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خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ الّتابعة 

ِلمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة 

الحّد من مخاطر إستخدام في مجال 
المخّدرات في لبنان



الخلفّية

أجل  من  لإلحتياجات  تقييمًا  ُأْجِرَي   ،٢٠٢١ يوليو  تموز/  في 
إستكشاف تأثير فيروس كورونا الُمستجّد (كوفيد-١٩) على 
المناعة  نقص  فيروس  مع  الُمتعايشين  األشخاص  حياة 
الحصول  على  وُقدرتهم  المخّدرات،  وُمستخدمي  البشرّي 
إلى  إضافًة  األساسّية،  المخاطر  من  الحّد  خدمات  على 

المخاطر التي تلَحُق بهذه الخدمات في لبنان. 

الضوء على  الّدراسة، تسليط  لهذه  الرئيسّي  الهدف  وكان 
المجتمع  منّظمات  إعتمدتها  التي  الّتخفيف  إستراتيجّيات 
إستخدام  مخاطر  من  الحّد  مجال  في  العاِمَلة  المدنّي 
الُمستجّد  كورونا  فيروس  جائحة  ِلمواجهة  المخّدرات 
ِلحاالت  التأّهب  خّطة  َوِضع  من  التمكُّن  ُبغَيَة  (كوفيد-١٩)، 

الطوارئ، باإلستناد إلى إستجابتها الّسابقة لهذه الجائحة.

وإْسُتْخِدَمت ُقدرة ُصمود منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة 
سياق  في  المخّدرات  إستخدام  مخاطر  من  الحّد  مجال  في 
للتأّهب  إستراتيجّيتها  لتعزيز  كُفرصة  الجائحة،  هذه 
التي  والثغرات  للتحّديات  التصّدي  خالل  من  واإلستجابة، 
واجهتها في إّتخاذها لإلجراءات في الوقت الُمناسب، خالل 

األزمة الصحّية العاّمة لفيروس كوفيد-١٩.

الُمقترحة  الطوارئ  ِلحاالت  التأّهب  خّطة  تطوير  تّم  وقد 
عليها  الُمصادقة  ت  وَتمَّ الُمستند،  هذا  في  والُمقّدمة 
العاِمَلة في مجال  المدنّي  المجتمع  بالّتعاون مع منّظمات 
الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات التي شاركت في هذه 

الّدراسة.

ما هو الغرض من هذه الخّطة؟

تّم تصميم خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ لتوجيه التأّهب واإلستجابة األّولّية ِلمنّظمات المجتمع المدنّي 
العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في لبنان، ِلضمان إستعدادها وإستجابتها ِلحاالت 

الطوارئ في الوقت الُمناسب.

من هم الُمستفيدون من هذه الخّطة؟

بصورٍة  الُمشاركين  المصلحة  أصحاب  جميع  الُمقترحة  الطوارئ  ِلحاالت  التأّهب  خّطة  من  َيستفيُد  قد 
لبنان، بما في ذلك وزارة  المخاطر في  الحّد من  مباشرٍة في عملّية وضع، وتصميم، وتنفيذ خدمات 
الصّحة العاّمة (MOPH)، والبرامج الوطنّية لُمكافحة األمراض الُمعدية (البرنامج الوطنّي لُمكافحة اإليدز 
الشؤون  (وزارة  اُألخرى  التنفيذّية  والوزارات   ،(NMHP النفسّية  للصّحة  الوطنّي  البرنامج   ،NAP
من  الحّد  مجال  العاِمَلة في  المدنّي  المجتمع  ومنّظمات  والّداخلّية)،  والقانون،  والتعليم،  اإلجتماعّية، 
الُمّتحدة،  األمم  ووكاالت  والدولّية،  الوطنّية  الحكومّية  غير  والُمنّظمات  المخّدرات،  إستخدام  مخاطر 

والوكاالت الماِنحة الدولّية. 

