بين اللبنانيين عامة ( .)Yazbek et al., 2014في العام  ،2011أظهرت البيانات أن  11.2%من
اللبنانيين البالغين قد عانوا من اضطرابات استخدام الكحول خالل األشهر االثني عشر األخيرة مع تسجيل خطر

أكبر بين الرجال .بالفعل ،أفاد  85%من الرجال اللبنانيين أن الفرصة أُتيحت لهم الستهالك الكحول مقارنة بنسبة
 55%لدى النساء ( .) Wells et al, 2011كما أن استخدام الكحول منتشر بين الشباب بمعدالت هائلة.
نحو  28.5%من طالب المدارس تناولوا على األقل مشروبا كحوليا واحدا في األيام الثالثين الماضية ()GSHS 2011
مقارنة بـ  19.5%في العام  .)GSHS 2005( 2005نحو  87%من الطالب الذين سبق لهم أن تناولوا مشروبا
كحوليا ،قد فعلوا ذلك قبل سن الرابعة عشرة .وتصل نسبة الطالب الذين أصيبوا باآلثار الضارة الستخدام الكحول مثل

التغيب عن المدرسة على األقل
الصداع الناتج عن اإلفراط في شرب الكحول ،الشعور باإلعياء ،الوقوع في المشاكل أو ّ
مرة واحدة في حياتهم حوالي  .)GSHS 2005( 17%أما بالنسبة الى طالب الجامعات من أصل  540طالبا

صرح نصفهم تقريبا ( )49.3%بتناولهم
ملتحقين بست جامعات خاصة وحكومية في مناطق لبنانية مختلفةّ ،
الكحول ( 4.9%منهم يشربون الكحول بشكل يومي) (.)Kabrita et al., 2014
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انتشار استهالك التبغ

ُيسجل لبنان معدالت التدخين األعلى مقارنة بغيره من البلدان في منطقة شرقي البحر األبيض المتوسط بما في ذلك
االنتشار األوسع لتدخين النرجيلة ( .)Khalife et al, 2015; Jamal, Lee, and Millett, 2015( )36.9%ما

يناهز  39%من الذكور و 32%من االناث في لبنان يستهلكون التبغ (من أي نوع كان) 33% ،و 23%منهم بالترتيب

دخن في حياتهن تبلغ 38.2%
يدخنون السجائر ( .)Khalife et al, 2015إن معدالت االناث اللواتي سبق لهن أن ّ
ّ
المدخنين 22.1% ،فقط تم ّكنوا من اإلقالع عن التدخين و 77.9%هم
مقارنة بـ  55.1%لدى الذكور .من بين أولئك
ّ

مدخنون حاليون ( .)Storr et al., 2010في فئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 15عاما 42% ،من
ّ
يدخنون السجائر MEHE, MOPH, CDC
الفتيان و 31%من الفتيات يستهلكون التبغ ،منهم  18%و 6%بالترتيب ّ
.)& WHO, 2011

انتشار استخدام المواد المسببة لالدمان األخرى

يقدر انتشار مدى الحياة الضطرابات استخدام المواد غير المشروعة (سوء استخدام) بـ Karam ( 0.5%
في لبنانّ ،

معدل
المشار إليه للبدء باستخدام أية مادة غير مشروعة يتراوح بين  15و 17عاما وان ّ
 .)et al, 2008إن العمر ُ
للمرة األولى هو  4سنوات ( .)Skoun, 2010فضال عن ذلك ،تشير
سنوات االستخدام قبل الحصول على العالج ّ
البيانات الوطنية إلى تز ٍ
ايد في إساءة استخدام المواد المشروعة بما فيها مزيالت القلق والمهدئات بين اللبنانيين عامة

سيما في الفئة العمرية  25-15عاما ( .)IGSPS, 2012إن مستوى انتشار استخدام
وبين المراهقين خاصة ،ال ّ
عامة السكان في الشهر المنصرم بلغ  ،9.6%حيث أن  50.2 %من المستخدمين
البنزوديازيبين (مزيل للقلق) بين
ّ

يعانون من اعتماد على البنزوديازيبين (ّ .)Naja et al, 2000بين المسح الصحي العالمي للمدارس ( )GSHSلعام
 2011أن  5%من الطالب بين عمر  13الى  15في لبنان استخدموا المواد غير المشروعة و/أو األدوية مرة على

األقل في حياتهم مقارنة بـ  3.5%في العام  .)GSHS 2005, GSHS 2011( 2005ويسود االعتقاد أيضا أن
حد أن مراكز العالج/إعادة التأهيل باتت غير كافية
استخدام االفيون الطبي من دون وصفة مرتفع أيضا وفي تصاعد إلى ّ

لتلبية الحاجات (.)National Aids Program (NAP), 2008

ب .خصائص سوق المواد المسببة لالدمان
سوق المواد غير المشروعة
تتوفر في لبنان حاليا مواد غير مشروعة عديدة مثل الكوكايين ،والقنب ،والهيروين والمنشطات من نوع االمفيتامين
باإلضافة إلى المخدرات االصطناعية كالفينيثلين (الكبتاجون) واالكستاسي المتوفرة بشكل متزايد ومصدرها اوروبا الشرقية
( .)Kerbage and Haddad, 2014كما أن الكوكايين الذي ُيشحن من امريكا الجنوبية بواسطة الطائرات التجارية

فر ( .)Kerbage and Haddad, 2014; United States Department of State, 2014وفقا لتقرير
يزداد توا ا
اإلستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات الصادر في شهر آذار  ،2014ال يشكل لبنان مصد ار رئيسيا للمواد غير المشروعة
إنما هو معبر لهذه المواد بما فيها الكوكايين والهيروين والفينيثيلين ( United States Department of State,
9.

يتم إنتاج
يتم إنتاجه في منطقة البقاع كما ّ
 .)2014بالنسبة إلى اإلنتاج اللبناني ،إن القنب هو المخدر الرئيسي الذي ّ
كميات متزايدة من الهيروين بصورة غير شرعية في البقاع.
سوق األدوية الموصوفة
يعتبر الحصول على االفيون المستخدم لغايات طبية سهل حيث أفاد نحو ثلثي الطالب الجامعيين ( )63.4%أنه يمكنهم
الحصول على االفيون من دون وصفة بشكل سهل/سهل جدا (.)Ghandour, El Sayed and Martins, 2011
سوق التبغ والكحول
يمكن شراء منتجات التبغ والكحول من دون عناء من معظم المحال التجارية .كما ويمكن طلب النرجيلة إلى المنزل أو
التمتّع بها في بعض المقاهي حيث التدخين مسموح.

المعرضة
 -3المجموعات
ّ
المسببة لإلدمان،
مصممة خصيصا لهم على صعيد االستجابة الستخدام المواد
بعض األشخاص بحاجة إلى مقاربة
ّ
ّ
المسببة
تعرضهم أكثر الضطرابات استخدام المواد
ّ
ألن الظروف أو البيئة التي يعيشون فيها أو الوصمة التي تطالهم قد ّ
سنحدد في هذا القسم مجموعتين مستقلتين من
تحد من إمكانية وصولهم إلى الخدمات الضرورية .لذا
ّ
لإلدمان أو قد ّ

األشخاص:

تحسسا أو
تضم المجموعة األولى األشخاص الذين يستخدمون المواد
ّ
المسببة لإلدمان والذين هم األكثر ّ
ّ
يقل احتمال سعيهم للحصول على خدمات االستجابة الستخدام
عرضة للوصمة أو التهميش؛ أولئك الذين ّ
المسببة لإلدمان؛ وأولئك الذين هم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض الجسدية والنفسية المتزامنة .تشمل
المواد
ّ
هذه الفئة مستخدمي المواد بالحقن المتعايشين مع األمراض االنتقالية ،النساء اللواتي يعانين من اضطرابات

المسببة لإلدمان واألشخاص من أوساط المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا وكافة األقليات
استخدام المواد
ّ
الجنسية ( )LGBTالذين يستخدمون المخدرات.
تحد أكثر من إمكانية وصولهم إلى
تضم المجموعة الثانية األشخاص الذين يعيشون في بيئة أو ظروف ّ
ّ
المسببة لإلدمان .تشمل هذه الفئة األطفال الذين يعيشون في ظروف غير
خدمات االستجابة استخدام المواد
ّ

مؤاتية ،الشباب والمراهقين ،الالجئين الفلسطينيين ،النازحين واألشخاص في السجون.
المعرضة المذكورة أعاله.
نقدم وصفا موج از ألوضاع تلك المجموعات
في القسم التالي ّ
ّ
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المجموعة األولى
 .1مستخدمو المواد بالحقن المتعايشون مع األمراض االنتقالية
إن منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا هي واحدة من منطقتين فقط في العالم تتنامى فيهما معدالت اإلصابة بفيروس
نقص المناعة البشرية المكتسب ،وحيث يشكل مستخدمو المواد بالحقن مجموعة من المجموعات األكثر تأث ار ( Harm
 .)Reduction International, 2012في لبنان ،وعلى الرغم من أن الدراسات حول انتشار اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية المكتسب بين مستخدمي المواد بالحقن لم تجد أية حالة إيجابية إال أن مستخدمي المواد بالحقن يشكلون
سيما وأن
المجموعة الرئيسية
المعرضة لإلصابة بهذا الفيروس ( ،)UNAIDS, 2012; Mahfoud, et al., 2010ال ّ
ّ

 5.7%من مجموع األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/السيدا هم من مستخدمي المواد
تبينت إصابة ما يزيد عن  60%من مستخدمي
بالحقن ( .)NAP, 2008بالنسبة إلى فيروس التهاب الكبد الوبائي جّ ،
المواد بالحقن بهذا الفيروس وفقا لسجالت المنظمات غير الحكومية ومراكز إزالة السموم ومراكز إعادة التأهيل في لبنان

قدر بين 2,000
( .)Badran, 2015وعلى الرغم من أن مجموع مستخدمي المواد بالحقن غير معروف إال أن عددهم ُي ّ

و 4,000شخص ( .)UNAIDS, 2012إن الممارسات الخطيرة المنتشرة بين مستخدمي المواد بالحقن بما في ذلك
التشارك في الحقن والجنس غير المحمي تبدو شائعة في لبنان (.)Mahfoud et al., 2010; UNAIDS, 2012
فضال عن ذلك ،على الرغم من إمكانية شراء الحقن من دون وصفة وبسعر معقول من الصيدليات المحلية إال أن
يتجنبون شراءها خوفا من التمييز الذي قد يلحق بهم من جانب الصيادلة أو ألن هذا
مستخدمي المواد بالحقن غالبا ما ّ
األخير قادر على أن يبلغ السلطات عنهم (.)Badran, 2015

 .2النساء اللواتي يعانين من اضطرابات استخدام المواد المسببة لإلدمان
مهمشة ضمن األوساط العامة
غالبا ما تكون النساء اللواتي يعانين من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان ّ
الستخدام المخدرات ( .)UNODC, 2014على المستوى الدولي ،إن األبحاث ،والخدمات ،والمبادئ التوجيهية ،والبرامج
تميز بين الجنسين أو تتمحور حول الذكور،
التدريبية وعمليات
الترصد المرتبطة بمستخدمي المواد بالحقن بغالبيتها ال ّ
ّ
المسببة لإلدمان
تحسس أو ادراك حاجات النساء اللواتي يعانين من اضطرابات استخدام المواد
ّ
يتم ّ
بالتالي ناد ار ما ّ

( .) UNODC, 2014توضح الدراسات الحديثة أن النساء اللواتي يستخدمن المخدرات بالحقن في المنطقة يواجهن
الحد من المخاطر (Abu-
فسر لجوءهن بشكل أقل إلى خدمات ّ
مما قد ي ّ
وصمة أكبر من تلك التي تطال الرجال ّ
 .)Raddad et al., 2010كما تفيد الدراسات الحديثة أن هذه الفئة من السكان تعيش بشكل عام أوضاعا اجتماعية
متردية أسوأ من أوضاع الرجال وأن استخدام المخدرات ضمن هذه الفئة يقترن بالفقر واالضطرابات النفسية
واقتصادية ّ

والعنف ( .)Farahani et al, 2012; El-Sawy et al., 2010كما تشير األبحاث إلى أن النساء والفتيات يمْلن
أكثر الستخدام األدوية التي تُصرف بموجب وصفة ألغراض غير طبية ( ;Simoni-Wastila et al., 2004
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.)ESPAD, 2007
في لبنان ،بناء على المعلومات الصادرة في العام  2013عن و ازرة الداخلية والبلديات ( ،)MOIMإن  2.9%من
األشخاص الموقوفين بتهمة بيع واستخدام المخدرات هم من النساء و 4.5%من النساء الموقوفات بتهمة تقديم الخدمات
اجهن
الجنسية أبلغن عن استخدامهن المخدرات (.)Badran, 2015هناك حاجة لتدخالت تستهدف النساء ألنهن يو ْ

حرش ،العنف الجنسي ،المشاكل اإلنجابية ،الحمل غير المرغوب به وعمليات اإلجهاض
تحديات ومخاطر ّ
ّ
محددة كالت ّ
الغير اآلمن ،نبذ األسرة لهن ،ضغوطات مالية ،مسائل قانونية ،إلخ (.)Badran, 2015

 .3األشخاص من أوساط المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً وكافة األقليات الجنسية LGBT
الذين يستخدمون المواد المسببة لإلدمان
تحسنا في
شهدت في السنوات األخيرة أوساط المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا وكافة األقليات الجنسية في لبنان ّ
سيما وأن المجتمع المدني يسعى جاهدا لتقليص االنتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية ضمن هذه األوساط.
أوضاعها ،ال ّ

أقر مؤخ ار بعض القضاة عددا من التشريعات
لكن اإلنجازات في هذا المجال ال تزال خجولة ( .)Azzi, 2014لقد ّ

الهامة التي انعكست إيجابا على تعامل النظام القضائي مع أوساط المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا وكافة األقليات
الجنسية ( ،)Azzi, 2014إال أن الوصمة االجتماعية المقترنة بالمثلية الجنسية وسوء المعاملة لهذه األوساط ال
سيما وأن التفسير الشائع للمادة  543من قانون العقوبات اللبناني يربط هذا النوع من
يزاالن قائمين في لبنان ،ال ّ

التجنب االجتماعي
تكيف ،يلجأ بعض أعضاء هذه األوساط إلى أشكال متنوعة من
ّ
الميل الجنسي بالجريمة .وكآلية ّ
المسببة لإلدمان (خاصة الكحول) كوسيلة أخرى
أو االنسحاب في حين أن بعضهم اآلخر يصف استخدام المواد
ّ

للتكيف مع أوضاعهم ( .)Wagner et al., 2013بالفعل ،قد أشارت دراسة تقييمية للوصمة والرفاه النفسي
ّ
والتواصل االجتماعي أُجريت في بيروت على مجموعة من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين إلى
للتكيف مع الوصمة
أن عددا من أولئك الرجال قد وصف استخدام المواد
المسببة لإلدمان (خاصة الكحول) كوسيلة ّ
ّ

( .)Wagner et al., 2013بالتالي قد يواجه مستخدمو المخدرات في أوساط المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا
مما قد يساهم
وكافة األقليات الجنسية مستويات أعلى من الوصمة ضمن محيطهم وداخل مراكز عالج استخدام المواد ّ
في تقليص الوصول إلى العالج.

