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خطــوة أساســية جديــدة نحــو صحــة نفســية وجســدية أفضــل لــكل األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي لبنــان
قــد أنجــزت مــع اطــاق هــذه اإلســتراتيجية لمكافحــة المخــدرات واالدمــان فــي لبنــان  2021-2016بالتشــارك
بيــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،ووزارة الداخليــة والبلديــات ،ووزارة الشــؤون االجتماعيّــة ،ووزارة العــدل
ووزارة الصحــة العامــة.
ّ
تشــكل خطــة أساســيّة لمكافحــة المخــدرات واالدمــان فــي لبنــان عبــر توجيــه
هــذه الوثيقــة المحوريّــة
العمــل نحــو اســتجابة شــاملة ،متكاملــة ،مبنيــة علــى األد ّلــة العلميــة ،وتتالئــم مــع الثقافــة المحليّــة.
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة فــي أيــار  2015اإلســتراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية واســتخدام المــواد
المسـبّبة لإلدمــان – وقايــة ،تعزيــز وعــاج – لبنــان  »2020-2015وتمضــي قدمــا علــى تنفيــذ هــذه اإلســتراتيجية
بنجــاح مــن خــال البرنامــج الوطنــي للصحــة النفسـيّة وشــركائه .مــن االهــداف االساســية لتلــك اإلســتراتيجية
تطويــر إســتراتيجية وطنيــة تتطــرّ ق إلــى إســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان التــي يســرّ نا مشــاركتها
معكــم اآلن.
اتوجــه
هــذه اإلســتراتيجية نتجــت عــن تعــاون مثمــر بيــن كافــة الــوزارات المشــاركة فــي هــذا العمــل .أود أن
ّ
العاميــن لتلــك الــوزارات لدعمهــم والتزامهــم وتعاونهــم خــال كل مراحــل تطويــر
بالشــكر إلــى المــدراء
ّ
هــذه اإلســتراتيجية.
تضمنهــا سلســلة مــن المشــاورات
نتجــت هــذه اإلســتراتيجية عــن عمليــة تطويــر تشــاركية وشــاملة
ّ
والمراجعــات التقنيــة مــن قبــل خبــراء وانتهــت مــع نشــرها للمراجعــة مــن قبــل المواطنيــن .أدّ ت كل
ـددة مــن خــال أهــداف اســتراتيجية
مراحــل التطويــر المذكــورة إلــى اســتراتيجية تســتجيب للحاجــات المحـ ّ
فــي  6مجــاالت عمــل -1 :القيــادة واإلدارة -2 ،اســتجابة قطاعــي الصحــة والرعايــة االجتماعيــة -3 ،تخفيــض
العــرض -4 ،الرقابــة والترصــد -5 ،التعــاون الدولــي -6 ،المجموعــات المعرّ ضــة.
للصحــة النفســية فــي قيــادة عمليــة تطويــر هــذه اإلســتراتيجية
أود أن أثنــي علــى جهــود البرنامــج الوطنــي
ّ
ـدم بالشــكر لــكل مــن ســاهم فــي هــذا العمــل.
وأتقـ ّ
نحــن واثقــون أن هــذا التعــاون الــذي أثمــر هــذه اإلســتراتيجية ســوف يســتمر لضمــان تنفيذهــا مــع نفــس
االلتــزام والحمــاس الذيــن شــهدناهما بيــن الــوزارات المشــاركة وكافــة الجهــات الفاعلــة.

الدكتور وليد عمار
مدير عام وزارة الصحة العامة
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تمهيد
بقلــم ســعادة مديــر عــام التربيــة فــي وزارة التربيــة
والتعليــم العالــي

تمهيد
بقلم ســعادة رئيــس المصلحــة االدارية المشــتركة
فــي وزارة الداخليــة والبلديات

اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن وزارات الصحــة العامــة والتربيــة والتعليــم العالــي والشــؤون اإلجتماعيــة
والداخليــة والبلديــات والعــدل ،لمكافحــة اإلدمــان والمخــدرات فــي لبنــان  2016ـ  ،2021هــي خطــوة فــي غايــة
األهميــة ألن موضوعهــا متعلــق بإعتبــارات إنســانية كبيــرة ،وهــي مدخــل لفلســفة المجتمــع واإلنســان
إنطالقــً مــن ان الصحــة ال معنــى لهــا بــا إنســان ،واإلنســان هــو المــراد األول واألخيــر ،ال بــل األســاس الســليم
والتقــدم ،وهــي المهمــة األساســية للمدرســة .
للبنــاء
ّ

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

ـدم التكنولوجيــا ووســائل التواصــل،
ان تحطــم إطــار العائلــة التقليــدي ،وإشــتداد المزاحمــة الحضريــة وتقـ ّ
أنتجــت مجموعــة إضطرابــات نفســية خلقــت مناخــً مؤاتيــً إلنتشــار اإلدمــان بيــن الشــبيبة علــى وجــه
الخصــوص ،وتحــوّ ل ذلــك مــع األســف إلــى آفــة اجتماعيــة خطيــرة أصبحــت تنتشــر بســرعة كبيــرة بيــن أفــراد
المجتمــع  ،وهــي تختلــف عــن باقــي األمــراض (المعديــة) بــأن ظــروف تكاثرهــا وانتشــارها ال ترتبــط ببيئــة أو
بمســتوى اجتماعــي محــدد  ،فهــي تنتشــر فــي المجتمعــات الغنيــة والفقيــرة علــى حــد ســواء ،مــع تســجيل
اإلختــاف فــي نــوع المخــدر وطريقــة تعاطيــه ،إال أن النتيجــة واحــدة  :التفــكك واالنحــال علــى مختلــف
المســتويات االجتماعيــة  ،والجنــوح نحــو العنــف والجريمــة.
إزاء تنامــي هــذه المخاطــر ،لــم يعــد دور المدرســة يقتصــر علــى التعليــم ورفــع قــدرات التلميــذ  ،بــل يتعــداه
لتكويــن شــخصيته وســلوكياته ،علــى قاعــدة الخيــر المشــترك الــذي ال يتحقــق بمجــرّ د الوعــد أو الوعيــد
بــل بتضافــر الجهــود بيــن اإلدارة التربويــة والجســم التعليمــي ومجالــس األهــل لبلــوغ األهــداف الســامية
المتمثلــة بخلــق بيئــة مدرســية آمنــة وخاليــة مــن أي مس ـبّب لإلدمــان ،مــن خــال نهــج وقائــي ينطلــق مــن
« برنامــج الصحــة المدرســية « بركائــزه الثــاث :الخدمــات الصحيــة  ،البيئــة المدرســية  ،التوعيــة والتثقيــف
الصحــي.
ّ

تعمــل وزارة الداخليــة والبلديــات علــى مكافحــة المخــدرات منــذ ســنوات مــن خــال اجــراءات إســتراتيجية
عديــدة لخفــض العــرض والتوعيــة باإلضافــة إلــى تدخــات اســتراتيجية اخــرى .اليــوم ،وزارة الداخليــة
والبلديــات ســعيدة بــأن تقــدم مــع شــركائها االســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات
موحــدة لبنــاء نظــام مســتدام لالســتجابة
واالدمــان فــي لبنــان  2021-2016والتــي تعبّــر عــن رؤيــة وطنيــة
ّ
توحــد وزارة الداخليــة والبلديــات الجهــود مــع جميــع الــوزارات األخــرى
للمــواد المســببة لالدمــان .ســوف
ّ
والجهــات المعنيــة لضمــان تحقيــق أهــداف هــذه االســتراتيجية .
ان هدفنــا األســمى هــو الحفــاظ علــى ســامة وأمــن وطننــا .نؤمــن أن مــن خــال خفــض العــرض وتعزيــز
قــدرات المديريــة المركزيــة لمكافحــة المخــدرات  -كعنصــر رئيســي مــن هــذه االســتراتيجية  -ســوف
نقتــرب مــن تحقيــق الهــدف األخيــر .
نحــن ســعداء برؤيــة ّ
أن تعاوننــا المثمــر قــد أنتــج هــذه الوثيقــة الشــاملة التــي تتطــرّ ق الــى حاجــات بلدنــا.
ينبغــي أن تكــون المســؤولية المشــتركة بمثابــة توجيــه و تحفيــز لنــا جميعــا .ونحــن نتطلــع إلــى تنفيــذ هــذه
االســتراتيجية.
لنبدأ العمل سويّا

وإنطالقــً مــن إلتــزام وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بالمهمــة الوطنيــة الملقــاة علــى عاتقهــا ،وإســهامًا فــي
تنفيــذ اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان ،أعطيــت التعليمــات الالزمــة
للمباشــرة بتجربــة ودراســة فعاليــة برامــج المهــارات الحياتيــة والتثقيــف فــي المــدارس الرســمية إضافــة الــى
التدخــات األخــرى التــي تلحظهــا اإلســتراتيجية.
وإذ تؤكــد وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى مضيّهــا فــي ضمــان فعاليــة تنفيــذ اإلســتراتيجية المشــتركة
بالتعــاون مــع ســائر الشــركاء تأمــل النجــاح فــي بنــاء التلميــذ المواطــن المتم ّتــع بالتناغــم واإليقــاع الحياتــي
اليومــي  ،وهــي خطــوة متقدمــة علــى طريــق بنــاء المواطــن المدنــي ،مــع تذكيــر الجميــع بــان لــكل مواطــن
رســالة تشــمله وتتعــداه الــى الجماعــة التــي فــي خيرهــا  :خيـرًا لــه.

االستاذ فادي يرق
المدير العام للتربية
وزارة التربية والتعليم العالي
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العميد الياس خوري
رئيس المصلحة االدارية المشتركة
وزارة الداخلية والبلديات
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تمهيد
بقلم سعادة مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية

تمهيد
بقلم سعادة مدير عام وزارة العدل

إن إطــاق «اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان فــي لبنــان  »2021-2016مــا
هــو إال إســتجابة طبيعيــة لحاجــة ملحــة فــي ظــل تفشــي هــذه الظاهــرة وتزايــد أعــداد المدمنيــن بوتيــرة
ســريعة ،ممــا اســتدعى تضافــر جهــود كافــة الــوزارات والمؤسســات الرســمية والقطــاع األهلــي العامــل
فــي هــذا المجــال لوضــع هــذه الوثيقــة التــي ســتؤدي إلــى تشــارك فــي المســؤوليات بيــن الــوزارات وكل
الجهــات المعنيــة مــن خــال تحديــد أدوارمتناســقة كمــا جــاء فــي مضمونهــا.

تعتبــر مشــكلة تعاطــي المخــدرات واإلدمــان عليهــا مشــكلة معاصــرة تعانــي منهــا مجتمعــات العالــم
علــى اختــاف مســتوياتها ،وتتضــح خطــورة هــذه المشــكلة مــن خــال قــوة تأثيرهــا فــي المجتمــع وأفــراده،
ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــه ،ونفســية ســيئة ال يقتصــر فقــط علــى الفــرد المتعاطــي
ـد مشــكلة اإلدمــان
للمخــدرات ،وإنمــا يمتــد تأثيرهــا ليشــمل كل أفــراد المجتمــع بمختلــف مكوناتــه .وتعـ ُّ
علــى المخــدرات واحــدة مــن أكبــر اآلفــات االجتماعيــة وأخطرهــا علــى األفــراد والمجتمعــات العالميــة ،كمــا
تطــرح فــي المجتمــع العالمــي بشــكل عــام والمجتمــع العربــي واللبنانــي بشــكل خــاص مصاعــب عــدة فــي
غيــاب سياســة واضحــة واســتراتيجية مجديــة للدولــة اللبنانيــة.

ستشــكل هــذه اإلســتراتيجية حجــر أســاس فــي مكافحــة اإلدمــان بأشــكاله المتعــددة إذ تؤســس
إلطــار تشــاركي فــي عمليــات التدخــل وتقديــم الخدمــات المتاخمــة وتحســين جودتهــا وفعاليتهــا كمــا
وســتكون مرجعــ ّا علميــ ّا لــكل العامليــن فــي هــذا المجــال لمــا تتضمنــه مــن معلومــات وخطــط تدخــل
ومعاييــر علميــة واضحــة ومحدثــة وأســاليب مســاءلة بهــدف تحســين جــودة الخدمــات كل ذلــك ســيتم
تحــت مظلــة حقــوق اإلنســان والمبــادىء التوجيهيــة الدوليــة.
تولــي هــذه اإلســتراتيجية دورًا أساســيًا لــوزارة الشــؤون اإلجتماعيــة فــي عمليــة التوعيــة والكشــف المبكــر
وإدارة الحــاالت وتوجهيهــا فــي مراكــز الخدمــات اإلنمائيــة التابعــة للــوزارة إضافــة إلــى خدمــات إعــادة
التأهيــل وإعــادة الدمــج اإلجتماعــي وذلــك فــي مراكــز الجمعيــات األهليــة المتعاقــدة مــع الــوزارة.

وتجــدر االشــارة إلــى ان قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم  1998/673حقــق نقلــة نوعيــة مــن حيــث
االنتقــال مــن معاقبــة المدمــن بصــورة حكميــة إلــى معالجتــه ووقايــة الشــباب مــن خطــر االدمــان علــى
المخــدرات بالوســائل المتاحــة والحــؤول دون تجريــم المدمــن ومالحقتــه جزائيــً بــل مســاعدته للخــروج مــن
المــأزق الــذي هــو فيــه ومعالجتــه وذلــك مــن خــال إنشــاء لجنــة االدمــان علــى المخــدرات المنصــوص عليهــا
فــي القانــون .غيــر أن هــذه اللجنــة ولتاريخــه ال تتمكــن مــن لعــب الــدور الطمــوح المــراد لهــا لوجــود عقبــات
متعــددة ومختلفــة ال يمكــن تجاوزهــا إال بالتعــاون مــع الــوزارات المعن ّيــة والمجتمــع المدنــي ،ال ســيما وإن
لــدور هــذا االخيــر االهميــة القصــوى فــي هــذا المجــال.
لذلــك ،تعتبــر المديريــة العامــة لــوزارة العــدل أن إطــاق هــذه االســترايجية الوطنيــة لإلســتجابة الســتخدام
المــواد المســببة لإلدمــان خطــوة أساســية وبالغــة األهميــة إذ انهــا تشــكل خطــة وطنيــة واضحــة مشــتركة
بيــن الــوزارات المعنيــة تتطــرق إلــى جميــع أوجــه االســتجابة و تجســد دور كل وزارة فيهــا و تشــرك المجتمــع
المدنــي فــي تطويرهــا وتنفيذهــا.
يهــم المديريــة العامــة لــوزارة العــدل التأكيــد علــى أهميــة إســتمرار هــذا التعــاون بيــن الــوزارات وجميــع
الجهــات الفاعلــة و المعنيــة لنجــاح تنفيــذ هــذه االســتراتجية.

القاضي عبداهلل أحمد
مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية
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القاضية ميسم النويري
المديرة العامة لوزارة العدل
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الشكر
شــكر خــاص لجميــع األشــخاص والمنظمــات التــي شــاركت فــي إعــداد «اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن
الــوزارات لمكافحــة المخــدرات فــي لبنــان . 1 »2021-2016
تنسيق عملية تطوير اإلستراتيجية ،صياغة ومراجعة اإلستراتيجية
نور كيك وساندرا الحجل حنا ،البرنامج الوطني للصحة النفسية ،وزارة الصحة العامة
وزارة الصحة العامة
• ماري تيريز مطر ،دائرة مكافحة المخدرات
• مصطفى النقيب ،البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز
• فادي سنان ،أحمد رمضان ،وجاد خليفة ،البرنامج الوطني لمكافحة التدخين
• بدروس كازازيان ،غادة أبو مراد ،نايلة جعجع ،وسام خير ،البرنامج الوطني للصحة النفسية
وزارة التربية والتعليم العالي
• صونيا نجم ،وحدة التربية الصحيّة البيئيّة
• هيلدا خوري ،قسم االرشاد والتوجيه
وزارة الداخلية والبلديات
• غسان شمس الدين ،مكتب مكافحة المخدرات
وزارة العدل
• أدلين خوري ومارسيل باسيل ،المديرية العامة
• ريما خليل ،لجنة مكافحة اإلدمان على المخدرات
وزارة الشؤون االجتماعية
• أميرة نصر الدين وشربل ناصيف ،البرنامج الوطني للوقاية من اإلدمان
• ندى فواز ،قسم الرعاية االجتماعية
• خديجة إبراهيم ،وحدة الرعاية االجتماعية المتخصصة
• رندا بو حمدان ،المديرة العامة باالناية السابقة لوزارة الشؤون االجتماعية

المراجعة الفنية
إدوينــا الزغبــي (منظمــة الصحــة العالميــة مكتــب لبنــان) ،أليــس ويمــر )المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن مكتــب لبنــان) ،أليســار راضــي (منظمــة الصحــة العالميــة مكتــب لبنــان) ،إنــكا فايســبكير
(الهيئــة الطبيــة الدوليــة المكتــب الرئيســي) ،إيلــي أعــرج (شــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للحــد مــن
مخاطــر اســتخدام المخــدرات  -مينــارة) ،إيلــي كــرم (معهــد إدراك للتنميــة واألبحــاث والمناصــرة والعنايــة
التطبيقيــة) ،إيلــي لحــود (الشــبيبة لمكافحــة المخــدرات) ،إيلــي وهيبــه (أم النــور) ،ايــن بلييــر (يونيســيف) ،بيتــر
فينتيفغــل (المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن المكتــب الرئيســي) ،ثريــا إســماعيل
(مينتــور العربيــة) ،جــان ســعادة (جمعيــة نســروتو) ،جيهــان بــو ســليمان (الهيئــة الطبيــة الدوليــة مكتــب
لبنــان) ،خالــد ســعيد (منظمــة الصحــة العالميــة  -المكتــب اإلقليمــي) ،رافــي كيبيكيــان (عليــة النــور) ،رمــزي
حــداد (ســكون) ،ريمــا ســعادة التــرك (جمعيــة نســروتو) ،ريمــا عفيفــي (الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت)،
رينيــه صبــاغ (مكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة والمخــدرات  -مكتــب لبنــان) ،زينــة عســاف
مكــرزل (الجمعيــة اللبنانيــة للخدمــات الطبيــة لإلدمــان) ،شــادي إبراهيــم (الجمعيــة الطبيــة اللبنانيــة
للصحــة الجنســية) ،شــارل بــدورة (الجمع ّيــة اللبنانيــة للعالجــات الســلوكية والمعرفيــة) ،شــيخار ساكســينا
(منظمــة الصحــة العالميــة المكتــب الرئيســي) ،غابرييــل ريدنــر (منظمــة الصحــة العالميــة مكتــب لبنــان)،
فريــد طليــع (المركــز الطبــي فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ) ،كاريــن نصــار (جمعيــة العنايــة الصحيــة
( ،كارينــا بيغــو ،لميــاء البــواب (مكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة والمخــدرات مكتــب لبنــان) ،ليديــا
فوغرينــك (مجموعــة بومبيــدو) ،ليلــى شــيخاني (مركــز بيينــغ للتشــخيص والرعايــة والتدريــب) ،ليليــان غنــدور
(الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت) ،ماجــد حاماتــو (تجمــع المؤسســات األهليــة صيــدا) ،مارتــا باســيريني
(يونيســيف) ،مايــكل وودمــان (المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مكتــب لبنــان)،
مــروان غانــم (جمعيــة نســروتو) ،نبــال الصيــاد (األونــروا) ،نيكــوال كالرك (منظمــة الصحــة العالميــة المكتــب
الرئيســي) ،هــدى داغــر (مركــز بيينــغ للتشــخيص والرعايــة والتدريــب) ،وديــع نجــا (الجامعــة اللبنانيــة).
المنظمات المشاركة في االجتماع التشاوري واالجتماع التوافقي
المنظمات المشاركة في االجتماع التشاوري واالجتماع التوافقي
أم النور
األونروا
الجامعة األميركية في بيروت
الجامعة اللبنانية
الجامعة اللبنانية األميركية
الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية
الجمعية اللبنانية للخدمات الطبية لإلدمان  -لمسة
جامعة سيدة اللويزة
جامعة القديس يوسف
جمعية الشباب اللبناني للتنمية

 1تم سرد كافة األسماء في قسم الشكر حسب الترتيب األبجدي دون األلقاب المهنية.
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جمعية العناية الصحية
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لمحــة عــن «اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات
واإلدمــان فــي لبنــان »2021-2016

هــذه اإلســتراتيجية هــي نتــاج رئيســي مــن «إســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة
بنــاء علــى الهــدف اإلســتراتيجي 1.1.3
تــم إعدادهــا
لإلدمــان وقايــة ،تعزيــز وعــاج لبنــان  .»2020-2015ولقــد ّ
ً
«تطويــر إســتراتيجية وطنيــة حــول اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان »  .1االســتجابة الســتخدام المــواد
المســببة لإلدمــان ضمــن إطــار العمــل علــى تعزيــز الصحــة النفســية أمــر بالــغ األهميــة ألن اضطرابــات الصحة
النفســية واســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان غالبــا مــا تتزامــن ،تتفاعــل وتؤثــر علــى بعضهــا البعــض فــي
عديــد مــن المســتويات .أثبتــت الدراســات أن نســبة إنتشــار تزامــن هذيــن اإلضطرابيــن عاليــة بحيــث يقــدر
أن حوالــي نصــف األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية يعانــون أيضــا مــن اضطرابــات المــواد
المســببة لإلدمــان  .2,3لذلــك مــن الضــروري إعتمــاد نهــج شــامل يتنــاول كال االضطرابيــن بهــدف الوقايــة
منهــا وتخفيــف العــبء الصحــي واالجتماعــي واالقتصــادي الناتــج عنهمــا.
وبالتالــي تطويــر وتنفيــذ إســتراتيجية لإلســتجابة للمــواد المســببة لإلدمــان أمــر أساســي لتحقيــق الرؤيــة
توجهــان إســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان فــي لبنــان.
والرســالة اللتيــن ّ
ـدت هــذه الوثيقــة وزارة الصحــة العامــة بتعــاون وثيــق مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،وزارة الداخليــة
أعـ ّ
والبلديــات ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،ووزارة العــدل وبالتشــاور مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة :وكاالت
األمــم المتحــدة ،المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة ،الجامعــات ،مؤسســات الرعايــة الصحيــة،
والجمعيــات المهنيــة.
للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات بشــأن وثيقــة «تحليــل الوضــع وإســتراتيجية الصحــة النفســية
واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان وقايــة ،تعزيــز وعــاج لبنــان  ،»2020-2015الرجــاء مراجعــة الموقــع
اإللكترونــي التالــي:
http://www.moph.gov.lb/AboutUs/strategicplans/Pages/MentalHealthStrategy.aspx
ُتســتخدم المصطلحــات التاليــة فــي هــذه اإلســتراتيجية لتحديــد المــواد المشــمولة فــي هذه اإلســتراتيجية
إضافــة إلــى مجــاالت العمل:
المــواد أو المــواد المسـبّبة لإلدمــان  :إنــه تعبيــر يشــير إلــى الكحــول والمخــدرات (بمــا فــي ذلــك األدويــة التــي
ُتصــرف بموجــب وصفــة طبيــة) والتبــغ.
االســتجابة الســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان  :إنــه تعبيــر يشــمل كافــة مســتويات التدخــل :الوقايــة مــن
والحــد
استخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان ؛ العــاج ،إعــادة التأهيــل ،إعــادة الدمــج اإلجتماعــي،
ّ
مــن المخاطــر فضــ ً
ا عــن تخفيــض عــرض هــذه المــواد.
لقــد تــم أيضــً تفســير بعــض المصطلحــات األخــرى المســتخدمة فــي هــذه الوثيقــة والمشــار
اليهــا بخــط عريــض فــي قســم «تعريــف بعــض المصطلحــات» فــي نهايــة اإلســتراتيجية.
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عمليــة تطويــر «اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة
لمحــة عــن
ّ
المخــدرات واإلدمــان فــي لبنــان »2021-2016

نتجــت اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان فــي لبنــان فــي لبنــان -2016
ّ
ملخصــة فــي البيــان رقــم  .1تــم تصميــم عمل ّيــة تطويــر هــذه اإلســتراتيجية
 2021عــن عمليــة تطويــر شــاملة
موحــدة وأهــداف
بطريقــة تحقــق أقصــى قــدر مــن مشــاركة الجهــات الفاعلــة وتضمــن التوافــق علــى رؤيــة
ّ
اســتراتيجية تســتجيب للحاجــات المحــددة.