ما هو نطاق هذه الخّطة؟

وفقًا لُمنّظمة الصّحة العالمّية (٢٠١٧)، فإّن التأّهب ِلحاالت الطوارئ َيعني "المعرفة والُقدرات والُنظم 
التنظيمّية التي طّورتها الحكومات، والُمنّظمات المعنّية باإلستجابة والتعافي، والمجتمعات واألفراد، 
لها،  واإلستجابة  الحالّية  أو  الناشئة  أو  الحدوث  الوشيكة  أو  الطوارئ  ِلحاالت  الُمحتملة  اآلثار  ِلَتَوّقع 
على  الُمقترحة  الطوارئ  ِلحاالت  التأّهب  خّطة  نطاق  َيْقَتِصُر  وعليه،  فّعال."  بشكٍل  منها  والّتعافي 
اإلجراءات الّساِبقة  ِلحاالت الطوارئ التي ينبغي إعتمادها من ِقبل منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة 
في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات وأصحاب المصلحة اآلخرين، إستعدادًا لإلستجابة األولّية 
تشُمل  ال  ُتغّطي/  ال  الُمقترحة  الخّطة  فإّن  وبالتالي،  الطوارئ.  ِلحاالت  السلبّية  اآلثار  من  للّتخفيف 

اإلجراءات اّلالزمة لإلستجابة الشاملة ومرحلة الّتعافي في دورة التخطيط ِلحاالت الطوارئ.

خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ  الّتابعة ِلمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في لبنان          ٢



المبادئ التوجيهّية

تتطّلُب  ديناميكّيًة  عملّيًة  الطوارئ  ِلحاالت  التأّهب  ُيْعَتَبُر   •
ْين والُمسَتِنَدْيِن إلى مؤّشراٍت  الُمراقبة والتقييم الُمْسَتِمرَّ
راسخٍة، للتمكُّن من تقييم مجاالت التحسين وإعادة الّنظر 

في األولوّيات.
ينبغي أن َتستِنَد أنشطة خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ إلى   •
الُمبادرات القائمة وإستراتيجّيات اإلستجابة، وأن تهُدف إلى 

الحّد من اإلزدواجّية / إستبدال التدّخالت الّناجحة القائمة.
ُل الّتعاون، والّتنسيق وتعبئة الموارد العناصر الرئيسّية  ُيشكِّ  •

ِلُخطط التأّهب واإلستجابة الفّعالة ِلحاالت الطوارئ.

كيف تّم َوِضع هذه الخّطة؟

الّدراسة  نتائج  إلى  الُمقترحة  الخّطة  َوِضع  عملّية  َتْسَتِنُد 
يوليو  تموز/  شهر  خالل  لبنان  في  ُأجِرَيت  التي  التقييمّية 
٢٠٢١، ِلَبحِث تأثير جائحة  فيروس كورونا الُمستجّد (كوفيد-١٩) 
على حياة األشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
البشرّي وُمستخدمي المخّدرات، وتداعيات هذه الجائحة على 

تواُفر وتوريد خدمات الحّد من المخاطر في البالد.

الّدراسة عن رؤى ثاقبة حول إستراتيجّية  وكشفت نتائج هذه 
اإلستجابة التي إعتمدتها منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة 
في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في سياق جائحة 
كوفيد-١٩، والتحّديات والثغرات التي أعاقت إستجابتها لألزمة.

ِلحاالت  التأّهب  خّطة  تهِدُف  التجارب،  هذه  إلى  وإستنادًا 
في  الرئيسّية  الثغرات  ُمعالجة  إلى  الُمقترحة  الطوارئ 
حّددتها  التي  الطوارئ  ِلحاالت  للتأّهب  األساسّية  العناصر 
اإلستراتيجّي  اإلطار  في   (٢٠١٧) العالمّية  الصّحة  ُمنّظمة 
ُد هذا اإلطار ثالثة عناصر أساسّية  لخطة التأّهب هذه. وُيَحدِّ
ُظم/ الُمنّظمات الصحّية  للتأّهب، ُيمكنها أن ُتعّزز إستجابة النُّ
ِلحاالت الطوارئ، التي تشمُل اإلدارة، والُقدرات، والموارد.

خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ الُمقترحة

ب منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة  ُح الخّطة الواِرَدة أدناه (١) اإلجراءات الموصى بها لتعزيز تأهُّ ُتوضِّ
في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات وإستجابتها األولّية عبَر ثالثة مجاالت عمل، مّما ُيساعُد 
على ُمعالجة الثغرات والتحّديات الّتي حّددتها هذه المنّظمات بناًء على إستجابتها الّساِبقة خالل فترة 

إنتشار جائحة كوفيد-١٩.