المجموعة الثانية
 .4األطفال (ما دون الخامسة عشرة) الذين يعيشون في ظروف غير مؤاتية
وتهدد صحتهم النفسية
نموهم بشكل كامل ّ
تضم هذه المجموعة األطفال الذين يعيشون في ظروف غير مؤاتية تعيق ّ
ّ
المسببة لإلدمان .ومن األمثلة عن مثل هذه الظروف
ورفاههم وفي بعض األحيان تجعلهم أكثر عرضة الستخدام المواد
ّ
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المسببة لإلدمان أو االضطرابات النفسية ،مشاكل مع
نذكر العنف األسري ،تاريخ عائلي من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان
القانون ،العيش في الطرقات أو في المالجئ المؤقتة .إن الصلة واضحة بين اضطرابات استخدام المواد
ّ

المسببة
من جهة والتعايش أو المرور في محن خالل مرحلة الطفولة ،العنف األسري والتاريخ العائلي من استخدام المواد
ّ
لإلدمان من جهة أخرى ( .)ICF international, 2009; Itani et al., 2014; Yazbeck et al., 2014إن
الدراسة االستقصائية الوطنية حول صدمات الطفولة التي أُنجزت في العام  2014كشفت أن  27.9%من البالغين
تعرضوا في طفولتهم لبعض الظروف غير المؤاتية أو العصيبة ،وأفادت أن "استخدام
المشاركين في االستقصاء قد ّ

المسببة لإلدمان من جانب الوالدين" هو أكثرها شيوعا ( .)Itani et al., 2014هناك حاجة لتدخالت نوعية
المواد
ّ
محددة تستهدف األطفال الذين يعيشون في ظروف غير مؤاتية لوقايتهم بشكل أساسي من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان.
ّ

 .5الشباب والمراهقون (ما بين  10و 24عاماً)
معرضة للخطر الشديد في لبنان كما في كافة بلدان العالم فهم قد بلغوا مرحلة من
يشكل الشباب والمراهقون مجموعة ّ
تتكون خاللها األنماط السلوكية ومن المحتمل جدا أن يخضعوا لتأثير نماذج قدوة أو أقران يستخدمون المواد
حياتهم ّ
المسببة لإلدمان ( .)WHO, 2015bكما ورد في القسم .IIأ ان معدل انتشار استخدام المواد المسببة لالدمان بين
ّ
الشباب والمراهقين ازداد بين العام  2005و 2011خاصة بين الفئة العمرية  15-13عاما .وتبين أن استخدام الكحول

والمخدرات يبدأ عادة قبل عمر الرابعة عشر ) .(GSHS, 2005; GSHS, 2011أظهرت الدراسات أيضا أن ضغط
المسببة لإلدمان في لبنان ( Karam,
األقران وضعف توجيه الوالدين يؤثران سلبا في قرار الشباب بشأن استخدام المواد
ّ
.)Maalouf, & Ghandour, 2004

 .6الالجئون الفلسطينيون
سجال) ،من
يشكل الالجئون الفلسطينيون في لبنان  10%تقريبا من سكان لبنان ( 449,957الجئا فلسطينيا ُم ّ
بينهم  56%عاطلون عن العمل ( .)UNRWA, 2014; GIZ &UNRWA, 2014يعيش  62%من الالجئين
يتطور إلى نزاع مسّلح بين مختلف
تدهور للوضع السياسي فيها
ا
الفلسطينيين في مخيمات لالجئين غالبا ما تشهد
ّ
مخيم عين الحلوة في منطقة صيدا الجنوبية .في ظل هذا االضطراب السياسي
سيما في ّ
الفصائل الفلسطينية المسّلحة ال ّ

واالقتصاديُ ،يسجل داخل المخيمات انتشار واسع لإلتجار بالمخدرات فضال عن استخدام المخدرات بشكل خاص بين
الشبان والرجال (.)GIZ & UNRWA, 2014

 .7النازحون
نتيجة لألزمات المسّلحة المستمرة في الشرق األوسط ،تزايد عدد النازحين الفارين من سوريا والعراق وغيرها من
13.

لمسجلين
البلدان إلى لبنان .يشكل السوريون المجموعة األكبر من النازحين إلى لبنان حيث بلغ عدد السوريين ا ّ

المحدثة الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
في لبنان  1,048,275نازحا وفقا لإلحصاءات األخيرة
ّ
الالجئين في  31آذار  .)UNHCR, 2016( 2016منذ السادس من أيار  2015عّلقت المفوضية بشكل مؤقت

تسجيل نازحين جدد بناء على تعليمات الحكومة اللبنانية .بالتالي إن األفراد الذين ينتظرون تسجيل أسمائهم غير
مشمولين في هذا العدد.
المسببة لإلدمان
المسببة لإلدمان بين النازحين محدودة إال أن اضطرابات استخدام المواد
إن البيانات عن استخدام المواد
ّ
ّ
يمكنها أن تنشأ في أية مرحلة من مراحل النزوح من البلد األم إلى الملجأ المؤقت أو عند إعادة التمركز ( UNHCR

المسببة لإلدمان بين النازحين أسباب عديدة بما فيها :التطبيب الذاتي لأللم
 .)and WHO 2008الستخدام المواد
ّ

التكيف مع بيئة جديدة ،تدهور أو اختالل ُسبل العيش
وعوارض االضطرابات النفسية ،الضغوطات النفسية الناتجة عن ّ
وفقدان مصادر الدعم االجتماعي والشبكات االجتماعية ( .)UNHCR and WHO 2008إن تحليل وضع الشباب
المتأثرين باألزمة السورية في لبنان الذي أُجري في العام  2014أظهر أن النزوح أحدث وقعا شديدا في الحياة االجتماعية
للشباب النازحين حيث أن التواصل مع األصدقاء والمشاركة في األنشطة الترفيهية تضاءال ،كما أن الغذاء والنظافة
المسببة لإلدمان ( UNFPA, UNESCO,
الشخصية تأث ار سلبا باالضافة الى زيادة طفيفة في استخدام المواد
ّ

تبين أن التدخين  -السجائر
 .)UNICEF, UNHCR, and Save The Children International, 2014ولقد ّ

التقدم في السن ،إذ أن نسبة الذكور ما
والنرجيلة على السواء  -شائع بين الشبان النازحين ويتزايد بشكل ملحوظ مع ّ
يدخنون النرجيلة  .28%إن نتائج مشاورات
يدخنون السجائر تبلغ  51%واولئك الذين ّ
بين  24-19عاما الذين ّ
قدر عدد الشباب
المجموعات المركزة تشير إلى أن األزمة السورية قد زادت على األرجح من نسبة استهالك التبغُ .ي ّ

النازحين الذين يشربون الكحول بـ  13%والذين يستخدمون المخدرات بـ UNFPA, UNESCO, UNICEF, ( 4%
.)UNHCR, and Save The Children International, 2014

 .8األشخاص في السجون
شكل األشخاص الذين أدخلوا الى السجون اللبنانية بتهم متعلقة بالمخدرات ( 3600شخص) حوالي
خالل العام ّ ،2015
حاليا تشريعات خاصة
ثلث الداخلين الى السجن في تلك السنة .بالنسبة لمستخدمي المخدرات الداخلين السجن ،ال تتوفر ّ

تتعلق بتدبير أو معالجة أوضاع هؤالء .في النظام الحالي ،باستثناء بعض المنظمات غير الحكومية التي تطبق برامج
المسببة لإلدمان أو
داخل السجون ،ال تتوفر إال مساعدة ضئيلة للنزالء الذين يعانون من اضطراب استخدام المواد
ّ
المعرضين لمثل هذا االستخدام.
للنزالء
ّ

14.

 -4لمحة عامة عن نظام االستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان في لبنان
أ .الخدمات المتوفرة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المسببة لإلدمان
المسببة لإلدمان في لبنان هم المنظمات غير الحكومية المحلية
قدمي الخدمات الرئيسيين في مجال استخدام المواد
إن م ّ
ّ
المسببة
تقدم مجموعة من الخدمات من خالل ُنهج متنوعة تغطي مختلف مستويات االستجابة الستخدام المواد
التي ّ
ّ

لإلدمان .لكن وعلى الرغم من أن عددا متزايدا من المنظمات غير الحكومية يعمل في مجال االستجابة الستخدام المواد
الحد من المخاطر
المسببة لإلدمان ،إال أن تدخالتها ال تزال محدودة وعدد المنظمات التي تعمل على إسداء خدمات ّ
ّ

ال يزال ضئيال نسبيا ( .)Razaghi and Binazadeh, 2015فضال عن ذلك ال يتوفر أي نظام إحالة وطني يربط كافة
هذه الخدمات ببعضها .ال يوجد نظام مراقبة لهذه الخدمات في ظل غياب نظم ترخيص واعتماد للمنظمات التي تقدم
هذه الخدمات.
يتم تنفيذ برامج وقائية متعددة كتعليم المهارات الحياتية, ،مهارات الرعاية األبوية ،التثقيف بواسطة األقران،
الوقايةّ .
وحمالت التوعية العامة.
تضم مراكز العالج في لبنان المنظمات غير الحكومية ،العيادات والمستشفيات الخاصة التي غالبا ما تعالج
العالج.
ّ
تقدم المنظمات
المرضى الذين يعانون من اعتماد على المواد
المسببة لإلدمان في أجنحة األمراض النفسية التابعة لهاّ .
ّ
غير الحكومية خدمات إزالة السموم ،العالج الطويل األمد داخل المؤسسات اإليوائية والعالج الخارجي .إال أن العالج

الداخلي القصير األمد وأنشطة التدخل في الشارع ال تزال محدودة ومركزية ( .)Skoun, 2010كما وأن الوصمة والتمييز

الذين يتعرضان لهما مستخدمي المواد المسببة لالدمان يحدان وصول هؤالء االشخاص الى خدمات العالج.
•

المخصصة إلزالة السموم ضمن المستشفيات الحكومية والخاصة ضئيل.
األسرة
إزالة السموم :عدد
ّ
ّ
يقدم مستشفى حكومي واحد (مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي )DGUHخدمة إزالة السموم
ّ
المسببة لإلدمان وله قدرة استيعابية بـ  15سري ار.
لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ

تتوفر خمسة مراكز إيوائية أخرى
المسببة
مخصصة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
ّ
لإلدمان (الكحول والمخدرات) بسعة  90سري ار ( .)WHO and MOPH, 2015إال أنه ُيشار أن كلفة
حد ما ( .)NAP, 2008ففي غياب تغطية الضمان
خدمات إزالة السموم في هذه المراكز مرتفعة إلى ّ
االجتماعي أو المساعدات الحكومية ،يعتبر معظم المرضى أن كلفة العالج الداخلي مرتفعة.



العالج ببدائل االفيونيات ( :)OSTفي كانون الثاني  2012وبناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية،
األدلة العلمية أال وهو العالج ببدائل
للحد من المخاطر قائم على ّ
جرى في لبنان تكييف واطالق برنامج ّ
االفيونيات الذي يستخدم البوبرينورفين ( )Buprenorphineعلى أن يكون خاضعا للمراقبة الدقيقة والصارمة
لطبيب نفسي ومتوف ار لكافة سكان لبنان .في شهر تموز  ،2015بلغ عدد األشخاص الذين يستخدمون
15.

البوبرينورفين  1,375شخصا .لكن يبقى الوصول إلى العالج ببدائل االفيونيات محدودا فهو يقتصر على
المسببة لإلدمان تسديد
دواء واحد (البوبرينورفين) ،مركزي ،عالي الكلفة ،إذ يتوجب على مستخدمي المواد
ّ
ثمن استشارة طبيب نفسي فضال عن ثمن الدواء .هذا العامل مصحوبا بتجريم مستخدمي المواد وفقا للقانون
عالية
يطرح عبئا إضافيا على المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل على توعية المواطنين حول ف ّ

العالج ببدائل االفيونيات ( .)Razaghi, and Binazadeh, 2015فضال عن ذلك ،هناك حاجة لمبادئ

تنوع في األدوية البديلة ،باإلضافة إلى أطباء ومراكز
عدلة ،للمزيد من االختصاصيين
توجيهية م ّ
ّ
المدربينّ ،
لصرف الدواء ال مركزية .
•

برامج اإلقالع عن التدخين :تتوفر حفنة من عيادات اإلقالع عن التدخين في بعض المستشفيات إال أنها
بالنسبة إلى الغالبية العظمى من السكان بعيدة المنال وغير ميسورة الكلفة .لقد وضع البرنامج الوطني للحّد
تنص على إسداء المشورة القصيرة
من التدخين اإلستراتيجية األولى لإلقالع عن التدخين في العام  2015التي ّ

بشأن اإلقالع عن التدخين في مراكز الرعاية الصحية األولية .إال أنه وفي غياب أي تمويل للبرنامج الوطني

للحد من التدخين ،يقوم الموظفون ببعض األنشطة بشكل محدود وطوعي .العالج الطبي المتوفر يتراوح من
ّ
المتخصص.
العالج البديل للنيكوتين المتاح بدون وصفة إلى العالج
ّ
الحد من المخاطر.


الحد من المخاطر التدخل في الشارع ،الخدمات التثقيفية
خدمات الحد من المخاطر األخرى :تشمل خدمات ّ
الرامية لتقليص السلوك الخطر ،حمالت التوعية بشأن القيادة تحت تأثير المواد ،مراكز االستقبال النهاري،

توزيع الواقي الذكري وبرامج توفير الحقن واألدوات اآلمنة ( .)NSPلكن تبقى هذه الخدمات محدودة .كما أنه
الحد من
ال تتوفر الخدمات التي تراعي النوع االجتماعي مع أنه من المعروف أن لجوء النساء إلى خدمات ّ

المخاطر في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا يبقى ضعيفا جدا ( Rahimi-Movaghar et al.,
.)2012
تقدم المنظمات غير الحكومية (المتعاقدة بمعظمها مع و ازرة الشؤون االجتماعية) هذه الخدمة ضمن
إعادة التأهيلّ :

المراكز اإليوائية أو المجتمعات العالجية أو في العيادات الخارجية ولكن قدرتها االستيعابية لعدد المستفيدين تبقى

تقدم خدمات إعادة التأهيل للقاصرين.
محدودة .قّلة فقط هي المنظمات غير الحكومية التي ّ
قدم خدمات إعادة الدمج االجتماعي التي
إعادة الدمج االجتماعي :إن عددا محدودا جدا من المنظمات غير الحكومية ي ّ

سيما فرص العمل غير متوفرة ،وذلك يعيق إعادة الدمج
تشمل بشكل أساسي التدريب المهني .لكن الخدمات األخرى ال ّ
االجتماعي بالكامل للمرضى بعد إعادة تأهيلهم.
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مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة .إن مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة قليلة جدا في
لبنان .من المجموعات القائمة المتعارف عليها نذكر مجموعتين تابعتين لحركات المساعدة الذاتية الدولية وهما مدمني
الكحول المجهولين ومدمني المخدرات المجهولين.
ب .الجهات الفاعلة في نظام االستجابة الستخدام المواد المسببة لإلدمان في لبنان
المسببة لإلدمان مجموعة واسعة
كما هو مذكور أعاله (في الجزء  .Iاستعراض عام) ،تترتّب عن اشكالية استخدام المواد
ّ
من األخطار واألضرار وهي ناتجة عن تفاعل مجموعة من العوامل على مستويات مختلفة من النموذج البيئي .لهذا
المسببة لإلدمان.
السبب ،يتوّلى أفرقاء عديدون ينتمون إلى مختلف القطاعات عملية االستجابة الوطنية الستخدام المواد
ّ
في الجدول  1وصف لألدوار التي تؤديها الجهات الفاعلة الرئيسية في المراحل المختلفة لالستجابة للمواد المسببة
لالدمان.
الجدول  .1الجهات الفاعلة في االستجابة الستخدام المواد المسببة لإلدمان
المنظمة
( MOPHدائرة

