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داخيل إىل
وامداد
تطويرمن تزويد
عمليةلبنان
املخدريفات يف
لإلستجابة
التدخالت
السياسات و
سوقُستثمر
حجم ليك ت
لبنان
ويكون هذا املرصد مصدر للمعلومات و األدلّة الرضورية حول انتشار استخدام املواد املسببة لإلدمان وأمناطه يف
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التقرير
ي

تمهيد

هذا هو التقرير األول الذي ينبثق عن املرصد الوطني للمخدرات واإلدمان والذي يق ّدم نظرة شاملة عن حالة
املخدرات يف لبنان .وقد أمكن تحقيق هذا الجهد املشرتك من خالل التعاون الوثيق بني الوزارات ذات الصلة،
وبدعم من الجمعية الفرنكوفونية لألمراض النفسية ،ومرشوع التعاون التقني يف املرصد االورويب ملراقبة املخدرات
واإلدمان مرشوع سياسة الجوار االوروبية  ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،ومنظّمة الصحة
العاملية ،وبتمويل من مجموعة بومبيدو .
ويشكّل هذا التقرير وثيقة مرجعية لوضع السياسات القامئة عىل األدلّة بنا ًء عىل بياناته املوضوعية ،الواقعية
واملوثوقة .ت ّم تحضريه من قبل املرصد الوطني للمخدرات واإلدمان ،الذي أنشئ يف اذار  ٢٠١٦متاشياً مع االسرتاتيجية
املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخدرات واالدمان يف لبنان  ٢٠٢١-٢٠١٦بهدف إعالم السياسات الوطنية املتعلّقة
باملخدرات واإلدمان .
ويسعدين بصفة خاصة استمرار مثار التعاون بني الوزارات املعنية .وأو ّد هنا أن أشكر جميع املديرين العامني ونقاط
االتصال يف الوزارات املتعاونة عىل دعمهم وتعاونهم والتزامهم طوال العملية .
وأخريا ً ،أو ّد أن أثني عىل اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للمخدرات واإلدمان ،وال س ّيام الجمعية الفرنكوفونية
لألمراض النفسية باإلضافة إىل دائرة املخدرات والربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة الصحة العامة ،عىل تقديم
الدعم الالزم للنجاح يف إنشاء املرصد الوطني للمخدرات واإلدمان ،وشكر جميع من ساهموا يف هذا التقرير .

عمر
الدكتور وليد ّ
مدير عام وزارة الصحة العامة

١٠

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

شكر وتقدير

التنسيق والتحرير

وزارة الصحة العامة
• راشيل بطيش ،املرصد الوطني للمخدرات واإلدمان
• غادة أبو مراد ،الربنامج الوطني للصحة النفسية

ن
اللجنة التوجيهية للمرصد
والدمان
الوط� للمخدرات إ
ي
وزارة الصحة العامة
• ماري تريز مطر ،دائرة املخدرات
• ربيع الشامعي ،الربنامج الوطني للصحة النفسية

الجمعية الفرنكوفونية لالمراض النفسية
• رمزي حداد ،خبري يف مسائل اإلدمان ومراسل مدنت يف مجموعة بومبيدو
المساهمة بالبيانات ١

الهيئات الحكومية

وزارة الرتبية والتعليم العايل
• صونيا نجم ،وحدة الرتبية الصحية والبيئية
وزارة الداخلية والبلديات  -املديرية العامة لقوى األمن الداخيل
• ساره زهريي ،مخترب الجنايات
• غسان شمس الدين ،مكتب مكافحة املخدرات
وزارة العدل
• رجا أيب نادر ،مديرية السجون
• رميا خليل ،لجنة اإلدمان عىل املخدرات
وزارة الشؤون االجتامعية
املتخصصة
• خديجة ابراهيم ،وحدة الرعاية االجتامعية
ّ
وزارة الصحة العامة
• مصطفى النقيب ،الربنامج الوطني ملكافحة االيدز
الجامرك اللبنانية
• نزار الجردي ،شعبة مكافحة املخدرات ومكافحة تبييض األموال

الجمعيات يغ� الحكومية

أ ّم النور ،جمعية عدل ورحمة ،جمعية العناية الصحية/اسكال  ،سعادة السامء ،سكون ،شبكة الرشق األوسط وشامل افريقيا للح ّد من مخاطر استخدام املخدرات،
الشبيبة ملكافحة املخدرات ،علّية النور ،مركز سيدر إلعادة التأهيل ،نرسوتو ،الهيئة الصحية اإلسالمية .

الدعم ن
التق� ١
ي

نايلة جعجع ،ساندرا حجل حنا ،وسام خري ونور كيك (الربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة الصحة العامة) ،ليليان غندور (الجامعة االمريكية يف بريوت)،
فادي يرق (وزارة الرتبية والتعليم العايل) ،جوزف حلو (وزارة الداخلية و البلديات) ،كلود كرم (وزارة العدل) ،عبدالله أحمد وأمرية نرصالدين (وزارة الشؤون
اإلجتامعية) ،زينب عباس (دائرة املخدرات يف وزارة الصحة العامة) ،ساندرين سليامن ولوران النيال (املرصد االورويب ملراقية املخدرات واإلدمان – مرشوع سياسة
الجوار االوروبية) ،زيجي سو ووديع معلوف (مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،املقر الرئييس) ،مليا البواب ورينه صباغ (مكتب األمم املتحدة
)املعني باملخدرات والجرمية  ،مكتب لبنان) ،اليسار رايض وادوينا زغبي (منظمة الصحة العاملية ،مكتب لبنان(.

الدعم االداري

• أمجد مالعب (الربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة الصحة العامة(

 ١ان االسامء مدرجة حسب الرتتيب االبجدي للهيئات ثم حسب اسم عائلة الخرباء التقنيني دون األلقاب املهنية .

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

١١

ملخص تنفيذي
ّ
مبا أن نظام جمع التقارير يختلف عرب الوزارات والجمعيات غري
الحكومية ،تنشأ تحديات يف تجميع البيانات وازدواجية عىل مستوى
توثيقها .كام أنه ال يتم اإلبالغ عن الوفيات املتعلقة باملخدرات بشكل
كاف ،وال تتوفر بيانات عن الجرعات الزائدة .

معدل االنتشار

تتوافر بيانات محدودة عن معدل انتشار المخدرات ي ن
ب� السكان.
ووفقاً للمسح العاملي للصحة املدرسية ،ارتفع معدل انتشار استخدام
املخدرات خالل الحياة بني تالمذة املدارس الذين ترتاوح أعامرهم بني
 ١٣و  ١٥سنة إىل  ٪ ٤,٧يف عام  ٢٠١١مقابل  ٪ ٣,٥يف عام .٢٠٠٥

سوق المخدرات

ب� أ
النتشار ي ن
الشخاص
السالفيا هي المادة المنشطة الحديثة إ
مستخدمي المخدرات .إن املخدرات األكرث شيوعاً التي يت ّم مصادرتها
يف لبنان هي :الكبتاجون والكوكايني والق ّنب واالكستايس .

السياسات المتع ّلقة بالمخدرات

يصنف استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية دون وصفة
طبية كجريمة ف ي� لبنان مع عقوبة سجن ترتاوح بني  ٣أشهر و٣سنوات
باإلضافة إىل غرامة .ويتيح قانون املخدرات رقم  ٦٧٣لعام  ١٩٩٨الخيار
لألشخاص املوقوفني أو املالحقني بسبب استخدام املخدرات بإحالتهم إىل
لجنة وزارية هي لجنة اإلدمان عىل املخدرات التي تتمتع بصالحية تخيري
الشخص بني العالج أو العقوبة .يف عام  ،٢٠١٠أصدرت وزارة الصحة
العامة القرار  ٧٤٩/١للتنظيم اآلمن وتقديم العالج ببدائل األفيونات .
“اس�اتيجية وطنية ت
تم إطالق ت
مش�كة ي ن
ب� الوزارات لمكافحة
وقد ّ
أ
ف
ف
المخدرات واالدمان ي� لبنان  ”٢٠٢١-٢٠١٦ي�  ٢٢كانون الول ٢٠١٦
تض ّم وزارة الصحة العامة ،ووزارة الشؤون االجتامعية ،ووزارة الرتبية
والتعليم العايل ،ووزارة الداخلية والبلديات ،ووزارة العدل ،ملكافحة
استخدام املواد املسببة لإلدمان مبا يف ذلك استخدام املخدرات والكحول
والتبغ لضامن تطوير نظام مستدام ملكافحة استخدام املواد املسببة
لإلدمان .

١٢

يوجد حالياً آليات وطنية للتنسيق بشأن مسائل خاصة باملخدرات
كلجنة مكافحة اإلدمان عىل املخدرات وفريق العمل املعني بالعالج
ببدائل األفيونيات .ويعمل الربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة
الصحة العامة بنشاط عىل إنشاء لجنة توجيه فنية مشرتكة بني الوزارات
تس ّهل تطبيق ومراقبة “اإلسرتاتيجية الوطنية املشرتكة بني الوزارات
ملكافحة املخدرات واالدمان يف لبنان .“ ٢٠٢١-٢٠١٦

الوقاية والعالج

تتعاون وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة الشؤون اإلجتامعية ووزارة
الصحة العامة مع الجمعيات غري الحكومية يف مجال الوقاية من
اضطرابات استخدام املواد املس ّببة لإلدمان .ال توجد الئحة بل�امج
وقاية وطنية قائمة عىل أ
الد ّلة ،وال توجد حالياً آلية وطنية لمراقبة
نوعية برامج الوقاية .
ين
تم توقيف عدد تراكمي من  ١١,١٥٢شخصا
ب� عامي  ٢٠١٣و ّ ،٢٠١٦
بسبب استخدام المخدرات وأحيلت  ٤٠٠حالة ( )٪٤إىل لجنة
الدمان عىل المخدرات .وتلقى نصفهم ( ٢٠٠شخصا) العالج حتى
إ
التعايف وال يزال هناك  ١٥٠شخصا إضافيا يتابعون للعالج .ومل يتم إعادة
ملفات سوى  ٥٠شخصا إىل مصدر اإلحالة لعدم االمتثال للعالج .
معظم الجمعيات غري الحكومية ال  ١٥التي تقدم خدمات معالجة
متخصصة (حوايل )٪٨٠تقع يف جبل لبنان وبريوت .ويبلغ العدد
للرسة المبلغ عنها لعالج أ
الجمال أ
الشخاص الذين لديهم
إ ي
ف
(� ٧
اضطرابات استخدام المواد المسببة للإدمان  ٣٨٢رسير ي
جمعيات يغ� حكومية) ،و  ٪ ١٠منها مخصصة لإلناث (يف جمعيتني
غري حكوميتني(.
ف ي� العام  ، ٢٠١٦أفيد بأن  ٢,٥٩٥شخصاً لديهم اضطرابات
ف
(لعادة
تم قبولهم ي�  ١٠مراكز للعالج إ
استخدام المخدرات ّ
ت
التأهيل ،أو إزالة السموم ،أو العالج الخارجي) .وت�اوح أعمار
معظم أ
الشخاص الذين يعالجون ( )٪٨٢ي ن
ب�  ١٨و ٣٨سنة.
وأبلغت إحدى الجمعيات غري الحكومية عن قبول األشخاص الذين
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لديهم اضطرابات استخدام املواد املسببة لإلدمان ابتداء من سن  ١٦عاما.
يطلب األشخاص العالج من جراء اإلدمان بشكل أسايس عىل الهريوين
الول  ٢٠١١وكانون أ
ب� كانون أ
ف
و� ت
الف�ة ما ي ن
الول
والقنب والكوكايني .ي
 ،٢٠١٦التحق  ١,٧١٢شخصاً لديهم اضطرابات استخدام المواد
المسببة للإدمان ب�نامج العالج ببدائل أ
الفيونات .وبني عامي
ب
 ٢٠١١و  ،٢٠١٦كان هناك انخفاض عام يف عدد األشخاص الذين لديهم
نتيجة فحص ايجابية اللتهاب الكبد ب و ج ،يف مراكز معالجة مختلفة
بنسبة  ٪ ٧١و  ٪ ٥٥تباعاً .وأفادت إحدى الجمعيات غري الحكومية
عن توفري الحقن والواقي لألشخاص الذين لديهم باضطرابات استخدام
املواد املسببة لإلدمان .
يتم توفري البوبرينورفني يف موقعني ،جبل لبنان وبريوت ،يف حني أن
برنامج العالج ببدائل األفيونات متاح يف  ٤جمعيات غري حكومية و٣
عيادات و  ٨مستشفيات يف نفس املحافظتني .وال توجد خدمة وطنية
للوقاية من الجرعات الزائدة .وال يعرف الكثري عن مجموعات املساعدة
الذاتية ومجموعات الدعم والدعم غري الرسمي .

ت
باالس�اتيجية الوطنية
ربط البيانات

العديد من الثغرات التي تم تحديدها يف هذا التقرير يتم معالجتها من
خالل االسرتاتيجية املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخدرات واإلدمان يف
لبنان  .٢٠٢١-٢٠١٦وقد ت ّم إدراج جدوال موجزا يف الفصل الخامس من
هذا التقرير يربط البيانات بهذه االسرتاتيجية .

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

١٣

الخلفية
يقع لبنان عىل البحر األبيض املتوسط ،تبلغ مساحته  ١٠,٤٥٢كلم ٢وميتد
عىل  ٨٠كلم يف أعرض بقعة له وعىل  ٢١٧كلم من الشامل إىل الجنوب.
تح ّده األرايض الفلسطينية املحتلة من الجنوب والجمهورية العربية
السورية من الشامل والرشق والبحر األبيض املتوسط من الغرب .عىل
الصعيد اإلداري ينقسم لبنان إىل مثاين محافظات هي عكار ،بعلبك/
الهرمل ،بريوت ،البقاع ،جبل لبنان ،النبطية ،الشامل والجنوب .
منذ بداية األزمة السورية ،ارتفع إجاميل عدد السكان املقيمني بأكرث من
 ٪٣٠مام يضع لبنان كمضيف ألكرب عدد من النازحني السوريني نسبة
لعدد سكانه .وقد أثر هذا التغيري الدميوغرايف تأثريا ً خطريا ً عىل اقتصاد
البلد ،وعىل البنى والخدمات األساسية ،وسوق العمل  ،والبيئة الصحية.
يف العام  ،٢٠١٥قُدر عدد سكان لبنان بـ  ٥,٦٤٣,٦٣٤نسمة (مبا يف ذلك
الفلسطينيون الذين يعيشون داخل املخيّامت والسوريون النازحون
).(WHO-MOPH, 2015
لبنان مص ّنف من البلدان ذات الدخل املتوسط األعىل ،حيث  ٪٢٥من
السكان هم دون الخامسة عرشة عاماً وما يناهز  ٪٨٥من السكان
يعيشون يف املدن ،الس ّيام يف بريوت وجبل لبنان ).(MOPH, 2014

الوثيق بني دائرة املخدرات والربنامج الوطني للصحة النفسية وذلك
استجابة للحاجة املتنامية للبيانات املوضوعية واملوثوقة والقابلة
للمقارنة .
يركّز التقرير الوطني األول عىل وضع املخدرات يف لبنان وباالخص عىل
معدل انتشار استخدامها  ،سوقها ،السياسات املتعلقة بها ،والوقاية
والعالج منها .يهدف هذا التقرير اىل استثامر البيانات املتعلقة باملواد
امل ُدرجة بالجداول امللحقة بقانون املخدرات رقم  ٦٧٣لعام  ١٩٩٨لوضع
سياسات وطنية معن ّية باملخدرات واإلدمان .ويعتزم استخدام هذا
التقرير من قبل الوزارات املعنية والباحثني والجمعيات غري الحكومية
املتخصصة باملخدرات .

يتمتّع لبنان بنظام صحي مجزأ ومختلط بني القطاعني العام والخاص مع
تفوق األخري ،ودور ناشط للجمعيات غري الحكومية وقطاع عام يستعيد
بشكل تدريجي قيادته ودوره التنظيمي ).(Ammar, 2009
يف العام  ،٢٠١٢تم تقدير مجموع اإلنفاق الصحي ب  ٪٧،٢من
الناتج املحيل اإلجاميل ،وبلغ اإلنفاق من األموال الخاصة نسبة ٪٣٨
).(MOPH, 2014
بعد سنوات عديدة من تضافر الجهود والتعاون مع الجهات الفاعلة
املختلفة ،أنشأت وزارة الصحة العامة يف أيار  ٢٠١٤الربنامج الوطني
للصحة النفسية ) .(MOPH, 2015ويف أيار  ،٢٠١٥أطلق الربنامج
اسرتاتيجية إلصالح نظام الصحة النفسية يف لبنان متت ّد عىل خمس
سنوات ) .(MOPH, 2015ينص أحد أهداف اإلسرتاتيجية عىل تطوير
اسرتاتيجية ملكافحة املواد املس ّببة لإلدمان ).(MOPH, 2015
يف أعقاب ذلك ،ت ّم إطالق ،يف كانون األول “ ،٢٠١٦االسرتاتيجية املشرتكة
بني الوزارات ملكافحة املخدرات واإلدمان يف لبنان  ”٢٠٢١-٢٠١٦وتحت
“الرتصد والرقابة” تم تحديد الهدف االسرتاتيجي ٤.١.٣
املجال الرابع
ّ
اآليل اىل “إنشاء مرصد وطني للمخدرات داخل وزارة الصحة العامة
،يكون مبن ّياً عىل األدلّة العلمية ومتامشياً مع املبادئ التوجيهية الدولية
يقوم بجمع األدلّة العلمية وتحليلها وإنتاجها” ) .(MOPH, 2016ولقد
أُنشئ هذا املرصد يف آذار  ٢٠١٦داخل وزارة الصحة العامة بالتعاون
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المنهجية
مصطلحات

إن مصطلح “استخدام املخدرات” يشري اىل استخدام املخدرات الخاضعة
للمراقبة الوطنية بحسب الجداول امللحقة بقانون املخدرات ١٩٩٨\٦٧٣
إن مصطلح “استخدام املواد املسببة لالدمان” يشمل التبغ والكحول
باإلضافة إىل املخدرات .
ويشري مصطلح “األشخاص الذين لديهم اضطرابات يف استخدام املواد
املسببة لالدمان” يشري إىل األشخاص الذين يسعون إىل تلقي العالج أو
يتلقونه .
ويستخدم مصطلح “األشخاص الذين يرتكبون جرائم متعلقة باملخدرات”
لالشارة إىل األشخاص املخالفني ألحكام القانون اللبناين ملسائل متعلقة
باملخدرات باستثناء األشخاص املستخدمني لها .
وترد تعاريف إضافية للمصطلحات املستخدمة يف التقرير يف امللحق
األول .