نذُكُر فيما يلي مجاالت العمل الثالثة التي يلَزُم تطويرها لتعزيز ُقدرة منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة 
في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات على مواجهة حاالت الطوارئ:

تحسين اإلدارة: تحسين اإلدارة ِلضمان اإلستجابة الُمتعّددة القطاعات، والّتعاون والّتنسيق بين أصحاب   .١
المصلحة الوطنّيين والمحلّيين الحالّيين، العاملين مع األشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
السّكانّية  الفئات  إحتياجات  َيُخّص  فيما  القرار  صانعي  َوعي  وزيادة  المخّدرات؛  وُمستخدمي  البشرّي 
الرئيسّية؛ وضمان عدم إستبعاد إحتياجات هذه الفئات في السياسات والخطط الوطنّية الجارَية؛ وإدراج 
اإلستجابة للحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في خطط اإلستجابة الوطنّية الشاملة ِلحاالت الطوارئ، 

وضمان إيالء اإلعتبار الكافي إلحتياجات الفئات السّكانّية الرئيسّية.

تعزيز قدرات منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات: تعزيز   .٢
الُقدرات التنفيذّية لمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات 
ِلضمان سالمة الفئات السّكانّية الرئيسّية وإمكانّية حصولها على الخدمات األساسّية. وشّددت نتائج 
الّدراسة على أهمّية التمّتع ِبعّدة ُقدرات مثل تقييم المخاطر، وإستخدام التكنولوجيا، والوصول إلى 
الفئات السّكانّية الرئيسّية أينما ُوِجَدت، واإلبالغ عن المخاطر، وتعبئة الُمجتمعات المحلّية، ووجود إجراءات 

التشغيل القياسّية (سوب) (SOP) بشأن فعالّية إستجابة منّظمات المجتمع المدنّي لجائحة كوفيد-١٩.

ضمان إستدامة وتوافر موارد منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام   .٣
المالّية،  الموارد  تشمُل  التي  الكاِفية  الموارد  وتوافر  إستدامة  لضمان  جديدة  ُنظم  َوِضع  المخّدرات: 

والبشرّية، واألدوية والِسلع األساسّية للفئات السّكانّية الرئيسّية، في أوقات األزمات.
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المجال ١: تحسين اإلدارة

الغايات

د من عدم إستبعاد  التأكُّ
السياسات والخطط الوطنّية 

الحالّية الُمتعّلقة ِبحاالت 
الطوارئ إلحتياجات الفئات 

السّكانّية الرئيسّية

تّم  َدِمج خّطة اإلستعداد 
والتأّهب ِلحاالت الطوارئ 

المتعّددة القطاعات الّراِمَية للحّد 
من المخاطر، ِضمن الخّطة 
الوطنّية الحكومّية ِلحاالت 

الطوارئ

األهداف اإلستراتيجّية

ُمراعاة إحتياجات الفئات السّكانّية 
الرئيسّية وحقوقها و وإعطاؤها 

األولوّية في الخّطة الوطنّية 
لإلستجابة ِلحاالت الطوارئ

إنشاء آلّيات وطنّية ُمتعّددة القطاعات 
ِلتنسيق عملّية ِصنع القرار

اإلجراءات الموصى بها

د إلحتياجات الفئات السّكانّية  إجراء تقييم ُمَوحَّ  •
الرئيسّية بالّتعاون مع جميع ُمقّدمي خدمات 

الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات
َوِضع خريطة ُمَوّحدة للعقبات التي ُتعيق   •

إمكانّية حصول الفئات السّكانّية الرئيسّية على 
خدمات الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات

الّدعوة إلى تعديل السياسات والّتشريعات   •
الحكومّية القائمة على أساس تقييم وتحليل 

اإلحتياجات والمخاطر
تحديد َمواِطن الّضعف في خّطة الحكومة   •
لإلستجابة ِلحاالت الطوارئ وتأثيرها على 
صّحة األشخاص الُمتعايشين مع فيروس 