اجتماعات
ثنائيّة مع
الجهات الفاعلة

اجتماع
تشاوري
وطني

تحليل
الوضع

صياغة
المسودة

اجتماع
توافقي وطني

اجتماع توافقي
بين الوزارات
المتعاونة

مراجعة من
قبل الخبراء

مراجعة من
قبل الوزارات
المتعاونة

نشر االستراتيجية
لمراجعة العامة

اطالق
االستراتيجية

خضعــت مســودة اإلســتراتيجية لسلســلة مــن المراجعــات والتعديــات من قبــل الــوزارات المتعاونــة والخبراء
المحلييــن والدولييــن .تمــت مراجعــة التعليقــات الــواردة اســتنادا إلــى األدلــة العلميــة والمبــادئ التوجيهيــة
الدوليــة وأفضــل الممارســات ،ومالءمتهــا للثقافــة المحليــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان ومطابقتهــا لمبــدأ
المعدلــة تــم عقــد
فعال ّيــة التكاليــف .وفــور التوصــل إلــى توافــق بيــن الــوزارات المتعاونــة علــى المســودة
ّ
اجتمــاع توافقــي وطنــي فــي أ ّيــار  2016حضــره ممثليــن مــن الــوزارات ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة والجامعــات ومؤسســات الرعايــة الصحيــة والجمعيــات المهنيــة
وجمعيــات المســتخدمين ،وتــم خاللــه تقديــم المســودة للمشــاركين .كمــا تــم عــرض كل التعليقــات التــي
وردت مــن مراجعــة الخبــراء لالســتراتيجية مــع التعديــات الناتجــة .تــم خــال هــذا االجتمــاع طــرح المزيــد
ثــم
عدلــت المســودة علــى أســاس هــذه المالحظــات ومــن ّ
مــن المالحظــات التــي أخــذت بعيــن االعتبــارّ .
تــم نشــرها علــى االنترنــت إلعطــاء الفرصــة للمواطنيــن لالطــاع عليهــا وابــداء الــرأي .بعــد الجولــة األخيــرة
مــن المراجعــة اســتنادٔا إلــى المالحظــات الــواردة مــن مراجعــة العامــة ،تــم االنتهــاء مــن وضــع وثيقــة
اإلســتراتيجية.

بيــان رقــم  :1عمليّ ــة تطويــر “اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان فــي
لبنــان ”2021-2016

رتكــزت صياغــة اإلســتراتيجية علــى التحديــات والفــرص واألولويّــات التــي تــم تحديدهــا مــن خــال تحليــل
الوضــع ،وعقــد اجتماعــات ثنائ ّيــة مــع الجهــات الفاعلــة باإلضافــة إلــى عقــد اجتمــاع تشــاوري وطنــي فــي
نيســان  2015شــارك فيــه ممثليــن ومنســقين مــن كل مــن الــوزارات ذات الصلــة ،وكاالت األمــم المتحــدة،
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة ،الجمعيــات المهنيــة ،مؤسســات الرعايــة الصحيــة
والجامعــات.

14

اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 2021-2016

15

تحليل الوضع
 -1إستعراض عام

تحليل الوضع

اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان يشـ ّ
جمــة علــى األنظمــة الصحيــة
ـكل مشــكلة عالميــة لهــا تأثيــرات ّ
واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة لألمــم .يعانــي مــا يناهــز الـــ  27مليــون شــخص حــول العالــم مــن اضطرابــات
المــواد المســبّبة لإلدمــان  ،نصفهــم تقريبــً ( 12مليــون) هــم مــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد
بالحقــن  .4إن مليــار شــخص يســتهلكون منتجــات التبــغ و 240مليــون شــخص ( %4.9مــن ســكان العالــم
البالغيــن) يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام الكحــول . 5,6إن إمكانيــة الحصــول علــى العــاج متاحــة
لشــخص واحــد فقــط مــن أصــل ســتة أشــخاص يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان
حــول العالــم  .4وفقــً لدراســة عــبء المــرض العالمــي التــي ُأجريــت فــي العــام  ،2010إن عــبء المــرض
العالمــي المنســوب الســتخدام الكحــول والمخــدرات غيــر المشــروعة يســاوي  %5.4مــن إجمالــي عــبء
المــرض  .6المجموعــة الواســعة مــن االضطرابــات الناتجــة عــن اســتخدام المــواد تــؤدي إلــى عواقــب صحيــة
وإجتماعيــة وإقتصاديــة ســلبية يعانــي منهــا مســتخدمو هــذه المــواد فضــ ً
ا عــن أســرهم والمجتمــع
بشــكل عــام .وقــد تشــمل العواقــب الصحيــة مــا يلــي :الوفــاة المبكــرة والوفــاة التــي يمكــن تفاديهــا مثــل
كتشــمع الكبــد ،زيــادة التعــرّ ض لإلصابــة بفيــروس
الوفــاة الناتجــة عــن جرعــة زائــدة ،األمــراض المزمنــة
ّ
نقــص المناعــة البشــرية المكتســب ،فيروســا إلتهــاب الكبــد الوبائــي ب وج وغيرهــا مــن العــدوى المنقولــة
ســبل الــرزق ،عــدم قــدرة الوالديــن
بالــدم .أمــا العواقــب اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة فتشــمل البطالــة ،فقــدان ُ
علــى النهــوض بالرعايــة األبويــة ،باإلضافــة إلــى اإلرتفــاع فــي التكاليــف الوطنيــة وفــي مســتويات الجريمــة،
والعنــف ،وانعــدام األمــان وحــوادث الســير .7,8,9ينجــم عــن االســتخدام الضــار للكحــول  3.3مليــون حالــة
وفــاة ســنويًا .6
ســجل فــي الســنوات األخيــرة إرتفــاع فــي معــدالت
فــي منطقــة شــرقي البحــر األبيــض المتوســطُ ،
اســتخدام المخــدرات فــي بلــدان عديــدة  .10يُشــار إلــى أن إنتشــار إضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة
لإلدمــان فــي المنطقــة يفــوق المعــدل العالمــي حيــث يُقــدر بـــ 3500حالــة مــن أصــل مئــة ألــف نســمة و ُتقــدر
نســبة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن بـــ  172حالــة مــن أصــل مئــة ألــف نســمة .هــذا يــوازي
معدلــة بحســب اإلعاقــة ( )Disability Adjusted Life Yearsو 9حــاالت وفــاة
فقــدان  4ســنوات عمــر
ّ
معدلــة بحســب
مــن أصــل ألــف شــخص ،مقارنــة بالمســتوى العالمــي الــذي يــوازي فقــدان ســنتين عمــر
ّ
اإلعاقــة و 4حــاالت وفــاة مــن أصــل ألــف شــخص  .11أمــا بالنســبة إلــى إنتشــار اضطرابــات اســتخدام الكحــول
فــي منطقــة شــرقي البحــر األبيــض المتوســط فهــو يتــراوح بيــن  22و 4726حالــة مــن أصــل مئــة ألــف نســمة
و ُتســجل ســتة بلــدان معــدالت أعلــى مــن  1000حالــة مــن أصــل مئــة ألــف نســمة  .11كمــا أن معــدالت اســتهالك
التبــغ فــي منطقــة شــرقي البحــر األبيــض المتوســط مرتفعــة جــدًا ،حيــث أن  %36مــن المراهقيــن (مــا بيــن 13
و 15عامــً) و %32مــن البالغيــن ( 15عامــً ومــا فــوق) يســتهلكون التبــغ .12
إن تنامــي مشــكلة اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان العالميــة ناجــم عــن تفاعــل مجموعــة مــن
العوامــل  ،9علــى مســتويات مختلفــة مــن النمــوذج البيئــي .هــذا مبيّــن فــي البيــان .2
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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

محددات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان على مختلف مستويات النموذج البيئي
البيان :2
ّ

بهــدف االســتجابة لهــذه المشــكلة العالميــة ،اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيســان 2016
الوثيقــة الختاميــة لــدورة الجمعيــة العامــة االســتثنائية حــول المخــدرات والتــي تعبّــر عــن موقــف األمــم
المتحــدة الرســمي حــول سياســات المخــدرات وتحــدد التوصيــات بشــأن اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن
قبــل الــدول األعضــاء .وتعكــس هــذه الوثيقــة الختاميــة التوافــق حــول ضــرورة اعتمــاد منهــج يرتكــز علــى
حقــوق اإلنســان ومبــدأ الصحــة العامــة لمكافحــة المخــدرات .وشــملت التوصيــات للــدول األعضــاء ضــرورة
تتضمــن الوقايــة القائمــة علــى األدلــة العلميــة ،الحــد مــن المخاطــر ،العــاج
تنفيــذ اســتجابة متكاملــة
ّ
ـددت التوصيــات علــى ضــرورة مراعــاة الخدمــات للنــوع
واعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي .كمــا شـ ّ
االجتماعــي والعمــر وأهميــة وصولهــا إلــى األشــخاص فــي الســجن .س ـ ّلطت التوصيــات الضــوء أيضــا علــى
ضــرورة النظــر فــي بدائــل للتجريــم او العقــاب المفــروض علــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات
وتجنــب حبــس هــؤالء االشــخاص لمجــرّ د اســتخدامهم ألن ذلــك يزيــد مــن خطــر اصابتهــم باضطرابــات
اســتخدام المــواد المســببة لالدمــان ومخاطــر صحيــة أخــرى مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية
المكتســب والســل والتهــاب الكبــد الفيروســي.

18

اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 2021-2016

 -2استخدام المواد المس ّببة لإلدمان في لبنان
ـدر
ال تتوفــر إحصــاءات أو تقديــرات رســمية إلجمالــي مســتخدمي المــواد المســببة لإلدمــان فــي لبنــانُ .تقـ ّ
نســبة إنتشــار مــدى الحيــاة الضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان بـــ .13 %2.2إن تقريــر أدوات
تقييــم أنظمــة الصحــة النفســية لمنظمــة الصحــة العالميــة (World Health Organization Assessment
 )Instrument for Mental Health Systemsالــذي ُنشــر فــي العــام  2015يشــير إلــى أن اإلضطرابــات النفســية
والســلوكية المتع ّلقــة باســتخدام المــواد المســببة لإلدمــان شـ ّ
ـكلت إحــدى الفئــات التشــخيصيّة األساســية
التــي اســتدعت اإلدخــال إلــى مستشــفيات األمــراض النفســية فــي العــام  %24( 2014من حــاالت اإلستشــفاء).14
معظــم الدراســات المحليــة المتعلقــة باســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان منــذ العــام  2003تلحــظ زيــادة
ـاء علــى التقييــم الســريع للوضــع
فــي اســتخدام المــواد ال سـيّما فــي فئــة الشــباب (مــا بيــن  15و 24عامــً) .بنـ ً
( )2003الــذي ُأجــري علــى شــرائح متنوّ عــة مــن ســكان لبنــان ،تب ّيــن أن اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان يبــدأ
فــي ســن ُمبكــرة هــي  9ســنوات ّ
ســكر هــو  15إلــى  17عامــً  .15,16وأكثــر المــواد
وأن
متوســط عمــر أوّ ل تجربــة ُ
ّ
التــي يجرّ بهــا األشــخاص هــي الكحــول والنيكوتيــن وفــي مرتبــة ثانيــة القنــب (الحشــيش/الماريجوانا)،
وهــذه المــادة األخيــرة هــي المخــدر غيــر المشــروع األكثــر اســتخدامًا بيــن طــاب المــدارس الثانويــة وطــاب
ممــن يســتخدمون المــواد المســبّبة لإلدمــان وأولئــك الذيــن
الجامعــات  .16إن نصــف األشــخاص تقريبــً ّ
ـم لحــظ
يتلقــون العــاج أو الذيــن يســعون لطلــب العــاج غالبــا مــا يســتخدمون المخــدرات بالحقــن .وقــد تـ ّ
معــدالت عاليــة مــن التشــارك فــي اإلبــر .16,17بحســب التقديــرات ،يتــراوح عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون
المــواد بالحقــن فــي لبنــان بيــن 2,000و 4,000شــخص .8علــى ســبيل المثــال 956 ،مــن أصــل  1,373مريضــً
توزعــوا علــى ثمانيــة مراكــز لبنانيــة إلعــادة تأهيــل وإزالــة ســموم بيــن شــهري كانــون الثانــي  2012وكانــون
األول  2013هــم مــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن 265 ،منهــم يتعايشــون مــع فيــروس
التهــاب الكبــد الوبائــي ج ( )%27.7وإثنــان يتعايشــان مــع فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي ب ( .18 )%0.67معظــم
األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن هــم مــن الشــباب غيــر المتزوجيــن الذيــن يتمتعــون بمســتوى
ـدن وقــد ســبق لهــم أن ســجنوا  .19,17بيــد أنــه ال تتوفــر أيــة بيانــات تم ّيــز بيــن النــوع اإلجتماعــي .أمــا
علمــي متـ ٍ
بالنســبة إلــى الفجــوة العالجيــة ،فقــد ســبق فقــط لـــ ِ %2.1مــن طــاب الجامعــات و %2.8مــن طــاب المــدارس
المتخصصــة لمشــاكل اســتخدام المــواد المســبّبة
الثانويــة أن ســعوا يومــً للحصــول علــى المســاعدة
ّ
لإلدمــان (باســتثناء الكحــول) وإن الســبب األكثــر شــيوعًا لإلمتنــاع عــن الســعي لطلــب العــاج هــو عــدم
تحســس الحاجــة لذلــك.16
ّ
أ .إنتشار استخدام المواد المسبّ بة لإلدمان
إنتشار استخدام الكحول
تشــير الدراســة االســتقصائية الوبائيــة المتع ّلقــة بالكحــول فــي لبنــان إلــى أن اضطرابــات اســتخدام الكحــول
منتشــرة بمعــدالت عاليــة بيــن اللبنانييــن عامــة  .20فــي العــام  ،2011أظهــرت البيانــات أن  %11.2مــن اللبنانييــن
البالغيــن قــد عانــوا مــن اضطرابــات اســتخدام الكحــول خــال األشــهر االثنــي عشــر األخيــرة مــع تســجيل
خطــر أكبــر بيــن الرجــال .بالفعــل ،أفــاد  %85مــن الرجــال اللبنانييــن أن الفرصــة ُأتيحــت لهــم الســتهالك
الكحــول مقارنــة بنســبة  %55لــدى النســاء  .21كمــا أن اســتخدام الكحــول منتشــر بيــن الشــباب بمعــدالت
هائلــة .نحــو %28.5مــن طــاب المــدارس تناولــوا علــى األقــل مشــروبًا كحوليــً واحــدًا فــي األيــام الثالثيــن
الماضيــة 22مقارنــة بـــ %19.5فــي العــام  .200523نحــو %87مــن الطــاب الذيــن ســبق لهــم أن تناولــوا مشــروبًا
كحوليــً ،قــد فعلــوا ذلــك قبــل ســن الرابعــة عشــرة .وتصــل نســبة الطــاب الذيــن أصيبــوا باآلثــار الضــارة
الســتخدام الكحــول مثــل الصــداع الناتــج عــن اإلفــراط فــي شــرب الكحــول ،الشــعور باإلعيــاء ،الوقــوع فــي
المشــاكل أو التغيّــب عــن المدرســة علــى األقــل مــرة واحــدة فــي حياتهــم حوالــي  .23%17أمــا بالنســبة
إلــى طــاب الجامعــات مــن أصــل  540طالبــً ملتحقيــن بســت جامعــات خاصــة وحكوميــة فــي مناطــق
لبنانيــة مختلفــة ،صــرّ ح نصفهــم تقريبــً ( )%49.3بتناولهــم الكحــول ( %4.9منهــم يشــربون الكحــول بشــكل
يومــي).24
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إنتشار استهالك التبغ
يُســجل لبنــان معــدالت التدخيــن األعلــى مقارنــة بغيــره مــن البلــدان فــي منطقــة شــرقي البحــر األبيــض
المتوســط بمــا فــي ذلــك اإلنتشــار األوســع لتدخيــن النرجيلــة ( .25,26 )%36.9مــا يناهــز  %39مــن الذكــور و%32
ّ
يدخنــون الســجائر .25
مــن االنــاث فــي لبنــان يســتهلكون التبــغ (مــن أي نــوع كان) %33 ،و %23منهــم بالترتيــب
إن معــدالت اإلنــاث اللواتــي ســبق لهــن أن ّ
دخــن فــي حياتهــن تبلــغ  %38.2مقارنــة بـــ  %55.1لــدى الذكــور .مــن
ّ
ّ
ّ
مدخنــون حاليــون  .27فــي
تمكنــوا مــن اإلقــاع عــن التدخيــن و %77.9هــم
المدخنيــن %22.1 ،فقــط
بيــن أولئــك
فئــة المراهقيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  13و 15عامــً %42 ،مــن الفتيــان و %31مــن الفتيــات يســتهلكون
ّ
يدخنــون الســجائر .)2011 ,MEHE, MOPH, CDC & WHO
التبــغ ،منهــم  %18و %6بالترتيــب
إنتشار استخدام المواد المسببة لإلدمان األخرى
ـدر إنتشــار مــدى الحيــاة إلضطرابــات اســتخدام المــواد غيــر المشــروعة (ســوء اســتخدام)
فــي لبنــان ،يقـ ّ
المشــار إليــه للبــدء باســتخدام أيــة مــادة غيــر مشــروعة يتــراوح بيــن  15و 17عامــً وإن
بـــ  .13 %0.5إن العمــر ُ
ـدل ســنوات االســتخدام قبــل الحصــول علــى العــاج للمــرّ ة األولــى هــو  4ســنوات  .17فض ـ ً
ا عــن ذلــك،
معـ ّ
تزايــد فــي إســاءة اســتخدام المــواد المشــروعة بمــا فيهــا مزيــات القلــق
تشــير البيانــات الوطنيــة إلــى
ٍ
ـة وبيــن المراهقيــن خاصـ ً
والمهدئــات بيــن اللبنانييــن عامـ ً
ـة ،ال س ـيّما فــي الفئــة العمريــة  25-15عامــً  .28إن
عامــة الســكان فــي الشــهر المنصــرم بلــغ
مســتوى إنتشــار اســتخدام البنزوديازيبيــن (مزيــل للقلــق) بيــن
ّ
 ،%9.6حيــث أن  % 50.2مــن المســتخدمين يعانــون مــن اعتمــاد علــى البنزوديازيبيــن  .29بيّــن المســح الصحــي
العالمــي للمــدارس ( )GSHSلعــام  2011أن %5مــن الطــاب بيــن عمــر  13إلــى  15فــي لبنــان اســتخدموا المــواد
غيــر المشــروعة و/أو األدويــة مــرة علــى األقــل فــي حياتهــم مقارنــة بـــ %3.5فــي العــام  .22,23 2005ويســود
ـد أن مراكــز
اإلعتقــاد أيضــً أن اســتخدام الفيــون الطبــي مــن دون وصفــة مرتفــع أيضــً وفــي تصاعــد إلــى حـ ّ
العالج/إعــادة التأهيــل باتــت غيــر كافيــة لتلبيــة الحاجــات .30

 -3المجموعات المع ّرضة
مصممــة خصيصــً لهــم علــى صعيــد االســتجابة الســتخدام المــواد
بعــض األشــخاص بحاجــة إلــى مقاربــة
ّ
المس ـبّبة لإلدمــان  ،ألن الظــروف أو البيئــة التــي يعيشــون فيهــا أو الوصمــة التــي تطالهــم قــد تعرّ ضهــم
ـد مــن إمكانيــة وصولهــم إلــى الخدمــات
أكثــر الضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان أو قــد تحـ ّ
ـنحدد فــي هــذا القســم مجموعتيــن مســتقلتين مــن األشــخاص:
الضروريــة .لــذا سـ
ّ
ـم المجموعــة األولــى األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد المس ـبّبة لإلدمــان والذيــن هــم األكثــر
 تضـ ّتحسســً أو عرضــة للوصمــة أو التهميــش؛ أولئــك الذيــن يقـ ّ
ـل احتمــال ســعيهم للحصــول علــى خدمــات
ّ
االســتجابة الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان ؛ وأولئــك الذيــن هــم أكثــر عرضــة لإلصابــة باألمــراض
الجســدية والنفســية المتزامنــة .تشــمل هــذه الفئــة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن
المتعايشــين مــع األمــراض اإلنتقاليــة ،النســاء اللواتــي يعانيــن مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة
لإلدمــان واألشــخاص مــن أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافــة األقليــات الجنســية
( )Lesbian Gay Bisexual and Transsexualالذيــن يســتخدمون المخــدرات.
تحــد أكثــر مــن إمكانيــة
تضــم المجموعــة الثانيــة األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي بيئــة أو ظــروف
ّ
ّ
وصولهــم إلــى خدمــات االســتجابة اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان  .تشــمل هــذه الفئــة األطفــال
الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غيــر مؤاتيــة ،الشــباب والمراهقيــن ،الالجئيــن الفلســطينيين ،النازحيــن
واألشــخاص فــي الســجون.
نقدم وصفًا موجزًا ألوضاع تلك المجموعات المعرّ ضة المذكورة أعاله.
في القسم التالي ّ

ب .خصائص سوق المواد المسببة لإلدمان
سوق المواد غير المشروعة
تتوفــر فــي لبنــان حاليــً مــواد غيــر مشــروعة عديــدة مثــل الكوكاييــن ،والقنــب ،والهيرويــن والمنشــطات
مــن نــوع المفيتاميــن باإلضافــة إلــى المخــدرات اإلصطناعيــة كالفينيثليــن (الكبتاجــون) واالكستاســي
المتوفــرة بشــكل متزايــد ومصدرهــا وروبــا الشــرقية  .31كمــا أن الكوكاييــن الــذي يُشــحن مــن امريــكا
الجنوبيــة بواســطة الطائــرات التجاريــة يــزداد توافــرًا  .31,32وفقــً لتقريــر اإلســتراتيجية الدوليــة لمكافحــة
المخــدرات الصــادر فــي شــهر آذار  ،2014ال يشــكل لبنــان مصــدرًا رئيســيًا للمــواد غيــر المشــروعة إنمــا هــو
معبــر لهــذه المــواد بمــا فيهــا الكوكاييــن والهيرويــن والفينيثيليــن  .32بالنســبة إلــى اإلنتــاج اللبنانــي ،إن القنــب
ـم إنتــاج كميــات متزايــدة مــن الهيرويــن
ـم إنتاجــه فــي منطقــة البقــاع كمــا يتـ ّ
هــو المخــدر الرئيســي الــذي يتـ ّ
بصــورة غيــر شــرعية فــي البقــاع.
سوق األدوية الموصوفة
يعتبــر الحصــول علــى الفيــون المســتخدم لغايــات طبيــة ســهل حيــث أفــاد نحــو ثلثــي الطــاب الجامعييــن
( )%63.4أنــه يمكنهــم الحصــول علــى االفيــون مــن دون وصفــة بشــكل سهل/ســهل جــدًا .33
سوق التبغ والكحول
يمكــن شــراء منتجــات التبــغ والكحــول مــن دون عنــاء مــن معظــم المحــال التجاريــة بالرغــم مــن قيــود
الســن القانونيــة .كمــا ويمكــن طلــب النرجيلــة إلــى المنــزل أو التم ّتــع بهــا فــي بعــض المقاهــي حيــث
التدخيــن مســموح.