الوقاية

العالج

X

X

إعادة التأهيل

إعادة الدمج

الحد من

تخفيض

االجتماعي

المخاطر

العرض

X

األبحاث
X

المناصرة
X

المخدراتD/NAP/TCP/
/NMHP/GUHفريق العمل
المعني بالعالج ببدائل
ّ
األفيونيات)
MOSA

X

MEHE

X

( MOJلجنة مكافحة

X
X

X

X
X

اإلدمان على المخدرات)
MOIM

X

المنظمات غير الحكومية

X

X
X

البيئة األكاديمية
المستشفيات الخاصة

X

X

X

X

X

X

X

X
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وزارة الصحة العامة
المسببة من خالل عدد من الدوائر والبرامج:
تُعنى و ازرة الصحة العامة باالستجابة الستخدام المواد
ّ

 -1دائرة المخدرات  .تشمل أنشطة دائرة المخدرات ،على سبيل المثال ال الحصر ،تحديث قائمة المواد
الخاضعة للرقابة ،إعداد التقارير السنوية التي تورد عدد المرضى الذين يتلقون العالج الضطرابات
المسببة لإلدمان في مختلف المستشفيات فضال عن عدد األشخاص الموقوفين في
استخدام المواد
ّ
لبنان بجرائم متّصلة بالمواد اضافة الى اإلدارة العامة لبرنامج العالج ببدائل األفيونيات .،هذا البرنامج

شددة
يوّفر البوبرينورفين لمستخدمي الهيروين على أن يكون العالج خاضعا لرقابة طبيب نفسي م ّ

متعدد االختصاصات معني بالصحة النفسية .يتوّفر العالج ببدائل األفيونيات
ولمتابعة وثيقة لفريق ّ
ّ
(البوبرينورفين) في مستشفيين حكوميين رئيسيين هما مستشفى رفيق الحريري الحكومي ومستشفى
ضهر الباشق الجامعي الحكومي.

 -2فريق العمل المعني بالعالج ببدائل األفيونيات .جرى تشكيل فريق العمل المعني بالعالج ببدائل
ّ
األفيونيات للعمل على تشريع العالج ببدائل األفيونيات في لبنان ولقد وّفر الدعم التقني في سبيل
يضم
تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية
ّ
الموحدة واألنماط التنفيذية لبرنامج العالج ببدائل األفيونياتّ .
منسقين من و ازرة الصحة العامة والمنظمات غير الحكومية المحلية واألطباء النفسيين.
هذا الفريق ّ
 -3البرنامج الوطني للصحة النفسية :في أيار  ،2015أطلق البرنامج الوطني للصحة النفسية
المسببة لإلدمان – وقاية ،تعزيز وعالج – لبنان
"استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
 ."2020-2015منذ ذلك الحين ،توّلى هذا البرنامج تنسيق العمل على استراتيجية االستجابة للمواد
المسببة لالدمان بما يتماشى مع الهدف االستراتيجي " 1.1.3تطوير استراتيجية وطنية حول استخدام
المسببة لإلدمان" ( .)MOPH, 2015فضال عن ذلك ،من األهداف االستراتيجية الرئيسية
المواد
ّ
األولية.
للبرنامج دمج خدمات الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان بالرعاية الصحية ّ

للحد من
 -4البرنامج الوطني للحد من التدخين :في العام  ،2009استأنف البرنامج الوطني
ّ
التدخين ( )NTCPعمله في و ازرة الصحة العامة .وقد هدف بشكل رئيسي لمناصرة وتطوير

أقر
قانون جديد ّ
للحد من التدخين .وفي العام ّ ،2011
نص
الذي دخل ّ
حي ز التنفيذ في أيلول  .2012لقد ّ

النواب اللبناني القانون رقم 174
مجلس ّ
هذا القانون على حظر التدخين بنسبة

 100%في كافة األماكن العامة المغلقة ،على وضع التحذيرات الصحية على مساحة 40%
من أغل فة منتجات التبغ وعلى حظر كافة أنشطة الرعاية والترويج للتبغ.
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تقد م و ازرة الصحة العامة مجموعة من الخدمات بما في ذلك:
باإلضافة إلى هذه الدوائر والبرامجّ ،
 -5تغطية العالج الداخلي لمستخدمي المواد المسببة لإلدمان :توفر و ازرة الصحة العامة عالج إزالة
السموم في مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي وتغطي إجمالي الفاتورة االستشفائية .كما
تقدمه المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الو ازرة أو
تغطي الو ازرة كلفة عالج إزالة السموم الذي ّ
المنظمات غير الحكومية ضمن المؤسسات اإليوائية على أساس كل حالة على حدة.

 -6تغطية العالج الخارجي لمستخدمي المواد المسببة لإلدمانُ :يفترض أيضا أن توفر و ازرة الصحة
العامة الرعاية الخارجية المجانية لمستخدمي المخدرات من خالل إنشاء أو التعاقد مع مراكز الرعاية

المجتمعية أو عيادات الرعاية الخارجية كما هو منصوص عليه في المادة  201من قانون
الصحية ُ
ْ .1998بيد أنه لم يتم إنشاء أو التعاقد مع هذه المراكز/العيادات حتى اآلن.
 -7األدوية :تحظر و ازرة الصحة العامة اإلعالن والترويج لألدوية .وعلى الرغم من إصدار العديد من
المهدئات ،إال أنه ال يزال الحصول على بعض األدوية القابلة
للحد من بيع مزيالت القلق و ّ
المراسيم ّ

الموحدة" (وهي نموذج
تبني "الوصفة الطبية
إلساءة االستخدام أم ار سهال .في العام  ،2015جرى ّ
ّ
يتوجب على كافة األطباء استخدامه لوصف األدوية) بهدف تحسين الرقابة على حركة
رسمي ّ
لحد من
المباعة .ومن حسنات هذا القانون تعزيز الرقابة على األدوية وبالتالي ا ّ
األدوية الموصوفة و ُ
المخدرة ومن إساءة استخدامها.
اإلفراط في وصف المواد الطبية
ّ

 -8الوقاية :لقد شاركت و ازرة الصحة العامة بفعالية في العديد من حمالت التوعية والوقاية من المخدرات
التي أطلقتها منظمات غير حكومية مختلفة برعاية الو ازرة.
وزارة التربية والتعليم العالي
تعمل و ازرة التربية والتعليم العالي ( )MEHEمن خالل االساتذة المكلفين بمهام تربوية وصحية وبيئية في االرشاد
والتوجيه على تنفيذ برنامج الصحة المدرسية والذي يهدف تعزيز صحة التالميذ من خالل تنمية المهارات الحياتية لديهم
يتضمن البرنامج ثالثة محاور )1 :الخدمات
واكسابهم السلوك الصحي السليم بما يحميهم من السلوكيات الخطرة.
ّ
المنسقة العامة
الصحية )2 ،البيئة المدرسية )3 ،التوعية والتثقيف الصحي .تتألف وحدة التربية الصحية البيئية من
ّ

منسق في كل محافظة ومشرفين صحيين يقومون بزيارات دورية للمدارس والثانويات لمتابعة تنفيذ
للوحدة ،باإلضافة إلى ّ

األنشطة المتعلقة ببرنامج الصحة المدرسية مع المرشد الصحي الموجود في كل مدرسة رسمية.
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وزارة الداخلية والبلديات
إن قوى األمن الداخلي هي قوى الشرطة الرئيسية في لبنان وهي تعمل تحت سلطة و ازرة الداخلية والبلديات .إن مكتب
مكافحة المخدرات التابع لقوى األمن الداخلي مسؤول عن مكافحة اإلتجار بالمخدرات واساءة استخدامها .تتوّلى الشرطة
بالدرجة األولى توقيف المشتبه بهم واحتجازهم فضال عن إجراء التحقيقات الجنائية .وبموجب المادة  211من قانون
المخدرات رقم  ،673تاريخ  16آذار  ،1998تشمل المهام الرئيسية لمكتب مكافحة المخدرات اكتشاف الخيوط ذات
وتتبعها ،توقيف مرتكبي الجرائم المتّصلة بالمخدرات ،تفتيش كافة األماكن التي ُيشتبه بوجود مخدرات فيها ،إجراء
الصلة ّ

التحقيقات بهدف جمع المعلومات التي تفيد في تسهيل محاكمة الجرائم المتّصلة بالمخدرات ،اكتشاف اإلتجار بالمخدرات
ومنعه فضال عن مصادرة المنتوج الزراعي غير المشروع واتالفه.
وزارة الشؤون االجتماعية
المسببة لإلدمان وتتعاون مع بعض المنظمات
لو ازرة الشؤون االجتماعية ( )MOSAبرنامج وقاية من استخدام المواد
ّ

األولي واعادة التأهيل
غير الحكومية/المنظمات
الممولة من القطاع الخاص .تغطي الو ازرة رسوم االستقبال والتقييم ّ
ّ
واعادة الدمج االجتماعي لمستخدمي المخدرات.
وزارة العدل
أُنشئت لجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات في و ازرة العدل استنادا إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 673
مرة إلى لجنة
ألول ّ
الصادر في العام  .1998يجيز هذا القانون إحالة مستخدمي المواد غير المشروعة الموقوفين ّ
تخيرهم بين إعادة التأهيل أو السجن (المواد  189 ،184و .)198تقوم
مكافحة اإلدمان على المخدرات
المخولة أن ّ
ّ
مقدمي الرعاية األنسب فتتوقف عندئذ المالحقة القضائية
اللجنة بتقييم مستخدمي المواد غير المشروعة وتحيلهم إلى ّ

المحالين .تتلقى اللجنة تقارير متابعة عن أوضاعهم بصورة مستمرة.
بحق األشخاص ُ
المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة

تنشط المنظمات غير الحكومية في لبنان في مناصرة ومعالجة المسائل المتعّلقة باضطرابات استخدام المواد المسّببة

لإلدمان كالوقاية واعادة التأهيل والحد من المخاطر .وهي تستخدم مقاربات مختلفة فتوفر بالتالي لمستخدمي المواد

مجموعة واسعة من الخدمات الختيار األنسب ،إال أن التنسيق ضروري لتعزيز استم اررية الرعاية للمستفيدين من هذه
المنظمات.
إن وكاالت األمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
فعال في االستجابة
( ،)UNODCصندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAواليونيسف ( )UNICEFتشارك بشكل ّ
المسببة لإلدمان بالتعاون مع الوكاالت الحكومية والشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني من
الستخدام المواد
ّ
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الجيدة لالستجابة الستخدام المواد المسببة لالدمان ،فضال عن تنسيق
خالل مشاريع تهدف لتعزيز ودعم الممارسات ّ
المقاربات بين كافة الشركاء.
البيئة األكاديمية
المسببة لإلدمان من خالل األبحاث والمناصرة .وتجتهد بعض
تشارك جامعات عديدة في االستجابة الستخدام المواد
ّ
المبادرات أو المجموعات المتعلقة بالسياسات أو االبحاث في الجامعات المحلية في سبيل إيجاد األدلة العلمية المحلية

تم إنجاز سياسات وطنية عديدة متعّلقة باستخدام المواد بفضل مساهمات
الستثمارها في تطوير السياسات وتنفيذها .لقد ّ
الحد من التدخين (قانون رقم  )174والحظر على بيع الكحول.
المؤسسات األكاديمية ،على سبيل المثال قانون ّ
المستشفيات الخاصة
تضم أجنحة داخلية لألمراض العقلية والنفسية تستقبل عادة األشخاص الذين يعانون من
إن المستشفيات الخاصة التي ّ
المسببة لإلدمان من أجل إزالة السموم .أما العيادات الخارجية في هذه المستشفيات فتستقبل
اضطرابات استخدام المواد
ّ

المرضى أيضا من أجل العالج والمتابعة.
ج .التشريع
أ -المخدرات

يتمحور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف رقم  673الصادر في العام  ،1998باإلضافة إلى تعديالته ،حول
يصنف هذا القانون
تخفيض العرض ،واألحكام الجزائية ،والهيئات الحاكمة والتعاون الدولي من أجل مكافحة المخدراتّ .
استخدام المواد غير المشروعة على أنها جريمة تتراوح عقوبتها بالسجن من  3أشهر إلى  3سنوات فضال عن دفع
تجار
غرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ماليين ليرة لبنانية وفقا لنوع المادة المستخدمة (المواد  127إلى  .)130أما ّ
يسهلون اإلتجار بالمخدرات فعقابهم صارم جدا وفقا لهذا القانون.
المخدرات أو األشخاص الذين ّ

يخير مستخدمي المواد بين السجن أو تلقي العالج عند توقيفهم (المادة  .)183إال أن مستخدمي
إن قانون ّ 1998
التجار الذين يستخدمون المخدرات فال يمكنهم االستفادة من هذا القانون.
يسهلون اإلتجار بالمخدرات أو ّ
المواد الذين ّ

تنص على إجراءات واضحة تتعلق بإعادة تأهيل مستخدمي المخدرات .استنادا إلى هذا
إن المواد  182إلى ّ 198
القانون ،تبدأ هذه اإلجراءات بامتثال مستخدمي المواد غير المشروعة أمام لجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات التي
ُيفترض أن تحيلهم إلى العيادات الصحية المتعاقدة مع و ازرة الصحة العامة لتنسيق عالجهم بالكامل .ووفقا للمادة ،189
يعفون تماما من أية مالحقة قانونية.
إن األشخاص الذين يحصلون على شهادة شفاء ْ

إثر تعاضد المجتمع المدني بكامله في وجه التلكؤ القضائي في تطبيق هذا القانون ،أصدرت محكمة االستئناف بتاريخ
 3تشرين األول  2013ق ار ار دعت بموجبه القضاة إلى وقف كافة اإلجراءات القانونية بحق مستخدمي المواد غير
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فور إلى لجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات ،فلم يع ْد عندئذ بإمكان
المشروعة الراغبين في تلقي العالج واحالتهم ا

التنصل من تطبيق هذا القرار ( .)Kerbage and Haddad, 2014إال أنه ووفقا للمرصد المدني الستقاللية
القضاة
ّ
ممن يعانون من اضطرابات استخدام
القضاء
ّ
تمت حتى العام  2014إحالة ما يقارب الـ  110أشخاص فقط ّ
وشفافيتهّ ،
المسببة لإلدمان إلى لجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات من أصل  2,709موقوفين بتهمة استخدام المواد
المواد
ّ

(.)Nammour, 2015

أما بالنسبة إلى حماية حقوق مستخدمي المواد فقد أصدرت و ازرة الصحة العامة في آذار  2016مذ ّكرة (رقم  )46تطلب
فيها من إدارات المستشفيات واألطباء االمتناع عن إبالغ قوى األمن الداخلي عن حاالت الجرعة الزائدة .كما تشّدد