نقص المناعة البشرّي/ ُمستخدمي المخّدرات

تحديد ُمقّدمي خدمات الحّد من مخاطر   •
إستخدام المخّدرات الحالّيين

َوِضع قائمة بأسماء أصحاب المصلحة   •
الرئيسّيين

تحديد والية كّل صاحب  مصلحة وَمواطن   •
ِته ِلمعرفة مجاالت قّوة كّل منّظمة، بحيث  ُقوَّ

ُيمكن ِلُكلٍّ منها أن تقود في مجال خبرتها
إشراك الجهات الفاعلة الرئيسّية ِلضمان   •
ُمشاركتها وُمساهمتها في َوِضع خّطة 

التأّهب ِلحاالت الطوارئ الّراِمَية للحّد من 
المخاطر

 

زيادة َوعي صانعي القرار فيما يُخّص   •
إحتياجات الفئات السّكانّية الرئيسّية 

والسياسات التي ثبتت خطورتها على هذه 
الفئات/ منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة 

في مجال الحّد من مخاطر إستخدام 
المخّدرات، في أوقات الجائحة

قيادة اإلجراءات الّرامية إلى الحّد من الوصم   •
والتمييز ضّد األشخاص الُمتعايشين مع 

فيروس نقص المناعة البشرّي  وُمستخدمي 
المخّدرات، والّدعوة إلى إّتخاذها

َدِمج خدمات الحّد من المخاطر في أنظمة   •
الّتنسيق الصحّية الحالّية

الّدعوة إلنشاء هيكل إدارّي ُيمكنه َوِضع،   •
وقيادة، وتنفيذ خّطة ُمتعّددة القطاعات 

للتأّهب واإلستجابة ِلحاالت الطوارئ لخدمات 
الحّد من المخاطر

َدِمج خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ الّراِمَية للحّد   •
من المخاطر ضمن الخّطة الوطنّية الحكومّية 

ِلحاالت الطوارئ
الَعَمل مع السلطات ِلتحديد الّنقطة المحورّية   •

ِلقيادة الّتنسيق والّتعاون فيما بين أصحاب 
المصلحة الرئيسّيين

ر الّتنسيق،  إنشاء ِمنّصات رقمّية ُتَيسِّ  •
والّتعاون، واإلحالة، والتواصل بين ُمختلف 

أصحاب المصلحة
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المجال ٢: تعزيز ُقدرات منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد 
             من مخاطر إستخدام المخّدرات

الغايات

تعزيز ُقدرات 
منّظمات المجتمع 
المدنّي في مجال 

تقييم المخاطر، 
وإجراء البحوث، 

والّرصد والتقييم

ضمان الُقدرات 
الّتنفيذّية لمنّظمات 

المجتمع المدنّي 
ِلمواصلة توفير 

الخدمات األساسّية 
في أوقات األزمات

تعزيز ُقدرات 
منّظمات المجتمع 

المدنّي على 
الّتواصل مع الفئات 

السّكانّية الرئيسّية 
في أوقات الطوارئ

األهداف 
اإلستراتيجّية

تطوير ُنُظم الُمراقبة، 
والبحث، والتقييم والّرصد

تستطيع الفئات السّكانّية 
الرئيسّية الحصول على 
الخدمات وَمْعِرفة أماكن 
البحث عنها في أوقات 

األزمات  

َوِضع إستراتيجّية ُمتعّددة 
القطاعات لإلبالغ عن 

المخاطر

اإلجراءات الموصى بها

إجراء تحليل للُقدرات واألوضاع  •
تقييم البيانات األساسّية  •

إعداد وإدارة قاعدة بيانات ُمشتركة  •
َوِضع ُنُظم لإلنذار الُمبِكر وإدارة المعلومات  •

َرِصد وتقييم جميع األنشطة والبرامج  •
َرِصد السلوكّيات المحفوفة بالمخاطر واإلّتجاهات   •

الجديدة في إستخدام المخّدرات، والَبقاء على ِعِلم بآخر 
ُمستّجداتها ِلتوفير الخدمات الُمصّممة خصيصًا ِلتلبية 