المجموعة األولى
 .1األشخاص الذين يستخدمون المواد بالحقن المتعايشون مع األمراض االنتقالية
إن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال فريقيــا هــي واحــدة مــن منطقتيــن فقــط فــي العالــم تتنامــى
فيهمــا معــدالت اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســب ،وحيــث يشــكل األشــخاص الذيــن
يســتخدمون المــواد بالحقــن مجموعــة مــن المجموعــات األكثــر تأثــرًا  .34فــي لبنــان ،وعلــى الرغــم مــن
أن الدراســات حــول إنتشــار اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســب بيــن األشــخاص الذيــن
يســتخدمون المــواد بالحقــن لــم تجــد أيــة حالــة إيجابيــة إال أن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد
بالحقــن يشــكلون المجموعــة الرئيســية المعرّ ضــة لإلصابــة بهــذا الفيــروس  ،8،19ال ســيّما وأن  %5.7مــن
مجمــوع األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتسب/الســيدا هــم مــن
األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن  .30بالنســبة إلــى فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي ج ،تبيّنــت
إصابــة مــا يزيــد عــن  %60مــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن بهــذا الفيــروس وفقــً لســجالت
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز إزالــة الســموم ومراكــز إعــادة التأهيــل فــي لبنــان .35وعلــى الرغــم
ـدر بيــن2،000
مــن أن مجمــوع األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن غيــر معــروف إال أن عددهــم يُقـ ّ
و 4،000شــخص .8إن الممارســات الخطيــرة المنتشــرة بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن
بمــا فــي ذلــك التشــارك فــي الحقــن والجنــس غيــر المحمــي تبــدو شــائعة فــي لبنــان .8،19فض ـ ً
ا عــن ذلــك،
علــى الرغــم مــن إمكانيــة شــراء الحقــن مــن دون وصفــة وبســعر معقــول مــن الصيدليــات المحليــة إال أن
األشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن غالبــً مــا يتج ّنبــون شــراءها خوفــً مــن التمييــز الــذي قــد
يلحــق بهــم مــن جانــب الصيادلــة أو ألن هــذا األخيــر قــادر علــى أن يبلــغ الســلطات عنهــم .35
 .2النساء اللواتي يعانين من اضطرابات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان
مهمشــة
غالبــً مــا تكــون النســاء اللواتــي يعانيــن مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان
ّ
ضمــن األوســاط العامــة الســتخدام المخــدرات  .36علــى المســتوى الدولــي ،إن األبحــاث ،والخدمــات،
الترصــد المرتبطــة باســتخدام المــواد المســببة لالدمــان
والمبــادئ التوجيهيــة ،والبرامــج التدريبيــة وعمليــات
ّ
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تحســس أو ادراك حاجــات
ـم
ّ
بغالبيتهــا ال تم ّيــز بيــن الجنســين أو تتمحــور حــول الذكــور ،بالتالــي نــادرًا مــا يتـ ّ
النســاء اللواتــي يعانيــن مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان ،بمــا فيهــم النســاء الحوامــل
والمرضعــات واللواتــي يمارســن الجنــس مقابــل المــال .36توضــح الدراســات الحديثــة أن النســاء اللواتــي
ممــا
يســتخدمن المخــدرات بالحقــن فــي المنطقــة يواجهــن وصمــة أكبــر مــن تلــك التــي تطــال الرجــال ّ
يفســر لجوءهــن بشــكل أقــل إلــى الخدمــات .كمــا تفيــد الدراســات الحديثــة أن النســاء اللواتــي يعانيــن
قــد
ّ
مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان يعشــن بشــكل عــام أوضاعــً إجتماعيــة وإقتصاديــة
متردّ يــة أســوأ مــن أوضــاع الرجــال وأن اســتخدام المخــدرات ضمــن هــذه الفئــة يقتــرن بالفقــر واإلضطرابــات
النفســية والعنــف .37،38كمــا تشــير األبحــاث إلــى أن النســاء والفتيــات يم ْلــن أكثــر الســتخدام األدويــة التــي
ُتصــرف بموجــب وصفــة ألغــراض غيــر طبيــة .39،40
بنــاء علــى المعلومــات الصــادرة فــي العــام  2013عــن وزارة الداخليــة والبلديــات ،إن  %2.9مــن
فــي لبنــان،
ً
األشــخاص الموقوفيــن بتهمــة بيــع واســتخدام المخــدرات هــم مــن النســاء و %4.5مــن النســاء الموقوفــات
بتهمــة تقديــم الخدمــات الجنســية أبلغــن عــن اســتخدامهن المخــدرات .35هنــاك حاجــة لتدخــات
ْ
محــددة كالتحــرّ ش ،العنــف الجنســي ،المشــاكل
تحديــات ومخاطــر
يواجهــن
تســتهدف النســاء ألنهــن
ّ
ّ
اإلنجابيــة ،الحمــل غيــر المرغــوب بــه وعمليــات اإلجهــاض الغيــر اآلمــن ،نبــذ األســرة لهــن ،ضغوطــات ماليــة،
مســائل قانونيــة ،إلــخ .35
 .3األشــخاص مــن أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافــة األقليــات الجنســية
 )Lesbian Gay Bisexual and Transsexualالذيــن يســتخدمون المــواد المســبّبة لإلدمــان
شــهدت فــي الســنوات األخيــرة أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافــة األقليــات الجنســية
تحســنًا فــي أوضاعهــا ،ال ســيّما وأن المجتمــع المدنــي يســعى جاهــدًا لتقليــص االنتهــاكات
فــي لبنــان
ّ
لحقــوق اإلنســان األساســية ضمــن هــذه األوســاط .لكــن اإلنجــازات فــي هــذا المجــال ال تــزال خجولــة.41
لقــد أقــرّ مؤخــرًا بعــض القضــاة عــددًا مــن التشــريعات الهامــة التــي انعكســت إيجابــً علــى تعامــل النظــام
القضائــي مــع أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافــة األقليــات الجنســية  ،41إال أن الوصمــة
االجتماعيــة المقترنــة بالمثليــة الجنســية وســوء المعاملــة لهــذه األوســاط ال يــزاالن قائميــن فــي لبنــان ،ال
سـيّما وأن التفســير الشــائع للمــادة  543مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي يربــط هــذا النــوع مــن الميــل الجنســي
بالجريمــة .وكآليــة تك ّيــف ،يلجــأ بعــض أعضــاء هــذه األوســاط إلــى أشــكال متنوعــة مــن التج ّنــب االجتماعــي
أو االنســحاب فــي حيــن أن بعضهــم اآلخــر يصــف اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان (خاصــة الكحــول)
كوســيلة أخــرى للتك ّيــف مــع أوضاعهــم .42بالفعــل ،قــد أشــارت دراســة تقييميــة للوصمــة والرفــاه النفســي
والتواصــل االجتماعــي ُأجريــت فــي بيــروت علــى مجموعــة مــن الرجــال الذيــن يمارســون الجنــس مــع رجــال
آخريــن إلــى أن عــددًا مــن أولئــك الرجــال قــد وصــف اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان (خاصــة الكحــول)
كوســيلة للتكيّــف مــع الوصمــة  .42بالتالــي قــد يواجــه مســتخدمو المخــدرات فــي أوســاط المثلييــن
والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافــة األقليــات الجنســية مســتويات أعلــى مــن الوصمــة ضمــن محيطهــم
ممــا قــد يســاهم فــي تقليــص الوصــول إلــى العــاج.
وداخــل مراكــز عــاج اســتخدام المــواد ّ
المجموعة الثانية
 .4األطفال (ما دون الخامسة عشرة) الذين يعيشون في ظروف غير مؤاتية
ـم هــذه المجموعــة األطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غيــر مؤاتيــة تعيــق نموّ هــم بشــكل كامــل
تضـ ّ
وتهــدد صحتهــم النفســية ورفاههــم وفــي بعــض األحيــان تجعلهــم أكثــر عرضــة الســتخدام المــواد
ّ
المسـبّبة لإلدمــان  .ومــن األمثلــة عــن مثــل هــذه الظــروف نذكــر العنــف األســري ،تاريــخ عائلــي مــن اضطرابــات
اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان أو االضطرابــات النفســية ،مشــاكل مــع القانــون ،العيــش فــي الطرقــات
أو فــي المالجــئ المؤقتــة .إن الصلــة واضحــة بيــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان مــن جهة
والتعايــش أو المــرور فــي محــن خــال مرحلــة الطفولــة ،العنــف األســري والتاريــخ العائلــي مــن اســتخدام
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المــواد المســبّبة لإلدمــان مــن جهــة أخــرى  .20,44,43إن الدراســة االســتقصائية الوطنيــة حــول صدمــات
الطفولــة التــي ُأنجــزت فــي العــام  2014كشــفت أن %27.9مــن البالغيــن المشــاركين فــي االســتقصاء قــد
تعرّ ضــوا فــي طفولتهــم لبعــض الظــروف غيــر المؤاتيــة أو العصيبــة ،وأفــادت أن «اســتخدام المواد المسـبّبة
محــددة تســتهدف
لإلدمــان مــن جانــب الوالديــن» هــو أكثرهــا شــيوعًا  .44هنــاك حاجــة لتدخــات نوعيــة
ّ
األطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غيــر مؤاتيــة لوقايتهــم بشــكل أساســي مــن اضطرابــات اســتخدام
المــواد المس ـبّبة لإلدمــان .
 .5الشباب والمراهقون (ما بين  10و 24عامًا)
يشــكل الشــباب والمراهقــون مجموعــة معرّ ضــة للخطــر الشــديد فــي لبنــان كمــا فــي كافــة بلــدان العالــم
فهــم قــد بلغــوا مرحلــة مــن حياتهــم تتكــوّ ن خاللهــا األنمــاط الســلوكية ومــن المحتمــل جــدًا أن يخضعــوا
لتأثيــر نمــاذج قــدوة أو أقــران يســتخدمون المــواد المس ـبّبة لإلدمــان  .45كمــا ورد فــي القســم .IIأ أن معــدل
إنتشــار اســتخدام المــواد المســببة لإلدمــان بيــن الشــباب والمراهقيــن ازداد بيــن العــام  2005و 2011خاصــة بيــن
الفئــة العمريــة  15-13عامــً .وتبيــن أن اســتخدام الكحــول والمخــدرات يبــدأ عـ ً
ـادة قبــل عمــر الرابعــة عشــر.
23 ,22أظهــرت الدراســات أيضــً أن ضغــط األقــران وضعــف توجيــه الوالديــن يؤثــران ســلبًا فــي قــرار الشــباب
بشــأن اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان فــي لبنــان .46
 .6الالجئون الفلسطينيون
يشــكل الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان  %10تقريبــً مــن ســكان لبنــان ( 449,957الجئــً فلســطينيًا
ـج ً
ال) ،مــن بينهــم %56عاطلــون عــن العمــل  .47,48يعيــش %62مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيمــات
ُمسـ ّ
ّ
لالجئيــن غالبــً مــا تشــهد تدهــورًا للوضــع السياســي فيهــا يتطــوّ ر إلــى نــزاع مس ـلح بيــن مختلــف الفصائــل
الفلســطينية المســ ّلحة ال ســيّما فــي مخيّــم عيــن الحلــوة فــي منطقــة صيــدا الجنوبيــة .فــي ظــل هــذا
االضطــراب السياســي واالقتصــادي ،يُســجل داخــل المخيمــات إنتشــار واســع لإلتجــار بالمخــدرات فض ـ ً
ا عــن
اســتخدام المخــدرات بشــكل خــاص بيــن الشــبان والرجــال .48
 .7النازحون
نتيجــة لألزمــات المسـ ّلحة المســتمرة فــي الشــرق األوســط ،تزايــد عــدد النازحيــن الفاريــن مــن ســوريا والعــراق
وغيرهــا مــن البلــدان إلــى لبنــان .يشــكل الســوريون المجموعــة األكبــر مــن النازحيــن إلــى لبنــان حيــث بلــغ
المحدثــة الصــادرة عــن
المســجلين فــي لبنــان 1,048,275نازحــً وفقــً لإلحصــاءات األخيــرة
عــدد الســوريين
ّ
ّ
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي  31آذار  .49 2016منــذ الســادس مــن أيــار 2015
ـاء علــى تعليمــات الحكومــة اللبنانيــة .بالتالــي إن
ع ّلقــت المفوضيــة بشــكل مؤقــت تســجيل نازحيــن جــدد بنـ ً
األفــراد الذيــن ينتظــرون تســجيل أســمائهم غيــر مشــمولين فــي هــذا العــدد.
إن البيانــات عــن اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان بيــن النازحيــن محــدودة إال أن اضطرابــات اســتخدام
المــواد المس ـبّبة لإلدمــان يمكنهــا أن تنشــأ فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل النــزوح مــن البلــد األم إلــى الملجــأ
المؤقــت أو عنــد إعــادة التمركــز  .50الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان بيــن النازحيــن أســباب عديــدة
بمــا فيهــا :التطبيــب الذاتــي لأللــم وعــوارض االضطرابــات النفســية ،الضغوطــات النفســية الناتجــة عــن
ســبل العيــش وفقــدان مصــادر الدعــم االجتماعــي والشــبكات
التك ّيــف مــع بيئــة جديــدة ،تدهــور أو اختــال ُ
االجتماعيــة  .50إن تحليــل وضــع الشــباب المتأثريــن باألزمــة الســورية فــي لبنــان الــذي ُأجــري فــي العــام
 2014أظهــر أن النــزوح أحــدث وقعــً شــديدًا فــي الحيــاة االجتماعيــة للشــباب النازحيــن حيــث أن التواصــل
مــع األصدقــاء والمشــاركة فــي األنشــطة الترفيهيــة تضــاءال ،كمــا أن الغــذاء والنظافــة الشــخصية تأثــرا
ســلبًا باإلضافــة إلــى زيــادة طفيفــة فــي اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان  .51ولقــد تب ّيــن أن التدخيــن -
ـدم فــي
الســجائر والنرجيلــة علــى الســواء  -شــائع بيــن الشــبان النازحيــن ويتزايــد بشــكل ملحــوظ مــع التقـ ّ
ّ
ّ
يدخنــون
يدخنــون الســجائر تبلــغ  %51واولئــك الذيــن
الســن ،إذ أن نســبة الذكــور مــا بيــن  24-19عامــً الذيــن
النرجيلــة  .%28إن نتائــج مشــاورات المجموعــات المركــزة تشــير إلــى أن األزمــة الســورية قــد زادت علــى األرجــح
ـدر عــدد الشــباب النازحيــن الذيــن يشــربون الكحــول بـــ  %13والذيــن يســتخدمون
مــن نســبة اســتهالك التبــغ .يُقـ ّ
المخــدرات بـــ .51 %4
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 .8األشخاص في السجون
خــال العــام  ،2015شـ ّ
ـكل األشــخاص الذيــن أدخلــوا إلــى الســجون اللبنانيــة بتهــم متعلقــة بالمخــدرات (3600
شــخص) حوالــي ثلــث الداخليــن إلــى الســجن فــي تلــك الســنة .بالنســبة لمســتخدمي المخــدرات الداخليــن
الســجن ،ال تتوفــر حاليّــا تشــريعات خاصــة تتعلــق بتدبيــر أو معالجــة أوضــاع هــؤالء .فــي النظــام الحالــي،
باســتثناء بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تطبــق برامــج داخــل الســجون ،ال تتوفــر إال مســاعدة ضئيلــة
ّ
المعرضيــن لمثــل هــذا
للنــزالء الذيــن يعانــون مــن اضطــراب اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان أو للنــزالء
االســتخدام .

فــي شــهر تمــوز  ،2015بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون البوبرينورفيــن  1،375شــخصًا .لكــن يبقــى
الوصــول إلــى العــاج ببدائــل االفيونيــات محــدودًا فهــو يقتصــر علــى دواء واحــد (البوبرينورفيــن) ،مركــزي،
عالــي الكلفــة ،إذ يتوجــب علــى مســتخدمي المــواد المســبّبة لإلدمــان تســديد ثمــن استشــارة طبيــب
نفســي فض ـ ً
ا عــن ثمــن الــدواء .هــذا العامــل مصحوبــً بتجريــم مســتخدمي المــواد وفقــً للقانــون يطــرح
عبئــً إضافيــً علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تعمــل علــى توعيــة المواطنيــن حــول فعال ّيــة
العــاج ببدائــل االفيونيــات  .52فضــ ً
معدلــة ،للمزيــد مــن
ا عــن ذلــك ،هنــاك حاجــة لمبــادئ توجيهيــة
ّ
االختصاصييــن المدرّبيــن ،تنــوّ ع فــي األدويــة البديلــة ،باإلضافــة إلــى أطبــاء ومراكــز لصــرف الــدواء ال مركزيــة .
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• برامــج اإلقــاع عــن التدخيــن :تتوفــر حفنــة مــن عيــادات اإلقــاع عــن التدخيــن فــي بعــض
المستشــفيات إال أنهــا بالنســبة إلــى الغالبيــة العظمــى مــن الســكان بعيــدة المنــال وغيــر ميســورة
ـد مــن التدخيــن اإلســتراتيجية األولــى لإلقــاع عــن التدخيــن
الكلفــة .لقــد وضــع البرنامــج الوطنــي للحـ ّ
ـص علــى إســداء المشــورة القصيــرة بشــأن اإلقــاع عــن التدخيــن فــي مراكــز
فــي العــام  2015التــي تنـ ّ
ـد مــن التدخيــن ،يقــوم
الرعايــة الصحيــة األوليــة .إال أنــه وفــي غيــاب أي تمويــل للبرنامــج الوطنــي للحـ ّ
الموظفــون ببعــض األنشــطة بشــكل محــدود وطوعــي .العــاج الطبــي المتوفــر يتــراوح مــن العــاج
المتخصــص.
البديــل للنيكوتيــن المتــاح بــدون وصفــة إلــى العــاج
ّ