المسببة لإلدمان في تلقي
المذ ّكرة على ضرورة احترام حقوق األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
خصوصيتهم عمال بميثاق أخالقيات مهنة الطب.
الرعاية الصحية الالزمة تزامنا مع احترام
ّ
ب -الكحول
وعدلت
حددت ّ
باستثناء بعض النصوص والسطور الواردة في قوانين الموازنة المتتالية وفي بعض الق اررات والمراسيم التي ّ

يتطرق بشكل مختصر إلى استهالك
الرسوم على رخص بيع الكحول ،وحده قانون العقوبات اللبناني (لعام ّ )1943
مرة واحدة فقط في العام  1993لغرض وحيد أال وهو تغيير قيمة الغرامات.
الكحول وبيعها .لقد جرى تعديل هذا القانون ّ

لكن هذه األخيرة ال تزال منخفضة فهي تتراوح بين  $4و $13.3لألشخاص الذين ُيعثر عليهم في األماكن العامة في
يقدمون الكحول للقاصرين إلى أن يصبحوا ثملين .الرسوم على رخص بيع الكحول
حالة ُسكر أو لألشخاص الذين ّ

منخفضة أيضا تتراوح بين  $18مترتّبة على نقاط البيع للصنف الواحد سنويا و $600مترتّبة على كبار الموزعين
للصنف الواحد سنويا.
أهم منجزات السياسات المتعّلقة بالكحول في لبنان منذ العام  2010تشمل اآلتي :قانون السير الجديد وأحكامه المتعلقة
ّ
(الحد األقصى المسموح به لتركيز الكحول في الدم والمخالفة اإللزامية المترتّبة عن تجاوز
بالقيادة تحت تأثير الكحول
ّ
المعدالت القانونية)؛ والحظر على استيراد وتصنيع وتسويق مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول (وفقا للقرار المشترك

بين و ازرتي الصحة العامة والتجارة الصادر في  3شباط  .)2014لكن ال تزال هناك عقبات هامة بما في ذلك ضعف
مصنعي الكحول.
وترصد صحيحين فضال عن ضغوطات
الموارد المالية والبشرية الالزمة من أجل تطبيق
ّ
ّ
ج -التبغ
أقر مجلس النواب اللبناني في العام
بالنسبة إلى قوانين ّ
الحد من التدخين ،لقد حّقق لبنان إنجا از رئيسيا هاما عندما ّ
الحد من التدخين الجديد (قانون رقم  .)174وقد جرى من بعدها إصدار مراسيم تنفيذية عديدة بهدف
 2011قانون ّ

تنظيم الدعاية والترويج لمنتجات التبغ .لكن القانون ال يزال يواجه التحديات بسبب التدخالت غير القانونية لمصّنعي
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التبغ ،واإلعالن غير المباشر عن التبغ فضال عن موارد الدولة المحدودة نظ ار لألزمة االجتماعية والسياسية الراهنة.
على الرغم من ذلك ،بلغ االلتزام بحظر التدخين في األماكن العامة المغلقة في العام  2013معدالت عالية نسبيا أال
وهي .)NTCP 2013( 69%
د .التمويل
مخصصاتها المالية
المسببة لإلدمان ولكل منها
كما هو مذكور أعاله ،تُعنى و ازرات عديدة باالستجابة الستخدام المواد
ّ
ّ

المسببة لإلدمان تغطيها بشكل أساسي و ازرة الصحة العامة ،وو ازرة
لهذا الشأن .إن الرعاية المتعلقة باستخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان غير مشمولة
الشؤون االجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية .إن اضطرابات استخدام المواد
ّ
في غالبية برامج التأمين الصحي واالجتماعي.
ه .األبحاث
المسببة لإلدمان في لبنان بالدرجة االولى حول أنواع المواد المستخدمة
تتمحور األبحاث المتعلقة باستخدام المواد
ّ

وانتشارها .من األمثلة على الدراسات االستقصائية الوطنية التي تساعد على تقييم أنماط االستخدام وانتشاره ومستوى
التثقيف ،نذكر المسح الصحي العالمي للمدارس ( ،)GSHSالمسح العالمي للتبغ بين الشباب ( Global Youth

 ،)Tobacco Surveyالمسح الوبائي الوطني للكحول في لبنان(  )LESAوالمشروع االستقصائي لمدارس بلدان البحر
تطرقت إلى خدمات
األبيض المتوسط عن الكحول وغيرها من المخدرات ( .)MedSPADقليلة هي األبحاث التي ّ

المسببة لإلدمان (بما في ذلك السياسات والخطط والبرامج) ،ولم يتناول أي بحث تنظيم الخدمات
استخدام المواد
ّ

سد الثغرة الموجودة في األبحاث الدولية في ما يتعلق بتدخين النرجيلة
وفعاليتها .أما األبحاث عن التبغ فقد ركزت على ّ
الذي ترتفع معدالته بشكل هائل في المنطقة .إال أن هذه األبحاث إنما ركزت بغالبيتها على التأثيرات الضارة لتدخين
النرجيلة ولم تتطرق إلى إجراءات اإلقالع عنه.
و .وسائل اإلعالم
يمكن أن تلعب وسائل اإلعالم دو ار جوهريا في تقليص الوصمة وتعزيز االكتشاف والوقاية والعالج الضطرابات استخدام
المسببة لإلدمان ،عبر توفير منبر إليصال الرسائل الصحية القائمة على األدّلة العلمية .ولكن حتى اليوم ،ال
المواد
ّ

المسببة لإلدمان إال أن بعض هيئات
محددة لمقاربة استخدام المواد
تعتمد وسائل اإلعالم في لبنان أية استراتيجية ّ
ّ
معينة مثل
القطاع الخاص قد أطلقت في السنوات القليلة األخيرة عددا محدودا من الحمالت تناولت فيها مواضيع ّ

المسببة لإلدمان .ولقد تطرقت البرامج التلفزيونية أيضا إلى بعض المسائل المتعلقة بجوانب
الوصمة واستخدام المواد
ّ

محددة من استخدام المواد بدرجات متفاوتة من المراعاة والدقة ،فت ّنوعت النتائج وتضاربت .إال أن البرنامج الوطني
ّ
تمكن فعال من تحقيق التغييرات والمناشدة بتنظيم الصورة التي تعكسها وسائل اإلعالم اللبنانية
للحد من التدخين قد ّ
ّ
لمنتجات التبغ .في الواقع ،وكما هو منصوص عليه في القسم  ،3.IIلقد هدفت التشريعات الحديثة إلى تنظيم الدعاية
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والترويج لمنتجات التبغ ،بما في ذلك منع الوسائل اإلعالمية من اإلعالن عن أي من منتجات التبغ بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.

 .5الفرص والتحدّيات
تحديات أمام كافة البلدان على المستوى العالمي ،وهي تشمل
تطرح الوقائع الجديدة في استخدام المواد
المسببة لإلدمان ّ
ّ
تعدد المواد المستخدمة في آن واحد (بما فيها األدوية الخاضعة للرقابة الموصوفة) ،بروز العديد
االتجاه المتصاعد نحو ّ

من المواد ذو التأثير النفسي الجديدة وانتشارها ،الحاجة لضمان وتحسين الوصول إلى األدوية الخاضعة للرقابة الموصوفة
التغيرات الديناميكية الحاصلة في السوق العالمية للمواد غير المشروعة (بما في ذلك االستعانة
ّ
(كمسكنات األلم) و ّ
بتكنولوجيا االتصاالت الحديثة في تسهيل الوصول إلى المخدرات).

تدني مستوى الوعي بين المواطنين بشأن القوانين
متعددة ،بما في ذلك ّ
تحديات ّ
على المستوى المحلي ،يجب مواجهة ّ

والخدمات المتاحة ،دور وسائل اإلعالم وتأثيرها ،انعدام األبحاث عن الخدمات ،ذلك فضال عن المحدودية في توافر
المتخصصة القائمة على األدّلة العلمية ذات الجودة العالية بتكلفة ميسورة ضمن قطاعي الصحة
المجتمعية
ّ
الخدمات ُ
والشؤون االجتماعية .كما أن إمكانية الوصول إلى الخدمات محدودة أيضا بسبب مركزية هذه الخدمات وانعدام التغطية
لكافة الرقع الجغرافية في لبنان .باإلضافة إلى ذلك ،إن الرقابة على جودة الخدمات غائبة حاليا :فإجراءات منح
التراخيص من أجل تنظيم افتتاح مراكز جديدة غير متوفرة؛ ما من معايير معتمدة للعالج؛ وما من نظام اعتماد للمنظمات
المسببة لإلدمان .فضال عن ذلك ،إن قانون المخدرات لعام  1998ال يزال
تقدم خدمات استجابة الستخدام المواد
التي ّ
ّ
ينص على بعض التعريفات والبنود التي ال تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق
غير مطبق على أفضل وجه كما أنه ّ
مما يقّلص أكثر من إمكانية وصولهم
اإلنسان .وما زال مستخدمو المواد يواجهون التجريم ومستويات مرتفعة من الوصمة ّ

إلى العالج.

التحديات المذكورة أعاله .أوال ،إن
على الرغم من ذلك ،إن الفرص المتاحة عديدة ويمكن االستناد إليها في مواجهة
ّ

المسببة لإلدمان تشكل فرصة استثنائية
رغبة مختلف الو ازرات في التعاون معا بهدف توطيد االستجابة الستخدام المواد
ّ

للتم ّكن عمليا من بناء نظام مستدام قادر على تلبية حاجات السكان .ثانيا ،إن المجتمع المدني الناشط يشكل أيضا

المسببة لإلدمان .هذا اإلصالح للنظام في لبنان
فعال لنظام االستجابة الستخدام المواد
ّ
فرصة استثنائية إلنجاز إصالح ّ

يتماشى مع التزام المجتمع الدولي مواجهة ومكافحة مشكلة المخدرات العالمية بفاعلية ،وقد أعادت الجمعية العامة لألمم
المتحدة التأكيد على هذا االلتزام في جلستها االستثنائية في نيسان .2016
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اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 2021-2016
المسببة لإلدمان – وقاية ،تعزيز وعالج
من األهداف اإلستراتيجية المحورية "إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ

المسببة لإلدمان .هذا الهدف حاسم من من أجل
– لبنان  "2020-2015تطوير إستراتيجية وطنية الستخدام المواد
ّ
توجه
ترسيخ قيادة وادارة نظام الصحة النفسية واالستجابة الستخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان وبالتالي لتحقيق الرؤية التي ّ
هذه اإلستراتيجية الشاملة:
أ-

الرؤية

سينعم كل سكان لبنان بفرصة التمتّع بأفضل صحة نفسية ورفاه ممكنين.
تهدف إستراتيجية مكافحة المخدرات واالدمان لتحقيق هذه الرؤية من خالل الرسالة المذكورة أدناه.
ب -الرسالة

المسببة لإلدمان يضمن توفير وامكانية
تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تطوير نظام مستدام لالستجابة الستخدام المواد
ّ
الوصول الشامل إلى سلسلة واسعة من الخدمات العالية الجودة والتي تراعي النوع االجتماعي والعمر في مجال الوقاية
والعالج واعادة التأهيل والحد من المخاطر واعادة الدمج االجتماعي ،باالضافة الى توطيد تدخالت الحد من العرض،
التخصصات ،مع التشديد على إشراك المجتمع،
من خالل نهج متكامل ،عالي المردود مبني على األدلة العلمية ومتعدد
ّ
استم اررية الرعاية ،حقوق اإلنسان والثقافة المحلية.

ج -القيم والمبادئ التوجيهية

تعتمد اإلستراتيجية المشتركة بين الو ازرات لمكافحة المخدرات واالدمان نهجا يستند إلى حقوق اإلنسان ومجموعة من
القيم والمبادئ التوجيهية المنبثقة من الحقوق االجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والمدنية والسياسية .تشكل القيم
والمبادئ اآلتية أركان هذه اإلستراتيجية:
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االستقاللية

• سوف تضمن كافة الخدمات احترام وتعزيز االستقاللية واالكتفاء الذاتي لدى األشخاص الذين يعانون من
اضطرابات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان ومقدّمي الرعاية لهم ،من خالل االنفتاح والصراحة في توفير
المعلومات ،واالحترام في التفاعل بين األفراد ،والتمكين والشراكة في التخطيط للخدمات وإيصالها.

الكرامة

• سوف يتمكن كافة األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان وأسرهم فضالً
عن كافة موفري الخدمات من الحصول بشكل متسا ٍو على الفرص والخدمات وممارسات الرعاية المتوافقة
مع مختلف احتياجاتهم بحسب وضعهم الصحي .ولكن سوف يؤخذ بعين اإلعتبار أيضا ً النوع االجتماعي،
السن ،الدين ،الميل الجنسي ،الوضع االقتصادي واالجتماعي ،الوضع القانوني ،الموقع الجغرافي ،اللغة،
الثقافة وغيرها من السمات الشخصية.

المشاركة

• تشكل المشاركة الطابع الخاص لنظام استجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان عالي الجودة وآلية أساسية
لضمان المساءلة.
• ّ
إن كل الجهات المعنية ،بما في ذلك األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان
وأسرهم ،سوف يشاركون كمواطنين كاملي الحقوق في إعداد ،وتشريع ،وتطوير ،وإيصال وتقييم الخدمات
في مجال االستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان .
• ستستند المشاركة على مبدأ اإلجماع ،من خالل مقاربة مختلف وجهات النظر لبلوغ إجماع على ما هو لخير
المجتمع بكامله.

التمكين

المساءلة
والنزاهة

الجودة

• سيت ّم تمكين كل أصحاب الشأن ،من خالل ضمان حقهم ب:
• الحصول على الخدمات العالية الجودة ،السهلة الوصول ،المقبولة والمتيسّرة،
• اإلستقاللية وتقرير المصير،
ُعترف بهم أمام القانون دون أي تمييز ومن خالل إلغاء الوصمة وضمان خدمات أكثر شمولية متّسمة باالحترام
• أن ي َ
تُشرك المستخدم وال ُمعيل /مقدم الرعاية.
• بشك ٍل خاص ،سيمارس كافة المستفيدين من الخدمات في هذا مجال قدرا ً مناسبا ً من التحكم بأحداث حياتهم ،عبر
التمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات ،والحصول على الموارد والمعلومات المناسبة وإمكانية إنتقاء ما يناسبهم من
مجموعة الخيارات المتاحة.

• سوف يُحافَظ ،في كل األوقات وعلى جميع المستويات ،على درجة عالية من المساءلة في تطوير وإدارة النظام
الوطني لالستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان ،تطال بما في ذلك كافة الجهات الحكومية والمؤسساتية المعنية،
وذلك من خالل الحفاظ على الشفافية واحترام سيادة القانون.
• سيتمحور نظام االستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان ،بكامله حول الجودة .إن الرقابة والتقييم ستشكالن نهجا ً
نظاميا ً في هذا اإلطار.
• سيت ّم تأمين خدمات عالية الجودة تتوافق مع معايير وطنية واضحة والمعاييرالدولية لكل الجهات المعنية وعلى كافة
المستويات ،من خالل:
• الممارسات المبنيّة 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  -أهداف ومجاالت عمل " اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان
في لبنان " 2021-2016

إن أهداف ومجاالت عمل " اإلستراتيجية المشتركة بين الو ازرات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان "2021-2016

المسببة لإلدمان،
سيوجه الجهود الوطنية المبذولة في مجال الوقاية من اضطرابات استخدام المواد
تشكل إطار عمل
ّ
ّ
والعالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتماعي والحد من المخاطر لألشخاص الذين يعانون من تلك االضطرابات،
فضال عن تخفيض العرض .تتماشى هذه األهداف ومجاالت العمل مع إطار العمل اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
المسببة لإلدمان.
الداعي لتعزيز استجابة قطاع الصحة العامة الستخدام المواد
ّ
المحددة .تتناول هذه
خصص بموجبها الموارد لتحقيق األهداف
ّ
تتطابق مجاالت العمل مع نطاقات أداء أساسية تُ ّ
تمت صياغة
األهداف المسائل الحاسمة التي تم تحديدها لتعزيز االستجابة الستخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان في لبنانّ .