اإلحتياجات

توسيع نطاق أفرقة الّتوعية الُمجتمعّية  •
اإلستثمار في التكنولوجيا لتنفيذ تقديم الخدمات   •

والبرامج األساسّية على اإلنترنت 
توفير المبادئ التوجيهّية والتدريب للموّظفين بشأن   •

إستخدام الحلول الصحّية اإللكترونّية
العمل مع الجهات الفاعلة في مجال الصّحة، لتحديد   •
المواقع الجديدة الُمحتملة والنماذج الُمبتكرة لتوفير 

خدمات الحّد من المخاطر األساسّية
تحقيق اّلالمركزّية في عملّيات توزيع األدوية األساسّية   •

عن طريق مراكز الحّد من المخاطر 

َلة لدى الفئات السّكانّية  معِرَفة قنوات اإلّتصال الُمفضَّ  •
الرئيسّية

إنشاء قنوات إّتصال ُمتعّددة، تشمُل الهاتف وتطبيق   •
واتساب WHATSapp، ووسائل الّتواصل اإلجتماعّي، 

للّتواُصل مع الفئات السّكانّية الرئيسّية
َوِضع ملّف شخصّي لإلّتصاالت ُمجّزًأ للفئات السّكانّية   •

الرئيسّية، َيشمُل معلومات ُمناسبة وذات صلة لكلِّ 
قطاٍع من القطاعات

 

إجراء دراسات إستقصائّية بشأن المعارف والمواقف   •
 KAP  والممارسات

َوِضع خرائط لخدمات الحّد من المخاطر األساسّية في   •
البالد

إستعراض المعلومات القائمة، وَتباُدلها وُمناقشتها مع   •
أصحاب المصلحة المعنّيين

ضمان إتاحة التقاريرالُمنتظمة لجميع أصحاب المصلحة  •
َوِضع ِمنّصة رقمّية ُمشتركة ِلتباُدل المعلومات واإلحاالت   •

الُمتاحة

َوِضع بروتوكوالت تشغيلّية موّحدة (SOP) ومباِدئ   •
توجيهّية ِلدعم إستمرارّية توفير الخدمات

الّدعَوة إلى إّتخاذ إجراءات ِمن شأنها تحسين الثغرات   •
التي تّم تحديدها في خدمات الحّد من المخاطر

َوِضع ُنُظم ُمشتركة لإلحالة من أجل خدمات الحّد من   •
المخاطر بإستخدام ُنُظم اإلحالة الحالّية

َوِضع قائمة بالخدمات الُمتاحة وأماكن توافرها، ُبغَية   •
تعميمها على الفئات السّكانّية الرئيسّية في أوقات 

األزمات

تدريب الموّظفين والُمستفيدين على العناية بالذات  •
َوِضع بروتوكوالت ِلضمان سالمة الُمستفيدين   •

والموّظفين في أوقات األزمات
الّتعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين إلعداد ووِضع   •

قائمة بالرسائل الرئيسّية التي تستهدُف الفئات 
السّكانّية الرئيسّية

تدريب أفرقة الّتوعية الُمجتمعّية على إيصال الّرسائل  •
إنشاء خّطًا هاتفّيًا ساخنًا  •

تدريب القوى العاِمَلة على الرّد على الخطوط الّساخنة  •



المجال ٣: ضمان إستدامة وتوافر موارد منّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال 
             الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات (البشرّية، والمالّية، والّلوجستّية، واإلمدادات)

الغايات

ضمان إستدامة 
الموارد المالّية

ضمان إستدامة 
األدوية األساسّية 
والّلوازم الوقائّية 

والّدعم الطبّي

ضمان تواُفر العدد 
الكافي من القوى 

العاِمَلة 

األهداف 
اإلستراتيجّية

إعادة هيكلة تدّفقات 
التمويل وتخصيص مصادر 

جديدة للتمويل 

َوِضع لوجستّيات/ آلّيات 
ِلضمان تواُفر األدوية 

األساسّية والّلوازم الوقائّية 
والّدعم الطبّي

َوِضع ُخّطة لزيادة ُقدرات 
الموارد البشرّية

اإلجراءات الموصى بها

العمل مع الوكاالت الماِنحة الدولّية للّدعوة إلى تسهيل   •
شروط التمويل في أوقات الطوارئ، ِلتلبية اإلحتياجات 