جمع البيانات

بني آذار وترشين األول  ،٢٠١٦أع ّد املرصد الوطني للمخدرات واإلدمان
مم أتاح تحديد  ١٧قاعدة بيانات
خريطة معلومات خاصة باملخدراتّ ،
دورية و ٣دراسات استقصائية عىل املستوى الوطني ).(MOPH, 2016a
يرد يف امللحق الثالث وصف ملصادر املعلومات الرئيسية عن البيانات
املتوفرة عن املخدرات عىل املستوى الوطني .كام ت ّم ايضاً جمع القوانني
املعنية بالتشاور مع محامني و قضاة .اجريت مقابالت مع املعنيني يف
الوحدات املختصة املتعلقة باملخدرات يف كل من وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،ووزارة الداخلية والبلديات ،ووزارة الشؤون االجتامعية ،ووزارة
الصحة العامة ،ووزارة العدل والجامرك اللبنانية ،فضالً عن جمعية غري
حكومية واحدة تعترب مبثابة مركز إقليمي للح ّد من مخاطر استخدام
املخدرات و ٧جمعيات غري حكومية محلية تق ّدم خدمات متعلقة
باملخدرات .كام وأُجري استطالع هاتفي مع جمعيات غري حكومية
معنية باملخدرات من أجل استكامل البيانات املتوفرة حول ماهية
القدرات واملوارد املتوفرة يف الخدمات العالجية .ويف الحاالت التي ال
تتوفر فيها البيانات بشكل كامل ،متّت االستعانة بالتقارير أو الدراسات
املنفّذة عىل مستوى محيل .هذا التقرير يتضمن بيانات من الدراسات
بني العام  ٢٠٠٠والعام  ٢٠١٦ومن قاعدات البيانات بني العام ٢٠١١
والعام . ٢٠١٦
ت ّم اعداد استبيان لجمع املعلومات من الوزارات استنادا ً اىل مؤرشات
ت ّم تكييفها من مؤرشات من املرصد االورويب ملراقبة املخدرات واإلدمان
ومكتب االمم املعني باملخدرات والجرمية وإىل توافر البيانات بناء
إىل خريطة املعلومات الخاصة باملخدرات يف لبنان .ومن خالل شبكة
األشخاص املس ّمني رسمياً لتمثيل الوزارات املعنية ،وضعت آلية لتبادل
البيانات املتوفرة لدى هذه الوزارات .

تحليل البيانات

يشمل هذا التقرير بيانات ثانوية ،مع ذكر تواريخ جمع البيانات وليس
تواريخ نرشها .أجري تحليل وصفي بناء عىل األرقام والنسب املئوية
للبيانات املتوفرة واحتسب تغيري النسب املئوية عندما توفرت بيانات
عن ٣سنوات أو أكرث .ومن ثم أرسل التقرير لخرباء محليني ودوليني من
أجل مراجعته ،وجمعت التعليقات وأدمجت املالحظات التي وضعوها.

القيود

• يف الفصل املتعلق بانتشار املخدرات ،تم إدراج بيانات األعوام -٢٠٠٣
 ٢٠١١نظرا ً ملحدودية البيانات و الدراسات املتوفرة عن السنوات
الخمس األخرية .
مم س ّهل
• ثالث قواعد بيانات كانت متوفرة سنوياً منذ العام ّ ٢٠١١
إجراء املقارنات بني السنوات أما بعض قواعد البيانات األخرى فكانت
متوفرة سنوياً فقط منذ العام  .٢٠١٥مل يتم التحقق من نوعية منهجية
الدراسات والتقارير املستخدمة يف هذا التقرير .
• بشكل عام هناك تباين بني نظام اإلبالغ املعتمد من قبل الوزارات
مم يُص ّعب عملية جمع البيانات ويؤ ّدي
والجمعيات غري الحكومية ّ
بالتايل اىل ازدواجية املعلومات .
• نظام مسح الخدمات املتعلقة بالوقاية والعالج من املخدرات غري
شامل علام ان جزء منه مل يتم تحديثه .هناك حاجة إىل مسح إضايف
لتحديد مراكز أخرى تق ّدم خدمات مامثلة .
• إن نظام شهادات الوفاة يف لبنان يفتقر إىل توثيق األسباب الكامنة
وراء الوفاة .
• إن الوصمة االجتامعية والثقافية السائدة إضافة اىل القصور يف تأمني
تغطية الخدمات املتعلقة باملواد املسببة لإلدمان من مختلف الجهات
الضامنة لألشخاص الذين لديهم إضطرابات استخدام املواد املسببة
لإلدمان ،هي أمور تؤ ّدي إىل نقص يف اإلبالغ إن كان عىل مستوى
اإلستخدام الشخيص للمخدرات أو عىل مستوى مق ّدمي الخدمات
الصحية .
• بعد أن أصدرت وزارة الصحة العامة مذكّرة رقم  ٤٦عام  ،٢٠١٦ت ّم
الطلب من مق ّدمي الخدمات الصحية االمتناع عن إبالغ قوى األمن
الداخيل عن حاالت التعرض إىل جرعات مفرطة من املخدرات تشجيعاً
عىل العالج ،من دون إنشاء نظام بديل إلبالغ وزارة الصحة العامة .
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استخدام المخدرات

 ١ .١ .١استخدام المخدرات ي ن
ب� السكان عامة

تتوافر بيانات محدودة عن معدل انتشار املخدرات بني السكان
عامة .أشارت بيانات عام  ٢٠٠٣إىل أن معدل انتشار استخدام
املخدرات خالل الحياة بني األشخاص من الفئة العمرية  ٤٤-١٨قد بلغ
 ، (Karam et al., 2008) ٪٠,٦يف حني أن معدل االنتشار عىل
 ١٢شهرا ً بني األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املس ّببة
لإلدمان يف الفئة العمرية  ٤٤-١٨قد بلغ  ٪٠,٣يف الفرتة نفسها .ثلث
أولئك األشخاص ت ّم تصنيفهم عىل أنه لديهم اعتامد عىل استخدام املواد
املس ّببة لإلدمان مع أعراض إدمان فيزيولوجي ). (Karam et al., 2006
يف العام  ،٢٠١٥قُدر عدد أشخاص مستخدمي املخدرات بالحقن يف
بريوت الكربى بـ  ٣,١١٤شخصاً ).(MENAHRA, 2015
يف العام  ،٢٠٠٥بلغ معدل انتشار استخدام املخدرات خالل الحياة
(كاملاريجوانا ،والكوكايني ،والهريوين ،واالكستايس واملهدئات الطبية ،مرة
أو أكرث خالل الحياة) بني  ٥,١١٥تلميذا ترتاوح أعامرهم بني  ١٣و١٥
عاماً نسبة  .٪٣,٥إن نسبة التالمذة الذكور ( )٪٥,٦الذين يُبلّغون عن
استخدام املخدرات خالل حياتهم أكرث احتامالً بشكل ملحوظ مقارنة
باإلناث ( .)٪١,٥كام أن نسبة تالمذة املدارس الرسمية ( )٪٣,٥الذين
يُبلّغون عن استخدام املخدرات خالل حياتهم أقل احتامالً مقارنة
بتالمذة املدارس الخاصة (.(GSHS, 2005) ( ٪٤,٣

وقد أشارت دراسة وطنية أُجريت يف العام  ٢٠٠٩بني تالمذة املدارس
إىل أن  ٪٨٥من التالمذة يف الفئة العمرية  ١٩-١٢عاماً سبق لهم أن
سمعوا عن القنب ٪٨٠ ،عن الكوكايني و ٪٦٤عن الهريوين .فضالً عن
ذلك ٪٢٠ ،منهم يعرفون شخصاً يستخدم القنب ،و ٪١١منهم يعرفون
شخصاً يستخدم الكوكايني و ٪٧يعرفون شخصاً يستخدم الهريوين
).(Groupe Pompidou, 2009
يف العام  ،٢٠٠١ما يقارب ثالثة أرباع ( )٪٧٥,٧تالمذة املرحلة الثانوية يف
عمر  ١٧عاماً كانوا يعتربون استخدام الهريوين أو الكوكايني جرماً يف حني
أن ما يزيد عن نصف التالمذة كانوا ينظرون إىل القنب أو اكستايس عىل
النحو ذاته ( ٪٥٧,٧و ٪٥٧,٣بالتوايل) .ويف السنة ذاتها ،عمر االستخدام
األول ألي من املواد املبلغ عنه كان  ٩سنوات ).(Karam et al., 2010

خالل العام  ،٢٠١١ارتفع معدل انتشار استخدام املخدرات خالل
حياتهم بني  ٢,٢٨٦تلميذا ترتاوح أعامرهم بني  ١٣و ١٥عاماً ليبلغ ٪٤,٧
مقارنة ببيانات الدراسة االستقصائية لعام  .٢٠٠٥وقد أُفيد أن نسبة
التالمذة الذين استخدموا املاريجوانا مرة أو أكرث يف حياتهم بلغت ٪٣,٣
من مجموع التالمذة الذين شملتهم الدراسة االستقصائية .إن نسبة
التالمذة الذكور ( )٪٦,٣الذين يُبلّغون عن استخدام خالل حياتهم
للامريجوانا أكرث احتامالً بشكل ملحوظ مقارنة باإلناث ( .)٪١كام أن
نسبة التالمذة املدارس الرسمية ( )٪٢,٧الذين يُبلّغون عن استخدام
خالل حياتهم للامريجوانا أقل احتامالً من تالمذة املدارس الخاصة ((٪٣,٩
). (GSHS, 2011

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

١٧

أ
ين
الموقوف� الستخدامهم المخدرات
الشخاص
٢ .١ .١

١.٢.١.١

استخدام املخدرات بني األشخاص املوقوفني يف مراكز االحتجاز

ُس ّجل يف العام  ٢٠١٦ارتفاع مقداره  ٪١٠٨يف عدد األشخاص املوقوفني
بسبب استخدام املخدرات مقارنة بالعام ( ٢٠١١راجع الشكل .(١
الشكل  :١عدد أ
ين
الموقوف� ف ي� مراكز االحتجاز الستخدامهم المخدرات ((٢٠١٦ - ٢٠١١
الشخاص

٣٦٦٩

٢٠١٦

٣٠٠٠

٢٧٨١

٢٧٠٩

٢٦٧٢

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

مصدر البياناتMOIM, 2016a :

٤٠٠٠

ُس ّجل يف العام  ٢٠١٦ارتفاع مقداره  ٪٢٣٣يف عدد األشخاص دون  ١٨عاماً
املوقوفني لقضايا متعلقة باستخدام املخدرات مقارنة بالعام ( ٢٠١١راجع
الجدول  .)١معظم األشخاص املوقوفني بسبب استخدام املخدرات هم من

٢٠٠٠

٢٢٤٩

١٧٦٢

٢٠١٢

١٠٠٠
٠

٢٠١١

الذكور (راجع الجدول  )٢ويف متوسط األحوال ٪٨٠ ،منهم تقريباً هم
من الشباب البالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني  ١٨و ٣٥عاماً (راجع
الجدول .(١

الجدول  :١عدد أ
ين
الشخاص
الموقوف� ف ي� مراكز االحتجاز بسبب استخدام المخدرات بحسب الفئة العمرية ((٢٠١٦ - ٢٠١١
الفئة العمرية
أقل من  ١٨عاماً
 ١٨-٢٥عاماً
 ٢٦-٣٥عاماً
ث
أك� من  ٣٦عاماً

٣٣
٧٩٦
٥٨٥
٣٤٨

العام

مصدر البياناتMOIM, 2016a :

٢٠١١

٣٩
٨٤٧
٩٢٨
٤٣٥

٢٠١٢

٤٦
٩٥٢
١٠٣٣
٦٤١
٢٠١٣

ُس ّجل يف العام  ٢٠١٦ارتفاع مقداره  ٪١١١يف عدد الذكور املوقوفني
بسبب استخدام املخدرات مقارنة بالعام  ٢٠١١فضالً عن ارتفاع

٨٠
٩٨٥
١١١٤
٥٣٠
٢٠١٤

٦٣
٩٧٦
١١٧٥
٥٦٧
٢٠١٥

١١٠
١٣٨٥
١٥٢١
٦٥٣
٢٠١٦

٪ + ٢٣٣
٪ + ٧٤
٪ + ١٦٠
٪ + ٨٨

التغي�
نسبة
ي

مقداره  ٪٢٦يف عدد اإلناث املوقوفات بسبب استخدام املخدرات (راجع
الجدول .(٢

الجدول  :٢عدد أ
ين
الشخاص
الموقوف� ف ي� مراكز االحتجاز بسبب استخدام المخدرات بحسب الجنس (( ٢٠١٦ - ٢٠١١

٦٢
العام

٣٥٩١ ٢٧١٧ ٢٦١٢ ٢٥٩٦ ٢١٧٢ ١٧٠٠
٢٠١١

مصدر البياناتMOIM, 2016a :

١٨

٧٧

٧٦

٩٧

٦٤

٧٨

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٪ + ٢٦

٪ + ١١١
التغي�
نسبة
ي

يف العام ُ ،٢٠١٦س ّجل ارتفاع مقداره  ٪٦٩يف عدد األشخاص املوقوفني
بجرائم متعلّقة باملخدرات مقارنة بالعام ( ٢٠١٢راجع الجدول .( ٣
الجدول  :٣عدد أ
ين
الموقوف� ف ي� مراكز االحتجاز بأي جرم متعلق بالمخدرات ((٢٠١٦ - ٢٠١١
الشخاص
أشخاص موقوفون بجرائم متعلقة
باملخدرات
وسيط
تاجر
مهرب
ّ
حامل
مزارع
منتج
يغ�ه*

المجموع

٣٩٩
١١٧
٤٩
٩
٣
٨
٣١

٦١٦

٢٠١٢

العام

٤٥٨
١١٨
٩٥
١٥
١
٧
٢٣

٧١٧

٢٠١٣

٤٩٤
١٤٨
١٣٥
٥٠
١٠
٤
٣٧

٨٧٨

٢٠١٤

*موقوف لجرائم غري املخدرات وتم الكشف خالل التحقيق عىل وجود جرائم متعلقة باملخدرات
مصدر البياناتMOIM 2012, 2013, 2014, 2015, 2016b :

٢.٢.١.١

٦١٢
١٣٢
٩٢
١٨
٦
٥
١٥

٨٨٠

٢٠١٥

٧١٨
١٧١
١١٢
١٢
٥
٢
٢٠

١٠٤٠
٢٠١٦

٪ + ٨٠
٪ + ٤٦
٪ + ١٢٩
٪ + ٣٣
٪ + ٦٧
٪ - ٧٥
٪ - ٣٥

٪ + ٦٩

التغي�
نسبة
ي

األشخاص املسجونون الستخدامهم املخدرات أو لجرائم متعلقة باملخدرات

بني العامني  ٢٠١٤و ،٢٠١٦بلغ معدل اإلناث بني نزالء السجون ٪٧
ومعدل األحداث ( ٪٤ما بني  ١٥و ١٨عاماً) .يف العام ُ ،٢٠١٦س ّجل ارتفاع
مقداره  ٪١٢يف عدد األحداث املسجونني مقارنة بالعام  ،٢٠١٤وعىل وجه

التحديد ارتفاع مقداره  ٪١٥يف عدد األحداث املسجونني الذكور .بيد أنه
ُس ّجل يف العام  ٢٠١٦انخفاض مقداره  ٪٢٣يف عدد البالغني املسجونني
مقارنة بالعام ( ٢٠١٤راجع الجدول .( ٤

أقل من  ١٨عاماً

الجدول  :٤عدد نزالء السجون بحسب العمر والجنس (( ٢٠١٦ - ٢٠١٤

 ١٨عاماً أو ث
أك�

المجموع

المجموع
المجموع
العام

١٥
٣٩٥

١٠
٤٠٣

٨
٤٥٣

٤١٠

٤١٣

٤٦١

٥٢٤
٩٣٦٢

٤٦٣
٨٢٤٩

٤٤١
٧١٦١

٩٨٨٦
١٠٢٩٦
٢٠١٤

٩١١٢
٩٥٢٥
٢٠١٥

مصدر البياناتMOJ, 2014, 2015, 2016 :