المحددة وانجاحها .سيستند
لكل من مجاالت العمل ،وهي بمثابة تدابير أساسية لتحقيق األهداف
ّ
أهداف إستراتيجية ّ
منسقة ومتكاملة.
تطبيق هذه اإلستراتيجية إلى تشارك المسؤوليات بين الو ازرات والجهات المعنية من خالل أداء أدوار ّ
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الجدول  :2أهداف ومجاالت عمل اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارت لمكافحة المخدرات واالدمان في لبنان
2021-2016
المجال

الهدف
المجال األول

القيادة واإلدارة

المجال الثاني

الوقاية

تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وقائية مبنية على األدلة العلمية

المجال الثالث

استجابة قطاعي الصحة والرعاية

مبنية على
ضمان توافر خدمات متنوعة،
متخصصةّ ،
ّ
األدلة العلمية ،عالية الجودة ،ضمن قطاعي الصحة

المجال الرابع

تخفيض العرض

تخفيض توافر المواد غير المشروعة عبر تعزيز قدرات

المجال الخامس

الرقابة والترصد

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

المجال السادس

التعاون الدولي

تحسين مشاركة كافة القطاعات المعنية في التباحث والتداول

المجال السابع

المعرضة
المجموعات
ّ

االجتماعية

فعالتين في عملية االستجابة الستخدام
ترسيخ قيادة وادارة ّ
المسببة لإلدمان
المواد
ّ
المسببة لإلدمان
تتعلق باالستخدام المضر للمواد
ّ

فعال
والرعاية االجتماعية بهدف االستجابة بشكل ّ

المسببة لإلدمان من خالل
الضطرابات استخدام المواد
ّ
االكتشاف والعالج واعادة التأهيل ،وبهدف تأمين استم اررية
الرعاية من خالل إدارة مالئمة للحاالت والتنسيق بين
الوكاالت
الهيئات الحكومية الفاعلة

المعنية
الوطني ،االقليمي والدولي بشأن السياسات
ّ

المسببة لإلدمان
باالستجابة الستخدام المواد
ّ

المعرضة في لبنان بشكل
تحسين وصول كافة المجموعات
ّ
المبنية على األدلة العلمية في مجال
متكافئ للخدمات
ّ
المسببة لإلدمان
االستجابة الستخدام المواد
ّ
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إن تحقيق األهداف المذكورة أعاله في كل مجال عمل يساعد في الوصول إلى النتائج واآلثار الطويلة األمد المحددة
في البيان .2

مجاالت العمل
 .Iالقيادة واالدارة
 .IIالوقاية
 .IIIاستجاية قطاعي الصحة
والرعاية االجتماعية
 .IVتخفيض العرض

 .Vالرصد والمراقبة
 .VIالتعاون الدولي
المعرضة
 .VIIالمجموعات
ّ

النتائج
 .1زيادة توافر خدمات عالية
الجودة تراعي الفرق في العمر
وبين الجنسين ،للوقاية والعالج،
وإعادة التأهيل ،و إعادة الدمج
االجتماعي و الحد من المخاطر
 .2زيادة إمكانية الوصول إلى
خدمات عالية الجودة تراعي
الفرق في العمر وبين الجنسين،
للوقاية والعالج ،وإعادة التأهيل،
و إعادة الدمج االجتماعي و الحد
من المخاطر
 .3تعزيز حماية حقوق
األشخاص الذين يعانون من
اضطرابات استخدام المواد
المسببة لالدمان

األثر
انخفاض معدل انتشار
اضطرابات استخدام المواد
المسببة لالدمان
تأخير عمر بدء استخدام المواد
المسبة لالدمان
انخفاض معدل انتشار األمراض
االنتقالية بين مستخدمي
المخدرات بالحقن
انخفاض عدد حاالت الجرعة
الزائدة
انخفاض الوصمة تجاه األشخاص
الذين يعانون من اضطرابات
استخدام المواد المسببة لالدمان

 .4زيادة كفاءة وفعالية أنشطة
تخفيض العرض

الشكل  .2النتائج واالثار الطويلة األمد لإلستراتيجية المشتركة بين الو ازرات لمكافحة المخدرات في لبنان -2016
2021
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المجال األول :القيادة واإلدارة
الهدف :ترسيخ قيادة وادارة فعالتين في عملية االستجابة الستخدام المواد المسببة لإلدمان
 1.1اإلدارة
سوف تتر ّكز التدخالت على:
المسببة لإلدمان.
ضمان التنسيق بين كافة القطاعات المعنية لوضع،تطوير وتنفيذ سياسات االستجابة الستخدام الموادّ

لمعنية.
تسهل تنفيذ األهداف اإلستراتيجية من جانب الو ازرات ا ّ
يتطلب ذلك إنشاء لجنة توجيه فنية مشتركة بين الو ازرات ّ
المعنية بما في ذلك الجمعيات المهنية ،والمؤ ّسسات العلمية،
ستعمل هذه اللجنة المشتركة بشكل مباشر مع كافة الجهات
ّ
والمنظمات الغير حكومية المحلية والعالمية  ،ووكاالت األمم المتحدة ،ووسائل اإلعالم ،وجمعيات المستخدمين ،والشركاء
ضمن القطاع الخاص بهدف تطبيق هذه اإلستراتيجية .اضافة الى ذلك ،ستناصر هذه اللجنة لتفعيل المجلس الوطني

المسببة لإلدمان.
لشؤون المخدرات لترسيخ االدارة الوطنية لالستجابة الستخدام المواد
ّ
األهداف اإلستراتيجية:

تسهل تطبيق اإلستراتيجية المشتركة بين الو ازرات لمكافحة
 1.1.1إنشاء لجنة توجيه فنية مشتركة بين الو ازرات ّ
المخدرات واالدمان ومتابعتها.
1.1.2المناصرة من أجل اعادة تفعيل المجلس الوطني لشؤون المخدرات

 1.1.3انشاء فريق عمل وطني يجمع كافة الفرقاء العاملين في مجال االستجابة الستخدام للمواد المسببة لالدمان
بهدف تعزيز التنسيق الفعال والتعاون.
 1.2التمويل
سوف تتر ّكز التدخالت على:
 تأمين الموارد المالية الكافية والمستدامة لالستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان.لمسببة لإلدمان
ستتولى اللجنة المشتركة بين الو ازرات مراجعة الميزانية الحالية
المخصصة لالستجابة الستخدام المواد ا ّ
ّ
بشكل دقيق ،وتعيد تخصيص الموارد وتسعى إليجاد الموارد المالية لتأمين الميزانية الالزمة لتنفيذ التدخالت المذكورة

المقدمة لألشخاص المصابين باضطرابات استخدام
في هذه اإلستراتيجية .كما ستقوم بالمناصرة بهدف إدراج الخدمات ّ
المسببة لإلدمان في حزم التأمين.
المواد
ّ
األهداف اإلستراتيجية:
المسببة لإلدمان بهدف
مخصصات الموازنة لمختلف الو ازرات المتعلقة باالستجابة الستخدام المواد
 1.2.1مراجعة
ّ
ّ

المبنية على األدلة العلمية.
التوسع في التدخالت
ّ
ّ
تم تحديدها ضمن الحزم الصحية واالجتماعية األساسية
 1.2.2إدراج اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان التي ّ
وحزم حماية األطفال الخاصة بالو ازرات وبغيرها من الهيئات الضامنة.
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 1.3التشريع وحقوق اإلنسان
تتركز التدخالت على:
سوف ّ

المسببة لإلدمان المتوفرة أو الغير متوفرة بما
سن وتعزيز تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام المواد
 تطوير ،مراجعةّ ،ّ
يتماشى مع حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية.

ستعمل و ازرة الصحة العامة على تسهيل هذه العملية بالتنسيق مع الو ازرات األخرى وبإشراك الجهات الفاعلة األخرى

المسببة لإلدمان وضمان وصولهم إلى
بهدف تحسين أوضاع األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
الرعاية الصحية ،وحمايتهم في وجه انتهاكات حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى تعزيز استقالليتهم وحريتهم .ستتطرق
مراجعة التشريعات أيضا إلى المقومات التنظيمية لخفض عرض المواد المسببة لالدمان ،ضمان جودة الرعاية ،تطوير
سيتم تطويرها بناء على الهدف 1.4.4
الخدمات ومراعاة العمر والنوع االجتماعي .وفي إطار إستراتيجية المناصرة التي ّ

المسببة لإلدمان– لبنان "( "2020-2015تطوير إستراتيجية مناصرة
"إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
تراعي األطفال والنوع اإلجتماعي وتتناول الوصمة والتمييز في مجال اضطرابات الصحة النفسية واستخدام المواد
سيتم إدراج تدخالت من شأنها:
ّ
المسببة لإلدمان")ّ ،
-

محاربة الوصمة،

المسببة لإلدمان
حماية حقوق األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
تمكين هؤالء األشخاص مع أسرهم في سبيل اتخاذ الق اررات المستنيرة بشأن صحتهم،

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

األهداف اإلستراتيجية:
المسببة لإلدمان بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات
مراجعة القوانين المتعّلقة باستخدام المواد
1.3.1
ّ
المسببة لإلدمان– لبنان
واالتفاقيات الدولية بناء على الهدف " 1.3.1إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
 "2020-2015بما في ذلك األنظمة المتعلقة بتوافر المواد واستخدامها.1

يتم الغاء تجريم استخدام المواد غير المشروعة بما يتماشى مع المعاهدات الدولية
 1.3.2مراجعة القوانين بحيث ّ
ومبادئ الصحة العامة.
المسببة لإلدمان 2من خالل وضع وتنفيد خطة
 1.3.3تعزيز تطبيق ومراقبة القوانين المتعّلقة باستخدام المواد
ّ
عمل تشترك فيها كافة الو ازرات والجهات المعنية وتهدف لتنظيم عرض هذه المواد وتحسين الوصول إلى
الخدمات.
 1.3.4تطوير "إستراتيجية مناصرة تراعي األطفال والنوع اإلجتماعي وتتناول الوصمة والتمييز في مجال اضطرابات

المسببة لإلدمان" بناء على الهدف  1.4.4إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان– لبنان .2020-2015
ّ
ّ
سكر وتنظيم نقاط البيع ،إلخ.
 .1مثل
السن األدنى لتناول الكحول ،قوانين القيادة في حالة ُ
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سيما المواد المتعلقة بإحالة األشخاص الذين يستخدمون المخدرات إلى إعادة
 .2بما فيها قانون المخدرات لعام  ،1998ال ّ
التأهيل؛ قانون الحدّ من التدخين (قانون  ،)174تنظيم بيع وترويج والكحول؛ متابعة العالج ببدائل االفيونيات بعد التوقيف،
األدوية التي تُصرف بموجب وصفة ،إلخ.

المجال الثاني :الوقاية
الهدف :تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وقائية مبنية على األدلة العلمية تتعلق باالستخدام المضر للمواد المسببة
لإلدمان
تجرب
فعالة
ّ
المبنية على األدلة العلمية التي يمكن تكييفها وفقا لإلطار اللبناني .س ّ
من ناحية ،تتوفر البرامج الوقائية ال ّ
فعاليتها وجدواها بالنسبة إلى لبنان كخطوة أولى وذلك قبل نشرها على نطاق أوسع.
بعض البرامج وتدرس من أجل تقييم ّ
المسببة لإلدمان والصورة
ومن ناحية أخرى ،إن الوصمة تجاه األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المضّللة التي تعكسها وسائل اإلعالم ألولئك األشخاص تعيقا الوصول إلى الخدمات وقد تؤديان إلى التمييز وانتهاك
المبنية على األدلة العلمية
حقوق اإلنسان .في هذا المجال الثاني ،ستتضمن اإلجراءات إيصال رسائل التوعية والوقاية
ّ
والتي تراعي العمر النوع االجتماعي وذلك بهدف زيادة مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع من خالل اإلعالم والتثقيف

فعال.
بشأن اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان وعالجها ال ّ
سوف تتركز التدخالت على:

مبنية على األدّلة العلمية بهدف الوقاية من االستخدام المضر للمواد
تحديد ,تكييف وتنفيذ استراتيجيات وتدخالت ّالمسببة لالدمان.
األهداف اإلستراتيجية:

 2.1.1إدراج مجال عمل حول الوقاية من االستخدام المضر للمواد المسببة لالدمان ضمن خطة العمل الوطنية
المشتركة بين الو ازرات والقائمة على االدلة العلمية لتعزيز ووقاية الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي التي سيتم

المسببة لإلدمان– لبنان "2020-2015
تطويرها بحسب الهدف  3.1.1إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
(انشاء آلية بين مختلف الو ازرات تعمل على تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية قائمة على االدلة العلمية لتعزيز ووقاية
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي).

 2.1.2تطوير استراتيجية قائمة على االدلة العلمية للبرنامج الوطني للوقاية من االدمان في و ازرة الشؤون االجتماعية
من ضمن خطة العمل المشتركة بين الو ازرات التي ستطور بحسب الهدف االستراتيجي 2.1.1

المبنية على األدّلة العلمية
المجتمعية
 2.1.3تعميم بصورة دورية قائمة ّ
ّ
محدثة بالتدخالت الوقائية ُ
الجهات المعنية.

بين كافة

فعالية برامج الوقاية
 2.1.4وضع وتعميم معايير الجودة التي تضمن استدامة ّ
 2.1.5نشر مبادئ توجيهية بشأن إيصال الرسائل والتقارير المسؤولة التي تعكس استخدام الكحول والتبغ وغيرها من
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المواد في وسائل اإلعالم والمنتجات السمعية البصرية.
فعالية برامج تعليم المهارات الحياتية في المدارس وبرامج
 2.1.6إجراء البحوث التنفيذية وبحوث تقييم النتائج لدراسة ّ
الدعم النفسي االجتماعي.
فعاليتها.
 2.1.7تجريب برامج التثقيف بواسطة األقران في المدارس لدراسة ّ

 2.1.8وضع برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني على األدلة العلمية
 2.1.9تسهيل إنشاء شبكات وقاية مجتمعية تعمل على تطبيق تدخالت وقائية مبنية على االدلة العلمية وتتالئم مع حاجات
المجتمع المحلي

المجال الثالث :استجابة قطاعي الصحة والرعاية االجتماعية
الهدف :ضمان توافر خدمات متنوعة ،متخصصة ،مبنية على األدلة العلمية ،عالية الجودة ،ضمن قطاعي الصحة

والرعاية االجتماعية بهدف االستجابة بشكل فعال الضطرابات استخدام المواد المسببة لإلدمان من خالل االكتشاف
والعالج واعادة تأهيل ،وبهدف تأمين استمرارية الرعاية من خالل إدارة مالئمة للحاالت والتنسيق بين الوكاالت.