أ .الخدمات المتوفرة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان
مقدمــي الخدمــات الرئيســيين فــي مجــال اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان فــي لبنــان هــم
إن
ّ
ـدم مجموعــة مــن الخدمــات مــن خــال ُنهــج متنوعــة تغطــي
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تقـ ّ
مختلــف مســتويات االســتجابة الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان  .لكــن وعلــى الرغــم مــن أن عــددًا
متزايــدًا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة يعمــل فــي مجــال االســتجابة الســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان،
ـد مــن المخاطــر ال
إال أن تدخالتهــا ال تــزال محــدودة وعــدد المنظمــات التــي تعمــل علــى إســداء خدمــات الحـ ّ
ا نســبيًا  .52فضـ ً
يــزال ضئيـ ً
ا عــن ذلــك ال يتوفــر أي نظــام إحالــة وطنــي يربــط كافــة هــذه الخدمــات ببعضهــا.
ال يوجــد نظــام مراقبــة لهــذه الخدمــات فــي ظــل غيــاب نظــم ترخيــص واعتمــاد للمنظمــات التــي تقــدم
هــذه الخدمــات.
يتــم تنفيــذ برامــج وقائيــة متعــددة كتعليــم المهــارات الحياتيــة ،مهــارات الرعايــة األبويــة،
الوقايــة.
ّ
التثقيــف بواســطة األقــران ،وحمــات التوعيــة العامــة.
ـم مراكــز العــاج فــي لبنــان المنظمــات غيــر الحكوميــة ،العيــادات والمستشــفيات الخاصــة التــي
العــاج .تضـ ّ
غالبــً مــا تعالــج المرضــى الذيــن يعانــون مــن اعتمــاد علــى المــواد المس ـبّبة لإلدمــان فــي أجنحــة األمــراض
ـدم المنظمــات غيــر الحكوميــة خدمــات إزالــة الســموم ،العــاج الطويــل األمــد
النفســية التابعــة لهــا .تقـ ّ
داخــل المؤسســات اإليوائيــة والعــاج الخارجــي .إال أن العــاج الداخلــي القصيــر األمــد وأنشــطة التدخــل
فــي الشــارع ال تــزال محــدودة ومركزيــة  .17كمــا وأن الوصمــة والتمييــز الذيــن يتعرضــان لهمــا األشــخاص
الذيــن يســتخدمون المــواد المســببة لإلدمــان يحــدان وصــول هــؤالء االشــخاص إلــى خدمــات العــاج.
المخصصــة إلزالــة الســموم ضمــن المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة
• إزالــة الســموم :عــدد األســرّ ة
ّ
يقــدم مستشــفى حكومــي واحــد (مستشــفى ضهــر الباشــق الجامعــي الحكومــي) خدمــة
ضئيــل.
ّ
إزالــة الســموم لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان ولــه قــدرة
اســتيعابية بـــ  15ســريرًا.
مخصصــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات
خاصــة أخــرى
تتوفــر خمســة مراكــز إيوائيــة
ّ
ّ
اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان (الكحــول والمخــدرات) بســعة  90ســريرًا  .14إال ّ
أن هــذه المراكــز مركزيــة
ضمــن محافظتــي بيــروت وجبــل لبنــان ويُشــار أن كلفــة خدمــات إزالــة الســموم فــي هــذه المراكــز مرتفعة
إلــى حــدٍّ مــا .30ففــي غيــاب تغطيــة الضمــان االجتماعــي أو المســاعدات الحكوميــة ،يعتبــر معظــم المرضى
أن كلفــة العــاج الداخلــي مرتفعــة.
وبنــاء علــى
• العــاج ببدائــل االفيونيــات ( :)Opioid Substitution Therapyفــي كانــون الثانــي 2012
ً
ـد مــن المخاطــر قائــم
توجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة ،جــرى فــي لبنــان تكييــف وإطــاق برنامــج للحـ ّ
علــى األدّ لــة العلميــة أال وهــو العــاج ببدائــل االفيونيــات الــذي يســتخدم البوبرينورفيــن ()Buprenorphine
علــى أن يكــون خاضعــً للمراقبــة الدقيقــة والصارمــة لطبيــب نفســي ومتوفــرًا لكافــة ســكان لبنــان.
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ـد مــن المخاطــر التدخــل
ـد مــن المخاطــر .خدمــات الحـ ّ
ـد مــن المخاطــر األخــرى :تشــمل خدمــات الحـ ّ
الحـ ّ
فــي الشــارع ،الخدمــات التثقيفيــة الراميــة لتقليــص الســلوك الخطــر ،حمــات التوعيــة بشــأن القيــادة تحــت
تأثيــر المــواد ،مراكــز االســتقبال النهــاري ،توزيــع الواقــي الذكــري ،االختبــار الطوعــي والمشــورة لفيــروس نقص
المناعــة البشــرية المكتســب وفيروســي إلتهــاب الكبــد الوبائــي ب وج ،وبرامــج توفيــر الحقــن واألدوات
اآلمنــة ( .)Needles and Syringes Programmesبالرغــم مــن توســع هــذه الخدمــات إلــى مناطــق جديــدة
علــى االراضــي اللبنانيــة خــال الســنتين الماضيتيــن ،يبقــى توفيــر هــذه الخدمــات وتغطيتهــا الجغرافيــة
محدوديــن .كمــا أنــه ال تتوفــر الخدمــات التــي تراعــي النــوع االجتماعــي مــع أنــه مــن المعــروف أن لجــوء
ـد مــن المخاطــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا يبقــى ضعيفــً
النســاء إلــى خدمــات الحـ ّ
جــدًا .7
ـدم المنظمــات غيــر الحكوميــة (المتعاقــدة بمعظمهــا مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة)
إعــادة التأهيــل :تقـ ّ
هــذه الخدمــة ضمــن المراكــز اإليوائيــة أو المجتمعــات العالجيــة أو فــي العيــادات الخارجيــة ولكــن قدرتهــا
ـدم
االســتيعابية لعــدد المســتفيدين تبقــى محــدودة .ق ّلــة فقــط هــي المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقـ ّ
خدمــات إعــادة التأهيــل للقاصريــن.
ـدم خدمــات إعــادة
إعــادة الدمــج االجتماعــي :إن عــددًا محــدودًا جــدًا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة يقـ ّ
الدمــج االجتماعــي التــي تشــمل بشــكل أساســي التدريــب المهنــي .لكــن الخدمــات األخــرى ال سـيّما فــرص
العمــل غيــر متوفــرة ،وذلــك يعيــق إعــادة الدمــج االجتماعــي بالكامــل للمرضــى بعــد إعــادة تأهيلهــم.
مجموعــات المســاعدة الذاتيــة والمســاعدة المتبادلــة .إن مجموعــات المســاعدة الذاتيــة
والمســاعدة المتبادلــة قليلــة جــدًا فــي لبنــان .مــن المجموعــات القائمــة المتعــارف عليهــا نذكــر
مجموعتيــن تابعتيــن لحــركات المســاعدة الذاتيــة الدوليــة وهمــا مدمنــي الكحــول المجهوليــن ومدمنــي
المخــدرات المجهوليــن.
ب .الجهات الفاعلة في نظام االستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان في لبنان
كمــا هــو مذكــور أعــاه (فــي الجــزء  .اســتعراض عــام) ،تتر ّتــب عــن اشــكالية اســتخدام المــواد المســبّبة
لإلدمــان مجموعــة واســعة مــن األخطــار واألضــرار وهــي ناتجــة عــن تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل علــى
مســتويات مختلفــة مــن النمــوذج البيئــي .لهــذا الســبب ،يتو ّلــى أفرقــاء عديــدون ينتمــون إلــى مختلــف
القطاعــات عمليــة االســتجابة الوطنيــة الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان .
فــي الجــدول  1وصـ ٌ
ـف لــأدوار التــي تؤديهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المراحــل المختلفــة لإلســتجابة
للمــواد المســببة لإلدمــان .
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الجدول  .1الجهات الفاعلة في االستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان

المنظمة

الوقاية

العالج

إعادة التأهيل

إعادة الدمج
االجتماعي

الحد من المخاطر
ّ

تخفيض العرض

وزارة التربية
والتعليم العالي
وزارة العدل (لجنة
مكافحة اإلدمان
على المخدرات)
وزارة الداخلية
والبلديات
المنظمات غير
الحكومية
البيئة األكاديمية
المستشفيات
الخاصة
المستشفيات
الخاصة

األبحاث

وزارة الشؤون
االجتماعية

المناصرة

وزارة الصحة العامة
(دائرة المخدرات/
البرنامج الوطني
للحد من التدخين/
ّ
البرنامج الوطني
للصحة النفسيّة/
البرنامج الوطني
لمكافحة السيدا
 /مستشفى ضهر
الباشق الجامعي
الحكومي /فريق
المعني
العمل
ّ
بالعالج بالعالج
ببدائل األفيونيات)

ُتعنــى وزارة الصحــة العامــة باالســتجابة الســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان مــن خــال عــدد مــن الدوائــر
والبرامــج:
 -1دائــرة المخــدرات .تشــمل أنشــطة دائــرة المخــدرات ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،تحديــث
قائمــة المــواد الخاضعــة للرقابــة ،إعــداد التقاريــر الســنوية التــي تــورد عــدد المرضــى الذيــن يتلقــون
العــاج الضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان فــي مختلــف المستشــفيات فضــ ً
ا
عــن عــدد األشــخاص الموقوفيــن فــي لبنــان بجرائــم م ّتصلــة بالمــواد اضافــة إلــى اإلدارة العامــة
لبرنامــج العــاج ببدائــل األفيونيــات .هــذا البرنامــج ّ
يوفــر البوبرينورفيــن لمســتخدمي الهيرويــن
ـدد
ـددة ولمتابعــة وثيقــة لفريــق متعـ ّ
علــى أن يكــون العــاج خاضعــً لرقابــة طبيــب نفســي مشـ ّ
ّ
يتوفــر العــاج ببدائــل األفيونيــات (البوبرينورفيــن) فــي
ـي بالصحــة النفســية.
االختصاصــات معنـ ّ
مستشــفيين حكومييــن رئيســيين همــا مستشــفى رفيــق الحريــري الحكومــي ومستشــفى ضهــر
الباشــق الجامعــي الحكومــي.
ـي
ـي بالعــاج ببدائــل األفيونيــات .جــرى تشــكيل فريــق العمــل المعنـ ّ
 -2فريــق العمــل المعنـ ّ
بالعــاج ببدائــل األفيونيــات للعمــل علــى تشــريع العــاج ببدائــل األفيونيــات فــي لبنــان ولقــد
ّ
الموحــدة واألنمــاط التنفيذيــة
وفــر الدعــم التقنــي فــي ســبيل تطويــر المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة
ّ
منســقين مــن وزارة الصحــة العامــة
يضــم هــذا الفريــق
لبرنامــج العــاج ببدائــل األفيونيــات.
ّ
ّ
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة واألطبــاء النفســيين.
 -3البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية :فــي أيــار  ،2015أطلــق البرنامــج الوطنــي للصحــة
النفســية «إســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان – وقايــة ،تعزيــز
وعــاج – لبنــان  .»2020-2015منــذ ذلــك الحيــن ،تو ّلــى هــذا البرنامــج تنســيق العمــل علــى إســتراتيجية
االســتجابة للمــواد المســببة لإلدمــان بمــا يتماشــى مــع الهــدف االســتراتيجي « 1.1.3تطويــر
إســتراتيجية وطنيــة حــول اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان «  .1فض ـ ً
ا عــن ذلــك ،مــن األهــداف
اإلســتراتيجية الرئيســية للبرنامــج دمــج خدمــات الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة
لإلدمــان بالرعايــة الصحيــة األوّ ليــة.
ـد
 -4البرنامــج الوطنــي للحـ ّ
ـد مــن التدخيــن :فــي العــام  ،2009اســتأنف البرنامــج الوطنــي للحـ ّ
مــن التدخيــن عملــه فــي وزارة الصحــة العامــة .وقــد هــدف بشــكل رئيســي لمناصــرة وتطويــر
للحــد مــن التدخيــن .وفــي العــام  ،2011أقــرّ مجلــس النــوّ اب اللبنانــي القانــون رقــم
قانــون جديــد
ّ
ـص هــذا القانــون علــى حظــر التدخيــن بنســبة
 174الــذي دخــل ح ّيــز التنفيــذ فــي أيلــول  .2012لقــد نـ ّ
 %100فــي كافــة األماكــن العامــة المغلقــة ،علــى وضــع التحذيــرات الصحيــة علــى مســاحة  %40مــن
أغلفــة منتجــات التبــغ وعلــى حظــر كافــة أنشــطة الرعايــة والترويــج للتبــغ53.
تقدم وزارة الصحة العامة مجموعة من الخدمات بما في ذلك:
باإلضافة إلى هذه الدوائر والبرامجّ ،
 -5تغطيــة العــاج الداخلــي لمســتخدمي المــواد المســبّبة لإلدمــان :توفــر وزارة الصحــة
العامــة عــاج إزالــة الســموم فــي مستشــفى ضهــر الباشــق الجامعــي الحكومــي وتغطــي
تقدمــه
إجمالــي الفاتــورة االستشــفائية .كمــا تغطــي الــوزارة كلفــة إزالــة الســموم والعــاج الــذي ّ
المستشــفيات الخاصــة المتعاقــدة مــع الــوزارة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن المؤسســات
اإليوائيــة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.
 -6تغطيــة العــاج الخارجــي لمســتخدمي المــواد المسـبّبة لإلدمان :يُفتــرض أيضًا أن توفــر وزارة
الصحــة العامــة الرعايــة الخارجيــة المجانيــة لمســتخدمي المخــدرات مــن خــال إنشــاء أو التعاقــد
المجتمعيــة أو عيــادات الرعايــة الخارجيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي
مــع مراكــز الرعايــة الصحيــة ُ
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المــادة  201مــن قانــون  .1998ب ْيــد أنــه لــم يتــم إنشــاء أو التعاقــد مــع هــذه المراكز/العيــادات حتــى اآلن.
 -7األدويــة :تحظــر وزارة الصحــة العامــة اإلعــان والترويــج لألدويــة .وعلــى الرغــم مــن إصــدار
والمهدئــات ،إال أنــه ال يــزال الحصــول
للحــد مــن بيــع مزيــات القلــق
العديــد مــن المراســيم
ّ
ّ
علــى بعــض األدويــة القابلــة إلســاءة االســتخدام أمــرًا ســه ً
ال .فــي العــام  ،2015جــرى تب ّنــي «الوصفــة
يتوجــب علــى كافــة األطبــاء اســتخدامه لوصــف األدويــة)
الموحــدة» (وهــي نمــوذج رســمي
الطبيــة
ّ
ّ
والمباعــة .ومــن حســنات هــذا القانــون
بهــدف تحســين الرقابــة علــى حركــة األدويــة الموصوفــة
ُ
ـدرة ومــن
ـد مــن اإلفــراط فــي وصــف المــواد الطبيــة المخـ ّ
تعزيــز الرقابــة علــى األدويــة وبالتالــي الحـ ّ
إســاءة اســتخدا مهــا.
 -8الوقايــة :لقــد شــاركت وزارة الصحــة العامــة بفعاليــة فــي العديــد مــن حمــات التوعيــة
والوقايــة مــن المخــدرات التــي أطلقتهــا منظمــات غيــر حكوميــة مختلفــة برعايــة الــوزارة.

المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة
تنشــط المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي لبنــان فــي مناصــرة ومعالجــة المســائل المتع ّلقــة باضطرابــات
اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان كالوقايــة وإعــادة التأهيــل والحــد مــن المخاطــر .وهــي تســتخدم
مقاربــات مختلفــة فتوفــر بالتالــي لمســتخدمي المــواد مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الختيــار األنســب،
إال أن التنســيق ضــروري لتعزيــز اســتمرارية الرعايــة للمســتفيدين مــن هــذه المنظمــات .إن وكاالت األمــم
المتحــدة مثــل منظمــة الصحــة العالميــة  ،مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ،صنــدوق
فعــال فــي االســتجابة الســتخدام المــواد المسـبّبة
األمــم المتحــدة للســكان ،واليونيســف تشــارك بشــكل ّ
لإلدمــان بالتعــاون مــع الــوكاالت الحكوميــة والشــركاء الدولييــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال
مشــاريع تهــدف لتعزيــز ودعــم الممارســات الج ّيــدة لإلســتجابة الســتخدام المــواد المســببة لإلدمــان  ،فض ً
ال
عــن تنســيق المقاربــات بيــن كافــة الشــركاء.

وزارة التربية والتعليم العالي

البيئة األكاديمية

تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــن خــال االســاتذة المكلفيــن بمهــام تربويــة وصحيــة وبيئيــة فــي
االرشــاد والتوجيــه علــى تنفيــذ برنامــج الصحــة المدرســية والــذي يهــدف تعزيــز صحــة التالميــذ مــن خــال
تنميــة المهــارات الحياتيــة لديهــم واكســابهم الســلوك الصحــي الســليم بمــا يحميهــم مــن الســلوكيات
يتضمــن البرنامــج ثالثــة محــاور )1 :الخدمــات الصحيــة )2 ،البيئــة المدرســية )3 ،التوعيــة والتثقيــف
الخطــرة.
ّ
منســق فــي
المنســقة العامــة للوحــدة ،باإلضافــة إلــى
الصحــي .تتألــف وحــدة التربيــة الصحيــة البيئيــة مــن
ّ
ّ
كل محافظــة ومشــرفين صحييــن يقومــون بزيــارات دوريــة للمــدارس والثانويــات لمتابعــة تنفيــذ األنشــطة
المتعلقــة ببرنامــج الصحــة المدرســية مــع المرشــد الصحــي الموجــود فــي كل مدرســة رســمية.

تشــارك جامعــات عديــدة فــي االســتجابة الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان مــن خــال األبحــاث
والمناصــرة .وتجتهــد بعــض المبــادرات أو المجموعــات المتعلقــة بالسياســات أو االبحــاث فــي الجامعــات
ـم
المحليــة فــي ســبيل إيجــاد األدلــة العلميــة المحليــة الســتثمارها فــي تطويــر السياســات وتنفيذهــا .لقــد تـ ّ
إنجــاز سياســات وطنيــة عديــدة متع ّلقــة باســتخدام المــواد بفضــل مســاهمات المؤسســات األكاديميــة،
ـد مــن التدخيــن (قانــون رقــم  )174والحظــر علــى بيــع الكحــول للقاصريــن.
علــى ســبيل المثــال قانــون الحـ ّ

وزارة الداخلية والبلديات
إن قــوى األمــن الداخلــي هــي قــوى الشــرطة الرئيســية فــي لبنــان وهــي تعمــل تحــت ســلطة وزارة الداخليــة
والبلديــات .إن مكتــب مكافحــة المخــدرات التابــع لقــوى األمــن الداخلــي مســؤول عــن مكافحــة اإلتجــار
بالمخــدرات وإســاءة اســتخدام هــا .تتو ّلــى الشــرطة بالدرجــة األولــى توقيــف المشــتبه بهــم واحتجازهــم
فضـ ً
ا عــن إجــراء التحقيقــات الجنائيــة .وبموجــب المــادة  211من قانــون المخدرات رقــم  ،673تاريــخ  16آذار ،1998
تشــمل المهــام الرئيســية لمكتــب مكافحــة المخــدرات اكتشــاف الخيــوط ذات الصلــة وتتبّعهــا ،توقيــف
مرتكبــي الجرائــم الم ّتصلــة بالمخــدرات ،تفتيــش كافــة األماكــن التــي يُشــتبه بوجــود مخــدرات فيهــا ،إجــراء
التحقيقــات بهــدف جمــع المعلومــات التــي تفيــد فــي تســهيل محاكمــة الجرائــم الم ّتصلــة بالمخــدرات،
اكتشــاف اإلتجــار بالمخــدرات ومنعــه فض ـ ً
ا عــن مصــادرة المنتــوج الزراعــي غيــر المشــروع وإتالفــه.
وزارة الشؤون االجتماعية
لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة برنامــج وقايــة مــن اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان وتتعــاون مــع بعــض
المنظمــات غيــر الحكومية/المنظمــات المموّ لــة مــن القطــاع الخــاص .تغطــي الــوزارة رســوم االســتقبال
والتقييــم األوّ لــي وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي لمســتخدمي المخــدرات.
وزارة العدل
ُأنشــئت لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات فــي وزارة العــدل اســتنادًا إلــى قانــون المخــدرات والمؤثرات
العقليــة رقــم  673الصــادر فــي العــام  .1998يجيــز هــذا القانــون إحالــة مســتخدمي المــواد غير المشــروعة
الموقوفيــن ألوّ ل مــرّ ة إلــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات المخوّ لــة أن تخيّرهــم بيــن إعــادة
التأهيــل أو الســجن (المــواد  189 ،184و .)198تقــوم اللجنــة بتقييــم مســتخدمي المــواد غيــر المشــروعة
المحاليــن.
وتحيلهــم إلــى
ّ
مقدمــي الرعايــة األنســب فتتوقــف عندئــذ المالحقــة القضائيــة بحــق األشــخاص ُ
تتلقــى اللجنــة تقاريــر متابعــة عــن أوضاعهــم بصــورة مســتمرة.
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المستشفيات الخاصة
تضــم أجنحــة داخليــة لألمــراض العقليــة والنفســية تســتقبل عــادة
إن المستشــفيات الخاصــة التــي
ّ
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان مــن أجــل إزالــة الســموم.
أمــا العيــادات الخارجيــة فــي هــذه المستشــفيات فتســتقبل المرضــى أيضــً مــن أجــل العــاج والمتابعــة.