٧٦٠٢
٨٠٦٣
٢٠١٦

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٪ - ٤٧

٪ + ١٥
٪ + ١٢
٪ - ١٦
٪ - ٢٤

٪ - ٢٣
٪ - ٢٢
التغي�
نسبة
ي

١٩

إن عدد نزالء السجن املوقوفني بسبب استخدام املخدرات يف
تصاعد بني األحداث الذكور إذ بلغت هذه الزيادة نسبة  ٪٤٥يف
تغي لدى
العام  ٢٠١٦مقارنة بالعام  ٢٠١٤يف حني أنه مل يُلحظ أي ّ

البالغني الذكور يف الفرتة نفسها .فضالً عن ذلكُ ،س ّجل انخفاض يف عدد
نزيالت السجون البالغات قدره ( ٪١٧راجع الجدول .( ٥

ين
الموقوف� بسبب استخدام المخدرات ((٢٠١٦ - ٢٠١٤
الجدول  :٥عدد نزالء السجون

 ١٨عاماً أو ث
أك�

أقل من  ١٨عاماً

٣

المجموع
العام

١

٣٥

٠
٤٤

٦٤

٥٤
١٥٧٦

٤٣
١٥٦٥

٤٦
١٥٧٦

١٦٦٨

١٦٥٢

١٦٨٧

٢٠١٤

مصدر البياناتMOJ, 2014, 2015, 2016 :

٢٠١٥

بالنسبة إىل الذكور ،إن عدد األشخاص املسجونني لجرم متعلّق
باملخدرات من مجموع األشخاص املسجونني ارتفع بني عامي ٢٠١٤
و ٢٠١٦بنسبة  ٪٨٣لدى األحداث و ٪١٤لدى البالغني ،يف حني

٪ - ٢٠٠

٪ + ٤٥
٪ - ١٧
٪ ٠

٪ +١

٢٠١٦

التغي�
نسبة
ي

ُس ّجل يف الفرتة نفسها انخفاض يف عدد نزيالت السجون القارصات
والبالغات بنسبة  ٪٨٣و ٪١٧بالتويل (راجع الجدول .( ٦

 ١٨عاماً أو ث
أك�

أقل من  ١٨عاماً

الجدول  :٦عدد نزالء السجون لجرم متعلق بالمخدرات ((٢٠١٦ - ٢٠١٤

المجموع
العام

٥

٠

١

٤٠

٤٣

٧٣

١٠٨

٧٧

٩٠

١٧٦٣

١٨١٩

٢٠١٣

١٩٣٩ ١٩١٦

٢١٧٧

٢٠١٤

٢٠١٥

مصدر البياناتMOJ, 2014, 2015, 2016 :

يف العام  ،٢٠٠١كانت مادة الهريوين سبب التوقيف األكرث شيوعاً.
وحصل ثلث املوقوفني يف السجن بسبب استخدام املخدرات عىل العالج
قبل سجنهم ) .(Karam et al., 2010وفقاً لدراسة أُجريت عىل ٥٨٠
نزيال بالغاً يف سجن رومية بني آب  ٢٠٠٧وشباط  ،٢٠٠٨اعرتف  ٪٥٤من
النزالء باستخدامهم املخدرات داخل السجن ،وأق ّر  ٪٧منهم بتشارك اإلبر.

٢٠

٪ - ٨٠
٪ + ٨٣
٪ - ١٧
٪ + ١٤

٢٠١٦

٪ + ١٤
التغي�
نسبة
ي

إن املخدرات الرئيسية املستخدمة داخل السجون هي :القنب
بنسبة  ، ٪٣٦الكوكايني بنسبة  ٪٢٣واكستايس بنسبة  .٪٠,٨باإلضافة
إىل أن نصف األشخاص املسجونني بسبب استخدام املخدرات تقريباً
يقضون أحكاماً بالسجن مرة ثانية و ٪٨منهم مرة ثالثة أو رابعة
).(Dabaghi & Mack, 2008

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٢.١

١ .٢ .١

أ
المراض ت ز
الم�امنة المتعلقة بالمخدرات

الب�ية ،التهاب الكبد ئ
يف�وس نقص المناعة ش
الوبا� ب و ج
ي

يف العام  ،٢٠٠٧من أصل  ٢١٢شخصاً مستخدماً مخدرات بالحقن،
 ٪٦٥منهم كانت لديهم معلومات عن فريوس نقص املناعة البرشية،
وسبل الوقاية منه .نصفهم تقريباً أق ّر بتشارك اإلبر
طرق انتقاله ُ
و ٪٣٠منهم باستخدام الواقي الذكري بانتظام يف الشهر املنرصم
).(Kerbage & Haddad, 2014

٢ .٢ .١

يف العام  ،٢٠١٥خضع يف نطاق بريوت الكربى  ٣٩٠شخصاً م ّمن
استخدموا املخدرات بالحقن خالل األيام الثالثني املاضية لفحوصات
الكشف عن فريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد الوبايئ ،فث ُبتت
إصابة  ٪٠,٣منهم بفريوس نقص املناعة البرشية وإصابة  ٪٢٧,٦بفريوس
التهاب الكبد الوبايئ ج ).(MENAHRA, 2015

أ
المراض النفسية ت ز
الم�امنة

ال تتوفر بيانات بشأن اضطرابات الصحة النفسية املتزامنة لدى
األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املس ّببة لإلدمان .

٣.١

الجرعات الزائدة يغ� المميتة والحاالت الطارئة ذات الصلة بالمخدرات

يف العام  ،٢٠١٥أفاد أكرث من نصف مستخدمي املخدرات بالحقن البالغ
عددهم  ٣٩٠يف بريوت الكربى عن جرعات زائدة غري مميتة من املواد
األفيونية ).(MENAHRA, 2015

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٢١

٤.١

١ .٤. ١

حاالت الوفاة المتعلقة بالمخدرات

ش
المبا�ة الناتجة عن المخدرات (الجرعات الزائدة/انقطاع مفاجئ عن المخدرات (
حاالت الوفاة

بني العامني  ٢٠١٢و ،٢٠١٦أُفيدت قوى األمن الداخيل عن  ١٩حالة وفاة
ناتجة عن استخدام مبارش للمخدرات ،كالجرعة الزائدة أو االنقطاع
املفاجئ من املخدرات ٪١٦ ،منها من اإلناث (راجع الشكل .( ٢
الشكل  :٢عدد الوف ّيات الناتجة مبا�ش ة عن المخدرات (( ٢٠١٦ - ٢٠١٢

٢

٣
١

٢٠١٦

٢٠١٥

٥

٤
٢

٢٠١٤
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٢ .٤. ١

٢

٢٠١٣

٢٠١٢

ش
المبا�ة الناتجة عن المخدرات
حاالت الوفاة يغ�

بني العامني  ٢٠١٢و ،٢٠١٦أُفيدت قوى األمن الداخيل عن حالتي وفاة
ناتجتني بشكل غري مبارش عن املخدرات ،مثالً بسبب حادث سري تحت
تأثري املخدرات (راجع الشكل .( ٣
الشكل  :٣عدد الوف ّيات الناتجة بشكل يغ� مبا�ش عن المخدرات (( ٢٠١٦ - ٢٠١٢
١
٢٠١٦

١
٢٠١٥

٢٠١٤
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٢٢

٢٠١٣

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٢٠١٢

٢

سوق المخدرات

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

١.٢

تز
الداخل
والمداد
ال�ويد إ
ي

يوفّر املوقع الجغرايف لسهل البقاع ومناخه املتوسطي بيئة مؤاتية
لزراعة القنب ،كام أن قُ ْربه من الحدود يس ّهل عملية االتجار وزراعة

١ .١ .٢

القنب العايل الجودة منذ العرشينات )Afsahi & Darwich, 2016
;.(Roussinos, 2014

الغ� ش�عية للمخدرات وإتالفها
الزراعة ي

يف العام  ،٢٠١٥أشارت دراسة نوعيّة أن زراعة القنب الغري رشعية محصورة
ضمن قضاءين من سهل البقاع باإلضافة إىل بعض الكميات الضئيلة جدا ً
يقل عن عرشين
التي تنتجها منطقة عكار ،وقُدرت املساحة املزروعة مبا ال ّ
ألف هكتار وناهز عدد العائالت املنخرطة يف هذه التجارة الغري رشعية
العرشين ألفاً ) .(Afsahi & Darwich, 2016كام تت ّم يف لبنان زراعة

األفيون بشكل غري رشعي ولكن ما من معطيات بشأن املساحة املزروعة .
بالنسبة لألفيون ،جرى يف العام  ٢٠١٣إتالف  ٦٢ألف مرت مربع من األرايض
املزروعة ولقد تقلّصت املساحة امل ُتلفة يف العامني  ٢٠١٤و( ٢٠١٥راجع
الشكل  .)٤ما من إشارة يف العام  ٢٠١٦إىل إتالف أية مساحات مزروعة.

المتلفة سنوياً ت
بالم� المربع
الشكل  :٤مساحات الخشخاش ُ
(( ٢٠١٦ - ٢٠١٢
الخشخاش
)باملرت املربع(

٧٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠
٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٠
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٢٤

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٢ .١ .٢

المواد المنشطة الجديدة

سلفيا مادة جديدة ذات التأثري النفيس ت ّم تحديدها حالياً بني األشخاص
مستخدمي املخدرات ).(MOIM, 2016b

٣ .١ .٢

االتجار بالمخدرات والمضبوطات

ُس ّجل خالل السنوات الخمس األخرية ارتفاع مقداره  ٪٥٤يف حجم
املخدرات املضبوطة .ضمن وجهة اإلستعامل الجرمية ُس ّجل بني العامني
 ٢٠١٢و ٢٠١٦تراجع يف حجم املخدرات املضبوطة لدى املنتجني مقداره

( ٪٣٣راجع الجدول  )٧باإلضافة إىل تراجع مقداره  ٪٢٥يف حجم
املخدرات املضبوطة يف املطار يف الفرتة ذاتها (راجع الجدول .( ٨

الجدول  :٧عدد قضايا المخدرات المضبوطة حسب الجرائم المتعلقة بالمخدرات (( ٢٠١٦ - ٢٠١٢
الجرائم املتعلقة باملخدرات
ترويج
اتجار
تهريب
نقل
زراعة
إنتاج
يغ�ه*

المجموع
العام

٣٦٩
٣٣٤
٣٣
٧
٦
٦
٢٣

٧٧٨

٢٠١٢

٤٧٢
٣٨٧
٨٥
١١
٧
٨
٢٠

٩٩٠

٢٠١٣

٣٧٧
٥٥٦
٧٧
٢٣
١٨
٤
٣٢

١٠٨٧
٢٠١٤

٣٩٣
٥٤٩
٦٤
١١
١٠
٥
١٣

١٠٤٥
٢٠١٥

وتم الكشف خالل التحقيق عىل وجود جرائم متعلقة باملخدرات
*موقوف لجرائم غري املخدرات ّ

٥٤٨
٥٢٦
٨٤
٨
٦
٤
٢١

١١٩٧
٢٠١٦

٪ + ٤٩
٪ + ٥٧
٪ + ١٥٥
٪ + ١٤
٪ ٠

٪ - ٣٣
٪ -٩

+ ٥٤
التغي�٪
نسبة
ي
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الجدول  :٨عدد المضبوطات بحسب مناطق الضبط (( ٢٠١٦ - ٢٠١٢
مناطق الضبط
أ ض
را� اللبنانية
ال ي
المطار
ال�
بّ
البحر

١٩١٣
٢٤
١
٢

العام

٢٠١٢

المجموع

١٩٤٠

٢١٧٥
٣٠
٨
٢

٢٢١٥
٢٠١٣
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بني املخدرات املضبوطة يبقى الكبتاجون والكوكايني والقنب واالكستايس
من أكرث املخدرات املضبوطة يف حني أن سلفيا هو املخدر الجديد ذات
التأثري النفيس والذي ت ّم ضبطه للمرة األوىل يف العام ( ٢٠١٦راجع الجدول
 .)٩بني العامني  ٢٠١٢و  ،٢٠١٦بني كميات املخدرات التي ضبطتها

٢٣٧٢
٢٤
٤
٣

٢٤٠٤
٢٠١٤

٢٤٩٦
٢٢
٤
٣

٢٥٢٥
٢٠١٥

٣٣٠٣
١٨
١
١

٣٣٢٣
٢٠١٦

٪ + ٧٢,٧

٪ - ٢٥,٠
٪ ٠٠,٠
٪ - ٥٠,٠
٪ + ٧١,٣
التغي�
نسبة
ي

الجامرك اللبنانية ،كان الكوكايني والكبتاجون املخدرين األكرث تهريباً.
فقد تراوحت الكميات بني  ٢٤,٥و  ٩١,٨كلغ للكوكيني و بني ٥,٦١٥,٤١٦
و ٤١,٤٢٦,٠٠٠حبة للكبتاغون ). ( Lebanese Customs, 2016

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٢٥

الجدول  :٩أنواع وكميات المخدرات المضبوطة (( ٢٠١٦ - ٢٠١٢
أنواع المخدرات المضبوطة

ين
كوكاي� (كغم(

أفيون ومشتقات أفيونية

ه�وين (كغم(
ي

قنب

عش� (كغم(
قنب ب ي
زيت القنب (ملل(
بذور القنب (كغم(

منشطات أمفيتامينية

٢٧,٨

٥٣,٢

٧٢,٧

١٦٨,٤

١٨٤,٧

٢٠,٢

١٧,٤

٣,٩

٥,٧

٤,٤

١,٠١٦
١٠
٥٥١,٧

١٦١,٣

٣,٠٦٣,١
٢٩
١,٦٤١,٩

٧٥

-

٧,٦٣٧,٣
٨
٨٣,٥

٥,٧٠٠
١٢,٣٩٠,١٢٤
١,٧٨٦
٢٧,٥

-

ين
أمفيتام� (غ(
ين
فينيثل� (كبتاجون) (أقراص(
اكستاس (أقراص(
ين
 -٤,٣ي ي ن
ميتامفيتام� )( (MDMAغ(
ديوكس
ميثيل�
ي

١٠٥,٠٠٠
٤٦٣,٩٧٧
٣,٠٤٠
-

ئ
ثنا� إيثيل أميد حمض الليرسجيك )( (LSDأقراص(
ي

مهلوسات

التأث� جديدة
مواد نفسية ي

سلفيا (كغم(
العام
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-

١٢,٤

٣٥,٢٧٦,٢١٩
١٦٩
٦٣,٨

-

-

-

١,٩٤٧

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

١٣,٦

حددة بعد تحليل ع ّينات مضبوطة يغ� معروفة بحسب نوع المادة ((٢٠١٦ - ٢٠١٥
الم ّ
الجدول  :١٠عدد المواد ُ

ين
كوكاي�

ين
أمفيتام�
رباعي هيدرو كنابينول )(THC

ه�وين
ي

ين
ين
ميتامفيتام�
ديوكس
ميثيل�
-٤,٣
ي
العام
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٢٦

٠,٥
١٢,٧٥٨,٨٨٢ ١٥,٠٦٥,٠٨١
٢,٢٥٦
١,٠٤٧
٥٨٤
١,٦
-

-

تبي
يف العامني  ٢٠١٥و ،٢٠١٦بني املواد املضبوطة الغري املعروفةّ ،
أن معظم املواد املح ّددة بعد تحليلها يف مخترب التحاليل الجنائية
هي كوكايني وأمفيتامني ورباعي هيدرو كنابينول (راجع الجدول .(١٠

اسم املادة امل ُحدّدة بعد تحليل عيّنات مضبوطة غري معروفة

-

عدد العيّنات امل ُحدّدة

٦١
٥٩
٤٤
١٠
٢

٢٠١٥

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٤٧
٧٠
٣٩
٥
٦

٢٠١٦

٢٠١٦

 ٢.٢الوصول إىل المخدرات

١ .٢ .٢

الوصول المحسوس إىل المخدرات

يف العام  ،٢٠٠١بالنسبة إىل التوافر املحسوس للمخدرات ،أفاد أقل بقليل من
نصف العيّنة ( )٪٤٤املك ّونة من  ١,٣٠٧تلميذ من تالمذة املرحلة الثانوية
أنه من السهل/السهل جدا ً الحصول عىل املهدئات وأكرث من تلميذ واحد

٢ .٢ .٢

من أصل  ١٠تالمذة ( )٪١٥يرى أن الهريوين متوفر بشكل سهل/سهل جدا ً
).(Karam, Ghandour, Maalouf, & Yamout, 2003; Karam, 2010

أسعار المخدرات

القنب أقل كلفة من الكوكايني والهريوين .وسعر الكوكايني بالتجزئة
أكرث بأربع مرات من سعر الهريوين (راجع الجدول .( ١١
 ١,٥٠٠لرية لبنانية =  ١دوالر
ف
الغ� �ش عي بالجملة وبالمفرق ف ي� العام ٢٠١٦
الجدول  :١١نطاق أسعار المخدرات ي� البيع ي
املخدر

نطاق سعر الجملة (للكيلوغرام الواحد(

نطاق سعر التجزئة (للغرام الواحد(

ين
كوكاي�

 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ل.ل ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ - .ل.ل.