 3.1تنظيم الخدمات
سوف تتركّز التدخالت على:
المبنية على األدّلة العلمية المتوفرة في إطار اكتشاف وعالج ،إعادة تأهيل ،واعادة الدمج في
النهج والخدمات
 تنويع ُّ
المسببة لإلدمان.
المجتمع والحد من المخاطر لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
إن خدمات عالج اضطرابات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان وإعادة التأهيل متوفرة حاليا في لبنان إال أنها تغطي رقعة

محددة جدا ولها طاقة استيعابية محدودة .لذلك هناك حاجة لتوسيع هذه الخدمات ونشرها في كافة المناطق
جغرافية ّ
األولية ومراكز الخدمات االنمائية.
اللبنانية ّ
السيما من خالل دمجها في مراكز الرعاية الصحية ّ

المسببة لإلدمان لمكتب
سيتم تنظيم هذه الخدمات وفقا لهرم مزيج خدمات عالج ورعاية اضطرابات استخدام المواد
ّ
ّ
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية والذي يوصي بإدراج هذه الخدمات ضمن قطاعي
الصحة العامة والرعاية االجتماعية ( .)UNODC & WHO, 2014سيتم ّكن هذا النموذج العالي المردود من تحسين

وتحمل تكاليفها ،فضال عن تعزيز توافرها،
إمكانية وصول مستخدمي المواد المسببة لالدمان إلى الرعاية الصحية
ّ
مقبوليتها وجودتها ،من خالل تأمين الخدمات داخل المجتمع بأقل قيود ممكنة .ستشمل هذه الخدمات اكتشاف
المسببة لإلدمان ،إدارة حالتهم واحالتهم في مراكز الرعاية
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
األولية ومراكز الخدمات االنمائية التابعة لشبكة و ازرة الصحة العامة.
الصحية ّ

السيما و ازرة الصحة العامة ( ،)MOPHو ازرة الشؤون
يستلزم هذا األمر التنسيق بين كافة ّ
مقدمي الرعاية الصحيةّ ،
االجتماعية ( ،)MOSAو ازرة الداخلية والبلديات ( ،)MOIMالمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكاالت األمم
فعاال بين الرعاية الصحية
األولية .كما يستوجب تنسيقا ّ
تؤمن و/أو تدعم تأمين خدمات الرعاية الصحية ّ
المتحدة التي ّ
األولية ومستويي الرعاية الثانوي والثالثي من أجل ضمان استم اررية الرعاية.
ّ
األهداف اإلستراتيجية:
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 3.1.1القيام سنويا بمسح الخدمات والموارد المتوفرة على صعيد الوقاية ،العالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج
المسببة لإلدمان ،بما في ذلك مسح
االجتماعي والحد من المخاطر لألشخاص المصابين باضطرابات استخدام المواد
ّ
التدخالت النفسية االجتماعية.
 3.1.2إدراج التدخالت الموجزة لالستخدام المضر للمواد المسبّبة لإلدمان ،فضال عن االكتشاف ،إدارة الحاالت
األولية
واإلحالة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان ،ضمن مراكز الرعاية الصحية ّ

ومراكز الخدمات االنمائية التابعة لشبكة و ازرة الصحة العامة.

 3.1.3زيادة توفير خدمات ازالة السموم عبر افتتاح وحدة إزالة سموم واحدة على األقل في مستشفى حكومي قادرة
على تقديم الرعاية المناسبة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المسببة لالدمان بما فيهم االشخاص

الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو غيرها من االمراض المتزامنة.

 3.1.4زيادة توفير العالج ببدائل االفيونيات عبر تقديم هذا العالج في منطقة واحدة في كل من محافظات الشمال
والجنوب والبقاع.

 3.1.5تجربة العالج بالميثادون في مركز واحد على األقل.

 3,1.6زيادة توفير خدمات اعادة التأهيل في المناطق النائية عبر افتتاح مركز واحد على األقل باحدى هذه المناطق
بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية.
 3.1.7تقييم توافر وسهولة الوصول الى خدمات برامج توفير الحقن واالدوات اآلمنة وتطوير خطة عمل لالستجابة
الى توصيات هذا التقييم
 3.1.8تسهيل إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة.
 3.1.9تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات

 3.1.10انشاء مركز "استقبال وتوجيه" واحد على األقل تابع لو ازرة الشؤون االجتماعية لألشخاص الذين يستخدمون
المواد المسببة لالدمان وذويهم الستقبال األشخاص وتوجيههم الى الخدمات المناسبة
 3.1.11توفير الدعم التقني للجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات لمعالجة التحديات التي تواجهها في عملية احالة
الموقوفين بتهم متعلقة باستخدام المواد المسببة لالدمان الى العالج

تقدم الخدمات لألشخاص
 3.1.12ربط خدمات استخدام المواد
المسببة لإلدمان ،بما في ذلك الجهات الفاعلة التي ّ
ّ
سيتم إنشاؤه بناء على الهدف " 2.1.5إلستراتيجية الصحة
الذين يعانون من أمراض متزامنة ،بنظام اإلحالة الشامل الذي ّ

المسببة لإلدمان– لبنان "( "2020-2015إنشاء نظام إحالة يكون صلة الوصل بين كافة
النفسية واستخدام المواد
ّ
تم تحديدها في هذه
السيما كافة المنظمات التي تتعامل مع المجموعات
مستويات الرعاية،
ّ
ّ
المعرضة التي ّ
اإلستراتيجية").

 3.2الموارد البشرية
تتركز التدخالت على:
سوف ّ

المسببة لإلدمان على كافة المستويات.
 تأمين الموارد البشرية المناسبة من أجل االستجابة الستخدام الموادّ
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المسببة لإلدمان مشاركة المهنيين من داخل
يتطلب التعاون بين القطاعات في مجال االستجابة الستخدام المواد
ّ
صمم وفقا الحتياجات المهنيين من القطاع
سيتم تنظيم دورات تدريبية تُ ّ
وخارج القطاع الصحي والتنسيق في ما بينهمّ .

الصحي وخارجه.
األهداف اإلستراتيجية:
صممة للعاملين في القطاعين الصحي واالجتماعي الذين يتولون عمليات الوقاية
 3.2.1تنفيذ خطة بناء قدرات ُم ّ
والعالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتماعي والحد من المخاطر في مجال استخدام المواد المسبّبة لإلدمان بالتوافق

التخصصات وبما يتماشى مع النموذج الحيوي النفسي االجتماعي ونموذج التعافي ،على مختلف
مع النهج المتعدد
ّ
مستويات الرعاية وبالتعاون مع الجهات الفاعلة.

صممة للعاملين من خارج القطاع الصحي (كاالعالميين ،والشرطة ،والمهن
الم ّ
 3.2.2إدراج في خطة بناء القدرات ُ
سيتم إعدادها بناء على الهدف " 2.2.3إلستراتيجية
القانونية ،والقادة الدينيين ،والمعلمين ،وقادة المجتمع ،إلخ (  -التي ّ
المسببة لإلدمان– لبنان  – "2020-2015تدخالت تهدف إلى الحد من الوصمة،
الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان وزيادة المعرفة بشأن
تحسين المواقف تجاه األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ

المسببة لإلدمان والخدمات المتاحة.
اضطرابات استخدام المواد
ّ
 3.2.3مراجعة الشهادات/الديبلومات/الدورات المتعلقة بعلم اإلدمان المتوفرة في لبنان لضمان تماشيها مع المبادئ
التوجيهية الدولية واإلستراتيجية الوطنية.
 3.3تحسين الجودة
سوف تتر ّكز التدخالت على:
مبنية على األدّلة العلمية ،عالية المردودية
قدمة بما يتوافق مع
ّ
 التحسين المستمر لجودة الخدمات الم ّتدخالت ّ
ومناسبة ثقافيا.
وحدها الخدمات العالية الجودة ستساهم في تحقيق الرؤية الموضحة في هذه اإلستراتيجية ،مما يستلزم توفير التدخالت

المسببة لإلدمان على كافة مستويات
المبنية على األدّلة العلمية لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
ّ

المتيسرة بطريقة عالية المردودية وأيضا ،أن يتم ّكن المستفيدون من مساءلة
الخدمات .ذلك يقتضي استثمار الموارد
ّ
تبني
سيتم وضع معايير اعتماد الخدمات في مجال استخدام المواد
سيتم أيضا ّ
ّ
ّ
المسببة لإلدمان و ّ
مقدمي الخدماتّ .
مبادئ توجيهية وطنية تتعلق بالعالج ،إعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتماعي لألشخاص المصابين باضطرابات استخدام

المسببة لإلدمان ،استنادا إلى األدّلة العلمية وبالتعاون مع االختصاصيين المعنيين .إن مراقبة وتقييم خدمات
المواد
ّ
العالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتماعي سيت ّم إدراجهما ضمن معايير االعتماد بمثابتهما إجراءات روتينية وذلك

بهدف التم ّكن من تحسين جودة هذه الخدمات وتكييفها مع األوضاع الدائمة التغير.
األهداف اإلستراتيجية:

 3.3.1تطوير مبادئ توجيهية وطنية لخدمات العالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتماعي لالشخاص الذين يعانون
المسببة لإلدمان.
من اضطرابات استخدام المواد
ّ
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 3.3.2وضع معايير اعتماد للبرامج التي توفر العالج واعادة التأهيل في مجال استخدام المواد المسبّبة لإلدمان مع
المعرضة.
األخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة للمجموعات
ّ

المسببة لإلدمان بناء
لمقدمي الخدمات في مجال استخدام المواد
 3.3.3إصدار ميثاق األخالق وقواعد السلوك المهني ّ
ّ
المسببة لإلدمان– لبنان ."2020-2015
على الهدف " 2.4.2إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ

 3.3.4مراجعة اإلجراء الحالي لتعديل الجداول االربعة للمواد الخاضعة للرقابة بهدف تبسيط االجراءات.
 3.3.5تقييم النظام الحالي المعني بمراقبة صرف األدوية المحظورة بهدف تحديد مجاالت التوطيد.

المجال الرابع :تخفيض العرض
الهدف :تخفيض توافر المواد غير المشروعة عبر تعزيز قدرات الهيئات الحكومية الفاعلة في هذا المجال
تتركز التدخالت على:
سوف ّ
 تعزيز قدرات الهيئات الحكومية الفاعلة في مجال تخفيض العرض لكي تتم ّكن من توطيد اإلستراتيجيات واألنشطة.المسببة لإلدمان،
التحرك الدولي يتّجه نحو االستجابة الصحية والوقاية من اضطرابات استخدام المواد
ّ
على الرغم من أن ّ
إال أنه ال ّبد من توطيد نظام تخفيض عرض المواد غير المشروعة في لبنان الستكمال االستجابة الستخدام المواد
المسببة لإلدمان في البلد .تتوفر إستراتيجيات مختلفة في و ازرات متعددة وان إعادة النظر في هذه اإلستراتيجيات من
ّ

توجه الجهود المبذولة نحو تعزيز فعاليتها وتأثيرها بما يتوافق مع األدّلة العلمية.
شأنها أن ّ
األهداف اإلستراتيجية:

المعنية من خالل
 4.1.1توطيد أنشطة واستراتيجيات تخفيض عرض المواد غير المشروعة داخل كافة الو ازرات
ّ
مبنية على األدّلة العلمية.
وضع خطة عمل مشتركة بين الو ازرات ّ
 4.1.2دعم مكتب مكافحة المخدرات في وضع خطة عمل ترمي إلى توطيد تخفيض عرض المواد غير المشروعة.

صد
المجال الخامس :الرقابة والتر ّ
الهدف :جمع المعلومات المبنية على األدلة العلمية بشكل منتظم بهدف استثمارها في التخطيط وتطوير الخدمات في
مجال استخدام المواد المسببة لإلدمان

سوف تتركز التدخالت على:

 جمع المعلومات واستثمارها في التخطيط للخدمات وتقديمها.المسببة لإلدمان فهي مصدر للمعلومات
لفعالية سياسات استخدام المواد
مقومات رئيسية
تشكل أنظمة
ّ
ّ
الترصد والرقابة ّ
ّ
بأمس الحاجة للتدخالت ،كما تساعد في
الضرورية عن انتشار استخدام المواد وأنماطه ،والشرائح السكانية التي هي ّ
سيتم إنشاء مرصد وطني يتوّلى انتاج البينات لتوجيه الخدمات بشكل أفضل ،فضال عن
عملية تحليل ّ
فعالية التدخالتّ .

خصيصا للبنان ..وستُجرى الدراسات الوبائية الوطنية
تطوير وتعزيز خدمات استخدام المواد
ّ
صممة ّ
المسببة لإلدمان ال ُم ّ
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المسببة لإلدمان واالضطرابات الناتجة
وغيرها من األنشطة البحثية بهدف تقييم نطاق ومدى انتشار استخدام المواد
ّ
عنه.كما وستساعد البحوث على فهم العوامل االجتماعية المحّفزة على استخدام المواد واستثمار النتائج في تطوير

مبنية على األدّلة العلمية ومتناسبة مع اإلطار اللبناني .باإلضافة إلى ذلك ،إن توفير خدمات استخدام
سياسات وبرامج ّ
سيتم تحديث نظام المعلومات الصحية ( )HISبحيث يتضمن
المسببة لإلدمان سيكون خاضعا للرقابة كما
المواد
ّ
ّ
المسببة لإلدمان.
المؤشرات الرئيسية الستخدام المواد
ّ
األهداف اإلستراتيجية:

أساسية من مؤشرات استخدام خدمات العالج واعادة التأهيل لالشخاص الذين يعانون من
 5.1.1إدراج مجموعة
ّ
المعرضة) ضمن نظام المعلومات
المسببة لإلدمان (مع األخذ بعين االعتبار المجموعات
اضطرابات استخدام المواد
ّ
ّ

األولية ،مراكز
الصحية الوطني ،على كافة المستويات :العالج الخارجي )المستوصفات ،مراكز الرعاية الصحية ّ
المسببة لإلدمان ومراكز االستقبال النهاري) والعالج
الخدمات اإلنمائية ،عيادات الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
الداخلي )وحدات إزالة السموم ومراكز إعادة التأهيل(.

المدرجة في
 5.1.2نشر وتعميم التقارير حول استخدام الخدمات استنادا إلى مؤشرات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان ُ
نظام المعلومات الصحية الوطني (بناء على الهدف  )5.1.1سنويا.

مبنيا على األدّلة العلمية ومتماشيا مع المبادئ
 5.1.3إنشاء مرصد وطني للمخدرات داخل و ازرة الصحة العامة يكون ّ
التوجيهية الدولية ،يقوم بجمع المعلومات وتحليلها وانتاج األدلة العلمية.
لمسببة لإلدمان
ترصد تتولى بشكل منتظم مراقبة المرافق التي تُعنى باالستجابة الستخدام المواد ا ّ
 5.1.4إنشاء آلية ّ
لضمان حماية حقوق اإلنسان والطفل والمرأة وذلك بمراعاة معايير الجودة ومبادئ حقوق اإلنسان المتوافقة مع المعاهدات

وقعتها/صدقت عليها الحكومة اللبنانية.
واالتفاقيات الدولية التي
ّ

 5.1.5انشاء وحدة تابعة لو ازرة الصحة لفحص المواد ذو التأثير النفسي بهدف تحديد المواد الجديدة ،دراسة تأثيرها
الصحي ،واعالم خطة االستجابة للمواد المسببة لالدمان.