الّناشئة للفئات السّكانّية الرئيسّية
َيتعّيُن على الجهات الماِنحة أن تنُظر في الطلبات   •
الخاّصة القاِئمة على الطوارئ ِلتوجيه األموال غير 

الُمستخدمة إلى الخدمات التي ُتعَتَبُر أساسّية في 
أوقات األزمات (تغيير األنشطة)

الّدعوة إلى اإلبقاء على ُمخّصصاتها من الميزانّية   •
الوطنّية

إنشاء بروتوكوالت الشراء، التي من شأنها أن تدَعَم   •
عملّيات الشراء والَجِرد الخاّصة بُمنّظمات المجتمع 

المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام 
المخّدرات

ينبغي أن تستثمر ُمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة   •
في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في 
ع كمّية َطَلب الفئات السّكانّية  ُظم التنبؤّية، ِلَتَوقُّ النُّ
َلع الوقائّية  الرئيسّية على األدوية األساسّية والسِّ

ِلَتلبَية إحتياجاتهم

الّتخطيط لإلحتياجات من الموّظفين في أوقات   •
األزمات، وَوِضع َأُطر الكفاءات لتدريب الموّظفين 
العاملين ُمباشَرًة مع األشخاص الُمستفيدين من 

الخدمات 
َوِضع قائمة بأسماء الُمتطّوعين والُخبراء الذين ُيمكُن   •

َتعبئتهم ِلَدِعم عملّيات ُمنّظمات المجتمع المدنّي 
العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات 

ِعْنَد الحاجة، وتدريِبهم
تزويد الموّظفين بتصاريح خاّصة  •

 

تطوير ُقدرات ُمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في   •
مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات على َجْمِع 

التبّرعات، بما في ذلك َجمع الِمَنح
َوِضع الّترتيبات المالّية ِلُطّب الطوارئ (سياسات اإلعفاء   •

من التكاليف)
َوِضع بروتوكوالت ُموّحدة للسرّية، لحماية هوّيات الفئات   •

السّكانّية الرئيسّية
العمل مع الوكاالت الماِنحة الدولّية للّدعوة إلى تبسيط   •

عملّيات طلب الِمَنح

َلع األساسّية،  َوِضع  ُخطط اإلعفاء من التكاليف للسِّ  •
ِلَدعم إمكانّية حصول الفئات السّكانّية الرئيسّية على 

َلع الوقائّية األدوية األساسّية والسِّ
َلع الوقائّية، بما في  قيادة توزيع األدوية األساسّية والسِّ  •
ذلك العالج الُمضاد للفيروسات القهقرّية ARV، والعالج 

باإلستعانة ببدائل األفيونيات OAT، وبرنامج توفير 
الحقن واألدوات الّنظيفة NSP، وإختبار الكشف عن 

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرّي، وفحص 
اإلصابة باألمراض المنقولة جنسّيًا، والُمزلقات، وتوفير 

الواقي الذكرّي والعالج

الَعَمل في ُمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال   •
الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات

َوِضع بروتوكوالت إلدارة الموارد البشرّية أثناء األزمات  •
إجراء تحليل لإلحتياجات التدريبّية للموّظفين وتدريب   •

القوى العاِمَلة على إستخدام أدوات اإلستجابة ِلحاالت 
الطوارئ

ينبغي إعطاء األولوّية لألشخاص الموّظفين في   •
ُمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد من 

مخاطر إستخدام المخّدرات ألخِذ لقاح كوفيد-١٩

خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ  الّتابعة ِلمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة في مجال الحّد من مخاطر إستخدام المخّدرات في لبنان          ٦



خّطة التأّهب ِلحاالت الطوارئ الّتابعة 

ِلمنّظمات المجتمع المدنّي العاِمَلة 

الحّد من مخاطر إستخدام في مجال 
المخّدرات في لبنان

المرِجع

ُمنّظمة الصّحة العالمّية، ٢٠١٧. إطار إستراتيجّي للتأّهب ِلحاالت الطوارئ. هذا الُمستند ُمْقَتَطف 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1082021/retrieve :من الموقع اإللكترونّي التالي
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