 ١٢٠,٠٠٠ل.ل ٦٠,٠٠٠ - .ل.ل.

ه�وين
ي

 ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ل.ل١٢,٠٠٠,٠٠٠ - .

ل.ل.

 ٣٠,٠٠٠ل.ل ١٥,٠٠٠ - .ل.ل.

قنب (راتنج(

 ٧٥٠,٠٠٠ل.ل ٦٠٠,٠٠٠ - .ل.ل.
سعر  ١٠٠٠قرص

كبتاجون
مصدر البياناتMOIM 2016b :

 ١٠,٥٠٠,٠٠٠ل.ل.

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

 ٧,٥٠٠ل.ل ١,٥٠٠ - .ل.ل.
سعر القرص

 ١٠,٥٠٠ل.ل.

٢٧

٣

السياسات المتعلقة بالمخدرات

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

ن
القانو�
الطار
 ١.٣إ
ي
أُطلقت االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  ١٩٦١التي انض ّم إليها
لبنان مبوجب القانون رقم  ٦٠الصادر يف  ٣٠/١٢/١٩٦٤التعاون الدويل
يف مجال مكافحة املخدرات ،وقد ناشدت الدول األطراف اتخاذ كافة
التدابري الترشيعية واإلدارية الالزمة إلنفاذ أحكامها كام أنشأت لجنة
املخدرات التابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة
والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات .وقد ك ّرست االتفاقية املذكورة مفهوم
العالج البديل لألشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املخدرات
واملؤثرات العقلية بدالً من إدانتهم ،فضالً عن رضورة اتخاذ التدابري
الالزمة لتزويدهم بالعالج الطبي والرعاية ما بعد العالج وإعادة تأهيلهم
وإدماجهم اجتامعياً .ومبوجب القانون رقم  ٤٢٥الصادر يف ،١٥/٥/١٩٩٥
وقّعت الحكومة اللبنانية عىل بروتوكول سنة  ١٩٧٢الذي اعتمده مؤمتر
األمم املتحدة املنعقد يف جنيف واملع ّدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات
لسنة  ١٩٦١والذي ارتكزت توصياته بشكل أسايس عىل حثّ الدول
عىل األخذ باالعتبار الج ّو االجتامعي العام الذي يعيش فيه األشخاص
املع ّرضون لخطر اإلدمان وتطوير وسائل التعزيز والتوعية وغريها من
أجل صيانة الحالة الصحية والنفسية للشباب.
ويف العام  ،١٩٩٤أبرم لبنان اتفاقية املؤثرات العقلية املعقودة يف فيينا
يف  ٢١شباط  ١٩٧١مبوجب القانون رقم  ٢٩١الصادر يف ٢٢/٢/١٩٩٤
والتي ك ّرست مبدأ التعاون بني الدول األطراف ومنظّمة الصحة العاملية
ولجنة املخدرات التابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة
بشأن تصنيف املواد الواجب خضوعها أو إخراجها من تحت املراقبة،
وتنظيم الجداول بها .كام أوجبت عىل الدول األطراف كيفية ترصيف
هذه املواد بحسب الجداول املعتمدة ،وتنظيم الوصفات الطبية وفقاً
للمامرسة الطبية اآلمنة وخضوعها ألنظمة من شأنها حامية الصحة
العامة والرفاهية ،ووضع األطر الالزمة يف مجال التعاون الدويل لناحية
تصدير واسترياد املواد املذكورة .
ويف العام  ،١٩٩٥أبرمت الحكومة اللبنانية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
االتجار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  ١٩٨٨مبوجب
القانون رقم  ٤٢٦الصادر يف  ،١٥/٥/١٩٩٥وأبرز ما ورد فيها وجوب
متابعة مصادر متويل عمليات االتجار باملخدرات واألموال الناتجة عنها .
فضالً عن ذلك ،ومتاشياً مع االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١
وتعديالتها يف بروتوكول سنة  ،١٩٧٢ص ّنف قانون املخدرات  ٦٧٣الصادر
يف  ١٩٩٨جميع النباتات واملواد املص ّنفة كمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
يف جداول أربعة ملحقة بقانون املخدرات تبعاً لجسامة خطرها ومدى
فائدتها الطبية .

أُوكل مهام تعديل هذه الجداول بإدراج قيد جديد أو بالشطب فيها أو
بالنقل من جدول إىل جدول آخر إىل وزير الصحة الذي يقرتح مرسوماً
مباهية التعديل الالزم انسجاماً مع التوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة
املخدرات يف فيينا .وحتى تاريخ اليوم ،صدر عدد من املراسيم بهذا
الشأن ت ّم عىل أساسها تعديل الجداول املذكورة .
يف لبنان ،يُص ّنف استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية من دون
وصفة طبية عىل أنه جرمية ترتاوح عقوبتها بالسجن من  ٣أشهر إىل ٣
سنوات فضالً عن دفع غرامة مالية (قانون املخدرات واملؤثرات العقلية
والسالئف رقم  ٦٧٣الصادر يف العام  ،١٩٩٨وتعديالته ،املواد  ١٢٧إىل
 .)١٣٠وفقاً لهذا القانون ،إن عقاب ت ّجار املخدرات أو األشخاص الذين
يس ّهلون االتجار باملخدرات أكرث رصامة .يُطبّق أيضاً قانون العقوبات
اللبناين رقم  ٤٦٣لتنفيذ العقوبات ذات الصلة باملخدرات .عىل وجه
التحديد املادتان  ٣و ١٥من هذا القانون تتيحان لألشخاص الذين لديهم
اضطرابات استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية ومل يتورطوا يف االتجار
باملخدرات وأثبتوا سلوكاً حسناً فرصة تخفيض مدة عقوبتهم .
يخي األشخاص الذين لديهم
إالّ أن قانون املخدرات الصادر يف ّ ١٩٩٨
اضطرابات استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية بني العقوبة أو تلقي
العالج عند توقيفهم (املادة  ،)١٨٣مع اإلشارة إىل أن األشخاص منهم
الذين يس ّهلون أيضاً االتجار باملخدرات والتجار الذين يستخدمون
املخدرات فال ميكنهم االستفادة من هذه األحكام .
وعليه ،يحيل القانون املذكور املوقوفني بتهمة استخدام املخدرات
إىل لجنة وزارية هي لجنة مكافحة اإلدمان عىل املخدرات املخ ّولة
أن تقرتح عىل األشخاص العالج بدالً من العقوبة ،وذلك قبل الحكم،
خالله أو بعده (املواد  ١٨٩ ،١٨٣و .)١٩٨ويُعفى الشخص من املالحقة
القانونية إن تق ّدم تلقائياً أمام لجنة مكافحة اإلدمان عىل املخدرات
(املادة  .)١٨٣تبدأ اإلجراءات بامتثال األشخاص الذين لديهم اضطرابات
استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية أمام اللجنة التي تُحيلهم إىل
املتخصصة وفقاً إلجراءات واضحة بهدف إعادة تأهيلهم
املراكز العالجية
ّ
(املواد  )١٩٨-١٨٢وتبقى نفقات العالج عىل عاتق الدولة (املادتان ١٨٤
و .)١٨٩باالستناد إىل املادة  ،١٨٩األشخاص الحاصلون عىل شهادة ٍ
تعاف
يعف ْون متاماً من املالحقة القانونية .
ويُلزم القانون املذكور (املواد  ١٩٩اىل  )٢٠٤وزارة الصحة العامة
إنشاء أو اعتامد مراكز إزالة سموم من أجل معالجة األشخاص الذين
لديهم اضطرابات استخدام املخدرات و املؤثرات العقلية باإلضافة
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٢٩

إىل عيادات العالج النفيس االجتامعي ،من أجل عالج االرتهان
النفيس .مبوازاة ذلك ،أُوكلت إىل وزارة الشؤون االجتامعية مه ّمة إنشاء
أو اعتامد مؤسسة مؤهلة أو أكرث وعاملني كفوئني لرعاية األشخاص
الذين لديهم اضطرابات استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية بعد
تعافيهم من االرتهان للمخدرات وبالتايل إعادة دمجهم يف املجتمع.
نص القانون رقم  ١٩٩٨/٦٧٣عىل إلزام جميع العاملني واملتابعني
كام ّ
لحاالت األشخاص الذين لديهم اضطراب استخدام املخدرات واملؤثرات
العقلية والذين يتابعون للعالج بالرسية املهنية ،وإمكانية منح األُرس
التي يعيلها الشخص الذي لديه اضطراب استخدام املخدرات واملؤثرات
العقلية والذي يتابع العالج إعانة شهرية بقرار من وزير الشؤون
االجتامعية بناء عىل اقرتاح لجنة اإلدمان املذكورة أعاله .
باإلضافة إىل العقوبات واإلحالة إىل العالج لألشخاص الذين لديهم
اضطرابات استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية ،يركّز قانون
املخدرات عىل تخفيض العرض ،وأحكام جزائية أخرى ،والهيئات
الحاكمة والتعاون الدويل من أجل تنظيم مسائل املخدرات .

ولتعزيز حامية األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املخدرات
واملؤثرات العقلية من التوقيف خالل سعيهم للحصول عىل العالج،
أصدرت وزارة الصحة العامة يف آذار  ٢٠١٦تعميم (رقم  )٤٦تطلب فيه
من إدارات املستشفيات واألطباء االمتناع عن إبالغ قوى األمن الداخيل
عن حاالت الجرعة الزائدة .كام يش ّدد التعميم عىل رضورة احرتام
حقوق األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املخدرات واملؤثرات
العقلية يف تلقي الرعاية الصحية الالزمة تزامناً مع احرتام خصوصيتهم .
يف العام  ،٢٠١٠أصدرت وزارة الصحة العامة القرار رقم  ١/٨٤٩املعني
بتنظيم وتوفري العالج ببدائل األفيونيات بشكل آمن .يف العام ،٢٠١١
وتسهيالً لوصول األشخاص إىل العالج ببدائل األفيونيات ،جرى تسجيل
البوبرينورفني ( ٢و ٨ملغم) وامليثادون ( ٢٠ ،١٠ ،٥ ،١و ٥٠ملغم) يف
وزارة الصحة العامة كامدتني خاضعتني للرقابة تستلزمان إجراءات
مح ّددة عند الوصف والرصف .

ت
االس�اتيجية الوطنية
٢.٣
يف العام  ،٢٠١٢متّت صياغة خطة اسرتاتيجية أولية وطنية مشرتكة بني
الوزارات للتص ّدي ملخاطر استخدام املواد املس ّببة لإلدمان تغطي الفرتة
املمت ّدة ما بني  .٢٠٢٠-٢٠١٣وبقيت هذه الخطة ُمس َّودة .
بعد إنشاء الربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة الصحة العامة،
أُطلقت يف أيار  ٢٠١٥االسرتاتيجية الوطنية األوىل للصحة النفسية
واستخدام املواد املسبّبة لإلدمان للفرتة املمتدة ما بني ٢٠٢٠-٢٠١٥
).(MOPH, 2015
نص أحد أهدافها االسرتاتيجية عىل تطوير اسرتاتيجية تركّز عىل،
وقد ّ
استخدام املواد املس ّببة لإلدمان .متاشياً مع هذا الهدف ،جرى إعداد
“االسرتاتيجية املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخدرات واإلدمان يف
لبنان” للفرتة املمتدة ما بني .(MOPH et al., 2016a) ٢٠٢١-٢٠١٦

ت
ت
المش�كة ي ن
والدمان
االس�اتيجية
ب� الوزارات لمكافحة المخدرات إ
ف ي� لبنان ٢٠٢١-٢٠١٦
أُطلقت االسرتاتيجية الوطنية املشرتكة بني الوزارات يف  ٢٢كانون
األول  ٢٠١٦مبسا ٍع مشرتكة بني وزارة الصحة العامة ،ووزارة الشؤون
االجتامعية ،ووزارة الرتبية والتعليم العايل ،ووزارة الداخلية والبلديات،
ووزارة العدل ،استجابة ملسألة استخدام املواد املس ّببة لإلدمان مبا يف

٣٠

ذلك استخدام الكحول واملخدرات والتبغ ) .(MOPH et al., 2016aهذه
االسرتاتيجية مثرة عملية تشارك ّية ساهم فيها كافة الفرقاء املعنيني
باالستجابة الستخدام املواد املس ّببة لإلدمان وقد ُص ّممت لتحقيق إجامع
كافة الجهات الفاعلة عىل رؤية مشرتكة بشأن االستجابة الستخدام املواد
املسبّبة لإلدمان وعىل أهداف وغايات اسرتاتيجية تستجيب للحاجات
املحددة .وترد أدناه رسالة االسرتاتيجية :
” تهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تطوير نظام مستدام لإلستجابة الستخدام
املواد املس ّببة لإلدمان يضمن توفري وإمكانية الوصول الشامل إىل سلسلة
واسعة من الخدمات العالية الجودة والتي تراعي النوع االجتامعي
والعمر يف مجال الوقاية والعالج وإعادة التأهيل والحد من املخاطر
وإعادة الدمج االجتامعي ،باإلضافة إىل توطيد تدخّالت الحد من
العرض ،من خالل نهج متكامل ،عايل املردود مبني عىل األدلة العلمية
التخصصات ،مع التشديد عىل إرشاك املجتمع ،استمرارية
ومتعدد
ّ
الرعاية ،حقوق اإلنسان والثقافة املحلية “ ).(MOPH et al., 2016a
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عىل صعيد تطوير وتنظيم خدمات قطاعي الصحة والرعاية االجتامعية،
تتب ّنى االسرتاتيجية منوذج هرم مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية ومنظمة الصحة العاملية يف إعادة تنظيم وتوجيه الخدمات
املتوفرة حالياً إلدراجها ضمن الخدمات امل ُجتمعية بدالً من الرتكيز عىل
املتخصصة فحسب (راجع الشكل .(٥
الخدمات
ّ

ح ّددت هذه االسرتاتيجية ستة مجاالت عمل هي :
 -١القيادة واإلدارة
 -٢استجابة قطاعي الصحة والرعاية االجتامعية
 -٣تخفيض العرض
والرتصد
 -٤الرقابة
ّ
 -٥التعاون الدويل
 -٦املجموعات املع ّرضة

الشكل  :٥هرم تنظيم خدمات رعاية وعالج اضطرابات استخدام المواد المسببة للإدمان لمكتب أ
ن
المم المتحدة
المع� بالمخدرات
ّ
ي
والجريمة ومنظمة الصحة العالمية

-

خدمات
االقامة الطويلة
خدمات اضطرابات خدمات الرعاية
االجتماعية
المواد المس ّببة
المتخصصة
صة
المتخص
للإدمان
ّ
ّ

خدمات الرعاية
االجتماعية العامة

خدمات الرعاية
الصحية االولية

-

الرعاية الذاتية

كمية الخدمات ض
ال�ورية

خدمات يغ� نظامية

المجتمعية يغ� النظامية
الرعاية ُ

تواتر الحاجات

الر
عاية

الذ
اتية

التكاليف

+

+

املرجع(MOPH, 2016) :
مقتبس من(UNODC, 2014) :

مفصلة لإلسرتاتيجية املشرتكة بني الوزارات
أُع ّدت خطة تنفيذية ّ
ملكافحة املخدرات واإلدمان يف لبنان  ٢٠٢١-٢٠١٦بتعاون وثيق
مع الوزارات املساهمة .كام يت ّم وضع إطار للرصد والتقييم .
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٣١

 ٣.٣آليات التنسيق
ن
المجلس
الوط� لشؤون المخدرات
ي
ينص قانون املخدرات رقم  ٦٧٣لعام ( ١٩٩٨املادة  )٢٠٥عىل إنشاء
ّ
املجلس الوطني لشؤون املخدرات بهدف ترسيخ اإلدارة الوطنية يف
مكافحة استخدام املواد املس ّببة لإلدمان ،يرتأسه رئيس الحكومة اللبنانية
ويتك ّون من وزراء الصحة العامة ،والشؤون االجتامعية ،والرتبية والتعليم
العايل ،والرياضة والشباب ،والداخلية والبلديات ،والعدل ،والزراعة،
واملال والخارجية فضالً عن نائب رئيس وأمني عام مجلس الوزراء .وقد
نشط املجلس خالل عام  ٢٠١٢فقط لصياغة خطة اسرتاتيجية أولية
وطنية مشرتكة بني الوزارات .
الدمان عىل المخدرات
لجنة مكافحة إ
نشأت لجنة مكافحة اإلدمان عىل املخدرات عام  ٢٠٠٤عمالً باملادة
 ١٩٩من قانون املخدرات رقم  ٦٧٣الصادر يف  ١٩٩٨ومبوجب قرار
من وزير العدل ،ترتأس اللجنة وزارة العدل وتض ّم ممثلني عن وزارة
الشؤون االجتامعية ،ووزارة الداخلية والبلديات ،ووزارة الصحة العامة
والجمعيات املعنية .
و تتخذ اللجنة التدابري الرضورية لتأمني الرعاية و العالج قبل وأثناء
التحقيق واملحاكمة من خالل أرسة متعاقدة من وزارة الصحة إلزالة
السموم وجمعيات إلعادة التأهيل واإلندماج يف املجتمع معتمدة من
وزارة الشؤون .وتم تكليف مساعدات اجتامعية من وزارة الشؤون
االجتامعية للمشاركة يف اعامل اللجنة .