المجال السادس :التعاون الدولي
الهدف :تحسين مشاركة كافة القطاعات المعنية في التباحث والتداول الوطني ،االقليمي والدولي بشأن السياسات

الدولية المعنية باالستاستخدام المواد المسببة لإلدمان

تتركز التدخالت على:
سوف ّ
 تعزيز تبادل الخبرات واالدلة العلمية الحديثة على المستويين الوطني االقليمي والدولي.ان التبادل الدوري للمعلومات ،الممارسات الجيدة والخبرات المكتسبة مهم لضمان فعالية تنفيذ نهج متوازن ومتكامل

المسببة لإلدمان .لذلك من األساسي تطوير منبر وطني لهكذا نوع من التبادل باالضافة الى
لالستجابة الستخدام المواد
ّ
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المشاركة الفعالة لممثلين عن مختلف الجهات الفاعلة المعنية بمختلف مستويات االستجابة في المؤتمرات الوطنية،
االقليمية والدولية.
األهداف اإلستراتيجية:
تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة في تخفيض العرض وتخفيض الطلب على السواء -
 6.1.1تشكيل وفود وطنية
ّ
من ممثلين عن الو ازرات ،المهنيين من قطاع الصحة العامة ومنظمات المجتمع المدني -للمشاركة في كافة الفعاليات
المسببة لإلدمان بما في ذلك لجنة المخدرات التابعة لألمم المتحدة.
والمنتديات الدولية المتعّلقة باستخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان كل ثالثة
 6.1.2التعاون مع كافة القطاعات المعنية من أجل تنظيم مؤتمر حول استخدام المواد
ّ

يتم فيها تبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الجديدة.
أعوام ّ

المعرضة
المجال السابع :المجموعات
ّ
الهدف :تحسين وصول كافة المجموعات المعرضة في لبنان بشكل متكافئ للخدمات المبنية على األدلة العلمية في
مجال االستجابة الستخدام المواد المسببة لإلدمان

تتركز التدخالت على:
سوف ّ
المعرضة التي تعيش في لبنان على خدمات متكافئة وشاملة في مجال استخدام
 ضمان حصول كافة المجموعاتّ
المسببة لإلدمان.
المواد
ّ

سيتم تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة من أجل تطوير تدخالت تالئم حاجات مختلف المجموعات
ّ
المعرضة.

األهداف اإلستراتيجية

المجموعة
1

 7.1مستخدمو المواد
بالحقن المتعايشون مع
األمراض االنتقالية

يقدمون
ضم
اختصاصيي األمراض االنتقالية والعاملين الصحيين الذين ّ
ّ
ّ 7.1.1
الرعاية لمستخدمي المواد بالحقن إلى فئة األشخاص الذين يتلقون التدريب على
المسببة لإلدمان األكثر شيوعا
اضطرابات الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
وعلى تأثيرات الوصمة على األشخاص المتعايشين مع األمراض االنتقالية

(االكتشاف ،التقييم وادارة الحاالت) بناء على الهدف " 5.8.1إلستراتيجية

المسببة لإلدمان– لبنان "2020-2015
الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
"تدريب االختصاصيين العاملين مع األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص
المناعة البشرية المكتسب/السيدا على االضطرابات النفسية واضطرابات
المسببة لإلدمان األكثر شيوعا لدى هذه الفئة وعلى آثار
استخدام المواد
ّ
صحتهم النفسية )االكتشاف ،التقييم وادارة الحاالت("
الوصمة على ّ
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 7.2النساء اللواتي يعانين
من اضطرابات استخدام
المواد المسببة لإلدمان
 7.3األشخاص من أوساط
المثليين والمثليات

 7.2.1إجراء تقييم لتحديد حاجات النساء (بما في ذلك النساء الحوامل) اللواتي
المسببة لإلدمان وتعميم التوصيات على
يعانين من اضطرابات استخدام المواد
ّ
كافة الجهات الفاعلة
 7.3.1تدريب االختصاصيين العاملين في مراكز إعادة التأهيل على نهج مص ّمم
خصيصا ألوساط المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا وكافة األقليات الجنسية

والمتحولين جنسياً وكافة

األقليات الجنسيةLGBT
الذين يستخدمون المخدرات
2

 7.4األطفال الذين يعيشون
في ظروف غير مؤاتية

 7.5الشباب والمراهقون

تدخل مبني على األدّلة العلمية يستهدف األطفال الذين يعيشون
 7.4.1تجربة ّ

المسببة
في ظروف غير مؤاتية بهدف وقايتهم من اضطرابات استخدام المواد
ّ
لإلدمان

 7.5.1إدراج فصل عن استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ضمن
سيتم تطويرها بناء على الهدف
اإلستراتيجية اإلعالمية والتواصلية – التي ّ
المسببة لإلدمان– لبنان
" 1.4.1إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ

 – "2020-2015وذلك بهدف االستمرار في بث المعلومات الدقيقة والموثوقة

المسببة لإلدمان
للشباب والمراهقين حول االستخدام المضر للمواد
ّ
مبنية على األدّلة العلمية في مجال التوعية والوقاية
 7.6الالجئون الفلسطينيون  7.6.1وضع خطة عمل ّ
صمم لالجئين الفلسطينيين
من االستخدام المضر للمواد
ّ
المسببة لإلدمان تُ ّ
بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 ،UNRWAوتسهيل تنفيذها

 7.6.2تسهيل تنفيذ خطط اعادة الدمج االجتماعي المبينية على األدلة بالتعاون
مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،UNRWA
والشركاء المعنيين.
 7.7النازحون

 7.7.1بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 ،UNHCRو فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
) (Mental Health and Psychosocial Support Task Forceوضع
خطة عمل تتوخى تلبية الحاجات المحددة عبر تقييم سريع للوضع بهدف
تأمين الوصول المتكافىء الى الخدمات للسكان النازحين والمجتمع المضيف في
39.

لبنان
 7.8األشخاص في
السجون

المسببة
سيتم تطوير إستراتيجية للصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
ّ 7.8.1
لإلدمان خاصة بالسجون ومراكز االحتجاز بناء على الهدف 5.5.1
المسببة لإلدمان– لبنان -2015
"إلستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
"2020

40.

مؤشرات النجاح في إنجاز األهداف اإلستراتيجية
2016
المسببة
لمقدمي الخدمات في مجال استخدام المواد
 3.3.3إصدار ميثاق األخالق وقواعد السلوك المهني ّ
ّ
لإلدمان.
 3.1.11توفير الدعم التقني للجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات لكي تتغلب على التحديات التي
تواجهها.

المسببة لإلدمان الخاصة بالسجون ومراكز
 7.8.1اطالق إستراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
االحتجاز.
مبنيا على األدّلة العلمية ومتماشيا
 5.1.3إنشاء مرصد وطني للمخدرات داخل و ازرة الصحة العامة يكون ّ
مع المبادئ التوجيهية الدولية ،يقوم بجمع األدّلة العلمية وتحليلها وانتاجها.

تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة في تخفيض العرض وتخفيض
 6.1.1مشاركة الوفود الوطنية التي
ّ
الطلب على السواء فضال عن ممثلين عن المهنيين من قطاع الصحة العامة وعن منظمات المجتمع
المسببة لإلدمان بما في
المدني للمشاركة في كافة الفعاليات والمنتديات الدولية المتعلقة باستخدام المواد
ّ
ذلك لجنة المخدرات التابعة لألمم المتحدة.

2017
 1,1,1اللجنة التوجية الفنية المشتركة بين الو ازرات منشأة وتجتمع كل ستة أشهر
 1.1.3اتمام انشاء فريق عمل وطني يجمع كافة الفرقاء العاملين في مجال االستجابة الستخدام للمواد المسببة
لالدمان بهدف تعزيز التنسيق الفعال والتعاون

 1.3.4انهاء تطوير استراتيجية المناصرة التي تراعي األطفال والنوع االجتماعي وتتناول الوصمة والتمييز في
المسببة لإلدمان
مجال اضطرابات الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
 2.1.5انهاء نشر مبادئ توجيهية بشأن إيصال الرسائل والتقارير المسؤولة التي تعكس استخدام الكحول والتبغ
وغيرها من المواد في وسائل اإلعالم والمنتجات السمعية البصرية.
 3.1.1انهاء مسح الخدمات والموارد المتوفرة على صعيد العالج واعادة التأهيل واعادة الدمج االجتماعي والحد
المسببة لإلدمان ،بما في ذلك التدخالت النفسية
من المخاطر لألشخاص المصابين باضطرابات استخدام المواد
ّ
االجتماعية واجراء هذا المسح سنويا.

تقدم الخدمات
 3.1.12اتمام ربط خدمات استخدام المواد
المسببة لإلدمان ،بما في ذلك الجهات الفاعلة التي ّ
ّ
لألشخاص الذين يعانون من أمراض متزامنة ،بنظام اإلحالة الشامل
المسببة لإلدمان مع
 3.3.2اتمام وضع معايير اعتماد للبرامج التي توفر الرعاية في مجال استخدام المواد
ّ
المعرضة.
األخذ بعين اإلعتبار االحتياجات الخاصة للمجموعات
ّ

41.

 3.3.5إجراء تقييم للنظام القائم المعني بمراقبة صرف األدوية الخاضعة للقيود و تحديد مجاالت التوطيد.
المدرجة في نظام المعلومات
 5.1.2نشر وتعميم التقارير المستندة إلى مؤشرات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان ُ

الصحية الوطني (بناء على الهدف  )5.1.1بشكل سنوي.

 7.5.1انهاء إدراج فصل عن استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في اإلستراتيجية اإلعالمية

تم تطويرها ،وذلك بهدف االستمرار في بث المعلومات الدقيقة والموثوقة للشباب والمراهقين حول
والتواصلية التي ّ
المسببة لإلدمان.
اضطرابات استخدام المواد
ّ

2018
المسببة لإلدمان ضمن خطة
المضر للمواد
 2.1.1اتمام ادراج مجال العمل حول الوقاية من االستخدام
ّ
ّ
العمل الوطنية المشتركة بين الو ازرات
المبنية على األدّلة العلمية على
المجتمعية
 2.1.3تعميم بصورة دورية قائمة ّ
ّ
محدثة بالتدخالت الوقائية ُ
المعنية
كافة الجهات
ّ

فعالية برامج الوقاية
 2.1.4انهاء تطوير ونشر معايير الجودة التي تضمن استدامة ّ
 2.1.8اطالق برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني على األدّلة العلمية

 3.1.7انهاء تقييم توافر وسهولة الوصول إلى خدمات برامج توفير الحقن واألدوات اآلمنة وتطوير خطة
عمل لالستجابة لتوصيات هذا التقييم
 3.3.4انهاء مراجعة اإلجراء الحالي لتعديل الجداول األربعة للمواد الخاضعة للرقابة وتفعيل العمل على

تنفيذ التوصيات

 4.1.2انهاء وضع خطة العمل التي ترمي إلى توطيد عمل مكتب مكافحة المخدرات في تخفيض عرض
المواد غير المشروعة
مصمم خصيصا ألوساط
 7.3.1اتمام تدريب االختصاصيين العاملين في مراكز إعادة التأهيل على نهج
ّ
المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا وكافة األقليات الجنسية.

2019
المسببة لإلدمان ذات األولوية ضمن حزم التأمين الخاصة
1.2.2اتمام إدراج خدمات استخدام المواد
ّ
بالو ازرات وبهيئة ضامنة أخرى على االقل
مبنية على األدّلة العلمية للبرنامج الوطني للوقاية من اإلدمان في و ازرة الشؤون
 2.1.2اطالق استراتيجية ّ
االجتماعية

 3.1.5انهاء تجربة العالج بالميثادون في موقع واحد على األقل.
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صممة للعاملين في القطاعين الصحي واالجتماعي الذين يتوّلون
 3.2.1اتمام تنفيذ خطة بناء القدرات ال ُم ّ
عمليات الوقاية والعالج واعادة التأهيل واعادة الدمج االجتماعي والحد من المخاطر في مجال استخدام
المسببة لإلدمان.
المواد
ّ
 3.2.2تدريب العاملين من خارج القطاع الصحي (كوسائل اإلعالم ،والشرطة ،والمهن القانونية ،والقادة
الدينيين ،والمعلمين ،وقادة المجتمع ،إلخ) على تدخالت تهدف إلى تقليص الوصمة ،تحسين المواقف تجاه
المسببة لإلدمان وزيادة المعرفة بشأن اضطرابات
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان والخدمات المتاحة.
استخدام المواد
ّ

الشهادات/الدبلومات/المقررات المتعلقة بعلم اإلدمان المتوفرة في لبنان ،لضمان
 3.2.3اتمام مراجعة
ّ
توافقها مع المبادئ التوجيهية الدولية واإلستراتيجية الوطنية.
 3.3.1انهاء تطوير مبادئ توجيهية وطنية لخدمات العالج واعادة التأهيل واعادة الدمج االجتماعي

المسببة لإلدمان.
لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان بشكل
ترصد تتولى مراقبة المرافق التي تُعنى باستخدام المواد
ّ
 5.1.4اتمام إنشاء آلية ّ
منتظم لضمان حماية حقوق اإلنسان والطفل والمرأة من بين األشخاص الذين يعانون من اضطرابات

المسببة لإلدمان
استخدام المواد
ّ
يتم فيها تبادل األدّلة والممارسات
 6.1.2تنظيم ندوة كل  3سنوات حول استخدام المواد
ّ
المسببة لإلدمان ّ
الجديدة بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية.

 7.2.1انهاء إجراء تقييم الستكشاف حاجات النساء (بما في ذلك النساء الحوامل) المصابات باضطرابات
المسببة لإلدمان ورفع التوصيات لكافة الجهات الفاعلة.
استخدام المواد
ّ
تدخل مبني على األدّلة العلمية يستهدف األطفال الذين يعيشون مشقات اجتماعية
7.4.1اتمام تجربة ّ
المسببة لإلدمان لديهم.
بهدف الحؤول دون نشوء اضطرابات استخدام المواد
ّ
محددة بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم
 7.7.1انهاء وضع خطة عمل تتوخى تلبية الحاجات ال ّ
المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRوفريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي (Mental
) ،Health and Psychosocial Support Task Forceبهدف تأمين الوصول المتكافئ إلى
الخدمات للسكان النازحين في لبنان

2020

المسببة لإلدمان ،فضال عن االكتشاف،
المضر للمواد
 3.1.2اتمام إدراج التدخالت الموجزة لالستخدام
ّ
ّ
المسببة لإلدمان ،ضمن
إدارة الحاالت واإلحالة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
األولية ومراكز الخدمات اإلنمائية التابعة لشبكة و ازرة الصحة العامة.
مراكز الرعاية الصحية ّ
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 3.1.3اتمام افتتاح وحدة إزالة سموم واحدة على األقل في مستشفى حكومي حكومي قادرة على تقديم
المسببة لإلدمان بما فيهم
الرعاية المناسبة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو غيرها من األمراض المتزامنة.

 3.1.6اتمام افتتاح مركز واحد على األقل في إحدى المناطق النائية بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية
 3.1.10انهاء انشاء مركز "استقبال وتوجيه" واحد على األقل تابع لو ازرة الشؤون االجتماعية لألشخاص

المسببة لإلدمان وذويهم الستقبال األشخاص وتوجيههم إلى الخدمات المناسبة
الذين يستخدمون المواد
ّ
 5.1.5اتمام انشاء وحدة تابعة لو ازرة الصحة لفحص المواد ذو التأثير النفسي بهدف تحديد المواد الجديدة،
دراسة تأثيرها الصحي ،واعالم خطة االستجابة للمواد المسببة لالدمان.