ج .التشريع
أ -المخدرات
يتمحــور قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والســائف رقــم  673الصــادر فــي العــام  ،1998باإلضافــة إلــى
تعديالتــه ،حــول تخفيــض العــرض ،واألحــكام الجزائيــة ،والهيئــات الحاكمــة والتعــاون الدولــي مــن أجــل
مكافحــة المخــدرات .يص ّنــف هــذا القانــون اســتخدام المــواد غيــر المشــروعة علــى أنهــا جريمــة تتــراوح
عقوبتهــا بالســجن مــن  3أشــهر إلــى  3ســنوات فض ـ ً
ا عــن دفــع غرامــة ماليــة تتــراوح بيــن مليــون وعشــرة
تجــار المخــدرات أو األشــخاص
مالييــن ليــرة لبنانيــة وفقــً لنــوع المــادة المســتخدمة (المــواد  127إلــى  .)130أمــا ّ
الذيــن يسـ ّ
ـهلون اإلتجــار بالمخــدرات فعقابهــم صــارم جــدًا وفقــً لهــذا القانــون.
إن قانــون  1998يخيّــر مســتخدمي المــواد بيــن الســجن أو تلقــي العــاج عنــد توقيفهــم (المــادة  .)183إال
ّ
التجــار الذيــن يســتخدمون المخــدرات فــا
أن مســتخدمي المــواد الذيــن
يســهلون اإلتجــار بالمخــدرات أو ّ
ـص علــى إجــراءات واضحــة تتعلــق بإعــادة
يمكنهــم االســتفادة مــن هــذا القانــون .إن المــواد  182إلــى  198تنـ ّ
تأهيــل مســتخدمي المخــدرات .اســتنادًا إلــى هــذا القانــون ،تبــدأ هــذه اإلجــراءات بامتثــال مســتخدمي
المــواد غيــر المشــروعة أمــام لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات التــي يُفتــرض أن تحيلهــم إلــى
العيــادات الصحيــة المتعاقــدة مــع وزارة الصحــة العامــة لتنســيق عالجهــم بالكامــل .ووفقــً للمــادة  ،189إن
األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى شــهادة شــفاء يعفــوْ ن تمامــً مــن أيــة مالحقــة قانونيــة.
إثــر تعاضــد المجتمــع المدنــي بكاملــه فــي وجــه التلكــؤ القضائــي فــي تطبيــق هــذا القانــون ،أصــدرت
محكمــة االســتئناف بتاريــخ  3تشــرين األول  2013قــرارًا دعــت بموجبــه القضــاة إلــى وقــف كافــة اإلجــراءات
القانونيــة بحــق مســتخدمي المــواد غيــر المشــروعة الراغبيــن فــي تلقــي العــاج وإحالتهــم فــورًا إلــى
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التنصــل مــن تطبيــق هــذا
يعــد عندئــذ بإمــكان القضــاة
لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات ،فلــم
ّ
ْ
تمــت حتــى العــام  2014إحالــة مــا
القــرار  .31إال أنــه ووفقــً للمرصــد المدنــي الســتقاللية القضــاء وشــفافيّتهّ ،
ممــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان إلــى لجنــة
يقــارب الـــ  110أشــخاص فقــط ّ
مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات مــن أصــل  2،709موقوفيــن بتهمــة اســتخدام المــواد .54
أمــا بالنســبة إلــى حمايــة حقــوق مســتخدمي المــواد فقــد أصــدرت وزارة الصحــة العامــة فــي آذار 2016
ّ
مذكــرة (رقــم  )46تطلــب فيهــا مــن إدارات المستشــفيات واألطبــاء االمتنــاع عــن إبــاغ قــوى األمــن الداخلــي
ّ
ـدد المذكــرة علــى ضــرورة احتــرام حقــوق األشــخاص الذيــن يعانــون
عــن حــاالت الجرعــة الزائــدة .كمــا تشـ ّ
مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان فــي تلقــي الرعايــة الصحيــة الالزمــة تزامنــً مــع احتــرام
خصوصيّتهــم عم ـ ً
ا بميثــاق أخالقيــات مهنــة الطــب.
ب -الكحول
باســتثناء بعــض النصــوص والســطور الــواردة فــي قوانيــن الموازنــة المتتاليــة وفــي بعــض القــرارات
وعدلــت الرســوم علــى رخــص بيــع الكحــول ،وحــده قانــون العقوبــات اللبنانــي
حــددت
والمراســيم التــي
ّ
ّ
(لعــام  )1943يتطــرّ ق بشــكل مختصــر إلــى اســتهالك الكحــول وبيعهــا .لقــد جــرى تعديــل هــذا القانــون مــرّ ة
واحــدة فقــط فــي العــام  1993لغــرض وحيــد أال وهــو تغييــر قيمــة الغرامــات .لكــن هــذه األخيــرة ال تــزال
منخفضــة فهــي تتــراوح بيــن  $4و 13.3$لألشــخاص الذيــن يُعثــر عليهــم فــي األماكــن العامــة فــي حالــة
يقدمــون الكحــول للقاصريــن إلــى أن يصبحــوا ثمليــن .الرســوم علــى رخــص بيــع
ســكر أو لألشــخاص الذيــن
ّ
ُ
الكحــول منخفضــة أيضــً تتــراوح بيــن  $18متر ّتبــة علــى نقــاط البيــع للصنــف الواحــد ســنويًا و $600متر ّتبــة علــى
كبــار الموزعيــن للصنــف الواحــد ســنويًا.
أهــم منجــزات السياســات المتع ّلقــة بالكحــول فــي لبنــان منــذ العــام  2010تشــمل اآلتــي :قانــون الســير
ّ
ـد األقصــى المســموح بــه لتركيــز الكحــول
الجديــد وأحكامــه المتعلقــة بالقيــادة تحــت تأثيــر الكحــول (الحـ ّ
فــي الــدم المحــدد ب  % 0.05والمخالفــة اإللزاميــة المتر ّتبــة عــن تجــاوز هــذه المعــدالت القانونيــة)؛ والحظــر
علــى اســتيراد وتصنيــع وتســويق مشــروبات الطاقــة الممزوجــة بالكحــول (وفقــً للقــرار المشــترك بيــن
وزارتــي الصحــة العامــة والتجــارة الصــادر فــي  3شــباط  .)2014لكــن ال تــزال هنــاك عقبــات هامــة بمــا فــي
وترصــد صحيحيــن فض ـ ً
ا عــن ضغوطــات
ذلــك ضعــف المــوارد الماليــة والبشــرية الالزمــة مــن أجــل تطبيــق
ّ
مص ّنعــي الكحــول.

ه .األبحاث

تتمحــور األبحــاث المتعلقــة باســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان فــي لبنــان بالدرجــة االولــى حــول أنــواع
المــواد المســتخدمة وإنتشــارها .مــن األمثلــة علــى الدراســات االســتقصائية الوطنيــة التــي تســاعد علــى
تقييــم أنمــاط االســتخدام وإنتشــاره ومســتوى التثقيــف ،نذكــر المســح الصحــي العالمــي للمــدارس (Global
 ،)School Health Surveyالمســح العالمــي للتبــغ بيــن الشــباب ( ،56 )Global Youth Tobacco Surveyالمســح
الوبائــي الوطنــي للكحــول فــي لبنــان(  )LESAوالمشــروع االســتقصائي لمــدارس بلــدان البحــر األبيــض
المتوســط عــن الكحــول وغيرهــا مــن المخــدرات ( .)MedSPADقليلــة هــي األبحــاث التــي تطرّ قــت إلــى
خدمــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان (بمــا فــي ذلــك السياســات والخطــط والبرامــج) ،ولــم يتنــاول
ـد الثغــرة الموجــودة
أي بحــث تنظيــم الخدمــات وفعاليتهــا .أمــا األبحــاث عــن التبــغ فقــد ركــزت علــى سـ ّ
فــي األبحــاث الدوليــة فــي مــا يتعلــق بتدخيــن النرجيلــة الــذي ترتفــع معدالتــه بشــكل هائــل فــي المنطقــة.
إال أن هــذه األبحــاث إنمــا ركــزت بغالبيتهــا علــى التأثيــرات الضــارة لتدخيــن النرجيلــة ولــم تتطــرق إلــى إجــراءات
اإلقــاع عنــه.

و .وسائل اإلعالم

يمكــن أن تلعــب وســائل اإلعــام دورًا جوهريــً فــي تقليــص الوصمــة وتعزيــز االكتشــاف والوقايــة والعــاج
الضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان ،عبــر توفيــر منبــر إليصــال الرســائل الصحيــة القائمــة علــى
ـددة لمقاربــة
األد ّلــة العلميــة .ولكــن حتــى اليــوم ،ال تعتمــد وســائل اإلعــام فــي لبنــان أيــة إســتراتيجية محـ ّ
اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان إال أن بعــض الهيئــات قــد أطلقــت فــي الســنوات القليلــة األخيــرة عــددًا
محــدودًا مــن الحمــات تناولــت فيهــا مواضيــع معيّنــة مثــل الوصمــة المرتبطــة باســتخدام المــواد المسـبّبة
لإلدمــان .كمــا قامــت بعــض الجمعيــات الغيــر حكوميــة بتدريــب العامليــن فــي وســائل االعــام علــى
موضــوع الحــد مــن المخاطــر وتعمــل باســتمرار علــى حثهــم علــى تعزيــز هــذا النهــج .ولقــد تطرقــت البرامــج
محــددة مــن اســتخدام المــواد لكــن بدرجــات
التلفزيونيــة أيضــً إلــى بعــض المســائل المتعلقــة بجوانــب
ّ
ّ
ـد مــن التدخيــن مــن
متفاوتــة مــن المراعــاة والدقــة .بالنســبة إلــى التدخيــن،
تمكــن البرنامــج الوطنــي للحـ ّ
تحقيــق التغييــرات والمناشــدة بتنظيــم الصــورة التــي تعكســها وســائل اإلعــام اللبنانيــة لمنتجــات التبــغ.
فــي الواقــع ،وكمــا هــو منصــوص عليــه فــي القســم  ،3.IIلقــد هدفــت التشــريعات الحديثــة إلــى تنظيــم
الدعايــة والترويــج لمنتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلــك منــع الوســائل اإلعالميــة مــن اإلعــان عــن أي مــن منتجــات
التبــغ بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

ج -التبغ
ـد مــن التدخيــن ،لقــد ّ
حقــق لبنــان إنجــازًا رئيســيًا هامــً عندمــا أقــرّ مجلــس النــواب
بالنســبة إلــى قوانيــن الحـ ّ
ـد مــن التدخيــن الجديــد (قانــون رقــم  .)174وقــد جــرى مــن بعدهــا إصــدار
اللبنانــي فــي العــام  2011قانــون الحـ ّ
مراســيم تنفيذيــة عديــدة بهــدف تنظيــم الدعايــة والترويــج لمنتجــات التبــغ .لكــن القانــون ال يــزال يواجــه
التحديــات بســبب التدخــات غيــر القانونيــة لمص ّنعــي التبــغ ،واإلعــان غيــر المباشــر عــن التبــغ فضــ ً
ا عــن
مــوارد الدولــة المحــدودة نظــرًا لألزمــة االجتماعيــة والسياســية الراهنــة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،بلــغ االلتــزام
بحظــر التدخيــن فــي األماكــن العامــة المغلقــة فــي العــام  2013معــدالت عاليــة نســبيًا أال وهــي .55 %69

د .التمويل

كمــا هــو مذكــور أعــاهُ ،تعنــى وزارات عديــدة باالســتجابة الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان ولــكل
مخصصاتهــا الماليــة لهــذا الشــأن .إن الرعايــة المتعلقــة باســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان
منهــا
ّ
تغطيهــا بشــكل أساســي وزارة الصحــة العامــة ،ووزارة الشــؤون االجتماعيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة .إن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان غيــر مشــمولة فــي غالبيــة برامــج التأميــن
الصحــي واالجتماعــي.
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والتحديات
 .5الفرص
ّ
تحديــات أمــام كافــة البلــدان علــى
تطــرح الوقائــع الجديــدة فــي اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان
ّ
ـدد المــواد المســتخدمة فــي آن واحــد (بمــا
المســتوى العالمــي ،وهــي تشــمل االتجــاه المتصاعــد نحــو تعـ ّ
فيهــا األدويــة الخاضعــة للرقابــة الموصوفــة) ،بــروز العديــد مــن المــواد ذو التأثيــر النفســي الجديــدة
ّ
(كمســكنات
وإنتشــارها ،الحاجــة لضمــان وتحســين الوصــول إلــى األدويــة الخاضعــة للرقابــة الموصوفــة
األلــم) والتغ ّيــرات الديناميكيــة الحاصلــة فــي الســوق العالميــة للمــواد غيــر المشــروعة (بمــا فــي ذلــك
االســتعانة بتكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة فــي تســهيل الوصــول إلــى المخــدرات).
متعــددة ،بمــا فــي ذلــك تد ّنــي مســتوى الوعــي بيــن
تحديــات
علــى المســتوى المحلــي ،يجــب مواجهــة
ّ
ّ
المواطنيــن بشــأن القوانيــن والخدمــات المتاحــة ،دور وســائل اإلعــام وتأثيرهــا ،انعــدام األبحــاث عــن
الخدمــات ،ذلــك فضـ ً
المتخصصــة القائمــة علــى األد ّلــة
المجتمعيــة
ّ
ا عــن المحدوديــة فــي توافــر الخدمــات ُ
العلميــة ذات الجــودة العاليــة بتكلفــة ميســورة ضمــن قطاعــي الصحــة والشــؤون االجتماعيــة .كمــا أن
إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات محــدودة أيضــً بســبب مركزيــة هــذه الخدمــات وانعــدام التغطيــة لكافــة
الرقــع الجغرافيــة فــي لبنــان .باإلضافــة إلــى ذلــك ،إن الرقابــة علــى جــودة الخدمــات غائبــة حاليــً :فإجــراءات
منــح التراخيــص مــن أجــل تنظيــم افتتــاح مراكــز جديــدة غيــر متوفــرة؛ مــا مــن معاييــر معتمــدة للعــاج؛ ومــا
ـدم خدمــات اســتجابة الســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان .فضـ ً
ا
مــن نظــام اعتمــاد للمنظمــات التــي تقـ ّ
ـص علــى بعــض
عــن ذلــك ،إن قانــون المخــدرات لعــام  1998ال يــزال غيــر مطبــق علــى أفضــل وجــه كمــا أنــه ينـ ّ
التعريفــات والبنــود التــي ال تتوافــق مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان .ومــا زال مســتخدمو المــواد
ممــا يق ّلــص أكثــر مــن إمكانيــة وصولهــم إلــى
يواجهــون التجريــم ومســتويات مرتفعــة مــن الوصمــة ّ
العــاج.

اإلستراتيجية المشتركة بين
الوزارات لمكافحة المخدرات
واإلدمان في لبنان 2021-2016

التحديــات
علــى الرغــم مــن ذلــك ،إن الفــرص المتاحــة عديــدة ويمكــن االســتناد إليهــا فــي مواجهــة
ّ
المذكــورة أعــاه .أو ً
ال ،إن رغبــة مختلــف الــوزارات فــي التعــاون معــً بهــدف توطيــد االســتجابة الســتخدام
ّ
للتمكــن عمليــً مــن بنــاء نظــام مســتدام قــادر علــى تلبية
المــواد المسـبّبة لإلدمــان تشــكل فرصــة اســتثنائية
فعــال
حاجــات الســكان .ثانيــً ،إن المجتمــع المدنــي الناشــط يشــكل أيضــً فرصــة اســتثنائية إلنجــاز إصــاح ّ
لنظــام االســتجابة الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان  .هــذا اإلصــاح للنظــام فــي لبنــان يتماشــى
مــع التــزام المجتمــع الدولــي مواجهــة ومكافحــة مشــكلة المخــدرات العالميــة بفاعليــة ،وقــد أعــادت
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التأكيــد علــى هــذا االلتــزام فــي جلســتها االســتثنائية فــي نيســان .2016
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اإلستراتيجية المشتركة بين الوزارات
لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان
2021-2016
مــن األهــداف اإلســتراتيجية المحوريــة “إلســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمان
– وقايــة ،تعزيــز وعــاج – لبنــان  ”2020-2015تطويــر إســتراتيجية وطنيــة الســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان.
هــذا الهــدف حاســم مــن مــن أجــل ترســيخ قيــادة وإدارة نظــام الصحــة النفســية واالســتجابة الســتخدام
توجــه هــذه اإلســتراتيجية الشــاملة:
المــواد المسـبّبة لإلدمــان وبالتالــي لتحقيــق الرؤيــة التــي ّ

أ -الرؤية
سينعم كل سكان لبنان بفرصة التم ّتع بأفضل صحة نفسية ورفاه ممكنين.
تهــدف إســتراتيجية مكافحــة المخــدرات واالدمــان لتحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــال الرســالة المذكــورة
أدنــاه.
ب -الرسالة
تهــدف هــذه اإلســتراتيجية إلــى تطويــر نظــام مســتدام لإلســتجابة الســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان
يضمــن توفيــر وإمكانيــة الوصــول الشــامل إلــى سلســلة واســعة مــن الخدمــات العاليــة الجــودة والتــي
تراعــي النــوع االجتماعــي والعمــر فــي مجــال الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل والحــد مــن المخاطــر
وإعــادة الدمــج االجتماعــي ،باإلضافــة إلــى توطيــد تدخــات الحــد مــن العــرض ،مــن خــال نهــج متكامــل،
التخصصــات ،مــع التشــديد علــى إشــراك المجتمــع،
عالــي المــردود مبنــي علــى األدلــة العلميــة ومتعــدد
ّ
اســتمرارية الرعايــة ،حقــوق اإلنســان والثقافــة المحليــة.
ج -القيم والمبادئ التوجيهية
تعتمــد اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واالدمــان نهجــً يســتند إلــى حقــوق
اإلنســان ومجموعــة مــن القيــم والمبــادئ التوجيهيــة المنبثقــة مــن الحقــوق االجتماعيــة ،والثقافيــة،
واالقتصاديــة ،والمدنيــة والسياســية .تشــكل القيــم والمبــادئ اآلتيــة أركان هــذه اإلســتراتيجية :

االستقاللية
ســوف تضمــن كافــة الخدمــات احتــرام وتعزيــز االســتقاللية واالكتفــاء الذاتــي لــدى األشــخاص الذيــن يعانون
ومقدمــي الرعايــة لهــم ،مــن خــال االنفتــاح والصراحــة
مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان
ّ
فــي توفيــر المعلومــات ،واالحتــرام فــي التفاعــل بيــن األفــراد ،والتمكيــن والشــراكة فــي التخطيــط للخدمات
وإيصالها.
الكرامة
ســوف يتمكــن كافــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان
وأســرهم فضــ ً
ا عــن كافــة موفــري الخدمــات مــن الحصــول بشــكل متســاوٍ علــى الفــرص والخدمــات
وممارســات الرعايــة المتوافقــة مــع مختلــف احتياجاتهــم بحســب وضعهــم الصحــي .ولكــن ســوف يؤخــذ
بعيــن اإلعتبــار أيضــً النــوع االجتماعــي ،الســن ،الديــن ،الميــل الجنســي ،الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي،
الوضــع القانونــي ،الموقــع الجغرافــي ،اللغــة ،الثقافــة وغيرهــا مــن الســمات الشــخصية.
المشاركة
تشــكل المشــاركة الطابــع الخــاص لنظــام اســتجابة إلســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان عالــي الجــودة
وآليــة أساســية لضمــان المســاءلةّ .
إن كل الجهــات المعنيــة ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان وأســرهم ،ســوف يشــاركون كمواطنيــن كاملــي الحقــوق
فــي إعــداد ،وتشــريع ،وتطويــر ،وإيصــال وتقييــم الخدمــات فــي مجــال االســتجابة إلســتخدام المــواد
المســبّبة لإلدمــان  .ستســتند المشــاركة علــى مبــدأ اإلجمــاع ،مــن خــال مقاربــة مختلــف وجهــات النظــر
لبلــوغ إجمــاع علــى مــا هــو لخيــر المجتمــع بكاملــه.
التمكين
سيتم تمكين كل أصحاب الشأن ،من خالل ضمان حقهم ب:
ّ
والمتيسرة،
• الحصول على الخدمات العالية الجودة ،السهلة الوصول ،المقبولة
ّ
• اإلستقاللية وتقرير المصير،
• أن يُعت ـرَف بهــم أمــام القانــون دون أي تمييــز ومــن خــال إلغــاء الوصمــة وضمــان خدمــات أكثــر شــمولية
والمعيــل /مقــدم الرعايــة.
م ّتســمة باالحتــرام ُتشــرك المســتخدم
ُ
ـكل خــاص ،ســيمارس كافــة المســتفيدين مــن الخدمــات فــي هــذا مجــال قــدرًا مناســبًا مــن التحكــم
بشـ ٍ
بأحــداث حياتهــم ،عبــر التمتــع بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات ،والحصــول علــى المــوارد والمعلومــات
المناســبة وإمكانيــة إنتقــاء مــا يناســبهم مــن مجموعــة الخيــارات المتاحــة.
المساءلة والنزاهة
ســوف ي َ
ُحافــظ ،فــي كل األوقــات وعلــى جميــع المســتويات ،علــى درجــة عاليــة مــن المســاءلة فــي تطويــر
وإدارة النظــام الوطنــي لالســتجابة إلســتخدامالمواد المسـبّبة لإلدمــان ،تطــال بمــا فــي ذلــك كافــة الجهــات
الحكوميــة والمؤسســاتية المعنيــة ،وذلــك مــن خــال الحفــاظ علــى الشــفافية واحتــرام ســيادة القانــون.
الجودة
ســيتمحور نظــام االســتجابة إلســتخدامالمواد المســبّبة لإلدمــان ،بكاملــه حــول الجــودة .إن الرقابــة
ـيتم تأميــن خدمــات عاليــة الجــودة تتوافــق مــع
والتقييــم ستشــكالن نهجــً نظاميــً فــي هــذا اإلطــار .سـ ّ
معاييــر وطنيــة واضحــة والمعاييرالدوليــة لــكل الجهــات المعنيــة وعلــى كافــة المســتويات ،مــن خــال:
• 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  -أهــداف ومجــاالت عمــل “اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة
المخــدرات واإلدمــان فــي لبنــان ”2021-2016
إن أهــداف ومجــاالت عمــل « اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واإلدمــان فــي
ـيوجه الجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي مجــال الوقايــة مــن اضطرابــات
لبنــان  »2021-2016تشــكل إطــار عمــل سـ ّ
اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان  ،والعــاج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي والحــد مــن
المخاطــر لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن تلــك االضطرابــات ،فضــ ً
ا عــن تخفيــض العــرض .تتماشــى هــذه
األهــداف ومجــاالت العمــل مــع االتفاقيّــات الدوليــة حــول المخــدرات وإطــار العمــل اإلقليمــي لمنظمــة
الصحــة العالميــة الداعــي لتعزيــز اســتجابة قطــاع الصحــة العامــة الســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان.
خصــص بموجبهــا المــوارد لتحقيــق األهــداف
تتطابــق مجــاالت العمــل مــع نطاقــات أداء أساســية ُت ّ
المحــددة .تتنــاول هــذه األهــداف المســائل الحاســمة التــي تــم تحديدهــا لتعزيــز االســتجابة الســتخدام
ّ
تمــت صياغــة أهــداف إســتراتيجية لـ ّ
ـكل مــن مجــاالت العمــل ،وهــي
المــواد المس ـبّبة لإلدمــان فــي لبنــانّ .
ـددة وإنجاحهــا .سيســتند تطبيــق هــذه اإلســتراتيجية إلــى
بمثابــة تدابيــر أساســية لتحقيــق األهــداف المحـ ّ
منســقة ومتكاملــة.
تشــارك المســؤوليات بيــن الــوزارات والجهــات المعنيــة مــن خــال أداء أدوار
ّ

الجــدول  :2أهــداف ومجــاالت عمــل اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارت لمكافحــة المخــدرات واالدمــان فــي
لبنــان 2021-2016

الهدف

المجال

المجال األول

القيادة واإلدارة

فعالتين في عملية االستجابة
ترسيخ قيادة وإدارة ّ
الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان

المجال الثاني

استجابة قطاعي
الصحة والرعاية
االجتماعية

زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات وقاية ،وحد من
المخاطر ،وعالج ،وإعادة تأهيل ،و إعادة الدمج االجتماعي
عالية الجودة ،مبنية على األدلة العلمية ،تراعي الفرق في
العمر وبين الجنسين ،مع ضمان استمرارية الرعاية من
خالل إدارة مالئمة للحاالت والتنسيق بين الوكاالت.