لجنة العالج ببدائل أ
الفيونيات
يف العام  ،٢٠١١تم تأليف لجنة لوضع أسس العالج ببدائل األفيونيات
ض ّمت وزارة الصحة العامة (دائرة املخدرات والربنامج الوطني ملكافحة
االيدز) ،ووزارة الداخلية والبلديات ،ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجرمية ،وجمعية الطب النفيس اللبنانية وممثلني عن
الجمعيات غري الحكومية .تم تكليف دائرة املخدرات يف وزارة الصحة
العامة لإلرشاف عىل التطبيق والرقابة .
ن
ال�نامج
الوط� للصحة النفسية
ب
ي
شكل الربنامج الوطني للصحة النفسية الذي أُنشئ يف وزارة الصحة
العامة عامالً رئيسياً يف توفري التنسيق الالزم بني مختلف الوزارات ومع
الهيئات املعنية من أجل تطوير وإطالق االسرتاتيجية املشرتكة بني
الوزارات ملكافحة املخدرات واإلدمان يف لبنان  .٢٠٢١-٢٠١٦ويعمل
الربنامج الوطني للصحة النفسية بنشاط عىل إنشاء لجنة توجيه ف ّنية
مشرتكة بني الوزارات تس ّهل تطبيق ومراقبة اإلسرتاتيجية املشرتكة بني
الوزارات ملكافحة املخدرات واالدمان .

 ٤.٣التمويل
يف العام  ،٢٠١٦غطّت وزارة الصحة العامة  ٪ ٨٥من نفقات استشفاء
 ٧٢٤حالة أُدخلت يف مستشفيات حكومية وخاصة من أجل إزالة
السموم أو لتلقي نوع آخر من عالج األشخاص الذين لديهم اضطرابات
استخدام املواد املسبّبة لإلدمان ،مام يشكل  ٪ ٠,٠٦من مجموع النفقات
اإلستشفائية السنوية ).(MOPH, 2016c
كام أفادت وزارة الشؤون االجتامعية أنها غطّت خالل الفرتة نفسها

٣٢

نفقات إعادة تأهيل  ١٨٦٥شخصاً لديهم اضطرابات استخدام املواد
املسببة لإلدمان يف  ٨جمعيات .وقد توزعوا كام ييل ٥٩٣ :شخصاً (مبا
فيهم  ٢باملائة نساء) داخل املؤسسات و ٩٣٢شخصاً (مبا فيهم  ٢٠باملائة
نساء) يف الربامج العالجية الخارجية و ١٥٤شخصاً يف الربامج العالجية
داخل السجن ،مستخدمني ميزانية محددة خاصة باملجموعات املع َّرضة .
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الوقاية والعالج

ن
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١.٤

الوقاية

يف العام  ،٢٠١٠أطلقت وزارة الشؤون االجتامعية الربنامج الوطني
للوقاية من اإلدمان بهدف تطوير خطّة وطنية ترمي إىل تعزيز الوعي
والوقاية من االستخدام الضار للمواد املسبّبة لإلدمان من خالل إقامة
شبكات التواصل والتعاون مع كافة الجهات املعنية وتنسيق األنشطة
الوقائية التي تنفّذها الجمعيات غري الحكومية .منذ إنشائه ،نظَّم
الربنامج أنشطة بناء القدرات ملوظّفي مراكز التنمية االجتامعية.
وتعاون مع الجمعيات يف تنظيم األنشطة وحمالت التوعية للوقاية
من املخدرات .وبناء لطلب عدد من املدارس واملؤسسات اإلجتامعية
والرعايا والحركات الكشفية ،فقد تم تنفيذ الربامج التالية من خالل
العام  :٢٠١٦برنامج الحركة الشبابية ،برنامج تنمية املهارات الحياتية،
برنامج األهل (حلقات توعية وتثقيف) وحلقات توعية للشباب
).(MOPH, 2016a
ان وزارة الرتبية و التعليم العايل تعمل بالتعاون مع الجمعيات
ذات الصلة ،واملؤسسات االكادميية ،وقوى االمن الداخيل عىل تنفيذ
النشاطات الوقائية يف املدارس ،كام تشرتك قوى األمن الداخيل مع
الجمعيات غري الحكومية يف تنظيم ندوات التوعية وتدريب املدربني
).(MOPH, 2016d
يف العام  ،٢٠١١نظَّمت وزارة الصحة العامة يف الرساي الحكومي مؤمترا ً
مبناسبة “اليوم العاملي ملكافحة املخدرات” ت ّم خالله التداول مبواضيع
متّصلة بانتشار استخدام املخدرات يف لبنان ،ودور مختلف القطاعات
يف تعزيز التدابري الوقائية والتص ّدي الستخدام املخدرات باإلضافة
إىل الخطوات املقبلة عىل صعيد حمالت وبرامج مكافحة املخدرات.
وقد حرضت هذا املؤمتر شخصيّات نافذة ض ّمت رئيس الوزراء ووزير
الصحة العامة ،فضالً عن أطباء ومق ّدمي الرعاية الصحية األ ّولية،
وممثّلني عن منظّمة الصحة العاملية واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم
).(MOPH, 2016d

تنشط الجمعيات غري الحكومية منذ التسعينات يف مجال الوقاية من
اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان ولقد ساهمت اىل حد كبري يف
التثقيف بشأن املخدرات داخل املدارس والتدريب عىل املهارات األُرسية
والوالدية ،والتدريب املهني والدعم املولّد للدخل .ال تتوفر معلومات
عن عدد املستفيدين وفئات محددة مستهدفة .
بني حزيران  ٢٠١١وشباط  ،٢٠١٢نظَّمت إحدى الجمعيات غري
الحكومية حملة توعية بشأن الح ّد من املخاطر استهدفت نزالء السجون
مبا يف ذلك اإلناث واألحداث يف  ١٤سجناً ،بالتعاون مع الربنامج الوطني
ملكافحة االيدز ،وقوى األمن الداخيل ،ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجرمية ورشيكني تنفيذيني .ت ّم خالل هذه الحملة التط ّرق
إىل مواضيع عديدة منها موضوع عالج اإلدمان الذي استهدف  ٦٦٥نزيل
سجن ،وموضوع الوقاية من انتقال والتشخيص املبكر لفريوس نقص
املناعة البرشية والتهاب الكبد الوبايئ ب و ج الذي استهدف  ١,١٨٠نزيل
سجن وموضوع الوقاية ،التشخيص والعالج من األمراض املنقولة جنسياً
الذي استهدف  ١,٢١٤نزيل سجن .كام أقيم تدريب مدته يومني شارك
فيه  ٣٥عنرصا ً من قوى األمن الداخيل (رؤساء سجون ،مدراء طبيون،
مرشفو سجون وح ّراس ( ).(AJEM, 2012
ويُس ّجل غياب الئحة لربامج وقاية وطنية قامئة عىل األدلّة ،وال توجد
حال ّياً آلية ملراقبة نوعية هذه الربامج الوقائية .

يف العام  ،٢٠١٢نظَّمت وزارة الصحة العامة حملة وطنية للوقاية من
املخدرات وقد اعتمدت هذه الحملة يف إيصال الرسائل املناهضة
للمخدرات عىل وجوه بارزة مثل العب كرة سلة ونجوم من التلفزيون
املحل فضالً عن اإلعالنات التلفزيونية واللوحات اإلعالنية والكتيبات
ّ
وامللصقات ).(MOPH, 2012a

٣٤
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 ٢.٤العالج

١ .٢ .٤

العالج كخيار بديل عن السجن

يخيوا األشخاص
يطلب قانون  ٦٧٣الصادر يف  ١٩٩٨من القضاة أن ّ
الذين يستخدمون املخدرات واملوقوفني من قبل قوى األمن الداخيل
بني العالج أو السجن .إن اختاروا العالج ،تت ّم إحالتهم إىل لجنة مكافحة
اإلدمان عىل املخدرات .
بني عامي  ٢٠١٣و ٢٠١٦وبعد إعادة تفعيل لجنة مكافحة اإلدمان عىل
املخدرات ،أُحيلت إىل اللجنة ما يناهز الـ  ٤٠٠حالة ،أي ما يضاهي ٪٤
تقريباً ( ٤٠٠حالة من أصل  )١١١٥٢من األشخاص املوقوفني بسبب
استخدام املخدرات بحسب وزارة العدل .

من أصل  ٤٠٠حالة ،متّت دراسة  ٢٥٠حيث وافق  ٢٠٠شخصا عىل تلقّي
العالج تحت اإلرشاف وحصلوا يف نهايته عىل شهادات ٍ
تعاف .أما األشخاص
الخمسون الباقون فقد أُعيدت ملفاتهم إىل مصدر اإلحالة إما بسبب
توقّفهم عن تلقّي العالج أو لعدم التزامهم مب ّدة العالج .تبقى  ١٥٠حالة
قيد املتابعة من قبل اللجنة ألن هذه الحاالت ما زالت خاضعة للعالج
)راجع الشكل .(٦

الدمان عىل المخدرات منذ العام  ٢٠١٣ووضعها
المحالة إىل لجنة مكافحة إ
الم ّ
قدر للحاالت ُ
الشكل  :٦العدد ُ

٤٠٠

حالة ُمحالة إىل اللجنة
من بني  ١١,١٥٢شخصاً موقوفاً
الستخدامهم املخدرات

١٥٠

٢٥٠

حالة
قيد املتابعة حالياً

حالة
متّت تسويتها

٢٠٠

حالة
تلقّت العالج بنجاح
وشهادة ٍ
تعاف
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٥٠

حالة
مل تتابع العالج

٣٥

٢ .٢ .٤

توافر العالج

إن الخدمات املو ّجهة لألشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد
املسبّبة لإلدمان متوفّرة من خالل الجمعيات غري الحكومية والعيادات
الخاصة واملستشفيات .تقوم العديد من هذه الجمعيات بتنظيم أنشطة
املنارصة واملدافعة من أجل زيادة توافر العالج .ليس هنالك معلومات
كافية عن العيادات الخاصة .
املخصصة لعالج
رسة داخل املؤسسات
ّ
يف العام  ،٢٠١٦بلغ مجموع األ ّ
األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املس ّببة لإلدمان ٣٨٢

٣ .٢ .٤
١.٣.٢.٤

مخصص لإلناث
رسيرا ً (ضمن سبع جمعيات غري حكومية) ٪ ١٠ ،منها ّ
(ضمن جمعيتني غري حكوميتني) .وقد أفادت إحدى الجمعيات غري
الحكومية عن استقبال األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام
املواد املسبّبة لإلدمان يف عمر  ١٦سنة وما فوق .
املتخصصة يف أكرث من
من أصل  ١٥جمعية غري حكومية توفّر الخدمات
ّ
موقع واحد ،يقع  ٪ ٨٠منها تقريباً أي معظمها يف جبل لبنان وبريوت .

أنماط العالج والتدخالت

الرعاية امل ُجتمعية غري النظامية

 ١.١.٣.٢.٤العمل امليداين
يف العام  ،٢٠١٦أفادت  ٪ ٥٣من الجمعيات غري الحكومية ( ١٠من أصل
 )١٩عن قيامها بأعامل ميدانية منتظمة إ ّما داخل املجتمع أو املدارس
أو السجون .

البر والحقن
توف� إ
برنامج ي
أفادت إحدى الجمعيات غري الحكومية عن توفري ٤٧,٧٣٨ :أداة حقن
لألشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املس ّببة لإلدمان خالل
العام .(SIDC, 2016) ٢٠١٦
مراكز تقديم المشورة واالختبار الطوعي
متخصصة يف الخدمات املتعلقة باملخدرات
أربع جمعيات غري حكومية
ّ
ُمدرجة يف الئحة الربنامج الوطني ملكافحة االيدز الخاصة بالجمعيات
التي تق ّدم املشورة واالختبار الطوعي لفريوس نقص املناعة البرشية/
االيدز ).(MOPH, 2015b

٣٦

ق
الوا� الذكري
توزيع ي
أفادت إحدى الجمعيات غري الحكومية عن توزيع  ٣٢,١١٤واقياً ذكرياً
لألشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان خالل
العام .(SIDC, 2016) ٢٠١٦
خدمات تفادي الجرعة الزائدة
أفادت جمعية غري حكومية واحدة إىل بدء تطبيق برامج النالوكسون .ال
تتوفّر عىل املستوى الوطني خدمات لتفادي الجرعة الزائدة .

 ٢.١.٣.٢.٤الرعاية امل ُجتمعية االخرى
ال تتوفّر بيانات أو معلومات كافية حول مجموعات الدعم واملساعدة
الذاتية فضالً عن الدعم غري النظامي .
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٢.٣.٢.٤

الخدمات العامة

 ١.٢.٣.٢.٤خدمات الرعاية الصحية األ ّولية

االكتشاف المبكر والتدخالت الموجزة
استعدادا ً إلدراج الكشف املبكر امل ُمنهج والتدخالت املوجزة لالشخاص
الذين لديهم استخدام للمخدرات ضمن النظام الصحي الحايل ،ويف إطار
دمج الصحة النفسية يف الرعاية الصحية األ ّولية ،أطلق الربنامج الوطني
للصحة النفسية يف وزارة الصحة العامة يف العام  ٢٠١٤سلسلة من
األنشطة التدريبية حول برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية ،التي
تعترب عالج اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان أولوية .شملت
هذه األنشطة تدريباً للمد ّربني جمع  ١٦أختصاصياً يف الصحة النفسية
وتدريب  ١٠٦عامل طبي يعملون يف  ٤٣مركز رعاية صحية أ ّولية ضمن
شبكة وزارة الصحة العامة ).(MOPH, 2014b
باإلضافة إىل ذلك ،نُظِّم يف العام  ٢٠١٦تدريب م ّدته يومني عىل
اختبار كشف استخدام املواد املس ّببة لإلدمان كالكحول أو التدخني أو
املخدرات والتدخالت املوجزة التي تستهدف مستخدمي املواد املس ّببة
لإلدمان من أجل تدريب اإلختصاصيني ومناقشة إمكانية تطبيقه عىل
مستوى الرعاية الصحية األ ّولية .ولقد حرض هذا التدريب  ١٦مشاركاً
من جمعيات مختلفة تعمل يف مجال االستجابة الستخدام املواد املسببة
لإلدمان ).(MOPH, 2016c

٣.٣.٢.٤

الولية أ
أ
الخرى
خدمات الرعاية الصحية ّ
نظرا ً لعدم إدراج االكتشاف املبكر امل ُمنهج لألشخاص الذين لديهم
اضطرابات استخدام املواد املس ّببة لإلدمان والتدخالت املوجزة الخاصة
بهم ضمن نظام الرعاية الصحية األ ّولية ،مل يت ّم بالتايل تطوير نظام
اإلحالة والخدمات الصحية األساسية مبا فيها اإلسعافات األ ّولية ومعالجة
الجروح الخاصة بأولئك األشخاص .ويستمر توفري الدعم املتواصل
لألشخاص املتابعني للعالج أو من هم عىل تواصل مع خدمة العالج
املتخصصة .
املتخصصة من خالل الربامج
ّ
ّ

 ٢.٢.٣.٢.٤خدمات الرعاية االجتامعية العامة
ترشف إحدى الجمعيات غري الحكومية عىل مركز استقبال نهاري يق ّدم
الخدمات لألشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املسببة
لإلدمان مبا يف ذلك األكل والدعم االجتامعي غري املرشوط وخدمات
النظافة ويؤ ّمن لهم الوصول إىل الخدمات االجتامعية والصحية األكرث
تخصصاً حسب الحاجة (املشورة النفسية االجتامعية واالستشارات
ّ
النفسية) .لكن ال تتوافر أية معلومات عن خدمات اإليواء/السكن .

املتخصصة
الخدمات
ّ

 ١.٣.٣.٢.٤خدمات اضطرابات املواد املسببة لإلدمان املتخصصة
التخصصات لألمراض الجسدية والنفسية املتزامنة
إن العالج املتع ّدد
ّ
مشمول يف برامج العالج الخارجي وبرامج العالج ببدائل األفيونات .

العالج الخارجي
يتوفّر العالج الخارجي مبا يف ذلك الدعم االجتامعي والعالج النفيس عىل
مستوى العيادات الخاصة أو الجمعيات غري الحكومية .
العالج ببدائل أ
الفيونيات
يف العام  ٢٠١١واستعدادا ً للبدء بتطبيق برنامج العالج ببدائل
األفيونيات ،تولّت وزارة الصحة العامة تدريب إختصاصيني معنيني
تخصصات متن ّوعة من القطاع الصحي عىل الربوتوكوالت الوطنية .
ذوي ّ

وقد اعتُمد البوبرينورفني وحده باعتباره أكرث مالءمة من امليثادون
إلطارات العالج املتوفّرة يف لبنان نظرا ً لخصائصه الدوائية ومواصفات
السالمة الخاصة به .أطباء الصحة النفسية هم املسؤولون عن وصف
البوبرينورفني .أُنشئ نظام معلومات الكرتوين مركزي مستند إىل االنرتنت
يف دائرة املخدرات لوزارة الصحة العامةُ ،عرف بـنظام املعلومات الخاص
بالعالج ببدائل األفيونات من أجل مراقبة استخدام البوبرينورفني عن
كثب .يت ّم رصف البوبرينورفني يف موقعني (جبل لبنان وبريوت) وتتوىل
 ٤جمعيات غري حكومية ٣ ،عيادات و ٨مستشفيات ضمن هاتني
املحافظتني تقديم برنامج العالج ببدائل األفيونيات .