يقدمون الرعاية لمستخدمي المواد
 7.1.1تدريب اختصاصيي األمراض السارية والعاملين الصحيين الذين ّ
المسببة لإلدمان األكثر شيوعا وعلى تأثيرات الوصمة على
بالحقن على اضطرابات استخدام المواد
ّ
األشخاص المتعايشين مع األمراض السارية المنقولة بالدم (االكتشاف ،التقييم وادارة الحاالت).

2021

 1.1.2تنفيذ خطة المناصرة إلعادة تفعيل المجلس الوطني لشؤون المخدرات
سببة
 1.2.1اتمام مراجعة
مخصصات الموازنة لمختلف الو ازرات المتعلقة باالستجابة الستخدام المواد الم ّ
ّ
المبنية على األدّلة العلمية.
التوسع في التدخالت
ّ
لإلدمان بهدف ّ

المسببة لإلدمان بما يتماشى مع المعاهدات
 1.3.1اتمام مراجعة القوانين المتعلقة باستخدام المواد
ّ
واالتفاقيات الدولية بما في ذلك األنظمة المتعلقة بتوافر المواد واستخدامها.
 1.3.2انهاء اقرار مراسيم القوانين التي تهدف الى إلغاء تجريم استخدام المواد غير المشروعة بما يتماشى
مع المعاهدات الدولية ومبادئ الصحة العامة.
المسببة لإلدمان وتحسين الوصول
 1.3.3تنفيذ خطة العمل التي تهدف الى تنظيم عرض المواد المواد
ّ
إلى الخدمات.
فعالية برامج تعليم المهارات الحياتية في
 2.1.6انهاء إجراء البحوث التنفيذية وبحوث تقييم النتائج لدراسة ّ

المدارس ومتابعة التوصيات.

فعاليتها ومتابعة التوصيات.
 2.1.7انهاء تجربة برامج التثقيف بواسطة األقران في المدارس لدراسة ّ
 2.1.9إنشاء شبكة وقاية مجتمعية واحدة على األقل تعمل على تطبيق تدخالت وقائية مبنية على االدلة
العلمية وتتالئم مع حاجات المجتمع المحلي

 3.1.4توفير العالج ببدائل االفيونيات في منطقة واحدة في كل من محافظات الشمال والجنوب والبقاع.
المعنية بتسهيل إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة.
 3.1.8تنفيذ خطة العمل
ّ
 3.1.9انهاء تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات
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مبنية على األدّلة العلمية بهدف توطيد أنشطة
 4.1.1تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الو ازرات ال ّ
واستراتيجيات تخفيض عرض المواد غير المشروعة داخل كافة الو ازرات المعنية.
أساسية من مؤشرات استخدام خدمات العالج واعادة التأهيل لالشخاص الذين
 5.1.1اتمام إدراج مجموعة
ّ
المعرضة)
المسببة لإلدمان (مع األخذ بعين االعتبار المجموعات
يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
ّ
ضمن نظام المعلومات الصحية الوطني ،على كافة المستويات :المريض الخارجي والمريض الداخلي.
مبنية على األدّلة العلمية في مجال التوعية والوقاية من استخدام المواد
7.6.1انهاء وضع خطة عمل ّ
مصممة لالجئين الفلسطينيين بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
المسببة لإلدمان
ّ
ّ
الفلسطينيين  ،UNRWAومتابعة تنفيذها.

مبنية على األدّلة العلمية إلعادة الدمج االجتماعي بالتعاون مع وكالة
 7.6.2انهاء وضع خطة عمل ّ
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  ،UNRWAوتسهيل تنفيذها حيثما أمكن

تعريف بعض المصطلحات
 .1مركز استقبال نهاري) : (Drop in Centerإنه مكان يمكن لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام
النصائح.
المسببة لإلدمان
المواد
التوجه إليه أو االتصال به بهدف الحصول على المساعدة أو ُ
ّ
ّ
للحد من خطر
 .2برنامج توفير الحقن واألدوات اآلمنة ) :(Needle and Syringe Programmeخدمة تهدف ّ
إصابة مستخدمي المخدرات بالحقن باألمراض المنقولة بالدم من خالل ضمان حصولهم على أدوات الحقن النظيفة

والمعّقمة.

جوالة تقدم لألشخاص الذين يعانون من
 .3خدمات التدخل في الشارع ) :(Outreach servicesإنها خدمات ّ
تقدم هذه
اضطرابات استخدام المواد
المسببة لإلدمان الذين ال يتوفر لهم أو يتع ّذر عليهم الوصول إلى المرافق التي ّ
ّ
الخدمات.

 .4إزالة السموم ) :(Detoxificationالمعالجة الطبية لألعراض الناجمة عن االنقطاع المفاجئ عن االستخدام المنتظم
المسببة لإلدمان.
للكحول وغيرها من المواد
ّ
 .5إعادة التأهيل ) :(Rehabilitationإنها إجراءات العالج الطبي والنفسي االجتماعي الرامية لمساعدة األشخاص
المسببة لإلدمان على التعافي.
الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
يقدم على مستوى السكن والتعليم والتدريب المهني
 .6إعادة الدمج االجتماعي ) :(Social reintegrationدعم ّ

المسببة لإلدمان بهدف ادراك امكاناتهم الخاصة،
والتوظيف لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
العمل بشكل منتج واالسهام في مجتمعهم.

يعزز إعادة الدمج االجتماعي لألشخاص الذين
تدخل ّ
 .7التوظيف المحمي ) :(protected employementإنه ّ
المسببة لإلدمان بدعمهم في مرحلة إعادة التأهيل من أجل إيجاد العمل
يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
المناسب.
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 .8األفيونيات ) :(opioidsفئة من االدوية توصف من قبل األطباء لتخفيف األلم .قد تسبب هذه األدوية ادمان في
حال لم تؤخذ حسب تعليمات الوصفة الطبية.
 .9العالج ببدائل األفيونيات ) :(Opioid Substitution Therapyيشمل هذا العالج استبدال األفيونيات غير
متعددة
المشروعة بدواء موصوف مثل الميثادون أو البوبرينورفين يتناوله المريض تحت إشراف طبي ضمن مقاربة ّ

المبنية على األدّلة العلمية.
التخصصات وبما يتماشى مع معايير األهلية وصرف الدواء المحددة
ّ
ّ
 .10برامج تعليم المهارات الحياتية ) :(Life skills education programmesإنه تدخل وقائي يستهدف األطفال
حل المشاكل ،تسوية النزاعات ،تحديد األهداف والتواصل لتمكينهم
والشباب من خالل بناء مهاراتهم في مجاالت مثل ّ
وتحدياتها ،ولتجنيبهم الضغط النفسي واالضطرابات النفسية
من التعامل بشكل أكثر فعالية مع متطلبات الحياة اليومية ّ

المتهور كاستخدام المواد.
والسلوك
ّ
 .11برامج التثقيف بواسطة األقران ) :(Peer to peer education programmesإنه شكل من بناء المهارات
يتم تدريب األشخاص على توفير أنشطة تعزيز ووقاية ألشخاص ينتمون إلى الفئة العمرية أو المجموعة
حيث ّ
يمرون بتجارب حياتية مماثلة.
االجتماعية نفسها أو ّ

 .12النموذج البيئي ) :(Ecological modelإنه نموذج مستخدم لفهم التفاعل الديناميكي في ما بين األشخاص
يفسر أنه ما من عامل واحد قادر على تعليل لما بعض المجموعات أو
وبيئتهم وهو يستند إلى الدليل العلمي الذي ّ
األشخاص هم أكثر عرضة لخطر استخدام المواد في حين أن البعض اآلخر أقل عرضة .يصف هذا النموذج
استخدام المواد على أنه ثمرة للتفاعل بين عدد من العوامل على أربعة مستويات – الفرد ،العالقات ،الجماعة
والمجتمع.
 .13سنوات العمر المعدلة بحسب اإلعاقة ) :(DALYsهي طريقة لقياس الفجوة بين الوضع الصحي الحالي والوضع
الصحي المثالي .تمثل  DALYsاجمالي عدد السنوات المفقودة بسبب المرض أو اإلعاقة أو الوفاة المبكرة في فئة
محددة من السكان .تُحتسب  DALYsبإضافة عدد سنوات الحياة المفقودة ( )YLLsإلى عدد سنوات التعايش مع
ّ
معين.
اإلعاقة ( )YLDsبالنسبة إلى مرض أو اضطراب ّ

مخدر أو مادة أخرى الى الجسم عن طريق
تسمم أو وفاة ناتجة عن دخول ّ
 .14الجرعة الزائدة ) :(overdoseإنها حالة ّ
االبتالع أو غيره بكميات أكبر من تلك الموصى بها.
تعزز إسداء الخدمات على مستوى
متعددة
التخصصات ّ
المجتمعي ) :(Community approachمقاربة ّ
ّ
( .15النهج) ُ
مما يضمن اندماج االشخاص
المجتمع (أي على مقربة من أماكن عيش األشخاص) بأقل ما يمكن من القيود ّ
المستمر في مجتمعهم.

 .16التدخالت النفسية االجتماعية ) :(psychosocial interventionsإنها تدخالت نفسية أو اجتماعية منهجية
يمكن استثمارها في معالجة المشاكل المتّعلقة باستخدام المواد المسببة لالدمان فضال عن غيرها من المشاكل .يمكن
استخدامها في مراحل مختلفة بدءا من الوقاية إلى العالج فإعادة الدمج االجتماعي.

 .17التدخالت الموجزة الستخدام المواد المسببة لالدمان (substance use brief intevrentions) :إنها تدخالت
مبنية على األدّلة العلمية تتراوح مدتها بين  5دقائق و 30دقيقة وتهدف لتحديد المشاكل الحالية أو المحتملة
ّ
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المعرضين بغية تغيير سلوكهم من حيث
المسببة لإلدمان أو لتحفيز األشخاص
لألشخاص الذين يستخدمون المواد
ّ
ّ
استخدام المواد.
 .18مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة ) :(Self-help and mutual aid groupsإنها مجموعة
المسببة لإلدمان الذين يجتمعون بانتظام بهدف مساندة
من األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد
ّ
بعضهم البعض في عملية التعافي.
ضم اختصاصات مهنية عديدة تهدف
 .19نهج متعدد التخصصات ) :(Multidisciplinary approachانه نهج ي ّ
فعال.
لضمان منظور شمولي في تحديد مشكلة ما ومعالجتها بشكل ّ
 .20النموذج الحيوي النفسي االجتماعي ) : (Biopsychosocial modelيلحظ هذا النموذج التفاعل بين عدد من
وينص
المسببة لإلدمان
العوامل الحيوية والنفسية واالجتماعية في نشأة اضطرابات الصحة النفسية واستخدام المواد
ّ
ّ
على تصميم تدخالت من شأنها معالجة هذه الجوانب الثالثة.
 .21مزيالت القلق والمهدئات ) :(Anxiolytics and tranquilizersإنها فئة من األدوية التي تخّفف القلق

العصبية والتي يمكن أن يصفها الطبيب لفترات قصيرة من الوقت .بعض هذه األدوية قادر على التسّبب بإدمان
و
ّ
الشخص عليها إن لم يتناولها وفقا لوصفة الطبيب.

تحمل بمسؤوليتهم
 .22نموذج التعافي ) :(Recovery modelيؤكد هذا النموذج على ضرورة تمكين االشخاص على ّ
في عملية تعافيهم وتحقيق رفاهّيتهم ،وعلى تحديد أهدافهم ورغباتهم وتطّلعاتهم.
التسبب بإدمان والخاضعة إلرشادات محددة عند الوصف
 .23قائمة األدوية المحظورة :إنها قائمة باألدوية القادرة على
ّ
والصرف .تتوّلى و ازرة الصحة العامة في لبنان بشكل دوري عملية تطوير هذه القائمة وتعديلها.

المحددة ُمسبقا
 .24معايير االعتماد ) :(Accreditation standardsإنها مجموعة من اإلرشادات والمبادئ التوجيهية
ّ
التقيد بها إلثبات مصداقيتها واصرارها على االلتزام المستمر
من جانب وكالة اعتماد مهنية يتوجب على المنظمات ّ
بأعلى مستويات الجودة.

 .25ميثاق األخالق وقواعد السلوك المهني ) :(Code of ethicsإنه دليل لمبادئ ومعايير السلوك المستندة إلى القيم
كل من يمارس مهنة.
يتقيد بها ُّ
والتي ّ
تحدد أصول السلوك المهني النبيل التي ُيتوقع أن ّ
 .26مرصد للمخدرات ) :(Drug observatoryمنظمة تهدف إلى توفير البيانات الواقعية ،الموثوقة والقابلة للمقارنة
عن المخدرات واإلدمان على المخدرات ،فضال عن عواقبها بهدف استثمار هذه البيانات في تطوير السياسات
وتنفيذها.
 .27برامج الدعم النفسي االجتماعي ) :(Psychosocial support programsتعتمد هذه البرامج مستويات من
الرعاية والدعم التي تؤثر على السواء في الفرد والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها .وهي تتراوح من الرعاية والدعم
مقدمو الرعاية ،أفراد األسرة ،األصدقاء وأعضاء المجتمع بشكل يومي إلى الرعاية والدعم المتوفرين من
اللذين يوفرهما ّ
المتخصصة.
خالل الخدمات النفسية واالجتماعية
ّ

 .28المواد ذو التأثير النفسي ) :(psychoactive substancesإنها مواد تؤثر في وظائف الدماغ كاالدراك
تسبب اعتمادا.
أوالسلوك أوالمزاج عند تناولها أو دخولها جسم اإلنسان" .ذو التأثير النفسي" ال تعني بالضرورة أنها ّ
غالبا ما يغيب هذان التعبيران في التداول العام كما في قولنا "استخدام المواد".
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 .29نظام االستجابة الستخدام المواد المسببة لإلدمان ) :(substance use response systemتنظيم الناس
المسببة لإلدمان ،العالج،
والمؤسسات والموارد الالزمة لتلبية حاجات السكان بما يتعّلق بالوقاية من استخدام المواد
ّ
الحد من المخاطر التي تستهدف جميعها األشخاص الذين يعانون من
إعادة التأهيل ،إعادة الدمج االجتماعي و ّ

المسببة لإلدمان ،فضال عن تخفيض عرض المواد.
اضطرابات استخدام المواد
ّ
المخدرة التي تحظرها
 .30المواد غير المشروعة ) :(illicit substancesاستخدام غير طبي لمجموعة من المواد
ّ
القوانين الدولية.

 .31الحد من المخاطر ) :(Harm reductionإنه تطبيق لمجموعة من مبادئ الصحة العامة يرمي للوقاية من أو
تقليص اآلثار السلبية المتّصلة باستخدام المواد المسببة لالدمان.

 .32شبكات وقاية مجتمعية ( :(community based networksمجموعة من أفراد المجتمع المحّلي (األهل،

سويا مشكلين شبكة للعمل على
أعضاء البلديات ،رجال الشرطة ،الناشطين االجتماعيين ،الشباب )...،الذين يعملون ّ
الوقاية من استخدام المواد المسببة لالدمان في محيطهم.
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