المجال الثالث

تخفيض العرض

تخفيض توافر المواد غير المشروعة عبر تعزيز قدرات
الهيئات الحكومية الفاعلة

المجال الرابع

الرقابة والترصد

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

المجال الخامس

التعاون الدولي

تحسين مشاركة كافة القطاعات المعنية في التباحث
والتداول الوطني ،االقليمي والدولي بشأن السياسات
المعنيّة باالستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان

المجال السادس

المجموعات
المعرّ ضة

تحسين وصول كافة المجموعات المعرّ ضة في لبنان
بشكل متكافئ للخدمات المبنيّة على األدلة العلمية
في مجال االستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان
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إن تحقيــق األهــداف المذكــورة أعــاه فــي كل مجــال عمــل يســاعد فــي الوصــول إلــى النتائــج واآلثــار الطويلــة
األمــد المحــددة فــي البيــان .3

مجاالت العمل

 .Iالقيادة واالدارة
 .IIاستجاية قطاعي
الصحة والرعاية
االجتماعية
 .IIIتخفيض العرض
 .IVالرصد والمراقبة
 .Vالتعاون الدولي
 .VIالمجموعات
المعرّ ضة

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
 .4زيادة كفاءة وفعالية
أنشطة تخفيض العرض

األثر

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

البيــان  .3النتائــج واالثــار الطويلــة األمــد لإلســتراتيجية المشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة المخــدرات فــي
لبنــان 2021-2016
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القيادة واإلدارة

 1.1اإلدارة

المجال األول
القيادة واإلدارة

ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
ضمــان التنســيق بيــن كافــة القطاعــات المعنيــة لوضع،تطويــر وتنفيــذ سياســات االســتجابة الســتخدام
المــواد المســبّبة لإلدمــان .
يتطلــب ذلــك إنشــاء لجنــة توجيــه فنيــة مشــتركة بيــن الــوزارات تسـ ّ
ـهل تنفيــذ األهــداف اإلســتراتيجية مــن
جانــب الــوزارات المعن ّيــة .ســتعمل هــذه اللجنــة المشــتركة بشــكل مباشــر مــع كافــة الجهــات المعن ّيــة بمــا
والمؤسســات العلميــة ،والمنظمــات الغيــر حكوميــة المحليــة والعالميــة ،
فــي ذلــك الجمعيــات المهنيــة،
ّ
ووكاالت األمــم المتحــدة ،ووســائل اإلعــام ،وجمعيــات المســتخدمين ،والشــركاء ضمــن القطــاع الخــاص
بهــدف تطبيــق هــذه اإلســتراتيجية  .اضافــة إلــى ذلــك ،ســتناصر هــذه اللجنــة لتفعيــل المجلــس الوطنــي
لشــؤون المخــدرات لترســيخ االدارة الوطنيــة لإلســتجابة الســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان .

األهداف اإلستراتيجية:

ّ
تســهل تطبيــق اإلســتراتيجية المشــتركة بيــن
 1.1.1إنشــاء لجنــة توجيــه فنيــة مشــتركة بيــن الــوزارات
الــوزارات لمكافحــة المخــدرات واالدمــان ومتابعتهــا.
 1.1.2المناصرة من أجل اعادة تفعيل المجلس الوطني لشؤون المخدرات
 1.1.3إنشــاء فريــق عمــل وطنــي يجمــع كافــة الفرقــاء العامليــن فــي مجــال االســتجابة الســتخدام
للمــواد المســببة لإلدمــان بهــدف تعزيــز التنســيق الفعــال والتعــاون.

 1.2التمويل

الهدف
فعالتين
ترسيخ قيادة وإدارة ّ
في عملية االستجابة
الستخدام المواد المس ّببة
لإلدمان

ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
تأمين الموارد المالية الكافية والمستدامة لإلستجابة الستخدام المواد المسبّبة لإلدمان .
المخصصــة لإلســتجابة الســتخدام
ســتتولى اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات مراجعــة الميزانيــة الحاليــة
ّ
المــواد المسـبّبة لإلدمــان بشــكل دقيــق ،وتعيــد تخصيــص المــوارد وتســعى إليجــاد المــوارد الماليــة لتأميــن
الميزانيــة الالزمــة لتنفيــذ التدخــات المذكــورة فــي هــذه اإلســتراتيجية  .كمــا ســتقوم بالمناصــرة بهــدف
المقدمــة لألشــخاص المصابيــن باضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان فــي حــزم
إدراج الخدمــات
ّ
التأميــن.

األهداف اإلستراتيجية:

مخصصــات الموازنــة لمختلــف الــوزارات المتعلقــة باإلســتجابة الســتخدام المــواد
 1.2.1مراجعــة
ّ
التوســع فــي التدخــات المبنيّــة علــى األدلــة العلميــة.
المســبّبة لإلدمــان بهــدف
ّ
ـم تحديدهــا ضمــن الحــزم الصحيــة
 1.2.2إدراج اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان التــي تـ ّ
واالجتماعيــة األساســية وحــزم حمايــة األطفــال الخاصــة بالــوزارات وبغيرهــا مــن الهيئــات الضامنــة.
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 1.3التشريع وحقوق اإلنسان
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
تطويــر ،مراجعــة ،سـ ّ
ـن وتعزيــز تطبيــق القوانيــن المتعلقــة باســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان المتوفرة أو
الغيــر متوفــرة بمــا يتماشــى مــع حقــوق اإلنســان والمواثيــق الدوليــة.
ســتعمل وزارة الصحــة العامــة علــى تســهيل هــذه العمليــة بالتنســيق مــع الــوزارات األخــرى وبإشــراك
الجهــات الفاعلــة األخــرى بهــدف تحســين أوضــاع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام
المــواد المســبّبة لإلدمــان وضمــان وصولهــم إلــى الرعايــة الصحيــة ،وحمايتهــم فــي وجــه انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،باإلضافــة إلــى تعزيــز اســتقالليتهم وحريتهــم .ســتتطرق مراجعــة التشــريعات أيضــً إلــى
المقومــات التنظيميــة لخفــض عــرض المــواد المســببة لإلدمــان  ،ضمــان جــودة الرعايــة ،تطويــر الخدمــات
بنــاء علــى
ســيتم تطويرهــا
ومراعــاة العمــر والنــوع االجتماعــي .وفــي إطــار إســتراتيجية المناصــرة التــي
ّ
ً
الهــدف « 1.4.4إلســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان  ،لبنــان «( »2020-2015تطوير
إســتراتيجية مناصــرة تراعــي األطفــال والنــوع اإلجتماعــي وتتنــاول الوصمــة والتمييــز فــي مجــال اضطرابــات
ســيتم إدراج تدخــات مــن شــأنها:
الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان «)،
ّ
 محاربة الوصمة، حماية حقوق األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المسبّبة لإلدمان تمكين هؤالء األشخاص مع أسرهم في سبيل اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن صحتهم، -ممارسة الضغوطات من أجل تحسين الوصول إلى الرعاية ولتحقيق تغطية مالية أفضل.

المجال الثاني
استجابة قطاعي الصحة
والرعاية االجتماعية

األهداف اإلستراتيجية:

 1.3.1مراجعــة القوانيــن المتع ّلقــة باســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان بمــا يتماشــى مــع المواثيــق
بنــاء علــى الهــدف “ 1.3.1إلســتراتيجية الصحــة النفســية
والمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة
ً
واســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان – لبنــان  ”2020-2015بمــا فــي ذلــك األنظمــة المتعلقــة بتوافــر
المــواد واســتخدامها .1
ـم الغــاء تجريــم اســتخدام المــواد غيــر المشــروعة بمــا يتماشــى مــع
 1.3.2مراجعــة القوانيــن بحيــث يتـ ّ
المعاهــدات الدوليــة ومبــادئ الصحــة العامــة.
 1.3.3تعزيــز تطبيــق ومراقبــة القوانيــن المتع ّلقــة باســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان  2مــن خــال
وضــع وتنفيــد خطــة عمــل تشــترك فيهــا كافــة الــوزارات والجهــات المعنيــة وتهــدف لتنظيــم
عــرض هــذه المــواد وتحســين الوصــول إلــى الخدمــات.
 1.3.4تطويــر “إســتراتيجية مناصــرة تراعــي األطفــال والنــوع اإلجتماعــي وتتنــاول الوصمــة والتمييــز فــي
ـاء علــى الهــدف 1.4.4
مجــال اضطرابــات الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان “ بنـ ً
الســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان – لبنــان .2020-2015

الهدف
زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات وقاية ،وحد
من المخاطر ،وعالج ،وإعادة تأهيل ،و إعادة الدمج
االجتماعي عالية الجودة ،مبنية على األدلة العلمية،
تراعي الفرق في العمر وبين الجنسين ،مع ضمان
استمرارية الرعاية من خالل إدارة مالئمة للحاالت
والتنسيق بين الوكاالت.

ّ
سكر وتنظيم نقاط البيع ،إلخ.
 .1مثل
السن األدنى لتناول الكحول ،قوانين القيادة في حالة ُ
الســيما المــواد المتعلقــة بإحالــة األشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات إلــى إعــادة التأهيــل؛
 .2بمــا فيهــا قانــون المخــدرات لعــام ّ ،1998
الحــد مــن التدخيــن (قانــون  )174تماشــيا مــع توصيــات الــدورة الســابعة لمؤتمــر االطــراف ( ،)COP7تنظيــم بيــع وترويــج الكحــول؛
قانــون
ّ
تنظيــم متابعــة العــاج ببدائــل االفيونيــات بعــد التوقيــف ،ومراقبــة األدويــة التــي ُتصــرف بموجــب وصفــة ،إلــخ.
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ب .الحد من المخاطر ،العالج ،اعادة التأهيل واعادة الدمج االجتماعي

استجابة قطاعي الصحة والرعاية االجتماعية

ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
تنويــع ال ُنهــج والخدمــات المبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة المتوفــرة فــي إطــار اكتشــاف ،وحــد مــن المخاطر،
وعــاج ،وإعــادة تأهيــل ،وإعــادة الدمــج فــي المجتمــع لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام
المــواد المس ـبّبة لإلدمان

 2.1تطوير وتنظيم الخدمات
أ .الوقاية

الفعالــة المبنيّــة علــى األدلــة العلميــة التــي يمكــن تكييفهــا وفقــً
مــن ناحيــة ،تتوفــر البرامــج الوقائيــة
ّ
لإلطــار اللبنانــي .ســتجرّ ب بعــض البرامــج وتــدرس مــن أجــل تقييــم فعاليّتهــا وجدواهــا بالنســبة إلــى لبنــان
كخطــوة أولــى وذلــك قبــل نشــرها علــى نطــاق أوســع .ومــن ناحيــة أخــرى ،إن الوصمــة تجــاه األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان والصــورة المض ّللــة التــي تعكســها
وســائل اإلعــام ألولئــك األشــخاص تعيقــا الوصــول إلــى الخدمــات وقــد تؤديــان إلــى التمييــز وانتهــاك حقــوق
اإلنســان .فــي هــذا المجــال ،ســتتضمن اإلجــراءات إيصــال رســائل التوعيــة والوقايــة المبنيّــة علــى األدلــة
العلميــة والتــي تراعــي العمــر النــوع االجتماعــي وذلــك بهــدف زيــادة مســتوى الوعــي لــدى الفــرد والمجتمــع
الفعــال.
مــن خــال اإلعــام والتثقيــف بشــأن اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان وعالجهــا
ّ

إن خدمــات الحــد مــن المخاطــر ،العــاج ،اعــادة التأهيــل واعــادة الدمــج االجتماعــي متوفــرة حاليــً فــي
ســيتم تطويــر
محــددة جــدًا ولهــا طاقــة اســتيعابية محــدودة.
لبنــان إال أنهــا تغطــي رقعــة جغرافيــة
ّ
ّ
وتوســيع نطــاق هــذه الخدمــات اضافــة إلــى تنظيمهــا وفقــً لهــرم مزيــج خدمــات عــاج ورعايــة اضطرابات
اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان لمكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة
الصحــة العالميــة (بيــان رقــم  )4والــذي يوصــي بــإدراج هــذه الخدمــات ضمــن قطاعــي الصحــة العامــة
والرعايــة االجتماعيــة .57

عال

منخفض

خدمات
اإلقامة
الطويلة

ّ
تتركز التدخالت على:
سوف

التكاليف

الر

عاي

ة ال

خدمات الرعاية
اإلجتماعية
العامة

خدمات الرعاية
الصحية األولية

الرعاية الذاتية

خدمات غير نظامية

الرعاية المجتمعية غير النظامية

منخفض

تواتر الحاجات
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األهداف اإلستراتيجية:

 2.1.1إدراج مجــال عمــل حــول الوقايــة مــن االســتخدام المضــر للمــواد المســببة لإلدمــان ضمــن خطــة
العمــل الوطنيــة المشــتركة بيــن الــوزارات والقائمــة علــى االدلــة العلميــة لتعزيــز ووقايــة الصحــة
النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي التــي ســيتم تطويرهــا بحســب الهــدف  3.1.1إلســتراتيجية
الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان – لبنــان ( »2020-2015إنشــاء آليــة بيــن
مختلــف الــوزارات تعمــل علــى تطويــر وتنفيــذ خطــة عمــل وطنيــة قائمــة علــى االدلــة العلميــة
لتعزيــز ووقايــة الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي).
 2.1.2تطويــر إســتراتيجية قائمــة علــى االدلــة العلميــة للبرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن االدمــان فــي وزارة
الشــؤون االجتماعيــة مــن ضمــن خطــة العمــل المشــتركة بيــن الــوزارات التــي ســتطور بحســب
الهــدف االســتراتيجي 2.1.1
المجتمعيــة المبنيّــة علــى األد ّلــة
 2.1.3تعميــم بصــورة دوريــة قائمــة
ّ
محدثــة بالتدخــات الوقائيــة ُ
العلميــة بيــن كافــة الجهــات المعنيــة.
 2.1.4وضع وتعميم معايير الجودة التي تضمن استدامة فعاليّة برامج الوقاية
 2.1.5نشــر مبــادئ توجيهيــة بشــأن إيصــال الرســائل والتقاريــر التــي تعكــس اســتخدام الكحــول والتبــغ
وغيرهــا مــن المــواد فــي وســائل اإلعــام والمنتجــات الســمعية البصريــة.
 2.1.6توقيع بروتوكول لدراما خالية من التدخين
 2.1.7إجــراء البحــوث التنفيذيــة وبحــوث تقييــم النتائــج لدراســة فعاليّــة برامــج تعليــم المهــارات
الحياتيــة فــي المــدارس وبرامــج الدعــم النفســي االجتماعــي.
 2.1.8تجريب برامج التثقيف بواسطة األقران في المدارس لدراسة فعاليّتها.
 2.1.9وضع برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني على األدلة العلمية
 2.1.10تســهيل إنشــاء شــبكات وقايــة مجتمعيــة تعمــل علــى تطبيــق تدخــات وقائيــة مبنيــة علــى
االدلــة العلميــة وتتالئــم مــع حاجــات المجتمــع المحلــي

ية

تحديــد تكييــف وتنفيــذ اســتراتيجيات وتدخــات مبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة بهــدف الوقايــة مــن االســتخدام
المضــر للمــواد المســببة لإلدمــان.

خدمات الرعاية
اإلجتماعية
المتخصصة

خدمات
إضطربات المواد
المسببة لإلدمان
المتخصصة

عال

كمية الخدمات الضرورية

بيــان رقــم  :4هــرم مزيــج خدمــات عــاج ورعايــة اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان لمكتــب األمــم
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة الصحــة العالميــة
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ّ
ســيتمكن هــذا النمــوذج العالــي المــردود مــن تحســين إمكانيــة وصــول مســتخدمي المــواد المســببة
وتحمــل تكاليفهــا ،فضــ ً
ا عــن تعزيــز توافرهــا ،مقبوليتهــا وجودتهــا،
لإلدمــان إلــى الرعايــة الصحيــة
ّ
مــن خــال تأميــن الخدمــات داخــل المجتمــع بأقــل قيــود ممكنــة .ستشــمل هــذه الخدمــات اكتشــاف
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان  ،إدارة حالتهــم وإحالتهــم
فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوّ ليــة ومراكــز الخدمــات االنمائيــة التابعــة لشــبكة وزارة الصحــة العامــة.
مقدمــي الرعايــة الصحيــة ،الســيّما وزارة الصحــة العامــة ،وزارة
يســتلزم هــذا األمــر التنســيق بيــن كافــة
ّ
الشــؤون االجتماعيــة ،وزارة الداخليــة والبلديــات ،المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة ووكاالت
تؤمــن و/أو تدعــم تأميــن خدمــات الرعايــة الصحيــة األوّ ليــة .كمــا يســتوجب تنســيقًا
األمــم المتحــدة التــي ّ
فعــا ً
ال بيــن الرعايــة الصحيــة األوّ ليــة ومســتويي الرعايــة الثانــوي والثالثــي مــن أجــل ضمــان اســتمرارية الرعايــة.
ّ

األهداف اإلستراتيجية:

 2.1.11إدراج التدخــات الموجــزة لالســتخدام المضــر للمــواد المســبّبة لإلدمــان  ،فضــ ً
ا عــن
االكتشــاف ،إدارة الحــاالت واإلحالــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد
المســبّبة لإلدمــان  ،ضمــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوّ ليــة ومراكــز الخدمــات االنمائيــة التابعــة
لشبكة وزارة الصحة العامة.
 2.1.12ادراج برامج االقالع عن التدخين ضمن الرعاية الصحية االولية في لبنان
 2.1.13زيــادة توفيــر خدمــات ازالــة الســموم عبــر افتتــاح وحــدة إزالــة ســموم واحــدة علــى األقــل
فــي مستشــفى حكومــي قــادرة علــى تقديــم الرعايــة المناســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون
مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســببة لإلدمــان بمــا فيهــم االشــخاص الذيــن يعانــون مــن
اضطرابــات نفســية أو غيرهــا مــن االمــراض المتزامنــة.
 2.1.14زيــادة توفيــر العــاج ببدائــل االفيونيــات عبــر تقديــم هــذا العــاج فــي منطقــة واحــدة فــي كل
مــن محافظــات الشــمال والجنــوب والبقــاع.
 2.1.15تجربة العالج بالميثادون في مركز واحد على األقل.
 2,1.16زيــادة توفيــر خدمــات اعــادة التأهيــل فــي المناطــق النائيــة عبــر افتتــاح مركــز واحــد علــى األقــل
باحــدى هــذه المناطــق بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة.
 2.1.17تقييــم توافــر وســهولة الوصــول إلــى خدمــات برامــج توفيــر الحقــن واالدوات اآلمنــة وتطويــر
خطــة عمــل لإلســتجابة إلــى توصيــات هــذا التقييــم
 2.1.18تسهيل إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة.
 2.1.19تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات

ج .نظام االحالة
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
تعزيز الروابط بين مختلف مستويات الرعاية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالئمة.
لــم يتــم ح ّتــى االن مســح الخدمــات المتوفــرة فــي لبنــان كمــا ّ
وأن نظــام وطنــي لربــط كافــة خدمــات
المــواد المســببة لالدمــان غائــب .وبالتالــي ،ســترتكز التدخــات فــي هــذا المجــال علــى اجــراء مســح بشــكل
فعالــة فــي الوقــت
دوري للخدمــات المتوفــرة وعلــى تعزيــز الروابــط بيــن هــذه الخدمــات لضمــان احــاالت ّ
المناســب .تشــمل التدخــات إنشــاء مركــز “اســتقبال وتوجيــه” واحــد علــى األقــل الســتقبال واحالــة
االشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد المســببة لالدمــان وعائالتهــم إلــى الخدمــات التــي تالئــم حاجاتهــم.
كمــا وتشــمل التدخــات أيضــا تعزيــز قــدرة لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات علــى لعــب دورهــا فــي
احالــة االشــخاص المحوّ ليــن اليهــا إلــى العــاج المالئــم.
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األهداف اإلستراتيجية:

 2.1.20القيــام ســنويًا بمســح الخدمــات والمــوارد المتوفــرة علــى صعيــد الوقايــة ،العــاج وإعــادة
التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي والحــد مــن المخاطــر لألشــخاص المصابيــن باضطرابــات
اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان  ،بمــا فــي ذلــك مســح التدخــات النفســية االجتماعيــة.
 2.1.21إنشــاء مركــز «اســتقبال وتوجيــه» واحــد علــى األقــل تابــع لــوزارة الشــؤون االجتماعية لألشــخاص
الذيــن يســتخدمون المــواد المســببة لإلدمــان وذويهــم الســتقبال األشــخاص وتوجيههــم إلــى
الخدمات المناســبة
 2.1.22توفيــر الدعــم التقنــي للجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات لمعالجــة التحديــات التــي
تواجههــا فــي عمليــة احالــة الموقوفيــن بتهــم متعلقــة باســتخدام المــواد المســببة لإلدمــان
إلــى العــاج
 2.1.23ربــط خدمــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان  ،بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة التــي
تقــدم الخدمــات لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض متزامنــة ،بنظــام اإلحالــة الشــامل
ّ
ـاء علــى الهــدف « 2.1.5إلســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد
الــذي سـ ّ
ـيتم إنشــاؤه بنـ ً
المســبّبة لإلدمــان – لبنــان «( »2020-2015إنشــاء نظــام إحالــة يكــون صلــة الوصــل بيــن كافــة
مســتويات الرعايــة ،الس ـيّما كافــة المنظمــات التــي تتعامــل مــع المجموعــات المعرّ ضــة التــي
تــم تحديدهــا فــي هــذه اإلســتراتيجية»).
ّ

 2.2الموارد البشرية
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
بنــاء قــدرات المــوارد البشــرية لتعزيــز االســتجابة الســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان علــى كافــة
المســتويات.
َ
ـاركة
يتطلــب التعــاون بيــن القطاعــات فــي مجــال االســتجابة الســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان مشـ
ـيتم تطويــر وتنفيــذ تدخــات
المهنييــن مــن داخــل وخــارج القطــاع الصحــي والتنســيق فــي مــا بينهــم .سـ ّ
لبنــاء قــدرات المهنييــن مــن القطــاع الصحــي وخارجــه وفقــً الحتياجاتهــم.