العالج ف ي� المستشفيات
السموم متوفّر عىل صعيد
• العالج الداخيل القصري األمد :عالج إزالة ّ
املستشفيات .

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٣٧

• عالج الجرعة الزائدة يف أقسام الطوارئ :يف العام  ،٢٠١٦نُظّم تدريب
م ّدته يومني حول ادارة الحاالت الطارئة يف الصحة النفسية شمل ٢٠٠
طبيب وممرض وممرضة تقريباً يعملون يف أقسام الطوارئ التابعة
لـ  ١١٥مستشفى خاصة وحكومية .وقد تط ّرق أيضاً إىل بروتوكوالت
إعطاء النالوكسون يف الحاالت الطارئة ).(MOPH, 2016c

٤.٣.٢.٤

ال تتوفر الكثري من املعلومات عن الدعم الذي يحصل عليه أفراد أرسة
الشخص الذي لديه اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان فضالً
عن برامج التدريب املهني ،وبرامج دعم التعايف ،وبرامج زيادة الدخل
أو القروض الصغرية ،وتخطيط وقت لألنشطة الرتفيهية وإعادة الدمج
االجتامعي
املتخصصة .
ّ

خدمات اإلقامة الطويلة

يت ّم تقديم خدمات اإلقامة الطويلة بشكل أسايس عرب الجمعيات غري
الحكومية فضالً عن التدريب املهني وخدمات إدارة عملية التعايف
والدعم العالجي املتواصل .ال تتوفّر ّإل معلومات محدودة عن إدراج
تعليم املهارات الحياتية يف برامج اإلقامة الطويلة .ميت ّد هذا العالج عىل
 ١٨-١٥شهرا ً كمع ّدل ويُستكمل مبتابعة خارجية الحقة متت ّد عىل  ١٥شهرا ً
).(Skoun, 2010
يف العام  ،٢٠٠٦تولّت جمعية غري حكومية مل ّدة ع ّدة سنوات إدارة

٤ .٢ .٤

املتخصصة
 ٢.٣.٣.٢.٤خدمات الرعاية االجتامعية
ّ

برنامج إعادة تأهيل لألشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد
املسبّبة لإلدمان داخل سجن رومية بسعة  ٤٠رسير ،وذلك من خالل
برنامج متع ّدد اإلختصاصات يرتكز عىل العالج السلويك املعريف ويُستكمل
مبتابعة بعد إطالق الرساح من السجن ).(Kerbage & Haddad, 2014
تؤمن هذه الجمعية خدمات اإلقامة الطويلة ومراكز إعادة تأهيل يف
بيت لألشخاص املسجونني سابقا والذين لديهم اضطرابات استخدام
املواد املسبّبة لإلدمان .

إمكانية الوصول إىل العالج

من أصل خمس جمعيات غري حكومية شملتها دراسة عام  ،٢٠٠٩تمّ
اإلشارة إىل سببني أساسيني مينعان حصول األشخاص عىل الخدمات :
)(Skoun, 2010
 عندما تكون للشخص اضطرابات صحة نفسية متزامنة .معروفةالخدمات
 عندما تكون للشخص حاجات ال ميكن تلبيتها من خالل.
املتاحة .

فضالً عن ذلك ،أفادت جمعيتان غري حكوميتني عن منع الوصول ألسباب
تتعلق بامليول الجنسية أو بسبب وجود التهاب الكبد الوبايئ ب ،أو ج
أو بفريوس نقص املناعة البرشية ) .(Skoun, 2010يف العام  ،٢٠١٦ارتفع
العدد اإلجاميل لألشخاص الذين يتابعون العالج بحسب البيانات الواردة
من املراكز العالجية املتنوعة التي تق ّدم خدمات متعلقة باملخدرات
(إعادة تأهيل ،عالج خارجي ،إزالة سموم) بنسبة  ٪ ٩٤مقارنة بالعام
( ٢٠١١راجع الجدول .( ١٢

الجدول  :١٢عدد أ
الشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام المواد المس ّببة للإدمان والذين حصلوا عىل أنواع مختلفة من العالج (( ٢٠١٦ - ٢٠١١
إمكانية الوصول إىل العالج

جمال للمراكز المو ّفرة للبيانات
العدد إ
ال ي
العدد الجمال أ
للشخاص الذين لديهم اضطرابات
إ ي
ن
والمتابع� للعالج
استخدام المواد المسببة للإدمان
ي
العام

٨

٨

١٣٣٥

١٨٧٥

غري
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١.٤.٢.٤

الخصائص الدميوغرافية لألشخاص الخاضعني للعالج

يف العامني  ٢٠١٤و ،٢٠١٦أُفيد أن معدل األشخاص من  ٩مراكز
الذين ترتاوح أعامرهم بني  ١٨و ٣٨عاماً ناهز الـ  . ٪ ٨٢ويف العامني
 ٢٠١٥و ،٢٠١٦أُفيد بالتوايل عن شخصني ذكرين و  ٤أشخاص ذكور

ما دون  ١٦عاماً و ١٦و ٢٢شخصا ذكرا ً بني  ١٦و ١٨عاماً يتابعون العالج
باإلضافة إىل شخص أنثى عام ( ٢٠١٦راجع الجدول .(١٣

الجدول  :١٣عدد أ
ين
المتابع� للعالج بحسب العمر والجنس (( ٢٠١٦ - ٢٠١٤
الشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام المواد المس ّببة للإدمان
الفئة العمرية
أقل من  ١٦عاماً
 ١٨-١٦عاماً
 ٢٨-١٩عاماً
 ٣٨-٢٩عاماً
 ٤٨-٣٩عاماً
ث
أك� من  ٤٨عاماً

المجموع
العام

المجموع

٠ ٠ ٠
٠ ٠ ٠
٩٤٦ ٧٢ ٨٧٤
٦١١ ٦٨ ٥٤٣
١٧٧ ١٤ ١٦٣
١٤٣ ٢ ١٤١

١٨٧٧ ١٥٦ ١٧٢١
٢٠١٤

٢
١٦

٩٢٠
٦٤٧
١٦٨
١٤٧

المجموع

٠
٠
٩٨
٤١
١٥
١٩

٢
١٦
١٠١٨
٦٨٨
١٨٣
١٦٦

٢٠٧٣ ١٧٣ ١٩٠٠
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بني العامني  ٢٠١٤و ،٢٠١٦كان األشخاص الساعني للحصول عىل العالج
لديهم اضطراب استخدام الهريوين والقنب والكوكايني بشكل أسايس
(راجع الشكل  .)٧أما املخدرات األخرى التي كان األشخاص يسعون
لتلقّي العالج من أجلها فهي األمفيتامني والبنزوديازيبني واملهلوسات
والرتامادول .
يف العام  ،٢٠٠١نصف األشخاص املتابعني للعالج تقريباً سبق أن ت ّم
توقيفهم ) .(Karam et al., 2010بني كانون األول  ٢٠١١وكانون األول

٢٠١٥

٤
٢٢

١

٠
٩٣ ١٠٨١
٦٠ ٨٧٢
٢٨ ٢٢٩
٣٤ ١٧١

المجموع

٥
٢٢
١١٧٤
٩٣٢
٢٥٧
٢٠٥

٢٥٩٥ ٢١٦ ٢٣٧٩
٢٠١٦

+ ٢٤
+ ٥٣
+ ٤٥
+ ٤٣

٪
٪
٪
٪

٪ + ٣٨
التغي�
نسبة
ي

 ،٢٠١٦بلغ عدد األشخاص امللتحقني بربنامج العالج ببدائل األفيونيات
 ١,٧١٢شخصاً ممن لديهم اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان.
معظمهم من الشباب الذكور بني  ٢٦و ٣٥عاماً ٪ ٦ ،منهم من اإلناث
).(El-Khoury, Abbas, Nakhle, & Matar, 2016
نصفهم تقريباً كان ملتحقاً بالربنامج يف العام  ٢٠١٢ويف منتصف العام
 ٪ ٧١ ،٢٠١٤من امللتحقني بالربنامج كانوا ما زالوا يتلقّون العالج فعلياً
).(MOPH, 2015b

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٣٩

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

الشكل  :٧نسبة أ
الشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام المواد المس ّببة للإدمان
ين
المتابع� للعالج بحسب المخدرات الثالثة الرئيسية المستخدمة (( ٢٠١٦ - ٢٠١٤

٪٢٠
٪١٣
ن ٪١٥

كوكاي�
ي

٪ - ٢٥

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

التغي�
نسبة
ي

ه�وين
ي

٪٣٠

٪٣٤
٪٣٢

٪ + ٦,٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

التغي�
نسبة
ي

قنب

٪٢٣
٪١٧
٪١٩
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٤٠

٪ - ١٧
التغي�
نسبة
ي

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٢.٤.٢.٤

األمراض املتزامنة مع استعامل املخدرات لدى األشخاص قيد العالج

بني املراكز التي تُبلّغ عن األشخاص الذين يستخدمون املخدرات بالحقن،
تضاءل معدل تشارك إبر الحقن يف العام  ٢٠١٦بنسبة  ٪ ٧٣مقارنة
بالعام ( ٢٠١١راجع الجدول .(١٤
الجدول  :١٤عدد أ
الشخاص مستخدمي المخدرات بالحقن ونسبة تشارك الحقن (( ٢٠١٦ - ٢٠١١
األشخاص مستخدمو املخدرات بالحقن
عدد أ
الشخاص مستخدمي
المخدرات بالحقن

غري
متوفر

غري
متوفر

٨٩٠

نسبة أ
الشخاص مستخدمي
المخدرات بالحقن الذين
يتشاركون الحقن

٪٣٩,٦

٪٤١,٦

غري
متوفر

العام

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٥٨

٣٧٥
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٧٧٩

٪ + ١٧٣

غري
متوفر

٪٢٠,٨

٪١٠,٧

٪ - ٧٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

التغي�
نسبة
ي

 ١.٢.٤.٢.٤فريوس نقص املناعة البرشية ،التهاب الكبد الوبايئ ب و ج
بني األشخاص مستخدمي املواد املس ّببة لإلدمان الذين يتلقّون
العالج يف مختلف املراكز العالجيةُ ،س ّجل انخفاض إجاميل يف
عدد األشخاص الذين يت ّم فحصهم للكشف عن األمراض املتزامنة

مع استخدام املخدرات بني عامي  ٢٠١١و ،٢٠١٦وذلك بنسبة ٪ ٩ ،٪ ٢٥
و ٪ ٨لفريوس نقص املناعة البرشية ،التهاب الكبد الوبايئ ب والتهاب
الكبد الوبايئ ج بالتوايل (راجع الجدول .( ١٥

الشخاص داخل المراكز العالجية الذين تم فحصهم للكشف عن أ
الجدول  :١٥نسبة أ
المراض ت ز
الم�امنة مع استخدام المخدرات (( ٢٠١٦ - ٢٠١١
اختبار األمراض املتزامنة مع استخدام املخدرات

نسبة أ
الشخاص الذين خضعوا
الختبار يف�وس نقص المناعة
ب� أ
الب�ش ية ي ن
الشخاص قيد العالج

٪٧١,٦

نسبة أ
الشخاص الذين خضعوا
ئ
الوبا� ب
الختبار التهاب الكبد
ي
ب� أ
ين
الشخاص قيد العالج

٪٧١,٦

نسبة أ
الشخاص الذين خضعوا
ئ
الوبا� ج
الختبار التهاب الكبد
ي
ب� أ
ين
الشخاص قيد العالج

٪٧١,٦

٪٥٤,٥

٢٠١١

٢٠١٢

العام

٪٤٣,٢
٪٤٣,٢
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غري
متوفر

٪٥٣,٢

غري
متوفر

٪٥٣,٢

٪٥٣,٠
٪٦٥,١

٪٥٣,٧
٪٦٥,٢

٪ - ٢٥
٪ -٩

غري
متوفر

٪٥٣,٢

٪٦٩,١

٪٦٥,٨

٪ -٨

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

التغي�
نسبة
ي

بني األشخاص مستخدمي املواد املسبّبة لإلدمان الذين يتابعون العالج
يف مختلف املراكز العالجيةُ ،س ّجل انخفاض إجاميل يف عدد األشخاص
الذين ثبُتت إصابتهم بالتهاب الكبد الوبايئ ب والتهاب الكبد الوبايئ ج

بني عامي  ٢٠١١و ،٢٠١٦وذلك بنسبة  ٪ ٧١و ٪ ٥٥بالتوايل .ثالث
أشخاص كانت نتيجة فحصهم إيجابية لفريوس نقص املناعة البرشية بني
عامي  ٢٠١٤و( ٢٠١٦راجع الجدول .(١٦
ّ

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٤١

الجدول  :١٦نسبة االشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام المواد المسببة للإدمان والذين أتت نتائج إختبارهم إيجابية ألمراض ت ز
م�امنة مع
استخدام المخدرات داخل المراكز العالجية (( ٢٠١٦ - ٢٠١١
نتائج االختبار االيجابية لألمراض املتزامنة مع استخدام املخدرات

ب� أ
اليجابية ي ن
الشخاص الذين
نسبة النتائج إ
خضعوا الختبار يف�وس نقص المناعة الب�ش ية
ب� أ
اليجابية ي ن
الشخاص الذين
نسبة النتائج إ
ئ
الوبا� ب
الكبد
التهاب
الختبار
خضعوا
ي
ب� أ
اليجابية ي ن
الشخاص الذين
نسبة النتائج إ
ئ
الوبا� ج
خضعوا الختبار التهاب الكبد
ي
العام

٪٠،٠

٪٠،٠

غري
متوفر

٪٠،٣

٪٠،٣

٪٠،٠٧

٪٠،٧

٪٠،٤

غري
متوفر

٪٠،٤

٪٠،٢

٪٠،٢

٪٢٧،٧

٪١١،٦

غري
متوفر

٪١٦،١

٪٩،٩

٪١٢،٤

٢٠١١
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٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٪ ٠

٪ - ٧١
٪ - ٥٥
التغي�
نسبة
ي

 ٢.٢.٤.٢.٤الصحة النفسية
يف العام  ،٢٠٠٢من أصل  ٢٢٢شخصاً مستخدماً مواد مسببة لإلدمان
ت ّم إدخالهم إىل أقسام أمراض الصحة النفسية داخل املستشفيات

٥ .٢ .٤

تنوع العالج
ّ

إ ّن برامج عالج وإعادة تأهيل األشخاص الذين لديهم اضطرابات
التخصصات
استخدام املواد املس ّببة لإلدمان هي عادة برامج متع ّددة
ّ
تستخدم أكرث من مقاربة واحدة وتجمع عنرصين أو أكرث مام ييل:

٦ .٢ .٤

تبي أن  ٪ ٦٥منهم لديهم اضطرابات صحة نفسية متزامنة
العامة ّ
).(Karam, Yabroudi, & Melhem, 2002

االمتناع ،العالج السلويك املعريف ،العالج ببدائل األفيونيات وغريها من
التدخالت للح ّد من املخاطر ،العالج القائم عىل اإلميان واملجتمعات
العالجية .

تحمل تكاليف العالج
القدرة عىل ّ

عندما يقوم األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املسببة
لإلدمان بإزالة السموم عىل نفقة وزارة الصحة العامة ،يساهمون بنسبة
 ١٥باملائة من هذه التكلفة .وميكنهم الوصول إىل برامج إعادة التأهيل
دون أي تكلفة ،فالجمعيات غري الحكومية تك ّمل تغطية وزارة الشؤون
االجتامعية وتوفّر تغطية إضافية من خالل الجهات املانحة ونشاطات
جمع التربعات .
بالنسبة للعالج باألفيونيات البديلة ،فإن نفقات إستشارات أطباء الصحة
النفسية واختبار البول باستثناء تكلفة البوبرينورفني متاحة بتكلفة
معقولة من قبل  ٣جمعيات غري حكومية عىل األقل .

بالنسبة إىل األمراض املتزامنة مع استخدام املخدرات السيّام تلك املتعلقة
باستخدام املخدرات عرب الحقن :
 منذ العام  ،١٩٩٨يتلقّى حديثو الوالدة جرعتهم األوىل من لقاح التهابالكبد الوبايئ ب يف املستشفيات مجاناً (مدعوم من وزارة الصحة العامة(.
 يتوفّر لقاح التهاب الكبد الوبايئ ب مجاناً يف معظم املستوصفاتومراكز الرعاية الصحية األولية يف كافة مناطق لبنان (مدعوم من وزارة
الصحة العامة(.
 كلفة العالج مبضادات فريوس نقص املناعة البرشية يغطيها بالكاملالربنامج الوطني يف وزارة الصحة العامة .
 كلفة عالج اضطرابات الصحة النفسية املتزامنة مشمولة ضمن نفقاتبرامج إعادة التأهيل .

٤٢

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

٥

ت
ربط البيانات باالس�اتيجية الوطنية

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

يهدف القسم التايل إىل ربط بيانات التقرير باالسرتاتيجية املشرتكة بني
الوزارات ملكافحة املخدرات واإلدمان يف لبنان  ،٢٠٢١-٢٠١٦من خالل
تسليط الضوء عىل بعض األهداف االسرتاتيجية الوطنية املحددة التي

وضع المخدرات ف ي� لبنان – بيانات ٢٠١٦

من شأنها أن تساهم يف معالجة الثغرات  /التحديات  /القضايا التي
أبرزها هذا التقرير عن وضع املخدرات يف لبنان .
ولذلك فهي مجموعة مختارة من بعض األهداف االسرتاتيجية .

أ
ت
ت
ال ت
المش�كة ي ن
ب�
االس�اتيجية
س�اتيجية من
الهداف إ
والدمان ف ي� لبنان ٢٠٢١-٢٠١٦
الوزارات لمكافحة المخدرات إ

معدل االنتشار
وفقاً للمسح العاملي للصحة املدرسية ،ارتفع معدل انتشار استخدام
املخدرات خالل الحياة بني تالمذة املدارس الذين ترتاوح أعامرهم
بني  ١٣و  ١٥سنة إىل  ٪٤,٧يف عام  ٢٠١١مقابل  ٪٣,٥يف عام .٢٠٠٥

 ٧.١.٢إجراء البحوث التنفيذية وبحوث تقييم النتائج لدراسة فعال ّية
برامج تعليم املهارات الحياتية يف املدارس وبرامج الدعم النفيس االجتامعي.
 ٨.١.٢تجريب برامج التثقيف بواسطة األقران يف املدارس لدراسة فعال ّيتها.

سوق المخدرات
السالفيا هي املادة املنشطة الحديثة اإلنتشار بني األشخاص مستخدمي
املخدرات .إ ّن املخدرات األكرث شيوعاً التي يت ّم مصادرتها يف لبنان هي:
الكبتاجون والكوكايني والق ّنب واالكستايس .

 ١.٣.١مراجعة القوانني املتعلّقة باستخدام املواد املس ّببة لإلدمان مبا
يتامىش مع املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية بنا ًء عىل الهدف
“ ١.٣.١إلسرتاتيجية الصحة النفسية واستخدام املواد املس ّببة لإلدمان
– لبنان  ”٢٠٢٠ - ٢٠١٥مبا يف ذلك األنظمة املتعلقة بتوافر املواد
واستخدامها .
 ١.١.٣توطيد أنشطة وإسرتاتيجيات تخفيض عرض املواد غري املرشوعة
داخل كافّة الوزارات املعنيّة من خالل وضع خطّة عمل مشرتكة بني
الوزارات مبنيّة عىل األدلّة العلمية .
 ٢.١.٣دعم مكتب مكافحة املخدرات يف وضع خطّة عمل ترمي إىل
توطيد تخفيض عرض املواد غري املرشوعة .
 ٥.١.٤إنشاء وحدة تابعة لوزارة الصحة لفحص املواد ذو التأثري النفيس
بهدف تحديد املواد الجديدة ،دراسة تأثريها الصحي ،واعالم خطة
االستجابة للمواد املسببة لالدمان .

السياسات المتع ّلقة بالمخدرات
يص ّنف استخدام املخدرات واملؤثرات العقلية دون وصفة طبية كجرمية
يف لبنان مع عقوبة سجن ترتاوح بني  ٣أشهر و ٣سنوات باإلضافة إىل
غرامة .ومينح قانون املخدرات رقم  ٦٧٣لعام  ١٩٩٨الخيار لألشخاص
املقبوض عليهم بسبب استخدام املخدرات بإحالتهم إىل لجنة وزارية
هي لجنة اإلدمان عىل املخدرات التي تتمتّع بسلطة تقديم الشخص
خيار العالج بدال من السجن .

٤٤

 ١.٣.١مراجعة القوانني املتعلّقة باستخدام املواد املسبّبة لإلدمان مبا
يتامىش مع املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية بنا ًء عىل الهدف
“ ١.٣.١إلسرتاتيجية الصحة النفسية واستخدام املواد املسبّبة لإلدمان
– لبنان  ”٢٠٢٠ - ٢٠١٥مبا يف ذلك األنظمة املتعلقة بتوافر املواد
واستخدامها .
 ٢.٣.١مراجعة القوانني بحيث يت ّم الغاء تجريم استخدام املواد غري
املرشوعة مبا يتامىش مع املعاهدات الدولية ومبادئ الصحة العامة .

ن
الوط� عن وضع المخدرات ف ي� لبنان ٢٠١٧
التقرير
ي

يوجد حال ّياً آليات وطنية للتنسيق عىل مسائل خاصة باملخدرات
كلجنة مكافحة اإلدمان عىل املخدرات وفريق العمل املعني بالعالج
ببدائل األفيونيات .ويعمل الربنامج الوطني للصحة النفسية بنشاط عىل
إنشاء لجنة توجيه ف ّنية مشرتكة بني الوزارات تس ّهل تطبيق ومراقبة
اإلسرتاتيجية املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخدرات واالدمان يف لبنان
. ٢٠٢١-٢٠١٦
مبا أن نظام جمع التقارير يختلف عرب الوزارات والجمعيات غري
الحكومية ،تنشأ تح ّديات يف تجميع البيانات وازدواجية يف البيانات .

 ١.١.١إنشاء لجنة توجيه فنية مشرتكة بني الوزارات تس ّهل تطبيق
اإلسرتاتيجية املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخدرات واالدمان ومتابعتها.
 ٢.١.١املنارصة من أجل اعادة تفعيل املجلس الوطني لشؤون املخدرات.
 ٣.١.١إنشاء فريق عمل وطني يجمع كافة الفرقاء العاملني يف مجال االستجابة

الستخدام للمواد املسبّبة لإلدمان بهدف تعزيز التنسيق الف ّعال والتعاون.

 ١.١.٤إدراج مجموعة أساس ّية من مؤرشات استخدام خدمات العالج
واعادة التأهيل لالشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد
املس ّببة لإلدمان (مع األخذ بعني االعتبار املجموعات املع ّرضة) ضمن
نظام املعلومات الصحية الوطني ،عىل كافة املستويات :العالج الخارجي
(املستوصفات ،مراكز الرعاية الصحية األ ّولية ،مراكز الخدمات اإلمنائية،
عيادات الصحة النفسية واستخدام املواد املسبّبة لإلدمان ومراكز
االستقبال النهاري) والعالج الداخيل (وحدات إزالة السموم ومراكز
إعادة التأهيل (.

الوقاية والعالج
تتعاون وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة الشؤون اإلجتامعية ووزارة
الصحة العامة مع الجمعيات غري الحكومية يف مجال الوقاية من
اضطرابات استخدام املواد املس ّببة لإلدمان .ال توجد الئحة لربامج وقاية
وطنية قامئة عىل األدلّة يف البلد ،وال توجد حالياً آلية وطنية ملراقبة
نوعية برامج الوقاية .

 ١.١.٢إدراج مجال عمل حول الوقاية من االستخدام املرض للمواد املس ّببة
لإلدمان ضمن خطة العمل الوطنية املشرتكة بني الوزارات والقامئة عىل
األدلّة العلمية لتعزيز ووقاية الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي
التي سيت ّم تطويرها بحسب الهدف  ١.١.٣إلسرتاتيجية الصحة النفسية
واستخدام املواد املسبّبة لإلدمان – لبنان ( ٢٠٢٠ - ٢٠١٥إنشاء آلية بني
مختلف الوزارات تعمل عىل تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية قامئة عىل
االدلة العلمية لتعزيز ووقاية الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي(.
 ٢.١.٢تطوير إسرتاتيجية قامئة عىل االدلة العلمية للربنامج الوطني
للوقاية من االدمان يف وزارة الشؤون االجتامعية من ضمن خطة العمل
املشرتكة بني الوزارات التي ستُط ّور بحسب الهدف االسرتاتيجي . ١.١.٢
 ٣.١.٢تعميم بصورة دورية قامئة مح ّدثة بالتدخّالت الوقائية امل ُجتمعية
املبن ّية عىل األدلّة العلمية بني كافة الجهات املعنية .
 ٤.١.٢وضع وتعميم معايري الجودة التي تضمن استدامة فعاليّة برامج
الوقاية .
 ٥.١.٢نرش مبادئ توجيهية بشأن إيصال الرسائل والتقارير التي تعكس
استخدام الكحول والتبغ وغريها من املواد يف وسائل اإلعالم واملنتجات
السمعية البرصية .
 ١٠.١.٢تسهيل إنشاء شبكات وقاية مجتمعية تعمل عىل تطبيق تدخالت
وقائية مبنية عىل األدلّة العلمية وتتالئم مع حاجات املجتمع املحيل.
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٤٥

بني عامي  ٢٠١٣و  ،٢٠١٦تم توقيف عدد تراكمي من  ١١,١٥٢شخصاً
بسبب استخدام املخدرات وأحيلت  ٤٠٠حالة ( )٪٤إىل لجنة اإلدمان
عىل املخدرات .وتلقى نصفهم ( ٢٠٠شخصا) العالج حتى التعايف وال
يزال هناك  ١٥٠شخصاً إضافياً يتابعون للعالج .ومل يت ّم إعادة ملفات
سوى  ٥٠شخصاً إىل مصدر اإلحالة لعدم االمتثال للعالج .

 ٢٢.١.٢توفري الدعم التقني للجنة مكافحة اإلدمان عىل املخدرات
ملعالجة التحديات التي تواجهها يف عملية احالة املوقوفني بتهم متعلقة
باستخدام املواد املسببة لإلدمان إىل العالج .
 ١.٨.٦سيت ّم تطوير إسرتاتيجية للصحة النفسية واستخدام املواد املس ّببة
لإلدمان خاصة بالسجون ومراكز االحتجاز بنا ًء عىل الهدف ١.٥.٥
إلسرتاتيجية الصحة النفسية واستخدام املواد املسبّبة لإلدمان ،لبنان
. ٢٠٢٠ - ٢٠١٥

معظم الجمعيات غري الحكومية ال  ١٥التي تق ّدم خدمات معالجة
متخصصة (حوايل  )٪٨٠تقع يف جبل لبنان وبريوت .ويبلغ العدد اإلجاميل
ّ
رسة املبلّغ عنها لعالج األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام
لأل ّ
املواد املس ّببة لإلدمان  ٣٨٢رسير (يف  ٧جمعيات غري حكومية) ،و ٪١٠
منها مخصصة لإلناث (يف جمعيتني غري حكوميتني (.

 ١٣.١.٢زيادة توفري خدمات ازالة سموم عرب افتتاح وحدة إزالة سموم
واحدة عىل األقل يف مستشفى حكومي قادرة عىل تقديم الرعاية
املناسبة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسببة
لإلدمان مبا فيهم االشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو غريها
من االمراض املتزامنة .

يف العام  ، ٢٠١٦أفيد بأن  ٢٥٩٥شخصاً لديهم اضطرابات استخدام
املخدرات ت ّم قبولهم يف  ١٠مراكز للعالج (إلعادة التأهيل ،أو إزالة
السموم ،أو العالج الخارجي) .وترتاوح أعامر معظم األشخاص الذين
يعالجون ( )٪٨٢بني  ١٨و ٣٨سنة .وأبلغت إحدى الجمعيات غري
الحكومية عن قبول األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد
املس ّببة لإلدمان ابتداء من سن  ١٦عاما .يطلب األشخاص العالج من
جراء اإلدمان بشكل أسايس عىل الهريوين والقنب والكوكايني .

 ١٦.١.٢زيادة توفري خدمات اعادة التأهيل يف املناطق النائية عرب
افتتاح مركز واحد عىل األقل باحدى هذه املناطق بالتعاون مع الجهات
الفاعلة املحلية .
 ١٩.١.٢تجريب برنامج توظيف محمي بالتعاون مع البلديات .
 ٢٠.١.٢القيام سنوياً مبسح الخدمات واملوارد املتوفرة عىل صعيد
الوقاية ،العالج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتامعي والحد من
املخاطر لألشخاص املصابني باضطرابات استخدام املواد املس ّببة لإلدمان ،
مبا يف ذلك مسح التدخّالت النفسية االجتامعية .
 ٢١.١.٢إنشاء مركز «استقبال وتوجيه » واحد عىل األقل تابع لوزارة
الشؤون االجتامعية لألشخاص الذين يستخدمون املواد املسببة لإلدمان
وذويهم الستقبال األشخاص وتوجيههم إىل الخدمات املناسبة .
 ١.٢.٢تنفيذ خطة بناء قدرات ُمص ّممة للعاملني يف القطاعني الصحي
واالجتامعي الذين يتولون عمليات الوقاية والعالج وإعادة التأهيل
وإعادة الدمج االجتامعي والحد من املخاطر يف مجال استخدام املواد
التخصصات ومبا يتامىش
املس ّببة لإلدمان بالتوافق مع النهج املتعدد
ّ
مع النموذج الحيوي النفيس االجتامعي ومنوذج التعايف ،عىل مختلف
مستويات الرعاية وبالتعاون مع الجهات الفاعلة .

وبني عامي  ٢٠١١و ُ ،٢٠١٦س ّجل انخفاض عام يف عدد األشخاص
الذين لديهم نتيجة فحص ايجابية اللتهاب الكبد ب و ج ،يف مراكز
معالجة مختلفة بنسبة  ٪٧١و  ٪٥٥تباعا .وأفادت إحدى الجمعيات غري
الحكومية عن توفري الحقن والواقي لألشخاص الذين لديهم اضطرابات
استخدام املواد املسبّبة لإلدمان .

٤٦

 ١٧.١.٢تقييم توافر وسهولة الوصول إىل خدمات برامج توفري الحقن
واالدوات اآلمنة وتطويرخطّة عمل لإلستجابة إىل توصيات هذا التقييم .
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ويف الفرتة ما بني كانون األول  ٢٠١١وكانون األول  ،٢٠١٦التحق ١٧١٢
شخصاً لديهم اضطرابات استخدام املواد املسببة لإلدمان بربنامج العالج
ببدائل األفيونات .يت ّم توفري البوبرينورفني يف موقعني ،جبل لبنان
وبريوت ،يف حني أن برنامج العالج ببدائل األفيونات متاح يف  ٤جمعيات
غري حكومية و  ٣عيادات و  ٨مستشفيات يف نفس املحافظتني .
ال توجد خدمة وطنية للوقاية من الجرعات الزائدة .وال يعرف الكثري عن
مجموعات املساعدة الذاتية ومجموعات الدعم والدعم غري الرسمي .

 ١٤.١.٢زيادة توفري العالج ببدائل االفيونيات عرب تقديم هذا العالج يف
منطقة واحدة يف كل من محافظات الشامل والجنوب والبقاع .
 ١٥.١.٢تجربة العالج بامليثادون يف مركز واحد عىل األقل .

 ٩.١.٢وضع برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني عىل األدلّة
العلمية .
 ١٨.١.٢تسهيل إنشاء مجموعات املساعدة الذاتية واملساعدة املتبادلة

كام أنه ال يت ّم اإلبالغ عن الوفيات املتعلّقة باملخدرات بشكل كاف ،وال
تتوفر بيانات عن الجرعات الزائدة .

.

 ٩.١.٢وضع برنامج وطني للوقاية من الجرعة الزائدة مبني عىل األدلّة
العلمية .
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الملحقات
الملحق .I

معجم المصطلحات٣

المجتمعية يغ� النظامية
الرعاية ُ
تشمل الدعم املتوفر من خالل األرسة واألصدقاء ،املساعدة الذاتية
والعمل امليداين .يض ّم العمل امليداين مجموعة من األنشطة والجمعيات
التي تتمكّن من الوصول والتعامل مع األشخاص مستخدمي املخدرات
داخل املجتمع بهدف تحسني صحتهم وتقليص مخاطر استخدام املخدرات .
خدمات الرعاية الصحية أ
ال ّولية
إن مراكز الرعاية الصحية العامة والصحة النفسية العامة تشمل
مراكز العالج الخارجي العامة أو الخاصة ،الحكومية أو غري الحكومية،
التي تق ّدم خدمات العالج الخارجي ملستخدمي املخدرات ضمن
مجموعة من الخدمات الصحية وخدمات الصحة النفسية األخرى .تض ّم
هذه الفئة االطباء العامني (طبيب عائلة أو طبيب عام يعاين املريض يف
عيادته الخاصة) باإلضافة إىل وحدات العناية بالصحة النفسية الخارجية
املتخصصة .
غري
ّ
خدمات الرعاية االجتماعية العامة
مراكز تس ّهل وصول األشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد
املسبّبة لإلدمان إىل الخدمات الصحية واالجتامعية ،بشكل خاص إىل
الخدمات التي تساهم يف تفادي وتقليص األرضار الصحية املتزامنة مع
استخدام املخدرات .إنها تستهدف األشخاص الذين يستخدمون حاليّاً
املخدرات واملجموعات التي يصعب الوصول إليها واألكرث تع ّرضاً للخطر
بني مستخدمي املخدرات واألشخاص الذين يج ّربون استخدام املخدرات.
خدمات اضطرابات المواد المسببة للإدمان المتخصصة
املتخصصة (خارجية) تشمل الوحدات العامة أو
وحدات العالج
ّ
وتصب اهتاممها
يف
ص
تتخص
التي
الحكومية،
غري
أو
الحكومية
الخاصة،
ّ
ّ
األسايس عىل العالج الخارجي لالدمان عىل املخدرات .