األهداف اإلستراتيجية:

صممــة للعامليــن فــي القطاعيــن الصحــي واالجتماعــي الذيــن
 2.2.1تنفيــذ خطــة بنــاء قــدرات ُم ّ
يتولــون عمليــات الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي والحــد مــن
المخاطــر فــي مجــال اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان بالتوافــق مــع النهــج المتعــدد
التخصصــات وبمــا يتماشــى مــع النمــوذج الحيــوي النفســي االجتماعــي ونمــوذج التعافــي،
ّ
علــى مختلــف مســتويات الرعايــة وبالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة.
صممــة للعامليــن مــن خــارج القطــاع الصحــي (كاالعالمييــن،
 2.2.2إدراج فــي خطــة بنــاء القــدرات ُ
الم ّ
والشــرطة ،والمهــن القانونيــة ،والقــادة الدينييــن ،والمعلميــن ،وقــادة المجتمــع ،إلــخ(  -التــي
بنــاء علــى الهــدف « 2.2.3إلســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد
ســيتم إعدادهــا
ّ
ً
المســبّبة لإلدمــان – لبنــان  – »2020-2015تدخــات تهــدف إلــى الحــد مــن الوصمــة ،تحســين
المواقــف تجــاه األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان
وزيــادة المعرفــة بشــأن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان والخدمــات المتاحــة.
 2.2.3مراجعــة الشــهادات/الديبلومات/الدورات المتعلقــة بعلــم اإلدمــان المتوفــرة فــي لبنــان
لضمــان تماشــيها مــع المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة واإلســتراتيجية الوطنيــة.
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 2.3تحسين الجودة
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
المقدمــة بمــا يتوافــق مــع تدخ ـ ّلات مبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة،
التحســين المســتمر لجــودة الخدمــات
ّ
عاليــة المردوديــة ومناســبة ثقافيــً.
َ
الموضحــة فــي هــذه اإلســتراتيجية ،
وحدهــا الخدمــات العاليــة الجــودة ستســاهم فــي تحقيــق الرؤيــة
ممــا يســتلزم توفيــر التدخــات المبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات
اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان علــى كافــة مســتويات الخدمــات .ذلــك يقتضــي اســتثمار المــوارد
ّ
مقدمــي الخدمــات.
يتمكــن المســتفيدون مــن مســاءلة
المتيســرة بطريقــة عاليــة المردوديــة وأيضــا ،أن
ّ
ّ
ـيتم أيضــً
ـيتم وضــع معاييــر اعتمــاد الخدمــات فــي مجــال اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان وسـ ّ
سـ ّ
تب ّنــي مبــادئ توجيهيــة وطنيــة تتعلــق بالعــاج ،إعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي لألشــخاص
المصابيــن باضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان  ،اســتنادًا إلــى األد ّلــة العلميــة وبالتعــاون
مــع االختصاصييــن المعنييــن .إن مراقبــة وتقييــم خدمــات العــاج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج
ســيتم إدراجهمــا ضمــن معاييــر االعتمــاد بمثابتهمــا إجــراءات روتينيــة وذلــك بهــدف
االجتماعــي
ّ
ّ
التمكــن مــن تحســين جــودة هــذه الخدمــات وتكييفهــا مــع األوضــاع الدائمــة التغيــر.

المجال الثالث
تخفيض العرض

األهداف اإلستراتيجية:

 2.3.1تطويــر مبــادئ توجيهيــة وطنيــة لخدمــات العــاج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج
االجتماعــي لالشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان .
 2.3.2وضــع معاييــر اعتمــاد للبرامــج التــي توفــر العــاج واعــادة التأهيــل فــي مجــال اســتخدام
المــوادالمســبّبةلإلدمــانمــعاألخــذبعيــناالعتبــاراالحتياجــاتالخاصــةللمجموعــاتالمعرّ ضــة.
لمقدمــي الخدمــات فــي مجال اســتخدام
 2.3.3إصــدار ميثــاق األخــاق وقواعــد الســلوك المهنــي
ّ
ـاء علــى الهــدف « 2.4.2إلســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام
المــواد المس ـبّبة لإلدمــان بنـ ً
المــواد المسـبّبة لإلدمــان – لبنــان .»2020-2015
 2.3.4مراجعــة اإلجــراء الحالــي لتعديــل الجــداول االربعــة للمــواد الخاضعــة للرقابــة بهــدف تبســيط
االجــراءات.
 2.3.5تقييــم النظــام الحالــي المعنــي بمراقبــة صــرف األدويــة المحظــورة بهــدف تحديــد مجــاالت
التوطيــد.
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الهدف
تخفيض توافر المواد غير
المشروعة عبر تعزيز قدرات الهيئات
الحكومية الفاعلة في هذا المجال.
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تخفيض العرض
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
ّ
تتمكــن مــن توطيــد
تعزيــز قــدرات الهيئــات الحكوميــة الفاعلــة فــي مجــال تخفيــض العــرض لكــي
اإلســتراتيجيات واألنشــطة.
علــى الرغــم مــن أن التحــرّ ك الدولــي ي ّتجــه نحــو االســتجابة الصحيــة والوقايــة مــن اضطرابــات اســتخدام
ـد مــن توطيــد نظــام تخفيــض عــرض المــواد غيــر المشــروعة فــي لبنــان
المــواد المسـبّبة لإلدمــان  ،إال أنــه ال بـ ّ
الســتكمال االســتجابة الســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان فــي البلــد .تتوفــر إســتراتيجيات مختلفــة فــي
توجــه الجهــود المبذولــة نحــو
وزارات متعــددة وإن إعــادة النظــر فــي هــذه اإلســتراتيجيات مــن شــأنها أن ّ
تعزيــز فعاليتهــا وتأثيرهــا بمــا يتوافــق مــع األد ّلــة العلميــة.

المجال الرابع
والترصد
الرقابة
ّ

األهداف اإلستراتيجية:

 3.1.1توطيــد أنشــطة وإســتراتيجيات تخفيــض عــرض المــواد غيــر المشــروعة داخــل كافــة الــوزارات
المعنيّــة مــن خــال وضــع خطــة عمــل مشــتركة بيــن الــوزارات مبنيّــة علــى األد ّلــة العلميــة.
 3.1.2دعــم مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي وضــع خطــة عمــل ترمــي إلــى توطيــد تخفيــض عــرض
المــواد غيــر المشــروعة.

الهدف
جمع المعلومات المبن ّية على األد ّلة
العلمية بشكل منتظم بهدف استثمارها
في التخطيط وتطوير الخدمات في
مجال استخدام المواد المس ّببة لإلدمان .
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والترصد
الرقابة
ّ
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
جمع المعلومات واستثمارها في التخطيط للخدمات وتقديمها.
الترصــد والرقابــة مقوّ مــات رئيســية لفعال ّيــة سياســات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان
تشــكل أنظمــة
ّ
فهــي مصــدر للمعلومــات الضروريــة عــن إنتشــار اســتخدام المــواد وأنماطــه ،والشــرائح الســكانية التــي هــي
ـيتم إنشــاء مرصــد وطنــي
ـس الحاجــة للتدخــات ،كمــا تســاعد فــي عمليــة تحليــل فعال ّيــة التدخــات .سـ ّ
بأمـ ّ
يتو ّلــى انتــاج البينــات لتوجيــه الخدمــات بشــكل أفضــل ،فضـ ً
ا عــن تطويــر وتعزيــز خدمــات اســتخدام المــواد
خصيصــً للبنــان ..وسـ ُتجرى الدراســات الوبائيــة الوطنيــة وغيرهــا مــن األنشــطة
صممــة ّ
المسـبّبة لإلدمــان ُ
الم ّ
البحثيــة بهــدف تقييــم نطــاق ومــدى إنتشــار اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان واالضطرابــات الناتجــة
ّ
المحفــزة علــى اســتخدام المــواد واســتثمار
عنه.كمــا وستســاعد البحــوث علــى فهــم العوامــل االجتماعيــة
النتائــج فــي تطويــر سياســات وبرامــج مبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة ومتناســبة مــع اإلطــار اللبنانــي .باإلضافــة
ـيتم
إلــى ذلــك ،إن توفيــر خدمــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان ســيكون خاضعــً للرقابــة كمــا سـ ّ
تحديــث نظــام المعلومــات الصحيــة بحيــث يتضمــن المؤشــرات الرئيســية الســتخدام المــواد المســبّبة
لإلدمــان .

المجال الخامس
التعاون الدولي

األهداف اإلستراتيجية:

 4.1.1إدراج مجموعــة أساســيّة مــن مؤشــرات اســتخدام خدمــات العــاج واعــادة التأهيــل لالشــخاص
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان (مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
المجموعــات المعرّ ضــة) ضمــن نظــام المعلومــات الصحيــة الوطنــي ،علــى كافــة المســتويات:
العــاج الخارجــي )المســتوصفات ،مراكــز الرعايــة الصحيــة األوّ ليــة ،مراكــز الخدمــات اإلنمائيــة،
عيــادات الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان ومراكــز االســتقبال النهــاري)
والعــاج الداخلــي )وحــدات إزالــة الســموم ومراكــز إعــادة التأهيــل(.

 4.1.2نشــر وتعميــم التقاريــر حــول اســتخدام الخدمــات اســتنادا إلــى مؤشــرات اســتخدام المــواد
(بنــاء علــى الهــدف )5.1.1
المدرجــة فــي نظــام المعلومــات الصحيــة الوطنــي
المســبّبة لإلدمــان ُ
ً
ســنويا.
 4.1.3إنشــاء مرصــد وطنــي للمخــدرات داخــل وزارة الصحــة العامــة يكــون مبن ّيــً علــى األد ّلــة العلميــة
ومتماشــيًا مــع المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة ،يقــوم بجمــع المعلومــات وتحليلهــا وإنتــاج األدلــة
العلميــة.
ترصــد تتولــى بشــكل منتظــم مراقبــة المرافــق التــي ُتعنــى باالســتجابة الســتخدام
 4.1.4إنشــاء آليــة ّ
المــواد المسـبّبة لإلدمــان لضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان والطفــل والمــرأة وذلــك بمراعــاة معاييــر
الجــودة ومبــادئ حقــوق اإلنســان المتوافقــة مــع المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي وقعتهــا/
صدقــت عليهــا الحكومــة اللبنانيــة.
ّ
 4.1.5إنشــاء وحــدة تابعــة لــوزارة الصحــة لفحــص المــواد ذو التأثيــر النفســي بهــدف تحديــد المــواد
الجديــدة ،دراســة تأثيرهــا الصحــي ،واعــام خطــة االســتجابة للمــواد المســببة لإلدمــان .
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الهدف
تحسين مشاركة كافة القطاعات المعنية
في التباحث والتداول الوطني ،االقليمي
والدولي بشأن السياسات الدولية المعن ّية
باالستاستخدام المواد المس ّببة لإلدمان .
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التعاون الدولي
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
ان التبــادل الــدوري للمعلومــات ،الممارســات الجيــدة والخبــرات المكتســبة مهــم لضمــان فعاليــة تنفيــذ
نهــج متــوازن ومتكامــل لإلســتجابة الســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان  .لذلــك مــن األساســي تطويــر منبــر
وطنــي لهكــذا نــوع مــن التبــادل باإلضافــة إلــى المشــاركة الفعالــة لممثليــن عــن مختلــف الجهــات الفاعلــة
المعنيــة بمختلــف مســتويات االســتجابة فــي المؤتمــرات الوطنيــة ،االقليميــة والدوليــة.

األهداف اإلستراتيجية:

المجال السادس
المعرضة
المجموعات
ّ

تضــم ممثليــن عــن الجهــات الفاعلــة فــي تخفيــض العــرض وتخفيــض
 5.1.1تشــكيل وفــود وطنيــة
ّ
الطلــب علــى الســواء  -مــن ممثليــن عــن الــوزارات ،المهنييــن مــن قطــاع الصحــة العامــة ومنظمات
المجتمــع المدنــي -للمشــاركة فــي كافــة الفعاليــات والمنتديــات الدوليــة المتع ّلقــة باســتخدام
المــواد المس ـبّبة لإلدمــان بمــا فــي ذلــك لجنــة المخــدرات التابعــة لألمــم المتحــدة.
 5.1.2التعــاون مــع كافــة القطاعــات المعنيــة مــن أجــل تنظيــم مؤتمــر حــول اســتخدام المواد المسـبّبة
ـم فيهــا تبــادل الخبــرات المكتســبة والممارســات الجديدة.
لإلدمــان كل ثالثــة أعــوام يتـ ّ

الهدف
المعرضة
تحسين وصول كافة المجموعات
ّ
في لبنان بشكل متكافئ للخدمات المبن ّية
على األدلة العلمية في مجال االستجابة
الستخدام المواد المس ّببة لإلدمان.
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المعرضة
المجموعات
ّ
ّ
تتركز التدخالت على:
سوف
ضمــان حصــول كافــة المجموعــات المعرّ ضــة التــي تعيــش فــي لبنــان علــى خدمــات متكافئــة وشــاملة
فــي مجــال اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان .
ـيتم تعزيــز التنســيق مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن أجــل تطويــر تدخــات تالئــم حاجــات مختلــف
سـ ّ
المجموعــات المعرضــة.

األهداف اإلستراتيجية:

المجموعة 1
 6.1األشخاص الذين يستخدمون المواد بالحقن المتعايشون مع األمراض االنتقالية
يقدمــون
ضــم اختصاصيّــي األمــراض االنتقاليــة والعامليــن الصحييــن الذيــن
6.1.1
			
ّ
ّ
الرعايــة لألشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن إلــى فئــة األشــخاص الذيــن يتلقــون
التدريــب علــى اضطرابــات الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان األكثــر شــيوعًا
وعلــى تأثيــرات الوصمــة علــى األشــخاص المتعايشــين مــع األمــراض االنتقاليــة (االكتشــاف ،التقييــم
بنــاء علــى الهــدف « 5.8.1إلســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد
وإدارة الحــاالت)
ً
المس ـبّبة لإلدمــان  ،لبنــان « »2020-2015تدريــب االختصاصييــن العامليــن مــع األشــخاص المتعايشــين
مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتسب/الســيدا علــى االضطرابــات النفســية واضطرابــات
اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان األكثــر شــيوعًا لــدى هــذه الفئــة وعلــى آثــار الوصمــة علــى
صحتهــم النفســية )االكتشــاف ،التقييــم وإدارة الحــاالت(«
ّ
 6.2النساء اللواتي يعانين من اضطرابات استخدام المواد المسبّ بة لإلدمان
 6.2.1إجــراء تقييــم لتحديــد حاجــات النســاء (بمــا فــي ذلــك النســاء الحوامــل
			
والمرضعــات واللواتــي يمارســن الجنــس مقابــل المــال) اللواتــي يعانيــن مــن اضطرابــات اســتخدام
المــواد المســبّبة لإلدمــان وتعميــم التوصيــات علــى كافــة الجهــات الفاعلــة
 6.3األشــخاص مــن أوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافة األقليات الجنســية
الذيــن يســتخدمون المخدرات
 6.3.1تدريــب االختصاصييــن العامليــن فــي مراكــز إعــادة التأهيــل علــى نهــج
			
مصمــم خصيصــً ألوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافــة األقليــات الجنســية
ّ
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األهداف اإلستراتيجية:

المجموعة 2
 6.4األطفال الذين يعيشون في ظروف غير مؤاتية
ّ
تدخــل مبنــي علــى األد ّلــة العلميــة يســتهدف األطفــال الذيــن
 6.4.1تجربــة
			
يعيشــون فــي ظــروف غيــر مؤاتيــة بهــدف وقايتهــم مــن اضطرابــات اســتخدام المواد المسـبّبة
لإل د مــا ن
 6.5الشباب والمراهقون
 6.5.1إدراج فصــل عــن اســتخدام االنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي ضمــن
			
ـاء علــى الهــدف « 1.4.1إلســتراتيجية
اإلســتراتيجية اإلعالميــة والتواصليــة التــي سـ ّ
ـيتم تطويرهــا بنـ ً
الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان  ،لبنــان  ، »2020-2015وذلــك بهــدف
االســتمرار فــي بــث المعلومــات الدقيقــة والموثوقــة للشــباب والمراهقيــن حــول االســتخدام
المضــر للمــواد المســبّبة لإلدمــان
 6.6الالجئون الفلسطينيون
 6.6.1وضــع خطــة عمــل مبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة فــي مجــال التوعيــة والوقايــة
			
صمــم لالجئيــن الفلســطينيين بالتعــاون مع
مــن االســتخدام المضــر للمــواد المسـبّبة لإلدمــان ُت ّ
وكالــةاألمــمالمتحــدةإلغاثــةوتشــغيلالالجئيــنالفلســطينيين،UNRWAوتســهيلتنفيذهــا
 6.6.2تســهيل تنفيــذ خطــط اعــادة الدمــج االجتماعــي المبينيــة علــى األدلــة
			
بالتعــاون مــع وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين ،UNRWA
و ا لشــر كا ء ا لمعنيين .
 6.7النازحون
 6.7.1بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
			
 ،UNHCRو فريــق عمــل الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي (Mental Health and
 )Psychosocial Support Task Forceوضــع خطــة عمــل تتوخــى تلبيــة الحاجــات المحــددة عبــر
تقييــم ســريع للوضــع بهــدف تأميــن الوصــول المتكافــىء إلــى الخدمــات للســكان النازحيــن
والمجتمــع المضيــف فــي لبنــان
 6.8األشخاص في السجون
ـيتم تطويــر إســتراتيجية للصحــة النفســية واســتخدام المــواد المس ـبّبة
			
 6.8.1سـ ّ
بنــاء علــى الهــدف « 5.5.1إلســتراتيجية الصحــة
لإلدمــان خاصــة بالســجون ومراكــز االحتجــاز
ً
النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان ،لبنــان »2020-2015
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 2.1.22توفيــر الدعــم التقنــي للجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى المخــدرات لكــي تتغلــب علــى التحديــات التــي
تواجهها.

مؤشرات النجاح في إنجاز
األهداف اإلستراتيجية

لمقدمــي الخدمــات فــي مجــال اســتخدام المــواد
 2.3.3إصــدار ميثــاق األخــاق وقواعــد الســلوك المهنــي
ّ
المس ـبّبة لإلدمــان .
 4.1.3إنشــاء مرصــد وطنــي للمخــدرات داخــل وزارة الصحــة العامــة يكــون مبنيّــً علــى األد ّلــة العلميــة
ومتماشــيًا مــع المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة ،يقــوم بجمــع األد ّلــة العلميــة وتحليلهــا وإنتاجهــا.
ـم ممثليــن عــن الجهــات الفاعلــة فــي تخفيض العــرض وتخفيض
 5.1.1مشــاركة الوفــود الوطنيــة التــي تضـ ّ
الطلــب علــى الســواء فض ـ ً
ا عــن ممثليــن عــن المهنييــن مــن قطــاع الصحــة العامــة وعــن منظمــات
المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي كافــة الفعاليــات والمنتديــات الدوليــة المتعلقــة باســتخدام
المــواد المس ـبّبة لإلدمــان بمــا فــي ذلــك لجنــة المخــدرات التابعــة لألمــم المتحــدة.
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 1.1.1اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الوزارات منشأة وتجتمع كل ستة أشهر
 1.1.3إتمــام إنشــاء فريــق عمــل وطنــي يجمــع كافــة الفرقــاء العامليــن فــي مجــال االســتجابة الســتخدام
للمــواد المســببة لإلدمــان بهــدف تعزيــز التنســيق الفعــال والتعــاون
 1.3.4إنهــاء تطويــر إســتراتيجية المناصــرة التــي تراعــي األطفــال والنــوع االجتماعــي وتتنــاول الوصمــة
والتمييــز فــي مجــال اضطرابــات الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان
 2.1.5إنهــاء نشــر مبــادئ توجيهيــة بشــأن إيصــال الرســائل والتقاريــر التــي تعكــس اســتخدام الكحــول
والتبــغ وغيرهــا مــن المــواد فــي وســائل اإلعــام والمنتجــات الســمعية البصريــة.
 2.1.20إنهــاء مســح الخدمــات والمــوارد المتوفــرة علــى صعيــد العــاج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج
االجتماعــي والحــد مــن المخاطــر لألشــخاص المصابيــن باضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة
لإلدمــان  ،بمــا فــي ذلــك التدخــات النفســية االجتماعيــة وإجــراء هــذا المســح ســنويًا.
 2.1.23إتمــام ربــط خدمــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان  ،بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة التــي
تقــدم الخدمــات لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض متزامنــة ،بنظــام اإلحالــة الشــامل
ّ
 2.3.2إتمــام وضــع معاييــر اعتمــاد للبرامــج التــي توفــر الرعايــة فــي مجــال اســتخدام المــواد المســبّبة
لإلدمــان مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار االحتياجــات الخاصــة للمجموعــات المعرّ ضــة.
 2.3.5إجــراء تقييــم للنظــام القائــم المعنــي بمراقبــة صــرف األدويــة الخاضعــة للقيــود و تحديــد مجــاالت
التوطيــد.
 6.5.1إنهــاء إدراج فصــل عــن اســتخدام االنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي اإلســتراتيجية اإلعالميــة
ـم تطويرهــا ،وذلــك بهــدف االســتمرار فــي بــث المعلومــات الدقيقــة والموثوقــة
والتواصليــة التــي تـ ّ
للشــباب والمراهقيــن حــول اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان .
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 2.1.1إتمــام ادراج مجــال العمــل حــول الوقايــة مــن االســتخدام المضــرّ للمــواد المس ـبّبة لإلدمــان ضمــن
خطــة العمــل الوطنيــة المشــتركة بيــن الــوزارات
المجتمعيــة المبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة
 2.1.3تعميــم بصــورة دوريــة قائمــة
ّ
محدثــة بالتدخــات الوقائيــة ُ
علــى كافــة الجهــات المعن ّيــة
 2.1.4إنهاء تطوير ونشر معايير الجودة التي تضمن استدامة فعاليّة برامج الوقاية
 2.1.6توقيع بروتوكول لدراما خالية من التدخين
 2.1.9اطالق برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني على األد ّلة العلمية
 2.1.12اتمام ادراج برامج االقالع عن التدخين ضمن الرعاية الصحية االولية في لبنان
 2.1.17إنهــاء تقييــم توافــر وســهولة الوصــول إلــى خدمــات برامــج توفيــر الحقــن واألدوات اآلمنــة وتطويــر
خطــة عمــل لإلســتجابة لتوصيــات هــذا التقييــم
 2.3.4إنهــاء مراجعــة اإلجــراء الحالــي لتعديــل الجــداول األربعــة للمــواد الخاضعــة للرقابــة وتفعيــل العمــل
علــى تنفيــذ التوصيــات
 3.1.2إنهــاء وضــع خطــة العمــل التــي ترمــي إلــى توطيــد عمــل مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي تخفيــض
عــرض المــواد غيــر المشــروعة
مصمــم خصيصــً
 6.3.1إتمــام تدريــب االختصاصييــن العامليــن فــي مراكــز إعــادة التأهيــل علــى نهــج
ّ
ألوســاط المثلييــن والمثليــات والمتحوليــن جنســيًا وكافــة األقليــات الجنســية.