وحدات العالج اإليوائية داخل املستشفيات (داخلية ،تشمل
مستشفيات اضطرابات الصحة النفسية ومراكز إزالة السموم) :توفر
املتخصصة و/أو النفسية االجتامعية
الخدمات الطبية والصحة النفسية
ّ
التي تعالج اإلدمان عىل املخدرات والتي يت ّم القيام بها داخل
املستشفيات (يف غالب األحيان مستشفيات اضطرابات الصحة النفسية
أو أجنحة اضطرابات الصحة النفسية يف املستشفيات العامة (.
وحدات العالج اإليوائية غري االستشفائية (داخلية) :إنها بيئة عالجية
يعيش فيها أشخاصاً لديهم اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان
ويتابعون برنامجاً يقوم عىل املشورة أو العالج بهدف تحقيق تغيري عىل
املستويني االجتامعي والنفيس .ترتكز برامج املراكز اإليوائية عىل سلسلة من
املقاربات النظرية تشمل األرسة ،العالج النفيس الدينامييك ،العالج املعريف
السلويك ،العالج الطبي أو برنامج الخطوات االثني عرش ملعالجة اإلدمان.

المتخصصة
خدمات الرعاية االجتماعية
ّ

املتخصصة :إنها وحدات تركّز بشكل
وحدات إعادة الدمج االجتامعي
ّ
رئييس عىل خدمات إعادة الدمج االجتامعي (أي الخدمات املتعلّقة
وتصب اهتاممها عىل املجموعات املع ّرضة .
باملسكن والتعليم والعمل)
ّ

القامة الطويلة
خدمات إ

وحدات املجتمعات العالجية :إنها بيئة خالية من املخدرات تض ّم
أشخاصاً لديهم من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان يعيشون
معاً بطريقة منظّمة ومنهجية بهدف تحقيق تغيري عىل املستويني
االجتامعي والنفيس .ان مسؤولية اإلدارة اليومية مشرتكة بني املقيمني
وأعضاء الفريق .

 ٣تم التكييف من :
UNODC, & WHO. (2015). International Standards for the treatment of drug use disorders. Vienna.
https://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC_2013_2015_international_standards_on_drug_use_prevention_E.pdf
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الملحق .II

قائمة المراجع القانونية بلغتها أ
الصلية٤

االتفاقيات الدولية

الدول ف ي� مجال مكافحة المخدرات لسنة ١٩٦١
اتفاقیة لتعاون
ي
أبرمھا لبنان بموجب القانون رقم  ٦٠/٦٤تاریخ . ٣٠/١٢/١٩٦٤
بروتوكول سنة  ١٩٧٢الذي اعتمده مؤتمر أ
المم المتحدة المنعقد ف ي�
جنیف والمعدل لالتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  ١٩٦١أبرمھا لبنان
بموجب القانون رقم  ٤٢٥صادر ف ي� . ١٥/٥/١٩٩٥
اتفاقیة المؤثرات العقلیة المرفقة والمعقودة ف ي� فیینا ف ي�  ٢١شباط ١٩٧١
أبرمھا لبنان بموجب القانون رقم  ٢٩١صادر ف ي� . ٢٢/٢/١٩٩٤
اتفاقیة أ
المم المتحدة لمكافحة االتجار یغ� ش
الم�وع ف ي� المخدرات
والمؤثرات العقلیة لسنة  ١٩٨٨أبرمھا لبنان بموجب القانون رقم ٤٢٦
صادر ف ي� . ١٥/٥/١٩٩٥

Convention on International Cooperation in
Drug Control, 1961, concluded in Lebanon
under Act No. 60/64 of 30 December 1964.
The Protocol of 1972, adopted by the United
Nations Conference in Geneva and amended
by the Single Convention on Narcotic Drugs
of 1961, was concluded by Law No. 425 of 15
May 1995 in Lebanon.
Convention on Psychotropic Substances,
annexed at Vienna on 21 February 1971,
concluded by Law No. 291 of 22 February
1994 in Lebanon.
United Nations Convention against Illicit
Traffic of Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances of 1988, concluded in Lebanon
under Act No. 426 of 15 May 1995.

ين
القوان�

القانون رقم  ٦٧٣تاریخ  ١٦/٣/١٩٩٨المتعلق بالمخدرات والمؤثرات
العقلیة والسالئف .
القانون رقم  ٤٦٣تاریخ  ١٧/٩/٢٠٠٢المتعلق بتنفیذ العقوبات .
ض
المستن�ة رقم  ٥٧٤صادر ف ي�
المر� والموافقة
قانون حقوق
ی
. ١١/٢/٢٠٠٤
آ
ف
قانون الداب الطبیة رقم  ٢٨٨صادر ي� تاریخ ٢٢/٢/١٩٩٤
والمعدل
ّ
بموجب القانون رقم  ٢٤٠تاریخ . ٢٢/١٠/٢٠١٢

Law No. 673 Date 16/03/1998 on narcotics
and psychotropic substances and precursors.
Law No. 463 Date 17/09/2002 related to
sanctions execution.
Patient Rights Law and Informed Consent No.
574 of 11/02/2004.
Medical Ethics Law No. 288 issued on
22/02/1994 and amended by Law No. 240
on 22/10/2012.

القرارات والتعاميم

قرار رقم  ٨٤٩تاریخ  ٢/٩/٢٠١٠یتعلق شب�وط اعتماد العالج البدیل
لتعاطي المخدرات .
القرار رقم  ٦١/١صادر ف�  ٢٣/١/٢٠٠١نظّم كیفیة التداول أ
بالصناف
ي
المدرجة ف ي� الجداول الملحقة بقانون المخدرات لعام . ١٩٩٨

Decision No. 849 Date of 02/09/2010:
Related to conditions of adopting substitution
treatment for drug users.
Decision No. 61/1 of 23 January 2001
regulating the circulation of items listed in the
schedules annexed to the Narcotics Act of 1998.
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Decision No. 54/1 of 23/01/2001 specifies
the conditions that must be met for the
patient to obtain drugs and some psychoactive
substances listed in Table II.
Decision No. 56/1 issued on 23/01/2001 set
the conditions and documents required to
obtain records of drugs and synthetics.
Decision No. 55/1 issued on 23/01/2001
specify the conditions that must be provided
for obtaining a prescription book for drugs
or materials and preparations for Schedule II.
Decision No. 58/1 issued on 23/01/2001
concerning the types and quantities of
narcotic materials needed for the treatment
of urgent cases.
Decision No. 59/1 issued on 23/01/2001
concerning the organization of keeping the
register and files of drugs in the Ministry of
Public Health.
Decision No. 519/1 issued on 24/07/2002
concerning the determination of the conditions
for the distribution of samples of substances
and preparations listed in Schedule III,
“Psychological materials”.

Directive 55 of 1/4/2006 concerning informing
the Internal Security Forces of incidents
caused by the act of others by fax.
Directive 46 Date of 22/03/2016: Related
to the application of circular No. 55/1 Date:
01/04/2006.
Decision No. 1302/1 issued on 29/09/2010
related to the establishment of a social
programme called “National Programme for
the Prevention of Drug Use”.
Decision No. 20 issued on 12/01/2011 related
to the nomination of representatives for the
drug addiction committee stipulated in article
199 of the Drug Law 673 date 16/03/1998.

ف
حدد ش
ال�وط الواجب توفرھا
ّ ٢٣/١/٢٠٠١ � صادر ي٥٤/١ القرار رقم
لحصول المریض عىل المخدرات وبعض المؤثرات العقلیة المدرجة
ف
ن
. �الثا
ي� الجدول ي
ف
حدد ش
ال�وط والمستندات
ّ ٢٣/١/٢٠٠١ � صادر ي٥٦/١ القرار رقم
. المطلوبة للحصول عىل سجالت للمخدرات والمواد التخلیقیة
ف
حدد ش
ال�وط الواجب توفرھا
ّ ٢٣/١/٢٠٠١ � صادر ي٥٥/١ القرار رقم
ض
للحصول عىل ت
ومستح�ات الجدول
دف� وصفات مخدرات أو مواد
ن
. �الثا
ي
 المتعلق بأنواع وكمیات المواد٢٣/١/٢٠٠١ � صادر ف ي٥٨/١ القرار رقم
. المخدرة الالزمة لعالج الحاالت المستعجلة
 المتعلق بتنظیم مسك السجل٢٣/١/٢٠٠١ � صادر ف ي٥٩/١ القرار رقم
. والملفات الخاصة بالمخدرات ف ي� وزارة الصحة العامة
 المتعلق بتحدید ش�وط توزیع٢٤/٧/٢٠٠٢ � صادر ف ي٥١٩/١ القرار رقم
ض
والمستح�ات المدرجة ف ي� الجدول الثالث “المواد
عینات المواد
. ”النفسیة
 المتعلق بإعالم قوى أ١/٤/٢٠٠٦ � الصادر ف٥٥ التعمیم رقم
المن
ي
. الغ� بواسطة الفاكس
الداخل عن الحوادث المتأتیة عن فعل ی
ي
٥٥/١  يتعلق بتطبيق التعميم رقم٢٢/٣/٢٠١٦  تاريخ٤٦ تعميم رقم
. ١/٤/٢٠٠٦ تاريخ

 المتعلق بإنشاء ش٢٠١٠\٩\٢٩ � الصادر ف ي١٣٠٢\١ القرار رقم
م�وع
ن
. “ الدمان
“ال�نامج
الوط� للوقاية من إ
إجتماعي تحت عنوان ب
ي
 المتعلق بتسمية ي ن٢٠١١\١\١٢ � الصادر ف٢٠ القرار رقم
ممثل� ف ي� لجنة
ي
 من١٩٩ الدمان عىل المخدرات المنصوص عليها ف ي� المادة
مكافحة إ
. ١٩٩٨\٣\١٦  تاريخ٦٧٣ القانون رقم
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الملحق  .IIIقائمة المصادر الرئيسية للمعلومات المتعلقة بالمخدرات عىل
ن
الوط�٥
الصعيد
ي
استبيان التقرير السنوي
دائرة املخدرات يف وزارة الصحة العامة
استبيان التقرير السنوي ،الذي ط ّوره مكتب االمم املتحدة املعني
باملخدرات والجرمية ،ميكّن املراقبة وتقديم التقارير كل سنتني عن
تنفيذ االعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب
اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية،
من الدول االعضاء اىل لجنة املخدرات .التقرير مقسم اىل اربع اجزاء :
 -١االطار الترشيعي واملؤسسايت
 -٢املقاربة الشاملة لخفض الطلب عىل املخدرات وعرضها
 -٣مدى وأمناط استخدام املخدرات
 -٤مدى وأمناط واتجاهات يف زراعة املخدرات وصنعها واالتجار بها .
قاعدة بيانات باسم
مديرية السجون يف وزارة العدل
أهداف قاعدة بيانات مديرية السجون هي مراقبة نزالء السجن عن
كثب .وعىل هذا النحو ،تحتوي قاعدة البيانات هذه عىل معلومات عن
تاريخ دخول وخروج نزالء السجن ،وعن دميغرافيتهم وجرامئهم .يحتوي
باسم عىل بيانات عن السجون ال  ٢٣يف لبنان .يت ّم تحديث قاعدة
البيانات يومياً .
الدمان عىل المخدرات
معلومات من لجنة إ
لجنة اإلدمان عىل املخدرات يف وزارة العدل
متنح لجنة اإلدمان عىل املخدرات االشخاص الذين لديهم اضطرابات
استخدام املواد املسببة لالدمان املالحقني قانونياً بخيار إعادة التأهيل
بدال من السجن .بنا ًء عىل ذلك ،تحتفظ اللجنة بسجل االشخاص املحالني
ونتائج اعادة تأهيلهم .
معلومات من شعبة مكافحة المخدرات وتبييض االموال
شعبة مكافحة املخدرات وتبييض االموال يف الجامرك اللبنانية
هذه الشعبة تراقب تاريخ التجارة العامة والجرائم املتعلقة باملخدرات
من خالل نظامي نجم ونار .

المسح الصحي العالمي للمدارس
منظمة الصحة العاملية
هذا املسح املدريس يجرى مرة كل خمس سنوات بدعم من مركز
مكافحة األمراض ،وزارة الصحة العامة ووزارة الرتبية والتعليم العايل
معالج ًة األسباب الرئيسية لالمراض والوفيات بني األطفال يف جميع أنحاء
العامل مبا يف ذلك مجموعة أسئلة عن استخدام املخدرات .املسح الثالت
الذي ا ُجري يف عام  ٢٠١٧شمل الفئة العمرية  ١٧-١٣سنة .
اليدز
قاعدة البينات الوطنية لرصد يف�وس نقص المناعة الب�ش ية  /إ
الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز يف وزارة الصحة العامة
اهداف الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز هي :الحد من وباء فريوس
نقص املناعة البرشية او االيدز ؛ جمع اإلحصاءات املتعلقة بحاالت
فريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز املبلغ عنها؛ التنسيق مع الوزارات،
والجمعيات الغري الحكومية ،ووسائل اإلعالم ،والقياديني الدينيني ،ووكاالت
األمم املتحدة ،واألطراف الفاعلة الرئيسية األخرى؛ وتحسني حالة املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية .والربنامج مسؤول أيضا عن توفري وتوزيع
العالج مبضادات فريوس نقص املناعة البرشية لجميع املرىض املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية .كام أنه مسؤول عن تقديم الدواء الوقايئ ما
بعد التعرض لألشخاص املعرضني للفريوس من جراء حادث مبا يف ذلك تبادل
اإلبر امللوثة .معلومات عن انتقال فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز
من خالل استخدام املخدرات عن طريق الحقن متوافرة يف هذه القاعدة.

م�ش وع الدراسة الميدانية حول استعمال التبغ والكحول
والمخدرات أ
الخرى ف ي� الوسط
المدرس (ميدسباد (
ي
مجموعة بومبيدو
يوفّر ميدسباد صورة عن حالة استخدام املخدرات يف البلدان غري
األوروبية يف منطقة البحر األبيض املتوسط .وهو يجمع املعلومات عن
مواقف الشباب وسلوكهم فيام يتعلّق باستهالك الكحول والتبغ واملواد
األخرى .وقد قام بتكييف منهجية مرشوع الدراسة امليدانية حول
استعامل التبغ والكحول واملخدرات األخرى يف (إسباد) ليتامىش مع
منطقة البحر األبيض املتوسط .وقد أُجري للمرة االوىل يف لبنان يف عام
 ٢٠٠٨بالتعاون مع قسم الطب االجتامعي واألُرسي يف جامعة القديس
يوسف يف بريوت .

 ٥تتوفر معلومات إضاقية حول قوائم البيانات يف :
Ministry of Public Health. (2016b). Information Map. National Observatory on Drugs and Drug Addiction. Beirut: Lebanon
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نظام المعلومات عن العالج ببدائل أ
الفيونيات
دائرة املخدرات يف وزارة الصحة العامة
تم تكييف وإطالق برنامج العالج ببدائل األفيونيات ،وهو برنامج قائم
عىل االدلّة للح ّد من املخاطر ،يف لبنان يف كانون الثاين  ٢٠١٢بناء عىل
توجيهات منظمة الصحة العاملية .يستخدم الربنامج البوبرينورفني تحت
رقابة صارمة من قبل طبيب صحة نفسية مدرب ومتابعة وثيقة من جانب
فريق صحة نفسية متعدد اإلختصاصات .هو نظام الكرتوين يحتوي عىل
سجلت األشخاص الذين يتابعون العالج ببدائل األفيونيات مع معلوماتهم
ّ
االجتامعية والدميوغرافية ،االمراض املتزامنة واالستشارات الطبية .
معلومات من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة
بالمخدرات (أوكرتيس(
مكتب مكافحة املخدرات يف وزارة الداخلية والبلديات
يهدف هذا املكتب اىل مالحقة ومكافحة الجرائم املتعلقة باملخدرات.
جميع الجرائم املتعلّقة باملخدرات التي ضُ بطت من قبل الدرك أو
الجامرك عىل األرايض اللبنانية (مبا يف ذلك األقسام عرب البحار) مسجلة
يف قاعدة بيانات أوكرتيس .وهي تتضمن معلومات عن التوقيفات
املتعلّقة باملخدرات .
معلومات من وحدة الرعاية االجتماعية المتخصصة
وحدة الرعاية االجتامعية املتخصصة يف وزارة الشؤون االجتامعية
هذه الوحدة تدعم الخدمات املقدمة للمجموعات املع ّرضة مبا فيها
االشخاص الذين لديهم اضطرابات استخدام املواد املسببة لالدمان .من
الخدمات امل ُق ّدمة ،دعم مايل ألنشطة إعادة تأهيل االشخاص الذين
لديهم اضطرابات استخدام املواد املسببة لإلدمان .تتض ّمن هذه الوحدة
معلومات اجتامعية ودميوغرافية حول هؤالء األشخاص ،باإلضافة إىل
معلومات حول نوعية ووترية الخدمات امل ُق ّدمة .
ئ
الجنا�
المخت�
معلومات من
ب
ي
املخترب الجنايئ يف وزارة الداخلية والبلديات
يهدف هذا املخترب اىل إجراء األبحاث والفحوصات الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية والطيفية وغريها وتقديم الخربات املطلوبة يف األبحاث
العلمية .من املمكن الحصول من هذا املخترب عىل معلومات حول عدد
ونوعية املخدرات املجهولة التي ت ّم تحديدها .
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