 6.8.1اطــاق إســتراتيجية الصحــة النفســية واســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان الخاصــة بالســجون
ومراكــز االحتجــاز.
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1.2.2إتمــام إدراج خدمــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان ذات األولويــة ضمــن حــزم التأميــن الخاصــة
بالــوزارات وبهيئــة ضامنــة أخــرى علــى االقــل
 2.1.2اطــاق إســتراتيجية مبنيّــة علــى األد ّلــة العلميــة للبرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن اإلدمــان فــي وزارة
الشــؤون االجتماعيــة
 2.1.15إنهاء تجربة العالج بالميثادون في موقع واحد على األقل.
صممــة للعامليــن فــي القطاعيــن الصحــي واالجتماعــي الذيــن
 2.2.1إتمــام تنفيــذ خطــة بنــاء القــدرات ُ
الم ّ
يتو ّلــون عمليــات الوقايــة والعــاج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي والحــد مــن المخاطــر
فــي مجــال اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان .
 2.2.2تدريــب العامليــن مــن خــارج القطــاع الصحــي (كوســائل اإلعــام ،والشــرطة ،والمهــن القانونيــة،
والقــادة الدينييــن ،والمعلميــن ،وقــادة المجتمــع ،إلــخ) علــى تدخــات تهــدف إلــى تقليــص الوصمــة،
تحســين المواقــف تجــاه األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة
لإلدمــان وزيــادة المعرفــة بشــأن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان والخدمــات
المتاحــة.
 2.2.3إتمــام مراجعــة الشــهادات/الدبلومات/المقرّ رات المتعلقــة بعلــم اإلدمــان المتوفــرة فــي لبنــان،
لضمــان توافقهــا مــع المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة واإلســتراتيجية الوطنيــة.
 2.3.1إنهــاء تطويــر مبــادئ توجيهيــة وطنيــة لخدمــات العــاج وإعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج االجتماعــي
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان .
ترصــد تتولــى مراقبــة المرافــق التــي ُتعنــى باســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان
 4.1.4إتمــام إنشــاء آليــة ّ
بشــكل منتظــم لضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان والطفــل والمــرأة مــن بيــن األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان

2021

2020

2019

2018

2017

 2.1.11إتمــام إدراج التدخــات الموجــزة لالســتخدام المضــرّ للمــواد المســبّبة لإلدمــان  ،فضــ ً
ا عــن
االكتشــاف ،إدارة الحــاالت واإلحالــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد
المسـبّبة لإلدمــان  ،ضمــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوّ ليــة ومراكــز الخدمــات اإلنمائيــة التابعــة لشــبكة
وزارة الصحة العامة.
 2.1.13إتمــام افتتــاح وحــدة إزالــة ســموم واحــدة علــى األقــل فــي مستشــفى حكومــي حكومــي قــادرة
علــى تقديــم الرعايــة المناســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المواد المسـبّبة
لإلدمــان بمــا فيهــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية أو غيرهــا مــن األمــراض
المتزامنة.
 2.1.16إتمــام افتتــاح مركــز اعــادة تأهيــل واحــد علــى األقــل فــي إحــدى المناطــق النائيــة بالتعــاون مــع
الجهــات الفاعلــة المحليــة
 2.1.21إنهــاء إنشــاء مركــز «اســتقبال وتوجيــه» واحــد علــى األقــل تابع لــوزارة الشــؤون االجتماعية لألشــخاص
الذيــن يســتخدمون المــواد المســبّبة لإلدمــان وذويهــم الســتقبال األشــخاص وتوجيههــم إلــى
الخدمــات المناســبة
 4.1.5إتمــام إنشــاء وحــدة تابعــة لــوزارة الصحــة لفحــص المــواد ذو التأثيــر النفســي بهــدف تحديــد المــواد
الجديــدة ،دراســة تأثيرهــا الصحــي ،واعــام خطــة االســتجابة للمــواد المســببة لإلدمــان .
يقدمــون الرعايــة لألشــخاص
 6.1.1تدريــب اختصاصيــي األمــراض الســارية والعامليــن الصحييــن الذيــن
ّ
الذيــن يســتخدمون المــواد بالحقــن علــى اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان األكثــر
شــيوعًا وعلــى تأثيــرات الوصمــة علــى األشــخاص المتعايشــين مــع األمــراض الســارية المنقولــة بالــدم
(االكتشــاف ،التقييــم وإدارة الحــاالت).

يتــم فيهــا تبــادل األد ّلــة
 5.1.2تنظيــم نــدوة كل  3ســنوات حــول اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان
ّ
والممارســات الجديــدة بالتعــاون مــع كافــة القطاعــات المعنيــة.
 6.2.1إنهــاء إجــراء تقييــم الستكشــاف حاجــات النســاء (بمــا فــي ذلــك النســاء الحوامــل والمرضعــات
واللواتــي يمارســن الجنــس مقابــل المــال) المصابــات باضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان
ورفــع التوصيــات لكافــة الجهــات الفاعلــة.
ّ
تدخــل مبنــي علــى األد ّلــة العلميــة يســتهدف األطفــال الذيــن يعيشــون مشــقات
 6.4.1إتمــام تجربــة
اجتماعيــة بهــدف الحــؤول دون نشــوء اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان لديهــم.
ـددة بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لألمــم
 6.7.1إنهــاء وضــع خطــة عمــل تتوخــى تلبيــة الحاجــات المحـ ّ
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن  UNHCRوفريــق عمــل الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي
( ، )Mental Health and Psychosocial Support Task Forceبهــدف تأميــن الوصــول المتكافــئ إلــى
الخدمــات للســكان النازحيــن فــي لبنــان
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 1.1.2تنفيذ خطة المناصرة إلعادة تفعيل المجلس الوطني لشؤون المخدرات
مخصصــات الموازنــة لمختلــف الــوزارات المتعلقــة باالســتجابة الســتخدام المــواد
 1.2.1إتمــام مراجعــة
ّ
التوســع فــي التدخــات المبنيّــة علــى األد ّلــة العلميــة.
المســبّبة لإلدمــان بهــدف
ّ
 1.3.1إتمــام مراجعــة القوانيــن المتعلقــة باســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان بمــا يتماشــى مــع
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك األنظمــة المتعلقــة بتوافــر المــواد واســتخدام هــا.
 1.3.2إنهــاء اقــرار مراســيم القوانيــن التــي تهــدف إلــى إلغــاء تجريــم اســتخدام المــواد غيــر المشــروعة بمــا
يتماشــى مــع المعاهــدات الدوليــة ومبــادئ الصحــة العامــة.
 1.3.3تنفيــذ خطــة العمــل التــي تهــدف إلــى تنظيــم عــرض المــواد المــواد المس ـبّبة لإلدمــان وتحســين
الوصــول إلــى الخدمــات.
 2.1.7إنهــاء إجــراء البحــوث التنفيذيــة وبحــوث تقييــم النتائــج لدراســة فعاليّــة برامــج تعليــم المهــارات
الحياتيــة فــي المــدارس ومتابعــة التوصيــات.
 2.1.8إنهاء تجربة برامج التثقيف بواسطة األقران في المدارس لدراسة فعاليّتها ومتابعة التوصيات.
 2.1.10إنشــاء شــبكة وقايــة مجتمعيــة واحــدة علــى األقــل تعمــل علــى تطبيــق تدخــات وقائيــة مبنيــة
علــى االدلــة العلميــة وتتالئــم مــع حاجــات المجتمــع المحلــي
 2.1.14توفيــر العــاج ببدائــل االفيونيــات فــي منطقــة واحــدة فــي كل مــن محافظــات الشــمال والجنــوب
والبقــاع.
 2.1.18تنفيذ خطة العمل المعنيّة بتسهيل إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة.
 2.1.19إنهاء تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات
 3.1.1تنفيــذ خطــة العمــل المشــتركة بيــن الــوزارات المبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة بهــدف توطيــد أنشــطة
وإســتراتيجيات تخفيــض عــرض المــواد غيــر المشــروعة داخــل كافــة الــوزارات المعنيــة.
 3.1.2تنفيــذ خطــة العمــل التــي ترمــي إلــى توطيــد عمــل مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي تخفيــض عــرض
المــواد غيــر المشــروعة
 4.1.1إتمــام إدراج مجموعــة أساسـيّة مــن مؤشــرات اســتخدام خدمــات العــاج واعــادة التأهيــل لالشــخاص
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان (مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
المجموعــات المعرّ ضــة) ضمــن نظــام المعلومــات الصحيــة الوطنــي ،علــى كافــة المســتويات:
المريــض الخارجــي والمريــض الداخلــي.
المدرجــة فــي
 4.1.2نشــر وتعميــم التقاريــر المســتندة إلــى مؤشــرات اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان ُ
نظــام المعلومــات الصحيــة الوطنــي بشــكل ســنوي.
 6.6.1إنهــاء وضــع خطــة عمــل مبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة فــي مجــال التوعيــة والوقايــة مــن اســتخدام
مصممــة لالجئيــن الفلســطينيين بالتعــاون مــع وكالــة األمــم المتحــدة
المــواد المس ـبّبة لإلدمــان
ّ
إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين  ،UNRWAومتابعــة تنفيذهــا.
 6.6.2إنهــاء وضــع خطــة عمــل مبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة إلعــادة الدمــج االجتماعــي بالتعــاون مــع وكالــة
األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين  ،UNRWAوتســهيل تنفيذهــا حيثمــا أمكــن
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مركــز اســتقبال نهــاري ( :)Drop in Centerإنــه مــكان يمكــن لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن
التوجــه إليــه أو االتصــال بــه بهــدف الحصــول علــى
اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان
ّ
المســاعدة أو ال ُنصائــح.
برنامــج توفيــر الحقــن واألدوات اآلمنــة ( :)Needle and Syringe Programmeخدمــة تهــدف
للحــد مــن خطــر إصابــة األشــخاص الذذيــن يســتخدمون المخــدرات بالحقــن باألمــراض المنقولــة
ّ
ّ
والمعقمــة.
بالــدم مــن خــال ضمــان حصولهــم علــى أدوات الحقــن النظيفــة
تقــدم لألشــخاص
خدمــات التدخــل فــي الشــارع ( :)Outreach servicesإنهــا خدمــات جوّ الــة
َّ
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المس ـبّبة لإلدمــان الذيــن ال يتوفــر لهــم أو يتعـ ّ
ـذر
تقــدم هــذه الخدمــات.
عليهــم الوصــول إلــى المرافــق التــي
ّ
إزالــة الســموم ( :)Detoxificationالمعالجــة الطبيــة لألعــراض الناجمــة عــن االنقطــاع المفاجــئ
عــن االســتخدام المنتظــم للكحــول وغيرهــا مــن المــواد المســبّبة لإلدمــان .
إعــادة التأهيــل ( :)Rehabilitationإنهــا إجــراءات العــاج الطبــي والنفســي االجتماعــي الراميــة
لمســاعدة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان علــى
التعافــي.
ـدم على مســتوى الســكن والتعليم
إعــادة الدمــج االجتماعــي ( :)Social reintegrationدعــم يقـ ّ
والتدريــب المهنــي والتوظيــف لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة
لإلدمــان بهــدف ادراك امكاناتهــم الخاصــة ،العمــل بشــكل منتــج واالســهام فــي مجتمعهــم.
ّ
ّ
يعــزز إعــادة الدمــج االجتماعــي
تدخــل
التوظيــف المحمــي ( :)protected employementإنــه
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المســبّبة لإلدمــان بدعمهــم فــي
مرحلــة إعــادة التأهيــل مــن أجــل إيجــاد العمــل المناســب.
األفيونيــات ( :)opioidsفئــة مــن االدويــة توصــف مــن قبــل األطبــاء لتخفيــف األلــم .قــد تســبب
هــذه األدويــة ادمــان فــي حــال لــم تؤخــذ حســب تعليمــات الوصفــة الطبيــة.
العــاج ببدائــل األفيونيــات ( :)Opioid Substitution Therapyيشــمل هــذا العــاج اســتبدال
األفيونيــات غيــر المشــروعة بــدواء موصــوف مثــل الميثــادون أو البوبرينورفيــن يتناولــه المريــض تحــت
التخصصــات وبمــا يتماشــى مــع معاييــر األهليــة وصــرف الــدواء
ـددة
ّ
إشــراف طبــي ضمــن مقاربــة متعـ ّ
المحــددة المبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة.
برامــج تعليــم المهــارات الحياتيــة ( :)Life skills education programmesإنــه تدخــل وقائــي
يســتهدف األطفــال والشــباب مــن خــال بنــاء مهاراتهــم فــي مجــاالت مثــل حـ ّ
ـل المشــاكل ،تســوية
النزاعــات ،تحديــد األهــداف والتواصــل لتمكينهــم مــن التعامــل بشــكل أكثــر فعاليــة مــع متطلبــات
وتحدياتهــا ،ولتجنيبهــم الضغــط النفســي واالضطرابــات النفســية والســلوك
الحيــاة اليوميــة
ّ
المتهــوّ ر كاســتخدام المــواد.
برامــج التثقيــف بواســطة األقــران ( :)Peer to peer education programmesإنــه شــكل مــن
ـم تدريــب األشــخاص علــى توفيــر أنشــطة تعزيــز ووقايــة ألشــخاص ينتمــون
بنــاء المهــارات حيــث يتـ ّ
إلــى الفئــة العمريــة أو المجموعــة االجتماعيــة نفســها أو يمــرّ ون بتجــارب حياتيــة مماثلــة.
النمــوذج البيئــي ( :)Ecological modelإنــه نمــوذج مســتخدم لفهــم التفاعــل الديناميكــي فــي
يفســر أنــه مــا مــن عامــل واحــد
مــا بيــن األشــخاص وبيئتهــم وهــو يســتند إلــى الدليــل العلمــي الــذي
ّ
قــادر علــى تعليــل لمــا بعــض المجموعــات أو األشــخاص هــم أكثــر عرضــة لخطــر اســتخدام المــواد
فــي حيــن أن البعــض اآلخــر أقــل عرضــة .يصــف هــذا النمــوذج اســتخدام المــواد علــى أنــه ثمــرة
للتفاعــل بيــن عــدد مــن العوامــل علــى أربعــة مســتويات – الفــرد ،العالقــات ،الجماعــة والمجتمــع.
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المعدلــة بحســب اإلعاقــة ( :)DALYsهــي طريقــة لقيــاس الفجــوة بيــن الوضــع
ســنوات العمــر
ّ
الصحــي الحالــي والوضــع الصحــي المثالــي .تمثــل  DALYsاجمالــي عــدد الســنوات المفقــودة بســبب
ـددة مــن الســكانُ .تحتســب  DALYsبإضافــة عــدد
المــرض أو اإلعاقــة أو الوفــاة المبكــرة فــي فئــة محـ ّ
ســنوات الحيــاة المفقــودة ( )YLLsإلــى عــدد ســنوات التعايــش مــع اإلعاقــة ( )YLDsبالنســبة إلــى
مــرض أو اضطــراب مع ّيــن.
ـدر أو مــادة أخــرى
ـمم أو وفــاة ناتجــة عــن دخــول مخـ ّ
الجرعــة الزائــدة ( :)overdoseإنهــا حالــة تسـ ّ
إلــى الجســم عــن طريــق االبتــاع أو غيــره بكميــات أكبــر مــن تلــك الموصــى بهــا.
ّ
تعــزز إســداء
التخصصــات
متعــددة
المجتمعــي ( :)Community approachمقاربــة
ّ
ّ
(النهــج) ُ
الخدمــات علــى مســتوى المجتمــع (أي علــى مقربــة مــن أماكــن عيــش األشــخاص) بأقــل مــا يمكــن
ممــا يضمــن اندمــاج االشــخاص المســتمر فــي مجتمعهــم.
مــن القيــود ّ
التدخــات النفســية االجتماعيــة ( :)psychosocial interventionsإنهــا تدخــات نفســية أو
اجتماعيــة منهجيــة يمكــن اســتثمارها فــي معالجــة المشــاكل الم ّتعلقــة باســتخدام المــواد
المســببة لإلدمــان فضـ ً
ا عــن غيرهــا مــن المشــاكل .يمكــن اســتخدام هــا فــي مراحــل مختلفــة بــدءًا
مــن الوقايــة إلــى العــاج فإعــادة الدمــج االجتماعــي.
التدخــات الموجــزة الســتخدام المــواد المســببة لإلدمــانsubstance use brief( :
 )intevrentionsإنهــا تدخــات مبن ّيــة علــى األد ّلــة العلميــة تتــراوح مدتهــا بيــن  5دقائــق و 30دقيقــة
وتهــدف لتحديــد المشــاكل الحاليــة أو المحتملــة لألشــخاص الذيــن يســتخدمون المــواد المس ـبّبة
لإلدمــان أو لتحفيــز األشــخاص المعرّ ضيــن بغيــة تغييــر ســلوكهم مــن حيــث اســتخدام المــواد.
مجموعــات المســاعدة الذاتيــة والمســاعدة المتبادلــة (Self-help and mutual aid
 :)groupsإنهــا مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام المــواد المسـبّبة
لإلدمــان الذيــن يجتمعــون بانتظــام بهــدف مســاندة بعضهــم البعــض فــي عمليــة التعافــي.
ـم اختصاصــات مهنيــة
ـدد
التخصصــات ( :)Multidisciplinary approachانــه نهــج يضـ ّ
ّ
نهــج متعـ ّ
فعــال.
عديــدة تهــدف لضمــان منظــور شــمولي فــي تحديــد مشــكلة مــا ومعالجتهــا بشــكل ّ
النمــوذج الحيــوي النفســي االجتماعــي ( :)Biopsychosocial modelيلحــظ هــذا النمــوذج
التفاعــل بيــن عــدد مــن العوامــل الحيويــة والنفســية واالجتماعيــة فــي نشــأة اضطرابــات الصحــة
ـص علــى تصميــم تدخــات مــن شــأنها معالجــة
النفســية واســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان وينـ ّ
هــذه الجوانــب الثالثــة.
والمهدئــات ( :)Anxiolytics and tranquilizersإنهــا فئــة مــن األدويــة التــي
مزيــات القلــق
ّ
ّ
تخفــف القلــق والعصب ّيــة والتــي يمكــن أن يصفهــا الطبيــب لفتــرات قصيــرة مــن الوقــت .بعــض هــذه
األدويــة قــادر علــى التســبّب بإدمــان الشــخص عليهــا إن لــم يتناولهــا وفقــً لوصفــة الطبيــب.
نمــوذج التعافــي ( :)Recovery modelيؤكــد هــذا النمــوذج علــى ضــرورة تمكيــن االشــخاص
تحمــل بمســؤوليتهم فــي عمليــة تعافيهــم وتحقيــق رفاهيّتهــم ،وعلــى تحديــد أهدافهــم
علــى
ّ
ورغباتهــم وتط ّلعاتهــم.
قائمــة األدويــة المحظــورة :إنهــا قائمــة باألدويــة القــادرة علــى التســبّب بإدمــان والخاضعــة
إلرشــادات محــددة عنــد الوصــف والصــرف .تتو ّلــى وزارة الصحــة العامــة فــي لبنــان بشــكل دوري
عمليــة تطويــر هــذه القائمــة وتعديلهــا.
معاييــر االعتمــاد ( :)Accreditation standardsإنهــا مجموعــة مــن اإلرشــادات والمبــادئ
ـددة ُمســبقًا مــن جانــب وكالــة اعتمــاد مهنيــة يتوجــب علــى المنظمــات التق ّيــد بهــا
التوجيهيــة المحـ ّ
إلثبــات مصداقيتهــا وإصرارهــا علــى االلتــزام المســتمر بأعلــى مســتويات الجــودة.
ميثــاق األخــاق وقواعــد الســلوك المهنــي ( :)Code of ethicsإنــه دليــل لمبــادئ ومعاييــر
ـدد أصــول الســلوك المهنــي النبيــل التــي يُتوقــع أن يتق ّيــد
الســلوك المســتندة إلــى القيــم والتــي تحـ ّ
بهــا ُّ
كل مــن يمــارس مهنــة.
مرصــد للمخــدرات ( :)Drug observatoryمنظمــة تهــدف إلــى توفيــر البيانــات الواقعيــة،
الموثوقــة والقابلــة للمقارنــة عــن المخــدرات واإلدمــان علــى المخــدرات ،فض ـ ً
ا عــن عواقبهــا بهــدف
اســتثمار هــذه البيانــات فــي تطويــر السياســات وتنفيذهــا.
برامــج الدعــم النفســي االجتماعــي ( :)Psychosocial support programsتعتمــد هــذه البرامــج
مســتويات مــن الرعايــة والدعــم التــي تؤثــر علــى الســواء فــي الفــرد والبيئــة االجتماعيــة التــي يعيــش
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مقدمــو الرعايــة ،أفــراد األســرة ،األصدقــاء
فيهــا .وهــي تتــراوح مــن الرعايــة والدعــم اللذيــن يوفرهمــا
ّ
وأعضــاء المجتمــع بشــكل يومــي إلــى الرعايــة والدعــم المتوفريــن مــن خــال الخدمــات النفســية
المتخصصــة.
واالجتماعيــة
ّ
المــواد ذو التأثيــر النفســي ( :)psychoactive substancesإنهــا مــواد تؤثــر فــي وظائــف الدمــاغ
كاالدراك أوالســلوك أوالمــزاج عنــد تناولهــا أو دخولهــا جســم اإلنســان« .ذو التأثيــر النفســي» ال تعنــي
بالضــرورة أنهــا تسـبّب اعتمــادًا .غالبــً مــا يغيــب هــذان التعبيــران فــي التــداول العــام كمــا فــي قولنــا
«اســتخدام المــواد».
نظــام االســتجابة الســتخدام المــواد المســبّ بة لإلدمــان (substance use response
 :)systemتنظيــم النــاس والمؤسســات والمــوارد الالزمــة لتلبيــة حاجــات الســكان بمــا يتع ّلــق
بالوقايــة مــن اســتخدام المــواد المسـبّبة لإلدمــان  ،العــاج ،إعــادة التأهيــل ،إعــادة الدمــج االجتماعــي
ـد مــن المخاطــر التــي تســتهدف جميعهــا األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات اســتخدام
والحـ ّ
المــواد المســبّبة لإلدمــان  ،فضــ ً
ا عــن تخفيــض عــرض المــواد.
المــواد غيــر المشــروعة ( :)illicit substancesاســتخدام غيــر طبــي لمجموعــة مــن المــواد
المخــدرة التــي تحظرهــا القوانيــن الدوليــة.
ّ
الحــد مــن المخاطــر ( :)Harm reductionإنــه تطبيــق لمجموعــة مــن مبــادئ الصحــة العامــة
ّ
يرمــي للوقايــة مــن أو تقليــص اآلثــار الســلبية الم ّتصلــة باســتخدام المــواد المســببة لإلدمــان .
شــبكات وقايــة مجتمعيــة ( :)community based networksمجموعــة مــن أفــراد المجتمــع
المح ّلــي (األهــل ،أعضــاء البلديــات ،رجــال الشــرطة ،الناشــطين االجتماعييــن ،الشــباب )...،الذيــن
يعملــون ســويّا مشــكلين شــبكة للعمــل علــى الوقايــة مــن اســتخدام المــواد المســببة لإلدمــان
فــي محيطهــم.
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